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مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

شروط النشر:
ابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي   اآلراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر ُكتَّ

المجلة.

 أن تكون المادة المرسلة في موضوع المجلة )محاربة اإلرهاب(، وذات صلة بأحد 
أبوابها األربعة: الفكري، واإلعالمي، وتمويل اإلرهاب، والعسكري.

واللغة  المنهج  وسالمة  ة،  والِجدَّ والموضوعية  باألصالة  المادة  تتسم  أن   
واألسلوب.

 في المواد البحثية ال بد من التزام التوثيق، بعزو األقوال إلى أصحابها، والنقول 
إلى مصادرها، وإثبات بيانات المصادر.   

 أن تكون المادة مكتوبًة بإحدى اللغات الثالث: العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
أو  الورقي  النشر  وسائل  من  وسيلة  بأي  نشرها  سبق  قد  المادة  تكون  أال   

ف اليسير فيها. اإللكتروني، ولو بتغيير العنوان والتصرُّ

ة من بحث أو كتاب، سواء أكان ذلك للكاتب نفسه أم لغيره.   أال تكون المادة مستلَّ

االعتذار  يكون  قد  ولكن  ضعفها،  ذلك  يعني  ال  نشرها  عن  نعتذر  التي  المواد   
العتبارات فنية أو غيرها، كأن تكون المادة قد ُنشر في موضوعها من قبل، وسُيبلغ 

الكاتب بذلك.

وتصحيًحا  وتعدياًل  اختصاًرا  المرسلة؛  المواد  في  التصرف  التحرير  لهيئة  يحقُّ   
وتقويًما، بما ال يمسُّ جوهر الموضوع وأفكاره الرئيسة.

 يحقُّ للكاتب أن يعيد نشر مادته بأي طريقة شاء، شرط أن ينص صراحًة أنها سبق 
نشرها في مجلة التحالف.

ا أو في إصدارات   يحقُّ لمجلة التحالف إعادة نشر المواد بأي طريقة، سواء إلكترونيَّ
مستقلة.

 يحقُّ لمجلة التحالف ترجمة الموادِّ إلى أي لغة، وإعادة نشرها بتلك اللغات.  

 )Traditional Arabic( خط ،)Word( ا ببرنامج الورد د المادة المرسلة حاسوبيًّ  ُتنضَّ
المادة  آخر  في  وجدت  إن  والمصادر  الحواشي  جعل  مع  العربية،  للغة   ،18 قياس 

بقياس 16. وخط )Times New Roman( قياس 14، للغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

إثبات اآليات القرآنية من نصِّ القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع ضرورة   يحُسن 
تخريجها بين معقوفتين بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

 يحُسن إرفاق صور توضيحية مقترحة لما يتصل بالمادة، مع ضرورة أن تكون مأخوذة 
من مواقع الصور المتخصصة ال من الصحف والمجالت.

 ُيرفق بالمادة المرسلة السيرة الذاتية للكــــــــاتب، متضمنــــة: االســــــــم الثالثـــــي، 
والنتاج  الحالية،  والوظيفة  الدراسي،  والتخصص  اإلقامــــة،  وبلــــد  والجنسيــــة، 
وصورة  المصرفي،  الحساب  ورقم  اإللكتروني،  البريد  وعنوان  والثقافي،  العلمي 
شخصية حديثة عند أول مشاركة، علمًا بأننا لن ننشر تعريفًا بالكاتب ولكن ستبقى 

في قاعدة بيانات المجلة.
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التطرف والعنف في تايالند
بين الجذور التاريخية والمعالجة اإلعالمية

مكافحة اإلرهاب في ماليزيا
ن وأحكام الدستور بين الحق في التديُّ

ة  اإلرهاب األسري من الترابط والمودَّ
إلى العنف والكراهية

ين وجبهة تحرير مورو حكومة الفلبِّ
شراكة إستراتيجية في مكافحة التطرف

المعالجة القانونية لتمجيد اإلرهاب 
في ماليزيا وإندونيسيا

الجهات الفاعلة 
في مكافحة اإلرهاب في إندونيسيا
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ة تدعو لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة اإلرهاب ة ُجدَّ ِقمَّ

 إستراتيجية كولومبيا إلنهاء الصراع
والقضاء على اإلرهاب

 الوصاية الفكرية لعقول الشباب
يمكن اختراقها

 تخريب آثار تمبكتو
جريمة إرهاب دوليـة

تصاُعد التطرف الهندوسي
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ة  ة السعودية يوم السبت 16 يوليو 2022م "ِقَمّ ُعقدت يف مدينة ُجدَّ
ة لألمن والتنمية" التي دعا إليها خادُم احلرمني الشريفني امللك  ُجدَّ
اخلليجية،  الدول  قادة  بحضور  اهلل،  حفظه  العزيز  عبد  بن  سلمان 
جو  األمريكي  الرئيس  ومشاركة  والعراق،  ومصَر  األرُدنِّ  وزعماء 
تتطلَّب  التي  يات  التحدِّ من  عدًدا  ة  الِقمَّ يف  احلضوُر  وناقش  بايدن. 
عماًًل جماعّيًا مشترًكا ملواجهتها، ولتحقيق األمن واالستقرار والتنمية 

واالزدهار يف املنطقة.
رفُض  منها:  القضايا،  من  عدد  حياَل  الرؤى  اتفاَق  ة  الِقمَّ َدت  أكَّ وقد 
املدنيني  على  احلوثيني  هَجمات  واستنكاُر  أنواعه،  بجميع  اإلرهاب 
ملكافحة  ولية  والدَّ اإلقليمية  اجلهود  تعزيز  الطاقة، وضرورةُ  ومنشآت 
وتسليحها،  اإلرهابية  اجلماعات  متويل  ومنُع  واإلرهاب،  التطرف 
ْدع املشتركة  والتعاوُن والتنسيق بني الدول لتطوير قُدرات الدفاع والرَّ

ي للمخاطر الزائدة النتشار أنظمة الطائرات املسيَّرة.  للتصدِّ
وليُّ العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يف كلمته، عن  وأعرَب 
ة يف بدء عهٍد جديد من التعاون، وتعميق الشراكة  أمله يف أن تُسهَم الِقمَّ
يات العاملية، وال سيَّما يف أعقاب جائحة  اإلستراتيجية يف مواجهة التحدِّ
ولية إلنعاش  كورونا )كوفيد 19( التي توجب بذَل مزيد من اجلهود الدَّ
االقتصاد العاملي. ودعا وليُّ العهد إيراَن إلى التعاون مع دول امِلنطقة، 
ل يف شؤونها؛ لتحقيق االستقرار فيها. وأعلن دعَم اململكة  وعدم التدخُّ

جلميع اجلهود الرامية إلى حلٍّ سياسي لألزمة اليمنية وتثبيت الُهدنة. 
موضًحا أن مستقبل امِلنَطقة يقضي بتبنِّي رًؤى تضع يف أولويَّاتها حتقيَق 
األمن واالستقرار واالزدهار، وتُعنى بإرساء االحترام املتباَدل بني الدول، 
يات  التحدِّ وجه  يف  والصمود  واالجتماعية،  الثقافية  األواصر  وتوثيق 

األمنية والسياسية.
د الرئيس األمريكي جو بايدن، دعَم شركاء الواليات املتحدة  ولقد أكَّ
أن  إلى  مشيًرا  املنطقة،  تواجه  التي  املشكاًلت  حللِّ  احلليفة  والدول 
د االستقرار يف الشرق األوسط، لكنَّ هناك  أنشطة إيران ما زالت تهدِّ
ر  ستوفِّ األمريكية  اإلدارة  وأن  التهديدات،  هذه  ملواجهة  قوية  عزميًة 
على  باحلصول  إليران  تسمَح  ولن  املواجهة،  تلك  يف  الدعَم حللفائها 
ساًلح نووي، وتعريض حرية املاًلحة البحرية للخَطر، وأنها ستعمل على 
التهديدات  ر حللفائها؛ ملواجهة  املبكِّ ية واإلنذار  الدفاعات اجلوِّ تعزيز 

ية احملتَملة. اجلوِّ
تطلُّع  ان،  نهيَّ آل  زايد  بن  محمد  الشيُخ  اإلمارات  دولة  رئيُس  وأبرز 
وضرورة  واألمل،  التفاؤل  ِملُؤها  بروح  املستقبل  إلى  الشابَّة  األجيال 
تعزيز هذه الروح، والثقة يف أن الدول تسير يف االجتاه الصحيح، مع 
التأكيد أن دولة اإلمارات تؤمن بأن الساًلم واحلوار والعيش املشترك 

هو السبيُل لتحصني مستقبل األجيال املقبلة.
اح السيسي، أنه حان الوقُت كي تتحَد  وبنيَّ الرئيُس املصري عبد الفتَّ

ة تدعو لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة اإلرهاب ة ُجدَّ  ِقمَّ
التحالف اإلسالمي يرحب بالبيان الختامي للقمة
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اجلهوُد لوضع نهاية للصراعات املزمنة واحلروب األهلية التي أرهقت 
لبعض  املجاَل  وأتاحت  وثرواتها،  مواردها  وضيَّعت  املنطقة،  شعوَب 
واالعتداء غير  للدول،  الداخلية  الشؤون  ل يف  للتدخُّ القوى اخلارجية 
د  وجدَّ أجيالها.  ومصير  راتها  مبقدَّ والعبث  أراضيها،  على  املشروع 
واإلرهاب،  املتطرف  الفكر  مبكافحة  بالده  التزاَم  السيسي  الرئيُس 
والقضاء على جميع التنظيمات واجلماعات املسلَّحة املنتشرة يف بعض 
ر لها املأوى  ِبقاع العالم العربي، داعًيا الدوَل التي تدعم اجلماعاِت وتوفِّ
واملاَل والسالح والتدريب أن تراجَع حساباتها وتقديراتها اخلاطئة، وأن 
تُدرَك أنه ال تهاوَن يف حماية األمن القومي وما يرتبط به من خطوط 

حمراء.
ي امللك عبد اهلل بن احلسني، إلى ما نتَج عن األزمة  وأشار العاهل األرُدنِّ
الروسية األوكرانية من آثار سيِّئة يف الطاقة والغذاء، وإلى الصراعات 
ة التي يشهدها اإلقليم، وهي تتطلَّب تعاوًنا إقليمّيًا تكاملّيًا يف  املستمرَّ
أن  ًدا  مؤكِّ الشعوب،  ملصالح  رعايًة  والطاقة  الغذائي  األمن  مجاالت 
دة على احلدود، يف مكافحة عمليات  األرُدنَّ يواجه مخاطَر أمنيًة متجدِّ
املنطقة  د  يهدِّ كبيًرا  خطًرا  باتت  التي  واألسلحة  رات  املخدِّ تهريب 

ولي. لها األرُدنُّ نيابًة عن املجتمع الدَّ بأسرها، وهي مسؤولياٌت يتحمَّ

ة  الِقمَّ إن  خليفة:  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  البحريني  العاهُل  وقال 
الشراكة  ومتتني  التاريخية،  الصداقة  َعالقات  لتوثيق  طيِّبة  فرصة 
املتحدة  والواليات  والعربية  اخلليجية  الدول  بني  اإلستراتيجية 
األمريكية، الفًتا إلى أن احلفاظ على األمن اإلقليمي يستدعي العمَل 

َل إلى تسوية سياسية لألزمة اليمنية. املشترك، والتوصُّ

أميُر قطر متيم بن حمد آل ثاني بأن حتقيَق االستقرار  فيما أوضح 
تتطلَّب  التنمية  وأن  كلِّه،  والعالم  للِمنطقة  اخلليج ضروريٌّ  ِمنَطقة  يف 
ًدا موقَف بالده الثابَت بتجنيب  القضاء على النزاعات والصراعات، مؤكِّ
أن  مضيًفا  النووي.  التسلُّح  مخاطَر  األوسط  والشرق  اخلليج  منطقة 
ر  يوفِّ املتحدة  األمم  وميثاق  ولي  الدَّ للقانون  النزاعات  أطراف  احتكام 
على الشعوب كثيًرا من الضحايا واملآسي. وأشاد أميُر قطر بالُهدنة بني 

األطراف اليمنية، ومببادرة اململكة العربية السعودية يف هذا الشأن.
مع  الكبير  التعاوَن  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيُس  وأبرز 
واالنتصار  اإلرهاب  محاربة  بارز يف  أثٌر  له  كان  الذي  العرب  أشقائه 
ة القتالع التطرف  ًدا أن الطريق ال تزال ممتدَّ على تنظيم داعش، مؤكِّ
ولية؛  ا يستدعي تعزيَز اجلهود الوطنية واإلقليمية والدَّ من جذوره، ممَّ
لوضع سياسة شاملة ملكافحة اإلرهاب وجتفيف منابع متويله؛ بالتعاون 

األمني املشترك وتباُدل املعلومات واخلبرات.
وعبَّر وليُّ عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد الصباح عن أمله يف أن 
تتضافَر اجلهود ملعاجلة األوضاع املأساوية التي مترُّ بها املنطقة، وال 
سيَّما األوضاِع يف العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان، ومعاجلة 
األمن  استقرار  على  بظاللها  تُلقي  تزال  ال  التي  اإلقليمية  القضايا 

اإلقليمي والعاملي.
بالبيـان  اإلرهـاب  العسـكري حملاربـة  اإلسـالمي  التحالـُف  ـب  رَحّ وقـد 
موافًقـا  أتـى  إذ  والتنميـة؛  لألمـن  ة  ُجـدَّ ـة  ِقمَّ عـن  الصـادر  اخلتامـي 
ًزا خُلططـه وأهدافـه يف نبـذ التطـرف والعنـف  لسياسـة التحالـف، ومعـزِّ

واإلرهـاب. 



 باحث متخصص في شؤون التطرف واإلرهاب، مصر.

اإلرهاب في أمريكا الالتينية
زات والتأثيرات  المحفِّ

ر  ُده مؤشِّ ته بني دولة وأُخرى، وهو ما يؤكِّ ًعا تتباين حدَّ تشهد دوُل أمريكا الالتينية حضوًرا إرهابّيًا متنوِّ
اإلرهاب العاملي الذي أصدره معهُد االقتصاد والسالم IEP عام 2022م، والذي يذهب إلى أن مستوى 
ًيا خِطًرا يف وجه املجتمع  ا كان عليه قبل عقد من الزمن؛ حتى بات حتدِّ اإلرهاب هناك ازداد كثيًرا عمَّ
التنظيمات  لبعض  )لوجستّيًا(  ِخْدمّيًا  البالد أصبحت مركًزا  تلك  كثيًرا من  أن  بأسره، وال سيَّما  ولي  الدَّ
اإلرهابية، التي متتدُّ آثارها إلى الشرق األوسط، وهذا ما يقتضي السؤاَل عن أبرز معالم هذا النشاط، 

وآفاقه، وُسبل مكافحته.

 أحمد زغلول شالطة  
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لية معالم أوَّ
دولًة  خمسني  أعلى  قائمة  يف  الالتينية،  أمريكا  من  دول  أربُع  تبرز 
ر الذي يرتِّب الدول بحَسب مستوى  تأثًُّرا باإلرهاب عاملّيًا، َوفًقا للمؤشِّ
كعدد  اإلرهابي؛  النشاط  جوانب  مختِلف  رصد  بعد  فيها،  اإلرهاب 
واألضرار.  والرهائن  واإلصابات،  الَوَفيات  وعدد  اإلرهابية،  احلوادث 
ر  مة هذه الدول كولومبيا التي جاءت يف املرتبة الـ 14 مبؤشِّ ويف مقدِّ
ر 6.49، ثم بيرو يف املرتبة 37  7.06، يليها تشيلي يف املرتبة 18 مبؤشِّ
ر 4.005. وهذه النتائج  ر 4.47، ثم فنزويال يف املرتبة 46 مبؤشِّ مبؤشِّ
ا تشهده هذه الدوُل من صراعات سياسية أو ِعرقية أو فكرية،  تعبِّر عمَّ
مة، واألنشطة غير الشرعية. فضاًل عن نشاط عصابات اجلرمية املنظَّ
التهديدات  مستوى  إلى  رات  املؤشِّ أبرز  من  السالح  واردات  وتَُعدُّ 
يات األمنية التي تتعرَّض لها الدول، سواءٌ التهديداُت التقليدية؛  والتحدِّ
كالتنظيمات  التقليدية؛  غيُر  أو  القومية،  ُهويَّتها  تعزيز  إلى  كاحلاجة 
املشروعة،  غير  والتجارة  هاتها،  وتوجُّ أنواعها  اختالف  على  اإلرهابية 

وطأة  من  تزيد  التهديداُت  وهذه  مة.  املنظَّ واجلرمية 
مع  القائمة،  واالجتماعية  السياسية  األَزمات 

يات اإلرهاب.  توفير بيئة ِخصبة الستمرار ُمغذِّ
يف  الوارداُت  تلك  ُق  تتدفَّ ذلك  ونتيجَة 

دول أمريكا الالتينية والكاريبي على جميع الُقوى األمنية والعسكرية 
الرسمية للدول، وعلى احلركات والُقوى السياسية املعارضة، فضاًل عن 

مة. عصابات اجلرمية املنظَّ
الصادر عن معهد  ولي  الدَّ واألمن  السالح  ونزع  التسلُّح  تقريُر  ويشير 
النفقات  زيادة  إلى  2021م،  يف  ولي  الدَّ السالم  ألبحاث  »إستوكهولم« 
العسكرية يف تلك الدول عام 2019م، بنسبة بلغت 8.1% مبقدار 8.7 

مليارات دوالر. 

حوافز البقاء
تتوافُر فيها أسبابُه، وتدعم استمراَره  التي  البيئة  ينَشُط اإلرهاب يف 
وبقاءه. ويف اإلقليم الالتيني توافرت عوامُل شتَّى أسهَمت يف تغذية حالة 
ة، على  العنف واإلرهاب يف بلدانه؛ فبالنظر إلى البيئة السياسية العامَّ
ما بني دولها العشرين من فروق واختالفات، جند أنها 
واإلرهاب؛  العنف  يات  ُمغذِّ حتمل 

كغياب االستقرار 
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السياسية،  األحزاب  ووهن  ساتية،  املؤسَّ الرقابة  وضعف  السياسي، 
دة  املتمرِّ اليسارية  اجلماعات  حضور  عن  فضاًل  االستقطاب،  ة  وشدَّ
ات املسلَّحة  التي تسعى إلى التغيير باستغالل النزاع املسلَّح، مثل: القوَّ
باملكسيك،  الوطني  للتحرير  »زاباتيستا«  وجيش  الكولومبية،  الثورية 
بيرو، حيث ُحمَل السالح ألهداف سياسية على  والطريق املضيء يف 
أنه احللُّ السريع واملـُجدي، وانتقلت السيطرة األمنية من ُسلطة الدولة 
حدَث كما  األحيان،  بعض  يف  الشرعية  غير  املسلَّحة  اجلماعات   إلى 

يف املكسيك. 
االقتصادي،  املشهد  واضح يف  أثٌر  السياسية  األوضاع  لهذه  كان  وقد 
وآفاقه،  العاملي  االقتصادي  الوضع  عن  املتحدة  األمم  تقريُر  ويذهب 
ط  ى إلى انخفاض متوسِّ إلى أن ضعَف برامج التنمية يف هذه الدول أدَّ
ا نتج عنه اإلخفاُق يف حتقيق  دخل الفرد وارتفاع مستويات الفقر، ممَّ
السياسية،  سات  املؤسَّ يف  الثقة  وغياُب  الشامل،  االقتصادي  النموِّ 
ة واملظاهراُت  وتأجيُج االحتجاجات الشعبية؛ لتندلَع اإلضراباُت العامَّ
العنيفة يف بعض الدول؛ كاألرجنتني وبوليفيا وتشيلي. ويستمرُّ الركود 
املدعوم  الكلِّي  االقتصادي  التكييف  برنامج  إخفاق  بعد  األرجنتني  يف 
ولي. ويشير تقرير التسلُّح ونزع السالح واألمن  من صندوق النقد الدَّ
ولي لعام 2020م إلى أن الزياداِت الضريبيَة وتخفيضات املعاشات  الدَّ
أُخمَدت بحملة قمع  التي  ألهبَت االحتجاجاِت  كولومبيا  التقاعدية يف 
رطة الوطنية مبؤازرة جماعاٍت مسلَّحة موالية للحكومة؛  شديد من الشُّ

ى إلى انكماش االقتصاد يف عام 2019م بنسبة %5.7.  ا أدَّ ممَّ
ويف ظلِّ غياب القانون، واشتداد الصراع بني أعضاء املافيا، تنمو أنواُع 
املتحدة  األمم  مكتب  لتقرير  وَوفًقا  املشروعة.  غير  واألنشطُة  الفساد 
الرئيس  احملرُك  هي  العصاباِت  فإن  رات؛  واملخدِّ باجلرمية  املعني 
الت جرائم القتل يف أجزاٍء مختلفة من أمريكا الالتينية،  الرتفاع معدَّ
لت  وقد أشار التقريُر الذي صدَر عام 2019م أن أمريكا الوسطى سجَّ
ق  ى ارتفاُع تدفُّ ل 62.1%. وأدَّ ل جرائم قتل عام 2017م مبعدَّ أعلى معدَّ

ارتفاع  إلى  واملكسيك  وهندوراس  البرازيل  من  مناطَق  يف  الكوكايني 
الت جرائم القتل، ويُرجع التقرير ذلك إلى توافر األسلحة النارية،  معدَّ
انضمَّ  كولومبيا  ويف  مة.  املنظَّ اجلرمية  وجماعات  العصابات  وانتشار 
إلى  املنحلَّة  العسكرية  شبه  اجلماعات  يف  السابقني  املقاتلني  بعُض 
ه سياسي  رات واالبتزاز، دون توجُّ العصابات املتورِّطة يف تهريب املخدِّ

واضح؛ ليؤثِّر كلُّ ذلك سلًبا يف واقع املجتمعات املعيشية.
ملختِلف  مناسبة  بيئًة  الالتينية  الدول  يف  األوضاع  مجَمُل  وتبدو 
التنظيمات،  لتلك  نشاط  بيئَة  ليست  أنها  ومع  اإلرهابية،  التنظيمات 
فإنها متثِّل إحدى البيئات اخِلْدمية )اللوجستية( لها، حيث تزداد فرُص 
واالجتماعية  السياسية  البيئة  من  االستفادة  يف  اإلرهاب  تنظيمات 
بالتحالف  الشرعية  املشاريع غير  لتنمية مواردها، يف ظلِّ منوِّ فرص 
ا ألعضاٍء من  الدول ممّرً تلك  بعُض  كانت  لذا  العصابات احمللِّية.  مع 
هني إلى الواليات املتحدة، عبر الطرق اآلمنة ملافيا  تنظيم داعش متوجِّ
رات والسالح. وسبق أن قايَضت مجموعُة فارك اإلرهابيُة  تهريب املخدِّ
رات مع تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي،  الكولومبية األسلحَة باملخدِّ

إضافًة إلى التعاون بني داعش والقاعدة وعصابات »املاراس«.
رات، وغسل األموال يف تلك املنطقة،  وقد صارت أنشطُة جتارة املخدِّ
ِوجهَة استثمار لتنظيمات أُخرى مثل حزب اهلل اللبناني اإلرهابي، منذ 
بي  الثمانينيَّات امليالدية، حني أبرَم احلزُب صَفقاٍت بالتنسيق مع مهرِّ

رات يف كولومبيا وفنزويال واملكسيك. املخدِّ

االرتباطات والتأثيرات
ة البُعد اجلغرايف، وغياب املشتَركات اجلوهرية بني دول أمريكا  مع شدَّ
الالتينية والشرق األوسط، يشير الواقُع إلى ارتباطات وتأثيرات مختلفة 
اإلرهابية  التنظيمات  من  كثيًرا  أن  يف  جلّيًا  ذلك  يبدو  الطرفني.  بني 
)اللوجستية(  املساِندة  للِخْدمات  وُمنطلًقا  مركًزا  الدول  تلك  يف  ترى 
ألنشطتها غير املشروعة، وقد حَرَصت كثيٌر من التنظيمات اإلرهابية 
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املعوملة يف الشرق األوسط على أن يكون لها حضوٌر يف تلك املنطقة، 
على الرغم من ُعمق االختالف يف بنية تلك اجلماعات فكرًة ومشروًعا 

ومرجعية وبيئة سياسية.
واحمللِّية  ًة،  خاصَّ )املعوملة  اإلرهابية  التنظيماُت  ترغب  العموم  وعلى 
دول  التقليدية، يف  ُحضورها  دوائر  خارَج  ٍد  مساحاِت متدُّ أحياًنا( يف 
أُخرى بعيدة؛ بهدف اإليحاء باتِّساع مساحة االنتشار احلقيقية، وإعالء 
فكرة الترابط الوثيق لدى عموم مؤيِّديها احلقيقيني يف الواقع واحملتَملني 
ًسا خارجّيًا يُفيد حاَل حصول ضغط  افتراضّيًا، إضافًة إلى كونها متنفَّ
نه من حماية مقاتليه وأتباعه بإعادة توجيههم  داخلي على التنظيم، وميكِّ
إلى أماكَن جديدة. وإن توافر مناطِق انتشار للتنظيمات يف دول شتَّى، 
م ِخْدمات داعمة للمقاتلني املارِّين عبر  اٍت ومراكَز آنيَّة تقدِّ يجعلها ممرَّ

تلك الدول.
وهنا نشير إلى عوامَل تساعد على جذب التنظيمات اإلرهابية إلى دول 
السياسية  املواقف  التقارُب يف  املثال:  منها على سبيل  ما،  مناطَق  أو 
استغالُل  أو  وإسرائيل.  كالَعداء ألمريكا  الدول؛  وتلك  التنظيمات  بني 
د  التنظيمات لضعف تلك الدول، واستثمار أَزماتها؛ وسيلًة للبقاء والتمدُّ
جتاوز  يف  ة  املستمرَّ الرغبة  وهي  أعلى  مصلحة  وحتقيق  واالستثمار، 
متطرفة  ِكيانات  بصفتها  حظرها؛  إلى  الساعية  ولية  الدَّ الضغوط 
ار  كاالجتِّ محلِّّيًا  املشروعة  غير  األنشطة  منوِّ  إلى  إضافة  وإرهابية، 

رات واألسلحة، وغيرها من صور الفساد. باملخدِّ
التنظيمـات  ملختِلـف  مناسـبًة  الالتينيـة  الـدول  يف  األوضـاُع  تبـدو  لـذا 
اإلرهابيـة، فمـع أنهـا ليسـت بيئـَة نشـاط رئيـس لتلـك التنظيمـات، باتـت 
إحـدى البيئـات الداعمـة لهـا، حيـث تـزداد فـرُص التنظيمـات اإلرهابيـة 
يف االسـتفادة مـن البيئـة السياسـية واالجتماعيـة هنـاك لتنميـة مواردها 
مـع  بالتحالـف  وذلـك  الشـرعية،  غيـر  مشـاريعها  ولتنميـة  املاليـة، 

احمللِّيـة.  العصابـات 

ي  ضرورة التصدِّ
ولي يف سبيل مكافحة مختِلف  ا إحكاُم أواِصر التعاون الدَّ من املهمِّ جّدً
بإنشاء  وذلك  وفاعلة،  ًة  جادَّ مكافحًة  اإلرهابية،  التنظيمات  أمناط 
تستظلُّ  ِقطاعاته،  اختالف  على  باإلرهاب  صة  متخصِّ إقليمية  جلاٍن 
ولية املعنية باإلرهاب، وتستند إلى بحث نشاط اإلرهاب  باجلهات الدَّ
د وحتليله، مع تفكيك شبكات  وجماعاته احمللِّية يف نطاق جغرايف محدَّ
دة يجري تطبيُقها  دعمه وعوامل تغذيته، َوفَق مجموعة ضوابَط ُمحدَّ
على  عملية  توصياٍت  إلى  للوصول  اجلغرافية،  الِقطاعات  على جميع 
تلك  تفكيك  ولي من  الدَّ املجتمع  لتمكني  التنظيمات،  تلك  بواقع  دراية 

التنظيمات، وقطع أواِصر التعاون فيما بينها. 
كفاءة  لرفع  مقترحة  مسارات  ِعّدةَ  هناك  أن  نرى  اجلانب  هذا  ويف 

ي لهذه اجلماعات، ومنها: اجلهود املبذولة يف التصدِّ
مكافحة 	  سياسات  أُُطر  مبراجعة  واملستمرُّ  وري  الدَّ االهتماُم 

اإلرهاب، وتطويرها وحتديثها، واالرتقاءُ بالبرامج القائمة، وإعادة 
بة  إنتاج سياسات أكثر قدرًة وكفاءة يف التعامل مع األسباب املركَّ

ي التنظيمات اإلرهابية. التي تُفضي إلى التطرف والعنف، وتغذِّ
إليها، يف 	  يُلتَزم بها، ويُحتَكم  ة  ولي على ضوابَط عامَّ الدَّ التوافُق 

ود؛ جتنًُّبا لوقوع أيِّ تباين يف  وضع ِكيانات إرهابية يف القوائم السُّ
ًسا وورقًة  وجهات النظر بني دولة وأُخرى، تتَّخذه املنظماُت ُمتنفَّ

رابحة يف مناوراتها.
مراجعُة األساليب والوسائل القائمة وحتديثُها، يف مجال مواجهة 	 

لتجفيف  الدول؛  عبر  املتداَولة  املشروعة  غير  األموال  حركة 
مصادر التمويل ملختِلف التنظيمات اإلرهابية.

حقيقـة 	  علـى  والوقـوف  لإلرهـاب،  احلاضنـة  املناطـق  حتديـدُ 
ولية إلى حتقيق االسـتقرار السياسـي  أَزماتها؛ لتوجيه اجلهود الدَّ
ًرا واسـتهداًفا مـن  فيهـا وتنميتهـا، وال سـيَّما الـدول األكثـر تضـرُّ

اإلرهابيـة.  التنظيمـات 
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 باحث متخصص وأستاذ العلوم السياسية، األرجنتين.

حزب الله وتجارة المخدرات في األرجنتين

تمويل إرهابي عابر للقارات

موم القاتلة أو املساعدةُ  رات َعالقة نفعية وثيقة، فالتجارةُ يف هذه السُّ الَعالقُة بني اإلرهاب وجتارة املخدِّ
يف  واالستمرار  البقاَء  لها  تضمن  التي  اإلرهابية،  للتنظيمات  الرئيسة  املالية  املصادر  أحُد  تهريبها،  يف 
بها. وَوفًقا ملنظمة النزاهة املالية  ممارسة أنشطتها التخريبية؛ لوفرة عائداتها التي غالًبا ما يصُعب تعقُّ
مليار دوالر سنوّيًا، واخلطُّ  و652   426 تتراوح بني  رات  املخدِّ أموال عمليات جتارة  إجماليَّ  العاملية فإن 

الفاصل بني الشبكتنَي اإلجرامية واإلرهابية ازداد ضبابيًة يف السنوات األخيرة.

 د. فيدريكو سايتوني 
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ى  أنماط شتَّ
واجلرمية  املخدرات  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  تقرير  أوضح 
ةَ  رات عدَّ )UNODC(، أنَّ الشتراِك التنظيمات اإلرهابية يف جتارة املخدِّ
واألتاوى  رائب  الضَّ بانخراٍط محدود يقف عند حتصيل  تبدأ  أمناط، 
وميتدُّ  سيطرتها،  مناطق  يف  مترُّ  التي  التهريب  قوافل  حماية  مقابَل 
رات. وأكد  إلى االشتراك يف خطوط التهريب، وصواًل إلى إنتاج املخدِّ
التقرير أن التنظيماِت اإلرهابيَة يف العالم تسيطر على أجزاٍء واسعة 
إفريقيا،  وغربي  آسيا،  وَسط  يف  رات،  املخدِّ لتهريب  َدولية  طرق  من 

ودول الساحل، وشرقي إفريقيا، وغير ذلك من مناطق العالم.
رات من الدول  ويف األرجنتني، تَُعدُّ مدينة »روساريو« مركًزا لعبور املخدِّ
أرًضا  البالد  أضَحت  وقد  واستهالكها،  لتهريبها  ومركًزا  املجاورة، 
رات  ِخصبًة لهذه التجارة؛ لتوافر املوادِّ األولية الضرورية إلنتاج املخدِّ
قضائية  مصادَر  وبحَسب  »الكوكايني«.  وأشهرها  محلِّّيًا،  تُصنَع  التي 
ق إيراداٍت ماليًة كبيرة لهذه املدينة، تصل إلى  فإن هذه األنشطَة حتقِّ
نحو ثالثة ماليني يورو شهرّيًا. وقد برَز حديًثا نوٌع جديد من اإلرهاب 
تهريب  األراضي بني عصابات  بالصراع على مساحات من  له َعالقٌة 
يات الرئيسة التي  رات املختلفة؛ لذا باتت هذه القضيُة أحَد التحدِّ املخدِّ

ة يف األرجنتني. ة العامَّ تواجه ُسلطات األمن الفيدرالية والصحَّ

اإلرهاب في األرجنتين
يف  رات  املخدِّ وتهريب  اإلرهاب  بني  الصلة  حتليل  يف  اخلوض  قبل 
بسببهما  عانى  اإلرهاب  من  نوعني  إلى  اإلشارةُ  املهمِّ  من  األرجنتني، 
األرجنتني  الذي عرفته  الدولة،  إرهاب  األول:  النوع  كثيًرا؛  البلد  هذا 
ص  ويتلخَّ العسكري.  احلكم  أثناء  يف  العشرين،  القرن  سبعينيَّات  يف 
االعتقاالت غير  مثل:  ية،  السرِّ املمارسات احلكومية  يف مجموعة من 
القانونية، والتعذيب، واإلخفاء الَقْسري ألشخاص ما زالوا مختفني منذ 
سنوات طويلة وال يُعَرف عنهم شيء. وهذا النوُع من اإلرهاب هو ردُّ 
فعل عسكريٌّ على عنف العصابات املسلَّحة يف األرجنتني وعدٍد من دول 

أمريكا اجلنوبية. 

والنوع الثاني: حوادُث إرهابية، وجتلَّت يف عدٍد من احلوادث الشهيرة، 
 17 يف  آيرس  بوينس  العاصمة  يف  اإلسرائيلية  فارة  السِّ تفجير  مثل: 
آخرين.   129 وجرح  شخًصا   29 بحياة  أودى  الذي  1992م،  مارس 
والهجوم االنتحاري على الرابطة اليهودية األرجنتينية املشتركة يف 18 
لت احلكومُة  يوليو 1994م، وقد أسفَر عن 85 قتياًل و300 جريح. وحمَّ
األرجنتينية حزب اهلل اللبناني اإلرهابي، املسؤوليَة عن هذين التفجيرين.
األرجنتينية  احلكومُة  أجرت  األخير،  الهجوم  من  سنوات  وبعد 
وطنيَّتان  وكالتان  وأُنشئت  الوطنية،  االستخبارات  لنظام  إصالحاٍت 
يُديرهما موظفون مدنيون، ويشرف عليهما الكونغرس الوطني. إحدى 
صٌة يف االستخبارات  هاتني الوكالتني تابعٌة لِوزارة الدفاع، وهي متخصِّ
وهي  الوطني،  األمن  لِوزارة  تابعة  األُخرى  والوكالُة  اإلستراتيجية، 

ة يف االستخبارات اجلنائية.  مختصَّ

رات   تهريب المخدِّ
رات  املخدِّ لعبور  مركٌز  أنها  على  األرجنتني  ُصنِّفت  قريب،  وقت  حتى 
ِة الكوكايني، إلى أوروبا وعدٍد  املنتَجة يف الدول املجاورة، وال سيَّما مادَّ
عبور  حركُة  ونِشَطت  واستهالكها،  لتهريبها  ومقرٌّ  العالم،  دول  من 
لت األرجنتني  بة يف نهري البارانا واألوروغواي. ثم حتوَّ ْحنات املهرَّ الشِّ
العقد  بداية  ومع  رة.  املخدِّ املوادِّ  هذه  من  ألنواع  ُمنِتج  إلى  بعُد  فيما 
أكثر  أحَد  األرجنتني  أصبحت  والعشرين،  احلادي  القرن  من  الثاني 
الدول استهالًكا للكوكايني يف أمريكا الالتينية، فيما تأتي البرازيُل يف 

املركز األول. 
وتهريب  اإلرهاب  بني  القوية  لَة  الصِّ تثبت  بحوٌث جنائية  هناك  وليس 
ولية،  الدَّ املؤسسات  بعض  حتقيقاِت  ولكنَّ  األرجنتني،  يف  رات  املخدِّ
العمل  ومجموعة  واجلرمية،  رات  للمخدِّ املتحدة  األمم  مكتب  مثل 
املالي )فاتف(، تؤكِّد وجوَد أدلَّة على متويل اإلرهاب من ِقبَل املنظمات 
أمريكا  مناطق  بعض  يف  رات  املخدِّ تهريب  يف  العاملة  اإلجرامية 
اجلنوبية. ومن أبرز هذه املناطق ِمنَطقة »احلدود الثالثية« التي تضمُّ 
وتتَّسُم  الباراغواي.  شرق  وجنوب  البرازيل  وجنوب  األرجنتني  شمال 
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هذه املنطقُة القريبة من شالالت »إجوازو« بضعف الرقابة بني املدن 
الثالثة املتاِخمة للحدود، وهي فوز دو إيغواسو )البرازيل(، وسيوداد ديل 
إستي )الباراغواي(، وبويرتو إجوازو )األرجنتني(. وباتت هذه املنطقُة 
َمعبًرا للتجارة القادمة من البلدان الثالثة وكولومبيا، تسلكه املنظماُت 

اإلجرامية العاملة يف هذه التجارة املمنوعة. 
وتشير التحقيقاُت إلى تورُّط حزب اهلل اللبناني اإلرهابي يف أنشطٍة 
السالح  وتهريب  األموال،  غسل  مثل:  املنطقة،  تلك  يف  قانونية  غير 
من  عدٌد  يقيم  حيث  األمني،  الوضع  هشاشَة  ُمستغاّلً  رات،  واملخدِّ
املكان،  ذلك  يف  اللبنانية  اجلالية  أبناء  من  اإلرهابي  التنظيم  أعضاء 
احلرب  أثناء  يف  املاضي،  القرن  سبعينيَّات  إليه يف  هاجروا  أن  سبَق 

األهلية اللبنانية.
اِت األمن ألقت القبَض  وَوفًقا لتقرير إعالمي بثَّته قناةُ العربية، فإن قوَّ
على شـبكة إجرامية يقودها شـخٌص يُدعى »ناصر عباس بحمد«، وهو 
لبنانـي يعيـش يف مدينـة »سـيوداد ديـل إسـتي« وأحـُد أهـمِّ أعضـاء حزب 
اهلل، أنشأ َمساًرا يف ِمنَطقة احلدود الثالثية لتوريد ِشْحنات الكوكايني 
مـن أمريـكا الالتينيـة إلـى األسـواق اخلارجيـة. وبحَسـب التقريـر، فـإن 
الباراغـواي،  ا يف  احلـدودي وحتديـدً ث  املثلَـّ اإلرهابـي يف  اهلل  حلـزب 
وعمليـات غسـل  رات  املخـدِّ مـن جتـارة  أنشـطته  لتمويـل  كبيـرة  شـبكًة 
ت هـذه الشـبكُة إلـى غربـيِّ إفريقيـا وأوروبـا وعـدٍد مـن  األمـوال، وامتـدَّ

دول الشـرق األوسـط.

تجميد أصول الحزب
بعيــًدا عــن أنشــطة حــزب اهلل يف ِمنَطقــة احلــدود الثالثيــة، جتــُدر 
اإلشــارة إلــى أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وضعــت مكافحــَة اإلرهــاب 
رات هدًفــا إســتراتيجّيًا حلمايــة أمنهــا القومــي،  ولــي وتهريــب املخــدِّ الدَّ
ــني االحتــاد  ــا وب ــًة بينه ــت قائم ــي كان ــاردة الت ــاء احلــرب الب عقــب انته

الســوفيتي ســابًقا، وَشــِمَل هــذا الهــدُف أيًضــا مكافحــَة غســل األمــوال، 
ــَة علــى التجــارة اإلقليميــة، فــإن هــذه األنشــطَة طاملــا ارتبطــت  والرقاب

بتمويــل اإلرهــاب. 
هذا  لتحقيق  الالتينية  أمريكا  دول  معظُم  تعاونت  اجلانب  هذا  ويف 
ولية يف أمريكا  ت إلى عضوية مجموعة العمل املالي الدَّ الهدف، وانضمَّ
َست يف مطلع القرن احلادي والعشرين.  الالتينية )GAFILAT( التي أُسِّ
لطات  ت األرجنتني عضًوا إلى هذه املجموعة، أنشأت السُّ وبعد أن انضمَّ
صة يف املعلومات املالية، تُعَرف باسم »َوحدة  األرجنتينية مؤسسًة متخصِّ
األموال  وغسل  اإلرهاب،  متويل  ملكافحة  )FIU(؛  املالية«  املعلومات 

رات، والفساد.  الناجتة عن تهريب املخدِّ
جتميُد  منها:  للمكافحة،  قانونيًة  صالحياٍت  الَوحدةُ  هذه  ومتتلك 
لطات  األصول حاَل اكتشاف عمليات من هذا النوع. وقد اتَّخَذت السُّ
األرجنتينية حزَب اهلل اإلرهابي هدًفا رئيًسا لهذه العمليات. وبحَسب 
تقرير رسمي صدَر عن َوحدة املعلومات املالية؛ فإن التنظيم كان يبحث 
عن مصادر متويل لفروعه يف أنحاء العالم، ومن ذلك ِمنَطقة احلدود 
على  ولي  الدَّ النظاُم  فرَضها  التي  العقوبات  بعد  سيَّما  وال  الثالثية، 
النظام اإليراني الداعم حلزب اهلل. وقد اتخذ احلزُب من األرجنتني 
أهدافه اخلبيثة، واحلصول  املتطرف، وحتقيق  مكاًنا ملمارسة نشاطه 

على األموال الالزمة لتمويل إرهابه. 
لــذا أعلنــت َوحــدةُ املعلومــات املاليــة يف يوليــو 2019م جتميــَد األصــول 
التابعــة للحــزب وأعضائــه. وأعلــن وزيــُر اخلارجيــة األرجنتينــي آنــذاك 
»خورخــي فــوري« علــى هامــش املؤمتــر الثانــي ملكافحــة اإلرهــاب، الــذي 
2019م،  يوليــو  آيــرس يف  بوينــس  العاصمــُة األرجنتينيــة  اســتضافته 
واملؤسســات  األشــخاص  قائمــة  علــى  اللبنانــي،  اهلل  حــزب  إدراَج 
املرتبطــة باإلرهــاب ومتويلــه. وبهــذا تكــون األرجنتــنُي أول بلــٍد يف أمريــكا 
ــة. وقامــت  ــات اإلرهابي ــة املنظم ــى قائم ــة يضــع حــزب اهلل عل اجلنوبي
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َوحــدةُ املعلومــات املاليــة يف أغســطس 2019م بتجميــد ممتلــكات ســبعة 
أشــخاص معظُمهــم إيرانيــون، متَّهمــون بالتــورُّط يف تفجيــر الرابطــة 
اليهوديــة األرجنتينيــة، وكلُّهــم لديهــم شــاراٌت حمــراء )خِطــرة( مــن ِقبَــل 

ــول. اإلنترب

نظام األمن الفيدرالي في مواجهة اإلرهاب 
ن مــن 23 مقاطعــة، ومدينــة مســتقلَّة  إن األرجنتــني دولــٌة فيدراليــة تتكــوَّ
واحــدة هــي العاصمــة الفيدراليــة للدولــة بوينــس آيــرس، التــي حتظــى 
بــإدارة ذاتيــة تُشــبه حــال املقاطعــات، ولــكلِّ مقاطعــة مــن تلــك املقاطعــات 
، لكنَّهــا تتبــع النظــاَم الفيدرالــي، ومتتلــك كلُّ مقاطعــة  دســتوُرها اخلــاصُّ
وال  بهــا،  ــة  خاصَّ قضائيــة  وُســلطًة  شــرطة  قــواِت  العاصمــة،  حتــى 
باســتثناء احملكمــة  ــَل فيهــا،  تتدخَّ أن  الفيدراليــة  تســتطيع احلكومــُة 

ــا يف بعــض احلــاالت.  العلي
وحرس  )اجلندرمة،  َرك  الدَّ فيدرالية  قوات  ثالُث  األرجنتني  ويف 
مكافحة  يف  وطني  بتكليف  تعمل  املطارات(،  أمن  وشرطة  احلدود، 
رات، واإلرهاب، والتهرب الضريبي، وتهريب البشر،  جرائم تهريب املخدِّ
رات يف  املخدِّ تهريب  مكافحة  أن  يعني  وغيرها. مما  األموال،  وغسل 
األرجنتني ومنَع اإلرهاب تخضع لنظام األمن والعدالة الفيدرالي. كما 
تخضع عملياُت الشرطة الفيدرالية وشرطة املقاطعات لضوابط مجلس 
ا جهاُز العدالة يف املقاطعات، فإنه يستطيع التحقيَق  األمن الوطني. أمَّ
وعقد احملاكمات يف جميع أنواع اجلرائم ما عدا اجلرائَم الفيدرالية 

التي سبق ذكُرها. 
قد  اإلرهاب  ومتويل  رات  املخدِّ تهريب  جرائم  مكافحُة  كانت  َّا  وملـ
ية والبشرية، فضاًل  ات الفيدرالية املادِّ استنزفت الكثيَر من جهود القوَّ
عن أن هذه اجلرائَم مسؤولٌة عن ارتفاع أعداد شاغلي سجون البالد 
الفيدرالية  الصفة  نزع  قانون  على  احلكومُة  وافقت  فقد  الفيدرالية. 
إلجراء  لطَة  السُّ الواليات  حكومات  منح  ا  ممَّ رات؛  املخدِّ جرائم  عن 
الالزمة  اإلجراءاِت  واتخاذ  الصغيرة،  رات  املخدِّ احملاكمات يف قضايا 

رات  الفيدرالية عن جتارة املخدِّ جتاهها. ومن أهمِّ فوائد نزع الصفة 
ه عنايتها ومواردها وإمكاناتها  ات الفيدرالية أن توجِّ إتاحُة املجال للقوَّ
ار  لالجتِّ الكبيرة  بالقضايا  املتعلِّقة  واحملاكمات  التحقيقات  إجراء  إلى 

رات ومتويل اإلرهاب، تاركًة القضايا الصغيرة للمقاطعات.  باملخدِّ
وقد وافق على هذا القانون عدٌد من املقاطعات، منها مقاطعُة »سانتا 
-ولدى هذه  البالد  مقاطعات صناعية يف  أربع  من  واحدةٌ  وهي  يف«، 
»بارانا« وهي مدينة  نهر  بالقرب من  تقع  اقتصادية  املقاطعات مدينٌة 
»روساريو«- على حني لم توافق مقاطعاٌت أُخرى. ويف السنوات األخيرة، 
أصبحت هذه املدينُة أرًضا ِخصبًة للصراع بني العصابات املشاركة يف 
رات، وأصبحت االعتداءاُت املسلَّحة على  عمليات صغيرة لتهريب املخدِّ
أَُسرهم، ممارسًة  أفراٍد من  وعلى  ومكاتبهم،  عني  واملدَّ القضاة  منازل 
النيران  العصاباُت اإلجرامية  تُطلَق تلك  إلى أن  معتادة. ووصل األمُر 
على مقرِّ إقامة حاكم مقاطعة »سانتا يف« وأُسرته. ويجري حالّيًا اإلبالُغ 
ومدارس  الَوقود،  ات  محطَّ على  النارية  باألسلحة  اعتداٍء  حاالت  عن 

ة.  األطفال، واحملال التجارية، واملطاعم املكتظَّ

الخاتمة 
رات  تشـير هـذه املقالـُة إلـى الَعالقـة الوثيقـة اآلثمـة بـني جتـارة املخـدِّ
ع عـن ممارسـة  ومتويـل اإلرهـاب، وإلـى أنَّ اجلماعـاِت اإلرهابيـَة ال تتـورَّ
أيِّ نشـاط مـن أجـل احلصـول علـى املـال الـذي يسـاعدها علـى تنفيـذ 
جرائمهـا، متَّخـذًة مـن نشـاط حـزب اهلل اإلرهابـي يف األرجنتني منوذًجا 
هـذه  حلصـار  َدولّيًـا  تعاوًنـا  يسـتدعي  وهـذا  مـة،  احملرَّ الَعالقـة  لهـذه 

األنشـطة والقضـاء عليهـا. 
وتُظهر األحداُث التي وقعت يف مدينة روساريو، ومن املمكن أن متتدَّ 
إلى مدٍن أُخرى يف البالد، أن هذه العصاباِت اإلجراميَة تتنافس فيما 
لترويع  وواضحة  مبيَّتة  نيَّة  مع  رات،  املخدِّ على جتارة  للسيطرة  بينها 
املدنيني. فهل تكون أفعالها إشارًة إلى نوع جديد من اإلرهاب القابل 

للنموِّ يف األرجنتني؟ 
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ة بدراسة أسباب الهجرة اإلنسانية ونتائجها - جامعة سان مارتن الوطنية.  باحثة كولومبية في علم اإلنسان واالجتماع، َمعنيَّ

اإلحساس بالعار وإحالل السالم

 إستراتيجية كولومبيا إلنهاء الصراع
والقضاء على اإلرهاب

ُقرابة ستِّني سنة، وكان بدأ هذا  إذ استمرَّ  العالم؛  ُعدَّ الصراُع املسلَّح يف كولومبيا أحَد أطول الصراعات املعاصرة يف 
ات املسلَّحة الثورية الكولومبية )فارك(، وبقي  دي القوَّ الصراع يف ستينيَّات القرن املاضي بني احلكومة الكولومبية ومتمرِّ
ت على مدار  ة امتدَّ الم بني الطرفني يف سبتمبر من عام 2016م، عقَب مفاوضات شاقَّ ا إلى حني توقيع اتفاقية السَّ مستمّرً

نحو أربع سنوات.
وعلى ما أوقَع هذا الصراُع من حوادِث عنٍف ميكن وصُفها باإلرهابية، وما نتَج عنه من خسائَر كبيرٍة يف األرواح واملمتلكات، 
فضاًل عن غياب األمن، وانتشار حالة الرعب بني املواطنني، لم يُدخل كثيٌر من احمللِّلني هذا الصراَع ضمن قوائم اإلرهاب، 

ولي. ه من االهتمام الدَّ فهم يَرونه ال يرقى إلى مستوى اإلرهاب العاملي، ومن ثَمَّ لم ينَل حظَّ
عليها،  الكولومبية  الدولة  وردَّ  املدنيني،  إرهابية جتاه  أعمال  من  عنه  نشأ  وما  الصراع،  هذا  جذوَر  املقاُل  هذا  ويتناول 
دين. د خلَّف أكثر من مئتي ألف قتيل، وماليني املشرَّ واخُلَطط اإلستراتيجية املستخَدمة إلحالل السالم بعد إنهاء صراع ُمعقَّ

 كارولينا اسبينوزا روبيانو

ت
جيا

اتي
ستر

إ
20

22
بر 

تو
أك

 | 
12

د 
عد

ال

14



جذور الصراع  
منذ بداية القرن العشرين، وقعت مواجهاٌت يف كولومبيا نتيجًة للَعداء 
املتفاقم بني احملافظني والليبراليني، وصلت إلى ذروتها يف أبريل 1948م، 
عندما اغِتيَل الزعيُم الشعبي للحزب الليبرالي »خورخي إليسير جيتان« 
ا  حّظً واألوفَر  شعبية  األكثَر  وكان  الرئاسة،  النتخابات  احلزب  ح  مرشَّ
ى إلى اندالع أعمال شغب كبيرة حتت  للفوز باالنتخابات حينئٍذ، مما أدَّ
اسم »ال فيولنسا« ُقتل فيها نحو خمسة آالف شخص. ثم أعقبَها صراٌع 
طويل نتَج عنه مقتل أكثر من مئتي ألف شخص، وموجاُت هجرة كبيرة 

بسبب غياب األمن وزيادة االضطراب. 
أقدم جماعة حرب  لظهور  الداخلي  السبَب  األحــداُث هي  وتَُعدُّ هذه 
ات املسلَّحة الثورية الكولومبية - فارك«،  عصابات يف العالم، وهي »القوَّ

التي انخرطت يف حرب عصابات ذات مرجعية ماركسية لينينية، جتاه 
حزب احملافظني احلاكم يف كولومبيا. وبحَسب بعض الدراسات، فإن 
التنظيم سيطر على 15 إلى 20% من أراضي كولومبيا، وال سيَّما 
األنديز،  واملناطق اجلبلية يف سفح جبال  واألدغال  الغابات  مناطق 

ومنها يُشنُّ هَجمات حرِب عصاباٍت بني حنٍي وآخَر، ثم تورَّط التنظيُم 
ا أفضى إلى انفصاله عن احلزب الشيوعي.  رات، ممَّ يف جتارة املخدِّ

ة حركات متطرفة،  وأدَّت هذه املواجهاُت واألعمال الَعدائية إلى ظهور عدَّ
نِشَطت يف تنفيذ أعمال إرهابية، وال سيَّما اجلناح اليميني للمجموعات 
ات املسلَّحة، وبعض أصحاب  ِشبه العسكرية، بتشجيع من ِقطاعات القوَّ
ونتج  رات.  املخدِّ وعصابات  والسياسيني،  األعمال،  ورجال  األراضــي، 
عن هذه األعمال ازدياُد عنف املواجهات املسلَّحة، وسلسلٌة متصلة من 
املذابح وانتهاكات حقوق اإلنسان. وأسفر كلُّ ذلك عن سقوط نحو 260 
ألَف قتيل، وفقد أكثَر من 45 ألَف شخص، وتهجير نحو 7 ماليني نَسمة 
من مناطقهم. وقد َصنََّفت الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1997م 
اِت املسلَّحَة الثورية على أنها منظمٌة إرهابية. وبات هذا التصنيُف  القوَّ
َدولّيًا يف إطار دعم احلكومة الكولومبية يف  اجتاًها سياسّيًا 
بني  العميقة  الثنائية  الَعالقات  إطار  ويف  دين،  للمتمرِّ قتالها 

رات. البلدين يف مجال مكافحة اإلرهاب وتهريب املخدِّ
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اتفاقية السالم
الكولومبية  احلكومة  بني  ســالم  اتفاقية  توقيَع  2016م  عــام  شهد 
نة من ستة  ات املسلَّحة الثورية يف العاصمة الكوبية »هافانا«، مكوَّ والقوَّ
فصول يف 297 صفحة. ويحلِّل هذا املقاُل نهَجني للتقارب واملصاحلة 
ًدا  االجتماعية الناجَتني عن توقيع هذه االتفاقية التي باتت إطاًرا محدَّ

وواضًحا لتحقيق السالم.
فقد نشأ عن اتفاقية السالم نظاٌم متكامل لتعزيز احلقيقة والعدالة، 
وضمان عدم التكرار املعروف بـ )The SIVJRNR(، ويشتمل النظاُم 
السالم،  أجل  من  ة  اخلاصَّ القضائية  لطة  السُّ اآلتية:  اجلوانب  على 
البحث عن  وَوحدة  التكرار،  والتعايش وعدم  توضيح احلقيقة  وجلنة 
املفقودين يف ِخَضمِّ النزاع املسلَّح، وتدابير اجلبر )الرعاية والتعويض( 
التي  النظاُم لألعمال اإلرهابية  ر هذا  التكرار. ويؤطِّ وضمانات عدم 
إرهابية  الكولومبية بوصفها أعمااًل  الثورية  املسلَّحة  اُت  القوَّ ارتكبتها 
املترتبَة  العقوباِت  يجعل  مما  مسلَّح،  داخلي  صراع  نطاق  يف  حدثت 

عليها أقلَّ صرامًة من العقوبات التي حتدُث يف نطاق ِسلمي.
للُحكم يف  السالم؛  ة من أجل  القضائية اخلاصَّ لطة  السُّ أُنشئت  وقد 
ملمثِّلي  يكون  أن  واتُِّفَق على  املسلَّح،  النزاع  أثناء  املرتَكبة يف  اجلرائم 
لطة القضائية؛ لكون الدولة جهة  ات املسلَّحة حقُّ التواصل مع السُّ القوَّ
ل إليها أفراٌد  فاعلة ومنخرطة يف هذا النزاع، وأن احلقيقة التي توصَّ
اإلنسانية- ميكن  ارتكبوا جرائَم جتاه  الذين  أولئك  عسكريون -حتى 
رر للضحايا، يف إطار  أن تُسهَم يف إنهاء عقوٍد من احلرب، وجبر الضَّ

منوذج العدالة التصاحلية.
ًما عِقَب هذا الصراع،  ويؤكِّد احمللِّلون أن كولومبيا صارت مجتمًعا محطَّ
وأن طريقة معاجلة اجلروح االجتماعية والثقافية التي ال حصَر لها، 
تبدأ باالتفاق على سرٍد ُمقنع لتفسير املاضي، من شأنه أن يُبرَز وجهة 
ان، مع تقدمي قدٍر معقول من هذه الرواية إلى  نظر فئة كبيرة من السكَّ
ة الناس، بحيث ميكن للمجتمع أن يستفيَد من التجاِرب السابقة،  عامَّ
ويعرَف األحداث املرعبة التي عاناها، وعواقبها الشنيعة التي ال تزال 
الهمجية  للتغلُّب على  يُعدُّ وسيلًة جيدة  ذلك  فإن  أمنَه ووجوده،  د  تهدِّ

واإلرهاب يف املستقبل.
النموذج  خصوصية  فإن  املدنية،  الكولومبي  املجتمع  لطبيعة  ونظًرا 
إلى  قاطع  نحٍو  على  املجتمع  تقسيم  استحالة  يف  تكُمن  الكولومبي 
الضحايا  يختلَط  أن  األحيان ميكن  كثيٍر من  وإرهابيني؛ ففي  ضحايا 
واجُلناة يف األسرة الواحدة، أو يف نطاق حركة احلياة اليومية املعتادة؛ 
د األطراف لبناء احلقيقة، يتيُح االستماَع  لهذا اتُِّفَق على منوذج متعدِّ
املشروط  غيُر  ماع  السَّ هو  النهَج  هذا  مييِّز  ما  ولعلَّ  كلِّها.  لألطراف 
عن  النظر  بغضِّ  وأحزانهم،  بآالمهم  واإلحساُس  الضحايا،  لتجاِرب 
انتمائهم السياسي، وعن اجلهة املسؤولة عن معاناتهم، مع إذاعة تلك 
)يوتيوب(،  رة  املصوَّ املقاطع  موقع  على  وإتاحتها  مباشرة،  التجاِرب 
ة الشعب. وهذا  لية واجلزئية لعامَّ إضافًة إلى البثِّ املستمرِّ للتقارير األوَّ

بال شكٍّ يعني االعتراَف مبعاناة الشعب واإلحساس بأمله، وتعميق نظرة 
اجلمهور إلى اإلحساس بالعار جتاه سلوك مرتكبي اجلرائم اإلرهابية.

ما  فأظهُر  احلــرَب  أعقبت  التي  األُخــرى  العمليات  مع  االختالُف  ا  أمَّ
يكون يف عدم إنشاء ِملَفٍّ قضائي منفرد، أو إصدار عقوبة معيَّنة يف إثر 
محاكمات تاريخية؛ فقد انصبَّ اهتماُم اجلميع على محاولة استبصار 
مختِلف التجاِرب احلياتية التي ميكن بها استيعاُب ما حدث، وَقبول ما 

فيه من خطأ. 
لتسلُسل  دقيقة  معرفة  إلى  ل  التوصُّ هو  ذلك  وراء  من  الهدُف  وكــان 
بع الُكلِّية« التي تولَّت  األحداث التي أدَّت إلى ما ُعرف بـ »احلاالت السَّ
وتقدمي  فيها،  التحقيَق  السالم  أجل  من  ة  اخلاصَّ القضائية  لطة  السُّ
وصٍف شامل لسياق اجلرائم املرتَكبة؛ فإن املعلوماِت التي جُتَمع، والتي 
ة،  رها جلنُة احلقيقة، من شأنها أن جتيَب عن عدد من األسئلة املهمَّ توفِّ
ى إلى هذه الهمجية؟ وما موقُف اجلناة من أعمال  من مثل: ما الذي أدَّ

العنف؟ وما التفسيُر الذي ميكن تقدميه ألهالي الضحايا؟
ح ما يأتي احلاالت، بحَسب كثرة الضحايا: ويوضِّ

ات املسلَّحة الثورية الكولومبية. . 1 االختطاف من ِقبَل القوَّ
دة. . 2 العنف يف مدن صغيرة محدَّ
االغتياالت واالختفاء الَقْسري.. 	
الصراع املسلح يف شمال كاوكا وجنوب فالي ديل كاوكا. . 4
مجازر أعضاء حزب »االحتاد الوطني«. . 5
جتنيد األطفال يف احلروب.. 6

16

ت
جيا

اتي
ستر

إ
20

22
بر 

تو
أك

 | 
12

د 
عد

ال



لجنة الحقيقة 
بـ  املعروفة  التكرار،  وعــدم  والتعايش  احلقيقة  توضيح  جلنُة  سلَّمت 
النهائيَّ يف 28 يونيو 2022م، وقد اشتمل  )جلنة احلقيقة(، تقريَرها 
على املعلومات التي جمَعتها اللجنُة بإجراء مقابالٍت مع أكثَر من 1500 
ن يعيشون داخل البالد وخارجها، ومنها  راع، ممَّ شخٍص من ضحايا الصِّ
شهاداُت الكولومبيني املنفيِّني يف 	2 دولة. وجرى االستماُع إلى ثالثني 
ألَف شخص، وأُجريت حتقيقاٌت استقصائية عميقة بشأن 0	7 حالة، 

و1195 تقريًرا عن أعمال عنف مختلفة.
وساعدت منظماُت املجتمع املدني يف إعداد تلك املقابالت يف املناطق 
التي أُعطيت أولويًة لتأثُّرها بالصراع املسلَّح، حيث جرى االستماُع إلى 
الكولومبية.  املسلَّحة  ات  القوَّ ومنها  الصراع،  أطراف  مختِلف  أصوات 
بعدم  وااللتزام  القائمة،  الصراعات  لوقف  حــواًرا  عشر  أربعة  وُعقَد 
نت تلك احلواراُت مقابالٍت مع ثالثٍة من رؤساء  العودة إليها، وقد تضمَّ

كولومبيا السابقني. 
األول أبرَز النتائج، ويشرح  ويتألَّف التقريُر من جزئني؛ يعرض اجلزءُ 
األسباَب التي أدَّت إلى نشوب الصراع. ويعرض اجلزءُ الثاني التوصياِت 
املقتَرحَة من ِقبَل اللجنة. وهذا التقريُر وإن لم يكن ُملِزًما قانونّيًا، هو 
بال ريب ُملِزٌم أخالقّيًا؛ فهو يهِدُف إلى إعادة بناء النسيج االجتماعي 

يف البالد وإحكامه. 
مليون  نصف  قرابة  إلى  للقتلى  اإلجمالي  العدد  التقريُر  أوصل  وقد 
شخص! مع مئة ألف مفقود، 90% منهم مدنيون أبرياء، ينتمون إلى 
ان يف البالد، إضافًة إلى نحو مليون شخص تعرَّضوا  أفقر فئات السكَّ

للنفي ألسباب أمنية. وكشف التقريُر أيًضا عن استخدام األسلحة غير 
وعمليات  بأكملها،  ُقًرى  لقصف  الغاز  وأنابيب  احلرب،  التقليدية يف 
زرع األلغام التي جعلت كولومبيا ثانَي دولة يف العالم بعد أفغانستان 

يف عدد هذه األلغام.

مساوئ الصراع
َقت  حقَّ أمنيٍة  منــاذَج  ظهوُر  منها:  كثيرة،  مساوَئ  الصراُع  هذا  أبــرَز 
واستغالل  بالسالح،  ــار  ـ االجتِّ اء  جـــرَّ مــن  كبيرة  اقتصاديًة  مكاسَب 
للَعالقة  وأساء  السالم،  بناء عملية  عاَق  ا  األُخرى، ممَّ مغامن احلرب 
بني اجليش والشعب. وقد دعا هذا احلاُل إلى التوصية ببناء عقيدٍة 
واألمنيني  والعسكريني  املسؤولني  مساءلَة  ن  تتضمَّ جديدة،  عسكرية 

أمام املدنيني، وبسط نفوذ الدولة بحزم، وتعزيز ُسلطتها اإليجابية.
ق بني  ى الصراُع أيًضا إلى استفحال نظام »االمتيازات«، الذي يفرِّ وأدَّ
الناس على أساٍس طبقي وِعرقي وثقايف وجنسي، ومينح بعَضهم من 
ول  ا جعل حواجَز بني الفريقني حَتُ االمتيازات ما يحرم منها غيَرهم. ممَّ
دون ُحسن التواصل فيما بينهم، وشعور املظلومني باإلقصاء وانتهاك 

حقوقهم األساسية. 
لـم تكـن احلـرُب يف كولومبيـا وال مـا أحدثتـه مـن عنـف وإرهـاب أمـًرا 
أو  والدولـة  إرهابـي  تنظيـم  بـني  مسـلَّحة  مواجهـة  َد  مجـرَّ أو  هيًِّنـا، 
ـدة مـن املصالح،  املدنيـني األبريـاء، فقـد أعقـَب ذلـك ظهـوُر شـبكة معقَّ
بـني  التفرقـَة  جعـل  ممـا  الفاعلـة،  اجلهـات  مـن  كثيـٌر  فيهـا  تتقاطـع 
ا وعسـيًرا. وإن اجلـذور االجتماعيـة  »األخيـار« و»األشـرار« أمـًرا شـاّقً
مـع  تداخلـت  وقـد  الصـراع،  يـدور  تـدور حيـُث  والسياسـية لإلرهـاب 
التـي  السياسـية  القـراراُت  عنهـا  غابـت  مختلفـة  تاريخيـة  سـياقات 
ِمـراًرا  تدويـر اإلرهـاب  ُص علـى حتقيـق السـالم. وجـرى إعـادةُ  حتـرِ
وتكـراًرا علـى مـدار سـتني عاًمـا؛ ليصبـَح مهيمًنـا باعتبـاره الطريقـَة 
إلـى  أفضـى  مـا  وهـو  الشـرعية،  وإضفـاء  الوجـود  إلثبـات  الوحيـدة 
إخفـاق اجلهـود السياسـية والدبلوماسـية إلحـالل السـالم علـى مـدار 

الطويلـة.  السـنوات  تلـك 

وختاًما 
إن إبداء الشعور بالعار على أنه عاطفٌة جماعية جتاه األهوال التي 
إستراتيجية  تنفيذ  يف  كبير  إسهام  هو  الصراع،  هذا  يف  ارتُِكبَت 
بناء السالم والقضاء على اإلرهاب، ليس للذين عانَوا من الصراع 
زالت  ما  فوضوية  خطاباٌت  حتاصره  ملجتمع  ولكن  فقط،  املسلَّح 
د  يهدِّ الذي  العنف  مقاومة  عن  فضاًل  اآلن،  حتى  ظاهرًة  آثارها 
النشاط  استمرار  مع  سيَّما  وال  السالم،  وجهود  املجتمع  متاُسَك 
املسلَّح ملجموعة من املنشقِّني الذين لم يقبَلوا اتفاَق السالم، والذين 
ضمن  2021م  نوفمبر  من   	0 يف  األمريكية  اخلارجيُة  أدرَجتهم 

»التنظيمات اإلرهابية«. 
ات  وال يُستبَعد صدوُر لوائح اتهام مستقباًل بحقِّ قادٍة سابقني يف القوَّ
رات،  املسلَّحة الثورية الكولومبية، والعناصر املنخرطة يف جتارة املخدِّ

واملتورِّطني بجرائَم جتاه اإلنسانية. 
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يف التاسَع عشَر من أبريل عام 1995م، وعند الساعة التاسعة صباًحا، قام كلٌّ من »تيموثي مك 
خة  فاي« اجلنديِّ السابق يف اجليش األمريكي وصديِقه »تيري نيكولز«، بتفجير شاحنٍة مفخَّ
بنيتروميثان  األمونيوم، ممزوجًة  نترات  ة  مادَّ من  املصنوعة  رات  املتفجِّ من  2.2 طن  حتمل 

سائل وموادَّ أُخرى، عند مبنى »ألفريد مورا« الفيدرالي يف وَسط مدينة أوكالهوما. 

تفجير أوكالهوما األمريكية
ذكرى الضحايا وحضور الفاجعة

عام 1995م

ية
يك

مر
ما األ

تفجير أوكالهو

ُتَهم جاهزة
سارَعت وسائُل اإلعالم األمريكية وكثيٌر من املعلِّقني واحمللِّلني إلى إلقاء التَُّهم ِجزاًفا، ذاهبًة 
وأدَّت هذه  بيِّنة!  أو  دليل  أيِّ  بال  األوســط،  الشرق  من  إرهابيني  ُصنع  من  الهجوم  أن  إلى 
ة فعل شديدة ومجنونة جتاه املسلمني، يف جميع  االتِّهاماُت اإلعالمية الطائشة إلى حدوث ردَّ
ُقدامى احملاربني  أنهما أمريكيان مسيحيان من  البالد، لكنَّ اعتقال اجلانينَي كشف  أنحاء 

العسكريني يف حرب اخلليج الثانية »حرب حترير الكويت«.

 أسرة التحرير
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إلى  الوصول  يف  قون  احملقِّ جنح  اإلرهابي  للحادث  التالي  اليوم  ويف 
القسم اخللفي لشاحنة التفجير، واحلصول على َرْقم تعريف السيارة، 
ومن ثَم معرفة الشخص الذي استأجرها، وهو »تيموثي مك فاي«. وكان 
التحقيُق يف احلادث من أكبر التحقيقات يف تاريخ مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الذي أجرى أكثَر من 28 ألف مقابلة، وتتبَّع ُقرابة 43 ألف 
أطنان ونصف،  ثالثة  األدلَّة على  زادت صَفحات  وقد  دليل محتَمل، 
وراجَع ما يقرب من مليار قطعة من املعلومات، وبحث يف أكثَر من 13 
مليون سِجلِّ تسجيل فندقي، وراجع أكثر من ثالثة ماليني سِجلِّ إيجار 

شاحنة، وبحث يف أكثَر من 682 ألف سِجلِّ حجز طيران. 
ما  على  بالندم  يشعر  ال  أنه  »تيموثي«  ذكر  التحقيقات  أثناء  ويف 
»األوبزيرفر«  إلى صحيفة  بها  بعَث  ية  خطِّ رسالة  وبنيَّ يف  به،  قام 
ر مخاطبة احلكومة األميركية بلهجتها عندما أقدم  البريطانية أنه قرَّ
على تفجير املبنى، للحد من سوء استغالل احلكومة للسلطة بزعمه.

ة  آثار ممتدَّ
ـًة، ويف  األمريكـي عامَّ املجتمـع  التفجيـُر صدمـًة مروِّعـة يف  أحـدث 
ـًة، وكان أبـرز ردود الفعـل عليـه مـا  مجتمـع مدينـة أوكالهومـا خاصَّ
ُعـرف بــ »ِمعيـار أوكالهومـا«، ويُقَصـد بـه جهـوُد آالف األشـخاص يف 
ة  املسـاعدة بطـرٍق شـتَّى للوصـول إلـى اجُلنـاة، وإزالـة اآلثـار الضـارَّ
بفضـل  تنشـيطها  أُعيـد  شـجاعة  مدينـة  يف  التفجيـر،  خلَّفهـا  التـي 
ي لتلـك اآلثـار  عـات احملليـة؛ للتصـدِّ »روايـات تضامـن« روَّجتهـا التجمُّ
الذيـن غِشـيَتهم  املدينـة  أبنـاء  أرواح مئـات اآلالف مـن  إلـى  ة  املمتـدَّ
األحـزان، وأرهقتهـم املعانـاة. ومـارس كثيـٌر مـن أفراد عائـالت القتلى 
ا  واجلرحـى والناجـني أنواًعـا مختلفـة مـن احلـزن الهـادف البنَّـاء رّدً
علـى ذلـك الفعـل اإلرهابـي؛ كالعمـل من أجل إصـالح العدالة، والعمل 

عـن  بالتعبيـر  الذكـرى  وتخليـد  الضحايـا،  حقـوق  حفـظ  أجـل  مـن 
أحداثهـا بصنـوف الفنـون. 

وفتـح تفجيـر أوكالهومـا صنـدوَق »بانـدورا« )رمـز شـرور البشـرية( 
ي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، ومـا ميثِّلـه  ق باإلرهـاب احمللِـّ املتعلِـّ
يـات. لكـنَّ تفجيـرات 11 مـن سـبتمبر عـام 2001م  مـن أخطـار وحتدِّ
يف  اإلرهـاب  مـن  النـوع  هـذا  حـوادث  توالـَي  أن  إال  عليـه،  ـت  غطَّ
ًدا بهـذا اخلطـر احملـِدق الذي  السـنوات األخيـرة أعـاد االهتمـاَم مجـدَّ

أشـاع العنـَف واالنقسـام واالسـتقطاب يف املجتمـع األمريكـي. 

ي اإلرهاب المحلِّ
تنبََّهت إدارةُ الرئيس األمريكي احلالي »جو بايدن« إلى خطر اإلرهاب 
الواضحة،  الصريحة  إشارتَه  أوكالهوما  تفجيُر  أرسل  الذي  احمللِّي 
احمللِّي،  ــاب  اإلرهـ ملكافحة  أمريكية  إستراتيجية  أوَل  فــأصــدرت 
زارة  لــوِ اإلضافية  املــوارد  من  دوالر  مليون  مئة  من  أكثر  َصت  وخصَّ
يف  الوطني،  األمــن  وِوزارة  الفيدرالي،  التحقيقات  ومكتب  العدل، 
ميزانية السنة املالية احلالية 2022م؛ لضمان أن يكون لدى احلكومة 
عني ومحلِّلني،  قني ومدَّ الفيدرالية ما حتتاج إليه من موارَد ومن محقِّ

وغيرهم من املوظفني؛ إلحباط اإلرهاب احمللِّي. 
الواليات  يف  احمللِّي  واإلرهـــاب  التطرُّف  سباق  فــإن  احلــظِّ  ولسوء 
املتحدة األمريكية، الذي أطلق تفجيُر أوكالهوما صافرةَ بدايته، آخٌذ 
يف االزدياد واالنتشار، مدفوًعا باالستقطاب واالنقسام؛ فإن تفجير 
أوكالهوما 1995م، وهو ثاني أسوأ هجوم إرهابي يف تاريخ الواليات 
املتحدة األمريكية، لم يلَق ردَّ فعل مماثاًل لردِّ هَجمات احلادي عشر 

من سبتمبر 2001م. 

مبنى متضرر طفاًًل

إعدام 2001م

ي(
فا

ك 
المنفذ )تيموثي م

168
قتياًًل

19300 680
مصاًبا

عشرات
السيارات محترقة
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مستقبل الفكر 
المتطرف في عالم 

“الميتافيرس”

أصبـح العالـم أكثـر قرًبـا مـن مرحلـة العالـم االفتراضـي، وذلك باسـتخدام تقنيات الواقـع االفتراضـي  Virtual Reality (VR) والواقع املعّزز 
ْقميـة، تقـوده شـركاُت  Augmented Reality (AR)، فظهـر عالـٌم جديـد، هـو خليـط بـن الواقـع احلقيقـي وبـن البيئـات االفتراضيـة الرَّ
ْقميـة. هـذه  ل اسـمها إلـى ميتـا، وشـركة مايكروسـوفت، وعـدد آخـر مـن ُمطـوِّري ألعـاب الفيديـو الرَّ التقنيـة العمالقـة، مثـل: فيسـبوك التـي حتـوَّ
ْقمـي، قـد مُُتثِّـل فرصـًة واعـدة للتنظيمـات اإلرهابية لتطويـر مخططاتها التخريبية، سـواء يف  املسـاحة الهجينـة اجلديـدة بـن العالـم الواقعـي والرَّ

عمليـات التجنيـد، أو احملـاكاة، أو التدريـب علـى العمليـات اإلرهابيـة.

 د. إيهاب خليفة

التنظيمات والتقنية
ـق  يسـعى الفكـُر املتطـرف دائًمـا إلـى اسـتخدام جميـع األدوات التـي حُتقِّ
غاياتـه اخلبيثـة، ويخلـط بـن الطـرق التقليديـة والتقنيـات الذكيـة، يف 
عمليـات جتنيـد األفـراد، أو جمـع التمويـل، أو التدريـب علـى اجلرائـم 
املدنـي  املـزدوج،  االسـتخدام  ذات  التقنيـات  ـف  ويوظِّ اإلرهابيـة. 
اإلنترنـت  اسـتخدام  مثـل:  اإلرهابيـة،  أهدافـه  تنفيـذ  يف  والعسـكري، 
ومواقـع التواصـل االجتماعـي يف الدعايـة وجمـع التمويـل، واسـتخدام 
التجنيـد،  عمليـات  يف  الذكيـة  الهواتـف  وتطبيقـات  الدردشـة  ُغـرف 
وتوظيـف منصـات ألعـاب الفيديـو حملـاكاة تنفيـذ العمليـات اإلرهابيـة.

ر النشاط اإلرهابي، لتصبح عملية تعقُّب  ومع زيادة التطور التقني، تطوَّ
املتطرفن أكثر صعوبة، فمثاًل: استخدمت التنظيمات املتطرفة العمالت 
بها وقطع إمداداتها، أو  رة يف جمع التمويل، مما صعَّب مهمة تعقُّ املشفَّ
 VPN االفتراضية  اخلاصة  الشبكات  واستخدمت  مصدرها،  معرفة 
الطائرات  املراقبة، واستخدمت  والهروب من  ْقمية  الرَّ الُهوية  يف إخفاء 
اسة وتنفيذ  س على املواقع احلسَّ الصغيرة دون طيار »الدرونز« يف التجسُّ

العمليات اإلرهابية عن بُعد.
وقد أسهمت التطورات التقنية يف ظهور أمناٍط جديدٍة من اإلرهاب لم 
تكن موجودًة من قبل، منها منط الذئاب املنفردة، وهو اإلرهابي الذي 
يعتنق الِفكر املتطرِّف دون أن يرتبط تنظيمّيًا بجماعة إرهابية، فيأخذ 

باستخدام  األسلحة  ويصنع  اإلنترنت،  مواقع  من  دة  املـُتشدِّ أفكارها 
ثم  االجتماعي،  التواصل  صفحات  على  املوجودة  التعليمية  املقاطع 

طه اإلرهابي. ينطلق منفرًدا لتنفيذ مخطَّ
وإلى جوار اخلاليا التقليدية، ظهرت خاليا إرهابية »سيبرية«، تنشط 
التقليدية،  اخلاليا  عن  أهميتها  تقلُّ  وال  اإلنترنت،  مواقع  على  فقط 
د مهماتها بن اجلذب والتجنيد، وجمع التمويل، واختراق املواقع  وتتعدَّ
الضحايا،  يف  للتأثير  االجتماعي  التواصل  وصفحات  اإللكترونية 
السرقة  بهدف  مالية  ومؤسسات  بنوك  على  إلكترونية  هجماٍت  وشنِّ 
جلمع  وعسكرية  سياسية  مؤسسات  على  أو  املال،  على  واحلصول 
وثائق  تسريب  أو  اإلرهابية،  العمليات  لتنفيذ  استخبارية  معلومات 
احلكومات  خدمات  استهداف  عن  فضاًل  إستراتيجية،  ومعلومات 
اإللكترونية والذكية عبر اإلنترنت وتعطيلها، أو استهداف الِبنية التحتية 

للدولة وأنظمتها املالية واملصرفية واالتصاالتية والعسكرية وغيرها.
واسعة  تداعيات  لها  مستحَدثة  وابتكارات  جديدة  تقنيات  ظهور  ومع 
»امليتافيرس«،  اإلنسانية، مثل مشروع  التفاعالت  تشمل جميع أمناط 
ع أن يكون له تأثيرات يف فكر  الذي أطلقته شركة فيسبوك، فمن املتوقَّ
التنظيمات املتطرفة وأدواتها، إذ تسعى إلى توظيفه يف حتقيق أهدافها 

الفكرية والعملياتية.

 باحث وكاتب مختص بالتقنيات وقضايا التطرف، مصر.
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تقنيات وتداعيات
بات العالم على أبواب مرحلة جديدة من التطور، وهي مرحلة امليتافيرس 
كما أطلق عليها رئيس شركة ميتا )فيسبوك سابًقا( مارك زوكربرج، 
امليتافيرس  مصطلح  استخدم  من  وأول  املاورائي،  العالم  مرحلة  أو 
Metaverse هو »نيل ستيفنسون« يف رواية اخليال العلمي »حتطم 
الثلج Snow Crash »التي نشرها يف عام 1992م، وتتكون الكلمة من 
مقطعن؛ األول Meta وهو االسم اجلديد الذي تغير إليه اسم شركة 
اختصاًرا  ويأتي   Verse الثاني  واملقطع  وراء،  ما  ويعني:  فيسبوك، 
مبعنى:  تأتيان  مًعا  والكلمتان  العالم،  مبعنى:   Universe لكلمة 
العالم  تلك،  روايته  يف  ستيفنسون«  »نيل  به  ويقصد  املاورائي.  العالم 
االفتراضي اململوك من ِقبل الشركات، حيث التعامل مع املـُستخدمن 

النهائين كمواطنن يعيشون يف ديكتاتورية الشركات.
هت إليه شركات التقنية يف اآلونة األخيرة  أما عالم امليتافيرس الذي توجَّ
فهو مجموعة ال متناهية من العوالم االفتراضية، مُُيكن إنشاؤها عبر 
العالم  إلى ذلك  الدخول  اإلنترنت، وبداًل من  مساحات مختلفة داخل 
تُستخدم  الذكية،  الهواتف  وأجهزة  الكمبيوتر  شاشات  عبر  اجلديد 
نظارات الواقع االفتراضي املستخدمة حالًيا يف ألعاب الفيديو، وبداًل 
أو  املادي،  التالقي  عبر  واحملسوسة  الواقعية  البشرية  التفاعالت  من 
احلاسوب،  وأجهزة  الذكية  الهواتف  عبر شاشات  ْقمية  الرَّ التفاعالت 
املـُعّزز،  والواقع  االفتراضي  الواقع  بتقنيات  والتفاعل  التواصل  يجري 
م لتكون بدياًل عن الهواتف الذكية، وتتصل  التي ستَُصمَّ تلك األجهزة 
باإلنترنت، وحتلُّ تدريجّيًا محل شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات 

الهواتف الذكية.
الرقمية  االفتراضية  املساحة  تلك  االفتراضي،  بالواقع  ويقصد 
عبرها،  والتفاعل  فيها،  م  التحكُّ املستخدم  يستطيع  التي  التفاعلية 
م احملمولة، والقفازات الذكية.  بنظارات ثاُلثية األبعاد، وأدوات التحكُّ
أما الواقع املـُعّزز فهو تقنية الواقع االفتراضي عند تطبيقها على العالم 
فها قاموس  احلقيقي يف الزمن الفعلي بصورة ثالثية األبعاد، أو كما عرَّ
على  احلاسوب  بواسطة  تَُولَّد  بوضع صور  تقوم  تقنية  أكسفورد، هي 
الواقعي  العالم  من  بة  مركَّ رؤية  فهي  الواقعي،  للعالم  املستخدم  رؤية 

وصور احلاسوب مًعا.

إرهاب الميتافيرس
امليتافيرس أو العالم املاورائي هو أحد التقنيات اجلديدة التي ستسعى 
التنظيمات املتطرفة لالستفادة من مميزاتها يف حتقيق أهدافها، سواء 
يف عمليات التدريب، واحملاكاة، أو الدعاية واإلعالن، أو التواصل. ومع 
الوعود التي قدمها »مارك زوكربرج« بالتركيز على مفاهيم اخلصوصية 
كِبنية أساسية يف نظام امليتافيرس، فإنه قد يفرض مزيًدا من القيود 
التنظيمات  دور  لتقييد  تسعى  التي  األمنية  واألجهزة  املؤسسات  على 
املتطرفة، ومن احملتمل أن تستفيد هذه التنظيمات من امليتافيرس وفق 

عدة أمناط كاآلتي:

تستطيع  �� االفتراضي  الواقع  نظارات  بارتداء  واحملاكاة:  التدريب 
التنظيمات املتطرفة تدريب عناصرها، سواء كانوا تابعن للتنظيم 
املتطرِّف أو مجرد ذئاب منفردة، على استخدام األسلحة، وصناعة 
العبوات الناسفة، والتدريب على فك البنادق وجتميعها، وصناعة 
تنفيذ  على  املتطرفة  العناصر  وتدريب  بدائية،  مسيَّرة  طائرات 
العمليات اإلرهابية، بعمل محاكاةٍ كاملٍة ملسرح العملية، وتوقيتها، 

والشخصيات املوجودين فيها.
من  �� كبيًرا  قدًرا  امليتافيرس ملستخدميه  يوفر  والتمويه:  التخفي 

افتراضية  شخصية  إنشاء  شخص  أليِّ  ومُيكن  اخلصوصية، 
دون  الشخص،  هذا  عن  كإعالن   ،avatar األفاتار  بواسطة 
التنظيم  داخل  فرد  كلُّ  ويستطيع  احلقيقية،  ُهويته  عن  الكشف 
إنشاء األفاتار اخلاص به، ويكون معروًفا للجميع داخل التنظيم؛ 
الشخص، مُتاًما  ُهوية هذا  أيًضا، دون اإلفصاح عن  بل خارجه 
واملتطرفون؛  اإلرهابيون  يستخدمها  التي  احلركية  األسماء  مثل 
بهم من قبل األجهزة األمنية، فيصبح األفاتار مبنزلة  ليصُعب ترقُّ
م  له لشخصية افتراضية يتحكَّ ٍر لهذا االسم احلركي، مما يحوِّ تطوُّ

بها اإلرهابي من خلف النظارات الذكية.
إلى  �� املتطرفة  التنظيمات  تسعى  ما  عادًة  والتجنيد:  الدعاية 

فمع  املتطرف،  فكرها  لنشر  إعالمية  وسيلة  كلِّ  من  االستفادة 
داخل  كبيرة  قطاعات  لدى  ورواجها  التسجيل  أشرطة  ظهور 
املجتمعات، استغلتها اجلماعات اإلرهابية يف ترويج أفكارها، ومع 
كان  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلنترنت  عصر  إلى  االنتقال 
لهذه التنظيمات سهم فيها للوصول إلى اجلمهور، وكذلك األمر 
لنشر  بقوة  إليه  ستدخل  أنها  د  املؤكَّ فمن  امليتافيرس،  عالم  مع 

فكرها بن املستخدمن.
االفتراضية  املساحات  أو  الفضاءات  أحد  امليتافيرس  يصبح  وبذلك 
اجلديدة، التي مُُتثِّل بيئة ِخصبة ونشطة للتنظيمات املتطرفة ملمارسة 

ال. خططها يف جتنيد املتطرفن، ونشر الفكر الضَّ
ُفرص المواجهة

ال يزال امليتافيرس أحد التقنيات الوليدة، التي تسعى شركة فيسبوك 
التقنية ما زالت  القادمة. وألن هذه  إلى نشرها يف السنوات اخلمس 
يف مراحلها األولى؛ فيمكن تصميُمها مبا يحدُّ من نشر الفكر املتطرف 
ق ذلك مبشاركة  ويتحقَّ أيًضا،  املـُستخدمن  ومراعاة خصوصية  فيها، 
التقنية،  هذه  تطوير  يف  مًعا  املدني  واملجتمع  األمنية  املؤسسات 
التي تضمُن احلفاظ على سالمة  املعايير والشروط والقوانن  ووضع 
املستخدمن، وتُراعي يف الوقت نفسه مواجهَة أيِّ فكر متطرِّف، وحظر 
تكون  حتى  امليتافيرس؛  داخل  سوداء  قائمة  يف  ووضعهم  مروِّجيه، 
تستخدم  وكما  اجلديد.  االفتراضي  العالم  هذا  يف  لهم  وصٍم  عالمة 
تطوير  يف  احلديثة  التقنية  املتطرفة  والتنظيمات  اإلرهابية  احلركات 
أدائها تنظيمّيًا وفكرّيًا، مُيكن استخدامها أيًضا يف مواجهة مخاطرها 
ق االستفادة من املميزات التي  وتهديداتها الفكرية والعسكرية. مما يحقِّ
التي تنجُم عن استخدام  التهديدات  التقنيات، مع تاليف  تقدمها هذه 

املتطرفن لها. 
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مع أنهم سلبوا منِّي وهَج حياتي.. سأمدُّ لهم يَد 

العون؛ إلنقاذهم من فكر التطرف. 

منحها العاهُل المغربي محمد السادس وساًما رفيًعا، وكرََّمها 

بابا الفاتيكان فرانسيس واإلماُم األكبر شيخ األزهر أحمد الطيِّب، 

ة اإلنسانية عام 2021م. وحصلت على جائزة الشيخ زايد لألخوَّ

لطيفة بن زياتن

من أمٍّ مكلومة إلى رمٍز لمكافحة التطرف
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لطيفة بن زياتن ناشطة فرنسية من أصول مغربية، تبلغ من العمر 
61 عاًما، عملت يف مجال مكافحة التطرف وتعزيز التسامح، اكتسبت 
فقَدت  عندما  2012م،  عام  لها  َضت  تعرَّ قوية  بعد صدمٍة  ُشهرتها 
ذه  ابنها اجلنديَّ يف اجليش الفرنسي بطريقة مأساوية، يف هجوم نفَّ
ا أثار يف داخلها عزميًة ُصلبة  إرهابيٌّ فرنسي من أصل جزائري، ممَّ
للعمل اجلادِّ يف مكافحة تطرُّف الشباب يف فرنسا ودول العالم، ونبذ 
ب الفكري، وكلِّ مظاهر التمييز بني البشر؛ بسبب الدين أو  التعصُّ
الِعرق أو اللغة أو اجلنس أو اللون، وتثبيت ثقافة احلوار والتعايش 
لت يف سنوات قليلة من أمٍّ مكلومة إلى رمز للتسامح  والتآلف. وحتوَّ

ومكافحة التطرف.

حادث إرهابي
اجة بخارية  كان عماد بن زياتن البالُغ 30 عاًما قد نشر إعالًنا لبيع درَّ
يف أحد مواقع اإلنترنت، فاتفق معه محمد مراح )وهو إرهابي تابٌع 
لتنظيم القاعدة( على اللقاء يف موقف سيَّارات مبدينة »تولوز« غربي 
فرنسا؛ إلمتام عملية الشراء، لكنَّه غدَر به بإطالق رصاصٍة يف رأسه، 
والذ بالِفرار، ليشرَع يف عمليات قتٍل جماعية راح ضحيَّتَها عدٌد من 

ن الشرطُة الفرنسية من قتله. اجلنود واألطفال، قبل أن تتمكَّ
رُت زيــارةَ  تقــول لطيفــة بــن زياتــن أمُّ عمــاد: يف أوج آالمــي وبكائــي، قــرَّ
مــكان احلــادث، وهنــاك فوجئــُت ببَُقــع دِم ولــدي ال تــزال باقيــة، ولقــد 
ــا حلظــًة َعصيبــًة ال ميكــن وصُفهــا! ولكنِّــي جتلَّــدتُّ وذهبــُت  كانــت حّقً
للبحــث عــن منــزل القاتــل؛ ألعــرَف مــا حملَــه علــى جرميتــه النَّكــراء 
التــي حرَمتنــي مــن ِفلــذة كبــدي، فكانــت صدمتــي شــديدًة مبــا ســمعتُه 

مــن أبنــاء احلــي؛ مــن إشــادٍة بفعــل القاتــل، ووصفــه بالبطولــة!
قتله مراح، هل هذا  الذي  أمُّ عماد  أنا  بقوة:  فيهم  حينئٍذ صَرخُت 
واألسف،  الدهشة  مالمُح  وجوههم  على  لترتسَم  به؟!  تفَخرون  ما 
عب  ا صدَر منهم، وبدؤوا يُلقون اللوَم على الواقع الصَّ واالعتذار عمَّ
الذي يعيشونه يف أحياٍء مغلقة، وأنهم معزولون ومنبوذون يف املجتمع 
املتطرفة.  اجلماعات  لتلك  سهلة  فريسًة  جعلهم  ا  ممَّ الفرنسي، 
التي قالت:  زياتن  اللقاء نقطة حتوُّل يف فكر لطيفة بن  فكان هذا 
رُت محاورتهم وتصحيَح  عبة قرَّ على الرغم من حالتي النفسية الصَّ
يَت بها عقولهم، ودعوتُهم إلى التخلُّص  تصوُّراتهم اخلاطئة التي ُغذِّ
رُت تأسيس »جمعية  من مشاعر الكراهية واحلقد، وَسرعان ما قرَّ

عماد من أجل الشباب والسالم«.

جمعية عماد
من  كثير  افتقاَر  التطرف  دوافع  أبرز  من  أن  زياتن  بن  لطيفة  ترى 
الشباب إلى التعليم اجليِّد، وقلَّة فرص العمل، وضعف الثقة بالنفس، 
وهيمنة  واالندماج،  الهجرة  األَُسري، فضاًل عن مشكالت  والتفكُّك 

والكراهية  ب  بالتعصُّ مشحونة  وأجواٍء  ين،  الدِّ عن  خاطئة  أفكاٍر 
والصراع. وهي مشكالٌت تستوجب التعاوَن اجلادَّ ملعاجلتها، والسعَي 
لم والتعايش، وحماية النشء من الوقوع فريسًة لدعاة  لتعزيز ِقيَم السِّ

التطرف، وتوفير مستقبٍل أفضَل لهم. 
شــة  ونِشــَطت لطيفــُة منــذ تأســيس جمعيَّتهــا يف زيــارة األحيــاء املهمَّ
ــا  ــمُّ فيه ــي تع ــم، واملناطــق الت ــرة يف أنحــاء فرنســا ودول العال والفقي
ب املــدارس واجلامعــات والتواُصــل  مظاهــُر اجلرميــة، ولقــاء طــالَّ
ــف  ــات للشــباب مــن مختِل ــَدوات وملتقي معهــم وتبصيرهــم، وإقامــة ن
التماُســك  علــى  واحلفــاظ  والتســامح،  ــة  احملبَّ لتعزيــز  األديــان؛ 

االجتماعــي.
هو  جن  السِّ أن  ترى  فهي  جناء؛  بالسُّ ة  خاصَّ حركًة  لطيفُة  وأطلقت 
َجناء بكثير من الُعَقد  املكان األكثُر كراهيًة يف العالم، حيث يُصاب السُّ
النفسية، وكان الهدُف من هذا النشاط االستماَع إليهم ومناقشتَهم، 
جن  وتقدمي النصائح لهم، وحثَّهم على التسامح يف حياتهم داخل السِّ
وبعد مغادرته، وعلى استدبار مشاعر الكراهية واحلقد، واالنطالق 

إلى حياٍة جديدة عنوانها احملبَّة والتآخي والوئام.

جوائز وأوِسمة
التطرف،  من  باب  الشَّ وحماية  السالم  إرساء  يف  جلهودها  تقديًرا 
جائزة  منها:  واألوسمة،  اجلوائز  من  عدًدا  زياتن  بن  لطيفة  نالت 
صة ملناهضة النِّزاعات، وجائزة »التسامح«  »مؤسسة شيراك« املخصَّ
لصاحب  سنوّيًا  مُتنَح  التي  رودلوف«  »مارسيل  أصدقاء  من جمعية 
ووسام  اآلَخر،  لَقبول  زة  واملعزِّ للطائفية  الرافضة  املبادرات  أكثر 
ومنحها  »فرانسوا هوالند«.  الفرنسي  الرئيس  من  الشرف«  »جوقة 
َمها بابا الفاتيكان  العاهُل املغربي محمد السادس وساًما رفيًعا، وكرَّ
فرانسيس واإلماُم األكبر شيخ األزهر أحمد الطيِّب، وحصلت على 

ة اإلنسانية عام 2021م. جائزة الشيخ زايد لألخوَّ

توثيق التجِربة
اجتهـت لطيفـُة إلـى توثيـق جتِربتهـا يف كتـاب ألََّفتـه بعنـوان »مـوٌت مـن 
ـة اسـتقرارها  أجـل فرنسـا، محمـد مـراح قتـل ابنـي« ذكـرت فيـه قصَّ
مـن  لألبنـاء  ميكـُن  وكيـف  واالندمـاج،  الهجـرة  ومشـكالت  بفرنسـا، 
أصـول غيـر فرنسـية أن يصبحـوا مواطنـني فرنسـيني صاحلـني دون 
ـعائر الدينية دون املسـاس  ر ألصولهم، وكيف ميكُن ممارسـة الشَّ التنكُّ

بأُسـس الدولـة. 
هذه  كفاح  َة  قصَّ املعركة«  قلب  يف  »لطيفة  الوثائقي  الفيلُم  وتناول 
يف  ُروحها  من  بَضعًة  فقَدت  مكلومة  أمٍّ  من  لت  حتوَّ التي  املناضلة 
حادٍث إرهابي بغيض، إلى رمز للسالم واحملبَّة والتسامح ومكافحة 

التطرف واإلرهاب. 
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ية العلوم اإلسالمية، جامعة األمير سونكال   د. رشدي طاهر األستاذ المساعد بكلِّ

ولي، ماجستير  ص في القانون الدَّ غ متخصِّ    الحكومية، تايالند. وسلمان داهونج باحث متفرِّ

   القوانين المقارنة من الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

التطرف والعنف في تايالند

بالبحث  الظاهرة  تناول هذه  الدول واحلكومات يف  إلى تسابق  ى منوُّ ظاهرة اإلرهاب عاملّيًا  أدَّ
والدراسة، والكشف عن أسبابها ومنابعها، فقد كان اإلرهاُب وال يزال ظاهرًة شائعة من 

ٌة من األمم وال شعٌب من الشعوب.  مظاهر االضطراب السياسي، ولم تخُل منه أمَّ
ولم يقتصر اإلرهاُب على ِدين أو ثقافة أو ُهويَّة معيَّنة؛ بل أصبح 

ة، وهو ناجت عن التطرف الذي  ظاهرًة شاملة وعامَّ
ولم  املجتمعات.  من  مجتمٌع  منه  يخلو  يكاد  ال 
العاملية؛  الظاهرة  تايالند مبنًأى عن هذه  تكن 

َعت من كأسها، واكتوت بويالتها. بل جترَّ

 د. رشدي طاهر، وسلمان داهونج

بين الجذور التاريخية والمعالجة اإلعالمية
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تايالند في التاريخ
ى بالتاي  اشتُقَّ اسُم تايالند من اجلماعة البشرية التي تسكنها، وتسمَّ
أو الثاي، وُعرفت هذه البالُد فيما مضى باسم »سيام« ثم تغيَّر االسُم 
يف سنة 1949م إلى »تاي« مضافًة إلى »الند« مبعنى األرض أو اإلقليم، 

وأصبحت تُعَرف مبملكة تايالند، وعاصمتُها بانكوك. 
ًرا، كسائر دول جنوب شرقي آسيا،  وقد وصَل اإلسالُم إلى تايالند مبكِّ
ار العرب والفرس املسلمني هم الذين  وتذكر الرواياُت التاريخية أن التجَّ
أدخلوا اإلسالَم إلى مناطق املسلمني احلالية هناك، منذ القرن الرابع 

الهجري )العاشر امليالدي(.
الذي  تايالند األقصى جزًءا من أرخبيل املاليو،  ِمنَطقة جنوبي  وتَُعدُّ 
وسنغافورة،  وبروناي،  والفلبِّني،  وماليزيا،  »إندونيسيا،  من:  يتكوَّن 
وفطاني«، وشهدت امِلنطقة قياَم ممالك وَسلَطنات إسالمية، ما زالت 
األقصى  تايالند  جنوبي  والياُت  وحتتلُّ  باقية.  وآثارها  حضاراتُها 
ومقاطعاتُها موقًعا إستراتيجّيًا؛ فهو يصُل بني شبه جزيرة املاليو وشبه 
ان،  السكَّ عدد  أغلبية  فيها  املسلمون  ل  ويشكِّ الصينية.  الهند  جزيرة 
وينحدر أغلبُهم من ِعرق املاليو الذين يتكلَّمون اللغة املاليوية )اجلاوية( 
التي تُكتَب باحلروف العربية، وفيها كثيٌر من الكلمات العربية. وبعدما 
معظُم  أصبح  تايالند،  مملكة  إلى  اجلنوبية  املنطقة  هذه  ت  ُضمَّ
األجيال املتعاقبة تتخاطب باللغة )التايالندية( بوصفها اللغَة الرسمية 

واحلكومية، إضافًة إلى لغتهم األم )اجلاوية(.

دة  مجتمع األعراق المتعدِّ
ان  الديانُة السائدة يف تايالند هي البوذية، وهي الديانُة الرئيسة لسكَّ
ا املسلمون فهم يف املرتبة الثانية بعد البوذيني  اململكة بنسبة 95%، أمَّ
 .%12 إلى  املسلمني  نسبَة  ترفع  مصادُر  وهناك  فقط،   %4 بنسبة 
ا  أمَّ نسبتُهم.  كانت  أّيًا  أقلِّية  تايالند  املسلمني يف  فإن  كلِّ حال  وعلى 

يف  كانت  إذ  املسلمة؛  باألغلبية  تتمتَّع  فإنها  تايالند  جنوبي  والياُت 
اٌم مسلمون قبل وقوعها حتت احلكم  السابق دولًة مسلمة، حكمها حكَّ
انها  سكَّ مجموع  من   %80 تقريًبا  فيها  املسلمني  ونسبُة  التايالندي، 

بحَسب إحصائيَّات عام 2004م.
جنوبي  واليات  املسلمني يف  مشكالت  أن  يؤكِّد  التاريخيُّ  الواقع  هذا 
تايالند ليست وليدةَ اليوم، وإمنا هي ذاُت جذور قدمية. وكانت بدايُة 
اإلسالمية،  فطاني  دولَة  التايالندية  احلكومُة  احتلَّت  حني  اشتعالها 
غ الرئيُس  ومنذ ذلك احلني ينظر املسلمون إلى تاريخ بالدهم أنه املسوِّ
الستقاللهم. وإنَّ حنََقهم بسبب وضعهم االقتصادي املتردِّي، وخوفهم 
من ضياع تراثهم احلضاري وثقافتهم يف مجتمع بوذي؛ يجعل الشعَب 
ة مشكلتهم،  الفطاني مقتنًعا بأن قادة بانكوك قد أخفقوا يف تخفيف حدَّ

فضاًل عن وضع حلول َمرضيَّة لها.

الصراع في الجنوب 
واللغة  مسلمة،  أغلبية  ذاُت  اجلنوبية  املناطق  أن  على  الكالم  م  تقدَّ
كني مببادئ  انها، املتمسِّ »املاليوية« هي اللغة األمُّ والوحيدة جلمهرة سكَّ
ا يجعل هذه املناطَق مختلفًة عن  ة، ممَّ ين اإلسالمي احلنيف بشدَّ الدِّ
وأكثر  ين.  والدِّ والثقافة  اللغة  ناحية  من  تايالند،  مناطق مملكة  بقيَّة 
ان احمللِّيني لديهم جنسيَّتان تايالندية وماليزية، وصالتهم الِعرقية  السكَّ
احمللِّيني  ان  السكَّ فإن  ذلك  ومع  وثيقة،  املاليزية  باملناطق  والدينية 
ليس لديهم سيطرةٌ اقتصادية كبيرة يف مناطقهم، ويعمل معظُمهم يف 

اط. الزراعة وصيد األسماك أو جمع املطَّ
ى قدمًيا »مملكة فطاني«، ويحكمها سلطاٌن مسلم،  وكانت املنطقة تسمَّ
»بانكوك« بني اململكة املتحدة ومملكة  َعت معاهدةُ  ويف عام 1909م ُوقِّ
»سيام« رَسَمت احلدود احلديثة بني ماليزيا وتايالند، وبقيت مقاطعاُت 
احلكم  سيادة  حتت  ساتون«  وسونغكال  وياال  وناراتيوات  »فطاني 
»قدح  واليات  على  بالسيادة  مطالبتها  عن  تايالند  وتخلَّت  السيامي، 
ماليزيا،  دولة  التي أصبحت جزًءا من  وترينجانو«  وبرليس  وكيالنتان 
ومنذ هذا التاريخ نشأت حركاٌت تدعو إلى االنفصال واالستقالل عن 

مملكة تايالند.
َدت األزمُة بوضوح يف يناير 2004م، حني هاجم مسلَّحون  وحديًثا جتدَّ
»ناراتيوات«،  محافظة  يف  العسكرية  »راتشانكرين«  قاعدةَ  إرهابيون 

اس القاعدة وُفقَدت 400 قطعة سالح. وُقتل بعض حرَّ
بعد تلك احلادثة توالت حوادُث العنف، ومن أشهرها:

يف السادس من يناير عام 2004م: وقَعت اشتباكاٌت بني مسلمي  ��
والية  أنحاء  يف  مرات  ة  عدَّ التايالندية  ات  والقوَّ تايالند  جنوبي 
ا جعل  ات التايالندية، ممَّ »فطاني«، أسفرت عن قتل كثير من القوَّ
احلكومة تفرض األحكام الُعرفية على »فطاني«، مع منع التجوُّل 
ات مسلَّحة، ومحاصرة عدٍد من القرى واملدارس الدينية  ونشر قوَّ
واليات  والعسكرية يف  الُعرفية  األحكام  تطبيُق  ى  وأدَّ وتفتيشها. 
واالقتصادية،  االجتماعية  احلياة  تعطيل  إلى  تايالند  جنوبي 
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اخليرية،  واجلمعيات  التعليم،  يف  العاملني  على  والتضييق 
واملؤسسات الدعوية؛ بسبب انتشار الرعب والقلق.

يف 23 من مارس عام 2004م: حدثت عمليُة تفجير قرَب مركز  ��
االجتماع للحكومة التايالندية يف والية »ناراتيوات«، وبعد يومني 
اغتيَل رئيُس نقابة احملامني املسلمني الفطانيني »سومشاي نيال 
حقوق  ومركز  احمللِّية  الصحُف  وانتقَدت  بكر(«،  )أبو  فايجيت 
يف  التايالندية  احلكومَة  وأوقعت  ة،  بشدَّ القضيَة  هذه  اإلنسان 

حرج إلظهار احلقيقة.

اٌت تايالندية على املصلِّني  �� يف 28 من أبريل 2004م: اعتَدت قوَّ
 128 ُقرابة  وُقتل  فطاني،  كريسيك مبحافظة  يف ساحة مسجد 

شخًصا.

يف 25 من أكتوبر 2004م: تظاهر املسلمون أمام مركز الشرطة  ��
احلكومَة  مطالبني  »ناراتيوات«،  والية  يف  »تاقباي«  مبحافظة 
اإلرهابيني،  مع  بالتعاون  اتهَمتُهم  معتقلني  ستة  عن  باإلفراج 
منهم  واعتقلت  للمتظاهرين،  واجليش  الشرطة  قواُت  ت  وتصدَّ
قرابة 1,300 شخص، نقلتهم إلى مركز اجليش يف والية »فطاني« 

يف ظروف رديئة أدَّت إلى اختناق 78 شخًصا منهم.

يف عام 2005م: وقع 5 تفجيرات كبيرة.  ��

يف عام 2006م: وقع 8 تفجيرات. ��

يف عام 2011م: وقع 24 تفجيًرا بوالية »جاال«، ُقتل فيها كثيٌر من  ��
املسلمني والبوذيني. 

أمنّيًا  �� حادًثا   21,235 وقع  2021م:  وأكتوبر  2004م  يناير  بني 
يف أقصى اجلنوب، ُقتل فيها أكثُر من 7,295 شخًصا، وأُصيب 

13,550 شخًصا.

وياُلَحظ أن بعض أحداث القتل تقع عشوائّيًا، دون تفريق بني مسلم 
أو  كالنَّحر  أحياًنا؛  القتل  أسلوب  بشاعة  إلى  إضافًة  مسلم،  وغير 

يف  املسلمون  بات  املروِّعة  املتوالية  األحداث  هذه  وبسبب  اإلحراق. 
جنوبي تايالند ال يأمنون على أنفسهم؛ إذ ميكن أن تقع تفجيراُت يف 
أيِّ زمان ومكان، سواءٌ يف السوق أو املدارس أو الشوارع، بل حتى يف 

املساجد، وصار الناس يعيشون يف قلق ورعب.

معالجة وسائل اإلعالم
تناوله  يف  فهو  الغربي،  اإلعالم  عوملة  براثن  يف  تايالند  إعالُم  وقع 
لظاهرة اإلرهاب ينَحى َمنَحى ذلك اإلعالم. وال أدلَّ على هذه احلقيقة 
من تأكيد هذه الوسائل أن مصادرها يف استقاء األخبار وُمجَرياتها، 
النفسي  والتفسير  اإلعالمية،  والقراءة  والتحليالت،  واملعلومات 
واالجتماعي للوقائع؛ هي وسائُل اإلعالم الغربية وال سيَّما األمريكية 
َحْذَو  حتذو  شرقية  إعالم  وسائل  إلى  إضافًة  واألملانية،  والفرنسية 

اإلعالم الغربي أيًضا.
اإلرهاب،  لقضايا  التايالندية  اإلعالم  وسائل  معاجلة  أن  يعني  وهذا 
الغربية، الذي فرَضته على  ما هي إال صًدى لصوت وسائل اإلعالم 
والثقافة  الغربي  الفكر  العالم، وهي أسيرةُ  معظم وسائل اإلعالم يف 
الغربية يف تناولها وتفسيرها لألحداث والوقائع اإلرهابية، ولم تتخذ 
األحكام  تُطلق  فنجدها  املوضوع،  تناول  محايًدا يف  موضوعّيًا  موقًفا 
مقنعة  أدلَّة  غير  من  ِجزاًفا  التَُّهم  وتُلصق  مباشرة،  والتفسيرات 

للجماهير، وال احترام لعقولهم.
التايالندية  اإلعالم  وسائل  يف  املنشورة  للموادِّ  فاحصة  نظرة  ويف 

ها:  املتعلِّقة باإلرهاب، جندها تتَّسُم بأمور أهمُّ
للعمليات . 1 اإلعالمية  املتابعة  على  اإلخباري  الطابع  هيمنُة 

طحية أحياًنا. اإلرهابية، مع ظهور العجلة والسرعة، ورمبا السَّ
والتفسيري، . 2 التحليلي  الطابع  ذات  اإلعالمية  املتابعة  ضعُف 

املعاجلة  يُبقي  ا  ممَّ االستقصائي؛  الطابع  ذات  املتابعة  وغياُب 
اإلعالمية على سطح احلدث والظاهرة.

العنايُة باألحداث اإلرهابية أكثَر من العناية بالظاهرة اإلرهابية . 3
التي لها أسبابُها ودوافعها. 
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اجلوانب . 4 معاجلة  يف  ني  واملختصِّ اخلبراء  على  االعتماد  عدُم 
املختلفة لظاهرة اإلرهاب، وضعُف التعاون مع املؤسسات التربوية 

واالجتماعية املعنية مبواجهة اإلرهاب.
فخِّ . 5 أو  التهوين  فخِّ  ني؛  فخَّ أحد  األحيان يف  من  كثير  الوقوُع يف 

هذه  صدق  يف  سلًبا  يؤثِّر  وهذا  اإلرهابية،  بالظاهرة  التهويل 
الوسائل وقدرتها على الوصول والتأثير.

غلبُة معاجلة العملية اإلرهابية على أنها حَدٌث مستقل، دون ربطه . 6
بسياق عامٍّ من التطرف والعنف.  

والتهاون يف . 7 ونظريَّاته،  اإلعالم  علم  قواعد  على  االعتماد  عدُم 
عملها  يتَّسُم  ما  غالًبا  بل  مناسبة؛  إقناعية  مداخل  استخدام 
استغفال  إلى  أحياًنا  يوصلها  الذي  التخطيط،  وعدم  باالرجتال 

عقل املستمع واملشاهد.

تايالند ومكافحة اإلرهاب
لعام  اإلرهاب  األمريكية عن  املتحدة  للواليات  السنوي  التقرير  بحَسب 
أنها  هي  اإلرهاب  أمام  لتايالند  الرئيسة  الضعف  نقطة  فإن  2020م، 
مركُز عبور سهل، مع أنها لم تشهد أيَّ هَجمات من ِقبَل جماعات إرهابية 
هَجمات  على  العنف  أعماُل  واقتصرت  العام،  ذلك  يف  للحدود  عابرة 
لطات التايالندية  االنفصاليني يف أقصى اجلنوب التايالندي. وتؤكِّد السُّ

ولية. دين احمللِّيني والشبكات الدَّ أنه ال دليَل على أيِّ ارتباط بني املتمرِّ
يات السياسية احمللِّية،  وتواصل احلكومُة التايالندية اهتمامها بالتحدِّ
وجعلها من أولويَّاتها األمنية األساسية، وهي يف الوقت نفِسه شريٌك 
اإلرهاب  مكافحة  جهود  ودعم  ولي،  الدَّ اإلرهاب  مكافحة  يف  ال  فعَّ
دة األطراف، ومنها:  بعضويتها يف عدٍد من املنظمات اإلقليمية واملتعدِّ
 ،)ASEAN( آسيا  شرقي  جنوب  أمم  ورابطة   ،)UN( املتحدة  األمم 
واملنتدى اإلقليمي اآلسيوي )ARF(، ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا 

.)ADMM( واجتماع وزراء دفاع اآلسيان ،)APEC( واحمليط الهادئ
2017م،  عام  نشرتها  اإلرهاب  ملكافحة  وطنية  إستراتيجيٌة  ولتايالند 
يف  نُشرت  التي   )2022 - 2019( القومي  األمن  سياسُة  ن  وتتضمَّ
ويف  بالتطرف.  تُعنى  دة  محدَّ إقليمية  أمنية  ُخطًطا  2019م  نوفمبر 
العنف جلأت احلكومُة إلى عرض مبادراٍت ومشاريَع  انتشار  مواجهة 

حواريٍة، منها على سبيل املثال:

مشروع األمل اجلديد
ًذا  بدأ تطبيُق هذا املشروع يف مطلع التسعينيَّات امليالدية، وما زال منفَّ
يف املجتمع اإلسالمي إلى وقتنا احلالي. وهو يهِدُف إلى حتقيق األمن 
بني  الدائر  الديني  الصراع  وإطفاء  اجلنوبية،  املناطق  يف  والسالم 

املسلمني والبوذيني، ومحو روح العصبية بينهم.
الدينية  الفروَق  يُراِع  لم  ألنه  املآخذ؛  بعُض  املشروَع  هذا  ويكتنف 
بذور  زرع  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ التايالندي،  للشعب  واالجتماعية  والثقافية 
قاق بني املسلمني والبوذيني؛ ألن املسلمني يرفضون إطالًقا املشاركَة  الشِّ
االجتماعية والدينية التي تقتضي اجلمَع بني أحكام اإلسالم وعادات 

لمي بني أوساط  البوذية يف جميع املجاالت، لذا أخفَق هذا املشروُع السِّ
املسلمني يف اجلنوب.

مشروع سري ويجايا
أُعلَن هذا املشروُع عام 1993م، وهو يستند إلى ثالثة مبادئ: احلرية، 
واإلخاء، واملساواة، إضافًة إلى وعوٍد بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 
يف الواليات اجلنوبية؛ لتحسني األوضاع بغيَة حتقيق حياة آمنة سعيدة، 
وعلى  املنطقة.  يف  يعيشون  الذين  والبوذيون  املسلمون  فيها  يتساوى 
إلى  دعوةٌ  وأنه  املشروع،  املسلمون خطَر  يرى  الوعود  الرغم من هذه 
األخالقية  املبادئ  وهدم  املسلمني،  أوساط  يف  البوذية  الثقافة  بثِّ 

اإلسالمية.

ة للمصاحلة الوطنية  مشروع اللجنة احلرَّ
بينهم  والوجهات،  الفئات  مختِلف  من  أعضاٍء  من  اللجنُة  ن  تتكوَّ
شخصياٌت مرموقة من املسلمني مثل: األمني العام للمجلس اإلسالمي 
املركزي بتايالند، ورؤساء املجالس اإلسالمية بالواليات الثالث، ورئيس 
بتايالند،  املسلمني  الشبَّان  جمعية  ورئيس  اإلسالمية،  جاال  جامعة 

صني واألطبَّاء والسياسيني املسلمني. وبعض املتخصِّ
وتعمل هذه اللجنُة على معرفة احلقائق واألوضاع من النواحي املختلفة، 
فئات  بني  املشترك  التفاهم  إلعادة  املناسبة؛  العالج  خطوات  ووضع 
شعب تايالند أجمع، وضبط األوضاع األمنية، وال سيَّما يف الواليات 
اجلنوبية الثالث. وقد انتهى عمُل اللجنة يف شهر مارس عام 2006م، 
حلِّ  يف  متاًما  العنف  اجتناب  ضرورةُ  ُمفادها:  تقاريَر  ثالثة  مت  وقدَّ
الثقافية  الفروق  مبراعاة  لمية  السِّ األساليب  َوفَق  والسيُر  املشكالت، 
الواليات  يف  ثانيًة  لغًة  املاليوية  اللغة  وتعميم  ان،  للسكَّ واالجتماعية 

الثالث. 
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اإلرهاب األسري
 

ة إلى العنف والكراهية من الترابط والمودَّ

. )CSPS( محاضر في األنثروبولوجيا بجامعة كارون في إندونيسيا، وباحث في مركز دراسات السياسات اإلستراتيجية 

وزوجتُه  رجٌل  ر  فجَّ حني  غريب؛  إرهابي  بحادٍث  العالم  ُصدم  2018م،  مايو  من  عشر  الثالث  يف 
أنفَسهم بقنابَل مشدودٍة إلى أجسادهم يف »سورابايا« شرقي جاوة. ستُة أفراد من أسرة  وأوالده 
ذوا هذا العمل الشنيع، وهم: »ديتا أوبريانتو« )48 عاًما(، وزوجته »بوجي كوسواتي« )43  واحدة نفَّ
»تري  بيد أسرة  نفسه  الشهر  آخُر يف  إرهابي  وتبع ذلك احلادَث عمٌل  األربعة.  وأوالدهــم  عاًما(، 
مورتيونو« )50 عاًما(، وزوجته »تري إرناواتي« )43 عاًما(، وأوالدهما الثالثة، عند باب مركز شرطة 

اجتنَي ناريتنَي. »سورابايا«، باستخدام درَّ
وشهدت مدينُة »ميدان« يف سومطرة الشمالية حاالٍت من اإلرهاب األُسري؛ منها تفجيٌر انتحاري 
ذه الشاب »رابيال ناسوشن« )من مواليد 1995م(، عند مركز شرطة املدينة. وكانت زوجتُه »ديوي  نفَّ
َطت للهجوم، وتواصلت مع أفراٍد ُمدانني  أجنريني« )23 عاًما( العقَل املدبَِّر لذلك احلادث؛ فقد خطَّ
املزارات  بالي، ألحِد  انتحاري يف  لتفجير  أيًضا  َطت  إرهابية يف مدينة »ميدان«. وخطَّ يف حوادَث 

السياحية الشهيرة يف إندونيسيا.

 يانواردي سيوكور 
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ألقى  حني  2018م؛  يوليو   15 حادث  األُسري  اإلرهاب  حوادث  ومن 
مدينة  يف  شرطة  مركز  على  رات  متفجِّ على  يحتوي  ِقْدًرا  زوجان 
»إندرامايو« غربي جاوة. وكان الزوجان عضَوين يف جماعة »أنشاروت 
اجًة  دولة )JAD(« اإلرهابية املناِصرة لداعش يف إندونيسيا، ركبا درَّ
نارية، وحاوال دخوَل مركز شرطة املدينة. أطلق رجاُل الشرطة عليهما 
وألَقيا  الشرطة،  مركز  باب  نحو  الزوجاِن  فاجته  حتذيرية،  نيراًنا 

رات على مكتب احلرس، ثم حاوال الهرَب لكن ُقبَض عليهما. املتفجِّ
أت هذه األعماُل اإلرهابية ملا أصبح يُعَرف باإلرهاب األُسري  وقد وطَّ
أو العائلي، وبدأ الباحثون واحمللِّلون يف البحث عن األسباب التي دفَعت 
والوقاية  عليها،  التغلُّب  وُسبل  اإلرهابية،  األعمال  من  النوع  هذا  إلى 
لم  واإلرهاب  التطرف  أن  ذكُرها  سلَف  التي  احلاالُت  وكشفت  منها. 
حتوَّال  بل  اثنني؛  أو  فرٍد  بتنفيذ  وُضحاها،  عشيَّة  بني  يظَهرا 
إلى عمل جماعي ينهض به أفراد أَُسر بتمامها. وينبغي 
َن  نتمكَّ كي  عميقة  دراسًة  الظاهرة  دراسة 
معاجلتها،  ثم  أسبابها،  معرفة  من 

والوصول إلى حلول جذرية لها.

دوافُع وأسباب
ة دوافَع وأسباب؛ من أبرزها:  قد يقع اإلرهاُب األسري لعدَّ

ـــا كشـــَفته حـــوادُث اإلرهـــاب يف »ماكاســـار«  ـــى م 1. الفكـــُر املتطـــرف، عل
ـــذ زوجـــان تفجيـــًرا انتحارّيًـــا أمـــام  و»ســـورابايا«. ففـــي »ماكاســـار« نفَّ
كنيســـة، وهمـــا تابعـــان جلماعـــة »أنشـــاروت دولـــة« اإلرهابيـــة التـــي 
ـــة جتـــاه املســـيحية واملســـيحيني. ويف »ســـورابايا«،  ـــواء الكراهي ـــت ل رفَع
ًـــا،  كان »ديتـــا أوبريانتـــو« خائًفـــا مـــن تـــرك أســـرته يف عالـــم يـــراه ظاملـ

ر إشـــراَك أســـرته معـــه يف التفجيـــرات االنتحاريـــة، آمـــاًل أن  فقـــرَّ
ــا«. ــَة مًعـ »يدخلـــوا اجلنَّـ

ويف بحث أجراه »ديدي طبراني« يف مطلع عام 2022م، تناول تفجيَر 
أو  مادِّي  بدافع  يكن  لم  اإلرهابي  احلادَث  هذا  أن  كشَف  »سورابايا« 
سياسي؛ بل رأى مرتكبوه أنه »الطريق األمثَل إلى بلوغ الشهادة«. ومن 
تلك النظرة يرى »طبراني« أن اإلرهابيني ال ميثِّلون رموًزا دينية متطرفة 
جماعاتهم  خارج  من  غيرهم  اتهاُم  عليهم  السهل  من  لكنَّهم  فقط، 
والتجنِّي عليهم.  ويف اإلجمال ال ميكن النظُر إلى احلادثتني مبعِزل عن 

األفكار املتطرفة ملرتكبيها.
2. استغالُل الترابط اأُلسري، الذي يَُعدُّ ِسمًة إنسانية، لكنَّه يف حالة 
األُب  كان  مًعا.  املوت  أو  مًعا  للعيش  استعداد  إلى  ل  يتحوَّ اإلرهاب 
املتورِّط يف قضية تفجير »سورابايا« متطرَف الفكر، ويظنُّ أنه سيعيش 
يف »دولة إسالمية« يف سوريا حتت ُحكم تنظيم داعش. وكان يرى أنه 
إن لم يستطع هو وعائلتُه العيش مًعا يف بلد يطبِّق الشريعة اإلسالمية، 
كراهيتَهم  لكنَّ  )إندونيسيا(.  األم  وطنهم  يف  مًعا  يعيشوا  أن  فعليهم 
للحكومة اإلندونيسية التي ال تطبِّق الشريعة اإلسالمية كاملًة من وجهة 
نظرهم، دفعتهم نحو التفجيرات االنتحارية حتى يعيشوا حياًة هانئة مع 

الشهداء يف اآلخرة.
ولهذا الترابط األسري تأثيٌر يف تقسيم املهامِّ يف العمليات اإلرهابية، 
الذي  اإلرهابي  احلادث  يف  للسيارة  قائًدا  أوبريانتو«  »ديتا  فكان 
إلى  وابنتَيه  زوجتَه  أوصل  التنفيذ  وقبل  مسيحّيًا.  اًسا  ُقدَّ استهدف 
، َوفًقا لبيان  كنيسة »ديبوجنورو« بعد تثبيت ثالث قنابَل حول خصورهنَّ
بتنفيذ  يقومان  ابناه  كان  حني  يف   . ُجثثهنَّ على  عثرت  التي  الشرطة 
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عملية إرهابية ثالثة يف كنيسة »سانتا ماريا« الكاثوليكية؛ ركبا دراجتنَي 
روها هناك. وأعلن تنظيم داعش اإلرهابي  ناريتنَي، حاملنَي قنابَل ليفجِّ

مسؤوليتَه عن احلادث يف وكالة أنباء »أعماق«.
3. أثر وسائل التواصل االجتماعي يف نشر التطرف، فقد كانت »ديوي 
وسائل  على  نشيطة  امرأًة  »ميدان«،  تفجير  مرتكب  زوجة  أجنريني« 
التواصل االجتماعي، وهي معروفة بُخططها لتنفيذ تفجير انتحاري يف 
»بالي«، املزار السياحي الذي يِفُد إليه السيَّاح من داخل البلد وخارجها. 
ذون، ففي تفجير  طَن لألعمال اإلرهابية والرجال ينفِّ 4. النساء يخطِّ
ط، وتولَّى زوُجها التنفيذ. وهذه  ميدان كانت »ديوي أجنريني« هي املخطِّ
ظاهرة مثيرة لالهتمام؛ فقد كان العنُف واإلرهاب فيما مضى ذكورّيًا 
به  أثٌر مهم نهضت  للتخطيط  كان  القضية  ولكن يف هذه  الغالب.  يف 
ط فحسب؛ بل كان لها اتصاالٌت بجماعات  امرأة، ولم تؤدِّ وظيفَة املخطِّ
إرهابية أُخرى يف »ميدان« وغيرها. لذا تبدو »ديوي« هي املمسكة بِزمام 

األمور يف هذه العملية اإلرهابية.
أعمال  مرتكبي  تدعم  من  هي  دولة«  »أنشاروت  جماعة  كانت  وقد 
النساء  انخراط  لَقبول  جديدة  آفاًقا  فتح  ا  ممَّ األُسري،  اإلرهاب 
ويختلف فكُر هذه  وتنفيًذا.  اإلرهابية تخطيًطا  األعمال  واألطفال يف 
اجلماعة عن اجلماعة اإلسالمية يف جنوب شرقي آسيا، التي شاركت 
يف أسوأ عمليات اإلرهاب يف تاريخ إندونيسيا، حني ارتكبت تفجيرات 
وإصابة  أشخاص   203 مقتل  عن  أسفَرت  التي  2002م،  عام  »بالي« 
209، لكنَّها لم تُشرك النساَء واألطفال يف تفجير »بالي«؛ بل اقتصَرت 

فيها على رجال اجلماعة فقط. 

وجماعة  اإلسالمية  اجلماعة  بني  النظر  وجهات  اختالُف  ويتجلَّى 
املرأةَ  ترى  األولى  اجلماعة  فإن  للمرأة؛  نظرتهم  دولة« يف  »أنشاروت 
محاربًة يف بيتها، على حني تراها اجلماعُة األُخرى محاربًة يف أرض 
املعركة، فهي تشارك يف أعمال اإلرهاب مباشرة، وتقوم بها بنفسها. 
وترى جماعُة »أنشاروت دولة« أن مشاركة النساء واألطفال يف أعمال 
ةُ حوادَث إرهابية؛ مثل هجوم  اإلرهاب شرٌف لهم، وتؤكِّد هذه الرؤيَة عدَّ
»أبي رارا« وزوجته على وزير الدفاع اإلندونيسي اجلنرال »ويرانتو« يف 

أثناء زيارته مقاطعة »بانتني«.
ألن  إندونيسيا؛  يف  ية  متفشِّ ظاهرًة  األُسري  اإلرهاب  أصبح  لقد 
مًعا.  اإلرهابية  األعماَل  ارتكابها  السالمَة يف  ترى  املتطرفة  العائالت 
فأفراُد األسرة يحبُّ بعُضهم بعًضا، ويِثُق بعُضهم يف بعض، وكلُّ فرٍد 
منهم على استعداٍد للتضحية من أجل اآلخرين. واألسرة َمالٌذ آمن يف 

اإلرهاب، يحمي الفكر، ويحارب الفكر اآلَخر.

االحتراز والوقاية
وأصبح  قاتل،  ُجرثوٍم  َي  تفشِّ إندونيسيا  يف  األسري  اإلرهاُب  ى  تفشَّ
مصدَر إلهام لإلرهابيني هناك ويف البلدان املجاورة والبعيدة، فكان من 

ها: الضروريِّ اتخاُذ خطوات وقائية استباقية، من أهمِّ
1( تعزيُز الفكر الديني الوَسطي، فهو السبيل ملنع االنسياق وراء الفكر 
كلِّ  يف  الوسطي  الفكر  غرُس  وينبغي  املتطرف.  اليساري  أو  اليميني 
أُسرة؛ حتى ال تخرَج عن حدود االنضباط، وسيادة القانون. وال شكَّ 
أن لكل حكومة أخطاًء، لكنَّ ردود أفعالنا جتاهها يجب أن تكوَن ِسلميًة 
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إلى  يؤدِّي  فالعنُف  احلنيف.  اإلسالمي  ديننا  يوافق  عنيفة، مبا  وغير 
دمار النظام االجتماعي والثقايف الذي تقوم عليه املجتمعات.

من  عنها  ينتج  ملا  الدينية؛  للنصوص  املتطرفة  التأويالت  رفُض   )2
تلقني عقائدي ضيِّق األُفق، يُفضي إلى رفض اآلَخر وعدم االعتراف 
رون  به. ويشير »ديدي طبراني« إلى أثر »الدعاة العنيفني« الذين يفسِّ
الكايف  من  وليس  سياقها.  خارَج  بعِضها  باجتزاء  الدينية  النصوص 
إلقاءُ اللوم على هؤالء الدعاة؛ بل يجب قياُم حوار يجمع بني أفكارهم 
نوا من اإلصالح؛ ألن رسالَة اإلسالم يف األرض هي  املختلفة حتى يتمكَّ
احلفاُظ على النظام والسالم واإلصالح بني الناس. وينبغي أن تُعمَّ نيَّة 

»اإلصالح« جميَع العلماء والدعاة واملشايخ والقادة املسلمني.
ية الثقافية، ونشر روح املواطنة، والوعي بحقوق اإلنسان  3( محُو األمِّ
نظام  ظلِّ  يف  نحيا  فنحن  ولة.  والدَّ ة  األمَّ حماية  أجل  من  وواجباته؛ 
الدولة القائم على قواعَد متَّفٍق عليها. ويشمل فهُم هذه القواعد الوعَي 

الذي  العوملة  عصر  أن  فيه  شكَّ  ال  ومما  وواجباته.  املواطن  بحقوق 
وإدراك  األُخرى،  الثقافات  م  تفهُّ بأهمية  الوعَي  منَّا  يقتضي  نعيشه، 
حتى  الثقايف،  بالتنوُّع  واالعتراف  ة،  أمَّ كلِّ  يف  لَة  املتأصِّ االختالفاِت 

نصبَح مواطنني صاحلني.
لئالَّ  ُأسرهم؛  وأفراد  اإلرهابيني  بني  االرتباط  فكِّ  يف  اجلهد  بذُل   )4
من  اإلرهابيني  عائالت  لوقاية  ا  جّدً مهمٌّ  وهذا  وراءهم.  ينساقوا 
النتائج  وتبنيِّ  جُدًدا.  إرهابيني  العائالُت  هذه  َج  تخرِّ ولئالَّ  اإلرهاب، 
تفاعالت عائالت اإلرهابيني مع  أن  البحوث:  بعُض  إليها  انتهت  التي 
الَوْصمة  وجه  يف  صامدًة  تظلُّ  وأنها  سهلة،  ليست  األُخرى  العائالت 
تلك  ندعَو  أن  كعائالٍت إلرهابيني. ويجب  بهم  تلَحُق  التي  االجتماعية 
لمية إلى مجراها الطبيعي، كما ينبغي  العائالت إلى إعادة احلياة السِّ
أن يكون عليه املواطنون الصاحلون يف الدولة، وعدم اللجوء إلى العنف 

واإلرهاب على ِغرار ما يفعله املتطرفون مرتكبو األعمال اإلرهابية. 
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ولية في ماليزيا. ية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة اإلسالمية الدَّ  أستاذ مساعد وباحث في القانون، في كلِّ

مكافحة اإلرهاب في ماليزيا

فهو  والشعوب؛  األمم  حياة  يف  كبيرة  أهميٌة  ين  للدِّ
أبناء  مع  ويضِبُط سلوكهم  بخالقهم،  البشر  م صلة  ينظِّ
إنشاء مجتمع قومي، فضاًل عن  جنسهم، ويساعد على 
ا يجعل الفصَل بني  الم. ممَّ أنه غذاءٌ للروح، وصانع للسَّ
ه يف التديُّن أمًرا شبَه مستحيل، إن لم يكن  اإلنسان وحقِّ
مستحياًل. لكن مع جنوح بعض اجلماعات املتطرفة إلى 
أحكامه؛  ُحرمة  على  ي  والتعدِّ ين،  الدِّ ُقدسيَّة  انتهاك 
ومخططاتها،  أهــدافــهــا  يــخــُدم  ملــا  نصوصه  بتطويع 
أمُن  وبــات  الفوضى،  وانتشرت  مــار  والــدَّ اخلــراُب  عــمَّ 

املجتمعات يف خطر يؤرِّق حياة الشعوب.

 د. خير العازمين مختار

ن وأحكام الدستور بين الحق في التديُّ
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بين الحرية والتطرف
مواجهة  يف  املمكنة  الوسائل  كل  تسخيُر  الضروريِّ  من  كان  وبهذا 
ظاهرة التطرف الديني والقضاء عليها. فقد أصبح التطرُف واإلرهاب 
ائها أغلُب دول العالم، ومنها دولة ماليزيا،  الديني مشكلًة تعاني من جرَّ
وعموم  ماليزيا  يف  وقعت  التي  العنف  أحداث  يف  خطُرها  ويتجلَّى 
داعش  تنظيم  من  أعضاٍء  على  والقبض  آسيا،  شرقي  جنوب  ِمنَطقة 
اإلرهاُب  هذا  دفع  وقد  رايته.  حتت  املنضوية  واجلماعات  اإلرهابي، 
على  حفاًظا  حملاربته؛  شتَّى  تدابيَر  اتخاذ  إلى  املاليزية  احلكومَة 
الدولة،  بدستور  تتعلَّق  بعَقبات  اصطدمت  لكنَّها  والعباد.  البالد  أمن 
ولية، وحقوق اإلنسان وغيرها. وكان على متَّخذي تلك  الدَّ وبالقوانني 
للمجتمع واحملافظة على  املوازنة بني توفير احلماية  التدابير ضرورةُ 
ة يف  أمنه واستقراره من جهة، ومراعاة حقوق األفراد وحرياتهم اخلاصَّ

املجتمع من جهة أُخرى.
تـه احلاديـة عشـرة علـى حريـة العقيـدة،  ينـصُّ الدسـتور املاليـزي يف مادَّ
الدسـتور  ينـصُّ  الثالثـة  ة  املـادَّ الدينيـة. ويف  ـعائر  الشَّ وحريـة ممارسـة 
يانـات  الدِّ ألبنـاء  يحـقُّ  لكـن  البـالد،  ديـُن  هـو  اإلسـالم  أن  علـى  أيًضـا 
األُخـرى ممارسـة شـعائرهم بحريـة وسـالم. وتلتـزم احلكومـُة باحتـرام 
هـذا احلـقِّ ورعايتـه. لكـن ينبغـي اإلشـارةُ إلـى أن هـذا احلـقَّ ليـس بـال 
ـة  ـة العامَّ حـدوٍد وال ضوابـَط؛ بـل يخضـع لقانـون النظـام العـام والصحَّ

االجتماعيـة.  واآلداب 
العقائد  إلى  الدعوة  تقويُض  شأنها  من  قواننَي  سنُّ  للحكومة  ويجوز 
املتطرفة، وترويج األفكار املنحرفة، كما يجوز للبرملان املاليزي استناًدا 

التطرف  حملاربة  الالزمة  القوانني  سنُّ  الدستور  من   149 املادة  إلى 
حرية  اتِّخاذ  من  العليا  احملكمُة  رت  حذَّ املنَطلق  هذا  ومن  العنيف. 
العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ذريعًة الرتكاب أعماٍل غير قانونية، 
وأشارت  البالد.  أمن  د  يهدِّ أعمى  ب  تعصُّ من  نابعة  جرائَم  تنفيذ  أو 
ة  ة 11 يف الدستور، التي تنصُّ على أن املادَّ احملكمُة إلى الفقرة 5 من املادَّ
املعنيَّة بحرية األديان ال جتيُز ارتكاب أيِّ فعل مخالف للقانون املتعلِّق 

م آنًفا. بالنظام والسلوك العام، على ما تقدَّ

قوانين مكافحة اإلرهاب 
اإلرهاب، ميكن  ملكافحة  القوانني  من  مجموعًة  املاليزية  الدولُة  سنَّت 

تقسيُمها إلى فئتنَي: 
التي صدرت  التشريعاُت  بها  ويُقَصد  العادية:  القوانني  األولى،  الفئة 
بحَسب  للدولة،  التشريعية  والهيئات  االحتادية  التشريعية  الهيئة  عن 
ُسلطاتها الدستورية املعنيَّة، وهذه القواننُي منسجمة مع بنود الدستور، 
يات األساسية. ويحقُّ للمحكمة  وال سيَّما ما يتصل بجوانب ضمان احلرِّ
إبطاُل أيِّ قانون ال يتَّسُق مع الدستور، أو ينتهك حقوًقا مدنية يضمنها 
الدستور ويكفلها للمواطنني. ومن القوانني التي تندرج حتت هذه الفئة 
قانوُن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وعائدات األنشطة غير 
ة ملكافحة اإلرهاب يف الدول  املشروعة لعام 2001م، والتدابير اخلاصَّ

األجنبية 2015م، وقانون العقوبات.
السادس  الفصل  سيَّما  وال  العقوبات،  قانون  بنوَد  ماليزيا  لت  فعَّ وقد 
)A( املتعلِّق بجرائم اإلرهاب، يف قضايا تناولتها احملكمُة أخيًرا تخصُّ 
لة بالتطرف الديني. وينقسم هذا الفصُل إلى جزأين:  األنشطة ذات الصِّ
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ن بنود قمع األعمال اإلرهابية واستنكار دعمها، ويبدأ من  األول يتضمَّ
الِفقرة B( 130( إلى الفقرة 130 )M(. والثاني بنود قمع متويل األعمال 

.)T/a( 130 إلى الفقرة )N( 130 اإلرهابية، ويبدأ من الِفقرة
ة: ويُقَصد بها التشريعاُت الصادرة عن  والفئة الثانية، القوانني اخلاصَّ
م  ة 149، التي تتناول أعماَل التخريب والعنف املنظَّ البرملان، بحَسب املادَّ
ة،  املادَّ هذه  أحكام  وَوفَق  الناس.  ة  بعامَّ رر  الضَّ تُلِحق  التي  واجلرائم 
ة، مثل: منع أيِّ نشاط داخل االحتاد  ل البرملاُن سنَّ قواننَي خاصَّ يُخوَّ
م جتاه  املاليزي أو خارجه يسبِّب ترويَع املواطنني، أو منع العنف املنظَّ
عي  السَّ أو  ة،  اخلاصَّ أو  احلكومية  املمتلكات  أو  اجلماعات  أو  األفراد 
االحتاد،  حكومات  من  حكومة  أيِّ  أو  امللك،  جتاه  العام  الرأي  إلثارة 
غينة والكراهية بني أبناء األعراق والطبقات املختلفة، أو  أو إثارة الضَّ
د  العبث باخِلْدمات العامة، أو اتِّباع سلوك يضرُّ بالنظام العام، أو يهدِّ

أمن االحتاد أو أي جزٍء منه. 
ة 149 سارًيا ونافًذا،  ويَُعدُّ أيُّ بنٍد من بنود القانون املتََّخذ عماًل باملادَّ
حتى إن لم يتَّسق مع احلقوق الدستورية يف احلياة واحلرية الشخصية، 
ع، وحرية تكوين اجلمعيَّات،  ل، وحرية التعبير، وحرية التجمُّ وحرية التنقُّ
الدستوري  البند  حتت  ُسنَّت  التي  التشريعات  ومن  امللكية.  وحقوق 
1959م،  م: قانون »منع اجلرمية« لعام  التخريب والعنف املنظَّ ملكافحة 
ة«  اخلاصَّ »التدابير  وقانون  1960م،  لعام  الداخلي«  »األمن  وقانون 
دة لألمن عام 2012م، وقانون »منع اإلرهاب« لعام 2015م. للجرائم املهدِّ

أنواع الجرائم
اإلرهاب  مكافحة  قوانني  عليها يف  املنصوص  اجلرائم  تقسيُم  وميكن 
ا اجلرائُم الفكرية:  املذكورة آنًفا، إلى جرائَم فكرية وجرائَم جنائية. أمَّ
على  بناًء  اجلماعات  أو  األفراُد  يرتكبها  التي  اجلرائم  بها  فيُقَصد 
ضرر  أيَّ  بالضرورة  اجلرائُم  هذه  تسبُِّب  ال  وقد  فكرية.  معتَقدات 
أيِّ موادَّ ذات صلة بالتطرف  ة. ومن هذه اجلرائم: حيازةُ  مادِّي للعامَّ
وتية،  رة )فيديوهات(، واملقاطع الصَّ ور، واملقاطع املصوَّ واإلرهاب؛ كالصُّ
والترويجية  الدعائية  واملوادِّ  واملنشورات،  والكتب  واألعالم،  والرموز 
وطلب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  يف  املتطرف  للفكر  الداعمة 
التبرُّعات. ومع أن هذه اجلرائَم يف أصلها ليست عنيفًة، إال أنها من 
تَُصنَّف يف قانون  لذا  وإرهاب.  إلى تطرٍف وعنف  تُفضَي  أن  احملتَمل 

العقوبات ضمن »جرائم اإلرهاب«. 
ا اجلرائُم اجلنائية: فيُقَصد بها اجلرائم التي يُتسبَّب بها إلحداث  وأمَّ
ة أو لألفراد. وليس هناك متييٌز صريح وواضح يف  ضرر مادِّي للعامَّ
القوانني احلالية بني اجلرمية الفكرية واجلرمية اجلنائية؛ فينبغي أن 
وينبغي  الفكرية واجلرائم اجلنائية مختلًفا،  إلى اجلرائم  النظُر  يكون 
العقاب  أو  للمعاملة نفسها  الفكرية  أيًضا أال يخضَع مرتكبو اجلرائم 
نفسه الواقع على مرتكبي اجلرائم اجلنائية. إن فرَض عقوبات قاسية 
َوخيمة على  تنتُج عنه عواقُب جدُّ  الفكرية قد  على مرتكبي اجلرائم 
الفكرية  اجلرائم  على  احلكم  يكوَن  أن  األفضل  ومن  البعيد،  املدى 

إصالحّيًا وتأهيلّيًا، بداًل من أن يكون عقابّيًا وانتقامّيًا.

دد
لع

ف ا
مل

34

20
22

بر 
تو

أك
 | 

12
د 

عد
ال



األحكام القضائية 
إنَّ أحد أهمِّ وظائف احملكمة هي حمايُة احلقوق املشروعة للمواطنني، 
احلقوق  وتأثيرها يف  عليهم،  املفروضة  القيود  قانونية  مدى  وحتديُد 
َوفَق القوانني واإلجراءات احلكومية. ومن وسائل الضبط والتوازن يف 
احملتَجزين  حقوق  بحماية  احملكمة  التزاُم  للدولة،  الدستوري  اإلطار 
واملتَّهمني بجرائَم متعلِّقة بالتطرف واإلرهاب. وتتمتَّع احملكمة بُسلطة 
يف  عليها  املنصوَص  واحلرياِت  احلقوَق  تنتهك  التي  القوانني  إبطاِل 
دستور الدولة، وإعالِن عدم قانونية أيِّ عمل أو قرار تتَّخُذه احلكومة، 

وعدم دستوريته، يف حال انتهاكه حلقوق األفراد. 
القضايا؛ كقضيَّة  كثير من  البتَّ يف  تولَّت احملكمُة  ويف هذا اجلانب 
»أحمد ياني بن إسماعيل« التي رفعها على املفتِّش العام للشرطة، حني 
لطات عدًدا من أعضاء اجلماعة اإلسالمية الناشطة يف  احتجزت السُّ
جنوب شرقي آسيا، التي حاولت زعزعَة االستقرار، وإسقاَط النظام 
د مسلَّح يهِدُف إلى تكوين أرخبيل يشمل  احلكومي الشرعي، بقيادة مترُّ
أعضاء  ي  تلقِّ تبنيَّ  وقد  الفلبِّني.  وإندونيسيا وجنوب  ماليزيا  كاّلً من 
هذه اجلماعة تدريباٍت على شنِّ العمليات املسلَّحة، وخوض احلروب. 
رت احملكمُة أن تلك األنشطَة ال تقع حتت بند احلرية الدينية، فهي  وقرَّ
ة احلادية عشرة من الدستور املاليزي التي تؤكِّد حقَّ  ال تخضع للمادَّ

األفراد يف التديُّن. 
رأت  البالد،  استقرار  َد  تهدِّ أن  شأنها  من  األعماُل  تلك  كانت  َّا  وملـ
احملكمُة أن احتجاز تلك املجموعة أمٌر مشروع، وليس انتهاًكا حلرية 
ين«  الدِّ بحر  بن  اق  الرزَّ »عبد  قضية  ويف  األحوال.  من  بحاٍل  التديُّن 
احملتَجزون  كان  للشرطة،  العام  املفتِّش  على  أيًضا  املرفوعة  وآخرين 
أعضاًء يف اجلماعة اإلسالمية يف جنوب شرقي آسيا، وأُلقَي القبض 
عليهم، واحتُجزوا ألنشطتهم املسلَّحة وانخراطهم بأعمال عنف. وقد 
ين  احتجَّ أعضاءُ اجلماعة بأن احتجازهم معارٌض حلرية ممارسة الدِّ
تهم بعد حتليل شامل  التي كَفلَها القانون. لكنَّ احملكمة لم تقتنع بُحجَّ
لطة بشأن  ت القرار الذي اتخذته السُّ فات، وأقرَّ لكلِّ الوقائع والتصرُّ
الدولة، وضرورة  وتهديدها ألمن  وأفعالهم،  أنشطة احملتَجزين  ضرر 
م أدلَّة على عدم  منعها ومكافحتها. وهذه القضايا كما هو واضح تقدِّ
اعتبار أنشطة اجلماعات الدينية املسلَّحة ضمن احلقِّ الديني املكفول 

للمواطنني، أو أنها محميَّة بنصِّ الدستور.

خطط وجهود
ومالحقة  التطرف،  على  للقضاء  كبيرة  جهوًدا  ماليزيا  دولُة  تبذل 
ي ألعمالهم. لكن  املتطرفني واإلرهابيني وتقويض أنشطتهم، والتصدِّ
على الرغم من قسوة التدابير التي تُتَّخُذ غالًبا؛ يظلُّ الفكر املتطرف 
بحزم  الدولُة  تسعى  لذا  وناشًطا.  قائًما  اإلرهاب  عليه  ى  يتغذَّ الذي 
ي الفكر املتطرف، بعد  للقضاء على جميع األسباب والعوامل التي تغذِّ

أن ثبتت آثارها السيِّئة وعواقبها اخلِطرة. 
وقد تبنَّت الدولة املاليزية ُخطًة إستراتيجية شاملة، يف مجال مكافحة 
التطرف واإلرهاب، تشتمل على املناهج الصارمة أحياًنا، واملتساهلة 

يف أحياٍن أُخرى، لكنَّ خطر التطرف الديني النامي، يتطلَّب أن تضاعَف 
وكاالُت إنفاذ القانون جهوَدها يف حماية املجتمع وأفراده، وأن تتحلَّى 
ة، والقدرة على التسامح والتصالح؛ بهدف عدم  لطات باليقظة التامَّ السُّ
تقييد املمارسة املشروعة حلقوق حرية التعبير، وحقِّ االعتقاد الديني، 
وممارسة الشعائر الدينية، مع مساعدة األبرياء الذين يقعون يف َشَرك 
وينبغي  بقسوة.  معاقبتهم  من  بداًل  جهل  عن  اإلرهابية  التنظيمات 
أخيًرا مراعاةُ أن يظلَّ التعاون وثيًقا بني وكاالت إنفاذ القانون واحملاكم 

لطات الدينية، والعمل مًعا لدحر اإلرهاب والفكر املتطرف.  والسُّ
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ين. أبو بكر علي: محاضر في قسم   ين طايع: أستاذ العلوم السياسية، ونائب المدير التنفيذي ألكاديمية التنمية في بانجسامورو، الفلبِّ  شمس الدِّ
ين. ة بجامعة والية كوتاباتو، الفلبِّ ين. محمد ماكاكوا: محاضر في اإلدارة العامَّ    السالم والتنمية بجامعة والية كوتاباتو، الفلبِّ

ين وجبهة تحرير مورو حكومة الفلبِّ

انتشر التطرُف يف العقود األخيرة يف أرجاء العالم كلِّه، ولكنَّه كان أبرَز وأخطر يف بلدان دون أُخرى، ومن 
الظاهرة  هذه  ملكافحة  ُمجدية  طرق  عن  للبحث  الفلبِّينية  احلكومُة  استنفَرت  وقد  الفلبِّني.  البلدان  تلك 
ًة على أرض الواقع؛ إذ  ق إجنازاٍت مهمَّ ، لم حتقِّ املقلقة. وعلى أنها اعتمَدت القوةَ العسكرية واألمنية حاّلً
يًة وبشرية كبيرة، وال سيَّما يف جنوبي البالد.  لذا كان من  ازدادت األعماُل اإلرهابية مخلِّفًة خسائَر مادِّ
الضروري التفكيُر يف اتِّباع نهج جديد ملواجهة تلك املشكلة والقضاء عليها، فاجتهت الدولُة إلى عقد شراكة 
إستراتيجية مع جبهة حترير مورو اإلسالمية، بعد أن انفصلت عناصُر من حركات حترير باجنسامورو عن 

منظماتها األم، وتبنَّت منهًجا يغلب عليه التطرف العنيف.

ين طايع، وأبو بكر علي، ومحمد ماكاكوا   شمس الدِّ

شراكة إستراتيجية في مكافحة التطرف واإلرهاب
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ثقة متبادلة
الثالث«  أكينو  سيميون  »بينينو  األسبق  الفلبِّيني  الرئيس  إدارةُ  كانت 
أكثَر اقتناًعا بأن جبهة حترير مورو اإلسالمية ميكن أن تكون شريًكا 
إستراتيجّيًا يف مكافحة التطرف واإلرهاب يف املنطقة، وعلى الرغم من 
ت حكومُة الفلبِّني  التعقيد الذي ينتاُب التعامَل مع هذه القضايا؛ أصرَّ
على املضي قُدًما يف تنفيذ ُخططها للقضاء على التطرف واإلرهاب، 
السابق  الفلبِّيني  الرئيس  إدارةُ  ومنها  املتعاقبة،  اإلداراِت  دفع  ا  ممَّ

»رودريغو دوتيرتي« للتعاون مع قيادة اجلبهة. 
وجعل  اجلبهة،  برضا  الفلبِّني  حكومة  سياسة  يف  التحوُّل  هذا  وُقوبَل 
التطرف  ظاهرة  على  للقضاء  اإلستراتيجية  الشراكة  نهج  تطبيَق 
الطرفني  بني  والتفاهم  الثقُة  َدت  مهَّ وقد  لديها.  أولويًة  واإلرهاب 
جتاه  ة  ومهمَّ واسعة  عمليات  وتنفيذ  املعلومات،  تبادل  يف  الطريَق 
الشبكات اإلرهابية، أسفَرت عن عمليات قتل واعتقال واسعة ألعضاء 

اجلماعات اإلرهابية وقادتها.

أسباب التطرف 
مـج  والدَّ االسـتيعاب  سياسـة  إلـى  الفلبِّـني  يف  التطـرف  جـذوُر  تعـود 
أدَّت  فقـد  »باجنسـامورو«؛  إقليـم  قضيـة  مـع  الدولـة  انتهجتهـا  التـي 
هـذه السياسـُة إلـى صـراع عنيـف وطويـل األمـد بـني حـركات حتريـر 

»باجنسـامورو« مـن جهـة، واحلكومـة الفلبِّينيـة مـن جهـة أخـرى. وذهـب 
كثيرون من مواطني »باجنسـامورو« إلى رفض سياسـة االسـتيعاب التي 

اتبعتهـا احلكومة. 
وال  »باجنسامورو«،  شعب  لدمج  العسكرية  القوة  الدولة  واستخدمت 
الشعبي.  االستياء  كبيرة من  ا سبَّب حالًة  التحرير؛ ممَّ سيَّما حركاِت 
إلى ظهور احتجاجات على احلكومة؛ رفًضا  ر هذا االستياءُ  وقد تطوَّ
ظلَّت  لكنَّها  طويلة،  ًة  مدَّ االحتجاجاُت  هذه  ت  واستمرَّ الدمج.  لهذا 
تفاقم  من  وزاد  سياستها.  تنفيذ  يف  احلكومُة  مَضت  إذ  َجدوى؛  بال 
مجتمع  يف  الدمج  سياسة  تبنِّي  على  َمت  صمَّ احلكومة  أن  األزمة، 
فهم  وثقافّيًا؛  واقتصادّيًا  واجتماعّيًا  سياسّيًا  املسيحيون  عليه  يهيمُن 
فرَض  احلكومة  محاولة  عند  ذلك  واتضح  ان.  للسكَّ العظمى  الغالبيُة 
الدمج الثقايف والديني واللغوي على أبناء شعب »باجنسامورو« بالثقافة 
املدارس  مثل:  احلكومية،  املؤسسات  واستخدام  السائدة،  املسيحية 
عنها  غابت  التي  السياسة  هذه  لتطبيق  اإلعالم  ووسائل  واجلامعات 
من  كثيًرا  السياسُة  تلك  ولََّدت  وقد  األوقات.  من  كثير  يف  لمية  السِّ
الشباب  جيل  لدى  سيَّما  وال  عنف،  إلى  تطوَّرت  التي  االستياء  صور 
يف »باجنسامورو« ومجموعة »أبو سيَّاف« ومجموعة »ماؤوتي« التابعة 

لتنظيم داعش اإلرهابي. 
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ى آثار شتَّ
ان  بَـــت عمليـــاُت الدمـــج آمـــاَل ســـكَّ خيَّ

إقليـــم »باجنســـامورو«؛ ألنهـــا أُجريـــت دون موافقتهـــم، 
ان  ــكَّ ــد أن أدرك سـ ــي، بعـ ــم الذاتـ ــى احلكـ ــم إلـ ــى تطلُّعاتهـ ــت علـ وقَضـ
ُصنـــع  ودائـــرة  احليويـــة  املناصـــب  مـــن  ُمســـتبَعدون  أنهـــم  اإلقليـــم 
القـــرار، فهيمـــن عليهـــم شـــعوٌر بالظلـــم والتمييـــز والقمـــع والتهميـــش. 
ــو ــع نحـ ــد يدفـ ــذي قـ ــب الـ ــَج الغضـ ــأنها أن تُنتـ ــن شـ ــُر مـ ــي ظواهـ  وهـ

التطرف العنيف.
وخلََّفت تلك العملياُت آثاًرا بعيدة املدى يف جميع جوانب احلياة يف ذلك 
يريد  لشعٍب  السياسية  الُهويََّة  أفقَدت  السياسية  الناحية  فمن  اإلقليم؛ 
ه يف احلرية وتقرير املصير؛ مما أضرم ناَر الصراع بني حكومة  استخدام حقِّ
»باجنسامورو«،  حترير  حركات  يف  بوضوح  ذلك  وجتلَّى  انه،  وسكَّ اإلقليم 

مثل: اجلبهة الوطنية لتحرير مورو، وجبهة حترير مورو اإلسالمية.
املنطقــة  ان  ســكَّ انتابــت  التــي  الشــديد  الغضــب  موجــات  وَوْســَط 
ــو ســيَّاف«، ومجموعــة  ظهــرت مجموعــاٌت متطرفــة، مثــل: جماعــة »أب
ــٍف ونشــر للفوضــى، مــن  ــكاب أعمــال عن ــا بارت ــني قامت ــي«، اللت »ماؤوت
اجلنــود،  واختطــاف  وموظفيهــا،  احلكومــة  منشــآت  مهاجمــُة  ذلــك: 
واملطالبــة بِفــًدى ماليــة مقابــل إطــالق ســراحهم، أو قطــع رؤوســهم عنــد 
عــدم االســتجابة ملطالبهــم. وكان مــن الطبيعــي أال تســتطيَع حكومــة 
الفلبِّــني التمييــَز بوضــوح بــني اجلماعــات املتطرفــة واإلرهابيــة وبــني 

حــركات حتريــر »باجنســامورو« التــي تقاتــل 
ــا املشــروعة، وهــذا  ــا وحرياته ــن أجــل حقوقه م

ســاعد علــى تــردِّي الوضــع األمنــي يف جنوبــي البــالد.
ومع حتوُّل السياسة االستيعابية للحكومة، ومنح منطقة »باجنسامورو« 
احلكَم الذاتي يف مقاطعة »مينداناو« املسلمة، عاد االستقرار نسبّيًا إلى 
املنطقة، وبدت هناك مساٍع حميدةٌ نحو حتقيق التنمية املستدامة، مما 
ح »حسني أوروك« نائُب رئيس  جتلَّى إيجابّيًا على حياة املواطنني. وصرَّ
مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية، يف السابع من يونيو 2020م، أن االنسجام 
املنطقة، أصبح مثااًل  بني املسلمني واملسيحيني واألقلِّيات األُخرى يف 

يُحتذى ملناطَق أُخرى يف العالم.
ونتَج عن هذه السياسة اجلديدة حالٌة من االستياء والكراهية الشديدة 
الفلبِّني فحسب، ولكن يف  املتطرفة، ليس يف جنوبي  جتاه اجلماعات 
جميع ربوع الوطن. وكان هذا التطوُّر مصدَر تفاؤل يف حتقيق حياٍة آمنة 
ة، ليس للفلبِّينيني فقط، ولكن لرابطة دول جنوب شرقي آسيا  مستقرَّ

وما وراءها أيًضا.

رفض شعبي
ان  سكَّ لدى  شعبي  بَقبول  املتطرفة  »باجنسامورو«  جماعاُت  لم حتَظ 
اإلقليم؛ إلخفاقها يف إقناعهم مبنطق نضالها، ولغياب هدٍف سياسي 
تَنُشده.  الذي  املجتمع  لطبيعة  بيِّنة  رؤية  أو  أجله،  من  يقاتلون  واضح 
و»ماؤوتي«،  سيَّاف«  »أبو  مثل:  املتطرفة،  اجلماعات  أن  عن  فضاًل 
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كعمليات  األبرياء،  املدنيني  داميٍة جتاه  تنفيذ جرائَم  ع يف  تتوسَّ باتت 
اخلطف والقتل والتفجير، وال سيَّما العملياِت يف املناطق ذات الكثافة 
انية العالية، والقيام بإضرابات سياسية واجتماعية واقتصادية،  السكَّ
ان على إخالء بعض املناطق بدعوى أنها تابعٌة لهم وحتت  وإجبار السكَّ

ا جعلها منبوذًة من ِقبَل املواطنني عموًما. نفوذهم، ممَّ
اندلَعت  التي  واالشتباكاُت  2017م  عام  »مراوي«  مدينة  وأدَّى حصاُر 
وجماعة  سيَّاف«  »أبو  جماعة  ومسلَّحي  احلكومية  األمن  ات  قوَّ بني 
ت قرابة خمسة أشهر، إلى دماٍر كبير وخسائَر  »ماؤوتي« التي استمرَّ
على  ألف   300 من  أكثر  وأُجبَر  شخص،  ألف  نحو  ُقتل  إذ  فادحة؛ 
املبانَي  التي أصابت  ية  املادِّ منازلهم، فضاًل عن األضرار  النزوح عن 
واملنشآِت احليوية. وقد أفادت تقديراُت احلكومة الفلبِّينية أن إعادة 
إعمار املدينة سيكلِّف نحو 50 ملياَر بيسوس )نحو 899 مليون دوالر(، 
َخط الشعبي على اجلماعات اإلرهابية، وعلى النهج  ة السَّ فازدادت حدَّ
مار الذي  العنيف الذي اتخذته وسيلًة لتحقيق غاياتها، واخلراب والدَّ
اء أعمالها. ويشير مراقبون إلى أن جناح الدولة  خلَّفته باملدينة من جرَّ
من  معقواًل  قدًرا  ومنَحهم  »باجنسامورو«،  مظالم شعب  استيعاب  يف 
والء  إلى  أفضى  احملرومة،  املجموعات  بتلك  واالعتراَف  لطة،  السُّ
ي للجماعات املتطرفة والعنيفة. املواطنني للدولة، وساعد على التصدِّ

نبذ التطرف
دفَع إنشاءُ ُسلطة احلكم الذاتي بقيادة جبهة حترير مورو اإلسالمية 
يف ِمنَطقة »مينداناو« املسلمة عام 2019م، إلى إتاحة املجال للجبهة 
يف إدارة احلكومة املؤقتة، حتت اسم »ُسلطة باجنسامورو االنتقالية«، 
مع إغالق الطرق أمام اجلماعات املتطرفة التي استعَصت على عملية 
لمية، وقد أضعَف هذا شوكتها،  االستيعاب، ولم تشملها املبادراُت السِّ

وقضى على كثير من نفوذها.
بدأت جبهُة حترير مورو اإلسالمية تعاونها مع حكومة الفلبِّني يف عهد 
اجلبهُة  مت  فقدَّ الثالث«،  أكينو  »بنينو  األسبق  الفلبِّيني  الرئيس  إدارة 
اإلرهاب  بشبكات  املتصلني  دين  املتمرِّ حتييد  يف  كبيرًة  مساعداٍت 
صانع  حتييُد  جرى  املثال:  سبيل  على  جماعاتهم.  وتفكيك  العاملية، 
القائد واملدبِّر لكثير من  الباسط عثمان«، وهو  القنابل الشهير »عبد 
العمليات املتطرفة التي استهدفت احلكومَة الفلبِّينية وحلفاَءها، وقيل: 
إنه مدِبّر تفجير »جنرال سانتوس« يف 21 من أبريل 2002م الذي ُقتل 
ة ذات  فيه 15 شخًصا وأُصيب 55 آخرون، وقاد مجموعَة عمليات خاصَّ
صلة بجماعة »أبو سيَّاف« و»اجلماعة اإلسالمية« فرع جنوب شرقي 

آسيا للتنظيمات اإلرهابية العاملية مثل القاعدة وداعش.
من  قليل  غير  حتقيق  يف  االنتقالية  »باجنسامورو«  ُسلطة  وجنحت 
بني  وحالت  والفوضى،  والعنف  احلرب  قتها  مزَّ ملنطقٍة  املكاسب 
املتطرفني واجلماعات املسلَّحة األُخرى. وأحدثت العملياُت العسكرية 
لـحكومة الفلبِّني وجبهة حترير مورو اإلسالمية، فضاًل عن انتشار وباء 
قهم  كورونا »كوفيد 19«، ضغًطا شديًدا على املتطرفني، عمل على تفرُّ

ا.  يف أنحاٍء مختلفة من البالد، وتضاؤل عددهم جّدً

ات  وبفضل التعاون الوثيق بني الطرفني؛ كشفت العملياُت املشتركة للقوَّ
اجلناِح  املسلَّحة،  اإلسالمية  »باجنسامورو«  ات  وقوَّ الفلبِّينية  املسلَّحة 
الشبكات  من  عدٍد  عن  اإلسالمية،  مورو  حترير  جلبهة  العسكري 
ا  اإلرهابية، وقامت بتحييد عشرات املتطرفني واملقاتلني اإلرهابيني. ممَّ
مكافحة  يف  اجلبهة  جهود  من  استفادت  الفلبِّينية  احلكومة  أن  يعني 
اجلماعات  لفروع  العنكبوتية  الشبكة  وتفكيك  واإلرهاب،  التطرف 
داعش  وتنظيم  القاعدة،  تنظيم  مثل:  باملنطقة،  ولية  الدَّ اإلرهابية 

اإلرهابي، وغيرهما من اجلماعات.

ختاًما
د هذا املقاُل أهميَة الشراكة اإلستراتيجية بني حكومة الفلبِّني وجبهة  أكَّ
إذ  املتطرفة؛  للجماعات  ي  التصدِّ وأثرها يف  اإلسالمية،  مورو  حترير 
أثبتت تلك الشراكُة َجدواها يف تفكيك شبكات اإلرهاب وحتييد كثير 
ة،  ات األمنية املهمَّ من أفرادها، فضاًل عن معاجلة قدٍر كبير من امللفَّ
هذه  ملواجهة  الشراكات  تلك  يف  ع  التوسُّ على  ع  يشجِّ ريٍب  بال  وهذا 
الظواهر املتطرفة اخلبيثة. وميكن لهذا النموذج أن يكون إطاًرا للجهود 
املبذولة يف التعامل مع التطرف واإلرهاب يف الفلبِّني، ويف دول رابطة 

جنوب شرقي آسيا وأماكَن أُخرى من العالم. 

الرئيس بينينو أكينو
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ية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا. ومحمد لقمان حكيم بن رسالن:   د. ُسني ذو الهدى: أستاذ مساعد بكلِّ
ية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا.     ماجستير في القوانين المقارنة من كلِّ

المعالجة القانونية لتمجيد اإلرهاب 
في ماليزيا وإندونيسيا

ًيا كبيًرا لألمم والشعوب قاطبًة،  أودى اإلرهاُب بحياة عدٍد كبير من األبرياء يف أنحاء العالم، وغدا حتدِّ
وال سيَّما بعد أن اتخذ وسائَل التواصل االجتماعي أداًة فاعلة يف نشر عقيدته الفكرية والدعاية لها، تلك 
الوسائل التي يتأثَّر بها صغاُر املستخدمني تأثًُّرا كبيًرا. وقد أثبتت الدراساُت استخداَم وسائل التواصل 
االجتماعي يف نشر الدعايات املتطرفة، وجتنيد األبرياء لالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية، حتت ستار 

هاٍت ذات طابع سياسي وفكري وديني.  من توجُّ
ات وسائل التواصل االجتماعي اإلرهابية يف صوٍر شتَّى، منها االهتماُم الكبير  ويظهر أثُر توظيف منصَّ
بتمجيد اإلرهاب، وميكن النظُر إلى هذا التمجيد على أنه دعم لإلرهابيني وأعمالهم اإلرهابية، أو تشجيع 

د املجتمع، وتثير اخلوَف والهلع بني الناس. ا قد يدفع إلى أعماٍل أو جرائَم تهدِّ عليها وتأييد لها، ممَّ

 د. ُسني ذو الهدى، ومحمد لقمان حكيم بن رسالن
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تمجيد اإلرهاب
عندمـا يُثنـي شـخٌص علـى فعـٍل مـا، يَُعـدُّ ذلـك تأييـًدا ضمنّيًـا لـه، أو 
تقبُّـالً صامًتـا لـه. وحـني يسـتهني املجتمـُع باإلرهـاب، فإنـه مينحـه قدًرا 
مـن التقبُّـل أو الدعـم ألفعالـه الشـنيعة، حتـى تصبـَح مبرور الزمن شـيًئا 
أكثـَر  ه، ومـا  كلِـّ للمجتمـع  يبعـث برسـالة خاطئـة  الفعـل  عادّيًـا. وهـذا 
ـر فيهـا ونقـد لهـا.  الذيـن يتقبَّلـون األفـكار دون بحـث أو فحـص، أو تفكُّ
فـإذا أشـاد أحـُد املؤثِّريـن بفكـر متطـرف أو فعـل إرهابـي تأثَّـر متابعـوه 

دوه تقليـًدا أعمـى.  بـه وقلَـّ
عبر  البيانات  تناقل  على  الناس  إقباُل  اإلرهاب  متجيد  أسباب  ومن 
وسائل التواصل االجتماعي، ومع سهولة التعليق على املنشورات األصلية 
ر بهم  رة(، يُبدي كثيٌر من املستخِدمني املغرَّ )نصوص، صور، مقاطع مصوَّ
إعجابهم، ويظهرون دعمهم، يف تعليقاتهم على املنشورات. وبهذا يزداد 
ات التواصل االجتماعي اإللكترونية.  متجيُد اإلرهاب بسهولة عبر منصَّ
أسفر  ماليزيا،  يف  ليليٍّ  ناٍد  يف  تفجير  وقوع  عند  املثال:  سبيل  على 
تُشيد عن جهل  تعليقاٌت  عن مقتل وجرح عدٍد من الضحايا، ظهرت 
وغفلة من أصحابها بذلك الفعل اإلرهابي، بداًل من تقدمي التعازي يف 
ضحاياه! حتى بعُض التعليقات التي لم تصل إلى حدِّ دعم اإلرهابيني، 
اء. وهذه التعليقاُت والتفاعالت على  أوصلت رسائَل خاطئة إلى القرَّ
أنها أفكاٌر شخصية ألصحابها، لها أثٌر يف متجيد اإلرهاب الذي قد 

يُفضي إلى تقبُله.
ع عليها،  إن تشجيع العوامِّ يدفع األفراد منهم إلى ارتكاب األفعال املشجَّ
وتشير دراسٌة أجراها فريٌق من علماء األنثروبولوجيا بجامعة باليكسير 
ارتكاب  على  األفراَد  ع  يشجِّ االجتماعي  الدعم  أن  إلى  2015م  عام 
ع ُهتافات اجلمهور  األفعال التي حظيت بهذا الدعم. وكثيًرا ما تشجِّ
لم  إن  لذا،  توقف.  دون  السباق  استكمال  على  والرياضيني  ائني  العدَّ
ى  يكن لنا موقٌف حازم لوقف متجيد اإلرهابيني، فإن اإلرهاب سيتفشَّ
التواصل  وسائل  على  اإلرهابيني  متجيد  أن  ومع  انتشاًرا.  ويزداد 
عهم على االستمرار  االجتماعي ليس هجمًة إرهابية يف ذاته، لكنَّه يشجِّ
ه رسالًة بأن العنف هو احللُّ األمثل  يف إرهاب الناس وترويعهم، ويوجِّ
ا كبُح هذا التمجيد وَوقُفه  للمشكالت. من هنا كان من الضروريِّ جّدً

بشتَّى الوسائل، ومنها بال شك سنُّ القوانني الصارمة. 

المعالجة القانونية 
َّا كان متجيُد اإلرهاب على وسائل التواصل االجتماعي خطوًة نحو  ملـ
م هذا التمجيد، وعلى سبيل  ت قواننُي جترِّ الفعل اإلرهابي نفِسه؛ أُقرَّ
اإلرهابية.  واألعمال  اإلرهابيني  متجيَد  املتحدة  اململكة  م  جترِّ املثال: 
وأدرَج قانون اإلرهاب الصادر عام 2006م جرائَم جديدة؛ مثل تشجيع 
الترتيب  أو  اإلرهابية،  اإلصدارات  نشر  أو  متجيده،  أو  اإلرهاب، 
لألعمال اإلرهابية، أو التدريب ألغراض إرهابية. وبهذا صار نشُر أيِّ 
د أعمااًل إرهابية، أو يحتفي ويُشيد بها، جرميًة يُعاقب عليها  بياٍن ميجِّ
األعمال  على  املباِشر،  وغيَر  املباِشر  التشجيَع  ذلك  ويشمل  القانون. 
واجلرائم اإلرهابية، يف اإلنترنت وجميع وسائل التواصل االجتماعي.
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املاليــزي والقانــون اإلندونيســي يف القانــون  يأتــي   ونســتعرض فيمــا 
هذا اجلانب.

القانون الماليزي
اعتنى قانوُن العقوبات يف ماليزيا باجلرائم املتعلِّقة باإلرهاب، ويعرِّف 
يحاول  أو  إرهابي،  عمل  أيَّ  يرتكب  الذي  الشخص  بأنه:  اإلرهابيَّ 
ل تنفيذه. ولم يَِرد يف القانون أيُّ ذكر  ارتكابه، أو يشارك فيه، أو يسهِّ
م »التشجيع« على ارتكاب أيِّ عمل إرهابي،  لكلمة »متجيد«، لكنه يجرِّ
أن هاتني  ا  ح جّدً املرجَّ إرهابي. ومن  أيِّ فعل  تنفيذ  « على  أو »احلضَّ

اجلرميتني يجمعهما هدٌف واحد، وهو التمجيد. 
علًمــا أن »متجيــد« اإلرهابيــني يســاوي اإلشــادةَ بأعمالهــم اإلرهابيــة 
د القانــون  وترويجهــا، وقــد يــؤدِّي ذلــك إلــى احلــثِّ عليهــا أيًضــا. وحــدَّ
مــا تعنيــه كلمــة »دعــم« بأنــه: اســتخداُم وســائل التواصــل االجتماعــي، 
أو أيِّ وســيلة أُخــرى، للدعايــة جلماعــة إرهابيــة، أو ترويــج أفعالهــا، 
أو دعــم جماعــة إرهابيــة، أو ارتــكاب فعــل إرهابــي، أو تســهيل أعمــال 

ــة.  جماعــة إرهابي
العليا  احملكمُة  تناولتها  التي   )MLJ 702( رقم  القضيُة  مت  قدَّ وقد 
عام 2018م توضيًحا أكثَر بشأن متجيد اإلرهاب على وسائل التواصل 
أفاد  لبالغ  َوفًقا  عى عليه  املدَّ الشرطُة على  االجتماعي. فقد قبَضت 
دعَمه لتنظيم داعش اإلرهابي، ووجَدت يف هاتفه احملمول صوًرا تتعلَّق 
ة )فيسبوك(  بتنظيم داعش. وأظهر التحقيُق حساًبا للمتَّهم على منصَّ
لإلرهاب.  واملروِّجة  لداعش  الداعمة  املنشورات  من  كبيًرا  عدًدا  ضمَّ 
وقد صدر ُحكٌم عليه بجرمية دعم جماعٍة إرهابية َوفَق قانون العقوبات. 
عى عليه لإلرهاب يف منشورات  وأُقيمت هذه القضية على »دعم« املدَّ

إلكترونية فقط، دون ثبوت نيَّة له يف التسلُّح، أو القيام بفعل إرهابي 
بنفِسه، وكان زعَم أنه نشَر تلك املوادَّ على وسائل التواصل االجتماعي 
دون إدراٍك منه خلَطر احملتوى. لكن على الرغم من ذلك الُعذر الذي 
الدعَم  لتقدميه  مذنب؛  بأنه  عليه  ُحكمها  أصدرت  للمحكمة،  مه  قدَّ
لإلرهاب، وإن اقتصر على وسائل التواصل االجتماعي. وأبدى القاضي 
ة، هي أن الضغط على ِزرِّ اإلعجاب، أو إظهار أيِّ تعبير  ملحوظة مهمَّ
ات التواصل االجتماعي،  من اإلشادة بارتكاب عمل إرهابي على منصَّ
املنصوَص  اجلرائم  إن  القاضي:  وأضاف  إرهابية.  دعم  جرميَة  يَُعدُّ 
فات السلوكية  م طائفًة عريضة من التصرُّ عليها يف قانون العقوبات جُترِّ
تقدمُي  ويقع  باإلرهاب،  متعلِّقة  عنيفة  وغيَر  عنيفة  أفعااًل  تشمل  التي 
أن  كر  بالذِّ اجلدير  ومن  العنيفة«.  غير  »األفعال  قائمة  حتت  الدعم 
نفَسه  املعنى  يحمل  يكاد  الذي  »اإلشادة«  مصطلح  استخدم  القاضَي 
لكلمة »متجيد«. ويبدو أن األمر محسوٌم فيما يخصُّ ترادَف مصطلَحي 

»دعم« و»متجيد«. 
جترميه  ضمن  صراحًة  »متجيد«  لفظ  يذكر  لم  العقوبات  قانون  إن 
تكون  تكاد  معانَي  تفيد  أُخرى  ألفاًظا  أورد  لكنَّه  اإلرهابية،  لألعمال 
أو  اإلرهاب  متجيُد  يكون  وبذلك  و»حتريض«،  »دعم«  مثل  مرادفة؛ 
تعرِّض  االجتماعي جرميًة  التواصل  وسائل  ماليزيا يف  اإلرهابيني يف 

ُمرتكبيها لعقوبة رادعة.

القانون اإلندونيسي
م القانون رقم 5 لعام 2018م األعمال اإلرهابية، وهو تعديٌل لقانون  يجرِّ
ة األولى منه على أن العمل  مكافحة اإلرهاب لعام 2002م. وتنصُّ املادَّ
يؤدِّي  الذي  القوة  باستخدام  التهديُد  أو  القوة  استخداُم  اإلرهابي هو 
إلى  يؤدِّي  أو  وإصابات،  دماٍر  ويُسفر عن  ونشر اخلوف،  الترويع  إلى 
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ة أو  خراب البيئة، أو املنشآت اإلستراتيجية واحليوية، أو املنشآت العامَّ
ولية. وهذه اجلرميُة تُرتكب بدوافَع فكرية أو سياسية أو لزعزعة  الدَّ
ةُ جميع األعمال املتعلِّقة باإلرهاب، ليس  م هذه املادَّ األمن. ويف حني جترِّ
م متجيَد اإلرهاب عموًما أو يف وسائل التواصل  فيها بنٌد صريح يجرِّ

ا يف القانون املاليزي.  االجتماعي، ويف هذا تبايٌن صريح عمَّ
اإلصدارات  أنواع  على  منه  موضَعني  يف  2018م  عام  قانون  وينصُّ 
اإللكترونية التي قد تَرقى إلى جرائَم متعلِّقة باإلرهاب. لكنَّ املوضَعني 
د فعاًل إرهابّيًا.  تناوال العمَل اإلرهابي املباشر، وليس إصداَر بيانات متجِّ
التهديُد  ة األولى على أنواع التهديد باستخدام القوة، منها  وتنصُّ املادَّ
بالقول، أو بالعبارات املكتوبة، أو بالصور، أو بالرموز، أو باإلشارات، عبر 
وسيط إلكتروني أو غير إلكتروني. ويشمل ذلك يف العموم نشَر اإلرهاب 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، لكنَّه يختلف عن متجيد اإلرهاب؛ فإن 
ة تشير إلى العبارات اإلرهابية التي تَرقى إلى التهديد باستخدام  املادَّ
القوة، الذي يصبح حجَر األساس لإلرهاب نفسه، دون أيِّ إشارة إلى 

د أفعااًل إرهابية ارتكبها أشخاٌص آخرون.  العبارات التي متجِّ
تُنَشر يف اإلنترنت أو  13 أيَّ إشارة أو عبارة  ة  املادَّ القانوُن يف  م  ويجرِّ
استخدام  على  حترِّضهم  أو  اآلخرين  تثير  النشر،  وسائل  من  غيره 
القوة، أو التهديد باستخدامها، الذي يؤدِّي إلى فعل إرهابي، لكنَّ هذه 

اجلرميَة ال تتعلَّق بتمجيد فعل إرهابي ارتكبه آخرون. 
التواصل  وسائل  على  اإلرهاب  بتمجيد  خاصٍّ  قانون  غياب  ظلِّ  ويف 
االجتماعي يف إندونيسيا، ينبغي النظُر يف التشريعات األُخرى لوضع 
لعام   11 رقم  القانون  يف  احللَّ  يقارب  ما  وجند  املشكلة.  لهذه  حلٍّ 
الذي  اإللكتروني،  والتبادل  اإللكترونية  باملعلومات  املختصِّ  2008م 
م نشَر معلومات من شأنها التحريُض على الكراهية بني األفراد أو  يجرِّ

بني مجموعة من الناس، بناء على مشاعَر دينية أو ِعرقية أو طائفية. 
التواصل  وسائل  منشورات  حاالت  يف  ة  املادَّ هذه  استخداُم  وميكن 
د أعمااًل إرهابية، فقد يكون ذلك مفيًدا يف منع  االجتماعي التي متجِّ

متجيد أيِّ عمل إرهابي.

ُخالصة التحليل 
َوفًقا للتحليل السابق، ميكننا اإلشارةُ إلى أن كاًلّ من ماليزيا وإندونيسيا 
تأييدها،  أو  اإلرهاب،  أعمال  لدعم  املانعة  القوانني  بعض  وضَعتا  قد 
املاليزي  القانون  ويبدو  االجتماعي.  التواصل  وسائل  يف  ترويجها  أو 
أقرَب إلى جترمي متجيد اإلرهاب، من القانون اإلندونيسي. وال تعني 
ردوُد األفعال املختلفة للبلدان جتاه جترمي متجيد اإلرهاب أن مستوياِت 
االهتمام مختلفة يف قضية اإلرهاب؛ بل يتعلَّق األمر باملناهج املختلفة 
الضغوطات  مثل  احمليطة؛  والسياسية  االجتماعية  والظروف  املتَّبعة، 

التي تعطي ِمساحًة حلرية التعبير واخلوف من اإلفراط يف التجرمي.

وضَع  يستدعي  ا  ممَّ الشعوب؛  ألمن  تهديًدا  اإلرهابي  العمل  ظلَّ  لقد 
القانونية للكشف عن اإلرهاب ومنعه، والتعامل  املزيد من السياسات 
مع تدابير مكافحته للحفاظ على أمن الشعوب وسالمتها. ويجب أن 
تكون القواننُي أكثر وضوًحا من حيُث تعريُف اجلرائم املتعلِّقة باإلرهاب 
الهيكل  د  تهدِّ ال  املبَهمة  فالقوانني  اإلرهاب.  ومنها متجيد  وتصنيُفها، 
من  القصوى  واالستفادةَ  التعبير  حريَة  د  تهدِّ بل  فحسب؛  االجتماعي 
القانوني  التوجيُه  أصبح  ْقمي  الرَّ عصرنا  ظلِّ  ففي  أيًضا.  التِّقنية 
من  ضرورة؛  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  آللية  واألخالقي 

أجل احلفاظ على السالم واألمن والنظام. 
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 محاضر في قسم العلوم السياسية، الجامعة المحمدية، إندونيسيا.

الجهات الفاعلة في مكافحة اإلرهاب في إندونيسيا
التحديات وخيارات المواجهة

وحاسًما  فــاصــاًل  عــاًمــا  2002م  عـــاُم  كــان 
إندونيسيا،  دولــة  يف  اإلرهـــاب  مكافحة  يف 
»بالي«  جزيرة  يف  املروِّعة  التفجيرات  فعقَب 
من  ومثلهم  قتيل  مئتي  من  أكثر  خلَّفت  التي 
وأمريكية  أسترالية  جنسيَّات  من  اجلرحى، 
وإندونيسية وبريطانية وسويدية، وهو احلادُث 
الذعُر  انتاَب  البالد-  تاريخ  يف  دمويًة  األكثر 
حكومة إندونيسيا، وال سيَّما جهاز مخابراتها 
تلك  مرتكبي  عن  للبحث  محاولٍة  يف  وأمنها، 
أسبابها،  على  والــوقــوف  الشنيعة،  اجلرمية 
بلٍد  يف  األليمة،  الكارثية  نتائجها  واستيعاب 
كان ينَعم باألمن واالستقرار، وأغلبيٍة مسلمة 

محبَّة للخير والسالم.

 د. واشد رضوان
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النهج األمني
أطلقت تفجيراُت "بالي" جرَس اخلطر، وجعلت وضَع ُخطة إستراتيجية 
ي ملخاطره، أحَد أهمِّ أولويَّات األمن القومي  ملواجهة اإلرهاب والتصدِّ
ة  القوَّ إلــى  البداية  يف  احلكومُة  واجتهت  وإحلــاًحــا.  ضـــرورًة  األكثر 
العسكرية، أو النهج األمني عموًما، التي جاءت يف إطار َعالقات َدولية 
ة باستقرار األوضاع يف إندونيسيا، واحملافظة على أمنها وسالمة  مهتمَّ
ة بذلك الوالياُت املتحدة األمريكية  مواطنيها، وعلى رأس الدول املهتمَّ
التي فقدت أعــداًدا غيَر  التي تقود احلرَب على اإلرهــاب، وأستراليا 

قليلة من مواطنيها يف أعمال إرهابية داخل البالد.

حــوادَث  سلسلِة  أعقاب  ويف  األخيرة،  العشرين  األعــوام  ُغضون  ويف 
إرهابية مختلفة يف إندونيسيا، منها تفجيُر فندق ماريوت يف العاصمة 
فارة األسترالية عام 2004م، وتفجير  جاكرتا عام 2003م، وتفجير السِّ
جزيرة "بالي" الثاني عام 2005م، وتفجيرات "جاكرتا" يف عامي 2009 
عت الدولُة اإلندونيسية دائرة مكافحة اإلرهاب؛ لتشمَل  و2016م- وسَّ
جهاٍت مختلفة، أسهمت كلٌّ منها على نحٍو ما يف مواجهة هذه الظاهرة. 

وميكن اإلشارةُ إلى أبرز هذه اجلهات على النحو اآلتي:

● الكتيبة )88(
 كانت إجراءاُت احلكومة اإلندونيسية سريعًة عقَب تفجيرات 2002م، 
يت الحًقا  ة مكافحة اإلرهاب، ُسمِّ ة ملهمَّ فقد أنشأت قوًة ُشرطية خاصَّ
بقوة "دينسوس 88" أو "الكتيبة 88". وأُسنَدت إليها مسؤوليُة مالحقة 
ة  كت الكتيبُة بخطوات سريعة وجادَّ اإلرهابيني واملشتبَه فيهم، وقد حترَّ
إلجراء حتقيقاٍت واسعة ودقيقة يف هذا احلادث، ولم تلبث أن أعلنت 
فيما بعُد اشتباَهها يف مجموعة من اإلندونيسيني، سبَق لهم االشتراُك 
يف حرب أفغانستان أيام الغزو الروسي، مع التأكيد أن هناك دوافَع 
الكتيبُة  هت  ووجَّ اجلرمية.  هذه  وراء  )أيدولوجية(  وفكرية  عقيدية 

للمشتبَه فيهم تَُهَم التخطيط واإلعداد والتنفيذ لهذه التفجيرات.
الشرطة  جهاُز  رأسها  وعلى  الــدولــة،  أجهزة  بني  التعاوُن  واستمرَّ 
ا، حتى نهايِة  عي العام والقضاء؛ إلنفاذ القانون إنفاًذا كاماًل تاّمً واملدَّ
عملية التقاضي، التي أسفرت عن إصدار عقوبة اإلعدام على ثالثٍة 
من املدانني، وهم: إمام سامودرا )البالغ 38 عاًما(، وغفرون )البالغ 
ذ احلكم فيهم  48 عاًما( وشقيقه عمروسي )البالغ 47 عاًما(، وقد نُفِّ

جميًعا يف شهر نوفمبر من عام 2008م.
زت قُدرات هذه الكتيبة؛ استجابًة ملرسوم رئيس شرطة إندونيسيا  ثم ُعزِّ
ْقم 30، املستند إلى القانون َرْقم 15 لعام 2003م، بشأن القضاء  ذي الرَّ
على جرائم اإلرهاب، الذي جرى تعديله بإصدار القانون رقم 5 لعام 
2018م، املعروف باسم "قانون مكافحة اإلرهاب". مما ساعد احلكومَة 
التي  اإلمكانات  جميع  وتوفير  الكتيبة،  هذه  توسيع صالحيات  على 
حربٍة  رأَس  بذلك  لتكون  َوجه؛  خير  على  تها  مهمَّ تأدية  على  تُعينها 
العنيفني. وهذا  ي لإلرهابيني  التصدِّ يف احلرب على اإلرهــاب، ويف 
ما جعلها فعلّيًا صاحبَة اجلهد األكبر يف أعمال املكافحة، وقد أبلت 
بالًء حسًنا، وجنحت جهوُدها يف مساعدة أجهزة املخابرات يف القبض 
ن سبَّبوا  على عدٍد كبير من املتطرفني واإلرهابيني واملشتبَه فيهم، ممَّ

أعماَل عنف واضطراباٍت داخل البالد. 
 ،"88 "الكتيبُة  َقتها  حقَّ التي  الظاهرة  النجاحات  من  الرغم  وعلى 
التعامل،  بسوء  أفــرادهــا  بعض  اتُّهَم  إذ  النقد؛  سهام  من  تسلَم  لم 
القبض  أثناء  يف  فية،  تعسُّ أعمال  وارتكاب  اإلنسان،  حقوق  وانتهاك 
الثقة يف رجال األمن  إلى زعزعة  يؤدِّي  ا قد  على املشتبَه فيهم، ممَّ
والشرطة، ويُسهم على نحٍو ما يف زيادة تطرف املشتبَه فيهم ومؤيِّديهم 

واملتعاطفني معهم.
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● الوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب
يف عام 2009م وقعت تفجيراُت "جاكرتا"، التي أسفرت عن مقتل 11 
ا أدى  شخًصا، وجرح 52 آخرين، أغلبُهم من نيوزيلندا وأستراليا، ممَّ
إلى استنفار أجهزة الشرطة واجليش ووكاالت االستخبارات؛ لتأسيس 
اإلرهاب. فأنشأت  أعلى يف مجال مكافحة  فيها  التنسيُق  يكون  هيئة 
ْقم  "الوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب" ِطبًقا لالئحة الرئاسية ذات الرَّ
غيَر  حكومية  إدارًة  بصفتها  عملها  الوكالُة  وبــدأت  2010م،  لعام   46
ف مسؤول مباشرًة أمام رئيس الدولة اإلندونيسية.  ِوزارية، رئيُسها موظَّ

إلى  الوكالة  رئيس  منصَب  الرئاسية  الالئحُة  رفَعت  2012م  عام  ويف 
َة صياغة السياسات، ووضع  املستوى الِوزاري، وأسنَدت إلى الوكالة مهمَّ
اخُلطط اإلستراتيجية، والبرامج التدريبية يف مجال مكافحة اإلرهاب، 
لة،  ِفَرق عمٍل تشمل عناصَر من الوكاالت احلكومية ذات الصِّ وإنشاء 
يف مجال الوقاية من التطرف والتطرف العنيف، لكلِّ فرقة اختصاٌص 
ومسؤوليات توائمها، مع التنسيق الدائم بني هذه الوكاالت؛ لتنفيذ تلك 

السياسات املرسومة.

 وقد أطلقت الوكالُة كثيًرا من املبادرات والنشاطات التي تعالج الدوافَع 
التثقيف،  بجانب  ة  عنايًة خاصَّ اعتنت  العنيف،  التطرف  وراء  الكامنة 
والتأهيل النفسي، وإعادة الدمج يف املجتمع. كما انخرطت مع وسائل 
اإلعالم لتحديد األولويَّات، وإنشاء مركز املعرفة جلمع املعلومات عن 
األنشطة املتعلِّقة مبنع التطرف العنيف يف أنحاء البالد، وإقامة دورات 
تعليمية وتثقيفية وتدريبية لتأهيل اإلرهابيني الذين ُحكم عليهم بعقوبة 
الفاعلة  د محلِّلون َجدوى اإلسهامات  وأكَّ جن، قبل اإلفراج عنهم.  السَّ
ا فتح الباب يف السنوات األخيرة لظهور  للوكالة يف مكافحة اإلرهاب، ممَّ

ماٍت أُخرى تسعى إلى القيام بعمل مماثل. منظَّ

● املجتمع املدني
نة من أهمِّ جمعيتني إسالميتني( ومنظمات  إن الكتلة اإلسالمية )املكوَّ
حقوق اإلنسان غير احلكومية، هما ِعمادان أساسيَّان ُصلبان وناشطان 
يف مواجهة التطرف واإلرهاب، بعيًدا عن هيمنة الدولة وَسطوتها. ويف 
هذا اجلانب تبُرز "جمعية نهضة العلماء" يف إندونيسيا أكبر اجلمعيَّات 
مليون شخص   30 على  أعضائها  عــدُد  يزيد  إذ  العالم؛  يف  الرسمية 
داخل األراضي اإلندونيسية وخارجها. وتنادي اجلمعيُة بضرورة التزام 
الوسطية والتسامح والعدل، والتفسير العلمي القومي لألحكام الشرعية، 
واالبتعاد التام عن جميع صنوف التطرف الفكري. وحتضُّ اجلمعية على 
التعايش اآلمن بني أصحاب الديانات واملعتَقدات والطوائف واملذاهب 
املختلفة، وتدعو إلى احترام تنوُّع األعراق، واختالف الثقافات واآلراء، 
وتبايُن احلضارات املوجودة يف املجتمع. وحِظيَت هذه اجلمعيُة بنفوذ 
كبيٍر وبارز داخل البالد؛ نتيجَة تغلُغلها بني فئات املجتمع اإلندونيسي 

وطبقاته، وُقدرتها على التأثير يف أفراده. 
أكبر  ثاني  دية" وهي  "اجلمعية احملمَّ وإلى جانب هذه اجلمعية هناك 
جمعية إسالمية يف دولة إندونيسيا، ومع أن أعضاءها لهم مشاركاٌت 
أخلَصت  إذ  سياسّيًا،  حزًبا  تَُعدُّ  ال  البالد،  داخَل  سياسية  أنشطة  يف 
ُجهَدها لألنشطة االجتماعية والتعليمية، واعتمدت برنامًجا إصالحّيًا 
ع  ويشجِّ احمللِّية،  الثقافة  ويدعم  والعلماني،  الديني  التعليم  بني  يجمع 

على التسامح الديني.
غير  اإلنسان  حقوق  مات  منظَّ مع  اإلسالمية  الكتلُة  هذه  وقد جنحت 
اء،  احلكومية يف كثير من األنشطة، مثل: الدعوة إلى اهلل والشريعة الغرَّ
احلوار  ثقافة  وتعزيز  والوئام،  التسامح  ِقيَم  ونشر  والتعليم،  والتوجيه 
اختالفه. فضاًل عن  وتفهُّم  اآلخر  وَقبول  بالتي هي أحسن،  والنقاش 
ذها  تقدمي بعض االنتقادات البنَّاءة لبرامج مكافحة اإلرهاب التي تنفِّ
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احلكومة. ومع أن احلكومة كثيًرا ما أعلنت ترحيبَها الكبيَر بإسهامات 
املجتمع املدني يف مكافحة اإلرهاب، وتقديَرها جلهود جميع اجلهات 
اآلفة اخلِطرة، من غير اجلهات  لهذه  ي  التصدِّ واملؤثِّرة يف  الناشطة 
تسَع  لم  بل  املدنية؛  مات  املنظَّ مع  ينبغي  كما  تتعاون  لم  احلكومية- 
إلى التنسيق اجلادِّ املوصل لوضع برنامٍج ُمستدام يف معاجلة مخاطر 
اإلرهاب. وحني ينشأ تعاوٌن يف بعض األوقات فإنه ال يُكتَب له االستمراُر 
طوياًل، وهذا بال شكٍّ يعني عدَم االستفادة القصوى من جهود املجتمع 
تبقى  رمبا  اإلرهــاب  على  احلــرب  مشكلة  بأن  أيًضا  ويوحي  املدني، 

ًيا كبيًرا يف الوقت احلاضر ويف املستقبل القريب والبعيد. حتدِّ

● اجلهاز احلكومي
ال ميكُن ألحٍد أن يجادَل يف أن الدولة تبقى على الدوام الفاعَل الرئيس 
يف مكافحة األعمال اإلرهابية، سواءٌ يف إندونيسيا أو يف أيِّ دولة من 
دول العالم. لكن مع اختالف الدوافع إلى جرائم اإلرهاب، يصير من 
العنف  أعمال  وقــوَع  ل  يسهِّ ا  ممَّ األحيان،  بعض  يف  معرفتُها  عب  الصَّ
تعاوٍن جادٍّ وخاص. ومن  إلى  كانت مكافحتها حتتاج  لذا  واإلرهــاب؛ 
هنا فإن تبنَِّي املنهج األمني وسيلَة ردع أساسيًة وقوية، أمٌر ال ميكن 
معيَّنة، مع  أوقات  التطرف يف  ملنع  األحوال  بحاٍل من  عنه  االستغناءُ 
ضرورة االستفادة القصوى من أهمِّ مصادر القوة يف عمليَّات املكافحة، 
املمثَّلة يف املجتمع املدني، ومنح املواطنني مجااًل أرحَب يف هذا املجال، 
وال  وطنهم،  تخدم  ومسؤوليات  ات  قيامهم مبهمَّ إمكانية  من  انطالًقا 

سيَّما ما يتعلَّق بالثقافة واملعتَقدات الدينية.
املجتمع  مــن  جــزءٌ  فهما  ــديــة"  و"احملــمَّ العلماء"  "نهضة  جمعيَّتا  ــا  أمَّ
مات املجتمع  ا من منظَّ اإلندونيسي وركٌن ركني فيه، ومتثِّالن قطاًعا مهّمً
أمن  جهاز  مــؤازرة  على  وبقدرتهما  ا،  جــّدًّ كبيرة  بهما  والثقة  املدني، 
وإعادة  والوئام،  االعتدال  ثقافة  ونشر  السالم،  على  للحفاظ  الدولة؛ 
عن  الكشف  يف  أكثَر  اإلسهام  عن  فضاًل  مجتمعّيًا،  املواطنني  دمــج 
لوكية املنحرفة، والتعامل معها قبل استفحال خطرها؛  فات السُّ التصرُّ
ومساعدة اجلهاز احلكومي يف  القانون،  إنفاذ  املشاركُة يف  ذلك  ومن 
ردع املمارسات اخلاطئة لسلوك املجرمني، وتشجيع أفراد املجتمع على 
اإلبالغ عن األنشطة املشبوهة؛ حتى يشعَر أفراُد املجتمع جميًعا أنهم 
قادرون على حماية وطنهم من أيِّ سلوك غير قومي، ويف الوقت نفسه 

توفير احلرية والعدالة والكرامة داخل املجتمع.
وميكن اتِّخاُذ باكستان منوذًجا حّيًا فيما يتعلَّق مبساعي احلكومة لزيادة 
تعزيز إسهام املجتمع املدني يف مكافحة اإلرهاب؛ إذ طبََّقت إجراءاٍت 
وبرامَج تدريبيًة جديدة ذاَت نهج أكثَر انفتاًحا، يسمُح مبشاركة املجتمع 
املدني يف جهود مكافحة اإلرهاب. ويتوافق هذا النهج أيًضا مع التدابير 
اُت الشرطة يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية، التي  التي تقوم بها قوَّ

حتِرُص على تطبيق القانون، ومشاركة املجتمع املدني. 
الفاعل  ولــيــة  على ضـــرورة اإلســهــام  الــدَّ دت كثيٌر مــن اجلــهــات  ــدَّ وشـ

اإلرهابية  يات  األهلية  يف  مواجهة  التحدِّ واملنظمات  املدني  للمجتمع 
مة  األمم  دة  واملختلفة يف جوانبها، كما أن اجلمعية العمومية  ملنظَّ  املعقَّ
املتحدة، طلبت من الدول األعضاء عام 2006م، إتاحَة مساحة أوسَع 
للمؤسسات املدنية واملنظمات األهلية  )غير احلكومية( لالشتراك يف 

دًة قوةَ تأثيرها يف محاربة هذه اآلفة.  أعمال املكافحة، مؤكِّ

وفي الختام 
تبرز جهوُد إندونيسيا يف مكافحة اإلرهاب يف العشرين سنًة املاضية 
أثناء  يف  اخلــِطــرة  العناصر  من  كثيٍر  تصفيَة  أثمرت  وقــد  بــوضــوح، 
أن  غيَر  العدالة.  إلى  وَسوقهم  عليهم  القبض  أو  األمنية،  املواجهات 
تلك اجلهوَد ال تعني أن احلرب على اإلرهاب قد وضَعت أوزارها، فال 
تزال ُمطالبًة ببذل املزيد يف تقييد حركة اجلماعات املتطرفة، وجتفيف 

منابعها املالية، ومراقبة خطابها احملرِّض على العنف. 
مات املجتمع املدني، وال  ويف هذا املجال ميكن االستفادةُ أكثَر من منظَّ
يات  سيَّما يف مجال صياغة سياساٍت ملكافحة التطرف مع مراعاة احلرِّ
وحقوق اإلنسان، وال يخفى ما لذلك من أثر كبير يف احلدِّ من حالة 
االستياء من مؤسسات إنفاذ القانون التي قد ال تراعي تلك احلقوق، 
الــدوَل  تُلزم  التي  املتحدة،  األمم  عمل  ة  خلطَّ االستجابة  عن  فضاًل 

ا يف منع التطرف العنيف.  األعضاء بإشراك املجتمع إشراًكا جاّدً
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ئ منها مفتي القاعدة، المتبرِّ

أبو حفص الموريتاني

 أيمن أحمد آل محمود

سها  مؤسِّ من  بني  املقرَّ صفوفها،  يف  املقاتلني  لها،  سني  املتحمِّ من  كان 
ن فساَد منهجها، أن  وزعيمها، ثم لم يلبث بعد أن أبصَر حقيقتها، وتيقَّ
اء.  بِرئ منها ومن أفعالها، رافًضا تزييَف املخالفني ألصول الشريعة الغرَّ
ُة الداعية والباحث محفوظ ولد الوالد املشهور بأبي حفص  تلكم هي قصَّ

املوريتاني، مع تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة ابن الدن.  

 كاتب مهتم بقضايا التطرف، المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم.

عارضُت كلَّ عمل مسلَّح يستهِدُف الحكومات؛ لما 

سُتفضي إليه من َزهٍق ألرواح بريئة، وسفك لدماء 

َمصونة، وفوضى ودمار، وتضييق على المسلمين، 

وإساءة لإلسالم.

، ولو كانت  ال يجوز أن يعلن الجهاَد كلُّ من هبَّ ودبَّ

ك بميثاق الجهاد  نيَّته حسنة. مع ضرورة التمسُّ

ة السيَّاح  األخالقي: من وفاٍء بالعهد، وعدم َخْفر ذمَّ

والمستأَمنين.

اإلسالم يحرِّم قتل المدنيين واألبرياء أليِّ سبب 

من األسباب؛ وكلُّ َمن ال صلَة له بالقتال فدُمه 

معصوم.

أبو حفص الموريتاني
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سيرة موجزة
وكعادة  1975م،  موريتانيا عام  الوالد« عينيه يف  ولد  »محفوظ  فتَح 
ومتون  القرآن  حفظ  على  أظفاره  نعومة  من  عَكف  بالده  أهل 
العلم، وتروَّى من علوم الشريعة والعربية وآدابها. ومع قيام احلرب 
السوفيتية يف أفغانستان، سارع لاللتحاق بركب ما كان يُعرف حينئٍذ 
باسم »املجاهدون العرب«؛ نصرًة للحقِّ واملستضَعفني، وهيَّأ اهلل له 
هناك العنايَة بالتعليم والتوجيه، فأدار »معهد الدراسات اإلسالمية« 

يف َقنَدهار.
ثم انضمَّ إلى تنظيم القاعدة مطلَع التسعينيَّات امليالدية، وحظَي لدى 
زعيمه أسامة ابن الدن، واستحكَمت صلتُه به يف مرحلة السودان بعد 
بنفسها  القاعدةُ  التي نأت  اشتعال اخلالف بني الفصائل األفغانية 
ر  عنه. وبعد طرِد ابن الدن من السودان وعودته إلى أفغانستان تأخَّ

أبو حفص عنه حتى يتمَّ دراسته العليا. 
للهيئة  ورئيًسا  القاعدة،  تنظيم  شورى  مجلس  يف  عضًوا  اختير 
الشرعية )مبنزلة املفتي للتنظيم(، حتى الغزو األمريكي ألفغانستان 
عام 2001م. وكان من أشدِّ املعارضني لهَجمات 11 من سبتمبر، ومع 
يُدلي مبعلوماٍت  25 مليون دوالر ملن  الواليات املتحدة  ذلك وضَعت 
أحداث  لدراسة  أُنِشئت  بالكونغرس  جلنٌة  ت  أقرَّ ثم  إليه،  توصل 
لهم  ضلوَع  ال  املطلوبني  قائمة  على  أُدرجوا  من  بعَض  أن  سبتمبر، 
فيها، فأزالت أسماءهم، وكان على رأس هؤالء أبو حفص املوريتاني.  
بعد تركه التنظيم ونشوب احلرب األمريكية على أفغانستان وسقوط 
إمارة طالبان، اضُطرَّ إلى املغادرة إلى إيران، التي ُوضَع فيها حتت 
اإلقامة اجلبرية حتى أبريل 2012م. ثم سلَّمته إيراُن إلى احلكومة 
حته يف يوليو 2012م،  املوريتانية التي احتَجزته أشهًرا قليلة، ثم سرَّ

ة من تنظيم القاعدة ومنهجها. بعد إعالنه البراءةَ التامَّ
التعليم  بني  جامًعا  نواكشط،  البالد  عاصمة  يف  مقيًما  يزال  وال 
رهم مبخاطر التطرف،  والتربية، وإعداد بحوٍث دعوية للشباب؛ تبصِّ

رهم من مسالكه اآلثمة.   وحتذِّ

بذور الخالف
أبرزها:  من  كثيرة؛  ألمور  القاعدة  تنظيم  وبني  بينه  اخلالُف  نشأ 
ما  للتنظيم  الشرعية  الهيئة  بفتاوى  الدن  ابن  استهانِة  من  رآه  ما 
فجعل  الشديدة،  باملركزية  الدن  ابُن  يتصف  وكان  رَغباته!  خالَفت 
الشورى،  مباالة بصالحيات مجلس  دون  يده،  كلَّها يف  الصالحيات 
والهيئة الشرعية. ومنها عدُم تقدير ابن الدن لواقع جماعة طالبان 
التي احتَضنَته بعد طرده من السودان، ونصَرته وآزَرته بعد أن تخلَّى 

لت يف سبيل ذلك ضغوًطا َدولية كبيرة.  عنه ُجلُّ القادة األفغان. وحتمَّ
فأوقَعها يف حرج شديد، ويف مواجهات عسكرية فوق طاقتها. 

استباحة  ُع يف  والتوسُّ والتفسيق،  التكفير  التهاوُن يف  ومن أخطرها 
األرواح والدماء، واالستخفاُف بالتخريب والتدمير، وكان أبو حفص 
يخالف ذلك كله. وكذلك دعم القاعدة اخلروَج على األنظمة احلاكمة 
يف العالم اإلسالمي، واستهدافها استهداًفا مسلًَّحا إلسقاطها، وقد 
وعموم  والدمار  اخلراب  من  فيه  ملا  أيًضا  ذلك  أبو حفص  عارض 

الفوضى.

الخصام بعد الوئام
ة التي قصَمت ظهر الوئام، فحني  كانت أحداُث 11 من سبتمبر القشَّ
ر ابُن الدن استهداَف الواليات املتحدة بعملية إرهابية، وشرَع يف  قرَّ
َقبول  الفكرةُ  تلَق  لم  العاملي،  التجارة  بُرَجي  مركز  لتفجير  اإلعداد 
متهم أبو حفص مفتي التنظيم، الذي كان ينظر إلى  كثيرين، ويف مقدِّ
م إزهاَق األنفس البريئة، ومبنظار  احلدث مبنظار الشريعة التي حترِّ

العواقب واملآالت.

ولكن مع إصرار ابن الدن على إنفاذ رغبته، لم ميلك أبو حفص إال 
َم استقالته، ُقبَيل تنفيذ احلدث بأسابيَع قليلة، ويعلَن بصراحة  أن يقدِّ
َه ابن الدن، واالنفصاَل عنه وعن تنظيمه؛ ليقينه أن هذا  رفَضه توجُّ
وعلى  عموًما،  اإلسالمي  العالم  على  رر  الضَّ بعظيم  سيعود  النهَج 

تنظيم القاعدة وإمارة طالبان خصوًصا، وهو ما كان.

وقد سبَق االستقالَة فتوٌر كبير يف الَعالقة بينه وبني ابن الدن، واتساُع 
لوًما من  لقَي بسببه  بات أشبَه بِخصام خفي،  الذي  ة اخلالف  ُشقَّ
وكأنه  عنهم،  انفصالُه  ساءهم  الذين  سني،  املتحمِّ التنظيم  شباب 

ارتكَب بذلك إثًما عظيًما ال يُغتفر!

َف منه أبو حفص وقع؛ فإن أحداث سبتمبر أدَّت إلى قتل  وما تخوَّ
لتنظيم  َعداء عاملي  إلى  وأفَضت  وإصابة أضعافهم،  املدنيني  آالف 
القاعدة، وحرٍب شديدة اجتاَحت أراضي أفغانستان. وجتاوز الَعداءُ 
إلى استهداف اإلسالم واملسلمني، حتى نشأت  القتاليَة  التنظيماِت 
جتاه اإلسالم حالٌة من التخوُّف وسوء الظن، ُعرفت بُرهاب اإلسالم 

)اإلسالموفوبيا(. 

يف  القاعدة  على  ولية  والدَّ األمريكية  احلرب  نتائج  أخطُر  ا  أمَّ
عابًرا  تنظيًما  ليصير  خارجّيًا،  التنظيم  د  متدُّ فهي  أفغانستان، 
ع  ات، وازدياُد فكره املتطرف انتشاًرا يف أنحاء العالم، مع التوسُّ للقارَّ

يف استباحة النفوس والدماء. 

طين  وتصحيح مسارهم، ودمجهم بمجتمعاتهم. بالتطرف على العودة إلى أحضان أوطانهم، على الحكومات مساعدُة أبنائها المتورِّ
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ف العنيف وإعادة التأهيل واإلدماج، السعودية.  باحث في مجال التطرُّ

الوصاية الفكرية لعقول الشباب 
يمكن اختراقها

ُيقَصُد مبصطلح الوصاية الفكرية، احلجُر الفكري الديني اإلسالمي )حتديًدا( من ِقبَل قادة التطرف 
ًسا تاريخّيًا وتراثّيًا، أو تأوياًل  ا مقدَّ العنيف، وهيمنتهم على عقول اآلخرين وفكرهم، وفق ما يرونه نّصً
)الوصاية  كتابه  يوسف يف  نزار  فها  يعرِّ كما  الفكرية  والوصاية  املعتبرة.  املصادر  ودالئَل من  لنصوٍص 
الفكرية( هي: »حتديد أفكار وآراء وعقائد وأيديولوجيات معينة، تُفَرُض من ِقبَل جهة ما على شريحٍة 

معينة من األشخاص للتعامل معها وبها حصًرا«.
وهذا هو الواقع الفكري الذي تقوم به جماعاُت التطرف العنيف جتاه كل َمن يتم استقطابه وجتنيده، 
حتى املتعاطفون معهم يستلبون فكرهم، ويفرضون عليهم فكرهم التطريف، فيصبحون على قناعة بتلك 
ة، ومبا ميارسونه فكًرا وسلوًكا، ويقولون بقولهم، ويؤيدون أفعالهم العنيفة، أو يلتمسون  األفكار املستَجدَّ
لنفوس  املشوقة  مبعطياتها  الدينية  العواطف  وتر  على  اللعب  َدد  الصَّ هذا  يف  وسالحهم  العذر.  لهم 
ثروات  الكفار  نهب  وقف  اإلسالمية،  اخلالفة  إعادة  الشريعة،  تطبيق  العاطفية:  بالعبارات  املسلمني، 
الديار اإلسالمية، ... وهكذا، إلدراكهم بالقوة التأثيرية لها يف إثارة املشاعر، وإلهاب احلماسة، وال سيَّما 

ى بـ )الغضب العاطفي واألخالقي(. إذا ما ُوِجَدْت املواقف االنفعالية التي تثير ما يُسمَّ
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ولهذا؛ فإن الَعالقة بني التأثير العاطفي والوصاية الفكرية هي َعالقٌة 
ارتباطية؛ بل العاطفة هي أهم الوسائل يف الوصاية الفكرية. ذلك ألن 
العاطفة هي التي تسمح للوصاية بالهيمنة على عقل اإلنسان والتحكم به 
وتعطيله ملصلحتها، واملنطق العاطفي يف غالب األحوال هو الذي يطرح 
العاطفي  )اجلانب  اعتراض،  أو  نقاش  أو  تفكير  دون  التسليم  منطق 
ا،  يستبعد يف حيثياته أي حضور للمنطق والعقل(، وهو منهج خِطر جّدً
إليهما  والنظر  الفكري،  واملنطق  العقل  إلغاء  يف  يتمثَّل  خطره  ومبلغ 
على أساس أن ال حاجَة إليهما أبًدا. وهذا يؤكِّد أن الوصاية الفكرية 
حتُجر على العقل وتضع عليه أقفااًل، لكنها أقفال ميكن فتحها إذا ُوِجَد 

َمها. احملترُف الذي يعرف املداخل إلى املوصى عليه وطرقها، فيحطِّ
وبالنظر إلى القاعدة الفكرية لدى أغلب هؤالء الشباب املتطرفني فكًرا 
والغالبية  وهشة،  ضعيفة  أنها  ياُلحظ  فإنه  فقط،  فكًرا  أو  وسلوًكا، 
العظمى منهم يعانون فراًغا فكرًيّا، وضعًفا يف التأهيل العلمي، أو على 
لكنها  فكري.  وارتباك  معريف،  وقلق  املنهج،  يف  ضبابية  لديهم  األقل 
والتكفير  التطرف  فكر  قادة  عليهم  مُيارسها  التي  الفكرية  الوصاية 
الفكرية،  طالقتهم  من  واحلدُّ  إضاللهم،  بها  يجري  والتي  روه،  ومنظِّ
يكون  قد  الذي  الوصي  أمام  شخصياتهم  معالم  إذابة  إلى  والسعُي 
َعالقة  أشخاٍص جتمعهم  مجموعَة  أو  تنظيًما  أو  جماعًة  أو  شخًصا 
تنظيمية فكرية تطرفية، أو غرفة يف السجن، أو يف مركز إعادة التأهيل 
نات البيئة االجتماعية،  واإلدماج، أو مناطق الصراع، أو حتى يف أحد مكوِّ
أو البيئة االفتراضية. هذه الوصايُة تفلح يف جعل فئة كبيرة من هذا 
النوع من املستهَدفني أكثر انقياًدا ملا مُُتليه عليهم الوصاية، والدفع بهم 
دته لهم؛ بل التمحور حوله، ومن ثَم يصبح تفكير  نحو االجتاه الذي حدَّ

سة عندهم. الوصي وسلوكه من املسلَّمات املقدَّ
لذلـك جنـد أثـر الوصايـة يف الكثيـر مـن هـؤالء الشـباب املتطرفـني فكًرا 
مـن  يقولـه  أو  الوصـي  الكامـل مبـا ميليـه  يتمثَّـل يف اإلميـان  وسـلوًكا، 
معلومـات أو أفـكار أو توجيهـات، ومـن ثَـم فـإن محاولـة تفنيـد أيٍّ مـن 
ذلـك أو تصحيحـه أو إسـقاطه مـن االعتبـار، أو التشـكيك يف صحتـه، 
يُعـدُّ مبنزلـة الكفـر واإلحلـاد؛ ألن الوصايـة تلغـي احلـقَّ أليِّ فـرد مـن 
هـؤالء يف االختيـار، كمـا تشـلُّ القداسـة الفكريـة عقولهـم عـن التفكيـر، 
ـذ مـا يُـراد لهـا تنفيـذه.  ممـا يجعلهـم مجـرد آلـٍة مبرَمجـٍة تعتقـد وتنفِّ
ـجناء مـن  ويكـون ذلـك أكثـر وضوًحـا يف حـال االختـالط فيمـا بـني السُّ
االجتـاه الفكـري نفسـه، إذ يصبـح بينهـم ارتبـاط عاطفـي، يعـوِّض ما قد 
يكـون مفقـوًدا عندهـم أو عنـد أحدهـم، ذلـك أن الفقـر العاطفـي كثيـًرا 
ما يتوافر لدى السـجناء،  ويتضح خطره النفسـي يف التخدير العاطفي 

عنـد السـجني كالتنـومي املغناطيسـي.
الالفت يف هذا األمر أن فئة الشباب الذين يرتضون الوصاية الفكرية 
عليهم قد يستشعرون خطر تلك األفكار التطرفية التي أْملَتْها الوصاية 
مناقشتها  يرفضون  لكن  مجتمعهم،  وعلى  أنفسهم  عليهم  الفكرية 
وإن  حتى  بها،  املساس  يجوز  ال  مقدسة  أنها  إلى  بالنظر  تبديلها،  أو 
املكتِسب  الوصي  ألن  شرعيًة؛  نصوًصا  وليست  املوروثات،  من  كانت 
لون إعمال  ث بها، ومن ثَم يعطِّ للمصداقية والقدسية يف اعتقادهم حتدَّ

ر  العقل النقدي فيها، ويف سياقها التاريخي، ومدى مصداقيتها، وتوفُّ
ما يدعمها تاريخّيًا، ومما قاله عنها العلماء املعتبَرون؛ وهذه الفئة من 
ون آذانهم بفعل تأثير الوصي دون الكثير من احلقائق مبا  الشباب يَُصمُّ
فيها الدالئل النصية، ورمبا ينطبق عليهم قوله تعالى: ﴿َوِإَذا ِقيَل لَُهُم 
اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اهلل َقالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أَلَْفيْنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم 

اَل يَْعِقلُوَن َشيًْئا َواَل يَْهتَُدوَن﴾. )سورة البقرة، اآلية: 170(. 
وترتكز الوصاية الفكرية على عناصر عدة؛ وهي:

ورؤاها . 	 أفكارها  لديها  سلطوية،  نخبٌة  الفكريون:  األوصياء 
أو  املجتمع  أفراد  كلَّ  بها  يقنعوا  ألن  يسعون  األيديولوجية، 
والتسليم بصحتها، واخلضوع الجتاهاتهم  بها،  بعضهم، لإلميان 
اإلكراه  سلطة  أنفسهم  مينحون  األوصياء  وهؤالء  وتوجهاتهم. 
املادي واملعنوي، وليس أمام اآلخرين سوى قبول هؤالء األوصياء 
وفكرهم، والتمحور حولهم، فبعقول األوصياء يفكرون، وبعيونهم 
ينسجون  وإمنا  فحسب  ذلك  ليس  يسمعون؛  وبآذانهم  يبصرون، 
أسواًرا فكريًة يحُجرون عقول اآلخرين خلفها، وال يسمحون لهم 
باخلروج العقلي منها، فتُمنع قراءة أي كتاب أو سماع أي خطاب 
يُِحلُّون  الفكريون  األوصياء  وهؤالء  األوصياء.  ره  يقرِّ ما  بخالف 
كلَّ  ر  ويدمِّ مصاحلهم،  ق  ويحقِّ مناسًبا  يرونه  شيٍء  أي  ألنفسهم 
دون يف تصفية خصومهم  َمن يقف أمام حتقيق ذلك، لذلك ال يتردَّ
أو  القريب  باألمس  معهم  كان  َمن  حتى  والدينيني،  السياسيني 
)تنظيما  مصاحلهم  تعارضت  لكن  ومنهًجا،  فكًرا  معهم  يتالقى 

القاعدة وداعش منوذج واضح لصراع املصالح فيما بينهما(.
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الناس . 	 من  فئًة  يفوِّضون  املجتمع  أفراد  من  فئٌة  عليهم:  املوصى 
يسمحون  بل  ذلك؛  يف  ميانعون  ال  أو  الفكرية،  شؤونهم  إلدارة 
بالتحكم فيهم عقاًل وجسًدا. هذه الفئة يف األساس عندها َخواء 
األفكار  عليهم  تنطلَي  أن  السهل  من  فكرية،  أو هشاشة  فكري، 
التي حُتشى بها عقولهم، وال سيَّما إذا كانت آتية من شخصيات 
كرزماتية. هذه الفئة من الناس تتصُف شخصياتهم باالنقيادية، 
والتبعية، وعدم املواجهة، وسرعة التأثر العاطفي. كما أن بعضهم 
يكونون يف حاجة إلى االنتماء إلى جماعة معينة أو فئة من الناس، 
بون باالنضمام لتلك اجلماعة القوية التي ينضوون  ويف الغالب يرحِّ
حتتها، ويذوبون فيها، ويتمحورون على عقائدها، وينسجمون مع 
توجهاتها. ولوجود الكثير من املشكالت االجتماعية والنفسية أثر 
للهروب  بها  التي تدفع  الشباب،  الفئة من  كبير يف صناعة هذه 
منها إلى احِلضن الذي يحتمل أن يكون فيه حلُّ تلك املشكالت، أو 
الشعور باألمن فيه، أو تسهيل تنفيذ الرغبات النفسية بتعدداتها 

االنتقامية، واجلنسية، وحتقيق الذات، ... إلخ.
به . 	 وحُتشى  يُفرض  الذي  الفكري  املوضوع  الوصاية:  محتوى 

واإلطار  النظري  املعلوماتي  الوعاء  وهو  عليهم،  املوصى  عقول 
الدعاوي  وتتمثل يف  الفكرية،  الوصاية  عليه  تقوم  الذي  الفكري 
واخلطابات الفكرية التي يطلقها الوصي، يف سياق عرض األدلة 
اإلقناعية ظاهرّيًا، لكنها تنطلي على ذوي الضحالة الفكرية، وال 
سيَّما عندما يجري التسويق لها مبا يثير املشاعر لقضايا تهمُّ كلَّ 
دورهم،  تهميش  على  كالدندنة  أنفسهم،  الشباب  تهمُّ  أو  مسلم، 
طموحاتهم،  بتحقيق  الوعود  وإشاعة  بذواتهم،  االكتراث  وعدم 
شعورهم  هؤالء  لدى  تُشبع  التي  التعظيم  أماني  من  والكثير 
ن األوصياء من التأثير  بذواتهم وأهميتها. مثل هذه الدعاوي مُتكِّ
النفس، ومن  الثقة يف  َمن يتصفون بفقد  الشباب، وال سيَّما  يف 
ثَم السيطرة عليهم فكرّيًا، وممارسة الوصاية عليهم بكلِّ أشكالها 

وصورها.
املستهدفة من  للفئات  التي يرسلونها  الرسالة  يدرك األوصياء أهميَة 
التأثيرية  القوة  التخطيط لها جيًدا، من ناحية  الشباب، لذلك يجري 
تنظيم  أبدع  ولهذا  الفاعلة،  االتصال  وسيلُة  حيث  ومن  ملضامينها، 
ث معهم باللغة التي يفهمونها،  داعش يف استقطاب الشباب؛ ألنه حتدَّ
وبالوسيلة ذاتها التي يعشقونها ويجيدونها )التقنيات احلديثة(، ولذلك 
شة فحسب؛ وإمنا استهدفت شباًبا  لم تكن ضحاياهم من الفئات املهمَّ
التقنية  وسائل  يف  وحتديًدا  عباقرة،  ورمبا  ومختصني،  متميزين، 
الشباب  تعطي  التي  الرسائل  مضامني  نتيجة  إال  ذلك  وما  احلديثة. 
إجاباٍت وحلواًل سهلة جلميع األمور، وتوافق كثيًرا ما تهواه األفئدة حتى 
فكر  ومنظري  لقادة  الوصائية  الرسائل  لتلك  فكان  فارغة.  كانت  وإن 

التطرف العنيف وقًعا وأثًرا قوًيّا وجاذًبا لهؤالء الشباب.
أهدافهم، وجتنيد  إلى حتقيق  فكرّيًا  األوصياء  فإن وصول  هنا،  ومن 
ق  الكثير من األتباع، ثُمَّ ممارسة الوصاية الفكرية عليهم، لم يكن ليتحقَّ
وهشَة  والعلم،  الفكر  هشَة  فئاٍت  املجتمع  يف  أن  وجدوا  حينما  إال 

املشاعر والعواطف، ومصابًة بعمى البصر والبصيرة الفكرية، فكان أن 
سارت خلف األوصياء عقاًل وفكًرا، وروًحا وجسًدا، تؤمن مبا يقولون. 
وإن قادة فكر التطرف العنيف، وهم ميارسون الوصاية على أتباعهم، 
إمنا يستهدفون بصورة مباشرة املكوِّن العقلي لهم، أي: القوى اإلدراكية 
فكرة  تعطيل  مع  تناغم  يف  والتفكير،  واملعرفة،  الوعي،  ن  تتضمَّ التي 
اجلدال والنقاش واحلوار مع هؤالء املوصى عليهم؛ لذلك هم يحتكرون 
هذه املعارف واملهارات؛ إلدراكهم أن استمرارهم يف ممارسة الوصاية 
الفكرية إمنا يكون باستهداف حقلَي العقل والنقاش؛ فال وصاية فكرية 

ٍر عقليٍّ وقفل باب النقاش واجلدال. من دون حتجُّ
»الوصاية  كتابه  يف  يوسف«  »نزار  يعرض  الكارثي  السياق  هذا  ويف 

الفكرية« عدًدا من احلقائق على النحو اآلتي:
الفكرية . 1 التعددية  مبدأ  مضمونها  يف  تلغي  الفكرية  الوصاية 

يُصبغ  حيث  فيها،  تنمو  أو  توجد  التي  املجتمعات  يف  والثقافية 
الراضية  أو  الرازحة حتت نيرانها  الفئة  أو  املجتمع أو اجلماعة 
بها، بصبغة وسمة عقلية وفكرية واحدة متجانسة، تشمل جميع 

اخلاضعني للوصاية.
بــني . 	 تتــراوح  معاييــَر  ضمــن  العقــل  ــل  تُعطِّ الفكريــة  الوصايــة 

اجلزئيــة والكليــة. ففــي املعيــار األول يتــم إعمــال العقــل وحتريكــه 
واخلــروج منــه مبقــررات فكريــة معينــة، ولكــن ذلــك مبجملــه ضمــن 
مجــال أو نطــاق محــدد )التمحــور حــول الوصــي(. واملعيــار الثانــي 
ــل والضــالالت  ــا، باعتمــاد األباطي ــاًل كلّيً ــُل تعطي ــه العق يُعطــل في

علــى نطــاق واســع وضمــن قوالــب فارغــة أو مزيفــة.
اخللل . 	 مواطن  كشف  عن  والفكر  العقَل  تَُعوق  الفكرية  الوصاية 

التنفيذ  وقابلية  العقالنية،  املنهجية  ضعف  وإدراك  واخلطأ، 
العلمي ألية أفكار وآراء منطقية.

الوصاية الفكرية تتَّخذ منًحى عاطفّيًا غريزّيًا يف العقل البشري، . 	
يحيل اإلنسان إلى حالة من النكوص عن حلِّ أي قضية أو معضلة 

مادية يصطدم بها، وتقتل كل إرادة فيها لتالفيها وجتاوزها.
يفكر . 	 الذي  اآلخر  نفي  بذوَر  الفكرية حتمل يف طيَّاتها  الوصاية 

اشتدت  كلما  ِخصًبا  َمنبًتا  لها  جتد  بذور  وهي  مختلًفا.  تفكيًرا 
يف  أتباعها،  على  سيطرتها  وازدادت  الفكرية  الوصاية  شمولية 
األفراد،  أولئك  جهل  ازدياد  مع  طرًدا  تتناسب  تبادلية  َعالقة 

ونقص وعيهم، وقلَّة مدركاتهم العقلية بالتحليل واحملاكاة.
من . 	 واخلوف  الضعف  بواطن  ذاتها  يف  تأخذ  الفكرية  الوصاية 

كشف  من  كاخلوف  واملعقولية،  املنطق  لناحية  والضعف  اآلخر. 
لة  ذلك الضعف ثم الطعن به، مما يؤدِّي إلى إلغاء املنفعة املتحصِّ

ألصحابه والقائمني عليه.
الهيمنة  معيَّنة من  إلى أسس  تستند  الفكرية  الوصاية  أن  نؤكِّد  ولذا، 
والتسلُّط وفرض الرأي واعتبار الطرف اآلخر غير مهيٍَّأ للتصرف من 
تلقاء نفسه يف أموره، ويجب قيادتُه وتسييره. وهو هنا غير مخيٍَّر يف 
َقبول أو رفض مبادرة الوصاية؛ بل يقبلها حصًرا وال ِخيار له غير ذلك. 
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فكر  تنظيمات  قادة  ميارسها  التي  الفكرية  الهيمنة  هذه  فإن  ثَم  ومن 
التطرف العنيف تنطلق من تلك األسس؛ بل إنها تصل إلى مرحلة، ميكن 
الفكرية،  الوصاية  أشكال  أعلى  تُعدُّ  التي  الفكرية،  بالعبودية  تسميتها 
رج  متدِّ مصطلٌح  الفكرية  الوصاية  ألن  مراحلها؛  من  مة  متقدِّ ومرحلة 
العاطفي يف  الدافع  الفكري ذي  الودية واحلرج  يبدأ من أدنى درجات 
الفكري  الفرض  درجات  بأقصى  وينتهي  مفروضة،  معينة  فكرة  اتباع 
د القول برأي أو بقول  الذي يتمثل يف القتل واإلبادة وسفك الدماء ملجرَّ
ونتائجها  آثارها  تطرح يف  الفكرية  العبودية  أن  ذلك  منفصل.  مستقل 
أسًسا واضحًة للجمود الفكري الذي قد يتجلَّى يف األفعال والتصرفات 

اإلنسانية يف املجتمع واحلياة العامة.
وبهذا، يتأكد أنه إذا ما مت إدراك كارثية الوصاية وتأثيرها السلبي يف 
املشكلة  لعالج  األولى  كان ذلك اخلطوةَ  برنامج إصالحي،  كلِّ  تعطيل 
إلى  للوصول  األوصياء،  هؤالء  حتديد  يتطلَّب  وهذا  جذورها.  من 
ضالالت  أمام  الطريق  وقطع  الشباب،  هؤالء  عالم  يف  التحكم  مركز 
هذا الوصي الذي تلبَّس بلبوس اخلير والصالح، والقدرة على انتشال 
وكذلك  وعاطفّيًا.  نفسّيًا  استقطابهم  جرى  الذين  الوصاية  ضحايا 
ر الدائم يف قلوب هؤالء الشباب،  القدرة على زرع روح التحرير أو التحرُّ
اء، التي مُُتلى عليهم دون  والدفع بهم باجتاه رفض كل تلك األفكار الصمَّ

مناقشة، حتت تأثير الطاعة العمياء.
توقُف  دائًما  بالضرورة  ليس  أنه  إلى  النظر  لفُت  املهم  من  أنه  على 
إعادة  أيدي جهات  األوصياء حتت  الوصاية على وجود  عالج مشكلة 
التأهيل أو املختصني بتعديل فكر التطرف العنيف، فمنهم من قد يكون 
العنيف  التطرف  ليس كذلك، كجماعات ومنظمات  كذلك، ومنهم من 
اخلارجية، أو تلك التي توجد يف مناطق الصراع، أو تلك التي مُتارس 
وصاياها من بعد. إمنا األهم، هو اإلحاطة املعرفية والعلمية الكاملة 

للتمكن من  عن هؤالء األوصياء، وعن اجتاهاتهم وميولهم وأهدافهم، 
هؤالء  من  واألتباع  األوصياء  بني  علمّيًا  الفكري  الفصل  خطط  رسم 
املتنوعة  املنهجية  األساليب  من  العديد  مبمارسة  املتطرفني،  الشباب 
العلوم املختلفة ذات  العلماء الدينيون واملختصون يف  التي يقوم عليها 
الَعالقة بالفنيات التعديلية؛ بل يجب عدم التوقف عند الفصل الفكري 

فحسب، وإمنا هدم وتدمير أفكار ومنطلقات األوصياء ذاتها.
وهؤالء العلماء املختصون هم األقدر على هدم وتدمير فكر األوصياء، 
باختراق  وذلك  العنيف،  التطرف  فكر  من  عليهم  املوصى  وحترير 
فكرهم والنفاذ إلى جذوره وإبطاله، وصواًل إلى حترير عقول الشباب 
من تلك األفكار، وإطالق سراحها من األسر والوصاية الفكرية للقيادة 
التطرفية. ولكي يُحِدث املختصون بتعديل فكر التطرف العنيف اختراًقا 
يف عقلية الفكر التطريف عليهم أن يتبعوا -إلى حدٍّ ما- نفس وسائل 
قادة فكر التطرف يف اختراق األفكار التطرفية العنيفة، دون ممارسة 
دور الوصي عليهم، إمنا لتحرير عقل الشباب وفكرهم، ليصبحوا ذوي 
فكر نيِّر وسطي، وغيَر خاضعني أليِّ سيطرة وحتكم توردهم املهالك.  

الفكري،  التعديل  تقنيات  أهم  أحد  ميثِّل  االختراقي،  األسلوب  وهذا 
التأهيل  إعادة  عملية  محور  هو  التطرف  فكر  تعديل  أن  إلى  بالنظر 
واإلدماج. ولهذا السبب تبنَّت الكثير من الدول إستراتيجية املعاجلات 
فكر  تعديل  مجال  يف  ومشجًعا  ا  مهّمً جناًحا  حققت  التي  الفكرية، 
هذه  أن  باعتبار  العنيف،  التطرف  قافلة  إلى  وا  انضمُّ الذين  الشباب 
تأهيُل  بها  يُعاد  استصالحية،  مشروعات  حقيقتها  يف  هي  املعاجلات 
التي  األفكار  بتلك  ووعًيا  إدراًكا  أكثر  يكونوا  أن  إلى  فكرّيًا  املتطرفني 
اعتنقوها أو ُدفع بهم إلى اعتقادها وتبنِّيها من ِقبَل قادة جماعات الفكر 
ريهم، ولكي يكونوا أكثر قدرًة استبصاريًة على  املتطرف العنيف ومنظِّ

االختيار الصحيح، ونبذ كلِّ األفكار املنحرفة. 
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جماعة أوم شنريكيو اإلرهابية

أعلنت الوالياُت املتحدة األمريكية يف العشرين من مايو 2022م، إزالَة خمس جماعاٍت 
»أوم  جماعُة  بينها  ومن  األجنبية،  واإلرهابية  املتطرفة  للتنظيمات  السوداء  الئحتها  من 
امية(، فما هي تلك اجلماعُة اإلرهابية؟ وكيف  شنريكيو« اليابانية التي تعني )احلقيقة السَّ

ظهرت ثم انتهت واختفت؟ 

من الطائفة الناجية إلى الفئة البائدة

 أسرة التحرير
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ل النشأة والتحوُّ
ماتسومو«،  »تشيزو  اسمه  ياباني  رجٌل  1984م  عام  اجلماعَة  أنشأ 
يف  »شيبويا«  مِبنَطقة  لليوغا  ساحة  يف  أساهارا«،  »شوكو  بــ  املشهور 
العاصمة اليابانية طوكيو، وحصلت على الصفة القانونية عام 1989م. 
العالم مبا  الكثيرين من أنحاء  سها »أساهارا« يف استمالة  وجنح مؤسِّ
ألَّف من كتب، وألقى من محاضرات يف اجلامعات. وزاد عدُد املنتمني 
ألَف شخص  خمسني  على  وظهورها  انتشارها  أَْوج  يف  اجلماعة  إلى 
ًبا يف  يف اليابان وخارجها. وكان أغلُب أعضاء اجلماعة اليابانيني طاَّلَّ
اقة؛  وا إلى اجلماعة متأثِّرين بوعودها البرَّ أرقى جامعات الباَّلد، انضمُّ
بضمان حياٍة ذات معًنى للشباب الذين يشعرون بضغوٍط دراسية كبيرة، 

وال ينتظرهم إال مزيٌد من الضغوط بعد تخرُّجهم.
لت اجلماعُة شيًئا فشيًئا إلى طائفة عَدمية سوداوية، تؤمن بأن  وحتوَّ
العالم سيَفنى يف حرٍب عاملية ثالثة، وأن أفرادها وحَدهم َمن سينجون 
أعنف  من  لتصبَح  ذلك  بعد  تطوَّرت  ثم  املـُهِلكة.  احملرقة  تلك  من 
الطوائف واجلماعات يف تاريخ اليابان؛ ملا متارسه على مخالفيها من 
عنٍف واختطاف واعتداء وقتل. ولم حتَظ أيُّ جماعة أُخرى مبا نالته 
هذه اجلماعُة من كراهية الشعب الياباني؛ إذ إن تلك اجلماعَة أصبحت 
يُنَظر إلى زعيمها على  الياباني، وصار  أوَل »عدوٍّ شعبي« يف املجتمع 

يات واملطالبني بإلغاء  ر، حتى إن املدافعني عن احلرِّ أنه رمٌز للشرِّ والضُّ
ه. عقوبة اإلعدام، ناَدوا جميًعا بتنفيذ تلك العقوبة يف حقِّ

هَجمات إرهابية
ارين(  )السَّ القاتل  األعصاب  غاز  الطائفُة  استخدمت  1994م  عام  يف 
ر  املقرَّ من  كان  ُقضاٍة  ثاَّلثة  لقتل  محاولٍة  »ماتسوموتو«، يف  مدينة  يف 
اجلماعَة يف  كلُّه  العالم  وعَرف  أعضائها.  من  أفراٍد  على  يحُكموا  أن 
العشرين من مارس عام 1995م، عندما شنَّت مجموعة من أعضائها 
ارين على خمسٍة من قطارات األنفاق، يف وقت ِذروة  هجوًما بغاز السَّ
نت  ومتكَّ اآلالف.  وإصابة  شخًصا   12 مقتل  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ االزدحام، 
كميَّاٍت  وصادرت  اجلماعة،  أفراد  على  القبض  من  اليابانية  الشرطُة 
ارين، تكفي لقتل  السَّ ة لتصنيع غاز  املَعدَّ الكيميائية  املوادِّ  ضخمًة من 

أربعة ماَّليني شخص.

غاز  إلطاَّلق  هَجمات  ة  عدَّ الطائفة  أتباُع  َذ  نفَّ الاَّلحقة،  األشهر  ويف 
باءت  وقد  )املترو(،  لقطارات  ات  محطَّ ة  عدَّ يف  الهيدروجني  سيانيد 
كلُّها باإلخفاق. وعقب تلك األحداث اإلرهابية ُصنَِّفت اجلماعُة منظمًة 
األوروبي  االحتاد  ومنها  العالم،  دول  من  وعدٍد  اليابان  يف  إرهابية 

والواليات املتحدة األمريكية وروسيا وكندا.
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المؤسس وأفكاره
مدينة  يف  1955م،  مارس  من  الثاني  يف  ماتسومو«  »تشيزو  ُوِلد 
سبعُة  لديها  ألسرة  اليابانية،  »كوماموتو«  مبحافظة  »ياتسوشيرو« 
بالطبِّ  االشتغال  يف  وبدأ  1977م،  عام  اجلامعة  يف  ج  وتخرَّ أطفال. 
يدلة دون ترخيص  الصيني. ويف عام 1981م اتُِّهَم مبمارسة الطبِّ والصَّ

رسمي، وُحكم عليه بغرامة كبيرة بلغت مئتي ألف ين ياباني. 
بـدأت اهتماماتُـه الدينيـة بدراسـة كثيـر مـن الديانـات واملبـادئ الدينيـة؛ 
اويـة والبوذيـة وغيرهمـا. وبعـد رحلـة حـجٍّ إلـى ِمنَطقـة الهيمااليـا  كالطَّ
عـام 1987م، غيَّـر اسـمه إلـى »شـوكو أسـاهارا«، وأطلـق علـى جماعتـه 

اسـم »أوم شـنريكيو«. 
ونقلت صحيفُة »جابان تاميز« )Japan Times( عن زعيم اجلماعة 
كانت  بأنها  طوكيو؛  أنفاق  قطارات  على  اجلماعة  لهَجمات  تسويَغه 
سة لتطهير األرواح امللعونة يف هذا العالم! وقال ألتباعه:  محاولًة مقدَّ
لها إلى َمَكبٍّ للنُّفايات النووية.  إن الواليات املتحدة ستُهاجم اليابان وحتوِّ
ث إلى  وزعم أنه سافر عبر الزمن حتى وصل إلى عام 2006م، وحتدَّ
أشخاٍص يف ذلك الوقت املستقبلي عن تفاصيل احلرب العاملية الثالثة 
التي حترِّض عليها الوالياُت املتحدة، مستشهًدا بآراء الطبيب النفسي 
املوضوع.  هذا  يف  كتاًبا  ألَّف  الذي  ليفتون«،  جاي  »روبرت  األميركي 

ع حدوَث معركة »هرمجدون« يف عام 1997م. وتوقَّ

للجماعة،  تأسيسّيًا  كتاًبا  1992م  عام  نشر يف  أن  َفه  السَّ به  بلغ  وقد 
الربِّ  وممثِّل  الوحيد،  اليابان  وسيِّد  واملنِقذ،  املخلِّص  أنه  فيه  ُمعلًنا 
لطة الروحية،  ل آثام أتباعه الذين سينقل إليهم السُّ األمني. وأنه سيتحمَّ

وسيبَقون وحَدهم بعد فناء اإلنسانية.
وقد أحدَث ظهوُر اجلماعة وانتشاُر أعمالها العنيفة واإلرهابية صدمًة 
رين دراسَة  شديدة للمجتمع الياباني، وحاول كثيٌر من الباحثني واملفكِّ
هذه اجلماعة دراسًة حتليلية، منهم الدكتور »موري تاتسويا« األستاُذ 
مقاباَّلٍت  أجرى  الذي  »ميجي«،  بجامعة  واالتصاالت  املعلومات  بكلِّية 
عمليات  بتنفيذ  املتَّهمون  منهم  اجلماعة،  من  أعضاٍء  مع  وحوارات 
ِفيلَمني  أنتج  ثم  باإلعدام.  عليهم  احملكوم  والستُة  اإلرهابية،  التفجير 
وثائقيَّني عن اجلماعة عامي 1998م و2001م، وسعى إلى الوصول إلى 
منهم  كلٌّ  كان  الذين  اإلرهابيني  وعلمي جلرائم هؤالء  منطقي  تفسير 
من  أصبح  وقال:  وصِفه!  حدِّ  على  ووديًعا،  ولطيًفا  ودوًدا  ِحَدٍة  على 
هذا  يف  العقيدة  تلك  ُمعتنقي  اشتراك  وراء  السبب  أن  ا  جّدً الواضح 
د، الذي  الفعل اإلجرامي هو إميانُهم بفكر »أساهارا« األصولي املتشدِّ
يف  الرغبة  إلى  باحلياة  االرتقاء  من  ين  الدِّ مفاهيم  تبديل  على  يقوم 
ة  مرَّ احلياة  إلى  ل  تتحوَّ الروح  بأن  أنفسهم  إقناَع  حاولوا  فقد  املوت. 
ذوه )هَجمات قطار األنفاق( كان  أُخرى بعد املوت، وأن احلادث الذي نفَّ

عماًَّل خيًِّرا إلنقاذ العالم.
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مسار جماعة أوم شنريكيو
»تشــيزو 	  ــس  أسَّ 1984م:  فبرايــر 

»شــوكو  باســم  املشــهور  ماتســومو« 
نــو  شينســن  »أوم  جماعــَة  أســاهارا« 
كاي«، التــي غيَّــر اســمها يف يونيــو 1987م 

شــنريكيو«. »أوم  إلــى 
مــن 	  أعضــاءٌ  قتــل  1989م:  نوفمبــر 

ــَص  املتخصِّ احملامــَي  اجلماعــة 
»ســاكاموتو  الشــغب  مكافحــة  يف 
البالــغ  وابنَهمــا  وزوجتَــه  تسوتســومي«، 
ــوا  ــا واحــًدا فقــط، وأخَف مــن العمــر عاًم

1995م.  ســبتمبر  حتــى  جثثهــم 
خريــف 1993م: بــدأت اجلماعــُة يف بنــاء 	 

القاتــل  األعصــاب  غــاز  إلنتــاج  ُمنشــأة 
عهــا بقريــة »كاميكــو  ــارين(، يف مجمَّ )السَّ
»ياماناشــي«  محافظــة  يف  إيشــيكي«، 

اليابانيــة.
يونيو 1994م: أطلق أعضاءٌ من اجلماعة 	 

»ناغانو«؛  محافظة  يف  ارين  السَّ غاَز 

مكتب  بناَء  ان  السكَّ معارضة  بسبب 
عن  الهجوم  وأسفر  هناك!  للجماعة 

مصرع ثمانية أشخاص وإصابة مئات.

مــن 	  أعضــاءٌ  اختطــف  1995م:  فبرايــر 
اجلماعــة رجــاًَّل اســمه »كاريــا كيوشــي«، 
مــن  هربــت  ثريَّــة  امــرأة  شــقيُق  وهــو 
اجلماعــة؛ إلجبــاره علــى الكشــف عــن 

مــكان اختبائهــا، ثــم قتلــوه. 

مــن 	  أعضــاءٌ  ــذ  نفَّ 1995م:  مــارس 
ــارين علــى  اجلماعــة هجوًمــا بغــاز السَّ
طوكيــو،  العاصمــة  يف  األنفــاق  قطــار 
أفضــى إلــى قتــل 13 شــخًصا، وإصابــة 

آالف. ســتة 

مايــو 1995م: جنحــت الشــرطُة اليابانيــة 	 
»شــوكو  اجلماعــة  زعيــم  اعتقــال  يف 

أســاهارا«.

أكتوبــر 1995م: أصــدرت محكمــُة طوكيــو 	 
اجلزئيــة حكًمــا بحــلِّ اجلماعــة.

ديســمبر 1999م: أُطلــق َســراح الناطــق 	 
الرســمي الســابق باســم اجلماعــة.

اجلماعــة 	  أعــادت  2000م:  فبرايــر 
»أليــف«. باســم  نفســها  تســميَة 

فبرايــر 2004م: حكمــت محكمــُة طوكيــو 	 
علــى »شــوكو أســاهارا« باإلعــدام.

احملكمــُة 	  رفضــت  2006م:  ســبتمبر 
ــا مــن  العليــا يف اليابــان التماًســا خاّصً
محامــي »شــوكو أســاهارا«، وثبَّتــت ُحكــَم 

اإلعــدام.

اجلماعــة 	  عضــو  انشــقَّ  2007م:  مايــو 
ــس  وأسَّ فوميهيــرو«،  »جويــو  )أليــف( 
جماعــًة جديــدة باســم »هيــكاري نــو وا«، 

الضــوء(. )حلقــة  أي 

اإلعــدام يف 	  ُحكــم  ــَذ  نُفِّ 2018م:  يوليــو 
مــن  عضــًوا  و12  أســاهارا«  »شــوكو 

أتباعــه. 

خارج اليابان
جنح »أساهارا« يف تأسيس فرٍع للجماعة يف العاصمة الروسية موسكو، 
بدعٍم وتشجيع من نائب رئيس الوزراء الروسي حينئٍذ »أوليغ لوبوف«، 
ته ساعة كاملة، تبثُّه  ن »أساهارا« من تقدمي برنامج إذاعي يومي مدَّ وُمكِّ
اإلذاعُة الروسية الفيدرالية، من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساًء، 

فيما بني عاَمي 1992 و1994م.

لكنَّ احملكمة العليا يف روسـيا لم تلبث أن حظرت أعماَل اجلماعة على 
عي العام الروسـي فإن  األراضي الروسـية يف عام 1995م. وبحَسـب املدَّ
عـدد أتبـاع جماعـة »أوم شـنريكيو« كان وقتئـٍذ قرابـة 30 ألـَف شـخص 
يف روسـيا وحَدهـا. وأصـدرت احملكمـُة العليـا قـراًرا يف 20 مـن سـبتمبر 
2016م قضـى بتصنيـف جماعـة »أوم شـنريكيو« جماعـًة إرهابية، ودخل 
القـراُر حيِّـَز التنفيـذ يف 25 مـن أكتوبـر مـن العـام نفسـه، ثـم أعلـن جهاُز 
األمـن االحتـادي الروسـي »أف سـي بـي« يف الثانـي مـن نوفمبـر 2016م 
»أوم شـنريكيو« يف  وليـة  الدَّ الدينيـة  أدرَجـت اجلماعـة  قـد  روسـيا  أن 

قائمـة اإلرهاب.

الروسية، ففي عام  الرفُض لهذه اجلماعة على احلكومة  ولم يقتصر 
2016م طرَدت جمهورية اجلبل األسود 58 أجنبّيًا من أراضيها، يُشتبَه 

بصلتهم بجماعة أوم شنريكيو اإلرهابية. وكانوا يجتمعون مًعا يف فندٍق 
روسيا،  من  و43  اليابان،  من  أربعة  شتَّى؛  جنسيَّات  من  وهم  هناك، 
وسبعة من روسيا البيضاء، وثاَّلثة من أوكرانيا، وواحد من أوزبكستان.

النهاية المحتومة

خضــع عَشــراٌت مــن أتبــاع اجلماعــة يف اليابــان للقضــاء، وثبتــت التَُّهــم 
علــى 190 عضــًوا، وُحكــم علــى 13 منهــم باإلعــدام، وعلــى رأســهم زعيــُم 
ســها »أســاهارا« نفُســه. وكان تنفيــُذ حكــم اإلعــدام فيــه  اجلماعــة ومؤسِّ
بتاريــخ 6 مــن يوليــو عــام 2018م، ثــم أُعــِدَم الســتة اآلخــرون مــن قــادة 
ــخ 26 مــن الشــهر نفِســه. وكان  ــا، أي بتاري اجلماعــة بعــد عشــرين يوًم
لــوع يف هَجمــات قطــار  »كاتســويا تاكاهاشــي« آخــَر مــن حوكــم بتُهمــة الضُّ
ا  األنفــاق، الــذي اعتُقــل يف شــهر يونيــو عــام 2012م، بعــد أن ظــلَّ فــاّرً
ــجن  ًة زادت علــى 17 عاًمــا، وقــد ُحكــم عليــه بالسَّ مــن قبضــة العدالــة مــدَّ
املؤبَّــد. وكذلــك ُســجَن عضــٌو آخــُر اســمه »ماكوتــو هيراتــا« يف عــام 
2014م؛ لتورُّطــه يف اختطــاف رجــل، ومشــاركته يف عمليَّتــي تفجيــر 

ــني.  إرهابيَّتَ
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 باحث وكاتب مصري، معني بالدراسات األمنية واإلستراتيجية.

 تخريب آثار تمبكتو
جريمة إرهاب دوليـة

ولية،  ولي التي نظرت فيها احملكمُة اجلنائية الدَّ ات قضايا اإلرهاب الدَّ لعلَّ من أبرز ِملفَّ
قضيَة آثار متبكتو، التي جرى تخريبُها على يد جماعة إرهابية. وال شكَّ أن تلك األفعاَل 
قائمة على أفكار متطرفة شديدة اخلطر، يجب تقوميها وتصحيح مسارها؛ فال حضارةَ 
مها. فماذا عن آثار متبكتو  ة من األمُم دون إرٍث ثقايف يشهد عليها، وأثر تاريخي يوثِّق تقدُّ ألُمَّ
ولي الذي اتُِّخَذ جتاه مرتكبي هذه  بها؟ وما اإلجراءُ الدَّ التاريخية اإلسالمية؟ ومن الذي خرَّ

اجلرمية؟
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تراث عالمي
تَُعدُّ مدينة متبكتو أهمَّ مدينة تاريخية إسالمية يف الغرب األوسط من 
ة إفريقيا، وهي تقع يف شمالي جمهورية مالي، وتبُعد عن العاصمة  قارَّ
قرون  ثالثة  مدار  على  املدينُة  هذه  ظلَّت  متر.  كيلو  ألف  نحو  باماكو 
مركًزا لنشر الثقافة اإلسالمية. وقصَدها وسكن فيها كثيٌر من العلماء 
مثل مسجد جينغاريبر  التاريخية،  واشتََهرت مبساجدها  والصاحلني، 
املعروف باملسجد الكبير، ومسجد سيدي يحيى، ومسجد سنكري. وذاع 
صيُت مدارس العلم بها، التي زاد عدُدها حتى نهاية القرن اخلامَس 
عشَر امليالدي على 180 مدرسة، ينتسب إليها أكثُر من 25 ألف طالب. 
وانتشرت ُشهرة مكتباتها الثريَّة يف آفاق العالم اإلسالمي، التي كانت 

تضمُّ آالف املخطوطات والوثائق النادرة. 
للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(  مُة األمم املتحدة  وقد أدَرَجت منظَّ
مدينَة متبكتو يف قائمة التراث العاملي، وذلك يف عام 1988م. ثم أعادت 
اليونسكو تصنيف 13 موقًعا أثرّيًا تاريخّيًا فيها ضمن التصنيف العاملي 
اإلسالمية  مة  للمنظَّ وسبق  2012م.  عام  اإلنساني يف  الثقايف  للتراث 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( اعتماُد مدينة متبكتو التاريخية يف 

عام 2005م، "عاصمَة الثقافة اإلسالمية يف إفريقيا".

ين  جماعة أنصار الدِّ
ين املسلَّحة يف شمالي مالي، بعد تراُجع  ظهر نشاُط جماعة أنصار الدِّ
د  التمرُّ حركات  تشنُّها  التي  الهَجمات  أمام  النظامي  اجليش  قوات 
الطوارق.  قبائل  أبناء  من  أفرادها  غالبيُة  تتألَّف  التي  االنفصالية، 

مدينة  على  واستولت  الفوضى،  حالة  املسلَّحة  اجلماعة  واستغلَّت 
انها إلى املناطق اجلنوبية. متبكتو، بعد فرار كثير من ُسكَّ

د آلثار املدينة  وقبل أن نعرَف ما قامت به اجلماعُة من تخريب متعمَّ
التاريخية، نُلقي نظرًة سريعة على تاريخ هذه اجلماعة، وأصول منهجها 
د. فهي جماعة متطرفة تعتمد العنَف سبياًل لتحقيق أهدافها،  املتشدِّ
َست يف ديسمبر 2011م،  ُمنبثقة عن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب، أُسِّ
ا رئيًسا  واتَّخذت من امِلنَطقة املتاخمة ملدينة كيدال شمالي مالي، مقّرً
ُسها فهو أحُد أبناء الطوارق "إياد آغ غالي"، الذي اجته  ا مؤسِّ لها. أمَّ
ل إلى الفكر  يف بداية شبابه إلى اعتناق الفكر اليساري القومي، ثم حتوَّ
الديني املتطرف العنيف، وأعلن يف مطلع نوفمبر 2017م، ُمبايعتَه زعيَم 

تنظيم داعش اإلرهابي يف العراق وبالد الشام.
ين، بأنها احلركة املسلَّحة الكبرى يف الغرب  وتُصنَّف جماعُة أنصار الدِّ
ة إفريقيا، جنوب الصحراء الُكبرى، ويتراوح عدُد أفرادها  األوسط من قارَّ
بني سبعة آالف وعشرة آالف ُمسلَّح. ومبطالعة ما تنشره اجلماعة، وما 

ح به قائُدها، ميكن حتديُد أهمِّ أُسسها الفكرية فيما يأتي: يصرِّ
مناطق . 1 جميع  وفكرها، يف  اجلماعة  منهج  َوفَق  الشريعة  تطبيق 

شمالي مالي، وهذا األمُر قاطع وغير قابل للتفاوض. 
تطبيَق . 2 يرفض  من  كل  املسلَّح جتاه  العنف  استخدام  إلى  اللجوء 

الشريعة.
حظر احلَفالت املوسيقية ومحاربة القائمني عليها. . 3
التضييق على اجلماعات األخرى، ومنعها من ممارسة أنشطتها. . 	
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تنفيذ ما مُيليه زعيم تنظيم داعش من أوامَر وعمليَّات مسلَّحة.. 5
وقد زاد نشاُط هذه اجلماعة اإلرهابية على نحو كبير يف شمالي مالي، 
بقتل  ليس  املنطقة،  يف  مسبوقة  غيَر  وفوضى  اضطراباٍت  وأحدثت 
إلى  باجتاهها  ولكن  فحسب،  وترهيبهم  ومنهجها  لفكرها  املخالفني 
هدم كثير مما تراه مخالًفا للشريعة من آثار مدينة متبكتو التاريخية. 
وقد أدرَجت عدٌد من الدول هذه اجلماعَة ضمن اجلماعات اإلرهابية 
املسلَّحة؛ ففي مارس 2013م أدرَجتها الواليات املتحدة األمريكية على 
ولية، وحَظرت على املواطنني األمريكيني  قائمة التنظيمات اإلرهابية الدَّ
االتصاَل بها بأيِّ وسيلة من الوسائل، وصنَّفت زعيَم اجلماعة "إياد آغ 

غالي" زعيًما إرهابّيًا، ووضَعته على قائمة املطلوبني اجلنائيني.

تخريب اآلثار 
ين،  الدِّ أنصار  جماعُة  ذتها  نفَّ التي  اإلجرامية  العمليات  أخطر  من 
وأثارت الرأَي العاملي عليها، عمليُة الهدم والتخريب لآلثار التاريخية 
يف مدينة متبكتو، يف إطار مُمنَهج َوفَق فكر منحرف ترفضه الشريعة 

محة، بحَسب ما يراه العلماءُ البصيرون الوسطيون. اإلسالمية السَّ
ت  ين على املدينة، التي استمرَّ ويف مرحلة سيطرة جماعة أنصار الدِّ
َض أكثُر من أربعة آالف مخطوطة نادرة ووثيقة  نحو عام إال قلياًل، تعرَّ
ة للتلف والسرقة، من أصل 300 ألف مخطوطة ووثيقة  تاريخية مهمَّ
كانت محفوظًة يف مكتبات املدينة، بحَسب ما َخلََص إليه تقريٌر لبعثة 

ي حقائَق أرسلتها األمم املتحدة عام 2013م. تقصِّ
ين، بحرق  الدِّ أنصار  أفراد من جماعة  قياَم  ِعيان  وكان رصَد شهوُد 
أيام،  النادرة، قبل انسحابهم من املدينة بثالثة  عدٍد من املخطوطات 
لهذه  د  املتعمَّ اإلحراق  إن  متبكتو:  بلدية  رئيُس  عثمان"  "هالي  وقال 
ا. وأشار "ستيفن راب" وهو دبلوماسي  املخطوطات جرمية ثقافية حّقً
ولي، إلى أن  أمريكي سابق، ومستشار حالي مبعهد الهاي للقضاء الدَّ
عمليَّات التدمير والتخريب املمنهجة لآلثار التاريخية يف متبكتو، التي 
يعاقب عليها  َدولي  إرهاب  ين، هي جرمية  الدِّ أنصار  ذتها جماعُة  نفَّ
ولي حلقوق  الدَّ االحتاد  ممثِّلُة  كومر"  "كاري  وأكَّدت  ولي.  الدَّ القانون 
ولية أن تدمير موروثات ثقافية من  اإلنسان لدى احملكمة اجلنائية الدَّ

اإلرث العاملي، هي جرميُة حرب.

ولية ُحكم الجنائية الدَّ
ين من جرائَم يف شمالي مالي  وبسبب ما اجترَحت جماعُة أنصار الدِّ
عموًما، ويف مدينة متبكتو خصوًصا، ومنها جرائُم تخريب آثار تاريخية 
هت  وجَّ اليونسكو؛  لدى  العاملي  التراث  قائمة  يف  ُمدرجة  إسالمية 
ارتكاب  تُهمَة  اجلماعة،  أفراد  من  لعدٍد  ولية  الدَّ اجلنائية  احملكمة 
"جرائَم ضد اإلنسانية"، وكان من بني املتَّهمني املطلوبني املدعو "أحمد 
الفقي املهدي"، وهو املتَّهم األوَّل يف قضية تخريب املقامات التاريخية 
تُثبت  له،  التُقَطت  فيديو  ومقاطع  ِعيان،  لشهود  َوفقــًا  متبكتو،  يف 

مشاركته املباشرة يف عمليات الهدم والتدمير. 
جن  بالسَّ عليه  ُحكم  2016م  عام  يف  وصدر  احملكمة،  أمام  َمثَل  وقد 
تسع سنوات، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدُره 2.7 مليون يورو )نحو 
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البرامج  تطوير  إلى  املبلُغ  هذا  يذهب  أن  على  دوالر(،  مليون   3.2
التعليمية، وُخطط املعونة االقتصادية يف متبكتو. وقال القاضي "رؤول 
اإلنسانية،  الذاكرة  من  ُجزٍء  تدمير  هو  حدث  ما  إن  باجناالجنان": 
ا يجعل البشر غيَر قادرين على نقل الِقيَم واملعرفة  والوعي اجلمعي، ممَّ

إلى األجيال املقبلة.
احِلسبة  إدارة  يتولَّى  آنذاك،  عاًما   	0 العمر  من  البالغ  املهدي  وكان 
ين، وقد اعترف بجرميته أمام احملكمة، وأدلى  لدى جماعة أنصار الدِّ
والتخريب  الهدم  أعمال  يف  اجلماعة  منهج  عن  تفصيلية  مبعلوماٍت 
ولية أنه نادم على  د لقاضي احملكمة اجلنائية الدَّ لآلثار التاريخية. وأكَّ
جرميته، وأنه يعتذر إلى كل َمن أساء لهم بارتكابه هذه اجلرمية، من 
ر به فكرّيًا، من ِقبَل  أهالي مدينة متبكتو وضواحيها، وأشار إلى أنه ُغرِّ

أفراٍد من تنظيم القاعدة يف بالد املغرب.

ا  ختامـً
مبادئ  بحَسب  هي  متبكتو،  مدينة  آلثار  والتخريب  الهدم  عملية  إن 
م  ولي، جرميٌة إرهابية تستوجب الِعقاَب لفاعلها وكلِّ من قدَّ القانون الدَّ

ًدا محَو تاريخ مدينة ذات  له املساعدة، كونها استهدفت استهداًفا ُمتعمَّ
ت لقرون. حضارة عريقة امتدَّ

كبيرة  جهوًدا  أن  إال  مؤملة،  آثاًرا  اإلرهابية  العمليُة  هذه  خلََّفت  لقد 
بإشراف  َدولي  برنامج  بإطالق  وذلك  اآلثار،  للتخفيف من هذه  بُِذلت 
اليونسكو، وبتمويل عدٍد من الدول واملؤسسات الُكبرى املعنيَّة بصيانة 
اآلثار وترميمها، ومبشاركة مجموعة من املعماريني احمللِّيني، فنجحوا 
يف إعادة بناء اآلثار واملقامات َوفق هندستها األصلية، واستعادة األبواب 
وبقايا اجلدران وتثبيتها يف أماكنها، سوى ما تِلَف متامــًا نتيجة احلرق.
اخِلناق  ُضيَِّق  اإلرهاب،  جرائم  مكافحة  يف  ولي  الدَّ التعاون  وبفضل 
على مرتكبي هذه اجلرمية، ولم يُفِلت القائمون عليها من العقاب، بعد 
بَسجنه  ُحكم  ولية، وصدر  الدَّ اجلنائية  احملكمة  أمام  كبيُرهم  َمثَل  أن 

وتغرميه، بعد رجوعه عن أفكاره واالعتذار عنها.
ويبقى سؤال مهمٌّ هو: هل يصبح ِملفُّ قضية آثار متبكتو يف احملكمة 
ولية، وما صدر فيه من أحكام ُطبَِّقت على أرض الواقع،  اجلنائية الدَّ
رادًعا قوّيًا وُمجدًيا لوقف عمليات تدمير اآلثار التي تقوم بها جماعاُت 

التنظيمات اإلرهابية املسلَّحة؟ 
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 اختصاصي تكنولوجيا الطب النووي واألشعة الطبية العالجية، السودان

يات الصحية اإلرهاب والتحدِّ
النفسية والجسدية

فيما  واختالفها  لــإرهــاب  التعريفات  كثرة  على 
األثر  بيان  على  جميًعا  اتفقت  قد  جندها  بينها، 
املختلفة؛  بجوانبها  احلــيــاة  يف  لــإرهــاب  السيِّئ 
يخفى  وال  وصحّيًا.  وأمنّيًا  واجتماعّيًا  اقتصادّيًا 
التشابُك الواضح بني هذه اجلوانب، وتأثير كلٍّ منها 
ة اإلنسان  أثــر اإلرهــاب يف صحَّ أن  يف اآلخــر، إال 
نفسّيًا وجسدّيًا لم يلَق االهتمام الكايَف، فكان ال بدَّ 

من دراسته والعناية مبعرفته.

 مجتبى الصادق عبد الرحيم
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أضرار متالحقة 
من  طويلة  سلسلًة  وراءه  يخلَِّف  أن  ميكن  إرهابي  حادث  كلَّ  إن   
مأساوي،  ملوٍت  يتعرَّضون  الذين  بالضحايا  تبدأ  املتالحقة،  األضرار 
الضرر  وميتدُّ  نفسيَّة.  صَدماٍت  أو  جسدية،  وإعاقات  إصاباٍت  أو 
احلوادث،  تلك  يشَهدون  وَمن  وأقرباءهم،  الضحايا  ذوي  ليشمَل 
التلفاز.  أو على شاشات  الواقع ويف مكان احلادث،  على أرض  سواءٌ 
التي  يات  التحدِّ حجم  يف  اإلرهابية  للعمليات  السيِّئ  األثُر  ويتجلَّى 
تواجه املستشفياِت وإجراءات الطوارئ؛ فالوحشيَُّة التي تتَّسُم بها هذه 
العملياُت وتنوُّع األسلحة املستخَدمة فيها؛ من أسلحة بدائية ونارية إلى 
ًيا كبيًرا  رات واألسلحة البيولوجية والكيميائية، يجعل منها حتدِّ املتفجِّ
للمستشفيات، واختباًرا ملدى جاهزيتها للتعامل معها، وال سيَّما أنه ال 
أضراٍر  من  عنها  ينُجَم  أن  ومبا ميكن  التنبُّؤ مبواعيد حدوثها،  ميكن 

كبيرة.

اآلثار النفسية
اإلصاباُت النفسية من أخطر اآلثار التي تخلِّفها احلوادُث اإلرهابية؛ 
وتؤكِّد بعُض الدراسات أن هذه األحداَث تستغرق وقًتا طوياًل حتى يزوَل 
حايا فقط؛ بل ميتدُّ  أثرها املؤلم من النفس، وهي ال تقتصر على الضَّ
أثرها إلى أهالي الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم وعموم أفراد املجتمع، 

ومن أبرز هذه اآلثار:
: الذي يجعل الضحيَة يف قلٍق وخوف دائَمني،  1. اضطراُب القلق احلادُّ
وسيِّئَة املزاج، ومنطويًة متيل إلى الُعزلة واجتناب اآلخرين. وغالًبا ما 

تستمرُّ هذه األعراض زمًنا طوياًل، وتُلقي بِظاللها السوداء على 
التعايف  ويتطلَّب  بها.  للمصاب  واملهنية  االجتماعية  احلياة 
من هذه األعراض وقًتا غير قصير، مع االلتزام مبمارسة 
لوكية، والنشاطات االجتماعية. ويُرجع  بعض العالجات السُّ
إلى  احلادِّ  القلق  أعراض  تفاقم  سبَب  ني  املختصِّ بعُض 

عامل وراثي؛ إذ يكون املرُض كامًنا يف ِجينات املصاب، 
ولم يظهر عَرُضه إال بعد التعرُّض للحادث.

دمة: يتفاقم يف هذه احلالة سوءُ نفسيَّة املصاب؛  2. َكْرُب ما بعد الصَّ
فيتأثَّر باألعراض االقتحامية، التي تتمثَّل يف إحلاح احلادث بالظهور 
)كوابيس(.  مزعجة  أحالم  أضغاث  أو  إرادية،  ال  ذكرياٍت  يف  مراًرا 
وقد يشعر املصاُب بالقلق واخلوف الشديدين، ويبدأ يف جتنُّب الناس 
املزاج،  ر  بتعكُّ أيًضا  يُصاب  وقد  باحلادث،  ره  تذكِّ قد  التي  واألمكنة 
ًة أطول مقارنًة  دمة مدَّ واللوم الشديد للنفس. ويستمرُّ َكْرُب ما بعد الصَّ

 . باضطراب القلق احلادِّ
احلادثة،  من  ة  مهمَّ أجزاٍء  نسياُن  وهو  االنفصالي:  الذاكرة  ِفقدان   .3
مزمن،  وُصداٍع  املِعدة،  كآالم  جسدية؛  أعراٌض  يرافقه  ما  وغالًبا 
والتبوُّل  ق،  التعرُّ وكثرة  النوم،  واضطراب  القلب،  خفقان  واضطراِب 

الالإرادي.
ة املصاب النفسية، وتظهر  : وهو اضطراٌب يف صحَّ 4. االكتئاب احلادُّ
كاإلصابة  النوم؛  واضطراب  الدائم،  واحلزن  املزاج  تغيُّر  يف  أعراُضه 
اإلفراط  أو  الشهيَّة  وضعف  النوم،  وكثرة  اخلمول  أو  الدائم  باألرق 
القرارات،  اتخاذ  يف  سيَّما  وال  )التركيز(  وصعوبة  الطعام،  تناول  يف 
والشعور بعدم القيمة وحتقير الذات، وكثرة التفكير باملوت أو االنتحار.

5. ُمتالزمة احلزن الطويل األَمد: احلزُن شعور طبيعي، وعادًة ما يكون 
شديَد الوطأة يف البداية، ثم تبدأ أعراُضه يف التراجع إلى أن تختفي، 
الوقت؛  مع  تزداد  بل  احلزن؛  أعراض  تستمرُّ  احلاالت  بعض  يف  لكن 
ى  . وهذه احلالة تُسمَّ ا يجعل املصاَب يف حالٍة أشبَه باحِلداد املستمرِّ ممَّ
متالزمَة احلزن الطويل األمد، يُصاب فيها املريُض بأعراٍض من مثل: 
ة  اخلاصَّ األليمة  والذكريات  األفكار  وسيطرة  الشديد،  احلزن  غلبة 
باحلادث الذي شهده، واالضطراب يف املوقف من احلادث؛ 
باالهتمام الشديد بذكريات احلادث، أو التجنُّب املفِرط 
لها، والشوق املتواصل لضحايا احلادث، وبروز مشكالت 
احلياة،  قيمة  بتالشي  والشعور  عموًما،  املوت  تقبُّل  يف 

وعدم الثقة باآلخرين، والتفكير يف االنتحار أحياًنا. 
بعض  بني  حدثت  التي  الشهيرة  املواجهة  ويف 
املسجَدين يف  حادثة  عائالت ضحايا  أفراد 
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حايا  الضَّ بدا على وجوه ذوي  العملية،  ذ  اإلرهابي منفِّ نيوزيلندا وبني 
ون بها، أنهم  فاتهم عند شرحهم للمعاناة التي ميرُّ ويف كلماتهم وتصرُّ
وأن  األمد،  الطويل  احلزن  متالزمة  أعراض  من  بالكثير  مصابون 
جلوَس اإلرهابي القاتل معهم يف املكان نفسه قد فاقَم أزمتَهم. وعبَّر 
أحُد الناجني من احلادثة عن حالته بقوله: إن صور احلادثة ما زالت 
تطارُدني، واأللم النفسي يعصُر قلبي. وال يُعتَقد أنه يستطيع التخلَُّص 

من هذه احلالة قريًبا. 
6. نوبات الهَلع: وهي حالٌة مفاجئة من اخلوف الشديد بال أيِّ سبٍب 
مباشر يف تلك اللحظة، وينجم عنها ردوُد أفعال جسمانية شديدة، مثل: 
داع وألم  ق الشديد، واالرتعاش والُقَشْعريرة، والصُّ ضيق التنفُّس، والتعرُّ

وار.  در، واخلَدر والدُّ الصَّ
ق  7. اضطراب الهَلع: وهي حالٌة نفسية أشدُّ تعقيًدا من سابقتها، تتحقَّ
سيطرة  إلى  وتُفضي  عة،  متوقَّ وغيَر  رًة  متكرِّ الهلَع  نوباُت  تكون  حني 
خوٍف مستمرٍّ من حدوث نوبٍة أُخرى. يقول الطبيب الباكستاني »ميان 
افتخار« املستشار يف الطبِّ النفسي: إنه يف إحدى احلاالت 
بحالٍة  أُصيب  سنة،   14 عمره  طفاًل  املصاب  كان 
أن شاهد  بعد  الهلَع  شديدة من اضطرابات 
ًرا لرجٍل يُذبَح ذبَح الشاة؛  مقطًعا مصوَّ
اإلرهابية  اجلماعات  إحدى  التهام 

س. له بالتجسُّ
8. اضطراب التوافق النفسي: 
النفسي  بالتوافق  املراد 
ضبط  على  الفرد  قدرةُ 
بحيث  ومشاعره  سلوكه 
والرضا  التوازَن  ق  يحقِّ
ضحايا  ويتعرَّض  لنفسه. 
أحياًنا  اإلرهابية  العمليات 
والعجز  االضطراب  من  لنوٍع 
النفسي  التوافق  حتقيق  عن 
هذه  تتجلَّى  ما  وغالًبا  املطلوب، 
حك  احلالُة بالبكاء الشديد، أو الضَّ
الذي  للموقف  املناسب  غير  الشديد 

سبَّب اإلثارة.
دمــة النفســية املجتمعيــة: وهــي مــن  9. الصَّ
أمنــاط اخللــل االجتماعــي التــي تنشــأ وتُســود 
االنتهــاكات  أو  الهَجمــاُت اإلرهابيــة  تكــون  عندمــا 
الشــعور  فيــزداد  معيَّنــة،  مجموعــة  إلــى  هــًة  موجَّ
ــة والــوالء اجلماعــي، وتبــرز مظاهــُر مــن اخلــوف  بالُهويَّ
املشــترك، والشــعور بفقد األمن والثقة. وتســبِّب االســتجابُة 

ــَق النســيج االجتماعــي، ورمبــا  الناجمــة عــن ذلــك وردود األفعــال متزي
ــى حــروب.  تُفضــي إل

يف أحد مقاالته املنشورة يُؤكِّد »د. ميان افتخار« أن اإلصاباِت النفسيَة 
يف  بختونخوا«  »خيبر  إقليم  ان  سكَّ لدى  ات  مرَّ أربع  تضاعفت  قد 
جماعة  يف  أعضاءٌ  َذها  نفَّ التي  اإلرهابية  الهَجمات  عِقَب  باكستان، 
وتأثَّر  اإلقليم،  يف  املجتمعية  الصدمة  أعراُض  ظهرت  وقد  إرهابية، 
املدارس،  ُرهاب  حاالت  تظهر  وبدأت  ا،  جّدً واليافعون  األطفاُل  بها 
فات سلوكية ُعدوانية، والعناد، والسلوك املراوغ، وِفقدان الشهيَّة،  وتصرُّ

وعدم االهتمام باألنشطة الترفيهية. 

اإلرهابي والمرض النفسي
نفس  »علم  بـ  يُعرف  ما  النفس  علم  يف  احلديثة  صات  التخصُّ من 
وثيًقا  اتصااًل  تتصل  موضوعاٍت  دراسة  على  يقوم  وهو  اإلرهاب«، 
بدراسة احلالة اإلرهابية من مثل: اجلماعة اإلرهابية، والفرد اإلرهابي، 

والشخصية اإلرهابية. 
صون مختلفني يف تقومي احلالة النفسية لإلرهابيني،  وما زال املتخصِّ
ريري  السَّ التحليل  يف  يبدو  قد  كما  نفسيُّون،  َمرضى  هم  وهل 
فاتهم، ومن ثَمَّ ميكن تصنيُفهم مصابني بحاالٍت مثل: البارانويا،  لتصرُّ
واجلنون  الواقع،  عن  واالنفصال  الهذاء،  واضطرابات  والسايكوباتية، 
ت، والسادومازوخية، وغير ذلك من أمراض االضطراب النفسي  املؤقَّ
لطبيعة  وُمدركني  واعنَي  بوصفهم  نفسّيًا؛  أسوياءُ  هم  أو  الشديد. 

األعمال اإلرهابية التي يقومون بها ونتائجها.

اإلرهاب والطوارئ
ردٍة يف اجلهود املطلوبة لتلبية  تُسفر العملياُت اإلرهابية عن زيادٍة مطَّ
االحتياجات الطبِّية الطارئة لألشخاص الذين يتعرَّضون لها، وتشتمل 
هذه اجلهوُد على مجموعة من األنشطة الضرورية، مثل: توفير األدوية 
ي على ُحسن  املنقذة للحياة وتخزينُها، وتدريب العاملني يف املجال الصحِّ
التعامل مع احلاالت الطارئة، وضمان توافر الفحوصات الالزمة، وُسبل 
معاجلة املصابني ومتابعة حاالتهم. ومن أهمِّ احلاالت الطارئة التي تِرُد 

إلى أقسام الطوارئ، وهي ناجمٌة عن احلوادث اإلرهابية، ما يأتي:
الت إسعافية وجراحية  �� الرضوض والكسور التي حتتاج إلى تدخُّ

عاجلة. 
تنتج  �� التي  التنفُّس،  وضيق  الوعي،  وِفقدان  االختناق،  حاالت 

الغبار، أو االنحباس حتت أنقاض املباني، أو االصطدامات  عن 
الشديدة.

حاالت النَّزف الداخلي واخلارجي. ��
اإلرهابية  �� العمليات  عن  الناجتة  واالختناق  م  التسمُّ حاالت 

الكيميائية.
األوبئة واألمراض التي تنتشر بسبب اإلرهاب البيولوجي، والتي  ��
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تُؤدِّي إلى رفع حاالت الطوارئ إلى أعلى املستويات؛ مما يسبِّب 
ا شديًدا، ويؤدِّي إلى انتشار اإلصابات النفسية. قلًقا عاّمً

اإلرهاب البيولوجي
يَّات، أو  مِّ د للجراثيم )فيروسات(، أو البكتريا، أو السُّ هو إطالٌق متعمَّ
ة، بقصد قتل املستهَدفني، أو إحداث أشدِّ  غيرها من العناصر املضرَّ
الضرر بهم. وقد شهد العالُم أحداًثا ُصنَِّفت على أنها هَجماٌت إرهابية 

بيولوجية، من أشهرها:
أبريل 	  يف  بسوريا،  إدلب  محافظة  يف  شيخون  خان  حيِّ  حادثة 

ُقتل  ية،  جوِّ كيميائية  بقنبلة  لقصف  احليُّ  تعرَّض  حني  2017م، 
بغاز  م  التسمُّ بأعراض  مئاٌت  وأُصيب  شخًصا،   83 إثرها  على 
الشديد،  عال  والسُّ التنفُّس،  صعوبة  مثل:  ارين(،  )السَّ األعصاب 
بَد من الفم واألنف، وانقباض حَدقات العيون، وُزرقة  وخروج الزَّ
لل، وانخفاض  فاه، وشحوب يف اجللد، وِفقدان الوعي، والشَّ يف الشِّ

الت ضَربات القلب. معدَّ
حادثة اجلمرة اخلبيثة، التي استهدفت الواليات املتحدة األمريكية 	 

بُغبار   22 وإصابة  وفاة،  حاالت  خمُس  عنها  ونتَج  2001م،  عام 
ى اجلمرة  رِّ بهم. وتُسمَّ دة، بقصد إحلاق الضُّ اجلمرة بطرق متعمَّ
احليَوانات  تصيب  األصل  وهي يف  األنثراكس«،  »ُجرثومة  علمّيًا 
القدرة  ذات  اجلراثيم  من  وهي  أيًضا.  البشَر  تصيب  قد  لكنَّها 
سالح  بذلك  وهي  طويلة،  ألوقات  والعيش  التكيُّف  على  العالية 

خِطر وفتَّاك، ميكن لإرهابيني استعماله يف أعمالهم الدنيئة.
األمريكية، 	  »أوريغون«  بوالية  »داالس«  مدينة  يف  داالس  حادثة 

عام 1984م، حني قام أفراٌد من جماعة »شري راجنيش« بوضع 
األبواب،  وعلى مقابض  الطعام،  أطباق  »الساملونيال« يف  بكتيريا 
ى إلى حدوث  ا أدَّ ويف أدراج بعض املطاعم وَمحالِّ التموينات؛ ممَّ
ولم  شخص،  مئة  سبع  من  أكثَر  أصاب  جماعي،  غذائي  م  تسمُّ

ل أيُّ حالة وفاة.  تُسجَّ
التي  املوادِّ  من  الواسع  يف  الطَّ يف  البيولوجي  اإلرهاب  خطُر  ويتجلَّى 
تصنيُعها  السهل  من  املوادِّ  هذه  بعض  وأن  فيه،  تُستخَدم  أن  ميكن 
واحلصوُل عليها، وكذلك الطبيعة االنتشارية لألمراض واألوبئة الناجتة 

رر يف املجتمعات املستهَدفة. عنه، والقدرة العالية على إحداث الضَّ

هَجمات سبتمبر 
األصعدة،  جميع  على  مأساوّيًا  حدًثا  2001م  سبتمبر  هَجمات  كانت 
ية  فضاًل عن عدد الضحايا الذين كانوا باآلالف، وبرزت اآلثاُر الصحِّ
التي  الباهظة  اإلنسانية  للتكِلفة  منوذًجا  الهجوُم  خلَّفها  التي  السيِّئة 

ميكن أن تسبِّبَها عمليٌة إرهابية واحدة. 
ة التابع ملركز  ا احلاالُت العشر األكثر شيوًعا بحَسب برنامج الصحَّ أمَّ
رطان، والتهاُب اجليوب املزمن، ومرُض اجَلْزر  التجارة العاملي، فهي: السَّ
واالنسداد  بو،  والرَّ املزمنة،  التنفُّس  جهاز  وأمراض  املريئي،  املِعدي 
دمة،  الرئوي، وانقطاع التنفُّس يف أثناء النوم، واضطراب ما بعد الصَّ
وتعلَّقت هذه اإلصاباُت مبجموعٍة من  القلق.  واالكتئاب، واضطرابات 
عن  الناجتة  اجلسدية  دمات  الصَّ مثل:  الهجوم،  خلَّفها  التي  العوامل 
دمات النفسية، واحلروق، واستنشاق الغبار  السقوط واالرتطام، والصَّ
عدُد  بلغ  وقد  ذلك.  وغير  ة  ضارَّ موادَّ  على  احتوى  الذي  خان  والدُّ
ية هذا حتى شهر مارس 2022م  املستفيدين من برنامج الرعاية الصحِّ

نحو 117 ألف شخص.

حصيلة القول
ولكن  اإلرهابية،  العملية  بحدوث  يبدأ  ال  ة  الصحَّ يف  اإلرهاب  تأثيُر 
ي  ي الصحِّ د ظهور دالئل احتمال حصول حادث إرهابي يبدأ التحدِّ مبجرَّ
االحترازية  لإجراءات  الباهظة  للتكاليف  مًعا؛  واملجتمع  للحكومة 
الطبِّية املطلوبة يف تلك احلالة. وال ينتهي األمُر بجمع األنقاض، وإزالة 
ة طويلة، لذلك  ية واملجتمعية تبقى مدَّ آثار احلادثة، فإن اآلثار الصحِّ
ية على ُخطط وإستراتيجيات تهِدُف  ينبغي أن تشتمَل السياساُت الصحِّ
مكافحته  يف  باملشاركة  اإلرهاب؛  حدوث  منع  إلى  الوقائي  جانبها  يف 
وبثِّ ثقافة مقاومته، ويف جانبها العالجي إلى معاجلة اإلصابات واآلثار 
ية  السيِّئة التي يخلِّفها اإلرهاب جسدّيًا ونفسّيًا، واتخاذ التدابير الصحِّ

رر واحتوائه يف أضيق نطاق ممكن.  الالزمة حلصر الضَّ
وينبغي املشــاركُة يف دراســة التقومي اإلســتراتيجي لألخطار اإلرهابية 
القوانــني  وضــع  يف  وِجــدٍّ  باهتمــام  واملشــاركة  والدعــوة  احملتَملــة، 
التشــريعية التــي تضمــن عــدَم حصــول اإلرهابيــني الذيــن ينزعــون 
نحــو التطــرُّف العنيــف علــى األســلحة الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو 

النوويــة. 
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تصاُعد التطرف 
الهندوسي

جتتـاُح الهنـَد منـذ العقـد املاضي موجاٌت متصاعـدة من خطاب 
الهندوسـي  اليمـن  عنـف  سـيَّما  وال  العنـف،  وجرائـم  الكراهيـة 
 200 نحـو  يبلـغ عددهـا  التـي  املسـلمة،  األقلِّيـة  املتطـرف جتـاه 
مليـون نَسـمة، والتـي باتـت أكثـَر ُعرضـًة للعنصريـة واالعتـداءات 
رة، وقـد جتـاوز هـذا العنـُف احلدود إلى صـدور تصريحاٍت  املتكـرِّ
ا  ة ملشـاعر املسـلمن، ممَّ ين اإلسـامي ورموزه، مسـتِفزَّ معادية للدِّ
ـج مشـاعر الغضـب لـدى املسـلمن يف أنحـاء العالـم، ويدفـع  يؤجِّ
بالَعاقـات بـن الهنـد والـدول اإلسـامية والعربيـة إلـى االحتقـان 

واالضطـراب واملقاطعـة.

 د. محمد يزيد بن ذو قبلي

 أستاذ القانون في الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليزيا.
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ردود غاضبة
بسبب  غاضبة؛  فعل  ةَ  ردَّ 2022م  مــايــو  يف  الهنُد  واجــهــت 
د صلى اهلل عليه وسلم وزوجته  تصريحاٍت مسيئة للرسول محمَّ
أمِّ املؤمنن السيِّدة عائشة رضي اهلل عنها، وأصدرت كثيٌر من 
الدول العربية واإلسامية، ومنها: السعودية، وتركيا، واألردن، 
والبحرين، وُعمان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وماليزيا، والعراق، 
وليبيا، بياناٍت تستنكر تلك التصريحات، وتطالب فيها باعتذار 
تُسيء  التي  األفعال  هذه  تكرار  بعدم  وتعهُّد  وصريح،  واضح 

ج الصراعات.  لألديان، وتُثير الكراهية وتؤجِّ
ر املوقُف يف دول أُخرى، مثل: الكويت وقطر، إلى استدعاء  وتطوَّ
تلك  على  رسمية  احتجاج  ــرة  مــذكِّ وتــقــدمي  الهندي  السفير 
املنتَجات  مقاطعة  إلى  دَعــواٌت  وظهرت  املسيئة،  التصريحات 
اإلسامي  التعاون  منظمُة  كذلك  مت  وقدَّ الهندية،  والبضائع 
وكتلٌة   ،)GCC( العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ومجلُس   ،)OIC(

من ستِّ دول يف غربي آسيا احتجاجاٍت رسمية. 
الداخل  يف  الغضب  تهدئة  إلى  الهندية  احلكومُة  ت  واضــُطــرَّ
َحت ِوزارةُ اخلارجية الهندية يف بيان لها: أن تلك  واخلارج، فصرَّ
التصريحاِت املسيئَة ال تعبِّر بأيِّ حاٍل عن وجهة نظر احلكومة. 
أيَّ  جاناتا«  »بهاراتيا  حزب  باسم  الرسمي  ُث  املتحدِّ ورفــَض 
إساءاٍت للرموز الدينية اإلسامية وجميع الديانات والطوائف، 
د  موِضًحا أن احلزب ال يدعم هذه األفكاَر والتصريحات. ثم أكَّ
أن احلزب الذي يُتَّهم باستمرار باستهداف األقلِّية املسلمة يف 

الباد، يحترم جميَع األديان.

ازدياد الكراهية
يذهب كثيٌر من اخلبراء إلى أن التصريحاِت املعاديَة للمسلمن 
ليست وليدةَ اللحظة؛ بل هناك خطٌّ متصاعد خلطاب الكراهية 
كينيدي  إلن  د.  طالبت  وقد  املسلمن.  جتاه  العنف  وجرائم 
املديرةُ التنفيذية ملؤسسة منظمة عالم خاٍل من جرمية اإلبادة 
ويف  2022م،  عام  السنوي  املؤسسة  تقرير  َوفــَق  اجلماعية، 
اللجنُة األمريكية للحرية  تتَّخَذ  بالكونغرس، أن  جلسِة إحاطة 
ولية )USCIRF( قراًرا بتصنيف الهند دولًة مثيرة  الدينية الدَّ
ين للعام  للقلق )CPC(؛ الرتكابها انتهاكاٍت صريحًة حلرية الدِّ
الثالث على التوالي، وأضافت: إن احلركة الهندوسية املتطرفة 
ودعًما  املسلمن،  الكراهية جتاه  أحدثت حالًة من  املتصاعدة 

رسمّيًا للعنف املستهِدف لهم.
وقتلهم؛  املسلمن  على  لاعتداء  كثيرة  حــاالٌت  لت  ُسجِّ وقــد 
ألسباب مختلفة؛ ففي عام 2002م وقَعت حادثُة تطهير ِعرقي 
للمسلمن يف والية »غوجارات« عقَب حريق قطار كان يحمل 
َهت  ُوجِّ اًجا هندوس. ومع أن سبَب احلريق بقي مجهواًل،  ُحجَّ
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التُّهمة إلى املسلمن! ثم استُهدفت اجلاليُة املسلمة باعتداءاٍت عنيفة، 
نتَج عنها قتُل نحو ألفي مسلم، وتدمير نحو ألفي منزل، وتشريد أكثَر 

من خمسة عشر ألَف شخص. 

ويف عام 2015م يف والية أوتار براديش، أُعدم رجٌل مسلم دون محاكمة؛ 
ية من حلوم البقر يف منزله، على الرغم من جواز أكل  لقيامه بتخزين كمِّ
حلم البقر لدى املسلمن، إال أن العقيدة الهندوسية متنع ذلك لكونها 

س البقر.  تقدِّ

ويف مايو 2017م، ُعثر على ُجثَّة غام أحمد البالغ من العمر 60 عاًما 
يف مزرعة ماجنو كان يحرسها مبقاطعة »بوالندهار«، يف إثر إصابات 
شديدة يف جسده، وقد ُقبض على 9 رجال ينتمون إلى جماعة ميينية 
متطرفة، لكن ما أسرَع أن أُفرَج عنهم جميًعا، وأُسِقَطت عنهم التَُّهم! 
ياُت أن مقتله كان بسبب ارتباطه بامرأة هندوسية  بعد أن أكَّدت التحرِّ

وهربها معه. 

ويف مارس 2019م، نقلت )BBC( خبَر مقتل »أنور علي« على يد حشٍد 
منزله  قرَب  إسامي  ع  ُمجمَّ هدم  من  منَعهم  محاولته  عند  هندوسي 
18 شخًصا من  القبَض على  الشرطُة  يف مقاطعة »سونبادرا«. وألقت 
بعد  عنهم  أُفــرج  ولكن  قتله،  بتُهمة  ر،  ُقصَّ ومنهم  احمللِّين،  الهندوس 

بضعة شهور فقط! 

يضمن سرعَة  الذي  املواَطنة  قانون  تعديَل  الهند  طبََّقت  2019م،  ويف 
احلصول على اجلنسية الهندية للمهاجرين من غير املسلمن فقط، من 

باكستان وبنجاديش وأفغانستان!

اإلساءة للُمسِلمات
َهت إهاناٌت إلى عدد من املسلمات املعروفات  يف العام اجلاري 2022م ُوجِّ
بالهند، فقد ألقت الشرطُة الهندية القبض على ثاثة أشخاص بتُهمة 
علني!  مزاد  للبيع يف  معروفات  يعِرُض مسلماٍت  مزيٍَّف  تطبيٍق  إنشاء 
ونُِشرت صوٌر لنحو مئة امرأة على تطبيق »بولي باي«، منهنَّ صَحفيَّاٌت 
الهنود املسلمن. وقبل عام  وممثِّات وناشطات ُمدافعات عن قضايا 

إلى  املتطرف  الهندوسي  اليمن  قادة  دعا عدٌد من  تلك احلادثة،  من 
يف  أُقيَمت  أيــام  ثاثُة  تها  مدَّ دينية  ة  قمَّ يف  للمسلمن  جماعية  إبــادة 
مدينة »هاريدوار« شمالي الهند. كما نشرت صحيفُة »اجلارديان« يف 
يناير 2022م، خبَر قطع رأس شابٍّ مسلم من والية »كراناتاكا« الهندية 
اجلنوبية يُدعى »أربعاز آفتاب موال«، يبلغ من العمر  24 عاًما؛ بزعم 
وقوعه يف حبِّ فتاة هندوسية، مع أن وكالة التحقيقات الهندية لم تعثُر 

على أيِّ دليل يؤيِّد هذا الزعم.
الوحيدة  الدينية  األقلِّيَة  ليسوا  املسلمن  أن  إلــى  املراقبون  ويشير 
أيًضا  املسيحيون  يشكو  إذ  الُعنصرية؛  االعــتــداءات  بهذه  املستهَدفة 
اس  ُقدَّ بتعطيل  تقاريُر  وتفيد  جتاههم،  والكراهية  العنف  جرائم  من 
ح، بعد توجيه  ي على قساوسٍة بالضرب املبرِّ املسيحين مراًرا، والتعدِّ
َعنوًة.  الهندوس  بعض  لتنصير  نشاٍط  مبمارسة  ملسيحين  اتِّهاماٍت 
ويبدو أن تلك الدعايَة املعادية يدعمها بعُض السياسين واإلعامين، 
التي  الواليات  املقترحة يف  أو  لة  املفعَّ القوانن والسياسات  فضًا عن 

تعادي املسلمن َعانية.

أسباب الَعداء 
ون إلى  ا أسباُب تصاعد التطرف الهندوسي؛ فيشير اخلبراءُ املختصُّ أمَّ
الثقافة  أنفَسهم بأنهم ضحايا هيمنة  الهندوس يصوِّرون  القومين  أن 
غير  ــاٌت  رواي وهي  واملسيحية.  كاإلسام  األُخــرى؛  ــان  واألدي األجنبية 
ووسائل  احلديثة  التِّقنية  وسائل  انتشار  قبل  تُتَناقل  كانت  صحيحة، 
بسرعة  نشرها  على  الوسائُل  تلك  ساعدت  ثم  االجتماعي،  التواُصل 
َضت  تعرَّ التي  الرائجة  الزائفة  الروايات  تلك  وعلى نطاق أوسع. ومن 
للنقد، هجوُم األقلِّيات املسلمة دون أيِّ سبب على األغلبية الهندوسية 
يف أثناء احتفاالتهم بأعيادهم، فلم ميلك الهندوس ِخياًرا سوى االنتقام 

بحرق مساجد املسلمن وبيوتهم والتنكيل بهم قتًا وتعذيًبا. 
شـخصيٍة  مكاسـَب  لتحقيـق  األحيـان  مـن  كثيـر  يف  يـن  الدِّ يُسـتخَدم 
اليمـن  وجماعـاُت  واإلعاميـون  السياسـيون  يحـاول  إذ  وسياسـية؛ 
املتطـرف اسـتغاله يف تنفيـذ أهدافهـم. وقـد زاد الوضـَع سـوًءا توظيـُف 
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وجهـات  اختـاف  مـن  الرغـم  وعلـى  املاضـي،  ففـي  اإلنترنـت؛  شـبكة 
النظـر واآلراء، كانـت احلقيقـة واحـدة؛ لكـن مـع ظهـور وسـائل التواُصـل 
ـات اإللكترونيـة احلديثـة، أصبـح النـاس يعيشـون يف  االجتماعـي واملنصَّ
ـا  ـة يف مجموعـات »واتسـاب« و»تيليغـرام« وغيرهـا. ممَّ عواملهـم اخلاصَّ
وأعضائهـا  املجموعـات  اختـاف  علـى  كثيـرة،  وجوًهـا  للحقيقـة  جعـل 
تصديـق  إلـى  ومييلـون  التفكيـر،  نفـس  يف  منهـم  كلٌّ  يشـترك  الذيـن 

الكراهيـة.    املؤامـرة وخطابـات  نظريـات 
لألفراد  أيًضا  ُملِهًما  أصبح  الهندوسي  التطرف  إن  القول:  وميكن 
واجلماعات العسكرية واإلرهابية يف مناطَق أُخرى من العالم. ففي 22 
من يوليو 2011م، قام »أندرس بهرنغ بريفيك« النرويجي ذو 32 عاًما 
ا الهجوُم  بهجومن إرهابين من نوع )الذئاب املنفردة( يف النرويج؛ أمَّ
خة يف أوسلو، أوقفها بجانب بُرج شاهق  األول فكان تفجيَر شاحنة مفخَّ
االنفجاُر  أودى  وقد  ستولتنبرغ«،  »ينس  النرويج  وزراء  رئيُس  يسكنه 
ا الهجوُم الثاني فوقع  بأرواح ثمانية أشخاٍص وأصاب 209 آخرين. وأمَّ
ال الشباب، وهو  بعد أقلَّ من ساعتن يف معسكر صيفيٍّ باحتاد العمَّ
ال النرويجي احلاكم يف جزيرة أوتويا يف  فرُع الشباب من حزب العمَّ
املراهقن.  من  أغلبُهم  شخًصا،   77 مقتل  عن  أسفَر  وقد  بوسكرود، 
ر املتَّهم سبَب استهدافهم بأنهم جزءٌ من عصابة اليسار املتطرف  وفسَّ
النرويج!  على  بالهيمنة  للمسلمن  يسمح  الــذي  الثقافات،  د  املتعدِّ
االستقال  إعــاُن   :2083« بعنوان:  1500 صفحة  يف  كتبه  بيان  ويف 
على  َعهم  وشجَّ احللفاء،  »الهندوتفا«  عناصر  عن  ث  حتــدَّ األوروبـــي«، 

احلرب متكاتفن مع فرسانه.

الهندوسية والسالم 
محلّيًا،  عليها  يُطلَق  كما  دارما«  »الساناتانا  أو  الهندوسية  الديانة  إن 
هي من أقدم الديانات، وثالُث أكبر ديانة يف العالم؛ يعتنقها أكثُر من 
الكرة  ان  سكَّ إجماليِّ  من   %16 نحو  أي  العالم،  يف  نَسمة  مليار   1,2
األرضية. ويبلغ معتنقوها أغلبيًة يف كلٍّ من الهند ونيبال وموريشيوس، 
فضًا عن مجتمعات هندوسية كبيرة يف بعض دول جنوب شرقي آسيا، 
مثل: بالي وإندونيسيا، ويف جزر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، 

وأوقيانوسيا، وإفريقيا، وغيرها. 
ونبذ  والتعايش،  واحملبَّة  السام  إلى  تدعو  أنها  الديانُة  أتباع  عي  ويدَّ
العنف والكراهية، وقد قضى »املهامتا غاندي« حياته كلَّها يف الدعوة 
أسوًة  يكون  أن  ورغبًة يف  به،  راسخة  قناعٍة  العاملي؛ عن  السام  إلى 
أي  »آهيمسا«  مبدأ  إلى  ة  بهمَّ يدعو  وكان  قاطبًة.  الهند  ألهل  حسنة 
الاعنف، وقد أثَّر غاندي يف كثير من حركات السام يف أرجاء العالم، 

منها حركتا »نلسون مانديا« و»مارتن لوثر كينج«. 
الهند  وزراء  رئيُس  نأى  للمسلمن،  األخيرة  اإلســاءات  على  وتعليًقا 
الهندوسي  لليمن  التابعن  زمــائــه  عــن  بنفسه  مـــودي«  »نــاريــنــدرا 
التنمية  بقضايا  وانشغالهم  اهتمامهم  ضــرورة  إلى  مشيًرا  املتطرف، 

البياناِت  »إن  قائًا:  والليبرالين،  املسلمة  األقلِّية  مماحكة  من  بداًل 
يُد باحلملة  املثيرةَ للشفقة من جانب مهنِّئن حلزب »بهاراتيا جاناتا« حَتِ
بيان  أيَّ  أرفض  وإني  الرشيد،  واحُلكم  التنمية  االنتخابية عن قضايا 

غير مسؤول، وأناشد أصحاَب تلك البيانات بالكفِّ عنها«.

نتائج سلبية 
تؤثِّر  سيئة  نتائَج  إلى  يؤدِّي  الهندوسي  التطرف  تصاعد  أن  شكَّ  ال 
يف الَعاقات الهندية بالدول اإلسامية والعربية، وال سيَّما الَعاقات 
مجلس  دول  إلى  2021م  يف  الهند  صادراُت  بلَغت  فقد  االقتصادية؛ 
التعاون لدول اخلليج العربية وحَدها نحو 44 مليار دوالر، والواردات 
أهميٌة  اخلليجي  التعاون  وللَعاقة مبجلس  دوالر.  مليارات   110 نحو 
تلك  من  تأتي  للهند  النفط  واردات  من   %60 نحو  إذ  للهند؛  كبيرة 
جيًدا  دخًا  ق  حتقِّ التي  األجنبية  املاليَة  التحوياِت  أن  كما  الباد، 
الهنود  ال  العمَّ ماين  من  التعاون؛  مجلس  مصدرها  للهند؛  وكبيًرا 

العاملن فيها.
جتاهه،  املناسبة  التدابير  واتخاَذ  أنواعه،  بكلِّ  التطرف  استنكار  إن 
ة نحو التفاهم ونبذ العنف وأعمال القمع،  والسعَي التخاذ خُطوات جادَّ
والهندوس،  املسلمن  بن  إيجابية  َعاقاٍت  على  للحفاظ  السبيُل  هو 
التي  السعودية  العربية  اململكة  منها:  الدول  من  كثيٌر  َدته  أكَّ ما  وهذا 
أكَّدت رفَض جميع مظاهر العنف والتمييز والعنصرية، وضرورةَ تعزيز 
ثقافة التعايش والتسامح واحلوار بن األديان، وكذلك اإلمارت العربية 
املتحدة، احلليُف األقرب للهند يف ِمنَطقة اخلليج العربي، التي طالبت 
وتعزيز  والكراهية،  العنف  خطاب  ومواجهة  الدينية،  الرموز  باحترام 
والعيش  التسامح  مبادئ  نشر  أجل  من  املشتركة  ولية  الدَّ املسؤولية 

لمي.  السِّ

ناريندرا مودي
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 باحث وأكاديمي، ليبيا.

العوامل الدافعة
إلى الهجرة غير الشرعية

من  الشرعية(  غير  والهجرة  رات،  واملخدِّ )اإلرهاب،  املوت  ثالوث  ُيعدُّ 
أهم املشكالت بني الدول الطاردة واملستقِبلة ودول العبور. وقد احتلت 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية صدارة االهتمامات الوطنية والدولية، وال 
سيَّما يف ظل التوجه العاملي نحو العوملة االقتصادية، وتطورت آثارها مع 
التغيرات والتحوالت التي يشهدها العالم؛ إذ أصبح موضوع الهجرة غير 
النظامية يف السنوات األخيرة من املسائل الرئيسة واملهمة واملقلقة يف 
كثيٍر من الدول نتيجَة تسارع وتيرتها على نحو مخيف، يستدعي وضع 
إستراتيجيات تعاون بني تلك الدول واملنظمات املعنية؛ لتطويقها وللحدِّ 
من توسعها واستفحالها، فالعديد من دول وسط وغربي وشمالي إفريقيا، 
تعاني  أخرى  ودول  والعراق،  وسوريا  اليمن  مثل  العربي  العالم  ودول 
العيش يف ظروف استثنائية، مما دفع مبواطنيها  نفَسها من  املشكالت 
إلى اتخاذ قرار الهجرة الطوعية أو القسرية نحو الدول األوروبية بحًثا 

عن األمان والسالم واالستقرار والعمل. 

 د. مصطفى سويسي
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واقع الهجرة
هجرةُ  ومنها  النوع،  هذا  من  كثيرًة  هجراٍت  احلديث  التاريخ  يشهد 
ة اإلفريقية، والفلسطينيني، واليهود العرب، واللبنانيني،  القارَّ مواطني 
واحلروب  والصراعات  األزمات  تفاقم  ومع  واألفغان.  والباكستانيني، 
الت الهجرة  وتوسعها وزيادة مخاطرها على حياة األفراد، ارتفعت معدَّ
)غير الشرعية(، وَشِملَت أفراًدا وجماعاٍت من قوميات وديانات مختلفة 

دة.  وفئات عمرية متعدِّ

لتقرير  ووفًقا  الشرعيني  غير  املهاجرين  أعداد  حتديُد  الصعب  ومن 
الشؤون  بإدارة  ان  السكَّ شعبة  عن  الصادر  2020م  الدولية  الهجرة 
م التقرير  االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )DESA(، فقد قدَّ
املقصد،  بلد  بحسب  الدوليني،  املهاجرين  لعدد  التقديرات  أحدَث 
واملنشأ، والعمر، واجلنس، جلميع بلدان ومناطق العالم. يشير التقرير 
إلى أن النموَّ يف عدد املهاجرين الدوليني كان قوّيًا على امتداد العقدين 
بلدانهم  خارج  يعيشون  الذين  األشخاص  عدُد  بلغ  حيث  املاضيني، 
األصلية 281 مليوَن شخص يف عام 2020م، بعد أن كان 173 مليوًنا يف 

عام 2000م، و221 مليوًنا يف عام 2010م. 

ان العالم. وتشير  وميثِّل املهاجرون الدوليون حالّيًا نحو 3.6% من سكَّ
تقديراُت منظمة الهجرة الدولية إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 
 )BCPs( التي اعتمدت على األرقام التي رصدتها ِنقاط عبور احلدود
من ِقبل االحتاد األوروبي بني عامي 2009 و2017م، إلى تقلُّص أعداُد 
املهاجرين على املدى القصير من 1.8 مليون مهاجر سنة 2015م إلى 
204 آالف مهاجر سنة  إلى  ثم  ألف مهاجر سنة 2016م،   511 قرابة 
2017م. وال سيَّما بعد االتفاق بني تركيا واالحتاد األوروبي يف مارس 
السواحل  على  املراقبة  تشديد  على  االتفاق  2016م، حيث جرى  عام 
التركية واليونانية، وإعادة كل َمن يصل إلى اجلزر اليونانية من تركيا 

إلى تركيا مجدًدا، على أن يجرَي إرسال الالجئني من تركيا إلى بلدانهم 
األصلية يف إطار برنامج إعادة التوطني. 

دولة  بني  املبرمة  الثنائية  االتفاقيُة  التراجع  هذا  ة  حدَّ من  زاد  وقد 
إلى احلدِّ من  رئيس  نحٍو  تهدف على  التي  اإليطالية  واحلكومة  ليبيا 
ة األوروبية. وهي مشكلة شديدة  محاوالت الهجرة عبر البحر إلى القارَّ
احلساسية لكونها متسُّ جميَع فئات املجتمع، بحيث أصبحت الظاهرة 
ال تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم؛ بل ارتفع خط بيانها إلى 
»برونس مكنلي« مدير عام منظمة  اإلناث واألطفال. حيث أطلق  فئة 

الهجرة الدولية على القرن )21( »قرن الهجرة«.

محفزات الهجرة
دوافع الهجرة عديدةٌ ومتنوعة، نطرح منها يف هذا املقال أربعة محفزات 

نراها مهمة للهجرة غير الشرعية، وهي ما يأتي:

1. العوامل النفسية: 
باإلحباط من عدم  الفرد  للهجرة من إحساس  النفسية  الدوافع  تأتي 
تعليم وعمل، يف محاولة  يتوافر لديه من فرص  حتقيق ذاته، عبر ما 
املغامرة  على  الفرد  حتفيز  يف  مهم  أثٌر  ولها  أفضل،  بطريقة  للحياة 
ك بها انطالًقا من الوسط  بالهجرة غير الشرعية، والتمسُّ واملخاطرة 
الذي يعيش فيه، حيث تتكون لديه رغباٌت وطموحات، يحاول حتقيقها 
يف دول االستقبال، وهي تخصُّ امليول واالجتاهات الشخصية لألفراد، 
بحيث تبرز عبر املكبوتات والرغبات الشخصية يف البحث عن حتقيق 
الهجرة  املراد  البالد  وثقافة  حضارة  يف  والعيش  االجتماعي،  التفوق 
»ابن خلدون« ملس هذه احلقيقة مبا ذكره  إليها، ولعل عاِلم االجتماع 
يف مقدمته: )أن املغلوب دائًما مولٌع باالقتداء بالغالب يف ِنحلته، وأكله، 

وملبسه، وسائر أحواله وعوائده(.
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إبراز  مع  أوطانهم  يف  العطلة  لقضاء  املهاجرين  عودةُ  تكون  وقد 
الغنى والعيش يف رفاهية من أموال وسيارات، وقيام بعضهم  مظاهر 
باستثمارات يف مختلف املجاالت على نحٍو كبير؛ حافًزا إلى الهجرة؛ 
كالفقر  اجتماعية،  مشكالت  يعانون  الذين  الهجرة  يف  الراغبني  فإن 
بأنهم  أولئك  إلى  ينظرون  فهم  كلِّ طموحاتهم،  تلبية  وعدم  والبطالة، 
الهجرة، ولو  ي فيهم فكرةَ  قوا أحالمهم وطموحاتهم، وهذا ما يغذِّ حقَّ
كانت بطرق غير مشروعة. وهذه الدوافع املشار إليها جتعل الشباب 
خاصة يغامرون بحياتهم وهم مدركون لألخطار التي قد يتعرضون لها؛ 
مع  التكيُّف  على  القدرة  وعدم  الداخلي،  باالغتراب  الشعور  من  هرًبا 
ر واالكتئاب والعزلة والتفكير  املجتمع احمليط بهم، مما يؤدِّي بهم للتذمُّ

الالعقالني وحبِّ املغامرة مهما كانت الصعوبات واألخطار.

2. العوامل السياسية: 
متيَّزت نهاية القرن العشرين مبوجات كبيرة من املهاجرين والالجئني 
التي عرفتها  والنزاعات  اء احلروب  أو جماعية، من جرَّ بصفة فردية 
مناطُق عدة من العالم، فإن عدم االستقرار الناجم عن احلروب األهلية 
أو  الِعرقية  انتماءاتهم  بسبب  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  والنزاعات، 
الهجرة،  حلركات  الرئيسة  األسباب  أحد  تُعدُّ  السياسية،  أو  الدينية 
التي جُتبر األفراد على النزوح من املناطق غير اآلمنة إلى أخرى أكثر 
أمًنا، وهو ما يُطلق عليه بالهجرة االضطرارية، أو اللجوء السياسي، أو 

الهجرة غير الشرعية. 

العسكرية  واالنقالبات  والتظاهرات  االضطراباُت  األسباب  تلك  ومن 
مثلما حدث من انقالبات عسكرية يف مدة زمنية قصيرة ال تزيد على 
10 أشهر فقط؛ شهدت منها إفريقيا 4 انقالبات عسكرية لتولِّي احلكم، 
أحدثها يف »بوركينا فاسو«، وهو االنقالب رقم 11 يف تاريخ البلد الواقع 
ة السمراء،  يف منطقة الساحل والصحراء األكثر اضطراًبا غربي القارَّ
ِعرقية  مالي من اضطرابات  الوسطى وجمهورية  إفريقيا  تشهده  وما 
ودينية، واالحتجاجات السياسية لألنظمة غير املستقرة. ووفًقا خلبراء 
يف الشأن اإلفريقي تُعدُّ هذه الصراعات السياسية من أكبر املعضالت 

الدافعة للهجرة غير الشرعية.

ومنها ما حدث يف سوريا أيًضا، حيث تشير املؤشرات إلى وجود أكثر 
الصراع يف  اشتعال  نازحني ومهاجرين منذ  مليون سوري بني   10 من 
مارس 2011م، وهو ما ميثِّل نحو 45% من عدد السكان قبل احلرب، 
املجتمع  من  فئة  َسَخط  إلى  وتؤدِّي  تعقيًدا،  األمر  تزيد  عوامُل  وهي 
على األوضاع السائدة يف بلدانهم، بتسلُّط األنظمة السياسية، وغياب 
حرية التعبير، وعدم احترام اإلنسان؛ فاخلوف من املصير املجهول دفع 
باملهاجرين للبحث عن ملجأ آمن، وعن دوٍل أكثر وضوًحا وأماًنا على 
مستقبلهم. وقد أسهمت وسائُل اإلعالم يف ذلك مبا تنقله من تصوُّر عن 

دول املقصد بأنها الفردوس املفقود!

وتُعدُّ اململكة املغربية ودولة ليبيا وتونس واجلزائر وجمهورية مصر من 
أكبر مناطق العبور للمهاجرين القادمني من مناطق الساحل والصحراء، 
وهي ِنقاط عبور رئيسة إلى أوروبا عبر إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، 
ومنها إلى دول أخرى. وال ميكن إغفال التأثيرات السلبية لثورات الربيع 
العربي، وِفقدان األمن والسيطرة على احلدود، واملناكفات واخلالفات 
البحر  املطلَّة على  الدول اإلفريقية  السياسية، فإنها جعلت من بعض 
ار بالبشر، ومسرَح عبور  املتوسط طريًقا للهجرة غير الشرعية واالجتِّ
للمنظمات اإلرهابية مثل القاعدة وداعش، التي انتقلت بعد هزميتها 
يف سوريا والعراق يف األعوام ما بني 2017 و2018م إلى مناطَق حاضنة 

الستعادة نشاطها.

3. العوامل االقتصادية: 
للهجرة  السياسي  الدافع  بعد  الثاني  الدافع  هي  االقتصادية  العوامل 
غير الشرعية، وأحد أركانها األساسية؛ إذ يُعدُّ افتقار الدول خلطط 
وهشاشة  والعدالة،  الدميقراطية  غياب  نتيجَة  االقتصادية  التنمية 
الوطنية، والفساد، وعدم االستقرار، وال  الدولة  إدارة  األنظمة، وسوء 
ة اإلفريقية، واالنهيار االقتصادي واألمني يف دول جنوب  سيَّما يف القارَّ
إلى  دافًعا  اإلفريقي،  الساحل  لدول  االقتصادي  والركود  الصحراء، 
اعتماد أهلها على الزراعة بوصفها مورًدا أساسّيًا، إال أن هذا املورد 
قد عجز عن سدِّ حاجات األفراد واملواطنني؛ نظًرا لصعوبة الظروف 
للفقر  سريع  انتشار  من  عنهما  نتج  ما  واجلفاف،  كالتصحر  املناخية 
البنك  وبحسب  اإلفريقية،  ة  القارَّ يف   %87 بلغت  نسبًة  ل  سجَّ الذي 
العالم،  الفقراء يف  60% من نسبة  أكثر من  ة متثِّل  القارَّ الدولي فإن 
ع زيادة هذه النسبة يف عام 2030م، وكذلك احلال يف الشرق  ومن املتوقَّ
2011م  األوسط وشمالي إفريقيا حيث ارتفعت نسبة الفقراء يف عام 
حتى 2017م من 2.7% إلى 5% ليصل عددهم إلى 18.6 مليون فرد 

يعيشون على أقلَّ من دوالرين يف اليوم!
نحو  للهجرة  داعمني  أساسيني  عاملني  والبطالة  الفقر  مشكلة  وتُعدُّ 
للنمو  رًدا  مطَّ ارتفاًعا  الدول  هذه  ل  تسجِّ وباملقابل  األوروبية،  الدول 
اني سنًة بعد أخرى، حيُث صدر عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة  السكَّ
واإلحصاء، بياٌن صحفي مبناسبة يوم اإلحصاء اإلفريقي، الذي أقرته 
ان  اللجنة االقتصادية اإلفريقية التابعة لألمم املتحدة وفًقا لتوزيع سكَّ
ع أن متثِّل قارة إفريقيا  العالم عام 2050م حسب القارات، فمن املتوقَّ
2021م؛ مما  العالم مقابل 17.5% عام  ان  26.1% من سكَّ ما نسبته 
قارات  بخالف  إفريقيا  لقارة  اني  السكَّ النمو  ل  معدَّ ارتفاع  على  يدلُّ 
فيها  اني  السكَّ النمو  ل  معدَّ انخفاض  ع  املتوقَّ من  التي  األخرى،  العالم 
يف املدة نفسها. وكانت نسبة النمو يف الزيادة السكانية لبعض الدول 
لت زيادة سكانية يف كلٍّ من النيجر بنسبة  اإلفريقية مرتفعة؛ حيث ُسجِّ
بنسبة  والكاميرون   ،%9.8 بنسبة  الدميقراطية  والكونغو   ،%5.9
5.8%، وأنغوال بنسبة 8.3%، وأخيًرا كينيا بنسبة 8.2%؛ وهذه الزيادة 
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ستربك سياسات الدول واحلكومات يف زيادة الطلب على إيجاد فرص 
للعمل ال تتوافر أصاًل، مما يدفع بانخفاض الدخل وتدنيه، وهو مسوغ 

كاٍف للهجرة خارَج حدود الوطن.
رت نسبُة البطالة يف 10 دول إفريقية بنحو 34.9%، وقد ينتج عن  وُقدِّ
هذه العوامل مجتمعًة انتشاُر املجاعة، والفساد، واجلرمية، واملخدرات، 
عالقٌة  فهناك  اإلرهابية؛  املنظمات  يف  واالنخراط  بالبشر،  ار  واالجتِّ
وطيدة بني اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، بحيث أصبحت كلُّ هذه 

ة.  ان القارَّ العوامل دوافَع طاردة لسكَّ

4. العوامل اجلاذبة:
غير  أم  شرعية  أكانت  سواءُ  للهجرة  اجلاذبة  العوامل  إلى  بالنظر 
من  النوع  هذا  إلى  زة  احملفِّ اجلاذبة  العوامل  أن  لنا  يتضح  شرعية، 
فرص  وتوافر  العالية،  واألجور  املرتفعة،  فالرواتب  دة،  متعدِّ الهجرة 
العمل املتنوعة للمهاجرين غير الشرعيني ذوي املستويات املتدنية من 
أهم  من  والتقنية،  واخِلْدمية،  والفنية،  اليدوية،  األعمال  مثل  التعليم، 
املزايا  من  كثير  على  احلصول  وكذلك  اجلاذبة،  االقتصادية  العوامل 
م املواكب لعمليات التطور املستمرة، إضافًة إلى العيش  كالتعليم املتقدِّ
متطلبات  جميع  ر  وتوفِّ الفرد،  رغبات  ق  حُُتقِّ اقتصادية  ظروف  يف 
احلياة من خدمات ومرافق، ومن ثَم احلصول على العديد من املزايا 
االقتصادية التي يصعب على املهاجر احلصول عليها يف بلده األصلي. 
اجلذب  عوامَل  جند  هذه  االقتصادية  اجلاذبة  العوامل  جانب  وإلى 
وتوافر  السياسي،  اللجوء  على  احلصول  إمكانية  حيث  السياسية، 
احلريات، وإشاعة روح األمل واالطمئنان، التي تُعد مبجملها من أهم 

العوامل اجلاذبة للهجرة غير الشرعية.
عامُل  املالئم  املناخ  إن  حيث  اجلغرافية،  اجلذب  عوامُل  أيًضا  ومنها 
والتقدم  املمتاز،  الطبيعي  واملظهر  البيئة  عن  فضاًل  للهجرة،  جذب 
التقني، وجودة وسائل املواصالت.. أما ما يتعلق بالعوامل الدميوغرافية 
انخفاَض  تُؤكِّد  انية  السكَّ واإلحصاءات  التقارير  جميع  فإن  اجلاذبة 
ل اخلصوبة يف الدول األوروبية، وارتفاعها يف دول العالم الثالث؛  معدَّ
ة اإلفريقية ما نسبته 60% لألعمار األقل  ل فئة الشباب يف القارَّ إذ تُشكِّ
من 25سنة، ويف املقابل فإن أكبر نسبة انخفاض يف عدد السكان للفئة 
العمرية الشبابية من 15 إلى 25 ُسجلت يف أوروبا، وال سيَّما أملانيا بـ 
ر احتياجها إلى 400 ألف عامل  8.3% من عدد السكان، وهذا ما يفسِّ

مهاجر سنوّيًا.

سياسات المواجهة
تفعيل وتطبيق وتعزيز جميع السياسات واالتفاقيات واملعاهدات 	 

املغرب  )دول  اجلنوبي  بطرفيه  األورومغاربي  املجال  بني  املبرمة 
احلدِّ  إلى  والرامية  األوروبي(،  االحُتاد  )دول  والشمالي  العربي( 

من هذه الظاهرة ومكافحتها.

فاجلهود 	  اإلرسال؛  لدول  التنموية  للجهود  االستقبال  دول  دعم 
األمنية ليست كافية للحدِّ من الهجرة غير النظامية، مما يتطلَّب 
الهجرة  والتشجيع على  األصلية،  البلدان  التنمية يف  دعَم جهود 
العكسية، أي بعودة املهاجرين إلى بلدانهم األصلية، أو فتح أبواب 

الهجرة النظامية.
االجتاه نحو إطالق وتشجيع ما عبَّرت عنه خطة املنظمة الدولية 	 

للهجرة والشركاء من 27 منظمة إنسانية وتنموية وحكومات، يف 
5 أغسطس 2022م، بحيث يجري توفير 84 مليون دوالر لتقدمي 
لهم،  املضيفة  واملجتمعات  األفارقة  املهاجرين  آلالف  املساعدة 

بل. عت بهم السُّ ن تقطَّ املتأثرين بجائحة »كوفيد19«، ممَّ
للدول 	  الرسمية  وغير  الرسمية  املجتمع  مؤسسات  كل  حثُّ 

القادرة  الشابَّة  العمرية  الفئات  سيَّما  -وال  للمهاجرين  املرِسلة 
للهجرة  سعًيا  األكثر  الفئة  وهي  العمل،  سوق  غمار  على خوض 
غير الشرعية- على االهتمام بهم، ورعايتهم، وحُتصينهم، وذلك 
والرعاية  اجليد،  والتعليم  العمل،  فرص  من  احتياجاتهم  بتوفير 
وانتمائهم،  والئهم  ولكسب  واالجتماعية؛  والنفسية  الصحية 

وبقائهم يف أوطانهم، وغرس روح املواطنة الصاحلة لديهم.
الشرعية، 	  غير  الهجرة  محاربة  يف  اجلهود  توحيد  على  العمل 

يف  واملشاركة  والثنائية،  اإلقليمية  والتحالفات  الشراكات  بإقامة 
وتبادل  الشرعية،  بالهجرة غير  تُعنى  التي  الدولية  املنظمات  كلِّ 
املعلومات والبيانات االستخبارية، والعمل على إنشاء قوات أمنية 

ة اإلفريقية. عسكرية ملراقبة احلدود، وال سيَّما يف القارَّ
حوكمة الهجرة الفاعلة، حيت تدعو خطة عام 2030م إلى إدارة 	 

فاعلة للهجرة لهدف تنمية مستدامة، ومن بينها األهداف من رقم 
)1-17( املنبثقة عن )اجلامعة العربية - القطاع االجتماعي إدارة 
شؤون الالجئني واملغتربني واملهجرين( حُتت اسم »األهداف ذات 
الصلة بالهجرة يف خطة التنمية املستدامة 2030م«، التي حُتثُّ 
ل األشخاص على نحو  البلدان على احلدِّ منها، بتيسير هجرة وتنقُّ
نظامي وآمن ومنتظم ومسؤول، وتنفيذ سياسات الهجرة املخططة 

واملدارة على نحو جيد.

خالصة القول
يتطلَّب  النظامية  غير  بالهجرة  املتعلِّق  َي  التحدِّ أن  سبق  مما  يتَّضح 
ودول  االستقبال،  ودول  اإلرسال،  كدول  األطراف؛  مختلف  تعاون 
العبور، واملنظمات املعنية بالهجرة واملهاجرين، بحيث تتوافر الوسائل 
زة والداعمة للبقاء يف دول اإلرسال، أو احلدِّ من دوافع الطرد،  املـُحفِّ
مع توفير املسارات الدافعة للهجرة النظامية، وكذلك التمهيد ملا ميكن 
تسميته بالعودة اآلمنة، وإعادة الدمج والتأهيل داخل دولهم، يف سياق 
تفكيك  بالعمل على  األكبر مرهوًنا  التحدي  ويظلُّ  وطنية.  مشروعات 
الهجرة  تسهيل  على  بل  السُّ بشتى  تعمل  التي  م  املنظَّ اإلجرام  شبكات 

غير الشرعية. 
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معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري
يحاضر في “معايير التعامل” في الشريعة 

 4 األحد  يوم  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالُف  أقام 
الرياض، محاضرًة بعنوان »معايير  ه مبدينة  2022م، يف مقرِّ سبتمبر 
كبار  هيئة  عضُو  امللكي  الديوان  يف  املستشار  معالي  مها  قدَّ التعامل« 
العلماء واللجنة الدائمة لإلفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، 
األعضاء  الدول  وممثِّلي  اإلسالمي،  للتحالف  العام  األمني  بحضور 

ومنسوبي التحالف.
الشريعة  َوفَق  األفراد  بني  القومي  التعامل  معايير  احملاضرةُ  تناولت 
لوكية املنحرفة لإلرهابيني يف حياتهم، وقواعد  اإلسالمية، والنماذج السُّ
الشريعة يف التعامل مع األفراد اخلِطرين على املجتمع املدني. وعلى 
لَع الدكتور الشثري على أبرز ما يبذله التحالُف  هامش احملاضرة اطَّ
إعجابه  وأبدى  واإلرهاب،  التطرف  محاربة  يف  جهود  من  اإلسالمي 

وثناءه على تلك اجلهود امليمونة. 

استقبل التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب، يوَم اخلميس 1 سبتمبر 2022م، جمهوريَة كينيا عضًوا جديًدا يف التحالف؛ ليصَل بذلك 
عدُد الدول األعضاء يف التحالف إلى 42 دولًة. وقد ُرفَع علم كينيا بجوار أعالم دول التحالف، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى اململكة العربية 

فارة الكينية. السعودية "بيتر نيكوالس راتنق أقيقو"، وممثِّل اجلمهورية الكينية العقيد الركن "محمد عدن"، ووفٍد من السِّ
وأبدى األمنُي العام للتحالف اإلسالمي املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، سعادته بانضمام جمهورية كينيا إلى التحالف، ذاكًرا 
مه كينيا  ولي يف مجال مكافحة التطرف العنيف ومحاربة اإلرهاب، متفائاًل مبا ستقدِّ أنها خطوةٌ إيجابية من ِقبل القيادة الكينية؛ لدعم التعاون الدَّ
من إضافٍة عملية يف دفع جهود التحالف خطواٍت إلى األمام؛ ملا تتمتَّع به من تنوُّع ثقايف وديني، وموقع جغرايف مهم، فضاًل عن عضويتها يف كثير 

مات املعنيَّة مبحاربة التطرف واإلرهاب. من املنظَّ

جمهورية كينيا تنضم إلى التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب
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استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن 
محمد بن سعيد املغيدي، يوم االثنني 15 أغسطس 2022م، يف مقرِّ التحالف اإلسالمي مبدينة 
لطان املسلَّحة الُعمانية، برئاسة العميد الركن البحري ات السُّ  الرياض، وفًدا من رئاسة أركان قوَّ

للطان املسللَّحة الُعمانيلة للإلدارة  ات السُّ عيسلى بلن سلالم العويسلي، مسلاعد رئيلس أركان قلوَّ
والللوازم.

املتطرف  الفكر  التحالف اإلسالمي يف محاربة  ل عن جهود  إلى شرح مفصَّ الوفُد  واستمَع 
هات اإلرهابية؛ بإطالق مبادراٍت فكرية  ي للتوجُّ واإلرهاب، وما يبذله يف تنسيق اجلهود للتصدِّ
وإعالمية وعسكرية ويف مجال محاربة متويل اإلرهاب، إضافًة إلى جهوده يف تنسيق التعاون 
الركن  العميُد  أشاد  املجال. وقد  تعاونها يف هذا  وتعزيز  التحالف،  الدول األعضاء يف  بني 
ة إليه،  مه للدول املنضمَّ البحري العويسي بهذه اجلهود الكبيرة للتحالف اإلسالمي، ومبا يقدِّ

ة، وخطٍط إستراتيجية، ووسائَل ُمجدية لتنفيذها.  من مبادراٍت مهمَّ

 األمين العام يستقبل
حة الُعمانية ات المسلَّ وفَد رئاسة أركان القوَّ

األمين العام يلتقي شخصياٍت بارزًة 
في زيارته لجمهورية بنغالديش الشعبية

اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  للتحالف  العام  األمنُي  التَقى 
من  عدًدا  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواءُ  املكلَّف، 
زيارته  يف  واإلرهاب،  التطرف  مبكافحة  ة  واملهتمَّ البارزة  الشخصيَّات 
جلمهورية بنغالديش الشعبية. ففي يوم الثالثاء 26 من يوليو 2022م 
التقى سعادةَ وكيل ِوزارة اخلارجية السيِّد مسعود بن مؤمن، مبقرِّ ِوزارة 
اخلارجية بالعاصمة البنغالدشية دكا، واستعرَض اجلانبان ُسبل التعاون 
والرؤى املشتركة، وتعزيز الَعالقات لتحقيق األهداف املرجَوّة يف احلرب 

على اإلرهاب.  
 ويف يوم األربعاء 27 من يوليو 2022م، التقى معالَي رئيس هيئة األركان 

ة بالنيابة، الفريَق أتول احلكيم سروار حسن، يف مقرِّ ِوزارة الدفاع  العامَّ
ات التحالف اإلسالمي يف مجاالت محاربة التطرف واإلرهاب.  البنغالدشية، وناقش اجلانبان القضايا ذاَت االهتمام املشترك، وآخَر مستجدَّ
العميَد محمد  اإلرهاب  بيناظير أحمد، ومديَر مكتب استخبارات مكافحة  الدكتور  البنغالدشية اجلنرال  للشرطة  العام  املفتَِّش  التقى  وكذلك 

ات املسلَّحة البنغالدشية.  يقي، والعميَد محمد خان من شعبة القوَّ صدِّ
وأوضح اللواء املغيدي أن التحالف اإلسالمي يسعى جاهًدا إلى تعزيز أواصر التواُصل التكاملي والتنسيقي بني الدول األعضاء يف التحالف؛ 
وليني، مؤكًدا أهميَة جهود دولة بنغالديش بوصفها عضًوا يف التحالف اإلسالمي،  لم الدَّ ولية الرامية إلى ِحفظ األمن والسِّ لتوحيد اجلهود الدَّ

تتمتَّع بتجاِرَب وخبراٍت واسعة يف محاربة التطرف العنيف واإلرهاب.
وليللة،  وتأتللي هللذه الزيللارةُ مللن منطلللق ِحللرص التحالللف علللى إقامللة شللللراكات إسللتراتيجية بللني الللدول األعضللاء والللدول الداعمللة، واملنظمللات الدَّ
وليللة، واملعلومللات واخلبللرات، يف مجللال  وتعزيللز الَعالقللات والتعللاون املسللتمرِّ مللع جميللع دول العالللم؛ لرفللع القللُدرات، وتبللادل أفضللل املمارسللات الدَّ

محاربللة اإلرهللاب. 
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أشاد سعادةُ الشيخ نهيَّان بن سيف آل نهيَّان، سفيُر دولة اإلمارات لدى اململكة، مببادرة 
املتطرفة  اجلماعات  وجه  منيًعا يف  ِحصًنا  ليكون  اإلسالمي؛  للتحالف  اململكة  إنشاء 
واإلرهابية يف أرجاء العالم. وذلك عند استقبال األمني العام له يوم االثنني 27 من يونيو 
د سعادةُ السفير أن اململكة سبَّاقة يف كلِّ  2022م مبقرِّ التحالف مبدينة الرياض. وأكَّ
ميادين نبذ العنف ومكافحة التطرف واإلرهاب، وأن التحالف اإلسالمي هو رسالٌة قوية 
للعالم أجمَع بأن دين اإلسالم برَاءٌ من كل َمن يتخذ التطرَف واإلرهاب منهًجا يُفضي به 
إلى ارتكاب جرائَم باسم اإلسالم.  وأوضح اللواء املغيدي أن لدولة اإلمارات جهًدا محورّيًا 

ا يف محاربة التطرف العنيف واإلرهاب يف ِمنَطقة اخلليج والعالم.  مهّمً

حلَّ سعادةُ رئيس أركان القوَّات املسلَّحة بدولة قطر، الفريُق الركن الطيَّار سالم بن حمد النابت، والوفُد املرافق له، ضيًفا على التحالف اإلسالمي 
ة الفريق األول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي،  يف مقرِّه بالرياض، يوم األحد 26 من يونيو 2022م. وكان يف استقباله معالي رئيس هيئة األركان العامَّ

واألمنُي العام للتحالف اإلسالمي/ املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي.
وبحث الطرفان يف اللقاء ُسبَل التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي ودولة قطر، يف 
القضايا ذات االهتمام املشترك. واستمع سعادةُ الفريق النابت إلى بياٍن واٍف عن جهود 
ومحاربة متويل  واإلعالمي،  )الفكري،  األربعة  املجاالت  اإلرهاب يف  محاربة  التحالف يف 

اإلرهاب، والعسكري(، وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء يف التحالف وتعزيزها.
الفريق والوفد املرافق له بني جنَبات مقرِّ التحالف، والتَقوا ممثِّلي الدول  وجاَل سعادةُ 
واألحداث  باجلماعات  املتصلة  األخبار  آخر  على  لعوا  واطَّ الدول،  مختِلف  من  األعضاء 
اإلرهابية، وأدوات التحالف يف الرصد واملتابعة. وأشاد الفريُق النابت مبا رأى من جهود 
يبذلها التحالُف اإلسالمي يف مجاالت عمله، وباملنهج الرصني املتَّبع يف وسائل التصدِّي 
للجماعات املتطرفة. وأوضح األمنُي العام للتحالف اللواء املغيدي أن التحالف اإلسالمي 
ة تسعى إلى دعم التعاون بني الدول األعضاء، وهو يستند يف أعماله  بات منظومًة مهمَّ

إلى ِقيَم الشرعية واالستقاللية والتنسيق واملشاركة. 

سفير اإلمارات: التحالف 
اإلسالمي حصٌن في وجه التطرف

األمين العام يستقبل سفير مملكة البحرين
استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، يوم األربعاء 
8 يونيو 2022م، مبقرِّه يف مدينة الرياض، سعادةَ سفير مملكة البحرين الشيخ علي بن 
ل عن  عبد الرحمن آل خليفة، والوفَد املرافق له. واستمع سعادةُ السفير إلى شرح مفصَّ
جهود التحالف اإلسالمي يف مكافحة الفكر املتطرف ومحاربة اإلرهاب، وتنسيق جهود 
واملستَجدَّات  التطوُّرات  آخر  على  الوفُد  لع  واطَّ لإلرهاب.  التصدِّي  األعضاء يف  الدول 
املتعلِّقة باجلماعات واألحداث اإلرهابية عاملّيًا، ووسائل الرصد واملتابعة التي يتخذها 
د اللواء املغيدي أن مملكة البحرين من الدول األعضاء يف  التحالُف يف هذا الشأن. وأكَّ
التحالف منذ إنشائه، وكان انضماُمها عن إميان قاطع منها بوجوب رَدْع كل ما يثير 

التطرَف العنيف ويدفع إليه. 

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في ضيافة التحالف
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المملكة ُتدرج خمسَة يمنيين على قائمة اإلرهاب

أثيوبيا وجنوب السودان يتعاونان على مكافحة اإلرهاب

أعلنت رئاسُة أمن الدولة يف اململكة العربية السعودية إدراَج خمسة مينيِّني يف قائمة دعم اإلرهاب؛ الرتباطهم بأنشطٍة داعمة جلماعة احلوثي 
اإلرهابية يف اليمن. وأن القرار يستند إلى نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، الصادر باملرسوم امللكي رَْقم )م/21( بتاريخ 12 /2 / 1439هل، ومبا 

لة. يتَّفُق مع قرار مجلس األمن رَْقم 1373 )2001م(، والقرارات الالحقة ذات الصِّ
ويشمل القراُر جتميد جميع األصول التابعة ألصحاب األسماء املذكورة داخل اململكة، وحظر االتصال أو القيام بأيِّ تعامالت مباشرة أو غير مباشرة 

معهم أو ملصلحتهم، من ِقبَل املؤسسات املالية وغير املالية، وجميع األشخاص االعتباريني والطبيعيني.
وتضمُّ القائمة كاّلً من: منصور أحمد السعدي، املتعاون يف تهريب األسلحة اإليرانية إلى اليمن، وهو العقل املدبِّر لهَجماٍت استهدفت ِشحناٍت َدوليًة 
نع. ومحمد عبد الكرمي الغماري، وهو من  ي أسلحة إيرانية الصُّ يف البحر األحمر. وأحمد علي احلمزي، املسؤول عن برنامج الطائرات املسيَّرة، وتلقِّ
املرتبطني مباشرًة بعمليَّات إطالق الصواريخ الباليستية والطائرات املسيَّرة. وزكريا عبد اهلل يحيى حجر، وأحمد محمد علي اجلوهري. وجميُعهم 

وا تدريباٍت قتاليًة يف إيران.  تلقَّ

واجلماعات  لإلرهاب  ي  للتصدِّ مشتركة  اتفاقيًة  السودان  وجنوب  أثيوبيا  َعت  وقَّ
جلهاز  العام  املديُر  االتفاقيَة  ع  وقَّ املنطقة.  يف  مة  املنظَّ اجلرمية  وجماعات  املسلَّحة، 
األمن واملخابرات الوطني يف أثيوبيا "متسغن طرونه"، واملديُر العام ملكتب األمن الداخلي 

يف جنوب السودان "أكور كور كوك".

وتنصُّ االتفاقية األولى من نوعها بني البلدين، على العمل مًعا يف مكافحة اجلماعات 
مني الذين يزعزعون  دة، واجلماعات املسلَّحة، واملجرمني املنظَّ ات املتمرِّ اإلرهابية، والقوَّ
ار  السالم واألمن يف املناطق احلدودية وشرقيَّ إفريقيا. ويتعاون البلدان على منع االجتِّ
رات،  املخدِّ وجتارة  مة،  املنظَّ واجلرائم  احلدود،  ِمنطقة  يف  باألسلحة  املشروع  غير 

واالحتيال االقتصادي، واجلرائم املتعلِّقة بِتقنية املعلومات.

ز الشراكة اإلستراتيجية بني  وَوفًقا جلهاز األمن واملخابرات الوطني، فإن االتفاقية تعزِّ
البلدين، وتسمح لهما بتبادل املعلومات واخلبرات، وال سيَّما عند وقوع تغييراٍت تتعلَّق 

بالقضايا السياسية واالقتصادية واألمنية يف القرن اإلفريقي وعموم إفريقيا. 
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األمم المتحدة ملتزمة بدعم ضحايا اإلرهاب
أعلن األمنُي العام لألمم املتحدة »أنطونيو غوتيريش« التزاَمه بدعم الناجني 
عي إلى  نيعة؛ برفع أصواتهم، وحماية حقوقهم، والسَّ من األعمال اإلرهابية الشَّ
حتقيق العدالة لهم، وحشد الدول األعضاء لتقدمي الدعم القانوني والطبِّي 

والنفسي واملالي الذي يحتاجون إليه؛ للشفاء والعيش بكرامة. 
ولي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب  جاء ذلك يف أثناء كلمته مبناسبة اليوم الدَّ
وتكرميهم، الذي يُحتَفل به يف 21 من أغسطس كلَّ عام، مضيًفا قوله: دعونا 
أبًدا.  والناجني، وعدم نسيانهم  حايا  الضَّ بإسماع أصوات  الدوام  د على  نتعهَّ

دعونا نبذل كلَّ ما يف وُسعنا ملنع املزيد من الضحايا يف املستقبل.
فَقدوا  َمن  ألم  يف  ل  للتأمُّ يوم  هو  العاملي  اليوم  أن  إلى  العام  األمنُي  وأشار 
ًدا أن هذا اليوم يُعنى  أحبَّاءهم ومعاناتهم، واالستماع إليهم، والتعلُّم منهم. مؤكِّ
كريات؛ إذ يشعر كثيٌر من الضحايا الناجني بالتخلِّي عنهم  بإبراز أهمية الذِّ
نعرَف  أن  اجلماعية  مسؤوليتنا  ومن  اإلرهابي،  للهجوم  األولى  دمة  الصَّ بعد 

يات التي تعترضهم، وأن نساعَدهم ونكرَِّمهم. احتياجاِتهم، والتحدِّ
ة لألمم املتحدة قد اعتمدت يف قراراها 165/ 72، عام  وكانت اجلمعية العامَّ
2017م، جعَل اليوم احلادي والعشرين من أغسطس من كلِّ عام يوًما عاملّيًا 
إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب واالحتفاء بهم، ودعم الناجني وحماية حقوقهم 

اإلنسانية، وحرِّياتهم األساسية. 

محاوالت الستعادة شراكة مالي 
في القوة العسكرية المشتركة لمكافحة اإلرهاب

تبذُل دولتا بوركينا فاسو والنيجر، محاوالٍت الستعادة شراكة دولة مالي يف القوة العسكرية املشتركة 
دفاع  وزيُر  وقال  وموريتانيا.  تشاد  دولتَي  الثالث،  الدول  جانب  إلى  تضمُّ  التي  اإلرهاب،  ملكافحة 
النيجر »القاسم إنداتو« يف أثناء زيارته إلى العاصمة البوركينية واغادوغو، التي رافَقه فيها نظيُره 
مسؤوليَّاتها،  لها  وحتمُّ مالي،  عودة  على  العمُل  »ينبغي  سيمبوريه«:  »بارثيليمي  اجلنرال  البوركيني 

وأدائها الوظيفة املَنوطة بها«.

مختِلف  بني  انتظاًما  أكثر  بوتيرة  عمليَّات  تنفيذ  على  التحالف  هذا  عزَم  »إنداتو«  الوزير  وأوضَح 
ًدا أن دولة  اجليوش؛ لضمان سيطرتها على األرض، وعدم ترك أيِّ مساحة للجماعات اإلرهابية. مؤكِّ

مالي هي الغائُب األكبر عن التعاون يف مجال الدفاع.

وكانت دولُة مالي قد انسحبَت يف منتصف مايو 2022م من القوة العسكرية املشتركة، بعدما ُمنَعت 
من تولِّي رئاسة التكتُّل اإلقليمي املكوَّن من الدول اخلمس، بحَسب وكالة األنباء الفرنسية. وعَزت 
استغالل  اء  جرَّ من  ومعاناتها  استقالليَّتها،  ِفقدان  إلى  العسكري  التحالف  من  انسحابها  »باماكو« 
َذت عمليًة مشتركة يف أبريل  الدول األربع! وكانت َوَحداٌت من جيَشي النيجر وبوركينا فاسو قد نفَّ
2022م، أُطلَق عليها اسم »تانلي 3«، أسفَرت عن قتل نحو مئة إرهابي، على ما ذكرت رئاستا األركان 

يف اجليشني. 

78

20
22

بر 
تو

أك
 | 

12
د 

عد
ال

فذ
وا
ن



ولي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،  اخُتتَمت أعماُل امللتقى الدَّ
احتاد  مع  بالتعاون  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  مته  نظَّ الذي 
املصارف العربية، ومركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، والبنك املركزي 
املصري، مبدينة شرم الشيخ يف مصر، مبشاركة 350 خبيرًا من القطاع 

املصريف واملالي والقضائي واألمني من 21 دولة.
واخلاص  العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز  بضرورة  امللتقى  وأوصى 
منها،  والوقاية  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  قضايا  لدعم 
وبوضِع دليٍل إرشادي عربي لوسائل تقومي مخاطر غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب على املستوى الوطني.

ر لعملية التقومي املتبادَل لنُظم مكافحة  وناشد املشاركون باالستعداد املبكِّ
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واالستفادة من التجاِرب العربية املتميِّزة 
ولية الرائدة يف مجال تطبيق العقوبات املالية، واالستثمار يف تدريب  والدَّ
اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املعنيَّة  اجلهات  يف  العاملني 

وتأهيلهم تأهياًل علمّيًا وتقنّيًا.
تطبيق  ودعم  بالشفافية،  املتعلِّقة  الوطنية  اإلجراءات  تعزيز  أهمية  مع 
عمل  مجموعة  وتكوين  املالية،  املؤسسات  ِقبَل  من  الوقائية  التدابير 
األموال  غسل  مكافحة  مجال  يف  التقنية  يات  التحدِّ لدراسة  عربية 

ومتويل اإلرهاب.

بالتعاون  تدريبّيًا  برنامًجا  الفلبِّيني،  اجليش  يف  النخبة  وَحدةُ  أقامت 
يف  الوََحدات  وقُدرات  الفردية،  املهارات  لتعزيز  األسترالي؛  اجليش  مع 
الدفاعية،  الَعالقات  تنمية  إلى  البرنامج  ويهِدُف  اإلرهاب،  مكافحة 

وإمكانية التشغيل البينيِّ يف العمليات احلَضرية والغابات.

أسترالي؛  جندي   100 وقرابة  اٍف،  كشَّ  400 نحو  التدريب  يف  شارك 
وحرب  والغارات،  والكمائن  الغابات،  حرب  واملعارف يف  املهارات  لتبادل 
كر أن وَحدة النخبة هي أوُل وَحدة  العصابات، وحرب املدن. وجدير بالذِّ
نُشرت قوَّاتُها مع فرقة املشاة األولى باجليش، يف حصار مدينة َمراوي 
الفلبِّينية عام 2017م، الذي فرَضته جماعُة أبي سيَّاف، وجماعُة موت 

قتل  يف  افة  الكشَّ إلى  الفضُل  ويُنَسب  داعش.  مع  املتحالفة  اإلرهابية 
يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  وأمير  احلصار  زعيم  هابيلون«،  »إيسنيلون 
شرقي آسيا آنذاك، وتركت املعركُة التي استمرَّت نحو خمسة أشهر أكثر 
من 1200 قتيل، معظُمهم من املقاتلني اإلرهابيني، ومنهم مقاتلون أجانُب 
والدمار  اخلراب  عن  فضاًل  وماليزيا،  وإندونيسيا  األوسط  الشرق  من 
الذي أصاَب املدينة. وساعدت القوَّاُت األسترالية واألمريكية يف الدعم 
الفنِّي للقوَّات الفلبِّينية حتى استعادة املدينة. وتواصل أستراليا والفلبِّني 
تدريباِتهما املشتركَة على حرب املدن؛ إحياًء لَعالقة التعاون التي أثمرت 
استعادةَ مدينة »َمراوي« بعد حصارها، وهو يَُعدُّ أكبَر قتال حَضري يف 

تاريخ الفلبِّني احلديث.  

 الملتقى الدولي لمكافحة غسل األموال
يختتم أعماله في مصر

بان ين وأستراليا يتدرَّ جيشا الفلبِّ
على مكافحة اإلرهاب
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منذ مقتل زعيم القاعدة أمين الظواهري آخَر يوليو 2022م، يف إثر 
»كابول«،  األفغانية  العاصمة  يف  مسيَّرة،  بطائرة  أمريكية  ية  جوِّ غارة 
ووسائُل اإلعالم تُدلي بَدلوها يف تناول تفاصيل احلَدث، وجناح أميركا 
يف قطع رأس األفعى، كما فعلت مع سلفه. لكنَّ الالفت هنا هو السباُق 
املستقبلية،  وآثاره  احلدث  تداعيات  حتليل  يف  احملموم  اإلعالمي 
وتبارى  زعيمه.  قتل  بعد  التنظيُم  يسلَكها  أن  ميكن  التي  واملسارات 
واضح،  كبير وتضخيم  اهتماٍم  املنتَظر، يف  باخلليفة  التنبُّؤ  بعُضها يف 
مجرم  تنظيم  بصدد  ولسنا  رئاسيَّة،  انتخابات  مع  موعٍد  على  وكأننا 

نسعى إلى اجتثاثه.
ة التنظيم وبقائه، وقد يُضفي عليه نوًعا  إن هذا الزَخم قد يوحي بقوَّ
على  بل  الظواهري؛  مقتل  على رصد  هذا  يقتصر  وال  الشرعية.  من 
رصد جرائم اإلرهاب عموًما؛ فهناك صراٌع شرس بني وسائل اإلعالم 
ملتابعة تلك األحداث، ومحاولة اإلبهار يف التصوير واإلخراج، سواء كان 

ات الفضائية.  التصويُر من فعل التنظيمات نفِسها، أو من فعل احملطَّ
اإلعالم  بني  مقصود  غير  بتعاون  أو  بالتخادم  يكون  ما  أشبُه  وهذا 
ا  ممَّ اإلعالمي.  بق  السَّ مقابل  خطابها  لترويج  اإلرهابية؛  واجلماعات 
يجعلنا نسأل عن طبيعة تلك الَعالقة يف بعض صورها، بني اإلرهاب 
إلى  تسعى  جهاٍت  من  وهل  مواجهة؟  أم  دعم  َعالقُة  أهي  واإلعالم، 
تضخيم تلك اجلماعات؛ للكسب الصحفي أو لغاية تعزيز ظاهرة ُرهاب 

اإلسالم »اإلسالموفوبيا«؟
ة دراساٌت تتَّهُم اإلعالم بالترويج للتنظيمات اإلرهابية، يف متابعاته  ثَمَّ
غير املسؤولة، وأن اجلماعاِت املتطرفَة جتد ضالَّتَها يف هذه املتابعات؛ 
للوصول السريع إلى الرأي العام، وتسويق معتَقداتها املنحرفة، وإظهار 

تها ونفوذها، والتغرير بالشباب واملراهقني.  قوَّ
إيفيت  جامعة  يف  االقتصاد  بكلِّية  األستاُذ  جيتر«  »مايكل  ويؤكِّد 
ببية بني املتابعة اإلعالمية لإلرهاب واستفحال  بكولومبيا، الَعالقَة السَّ
شروره، وأنه درَس أغلَب الهَجمات اإلرهابية الواقعة بني عامي 1970 

و2012م، وخلََص إلى أن إبراز عناصر اجلماعات اإلرهابية واجلرائم 
التي ترتكبها، يُسهم يف تعزيز هذه اجلماعات، ويف زيادة جرائمها؛ بل 
إن »أمين الظواهري« نفَسه، حني كان الرجَل الثاني يف تنظيم القاعدة، 
د هذا املعنى يف رسالٍة بعث بها إلى »أبي مصعب الزرقاوي« زعيم  أكَّ
يف  معركتنا  نصَف  »إن  فيها:  قال  الرافدين،  بالد  يف  القاعدة  تنظيم 

اإلعالم«!
األهرام  مركز  عن  الصادرة  »بدائل«  دورية  نشرتها  دراسٌة  وأشارت 
املؤسسات  أن مجموعًة من  إلى  واإلستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
عقب  اإلرهابية  األعمال  ملتابعة  معاييَر  وضعت  الفرنسية  اإلعالمية 
األعمال  ذي  منفِّ صور  نشر  عدُم  أبرزها:  من  2016م،  »نيس«  هجوم 

اإلرهابية؛ لتجنُّب متجيدهم.
أثره  يترك  واٍع ومسؤول،  بإعالم  لكنَّنا نطالب  إننا مع حرية اإلعالم، 
يف اجلمهور، ويف جهود مكافحة اإلرهاب. ويف واقعة »الظواهري« كان 
األَولى إبراُز جرائمه وما خلَّفت من آالم ودمار، وال سيَّما جتاه األبرياء، 
ر  نتذكَّ ولعلَّنا  ه.  شرِّ من  والعباد  البالد  أراَح  أن  تعالى  اهلل  نحَمُد  ثم 
ضلوَعه يف محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر األسبق »عاطف صدقي« 
خة، جنا وَمن معه منها، وانفجرت يف جسد  عام 1993م، بسيارة مفخَّ
تلميذٍة صغيرة ال تتجاوز 8 سنوات. فضاًل عن مذبحة »األقُصر« عام 
1996م، التي ُقتل فيها نحو 60 سائًحا من جنسيات شتَّى؛ وما سبَّبته 

من أذية للدولة املصرية، وتدهور للسياحة سنوات.
مبقتل  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  َب  رحَّ وقد 
ألسوأ  ذين  واملنفِّ طني  املخطِّ اإلرهاب  قادة  من  ألنه  »الظواهري«؛ 
واألديان.  األعراق  مختِلف  من  األبرياء  آالف  التي حصَدت  العمليات 
ولي يف محاربة التطرف واإلرهاب.  داعًيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدَّ
ا؛ وهو وضُع ضوابَط تُسهم يف صناعة إعالم  إننا أمام حتدٍّ كبير جّدً
داعم حملاربة اإلرهاب، ومواجهة فكره املنحرف؛ كي ال ترَث األجياُل 

القادمة مزيًدا من العنف والفوضى والدمار.  

مقتل الظواهري
والمسؤولية اإلعالمية

رئيس التحرير

80






