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مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  اآلراء   
ابهــا، وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  وجهــة نظــر ُكتَّ

المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة اإلرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهــا األربعــة: الفكــري، واإلعالمــي، وتمويــل 

والعســكري. اإلرهــاب، 
والموضوعيــة  باألصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وســالمة المنهــج واللغــة واألســلوب. والِجــدَّ
التــزام  مــن  بــد  ال  البحثيــة  المــواد  فــي   
التوثيــق، بعــزو األقــوال إلــى أصحابهــا، والنقــول 

المصــادر.    بيانــات  وإثبــات  مصادرهــا،  إلــى 
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــًة  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  اإلنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــالث: 

بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  أال   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  اإللكترونــي، 

فيهــا. اليســير 
ة مــن بحــث أو كتــاب،   أال تكــون المــادة مســتلَّ

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره. 
 المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها ال يعنــي ذلــك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون االعتــذار العتبــارات 
فنيــة أو غيرهــا، كأن تكــون المــادة قــد ُنشــر فــي 
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موضوعهــا مــن قبــل، وســُيبلغ الكاتــب بذلــك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرســلة؛ اختصــاًرا وتعديــاًل وتصحيًحــا وتقويًما، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  ال  بمــا 

الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقــة شــاء، شــرط أن ينــص صراحــًة أنهــا ســبق 

التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ

مســتقلة.
 يحــقُّ لمجلــة التحالــف ترجمــة المــوادِّ إلــى أي 

لغــة، وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.  
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  ُتنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخــط )Times New Roman( قيــاس 14، 

للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحُســن إثبــات اآليــات القرآنيــة مــن نــصِّ القــرآن 
الكريــم بالرســم العثمانــي، مــع ضــرورة تخريجهــا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 

اآليــة.
 يحُســن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 

يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مــن مواقــع الصــور المتخصصــة ال مــن الصحــف 

والمجــالت.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  ُيرفــق   
الثالثـــــــي،  االســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  اإلقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراســي، والوظيفــة الحاليــة، والنتــاج العلمــي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد اإللكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنــد أول مشــاركة، علمــًا بأننــا لــن ننشــر تعريفــًا 
بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات 

المجلــة.

4

7

54

10

22

18

46

كيف يتشكل الفكر 
وكيف يتطرف؟

أثر التطرف العنيف

في مالي ووسط الدلتا

اس الدين تنظيم حرَّ  التجربة الكاميرونية

في محاربة اإلرهاب

تغيير الرؤى لمعالجة النزاعات

شعب مابوشي في األرجنتين 

نموذًجا

اإلرهاب في مؤشره العالمي 

)GTI 2020(

 مواجهة التطرف العنيف

بالوسائط المتعددة اإلبداعية
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كيف يتشكل 
الفكر وكيف 
يتطرف؟

بقلم أ .د. زايد الحارثي

 ممثل المملكة العربية السعودية/ المجال الفكري في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.

وتشكيلها  اإلنسان  تكوين شخصية  سمات  مظاهر  أصعب  أن  يف  ال شك 
السنوات  يف  سيَّما  وال  حياته،  من  األولى  املرحلة  يف  هي  تعقيًدا  وأكثرها 
الست األولى، وقد أثبت ذلك احلديث الشريف الصحيح الذي رواه البخاري: 
سانه(، وهو  رانه أو ميجِّ دانه أو ينصِّ )كلُّ مولوٍد يُولُد على الِفطرة، فأبواه يهوِّ
داللٌة على أهمية دور الوالدين يف تربية األبناء، وتشكيل شخصياتهم. وقد 
جاءت مدارس علم النفس لتؤكِّد هذا املبدأ، إذ إن السنوات األولى من حياة 
الطفل تتأثر كثيًرا بسلوك والديهم وتنشئتهم وقيمهم كذلك؛ بل زيادة على 
ذلك فإن عامل القدوة املتمثِّل يف الوالدين له دوٌر كبير يف اكتساب ما يحملونه 
وتأثيرهم يف األطفال  املعلمني  ليشمل  التأثير  وقيم، وميتد هذا  أفكار  من 
بوصفهم قدوة لهم. أما اجلانب الفكري من شخصية األطفال والشباب فهو 
ل  د شخصية اإلنسان وتشكلها. فكيف يتشكَّ من أصعب العمليات التي ُتدِّ

ن الفكر )Ideology(؟ ن؟ ثم كيف يتكوَّ التفكير )Thinking(، وممَّ يتكوَّ
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يُولد اإلنسان وينمو يف سنواته األولى معتمًدا 
ه  على احملسوسات القريبة واملباشرة منه، فأمُّ
أقرب  وهما  إليه،  الناس  أقرب  هما  وأبوه 
البيولوجية  األساسية  احتياجاته  يلبي  َمن 
والنفسية، ومن ثَمَّ فمعرفته وإدراكه ملن حوله 
احتياجاته  بتلبية  يقوم  َمن  بواسطة  يحدثان 
على نحٍو متكرر، ثم ينتقل التأثر مَبن يتفاعل 
معه ويتيح له ما يشبع دوافعه ويلبي رغباته، 
وخارجه،  املنزل  يف  وأقربائه  إخوانه  مثل 
شخصيته  تشكيل  يف  يسهمون  الذين  وهم 
ذلك  بعد  ينتقل  ثم  واالجتماعية،  اجلسمية 
إدراك  إلى  احملسوسات  إدراك  من  النمو 
املجردات شيًئا فشيًئا،  ثم  شبه احملسوسات، 
إدراك  إلى  املراهقة  بدايات  يف  يصل  حتى 

بياجيه  جون  العالم  يها  يسمِّ كما  املجردات 
)Joan Piaget( يف نظريته عن التطور املعريف 

مترُّ  املعرفة  طبيعة  أن  إال  البشري،  والذكاء 
ومن  وبنائها.  اكتسابها  يف  تدريجية  مبراحل 
إذ  )اللغة(،  بياجيه  عند  النمو  عمليات  أهم 
يكتسب  الفهم  وأن  املعرفة،  على  تتوقف  إنها 
بياجيه  م  قسَّ وقد  املعريف.  التطور  عن طريق 

التنمية املعرفية إلى أربع مراحل:

وتعتمد   ،)Concrete( احلسية  وهي  األولى: 
أساًسا على إدراك احملسوسات املجردة.

الثانية:  وهي التنفيذية امللموسة، إذ يبدأ الطفل 
املفاهيم  مع  السابعة  سن  حتى  الكالم  بتعلم 
.)Pre Operational( ى البسيطة  والقريبة وتسمَّ

الثالثة: وهي املرحلة التي يتعلم فيها الطفل 
املهارات اللغوية والتفكير البسيط، وهي أعلى 
السابعة  بعد  من   )Operational( سبق  مما 
األطفال  يصبح  إذ  عشرة،  الثانية  حتى 
االستطالع  على  حرص  ولديهم  فضوليني 

واألسئلة الغامضة.

الرابعة: وهي املرحلة التي تتعدى سن الثانية 
عشرة تقريًبا، إذ تتعقد املفاهيم والتفكير لدى 
الطفل، ويصبح قادًرا على ربط األشياء والتحليل 
العمليات  ى  وتُسمَّ واملعريف،  املنطقي  والتفكير 
 ،)Formal Operation( التشكيلية  املعرفية 
مع  املنطقي  التفكير  من  الشاب  ينتقل  وهنا 

األمثلة امللموسة إلى األمثلة التجريبية.
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ومع التحفظ الذي ورد عند كثير من العلماء 
الذين جاؤوا بعد العالم بياجيه يف دقة ظهور 
يف  املعريف  النمو  ومظاهر  املعرفية  العمليات 
السنوات التي ذكرها، وفيها ما أثبتته الوقائع 
واأليام بأن منو ذكاء األطفال وإدراكهم املعريف 
بياجيه،  ذكرها  التي  املراحل  يسبق  واملنطقي 
إال أن السمات الغالبة تظل تقريًبا يف اإلطار 
نستنتج  وهكذا  بياجيه.  رسمه  الذي  نفسه 
سن  بعد  مرحلة  يف  يأتي  اإلنسان  تفكير  أن 
السادسة تقريًبا، وهنا يستمر تأثير الوالدين 
قيم  من  يحملونه  مبا  واألقران  واألقارب 
وتوجهات ومعتقدات يورثونها ألبنائهم شعورًيا 
املدرسة  ذلك  بعد  تأتي  ثم  شعورًيا.  ال  أو 
واملناهج  التعليمية  وبيئتها  التعليمي  ونظامها 
َمن  وكذلك  والالصفية،  الصفية  واألنشطة 
املعلم  وهو  التعليمية،  العملية  بقيادة  يقوم 
حجُر الزاوية يف العملية التعليمية، فكلُّ هذه 

مباشر  نحو  على  تُؤثِّر  واملكونات  العناصر 
ومن  الطفل،  تفكير  تشكيل  يف  مباشر  وغير 
ثَمَّ يف فكره ومعتقداته. وبني البيت واملدرسة 
دخلت كثير من املؤثرات اإلعالمية والنفسية، 
ر العالَم  ى بالعالم اجلديد الذي صغَّ وما يُسمَّ
واختصره إلى عالم الكف املتمثل يف األجهزة 

الذكية بجميع أنواعها وأشكالها. 

ومنـو  االجتماعيـة  التنشـئة  أن  جنـد  وهكـذا 
شخصية اإلنسان الفكرية والشاملة تتجاذبهما 
الوكاالت املختلفة للتطبيع االجتماعي، وترسـم 
عـن طريقهـا منـط الشـخصية للشـاب، سـواء 
كان ذلـك يف دائـرة السـواء والنمـو الطبيعـي، 
اختطـاف  حالـة  يف  والتطـرف  االنحـراف  أو 
شـخصية املراهـق الشـاب مـن قبـل احمليطـني 
إذا  املتطـرف،  الفكـر  وأصحـاب  واملرضـى 
وجـدوا بيئـة صاحلـة يف غيـاب التربيـة املنزلية 

والظـروف  والصحيحـة،  الواعيـة  واملدرسـية 
كـة. املتفكِّ واالقتصاديـة  االجتماعيـة 

الفكر  محاربة  يف  جهود  من  بُذلت  ومهما 
عسكرّيًا  أو  إعالمّيًا  واإلرهاب  املتطرف 
الفكُر  فسيظل  اإلرهاب،  منابع  جتفيف  أو 
والتفكيُر هما األساس الذي يجب أن تكون له 
األولوية يف اإلستراتيجية البعيدة املدى للحدِّ 

من الفكر املتطرف واإلرهاب.
الفكر  من  احلدِّ  أسباب  أهم  من  فإن  ولذلك 
شخصية  تكوين  معرفة  واإلرهاب  املتطرف 
واالجتماعية،  الفكرية  وخلفياتهم  الشباب 
لنمو  املناسبة  البيئات  إيجاد  على  والعمل 
األطفال والشباب منذ الصغر، صحّيًا ونفسّيًا 
واألنشطة  البرامج  وبناء  وروحّيًا،  واجتماعّيًا 
يف ضوء ذلك، وهذا هو أجنح الطرق والوسائل 
لوقاية الشباب واألجيال وتصينهم من براثن 

اإلرهاب بجميع مستوياته. 
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 د. دزينيتا كرابيغوفتش  

 باحثة في العالقات الدولية وعلم االجتماع السياسي الدولي والمقارن، البوسنة والهرسك.

نواجه اليوم يف مجتمعاتنا تصاعًدا كبيًرا للتطرف يف العالم الواقعي واالفتراضي، بدًءا من 
اخلطابات ووصواًل إلى املمارسات. وقد أدَّت اجلائحُة احلالية )كورونا- كوفيد 19( والوضع 
ى إلى مزيد من االنقسام  السياسيُّ العاملي إلى تعميق التفاوت الِبنيوي يف مجتمعاتنا، مما أدَّ
البحوُث  وتشير  معهوًدا.  أمًرا  احلدود  عبر  األفراد وجتنيدهم  استهداُف  فغدا  والضعف. 
ر مع مرور  والدراسات إلى أن التطرف ليس وليَد ليلة وضحاها، بل إنه عمليٌة متنامية تتطوَّ

الوقت، وبذلك حتتاج إلى ُسبل متنوِّعة ملنعها ومكافحتها.

 مواجهة التطرف العنيف
بالوسائط المتعددة اإلبداعية
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تبثُّ  الرسمية،  وغير  منها  الرسميَة  املؤثِّرة،  السياسيَة  األطراف  وإن 
ة القائمني على  خطاًبا خِطًرا محلّيًا وإقليمّيًا، وهذا يصعِّب كثيًرا مهمَّ
يعملون  الذين  أولئك  سيَّما  وال  العنيف،  والتطرف  األصولية  مكافحة 
ملكافحة  التقليدية  التدابيُر  تُتَّخذ  حيث  املؤسسية،  البيئات  خارَج 

التطرف العنيف.

ول  والدُّ ولية  الدَّ املنظمات  أثَر  كثيرة  سابقة  دراساٌت  تناولت  وقد 
ل  بالتوصُّ وذلك  راعات،  الصِّ نشوب  منع  يف  احلكومية  غير  واجلهات 
إلى صيغة توافقية فيما بينها لكيفية التعاون األمثل، على الرغم من 
املشكالت،  فهم  وطريقة  سي،  املؤسَّ العمل  بطبيعة  املتعلِّقة  اخلالفات 
منهجية  أدواٌت  اليوم  حتى  لدينا  وليس  األعمال.  جداول  وتعارض 
العنيف. وغالًبا ما متيل املناهُج  توافقية ملكافحة األصولية والتطرف 
إلى اعتماد وجهات النظر الغربية، وتُعنى ببرامج عمل دون وضع تقومي 

واضح ومقارن ألدائها وجناحها.

أثر التعليم
بواسطة  العنيف،  التطرف  مواجهة  ووقائيٌّ يف  بنائيٌّ  مهمٌّ  أثر  للتعليم 
جون،  مناهج التعليم الرسمية يف املدارس، أو برامج إعادة التأهيل يف السُّ
ن ذلك  ويتضمَّ ة غير احلكومية.  للجهات اخلاصَّ التعليمية  البرامج  أو 
مجتمعات حتارب  لتنشئة  الشامل؛  التعليم  واعتماَد  التدريس  مفاهيَم 
اعتُمدت  وقد  اإلعالمية.  الثقافة  ز  وتعزِّ العنيف،  والتطرَف  األصولية 

هذه الوسائُل يف كلٍّ من اململكة املتحدة، وكندا، وأملانيا، وهولندا.

ة ُصُعد ملواجهة التطرف العنيف.  وتبذل املجتمعاُت جهًدا كبيًرا على عدَّ
والتجاِرُب بهذا اخلصوص كثيرةٌ يف أنحاء العالم، وميكن االستفادةُ منها 
وتدابيرها  بأساليبها  لالنتفاع  األخرى؛  املجتمعات  إلى  وتصديُر خبراتها 
ة جهات فاعلة ومجموعًة واسعة من األدوات.  واسعة النطاق، التي تشمل عدَّ
ولقد تعرَّض بعُضها النتقادات بسبب استهدافها مجتمعات األقلِّيات، أو 

بسبب تعزيزها ملبدأ ِفقدان الثقة عند قيامها بتدابير الرقابة املجتمعية.

واهتمَّ مركُز بحوث ما بعد الصراع )PCRC( الذي أُنشئ يف عام 2011م 
بنشر ثقافة السالم ونبذ العنف، واضًعا مناهَج حديثًة لتدريس أفكار 
السالم، وبحوث ما بعد الصراع، وحقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية. 
واجتهد يف تطبيقها ودعمها لتعزيز قدرة املجتمعات احمللِّية على الصمود، 
ًة يف غربيِّ البلقان حيث تشهد املجتمعاُت مرحلًة انتقالية بعد  وخاصَّ
وذلك  بالشباب،  ومبادراته  املركز  برامج  كثيٌر من  وتهتمُّ  صراع مرير. 
ملواجهة االستقطاب احلالي، وملنع وقوع حروٍب يف املستقبل؛ إذ تفرض 

 . ظروُف ما بعد الصراع واقًعا من التجزئة واالستقطاب احلادِّ

وتثقيفها  السليمة  املجتمعات  تعزيز  مع  تتوافُق  املركز  أهداف  إن 
مختلفة،  ناشطة  جهاٌت  يه  تغذِّ الذي  والتطرف  االنقسامات  مبخاطر 
املركز  أحدثه  الذي  األثُر  وقد حظَي  وخارجها.  املجتمعات  داخل  من 
بالتقدير الكبير؛ إذ عمل مع شركائه على مدار ِعقد من الزمان تقريًبا، 

ولي. وكوفئ لتميُّزه على املستوى الوطني واإلقليمي والدَّ

مبادرات إبداعية
برامَج  ثالثُة  العنيف  التطرف  مواجهة  يف  املركز  مبادرات  أفضل  من 
دة اإلبداعية، لنشر ثقافة السالم، والوقاية من  َفت الوسائَط املتعدِّ وظَّ
األجياَل  تُِعدُّ  التي  العملية  املهارات  على  والتدريب  املتطرف،  الفكر 
جدوى  البرامُج  هذه  وتُظهر  العنيف.  التطرف  ملواجهة  اجلديدة 
لتبادل  ة شاملة  ِمنصَّ توفير  اإلبداعية يف  دة  املتعدِّ الوسائط  استخدام 
ملكافحة  وتأهيلها  اجلديدة،  األجيال  يف  والتأثير  والنقاش،  األفكار 

التطرف العنيف.

فقد جنح املركُز يف تطوير منهج ملكافحة التطرف القائم على العنف، 
ولية للهجرة )IOM(، ومتيَّز أيًضا يف  وتنفيذه باالشتراك مع املنظمة الدَّ
تدريب الشباب الذي أسفر عن عشرات احلَمالت على وسائل التواُصل 
االجتماعي تهتمُّ بتعزيز اخلطاب املناهض للتطرف العنيف. وعلى مدار 
التدرُّب  على  اإلرشاد  برنامج  يف  املشاركني  عمُل  يقتصر  لم  شهرين 
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روا أيًضا محتًوى تنافسّيًا لتطبيق املعرفة املكتَسبة من  فحسب، بل طوَّ
البرامج على جميع املجتمعات التي ينتمون إليها يف البوسنة والهرسك. 
جميع  يف  صًدى  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  حَمالتُهم  والقت 
ت بظروف معيَّنة يف املجتمعات احمللِّية، وأعطت  أنحاء البالد؛ إذ اهتمَّ
األولويَة إليصال أصوات الفئات الضعيفة؛ كالشباب واحملاربني القدماء 
واج، بوضع َوْسم خاصٍّ  والنساء. فحظيت تلك احلَمالُت باملتابعة والرَّ
فيسبوك  مثل  املختلفة،  التواصل  مواقع  على  ومشاركتها  منها،  بكلٍّ 

نات.  وإنستغرام واملدوَّ
قت إحدى احلَمالت الوعَي بخصوصيات البيئات املختلفة يف جميع  وعمَّ
العنيف،  التطرف  وانتشار  األصولية  خطر  من  رًة  محذِّ البالد،  أنحاء 
إحدى  روَّجت  فمثاًل  البالد.  يف  احمللِّية  باملجتمعات  باالهتمام  وذلك 
الظروف  من  بالرغم  الشباب،  جناح  عن  إيجابية  لقصص  احلَمالت 
ية الصعبة والبَطالة واإلقصاء. وأسهمت يف إيصال أصوات أولئك  املادِّ
الذين يَنُشدون مستقباًل أفضل. وكانت إحدى أهمِّ نتائج املشروع تعزيُز 
التواصل  وسائل  عبر  العنيف  للتطرف  املعارض  اخلطاب  برامج  آثار 
هات مختلفة، مع مراعاة الِعرق  االجتماعي، واختيار املشاركني من توجُّ
بني  األخرى  والفوارق  اني  السكَّ والتوزُّع  واجلغرافيا،  واجلنس  والدين 

ان؛ لتجلية صورة املجتمع كلِّه يف مواجهة التطرف العنيف.  السكَّ
ألبانيا  من  كاّلً  يستهدف  جديًدا  إقليمّيًا  برنامًجا  املركز  أطلق  وقد 
وكوسوفا.  مالية  الشَّ ومقدونيا  األسود  واجلبل  والهرسك  والبوسنة 
احلكومية  غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  قادة  من  عَشرةٌ  وسيخضع 
ة مجاالت يف إطار مكافحة التطرف العنيف، وذلك بهدف  للتدريب يف عدَّ
جعل املشاركني يُطلقون حَمالت على وسائل التواصل االجتماعي؛ لبناء 
اإلقليمية  املنظمات  تُسلِّم  واستدامة.  وِسلًما  تعاضًدا  أكثَر  مجتمعات 
ة  ِمنصَّ لتوفير  وتسعى  البلدان،  أنحاء  والتطرف يف  األصولية  بانتشار 
وزيادةَ  املستقبلي  التعاون  يضمُن  مما  بينها،  فيما  املعلومات  لتبادل 
موادَّ  حملة  كلُّ  تُنتَج  أن  ع  املتوقَّ ومن  املنطقة.  أنحاء  جميع  الوعي يف 
ن صوًرا أو رسوماٍت أو مقاطَع فيديو أو تصاميَم تعبيرية  مرئيًة تتضمَّ
ر ضمن البرنامج. ويعدُّ  ات مختلفة َوفَق منهج مطوَّ ملشاركتها يف ِمنصَّ
بحَسب  العنيف  والتطرف  األصولية  ملكافحة  الوطني  التعاون  ضمان 
إلجراءات  بدَّ  وال  البرنامج.  هذا  أهداف  أهمِّ  من  املتاحة  اإلمكانات 

مواجهة التطرف أن تعبَر احلدود؛ ألننا نعيش يف عالم تسوُده العوملة.
الهامش« مكافحَة  »الغَجر على  ى  الثالث املسمَّ البرنامُج  وال يستهدف 
التطرف يف املقام األول، بل يَنُشد روايات تعارض التمييَز الواسع الذي 
املعرفة  ر  توفِّ التي  الوسائل  أفضَل  ويتيح  البلقان،  يف  الغَجر  يعانيه 
املشروع  ثمرةُ  وكانت  العنيف.  التطرف  للتوظيف يف مكافحة  املالئمة 
الشائعة  باألمناط  قارنها  للغَجر  وصوًرا  شهاداٍت شخصيًة  وثَّق  كتاًبا 
ان الغَجر يف املنطقة. وتناول الكتاُب حاالت  واملفاهيم املغلوطة عن السكَّ
املنتشرة، بعرض صور مرئيَّة ورواية قصص عن استجوابهم  التحامل 

وإقصائهم. وعمل املشروُع على نشر الوعي يف مجتمع الغَجر، وإظهار 
ق إلى النجاحات الفردية يف مكافحة األفكار  تنوُّعه وثَراء خبراته، وتطرَّ

النمطية القائمة. 
النمطية  الصور  إلى  التطرَق  أن  إلى  اآلن  حتى  املركز  جتِربُة  تشير 
القصص  سرد  تقنيَّات  باستخدام  املباشر  تأثيرها  وإظهاَر  احلالية، 
يف  مباشرًة  تؤثِّر  فهي  إيجابية،  نتائَج  ذا  يكون  قد  واحملكية،  املرئية 
برامَج  من  املستقبل  يف  يُستفاد  وقد  التغيير.  على  ع  وتشجِّ األفراد، 
مماثلة تهتمُّ برفع مستوى الوعي لألفراد واجلماعات الذين رغبوا عن 

التطرف وانصرفوا عنه.
وختاُم القول: إن خطَة عمل املركز ال تهِدُف إلى الوقاية فحسب، بل 
كاماًل،  العنيف  التطرف  مبكافحة  املتعلِّق  الزمني  اجلدوَل  تستهدف 
يف  أكبر  مشاركة  لضمان  املختلفة،  مراحله  يف  كبيًرا  إسهاًما  وتسهم 
مكافحة التطرف العنيف، مبا ال يتعارض مع هدف املجتمعات احلاضنة 
دة  للجميع. وعلى املدى الطويل ميكن استخداُم مناهج الوسائط املتعدِّ
لبناء  للوقاية، ومصدًرا  وسيلًة  املعارض  رَد  السَّ ف  توظِّ التي  اإلبداعية 

املشروعات املستقبلية. 
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 أسرة التحرير

ر العامليُّ لإلرهاب )GTI( شوًطا بعيًدا يف احتالل مكانة مرموقة له يف جهود  قطع املؤشِّ
ر املؤشر الذي صدر تقريُره الثامن يف  دراسة الظاهرة اإلرهابية وحتليلها. وقد تطوَّ
إلى حتليل  اإلرهابية  للعمليات  ي  الكمِّ الرصد  من   )GTI 2020( املاضي  نوفمبر 
معلومات  تقدمي  يقتصُر على  كان  أن  بعد  اإلرهابية،  للظاهرة  بة  املركَّ اجلوانب 
لية للباحثني واحمللِّلني. يصدر التقريُر عن معهد االقتصاد والسالم )IEP( يف  أوَّ
ها االحتاد  سيدني، اعتماًدا على قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي )GTD( التي يُعدُّ
الوطني لدراسة اإلرهاب والردِّ عليه )START( يف جامعة ماريالند األمريكية، 

وحتتوي على بيانات 170 ألف حادث إرهابي فيما بني عامي 1970 و2019م.

اإلرهــاب فــي مؤشــره 
)GTI 2020( العالمــي 
د يات تتجدَّ د، وتحدِّ تهديدات تتبدَّ

ت
شرا

مؤ
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نتائج المؤش
ر انخفاَض عدد الَوَفيات الناجتة  كشفت النسخُة الثامنة من تقرير املؤشِّ
اإلجمالي  العدد  بانخفاض  التوالي،  على  اخلامس  للعام  اإلرهاب  عن 
لتلك الَوَفيات عام 2019م إلى 13,826 قتياًل، بنسبة 15.5% عن العام 
روة عام 2014م عندما قتل اإلرهابيون  السابق، وبنسبة 59% منذ الذُّ
33,438 شخًصا. وكذلك انخفض عدُد الهَجمات اإلرهابية من 7,730 

هجوًما إلى 6,721، بنسبة %13.
ًنا يف درجاتها يف املؤشر، فيما شهدت 35 دولة  قت 103 دول حتسُّ وحقَّ
جميع  من   %80 من  أكثر  على  فقط  دول  عشُر  واستحوذت  تدهوًرا، 
أكبَر  أفغانستان  وشهدت  2019م.  عام  اإلرهاب  عن  الناجتة  الَوَفيات 
انخفاض يف تأثير اإلرهاب؛ إذ انخفض عدد الَوَفيات عام 2019م من 
7,379 إلى 5,725، بواقع )1,654-( وبنسبة 22.4% عن سابقه، ومع 

ًرا من اإلرهاب. ذلك ال تزال البلَد األكثر تضرُّ
لت نيجيريا ثانَي أكبر انخفاض يف َوَفيات اإلرهاب عام 2019م؛  وسجَّ
إذ انخفض العدُد من 2,043 إلى 1,245، بواقع )798-( وبنسبة %39.1 
ل العراق ثالَث  عن العام السابق، وبنسبة 83% عن عام 2014م. وسجَّ
أكبر انخفاض يف إجمالي الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب بواقع )490-( 
وبنسبة %46، وهو العام األول منذ 2003م الذي يسجل فيه العراُق 
إلى  ذلك  يُعزى  أن  وميكن  اإلرهاب،  بسبب  وفاة  حالة  ألف  من  أقلَّ 

الهزمية شبه الكاملة لتنظيم داعش يف العراق.
وشهدت 63 دولًة عام 2019م حالَة وفاة واحدة على األقلِّ بسبب هجوم 
إرهابي، و17 دولة أكثَر من مئة حالة وفاة، ودولتان فقط هما أفغانستان 
ونيجيريا أكثر من ألف حالة وفاة، يف حني كان عدُدها ستَّ دول عام 
2015م، مع أن البلدين شهدا انخفاًضا كبيًرا يف عدد القتلى يف 2019م. 
إن عدد قتلى اإلرهاب وصل اآلن إلى أدنى مستًوى له منذ عام 2012م، 

أعلى  الَوَفيات  تزال  وال  كبيًرا،  عاملّيًا  تهديًدا  يزال  ال  اإلرهاب  أن  إال 
من ِضعف  تقترب  إذ  السنني؛  من  ِعقدين  قبل  عليه  كانت  بكثير مما 

ل عام 2001م. العدد املسجَّ

األكثر تأثًرا باإلرهاب
ًرا من اإلرهاب بني  لم يكن هناك تغيُّر بارز يف الدول العشر األكثر تضرُّ
عامي 2018 و2019م، فقد حافظت أفغانستان والعراق ونيجيريا على 
الصومال  وجتاوز  باإلرهاب،  تأثًرا  األكثر  البلدان  صدارة  يف  مكانتها 
باكستان ليصبح اخلامَس، وهي املرة الثانية التي تكون فيها الصوماُل 
بني الدول اخلمس األكثر تأثًرا باإلرهاب. وجتاوزت جمهوريُة الكونغو 

الدميقراطية الفلبِّني لتصبَح تاسع أكثر الدول تأثًرا.

باإلرهاب درجاتها  تأثًرا  العشر األكثر  الدول  نت ثماني دول من  وحسَّ
ن يف باكستان، تليها سوريا  على املؤشر لعام 2020م، وحدث أكبر حتسُّ
الرئيس لإلرهاب، فأكثر من  ونيجيريا. وال يزال الصراُع هو احملرَك 
96% من الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب عام 2019م وقعت يف البلدان 

كلُّها تشهد  تأثًرا باإلرهاب  العشر األكثر  التي تعاني الصراع، والدول 
نزاًعا مسلًَّحا واحًدا على األقل. 

التحليل اإلقليمي 
العالم  مناطق  من  مناطَق  اإلرهاب يف سبع  تأثيُر  تراجع  2019م  عام 
التسع التي يرصُدها املؤشر، وشهدت منطقُة الشرق األوسط وشماليِّ 
انخفضت  إذ  التوالي؛  على  الثاني  للعام  إقليمي  ن  أكبَر حتسُّ إفريقيا 
الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب فيها بنسبة 87% منذ عام 2016م، لتصَل 
إلى أدنى مستًوى لها منذ عام 2003م. وشهدت منطقُة جنوبيِّ آسيا 
أكبَر تدهور. أما أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي فقد ظلَّت املنطقَة 
األقل تأثًرا باإلرهاب على مدى السنوات الـ 17 املاضية. ومن بني الدول 
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العشر التي شهدت أكبَر زيادة يف اإلرهاب كانت سبُع دول منها يف جنوب 
الصحراء الكبرى اإلفريقية وهي: بوركينا فاسو، وموزمبيق، وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية، ومالي، والنيجر، والكاميرون، وإثيوبيا.
وكان حتوُّل داعش إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية سبًبا 
يف تسجيل املنطقة ثانَي أكبر عدد من الَوَفيات بسبب اإلرهاب، فنحو 
41% من جميع الهَجمات املنسوبة للتنظيم عام 2019م وقعت يف تلك 

املنطقة. وكانت أكبر زيادة يف الَوَفيات الناجتة عن اإلرهاب يف بوركينا 
فاسو؛ إذ ارتفع عدد الَوَفيات من 86 شخًصا عام 2018م إلى 593 عام 

2019م، بزيادة %590.
وال تزال منطقُة جنوبيِّ آسيا األكثَر تضرًرا من اإلرهاب عام 2019م، 
ن يف أفغانستان وباكستان والهند. وهذه هي السنة  على الرغم من التحسُّ

الثانية على التوالي التي تسجل فيها املنطقُة َوَفيات بسبب اإلرهاب أكثر 
من أي منطقة أخرى. وسجلت سريالنكا ثانَي أكبر زيادة يف عدد ضحايا 
 266 قتلت  التي  الفصح  عيد  تفجيرات  بسبب  2019م،  عام  اإلرهاب 

شخًصا وأصابت نحو 500، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. 

التنظيمات اإلرهابية 
عام  القتلى  من  عدد  أكبر  عن  املسؤولة  األربع  اإلرهابية  اجلماعاُت 
2019 م هي: طالبان، وبوكو حرام، وداعش، وحركة الشباب، فقد كانت 
القتلى. واستمرَّ  55% من إجمالي  7,578 شخًصا، بنسبة  وراء مقتل 
إليه  املنسوبة  الَوَفيات  اإلرهابي، فانخفضت  تنظيم داعش  أُفوُل جنم 
عام 2019م إلى 942 قتياًل مقارنة بنحو1,571 قتياًل يف العام السابق، 
وهي املرة األولى التي يقلُّ فيها عدُد ضحايا التنظيم اإلرهابي عن ألف 
قتيل منذ عام 2013م. وانخفض عدُد الهَجمات اإلرهابية للتنظيم إلى 
أدنى مستًوى منذ إنشائه، فنُسب إليه 339 حدًثا إرهابّيًا عام 2019م.

ومع أن نشاط تنظيم داعش يف الشرق األوسط، وشماليِّ إفريقيا، وأوروبا، 
مناطَق  نشطًة يف  للتنظيم  التابعة  اجلماعاُت  ظلَّت  انخفض،  وأمريكا، 
أخرى من العالم، وال سيَّما منطقِة جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية. 

ذوا أكثَر من ثالثة  أما اجلماعاُت واألفراد املرتبطون بتنظيم داعش فنفَّ
التي  الدول  عدُد  وارتفع  2013م.  عام  منذ  دولة   48 يف  هجوم  آالف 
27 دولة  إلى  2013م  سجلت هجوًما مرتبًطا بداعش من دولتني عام 
ذ التنظيم أو ألهَم ما ال يقلُّ عن 78 هجوًما إرهابّيًا  عام 2019م. ونفَّ
يف الغرب )أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وأوقيانوسيا( بني عامي 
2014 و2019م، أوقعت 471 قتياًل، منها هجوٌم واحد فقط يف 2019م.

كورونا واإلرهاب 
 )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  جائحة  تداعياُت  َي  تؤدِّ أن  املؤشر  ع  توقَّ
يات  إلى تفاقم تأثير اإلرهاب يف بعض مناطق العالم، وإلى وقوع حتدِّ
ولية حملاربة اإلرهاب. ففي ظلِّ حتوُّل  دة لالستجابات الوطنية والدَّ معقَّ
اهتمام احلكومات من محاربة اإلرهاب إلى معاجلة أزمة اجلائحة، قد 
جتُد التنظيمات اإلرهابية فرصًة لتوسيع عملياتها، وال سيَّما يف الدول 
الوباء  أثناء  يف  العامِّ  اإلنفاق  لزيادة  يكوَن  أن  ح  املرجَّ ومن  الضعيفة. 
ة يف الشرق األوسط،  أثٌر سلبي يف ميزانيات محاربة اإلرهاب، وخاصَّ
ا يف  وشماليِّ إفريقيا، وجنوب الصحراء اإلفريقية. وأثَّرت اجلائحة حّقً
عمليات التحالف العاملي لهزمية داعش، وأعلن بعُض أعضاء التحالف 

سحَب قواتهم من العراق. 
وقد تتأثَّر اجلهود اإلقليمية حملاربة اإلرهاب يف منطقة الساحل أيًضا، 
فإن دول املنطقة يدعمها حالّيًا 14 ألًفا من قوات حفظ السالم التابعة 
لألمم املتحدة، وهناك مخاوُف من انسحاب بعض هذه القوات. وباتت 
جائحُة كورونا عبًئا إضافّيًا على احلكومات يف منطقة الساحل إليجاد 
يف  اإلرهابيَة  اجلماعاِت  أن  على  أدلٌة  وهناك  األساسية.  اخِلْدمات 
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جنوب الصحراء اإلفريقية تستغلُّ االضطرابات الناجتَة عن اجلائحة 
لشنِّ هَجمات وكسب أراض؛ ففي موزمبيق مثاًل سيطرت واليُة إفريقيا 
الوسطى التابعة لداعش على ميناء إستراتيجي يف شماليِّ البالد يف 

سبتمبر 2020م. 

ى  ًيا للجماعات اإلرهابية، فقد أدَّ ويف املقابل تَعدُّ اجلائحة أيًضا حتدِّ
حظر التجوُّل والقيود املفروضة على السفر إلى زيادة صعوبة انتقال 
وأدَّت  أو شنِّ هَجمات.  زيادة اإليرادات،  أو  أو جتنيدهم،  اإلرهابيني، 
عدد  وخفض  احلشود،  تقليل  إلى  أيًضا  الفيروس  مكافحة  إجراءاُت 

األهداف احملتملة لإلرهابيني.

األثر االقتصادي لإلرهاب 
إلى  2019م  عام  لإلرهاب  العاملي  االقتصادي  األثر  قيمُة  انخفضت   
ل 25%، أقلَّ مما كانت عليه يف العام  26.4 مليار دوالر أمريكي، مبعدَّ
اآلثاُر  فيه  تتراجع  الذي  التوالي  على  اخلامس  العام  وهو  السابق، 
ا كانت عليه يف ُذروتها التي بلغت  االقتصادية لإلرهاب بنسبة 77% عمَّ

116 مليار دوالر عام 2014م.

لإلرهاب،  املباشرة  غيَر  االقتصادية  اآلثار  ن  يتضمَّ ال  املذكوُر  والرقم 
كتأثيره يف األعمال واالستثمارات، وتكاليف التأمني، ونفقات األجهزة 
املباشرة؛  اآلثار  حساب  على  ويقتصر  لإلرهاب،  احملاربة  األمنية 
األكثر  الدولَة  أفغانستان  وكانت  املنشآت.  وتدمير  واجلرحى  كالقتلى 
من   %16.7 بسببه  االقتصادية  خسائرها  بلغت  فقد  باإلرهاب  تأثًرا 

إجماليِّ ناجتها احمللِّي، تليها سوريا التي حلَّت يف الترتيب الثاني بنسبة 
3.4%، ثم نيجيريا بنسبة 2.4%. وانخفض األثُر االقتصادي لإلرهاب 

منذ عام 2014 بنسبة 65% يف نيجيريا، و79% يف سوريا، و95% يف 
باكستان والعراق.

 13 إفريقيا  يف  لإلرهاب  االقتصادي  األثر  قيمُة  فبلغت  إقليمّيًا  أما 
مليار دوالر عام 2019م، بزيادة تسعة أضعاف عن عام 2007م. وارتفع 
نصيبُها من األثر االقتصادي لإلرهاب يف العالم من 3.1% عام 2007 
إفريقيا  الصحراء يف  وكانت منطقُة جنوب  2019م.  49.2% عام  إلى 
مليار   12.5 منه  االقتصادية  فبلغت خسائرها  باإلرهاب،  تأثًرا  األكثر 
دوالر عام 2019م، تليها منطقُة جنوبيِّ آسيا التي بلغت خسائرها 5.6 

مليار دوالر.

األثر  من   %86.8 بنسبة  وليبيا  والصومال  ومالي  نيجيريا  واستأثرت 
وبلغت  و2019م،   2007 عامي  بني  إفريقيا  يف  لإلرهاب  االقتصادي 
أمريكا  منطقُة  لت  وسجَّ دوالر.  مليار   149.1 منه  االقتصادية  خسائرها 
بنسبة  ارتفع  الذي  لإلرهاب  االقتصادي  التأثير  زيادة يف  أكبَر  مالية  الشَّ
44.9% عن العام السابق، ويُعزى ذلك إلى زيادة اإلرهاب اليميني املتطرف. 

إرهاب اليمين المتطرف
املاضية  اخلمس  السنوات  يف  للقلق  إثارًة  األكثر  االجتاهات  أبرز  من 
التي رصدها املؤشر، تصاعُد اإلرهاب السياسي اليميني املتطرف يف 
الغرب، ومع أن عدد هَجمات اليمني املتطرف ال يزال منخفًضا مقارنة 
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2014م،  عام  منذ   %250 بنسبة  زادت  قد  األخرى،  اإلرهاب  بأنواع 
وعلى  نفسها،  ة  املدَّ 709% يف  بنسبة  عنها  الناجتُة  الَوَفيات  وارتفعت 
مدار السنوات اخلمس املاضية كان هناك أكثُر من 35 حادًثا إرهابّيًا 
لليمني املتطرف كل عام. وشهد عام 2019م وقوَع 89 حالة وفاة ناجتة 
بسبب  وفاة  حاالت   108 إجمالي  من  املتطرف،  اليمني  إرهاب  عن 

اإلرهاب يف الغرب.
وغالًبا ما يقع إرهاُب اليمني املتطرف بواسطة أفراد غير منتسبني إلى 
دة، فقرابُة 60% من هَجمات اليمني املتطرف بني  جماعة إرهابية محدَّ
مقارنة  لتنظيمات،  منتسبني  غير  أفراٌد  ذها  نفَّ و2019م   1970 عامي 

بأقلَّ من 10% من هَجمات اإلرهاب اليساري أو االنفصالي.
وجاءت زيادةُ إرهاب اليمني املتطرف بسبب العنف السياسي الذي أصبح 
أكثر قبواًل علًنا، وال سيَّما مع استمرار ارتفاع مستوى االستقطاب يف 
املجتمعات الغربية. ففي الواليات املتحدة التي وقعت فيها أكثُر حوادث 
اإلرهاب اليميني املتطرف، قال قرابُة 40% من املشاركني يف استطالع 
جزئّيًا.  ًغا  ُمسوَّ كان  سياسية  لغايات  العنَف  إن  2020م:  عام  أُجري 
وتصاعد عدُم االستقرار االجتماعي والسياسي يف الغرب، الذي شهد 

70 مظاهرًة عنيفة عام 2019م، مقارنة بـ 19 عام 2011م.

وبني عامي 2002 و2014م لم تتجاوز هَجماُت اليمني املتطرف %14 
من إجمالي الهَجمات، وارتفعت هذه النسبُة إلى 40% عام 2015م، ثم 
إلى 46% عام 2019م. وارتفعت نسبُة الَوَفيات املنسوبة إلى اجلماعات 
عام   %82 إلى  2014م،  عام   %26 من  املتطرف  اليمني  من  واألفراد 
إرهابّيًا  حادًثا   332 املتطرف  اليمني  ذ  نفَّ 2002م  عام  ومنذ  2019م. 
بسبب  القتلى  من  عدد  أكبَر  املتحدة  الواليات  لت  وسجَّ الغرب،  يف 

إرهاب اليمني املتطرف، مع 113 حالة وفاة، تليها النرويج 78 حالة، ثم 
نيوزيلندا 51 حالة.

يف  كثيًرا  ازداد  املتطرف  اليمني  يد  على  والقتلى  الهَجمات  عدد  إن 
السنوات القليلة املاضية، إال أن املستوى اإلجمالي لإلرهاب السياسي 
يف الغرب ال يزال أقلَّ من أعلى مستًوى تاريخي له يف السبعينيات. فإذا 
السبعينيات  ِعقد  فإن  إرهابّيًا،  451 هجوًما  املاضي شهد  الِعقد  كان 
ذها اليسار املتطرف، وشهد  شهد 1677 حادًثا إرهابّيًا، 93% منها نفَّ
عام 1977م وحَده 295 هجوًما إرهابّيًا. وإذا كان معظُم اإلرهاب ذي 
الدوافع السياسية يف الغرب منسوًبا إلى اليمني املتطرف، فإن اليسار 
املتطرف خارج الغرب ال يزال أكثر انتشاًرا، بوقوع 670 هجوًما، و311 

قتياًل يف أنحاء العالم عام 2019م.
وكانت هَجماُت اإلرهاب اليميني املتطرف أكثر فتًكا من هَجمات إرهاب 
اليسار املتطرف على مدى الِعقدين املاضيني يف الغرب، مبعدل 0.86 
ل الَوَفيات يف هَجمات  حالة وفاة لكلِّ هجوم، وهو أعلى بكثير من معدَّ
لليمني  أربع هَجمات  وأدَّت  لكل حادث،   0.11 البالغ  املتطرف  اليسار 
املتطرف إلى مقتل أكثر من 50 شخًصا يف كلٍّ منها، منذ عام 1970م؛ 
وتفجير  1980م،  عام  احلديدية  للسكك  بولونيا  ة  محطَّ قصف  هي: 
1995م، وهَجمات النرويج عام 2011م، وهجوم  أوكالهوما سيتي عام 

كرايستشيرش بنيوزلندا عام 2019م.

م واإلرهاب
ُ
تحليل النظ

اإلرهابية؛  للظاهرة  الكيفي  التحليل  حجم  من  العام  هذا  املؤشر  زاد 
ص فصاًل من فصوله اخلمسة لتطبيق  ي، فخصَّ لتواكَب التحليل الكمِّ
مؤشًرا   13 بني  الَعالقة  ورصد  اإلرهاب،  على  النُظم  حتليل  منهج 
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اجتماعّيًا واقتصادّيًا واإلرهاب؛ لفهم مدى تأثير اإلرهاب يف املجتمع، 
التي  باإلرهاب  املرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  ورصد 
مة  املتقدِّ البلدان  بني  تختلف  التي  وتلك  البلدان،  جميُع  فيها  تشترك 

ا وصل إليه املؤشر يف هذا اجلانب:  اقتصادّيًا والبلدان النامية. وممَّ
والِعرقية  �� االجتماعية  املظالم  من  العالية  املستوياُت  ترتبط 

األقل  البلداِن  سيَّما  وال  البلدان،  جميع  يف  باإلرهاب  والدينية 
ال  التي  املختلفة  اجلماعات  بني  فاالنقساماُت  اقتصادّيًا،  ًما  تقدُّ
َي إلى نشاط إرهابي؛  ميكن التوفيق بينها اجتماعّيًا ميكن أن تؤدِّ
رة باتِّباع الوسائل  إذ تسعى اجلماعاُت إلى معاجلة املظالم املتصوَّ
العنيفة. ويكون انتشاُر العنف أكبَر عندما تشعر اجلماعاُت بأنها 
عاجزةٌ عن السعي حللٍّ سلمي؛ لعدم َجدوى األنظمة السياسية أو 

القضائية أو حتيُّزها. 
باالنقسام  �� وثيًقا  ارتباًطا  وانقسامها  النَخب  تشتُّت  يرتبط 

يف  االنقساماُت  هذه  تؤثِّر  إذ  الفاعل؛  غير  واحلكم  االجتماعي 
وتصبح  العدل،  وإقامة  االقتصادية،  واإلدارة  السياسي،  النظام 

اجلماعاُت احملرومة أكثر مياًل إلى العنف؛ لنيل حقوقها. 
أو  �� الدينية  قات  التمزُّ ترتبط  اقتصادّيًا،  ًما  تقدُّ األقلِّ  البلدان  يف 

أن  مع  اإلرهاب،  من  عالية  مبستويات  وثيًقا  ارتباًطا  الِعرقية 
وإن  اإلرهابي،  للنشاط  رئيًسا  دافًعا  ليس  نفَسه  الديني  املعتَقد 
االضطرابات بني اجلماعات الدينية املختلفة ترتبط بتأثير أكبر 
أُسس  على  تقع  ما  غالًبا  الدينيَة  االنقسامات  وألن  لإلرهاب، 
ِعرقية، فإن االضطرابات الِعرقيَة عادة ما ترتبط أيًضا بالنشاط 

اإلرهابي، وال سيَّما يف البلدان النامية.

والسياسية  �� واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  من  عدٌد  هناك 
مرتبطٌة مبستويات عالية من اإلرهاب، لكنَّ الَعالقة بني التنمية 
احمللِّي  الناجت  مثل  عوامُل  ترتبط  ال  إذ  مباشرة؛  ليست  والعنف 
بالنشاط  وثيًقا  ارتباًطا  االقتصادي،  والنموِّ  للفرد،  اإلجمالي 

اإلرهابي، مع أنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا بأنواع أخرى من العنف.

ذات  �� البلدان  يف  باإلرهاب  ارتباط  أعلى  لديه  الداخلي  راع  الصِّ
له  الداخليَّ  الصراع  أن  ومع  النامية،  أو  مة  املتقدِّ االقتصادات 
ة يف كال املجموعتني من  خصائُص ومستوياٌت مختلفة من الشدَّ
البلدان، فإن التأثير العامَّ للصراع الداخلي يف اإلرهاب واحٌد يف 

كال املجموعتني.

ترتبط احلمايُة الناقصة حلقوق اإلنسان باإلرهاب يف جميع مراحل  ��
مة. التنمية، وهذا العامُل أكثر بروًزا خارج كتلة االقتصادات املتقدِّ

ًما اقتصادّيًا، للحرمان االجتماعي واإلقصاء  �� يف البلدان األكثر تقدُّ
أثٌر مهمٌّ يف اإلرهاب.

د حجم أي جماعة إرهابية، وطول عمرها، ودرجة  �� أهمُّ عامل يحدِّ
جناحها، هو قدرتها على التأثير يف املجتمع؛ ولذلك فإن البرامج 
بأكبر قدر من  تأثير هذه اجلماعات  تقلِّل من  التي  والسياسات 

القوة هي األقدُر على تعطيل شبكات اإلرهاب.

يحتاج تعطيُل عمليات التجنيد التي تقوم بها اجلماعاُت اإلرهابية  ��
إلى معاجلة دوافع االنضمام إليها لدى املجتمعات الضعيفة، ويف 
أولويًة  واالقتصادي  االجتماعي  الدمج  تعزيُز  أ  يتبوَّ املسعى  هذا 

كبرى. 
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 بداي شريف مختار باالري

 باحثة في قضايا التطرف، جامعة ديفا، النيجر.

المرأة الضحية
على الرغم من الدور االجتماعي الذي تقوم به املرأةُ يف أحيان كثيرة 
من مهامَّ يف التماسك االجتماعي وعمليات السالم ومكافحة التطرف 
الصراع  لنوع  َوفًقا  العنيف، على مستويات شتَّى، فإن تقوميها يختلف 
ونسبة ِفقدان األمن. فالنساء يف النيجر عموًما ضحايا ألنواع مختلفة 
من التطرف العنيف، غير أن نسبة قليلة منهن قد يتواطأَن أو يشاركَن يف 

ذ باسم عقيدة أو قضية أو مشروع سياسي. املمارسات العنيفة التي تُنفَّ

ويف البحث عن تفسير اعتناق املرأة أفكاَر املتطرفني، لم نتعرَّض ألي 
مسوِّغ  أو  ديني  خطاٌب  هناك  ليس  إذ  ذلك،  على  دينية حتثُّ  عقيدة 
سياسي النضمامهنَّ إلى حركات التطرف، فالنساء اللواتي التقيناهنَّ 
بالقراءة  ات  ملمَّ غيُر  االحتجاز،  مخيَّمات  أو  الالجئني  مخيَّمات  يف 

والكتابة خالًفا للرجال، وقد عبَّرَن جميًعا مبرارة عن أسفهنَّ ملا ُقمَن 
رَن التحاقهنَّ بهذه اجلماعات اإلرهابية باملصادفة أو اللقاءات  به، وفسَّ

الَعَرضية أو الظروف الطارئة. 

: إنهنَّ ُسحنَب من دون أن يُدركَن حقيقَة ما أقدمَن عليه، أو  تقول بعُضهنَّ
. وَوفًقا لدراسة استقصائية أجراها مكتب  العواقَب الوخيمة ألفعالهنَّ
ا له بالنيابة عن منظمة  بالدريس الذي يتخُذ من العاصمة نيامي مقّرً
، وقد أثَّر  أوكسفام، فإن خصوصيَّة املجموعة النسائية بِصَغر أعمارهنَّ
املتطرفة.  التحاقهنَّ باجلماعات  أو  بقوة يف أحداث استقطابهنَّ  ذلك 
واعترفت كثيراٌت من النساء الالتي أُجريت معهنَّ مقابالت بأنهنَّ ُجنِّدَن 
رة. تقول )ن هـ(: إنَّها غادرت منزَل أسرتها بسبب زواجها  يف سنٍّ مبكِّ
قسرّيًا وهَربها من زوجها. وذكرت مثَل هذه احلالة ثماني شابات من 

ان للتنمية يف أيِّ مجتمع؛ ملا ينتج عنهما من شعور بالرضا، وثقة متبادلة بني أفراد املجتمع. ومنذ بداية األزمة الليبية  لم واألمن عامالن مهمَّ السِّ
وما أعقبَها من نزاع مسلَّح، ظهرت على الساحة جماعاٌت إرهابية أدَّت إلى زعزعة األمن الداخليِّ للبالد التي تشترك مع ليبيا يف حدودها، ومنها 
النيجر التي شهدت وال تزال تشهد هَجمات إرهابيًة قاتلة من اجلماعات اإلرهابية يف مالي وليبيا وجماعة بوكو حرام يف نيجيريا، وقد نشرت هذه 
ات الدفاع واألمن النيجرية الذين سقطوا َصرعى يف ميدان الشرف. وقد أسفرت االعتداءاُت  الهَجماُت املوت واألسى بني كثير من أَُسر عناصر قوَّ

أيًضا عن اختطاف النساء واألطفال واغتصاب القاصرين، واالبتزاز واالعتداء اجلسدي، وجميع أنواع املعامالت غير اإلنسانية.

المرأة الضحية
واستنقاذها من براثن التطرف واإلرهاب 
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خمس وعشرين شابَّة. فبعضهنَّ ينجذبَن إلى املغامرة واحلياة بال قيود 
حتت جناح مقاتل قوي. وتقول )هـ د(: ولدتُّ يف النيجر، ولديَّ أقارُب 
ة  تي تبيع الكعَك يف محطَّ يف مايدوغوري، فذهبت لزيارتهم، وكانت عمَّ
كان  الذي  احلاجَّ  قابلت  وهناك  البيع،  يف  أساعُدها  وأنا  السيارات، 

ا معي، فتبعتُه.  لطيًفا جّدً

م حياًة  يجب االعتراُف بأن اخلطاب الساحر للجماعات املتطرفة يقدِّ
بديلة لبعض الشابَّات الباحثات عن معًنى حليَواتهنَّ ومعالَم يهتدين بها. 
وتقوم الدعايُة املتطرفة على متجيد الرجل القادر على التضحية بنفسه 
من أجل قضيَّة كبرى، وخصوًصا يف املنطقة الواقعة حتت إمرة حركتي 
مان  التوحيد واجلهاد يف غربيِّ إفريقيا )موجاو( وبوكوحرام اللتني تقدِّ
للنساء مثاًل عاطفّيًا وهمّيًا. وهكذا فإنهنَّ يَريَْن أنفسهنَّ ُمسهماٍت يف 
بناء املجتمع اإلسالميِّ النقي الذي تخلَّص من تقاليد األمومة املوروثة. 
ويصرُّ أفراد يتصلون بهذه اجلماعات -دون إيراد تفاصيَل كثيرٍة- على 
املتطرفني،  املقاتلني  صفوف  يف  الدعارة  بأعمال  تقوم  عصابة  وجود 

ووجود سوق للجنس مرتبط باملجتمع املتطرف. 

ويتجلَّى بالدراسات السابقة أن عالم املقاتلني ليس بيئًة ذكورية ِصرفة، 
فإضافًة إلى النساء امللتحقات َطوًعا مبشروع التطرف، وال سيَّما يف 
املخيَّمات؛  يف  لالحتجاز  قسًرا  تُؤخذَن  من  البنات  من  ديفا،  منطقة 

ألغراض جنسية، أو لألعمال املنزلية، أو لكليهما مًعا.

معاناة وحلول
عي النساء اللواتي اعتُقلَن يف منطقة أواالم يف أثناء الهَجمات على  تدَّ
 ، قرية بانيبانغو بأنهنَّ بريئات، وقد ألقَي القبُض عليهنَّ لالشتباه بهنَّ
اُن يف تعاونهنَّ مع  ان احمللِّيني. واشتبه السكَّ والتبليغ عنهنَّ من ِقبَل السكَّ
ة َطوًعا دون إجبار، وتواُطئهنَّ بإيواء  العدوِّ اإلرهابي بنقل معلومات مهمَّ
اع الطرق املسلَّحني، وتبليغهم عن مواقع قوات األمن. ومنذ تصاُعد  ُقطَّ
التفجيرات،  النساء يف  ومشاركة  بوكو حرام،  مع  نيجيريا  الصراع يف 

. انتشرت شائعاٌت عن إخفاء بعض النساء املتفجرات حتت جالبيبهنَّ

وعلى الرغم من وجود فتيات استلَب اإلرهابيون عقولهنَّ ويرتديَن أحزمًة 
املتطرفات  املقاتالت  فإن مشاركَة  ديفا،  منطقة  وال سيَّما يف  ناسفة، 
ة التسلسل  يكاد يكون أمًرا نادًرا. وليس للنساء عموًما حضوٌر يف قمَّ
الهرميِّ للحركات األصولية املتطرفة. لكنهنَّ غالًبا يف محلِّ شبهة لدى 
ان احمللِّيني. فصاحباُت املطاعم والبغايا يف  قوات إنفاذ القانون والسكَّ
مناطق احلرب من أهمِّ مصادر املعلومات ألجهزة استخبارات الدولة، 

اع الطرق املسلَّحني، وألعضاء اجلماعات اإلرهابية.  ولُقطَّ

األرامل  من  فكثيٌر  معاناًة مضاعفة،  الظروف  هذه  النساء يف  وتعاني 
واأليتام يسكنون يف مخيَّمات الالجئني، فهنَّ يُفجعَن أواًل بفقد قريب 
من ابن أو زوج أو أب؛ نتيجًة لهَجمات اإلرهابيني، ثم إنهن يعاننَي عندما 
التطرف،  اعتناق  عن  أبنائهنَّ  أحد  ثَني  عن  عاجزات  أنفسهنَّ  يجدَن 

واملغادرة للمشاركة يف العمليات اإلرهابية. إن املرأة ضحيُة االنتهاكات 
ا  املختلفة، مما يجعلها أكثَر عرضًة للخطر، لكنَّ مشاركتها ضعيفٌة جّدً

يف احلركات املتطرفة يف النيجر، وغالًبا ما تكون آثارها ثانوية.
ومن الواجب تعزيُز النظر يف اجلوانب املتعلِّقة بقضايا اجلندر يف مجال 
منع التطرف العنيف، وتعزيُز اخلطط اإلقليمية والوطنية ملكافحته على 
ولي. ومما يساعد يف ذلك الفهُم األفضل ألثر  الصعيدين الوطني والدَّ
دة لدى  املعايير اجلنسية والَعالقات االجتماعية، وأوُجه الضعف احملدَّ
النساء والفتيات يف سياق التطرف العنيف. وال ينبغي إغفاُل مطالب 
املرأة الريفية املهملة وتطلُّعاتها، وذلك لتجنُّب االستجابة النمطية التي 
تعزيز  وإن  للبيئة احلضرية.  املهيمنة  النظر  وجهة  عن  تعبِّر  ما  كثيًرا 
مسؤولية املشاركني يف احلوكمة األمنية أمٌر مهمٌّ لكبح العنف ومقاومة 

التطرف العنيف يف النيجر. 

حلول متاحة
يجب السعُي اجلادُّ العتماد بعض احللول املتاحة ملساعدة النساء؛ كي 

ال يقعَن من بعُد ضحيًة للتطرف، ومن ذلك: 
ضة للخطر، 	  تقدمُي املساعدة املباشرة إلى النساء واملجتمعات املعرَّ

ة للدخل للنساء والفتيات. وإنشاء أنشطة ُمِدرَّ
وجتنب 	  املرأة،  ومتكني  الفتيات،  تعليم  بأهميَّة  املجتمع  توعيُة 

الزواج املبكر للفتيات الصغيرات. 
ة اتصال فاعلة، وتنفيذها عاجاًل. 	  إعطاءُ األولوية لوضع خطَّ
لتشمَل جميع أصحاب املصلحة 	  اإلرهاب  ع يف مكافحة  التوسُّ  -

املعنيني.
بناءُ الثقة بني احلكومة واملجتمعات احمللِّية، مع االهتمام اخلاصِّ 	 

بالفتيات والنساء.
كحقوق 	  ولية؛  الدَّ القوانني  الحترام  بإصالحات  احلكومة  قياُم 

النساء والفتيات يف التعليم، وحقوق اإلنسان والالجئني. 
حتديُد أصحاب املصلحة للمشاركة يف العملية.	 
االستمراُر يف بثِّ رسائل السالم.	 
السالم 	  أدوارهنَّ يف حفظ  بشأن  دائًما  والفتيات  النساء  تثقيُف 

والتالحم املجتمعي.
إشراُك النساء يف مكافحة التطرف والتطرف العنيف.	 

وختاًما فإن الفقَر ومظاهر العنف والتمييز بظلم املرأة أرٌض ِخصبة 
ر التطرف العنيف وانتشاره، لذلك ال بدَّ من اللجوء إلى معاجلة  لتجذُّ
ات األمنية يف سياق تعزيز حقوق اإلنسان عموًما،  كلِّية لالضطالع باملهمَّ
وحقوق املرأة خصوًصا، حلمايتها من االضطهاد، وَصونها عن الوقوع يف 
رها  ر بها، وتسلبها إرادتها، وتسخِّ براثن التنظيمات اإلرهابية التي تغرِّ

يف ممارسات التطرف العنيف، راضيًة بذلك أو مجبرًة عليه. 
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 ييدا سيدو ديال

ان نظاَم حكم غير مألوف لديهم، كان له  فرَضت عودةُ اجلماعات اإلرهابية إلى منطقة موبتي يف دولة مالي سنة 2015م على السكَّ
ًدا بسبب استغالل اجلماعات اإلرهابية املتطرفة لضعف  آثاٌر سلبية عميقة أدَّت إلى معاناتهم طوياًل. وتشهد املنطقُة واقًعا أمنّيًا معقَّ
احلضور احلكومي يف املنطقة، وتعزيز انتشارها مما أدى إلى نشوء جماعات مسلَّحة هدفها الدفاُع عن النفس، وضماُن أمن مناطقها، 

فأسهمت هذه األسباُب مجتمعًة يف تأجيج الصراع ذي الطبيعة املجتمعية يف أجزاء مختلفة من البالد، وال سيَّما منطقِة الوسط.

 باحث في قضايا التطرف العنيف في وسط الساحل، مالي.

أثر التطرف العنيف
في مالي ووسط الدلتا
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اإلرهاب االنفصالي
 تُعدُّ كتيبة حترير ماسينا أبرز احلركات االنفصالية يف مالي، ويستند 
البناء الهرمي فيها إلى تراتبية محددة، ففي كلِّ منطقة ميثِّل الكتيبَة 
يف  ة  العامَّ بالقيادة  ل  املخوَّ احلاكم  نائب  مبنزلة  ويكون  املركز،  رئيُس 
وجميع  به،  َمنوٌط  ة  املهمَّ القرارات  فاتخاُذ جميع  اجلغرافية،  منطقته 
ات املتعلِّقة بشؤون البلدة تُعتَمد منه، وله الكلمُة األخيرة يف القضاء  امللفَّ
واحملاكمات، وهو الذي يعيِّ املكلََّف بجبي الزكاة، ويرفع التقاريَر إلى 
أركاٍن  رئيُس  مركز  كل  ماسينا، ويف  لكتيبة  األعلى  القائِد  كوفا  أمادو 
الصحيح  التطبيَق  تراقب  إسالمية  وشرطٌة  املقاتلي،  رعاية  يتولَّى 
املوظفي،  تغذية جميع  ثالثية مسؤولة عن  أو  ثنائية  للشريعة، وجلنٌة 

ان تأثيًرا كبيًرا. ويؤثِّر هذا اجلهاُز اإلداري والتنظيمي يف حياة السكَّ
ع والسيطرة اإلقليمية  وقد طوَّرت كتيبُة ماسينا سنة 2017م خطًة للتوسُّ

على املناطق، وال سيَّما املناطِق التي يصُعب الوصول إليها، وهي املناطُق 
حتقيق  يف  الكتيبُة  وتسير  الدلتا.  يف  الفيضانات  مياهُ  غمرتها  التي 
املخالفي،  على  اإلعدام  أحكام  تنفيذ  يف  إجرامي  نهج  على  أهدافها 
به يف  وأيِّ مشتبَه  ين  الدِّ والوجهاء ورجال  الدولة  واختطاف مسؤولي 

التعاون مع ُسلطات مالي؛ بتقدمي معلومات أو تسريب أخبار.
لـت االضطرابـاُت الناجمـة عـن التطـرف العنيف  ومنـذ سـنة 2018م حتوَّ
نـات املجتمعيـة، لتشـمَل القتل واإلعـدام الفوريَّ  إلـى صراعـات بـي املكوِّ
والعنـف اجلنسـيَّ وتدميـر القـرى. وانتهـج كثيـٌر مـن اجلماعات املسـلَّحة 
علـى  باالسـتيالء  ـع  التوسُّ يف  فأخـذت  ماسـينا،  كتيبـة  نهـج  املتطرفـة 
ان يف  األراضـي لزيـادة نفوذهـا وسـيطرتها، ومحاولـة اكتسـاب ثقة السـكَّ
ظـل ضعـف حضـور الدولـة ومؤسسـاتها، لتشـجعهم علـى االلتحـاق بهـا 

واالنتظـام يف صفوفهـا.
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ي األوضاع تردِّ
دة على  يف ظل هذه الظروف الصعبة واملعقدة ُصنِّفت مجتمعات محدَّ
ِعرقية  غالًبا ألسباب  ذلك  ويرجع  اإلرهابية،  للجماعات  منحازة  أنها 
التي  االعتقال  تنجح حمالت  ولم  الفوالني،  مع مجتمعات  كما حصل 
نفذتها القوات احلكومية يف احلدِّ من ظاهرة التحاق فئات من الشعب 
إذ أصبحت  ا زاد يف تعقيد األزمة األمنية،  باجلماعات اإلرهابية، ممَّ
الَعالقاُت بي أطياف املجتمع مضطربًة وملتهبة، وباتت الثقُة فيما بينها 
مفقودة متاًما، فال أحَد يثُق باآلخر على الرغم من تشابك مصاحلهم 

وترابطها يف احلياة اليومية.
احلكومة  أفعال  وردود  املسلَّحة  اإلرهابية  اجلماعات  أفعال  بي  وما 
سوًءا  الوضع  ويزداد  ان،  السكَّ عموُم  يعاني  املالية  املسلَّحة  ات  والقوَّ
وللوقوف  الطرفي.  من  األفعال  وردود  األفعال  ة  حدَّ بازدياد  وتعقيًدا 
ت إليه األوضاُع نستعرض حالتي »ديالوبي وتوجويري  على حقيقة ما تردَّ
وكان  2018م،  املتطرفي سنة  ِقبَل  من  للحظر  اللتي خضَعتا  كومبي« 
ان بالتعاون مع احلكومة  في هذا احتماُل تورُّط السكَّ سبَب اإلجراء التعسُّ

ات املسلَّحة، والعمل يف إيصال املعلومات واألخبار.  املالية والقوَّ
الدخل  ذواتي  املنطقتَي  هاتي  ان  سكَّ عيش  مصدَر  األدغال  وتعدُّ 
للحظر  وكان  شديدة،  معاناًة  ان  السكَّ هؤالء  عانى  حيث  الضعيف، 
العيش  مستوى  وعلى  االقتصادي  املستوى  على  سلبيٌّ  أثٌر  واحلصار 
ضغط  حتت  كانت  الفوالني  مجتمعات  ألن  املنطقتي؛  يف  املشترك 
شديد، ولم جترؤ على قول كلمة واحدة، فالذين فرضوا احلصاَر عليهم 

من ِعرق الفوالني أيًضا، مما زاَد يف التباس األمر وتعقيده.

آثار سلبية
املتطرفة  اجلماعات  بي  موبتي  منطقة  يف  والتجاذب  االضطراَب  إن 
كعمليات  سيِّئة؛  ممارسات  عن  أسفَرت  الذاتي  الدفاع  ومجموعات 
مة،  املنظَّ واالغتياالت  ان،  للسكَّ والترهيب  النظامية،  غير  التفتيش 
وعمليات االختطاف. وقد وَهنَت الروابُط االجتماعية، وصار املرء قبل 
د َمن حوله مَيْنًة ويَْسرًة ليتثبََّت ممن يسمعه خشيَة  أن ينِطَق بكلمة يتفقَّ
الُعرفية،  األعياد  الكثير من  املتطرفون قد حظروا  وكان  به.  يشَي  أن 
فاف أو القيام بالتعميد،  اف من اإلشراف على حَفالت الزِّ ومنعوا العرَّ
ان بيد املتطرفي وبأمرهم. وصار  إدارةُ جميع شؤون السكَّ وأصبحت 
ان يف موبتي ال يجرؤون على رفع القضية إلى  إذا حدث نزاع بي السكَّ

القضاة أو الشرطة؛ خوًفا من القتل على يد اإلرهابيي.
النسيج  متزيق  يف  ة  بشدَّ البالد  وَسط  يف  العنيف  التطرُف  أثَّر  وقد 
د إلى توقُّف جميع التعامالت  ى الواقُع املضطرب واملعقَّ االجتماعي، وأدَّ
األسواُق  وتوقفت  أبوابها،  املدارُس  فأغلَقت  املجتمع.  فئات  بي 
ان، وارتفاع عدد املهاجرين  ى إلى هجرة داخلية للسكَّ األسبوعية، مما أدَّ
يوًما بعد يوم. وانتشرت يف املنطقة عملياُت االختطاف بدوافع القتل أو 
ان يخَشون  تصفية احلسابات أو ألسباب شخصية. وأصبح معظُم السكَّ
العودة إلى ديارهم؛ خوًفا من إلقاء القبض عليهم أو تعرُّضهم للقتل، 
فاحلوادُث األمنية ال تتوقف يف املنطقة، والوضع يزداد خطًرا وتعقيًدا.

إلى  ينتمي  لكلِّ من  املطاردة  »دوغون« فتجري عملياُت  َهْضبة  أما يف 
املساعدات  يف  يعملون  للذين  يُسَمح  ال  قد  وأحياًنا  الفوالني،  شعب 
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اإلنسانية بالوصول إلى مناطَق معيَّنة بسبب نسبهم، وال سيما إن كانوا 
من الفوالني. وكذلك األمُر يف منطقة الفيضانات، فاجلماعاُت املتطرفة 
التي تسيطر عليها ذاُت حسٍّ أمني كبير، ومتنع دخوَل أيِّ غريب خشيَة 
أن يكون عمياًل سرّيًا مكلًَّفا بنقل املعلومات إلى القوات املسلَّحة املالية 
أو القوات األجنبية. وتَعوُق تلك االحترازاُت األمنية وصوَل املساعدات 
اإلنسانية، وال تستطيع املنظماُت غير احلكومية الوصوَل إلى كثير من 
ان الذين يعيشون يف أشدِّ حاالت الفقر والَعَوز،  املناطق ملساعدة السكَّ

ويعانون اجلوَع والبؤس واملرض.

تلك  وأظهُر  الداخلية،  النيجر  دلتا  للتطرف يف  السيِّئة  اآلثار  وتتجلَّى 
ن  متكُّ وعدم  الفوالني،  مجتمع  وتصنيُف  ان،  السكَّ نزوح  تقييُد  اآلثار 
عات  التجمُّ إلى  ية  بحرِّ الوصول  من  اإلنساني  املجال  يف  العاملي 
رة للمسؤولي، وانتقال اليد  انية، وعمليات خطف املتطرفي املتكرِّ السكَّ

لة إلى املناطق احلضرية. العاملة املؤهَّ

 وإن أسوأ اآلثار هو التحاُق عدد كبير من الشباب باجلماعات املتطرفة، 
الدلتا،  ل يف  بالتوغُّ وما ذاك إال لغياب الدولة الذي سمح للمتطرفي 
قد  املدارس  معظم  إن  بل  الدلتا؛  أنحاء  جميع  يف  املدارَس  فأغلقوا 
احترقت. وانضمَّ الشباُب الذين لم يهاجروا إلى اجلماعات اإلرهابية، 
شديًدا،  َعداًء  الدولة  إلى  ينتمي  من  كلَّ  تعادي  التي  اجلماعاِت  تلك 
باستثناء العاملي الصحيي، وبعض رؤساء البلديات، وبعض املنظمات 

اإلنسانية غير احلكومية. 

بالقتـل،  دون  مهـدَّ فجميُعهـم  املعلِّمـي،  اإلرهابيـة  اجلماعـات  وتعـادي 
بلـدة  يف  معلِّمـون  اختُطـف  2019م  سـنة  ففـي  ُخطـف؛  قـد  وبعُضهـم 
كورومبانـا، واحترقـت املدرسـُة االبتدائيـة يف ديالوبـي بعـد االنتخابـات 

2020م. عـام  التشـريعية 

أما القرى اخلاضعُة للحظر فقد ُمنع الناس فيها من حرث حقولهم، 
ان  وُمنعت النساء والفتيات من إحضار احلَطب للطبخ، ولم يُسَمح للسكَّ
أن يذهبوا إلى األسواق يف القرى املجاورة. وفرض املتطرفون ضرائَب 
ان باسم الزكاة، وجعلوها يف جميع الِقطاعات  إجباريًة على جميع السكَّ

كالزراعة وتربية احليَوانات والصيد.  

التطرف العنيف عن تدهور االقتصاد يف وَسط   لقد أسفرت ظاهرةُ 
املنطقة  هذه  يف  ا  مهّمً عنصًرا  تعدُّ  التي  السياحة  وتوقُّف  مالي، 
وال  البالد.  من  كبير  جزء  على  للسيطرة  الدولة  وِفقدان  اجلغرافية، 
يزال الوضُع اإلنساني يدعو للقلق الشديد يف جميع املناطق اخلاضعة 
ان يعانون آثاًرا تراكمية  لسيطرة اجلماعات املسلَّحة اإلرهابية؛ ألن السكَّ
بسبب النقص يف احملاصيل الزراعية، واألَزمات األمنية التي جتعلهم 

أكثَر عرضًة للخطر. 
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شعب مابوشي في األرجنتين نموذًجا

 د. ماريانو جانسيدو

 أستاذ األنثروبولوجيا، وباحث في النزاعات، األرجنتين.

لنا يف واقع املجتمعات، ودرسنا الوضَع العام دون احلاالت الفردية، جند أن العنف السياسي من أهم املشكالت التي لم تعالج معاجلًة  إذا تأمَّ
ا تنطوي عليه احلياةُ السياسية من  ة، وهو أيًضا ظاهرة تستحوُذ على اهتمام فئات املجتمع املختلفة. إن مصطلح العنف السياسي تعبيٌر عمَّ جادَّ

ل إلى إرهاب. لطة، فإذا لم تَُدر هذه الصراعاُت إدارًة سليمة، فإنها ستؤدِّي إلى إرساخ العنف الذي سيتحوَّ الصراعات املتعلِّقة بالسُّ
وال بدَّ من النظر الشامل للواقع؛ لتكوين تصوُّر صحيح غير منقوص عن األسباب احلقيقية، واجلهات املؤثِّرة، دون حتميل أطراف املسؤوليَة وإعفاء 

آخرين منها، ثم العمل على حلِّ مشكلة العنف السياسي مبنهج احلوار بني أطياف املجتمع كلِّها.

تغيير الرؤى لمعالجة النزاعات
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الصراع والسالم
مع انتشار ظاهرة البلقنة )مصطلح يُراد به سقوُط دولة ما يف حرب 
للتطهير  ناتها  مكوِّ بعض  وتعرُّض  فيها،  املختلفة  االثنيَّات  بني  أهلية 
من  به  تُنذر  وما  البلقان(،  منطقة  يف  حدث  ما  نحو  على  الِعرقي، 
توفيُر  ينبغي  راعات،  والصِّ النزاعات  فيه  تكثُر  مستقبلي  اضطراب 
تعترض  التي  والعقبات  يات  التحدِّ وجتاوز  للناس،  احلياة  ضروريات 
املجتمعات، وتؤثِّر يف بقائها أو استمرار منوِّها، ويصبح السالم اخِلياَر 
إن  التنمية، حيث  لها حتقيُق أهداف  يتسنَّى  الدول، كي  لهذه  الوحيد 

شعوب تلك املناطق أكثُر حاجًة من قادتها إلى حلول دائمة للنزاعات.

الواقع املضطرب اعتماُد برامَج مشتركة  وأفضل طريقة ملعاجلة هذا 
للِخْدمات  حتتيَّة  بنية  وتأسيُس  املجتمعات،  ومتكنُي  مزدوجة،  برقابة 
األساسية بجهود محلِّية يف املجاالت املختلفة، مثل: املياه والبيئة، ونُظم 
ات األمنية  الرعاية الصحية، والتعليم وغير ذلك. فضاًل عن تدريب القوَّ

والعسكرية على مهارات التفاوض والتحاور تدريًبا عملّيًا.

السياسي يتضح استخداُم  العنف  وبتحليل واقع األرجنتني يف موضوع 
الدولة الوطنية منهَجني مختلفني يف التعامل مع قضيَّة واحدة، ونستعرض 

نزاَع شعب مابوشي يف إقليم باتاغونيا جنوبي األرجنتني منوذًجا.

مراحل النزاع
مراحَل  السياسي يف  العنف  مع  تاريخّيًا جتاِرُب شتَّى  األرجنتني  لدى 
مختلفة مثل: حرب االستقالل، وتوحيد الدولة الوطنية، والديكتاتورية 
العسكرية، واإلرهاب اليساري، واإلرهاب اخلارجي. وقد انتهت احلكومُة 
العسكرية األخيرة 1967 إلى 1982م بحرب مالفيناس، ثم بدأت مرحلة 
احلكم  من  باالنتقال  التغييُر  وأسهم  1982م.  عام  جديدة  دميقراطية 
عاوى  العسكري إلى احلكم الدميقراطي يف حتقيق السالم، وأُقيَمت الدَّ

واستمرَّ  اإلنسان،  حقوق  جرائم  يف  العسكر  إلدانة  املَدنية  القضائية 
د عسكري جديدة ُعرفت  ذلك بضَع سنوات حتى انطلقت حركات مترُّ
عاوى القضائية املدنية التي  باسم احلرب القذرة، تهِدُف إلى وقف الدَّ
قت احلكومُة  دون، وحقَّ تَديُن أعماَل العسكريني وجرائمهم، وجنح املتمرِّ
وأسخط  فقط،  دين  املتمرِّ أرضى  ذلك  ولكنَّ  استدامة،  أكثر  سالًما 

املواطنني بسبب اختالل العملية الدميقراطية.
حكَم  أعقبت  التي  اجلديدة  احلكومُة  قامت  التسعينيات  ِحقبة  ويف 
الرئيس »كارلوس منِعم« بجعل االقتصاد قضيًة أساسية، وانطلق حتوُّل 
دة. وبذلك تراجع العنُف الداخلي القائم على  كبير َوفَق سياسات محدَّ
راد يتناسبان مع العفو املمنوح لقادة  اخلالفات السياسية بسرعة واطِّ
املـُدانني. ثم برز عنٌف اجتماعي جديد  د السابقني والعسكريني  التمرُّ
أهمِّ  من  االختطاف،  وعمليات  والسرقات  رات  املخدِّ بتجارة  مرتبط 

الت الفقر.  أسبابه عدُم املساواة االجتماعية، وارتفاُع معدَّ
1993م  عام  ففي  مأساويتني؛  عنف  عمليتي  املرحلُة  تلك  وشهدت 
فارة اإلسرائيلية يف العاصمة بوينس آيرس، ثم  انفجرت قنبلٌة يف السِّ
اإلسرائيلية  املنظمة  1994م يف  التالي  العام  أخرى يف  قنبلٌة  انفجرت 
النظُر  واستمرَّ  احلادثتني،  ات  ملفَّ تُغلَق  ولم  املشتركة.  األرجنتينية 
فيهما لدى القضاء دون فصل أو حكم، ويغلب على الظنِّ أن الدعوتني 
القضائيتني عمليٌة انتقامية بسبب حتالف كارلوس منِعم مع الواليات 
1994م  عام  يف  ثم  األوسط.  الشرق  نزاع  لتدويل  وصًدى  املتحدة، 
بالشعوب  االعتراف  مثل:  مختلفة،  تغييراٌت  وأُجريت  الدستور  أُصِلح 
األصلية يف الدولة الوطنية، ومواءمة الدستور مع مجموعة معاهدات 
برز  ثم  2001م،   2000- عام  حتى  السالم  واستمرَّ  اإلنسان.  حقوق 
ِصداٌم اجتماعي بسبب األزمة االقتصادية، وتدهور القيادة السياسية 

وِفقدانها مكانتها عند املواطنني. 
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الرئيس  بإدارة  والتعايف  الصحة  استرداُد  بدأ  2003م  عام  يف  ثم 
ببناء اقتصاد  »فيرنانديز« ورئيس احلكومة اجلديدة »كرشنر«، وذلك 
اإلنسان،  تراعي حقوَق  وإرساخ سياسة  املضاربة،  على  يقوم  ال  ُمنِتج 
بدأت معها محاكمُة الوزارات بفضل إصالحات عام 1994م، ومعاهدات 
حقوق اإلنسان التي َشِملَت التسلسَل الهرمي الدستوري كلَّه. لقد فرض 
ًجا، يرتبط بحقوق األفراد واملجتمع، أتاح  ه اجلديد منهًجا متدرِّ التوجُّ
أراضي  واستعادة  توطينهم،  وإعادة  بهم،  االعتراَف  األصليني  ان  للسكَّ
زت  عزَّ وقد  أجيال.  مدار  على  املساواة  عدَم  معاناتهم  بعد  أسالفهم 
األجياُل اجلديدة التي استعادت ُهويَّتها االثنية إعادةَ التوطني، وساعد 
املناطق  لتأمني  األنشطة  نطاق  وامتداد  املجتمعات،  ع  توسُّ يف  ذلك 
ة بهم وما حولها؛ مبواجهة مشروعات القطاع اخلاص العقارية،  اخلاصَّ

ويا الكثيفة. وعمليات التعدين، وزراعة فول الصُّ
عهد  إبَّان  يف  السياسي  االضطراب  يف  تغيًُّرا  2015م  عام  شهد  ثم 
النزاعات  معاجلة  على  عزم  الذي  ماكري«  »ماوريسيو  الرئيس 
ات األمنية، وأسهم  االجتماعية مبنهج اليد احلازمة، فأوهَن الثقة بالقوَّ

يف تفاُقم النزاعات.

شعب مابوشي
استقرَّ شعب مابوشي يف منطقة باتاغونيا جنوبي األرجنتني، وهي تَُعدُّ 
ى  من املناطق الساخنة التي شهد فيها هذا الشعُب إبادةً ِعرقية فيما يسمَّ
غزَو الصحراء، ما بني عامي 1878 و1885م، وكان الغزو جزًءا من ُخطة 

ع اجلغرايف، وتوحيد احلدود للدولة الوطنية األرجنتينية. التوسُّ
التشيلي  باتاغونيا  مجموعة  فرعي  من  مابوشي  شعُب  ينحدر 
ما  واالعتزاز،  الفخر  وشمائل  احملاربني،  بروح  ويتمتَّع  واألرجنتيني، 

يجعلهم أكثَر نشاًطا وأشدَّ ائتالًفا. لذلك عند حدوث أعمال عنف فإن 
ه إليهم مباشرة دون فحص األدلَّة أو البحث عنها، وال سيما  االتهام يوجَّ
إذا تعلَّق األمر بفئة الشباب التي تشارك يف استعادة ُهويَّة األسالف؛ 
باألراضي.  باملطالبة  ك  التمسُّ واملعتقدات فضاًل عن  املعرفة  نُظم  من 
أو  السياسات  من  ُسخريَّة  فيها  طرق  إلى  الشباُب  يلجأ  ما  وغالًبا 
األراضي  باحتالل  قيامهم  إلى   إضافة  التقليدية،  األحزاب  احتادات 
شركات  مرافق  أو  ة،  اخلاصَّ املمتلكات  وتدمير  شرعية،  غير  بطريقة 

ة. الدولة واخِلْدمات العامَّ

ة وعنف،  يف عهد الرئيس ماوريسيو ماكري تفاقمت هذه األزمُة بشدَّ
عمليات  لقمع  احمللِّية؛  لطات  السُّ ملساندة  الفيدرالية  اُت  القوَّ فتدخلت 
سدِّ الطرق واحتالل األراضي بقيادة منظمة مقاومة أسالف مابوشي. 
وقد واجهت هذه املنظمُة رفًضا من ِقبَل جزٍء كبير من شعب مابوشي، 
الشباب  من  بفئة  مرتبٌط  املنظمة  هذه  ظهور  أن  الظن  على  ويغلب 
أسالفهم.  ُهويَّة  الستعادة  ويسَعون  االجتماعية،  املساواة  عدَم  يعانون 
ة يف معاجلة مطالب  ى غياُب احلوار وانعدام قنوات التواصل اجلادَّ وأدَّ
ان إلى حالة من االضطراب املزمن يف تلك املنطقة. وأسفر تدخُل  السكَّ
ان  للسكَّ الداعمني  من  األول  شخصني؛  وفاة  عن  الفيدرالية  القوات 
األصليني، والثاني شابٌّ ناشط يف املجتمع. وبسبب عدم معاجلة ملفِّ 
الرئيس  يُنتَخب  لم  السياسية  آلثاره  حاسمة  سليمة  معاجلًة  الَوَفيات 

ة أُخرى.  ماكري مرَّ

عهد جديد
الرئيس  بقيادة  ها  ائتالفية جديدة مهامَّ 2019م بدأت حكومٌة  يف عام 
فيرنانديز الذي كان أطلَق وعًدا انتخابّيًا لتحقيق اقتصاد منِتج، وتطبيق 

24 | العدد السادس | فبراير 2021 | 

ت
ال
حلي

ت



ُمضيِّ  بعد  االجتماعي  الوضع  لكنَّ  اإلنسان.  حقوَق  تراعي  سياسات 
اء  ي من جرَّ ستة أشهر أصبح محفوًفا بالصعوبات؛ بسبب احَلْجر الصحِّ
ين االقتصادي املوروث من إدارة  وباء كورونا )كوفيد- 19(، وِعْبء الدَّ
الرئيس ماكري. ثم برزت يف الشهر الثامن عام 2020م أزمٌة أخرى يف 
ة  ة واخلاصَّ باتاغونيا جتلَّت باحتالل األراضي، وتدمير املمتلكات العامَّ

من ِقبَل منظمة مقاومة أسالف مابوشي.
هذه  يف  املصالح  ذات  والفصائل  اجلماعات  من  الكثيُر  وشارك 
النزاعات؛ مثل: مجموعات جديدة من مابوشي، وقادة من فئة الشباب 
ة،  كقائدة النساء الروحية »مشايز«، وأصحاب مشروعات عقارية خاصَّ

وعمليات تعدين يف الواليات اإلقليمية والوطنية.
معاجلًة  تُعالَج  لم  نزاعات  ظلِّ  يف  ماكري  الرئيس  عهُد  انتهى  وكان 
د حدوثها يف عهد الرئيس فيرنانديز، وأسوأ  حاسمة، مما سمح بتجدُّ
مكانة  وتدهوُر  بريئني،  موُت شخصني  النزاعاُت  تلك  عنه  أسفرت  ما 
النتيجُة  تكون هذه  أن  املدني. ومن احملتمل  املجتمع  لدى  األمن  قوَّات 

لألسباب اآلتية:
النزاعات، . 1 مع  ووكالئها  لطات  السُّ تعامل  يف  شامل  منهج  غياب 

املختلفة،  للمتغيِّرات  املتشابهة  احلقيقية  املؤثِّرات  دراسة  وعدُم 
كاحتالل األراضي، وإعادة التوطني.

لطات احمللِّية والفيدرالية.. 2 غياب الوضوح والشفافية بني السُّ
غياب سياسة منهجية حاسمة ملعاجلة النزاعات.. 3
لتمكني . 4 تكميلية  عناصَر  املجتمع. غياب 
والتسويات، . 5 ولية  الدَّ باملعاهدات  االلتزام  عدم 

ولية.   كمعاهدة منظمة العمل الدَّ

ة ُمحَدثة
َّ
ط

ُ
خ

مختلفة  ُخطة  بتطبيق  فيرنانديز  حكومة  قامت 
تُسهم يف صياغة منهج جديد يف معاجلة النزاعات 
وجرى  األصليني.  ان  السكَّ مبطالبات  املرتبطة 

يف  الوطني،  األمن  ِوزارة  بقيادة  اجلديدة  اخلطُة  تنفيذ 
على  والبيئة  األمن  ِوزارتي  بني  اتفاقيٍة  ظلِّ 

عبر  والوطني،  احمللِّي  املستويني 
ألساليَب  أساسية  قاعدًة  حتديد 
املتعلِّقة  النزاعات  معاجلة  يف  بديلة 
وأهمُّ  األصليني.  ان  السكَّ مبطالبات 
اخلصائص املنهجية للخطة املـُحَدثة: 

وتكويُن  البيئة،  حماية  تنظيم  إعادة  أ- 
ان  السكَّ رؤية  إلى  تستند  شاملة  رؤية 

بهذا  يقومون  من  فهم  األصليني، 
يف  املشاركُة  هم  حقِّ ومن  العمل، 

الطبيعية  باملوارد  املتعلِّقة  ورَغباتهم  قناعاتهم  ومعرفة  الرؤية  صياغة 
احمللِّية، وحماية مليكة األراضي على املستوى الفردي واجلماعي.

ب- توضيح املسؤوليات الوطنية لِوزارات األمن والعدل والبيئة، ولقادة 
املجتمعات احمللِّية، واملعهد الوطني الداخلي، وحتقيُق التعاون بتنسيق 

جهود األطراف املؤثِّرة كلها.

َل الدولة الوطنية  جـ- إعداد منهج للحوار بني جميع األطراف، يعالج تدخُّ
يف الشؤون احمللِّية للمناطق، باالعتماد على فريق ميثِّل جميَع املناطق.

ولية َرْقم 169.  د- وضع وثيقة لقوَّات األمن َوفق معاهدة منظمة العمل الدَّ

هـ- حتقيق الفيدرالية ودعوة جميع املناطق لالشتراك يف هذه اخلطة 
ملعاجلة  جانيرو؛  دي  وريو  شوبوت  منطقتي  إلى  إضافًة  اجلديدة، 

النزاعات احلالية.

املختلفة،  املؤثِّرة  األطراف  بتعاون  اجلديدة  اخلطة  تنفيذ  بَدء  ومنذ 
مظاهُر  تالشت  املتنوِّعة،  بالرؤى  واألخذ  الكفاءات،  على  واالعتماد 
املمتلكات  احترام  مع  تدريجّيًا،  األراضي  احتالُل  وتراجع  العنف، 

ان األصليني باملطالبات.  ة، وبقاء اهتمام السكَّ اخلاصَّ

ويعدُّ ذلك نقطَة البداية فقط وليس احللَّ األمثل؛ فال يزال املشروُع 
األمنية،  ات  القوَّ أنظمة تضبط عمَل وكالء  ني:  أمرين مهمَّ إلى  يفتقر 
ه إلى متكني املجتمعات عموًما، والشباب خصوًصا،  وسياسات توجِّ
ان  بالسكَّ والوطني  احمللِّي  املجتمع  ربط  إعادةَ  يتيح  نحو  على 
طبيعية  تنمية  تشجيع  إلى  إضافًة  األرجنتينيني،  األصليني 
األصليني  ان  السكَّ بني  الثقايف  التبادل  بإحياء 

وبقية أفراد املجتمع. 

ختام القول 
عديدة  أسباب  إلى  يُعزى  املستمرَّ  النزاَع  هذا  إن 
تغيير  على  قادرة  الوطنية  واحلكومُة  متداخلة، 
واقع الصراع، وجتنُّب العنف بسرعة دون إبطاء، إذا 
ة، وهيَّأت الظروَف املواتية  توافرت لديها اإلرادةُ اجلادَّ
ة  للتغيير. وذلك سيؤدِّي بال ريب إلى خفض حدَّ
وحتقيق  نهائّيًا،  تتالشى  حتى  النزاعات 
وتهيئة  األفراد،  جلميع  السالم 
لتنمية  والوطنية  احمللِّية  البيئات 
حقيقية ُمستدامة، يف ظروف خالية 
من العنف واإلرهاب. وسيكون ذلك 
مثااًل رائًعا، ومنوذًجا يُحتذى ملعاجلة 

النزاعات على نحو دائم مستقباًل. 
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ملف العدد
ا  اتصاليًّ

ً
اإلرهاب بوصفه فعل

يستهدف اإلرهابيون الجمهور بالخوف والرعب 
قبل أن يستهدفوا ضحاياهم بالقتل

قبل ربع َقرن رصد الكاتب املعروف آلِفن توفلر، املتخصص يف دراسة املستقبليات يف كتابه املهم )حتول 
السلطة(، التفاعل بني مصادر السلطة الثالثة: القوة والثروة واملعرفة، وتوقع زيادة نصيب املعرفة منها بعد 
هها نحو املعلوماتية يف فضاء مفتوح يصعب التصدي له ومنعه. هذه النبوءة التي كان العالم وقتئذ يرى  توجُّ
بوادر حتققها دفعت اجلميع - دوًل ومؤسساٍت وشركات وجماعات - صوب هذا املصدر املتنامي للسلطة، 
أهمية  يقل  ل  التخريبية  ألدواتهم  ومكماًل  رديًفا  فاستخدموه  املسار،  هذا  يف  استثناًء  اإلرهابيون  يكن  ولم 
ليس فقط عبر وسائطهم  النتحارية،  والعمليات  الناسفة،  والعبوات  والتفجيرات،  اإلرهابية،  الهجمات  عن 

ولي وتوظيفهما. اإلعالمية فحسب، بل باستغالل اإلعالم احمللي والدَّ

 أسرة التحرير
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الدفاع  وزير  إم جيتس  روبرت  عن  نُقل   2007 العام  من  نوفمبر  ويف 
والدميقراطي  األب  بوش  اجلمهوري  الرئيسني  إدارتي  يف  األمريكي 
"إنه أمر ُمحِرج أن القاعدة أفضل من أمريكا يف  باراك أوباما قوله: 
األجانب  الدبلوماسيني  أحد  سألني  اإلنترنت.  على  رسالتها  توصيل 
أعظم  التفوق على  واحد يف كهف من  ن رجل  "كيف متكَّ قبل عامني: 
مجتمع اتصالت يف العالم؟" السرعة وخفة احلركة واملالءمة الثقافية 
التصالت  مناقشة  عند  بسهولة  البال  على  تخطر  ل  مصطلحات 

اإلستراتيجية للوليات املتحدة".
ويدرك أكثر التنظيمات اإلرهابية مكانة اإلعالم ووظيفته يف كل مراحل 
ُخططهم وأعمالهم، وهو ما رصده علماء التصال يف العالم بتحليلهم 
ينطوي  اإلرهاب  أن  وتأكيدهم  اتصال،  إستراتيجيَة  بوصفها  اإلرهاب 
نوًعا  أو غيرهم، بل يتضمن  املدنيني  أكثر من مجرد عنف جتاه  على 
من عنصر التواصل من أجل نشر رسالة، وهنا تصبح وظيفة وسائل 
اإلعالم مركزّيًا لفهم ما يجعل العنف إرهاًبا، فقد تواترت البحوث التي 
أكدت حيوية وظيفة وسائل اإلعالم ألي جماعة إرهابية؛ ألنها تنشر 
نسبّيًا  بكثير من مجموعة صغيرة  أكبر  الرعب يف جمهور  أو  اخلوف 
من الضحايا املباشرين للعمليات اإلرهابية، وهذه الوسائل توفر أدوات 
جلذب النتباه، ونشر رسالة اجلماعة اإلرهابية؛ لذا فإن الهدف املركزي 
لإلرهاب ليس مجرد ممارسة العنف أو قتل املستهدفني، بل باألحرى 
نشر الرعب، وعدم اليقني بني السكان، ونشر رسالة اجلماعة اإلرهابية 
التي تؤكد جدارة العمل العنيف وجدواه، وهنا ميكن عدُّ وسائل اإلعالم 
اإلرهاب  خبير  بتعبير  لهم(  صديق  )أفضل  بل  لإلرهابيني(،  )شركاء 

العاملي أليكس شميت؛ ألنها توفر لهم )أكسجني الدعاية(.
يقول بروس هوفمان أحد أبرز علماء اإلرهاب: "وسائل اإلعالم احلديثة 
فهي  ثم  ومن  اإلرهابية،  األعمال  عن  للمعلومات  الرئيسة  القناة  هي 
إعالمية  متابعة  فدون  اإلرهابيني،  حسابات  يف  حيوية  وظيفة  تؤدي 
ميكن القول إن التأثير قد ضاع، إذ يظل محصوًرا يف ضحايا الهجوم 
املباشرين، ول يستطيع الوصول إلى اجلمهور األوسع الذي تستهدفه 
اجلماعات اإلرهابية بنشر الرعب والغضب". وأشار براين جينكيز  قبل 
تُخطط  ما  كثيًرا  اإلرهابية  »الهجمات  أن  إلى  عقود  أربعة  من  أكثَر 
ولية. ول  بعناية جلذب انتباه وسائل اإلعالم اإللكترونية والصحافة الدَّ

يستهدف اإلرهاب ضحاياه الفعليني فقط، بل من يشاهدونه أيًضا.
َوفَق هذه الوقائع ميكن النظر إلى الهجمات اإلرهابية بوصفها أعماًل 
القرن  يف  الفوضويون  يسميه  كان  ما  أو  العنيف،  لالتصال  صريحة 
التاسع عشر باسم )الدعاية بالفعل(، ذلك أن عدد الشهود على هذه 

ووحشية  الضربات حساسية  أكثر  ألن  ولكن  نسبّيًا.  الهجمات صغير 
وفتًكا تتلقى متابعة إخبارية واسعة، فإنها تنتشر كالنار يف الهشيم يف 
 Introduction to( كتابه  يف  مكنير  براين  يقول  العالم.  أنحاء  جميع 
التصال  أنواع  من  نوع  اإلرهاب  "إن   :)Political Communications

السياسي الذي يقام خارج البروتوكولت أو اإلجراءات القانونية، وذلك 
األهداف  هذه  ولتأدية  اإلعالمية،  الشهرة  عن  يبحثون  اإلرهابيني  أن 
فهم يستخدمون العنف للوصول إلى آثار نفسية من اإلضعاف املعنوي، 
من  التأييد  على  للحصول  قوتهم  وإظهار  لألعداء،  النفسية  والهزمية 
اإلرهاب  ملكافحة  ولي  الدَّ املركز  زميل  ريد،  أليستر  ويقول  املجتمع". 
 Towards a Framework for Post-( بعنوان  دراسة  يف   )ICCT(

نظرنا  "إذا   :)Terrorist Incident Communications Strategies

إلى األعمال اإلرهابية على أنها عمليات تواصل تسعى لتحقيق هدف 
دعائي يتجاوز األهداف الفورية للتدمير، يبدو العنف الناجم عنها كأنه 
الزناد األول لتوليد اآلثار الثانية والثالثة، فالهدف هنا هو بث الرعب 
بني اجلماهير املستهدفة التي يراها اإلرهابيون معادية، وبث "اإللهام 

بني من يعدونهم أنصاًرا محتملني".

من  لكثير  التخطيط  أن  اإلرهابيني  بعض  مع  التحقيقات  وقد كشفت 
الهجمات اإلرهابية يأخذ املتابعة اإلعالمية يف احلسبان، ففي حقبة 
التسعينيات من القرن املاضي استهدفت موجة من الهجمات اإلرهابية 
يف مصر السائحني األجانب، ومنشآت املسيحيني، كالكنائس ومحالت 
بيع الذهب، وعند التحقيق مع املقبوض عليهم من املتورطني يف هذه 
يجذب  الهجمات  من  النوع  هذا  ألن  ذلك  فعلوا  أنهم  تبني  الهجمات 
اهتمام وسائل اإلعالم العاملية أكثر مما يفعل استهداف رجال الشرطة 

أو املدنيني املصريني.

األهداف الثلثة
يحاول اإلرهابيون استخدام اإلعالم لتحقيق ثالثة أهداف: أولها جذب 
انتباه اجلمهور، وثانيها َكسب التعاطف مع قضيتهم، وثالثها نشر القلق 
تقدمي  أن  على  علمي  دليل  هناك  وليس  الناس.  عامة  لدى  والرعب 
األعمال اإلرهابية يف وسائل اإلعالم يؤدي إلى زيادة تعاطف اجلمهور 
مع مرتكبي تلك األعمال أو مع قضيتهم، بل رمبا يحدث العكس، ففي 
أن  األمريكية  راند  مؤسسة  اكتشفت  الثمانينيات  يف  أجريت  دراسة 
املتابعة اإلعالمية املطولة لعمليات الختطاف اإلرهابية يف ذلك الوقت، 
أو تعاطف مع مرتكبيها من قبل اجلمهور  تنتج أي موافقة عليها،  لم 

العام، لكنها أنتجت كسب انتباه اجلمهور ونشر اخلوف. 
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ويحذر علماء التصال من أن اإلعالم كثيًرا ما ينزلق - دون أن يدري 
- إلى مرحلٍة يصنع فيها من اإلرهابيني )جنوًما للشاشة( عندما حتاول 
وسائل اإلعالم تعزيز أثر العمل اإلرهابي وإضفاء الطابع الدرامي عليه، 
هذه  تقوم  وبذلك  الناس،  لدى  واخلوف  والهتمام  التأثير  يزيد  مما 

الوسائل بوظيفة العالقات العامة لإلرهابيني. 

من  الناس  من  واسعة  فئات  بني  والرعب  انتشار اخلوف  أن  ول شك 
أخطر ما ميكن أن تواجهه أمة، فهو يُشلُّ التفكير، ويقضي على األمل 
استقصائية  دارسة  يف  اإلرهابيون.  يستهدفه  ما  وذلك  املستقبل،  يف 
منهم   %83 أفاد  العالم  أنحاء  من جميع  20000 شاب  مهمة شملت 
بأن اإلرهاب يثير لديهم مخاوف بشأن املستقبل أكثر من أي عامل من 

العوامل األخرى التي تشغل بالهم، يليه الصراع واحلرب بنسبة %81.

اتصالي  عمل  إلى  املعلومات  ثورة  ظل  اإلرهابي يف  العمل  ل  لقد حتوَّ
بالدرجة األولى، وانتقل اجلزء األكبر من النشاط اإلرهابي من ساحات 
القتال إلى الفضاء اإللكتروني، وبعد أن كان سالح اإلرهابي باألمس 
استعمل  فقد  التصوير،  وآلة  إليهما احلاسوب  وقنبلة، أضاف  بندقية 
اإلرهابيون وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل احلديثة يف ربط شبكاتهم، 

والتخطيط لعملياتهم العدوانية، والترويج لها بتقنيات عالية. 

عدوى اإلرهاب
ومن أخطر ما تقوم به وسائل اإلعالم يف خدمة اإلرهابيني – دون أن 
اإلعالم  وسائل  إذ متتلك  بالتقليد،  اإلرهاب  نشر  اإلسهام يف  تدري- 
القدرة على ترويج تقليد األساليب عموًما. ويف مجال اإلرهاب عندما 
تنقل هذه الوسائل الهجمات اإلرهابية، وتبالغ يف نشرها، فإنها تشجع 
الشهرة  للحصول على  األعمال  تقليد هذه  اإلرهابية على  التنظيمات 

واملتابعة اإلعالمية نفسها. 

وقد خلصت نظرية التقليد، أو انتقال العدوى إلى أن وسائل اإلعالم 
الهجمات  تُلهم  فهي  الهجمات(،  عدوى  )انتقال  وسائل  أبرز  هي 
املستقبلية، وتساعد على نشر التكتيكات اإلرهابية. عندما تنقل هذه 
املتلقِّني لن يقلِّدوها،  الوسائل الهجمات اإلرهابية فال شك أن معظم 
وغاية ما يتأثرون به أنهم قد يشعرون بالرعب، لكن اجلماعاِت واألفراَد 
املتطرفني بالفعل يجدون يف هذه الهجمات ومتابعتها اإلعالمية املكثفة 
جتارب تعليمية تستحق التكرار. وقد أدى ذلك إلى وجود )مجموعات 
الصدد  هذا  املرصودة يف  واألمثلة  والنماذج  اإلرهابيني.  بني  التقليد( 
كثيرة: يف الهجوم اإلرهابي على مسجدين مزدحمني يف كرايس تشيرش 
وامرأة  رجاًل   51 مقتل  أسفر عن  الذي  2019م،  مارس  بنيوزيلندا يف 
ر اإلرهابي عملية القتل، وبثها على أشهر منصات التواصل  وطفاًل، صوَّ
الجتماعي املعروفة، ونشر بياًنا من 74 صفحة حتت عنوان )الستبدال 
الكبير( قال فيه: "لقد قرأت كتابات ديالن روف وآخرين، ولكني أخذت 
اإللهام احلقيقي من أندرس بريفيك"، وهو إرهابي نرويجي من اليمني 
 77 2011م، قتل فيهما  ذ هجومني إرهابيني يف 22 يوليو  املتطرف نفَّ
شخًصا، وأرسل بياًنا بالبريد اإللكتروني ملجموعة من الناس. أما جون 
ت. إيرنست البالغ من العمر 19 عاًما من سان دييغو يف كاليفورنيا، فإن 
األخبار عن احلادث اإلرهابي يف كرايس تشيرش قد أقنعته على الفور 
أن عليه أن يقلد هذا املثال، إذ حصل على بندقية AR-15، وكتب بياًنا 
رسمّيًا وصف فيه إرهابي كرايس تشيرش بأنه أحد أبطاله. ويف 27 
أبريل 2019، بعد أقل من ستة أسابيع من حادثة كرايس تشيرش، دخل 
كنيًسا لليهود، وأطلق النار على املصلني، فقتل واحًدا وأصاب ثالثة، ولم 

ل بندقيته.  يَِقفه إل تعطُّ
ويف أغسطس من العام نفسه أطلق باتريك كروسيوس النار يف متجر 
يف إل باسو يف ولية أريزونا وقتل 22 شخًصا، وبدأ بيانه الذي نشره 
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على اإلنترنت بقوله: "أؤيد ُمطلق النار يف كرايس تشيرش وبيانه. هذا 
الهجوم هو رد على الغزو اإلسباني لتكساس. هم احملرضون، وليس أنا. 

أنا أدافع عن بلدي من الستبدال الثقايف والِعرقي الناجم عن الغزو".

ًجا  ويف 9 أكتوبر 2019 دخل األملاني ستيفان بالليت )27 عاًما( مدجَّ
َكنيس يهودي يف مدينة هالي األملانية، وحاول فتح  ِفناء  إلى  بالسالح 
مذبحة  غرار  على  املصلِّني،  من  عدد ممكن  أكبر  لقتل  الكنيس،  باب 
كرايس تشيرش، َوفًقا مِلا كشفه املدعي العام، وبعد أن أخفق يف اختراق 
باب الكنيس الثقيل باستخدام الرصاص واملتفجرات، أطلق النار على 
شخصني بالقرب من املكان فأرداهما قتيلني، وأصاب تسعة، وفرَّ من 

مكان احلادث الذي بثه على منصة تويتش التابعة ألمازون. 

وقد حاول بعض العلماء اختبار وجود عالقة سببية بني تصوير اإلرهاب 
يف وسائل اإلعالم والهجمات الالحقة، فكشفت دراسة أجراها مايكل 
جيتر حللت 61132 يوًما وقع فيها هجوم يف 201 دولة أنه إذا لم يتلقَّ 
اإلرهابيون متابعة إعالمية، فإن الهجمات ستنخفض، وأن زيادة متابعة 
صحيفة نيويورك تاميز للهجمات اإلرهابية يف دولة أدَّت إلى املزيد من 

الهجمات يف هذه الدولة.

يف  اجلنوبية  باجلامعة  القانون  أستاذة  غيتي،  وارد  ميشيل  وتشير 
 The Terrorist )الوليات املتحدة يف دراسة لها بعنوان )اإلرهابي جنًما
Is A Star إلى "أن وسائل اإلعالم هي التي تخلق اإلرهاب املعاصر إلى 

م حجم اإلرهابي وُقواه بدرجة تتخطى أبعاده  حد ما، فهي تكبِّر وتضخِّ
هناك  ويتركنا  اجلرمية  مسرح  إلى  جميًعا  التلفاز  وينقلنا  احلقيقية. 

عاجزين عن فعل أي شيء.

اللتـان  األداتـان  وهمـا  واخلـوف،  بالقلـق  الشـعور  إلـى  التلفـاز  ويـؤدي 
تصـور  كذلـك  العـام  القلـق  ويعـزز  لإلكـراه.  اإلرهابـي  يسـتخدمهما 

اإلرهابـي عـن قوتـه، وكذلـك تصـور أفـراد جماعتـه عنهـا، وكثيـًرا مـا 
يـؤدي هـذا التصـور للقـوة إلـى التقليـد وتكـرار الـدورة".

وتنطوي متابعة اإلرهاب يف وسائل اإلعالم على تهديد ل يقل خطًرا 
امة العنف(، فاملتابعة  عن نشر عدوى اإلرهاب وتقليده، وهو انتشار )ُدوَّ
املستمرة لإلرهاب ترفع عتبة مستوى العنف الذي يجذب الهتمام يف 
املجتمع، مما يدفع اإلرهابيني إلى تنفيذ عمليات إرهابية أكثَر عنًفا؛ 

لتجِذب النتباه، وبذلك يدخل املجتمع يف )ُدوامة العنف(.

تحديات وجهود 
ويف ظل الرتباط الذي ل ينفصل بني اإلعالم واإلرهاب يزيد التحدي بني 
اإلعالميني والصحفيني الذين يتابعون اجلماعات اإلرهابية وهجماتها؛ 
الذي  بالنتشار  اإلرهابيني  تزويد  إلى  تؤدي  أخطاء  يف  يقعوا  ل  كي 
التواصل  املعلومات على وسائل  إيصال  إليه، ففي ظل سرعة  يتوقون 
الجتماعي، ميكن للتعطش الزائد لألخبار أن يعرِّض الصحفيني خلطر 

تضخيم التهديد اإلرهابي.
ولية ملساعدة هؤلء على جتنب هذه األخطاء  وقد تعددت اجلهود الدَّ
واإلسهام يف تعظيم أثر اإلعالم شريًكا فاعاًل يف محاربة اإلرهاب، فقد 
من  )التخفيف  مشروع   )ICCT( اإلرهاب  ولي حملاربة  الدَّ املركز  أسس 
 Mitigating the Impact اإلرهاب(  عن  اإلعالم  وسائل  تقارير  وطأة 
of Media Reporting of Terrorism بتمويل من املفوضية األوروبية 

األدلة  على  قائمة  إرشادات  إنتاج  أجل  من  والتنمية؛  ولي  الدَّ للتعاون 
وُمخَرجات لبناء القدرات مبنية على البحوث، ومراعية للسياق، بشأن 
واحلوادث  اإلرهاب  عن  اإلعالمية  التقارير  يف  والفرص  املخاطر 
أن  اإلرهاب  عن  اإلعالم  وسائل  لتقارير  كيف ميكن  وبيان  اإلرهابية، 
تؤثِّر يف رؤية مكافحة اإلرهاب إيجابًيا أو سلبًيا، وقد أجرى املشروع 

دراساِت حالٍة عن ليبيا وسيريالنكا وكينيا. 
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التواصل  ات  وِمنصَّ املختلفة،  اإلعالم  لوسائل  الغزيُر  الستخدام  قاَد 
وأفكارها  دعاياتها  لنشر  اإلرهابية،  مات  املنظَّ ِقبَل  من  الجتماعي، 
امة، إلى ما ميكن تسميتُه اإلعالم اإلرهابي. أما اإلرهاُب اإلعالمي  الهدَّ
اإلرهابيني  أخبار  نقل  من  ة  العامَّ اإلعالم  وسائُل  متارسه  ما  فهو 
عَر  وعملياتهم، وطرائق تواصلهم، وتضخيم نتائج إجرامهم؛ مما يثير الذُّ
مجانيًة،  دعاياٍت  اجلماعات  لتلك  ق  ويحقِّ واملتابعني،  املشاهدين  لدى 

ويسهم يف إرهاب املجتمعات.

ــابي ــلم اإلرهــــ  اإلعـــــ
واإلرهـــاب اإلعلمـــي

 عاشور بن إبراهيم الجهني

 رئيس تحرير مجلة )التحالف(.
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اإلعلم اإلرهابي
إعالمية  واجهًة  أصبحت  التي  واملنتديات  الشبكات  من  كثيٌر  ظهر 
للتنظيمات اإلرهابية، تنشر كلماٍت مرئيًة لقياداتها، وتبثُّ املقاطع املصوَّرة 
لبعض عملياتها، ثم تطوَّرت اآللُة اإلعالمية لتلك التنظيمات مع زيادة 
رسائلهم  وتنوَّعت  اإلعالمية،  مؤسستُه  فرع  لكلِّ  أصبح  حتى  فروعها، 
بلغات مختلفة كالعربية، واإلجنليزية، واألملانية، والفرنسية، حتى األوردو 

والهندية. وتفاوتت قوةُ هذه املؤسسات واختلف محتواها وجودته.
والعقول  والثقافات  للحدود  عابًرا  اإلرهابي  اإلعالُم  أصبح  لقد 
اإلنترنت  تسخير  يف  العالية  مهارته  بسبب  املتطرفة؛  واملعتقدات 
اإلرهابية.  اجلماعات  تلك  أهداف  لتحقيق  التقنية،  وُمخَرجاته 
وللهَرب من املالحقة واحلصار وجَد اإلرهابيون يف تطبيقات التواصل 
مالذاٍت للتفاهم واللتقاء من أماكن مختلفة يف أرجاء العالم يف وقت 
وعقد  املستفادة،  الدروس  ومناقشة  واخلبرات،  األفكار  لتبادل  واحد؛ 
التفاقات يف منتديات احلوار وغرف النقاش، ولذلك أصبح للتنظيمات 

واجلماعات واملتعاطفني آلُف املواقع على الشبكة اإللكترونية.

مؤسسات ورسائل
الفخ،  أقَع يف  املؤسسات بأسمائها؛ كي ل  تلك  ليس من غرضي ذكُر 
وأرتكَب اخلطأ نفسه؛ فيكون مقالي هذا نوًعا من اإلرهاب اإلعالمي، 
واملواقع  الصحف،  من  كثيًرا  ومنظماتهم  لإلرهابيني  إن  أقول:  ولكن 
والغرف  واملنشورات،  والكتب  املزعومة،  األنباء  ووكالت  اإللكترونية، 
مة  املتقدِّ واآللت  الصوتي،  والتسجيل  التلفازي  بالتصوير  ة  اخلاصَّ
جرافيك(  )املوشن  إلخراج  احلديثة  والتقنيات  رة،  املصوَّ املوادِّ  إلنتاج 

بعُض  إليها  )فيديو(، مضاًفا  التفاعلية يف هيئة  رة  املصوَّ الرسوم  أي: 
املؤثِّرات الصوتية واملرئية. وأخيًرا أضافوا )اإلنفوجرافيك( أي: إيصال 
أو  إحصائية،  تصميمات  تكون  ما  وغالًبا  والرموز،  بالصور  املعلومات 

مجموعًة من املعلومات يُراد إيصالها بتحريكها. 

وعلى حني جند يف مواقعهم ومطبوعاتهم مقداًرا من األخبار واملتابعات 
باتفاق  رسائلهم  أغلب  أن  نرى  وجرائمهم،  أنشطتهم  عن  اإلعالمية، 
لبلوغ  وكميًنا  ِمصيَدة  وجعلها  األدمغة،  لتفخيخ  رسائُل  هي:  الباحثني 
أهداف فكرية أو اجتماعية أو سياسية، بطرح أفكار ذات قوة تدميرية 
الضطراب؛  حلالت  واستغالل  نفسي،  شحن  من  حتويه  مِلا  عالية، 
واحلَمالت  والقتصادية،  السياسية  واإلحباطات  الفكرية،  بالتعبئة 
اإلعالمية، والستدراج بالدين، وحتريف النصوص؛ للوصول إلى أدمغة 
ُمشبَعة بالكراهية والنتقام، والنفور الشديد من النظام العامِّ والناس 

واحلياة، وتزيني التعاون على اإلثم والعدوان.

وإن عرض القوة بطرائَق مختلفة جزءٌ من احلرب النفسية؛ لذا فإنك 
بالقوة  عنايًة  اإلرهابية  للجماعات  اإلعالمي  اإلنتاج  معظم  يف  جتُد 
العسكرية  القوة  لستعراض  رة  املصوَّ املقاطع  فيعِرضون  وإيحاءاتها، 
د تصوير َرتَل العربات العسكرية تسير بانتظام، يف حني الواقُع على  بتعمُّ
خالف ذلك. ويوظفون )اخللفيَّات( ببثِّ رموٍز ذات َدللت تاريخية، أو 
أسماٍء ُمنتقاة بعناية من املوروث؛ لستثارة احلماسة والعاطفة، ولتعزيز 
ي، من الراغبني يف النضمام للتنظيم، بأنه  الصورة الذهنية عند املتلقِّ
ع  وتتنوَّ ُهويَّة مستقلَّة، وأهداف واضحة يقدر على حتقيقها.  ِكياٌن ذو 
الشباب  لفئة  ه  ُموجَّ وأكثرها  منها،  الغرض  بحَسب  )اخللفيات(  هذه 
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م مقاتليها بصورة أبطال شجعان،  بهدف استقطابهم وجتنيدهم، إذ تُقدِّ
ويُرَفق املشهد بأناشيَد حماسية؛ لتحقيق مزيد من اإلقبال.

اإلرهاب اإلعلمي
ة اإلعالم هي اإلخباُر والتثقيف، والشرُح والتحليل،  ل جداَل يف أن ُمهمَّ
د نظريات اإلعالم عن أثره وما  واإلمتاُع والترفيه. وعلى الرغم من تعدُّ
نا يف هذا السياق هو نظريُة املسؤولية  ينبغي له القياُم به فإن ما يهمُّ
املواثيق  املختلفة مبجموعة من  تُلزم وسائَل اإلعالم  التي  الجتماعية 
ما  أي:  املجتمع.  ومصالح  الفرد  حرية  بني  توازن  إليجاد  األخالقية؛ 
ق ذلك بخضوع وسائل اإلعالم لرقابة  ى باحلرية املسؤولة، ويتحقَّ يسمَّ
الرأي العامِّ يف املجتمع مبواثيق الشرف اإلعالمية، واللتزام بأخالقيات 
املهنة، مبعنى أن ميارَس العاملون يف املجال اإلعالمي وظيفَة الرقابة 
 ، ، ما لم تُضّرْ على أنفسهم قبل أن يبثُّوا ِنتاَجهم، وقد قيل: »أنت ُحّرْ
وحريتك تتوقَّف عند حدِّ حريات اآلخرين«. هنا يأخذنا املوضوُع إلى 
اإلعالمية؛  باملتابعة  النفراد  أو  الصحفي«  بق  »السَّ الشهيرة  العبارة 
الوسيلة  أسُهم  ورفع  املشاهدين،  أو  املستمعني  أو  اء  القرَّ عدد  لزيادة 

لع واخِلْدمات لعرض إعالناتهم فيها. اإلعالمية لدى منتجي السِّ

أن يكون اخلبُر هو  القائمة على رفض  أن املسؤولية الجتماعية  بيَد 
فقط تلك املعلومة التي تثير اهتماَم عدد من الناس، بل يتناول األحداَث 
اإلخبارية  القيم  من  منظومة  َوفَق  اإلثارة  معايير  عن  بعيًدا  اجلارية 
متابعة  أكثر وسائل اإلعالم على  تهافُت  ما يحدث هو  لكنَّ  املختلفة. 
السرعة  من  سياق  يف  اإلرهابية  التنظيمات  أخباُر  ومنها  األخبار، 
والتنافس والبحث عن اإلثارة، إلى درجة أصبحت معها بعُض وسائل 

بياناتها،  فتنشر  التنظيمات،  تلك  دعايات  د  تردِّ أبواٌق  كأنها  اإلعالم 
ث عن عملياتها، وتُذيع أسماَء وسائلها اإلعالمية، وتتناول قادتها  وتتحدَّ

من القتَلة واملجرمني وكأنهم أبطال. 
مت إعالناٍت مجانيًة لهذه التنظيمات  لذا قد انحرفت هذه الوسائُل فقدَّ
َف بعُض القنوات أشرطًة لتنظيمات  اإلرهابية، وزاد األمُر سوًءا أن تتلقَّ
بعُض  يقوله  ا  عمَّ ناهيك  اآلخر،  الرأي  عرض  ة  بُحجَّ وتبثَّها  إرهابية 
مثل:  املصطلحات  من  مجموعًة  رون  يكرِّ الذين  واملعلِّقني  احمللِّلني 
املسلمني،  واإلرهابيني  اإلسالميني،  واملجاهدين  اإلسالمي،  »اإلرهاب 
واألحداث  اإلرهابية  الفورة  مراحل  من  مرحلة  ويف  واجلهاديني«. 
غير  إعالميًة  نشاطاٍت  اإلعالم  وسائل  بعُض  مارست  اإلجرامية، 
منضبطة يف عرض األحداث وتضخيمها، والتسويق جَلدواها، حتى إن 
بعض الكتَّاب اتهموا بعَض وسائل اإلعالم بأنها متارس اإلرهاَب نفسه، 

ولكن باسم آخَر هو اإلرهاُب اإلعالمي.

عرض الحقائق
ل يعني هذا أنني أحثُّ على اجتناب تناول األحداث، أو تكميم األفواه، ولكن 
بق الصحفي، والسرعة  ما أقصده أل ينساَق اإلعالميون وراء إغراءات السَّ

موا وسائلهم واجهاٍت لإلرهابيني دون أن يشعروا. والنفراد، فيقدِّ
ية يف التناول،  ة يف الطرح، واجلدِّ نعرف أن اإلعالم يبحث دوًما عن اجِلدَّ
والغرابة والطرافة، ويضيف إليها النطباَع الشخصي، ويعرض اجلديَد 
اإلنسانية،  والهتمامات  واملآسي،  والنَكبات  الطبيعية،  الكوارث  من 
والصحة والعلوم، واإلجنازات والنجاحات، وهذا مطلوٌب لكون اإلعالم 
ومن  التعليم.  أثر  عن  يقلُّ  ل  املعاصرة  حياتنا  يف  وأثُره  العصر،  لغَة 
أهمِّ واجبات اإلعالم وأكثرها دقًة وحساسية مشاركتُه يف تكوين الرأي 
واملبادئ  األفكار  للمجتمع جتاه  واملعنوية  الفكرية  القوى  بتعبئة  ؛  العامِّ

ة. ة واملصالح العليا للوطن واألمَّ واملواقف التي تخدم األهداف العامَّ
التقنية  وسائل  من  تستخدم  أصبحت  اإلعالم  أجهزةَ  أن  علمنا  وإذا 
نها من التقاط الكلمة والصورة بأدقِّ تفاصيلها يف أي  احلديثة ما ميكِّ
املفاهيم  من  الكثيَر  قلبت  احلقيقَة  هذه  فإن  األرض،  ِبقاع  من  بُقعة 
الهيمنة األشدِّ  السابقة، وجعلت اإلعالَم يستخدم واحًدا من أساليب 
أثًرا، واألقلِّ تكِلفة ومخاطرة من الغزو العسكري. ويف ظلِّ هذه احلقائق 
إلى  مضى  وقت  أيِّ  من  أكثر  مدعوِّين  اإلعالم  على  القائمون  يصبح 
انتقاء األحداث، وعرضها مبا يخدم الهدَف املرسوم، وعدم ترك املجال 
، وعرض  أليِّ شخص ليَهِرَف مبا ل يعرف؛ وذلك لالرتقاء بالرأي العامِّ

احلقائق دون حتريف. 

معالجات وحلول 
آثار  اإلعالم من  يُحدثه  ما  نتجنَّب  وكيف  ؟  ما احللُّ يسأل سائل:  قد 
سلبية يف تناوله لإلرهاب واإلرهابيني؟ إن من حسن احلظِّ أن الطرائق 
األوُل  يغدَو  لئالَّ  واإلرهاب  اإلعالم  بني  الَعالقة  إدارةُ  بها  التي ميكن 
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والجتماع  التصال  علوم  يف  خبراءُ  ورصد  بُحثت،  قد  للثاني  واجهًة 
والقانون والسياسة عدًدا من املشكالت واحللول يف املتابعة اإلعالمية 

لإلرهاب، من أبرزها: 

ا: عي اإلرهاب إعالميَّ 1( رفع كفاءة متتبِّ
لإلرهاب  املتتبِّعة  اإلعالمية  املؤسسات  يف  ًصا  تخصُّ جتد  ما  نادًرا 
عميق  بفهم  حفيون  الصَّ يتصف  ل  األحيان  من  كثير  ويف  إعالمّيًا، 
اإلعالمية  املتابعة  أخطاء  ملعاجلة  املطروحة  احللول  وأحُد  لإلرهاب، 
الذين  واإلعالميني  الصحفيني  كفاءة  رفُع  هو  واإلرهابيني  لإلرهاب 
ة  ة؛ ألن متابعة اإلرهاب إعالمّيًا تتطلَّب قُدرات خاصَّ يقومون بتلك املهمَّ
دة تؤثِّر يف السياسات  يف مجالَي التحقيق والتحليل بشأن موضوعات معقَّ
ولية، أو َعالقات القوى السياسية الداخلية واخلارجية، أو الدين،  الدَّ
التي  املجالت  يكون اإلرهاُب أحد  للحدود. ورمبا  العابرة  أو اجلرائم 
تتطلَّب أكبَر قدر من الكفاءات امِلهنية، ومن األقوال املأثورة: »إن وسائل 
اإلعالم تعرف كيف تتابع األَزمات إعالمّيًا، ولكنَّها ل تعرف بالضرورة 

األزمَة التي تتابعها«. 
وبتطبيق هذا القول على أزمة اإلرهاب جند أن أكثر الصحفيني الذين 
يتناولونها قد ل تكون لديهم معرفٌة جيدة بالتطرف واإلرهاب، ويكتفون 
ق.  بنقل املعلومات دون حتليلها، ويفتقرون إلى املهارات الالزمة للتحقُّ
وتقتضي األمانُة اإلقراَر بأن نقَص الكفاءة املهنية يف محاربة اإلرهاب 
ل يقتصر على الصحفيني واإلعالميني الذين يتابعون اإلرهاب إعالمّيًا، 
بل متتدُّ إلى الباحثني الذين يحلِّلون تلك الظاهرة، فقد كشفت دراسٌة 
الظاهرةَ  يتناولون  الذين  الباحثني  من   %70 من  أكثر  أن  مسحيَّة 
صني يف هذا املجال، بل  اإلرهابية يف كتبهم ودراساتهم ليسوا متخصِّ
اإلرهابية،  الظاهرة  فحص  إلى  املَشوق  السوق  ملتطلَّبات  مستجيبون 

ومعرفة كل شيء عنها، بعد أن عانت شعوُب األرض من ويالتها. 

2( املبادئ التوجيهية بدياًل عن الرقابة:
نان ملشكلة الرقابة؛ محلِّي وعاملي، وإذا بَدت السيطرةُ على  هناك مكوِّ
تصبح  فإنها  احلكومات،  معظم  من  ممكنًة  احمللِّية  اإلعالم  وسائل 
ات التواصل  مشكلًة فيما يتعلَّق بشركات اإلعالم العاملية، ول سيَّما ِمنصَّ
فيزيدون مستوى  به،  ون  ويهتمُّ اإلرهابيون  يُدركه  ما  وهو  الجتماعي، 
العنف من أجل التثبُّت من أن وسائل اإلعالم العاملية لن تكوَن قادرًة على 
جتاهل العمل اإلرهابي، فهم يعرفون أن هناك كتلًة حرجة من اإلرهاب 

الذي يخترق احلواجَز يف وسائل اإلعالم. 
عن  اإلعالمية  للتقارير  السلبيَّ  التأثير  أن  اخلبراء  من  كثيٌر  ويتفق 
اإلرهاب ميكن تخفيُفه بالرقابة الذاتية، إذا كانت املؤسساُت اإلعالمية 
وليس  الداخلية،  التوجيهية  للمبادئ  األولوية  إلعطاء  استعداد  على 
اإلرهابيني  بأن  اإلرشاداُت  هذه  تُِقرَّ  أن  ويجب  بق.  والسَّ للمنافسة 
يسَعون للدعاية املجانية بأعمال العنف، وأن املتابعَة اإلعالمية الغزيرة 
على  ويجب  لإلرهاب،  السلبي  التأثير  من  تزيَد  أن  ميكن  جلرائمهم 

العتبار حقيقَة  يأخذوا يف  أن  داخلية  إرشادات  املسؤولني عن وضع 
ل يف أعمال  أن املتابعة اإلعالمية ميكن أن تسبَِّب ضرًرا مباشًرا بالتدخُّ

، أو نشر اخلوف. الشرطة، أو التسبُّب يف تعطيل النظام العامِّ

ة  وكما هو احلاُل مع اإلرشادات واملبادئ التوجيهية الصحفية اخلاصَّ
مبعاجلة قضايا أخرى، يجب حتديُد املبادئ التوجيهية لتتبُّع اإلرهاب؛ 
بأن يكوَن اخلطاب دقيًقا، ويُعَرض بطريقة ل تؤدِّي إلى تلميع مرتكبي 

الهَجمات، أو تنميطهم َوفَق الدين أو اجلنس أو غيرهما.

3( حتديد )إطار( اإلرهاب:
ا )تأطير( متابعة اإلرهاب، وهو يتعلَّق بالهياكل التفسيرية  من املهمِّ جّدً
التي يستخدمها الصحفيون لوضع أحداث معيَّنة يف سياقها األوسع، 
دة عند وصف املوضوع الذي جتري  ن ذلك اختياَر جوانب محدَّ ويتضمَّ
متابعته وتعريفه، وتفسيره وتقوميه على املستوى األخالقي. ويُعبَّر عن 
التأطير باختيار املوضوعات أو رفضها، وتسلسلها، وموضع عرضها، 

ثني والصور، واستخدام بعض الكلمات وبعض النعوت. واختيار املتحدِّ

وتتناول نظرية األُطر يف املجال اإلعالمي قدرةَ وسائل التصال على 
فيها  يفكر  اجلمهوَر  جتعل  معيَّنة،  قوالَب  يف  مة  املقدَّ الرسائل  وضع 
لهذا  ثَمَّ ميكن  بناء املضمون اإلعالمي، ومن  القائمون على  يريُد  كما 
املضمون أن يبنَي معانَي لقضايا معيَّنة يف إطار َعالقتها بقيم اجتماعية 
واقتصادية وثقافية يف سياق الواقع املَعيش. وتنبني النظريُة على مقولة 
الوقائع  اختزال  لوسائل اإلعالم قدرًة عالية على  إن  رئيسة فحواها: 
دة حتمل من املعاني واألفكار  واألحداث، وتقدميها للجمهور بأُطر محدَّ
دة وتفكيكها. ما يساعد اجلمهوَر على فهم تلك الوقائع واألحداث املعقَّ

وإذا كان العالم لم يصل بعُد إلى القضاء املبرم على اإلرهاب، فليس 
أقلَّ من أن يُسهَم اإلعالم يف تقليل مخاطره؛ بتأطير معاجلته يف سياٍق 
وبصيرته.  وعيه  ويزيد  أفكاره،  من  ويحمي اجلمهوَر  يكشف مخاطَره 
على سبيل املثال يهتمُّ التأطير اإلعالميُّ لإلرهاب يف بريطانيا بإبراز 
أن اإلرهاب جرميٌة وليست حرًبا، وانصبَّ تأطيُر معظم وسائل اإلعالم 
األساليب  إلى  اللجوء  على ضرورة  اإلرهابية  الهَجمات  بعد  لإلرهاب 

ي اإلرهاب. التي هي أكثر جدوى يف مواجهة حتدِّ

في الختام 
لكي نحافَظ على رأي عامٍّ سويٍّ منضبط، ل بدَّ من ممارسة اإلعالم 
باحترافية عالية، ومبسؤولية اجتماعية رفيعة، فإذا كان هناك حَدٌث ل 
بدَّ من متابعته إعالمّيًا، فليكن ذلك َوفَق ما مُيليه الضمير واألخالق، 
وما تتطلَّبه توعيُة املجتمع بذلك احلدث؛ دون تهويل أو تهوين. وملَّا كان 
اإلعالم جزًءا رئيًسا حيوّيًا من النظام الجتماعي، فال بدَّ من استخدامه 
بتقدمي رسالة تنوير وتثقيف وترفيه، دون إرهاب املجتمع بأيِّ نوع من أنواع 
األخبار واملتابعات التي ل يصاحبها تفسيٌر أو حتليل، فنفتح للرأي العامِّ 

أبواًبا كثيرة من الشائعات، واحلرب النفسية، والتفسيرات اخلاطئة. 
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 د. عمار علي حسن

عن  الصادر  اإلعالم  موضوع  يف  أُجريت  التي  واملقالت  والبحوث  الدراساُت  هي  كثيرة 
واملقروء  واملرئي  منه  املسموع  املختلفة؛  بأنواعه  اإلرهابية  واجلماعات  التنظيمات 
اإلعالمية  التنظيمات  هذه  رسالة  شكل  وجالدة  وناقدة  وشارحًة  واصفًة  واإللكتروني، 
دة أدواتها يصوغها ويُطلقها ويتابعها، ثم ما تخلِّفه من أثر يف املجتمع  ومضمونها، ومحدِّ

عموًما، ويف جمهور هذه التنظيمات وأنصارها على نحو خاص.
لكن يف احلقيقة ل يقُف إعالم هذه التنظيمات عند حدِّ الرسالة املباشرة، إمنا هو 
للت األخرى، وبعُضها أعمق أثًرا وأكثر دميومة من احلديث  ُمشبَع بالعالمات والدَّ
ي، أو يحاول إقناَع  املباشر، سواء كان يُدغدغ املشاعر، أو يثير غريزةَ النتقام والتشفِّ
ة استعمالية« تُستَغلُّ بعناية  ين »مادَّ العقول بإلباس خطابه لَبوًسا عقائدّيًا، بجعل الدِّ

ومكر وإصرار شديد.

سيمائية العنف

  روائي وباحث في علم االجتماع السياسي، مصر.
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داللة اإلشارات والرموز والصور 
في إعالم اإلرهابيين



: توظيف الرموز واإلشارات
ً

أول
إن التنظيمات اإلرهابية واعيٌة متاًما ملسألة توظيف الرموز واإلشارات 
واأللوان والصور يف الدفاع عن تصوُّراتها، وجذب األتباع إليها، وتوسيع 
مساحات التعاطف معها، إليجاد مجال عام أو محيط اجتماعي إن لم 
يساندها فإنه على األقلِّ لن يعارَضها أو يعترضها. وهو ما يُعدُّ مكسًبا 
لها يف حدِّ ذاته، ألنها تراهن، وفق إستراتيجيتها، على أن يقَف عموم 
والجتماعية  السياسية  القوى  وبني  بينها  مخلِّني  احلياد،  على  الناس 
تقف حجَر  أنها  واإلرهابيون  املتطرفون  يدرك  التي  الفاعلة،  واألمنية 

لطة. عثرٍة أمام وصولهم إلى السُّ
»الرمزية«  إلى توضيح مدى السيمائية  من هنا يكون ضرورّيًا السعُي 
للتنظيمات  اإلعالمية  واملمارسة  اخلطاب  يف  ومستواها  ومقدارها 
مها،  عارات التي تطلقها، واأليقونات التي تقدِّ اإلرهابية، من قبيل الشِّ
ي الذي  والرايات التي ترفعها، ولغة اجلسد الظاهرة يف إطاللتها، والزِّ

يرتديه أتباُعها، والهيئة التي يظهرون بها، والصور التي تنشرها.
يجب أن منضَي يف الوصف والتحليل خلَف اجلانب الصامت يف إعالم 
، له أدواتُه التي عرفناها وألفنا أسماءها من كثرة إحلاحها  ِفجٍّ زاعق 
على األسماع واألبصار، لكنه صمٌت أبلغ من كالم، وُربَّ إشارة أبعُد أثًرا 

من عبارة، وصورة تغني عن آلف الكلمات.
واعون  أنهم  ويبدو  للِعيان،  املتطرفني ظاهرةٌ  العالمات يف خطاب  إن 
لها، وحريصون عليها، ولول ذلك ما سَعوا إلى متييز أنفسهم يف املظهر 
والزيِّ من سائر أفراد املجتمع، وترصيع كالمهم بعبارات مكرورة، يكاد 
وآخر، من هذه  تنظيم  أن مييَز بني  لهم،  واملتابع  املخالط  أو  الدارُس 

اجلمل التي باتت أشبَه مبفاتيَح »ِشفرات« للتعرف عليهم، وفهم جانب 
هاتهم، فضاًل عن الهيئة والشكل اخلارجي. من أفكارهم وتوجُّ

هذه  إعالن  يف  عميق  أثٌر  السيماء  لهذه  يكوَن  أن  الطبيعي  ومن 
التنظيمات وإشهارها، أو يف اإلخبار عنها ونشر أفكارها. وعلى مدار 
السياسية،  التوجهات  صاحبة  أو  املعسكرة،  للتنظيمات  كان  التاريخ 
دة  نزوٌع إلى استعمال رموز وأيقونات، وحرٌص على تصدير صورة محدَّ

لنفسها إلى اجلمهور، تختلف بحَسب األهداف والغايات احملددة لها.

هذه  عن  يصُدر  فيما  بكثرة  تنتشر  العالماُت  هذه  كانت  وقدمًيا 
ت أو صحف، وما تتخذه من لفتات يف مؤمتراتها  التنظيمات من مجالَّ
اجلماهيرية ونَدواتها الدينية والسياسية، وما يصُدر عنها من بيانات 
مواقع  ول سيَّما  اإلنترنت،  ثم جاءت شبكة  ية.  ومنشورات سرِّ علنية، 
التواصل الجتماعي، لتعطيَها فرًصا أوسع لتوظيف مختِلف عالماتها 

يف إعالن نفسها، وإرساخ وجودها، ورسم معالم طريقها.

للتنظيمات  املباشرة  التقليدية  اإلعالمية  الرسائل  برصد  الكتفاء  إن 
اإلرهابية، وحتليل شكلها ومحتواها ل يكفي وحَده ملعرفة إمكاناتها يف 
ى  يتعدَّ إعالمي  بتبنِّي خطاب  وعيها،  مدى  وقياس  واجلذب،  اإلشهار 
رين  واحملرِّ والباحثني  األمن  أجهزة  انتباهَ  لفتت  التي  العادية  الوسائَل 
وينُفذ  الديني واإلرهاب،  العنف  ني مبتابعة قضايا  املختصِّ الصحفيني 
إلى ما هو أبعد بكثير، إلى الذي يبدو للِعيان صامًتا ساكًنا، لكنه يف 
دين  احلقيقة يصرخ بكثير من املعاني التي تبرز أفكاَر املتطرفني واملتشدِّ

واملنتظمني يف عمليات عنف وإرهاب.
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ثانًيا: جذور سيمائيات المتطرفين 
ل ينبع خطاُب املتطرفني واإلرهابيني من ل شيء، إمنا يُبنى على غيره، 
وإن كان هذا الغير قدمًيا مصمًتا يف نظر احلداثيني والتنويرين ودعاة 
والتأويل.  والتفسير  الفقه  يف  التجديد  إلى  الداعني  أو  العقل  إعمال 
فمثل هذا اخلطاب مفعٌم باحلركة الدائبة والتجدد والفاعلية يف نظر 
أهل التطرف والتشدد، الذي مييلون إلى القدمي أكثر، لكون األوائل قد 

ساروا عليه.
لهذا فإن السيمائيات املستعملة لدى املتطرفني حالّيًا ليست ابنَة زماننا 
ة من تصوُّرات كانت ظاهرًة ِعياًنا بياًنا يف أزمنة  فحسب؛ بل هي مستمدَّ
بعيدة. فالرموُز والشعارات ومفردات العبارة التي كانت قائمًة قدمًيا 
َي وظيفة آنية، مقطوعَة الصلة بسياقها الزماني  تُستعاد أو تُستعار لتؤدِّ

واملكاني، ومزروعًة يف بيئة أو تُربة اجتماعية وسياسية مختلفة.
فمفردات من مثل »الراية« وليس »الَعلَم«، و»السيف« وليس »البندقية«، 
و»الِفرقة« وليس »الفئة«، هي األكثر تناوًل وتداوًل عند هذه اجلماعات، 
بدللت  مشحونة  مفردات  هي  إمنا  جوفاَء،  مفرداٍت  ليست  وهي 

وعالمات ذات مغًزى، ميكن توظيُفها من دون عناء، يف سبيل حتقيق 
أهداف هذه التنظيمات. فعلى سبيل املثال إنَّ تبنَِّي اجلماعات املتطرفة 
ملفهوم »الِفرقة الناجية« وزعم كل جماعة منها أنها هي املقصودة، إمنا 
عات  والتجمُّ والِكيانات  سات  للمؤسَّ املعاصر  املفهوم  إزاحَة  منه  تريد 
هذه  تريد  أو  ديني،  أساس  على  بالضرورة  ليست  التي  أو  املدنية، 
اجلماعاُت ادِّعاء أن مثل هذه الفرقة مبا حتمله من ِقيَم دينية طاهرة 

هي وحَدها اجلديرة بالثقة يف املمارسات الدنيوية.
إن كثيًرا من الثقافات تسعى وراء جذورها إلثبات أن ما هي عليه لم 
يولد من فراغ أو يأتي بغتة، إمنا تفهم وتعي الفوارَق الزمانية واملكانية 
م املتطرفون واجلامدون يف كلِّ اعتقاد أو ثقافة  والسياقية. يف حني يتوهَّ
ل  أو فكر أن القدمي هو وحَده األصلُح لالستعمال والتداول، ولهذا يتحوَّ
كل قدمي إلى »رمز«، سواء كان قياداٍت تاريخيًة أو اجتاهاٍت دينيًة أو 
ى شخوَصهم  ل بعُض األفراد إلى ما يتعدَّ كتًبا ألَّفها السابقون؛ بل يتحوَّ
ة  ليصيروا رموًزا كاملة تُطلق عليهم ألقاٌب شاملة كاسحة من َقبيل »ُحجَّ

ة« و»الَغوث« و»الُقطب«...إلخ! اإلسالم« و»شيخ اإلسالم« و»َحبر األمَّ

ا: سيمائيات الجماعات
ً
ثالث

سيفني  من  يتكوَّن  الذي  اإلخوان  جماعة  شعار  عند  كثيرون  ف  توقَّ
الكرمي،  القرآن  من  وا﴾  ﴿أَِعدُّ كلمة  وبينهما  ومصحف،  متقاطعني 
سها حسن البنَّا  ليستدلُّوا بهذا أن اجلماعة منذ انطالقها على يد مؤسِّ
ية بغيَة تغيير املجتمع  عام 1928م تضع نصَب عينيها استعماَل القوة املادِّ

ثم الدولة، َوفَق رؤيتها ومسارها. 
استعمال  مع  دللت،  من  مفرداتُه  ما حتمله  بكلِّ  »الرمز«  هذا  فمثل 
صورة املصحف واللون األخضر الذي يرمز إلى اخلير والنماء والزدهار، 
ليكون إطاًرا تبريرًيا، عاد إليه كثيرون ليؤكِّدوا أن ما ستسلكه اجلماعُة 
فكلُّ  أيام ضعفها وصبرها.  وتفعله يف  تقوله  ا  يختلف عمَّ إن متكنت، 
ين مصحٌف  املداراة ليس بوسعها أن تعمَي عن قول البنَّا: »قواُم هذا الدِّ
يهدي وسيٌف ينصر«، فهذا القول لرجل يعلو قوله على ما عداه عند 
ز رمًزا يظل فوق صورة أو لفتة ليقرَّ أن السيف  ا يعزِّ أتباعه، ليكون نّصً
غلب  فقد  لديهم،  العملي  الواقع  أو  املمارسة  أما يف  املصحف،  قريُن 

السيُف املصحف. 
ول يختلف األمر كثيًرا لدى »اجلماعة اإلسالمية املصرية« التي جعلت 
أمام شمس  مُيتَشق  الذي  السيف  تَي املصحف موزعًة على جانبَي  دفَّ
َل  َحتَّى  ﴿َوَقاِتلُوُهْم  تعالى:  قوله  هي  قرآنية  آية  إلى  ليصَل  مشرقة 
﴾، وبعد إطالق مبادرة وقف العنف عام  ِ يُن ُكلُُّه ِلَّ تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ
آيٌة  وُوضعت  السيف  ُرفع  األمنية،  األجهزة  التفاوض مع  وبدء  1997م 
ُقوا ِفيِه﴾، لتبقى هذه اآليُة  يَن َوَل تَتََفرَّ قرآنية بديلة هي: ﴿أَْن أَِقيُموا الدِّ
ويعوَد السيف بعد ثورة يناير، استجابًة لدعوة سَرت بني قادة اجلماعة 
وصفوفها بأن الجتاه السياسيَّ الذي سلكته يف حزب »البناء والتنمية« 

يحتاج إلى قوة حتميه.



ومع أن بعَض قادة اجلماعة ظلُّوا مخلصني يف صمت للشعار القدمي، 
فإن  2013م،  يوليو  يف  اإلخوان  حكم  إسقاط  بعد  العنف  إلى  وعادوا 
قيامهم بوضع آية أخرى، وإزالة السيف، يُظهر إدراكهم ألثر الرموز يف 

حياة أيِّ جماعة أو تنظيم. 

أما جماعُة اجلهاد فشعارها هو فارٌس ميتطي جواًدا ويف يسراه راية 
عليه  د  محمِّ الرسول  رايُة  أنها  منها  زعًما  ميناه سالحه،  ويف  سوداء 
الصالة والسالم، وأنه كان يعتمد السيَف طريًقا للتغيير والتمكني، مع 
� كانت دفاعيَّة. وظلَّ  الرسول  التي جرت يف عهد  أن جلَّ احلروب 
هذا الشعاُر بكلِّ دللته يسري يف مختِلف التنظيمات اجلهادية حتى 
وصل إلى تنظيم »القاعدة«، قبل أن ينتقَل »تنظيُم اجلهاد« نفسه إلى 
رمز آخر، هو مصحٌف يتوسط بندقيَّتني آليَّتني، وذلك عام 1994م قبل 
واليهود«  الصليبيني  لقتال  العاملية  اإلسالمية  »اجلبهة  ى  تسمَّ ما  قيام 
املعروفة إعالمّيًا وأمنّيًا باسم »تنظيم القاعدة« يف عام 1998م، باتخاذ 
شعار آخَر هو رايٌة سوداءُ مكتوب عليها كلمة التوحيد »ل إله إل ال 
د رسول ال«، تشبًها بلون الراية التي اتخذها الرسوُل � جليش  محمَّ

املسلمني يف بداية الدعوة. وقد تبنَّى تنظيم داعش الشعاَر نفسه.

وفضاًل عن الشعارات توظُف هذه اجلماعات والتنظيمات الصوَر يف 
إقرار صورة ذهنية عنها، تريد نشرها وإرساخها، كي تُظهر بها قوتها 
وسطوتها، مثلما رأينا يف صورة حرق الطيَّار األردني »معاذ الكساسبة« 

رحمه ال، الذي ُحبس يف قفص وأُضرمت فيه النيران.

وا  وكذلك صورةُ املسيحيني املصريني وهم يجثُون على ركبهم وقد مدُّ
كيف  الصور  تُظهر  ثم  داعشي،  سيَّاٌف  ليضربها  األمام  إلى  أعناقهم 
بالدماء.  هذا  الوحشي  اإلعدام  ملكان  املقابل  البحر  شاطئ  ُخضب 
وهاتان حالتان صارختان بينهما حالٌت أخرى كثيرة، إذ يهتمُّ التنظيم 

بتوظيف الصورة يف خدمة أغراضه.

أما الهيئُة فكثيٌر من اجلماعات حتِرُص على متييز نفسها من سائر 
ي الذي  الناس، وكذلك من نظيراتها من اجلماعات األخرى، مثل الزِّ
مييِّز أتباع جماعة التبليغ والدعوة عن البقية، بالطرف الذي يتدلَّى 
على  عموًما  السلفيون  ويحِرُص  »الَعَزبة«،  ونها  ويسمُّ ِعماماتهم،  من 
أنفَسهم  اإلخوان  مييِّز  حني  على  شواربهم،  وتقصير  حلاهم،  توفير 
بة. ورأينا الزيَّ األسود لدى داعش،  باللِّحى القصيرة والشوارب املشذَّ
ود«، ولكن  ليس للنساء فقط الالئي يُطلَق عليهنَّ لقَب »الغرابيب السُّ

للرجال أيًضا. وكلُّ هذه الرمزية تَُعدُّ كالًما غير منطوق.

رابًعا: المتطرفون ودللت لغة الجسد
لم تقف سيمائية التنظيمات املتطرفة عند حدود توظيف العبارات 
تُستخَدم  التي  لسياقاتها،  املفارقة  بالدللت  املشحونة  التراثية 
بل  الرمز؛  إلى  اللفظ  أو  القول  مجال  من  أحياًنا  ينقلها  بإفراط 
ت الشعارات والرايات لتصَل إلى توظيف لغة اجلسد يف حتقيق  تعدَّ
األهداف التي تصبو إليها، والتعبير عن الرسائل التي تسعى إليصالها 
دة، ووصف حالها ألتباعها وَمن تعمل على جذبهم إليها  يف أوقات محدَّ
اظها  وجتنيدهم. فمن يتابع خطاَب هذه اجلماعات يجد قادتها ووعَّ
يوظفون أجساَدهم يف اإلقناع والتخويف والترهيب والوعيد يف حال 
تهم، ويف التودُّد والتقرب يف حال ضعفهم، بغيَة كسب التعاطف إلى  قوَّ

حني استرداد قوتهم.
القادة  من  كثيًرا  تاريخها  مدار  على  التنظيماُت  هذه  عرفت  وقد 
تلفازّيًا،  رة  أو مصوَّ مباِشرة  لقاءات  اظ خاطبوا اجلماهيَر يف  والوعَّ
أو يف اإلعالم اإللكتروني، وكانوا بارعني يف استخدام لغة اجلسد، 
وبلوغ  وغاياته  أهدافه  حتقيق  على  املنطوق  كالمهم  لتساعَد  إما 
مراميه، وإما لكي تعبَِّر بنفسها عن كثير من املعاني واألفكار، بينما 

هم صامتون. 
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 محمد بن سعيد الفطيسي

 باحث أكاديمي في السياسات الجنائية لمكافحة اإلرهاب، سلطنة ُعمان.

املتعلِّقة  ومصطلحاته  اإلعالم  ملفاهيم  واضح  تعريٍف  على  االتفاق  إن 
ا، ويتجاوز توليَد األفكار وتكوين التصوُّرات  بالظاهرة اإلرهابية مهمٌّ جّدً
صني يف املجالت ذات  الباحثني واملتخصِّ على نحو صحيح، إلى حماية 
من  ولية،  الدَّ والَعالقات  والقانون  كالسياسة  اإلعالم؛  بقضايا  الصلة 
الوقوع يف املغالطات املتعلِّقة بتلك املصطلحات بتحريفها أو التالُعب بها. 
من  كثير  يف  أثًرا  وأبعد  عمًقا  أكثر  أهداف  حتقيق  يف  يُسهم  وكذلك 
مجالت احلياة اإلنسانية؛ كالستقرار واألمن والسالم والعدالة وحقوق 
بني  السالم  ثقافة  ونشر  للشباب،  والثقافية  الفكرية  والتربية  اإلنسان، 
ببقيَّة  وَعالقتها  وكرامتها  الدول  مكانة  يف  والتأثير  والشعوب،  األمم 

ولية. األطراف يف املنظومة الدَّ

مصطلحات اإلرهاب في 
المجال اإلعلمي
 بين العشوائية الواقعة

د ناظم لها  وضرورة معجم موحَّ
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 باحث أكاديمي في السياسات الجنائية لمكافحة اإلرهاب، سلطنة ُعمان.

مصطلحات ومفاهيم
ُن  ميكِّ للمصطلحات  د  موحَّ معجم  ِفقدان  إن 
ي  حترِّ على  ويعينهم  التزامها،  من  اإلعالميني 
ة يف استعمالها، صعَّب استيعاَب الفروق بني  الدقَّ
بعض املصطلحات مثل: اإلرهاب الذي يهِدُف إلى 
قتل املدنيني عشوائّيًا، والتطرف الذي يهِدُف إلى 
املسلَّحني  األفراد  والتمييز بني  التغيير األصولي، 

الذين يواجهون قواٍت محتلًَّة، واإلرهابيني.
لبيانها  مسائل  ثالث  املوَجز  املقاُل  هذا  ويتناول 
وجتليتها على وجه اإلجمال ل التفصيل، األولى: 
املقصوُد مبصطلحات اإلعالم الرهابي، والثانية: 
يف  املصطلحات  هذه  تداول  من  احلاصل  األثُر 
مختِلف املجالت، والثالثة: املجالُت والستعمالت 

للمفاهيم واملصطلحات املتعلِّقة باإلرهاب.
اإلعالمية  املصطلحات  من  كثيٌر  َدولّيًا  ينتشر 
وسائل  مختِلف  يف  اإلرهابية،  بالظاهرة  املتعلِّقة 
إعالم  وسائل  أو   ، اخلاصِّ أو  الرسمي  اإلعالم 
الفتراضية.  أو  التقليدية  اإلرهابية  التنظيمات 
قابٌل  املتداولة  املفاهيم واملصطلحات  تلك  وأغلُب 
انتشاَر  ع  يوسِّ وذلك  التفاسير،  د  وتعدُّ للتأويل 
واملفاهيم  الَفضفاضة،  اإلعالمية  املصطلحات 
املغلوطة، ويؤثِّر سلًبا يف كثير من مظاهر احلياة 
اإلنسانية، وجوانب الستقرار السياسي واألمني.

واملفاهيَم  املصطلحاِت  هذه  أن  ذلك  إلى  يُضاف 
دخلت يف معجم اإلعالم العربي اإلسالمي، وأصبح 
لها تأثيٌر واضح يف تكوين ِوجدان اإلنسان العربي 
ية سلبية  واملسلم، وصار لهذه الكلمات جتلِّياٌت حسِّ
هًة عن اإلسالم  ي، مما أوجَد صوًرا مشوَّ لدى املتلقِّ
واملسلمني عند املسلمني أنفسهم، ومن أبرز األمثلة 
اإلسالمية«  »الدولة  مصطلُح  إعالمّيًا  املتداولة 

للة على تنظيم داعش. وتوظيفه يف الدَّ
املجال  يف  اإلرهاب  مبصطلحات  املقصوُد  فما 
اإلرهاب  املقصوُد مبصطلحات  ما  أو  اإلعالمي؟ 

يف اإلعالم اإلرهابي؟
أو  اإلرهابي  اإلعالم  مبصطلحات  يُقَصد 
اإلعالمي؛  باملجال  املتعلِّقة  اإلرهاب  مصطلحات 
اإلعالمية  واملصطلحات  املفاهيم  مجموعَة 
معها  املتداخلة  أو  اإلرهابية  بالظاهرة  املتعلِّقة 
واألمن  كالسياسة  أخرى،  ومجالت  جوانَب  يف 
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املعلوماتي،  الختراق  ذلك: مصطلُح  األمثلة على  أبرز  ومن  والقانون، 
والترويج لإلرهاب، واجلهاد اإللكتروني، واألضرار الفتراضية، والبيعة 

التواصلية، واملصادر املعلوماتية املوازية، وإثارة اخلطاب الفئوي.
صة واملؤسساتية لرصد  وبرزت حديًثا بعُض املساعي واجلهود املتخصِّ
تعريفها  ثم   ، مستقلٍّ إصدار  يف  وحصرها  وجمعها  املصطلحات  هذه 
عن  الناجتة  يات  والتحدِّ اإلشكالت  ملواجهة  بها؛  املقصود  وتوضيح 
الفوضى والضبابية يف تفسير تلك املصطلحات واملفاهيم وتوظيفها. 
ومن أبرز تلك املساعي مشروع »معجم مصطلحات اإلرهاب« الذي تبناه 
املصطلحات  و»دليل  اإلرهاب،  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف 

د« يف تغطية ظاهرة اإلرهاب. املوحَّ

ر
ُّ
 التأثير والتأث

نابعٌة  ومختلفة  كثيرة  آثاٌر  اإلعالمي  املجال  يف  اإلرهاب  ملصطلحات 
من اتساع مجالت الظاهرة اإلرهابية نفسها وتهديداتها، إضافة إلى 
قوة وسائل اإلعالم وتأثيرها يف مختِلف اجلوانب اإلنسانية والتنموية 
سواء  أخرى،  مجالت  مع  تتداخل  املصطلحاُت  فهذه  واحلضارية، 
أكان ذلك يف تأثُّرها بتلك املجالت أو بتأثيرها فيها؛ إذ تشمل معانَي 

سياسيًة وثقافية وقانونية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية.
املجال  يف  اإلرهاب  مصطلحاُت  تؤثِّر  احلصر،  ل  املثال  سبيل  فعلى 
اإلعالمي تأثيًرا كبيًرا وخِطًرا يف تكوين وعي األفراد وثقافتهم، فيما يُطلَُق 
عليه التصاُل اجلماهيري، أو األثر الثقايف والفكري للظاهرة اإلرهابية. 
وميكن لوسائل اإلعالم املختلفة نقُل تصوُّرات مغلوطة عن بعض القضايا 
معينة،  ومصطلحات  مفاهيَم  بتضخيم  اإلرهابية؛  بالظاهرة  املتعلِّقة 

. والعناية ببعض اجلزئيات، وفصلها عن سياقها العامِّ
ل إلى تعاريَف متَّفٍق عليها ملصطلحات اإلرهاب  وقد كان لصعوبة التوصُّ

أثٌر سلبيٌّ واضح يف املجال القانوني والتشريعي، ول سيَّما يف حتقيق 
العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان، وعلى رأس تلك املصطلحات مفهوُم 
زال  فما  اإلعالمي.  اجلانب  مصطلحات  من  وغيره  نفسه،  اإلرهاب 
املستوى  تعريفها على  املختلَف يف  املصطلحات  اإلرهاب من  مصطلُح 
التفاقية  يف  الوارد  التعريف  ذلك  باستثناء  هذا،  يومنا  حتى  ولي  الدَّ
للترجمة  أن  له  يؤَسف  ومما  1998م،  عام  اإلرهاب  ملكافحة  العربية 
الالتيني  املصطلح  عن  املترَجم  املصطلح  لهذا  احلرفية  العربية 
)Terrorism( الكثيُر من اآلثار اخلِطرة، أبرُزها تبنِّي كثير من الباحثني 

مكافحة  يف  والعمل  الغربية،  مبعانيه  املصطلح  هذا  اإلعالم  ووسائل 
جرائم اإلرهاب َوفًقا لذاك املفهوم الغربي.

اإلرهابية  املصطلحات  تعاريف  على  التفاق  صعوبة  إلى  ويُضاف   
التي ميكن العتماُد  أو األكادميية  األدبية  أو  العلمية  املرجعية  ِفقداُن 
املتداولة  واملفاهيم  املصطلحات  معاني  لتحديد  إليها  والرجوُع  عليها 
إلى  تفتقُد  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  أغلب  فإن  اإلعالمي.  املجال  يف 
التعريفات اجلامعة املانعة للكثير من املصطلحات واملفاهيم اإلعالمية 
املرتبطة بجرائم اإلرهاب، خصوًصا اجلرائم املتعلِّقة بتقنية املعلومات، 
حافة اإللكترونية، أو وسائل التواصل الجتماعي، أو  أو اإلعالم والصِّ

جرائم التمويل واملساندة اإلعالمية.
ول يخفى حجُم التأثير والتأثُّر الكبيُر يف املجال السياسي والنفسي؛ 
بسبب الفوضوية والغموض يف معاني الكثير من مصطلحات اإلرهاب 
املصطلحات  تلك  تتداول  عموًما  اإلعالم  وسائل  فإن  اإلعالمية، 
ة بالظاهرة اإلرهابية دون حتقيق أو تدقيق، مما يؤثِّر  اإلعالمية اخلاصَّ
ه يف وصول املعلومة  ي حقَّ سلًبا يف صدق النشر اإلعالمي، ويحرم املتلقِّ
الصحيحة إليه، وكذلك يؤثِّر بعمق يف الستقرار السياسي والَعالقة بني 

الشعوب واحلكومات.
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ولعلَّ مفهوم التسميم السياسي الناجت عن تداول تلك املصطلحات املشوَّهة 
التي استعملتها بعُض وسائل اإلعالم عند نقلها للعمليات اإلرهابية، ويف 
مختِلف البرامج املتعلِّقة بالظاهرة اإلرهابية، له أثٌر كبير يف تدمير غير 
التسميُم  إذ يستهدف  ولية؛  الدَّ والَعالقات  السياسية  املواقف  قليل من 
ومنهج  ثوابته  يف  التأثير  محاولة  يف  ونفسه  اإلنسان  عقَل  السياسي 
الشاملة،  النفسية  احلرب  من  جزًءا  السياسي  التسميم  ويعدُّ  تفكيره. 
وغالًبا ل يستبني جناُحه أو إخفاقه إل بعد سنوات، ويُقاس مدى النجاح 
السياسية،  النخبة  يُحدثه يف ِقطاعات  الذي  التغيير  واإلخفاق مبقدار 

رين واملثقفني، ثم جمهور الرأي العامِّ يف بلد ما. ونخبة املفكِّ
يف  اإلعالميني  رأي  استطالع  على  اعتمدت  دراسٌة  أثبتت  وقد 
»القائم  عنوانها  اإلرهابية،  الظاهرة  ملواجهة  إعالمية  إستراتيجية 
من  مجموعة  وجوَد  اإلرهاب«،  قضايا  معاجلة  وإشكالت  بالتصال، 
ِقبَل  من  ضبط  إلى  حتتاج  إعالمّيًا  املتداولة  واملفاهيم  املصطلحات 
ني واخلبراء؛ وذلك لتحسني مستوى املتابعة اإلعالمية للحوادث  املختصِّ
الدراسُة بضرورة استبدال بعض املصطلحات  اإلرهابية. وقد أوصت 
الطبيعي  حجمها  يف  اإلرهابية  الظاهرة  لوضع  أخرى،  مبصطلحات 
دون تضخيمها أو تهوينها، والنجاة من الوقوع يف فخِّ اإلسهام يف نشر 

اإلرهاب.

المجالت والستعمالت
اإلعالمي  باملجال  املتعلِّقة  ومفاهيمه  اإلرهاب  مصطلحاُت  تُستعَمل 
واحلضارية،  والتنموية  اإلنسانية  صات  والتخصُّ املجالت  من  كثير  يف 
على نحو مباشر أو غير مباشر. وسبُب ذلك التداخُل والتبادل بينهما، 

وحاجُة تلك املجالت لستعمال مختِلف وسائل اإلعالم.
وقد ساعد على ذلك التداخل انتشاُر وسائل اإلعالم وتطوُّرها السريع 
يف العقود األخيرة من القرن الـعشرين، خصوًصا اإلعالم اإللكتروني، 
وانتشار وسائل التواصل الجتماعي، ولعلَّ أخطر املجالت التي تُستعَمل 
والقانوني، فيما  التشريعي  املجاُل  فيها مصطلحاُت اإلعالم اإلرهابي 
اإلرهاب  بجرائم  ة  اخلاصَّ القانونية  واملصطلحات  باملفاهيم  يتعلَّق 
وأجهزتها  السياسية  األنظمة  بني  اإلعالمية  وكذلك احلرب  إعالمّيًا. 
األمنية من جهة والتنظيمات اإلرهابية من جهة أخرى، فقد أسهمت 
اإللكترونية  واملواقع  ولية  الدَّ املعلومات  اإلعالم وشبكات  بعُض وسائل 
يف الدعاية الواسعة والفورية ألفعال اإلرهابيني؛ إذ يحصل اإلرهابيون 

بسببها على حضور إعالمي مكثٍَّف على امتداد اجلمهور يف دول العالم. 
باملصطلحات  التالعب  من  اإلرهابيَة  التنظيماِت  َن  مكَّ مما  وهذا 
األفكار  نشر  يف  مصاحلها  مع  يتفق  ما  إلى  وتغييرها  اإلعالمية 
بتناقل  أو  بها،  ة  اخلاصَّ اإلعالمية  الوسائل  تلك  باستغالل  اإلرهابية، 
من  ويُتداول  يُنشر  أو  يُكتب  ما  ة  واخلاصَّ الرسمية  اإلعالم  وسائل 
فانتشرت  تدقيق،  أو  تنقيح  دون  إخبارية  ونَشرات  ومقالت  وثائَق 
تلك املصطلحاُت املغلوطة واملشوَّهة دينّيًا وإنسانّيًا مبا يخدم مصالَح 

هاتها ومناهجها. التنظيمات اإلرهابية وتوجُّ
ولتداول مصطلحات اإلرهاب اإلعالمية ومفاهيمها مجالٌت ل ميكن 
حصُرها يف هذا املقال املوَجز، كمجال الدعاية والتسويق الذي تكثُر فيه 
مصطلحاٌت، مثل: الترويج، والتسهيل. واملجال العسكري واألمني الذي 
تُستعمل فيه مصطلحاٌت إعالمية، مثل: التجنيد، واجلهاد اإللكتروني، 
والعقل املدبِّر، والذئاب املنفردة، واألطفال النتحاريون. واملجال املالي 
الذي تُستعمل فيه مصطلحاُت البتزاز ومتويل اإلرهاب وغسل األموال 

وغير ذلك.    

ختام القول 
د يحتوي على مصطلحات  ص موحَّ إن ِفقدان مرجع عربي إعالمي متخصِّ
ن  وميكِّ خصوًصا،  اإلعالمي  املجال  ومصطلحات  عموًما،  اإلرهاب 
اإلعالميني وغيرهم ممن يتعاملون مع هذا النوع من املصطلحات، يَُعدُّ 
املغلوطة  واملفاهيم  املصطلحات  انتشار  إلى  ية  املؤدِّ األسباب  أبرز  من 

عند متابعة وسائل اإلعالم العربية للحوادث اإلرهابية. 
بطرق  ومساندته  اإلرهاب  دعم  يف  أسهم  أنه  سبق  ما  إلى  ويضاف 
املفاهيم  تلك  بنشر  األوقات؛  من  كثير  يف  مباشرة  ول  مقصودة  غير 
واملصطلحات التي ترغب التنظيماُت اإلرهابية يف نشرها بني األفراد 
حجًما  بإعطائها  اإلرهابية  الظاهرة  َم  تضخُّ وتسبِّب  واملجتمعات، 
ة  مهمَّ توصيًة  هناك  فإن  لذا  احلقيقي،  من حجمها  بكثير  أكبر  وقوًة 
التابع  اإلرهاب«  مصطلحات  »معجم  إصدار  يف  اإلسراع  هي ضرورةُ 
للتحالف اإلسالمي العسكري ملكافحة اإلرهاب؛ ليكوَن مرجًعا معتمًدا 
املصطلحات  لتوحيد  وغيرها؛  اإلعالمية  البحثية  سات  املؤسَّ لدى 
استعمال  عند  احلاصل  الضطراب  إزالة  يف  واإلسهام  وَدللًة،  لفًظا 
املجال  بالظاهرة اإلرهابية عموًما، ومصطلحات  املتعلِّقة  املصطلحات 

اإلعالميِّ العربي خصوًصا. 
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 أ. د. هويدا مصطفى

صار اإلرهاُب ظاهرًة عاملية جتتاح معظَم مناطق العالم 
بدرجات متفاوتة، وتُطالعنا وسائل اإلعالم املختلفة بوقوع 
الِعقدين  يف  زادت  التي  واإلرهاب  الُعنف  أحداث  من  الكثير 
األخيرين من القرن املاضي. ومع أن جوهر اإلرهاب يظلُّ واحًدا؛ إذ 
يُستخَدم فيه العنُف أو التهديد بالعنف؛ من أجل إثارة اخلوف يف املجتمع 
سات أو نظام احلكم يف املجتمع لتحقيق  باستهداف أفراد أو جماعات أو مؤسَّ

د والتنوُّع الكبيرين. د، فإن أشكال اإلرهاب تتَِّسم بالتعدُّ هدف سياسي محدَّ
اهات وامليول، وتؤثِّر  ًة محورية يف تكوين الجتِّ ول شكَّ يف أن وسائل اإلعالم تؤدِّي مهمَّ
يف اكتساب اجلمهور املعارَف واملعلومات، ول سيَّما وقَت األَزمات، حني تزيد درجُة اعتماد 
راع وعدم الستقرار، وانتشار أحداث العنف واإلرهاب؛  اجلمهور على هذه الوسائل يف حالت الصِّ
من  اإلرهاب  حوادُث  به  تتَِّسم  ملا  نظًرا  لها؛  مالئمة  تفسيرات  ووضع  لألحداث،  ثابتة  معاٍن  إليجاد 
ة يف املجتمع، مع اتِّساع نطاق التأثيرات  ُعنف ومفاجأة، واضطراب وخروج عن املعايير والِقيَم املستقرَّ

والتداعيات التابعة لها، ونقص املعلومات املتوافرة عنها.

 عميدة كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.

 اإلعلم
ومواجهة اإلرهاب

المسؤولية واألثر
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اإلعلم ومعالجة األحداث
مصدًرا  باتت  التي  اإلعالم  وسائل  أهميَة  يُبرز  ذكُره  م  تقدَّ ما  كلُّ 
األحداث  بهذه  املتعلِّقة  واملعلومات  املعرفة  على  للحصول  رئيًسا 
اإلرهابية، وللتأثير يف اجتاهات اجلمهور إزاءها. وهذه األحداث يصنِّفها 
اإلعالميُّون والصحفيُّون أحداًثا ذاَت قيمة إخبارية كبيرة؛ ألنها تنطوي 
على َقدر زائد من الصراع، ومن ثَم حتتلُّ هذه األحداُث موقًعا متميًِّزا 

من اهتمامات وسائل اإلعالم مُبختِلف أنواعها.
اإلرهابية،  األطراف  وماهية  اإلرهاب  مفهوم  عن  اليوم  اجلدُل  ويُثار 
دت التفسيراُت ملفهوم العنف السياسي، والفرق بني اإلرهاب  فقد تعدَّ
ومقاومة الحتالل، وغيرها من املفاهيم املرتبطة باإلرهاب. وهي كلها 
قة يف تعاملها معها عند  مفاهيُم يجب أن حتِرَص وسائُل اإلعالم على الدِّ
تناول هذه الظاهرة املقلقة، فوظيفة وسائل اإلعالم جُتاه اإلرهاب ل 
تنحصر يف إمداد اجلمهور باملعلومات عن األحداث اإلرهابية فحسب؛ 
ا ومؤثًِّرا  بل متتدُّ إلى معاجلة هذه األحداث مبهنية تُسهم إسهاًما جاّدً
األحداث؛ مما  لهذه  دة  واملتجدِّ اخلِطرة  الطبيعة  إلى  النظر  لفت  يف 
يتطلَّب من وسائل اإلعالم بذَل املزيد من اجلهود املنهجية والفكرية، 
ووضَع السياسات القادرة على توجيه املمارسات املهنية لإلقناع بخطر 
هذه األحداث، وما يجب على اجلمهور فعلُه للتعامل معها، وكذلك دعُم 
اإلحساس باألمن النفسي الذي تنشأ احلاجُة إليه لدى اجلماهير بفعل 

النتائج السلبية للعمليات اإلرهابية. 
ومن هذا املنطلق، ومن طبيعة قضايا اإلرهاب ونتائجها السلبية على 
ي لها أمًرا ضرورّيًا، فال  اجلمهور، يصبح األسلوب التكامليُّ يف التصدِّ
ل  يقتصر التعامُل معها على األجهزة األمنية فقط، ولكن تشارك يف حتمُّ
سات، تعليمية وثقافية وفكرية، املدنية منها  هذه املسؤولية جميُع املؤسَّ
ملكيَّتها؛  وأمناط  هاتها  وتوجُّ أنواعها  بكل  اإلعالم  ووسائل  والدينية، 
انطالًقا مما مُتليه الوظائف املهنية والجتماعية لوسائل اإلعالم من 

مسؤولية جُتاه املجتمع.

مسؤولية اإلعلم المجتمعية
َق اإلعالُم الوظيفة املجتمعية املـَنوطة به على خير وجه، ل بدَّ من  وليحقِّ

ها: الهتمام بعدد من األمور والعناصر، من أهمِّ
املجالت   �� مختِلَف  تتناول  ونقدية  حتليلية  إعـالمية  موادَّ  تقدمي 

اإلرهاب؛  ترتبط بقضايا  التي  والجتماعية  والفكرية  السـياسية 
وذلك بالعتماد على آراء اخلبراء واحملـلِّلني، إضافة إلى الستفــادة 

ت يف هذا املجال. من نتائج الدراسات والبحوث التي أُِعدَّ
على   �� للحصول  للجمهور؛  املختلفة  املعلومات  بإتاحة  الهتمام 

ة بأحداث اإلرهاب وقضاياه املختلفة.  احلقائق اخلاصَّ
استثارة اهتمام اجلمهور باملعاجلات اإلعالمية لقضايا اإلرهاب،   ��

مه وسائل اإلعالم من موادَّ تدفع اجلمهوَر إلى التفاعل الهادف  مبا تقدِّ
مع هذه املعاجلات، باستخدام املداخل اإلقناعية والعاطفية مًعا.

اإلرهابية،   �� األحداث  مواجهة  يف  العميقة  باملعاجلات  الهتمام 
وعدم الكتفاء باملواجهة اآلنية أو السطحية.

ولية التي تهِدف إلى مكافحة   �� إبراز اجلهود احمللِّية واإلقليمية والدَّ
، مبا يَحِفُز اجلمهوَر إلى لتفاعل مع هذه اجلهود.  اإلرهاب بحزم وِجدٍّ

أو   �� داخلّيًا  كان مصـدرها  الشائعات، سواء  كلِّ  الفوريُّ على  الردُّ 
خارجـّيًا.

ة مبسؤولية املواطنني يف مواجهة اإلرهاب   �� إبراز اإلرشادات اخلاصَّ
وحتركات اإلرهابيني.

وإذا كانت هذه العناصُر من املتطلَّبات الرئيسة للتناول اإلعالمي   ��
يف مواجهة اإلرهاب، فيجب الهتمام أيًضا بتجنُّب األخطاء التي 
يقع فيها اإلعالم يف بعض األحيان عند تناوله لقضايا اإلرهاب.

من أخطاء اإلعلم 
قضايا  تناول  عند  األخطاء  يف  الوقوَع  اإلعالم  وسائُل  تتجنََّب  لكي 
اإلرهاب، ل بدَّ من تسليط الضوء على أهمِّ األخطاء التي هي َمِظنَّة 

الوقوع فيها: 
الهتمام باحلَدث أكثر من الهتمام بالظاهرة، إذ يُعطي اإلعالم   

بوصفه  اإلرهاَب  يعطي  مما  أكثَر  اهتماًما  اإلرهابيَة  العمليَّاِت 
ظاهرًة لها أسبابها وتداعياتها ونتائجها اخلِطرة.
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متابعة    وتقدمي  اإلعالمية،  املتابعة  على  اإلخباريِّ  الطابع  هيمنة 
عاجلة وسريعة دون إعطاء معلومات وبيانات كافية عن احلوادث 

اإلرهابية الواقعة.
غياب الطابع التفسيريِّ التحليليِّ والستقصائي لألحداث اإلرهابية   

يف املتابعة اإلعالمية.
غياب الهتمام مبعاجلة جذور ظاهرة اإلرهاب وأسبابها وآفاقها املختلفة.  
متابعة العمليات اإلرهابية بوصفها حدًثا منعزًل، ل عملية جتري   

دة. ، ولها أهداٌف محدَّ يف سياق معنيَّ
واألدوات    واألهداف  الرؤية  واضحة  إعالمية  إستراتيجية  غياب 

جميع  يستخدم  الذي  اإلرهابيني  إعالم  مواجهة  يف  واألساليب، 
ونشر  الشائعات،  ترويج  يف  احلديثة  التصال  وِتقنيَّات  الوسائل 

املعلومات املضلِّلة.
بة للتعامل مع اإلرهاب.    لة واملدرَّ نقص الكفاءات اإلعالمية املؤهَّ
يف    صني  واملتخصِّ باخلبراء  األحيان  من  كثيٍر  يف  الستعانة  عدم 

والدينية  والثقافية  والنفسية  والجتماعية  األمنية  املجالت 
والتربوية؛ لتقدمي معاجلة إعالمية متكاملة. 

ع يف نشر املعلومات والبيانات غير الدقيقة، وعدم العتماد    التسرُّ
بق اإلعالمي. على اجلهات املـَعنية، رغبًة يف حتقيق السَّ

غياب النتظام والستمرارية يف املتابعة اإلعالمية؛ مما يُضعف تأثيرها.  
سات واجلهات    غياب التنسيق املتكامل بني أجهزة اإلعالم واملؤسَّ

املعنية مبواجهة اإلرهاب.
من    التهوين  بني  وتأرُجحها  اإلعالمية،  املتابعة  التوازن يف  غياب 

األحداث اإلرهابية، والتهويل منها؛ مما يُفقدها املصداقية.
ي لإلرهاب يف املعاجلة اإلعالمية.   غياب الرؤية املتكاملة للتصدِّ

غياب اللتزام بالقواعد واملعايير امِلهنية يف أثناء املتابعة اإلعالمية   
لألحداث اإلرهابية. 

التعامل اإلعالمي مع    عدم توظيف تقنيات التصال احلديثة يف 
األحداث اإلرهابية. 

يف    اإلعالمية  ساُت  املؤسَّ به  تلتزم  إعالمي  شرف  ميثاق  غياب 
تعاملها مع األحداث اإلرهابية.

يتطلَّب    ما  وهو  اإلرهاب،  ملواجهة  إعالمية  إستراتيجية  غياب 
أُسس ومحاور مختلفة،  تقوم على  إستراتيجية إعالمية  صياغَة 
متابعاتهم  يف  اإلعالميُّون  إليها  يستند  إرشادّيًا  دلياًل  لتكوَن 

اإلعالمية لقضايا اإلرهاب.

اإلستراتيجية اإلعلمية
1( أُسس اإلستراتيجية اإلعالمية:

تقوم اإلستراتيجيُة اإلعالمية على أُسس ل غًنى عنها، من أبرزها: 

وتقومي    األفراد  مبعارف  الرتقاء  يف  اإلعالم  وظيفة  تفعيل 
اجتاهاتهم وسلوكهم يف مواجهة التطرُّف، وإبراز أخطار اإلرهاب 

على الفرد واملجتمع. 

ده    تأكيُد أهمية وسائل اإلعالم يف حتقيق األمن الفكري الذي تهدِّ
وسائُل اإلعالم املعادية. 

اللتزام باملصداقية واملوضوعية يف الرسالة اإلعالمية، بعيًدا عن   
التضليل واإلثارة. 

وبرامَج    واملجتمعات،  لألفراد  توعيٍة  رسائل  بتوجيه  الهتمام 
يف  سيَّما  ول  اإلرهاب،  مع  للتعامل  هة  وموجَّ مدروسة  إعالمية 

القرى واألقاليم واملناطق احلدودية.
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تأكيُد أن مسؤولية مكافحة اإلرهاب مسؤوليٌة جماعية تضامنية تتكاتف   
دة.  فيها جميُع أجهزة الدولة، وجميُع وسائل اإلعالم بأمناطها املتعدِّ

ي لإلرهاب، مع تشجيع أساليب    التصدِّ التكامليِّ يف  املنهج  اتباع 
العتدال واحلوار والتسامح، ضمن مفهوم األمن الشامل. 

2( أهداف اإلستراتيجية اإلعالمية: 
وتدميَر    اآلمنني،  ترويَع  يستهدف  اإلرهاب  بأن  العام  الرأي  تبصير 

املنشآت احليوية، وتكويَن رأي عام مناهض للتطرُّف بصوره املختلفة.

تنقية البرامج اإلعالمية من كلِّ ما من شأنه التشجيُع على العنف   
والتطرُّف واإلرهاب.

جتديد لغة اخلطاب اإلعالمي، وتصحيُح املفاهيم اخلاطئة للجهاد   
يف سبيل ال، والتمييُز بني اإلرهاب واملقاومة املشروعة لالحتالل 

ولية. يف الشرائع السماوية والقوانني الدَّ

إبراز ما تدعو إليه األدياُن من إعالٍء لقيم التسامح، ونبذ التطرُّف   
واإلرهاب. 

الوعي    وإرساخ  إرهابية،  أعمال  له من  يُحاك  املواطن مبا  توعية 
املجتمعي جُتاه النتائج السلبية لإلرهاب. 

توعية الشباب فكرّيًا واجتماعّيًا وثقافّيًا بخَطر التطرُّف واإلرهاب،   
وتدعيم ِقيَم الولء والنتماء للوطن.

مع    التعامل  على  قادرًة  لتكوَن  وتدريبُها  اإلعالمية  الِفَرق  تأهيل 
تقنيَّات العصر احلديثة، ومدركًة أهداَف اإلستراتيجية اإلعالمية 

ملواجهة اإلرهاب. 

3( تنفيذ اإلستراتيجية اإلعالمية: 
مه    تقدِّ مبا  مواجهته؛  ية  وأهمِّ اإلرهاب  بخَطر  اجلمهور  وعي  تنمية 

وسائُل اإلعالم من موادَّ إعالمية تدفع اجلمهوَر إلى التفاعل الهادف. 

املعاجلات العميقة يف مواجهة األحداث اإلرهابية، وعدم الكتفاء   
باملواجهة اآلنية. 

ولية التي تهِدف إلى مكافحة    إبراز اجلهود احمللِّية واإلقليمية والدَّ
اإلرهاب مبا يَحِفز اجلمهور إلى التفاعل مع هذه اجلهود. 

؛    اخلاصِّ اإلعالم  وِقطاع  احلكومي  اإلعالم  ِقطاع  بني  التنسيق 
ية مواجهته، واللتزام بالضوابط امِلهنية،  إلبراز خطر اإلرهاب، وأهمِّ

وعدم السعي إلى السبق اإلعالمي غير املدروس.

بأدوات    اإلرهاب؛  عن  اإلعالمي  لدى  املعلوماتية  الثقافة  تنمية 
تثقيفية تُعنى بتفسير الظاهرة واجتاهاتها ومراحل تطوُّرها، وحتديد 
املصطلحات املتداخلة مع ظاهرة اإلرهاب )املقاومة املسلَّحة، والُعنف، 
لمية، واملواجهة، والصراع بأنواعه املذهبي  والتطرُّف، واملقاومة السِّ

والطائفي والِعرقي(. 

لة، وحَمالت    توظيف املوادِّ اإلعالمية املختلفة )مواد صوتية مسجَّ
اإلرهاب،  بأخطار  للتوعية  لة(؛  مسجَّ رة  مصوَّ ومشاهد  توعية، 
وكشف أسبابه وعناصره ودوافعه، إضافة إلى التحقيقات والتقارير 

ح جوانَب هذه الظاهرة.  التي توضِّ

تطوير البرامج واملوادِّ الدينية املعروضة يف وسائل اإلعالم، والعناية   
بالوسطية وقيم التسامح والسالم، ومحاربة الفكر املتطرِّف والتكفيري.

التعامل بحذر مع البيانات اإلعالمية للتيَّارات اإلرهابية التي تُبَثُّ   
يف املواقع اإللكترونية؛ حتى ل تكون وسيلًة للترويج لتلك التيَّارات.

ها:    ة اعتبارات، من أهمِّ بعدَّ الرسالة اإلعالمية  الهتمام بصياغة 
مبواجهة  املتعلِّقة  والتشريعية  واألمنية  القانونية  اجلوانب  شرح 
ة مبسؤولية املواطنني  جرائم اإلرهاب. والهتمام باإلرشادات اخلاصَّ
يف مواجهة اإلرهاب. والهتمام بالتدريب املستمرِّ لإلعالميِّني على 
التعامل اإلعالمي الحترايف مع ظاهرة اإلرهاب. والهتمام باجلانب 
الوقائي يف مواجهة اإلرهاب؛ لتقدمي متابعة متكاملة، وُرًؤى تساعد 
اجلمهوَر على تكوين رأي عامٍّ وطني يتحوَّل إلى موقف، ومن ثَم إلى 
دة  سلوك إيجابي ملواجهة اإلرهاب. واستخدام املصطلحات احملدِّ
حة ملفهوم اإلرهاب، وتوحيُدها؛ لتجنُّب استخدام مصطلحات  واملوضِّ
تخدم عقيدةَ اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية وأهدافها. والتقليل 
من إبراز التأثير النفسي للعمليَّات اإلرهابية للحفاظ على معنويَّات 
الشعب. والهتمام بالبيانات الرسمية؛ ألنها مصدٌر موثوق لنشر 

ة بالعمليَّات اإلرهابية.  املعلومات الصحيحة اخلاصَّ
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تشتمل سياسُة مكافحة اإلرهاب على اخلطط العسكرية واإلستراتيجيات واملمارسات والتقنيات 
األعمال؛  وِقطاُع  القانون  تطبيق  وأجهزة  واالستخبارات  واجليش  احلكومُة  تستخدمها  التي 
أدوات  تنفيذ خططها على استخدام  وتعتمد احلكومُة يف  والقضاء عليه.  حملاربة اإلرهاب 
لطة الوطنية؛ إلقصاء التنظيمات اإلرهابية وشبكاتها، وجعلها غيَر قادرة على ممارسة  السُّ

ق أهداف التمرُّد.  العنف وبثِّ الرعب، وإجلاء املواطنني إلى الردِّ مبا يحقِّ
وتتخذ قواُت الدفاع واألمن تدابيَر ملكافحة التمرُّد؛ مبنع الفوضى والتخريب، ومواجهة 

التهديد بالعنف الذي يؤثِّر يف األمن العامِّ. وتتصدَّى الكاميرون إلرهاب جماعة بوكو 
مالية الشرقية مع نيجيريا منذ مايو 2014م، عندما  حرام على طول حدودها الشَّ
ة باريس لألمن يف حوض بحيرة تشاد قرارًا باإلجماع مبحاربة هذه  اتخذت قمَّ
اجلماعة. وقد ُعدِّلت األحكام القانونية لتقنني مكافحة اإلرهاب يف الكاميرون. 

 أ. د. عثمانو أداما 

ات الِعرقية والدينية لمنطقة حوض تشاد ، الكاميرون. ص في الُهويَّ  باحث متخصِّ

التجربة الكاميرونية 
في محاربة اإلرهاب

 من المواجهة واالحتواء
إلى الدمج والتأهيل
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مفاهيم وتشريعات
اإلرهاب  دراسات  يف  زيادًة  املاضي  الِعقُد  شهد 
اإلرهاب  تعريُف  وكان  تشاد،  بحيرة  منطقة  يف 
والقابلة  للجدل  واملثيرة  الشائكة  املسائل  من 
التي  العوامَل  دت  وحدَّ املتباينة.  للتفسيرات 
لونبرغ  وَوفًقا  اإلرهاب.  تعريف  تعقيد  يف  تُسهم 
تعريف  تقدمَي  متنع  التي  الرئيسة  العوامَل  فإن 
رسميٍّ معتَمد لإلرهاب تشمل استخداَم املصطلح 
التحليلية  ألغراض سياسية مرتبطة باخلصائص 
تعريف  صعوبة  بأن  آخرون  ويجادل  للتهديد. 
اإلرهاب تنبُع من احلاجة إلى تطوير معنى واقعيٍّ 

للمصطلح. 
وال يزال »مصطلح اإلرهاب« غامًضا، على الرغم 
من سعي احلكومات والعلماء إلى تعريفه؛ بإدخال 
أيِّ نوع من أنواع العنف غير التقليدي يف مفهومه. 
وبسبب هذا االختالف يف النهج، ال يزال التفسيُر 
به  واملعترَف  األساسي  التعريَف  هو  القانوني 
الكاميرونية.  احلكومة  لدى  واملستخدَم  رسمّيًا 
وتعرِّف املؤسسُة التشريعية اإلرهاَب: أنه االرتباُط 
الذاتي مع مؤسسة فردية أو جماعية بهدف النيل 
؛ ببثِّ الرعب والهلع. فال يقتصر  من النظام العامِّ
التخريبية  والعمليات  األعمال  على  اإلرهاُب 
أن  يكفي  بل  الواقع،  أرض  على  ذة  املنفَّ اخلِطرة 
حتى  فقط  تخويًفا  أو  تهديًدا  املمارسات  تكوَن 
تُصنَّف إرهابية، وهذا هو املوقُف الفيصل الواجب 

يف دولة القانون.

ردود أفعال حكومية
أقصى  يف  اإلرهابية  األعمال  ازدياُد  ى  أدَّ وقد 
شماليِّ الكاميرون إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات 
احلكومية جتاه هذا التهديد. وعلى الرغم من أن 
حماية  مع  تتعارُض  ال  اإلرهاب  مكافحة  أهداف 
حقوق اإلنسان اتخذت احلكومُة تدابيَر قد تؤدِّي 
ذلك  ومن  اإلنسان،  حقوق  مع  يتعارض  ما  إلى 
سنَّت  فالكاميرون  اإلعدام.  عقوبة  إلى  اللجوءُ 
األعمال  لقمع  2014م  ديسمبر   23 يف  قانوًنا 
أصدره  ثم  واعتمده  البرملاُن  ناقشه  اإلرهابية، 
أعمال  قمع  أن  على  وينصُّ  اجلمهورية،  رئيس 
وقانون  العقوبات،  قانون  َوفَق  يكون  اإلرهاب 
العسكري،  والقضاء  اجلزائية،  احملاكمات  أصول 
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اخلاضعة لالختصاص احلصري للمحاكم العسكرية، ويعاِقُب باإلعدام 
تهديد  أو  عمل  أيَّ  التعاون  أو  بالتواطؤ  أو  بنفسه  ارتكب  أيَّ شخص 
سبَّب أو قد يسبِّب الوفاةَ أو أضراًرا جسديًة أو مادية، أو يُلحق الضرَر 
ان  باملوارد الطبيعية أو البيئية أو التراث الثقايف؛ بقصد إرهاب السكَّ
أو نشر الرعب، أو إجبار الضحايا أو احلكومة أو أي منظمة وطنية 
أو َدولية على تنفيذ عمل ما أو االمتناع عن القيام بأيِّ عمل، أو تبنِّي 
موقف ما أو التخلِّي عنه، أو التصرف َوفًقا ملبادَئ معينة، أو منع األداء 
ة، أو احليلولة دون توفير اخِلْدمات األساسية  الطبيعي للِخْدمات العامَّ

ان.  ان، أو خلق أزمة بني السكَّ للسكَّ
هذه  لتحقيق  ما  لشخص  دعم  أيُّ  املذكور  القانون  نطاق  يف  ويندرج 
األهداف بتوفير األسلحة واملوادِّ احلربية أو الكائنات احلية الدقيقة 
اجلراثيم  سيَّما  وال  واستخدامها،  األخرى  البيولوجية  العوامل  أو 
موم أو العوامل الكيميائية  )الفيروسات أو البكتيريا( أو الِفطريات أو السُّ
رة. وينطبق هذا أيًضا على أيِّ دعم مالي ألعمال  ة أو املخدِّ أو املشعَّ
اإلرهاب. أما إذا استهدفت هذه األعماُل الغطاء النباتيَّ واحليَوانات، 

جن املؤبَّد.  فتطبَّق عقوبُة السَّ
وجرى اإلعالُن عن اخِليار العسكري رسمّيًا ملواجهة هذا التهديد غير 
املتكافئ الذي متثِّله جماعُة بوكو حرام يف املنطقة، إضافة إلى اتِّباع 

أساليَب أخرى أقلُّ قسرية مع اخليار العسكري.
ةُ أحكام باإلعدام على أشخاص يُشتبَه  ويف مارس 2016م صدرت عدَّ

يف انتمائهم إلى بوكو حرام.

المواجهة واالحتواء
بذلت دوُل حوض بحيرة تشاد؛ الكاميرون، وتشاد، والنيجر، ونيجيريا، 
مشتركة  عمل  بقوة  حرام  بوكو  جماعة  ملكافحة  التنسيق  يف  جهوًدا 
يف  غيابه  ى  وأدَّ مكتماًل،  يكن  لم  التنسيق  لكنَّ  اجلنسيات.  دة  متعدِّ
ويقوم  املشتركة.  القوة  أداء  ضعف  إلى  والتمويل  التخطيط  مسائل 
وشنِّ  األرض،  واحتالل  صفوفهم،  جتميع  بإعادة  املتطرفون  املقاتلون 
ان احلدود. ولم  هَجمات عقابية على مواقع اجليش الكاميروني وسكَّ
تكن احلكومُة الكاميرونية يف البداية سريعًة يف الردِّ على تهديد بوكو 
حرام؛ ألنها مشكلٌة داخلية نيجيرية. لكنَّها لم تلبث أن قامت باالتفاق 
مع جلنة حوض بحيرة تشاد للمشاركة يف الردِّ العسكري، والتنسيق مع 

دة اجلنسيات حتت رعاية االحتاد اإلفريقي. قوة املهامِّ املشتركة متعدِّ

فإن  العسكري  الشأن  يف  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
اإلستراتيجيَة اجليدة حملاربة مختِلف فصائل بوكو حرام حول بحيرة 
الدول  قدرة  على  بل  فقط،  العسكرية  العمليات  على  تعتمد  ال  تشاد 
ان احمللِّيني وكسب ثقتهم.  األربع على حتسني الظروف املعيشية للسكَّ
هَجمات  بعد  املفروضة  للقيود  السلبية  اآلثار  ظهور  بعد  خصوًصا 
وحتديد  احلدود،  وإغالق  النقاب،  كحظر  2015م؛  يوليو  يف  مروى 
اجات النارية وسيارات األجرة، وانتهاكات اجليش  ساعات ركوب الدرَّ
ودفعت  واالقتصادية،  االجتماعية  الهشاشة  زيادة  عن  أسفرت  التي 
التطرف، وأجلأت  إلى  والنساء خصوًصا،  ان عموًما،  السكَّ بجزء من 
إليها  وانضمَّ  حرام،  بوكو  بجماعة  االلتحاق  إلى  الشباب  من  الكثيَر 
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القناعة  بدافع  و2016م؛  2012م  فيما بني سنتي  الكاميرونيني  آالُف 
الفكرية، أو لبواعَث انتهازية، أو باإلكراه.

ميكن  ال  بأنه  اآلن  مقتنعًة  اجلنسيات  دة  متعدِّ املشتركة  القوةُ  وباتت 
مبادراٍت  وضَعت  لذلك  واملدافع.  بالصواريخ  والعقيدة  الفكر  هزميُة 
برامَج  تطوير  يف  اجلادِّ  السعي  مع  والعسكريني  املدنيني  بني  للحوار 
ملكافحة التطرف ونزع فتيله، تكون مصاحبًة للعمل العسكري. ويف ظلِّ 
هذه الظروف، وبإلهام من نظرية ديفيد غالوال، يطوِّر اجليش منوذًجا 

جديًدا ملبادرة بناء الثقة بني املدنيني والعسكريني.
وبذلك يتيح العسكريون املجاَل لنوع جديد من اجلنود األطبَّاء والبنَّائني 
رة من هَجمات  ان املناطق املتضرِّ ن يعملون على مساعدة سكَّ واملعلِّمني، ممَّ
ة يف الدولة. ومن  بوكو حرام الذين يتطلَّعون إلى عودة اخِلْدمات العامَّ
أجل تعزيز املكاسب العسكرية يف محاربة بوكو حرام واستعادة السالم 
مال، انتقلت احلكومُة الكاميرونية من نهٍج قائم  الدائم يف أقصى الشَّ
على األمن إلى نهٍج قائم على التنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاربة 

التطرف الديني. 
ع  وأطلقت الكاميرون عمليَة نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج. ووقَّ
الرئيس بول بيا يف نوفمبر 2018م على املرسوم الذي يوضح أن هذا 
مال، والهدُف هو  البرنامَج يستهدف مقاتلي بوكو حرام يف أقصى الشَّ
جمُع  ويتيح  املدنية.  احلياة  إلى  أسلحتهم  إلقاء  على  املوافقني  إعادة 
والتمتُّع  التجميع  معسكرات  إلى  السابقني  املقاتلني  وصوَل  األسلحة 

وتشجع  التطرف.  مكافحة  برامُج  ره  توفِّ الذي  بالدعم 
األعضاَء  األفراد  لهؤالء  ة  املستمرَّ الرعايُة 

اآلخرين على االستسالم، مما يُضعف جماعة 
بوبا  اجلنرال  سياسُة  وأظهرت  حرام.  بوكو 
دوبيكريو هذه جناًحا كبيًرا يف دفع الكثير من 
الطوعي،  االستسالم  إلى  النشطني  املقاتلني 

مع  للحركة  بديل  وجود  فكرةَ  لديهم  زت  وعزَّ
ضمان احلماية لهم.

عماًل  اليقظة  جلان  وتؤدِّي 
بوكو  مكافحة  يف  أساسّيًا 

حرام؛ بتسهيل عمليات عودة أفراد اجلماعة إلى االنتماء للدولة، بفضل 
مها إلى قوات الدفاع، والتي تدعمها  املعلومات االستخباراتية التي تقدِّ
اليد  وضع  مع  علًنا  العائدون  ويُقِسم  واإلرشاد.  االستكشاف  بأعمال 
على املصحف أنهم لم يعودوا جزًءا من بوكو حرام. ويعدُّ هذا اإلجراء 
التي  املفجوعة  للمجتمعات  مقنٌع  غير  وهو  للتوبة  تقليدي  غير  منًطا 
ن ارتكب اجلرائم العنيفة وأضرَّ  يُطلب منها فجأة أن تعفَو وتصفَح عمَّ

ة ضرًرا كبيًرا. ة والعامَّ مبصالح الناس اخلاصَّ

الصة القول 
ُ

خ
إن سياسة الكاميرون يف مكافحة اإلرهاب تعتمُد على جملة من اإلجراءات 
سالمة  عن  الدفاُع  هي  احلكومة  لدى  القصوى  واألولوية  القضائية، 
ر يف البداية ردَّ الفعل الدفاعي  أراضي الدولة وَوحدتها. وهذا ما قد يفسِّ
البحت على جماعة بوكو حرام، ثم ما لبث نهُج التكاتف والتنسيق بني 
بلدان حوض بحيرة تشاد أن ينشأ ويقوى، ليعتمَد كثيًرا على التعاون مع 
بوكو  هَجمات  من  للحدِّ  العسكري  املدني  احلوار  احمللِّيني يف  ان  السكَّ

حرام، وتقليص اخلسائر البشرية، بفضل أعمال جلان اليقظة. 
وأسهم إطالُق عملية نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج يف إضعاف 
نيجيريا.  مع  الكاميرونية  احلدود  طول  على  اإلرهابية  اجلماعات 
والتوبة  فح  والصَّ العفو  على  التي حتثُّ  اإلسالمية  التعاليُم  وساعدت 
مقاتلي بوكو حرام الذين أغوتهم أفكار احلركة 
األساليُب  وهذه  اإلرهاب.  عن  التخلِّي  على 
إلى  حتتاج  اإلرهاب  مع  التعامل  يف  اجلديدة 
الوقت الكايف للحكم عليها، مع أنها تؤدِّي إلى 
نتائَج ملموسة على املدى القصير، يف التخلِّي 

عن بوكو حرام، ونبذ الفكر املتطرف. 
احلالية  اإليجابية  والنتائَج  االنتصاراِت  إن 
والصحة  والتعليم  البناء  إعادة  تُتيح 
أن  ح  املرجَّ من  التي  االقتصادية  والتنمية 
ة وعودة  العامَّ اخِلْدمات  تكتمَل مع عودة 
الدولة الكاميرونية إلى أراضيها املجاورة 

لشمال شرقيِّ نيجيريا. 
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 أ.د. محمد بن سليمان الصبيحي

 ممثل المملكة العربية السعودية/ المجال اإلعالمي في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.

التي  أبعاده  عبر  الفكر  إلى  النظر  ميكن  فإنه  سبق،  ما  إلى  استناًدا 
األطروحات  يف  االتزان  لتحقيق  مصادره؛  وتنمية  تكوينه  يف  تتكامل 
الفكرية، فتثمر معطيات ثقافية، وحوارات ناضجة، وأطروحات متزنة، 
ق التعايش والسلم  تتوافق مع قيم املجتمع وحتافظ على هويته، وحتقِّ
االجتماعي بني أفراد املجتمع الواحد من جهة، واملجتمعات والثقافات 
األخرى من جهة أخرى، بعيًدا عن أطروحات التطرف العنيف املؤدِّي 

إلى  التفكير  تفكيك  ميكن  فإنه  ثَمَّ  ومن  وسلوًكا،  فكًرا  اإلرهاب  إلى 
نة له، ووظيفة كلِّ مصدر منها، وال يعني ذلك فصًل يقلل  املصادر املكوِّ
من قيمة التكامل والتداخل املنطقي بني هذه املصادر واملكونات، وهذه 

املصادر هي:
ى منها الفرد معارفه  يتجلى املصدر األول يف املصادر املعرفية التي يتلقَّ
وخبراته وجتاربه؛ إذ يعتمد التفكير على املدخلت التي تُسهم يف تكوين 

االتزان يف األطروحات الفكرية هدٌف يسعى إليه العقلء، ونهٌج يختطه العلماء واملبدعون يف سيرهم نحو املعرفة بأقل األخطاء وأفضل السبل، 
وهو السبيل إلى حماية املجتمع من األفكار املتطرفة املؤدية إلى اإلرهاب، إال أنه من الصعب جًدا التعامل مع الفكر بوصفه كتلة متماسكة ذات 
ن من إدارة الفكر والتعامل احلسن مع أصحابه ومعطياته، وال ميكن يف ظل هذه النظرة حتقيق االتزان يف  بُعد أحادي؛ ألن هذه الرؤية ال متكِّ
م مبصادره فتعزز  ن من التحكُّ األطروحات الفكرية أو التربية عليها ومتكني النشء من اكتسابها، ما لم يرتبط الفكر والتفكير مبنهجية علمية متكِّ

ى احلذر من مخرجاته السلبية التي رمبا تظهر على صاحبها وعلى املجتمع جميًعا. االتزان فيه، وتتوخَّ

 مصادر تحقيق االتزان
في األطروحات الفكرية
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الناس واألشياء. وقد ذكر شيخ  الذهنية عن  الصور  وبناء  الشخصية 
واملركَّب  والعقل،  احلس،  ثلثة:  العلم  طرق  »أن  تيمية  ابن  اإلسلم 
ومصادر  باخلبر«.  إال  علمه  ميكن  ال  ما  األمور  فمن  كاخلبر؛  منهما 
املعرفة تكون على وجهني: املعرفة الفطرية: وهي التي يولد بها اإلنسان 
)الغريزة(، مثل معرفة الطفل كيف يرضع من ثدي أمه أو كيف يبكي 
وكيف يبتسم. والوجه اآلخر هو: املعرفة املكتسبة التي يكتسبها اإلنسان 
من بيئته اخلارجية، إما باإلدراك أو املشاهدة وامللحظة، أو بتجارب 
لنوع هذه املدخلت  ثَمَّ يكون  أو معاصرة، ومن  بشرية ألجيال سابقة 
الشخصية  لطبيعة  وفًقا  الفكرية  األطروحات  يف  أثًرا  ومصادرها 
التي  املكتسبة  املعرفة  مصادر  وتتنوع  تكونت.  التي  الذهنية  والصور 
اها الفرد من احمليطني به كاألسرة، واألصدقاء، ومؤسسات التعليم  يتلقَّ
والتدريب، وقد صح يف احلديث: )املرء على دين خليله، فلينظْر أحُدكم 
َمن يخالل(، فاملرء يشابه صديقه وجليسه يف عاداته وطريقة تفكيره 
وسلوكه وتصرفاته، أو من املصادر التي تنقل له الصورة عن العالم خارج 
محيطه، وأهمها وسائل االتصال واإلعلم والكتب واملؤلفات مبختلف 
أنواعها، وهو ما يُؤثِّر يف منهجية التعاطي مع اآلخرين، واالنتقائية يف 
االستشهاد والتداول، وحتديد االجتاه الفكري واألحكام املسبقة، وهذا 
يتطلب احلرص الشديد على انتقاء املصادر يف احلصول على املعارف 
وأنواعها للمحافظة على مدخلت سليمة تفضي إلى االتزان الفكري.

الفكرية  األطروحات  يف  االتزان  ق  يحقِّ الذي  الثاني  املصدر  ويتعلَّق 
بأدوات جمع املعلومات وطرقها؛ فاحلكم على موضوع ما يستند إلى 
تصوٍر واضح عنه باستخدام أدوات جلمع املعلومات تتناسب مع املوضوع 
أدواته  موضوع  لكلِّ  إن  إذ  أخرى؛  جهة  من  الشخص  ومع  جهة،  من 
املناسبة، ولكلِّ شخص أداًة تناسبه؛ استناًدا إلى معايير تتعلَّق بدرجة 
أهمية املوضوع، والهدف من بناء تصور عنه، و»احلكم على الشيء فرع 
عن تصوره«، وهذا يعني ضرورة اختيار أدوات جمع املعلومات املناسبة 
للفئات  تتفاوت وفًقا  التي  التصورات الصحيحة لألفكار واآلراء  لبناء 
ن من إنتاج أطروحات فكرية  العمرية وقوى اإلدراك للفرد، ومن ثَمَّ التمكُّ
 ناضجة ومتَّزنة تتَّسم باملوضوعية واإلقناع، وتبتعد عن األحكام املندفعة

والرؤى املبتسرة.
بفكِّ  املعلومات  تعالج  التي  التفكير  مبهارات  الثالث  املصدر  ويتصل 
رموزها واالستجابة لها، وعلى هذا، فإن املدخلت املعلوماتية واآلراء 
تبدأ  رئيسة  ذهنية  عمليات  لست  املرحلة  هذه  يف  تخضع  واألفكار 
والنقد،  والتركيب،  والتحليل،  الفهم،  ثَمَّ  ومن  واالسترجاع،  باحلفظ 
هذه  أسَّ  الناقد  التفكير  مهارة  ومتثِّل  والتجريب.  بالتطبيق  وتنتهي 
املهارات بوصفها املهارة التي يعتمد عليها التفكير يف صوغ مجموعة 
ودراسة  الفرضيات،  حتليل  على  تساعد  التي  املنطقية  القواعد  من 
مخرجات  يف  وتوظيفه  احملتوى  إلنتاج  وذلك  بها؛  املرتبطة  املعطيات 
واالستنتاج،  وامللحظة،  والوصف،  التذكر،  بني  طبيعتها  يف  تتباين 
خاصة  عنايًة  يتطلَّب  ما  وهو  املشكلت.  وحلِّ  والبحث،  والتقييم، 

يُسهم  وتوظيفها، مبا  إتقانها  املستمر على  والتدرب  التفكير  مبهارات 
اها الفرد من املصادر  يف حسن التعامل مع املعطيات املعرفية التي يتلقَّ
املختلفة ملعاجلة معلوماتية رصينة وموضوعية تؤدِّي إلى االتزان بالرأي 

واملشورة والقرار. 
إليه  وينظر  صاحبه،  ومنط  التفكير  بطبيعة  الرابع  املصدر  ويختصُّ 
نتيجة  تكون  قد  التفكير  طبيعة  إن  إذ  والنتيجة؛  السبب  باعتبارين: 
نة له، وقد تكون طبيعة التفكير املتأثرة بنمط الشخصية  للمصادر املكوِّ
هي السبب املؤثِّر يف مدى اتزان األطروحات الفكرية، ويف هذا املقام 
طرحها  يف  تستند  التي  العقلنية  التفكير  طبيعة  عن  التحدث  ميكن 
التي  العاطفية  التفكير  وطبيعة  واالستشهادات،  البراهني  إلى  وتلقيها 
تستند إلى الثواب والعقاب، وتتأثر باملداخل ذات املنحى املشاعري يف 
التعامل مع املعطيات الفكرية قبواًل ورفًضا، وطبيعة التفكير االندفاعي 
التي تستند إلى األهواء واالنطباعات الشخصية املنقادة. وهي أمناط 
يز  تفكيرية متعددة تتطلب فهًما ودراسًة لتصحيح ما اعوجَّ منها، وتعزِّ
ما استقام، وصواًل إلى نهج فكري منتظم يتَّسم بالنضج والتأنِّي والتأمل 

إلنتاج أطروحات تتَّسم باالتزان واملوضوعية.
أو  املذهبيـة  واالنتمـاءات  باملنطلقـات  اخلامـس  املصـدر  ويرتبـط 
الشـخصية أو العرقيـة أو اجلغرافيـة التـي يعتنقهـا الفـرد بصـورة جتعـل 
تفكيـره متحيـًزا إليهـا. قـال ابـن خلـدون يف مقدمتـه: »املغلـوب مولع أبًدا 
باالقتـداء بالغالـب يف شـعاره وزيـه ونحلتـه وسـائر أحوالـه وعوائـده«، 
ورمبـا  وقناعاتـه،  ورؤيتـه  تفكيـره  منـط  يف  تظهـر  االنتمـاءات  وهـذه 
االنتمـاءات  بـني  الفصـل  مـن صعوبـة  الرغـم  وعلـى  وقراراتـه.  سـلوكه 
ن مـن إدارة هذه العلقة،  الفكريـة ومنـط التفكيـر، ومـن ثَـمَّ ضعـف التمكُّ
والتقليـل مـن انعكاسـاتها السـلبية، يبقـى مـن املهـم تأكيـد أن احلـقَّ هـو 
الهـدف النهائـي لـكلِّ حـوار فكـري، واحتـرام أطروحـات اآلخرين والنظر 
إليهـا بعـني الباحـث عـن احلـق، والبعـد عـن التعصـب للـرأي املبنـي علـى 
تقديـس االنتمائيـة، وجتاهـل الدليـل الصحيـح ملخالفتـه تلـك االنتماءات 
يف  واملوضوعيـة  احليـاد  وتعزيـز  االنتمـاءات  هـذه  إلدارة  السـبيل  هـو 

ـق االتِّـزان فيهـا. األطروحـات الفكريـة مبـا يحقِّ
للعناية  وتدريبّيًا  وتعليمّيًا  تربوّيًا  جهًدا  تتطلب  وغيرها  املصادر  هذه 
بها معرفّيًا وقيمّيًا ومهارّيًا. قال ابن احلاج املالكي: »اعلم أن الصبي 
نقش  كلِّ  من  خالية  نفيسة  جوهرةٌ  الطاهر  وقلبه  والديه،  عند  أمانٌة 
وصورة، وهو قابٌل لكلِّ نقش، وقابٌل لكلِّ ما ميال به إليه، فإْن ُعوِّد اخليَر 
على  سلطة  له  وَمن  األسرة  عاتق  على  يقع  وهذا  عليه«.  نشأ  وُعلِّمه 
ن الفرد من التفكير  النشء، ومراكز املعرفة مبختلف أنواعها، مبا ميكِّ
املتزن املفضي إلى إنتاج ثقايف وفكري وحضاري يأخذ يف احلسبان قيم 
ق -يف الوقت ذاته- لصاحبه ومجتمعه  املجتمع وثقافته السائدة، ويحقِّ
لم االجتماعي الذي يؤدِّي إلى حتقيق التطور  التعايش واالستقرار والسِّ

والتنمية املجتمعية املستدامة. 
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 د. الصادق الفقيه  

 أستاذ العلوم السياسية، جامعة الخرطوم، السودان.

رات عالمية تغيُّ
ة، والتمكنُي لوسائلها يف املعركة املستعرة  االستعانُة بالدبلوماسية العامَّ
مع اإلرهاب، أمٌر ال بدَّ منه؛ لتدارك حالة الفوضى السياسية املتقلِّبة 
جتاهل  ومحاوالت  إدارتها،  طريقة  يف  والتجاوزات  التحيُّزات  بسبب 
احلقائق املوضوعية، والتعميم اخلاطئ أن اإلسالم منهًجا وعقيدًة هو 
مصدُر اإلرهاب، واخلطُر األكبر الذي يجب أن يُقتلَع أثره بقوة السالح. 
يُنبئ مبستقبل ميور  واسع  نطاق  على  املغلوط  االدِّعاء  لهذا  والترويُج 

بِصراع احلضارات.

العالم،  ر بتغيير عميق سيجتاح  رات تبشِّ إن الكثير من الدالئل واملؤشِّ
أظهرت  وقد  باستقرار.  معه  يُفَرح  وال  االضطراَب  يورث  تغييٌر  لكنه 
أن   ،)19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  جائحُة  ومنها  األخيرة؛  األحداُث 
س، أو أصوٍل  احلياة السياسية ليست ثابتة، فهي ال تعتمد على نصٍّ مقَدّ
عة، واألفكار ال  ُمجَمع عليها. واألَزماُت تؤدِّي عادة إلى نتائَج غير متوقَّ
تؤثِّر مؤقًتا ثم تنحسر دون أن متتدَّ يف تأثيرها زماًنا ومكاًنا. لهذا، فإن 
استخداَم وسائل اإلقناع الناعمة وقوة األفكار، والقدرة على مناقشتها، 
والتحاور يف االجتاهات املتغيِّرة فيها، هو احللُّ األمثل، والبديل املنطقيُّ 
ملوقف االستنفار العسكري واألمني والردِّ على كل فعل بالقوة والبطش. 

قد يكون الردُّ املكافئ على الهَجمات اإلرهابية الزًما، لردع اإلرهابيني 

ة وحَدها التي تقدر على معاجلة  عن تكرارها، لكن الدبلوماسية العامَّ
ياُت  أزمة اإلرهاب من جذورها، والتخفيف من مأساتها املروِّعة. والتحدِّ
أمام السياسيني شديدة عاملّيًا، فما عواقُب قراراتهم املتعلِّقة بالتعاون يف 
العمل الدبلوماسي؟ وما أثُرها يف احلياة السياسية يف مناطق األَزمات؟

َضت احلرُب على اإلرهاب عن نقاش واسع بشأن عدد كبير من  متخَّ
الَعالقات  وطبيعة  والهجرة،  العاملية،  الدبلوماسية  كمستقبل  القضايا؛ 
الفكرية مع  الصراعات  زوال  توقعات  تخلَُّف  وإن  ولية.  والدَّ اخلارجية 
نهاية احلرب الباردة، وانتصار الليبرالية السياسية والرأسمالية، وزوال 
كل  اإلرهاب،  على  احلرب  اشتعال  ثم  والشيوعية،  السوفيتي  االحتاد 
الدبلوماسيُة  أت  وتبوَّ وتأجيجها.  الصراعات  اضطرام  إلى  ى  أدَّ ذلك 
وعقولهم  الناس  قلوب  لكسب  العام؛  الوعي  أخرى مشهَد  مرة  ة  العامَّ
اجليو  القوة  منافسات  وضبط  السياسية،  السيطرة  إلى  السعي  يف 
اإلرهابيني  من  ة  املستقرَّ املجتمعات  على  االعتداءُ  وأثار  إستراتيجية. 
ًة  ملحَّ أسئلًة  االعتداء،  أساليب  من  وغيرها  بالتفجيرات  احمللِّيني، 
مقلقة عن الِقيَم الدينية واالجتماعية، وقضايا الُهويَّة، ومراقبة الفضاء 
اإللكتروني، والقيود على حرية التعبير. وهذا االحتقان يُحدث شكوًكا 
رين  املفكِّ على  أسئلًة  ويطرح  املجتمعات،  جميع  يف  جديدًة  وأَزماٍت 

فني. والفالسفة والتربويني والسياسيني وقادة الرأي من املثقَّ

ة مسألًة ال تقبل التأجيل  أصبحت قوةُ األفكار وضرورةُ استدعائها للفعل اإليجابي يف احلرب على اإلرهاب يف سياق اجلهود الدبلوماسية العامَّ
يف عالم سريع التغيُّر؛ تتعارض فيه الوالءات، وتتصارع التحالفات، وتتصادم القرارات، وتتزاحم االصطفافات السياسية؛ بسبب التحيُّزات يف 
ة النقاشاُت املتعلِّقة بحرب األفكار، ومحاوالُت معاجلة االنحرافات الفكرية للجماعات اإلرهابية،  ز أهميَة الدبلوماسية العامَّ ساحة العمليات. وتعزِّ

ومتابعة آثارها. 

قوة األفكار
ة واإلرهاب الدبلوماسية العامَّ
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المعنى والمبنى
ة هي كيف نتعامُل  املشكلُة األساسية التي تواجهنا يف الدبلوماسية العامَّ
فرد  فكلُّ  اآلخر؟  كلُّ طرف عن  يتبنَّاها  التي  اخلاطئة  التصوُّرات  مع 
تفسيراٌت  الواحد  للحدث  فيجتمع  ة،  اخلاصَّ نظرته  َوفق  العالم  يرى 
مختلفة، وال يكون التصوُّر يف كثير من احلاالت مطابًقا حلقيقة الواقع. 
ق املجتمعات، وليس للسياسيني ِخياٌر  وهذا مدخٌل الختالف كبير ميزِّ
وجهات  بني  التقريب  ومحاولَة  الواقع،  هذا  مع  احلكيم  التعامَل  إال 
التصوُّرات  تلك  ر  تتطوَّ لئالَّ  املختلفة؛  التصوُّرات  بني  والتوفيق  النظر، 
ُمسلَّمات  إلى  الزمن  مرور  مع  ل  تتحوَّ جماعية،  قناعات  إلى  الفردية 
خاطئة؛ تقود إلى العنف، وتدفع إلى اإلرهاب. إن املشكلة الكبرى يف 
عدم تطابق التصوُّر لدى الفرد مع احلقيقة الواقعية، واعتقاده جازًما 
فه يف رفض أيِّ فكر أو تصوُّر مختلف، وعرضه  أنه على صواب، وتعسُّ
كبيرة يف  بذَل جهود  يتطلَّب  ذلك  فإن  بطريقة غير صحيحة.  لواقعه 
ة، وإقناعه بالدليل والبرهان، وثنيه  مراجعته باملنطق، ومقارعته باحلجَّ
عن التصرُّف مبقتضى تصوُّراته اخلاطئة باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

وغير قليل من الدبلوماسية.
التي  الباردة  ِحقبة احلرب  إلى  يرجع  ة  العامَّ الدبلوماسية  إن مصطلح 
اشتدَّ فيها أُوار الصراع الفكري، واحلرب النفسية، والتنافس بني الشرق 
والغرب، واالشتراكية والرأسمالية، وتسابُق االحتاد السوفيتي والواليات 
املتحدة إلى الهيمنة العاملية. وقد أظهرت اجلهوُد املضنية التي بذلها كلٌّ 
بلدانهما  للجمهور يف  تفوُّق قضيَّته  السياسيَّني، إلثبات  املعسكرين  من 
يف  وأثرهما  ة  العامَّ والدبلوماسية  االتصال  قُدرات  العالم،  أرجاء  ويف 
به  تقوم  بأنها ما  ة  العامَّ الدبلوماسية  العام. لذلك ميكن وصُف  الرأي 
ة، وتعزيز املصالح الوطنية  احلكوماُت من أنشطة للتأثير يف املواقف العامَّ
وهي  املؤثِّرة.  ولية  الدَّ املجتمعات  اجلماهير يف  مع  والتواُصل  ما،  لبلٍد 
باستخدام خطاٍب  الدعاية  أساليب  من  أسلوًبا  للتغيير متارس  طريقٌة 
سياسي لطيف. وكما تُستخَدم املعرفة سالًحا يف مواجهة اجلهل، ميكننا 
بالدبلوماسية مواجهُة املتطرفني واإلرهابيني، ووضُعهم يف خانة انتهاك 

حقوق اإلنسان، وخرق املبادئ األخالقية للمجتمعات.
 وقد بات توظيُف الدبلوماسية يف مواجهة اإلرهاب ركًنا ركيًنا يف تخطيط 
اجلماهير  بإعالم  البلدان؛  من  للكثير  وتنفيذها  اخلارجية  السياسة 
أخطاَر التطرف، وإشراكها يف التوعية، ومنع التأثير فيها بالتصوُّرات 
اخلاطئة لإلرهابيني. وال بدَّ من وضع األساس الفكري املتني لهذا النهج 
نؤمن  التي  ملجتمعاتنا،  العليا  املثُل  عن  الدفاع  معركة  الدبلوماسي يف 
 ، تها وعدالتها، والتي تعدُّ احلصَن احلصني حلماية وجودنا املاديِّ بصحَّ

ومواجهة املصاعب العاملية، وتخفيف األَزمات اإلنسانية.

عوامل ووسائل
عندما نستخدم قوةَ األفكار حلراسة ِقيَمنا ومصاحلنا أو الدفاع عنها، 
كثيرًة  عوامَل  فإن  الداخلي،  اإلرهاب  أو  اخلارجي  العدو  مواجهة  يف 

مرجعيَّاتنا  العوامل:  تلك  وأهمُّ  فيه،  وما  العالم  من  مواقفنا  يف  تؤثِّر 
ما  وكلُّ  الشخصية،  وقيمنا  احلياة،  يف  وجتاِربنا  املختلفة،  الثقافية 
نعتقده مميًِّزا لنا من اآلخرين. وينبغي أن تكوَن املؤسسات املدنية التي 
نُنِشئها مؤثِّرًة بطرائقها يف جميع تفاعالتنا مع اآلخرين وَعالقاتنا بهم، 
وأن تعتمَد يف ذلك على مهاراتنا االجتماعية، وأساليبنا يف التعامل مع 
املشكالت، ونهجنا يف معاجلة األَزمات. أما يف املجال السياسي فيجُب 
نهم من فهم  التي متكِّ املعارَف  يتعلَّموا  أن  املؤثِّرين  الدبلوماسيني  على 
كبيًرا  قدًرا  يتطلَّب  ال  وذلك  عنهم.  اآلخرين  تصوُّرات  وإدارة  واقعهم، 
من اإلمكانات، غيَر القدرة على حسن التفكير والتدبير، مع وعي ذاتي 
كبير، وإتقان مهارات التواصل واالتصال. وكذلك األمُر يف املؤسسات 
يات بالقوة والبطش،  العسكرية واألمنية ذات القدرة على مواجهة التحدِّ
فإنه من األسهل عليها التواصُل مع الناس باألساليب والوسائل الناعمة، 
هم مبا يحتاجون إلى معرفته، ثم حثُّهم على التعاون، وقيادتهم يف  ومدُّ

ي املجتمعي الكلِّي لإلرهاب.  معركة التصدِّ

ممارسات الغرب
حتتاج قوةُ األفكار إلى معرفة شاملة باألسباب اجلذرية لإلرهاب، تلك 
األسباُب التي لم تتناولها الدراساُت والبحوث بشمول وتفصيل؛ ومع أن 
مة لصراع احلضارات،  ر أنها مقدِّ حرَب الغرب على اإلرهاب كثيًرا ما تُصوَّ
وهي يف احلقيقة مشروطٌة باملصالح اجليوسياسية للدول الغربية، ونادًرا 
م تقومًيا موضوعّيًا لالنتهاكات التي تُرتَكب باسم هذه احلرب، إال  ما تقدِّ
أنها حتتاج إلى تقدمي مقترحات بنَّاءة لكيفية معاجلة آثارها، أو مراجعة 

املظالم املاضية التي كانت سبًبا يف اتساع ُرقعة اإلرهاب.

الدبلوماسية اإلسالمية
على الدول اإلسالمية مراجعُة األداء السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
املستوى  على  التنسيق  حتسني  إلى  والسعُي  الوطني،  الصعيد  على 
اإلقليمي؛ باحلوار، وتبادل اخلبرات، واملساعدة الفنية والتقنية. ثم حثُّ 
، بداًل من االتهام  ولي، وال سيَّما الغرب، على التعاون اجلادِّ املجتمع الدَّ
والتشهير مبجتمعاتنا ومعتقداتنا. ويجب على صانعي القرار السياسي 
اجلماعي؛  اإليجابي  العمل  مبدأ  َوفَق  يعملوا  أن  واألمني  والعسكري 
إليجاد ُمناٍخ عام يُفضي إلى االستقرار والتفاهم والتضامن اإلنساني. 
تظلَّ  أن  اإلسالمية  للحكومات  عة  املتوقَّ اإلستراتيجية  املصلحة  ومن 
السياسية  للَعالقات  خدمًة  وغرًبا؛  شرًقا  ولي  الدَّ املجتمع  يف  مؤثرًة 
اإلستراتيجيُة  مصاحلها  تكون  عندما  ولكن  الدول.  بني  واالقتصادية 
لفضح  وحزم؛  بقوة  الالزمَة  اإلجراءاِت  تتخَذ  أن  فيجب  احمِلَكِّ  على 
انتهاكات وكالء االحتالل احلديث من اجلماعات اإلرهابية، باستخدام 
ة، واستثمار تقنياتها املختلفة؛ لتوعية اجلمهور  العامَّ الَعالقات  أدوات 
واحًدا،  منهًجا  تتَّبع  عندما  ة  العامَّ فالدبلوماسية  طاقاته.  وتوظيف 
املجتمعية  بالتوعية  النهوض  على  قادرًة  تكون  األفكار،  قوة  ف  وتوظِّ

ملواجهة التطرف واإلرهاب. 
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 د. محمد عارف العظامات
2021م  العام اجلديد  لم متِض سوى ساعات قليلة على دخول فجر 
مالي َدويَّ انفجار كبير، أعقبه إطالٌق  ة الشَّ حتى سمع أهالي ريف الرقَّ
شماليِّ  يف  الروسي  اجليش  قواعد  إحدى  مدخل  عند  للنيران  كثيف 
اس  سوريا، وبعد مضيِّ ساعات قليلة ذكرت »شبكة شام« أن تنظيم »حرَّ
ين« تبنَّى العملية، ونشر بياًنا بعنوان »غزوة الُعسرة«، قال فيه: إن  الدِّ
ات الروسية احملتلَّة.  نت من اإلغارة على َوكر للقوَّ َسريًَّة من سراياه متكَّ
ومع أن املعلومات ال تزال شحيحًة عن هذه العملية وما أسفر عنها أثار 

ذيها.  وقتُها كثيًرا من األسئلة والتحليالت عن غايتها ومنفِّ

اس الدين حرَّ

 باحث في قضايا اإلرهاب، ورئيس المركز األردني للتطرف سابًقا، األردن.

تنظيم

وء
ض
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التنظيم ونشأته
ين« أحدث النسخ من تنظيم القاعدة العاملي  اس الدِّ يَُعدُّ تنظيُم »حرَّ
مما  مخضرمة،  »قاعدية«  وجوًها  صفوفه  بني  ويجمع  املتطرف، 
ى »العرب األفغان« من اجليلني األول والثاني، والشباَب الثائر  يُسمَّ
املغترَّ بتنظيم القاعدة وتاريخه املمتد. ويتطلَّع هذا املقاُل إلى فهم 
مشروع القاعدة الوليد يف سوريا، ومحاولة اإلجابة عن سؤال بديهي 
يخطر ببال كلِّ متابع للساحة السورية: هل ال يزال بني رماد تنظيم 
القاعدة بقيٌَّة من نار ينقلها هاهنا وهنالك؟ أو إن تنظيم القاعدة قد 
ى من رماد تنظيم داعش الدافئ؟  أشعل ناره من جديد على ما تبقَّ
تُنكر، أما  القاعدة يف سوريا حقيقًة ال  على كلِّ حال بات حضوُر 
حجُم هذا الوجود وآفاقه وأخطاره؛ فهو املغزى من السؤال السابق. 
لذا سنتتبَّع بعَض سيرة التنظيم اجلديد، وتاريخ والدته، وانتشاره 
يعنينا  ما  لكنَّ  واإلعالمية.  واملالية  العسكرية  وقُدراته  اجلغرايف، 
أو إخفاقه، يف  أكثر هو مستقبُل هذا املشروع واحتماالُت جناحه 
ظلِّ الثورة السورية وتزاحم فصائلها واختالف مواقفها، ويف ضوء 
انتشار الروس على األرض السورية، والطائرات املسيَّرة األمريكية 

يف سمائها، واألتراك على حدودها، واإليرانيني بني أحيائها.
سي  مؤسِّ يد  على  2018م  عام  فبراير   27 بتاريخ  التنظيم  س  أُسِّ
رقاوي يف رحلته  املعسكر الشامي يف تنظيم القاعدة، وهم رفقاء الزَّ
بني األردن وأفغانستان والعراق، وهم الذين التحقوا بجبهة النصرة 
يف بداية الثورة السورية عام 2011م، فكانوا من قياداتها وأعالمها 
حتى أعلنت اجلبهُة طالقها البائَن مع القاعدة وتأسيس »جبهة فتح 
مها  قدَّ التي  األعذار  وجميع  االنقالَب  هذا  هؤالء  رفض  الشام«. 
لتنظيم  والءهم  مؤكِّدين  انشقاقهم،  وأعلنوا  وأتباعه،  اجَلوالنيُّ 
تنظيم  سوا  أسَّ الفور  وعلى  الظواهري،  أمين  وزعيمه  القاعدة 

ين«.  اس الدِّ »حرَّ

أبرز القادة

سني لهذا التنظيم الوليد فهم: أما أبرُز هؤالء املؤسِّ
أيًضا  ويُعرف  حالّيًا،  التنظيم  قائُد  وهو  وري:  السُّ همام  أبو   ●
بفاروق السوري، واسمه احلقيقيُّ سمير ِحجازي، سوري اجلنسية، 
وال يكاد يُعرف عنه أكثُر من هذا؛ حلرصه الشديد على إخفاء ُهويَّته. 
سافر إلى أفغانستان أواخر التسعينيات، والتحق مبعسكر الغرباء 
التابع ألبي ُمصَعب السوري، وبايع أسامَة ابن الدن مصافحة، وكان 
ل  مسؤواًل عن السوريني يف أفغانستان قبل أن يغادَرها بعد التدخُّ
األمريكي. ويف العراق عمل مع الزرقاوي على تدريب بعض أتباع 

تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين وتأهيلهم. 
خمس  ة  مدَّ وُسجن  اللبنانية،  السلطاُت  أوقَفته  2008م  عام  ويف 
فالتحق  السورية،  الثورة  انطالق  بعد  عنه  وأُفرج  هناك،  سنوات 
للجبهة،  ا  عاّمً عسكرّيًا  قائًدا  اجَلوالني  ليعيِّنَه  النصرة  بجبهة 
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وأصبح الرجَل الثاني فيها. وبقَي فيها حتى تأسيس »جبهة فتح الشام«، 
والدة  إعالن  وبعد  القاعدة،  لتنظيم  ببيعته  ًكا  متمسِّ وبقي  فاستقال 
أشخاص  ثالثة  من  واحٌد  وهو  له.  أميًرا  بويع  الدين«  اس  »حرَّ تنظيم 
أعلنت الوالياُت املتحدة جائزًة قدُرها 15 مليون دوالر مكافأًة ملن يُدلي 

مبعلوماٍت عنهم.
يف  ُولد  الشامي،  محمود  أبو  احلركيُّ  اسمه  العريدي:  سامي   ●
ان سنة 1973م، وحصل على البكالوريوس يف الشريعة من اجلامعة  عمَّ
األرُدنِّية، ثم املاجستير والدكتوراه عام 2001م يف علم احلديث. اعتقلته 
السلطاُت األرُدنِّية عام 2006م؛ لصلته بقضية إرهابية تُعَرف بتنظيم 
»الطائفة املنصورة«. وبعد اندالع الثورة السورية التحق بها وانضمَّ إلى 
صفوف جبهة النصرة، وتولَّى منصَب الشرعي العامِّ يف اجلبهة. انشقَّ 
عن تنظيم النصرة بعد إنشاء »جبهة فتح الشام«، وبقي محتفًظا بوالئه 
فيه  الدين« وشغل  اس  »حرَّ تنظيم  رفاقه  مع  س  وأسَّ القاعدة،  لتنظيم 

منصَب الشرعي األول. 
خليفة  مصطفى  خالد  احلقيقيُّ  اسمه  ي:  األرُدنِّ ام  القسَّ أبو   ●
أبي  صهُر  وهو  اجلنسية،  أرُدنِّي  1967م،  عام  مواليد  من  العاروري، 
ويف  له.  األمين  والساعد  منه،  ب  املقرَّ والصديق  رقاوي،  الزَّ مصعب 
الزرقاوي  سه  أسَّ الذي  اإلمام«  »بيعة  تنظيم  إلى  انضمَّ  1993م  عام 
ة املؤبَّدة،  ، وُحكم عليه باألشغال الشاقَّ وأبو محمد امِلقِدسي يف األرُدنِّ
جن مع الزرقاوي واملقدسي. يف عام 1999م أُفرج  ًة يف السِّ وأمضى مدَّ
سا مًعا معسكرات هيرات  عنه وسافر مع الزرقاوي إلى أفغانستان وأسَّ
األرُدنِّي  الشباب  بِجدٍّ يف استقطاب  أفغانستان، وأسهم  شمال شرقيِّ 

والفلسطيني إلى أرض القتال. 
عقَب  العراق،  يف  واجلهاد«  التوحيد  »جماعة  الزرقاوي  تأسيس  بعد 
ويف  اجلماعة.  على  له  نائًبا  العاروريَّ  عنيَّ  األمريكي،  االحتالل 
أمين  القاعدة  تنظيم  زعيم  من  بطلب  سوريا  إلى  ه  توجَّ 2015م  عام 
الظواهري. وهو من أبرز املنشقِّني عن »جبهة النصرة«، وله أثٌر بارز يف 
اس الدين«. ُقتل يف مطلع عام 2018 بواسطة طائرة  إنشاء تنظيم »حرَّ

ولي. مسيَّرة تابعة للتحالف الدَّ

ي: اسمه احلقيقيُّ إياد الطوباسي، من مواليد  ● أبو ُجَليبيب األرُدنِّ
مدينة الزرقاء األرُدنِّية عام 1974م. انضمَّ إلى معسكرات القاعدة يف 
أفغانستان، ثم انتقل إلى العراق وانضمَّ إلى الزرقاوي. بقي يف العراق 
حتى اندالع الثورة السورية، فانتقل إلى مدينة درعا السورية؛ ليسهَم 
يف تأسيس اخلاليا األولى جلبهة النصرة ويتولَّى إمارتها هناك. بعد 
تأسيس »جبهة فتح الشام« رفض أبو ُجليبيب األمر، وأعلن والءه لتنظيم 
القاعدة، فاعتقلته هيئُة حترير الشام )النسخة املطورة من فتح الشام( 
عام 2017م فيمن اعتقلتهم من الشخصيات التي كانت تسعى لتأسيس 
اس  فرع جديد للقاعدة يف سوريا. شغل منصًبا قيادّيًا يف تنظيم »حرَّ
الدين« بعد تأسيسه. ويف 29 ديسمبر 2018م لقَي مصرعه يف ظروف 
بني  غامضة مع مجموعة من رفاقه بدرعا، وتذكر بعُض املصادر أن املهرِّ

قتلوه يف شمال مدينة السويداء، يف أثناء تهريبه إلى جنوب سوريا.

أرُدنِّي  خريسات،  بالل  احلقيقيُّ  اسمه  ي:  األرُدنِّ خديجة  أبو   ●
، منها سنواٌت  جن أكثر من عشر سنوات باألرُدنِّ اجلنسية، قضى يف السِّ
ًبا منه، ثم خرج مع بداية الثورة  بصحبة أبي محمد املقدسي فبات مقرَّ
مسؤواًل  وعمل  النصرة،  بجبهة  والتحق  سوريا  إلى  فغادر  السورية، 
»جبهة  إنشاء  بعد  لألمنيني.  قاضًيا  ثم  الشرقية،  الغوطة  يف  شرعّيًا 
كه ببيعة القاعدة، وعمل مع القادة  فتح الشام« أبدى رفَضه لها ومتسُّ
لطائرة  ُقتل يف قصف  الدين«.  اس  تنظيم »حرَّ تأسيس  اآلخرين على 
من دون طيَّار استهدفت سيارته يف محافظة إدلب بتاريخ 21 ديسمبر 
2019م، وتذكر بعُض املصادر أنه ُقتل مبحيط بلدة ترمانني غرب حلب.

االنشقاق الكبير 
ًعا أو مندفًعا، بل  اس الدين« متسرِّ سي »حرَّ لم يكن قراُر انشقاق مؤسِّ
دة من النقاشات الفكرية  تبنيَّ فيما بعُد أنه كان نتيجة مرحلة طويلة ومعقَّ
والعقيدية بني قيادات جبهة النصرة والقاعدة. لكن ما يجُدر ذكره هو 
انشقاُق كثير من )تشكيالت( جبهة النصرة يف الوقت نفسه لتنضوَي حتت 
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اس الدين«، أبرزها: »جيش البادية«، و»جيش الساحل«،  لواء تنظيم »حرَّ
و»َسرية كابول«، و»سرايا الساحل«، و»جيش املالحم«، و»ُجند الشريعة«، 
و»سرايا  اح«،  اجلرَّ بن  ُعبيدة  أبي  و«كتيبة  يق«،  الصدِّ بكر  أبي  و»كتيبة 
الرحمن بن  الساحل«، و»َسرية عبد  البتَّار«، و»سرايا  الغرباء«، و»كتيبة 
َعوف«، و»كتائب ُجند الشام«، و»كتائب فرسان اإلميان«، و»قوَّات النخبة«.

اس الدين« وبات تنظيًما  بعد هذا االنشقاق الكبير، اتضحت ُهويَّة »حرَّ
ن يف كثير من املناسبات من جتاوز  أساسّيًا يف الساحة السورية، ومتكَّ
التي  األخرى  املسلحة  نات  واملكوِّ الشام«  فتح  »جبهة  مع  خالفاته 
وصلت إلى حدِّ االصطدام واالعتقال يف بعض األوقات، واستطاع أن 
مة شماليَّ  يحشَد نحو 1800 مقاتل منتشرين يف مناطَق حيوية ومتقدِّ
سوريا، على خطوط التماس مع قوات النظام، وحتديًدا يف ريف حماة 
مالي، وجبل التركمان بريف الالذقية، وريف حلب اجلنوبي، وجبل  الشَّ
باريشا وجبل الزاوية بريف إدلب الغربي. وتشير خريطُة توزيع جبهات 
كه يف محيط الطرق  التنظيم بالقرب من ِنقاط املراقبة التركية، وحترُّ
ولية مثل »دمشق- حلب«، و»الالذقية- حلب«، وانتشاره يف مناطَق  الدَّ

اسة، إلى استعداده لالشتباك مع جيش النظام. حسَّ

ومنذ أيامه األولى شارك التنظيُم يف كثير من األعمال العسكرية التي 
شهدتها املنطقة، إما منفرًدا أو ضمن غرفة عمليات »وحرِّض املؤمنني«، 
وَوفًقا  أخرى،  فصائَل  مع  باالشتراك  أنشأها  التي  الغرفة  وهي 
ذ نحو مئتي هجوم منذ تأسيسه، ووقعت  لتصريحات التنظيم فقد نفَّ
هذه الهَجمات يف مناطَق شتَّى من الريف والبلدات الصغيرة، منها اثنا 
عشَر موقًعا يف محافظة حلب، و16 يف محافظة حماة، و7 يف محافظة 
ذ التنظيم أيًضا عدًدا من عمليات  إدلب، و15 يف محافظة الالذقية. ونفَّ
اإلغارة الناجحة على مواقع النظام يف محيط قرية جورين، وريف حماة 
ل  يسجِّ ولم  وغيرها.  الشرقي  حماة  وريف  الالذقية،  وريف  الشمالي، 
وانحصرت  األخرى،  السورية  املناطق  نشاط عسكري يف  أيَّ  التنظيم 
نشاطاتُه يف العمل على خطوط املواجهة مع النظام وجماعاته املسلَّحة 

ر. مال السوري احملرَّ يف أثناء تصعيد هَجماتهم على الشَّ

التمويل والدعم
اس الدين« اعتمدوا على  أما التمويُل فأشار معهد واشنطن إلى أن »حرَّ
نوا بها  سوا غرَف عمليات إلكترونية، متكَّ وسائَط إلكترونية مختلفة، وأسَّ
من احلصول على املال وجتنيد املؤيدين. وقد أنشأ التنظيُم ما ُعرف 
لألنشطة  األموال  بجمع  ة  اخلاصَّ املؤمنني«  »وحرِّض  عمليات  بـغرفة 
هو  »املال  شعاَر  له  وضعت  التي  »جاهزون«  حملة  وأطلق  العسكرية، 
ركيزة )اجلهاد( ومن دونه قد تضُعف قُدرات املجاهدين«. واستُخدمت 
الكالشينكوف،  مثل  متنوعة،  أسلحة  على  احلصول  يف  األمواُل  تلك 
الطبِّي  والعالج  والَوقود،  الغذاء،  عن  فضاًل  الصاروخية،  والقذائف 

للمقاتلني اجلرحى. 

وتَُعدُّ حملة »جاهزون« التي بدأت يف منتصف مايو 2018م األخطر، إذ 
و)تلغرام(،  )واتساب(  تطبيقي  عبر  ة  خاصَّ حسابات  فيها  استُخدمت 
عناصر  بواسطة  األموال  لتحويل  مصرفية  حسابات  على  للحصول 
عدم  إستراتيجيَة  التنظيم  تبنَّى  وقد  للتنظيم.  وإرسالها  خارجية، 
املواجهة املباشرة مع قوات النظام، وذلك باالنتقال إلى أساليب حرب 
العصابات القائمة على اإلغارة والكمائن وجتنُّب السيطرة على األرض 
املناسبات  من  كثير  يف  وأوضح  واملدن،  القرى  يف  العلَني  الظهور  أو 
ية للروس، ووجود  عدَم جدوى االحتفاظ باألرض يف ظلِّ السيطرة اجلوِّ

قوات النظام السوري على األرض. 

يف اجلانب اإلعالمي، أعلن بتاريخ 3 أبريل 2018م افتتاَح »مؤسسة شام 
ة به  املوادِّ اإلعالمية اخلاصَّ بإنتاج  لة  لتكوَن جهًة رسمية مخوَّ باط«  الرِّ
ونشرها، وقد صدر عن املؤسسة 21 بياًنا تعبِّر عن مواقف التنظيم من 
مختِلف القضايا. وأنتجت املؤسسُة أيًضا سبعة أفالم مرئية قصيرة، ثالثة 
رة للشرعي العامِّ سامي العريدي، وثالثة تنقل جانًبا من  منها كلماٌت مصوَّ
معسكرات اإلعداد التابعة للتنظيم ومؤازراته للجبَهات، وواحٌد نقل عملية 

عسكرية للتنظيم، فضاًل عن املقاطع الصوتية لكبار قيادات التنظيم.
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جوانبه  يف  سوريا  يف  الصراع  التنظيُم  يختزل  الفكري  اجلانب  ويف 
دة  واملعقَّ بة  املركَّ الطبيعة  إلى  النظر  دون  احملضة،  الدينية  العقيدية 
للصراع السوري. يقول أبو همام الشامي قائُد التنظيم: »إن هذه املعركَة 
معركُة اإلسالم، وإن هذا الصراَع صراٌع بني الكفر واإلميان، صراع بني 
دين واملشركني. هي معركُة املجاهدين  احلقِّ والباطل، صراع بني املوحِّ
ي ألعداء الدين من الكافرين والطواغيت  دين الصادقني يف التصدِّ املوحِّ
ين وامللحدين واملنافقني، فإما أن تثبُتوا فيستعملَُكم ربُّكم، وإما  واملرتدِّ

أن تتولَّوا فيستبدلَُكم ربُّكم«. 
االتفاقات  كلَّ  قاطًعا  رفًضا  الدين«  اس  »حرَّ تنظيُم  يرفض  هنا  من 
فيها.  الثورية يف سوريا طرًفا  نات  املكوِّ بعُض  كانت  التي  والتفاهمات 
هما  وعدَّ ومخرجاتهما،  و»سوتشي«  »أستانا«  بتفاهمات  التنظيم  د  وندَّ
د خطة ليستفرَد النظام السوري والروس والروافض مبناطق أهل  مجرَّ
السنَّة، منطقًة تلَو أخرى، ثم يحصروهم يف مناطَق ضيِّقة يف الشمال 

حتت شعار خفض التصعيد.
ًدا على أن املصاحلات  ر التنظيم من املصاحلة مع النظام، مشدِّ ويحذِّ
التي جتري مع النظام يف كثير من املناطق السورية هي يف حقيقتها من 
اخليانات الفاجرة املاكرة التي تسعى الحتالل البالد واالستيالء على 
رة من النظام وشركائه، وأن كلَّ من سعى لتسليم البالد  املناطق احملرَّ

ار وترك )اجلهاد( فقد خان اهلل ورسوله وخان األمانة. للكفَّ

مستقبل التنظيم  
جديد  فرٌع  هو  الذي  التنظيم  هذا  مستقبل  من  ع  املتوقَّ على  للوقوف 
ز جناَح املشروع،  للقاعدة يف سوريا، نرصُد بعض ِنقاط القوة التي تعزِّ

وِنقاط الضعف التي تقلِّل من فرص جناحه، على النحو اآلتي:

● نقاط القوة
والدة  ظروف  يف  ل  املتأمِّ واالستقطاب:  التجنيد  على  القدرُة   )1
ة عن جبهة  التنظيم وقدرته التي أظهرها على حشد الفصائل املنشقَّ
النصرة، يجد أن تنظيم القاعدة ال يزال يحتفُظ مبهارته يف االستمالة 
من  أتباعه  لدى  رة  املتجذِّ القيادية  مات  السِّ بتوظيف  واالستقطاب، 
وهم  السورية،  الساحة  يف  تأثيرهم  ومدى  الدين«،  اس  »حرَّ قيادات 
التنظيمات  صفوف  يف  االنشقاَق  أن  ومع  خارجها.  من  القادمون 
أحدثه  الذي  االنشقاق  أن  نالحظ  املعتادة؛  األمور  من  بات  اإلرهابية 
تنظيُم القاعدة يف سوريا يدلُّ على أنه ال يزال يتمتَّع بجاذبية خاصة، 
تُؤِذن بخطر وشيك ُمفاده أن تنظيم القاعدة سيكون وجهَة املنحلِّني عن 
لمية واتفاقات التسوية  تنظيم داعش، و)بوصلة( من يرفض احللول السِّ

. املستقبلية، إًذا فهو يف طريقه لالستمرار والنموِّ
الصراع  أَمد  إطالُة  نتائجها  من  )القاعدية(:  القتالية  العقيدة   )2
املعارك  والتخلِّي عن  العصابات،  تتأكَّد جدوى حرب  أن  بعد  السوري 
تُنهك  التي  اخلاطفة  )النوعية(  العمليات  لصالح  املفتوحة  الكبيرة 
. وقد نشرت »مؤسسة السحاب« التابعة لتنظيم القاعدة تسجياًل  العدوَّ
عنوانه  منتصرة«  ة  ألمَّ مختصرة،  »رسائل  سلسلة  ضمن  للظواهري 
الشام  أن إستراتيجيَة )اجلهاد( يف  رأى فيه  تركَع إال هلل«  لن  »الشام 
يجب أن تُعنى بحرب العصابات التي تسعى إلنهاك اخلصم واستنزافه، 
وهي وسيلُة املستضَعفني جتاه املستكِبرين يف كل زمان، وأال تهتمَّ كثيًرا 
ك باألرض، بل بتحطيم معنويات اخلصم وإيصاله لهاوية اليأس،  بالتمسُّ
مع  يترافق  بُجنده.  الفادحة  اخلسائر  وإنزال  عليه،  الضَربات  بتكرار 
هذا النوع من القتال تالشي املكان لصالح الزمان، وهو ما قد يجعُل 
ته، ونوع القتال الذي ال  م يف طبيعة الصراع ومدَّ تنظيم القاعدة يتحكَّ
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جُتدي معه أساليُب اجليوش النظامية احلديثة نفًعا، لذا ليس مستبعًدا 
نات الثورة السورية، وهو  تبنِّي هذه العقيدة القتالية من ِقبَل سائر مكوِّ

بالتـأكيد مما سيطيل أمَد الصراع السوري وتفاقمه.
أن  القاعدة  تنظيُم  استطاع  املاضي  الِعقد  يف  احلاضر:  البديل   )3
يحافَظ على قواعده احليوية، واستطاع بُسباته الطويل وصبره الهادئ 
فلوُل  بدأت  حتى  مغامراته،  وطيَش  داعش  تنظيم  اندفاع  ميتصَّ  أن 
ه إليه، وهو يفتح ساعديه ويحتضن كلَّ من يرغب يف  تنظيم داعش تتوجَّ
البقاء للقتال. لذا لن يكوَن مستغرًبا أن يستعمل هذه اإلستراتيجيَة أمام 
»جبهة فتح الشام« وغيرها من الفصائل السورية، بدياًل حاضًرا دائًما 
لمية التي يرفضها  يف حال انحسار قُدراتها أو َقبولها بالتسويات السِّ
ز من فرص استمرار بقائه بوصفه عنصًرا  كثيٌر من املقاتلني، وهو ما يعزِّ

رئيًسا على اخلريطة السورية وغيرها.

● نقاط الضعف
إلى  القاعدة  تنظيُم  يسعى  العاملي:  القاعدة  تنظيم  منهج  باع  اتِّ  )1
العمليات  لتنسيق  )لوجستية(  قاعدًة  السورية  األرض  من  االستفادة 
لتولِّي  حني  املترشِّ أو  الظواهري  زعامة  ظلِّ  يف  سيَّما  وال  خارجها، 
املصري  اجلهاد«  »تنظيم  مدرسة  من  فجميُعهم  املستقبل؛  منصبه يف 
اللحظة  تلك  يف  القريب.  على  البعيد  العدو  استهداَف  ل  يفضِّ الذي 
اس الدين« عن خطِّ الثورة السورية، ويبدأ  التي يخرج بها »تنظيم حرَّ
بـتصدير اإلرهاب خارج سوريا، يكون قد غرَز أول ِمسمار يف صندوق 
نات  اها فحسب، ولكن ألن مكوِّ نعشه، ليس بسبب الضَربات التي سيتلقَّ
وحشيَّة  جتاه  معها  العاملي  التعاطَف  تستجدي  التي  السورية  الثورة 

النظام السوري، ستنقلب عليه، وتكون أوَل من يحمل هذا النعش. 
استجالب  فرُص  باتت  التنظيم:  لدى  ية  املادِّ املوارد  محدودية   )2
ا، بعد أن تنبَّهت  املوارد املالية للتنظيمات اإلرهابية عموًما محدودًة جّدً
إستراتيجياُت مكافحة اإلرهاب العاملية ألهمية املوارد املالية للتنظيمات 
اإلرهابية، وعملت على متابعة جتفيفها بطرق ووسائَل شتَّى. يف حالة 
اس الدين« ذي اإلمكانات الشحيحة أصاًل، سيكون للعامل  تنظيم »حرَّ
املادِّي وظيفٌة مركزية يف بقائه واستمراه، وال سيَّما أن احتماَل اجتياح 
الشمال السوري من ِقبَل النظام وحلفائه الروس واإليرانيني، سيستنزف 

ى من موارد التنظيم إلى حدٍّ قد يصل إلى حلِّه وتفكيكه. ما تبقَّ
أخفق  رين:  املؤثِّ وأتباعه  التنظيم  لقيادات  اجلادُّ  االستهداف   )3
استهدفتهم  الذين  املؤثريِّن  قياداته  من  كثير  حماية  يف  التنظيُم 
عليهم،  تُشنُّ  التي  االغتياالت  حرب  يف  املسيَّرة  األمريكية  الطائراُت 
ه  التنظيم يف غضون سنتني فقط من تأسيسه معظَم صفِّ وقد خسر 
وأبي  األرُدنِّي،  ام  القسَّ وأبي  املهندس،  خالد  مثل:  األول،  القيادي 
وأبي  التونسي،  عمرو  وأبي  األرُدنِّي،  خديجة  وأبي  األرُدنِّي،  ُجليبيب 
نعاني وغيرهم. وهذا يشير إلى أمرين: أولهما  َذرٍّ املصري، وبالل الصَّ
اختراُق التنظيم وكشف حتركات قاداته، وثانيهما القيمُة الكبيرة لقادة 

التنظيم لدى االستخبارات األمريكية التي ما زالت تُدرك مدى خطر 
د تنظيم القاعدة وانتشاره. ولعلَّ حملة املكافآت املالية املجزية التي  متدُّ
التابع  العدالة«  أجل  من  »مكافآت  لبرنامج  الرسمي  احلساُب  أعلنها 
للخارجية األمريكية، ملن يساعُد يف القبض على ثالثٍة من قادة التنظيم 
وهم: سمير حجازي زعيم التنظيم، وعضوا مجلس الشورى؛ أبو عبد 
الكرمي املصري، وسامي العريدي، خيُر دليل على أهمية التنظيم لدى 
املستهِدفة  ة  اجلادَّ للضَربات  ميكن  لذلك  األمريكية.  الستخبارات 
أن  يُستبَعد  وال  نشاطه،  أن تضعَف قدرته وحتدَّ من  التنظيم  قيادات 

تكون سبًبا يف انشقاقات مستقبلية بني أتباعه.

ختام القول
اس  نصل يف نهاية هذا املقال إلى قناعة ُمفادها أن والدة تنظيم »حرَّ
رة بسبب عدد من العوامل الداخلية واخلارجية، وال  الدين« جاءت متعسِّ
تزال كذلك. لكن يف الوقت نفسه يصُعب على أيِّ مراقب أن يستشرَف 
نات الثورة السورية ونشاطها الذي  مستقبله يف ظلِّ التنوُّع الكبير ملكوِّ
بعملية  عامه اجلديد  التنظيُم  بدأ  كبيرة.  ُفَسيفساء  بلوحة  أشبَه  بات 
ومؤملة  وواضحة  جريئة  رسالٌة  وهي  الروسية،  القواعد  جتاه  ة  خاصَّ
تُفصح عن نيَّته وعزمه، لكنَّها قد تكون ُمبَهمة وغامضة ومضلِّلة عن 

واقع التنظيم الداخلي. 
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 العقيد الركن عبد الله محمد شادي  

 ممثل الجمهورية اليمنية في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.

تغريدات التحالف 
اإلسالمي على تويتر

دراسة وتحليل

موقـع تويتـر مـن أشـهر مواقـع التواصـل االجتماعـي جذًبـا 
وقـوة  املتابعـن،  وكثـرة  االنتشـار،  بسـعة  ويتميَّـز  اء،  للقـرَّ
التأثيـر، باإلضافـة إلـى ميـزات عديـدة. مـن هـذا املنطلَـق 
العسـكري  اإلسـامي  التحالـف  موقـع  لنـا جولـٌة يف  كانـت 
متابعيـه  عـدُد  بلـغ  وقـد  تويتـر،  ـة  مِبنصَّ اإلرهـاب  حملاربـة 
 800 نحـو  ونشـر  متابـع،  ألـف  خمسـن  نحـو  اآلن  حتـى 
تغريـدة، تناولـت األخبـاَر واألنشـطة واإلصـدارات واملقاطـع 
رة )فيديـو( والتصاميـم )اإلنفوجرافيـك( التـي تُعنـى  املصـوَّ
واإلعامـي،  الفكـري،  التحالـف:  ملركـز  األربعـة  باملجـاالت 
ومحاربـة متويـل اإلرهـاب، والعسـكري؛ لتحقيـق األهـداف 

اإلرهـاب. محاربـة  يف  للمركـز  اإلسـتراتيجية 
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تحليل التغريدات
ة تويتر يف نشر الوعي، وتناول  نظًرا لألثر املهم ملوقع التحالف على ِمنصَّ
أنواعه  اختاف  على  اإلرهاب  محاربة  مجال  يف  واجلهود  التطوُّرات 
تغريدة  مئة  دراسة حتليل مضمون  تناوله يف  بدَّ من  كان ال  ووسائله، 
اختيرت َعشوائّيًا من تاريخ 20 فبراير حتى 14 يوليو 2020م. والغرض 
من الدراسة حتقيُق ثاثة أهداف هي: معرفة توزيع التغريدات بحَسب 

الشكل، ومجاالت عمل التحالف األربعة، واألمناط اإلعامية.

1( توزيع التغريدات بحَسب الشكل 

النسبةالعددالتغريدات

نت صورة 62%62تضمَّ

نت فيديو 33%33تضمَّ

نت رابًطا 5%5تضمَّ

ا فقط نت نّصً 0%0تضمَّ

100%100املجموع

أربعة  َوفَق  مت  ُقسِّ املنشورة  التغريدات  أن  السابق  يتضح من اجلدول 
أصناف هي: 

نت صوًرا: جاءت يف املرتبة األولى بنسبة 62%، وهذا  تغريدات تضمَّ
يؤكِّد األهميَة الكبيرة للصورة املرفقة بالتغريدة وباألخبار؛ إذ إن الصوَر 
ية  املرفقة بالتغريدات جتذب املتابعن بنسبة أعلى من التغريدات النصِّ

دة. التي ال حتتوي على أيٍّ من الوسائط املتعدِّ

)ستون  ْقمي  الرَّ التسويق  مؤسسة  أجرتها  التي  الدراسُة  واكتشفت 
تيمبل كونسلتنغ( يف والية ماساشوستس األمريكية أن استخدام الصور 
جتعل  القصيرة،  والتدوينات  تويتر  رسائل  مع  والروابط  و)الهاشتاغ( 

تأثيَر الرسائل يف املستخدمن أقوى مما كان يُعتَقد من قبل.

نت فيديو: جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة 33%، وهي  تغريدات تضمَّ
نسبة مرتفعة تبنِّ أهميَة استخدام مقاطع الفيديو. وتهتمُّ بعض املقاطع 
اإلرهابية.  العمليات  عن  وبإحصاءات  اإلرهاب،  عن  علمية  بدراسات 
إلى اآلالف، يف إشارة  الفيديو  ويصل عدُد املشاهدات لبعض مقاطع 
دة يف إنتاج احملتوى اإلعامي، وما  واضحة إلى أهمية الوسائط املتعدِّ
نتج عنه من حتوُّالت إعامية لصالح شبكات التواصل التي من أبرزها 

ة تويتر. ِمنصَّ

نت رابًطا: جاءت يف املرتبة األخيرة بنسبة 5%، أي  تغريدات تضمَّ
مة خلبر أو حَدث أو نشاط أو إصدار من  أن هذه التغريدات هي مقدِّ
التي حتتوي  للتغريدات  النسبة  هذه  وتَُعدُّ  التحالف.  مركز  إصدارات 
على رابط نسبًة قليلة، وهذا يعني تفضيَل اختصار محتوى التغريدات، 

وإيصال املعلومة للمتابع مباشرًة، دون حاجة إلى أي رابط مرفق.

ا فقط: لم تِرد أيُّ تغريدة مشتملة على نصٍّ  نت نّصً تغريدات تضمَّ
فقط، وهذا يدلُّ على أن جميع التغريدات التي أُخذت عيِّنًة للتحليل 
مع  صورة  بإرفاق  وإما  املنشور،  للخبر  برابط  إما  ترتبط  والدراسة 

، أو مبقطع فيديو.  النصِّ

2( توزيع التغريدات بحَسب املجال

النسبةالعددالتغريدات

52%52عام

18%18إعامي

13%13فكري

12%12محاربة متويل اإلرهاب

5%5عسكري

100%100املجموع
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تناول اجلدوُل السابق توزيَع التغريدات بحَسب مجاالت عمل التحالف، 
وهذه املجاالُت تخدم األهداَف اإلستراتيجية وتُعنى بها، كونها تامس 
أهميَة العمل يف مجال محاربة اإلرهاب بكلِّ أنواعه واختاف وسائله، 
التي  التغريدات  من  كثير  يف  صعوبًة  واجهنا  التغريدات  تفريغ  وعند 
ال تنتمي إلى أيِّ مجال من هذه املجاالت، فجعلناها يف خانة )عام(، 

وميكن أن نتناولها على النحو اآلتي:
املجال العام: يضمُّ التغريدات التي تخرج عن املجاالت األربعة، وقد 
حصدت النسبَة العليا 52%، وتناولت التغريداُت معرفة أبرز اجلهود 
دة،  ة زمنية محدَّ التي بذلتها بعُض دول العالم يف محاربة اإلرهاب يف مدَّ

ومواضيَع تناقش طرَق محاربة اإلرهاب عموًما.
املجال اإلعالمي: حلَّت تغريداُت املجال اإلعامي يف املركز األول من 
املجاالت األربعة بنسبة 18%. وجتلَّت التغريدات يف املجال اإلعامي 
يف االهتمام بتعاون شركات عاملية يف قمع دعاية اإلرهاب يف اإلنترنت، 
اجلمهور  إقناع  إلى  الرامية  اإلرهابية  اجلماعات  خطاب  تتبُّع  ويف 
بشرعية العمل اإلرهابي؛ باستخدام الرموز اللغوية، وتوظيف األحداث 
استخدام  إلى  إضافة  االجتماعية،  القضايا  واستدعاء  التاريخية، 
 Dark( ى  يسمَّ ما  أو  اخلفيَّة  اإلنترنت  شبكات  اإلرهابية  اجلماعات 

ي والدعاية والتجنيد. Web( يف التخفِّ

املجال الفكري: يُولي التحالُف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب 
املجاَل الفكري اهتماًما كبيًرا، بغضِّ النظر عن النتيجة التي أظهرت 
القضايا واملوضوعات  ت مبعاجلة  التغريدات اهتمَّ 13% فقط من  أن 
يف  أو  االجتماعي  التواصل  ات  منصَّ يف  يُنشر  ما  كلَّ  وإن  الفكرية، 
وسائل اإلعام يهِدُف عموًما إلى محاربة العقائد واألفكار التي حتملها 
واملبادئ  الِقيَم  عن  اخلروج  إلى  تسعى  والتي  اإلرهابية،  اجلماعاُت 
السائدة يف املجتمع، أو تبنِّي ِقيَم ومعاييَر مختلفة قد يصل الدفاُع عنها 

إلحداث  م،  منظَّ جماعي  أو  فردي  نحو  على  العنف  نحو  االجتاه  إلى 
التغيير يف املجتمع وفرض الرأي بقوة على اآلخرين.

احملاور،  من  عدد  يف  الفكري  باجلانب  تهتمُّ  التي  التغريداُت  وبرزت 
منها استباناٌت ملعرفة أكثر العوامل إسهاًما يف نشوء التطرف العنيف، 
ل والتأهيل والدمج، إضافة  ومعاجلة التطرف بالوقاية والكشف والتدخُّ
ماح لناشري احملتوى املتطرف باستغال الوسوم  إلى التوعية بعدم السَّ

يف بثِّ الرسائل واألفكار املتطرفة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
املركز  على  املجاُل  هذا  حصل  اإلرهاب:  متويل  محاربة  مجال 
ت  الثالث بن املجاالت األربعة بنسبة 12%، وهي نسبة جيِّدة، واهتمَّ
التغريدات يف هذا املوضوع باألنشطة املختلفة ألوجه َصرف األموال 

لدى اجلماعات اإلرهابية التي تُعنى باألنشطة اآلتية:
شراء األسلحة. ��
التدريب والتجنيد. ��
شراء وسائل النقل. ��
شراء أنظمة وتقنيات إعامية. ��
الرشوة. ��
تزوير اجلوازات والتأشيرات. ��
شراء التذاكر. ��
السكن.  ��
املأكل واملشرب.  ��
جتنيد عماء. ��

 وغيرها من القضايا التي ترتبط باجلانب املالي الذي يَُعدُّ أُسَّ األعمال 
اإلرهابية وأنشطتها.
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املجال العسكري: حصلت التغريداُت الداعمة للمجال العسكري على 
أقلِّ نسبة، وهي 5% فقط من نسبة التغريدات، وذلك ألن استخدام 
زمن  إلى  يحتاج  اإلرهابية  اجلماعات  جتاه  وتفعيلها  العسكرية  القوة 
العناصر  أن  سيَّما  وال  املجاالت،  سائر  من  أكثر  وترتيبات  أطول، 
اإلرهابية تستخدم الفكر واملال واإلعام يف الوقت احلاضر أكثر من 

استخدامها القوة العسكرية.

3( توزيع التغريدات بحَسب األمناط اإلعالمية

النسبةالعددالتغريدات

35%35إنفواجرافيك

25%25فيديو

15%15تهاٍن

10%10أخبار

10%10قالوا عن اإلرهاب

5%5إصدارات

100 %100املجموع

تناول اجلدوُل السابق توزيَع التغريدات بحَسب األمناط اإلعامية يف 
التغريدات املنشورة، وقد حاولنا قدَر اإلمكان أن يتناول جميَع األمناط 
اإلعامية املعروفة؛ من أخبار ومقاالت وتقاريَر واستطاعات صحفية، 
إال أن هذه األمناَط جندها بكثرة يف »مجلَّة التحالف« الفصلية. وقد 

ُوزِّعت التغريداُت على األمناط على النحو اآلتي:

البصرية،  بالرؤية  املتصلة  العلوم احلديثة  أحُد  اإلنفوجرافيك: هو 
وتهِدُف إلى تقدمي املعلومات واحلقائق والبيانات بأسلوٍب سهل قريب، 
ر استيعابها بسرعة ودون عناء. ونظًرا ألهمية اإلنفوجرافيك  ا يُيسِّ ممَّ
أ املركَز األول يف األمناط اإلعامية لعيِّنة التغريدات بنسبة %35،  تبوَّ
وتنوَّعت أشكال اإلنفوجرافيك املستخَدمة يف التغريدات، فمنها الرسوُم 
واجلداول واخلرائط والبيانات واإلحصاءات والصور وتدرُّج العمليات.

الفيديو: جاءت التغريدات املرفقة مبقاطع فيديو يف املركز الثاني من 
أهميَة  يؤكِّد  وهذا   ،%25 بنسبة  املدروسة  التغريدات  عيِّنة  إجمالي 
املنشورة،  بالتغريدات  املرفقة  دة(  املتعدِّ )الوسائط  والصورة  الصوت 
املتصلة  القضايا  من  كثيًرا  بالتغريدات  املرفقة  الفيديوهات  وتناولت 
باإلرهاب، ولعل أبرزها الفيديوهات املنشورة إلبراز اجلهود التي يبذلها 

عدٌد من دول العالم يف محاربة اإلرهاب شهرّيًا.

ما  التحالف  يف  األعضاء  للدول  الوطنيُة  التهاني  حصدت  التهاني: 
املختارة،  العيِّنة  املدروسة ضمن  التغريدات  إجمالي  من   %15 نسبته 
اإلسامي  التحالف  يف  األعضاء  للدول  الوطني  لليوم  إبراٌز  وهي 

العسكري حملاربة اإلرهاب. 

املركَز  اإلرهاب«  عن  »قالوا  مع  بالتساوي  األخباُر  األخبار: حصدت 
قبل األخير بنسبة 10% من إجمالي التغريدات املنشورة، وهي نسبٌة 
ضعيفة كون األخبار التي ينبغي أن تُنشَر عن اإلرهاب كثيرة ومختلفة 
ت ُجلُّ األخبار التي نُشرت مع رابط اخلبر  يف أغلب دول العالم، واهتمَّ
ة مبركز التحالف، ومن هنا فإنه ال بدَّ من تفعيل  أو دونه بأخبار خاصَّ
موقع  تغريدات  ضمن  لإلرهاب  ولية  والدَّ واإلقليمية  احمللِّية  األخبار 
ة تويتر؛ حتى تعمَّ الفائدة ويجَد املتصفح واملتابع لقضايا  التحالف مبنصَّ

ًة ثرية ومفيدة باملوقع. اإلرهاب مادَّ
قالوا عن اإلرهاب: هي كلماٌت مقتَضبة من خطابات قادة عدد من 
الدول العربية واإلسامية وزعمائها، تتناول اإلرهاَب وخطره وأضراره 
إجمالي  من   %10 بنسبة  وجاءت  عموًما،  والعالم  املجتمعات  على 

التغريدات املدروسة.
وينشرها  التحالف  مركز  ها  يُعدُّ التي  اإلصداراُت  حلَّت  اإلصدارات: 
ت هذه  يف الترتيب األخير ضمن األمناط اإلعامية بنسبة 5%، واهتمَّ
التغريداُت مبا يصُدر عن مركز التحالف، وأهمُّ تلك اإلصدارات »مجلَّة 
التحالف« الفصلية، وكذلك إبراز موَجز التحالف الذي يهتمُّ باألنشطة 

ذها التحالف شهرّيًا. واألحداث التي ينفِّ
وتُبرز التغريدات املنشورة أيًضا سلسلة كتب تُختار ويُنَشر عنها شهرّيًا 

قراءةٌ تستعرض فحواها وأهمَّ ما ورد فيها. 

نتائج التحليل
إما . 1 كبيرة«  »بدرجة  ترتبط  عيِّنًة  أُخذت  التي  التغريدات  جميع 

برابط للخبر املنشور، وإما بإرفاق صورة مع النص أو فيديو أو 
نت صوًرا  جرافيك، وجاءت يف املرتبة األولى التغريداُت التي تضمَّ
بالتغريدة. يف  املرفقة  الصورة  أهميَة  يؤكِّد  وهذا   ،%62 بنسبة 
املرتبة  يف  فيديو  مقاطَع  نت  تضمَّ التي  التغريداُت  جاءت  حن 
تتجاوز  فلم  برابط  املرفقة  التغريداُت  أما   .%33 بنسبة  الثانية 

نسبة %5.
حن . 2 يف   ،%52 بنسبة  األولى  املرتبَة  ة  العامَّ التغريداُت  احتلَّت 

األربعة  املجاالت  من  األول  املركز  على  اإلعامي  املجاُل  سيطر 
التي يهتمُّ بها التحالف بنسبة 18%، وكان املركز الثاني من نصيب 
يليه مجاُل محاربة متويل اإلرهاب   ،%13 الفكري بنسبة  املجال 
بنسبة 12%، واملركز األخير للمجال العسكري بنسبة 5% فقط.

التغريدات . 3 بتوزيع  اخلاصَّ  التحليل  اإلنفوجرافيك  ر  تصدَّ
بحَسب األمناط اإلعامية بنسبة 35%، وحلَّت يف املركز الثاني 
التغريداُت املصحوبة مبقاطع فيديو بنسبة 25%، واملركز الثالث 
كان من نصيب التهاني بنسبة 15%، وتعادلت )األخبار( و)قالوا 
عن اإلرهاب( يف املستوى الرابع بنسبة 10% لكلٍّ منهما، وتذيَّلت 

اإلصداراُت قائمة األمناط اإلعامية بنسبة 5% فقط. 
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 د. إدريس الكنبوري

ولية، وحضوٌر يف السياسات الوطنية واإلقليمية واألممية؛ التساع حركة الهجرة وازدياد  لظاهرة الهجرة أهميٌة كبيرة يف دراسة الَعالقات الدَّ
ل نسبة واحد من كل سبعة أشخاص  ر عدد املهاجرين يف العالم اليوم بنحو مليار شخص، ما يشكِّ أعداد املهاجرين يف مختِلف أنحاء العالم. إذ يقدَّ
ر عدُد املهاجرين  هو اليوم من املهاجرين، سواء تعلَّق األمر بالهجرات الداخلية يف الدولة الواحدة، أو بالهجرات اخلارجية بني الدول، إذ يقدَّ
الداخليني بنحو 740 مليون شخص، وعدد املهاجرين اخلارجيني بنحو 215 مليون شخص. وقد خضعت الهجرةُ يف السنوات األخيرة لتحوُّالت 
ة يف بلدان اجلنوب، مما أثَّر يف طبيعة الهجرة التي لم تُعد هجرًة اختيارية  يف الكمِّ والنوع؛ نتيجَة األَزمات واحلروب واملجاعات واألوبئة، وبخاصَّ

د.  بحًثا عن العمل أو حتسني ظروف احلياة، بل صارت هجرًة قسرية بدافع الهَرب من واقع محدَّ

باط، المغرب.   باحث وكاتب، مدير مركز المستقبل للبحوث والمعرفة في الرِّ

ولية  الهجرة الدَّ
واإلرهاب العالمي 

ايا
ض
ق
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عولمة الهجرة واإلرهاب

ُل الهجرة  يف عامي 2014 و2015م شهد معدَّ
تاريخ  يف  مسبوق  غيَر  ارتفاًعا  القسرية 
ولية  رت املنظمُة الدَّ الهجرات يف العالم، إذ َقدَّ
للهجرة عدَد طالبي اللجوء من املهاجرين بنحو 
سوريا  من  أغلبهم  شخص،  مليون  عشرين 

وأفغانستان والصومال. 

فإن  الهجرة  طبيعة  يف  التحول  هذا  ومع 
فضاًل  إذ  باستمرار؛  تزداد  األمنية  املخاوف 
قضية  تثيرها  التي  التقليدية  التحديات  عن 
كالعنصرية  األوروبية،  البلدان  يف  الهجرة 
أصبح  اإلسالموفوبيا،  أو  احلضري  واألمن 
قائمة  يف  األولى  املرتبة  اإلرهاب  هاجس 
الهجرة  بظاهرة  األوروبية  الدول  اهتمامات 
ازدياد  إلى  ذلك  يرجع  وال  عام.  نحو  على 
املهاجرين  أن جلَّ  إلى  يعود  بل  الهجرة؛  حدة 
تشهد  التي  البلدان  من  اليوم  اللجوء  وطالبي 
ظاهرة  معاجلَة  جعل  ما  أمنية،  اضطرابات 

اإلرهاب،  ظاهرة  معاجلة  من  جزًءا  الهجرة 
يف  يندرج  الهجرة  تدفق  يف  التحكم  وجعل 

السياسات األمنية لبلدان االستقبال.

العشرين  القرن  من  التسعينيات  ِعقُد  ويَُعدُّ 
انعطاًفا يف السياسات األوروبية جتاه ظاهرة 
السواحل  على  ق  تتدفَّ بدأت  إذ  الهجرة؛ 
املهاجرين  مبئات  لة  احملمَّ الزوارُق  األوروبية 
احللم  إلى  الوصول  يف  الراغبني  ا،  سّرً
هرًبا  أفضل؛  حياة  يف  والطامعني  األوروبي، 
من الفقر والبطالة أو من األَزمات االجتماعية 
أو احلروب يف إفريقيا وآسيا. واتفق ذلك مع 
ظاهرة العوملة التي كان لها أثٌر أعمق يف تقريب 

ات والبلدان والشعوب.  املسافات بني القارَّ

سبتمبر  من  عشر  احلادي  تفجيراُت  وباتت 
2001م يف الواليات املتحدة األمريكية منعطًفا 
بارًزا يف السياسات الغربية عموًما واألوروبية 
كانت  فقد  الهجرة؛  ظاهرة  جتاه  خصوًصا 
لظاهرة  اخلطر  بناقوس  أشبَه  األحداُث  تلك 

كانت  ا  عمَّ عوملًة  أكثَر  صارت  التي  اإلرهاب 
ى إلى تشديد املراقبة  عليه يف املاضي، مما أدَّ
يف مجال الهجرة، ونهج سياسات أكثر صرامًة 
لهم  السماح  وعدم  األجانب،  املهاجرين  جتاه 

بدخول التراب األوروبي. 

 ُمحدقة
ٌ

مخاطُر أمنية
فئة  على  األضواء  األحداُث  تلك  سلَّطت 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املهاجرين 
وأوروبا؛ فزكريَّا املوساوي أحُد املعتَقلني يف تلك 
األحداث، الذي يحمل اجلنسية الفرنسية، كان 
دخَل أمريكا بجوازه الفرنسي، وكذلك املواطُن 
»صاحب  بـ  ب  امللقَّ ريد  ريتشارد  البريطاني 
احلذاء الناسف« دخل التراَب األمريكي بجواز 

سفره البريطاني. 

املاضي  يف  األوروبية  الدول  كانت  أن  وبعد 
قادًما  بوصفه خطًرا  اإلرهابي  تُعرِّف اخلطَر 
يف  متمثاًل  اخلطر  ذلك  أصبح  اخلارج،  من 
الداخل.  يف  واملهاجرين  األجانب  من  أعداد 
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»أراضي اجلمهورية  الشهير  الكتاُب  وقد مثَّل 
2002م  عام  أكتوبر  يف  الصادر  الضائعة« 
ورجال  الباحثني  من  عدٌد  فيه  شارك  -الذي 
التعليم الفرنسيني- تَرُجماَن االنقسام األفقي 
بني األوروبيني واملهاجرين املقيمني يف أوروبا، 
م صورًة عن مجتمٍع فرنسي فَقَد  ذلك أنه قدَّ
جزًءا من مساحته لصالح املهاجرين املنحدرين 
من أصول مغربية، الذين ينتسبون إلى الثقافة 

اإلسالمية، ويسَعون إلى فرض ثقافة رافضة 
الكتاب  طبع  أُعيد  وقد  الفرنسية.  للَعلمانية 
إليه خامتٌة  ات، ويف طبعة حديثة أضيفت  مرَّ
تقول: إن النموذج اجلمهوريَّ يف خطر؛ بسبب 
جيل  ذَوبان  وعدم  املهاجرين،  اندماج  إخفاق 

ر من الهجرة.  من الشباب الفرنسي املتحدِّ
ويف ظلِّ تفاقم الشعور باملخاطر األمنية لدى 
والعرب  املسلمني  املهاجرين  من  الغربيني 
مشاعُر  ازدادت  الغربية،  البلدان  يف  املقيمني 
يُعد  ولم  املهاجرين،  األجانب  من  اخلوف 
هناك أيُّ متييز بني املسلمني واإلرهابيني؛ بل 
األشرار  »املسلمني  بني  قائمة  املعادلُة  صارت 
املتحالفني«.  الطيِّبني  و»الغربيني  اخلِطرين« 
هواجَس  اإلرهاب  ظاهرة  عوملُة  جعلت  لقد 
األمن الداخلي واخلارجي متقاربًة فيما بينها 
ولية  الدَّ واملنظمات  واحلكومات  الدول  لدى 
احلدود  بـتأمني  االهتماُم  وصار  واإلقليمية، 
الداخلي.  الوضع  بتأمني  باالهتمام  مرتبًطا 
التي  املشكالت  من  الهجرة  مشكلُة  وصارت 
األمن  التقارُب بني مفهوَمي  فيها هذا  حصل 

االجتماعي واألمن اخلارجي. 
ونتَج عن »حماية الهجرة« اتخاُذ بلدان االحتاد 
ق  تدفُّ لضبط  صارمًة  إجراءاٍت  األوروبي 
سياساُت  دت  وُشدِّ فيها،  م  والتحكُّ الهجرة 
مراقبة املهاجرين بني بلدان االحتاد األوروبي؛ 
ًسا من تغلغل اإلرهابيني. وقد ُضيِّق نطاُق  توجُّ
اتفاقية شينغن على الرغم من أنها لم تتعرَّض 
باألمن  تتعلَّق  لدواٍع  وذلك  عملّيًا،  للخرق 
اإلرهاُب  وأصبح  األوروبية.  للبلدان  الداخلي 
واحلكومات  السياسية  التيارات  لبعض  ذريعًة 

د يف موضوع الهجرة.  األوروبية للتشدُّ
ولندن  2004م  عام  مدريد  تفجيرات  وبعد 
ذوها مهاجرين  التي لم يكن منفِّ 2005م  عام 
ومن  املقيمني  املواطنني  من  كانوا  بل  أجانَب؛ 
أصبحت  املهاجرين،  من  الثاني  اجليل  أبناء 
اهتمام  موضَع  واألمن  الهجرة  بني  الَعالقُة 
عاملي؛ ذلك أن تلك األحداَث أعطت االنطباَع 
عن َعالقة طردية بني الهجرة العاملية واإلرهاب 
ولي، وأصبحت ظاهرةُ الهجرة التي اتسعت  الدَّ

الغربية،  البلدان  من  الكثير  وَشِملَت  ُرقعتها 
البلدان  هذه  يف  واالستقرار  لألمن  تهديًدا 
»املهاجر«  وأصبح  الغربي،  العام  الرأي  لدى 

و»األجنبي« مرادَفني للخَطر اإلرهابي. 

ة ردود فعل حادَّ
العام  الرأي  أوساط  يف  الفعل  ردوُد  اتسمت 
على  ة  باحلدَّ األحداث  تلك  جتاه  األوروبي 
ة؛  ة واملسلمني منهم خاصَّ صورة املهاجرين عامَّ
كثير من  »املهاجر« أصبح يف  إن مصطلح  بل 
احلاالت يدلُّ على املسلم، مع أن الهجرة تشمل 
الكثيَر من األعراق والثقافات وأتباع الديانات 
الناجتة عن  املخاطر  مقداُر  م  وُضخِّ األخرى. 
الهجرة يف العالم، وتصويُر املهاجرين املسلمني 
للبلدان  الداخلي  األمَن  دون  يهدِّ أنهم  على 

األوروبية. 
وبَدت تلك األحداُث أشبَه بتحوُّل ثقايف وفكري 
من  موقفه  يف  الغربي،  املواطن  لدى  ونفسي 
ًة، واملهاجرين من أصول عربية  املهاجرين عامَّ
ة، فنظرية ِصدام احلضارات  وإسالمية خاصَّ
ما  سرعان  معزولًة،  بدأت  قد  كانت  التي 
الغربية،  املجتمعات  ثقافية يف  أصبحت حالًة 
أفرزت مواقَف َعدائيًة إزاء اآلخر غير الغربي. 
حتت  »ثورة  كالدويل  كريستوفر  كتاب  ولعلَّ 
أعيننا« إظهاٌر للمشاعر اجلماعية يف البلدان 
الهجرة، منذ تفجيرات  األوروبية جتاه قضيَّة 
احلادي عشر من سبتمبر إلى تفجيرات مدريد 
أمنية  تُعد مشكلًة  لم  الهجرة  أن  ولندن؛ ذلك 
ًيا للمجتمعات الغربية ذاتها،  فحسب؛ بل حتدِّ
ويرى  احلضارية.  والُهويَّة  والثقافة  ين  الدِّ يف 
املؤلِّف أن املهاجرين ال يغيِّرون بسهولة والءهم 
الذي  التهديد  وأن  مواطنتهم،  تغيير  د  مبجرَّ

يواجه أوروبا هو أن تصبَح أكثر إسالمية.
يات  حتدِّ العربي  الربيع  حتوُّالت  وأفرزت 
غير  املهاجرين  أعداد  يف  مسبوقة  غيَر 
يتدفقون  أخذوا  الذين  والالجئني  الشرعيني 
على السواحل األوروبية. ويف األشهر التسعة 
غير  املهاجرين  عدُد  بلغ  2011م  لعام  األولى 
أوروبا ضعَف  تقاطروا على  الذين  الشرعيني 
تداعياُت  وكانت  السابقة.  السنة  يف  عددهم 
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واقع  يف  تأثيًرا  أشدَّ  سوريا  يف  الوضع 
اآلالف  مئاُت  ق  تدفَّ فقد  واللجوء؛  الهجرة 
واليونان،  تركيا  عبر  األوروبية  السواحل  على 
إضافة  الكارثية،  احلرب  أوضاع  من  هاربني 
داعش  تنظيم  جحيم  من  الفارِّين  أعداد  إلى 
وسوريا  العراق  من  أجزاء  على  بعد سيطرته 
وحَده  2015م  عام  صيف  ففي  2014م.  عام 
زاد عدُد السوريني الالجئني الذين أقبلوا على 
تركيا على مئة وخمسني ألًفا قاصدين أوروبا، 
عدا أولئك الذين اختاروا طرًقا أخرى لدخول 
الالجئني  بلدان االحتاد األوروبي؛ فضاًل عن 
ر عددهم يف عام 2015م  العراقيني الذين ُقدِّ

بنحو مئة وخمسني ألًفا أيًضا. 

المهاجر في العقلية الغربية

يف  التعقيد  من  مزيٌد  الوضع  ذلك  عن  نتَج 
بالعنف واإلرهاب، ما  اللجوء والهجرة  َعالقة 
التقليدية  النظرية  يف  نوعي  حتوُّل  إلى  ى  أدَّ
اخلارجي  املجال  تأمني  على  املرتكزة  لألمن 
العالم تلك األعداَد  ة يشهد  للدول. فألول مرَّ
العاملية  احلرب  منذ  والالجئني  رين  املهجَّ من 
من  سيَّما  -وال  بعُضهم  بات  حتى  الثانية، 
من  مخاوفه  يُبدي  األوروبي-  اليمني  أحزاب 

غزو إسالمي ألوروبا.
2015م،  نوفمبر  يف  باريس  أحداُث  ومثَّلت 
وعملية نيس يف 14 يوليو 2016م يف فرنسا، 
وتفجيرات بروكسل يف مارس 2016م، وعملية 
يف  برلني  وهجوم  2016م،  يونيو  يف  أورالندو 
لألوروبيني  قوية  رات  مؤشِّ 2016م،  ديسمبر 
على ارتباط الهجرة باإلرهاب وِفقدان األمن. 
أوروبا،  يف  د  املتشدِّ اليمني  أصواُت  وارتفعت 

وبعُض األصوات من اليسار، منذرًة باملخاطر 
تنتَج عن استقبال  التي ميكن أن  والتهديدات 
شودر  ماركوس  وقال  رين،  واملهجَّ الالجئني 
االحتاد  حزب  من  بافاريا،  والية  مالية  وزيُر 
غير  الهجرة  زمن  »إن  املسيحي:  االجتماعي 
وإن  انتهى،  قد  الشرعية  وغير  فيها  م  املتحكَّ
تفجيرات باريس قد غيَّرت كلَّ شيء«. وأخذت 
ميركل  أجنيال  األملانية  املستشارة  سياسُة 
من  عنيفة  النتقادات  تتعرَّض  اللجوء  جتاهَ 
فرنسا  يف  أما  املتطرف.  اليمني  أحزاب  لَُدن 
الوطنية  اجلبهة  حزب  زعيمُة  شَرَعت  فقد 
ماري لوبني، تلوِّح بورقة الربط بني املهاجرين 
إلى  »نيس«  عملية  بعد  دَعت  إذ  واإلرهاب؛ 
األبواب  وإغالق  الوطنية،  إلى احلدود  العودة 
أمام الهجرة، والتوقُّف عن االستقبال األعمى 

للمهاجرين. 
املشاعر  ة  حدَّ من  األحداُث  تلك  رفعت 
وأظهر  واملهاجرين،  الهجرة  جتاه  األوروبية 
استطالٌع أجراه معهد بيو األمريكي لألبحاث 
عقَب تلك األحداث أن نصف املستجَوبني يف 
ان  ثمانية بلدان أوروبية، ميثِّلون 80% من سكَّ
الالجئني  من  مزيد  مجيء  أن  يَرون  ة،  القارَّ
بعض  ارتباط  ولعلَّ  اإلرهاب.  مخاطر  يقوِّي 
العوامل  من  باملهاجرين  اإلرهابية  العمليات 
واإلرهاب  الهجرة  بني  اخللط  على  املساعدة 
الرأي  ولدى  األوروبية  اإلعالم  وسائل  يف 
ها  العام. على سبيل املثال، أظهرت دراسٌة أعدَّ
باحثان إسبانيان أن نحو 52% من املعتقلني يف 
قضايا اإلرهاب يف إسبانيا املرتبطني بتنظيم 
املهاجرين،  من  األول  اجليل  من  هم  داعش 

ونحو 42% هم من اجليل الثاني والثالث. 

أوروبا  من  امللتحقني  أعداد  زيادةُ  وفاقمت 
وضع  صعوبة  من  داعش  تنظيم  مبقاتلي 
باإلرهاب،  قضيتهم  ربَط  لت  وسهَّ املهاجرين، 
وأنتجت ردوَد فعل سلبية وعنيفة جتاه موضوع 
الهجرة، واتخذ األمر بعًدا أكثر خطًرا عندما 
د التنظيُم بإغراق أوروبا مبليون الجئ، ما  هدَّ
تغلغل  من  األوروبي  اجلانب  املخاوَف يف  أثار 
َوْسط  املتطرف  للتنظيم  تابعني  إرهابيني 
األحداث  أن  ويبدو  رين.  واملهجَّ الالجئني 
عدد  يف  األخيرة  السنوات  يف  اإلرهابية 
صناعة  يف  تُسهم  لم  األوروبية  البلدان  من 
بَقدر  واملدان،  املتَّهم  للمهاجر  جديدة  صورة 
وأضافت  عقود،  منذ  كانت  صورًة  زت  عزَّ ما 
ولية  الدَّ التحوُّالت  عن  ناجتة  متغيِّرات  إليها 
قعة التي كانت حتتلُّها صورة  اجلديدة، وإن الرُّ
لألمن  د  مهدِّ أو  متطرِّف  أنه  على  املهاجر 
ا كانت عليه يف العقود  الداخلي قد اتسعت عمَّ
إلى  ينظر  يزال  ال  الغربي  فالعقل  السابقة. 
اآلَخر نظرًة سلبية، سواء كان الدافع سياسّيًا 

أو اجتماعّيًا أو كان مرتبًطا باإلرهاب. 
»أسطورة  كتابه  يف  روجيير  رافاييل  ويالحظ 
دة  محدَّ إستراتيجيًة  هناك  أن  األسلمة« 
العربي  سيَّما  وال  األجنبي،  املهاجر  لشيطنة 
لم  للسِّ ًدا  مهدِّ بوصفه  وتقدميه  واملسلم، 
املجتمعات  يف  الداخلي  واألمن  االجتماعي 
الظاهرة  على  سابقة  صورةٌ  وهي  األوروبية، 
أتاحت  األخيرة  هذه  لكنَّ  اليوم،  اإلرهابية 
هندستها  وإعادة  لتضخيمها،  اخِلصبة  البيئة 
أوروبا،  يف  السياسي  الصراع  يف  وتوظيفها 
ورقًة  واإلرهابي  املهاجر  بني  الربُط  فأصبح 

رابحة بيد أحزاب اليمني املتطرِّف. 
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 د. أومارو ماكاما باوا

 أستاذ األنثروبولوجيا السياسية، وباحث في اإلسالم المعاصر والصراعات بين المجتمعات، النيجر.

األسباب والدوافع
حقيقية  كارثًة  الريفية  املناطق  أو  املدن  يف  الشباب  بطالُة  أضحت 
املهني  واالكتساب  العمل  فرص  إلى  فاالفتقاُر  القلق،  إلى  تدعو 
وفقُد  املناخ،  تغيُّر  بسبب  الزراعية  احملاصيل  وانخفاُض  الشريف، 
ى إلى نشوء ظاهرة الهجرة اجلماعية  األمن واالستقرار، كلُّ ذلك أدَّ
إلى املدن الكبرى يف البالد أو إلى البلدان املجاورة. كذلك فإن حالة 
اخلمول والَعَوز وامللل يف مواسم اجلفاف الطويلة التي يعيشها شباُب 

الريف تصيبهم بالوهن والضعف، وتدفُعهم نحو احلركات املسلَّحة. 
تبنِّي  التي تدفع الشباَب إلى  العوامل  الفقر والبطالة من أهمِّ  ويعدُّ 
التطرف منهًجا وسبياًل، وااللتحاق باجلماعات اإلرهابية. وقد يلتحق 
يوزِّعونها،  التي  املكافآت  على  باحلصول  لالرتزاق؛  األفراد  بعُض 
واالستفادة من ُسبل العيش التي يتشاركونها. فالشباب فوَر إعالنهم 

اجة نارية. ون أموااًل وسالًحا ودرَّ الوالء للجماعات املتطرفة يتلقَّ

ان احمللِّيون يف َحيرة من أمرهم، ويتساءلون عن الدوافع احلقيقية النضمام  تتنوع  أسباُب احتدام الصراع يف النيجر وتتعدد أوجهه، وال يزال السكَّ
الشباب إلى اجلماعات املسلَّحة، وسنحاول يف هذا املقال جمَع اآلراء والتفسيرات لألسباب التي قد تدفُع بعض األفراد إلى التطرف أو املشاركة 
صات، بالتعاون مع مختبر الدراسات والبحوث  يف تنفيذ أعمال العنف، معتمدين على دراسة أثمرت عبرها جهود ِفَرق بحثية مختلفة التخصُّ

.)SIPRI( ولي لبحوث السالم يف الدمنارك يف التخطيط االجتماعي والتنمية احمللِّية )LASDEL( يف النيجر، وبالشراكة مع معهد ستوكهولم الدَّ

 من الدوافع االجتماعية إلى الغطاء الديني

أسباب تطرف الشباب في النيجر
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من  املسروقة  واملواشي  البضائَع  يتقاسمون  األعضاء  فإن  وكذلك 
ونها غنيمَة حرب. مما أجلأ الرعاةَ إلى تنظيم أنفسهم  ان، ويعدُّ السكَّ
يف مجموعة مسلَّحة للدفاع عن النفس، وحماية املمتلكات عند وقوع 
طو، وتقوم مجموعاُت الدفاع عن النفس حتت إشراف  عمليات السَّ
قادة املجتمع بعمليات مطاردة الستعادة املمتلكات املسروقة. وغالًبا 
اع طرق؛  ما يتحوَّل شباُب تلك املجموعات إلى أفراد عصابات وقطَّ
مما يزيُد يف تدهور الوضع لِفقدان األمن، واتخاذ الشباب العاطلني 

طَو وقطَع الطريق وسيلًة لكسب املال واملتاجرة. من العمل السَّ
بني  النزاعات  بفضِّ  بواجبها؛  اإلدارية  لطات  السُّ تنهض  لم  وكذلك 
ع  املجتمعات احمللِّية، بإجماع املراقبني من الزعماء احمللِّيني. وقد شجَّ
الشباب  د  على مترُّ السيِّئة  اإلدارة  هذه  عن  الناشُئ  بالظلم  الشعوُر 

وانضمامهم إلى اجلماعات املسلَّحة.
التَّرحال عبر احلدود،  الذين ميارسون  الرعاةُ  املتضررين  أكثر  ومن 
التي متتدُّ على اجلزء األكبر من  الرعي  وتعيش أسرهم يف منطقة 
إقليم ديفا، ويتعرَّضون منذ عقود لالعتداءات، ولسرقة ماشيتهم من 
لطات اإلدارية عاجزًة عن حلِّ املشكلة،  قبل اللصوص، وال تزال السُّ
ان من املعتدين القتَلة املعروفني حقَّ املعرفة  وعن حماية هؤالء السكَّ
لتقصير  الظلم  مبرارة  ان  السكَّ ويشعر  املجاورة.  املجتمعات  لدى 
الشعوَر  م  يضخِّ وذلك  مصاحلهم.  وإهمالها  حمايتهم،  السلطات يف 

بالنقمة، ويدفع إلى العصيان.
ومن أسباب هذا الوضع املزري انخفاُض مستوى التعليم لدى معظم 
أمورهم  وأولياءُ  املدارس،  يف  يتعلَّموا  لم  فهم  الريف،  يف  الشباب 
ى إلى ِفقدان الشباب القيم الثقافية  فقدوا السيطرةَ عليهم؛ مما أدَّ
التقليدية. ويرى املعلمون أن املنظومة احلكومية قد تخلَّت عن حتقيق 
أهداف تعليم الشباب يف املناطق النائية، فنتج عن ذلك إخفاُق نظام 
اجلماعية،  الهجرة  نحو  املدارس  عن  الشباب  وانصراُف  التعليم 
أهمِّ  من  وهذا  رات،  املخدِّ كتعاطي  السلبية  االجتماعية  واملمارسات 
عوامل انحراف الشباب، وظهور عصابات تعيُش على عتَبات املجتمع 

القروي، أصبحت فيما بعُد لقمًة سائغة للجماعات املسلَّحة.
رات واألسلحة منذ  وابتُليت مناطُق ضفاف بحيرة تشاد بتهريب املخدِّ
األَزمات التي شهدتها يف السنوات األخيرة، وأصبحت منطقَة عبور 
وأوروبا.  العربي  املغرب  إلى  إفريقيا  وَسط  من  القادمني  بني  للمهرِّ
رات يف العمليات املسلَّحة، فغالًبا  وتستخدم اجلماعاُت املتطرفة املخدِّ
رين إلى مناطق القتال، أو إلى  ما يدفع أمراءُ احلرب بالشباب املخدَّ

تنفيذ العمليات الكبيرة كالهجمات االنتحارية. 
واألمر يف حقيقته كالدَوران يف َحلْقة مفرغة؛ فإن ِفقدان األمن يؤدِّي 
إلى تدهور  يؤدِّي  وتهريبُهما  رات واألسلحة،  املخدِّ تهريب  تعزيز  إلى 
األمن واتساع دائرة اللصوصية. ومن السهل على املتطرفني اجلشعني 
أنواع  القيام بكلِّ  إلى  رين؛ لدفعهم  باملقاتلني الشباب املخدَّ التالعُب 

فات صانعي القرار أنفِسهم  العمليات. ويستثمر املتطرفون أيًضا تصرُّ
لتغذية  القروية؛  املجتمعات  على  املساعدات  أو  املنح  توزيع  عند 
املجتمع.  نات  مكوِّ بني  الصراع  وتأجيج  والظلم،  باحَليْف  الشعور 
فاختياُر القرى املستفيدة من املنح احلكومية غالًبا ما يكون اختياًرا 
اني أو بيع املوادِّ  غيَر عادل، فالقرى املستفيدةُ من عمليات التوزيع املجَّ

الغذائية بأسعار معتدلة ليست األكثَر فقًرا دائًما.
تقريًبا على كامل  املتطرفة يسيطرون  إن أمراء احلرب واجلماعات 
حدود تشاد، وتقع بحيرةُ تشاد حتت سيطرتهم أيًضا، ومتتدُّ املناطق 
املتحاربة على مساحات شاسعة  التي يعيش فيها مختِلُف األطراف 

ة للجماعات املتطرفة. حتت سيطرة شبه تامَّ

األدوات واألساليب
شعار  رفع  إلى  املسلَّحة  واجلماعات  الدينية  احلركات  قادةُ  يلجأ 
العنيف  والتطرف  للتطرف  فكرًيا  ًغا  مسوِّ اإلسالم  أجل  من  اجلهاد 
وإليجاد مشروعية لتصرفاتهم، وتسويغ األعمال الوحشية واملمارسات 
التي ينفذها أفراد هذه التنظيمات، ويجعلون الناس بني ِخيارين ال 
وا إلى جماعاتهم فيكونوا مع اإلسالم، أو  ثالَث لهما؛ فإما أن ينضمُّ
م اجلماعاُت الكثير  يرفضوا االنضمام فيُصنَّفوا معارضني له. وتقدِّ
دين، مع حتريف معانيها مبا يوافق  من النصوص الدينية إلقناع املتردِّ
شعاَر  ترفع  إسالمي  توجهه  ذات  جماعات  أُنشئت  وقد  أهواءهم. 
فهي  إليه؛  تدعو  ما  تنقُض  ممارساتها  لكنَّ  القرآن،  مبادئ  احترام 
الرهائن،  وأخذ  باخلطف  وتقوم  باإلعدام،  العاجلة  األحكام  تُصدر 

واغتصاب النساء الالئي يعاملَن معاملة سبايا احلرب.
األجنبية  الدول  من  الواردة  الرؤى  بعُض  أثَّرت  األخيرة،  اآلونة  يف 
سيَّما  وال  النيجر،  من  معينة  مناطَق  يف  اإلسالمية  املمارسات  يف 

بني الشباب. 
ومن أبرز ما ظهر يف الساحة اإلسالمية فرقٌة جديدة من الشباب من 
ان القرية من املقيمني يف نيجيريا.  قرية تاتا كوتو، أنشأها أحُد سكَّ
معلِّمني  أعمالهم؛  يف  متنوِّعني  الشباب  من  طائفًة  الفرقُة  وجتمع 
وحرفيني وعاطلني من العمل، أعمارهم فيما بني اخلامسة والعشرين 
الديني  اخلطاب  أثَر  اجلماعة  هذه  جتِربُة  أظهرت  وقد  والثالثني، 
الكبار عن السيطرة على هؤالء األنصار اجلُدد  يف الشباب، وعجز 
الذين غالًبا ما جتتذبهم املوارُد املالية التي يحصلون عليها بالتحاقهم 
ة  باجلماعات املتطرفة، وال سيَّما يف املناطق الريفية التي تفتقر بشدَّ

إلى املوارد.
ويف املجمل لم يُعد املظهر العامُّ للتديُّن النيجري متجانًسا كما كان 
يبدو من قبل؛ فبعد أن كان املنهج العامُّ للتديُّن صويفَّ النزعة أصبح 
دها اخلطُب السياسية  د الفرق والتيارات التي توحِّ اليوم يتميَّز بتعدُّ
ام والدولة عموًما. ولم يُعد املشهد اإلسالمي يف البالد  املناهضة للحكَّ

هادًئا، أو مظهر التديُّن الصويف هو السائد هناك. 
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 الشريف سليم علوان الحسيني 

 األمين العام لدار الفتوى، المجلس اإلسالمي األعلى في أستراليا.

وصايا االعتدال والوسطية
املعتدلة  الصحيحة  املفاهيم  نشُر  الواجب 
بكالم  واملؤيَّدة  والسنَّة،  الكتاب  من  املستنبَطة 
بأنواعه،  التطرُّف  حملاربة  الصالح؛  السلف 
اخلاطئة.  األفكار  من  والنَّْشء  املجتمع  وحماية 
وإسهاًما يف ذلك نوصي املسلمني يف جميع البالد 

اإلسالمية وغير اإلسالمية بالوصايا اآلتية:

● توجيُه الدعوة إلى نشر املفاهيم الصحيحة 
املعتدلة املبنيَّة على العدل واإلحسان والرحمة 
الَوحدة  أواصر  لتقوية  ة؛  األمَّ أفراد  بني 

اإلسالمية يف كلِّ بلد، ويف أنحاء املعمورة.

القيام  من  ومؤسساتها  ة  األمَّ أفراد  متكنيُ   ●

بواجب الدعوة، وتنمية ُقدراتهم؛ لإلسهام اجلادِّ 
واملؤثِّر يف نهضتها يف مختِلف اجلوانب؛ اقتصادّيًا 

واجتماعّيًا وسياسّيًا، وغيرها من املجاالت.

● إعداد اخلطط املشتركة ملعاجلة املشكالت 
ة باختالف أنواعها؛ لتحقيق  التي تواجهها األمَّ

الرخاء واألمن ظاهًرا وباطًنا. 

● تأكيُد أهميَّة الرحمة يف اإلسالم ونبذ العنف، 
وبيان آثار الرحمة اإليجابيَّة يف َوحدة املجتمع.

● تأكيُد أهميَّة التعايش احلسن بني املسلمني 
الغربية،  املجتمعات  يف  سيَّما  وال  وغيرهم، 
ولغير  للمسلمني  اخلير  محبَّة  إلى  والدعوة 
املسلمني، وبيان أن ذلك من عالمات اإلميان، 

ومظاهر اإلحسان. فال ينبغي للمسلم أن يحبَّ 
الشرَّ ألحد.

ة اإلسالمية عموًما واملسلمني  ● حثُّ أبناء األمَّ
التزام  على  خصوًصا  االغتراب  بالد  يف 
االعتدال، ونبذ التطرُّف والعنف، ورفض ربط 
اإلسالم باإلرهاب، أو نَبْز املسلمني باملتطرفني، 
مناصبهم  اختالف  على  اجلميع  وتعاون 
اآلثمة  لألفكار  ي  التصدِّ على  ومسؤولياتهم، 
الفكر املتطرف ومعتنقيه يف  املتطرفة، وعزل 
جميع امليادين، وحتصني املجتمع بسالح العلم؛ 
نكافُح  وباالعتدال  اجلهل،  نحارُب  فبالعلم 
املجتمع،  على  نحافُظ  وبالوسطية  التطرف، 

وبالرحمة يعمُّ الوئام.

اإلســام ِمشــكاة  مــن  وصايــا 
ــماحة والوســطية ديــن العــدل والسَّ
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● إن احلرب على التطرف البغيض هي حرٌب 
علمية ال بدَّ أن ترافقها تدابيُر وقائية. والعلماء 
والدعاة هم خطُّ املواجهة األول، وسالح الدفاع 
املتطرفني،  على  الطريَق  يقطع  الذي  األقوى 
ومينعهم من التغلغل يف املجتمعات، والتأثير يف 

ة لتحقيق أهدافهم اخلبيثة.  عقول أبناء األمَّ
ات واألولويَّات تأهيُل الدعاة، ومتكينهم  ● من املهمَّ
يف العلم، وتزويدهم باألدلَّة والوثائق التي تكشف 
الرأي  أمام  املتطرفني  د  وجترِّ وأهله،  التطرَف 

العام حتى ال يجدوا إلى الناس سبياًل.
أال  اإلسالمية  غير  البالد  يف  املسلمني  على   ●
للمتطرفني  مرتًعا  تكون  أن  لبالدهم  يرَضوا 
تكون  أن  وال  احلرية،  شعار  حتت  وأفكارهم 
أيدينا  نضَع  أن  علينا  لذا  للتفجيرات.  مسرًحا 
التطرف  حملاربة  األخرى  الشعوب  أبناء  بأيدي 
وأهله، وأن نطمئنَهم أن املسلمني معهم حلمايتهم 

وحماية هذه البالد من املتطرفني وشرورهم.
ة هًدى،  ُة املذاهب اإلسالمية املعتَمدة أئمَّ ● أئمَّ
الختالفهم  ة  األمَّ َوحدة  نقوِّض  أن  يجوز  وال 
التطرُّف  أنواع  كلَّ  ونرفض  األحكام،  فروع  يف 
شفير  إلى  أمتنا  أوصل  الذي  ام  والهدَّ املنحرف 
خاطئة  ممارسات  من  يجري  ما  ونعدُّ  الهاوية، 
ين ال ينتمي إلى اإلسالم بصلة. متطرفة باسم الدِّ

ـك كل مسـلم بالعقيدة  ● نؤكِّد ضرورة أن يتمسَّ
والـذود  نشـرها  علـى  يعمـَل  وأن  الصحيحـة، 
واألمـُن  مواطـن،  لـكل  ـياج  السِّ فهـي  عنهـا، 
ة وجمع  واألمـان لـكلِّ وطـن. وسـبيل َوحـدة األمَّ
العقيـدة  علـى  قلوبــهم  بجمـع  أبنائهـا  كلمـة 
وأهـل  وأصحابـه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـيِّ  عقيـدة  ـة،  احَلقَّ

بإحسـان. تبعهـم  ومـن  بيتـه 
العمل بقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ● نؤكِّد ضرورةَ 

»مثَُل املؤمنني يف تَوادِّهم وتَراُحمهم وتَعاُطفهم 
تَداعى  ُعضٌو  منه  اشتَكى  إذا  اجلسد؛  مثَُل 
ى«. فكي تتجاوَز  هر واحُلمَّ سائُر اجلسد بالسَّ
د  ات ومصاعب، جندِّ تُنا ما تعانيه من مشقَّ أمَّ
وتوحيد  الكلمة  وجمع  التعاون  إلى  دعوتنا 

الصفِّ على احلقِّ والهدى. 

● على جميع املدارس اإلسالمية القياُم بواجبها 
وتطبيقهما؛  والوسطية  االعتدال  نشر  يف 

حلماية النَّْشء من التطرُّف والعنف.

● لإلعالم أثٌر كبير يف هذه املرحلة احلرجة، 
سبيل  يف  أدواته  جميع  استثمار  من  بدَّ  وال 
فينبغي  والتطرُّف،  اإلسالم  بني  الفصل 
للمسلمني،  احلسنة  الصورة  بإظهار  االهتماُم 
نطاق،  أوسع  على  لنشرها  احلثيث  والسعُي 
مع االنتباه إلى ضرورة جتنُّب منح املتطرفني 
العوام  بعُض  يتعاطَف  لكيال  أسماًء إسالمية؛ 
معهم وينجذبوا إليهم، واالمتناع عن مدح من 
إظهاره  أو  باملتطرفني مهما صُغرت،  له صلٌة 

مبظهر إيجابي وصورة حسنة.
املجتمع  يف  وأثرها  األجيال،  صانعُة  املرأة   ●
هو األعمق واألهم، ومهما عانت املرأة املسلمة 
ينتحلون  الذين  واملتطرفني  التطرف  بسبب 
الشريعة  برداء  ويتستَّرون  إسالميًة،  صفاٍت 
زوًرا وبهتاًنا، فعليها أن تصبَر وتصابر يف تربية 
اإلسالمية  األخالق  على  لتنشئتهم  األوالد؛ 
محة األصيلة، وحتصينهم من كلِّ فكر دخيل. السَّ

املعتدلة  اإلسالمية  املراجع  أهميََّة  نؤكِّد   ●
كاألزهر  واالعتدال؛  الوسطية  نشر  يف 
الشريف، وجامعة الزيتونة يف تونس، اجلامعة 

القرى  أم  وجامعة  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية 
بن  محمد  اإلمام  وجامعة  املكرمة،  مبكه 
سعود اإلسالمية بالرياض، وجامعة القرويني 
مبدينة فاس يف املغرب، وجامعات أهل السنَّة 
وبروناي  وماليزيا  إندونيسيا  يف  واجلماعة 

وغيرها من بالد املسلمني.

● نطالب احلكومات عبر املؤسسات الرسمية 
اجلادِّ  بالعمل  وغيرها،  واإلعالمية  التربوية 
االعتدال  نشر  يف  لإلسهام  اجلهد  وبذل 
وأدواته،  البغيض  التطرُّف  ونبذ  والوسطية، 

وتنقية املجتمعات من هذه األفكار الفاسدة.

ختام القول 
مبنهج  املستمسكني  املسلمني  عموَم  إن 
دون  الوسطيَّة يف جميع األمصار واألقطار يُندِّ
ويستنكرون  ومرتكبيه،  البغيض  باإلرهاب 
والعمليات  اإلرهابية  فات  التصرُّ جميَع 
اإلجراءات  ويؤيِّدون  العنيفة،  اإلجرامية 
عليه،  وتقضي  اإلرهاَب  حتارب  التي 
أنواعهما  مبختِلف  والعنف  التطرَف  وينبذون 
أن  ولي  الدَّ املجتمع  ويطالبون  وصورهما. 
حملاربة  جهوده  ويكثِّف  مبسؤولياته،  ينهَض 
هذه الظاهرة اخلِطرة، والعمل على استئصال 
ة املتطرفة؛  هذا املرض اخلبيث واألفكار السامَّ
باتخاذ اإلجراءات السليمة واحلاسمة لضرب 
التي  الفاسدة  عقائدهم  وكشف  املتطرفني، 
يف  داعني  عامة،  املسلمني  علماء  يرفُضها 
الوثيق،  يني  الدِّ التعاون  إلى  نفسه  الوقت 
مؤثِّرة  لتكوَن  املبذولة  اجلهود  جميع  وتوجيه 

يف محاربة التطرف محلِّّيًا وإقليمّيًا وَدولّيًا. 
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 سيدو خمة

 مفتش وباحث في علوم التربية، السنغال.

هات ُمتعارضة توجُّ

مات  املنظَّ برامج  من  لعدد  هدًفا  باتت  التطرُّف  مكافحُة  كانت  إذا 
ولية، كاإليسيسكو واليونسكو؛ فإن َجدوى تلك املبادرات تعتمد على  الدَّ
حيوية الَعالقة بني الدولة واملجتمع أكثَر من اعتمادها على البرامج التي 

سات. ذها هذه املؤسَّ تنفِّ

الناعم( يف  التعليمية عاليَة اجلودة تعتمد )النَّهج  وال ريَب أن املقاربة 
مكافحة التطرُّف، ولكنَّ احلكوماِت ال تستخدم دائًما هذا النهَج بلطف 

ونعومة؛ للحفاظ على الَعالقات وزيادة الثقة وحتديد األهداف املشتركة 
التعبير ال تظهر  أنواًعا من  للتطرُّف  إن  إذ  مع محاوريها يف املجتمع؛ 
ش غالًبا يف أذهان بعض الناس يف أثناء التعلُّم،  دائًما للِعيان، ولكنَّها تُعشِّ

من دون أن يُعوا ذلك متاًما.
وغالًبا ما حَتوُل الدولة دون تنفيذ برامج التعليم اإلسالمي؛ ألنها ترى 
ق الفجوةَ  ا يعمِّ أن هذه البرامَج التعليمية ال تعالج القضايا الوطنية، ممَّ
ما بني الطرفني، ويُذهب الثقة، وقد يؤدِّي هذا التنافُر إلى ضياع فرص 

التواُصل مع العناصر املؤثِّرة يف مستقبل الدول.

ولية، سواء قامت النزاعات ألسباب دينية أو ِعرقية أو سياسية؛  النزاعاُت الداخلية يف أيِّ دولة أشدُّ خطًرا وأبعد أثًرا من احلروب اخلارجية الدَّ
د األمن والرخاء والكرامة اإلنسانية، ومن هنا كان التعليم  ألنها تُخلخل بنياَن املجتمع وتقوِّض َوحدته. والتطرُّف من أخطر تلك النزاعات، فهو يهدِّ

ِصَماَم األمان واحلائَل دون انتشاره.
د على التعليم  احل اإلفريقي، واإلحباطاُت املتراكمة على مدار عقود، إلى بروز نزعة التمرُّ ى إخفاُق السياسات التعليمية يف منطقة السَّ وقد أدَّ
الرسمي الَعلماني، والبحث عن التعليم الديني اإلسالمي غير احلكومي، ونشأ عن ذلك فوضى ما بني التعليَمني العربي اإلسالمي والَعلماني 

ا زاد الوضَع تعقيًدا واالضطراَب استفحااًل. الرسمي؛ ممَّ

نحو تعليم إصالحي وقائي 
احل في منطقة السَّ
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لتوحيد  اإلفريقي  احل  السَّ بلدان  معظم  يف  التعليم  أنظمُة  تكافح 
األولى  متعارضتني؛  تربويتنَي  رؤيتنَي  بني  املتنافسة  التعليم  هات  توجُّ
تعتمُد التربية العربية اإلسالمية التي تَنُشد االرتقاء باملتعلِّم روحّيًا أكثر 
منه وظيفّيًا، واألُخرى تعتمد على التعليم األوروبي الغربي يف التنمية 

وحتسني املستقبل.
دقيًقا  حتلياًل  تتطلَّب  التعليمية  السياسات  صياغة  أن  املعروف  ومن 
ياقات؛ لتحديد املشاكل التي تعترضها، والتطوُّرات  للواقع ولألُطر والسِّ
رعية  التي تصاحبها، وإمكانية تعديلها نحو األفضل. وال بدَّ إلضفاء الشَّ
مبادراُت  تُصاَغ  أن  الدراسية  املناهج  مجال  يف  الدولة  الت  تدخُّ على 
مختِلف اجلهات الناشطة واملؤثِّرة لتحديد السياسات واإلستراتيجيات 
املتعلِّقة بالبرامج، مع التنسيق واملواءمة. وإن مقدار التوافق االجتماعي 
د جزئّيًا َجدوى استمرار أنظمة التعليم أو  يف اإلصالحات التعليمية يحدِّ
احل؛  ق يف معظم بلدان السَّ ضرورة إيقافها وتغييرها. ولكنَّ هذا ال يتحقَّ

لغياب برنامج توافقي للقضايا التي تُروِّج لها الدولة.

بناء البرامج
ميرُّ بناء برامج التعليم عموًما بثالث مراحَل هي:

النظُر يف اخِليار السياسي، ويف فائدة البرامج بوصفها استثماًرا . 	
مستقبلّيًا.

ب، وتأليف املناهج املدرسية. . 	 حتديُد الَعالقة بني املعلِّمني والطالَّ
مرحلة التنفيذ؛ باالنتقال من املجال السياسي إلى املجال التِّقني . 	

والتعليمي. 
تنافس  والرسمي ماضيان يف  الديني  التعليم  أن نظاَمي  وليس خافًيا 

دون أيِّ تنسيق بينهما، وهو تنافٌس على حساب التماُسك الوطني.
العربي  التعليم  يف  احل  السَّ دول  ب  طالَّ من  كبيرة  فئٌة  اليوم  وينتظم 
اإلسالمي دون أن يكوَن للدولة أيُّ إشراف مباشر على جودة التعليم، 
َط لدمجهم يف املنظومة االجتماعية وامِلَهنية؛ وهذا مما  ودون أن تخطِّ
يُوقع كثيًرا من الشباب يف براثن الفقر والَعَوز، ويجعلهم لقمًة سائغة 
وا  انضمُّ مثاًل  السنغالي  الشباب  فبعُض  املتطرفة،  الدينية  للجماعات 

إلى جماعة بوكو حرام بسبب قلَّة آفاق العمل والكسب يف بالدهم.

ي المستقبل تحدِّ
تنِي أساسيَّتني؛ أوالهما إكساُب الطفل  من الـُمسلَّم به أن للمدرسة مهمَّ
هو  وهذا  املستقبلية،  حياته  يف  ته  ُعدَّ ستكون  التي  ة  العامَّ املعرفة 
نفسّيًا وسلوكّيًا، وهذه  إعداًدا  املستقبل  إعداُد رجل  وثانيهما  التعليم. 
تان يف إطار التطلُّع نحو املستقبل؛ ألن  هي التربية. وتندرج هاتان املهمَّ
للمستقبل،  استشراٌف  كبُر هو  أو  بالتعليم مهما صُغر  يتعلَّق  قرار  أيَّ 

فالتعليم عمليُة بناء قبل أيِّ شيء.
وال َغرَو أن تسبَق التربيُة التعليَم والتدريب يف األهميَّة واألولوية، وأن 
يكوَن اإلنسان يف صميم االهتمام؛ ألن كل شيء كما يقول بول فاليري 

»يجب أن يعتمَد على الفكرة التي لدينا عن اإلنسان؛ إنسان اليوم أو 
َر فيه  إنسان املستقبل«. وإلعادة بناء اإلنسان يجب أن نَُؤنِْسنَه أي نطوِّ

النزعَة اإلنسانية، ونولَي كلَّ االهتمام لرأس املال البشري. 
ح ألن يصبَح تقنيًة تبني اإلنسان، ومتنحه ثقافًة حقيقية  والتعليم مرشَّ
بل  ميتة؛  استحضاًرا عقيًما ألشياَء  ليس  إنه  املستقبل.  إلى  به  ترتقي 
فء  استكشاٌف للدافع اإلبداعي الذي ينتقل من جيل إلى جيل، ومينح الدِّ

يَها. علة التي يجب على التربية أن حُتافظ عليها وتُنمِّ والنور؛ فهو الشُّ
وانطالًقا من هنا، ينبغي أن تشتمَل اخلطط التربوية على أهداف الدمج 
اإلسالمي؛  العربي  التعليم  أثر  تقومي  يُعاد  وأن  الم،  والسَّ والتماُسك 
مستقبلّيًا  عاماًل  يكوَن  أن  إلى  والعقيدة،  الُهويَّة  تثبيت  فكرة  ليتجاوَز 
السالم؛  إلرساء  ضروري  ِخياٌر  وهذا  املـُستدامة،  الشاملة  للتنمية 
قادًرا  اإلنسان  كان  فإذا  احلياة،  الديني حكمَة  التعليم  من  يجعل  ألنه 
اإليجابي  واالرتباط  بخالقه سبحانه،  والوثيق  الصحيح  االتصال  على 
عن  بنفسه  وينأى  عنده،  ما  أفضَل  يعطي  فإنه  ومحيطه،  مبجتمعه 

ر قُدراته خلدمة البشرية. االنطواء على الذات، ويسخِّ

ضرورة اإلصالح
يتطلَّب النهوض بالتعليم اعتماَد منهج تفكيك إصالحي، وإعادةَ إعمار 
جتانُس  عدم  إن  إذ  احل؛  السَّ منطقة  يف  والتربية  التعليم  منظومات 
ع التحوُّالت االجتماعية،  التعليم مع روح العصر، وعدم قدرته على توقُّ
وتطوُّر طرق تفكير جيل األلفية الثالثة، أحُد األسباب الرئيسة الختالل 

توازن أنظمة التعليم يف عدد من الدول اإلسالمية. 
والقادرة  املناِسبة  الوسائل  امتالك  إلى  ة  امللحَّ احلاجُة  تأتي  هنا  ومن 
على جذب اهتمام أجيال املستقبل بالتعلُّم، واكتساب املعرفة واملهارات؛ 
والتداعيات  اجلديدة،  التنمية  يات  حتدِّ مواجهة  على  قادرًة  لتكوَن 
د  تتمدَّ تنفكُّ  ال  التي  والطائفية  واإلرهاب  التطرُّف  لظاهرة  اخلِطرة 

بال َهوادة.
والفكري عنايًة  الديني  ُه  التوجُّ يُولى  أن  بدَّ من  ويف إطار اإلصالح ال 
قراءة  على  عادًة  يقوم  اإلرهاب  إلى  املفضي  التطرُّف  ألن  ة؛  خاصَّ
مشوَّهة مغلوطة للنصوص الدينية؛ إليقاع الشباب يف َشَرك التطرف، 
معرفًة  امتالكهم  عدم  باستغالل  واإلرهاب،  العنف  على  وحتريضهم 

دينية سليمة. وهذا يفرض ما يأتي:
تنظيَم حوار بني التعليم الديني والَعلماني. . 	
دعَم التعليم العربي اإلسالمي مببادئ العلوم االجتماعية، وباملنهج . 	

ليم.  العلمي القادر على بناء العقل النقدي السَّ
يني . 	 احل التعليَم الدِّ استيعاَب جميع أنظمة التعليم يف منطقة السَّ

الرشيد.
التسامح . 	 روح  وبثِّ  املواطنة  لبناء  الدينية  املوارد  استخداَم 

واملؤاخاة. 
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برنامجه  تنفيذ  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  بدأ 
العلمي لعام 2021م الذي اعتُمد بواقع 4 أنشطة شهرّيًا، من احملاضرات 
والندوات وحلقات العمل يف املجاالت األربعة لعمل التحالف )الفكري، 

واإلعالمي، والعسكري، ومجال محاربة متويل اإلرهاب(. 

يستهدف البرنامج حتقيق عدد من األهداف، أبرزها: 
توضيح مفاهيم التطرُّف وقضاياه وتطوُّراته التاريخية، وما يترتب 	 

عليه من سلوك عنيف، واألساليب املشروعة يف مكافحته.

كشف خصائص تنظيمات التطرُّف العنيف، وأنشطتهم الفكرية، 	 
وُخططهم العسكرية.

فكر 	  بني  االرتباط  فك  تُسِهم يف  التي  العلمية  األساليب  معرفة 
التطرُّف ومعتنقيه، وبني فكر التطرُّف واملجتمع.

تنمية املهارات التي تساعد على منع جاذبية الفكر املتطرف، أو 	 
احلد منه، أو التقليل من درجة جاذبيته، وما يتبعه من سلوك.

البيئة 	  تهيئة  يف  تُسهم  التي  والتوعوية  الوقائية  البرامج  إعداد 
السليمة لألسرة واملجتمع، الطاردة للتطرُّف، وصواًل إلى تقليص 

احتمال القيام باملزيد من أعمال العنف واإلرهاب.

بناء القدرات يف إعداد البرامج املعنية بإعادة التأهيل واإلدماج 	 
للفكر املتطرِّف والسلوك العنيف.

وتفعيل 	  معها،  والتواصل  ولية  الدَّ املنظمات  مع  التعاون  دعم 
ولي. الشراكات إلبراز جهود التحالف على املستوى الدَّ

بناء قدرات رجال مكافحة اإلرهاب وتنميتها ومتويلها مبا ُيكنهم 	 
من إدارة عمليات مكافحة اإلرهاب بكل احترافية، ومتكينهم من 
االستشراف  عليها  يُبنى  التي  واالستنتاج،  التحليل  على  القدرة 

املستقبلي للتطرُّف العنيف.

الوقائية 	  بالتدابير  ومحاربتها  اإلرهاب  متويل  مصادر  رصد 
ولية.  والوسائل املناسبة املتوافقة مع املعايير واملتطلبات الدَّ

التحالف يبدأ َبرنامجه العلمي للعام الجديد 
بمحاضرتين في المجالين الفكري واإلعالمي
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ف العنيف عوامل التحاق الشباب بتنظيمات التطرُّ
يوم  محاضرة  الرياض  يف  التحالف  مركز  عقد  البَرنامج  سياق  ويف 
بتنظيمات  الشباب  الِتحاق  )عوامل  بعنوان   2021 يناير   12 الثالثاء 
التطرُّف العنيف(، قدمها الدكتور منصور القرني، مدير اإلدارة الفكرية 

مبركز التحالف.
تناول الدكتور القرني يف محاضرته دوافع التطرُّف )العوامل النفسية 
الذاتية(، وأسبابَه )العوامل املجتمعية اخلارجية(، وحلَّل خمسة من دوافع 
االستعالئي،  والشعور  النفسية،  االضطرابات  هي:  النفسية  التطرُّف 

راعي. والشعور االنتمائي، والشعور احِلرماني، والشعور الصِّ
ومن أبرز صور االضطرابات النفسية: الشخصية السيكوباتية املضادة 
يف  والشذوذ  املجتمع،  مع  التصادمي  والسلوك  باخلطاب  للمجتمع 
األضواء،  تعشق  التي  الهيستيرية  والشخصية  املجتمعية.  التصرفات 
املختلفة.  بوسائله  اإلعالم  متابعة  موضَع  تكون  أن  على  وحتِرص 
واإلحساس  بالعَظمة  فيه  املبالَغ  الشعور  ذات  النرجسية  والشخصية 
التي تنظر  يَّة  للنقد، والشخصية احَلدِّ باألهمية واحلساسية الشديدة 

إلى األمور بتطرُّف، وثنائية األبيض واألسود.
القرني:  الدكتور  حللها  التي  االستعالئي  الشعور  مظاهر  أبرز  ومن 
النخوة والشهامة، والرغبة يف املغامرات وحب الشهرة، وحب السيطرة. 
أما مظاهر الشعور االنتمائي فهي البحث عن الُهويَّة، والرغبة يف إثبات 
الذات، والتقدير االجتماعي. يف حني أن الشعور احِلرماني يتجلَّى يف 
والشعور  الشخصية،  وَضعف  النفسية،  والُعزلة  العاطفي،  احلرمان 
باالنهزامية. ويبُرز الشعور الصراعي يف الرغبة يف اخلالص، واخلوف 

من املوت، وضغوط التوبة، واستفزاز املشاعر.
النفسية  الذاتية  اجلوانب  هذه  من جتليات  مناذَج  القرني  واستعرض 
للتطرف كما كشفتها اللقاءات مع عدد من العائدين من مناطق الصراع. 

الخطاب المضاد لإلرهاب
املمثل  الصبيحي  بن سليمان  الدكتور محمد  قدم  نفسه  البَرنامج  ويف 
العسكري  التحالف اإلسالمي  السعودية يف  العربية  للمملكة  اإلعالمي 
املضاد  اخلطاب  صياغة  )طرائق  بعنوان  محاضرة  اإلرهاب  حملاربة 
للخطاب العنيف( يوم األحد 17 يناير 2021م تناول فيها مفهوم اخلطاب، 
تكوينه  ومصادر  اخلطاب،  وعناصر  اإلعالمية،  وتطبيقاِته  وأنواَعه 
ْقمية، فأكد أنه  وأبعاده. واستعرض ِسماِت خطاب العنف يف البيئة الرَّ
ك بنيان التماسك االجتماعي، ويدعو إلى  خطاب مثير لالنقسام، ويفكِّ

ارتكاب أعمال العنف، ويتبنى إستراتيجيات تقوم على الكراهية بتأكيد 
االختالف واستبعاد اآلخر، وإبراز اآلخر تهديًدا للهوية.

خلطاب  مضاد  خطاب  صياغة  منطلقات  الصبيحي  الدكتور  وعرض 
العنف التي تضمنت عدًدا من الركائز، أهمها: 

والعنف 	  التطرُّف  مكافحة  سياسات  ألن  العلمي؛  النهج  تبنِّي 
تطبيقية  بحوث  على  تُبنى  عندما  فاعلية  أكثر  تكون  وبرامجها 
الوقت نفسه حتليل خطاب  تستند إلى أدلة، وهو ما يتطلب يف 
العنف وتفكيكه بصورة تسمح بفهمه، متهيًدا لبناء خطاب ُمتَقن 

قادر على مواجهته. 
على 	  كان  سواء  العنف،  خطاب  ملواجهة  خطاب  من  أكثر  تكامل 

وفك  العالج  مستوى  على  أو  والتحصني،  الوقاية  مستوى 
االرتباط، وهو ما يتطلب توسيع نطاق اجلهات املعنية والشركاء، 
التواصل  وتفعيل  مشترك،  َفهم  وبناء  املتاحة،  األدوات  وتوسيع 
واملدارس  اإلعالمية،  واألنشطة  املؤسسات  وهم:  الشركاء،  بني 
واملؤسسات  الدينية،  واألنشطة  سات  واملؤسَّ التعليمية،  والبيئات 

الثقافية، واألنشطة والبرامج الرياضية. 
استثمار طاقات الشباب على الوجه األمثل على مستوى السياسات 	 

واملمارسات، وعلى املستوى الشعبي، مبا يُسهم يف متكني الشباب 
الفاعلة يف جميع املجاالت، ومتكينهم من املشاركة  من املشاركة 

يف ُصنع القرار.
التعليميـة 	  املراحـل  يف  الدارسـني  تـزود  تعليميـة  مناهـج  إدراج 

الدعايـة  عـن  للكشـف  إليهـا  يحتاجـون  التـي  باملهـارات  املختلفـة 
الصمـود  علـى  قـدرة  أكثـر  املتعلمـني  وجعـل  املتطرفـة ودحضهـا، 

العنيـف. التطـرُّف  أمـام 
متكني 	  بهدف  التعليم  مناهج  يف  اإلعالمية  التربية  مادة  إدراج 

الطالب من املهارات الالزمة؛ لتحديد مصادر املعلومات، وكيفية 
نشر  وجتنُّب  تفكيرهم،  وطرائق  آرائهم  لتكوين  استخدامها، 
األخبار املفبركة أو الدعاية، ومن ثم تنمية قدرتهم على الصمود 

يف وجه خطاب العنف، ومنحهم احلصانة لالزمة أمام تأثيراته.
خطاب 	  بنماذج  اجلوانب  ومتعددة  ومتكاملة  شاملة  حملة  تبنِّي 

والعقالنية يف  والدفاعية  الهجومية  اخلطابات  هذه  فيه  تتكامل 
مركزي  خطاب  يف  الرقمية،  البيئة  ومنصات  اإلعالم،  وسائط 

متزامن مع العمل يف الواقع. 
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قائمة  من  رسمّيًا  السودان  اسَم  األمريكية  املتحدة  الوالياُت  حذفت 
السفارةُ  وأعلنت  2020م،  ديسمبر   14 يوم  لإلرهاب  الراعية  الدول 
لإلرهاب«  راعية  »دولة  تصنيف  إزالَة  رسمّيًا  اخلرطوم  يف  األمريكية 
عن السودان بعد 27 عاًما من وضع البالد على قائمتها السوداء. وقال 
بفضل اجلهود  اإلجناز  »أمكن حتقيُق هذا  األمريكية:  للخارجية  بياٌن 
التي بذلتها احلكومُة االنتقالية التي يقوُدها املدنيون يف السودان لرسم 
مسار جديد جريء، بعيًدا عن إرث نظام الرئيس السابق عمر البشير، 

وال سيَّما الوفاء باملعايير القانونية إللغاء احلكم«.

ولي، وثمرًة  ته عودًة إلى املجتمع الدَّ بَت اخلرطوم بهذا القرار وعدَّ ورحَّ
من ثمار ثورة الشعب السوداني. ووصف رئيُس مجلس السيادة االنتقالي 
إنه  وقال:  بالتاريخي،  األمريكي  القراَر  البرهان،  الفتاح  عبد  الفريُق 
ز فرَص جناح  سيُسهم يف دعم االنتقال الديقراطي يف السودان، ويعزِّ
املرحلة االنتقالية، ورفاهية الشعب السوداني. ووصف رئيُس احلكومة 
ولي  االنتقالية عبد اهلل حمدوك، القراَر بأنه »انعتاٌق من احلصار الدَّ
والعاملي الذي أقحَمنا فيه سلوُك النظام املخلوع«، متوقًعا آثاًرا إيجابية 
ة للقرار يف اإلصالح االقتصادي، وجذب االستثمارات، وحتويالت  جمَّ
عمل  فرص  وتهيئة  الرسمية،  القنوات  عبر  اخلارج  يف  السودانيني 

جديدة للشباب. 

املرفوعة  القضايا  إلغاَء  ديسمبر   21 يوم  األمريكي  الكونغرس  وأجاز 
دعاوى  أيِّ  من  حصانًة  ومنحه  قضية(،   14( السودان  على  حالّيًا 
»دولة  السابقة  صفته  إلى  باالستناد  عليه،  تُرفَع  أن  يكن  مستقبلية 
راعية لإلرهاب«. وأقرَّ الكونغرس ُحزمًة من املساعدات املالية املباشرة 

1.1 مليار دوالر، فضاًل عن  وغير املباشرة للسودان بلغت يف مجملها 
السودان  رات  متأخِّ لسداد  دوالر  مليار  بدفع  املتحدة  الواليات  التزام 

ولي. ة للبنك الدَّ املستحقَّ

»سرايا  تنظيَم  األمريكية  املتحدة  الواليات  تطوُّر ذي صلة صنََّفت  ويف 
املختار« يف البحرين تنظيًما إرهابّيًا عاملّيًا يف 15 ديسمبر 2020م، وأعلن 
وزيُر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، يف بيان: »أن تنظيم سرايا املختار 
تنظيٌم إرهابي تسانده إيران، ويستهدف أمَن البحرين. ووردت تقاريُر تبنيِّ 
يه دعًما مالّيًا و)لوجيستّيًا( من فيلق القدس التابع للحرس الثوري  تلقِّ
اإليراني«. وكتب على حسابه يف تويتر: »تصنيُف سرايا املختار تنظيًما 
إرهابّيًا رسالٌة حازمة إلى النظام اإليراني، ُمفادها أننا لن نسمَح لوكالئه 

اإلرهابيني بتهديد شعب البحرين واألمريكيني هناك«.

س تنظيم »سرايا املختار« املسلَّح يف البحرين يف يوليو من عام  وكان أُسِّ
ى تدريًبا ودعًما من إيران واجلماعات املسلَّحة )املليشيات(  2011م، وتلقَّ
عام  أوَل عملياته  وأعلن  اإليراني،  الثوري  باحلرس  املرتبطة  العراقية 
ة عمليات إرهابية يف البحرين أبرُزها عملية عباس  2013م، وأتبعها عدَّ

الشيخ وجعفر الدرازي، وبثَّ مقاطَع عدٍد من عملياته يف يوتيوب.

واستهداف  أمنية،  مقارَّ  على  الهَجمات  بني  التنظيم  عملياُت  تنوَّعت 
على  بالهَجمات  يكتِف  ولم  البحريني.  الوطني  البنك  وإحراق  أمنيني، 
قرصنة  عمليات  ذ  ونفَّ اإللكتروني،  املجاَل  بلغ  إرهابه  ولكنَّ  األرض، 
واسعة استهدفت حساباٍت ملسؤولني بحرينيني. وقد صنَّفت اإلماراُت 
والسعودية ومصر والبحرين التنظيم تنظيًما إرهابّيًا يف يونيو 2017م، 

ت إليها بريطانيا يف ديسمبر من العام نفسه.  وانضمَّ

واشنطن تحذف السودان من قائمة اإلرهاب

ا ف “سرايا المختار” تنظيًما إرهابيًّ
ِّ
وتصن

76 | العدد السادس | فبراير 2021 | 

فذ
وا
ن



املتحدة،  التابع لألمم  األمن  اإلرهاب يف مجلس  دَعت جلنُة محاربة 
كورونا  آثار جائحة  ملعاجلة  وتعاونيٍّ  نهج شامل  اتِّباع  إلى  العالم  دوَل 
للَّجنة أصدرته يف ديسمبر  يف جهود محاربة اإلرهاب. وكشف تقريٌر 
ومحاربته،  اإلرهاب  يف   19 كوفيد  جائحة  »تأثير  بعنوان  2020م 
ومكافحة التطرف العنيف« أن اإلرهابيني يبحثون عن طرق الستغالل 
إذ  اجلائحة؛  عن  الناجتة  واالقتصادية  االجتماعية  دع  الصَّ خطوَط 
يف  العاملية  الزيادة  استغالل  محاولَة  واإلرهابيون  املتطرفون  واصَل 
استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي الناجتة عن اجلائحة؛ 
التقريُر  وإرهابيني. وكشف  دعاياتهم ومحاولة جتنيد متطرفني  لنشر 
املتطرف  احملتوى  إلى  يصلون  الذين  واألطفال  الشباب  عدد  زيادةَ 
والعمل  املدرسة  عن  بعيًدا  طوياًل  وقًتا  يقضون  ألنهم  اإلنترنت؛  يف 

واألنشطة االجتماعية األخرى. 
اجلائحة  عن  الناجتة  املالية  االضطراباُت  جتعَل  أن  التقرير  ع  وتوقَّ
كتهريب  اإلجرامية،  األنشطة  على  اعتماًدا  أكثر  اإلرهابيَة  اجلماعاِت 
بالوسائل  واالحتيال  الكرية،  واألحجار  باملعادن  ار  واالجتِّ رات،  املخدِّ
اجلائحة  تأثير  التقريُر  ورصد  املغشوشة.  األدوية  وبيع  اإللكترونية، 
التأهيل، وإعادة  لبي يف تنفيذ تدابير احلماية، واملقاضاة، وإعادة  السَّ
الدمج، وبرامج مكافحة التطرف العنيف، وعمليات العدالة اجلنائية، 

باملقاتلني  املرتبطني  األفراد  إعادة  جهود  ويف  القضائية،  واإلجراءات 
اإلرهابيني األجانب.

ة طويلة بعد انتهائها، يف ظلِّ  وعاملّيًا توقع التقريُر بقاء آثار اجلائحة مدَّ
يات التي فرضتها على الهياكل السياسية واالقتصادية واحلوكمة  التحدِّ
وتقليل  األساسية  اخِلْدمات  تقدمي  إضعاف  إلى  سيؤدِّي  مما  ة،  الهشَّ
الفرص االقتصادية. ويف أجزاٍء من إفريقيا ستكون هناك زيادةٌ محتَملة 
يف التطرف العنيف واإلرهاب، ليس بسبب فرض القيود فحسب، ولكن 
بسبب تدهور الظروف االجتماعية واالقتصادية أيًضا، وضعف البنية 
القائمة  املظالُم  يها  تغذِّ التي  التفاوتات  وتعميق  واحلوكمة،  التحتية 

والفقر املُدِقع واجلوع.
ر التقريُر من أن جتاوز حقوق اإلنسان، وزيادة إضفاء الطابع األمني  وحذَّ
على جهود مكافحة اجلائحة، وممارسة القمع بذريعة مكافحتها، كلُّها 
الظروف  وتغذية  القائمة،  املظالم  تفاقم  إلى  َي  تؤدِّ أن  يكن  عوامُل 
ية إلى التطرف العنيف. ودعا التقريُر الهيئات واملؤسسات القائمَة  املؤدِّ
تهديدات  معاجلة  تصوُّر  إلعادة  تسعى  أن  إلى  اإلرهاب  محاربة  على 
احلوكمة  بضمان  الوباء،  بعد  ما  عالم  يف  العنيف  والتطرف  اإلرهاب 
الثقة  وتعيد  والهشاشة،  املساواة  لعدم  احلالية  الظروَف  تعالج  التي 

مبؤسسات الدولة. 

ر من تداعيات جائحة كورونا 
ِّ
تقرير َدولي يحذ

على جهود محاربة اإلرهاب
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2020م على قانون جديد يدعم  وافق مجلُس االحتاد األوروبي وبرملانُه يف ديسمبر 
محاربَة اإلرهاب يف الدول األعضاء، ويساعد على مكافحة نشر احملتوى اإلرهابي على 
التي حترِّض  واملرئية  الصوتية  والتسجيالت  والصور  النصوُص  ذلك  ومن  اإلنترنت، 
على ارتكاب جرائَم إرهابية، أو حتثُّ عليها أو تُسهم فيها، أو تُتيح تعليمات ملثل هذه 
م إرشاداٍت لكيفية  اجلرائم، أو تغري األشخاَص باملشاركة يف جماعة إرهابية، أو تقدِّ
ويُلزم  إرهابية.  ألغراض  واستخدامها  وغيرها،  النارية  واألسلحة  رات  املتفجِّ صنع 
إليه يف جميع  الوصول  تعطيَل  أو  اإلرهابي،  إزالَة احملتوى  اإلنترنت  ات  ِمنصَّ القانون 
ة. لطات املختصَّ يها أمَر اإلزالة من السُّ الدول األعضاء، يف غضون ساعة واحدة بعد تلقِّ

ن القانوُن اجلديد تكثيَف محاربة االحتاد األوروبي التطرَف العنيف واإلرهاب،  وتضمَّ
وذلك بتعزيز جهود قوات األمن، ودعم ميزانية وكالة الشرطة األوروبية إلنفاذ القانون 
)يوروبول(، ومنحها صالحياٍت إضافيًة تساعدها على التعامل مع األخطار اإلرهابية، 

ة بشأن املقاتلني األجانب. ومتكينها من إصدار تنبيهات خاصَّ
وقالت مفوَّضيُة االحتاد األوروبي يف بيان لها: »إن املوجَة األخيرة من الهَجمات على 
ا بأن اإلرهاب ال يزال خطًرا حقيقّيًا وقائًما، ومع  األراضي األوروبية كانت تذكيًرا حاّدً
تطوُّر هذا التهديد يجب أيًضا تعزيُز تعاوننا ملواجهته«. وقالت إيلفا يوهانسون مفوَّضُة 
ع التهديدات  ز قدرةَ اخلبراء على توقُّ الشؤون الداخلية باالحتاد: »إن القانون اجلديد يعزِّ
اجلديدة، ويساعد املجتمعات احمللِّية على كبح التطرف، وينح املدَن الوسائل حلماية 
ة املفتوحة، ويضمن القدرةَ على االستجابة بسرعة وكفاءة جتاه الهَجمات  األماكن العامَّ

الواقعة واحملتَملة«. 

أوروبا تدعم

إجراءات محاربة اإلرهاب

نقلت وكالُة رويترز لألنباء عن متحدِّث باسم دائرة مكافحة اإلرهاب يف باكستان، يف 
الرحمن الخفي،  لطات يف بالده اعتقلت زكي  السُّ 2021م، أن  يناير احلالي  الثاني من 
زعيَم تنظيم »عسكر طيبة« الذي تتَّهُمه الواليات املتحدة والهند بالوقوف وراء هَجمات 
مومباي عام 2008م. وأوضح املسؤوُل أن عملية االعتقال مرتبطٌة بتمويل اإلرهاب، وليس 

بهجوم مسلَّح. 

وأشار املتحدِّث إلى تقاريَر تفيد بأن املشتبَه به كان يدير مستوصًفا طبّيًا جلمع األموال 
ولي:  الدَّ األمن  ملجلس  تابعٌة  عقوبات  جلنُة  وقالت  املسلَّحة.  األنشطة  على  وصرفها 
بالتورُّط يف أنشطة  إيَّاه  العمليات لتنظيم »عسكر طيبة«، متَّهمًة  إن الخفي هو قائُد 
مسلَّحة يف عدد من املناطق والدول، منها الشيشان والبوسنة والعراق وأفغانستان. وكان 

قد أُلقَي القبض على الخفي عام 2008م، ثم أُطلق َسراحه يف وقت الحق بكفالة. 

باكستان تعتقل زعيم جماعة متطرفة
بتهمة تمويل اإلرهاب

78 | العدد السادس | فبراير 2021 | 

فذ
وا
ن



إنه  أملانيا:  يف  العسكرية  املخابرات  جهاز  رئيُس  جرام  كريستوف  قال 
القوَّات  بينهم عشرون من  أملاني،  600 جنديٍّ  نحو  التحقيُق مع  جرى 
وزيرةُ  وأصدرت  لديهم،  متطرفة  روابَط  بشأن  )الكوماندوز(،  ة  اخلاصَّ
القتالية  الوََحدات  إحدى  بحلِّ  قرارًا  كارينباور  كرامب  أجنريت  الدفاع 
ة األملانية املعروفة باسم KSK، وإعادة هيكلة قيادة هذه  للقوات اخلاصَّ
اليمني  نشاطات  يف  منتسبيها  بعض  تورُّط  عن  الكشف  بعد  القوات 
رات،  املتطرف. وكشفت التحقيقاُت عن ِفقدان نحو 135 رطاًل من املتفجِّ
رات وأسلحة يف منزل  و48 ألف طلقة ذخيرة، والعثور على ذخيرة ومتفجِّ

ضابط من هذه القوات متَّهم بِصالت مشبوهة مع متطرفني نازيني.

1996م لالهتمام مبحاربة  ة األملانية عام  القواُت اخلاصَّ ست  أُسِّ وكانت 
اإلرهاب، وتخدم قواٌت تابعة لها يف البلقان وأفغانستان. وأثار التحقيُق 
مع عشرين عضوًا من هذه القوات بشأن َعالقاتهم املشبوهة بجماعات 
اليمني املتطرف قلًقا كبيرًا لدى املسؤولني األملان؛ ألنها تَُعدُّ قوةَ النخبة 

يف اجليش األملاني، وال يتجاوز عدُد أفرادها 1400 جندي. 

األمن  مستشاُر  جونز  جيمس  ر  حذَّ األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف 
القومي وقائُد قوات مشاة البحرية األسبق، من تسرُّب اليمني املتطرف 

إلى صفوف اجليش األمريكي، وذكر يف مقال نشره يف مجلة »أتالنتك« 
أن العوامل التي تقسم األمريكيني اليوم تعدُّ تهديًدا أكبَر للبالد من أيِّ 
خصم أجنبي. ودعا وزارةَ الدفاع )البنتاغون( للردِّ بقوة على األدلَّة املقلقة 
املنظمات  للبيض وغيرها من  املتعصبَة  إلى أن اجلماعاِت  التي تشير 
أعضاء  جتنيَد  وتستهدف  املسلَّحة،  القوات  إلى  تتسرَّب  قد  املتطرفة 
اخلدمة النظامية واحملاربني الُقدامى؛ لتدريبهم على التخطيط والتنفيذ 

واستعمال األسلحة.

يف  أعضاء  ثالثة  كل  من  واحًدا  أن  كشف  استقصاء  إلى  جونز  وأشار 
د أنه شهد أمثلًة على القومية  اخلدمة الفعلية يف اجليش األمريكي يؤكِّ
البيضاء أو العنصرية بني رُتَب اجليش يف األشهر األخيرة. واختتم جونز 
يكوَن  أن  يجب  املجتمع،  احلال يف  هو  كما  اجليش،  »يف  بقوله:  مقاله 
تكافؤ  لتحسني  املستمرِّ  بالسعي  مصحوًبا  العنصرية  من  التخلُّص 
اجليش  لتطوير  ولكن  فحسب،  العدل  باب  من  ليس  والدمج،  الفرص 
وتعزيز قدرته على حتقيق أهدافه«. ويُذكر أن امللوَّنني يبلغون نحو %43 
من 1.3 مليون رجل وامرأة يف اخلدمة الفعلية يف جيش الواليات املتحدة 

األمريكية. 

ب اليمين المتطرف إلى الجيش   من تسرُّ
ُ

مخاوف

في ألمانيا والواليات المتحدة
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ال تكاد تخلو مهنة من ميثاق شرف )مدونة سلوك(، يطوره أصحاب 
املهنة لتحديد ما يتنعون عنه وما يلتزمون به. وقد توالى صدور مواثيق 
ولية منذ أكثر  الشرف يف املجال اإلعالمي على املستويات احمللية والدَّ
والتعليق  ونشرها  األنباء  استقاء  يف  حفيون  الصَّ بها  ليلتزم  قرن؛  من 
عليها، ويف طرحهم آلرائهم، ويف قيامهم بوظائف الصحافة املختلفة، 
ولعل من أهم املبادئ التي تكررت يف معظم هذه املواثيق، وينبغي أن 
ر بها من يتابعون احلوادث اإلرهابية تأكيد أن "الصحفي احملترف،  نذكِّ
يتحمل التزاًما أمام املجتمع ليستخدم تلك احلرية والسلطة استخداًما 
معقواًل"، وأن "صالح املجتمع هو أسمى األولويات، فهو أهم من وظائف 

الفرد أو حتى حقوقه".
اإلعالمية  كاملتابعة  تخصًصا،  أكثر  أخرى  املواثيق  هذه  عن  وتفرع 
لالنتخابات، أو احلوادث أو احلروب، وغيرها من املجاالت التي يتناولها 
املتابعة اإلعالمية لإلرهاب تكاد تخلو من ميثاق شرف  اإلعالم، لكن 
لإلرهاب  وموضوعية  ومتوازنة  مناسبة  إعالمية  متابعة  يضمن  عربي 

تفيد املجتمع، وحتميه من غوائل اإلرهاب. 
اإلعالمية  املتابعة  يف  اإلعالم  أخطاء  من  املستمرة  الشكوى  ظل  ويف 
بالتواطؤ والتكافل املتبادل  التي تصل أحياًنا إلى حد االتهام  لإلرهاب 
ا لهذه األخطاء، يشارك يف  بينهما تزيد احلاجة إلى ميثاق شرف يضع حّدً
تطويره خبراء اإلرهاب، وهيئات الصحافة واإلعالم، ونقاباتها يف العالم 
العربي، ويحدد املبادئ احلاكمة واملرنة والواعية للتغلب على التحديات 

التي تواجه املتابعة اإلعالمية لإلرهاب، وما ينجم عنها من أخطاء.
نتها مواثيق الشرف اإلعالمية فإن هذا  إضافة إلى املبادئ التي تضمَّ

امليثاق املقترح يكن أن يتضمن عدًدا من املبادئ املهمة، منها: 
التي يكن،  	  لإلرهاب  واملتكررة  املكثفة  اإلعالمية  املتابعة  جتنُّب 

دون قصد، أن تروِّج له، وتعِرض اإلرهابيني أبطااًل يجذب إرهابهم 
اآلخرين، وتوجيه االهتمام بداًل من ذلك نحو أعمالهم الشيطانية. 

تأطير املتابعة اإلعالمية لإلرهاب واإلرهابيني يف سياق اجلرية 	 

أو  السياسية،  باملعارضة  يتصل  أي سياق  بعيًدا عن  واملجرمني، 
االختالف يف الرأي.

وتُبرز 	  اإلرهاب،  ضحايا  مع  تتعاطف  التي  السرديات  تبني 
يف  ومرونته  املجتمع  صمود  على  وتشجع  اإلنسانية،  قصصهم 
ونبذه  وتضامنه،  اإليجابية  استجاباته  وإبراز  اإلرهاب،  مواجهة 

للتطرف واإلرهاب. 
تؤكِّد خطر 	  متوازنة،  لإلرهاب  اإلعالمية  املتابعة  تكون  أن  يجب 

اإلرهاب دون مبالغة تضاعف من تأثيره السلبي، أو تؤدي عن غير 
قصد إلى حتقيق أهداف اإلرهابيني.

ي احلذر من الدعايات اإلرهابية، وعدم 	  يجب على الصحفيني توخِّ
معلومات،  مصادَر  بوصفها  دعايات  من  يقدمونه  ما  إلى  النظر 
ًغا للبحث عن قنوات غير موثوقة لها  فنقص املعلومات ليس مسوِّ

قد تكون متعاطفة مع اإلرهابيني أو تابعة لهم. 
ورمبا يساعد الصحفيني واإلعالميني يف االلتزام بهذا امليثاق وتطبيقه 
مجال  يف  خبرة  األكثر  الصحافيني  من  عات(  )جتمُّ تكويُن  الواقع  يف 
مبا  بينهم  فيما  املعلومات  تبادل  يكنهم  لإلرهاب،  اإلعالمية  املتابعة 
يؤسس لنظام مشاركة يف املتابعة اإلعالمية لألعمال اإلرهابية، وترتيب 
مراكز إعالمية تقدم لإلعالميني معلومات عن احلوادث اإلرهابية، وال 
تتركهم نهًبا للتخمينات والشائعات، ويكن أن تكون الشرطة والسلطات 
األمنية شريكني رئيسني يف توفير معلومات مفصلة، ويف الوقت املناسب 

للجمهور؛ للمساعدة يف التصدي ملصادر املعلومات املضللة.
محاربة  جهود  يف  كبيرة  ثغرة  يسد  وتطبيقه  امليثاق  هذا  مثل  تطوير 
من شبكة  اإلرهابي  احملتوى  إزالة  ذلك  أهمية عن  يقل  وال  اإلرهاب، 
وتوظيفه  لإلعالم  اإلرهابيني  استغالل  فرص  على  للقضاء  اإلنترنت؛ 
يف حتقيق أهدافهم. ومن حسن الطالع أن أدوات الذكاء االصطناعي 
إزالة  من  االجتماعي  التواصل  ات  ِمنصَّ ن  متكِّ اجلديدة  اآللي  والتعلم 

احملتوى اإلرهابي بسرعة أكبر مما يفعله الوسطاء البشريون. 

 نحو ميثاق شرف
في متابعة إعالمية لإلرهاب

عاشور بن إبراهيم الجهني
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