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املقدمــة 
أصبحت ظاهرة اإلرهاب تتصدر الصفحات األوىل للصحف واجلرائد 
ون�رات األخبار يف القنوات الفضائيةيف خمتل�ف أنحاء العامل وأصبحت من 
القي�م اإلخبارية الت�ي تعتمدها اجلرائد واملجالت وخمتلف وس�ائل اإلعالم. 
وهك�ذا أضحت ن�رات األخبار تتفن�ن يف تقديم صور خمتلف�ة عن األعامل 
اإلرهابية التي أصبحت تنتر يوما بعد يوم يف دول عديدة من العامل، وكنتيجة 
ل�كل هذا تص�درت ظاهرة اإلره�اب جداول وأجن�دة املؤمت�رات اإلقليمية 

والقارية والدولية.

األح�داث املروع�ة يف اجلزائر، حادث�ة »أوكالهوما« واملرك�ز التجاري 
العامل�ي بنيوي�ورك، وأح�داث 11 س�بتمرب 2001م، بأمري�كا وحادثة مرتو 
باري�س، وحادثة األق�ر… والقائمة ال تزال طويلة كله�ا عمليات إرهابية 
تص�درت الصفح�ات األوىل وأوق�ات الذروة يف وس�ائل اإلع�الم املختلفة 

ووصل صداها إىل مجيع أنحاء العامل.

الس�ؤال هنا ما هي أس�باب اإلرهاب؟ ما هي أش�كاله ومميزاته؟ ما هي 
أهداف�ه؟ م�ا هو موقع�ه يف اخلريطة السياس�ية العاملية؟ ما ه�و موقف الدول 
من�ه؟ هل هناك دول متارس اإلرهاب؟ هل هنالك دول تس�تعمل اجلامعات 
اإلرهابي�ة لتحقي�ق أهدافها؟ هل هنالك دول ت�ؤوي اإلرهاب؟ هل هنالك 
دول أو ق�وى تس�تعمل اإلره�اب كأداة للسياس�ة والدبلوماس�ية والضغط 
لتحقي�ق أهدافها ومصاحلها والتأثري يف ال�رأي العام؟ ما هي التحديات التي 
تواجهه�ا املنظومة الدولي�ة يف معاجلة هذه الظاهرة اخلط�رية التي مل تنج منها 

معظم دول العامل؟
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هت�دف ه�ذه الدراس�ة إىل حتلي�ل وتقييم التج�ارب العربي�ة يف مكافحة 
اإلرهاب، وكذلك تقديم جمموعة اقرتاحات عملية يف إطار وضع اسرتاتيجية 

لتفعيل الربامج الوطنية ملكافحة اإلرهاب.

لإلجاب�ة ع�ى األس�ئلة الس�ابقةوغريها وملعاجل�ة ظاهرةاإلره�اب من 
خمتل�ف جوانبها ودراس�ة الربام�ج الوطنية ملكافحتها تم تقس�يم املؤلف عى 

النحو التايل:

يس�تعرض الفصل األول اإلشكالية واملقاربة املنهجية للدراسة وحتديد 
املصطلح�ات ومراجع�ة األدبي�ات الس�ابقة وحقيقة اإلرهاب عى مس�توى 
املفاهي�م والتط�ور التارخي�ي للظاهرة وعى مس�توى الفك�ر واأليديولوجية 

واملقاربات املختلفة ملعاجلة ودراسة اإلرهاب. 

يعال�ج الفص�ل الث�اين ظاهرة اإلرهاب من خالل اس�تقصاء األس�باب 
واجلذور والبيئة السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تفرز هذه الظاهرة. 
فاملنظوم�ة الدولي�ة الي�وم تع�اين م�ن خل�ط والتب�اس وغم�وض يف تعريف 
اإلرهاب وماهيت�ه، فهناك مقاربات عديدة ومتضارب�ة لتحديد املفهوم نظرا 
لالختالف السيايس واأليديولوجي والفكري يف النظر إىل الظاهرة. فمشكلة 
تعريف اإلرهاب ما زالت قائمة إىل حد الس�اعة نظرا خلطورهتا وانعكاساهتا 
وتداعياهت�ا ورهاناهتا الكبرية. فاإلرهاب ظاهرة معقدة جتتمع فيها السياس�ة 

واالقتصاد والثقافة واالجتامع والفكر واأليديولوجية.

يبح�ث الفصل الثالث من الكتاب اإلرهاب والعوملة والتناقضات التي 
حتك�م تعامل القوى العظمى يف العامل مع ظاهرة اإلرهاب كحقوق اإلنس�ان 

ومعايري تصنيف اإلرهاب والدول التي ترعاه والكيل بمكيالني...الخ.
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يتط�رق الفص�ل الرابع إىل إش�كالية اإلرهاب واإلع�الم وكيف تتعامل 
وس�ائل اإلع�الم املختلفة م�ع هذه الظاه�رة. فالعالقة حساس�ة حتكمها عدة 
اعتبارات منها االبتزاز واالس�تغالل واإلثارة والسبق الصحفي واالعتبارات 
األخالقية والتوظيف السيايس واأليديولوجي والتعتيم والتضليل والتالعب.

يس�تعرض الفص�ل اخلام�س م�ن الكت�اب واق�ع التج�ارب الوطنية يف 
مكافح�ة اإلرهاب )م�ر واجلزائ�ر واململك�ة العربية الس�عودية(، وكذلك 
املس�اعي األمريكي�ة ملعاجل�ة الظاه�رة، واالتفاقي�ة العربية ملحارب�ة اإلرهاب 

واملساعي الدولية املختلفة الحتواء الظاهرة والقضاء عليها دوليا. 

أم�ا الفصل الس�ادس فه�و عبارة ع�ن مقرتح لتفعي�ل الربام�ج الوطنية 
ملكافح�ة اإلره�اب والذي يقوم أساس�ا عى تضافر وتكاتف أعامل وأنش�طة 
ع�دة جهات وفعاليات داخل املجتمع ابتداء من الفرد إىل األرسة إىل املس�جد 
واملدرسةواجلامعة والنوادي واجلمعيات ووسائل اإلعالم وخمتلف مكونات 
املجتمع املدين. كام يتحتم عى الدول املبادرة باس�رتاتيجية اإلصالح الش�امل 
واإلصالح الس�يايس وس�يادة القان�ون والعدالة االجتامعي�ة وتكافؤ الفرص 
والتناوب عى الس�لطة واملشاركة الواسعة ملختلف رشائح املجتمع يف صناعة 
الق�رار. باإلضاف�ة إىل تضاف�ر اجله�ود عى املس�توى الدويل الحت�واء ظاهرة 
اإلرهاب واستئصاهلا نظرا لبعدها الدويل ولتداعياهتا وانعكاساهتا عى معظم 

دول العامل. 

يف اخلتام يقرتح الكاتب جمموعة من التوصيات العملية التي من ش�أهنا 
أن تساعد يف معاجلة »رسطان العر«، ظاهرة اإلرهاب.
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الفصل األول

اإلشكالية واملقاربة املنهجية للدراسة



10



11

1 . اإلشكالية واملقاربة املنهجية للدراسة 
1 .1 مشكلة الدراسة

تعت�رب دراس�ة ظاه�رة اإلره�اب وتبعاهت�ا وانعكاس�اهتا املختلف�ة م�ن 
الدراس�ات الصعبة لكوهنا مرتبطة بعوامل س�يكولوجية، وسوس�يولوجية، 
وثقافي�ة، وسياس�ية، واقتصادية، وأمنية متش�ابكة ومتداخل�ة تتأثر وتؤثر يف 
خمتل�ف املتغ�ريات املحلية، واإلقليمي�ة، والدولية، خصوص�ا وأن العوملة يف 
أبعادها السياس�ية واالقتصادي�ة، واألمنية جعلت ظاه�رة اإلرهاب تتجاوز 
احلدود اجلغرافية بل أضحت تشكل حتديا حقيقيا ومصرييا للمجتمع الدويل 

بكامله. 
ولقد أدركت جل دول العامل واملنظامت األممية أن هذه الظاهرة ال تعرتف 
باحلدود اجليوسياس�ية، بل يمكنها أن هت�دد أي منطقة من العامل وأن ترضب 
مصال�ح وأهدافًا مدنية يف أي مكان منه، خصوصا وأن الثورة املعلوماتية قد 
وفرت العديد من التسهيالت وقنوات التواصل والتفاعل االفرتايض ما بني 

خمتلف املنظامت اإلرهابية حمليا ودوليا. 
وتعترب اإلنرتنت حاليا من أكثر وس�ائل االتصال اجلامهريي اس�تخداما 
لنر البيانات، واملعلومات، واألخبار، واإلعالنات، والصور، واملخططات 
م�ا ب�ني املنظ�امت اإلرهابي�ة ب�ل هن�اك منظ�امت إرهابي�ة إلكرتوني�ة هدفها 
ن�ر الف�وىض وتدمري ممتل�كات ومصالح اآلخري�ن إلكرتونيا، الس�يام وأن 
التكنولوجي�ا التفاعلي�ة واملتكامل�ة ما ب�ني اإلنرتنت واهلاتف النقال تس�مح 

بتمرير العديد من الرسائل اإلرهابية بشكل رسيع وفعال. 
ويف حقيقة األمر، فإنه ال يمكن فهم طبيعة وماهية ظاهرة اإلرهاب سواء 
عربيا أو دوليا، إال من خالل اس�تقراء ونقد طبيعة النظم السياس�ية املهيمنة، 
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وحتلي�ل الظروف االجتامعية واالقتصادية، واس�تقصاء البيئة الثقافية املحيطة 
هبذه الظاهرة؛ فكل ظاهرة اجتامعية ما هي إال انعكاس ومؤرش لطبيعة احلراك 
االجتامع�ي املتأثر بمختلف املتغريات الديموغرافية والسوس�يولوجية، وعى 
رأس�ها مس�توى التعليم، وظ�روف املعيش�ة، والعدالة االجتامعي�ة، وحقوق 
اإلنس�ان، ون�ر ثقاف�ة املواطنة، وبناء أس�س الدول�ة العري�ة التي تضمن 

احلقوق جلميع أفرادها.

إن فه�م طبيعة البيئة والس�ياق الذي تظهر فيه ظاه�رة اإلرهاب يف العامل 
الع�ريب ق�د أصبح عن�د العديد م�ن الباحث�ني الغربي�ني، ومنهم جي�ل كيبال 
Kepel Gilles، أمرا مهام ملحاربتها واجتثاث جذورها؛ إذ ال يمكن أن يتأتى 
ذلك بتقديم أنصاف احللول أو فرض حلول مس�توردة وشبه جاهزة للتطبيق 
ويف غال�ب األحي�ان ال تراعي طبيعة البيئة والس�ياق الذي ظهر فيه اإلرهاب 
وبالت�ايل تقيض ع�ى مظاهره وجتليات�ه وال تقيض عليه متام�ا ألن هذه احللول 
املستوردة قد تعالج القشور وتقيض عليها وال تستأصل اإلرهاب وتقيض عى 

البذور التي تفرزه. 

م�ن هنا، تربز لنا جليا طبيعة مش�كلة الدراس�ة واملتمثل�ة يف البحث عن 
ماهي�ة، ومفه�وم، وتطور اإلرهاب وعالقته بطبيع�ة التحوالت الكربى التي 
تش�هدها املنطق�ة العربية يف س�ياقات العومل�ة، وحركات اإلصالح الس�يايس 
والديمقراط�ي، واالنفت�اح االقتصادي؛ إذ أن للمنطق�ة العربية خصوصيات 
ثقافي�ة وحضارية جتعله�ا تتعامل مع ظاهرة اإلرهاب م�ن منطلق الدفاع عن 

املصلحة العامة وعى رأسها محاية مؤسسات الدولة. 



13

1 .2 أمهية الدراسة
إن اإلره�اب ظاه�رة خطرية هتدد االس�تقرار االجتامعي والس�لم املدين 
وتعي�ق يف معظم احل�االت عجلة التنمية خصوصا يف املناط�ق اجلبلية والنائية 
الت�ي حتتاج الس�تثامرات كب�رية يف البنية التحتية يف ش�تى املج�االت لتتخطى 
عتب�ات العزلة والفق�ر والتخلف؛ إذ تدفع بأعداد كبرية من الس�كان للنزوح 
نحو املدن الكربى طلبا لألمن واالستقرار والعيش الكريم، فسكان األ رياف 
واملناطق املعزولة هياجرون إىل املدن طلبًا لألمن واالستقرار وبحثًا عن العيش 

الرغيد واخلدمات التي تقدمها املدينة. 
كام تكمن خطورة الظاهرة يف قدرهتا عى ختدير عقول الشباب، خصوصا 
مم�ن ال يملكون حصانة دينية وفكرية ونفس�ية وتزج هبم يف غياهب الظالمية 

والعنف واحلقد والكراهية واإلقصاء.
من هنا تظهر أمهية دراس�ة ظاهرة اإلرهاب بش�كل علمي هبدف تقديم 
بعض احلل�ول التي يمكن تطبيقها ملحاربتها، خصوص�ا وأن معظم املكتبات 
العربي�ة تع�اين فقرا كب�ريا يف عدد البحوث والدراس�ات التي ت�درس ظاهرة 
اإلره�اب دراس�ة علمية ومنهجية متعمق�ة آخذة بعني االعتب�ار كل العوامل 
واملتغريات املؤثرة والفاعلة يف ظهور وانتشار ظاهرة اإلرهاب يف العامل العريب 
ومبتع�دة كل البعد ع�ن العاطفة واالرجت�ال، والذاتية، واخلطابات احلامس�ية 
الت�ي جت�رت يف هناي�ة األمر نف�س املعلومات ب�ل وتقدم نف�س الوصفات، ويف 

بعض احلاالت ال تقدم حلوال واقعية علمية وناجعة. 
وحتاول الدراسة أن تكون إضافة نوعية ال عددية، خصوصا وأهنا تسعى 
إىل فه�م طبيعة تركيبة وخلفية ظاهرة اإلره�اب وأن تقدم قراءة نقدية لبعض 

التجارب العربية يف حماربة اإلرهاب. 
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ك�ام تربز أمهية هذه الدراس�ة يف قدرهتا عى حتلي�ل ظاهرة اإلرهاب ليس 
من منطلقات أمنية وقانونية وتريعية فحس�ب، بل من خالل فهم املتغريات 
االجتامعية والسياس�ية واالقتصادية والنفس�ية املؤثرة يف الظاهرة حمليا ودوليا 
من جهة، وفهم وتفسري ونقد بعض التجارب امليدانية التي تبنتها بعض الدول 

العربية من جهة أخرى.

1 .3  أهداف الدراسة
تس�عى هذه الدراس�ة إىل حتقيق جمموع�ة من األهداف األساس�ية والتي 
ختدم طبيعة مش�كلة ومضمون الدراس�ة، ويمكننا حر أه�م هذه األهداف 

يف النقاط التالية:

أوالً: حتديد مفهوم اإلرهاب لغويا، ودالليا، واجتامعيا. 

ثاني�ًا: حتدي�د األس�باب والدوافع الكامن�ة وراء ظه�وره وانتش�اره يف العامل 
العريب.

ثالثًا: رصد واقع التجارب العربية يف مكافحة اإلرهاب.

رابعًا: التعرف عى أهم االسرتاتيجيات املستخدمة ملحاربته.

خامسًا: تقييم دور وسائل اإلعالم اجلامهريية يف تعاطيها مع ظاهرة اإلرهاب.

سادسًا: معرفة مدى تأثري ثورة املعلومات عى ظاهرة اإلرهاب.
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1 .4 تساؤالت الدراسة
حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

1�  ما اإلرهاب لغويا ودالليا واجتامعيا؟

2�   ما األس�باب والعوامل التي تس�هم يف نشأته وتطوره يف العامل العريب 
بشكل خاص ويف العامل بشكل عام؟

3�  ه�ل يمكننا احلديث عن جت�ارب عربية يف حماربة اإلرهاب؟ فإذا كان 
األمر كذلك فام سامهتا؟ ووسائلها؟ وخصوصياهتا؟ وفاعليتها؟

4 �  هل توجد اسرتاتيجيات عربية موحدة ملحاربة اإلرهاب؟

5 �  كيف تتعامل وسائل االتصال اجلامهريي مع ظاهرة اإلرهاب؟ 

6 � ما طبيعة وماهية اإلرهاب يف عر العوملة وثورة املعلومات؟

7 �  م�ا االس�رتاتيجيات املمك�ن تقديمه�ا الس�تئصال الظاه�رة م�ن 
جذورها؟

1 .5  فروض الدراسة
تعترب دراس�ة ظاهرة اإلرهاب من الدراس�ات االستكشافية، وما جيعلها 
كذل�ك ه�و غياب معرفة نظرية، بس�بب ندرة الدراس�ات والبحوث يف العامل 
العريب التي تناولت موضوع اإلرهاب بشكل علمي ومنهجي، وهذا ما دفعنا 
لط�رح عدد من الفروض العلمية وجتميع معلومات ومعارف نظرية وميدانية 

هبدف فهم واستقراء الظاهرة يف خمتلف أبعادها، ومكوناهتا، ومظاهرها: 
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1 �   إن ظهور وانتش�ار ظاهرة اإلرهاب يف الع�امل العريب مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بطبيعة البنيات االجتامعية والسياس�ية واالقتصادية الس�ائدة. 
وعلي�ه، ف�إن حتديد مفه�وم وطبيعة ظاه�رة اإلرهاب يس�تلزم فهم 

البيئة املحيطة بظهورها وتطورها.   

2�   ترتب�ط اس�رتاتيجيات الدول العربي�ة يف حماربتها لظاه�رة اإلرهاب 
بطبيعة اإليديولوجيات والقيم السياسية التي حتكمها. وعليه، تتبنى 
الدول العربية اس�رتاتيجيات متباينة ومتعددة يف حماربتها لإلرهاب 

تبعا ملصاحلها السياسية واألمنية واالقتصادية الضيقة. 

3�   إن ظاه�رة اإلرهاب يف الع�امل العريب هي ظاهرة جديدة ودخيلة عى 
القيم احلضارية العربية واإلس�المية. وعليه فإن كل اس�رتاتيجيات 
حماربة اإلرهاب البد وأن تركز عى توظيف قيم احلوار، والتضامن، 
والتفاه�م، والوئ�ام امل�دين، وقي�م التس�امح الت�ي ج�اء هب�ا الدين 

اإلسالمي احلنيف. 

4 �   ال يمك�ن فص�ل ظاه�رة اإلره�اب يف عر ث�ورة املعلوم�ات عن 
وسائل االتصال اجلامهريي، خصوصا وأن اإلرهابيني يسعون دائام 
إىل التأث�ري املب�ارش عى ال�رأي العام املحيل والدويل لكس�ب تأييده، 
كام أن وس�ائل االتصال اجلامهريي من جانبها تسعى لتحقيق السبق 
اإلعالمي من خ�الل نرها ألخبار وبيان�ات اجلامعات اإلرهابية. 
وعليه تقع عى وسائل اإلعالم العربية مسؤولية اجتامعية عظيمة يف 
تعاملها مع هذه الظاهرة اخلطرية أساسها محاية املصلحة العامة وفق 

قيم أخالقية واجتامعية ودينية. 
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1 .6  املقاربة املنهجية وإجراءات التحليل
 Descriptive لقد استخدمنا ضمن هذه الدراسة منهج املسح الوصفي
Survey باعتب�اره يس�عى إىل وصف واقع ظاهرة اإلره�اب يف العامل العريب، 
وحي�دد أهم احلل�ول املقرتحة ملواجهته�ا. ويعترب هذا املنه�ج نموذجا معياريا 
خلط�وات مج�ع البيانات من املف�ردات البرية )حممد عب�د احلميد، 2004م: 
158(؛ »وأحد أش�كال التحليل والتفس�ري العلمي املنظ�م لوصف ظاهرة أو 
مش�كلة حم�ددة وتصويرها كميا عن طريق مجع بيان�ات ومعلومات مقننة عن 

.)Fraenkle J، wallen، N، 1993( »الظاهرة وإخضاعها للدراسة

إن م�ن أهداف البحث الوصفي فهم احلارض من أجل توجيه املس�تقبل. 
فالبح�ث الوصف�ي يوف�ر بيانات�ه وحقائق�ه واس�تنتاجاته الواقعي�ة باعتبارها 
خط�وات متهيدية لتح�والت تعترب رضوري�ة نحو األفض�ل. ومن خصائص 
البح�وث الوصفية توضيح العالقة بني الظواهر املختلفة والعالقة يف الظاهرة 

نفسها. )ملحم، 2002م: 353(.

1. 6. 1 إجراءات التحليل

تفرض طبيعة املوضوع حتليل ونقد األدبيات، والدراس�ات، واألنش�طة 
اإلعالمية التي تناولته بالرح والتحليل من الناحية املعرفية والنظرية بغرض 
تقييم ونقد ما تم انجازه ضمن سياس�ات واسرتاتيجيات حماربة هذه الظاهرة 
يف املنطقة العربية، خصوصا وأن جتربة حماربة اإلرهاب عربيا هي جتربة حديثة 
حتت�اج لتقييم ونقد بن�اء لتوجيهها نحو ما خيدم مصلحة املجتمع ومؤسس�اته 

املختلفة. 
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كام تضمن�ت إجراءات التحليل امليدانية رشح، ونقد، واس�تقراء اإلطار 
والس�ياق االجتامع�ي والس�يايس واالقتصادي، والس�يكولوجي الذي نش�أ 
وتط�ور فيه. إن فهم طبيعة ومكونات البيئة التي أفرزت ظاهرة اإلرهاب يعد 
من مس�لامت ومس�تلزمات وضع اس�رتاتيجيات حماربته، ذل�ك أنه ال يمكن 
تص�ور عملية حماربت�ه من دون القي�ام بإصالحات جوهرية وقاعدية تش�مل 

خمتلف مؤسسات املجتمع حتى تضمن للجميع فرص احلياة الكريمة.  

1. 6. 2 جمتمع البحث

يس�تهدف جمتم�ع البح�ث دراس�ة واق�ع التج�ارب العربي�ة يف مكافحة 
اإلرهاب، وذلك من خالل التعرض بالرح والتحليل لواقع وجتارب بعض 
البل�دان العربية التي تتواجد هبا مجاعات إرهابية أو تعرضت ألحداث مؤملة، 
ومنها عى سبيل املثال ال احلر: اجلزائر، ومر، واململكة العربية السعودية. 

1. 6. 3  الفرتة الزمنية للدراسة

متتد فرتة الدراس�ة من عقد تس�عينيات القرن العرين إىل ش�هر نوفمرب 
م�ن س�نة 2008م. وتعترب هذه الف�رتة الزمنية من أهم الف�رتات التي ظهرت 
وانت�رت فيها ظاهرة اإلرهاب يف العامل العريب، حيث بدأت خالل س�نوات 
التسعينيات اجلامعات اإلرهابية هتدد السلم املدين واألمن العام بشكل مبارش. 
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1. 7 حتديد مصطلحات الدراسة

1. 7. 1 اإلرهاب 

لق�د حاول�ت العدي�د م�ن اجله�ات والدراس�ات واملؤسس�ات العربية 
واألجنبية أن تضع تعريفا حمددا ملصطلح اإلرهاب؛ إال أهنا يف بعض احلاالت 
تقع يف متاهات الغموض وعدم الدقة ونجد هذا اخللط والغموض واضحني 
ومنتري�ن خصوص�ا عند بع�ض املنظامت واجله�ات الغربية الت�ي هلا عالقة 
بالصهيونية هبدف إدراج مقاومة الش�عب الفلس�طيني وش�عوب املنطقة التي 
ه�ي يف متاس مبارش م�ع دولة إرسائيل ضم�ن الوصفة اجلاه�زة لكل مقاومة 
باهتامه�ا بأهن�ا إره�اب، ويف حقيقة األمر ف�إن دولة إرسائيل مت�ارس إرهاب 

الدولة عى شعب أعزل. 

حتاول هذه الدراس�ة أن تلت�زم بتحديد مصطلح اإلره�اب حتديدا دقيقا 
لتس�هيل فهم واس�تيعاب حمتوى وتفاصيل هذه الدراسة عى القارئ. ويقول 
اللغويون بأن »الرهبة والرهيب«: خمافة مع حترز وخوف، واإلرهاب هو فزع 

اإلبل. وبالتايل فإن معنى اإلرهاب لغويا هو اخلوف والفزع. 

»إن اإلرهاب هو« كل س�لوك عدواين ماديا كان أم معنويا؛ س�واء أكان 
ظاهري�ا أم باطني�ا ينت�ج عن�ه هتدي�د، وختويف، وتروي�ع لألبري�اء وإيذاؤهم 
وإعاقتهم جسديا أو فكريا أو نفسيا أو روحيا أو حتى يف ممتلكاهتم ومصاحلهم 
بغ�ض النظر عن الوس�يلة املس�تخدمة بام فيه�ا الوس�ائل اإللكرتونية احلديثة 
كاإلنرتنت واهلاتف لتحقيق أطامع ومآرب سياس�ية أو عقائدية أو اقتصادية. 
وق�د يص�در فعل اإلره�اب من »أش�خاص، أو مجاع�ات، أو دول متس�لطة 

وظاملة«. 



20

1. 7. 2 العدوان

نزع�ة مرضي�ة حترك صاحبه�ا إىل س�لوك »يقصد من�ه« إي�ذاء أو إقالق 
شخص آخر أو موضوعات مستهدفة يوجه إليها السلوك العدواين. 

وق�د يتضح العدوان يف تعبريات رصحية أو يف أش�كال رمزية. وكثريا ما 
يكون العدوان اس�تجابة لإلحب�اط )الزغلول، اهلن�داوي، 2007م: 450(. 
ويف حقيق�ة األمر فإن من أه�م مظاهر ظاهرة اإلرهاب هو العدوان واالنتقام 
من األبرياء من دون أسباب واضحة. ويأخذ العدوان أشكاال وأنواعا خمتلفة 

منها ما هو فكري، أو مادي، أو نفيس، أو معنوي.  

1. 7. 3 حق تقرير املصري

إن ع�دم وجود تعريف موحد لظاهرة اإلرهاب قد أدى إىل عدم التمييز 
والتفري�ق ب�ني اإلرهاب واملقاوم�ة الرعي�ة لتحقيق تقرير مصري الش�عوب 
املس�تعمرة. ولق�د كف�ل ميث�اق األم�م املتحدة لس�نة 1942م، حق ش�عوب 
الع�امل يف تقرير مصريها؛ إذ جاء يف نص امل�ادة األوىل، الفقرة الثانية من ميثاق 
األم�م املتحدة ما ي�يل: »إنامء العالق�ات الودية بني األمم عى أس�اس احرتام 
مبدأ املس�اواة يف احلقوق بني الشعوب وحق تقريرها ملصريها، واختاذ التدابري 

األخرى املناسبة لتعزيز السلم العام«. 

لق�د كفل�ت املواثي�ق الدولية ح�ق الش�عوب املضطهدة واملس�تعمرة يف 
تقرير مصريها والدفاع عن مصاحلها الرعية. ولألس�ف فإن بعض اجلهات 
واملنظامت املش�بوهة وذات العالقة مع الصهيونية العاملية تتحرك عرب وس�ائل 
اإلع�الم ودوائ�ر اختاذ الق�رار إلحداث خلط ب�ني مفهوم�ي اإلرهاب وحق 
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تقري�ر املص�ري إلحل�اق األذى والرضر بالقضاي�ا العاملية العادلة وعى رأس�ها 
القضية الفلسطينية.  

وبالت�ايل ف�ال يمك�ن أن نعت�رب مقاومة ش�عب من الش�عوب لالس�تعامر 
واالضطه�اد اخلارجي واألجنب�ي إرهاب�ا، ألن املواثيق والنص�وص الدولية 

واضحة وفاصلة يف مسألة حق تقرير املصري.

1. 8  الدراسات السابقة     
ال يمك�ن تص�ور دراس�ة ظاه�رة اإلره�اب وحتدي�د أبعاده�ا وتقيي�م 
اس�رتاتيجيات حماربته�ا من دون تقيي�م ونقد بعض الدراس�ات التي تناولت 

موضوع اإلرهاب بالبحث والتحليل، ومنها ما ييل:

حقيقة اإلرهاب املفاهيم واجلذور )احلريب، 2006م(. 

لقد ركز الباحث يف هذه الدراسة عى خمتلف األبعاد واملكونات اللغوية 
والداللي�ة ملصطل�ح اإلرهاب، واعتربه مصطلح�ًا حمدثًا، مل جيد ل�ه تعريفا يف 
املصطلح�ات الرعية ل�دى العلامء القدامى؛ ألن أول ظهور واس�تخدام له، 
هب�ذه الصورة، مل يس�تعمل إال من�ذ قرنني إبان الثورة الفرنس�ية عام 1789  �  
1794م. وهذا يعني أنه نابع من فكر أورويب، وبذلك يرد عى املزاعم الباطلة 

التي تصف اإلسالم باإلرهاب.

كام أكدت الدراسة أن اإلرهاب الذي يامرس يف جمتمع ما يسعى لتحقيق 
ه�دف معني ترس�مه اجلامعة القائمة به، ويف الغال�ب األعم يكون هذا اهلدف 
سياسيا، كالوصول إىل السلطة، أو تقويض السلطة القائمة لصاحله أو لصالح 

غريه. 
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بالرغم من أمهية هذه الدراس�ة يف حتديد مفهوم اإلرهاب لغويا ودالليا؛ 
إال أهنا مل تتطرق ملختلف العوامل واألسباب التي قد تؤدي لنشأته وتفشيه يف 

بعض البلدان العربية واإلسالمية.

التعـاون الـدويل يف مكافحـة اإلرهـاب: األطـر واآلليـات )البـرى، 
2004م(. 

تط�رق ه�ذا البح�ث ملوض�وع التع�اون اإلقليم�ي وال�دويل يف مكافحة 
اإلره�اب م�ع الرتكيز ع�ى األطر واآللي�ات التي ت�ؤدي إىل تفعي�ل املواثيق 

الدولية التي وفرها املجتمع الدويل واملنظامت اإلقليمية.

ولق�د توص�ل الباح�ث يف هناي�ة الدراس�ة إىل نتيج�ة مهمة مفاده�ا: إنه 
بالرغ�م من وجود كم هائل من املواثي�ق واملعاهدات الدولية واإلقليمية التي 
عول�ت كثريًا ع�ى التعاون الدويل ملواجهة اإلره�اب؛ ظلت ظاهرة اإلرهاب 
دون معاجلة علمية أو أمنية أو سياس�ية أو اجتامعية واضحة. بل ظلت خماطر 
اإلرهاب تتضاعف عاما بعد عام، حتى بلغت قمتها بأحداث 11 من سبتمرب 
2001م. ولعل أكثر نقاط الضعف يف حماوالت مكافحة اإلرهاب هي مسألة 

ضعف التعاون الدويل خاصة فيام يتصل بتبادل املعلومات.

الفكر الفلسفي الغريب واإلرهاب ) اجلرب، 2005م(. 
حاولت هذه الدراس�ة الرتكيز ع�ى األبعاد الفكرية والفلس�فية املرتبطة 
بمناقش�ة ونقد ظاهرة اإلرهاب يف الفكر الغريب. وتعتقد الفلس�فة الغربية أن 
التعصب والتحيز الديني أو القومي أو العرقي وما يؤديان إليه من تطرف مها 
اجل�ذر الوحيد امللموس لإلرهاب يف عرنا، وأن هذا اجلذر قد أنبت ونمت 
فروع�ه يف الرتب�ة الت�ي صنعتها احلداث�ة الغربية نفس�ها وصاغته�ا يف تارخيها 
الفع�يل الس�يايس واالقتص�ادي واإليديولوجي الع�دواين، ألن ه�ذا التاريخ 
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جتاهل القيم القانونية، واخللفية االجتامعية اإلنس�انية التي أقام عليها فالسفة 
التنوي�ر الغربي�ون احلداث�ة ذاهت�ا، والتي جتمع�ت دالالهتا مؤخ�را فيام أصبح 

يعرف بالتسامح.
أم�ا فك�ر مناهضة التمييز ف�ريى أن جتاهل التكافؤ ب�ني البر يف احلقوق 
والكرامة ويف الفرص القانونية املتساوية يؤدي إىل التمييز بني الناس. وجتاهل 
املس�اواة والعدل بينهم هو املصدر األس�اس لكل أنواع اإلرهاب، سواء كان 
إرهاب�ا معنوي�ا أو مادي�ا، س�واء ج�اء التمييز لإلره�اب التابع ل�ه من مصدر 
حداث�ي أو م�ن مصدر تقليدي، وس�واء ارتدى قن�اع الدين أو قن�اع القانون 
واألم�ر الواقع أو حت�ى قناع العلم. الدين واحلكم�ة والقانون والعلم مجيعها 
تؤك�د  القيم ذاهتا: أي املس�اواة والعدل، وهو ما يط�رح املعنى العميل ملفهوم 

التسامح.
اإلرهاب والقانون الدويل )الغزال،1990م(

تناول املؤلف يف هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وأنواع اإلرهاب ومقاومة 
اإلرهاب الرس�مي والنضال ضد اإلرهاب الرس�مي واخلارج�ي. كام ناقش 
الكات�ب إش�كالية اإلره�اب وقواعد القان�ون الدويل العام حيث اس�تعرض 
املؤمت�رات الدولية وق�رارات منظمة األم�م املتحدة وعدم رشعي�ة العمليات 
العس�كرية لإلرهاب الرس�مي. كام اس�تعرض الباحث اإلرهاب واملسؤولية 

الدولية.
يس�تهل إس�امعيل الغزال كتابه باس�تغراب كبري حول موق�ف املفكرين 
الغربيني من اإلرهاب وجتاهلهم للدور الذي لعبته الدول الغربية االستعامرية 

يف تصدير اإلرهاب بشكل خاص والعنف بشكل عام. يقول الكاتب:
»لق�د غاب عن بال مفكري الغرب أن دوهلم صّدرت اإلرهاب بش�كل 
خاص والعنف بش�كل عام، وأن املجتمعات كافة قد عرفته، ومارس�ته مجيع 
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األنظم�ة ع�رب التاري�خ. وق�د ُمورس ع�ى الصعي�د الداخيل ضم�ن املجتمع 
الواحد من السلطة احلاكمة ضد الطبقات املحكومة، أو من فئة كبرية ضد فئة 
قليلة أو العكس، أومن تس�عى إىل مقاومة ظلم السلطة احلاكمة. وقد ُمورس 
ع�ى الصعيد اخلارجي باعتداء الدول القوية عى الش�عوب الضعيفة. ناهيك 
ع�ن تدخل الدول األجنبية يف الراعات املحلية التي تنش�ب ضمن املجتمع 

الواحد«. )الغزال،1990م: 7(.
بالنس�بة لإلرهاب وقواعد القانون الدويل يرى الكاتب أنه وحتى القرن 
العرين مل تظهر حماوالت جادة عى صعيد املنظومة الدولية والتعاون الدويل 
ملعاجلة مش�كلة العنف واإلره�اب ألن الدول االس�تعامرية الكربى هي التي 
كانت متارس�ه ومل تكن حينذاك منظامت قوية وجمتمع مدين ومؤسس�ات تقوم 
بإدانت�ه وتدينه. لك�ن بمجيء عصبة األم�م بعد احلرب العاملي�ة األوىل وعى 
إثر اغتيال ملك يوغوس�الفيا ألكس�ندر األول ووزير خارجية فرنس�ا، دعت 
عصبة األمم إىل عقد مؤمتر دويل سنة 1937م، لدراسة مشكلة اإلرهاب. بعد 
احل�رب العاملية الثانية وبعد اخلس�ائر الكبرية وع�رات املاليني من الضحايا 
جاء ميثاق األمم املتحدة الذي ركز عى األمن والس�لم وحظر احلروب ومنع 
االس�تعامر واغتصاب أرايض الغري بالقوة ورضورة احرتام س�يادة واستقالل 
ال�دول. إن انقس�ام الع�امل إىل معس�كرين بعد احل�رب العاملي�ة الثاني�ة بقيادة 
الواليات املتحدة األمريكية عن املعس�كر الرأس�اميل واالحتاد الس�وفييتي عن 
املعس�كر االش�رتاكي وكذلك رضوخ عديد م�ن دول العامل حتت االس�تعامر 
والتبعية واحلامية والوصاية مل يوفر اجلو األمثل لوضع معايري وقوانني صارمة 

للتعامل مع ظاهرة اإلرهاب.
يف س�بتمرب 1972م، ق�دم األمني العام لألمم املتح�دة كورت فالدهايم 
تقري�را ح�ول قضي�ة اإلرهاب أش�ار في�ه إىل تعقيد املش�كلة وصعوب�ة حلها 
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ورضورة النظ�ر يف اخللفيات املس�ببة لإلرهاب والعن�ف يف أنحاء عديدة من 
الع�امل. ك�ام مّحل فالدهايم الدول العظمى القس�ط الكبري من مس�ؤولية تفيش 

ظاهرة اإلرهاب يف العامل. وخلص فالدهايم أسباب اإلرهاب فيام ييل:
�  ممارسة حق النقض يف جملس األمن الدويل وهتاون الدول الكربى عن 

القيام بواجباهتا التي نص عليها ميثاق األمم املتحدة. 
� تواط�ؤ الدول الكربى وحتيزها أّديا إىل فش�ل املنظمة الدولية يف حتقيق 

التعاون الدويل وحل املشاكل.
�  اغتصاب الش�عوب املس�تضعفة أحلق هبا ظلام وحرمانا أخفقت األمم 

املتحدة يف التعويض عنه. )الغزال، 1990م: 52(.
خيلص الكاتب إىل أن رشعية اإلرهاب أو عدم رشعيته بقيت تس�تقطب 
اجلدال والنقاش واالختالف عى مر الس�نني بني الفقهاء والسياسيني ورجال 
القانون. فبعضهم يقر برعية الكفاح املس�لح، ويدين إرهاب الدول ويعتربه 
عم�ال غري مروع وخمالفا لقواعد القانون الدويل لكونه يش�كل هتديدا ألمن 
وس�المة املجموعة الدولية وخاصة عندما متارسه الدول العظمى ضد الدول 
الصغ�رى. أم�ا البعض األخر فيس�تغل قوته ونفوذه وي�امرس القوة و العنف 
واإلرهاب لتحقيق أهدافه متذرعا بحامية حقوق اإلنس�ان ونر الديمقراطية 
والدف�اع ع�ن النفس ومحاي�ة الرعايا...الخ من احلجج الواهي�ة. خيتم الغزال 
كتابه بالتأكيد عى رضورة النظر إىل اإلرهاب ودراس�ته وفهمه ووضع حلول 

له من خالل بحث األسباب والدوافع واألهداف.  

التطرف واإلرهاب من منظور علم االجتامع )رشوان،1997(

تن�اول الكت�اب مش�كلة التطرف واإلره�اب من منظور عل�م االجتامع 
باعتبارمه�ا ظاهرت�ني اجتامعيت�ني تلع�ب العوام�ل االجتامعي�ة دورا حموري�ا 
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فيه�ام. حيت�وي الكتاب عى س�بعة فصول، تن�اول الباح�ث يف الفصل األول 
مفه�وم التطرف والفرق بينه وب�ني اإلرهاب واختالفه عن اجلريمة و اجلناح. 
اس�تعرض الفصل جم�االت التطرف ومظاهره وأس�بابه وش�خصية املتطرف 
وسبل مواجهة التطرف. أما الفصل الثاين فخصصه الباحث لإلرهاب كفكر 
وإدراك ث�م كفع�ل، فع�رف اإلره�اب وأنواع�ه وعالقته بالس�لطة وباحلرب 
وكذل�ك عالقت�ه باإلعالم واإلش�اعات وأخ�ريا عالقة اإلره�اب باجلريمة. 
ويف الثال�ث يس�تعرض الدكتور رش�وان خصائص اإلره�اب وأهدافه حيث 
يتطرق لعن�ارص اإلرهاب وأهدافه وتصنيف العملي�ات اإلرهابية كام يناقش 
اإلرهاب يف الريعة اإلسالمية وسامت اإلرهايب. أما الفصل الرابع فخصصه 
الستعراض تاريخ اإلرهاب وأهم املراحل التي مر هبا. وتناول الباحث منظمة 
األلوي�ة احلمراء ومنظمة »احلكم الذايت العاميل« يف إيطاليا كنموذج للمنظامت 

اإلرهابية يف القرن العرين.  

اس�تعرض الباح�ث يف الفصل اخلام�س اإلرهاب يف م�ر والعمليات 
اإلرهابية املختلفة التي طالت السياسيني ورجاالت الفكر املريني يف القرن 
املايض ومن أمهها اغتيال الرئيس السادات، وبطرس غايل و»قضية الصهيونية 
الكربى» وحس�ن البنا، وحماوالت عديدة الغتيال مجال عبد النارص، واغتيال 
الش�يخ حمم�د الذهبي وزي�ر األوقاف األس�بق. وعالج الفصل الس�ادس من 
الكت�اب عوامل اإلرهاب حيث ناقش الكاتب األس�باب الطبيعية لإلرهاب 
والعالقة بني املناطق الش�عبية والعش�وائية وبني اإلرهاب. كام ناقش العوامل 
الس�يكولوجية وأوض�ح العالقة ب�ني احلالة االجتامعية ومع�دالت اإلرهاب 
والعالق�ة ب�ني الظروف األرسي�ة واإلره�اب والعالقة بني مجاع�ة األصدقاء 
ومع�دالت اإلرهاب والعالقة ب�ني التعليم واإلرهاب والعالقة بني الظروف 
املادي�ة واإلره�اب. كام اس�تعرض الكاتب أح�د أهم دواف�ع اإلرهاب وهو 
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العام�ل الس�يايس حي�ث رشح العالق�ة ب�ني غي�اب الديمقراطي�ة وال�راع 
الس�يايس وهتمي�ش الفرد يف املجتم�ع وانع�دام العدالة االجتامعي�ة والتوزيع 
الع�ادل للثروة الوطنية. ويف الفصل األخري من الكتاب ناقش الباحث س�بل 
مواجه�ة التطرف واإلره�اب كالتعاون الدويل ملكافح�ة اإلرهاب واملواجهة 
العسكرية وإجراءات األمن. كام استعرض موضوع احلكومة واحلل السيايس 
والتريعات والقوانني ومعاجلة املش�كلة االقتصادية وكذلك العالج الديني 

لظاهرة اإلرهاب والتعليم واإلعالم ومعاجلة مشكلة األحياء الشعبية.  

اإلرهاب الدويل بني التجريم واملكافحة)بوادي،2005م(

يناقش الدكتور بوادي يف هذا الكتاب مشكلة اإلرهاب الدويل كجريمة 
والسبل املختلفة ملكافحته ومعاجلته. حيث يرى أن املتتبع لألحداث الدولية 
يف الس�نوات األخ�رية يرصد بوضوح النش�اط الدويل غري املس�بوق ملكافحة 
األعامل اإلرهابية من خالل العديد من االتفاقيات واملعاهدات عى املستوى 
الثنائ�ي، أو اجلامعي أو عى املس�توى اإلقليمي أو الق�اري أو الدويل. ملعاجلة 
إش�كالية كتابه اس�تخدم الباح�ث أربعة فصول، حيث تن�اول الفصل األول 
تاري�خ اإلره�اب وتعريف�ه والعوام�ل والدواف�ع ملامرس�ته. وع�ن الدواف�ع 
اإلعالمي�ة يق�ول الكات�ب: »املقص�ود بالدواف�ع اإلعالمية هو ن�ر القضية 
أم�ام الرأي الع�ام العاملي. فالدافع اإلعالمي للعملي�ات اإلرهابية هيدف إىل 
طرح القضية أمام الرأي العام العاملي واملنظامت العاملية � فقد ترى اجلامعات 
الت�ي تق�وم بالعملي�ات اإلرهابية أن هن�اك جتاهال م�ن الرأي الع�ام العاملي 
لقضيته�م فيقوم�ون بمثل ه�ذه العمليات جل�ذب االنتباه إليه�م وإىل الظلم 
ال�ذي يتعرض�ون إليه وحماولة كس�ب تأيي�د دول ومجاعات أخ�رى ملنارصة 

قضاياهم«. )بوادي،2005م: 25(.
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يف الفص�ل الث�اين يعال�ج الكات�ب جتري�م اإلره�اب الدويل م�ن خالل 
االتفاقي�ات الدولي�ة كاتفاقي�ة جنيف ملن�ع ومعاقبة اإلرهاب لع�ام 1937م، 
واالتفاقي�ة األوروبي�ة لقم�ع اإلره�اب لع�ام 1977م، وم�ن خ�الل قواعد 
القان�ون الدويل اجلنائي. ي�رى الكاتب أن اإلرهاب الدويل هو إحدى اجلرائم 
الدولية التي تس�تهدف النظام الدويل عن طريق األعامل اإلجرامية الوحش�ية 
هبدف التعبري عن االستياء وعدم الرضا عن العالقات الدولية سواء يف شقها 

السيايس أو يف شقها االقتصادي. 

يف الفص�ل الثال�ث يس�تعرض الباحث بالدراس�ة والتحلي�ل اإلرهاب 
ال�دويل واالس�تخدام املروع للقوة. ينطلق الكاتب يف ه�ذا الفصل من مبدأ 
»حق احلرب«الذي كان معرتفا به يف العصور القديمة وُاعترب وس�يلة لتس�وية 
املنازع�ات فيام بني الدول. كام تطرق إىل حق اس�تخدام الق�وة يف حالة الدفاع 
الرع�ي. ويف ه�ذا املق�ام يس�تعرض الدكتور ب�وادي حق الدولة يف س�المة 
اإلقليم وحق االس�تقالل الس�يايس وحق تقرير املصري. أما الفصل الرابع من 
الكت�اب فخصص�ه املؤلف ملكافحة اإلره�اب الدويل حيث تن�اول فيه ماهية 
التعاون األمني الدويل وأسس التعاون األمني الدويل ووسائله وجهود األمم 
املتحدة ملواجهة اإلرهاب الدويل. كام استعرض الباحث املواثيق الدولية املعنية 
بمكافحة اإلرهاب واتفاقي�ات ومنع ومعاقبة األعامل اإلرهابية املوجهة ضد 
الدول وضد األفراد واألش�خاص ذوي احلامي�ة الدولية. كام تناول املؤلف يف 
هذا الفصل التنظيم الدويل األمني العريب والتنظيم الدويل األمني عى مستوى 

املرافق الدولية األمنية املستقلة.  
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القانون الدويل ملكافحة اإلرهاب)األشعل،2003م(
ينطل�ق مؤلف هذا الكتاب من تس�اؤل حموري ح�ول وجود قانون دويل 
كام�ل ملكافح�ة اإلره�اب من عدم�ه، وهل ه�ذا القان�ون ُوجد قب�ل أم بعد 
احلادي عر من سبتمرب. يف الفصل األول املوسوم »نحو قانون دويل ملكافحة 
اإلرهاب«. يرى الكاتب أن هناك إدراكا متناميا عى املستوى الوطني والدويل 
ب�أن ظاهرة اإلره�اب أمر خطري هيدد اجلميع ولذلك س�ارعت معظم الدول 
إىل وض�ع إج�راءات وتريعات وطنية ملعاجل�ة هذه الظاه�رة وللتعاون عى 
املستوى الدويل ملكافحتها. ويرى الكاتب أن اإلرهاب ظاهرة عرفتها البرية 
من�ذ الق�دم وكانت دائام مرتبطةبظ�روف التطور االجتامع�ي واالقتصادي يف 

املجتمعات املختلفة. ويضيف:
...غ�ري أن اإلرهاب كظاه�رة بدأ يلح عى املجتمع ال�دويل تارة يف إطار 
أزم�ة الديمقراطي�ةيف ال�دول الديمقراطي�ة، وتارة أخرى يف حمي�ط العالقات 
الدولية ويف الدول النامية خصوصاخالل مراحل البناء السيايس واالجتامعي 
ث�م م�ا صادفته من أزم�ات يف النظم السياس�ية وأزم�ة احلريات، ث�م ما لبث 
اإلره�اب أن ارتبط بحركات التحرر الوطني واألس�اليب التي اس�تخدمتها 
يف س�بيل نيل اس�تقالل بالدها، كام ارتبط تارة ثالثة بأزم�ة احلريات يف معظم 

الدول. )األشعل، 2003م: 20(.
وبالنسبة ملوضوع منظمة األمم املتحدة ودورها يف احلملة الدولية ملكافحة 
اإلرهاب فإن املنظمة الدولية مطالبة بالتأطري هلذه احلملة وقيادهتا لضامن العمل 
ال�دويل املش�رتك وعدم ترك املجال لدولة أو حفنة م�ن الدول لالنفراد هبا. يف 
الفصل الثاين من الكتاب استعرض األشعل املنهج العريب واألورويب املقارن 
ملكافح�ة اإلرهاب حيث قارن ب�ني االتفاقيات األوروبي�ة واالتفاقية العربية 
ملكافح�ة اإلرهاب م�ن حيث نط�اق التجريم وإج�راءات مكافحة اإلرهاب 
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وموانع التسليم وحظر تسليم الرعايا وتقادم الفعل اإلرهايب وسقوط عقوبته 
وتسوية املنازعات ونظام التحفظات واالنسحاب والضامنات املقررة للمتهم 
وأخريا اإلرهاب واللجوء الس�يايس. يف الفص�ل الثالث ناقش الكاتب تطور 
اجلهود القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب قبل أحداث 11 سبتمرب 2001م، 
وبعده�ا. وج�اء يف الفص�ل الرابع موض�وع التحكيم يف معاه�دات مكافحة 
اإلرهاب. وختم األش�عل كتابه بالفصل اخلام�س بعنوان االجتاهات احلديثة 
يف الدراس�ات اخلاص�ة باإلره�اب ال�دويل. خيلص الكات�ب يف األخري إىل أن 
س�لوك أمريكا ومس�اعيها من خ�الل احلرب عى اإلرهاب أدى إىل عس�كرة 
سياس�تها اخلارجية وتراجع الوظيفة الدبلوماسية وهذا يعترب خطرًا كبريًا عى 
العالقات الدولية. كام أن السلوك األمريكي إزاء اإلرهاب يعترب عى حد قول 

الكاتب:
»...إه�دارا ألح�كام القانون ال�دويل ومليثاق األمم املتحدة واس�تخفافا 
ب�دور املنظم�ة الدولي�ة وحماول�ة اس�تخدامها يف خدم�ة املصلح�ة األمريكية 
الضيق�ة، وق�د ظهر ذلك جليا يف حالة الع�راق. ويف نقد املوقف األمريكي يف 
أفغانس�تان، وكان نفس النقد يف ظروف خمتلفة قد وجه إىل قصف أفغانس�تان 
عام 1998م. صحيح أن املطالبة باحرتام القانون الداخيل والدويل يف عمليات 
مكافح�ة اإلره�اب كانت قائم�ة قبل أحداث س�بتمرب لكنها أصبحت أش�د 
إحلاحا بعدها بام يناس�ب االنقالب األمريك�ي الواضح، مما أثار قلق احللفاء، 

وقلق االجتاه القضائي الفيدرايل«. )األشعل، 2003م: 121(.
ظاهرة اإلرهاب املعارص:طبيعتها وعواملها واجتاهاهتا )الصالح، 2002م(
ج�اء الكت�اب يف ثالث�ة أب�واب، تن�اول الب�اب األول مفه�وم اإلرهاب 
وتصنيفات�ه والباب الثاين عوامل اإلرهاب املع�ارص والباب الثالث اجتاهات 

ظاهرة اإلرهاب وتطورها عامليا. يف مقدمة الكتاب يقول الصالح:
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إن م�ا يميز اإلرهاب احلديث عن اإلرهاب التارخيي أيضا تأثري اإلعالم 
بش�كل كبري يف هذه الظاهرة س�واًء من حيث األهداف أو النتائج، فكثري من 
أع�امل اإلره�اب احلديث تس�تهدف التعري�ف بالقضية أو املوقف الس�يايس 
لإلرهابي�ني، ك�ام أن موقف اجلمهور يتش�كل غالبا من خالل ما تبثه وس�ائل 
اإلع�الم عن العم�ل اإلرهايب وهذا زاد م�ن خماوف الباحثني من أن وس�ائل 
اإلع�الم تس�هم يف تش�ويه فه�م وإدراك الن�اس لقضاي�ا معين�ة. )الصال�ح، 

2002م: 8(.

يق�رتح املؤل�ف التصني�ف الت�ايل لإلره�اب: اإلره�اب األيديولوجي، 
اإلره�اب امل�ريض النفيس، اإلره�اب النفعي. أم�ا اإلره�اب األيديولوجي 
فيقس�مه إىل سيايس وديني وعنري عرقي. كام يقسم اإلرهاب السيايس إىل 
دويل، حم�يل، إره�اب الدولة واإلرهاب الثوري. أما ع�ن العوامل االجتامعية 
لإلره�اب فيحددها الصالح يف انفت�اح املجتمع، التعصب العقدي والتطرف 
الدين�ي، العدوان، عوامل التحديث، ثقافة العنف، ضعف الضمري، العوامل 
العنري�ة. أم�ا العوام�ل االقتصادي�ة فيحدده�ا يف احلاجة املادي�ة )احلرمان 
االقتص�ادي(، والتباين االقتصادي)عدم املس�اواة(، واالس�تغالل األجنبي. 
ك�ام حي�دد املؤلف ع�رة عوام�ل سياس�ية لإلرهاب ه�ي: البن�اء االجتامعي 
واإلرهاب السيايس، معتقدات وأيديولوجيات اإلرهاب الثوري، االستبداد 
الس�يايس، العوامل االنفصالية، عدم املس�اواة يف احلق�وق املدنية، تبني بعض 
األنظمة السياس�ية لإلره�اب، األوضاع الدولية غري العادلة، العوملة، س�يادة 
التوت�ر يف مناط�ق خمتلفة من الع�امل ومناوأة األحالف العس�كرية والدعوة إىل 
السالم. خيتم الصالح كتابه بمجموعة من االسرتاتيجيات يمكن أن تقلل من 

اخلطر والكوارث عى حد تعبريه.   
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اإلرهاب يف العقيدة الصهيونية )مركز زايد للتنسيق واملتابعة،2001م(

تتن�اول ه�ذه الدراس�ة التي جاءت يف س�تة فص�ول بالتحلي�ل والتوثيق 
البع�د اإلرهايب العن�ري عند الدولة اإلرسائيلية. يس�تعرض الفصل األول 
من الدراس�ة عوامل وأس�باب اإلرهاب اإلرسائييل جتاه الشعب الفلسطيني. 
فهناك أس�باب مستمدة من الديانة اليهودية »التلمود« والقوانني العنرية يف 
دولة إرسائيل وعوامل التفوق االرسائييل يف جمال االس�تخبارات واالخرتاق 
يف اجلانب الفلسطيني والصمت الدويل جتاه إرهاب الدولة وموقف الواليات 
املتحدة من اإلرهاب اإلرسائييل. كام اس�تعرضت الدراس�ة ترحيات لبعض 
القادة اإلرسائيليني حول عمليات االغتياالت السياسية التي متارسها إرسائيل 
م�ن أمث�ال دافيد كمحي وإهيود باراك وأريال ش�ارون وديفيد ليفي؛ وكذلك 
أب�رز اجلرائ�م الصهيوني�ة وتارخيه�ا. ك�ام تطرقت الدراس�ة لآلثار االنس�انية 
واالجتامعية للعدوان اإلرسائييل واخلس�ائر االقتصادية الفلسطينية والرعية 

الدولية وفلسطني.  

احلرب األمريكية اجلديدة ضد »اإلرهاب: من قسم العامل إىل فسطاطني« 
)أسعد أبو خليل،2003م(

يق�ول أس�عد أبو خلي�ل يف متهي�د كتابه إنه س�يتناول عدة قضاي�ا وعددا 
م�ن املناط�ق يف الع�امل. يب�دأ املؤل�ف كتاب�ه بع�رض طبيع�ة ُرهاب اإلس�الم 
)اإلس�الموفوبيا( ويؤكد أن العامل العريب واإلسالمي ال يستطيع االستخفاف 
بأثر اخلوف الغريب من اإلس�الم وال االستخفاف باجلهل الغريب لإلسالم، يف 
السياسة اخلارجية األمريكية. يرى الكاتب أن أحداث سبتمرب 2001 غريت 
الوالي�ات املتحدة األمريكية إىل األبد، كام أهنا س�تغري العامل أيضا بكل تأكيد. 
يس�تعمل أبو خليل مصطلح »ُرهاب اإلس�الم« )اإلسالموفوبيا( ليستعرض 
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الفهم اخلاطئ لإلس�الم من قبل الغرب والتعامل مع اإلس�الم عى أنه هتديد 
فقط. ويف هذا الشأن يقول الكاتب:

ففي العامل الذي تصوره وس�ائل اإلعالم األمريكية نمت عالقة عضوية 
بني اإلس�الم والعنف. فإذا بعنف اإلسالم إرهاب، وأما العنف الغريب فيعلن 
عنه ويفهم وفقا ملجموعة خمتلفة من املعايري واملصطلحات. هذه النزعة تضاف 
إىل إيامن مركزية التحليل الفقهي بأن أعامل العنف التي يرتكبها املسلمون هي 
عنف »إس�المي« يف ح�ني أن عنف املجموعات الغربية ن�ادرا ما يصور )هذا 
إذا صور عى اإلطالق( وفقا ملصطلحات دينية. )أبو خليل، 2003م: 40(.

يناق�ش أب�و خلي�ل يف كتاب�ه السياس�ة األمريكي�ة جتاه الرق األوس�ط 
واإلس�الم عشية 11 س�بتمرب والتي تتمحور أساسا حول الدعم الالمروط 
للكي�ان الصهي�وين يف املنطق�ة ومصالح أمري�كا مع الدول النفطي�ة يف املنطقة 
والتحالف مع األنظمة العربية الس�لطوية التي تضمن مصالح واشنطن. يرى 
الكات�ب أن احل�رب األمريكية اجلديدة عى اإلره�اب ال تعترب من وجهة نظر 
تارخيية أهنا جديدة عى اإلطالق، حيث يس�تدل بقص�ف أمريكا لليبيا بحجة 
مكافحة اإلرهاب وكذل�ك قصف جنوب بريوت والعقوبات املفروضة عى 
الع�راق وزرع األلغ�ام يف موانئ نيكاراغوا ودع�م إرسائيل بحجة محايتها من 
اإلرهاب وتسليح ومتويل األصوليني يف باكستان وأفغانستان. خيتم أبو خليل 
كتاب�ه بالق�ول أن احلرب عى اإلرهاب ل�ن تعرف هناية واضحة وقد تس�تمر 

سنوات إن مل تكن عقودا كام يردف قائال:

»ق�د تتس�اءل الوالي�ات املتحدة قريبا ع�ام إذا مل يكن هناك جواب أش�د 
حكم�ة وأكث�ر تعق�ال للرد ع�ى هجامت احل�ادي عر م�ن أيل�ول. وقد جتد 
أن حرهب�ا العس�كرية ال تس�تطيع أن تس�تأصل الظ�روف اليائس�ة التي تفرخ 
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اإلره�اب؛ وع�ى األرجح، لن تؤدي حرهبا إال إىل مزيد من العنف، من مجيع 
األطراف. لقد كان من السهل عى الواليات املتحدة شن »حرهبا اجلديدة إال 
أنه لن يكون من السهل وقفها، إهنا بالفعل حرب من نوع خاص، وقد تكون 

حربا بال أجل وال هناية«. )أبو خليل، 2003م: 119(.

الغلو والتطرف والعنف واإلرهاب يف نظر اإلسالم )األملعي،2005م(

ينطل�ق الكات�ب من فك�رة أن الغل�و والتطرف والعن�ف واإلرهاب كل 
مذموم ومنهي عنه ويؤدي إىل البعد عن الدين احلنيف وانتش�ار التشدد الذي 
يف�رز اخلالف�ات والفت�ن واالضطراب�ات والف�وىض يف املجتمعات املس�لمة 
وغريه�ا ويعط�ي الفرصة ألع�داء اإلس�الم وغريهم للتحامل عى اإلس�الم 
واملس�لمني. اس�تعرض الدكت�ور األملعي يف كتاب�ه التعريف�ات املختلفة للغلو 
والتط�رف والعنف واإلرهاب ورشح األس�باب التي تؤدي إىل هذه الظواهر 
كاجله�ل بأح�كام الدين واتباع اهل�وى وصحبة املغالني. ك�ام تطرق إىل عالج 
الغل�و والتطرف والعن�ف واإلرهاب من خالل عالج اجله�ل بأحكام الدين 

وعالج اتباع اهلوى وعالج صحبة املغالني. 

كام استعرض الباحث وجوب احرتام حقوق املسلم عن طريق حرمة دم 
املسلم وحرمة شتم املسلم وحرمة ترويع املسلم وحرمة لعن املسلم ووجوب 

الدفاع عن املسلم. وخيلص الباحث يف كتابه إىل ما ييل:

إن الغل�و يف الدين والتطرف والعن�ف واإلرهاب هي جماوزة حلدود اهلل 
تع�اىل، وكثريا م�ا تؤدي بأصحاهب�ا إىل االنح�راف والضالل، وأهم أس�باهبا 
اجله�ل بأح�كام الدين، واتب�اع اهلوى واالنس�ياق وراءها، وصحب�ة املغالني 
واملنحرف�ني... أرى أن�ه ال بد أن يتع�اون املجتمع بأفراده وأرسه بمؤسس�اته 
العلمية والعملية بمراكزه الفكرية والدعوية، عى العمل مجيعا إلنش�اء اجليل 
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املس�لم الواع�ي يف أف�كاره، املتبع لل�رع يف أعامله، املعت�دل يف توجهاته وأن 
يك�ون الكتاب والس�نة مه�ا النرباس امليضء ال�ذي هيتدي بضيائه املرش�د إىل 
الراط املس�تقيم، وأن نعمل مجيعا عى وحدة األمة اإلس�المية يف كل مكان 
والوق�وف أم�ام اإلرهاب وأمام كل من تس�ول له نفس�ه العب�ث بوحدة هذه 
املجتمع�ات والنيل م�ن مقدراهتا وكل هذا حيتاج إىل توجيه دائم ومس�تمر يف 

املدارس واجلامعات والتجمعات. )األملعي، 2005م: 123 و 128(. 

 اإلرهاب وأثره عىل األفراد واألمم)املدخيل،2000م(

يف ه�ذا الكت�اب يقدم املدخيل مقاربة إس�المية ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب، 
حيث يرى احلل يف التوعية اإلس�المية الرش�يدة. كام ي�رى أن للمجتمع دورا 
مه�ام يف تقدي�م الوقاية والعالج لداء اإلرهاب برط أن يتمتع بفطرة س�ليمة 
وثقاف�ة إس�المية قويمة. يقدم املدخ�يل أمثلة عديدة ألح�داث إرهابية داخل 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية ويف أقطار عدي�دة. ثم يقدم ص�ورا من اإلرهاب 
الفك�ري اخللف�ي. ك�ام يتأس�ف الكاتب ع�ى الدول اإلس�المية الت�ي قلدت 
الدول الغربية يف معاجلة اإلرهاب باحلكم بالقوانني الوضعية. يش�ري الكاتب 
كذل�ك إىل ظاهرة اإلرهاب الفكري من خالل الكتب املضللة واإلصدارات 
الثائرة عى منهج الس�لف وأهله ويس�تدل عى ذلك بأمثلة من تاريخ اإلسالم 
واحلضارة اإلس�المية، حيث يقدم صورا من اإلرهاب الفكري عند املرتدين 
يف عهد أيب بكر الصديق وفكر السبئية يف عهد عثامن ريض اهلل عنه وامتداده إىل 
خالف�ة عيل بن أيب طالب، ثم فكر اخلوارج واملعتزلة. يف خامتة الكتاب يش�ري 
املدخ�يل إىل وج�ود ثالث�ة مواقف إزاء اإلره�اب: فالط�رف األول هم أعداء 
اإلس�الم ومقلدوه�م الذين يطلق�ون كلمة إره�اب وإرهايب ع�ى كل ملتزم 
باإلس�الم. أما الطرف الثاين حسب الكاتب فيمثل الفئة التي نفت وجود أي 
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إره�اب واعتربت تداول هذه الكلم�ة من قبل اليه�ود والنصارى ومقلدهيم 
من العلامنيني. أما الطرف الوسط حسب الكاتب فيتمثل يف الفئة التي تقر بأن 

اإلرهاب بنوعيه موجود وواقع ال ينكره إال أصحاب التضليل.   

اإلرهـاب الدويل بـني االعتبارات السياسـية واالعتبـارات املوضوعية، 
اخلشن، 2007م(

يس�تعرض اخلشن يف مستهل كتابه أمهية تعريف اإلرهاب الدويل وكيف 
تط�ورت هذه الظاهرة وأصبحت عاملي�ة. تناول الكاتب تعريف اللغة العربية 
واالنجليزي�ة والفرنس�ية لإلره�اب وكذل�ك التعري�ف اللغ�وي والقان�وين 
لإلرهاب. كام ناقش إش�كالية اإلره�اب الدويل والفرق بين�ه وبني اإلرهاب 
الداخيل. وتطرق اخلش�ن كذلك لإلرهاب الدويل بني االعتبارات السياس�ية 
و املبادئ القانونية. ويف هذا الش�أن يرى اخلش�ن أن عدم الوصول إىل تعريف 
جام�ع وش�امل لإلره�اب يع�ود س�ببه إىل غلب�ة االعتب�ارات السياس�ية عى 
االعتب�ارات القانوني�ة عند تعام�ل كثري من الدول مع القضايا املحس�وبة عى 
اإلره�اب الدويل ويس�وق مثاال عى ذل�ك بني احلركة االنفصالية يف كش�مري  
�  الت�ي يعتربه�ا البعض إرهابًا، واحلركة االنفصالي�ة يف تيمور الرقية والتي 
يعتربه�ا آخرون عملي�ة تدخل يف إطار حق تقرير املصري. ويف األصل نالحظ 
أن احلركتني ال ختتلفان. وخيتم اخلش�ن كتابه بتقديم تعريف مقرتح لإلرهاب 

الدويل عى النحو التايل:

� االستخدام العمدي للقوة أو العنف أو التهديد هبام.

�  يلج�أ إلي�ه اجلاين من األف�راد العاديني )بصورة فردي�ة أو مجاعية( غري 
املرتبطني بعالقة وظيفية بدولة ما، أو بأحد أجهزهتا األمنية.
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�  يقصد االعتداء عى مصلحة حيميها القانون الدويل، وذلك باستهداف 
املدنيني أو العسكريني أو األموال العامة أو اخلاصة.

�  يف غ�ري حال�ة املقاوم�ة املس�لحة املروع�ة من أج�ل التح�رر وتقرير 
املص�ري، والت�ي تبيح اس�تخدام الق�وة ضد أف�راد ومصال�ح الدولة 
االس�تعامرية داخل األرايض املحتلة فيام ع�دا املدنيني غري أصحاب 

الصفة العسكرية.

�  هب�دف إح�داث فزع أو رعب ع�ام يف دولة أو جمموع�ة من الدول من 
أجل بلوغ أهداف سياسية. )اخلشن،2007م: 198(.   

مستقبل اإلرهاب يف هذا القرن )العموش،2006م(

تن�اول العموش يف هذا الكت�اب بالرح والتحلي�ل اجتاهات اإلرهاب 
يف الق�رن احلادي والعري�ن من خالل األطر النظري�ة واملنهجية والتطبيقية. 
اس�تخدم الكات�ب األط�ر النظري�ة املف�رة لظاه�رة اإلره�اب م�ن الناحي�ة 
السوس�يولوجية )الباثولوجيا االجتامعية، التفكك االجتامعي، رصاع القيم، 
النظري�ة الوظيفي�ة، النظري�ة الراعية، النظري�ة االنحرافية، نظري�ة التفاعل 
الرمزي، النظرية النقدية، نظرية الرأي العام واملشكالت االجتامعية واملنظور 
األمن�ي يف حتليل اإلره�اب(، وكذلك من خالل البن�اء الوظيفي واالنحرايف 
والنفيس والنقدي كأهم األطر النظرية يف تفس�ري اجتاهات اإلرهاب يف القرن 
احل�ادي والعري�ن. كام تن�اول الباحث س�بل مكافح�ة اإلره�اب يف القرن 
احل�ادي والعري�ن والت�ي حدده�ا يف دور مؤسس�ات املجتمع امل�دين ودور 
الدولة والتعاون الدويل واالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب. كام استعرضت 
الدراسة األشكال املستحدثة لإلرهاب يف القرن احلادي والعرين كاإلرهاب 
اإللك�رتوين واإلره�اب النووي وإره�اب اجلمرة اخلبيثة. ي�رى العموش أن 
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إش�كالية املصطل�ح تتمح�ور حول ع�دد من األبع�اد النظري�ة واملنهجية وأن 
مفهوم اإلرهاب مفهوم دينامي وتتباين أنامطه وأشكاله وأهدافه من دولة إىل 
أخرى. أما اإلشكالية الثانية حول مفهوم املصطلح فتتمثل يف إشكالية غياب 
املوضوعية واحلياد القيمي يف التحليل البنيوي للظاهرة، أما اإلشكالية الثالثة 
فتتص�ل بغياب التكوين املعريف الذايت حول اإلرهاب، أما اإلش�كالية الرابعة 
فيحدده�ا العم�وش يف عدم وج�ود منهج علمي قائ�م بذاته يعال�ج الظاهرة 
موضوعيا. وخلص الكاتب إىل أن اإلرهاب العاملي ما زال يشكل خطرا عى 
النظ�ام املجتمعي والدويل الذي يتس�م بالتعقيد والتنظيم ويش�كل خطرا عى 

اإلنسانية ومستقبلها. ويويص يف خامتة كتابه باآليت:

 1� وضع تعريف حمدد وشامل ملصطلح اإلرهاب تتبناه كافة املجتمعات.

 2 � التمييز بني اإلرهاب والظواهر اإلجرامية التقليدية املستحدثة.

 3 � وضع األسس األمنية العلمية ملواجهة صور اإلرهاب املستحدثة.

 4� دعوة املؤسسات األكاديمية العربية األمنية إىل تبني مساق اإلرهاب. 

)العموش، 2006م: 222(. 

اإلرهاب واجلريمة املنظمة: التجريم وسبل املواجهة )سليامن،2006م(

قس�م الباح�ث دراس�ته إىل بابني، باب عال�ج فيه العالقة ب�ني اإلرهاب 
واجلريم�ة املنظم�ة، والب�اب الثاين خصصه الس�تعراض إج�راءات مواجهة 
اإلره�اب واجلريم�ة املنظم�ة حي�ث رك�ز ع�ى ال�دور املح�وري لإلعالم يف 
مواجه�ة اجلرائ�م اإلرهابية وأك�د عى رضورة التع�اون ال�دويل للتعامل مع 
مش�كلة عويص�ة كمش�كلة اإلره�اب. وم�ن أهم نتائج الدراس�ة م�ا ييل: إن 
مكافح�ة ظاهرة اإلرهاب ال تعتمد فقط عى تش�ديد العق�اب، وإنام عالجها 
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يش�مل أيضا حماولة البحث عن أسباب اإلرهاب ومواجهتها، وتطبيق األمن 
الش�امل بالتعامل مع املس�ببات، وكذل�ك رضورة النظر إىل البيئ�ة التي تفرز 
اإلره�اب واإلرهابي�ني والظروف الصعبة التي يعيش�ها الش�باب الذي ُيغرر 
ب�ه وينضم إىل اجلامع�ات اإلرهابية. كام ركز الباحث يف اجتهاده للس�بل املثى 
ملحارب�ة اإلرهاب، محاية حقوق اإلنس�ان وس�يادة القانون واح�رتام الفرد يف 
املجتمع. أش�ار الكاتب كذلك إىل انتشار الثورة العلمية والتكنولوجية اهلائلة 
واس�تغالهلا م�ن قبل اجلامع�ات اإلرهابي�ة والعصابات اإلجرامي�ة للتواصل 
وتب�ادل املعلوم�ات وتنفي�ذ األع�امل اإلرهابي�ة. أم�ا يف موض�وع اإلع�الم 

واإلرهاب، فريى سليامن ماييل:

ت�ؤدي التغطي�ة اإلعالمي�ة حلوادث اإلره�اب-يف بع�ض األحيان- إىل 
خلق جو من اخلوف والقلق يف املجتمع، مما يمكن اإلرهايب من فرض قضيته 
وموضوع�ه عى الرأي العام، مس�تغال حالة اخلوف والقلق الس�ائد، كام تتيح 
األجه�زة اإلعالمية الفرص�ة لإلرهابيني إلذاعة ون�ر أفكارهم ومعتقداهتم 
ع�ى نطاق واس�ع، مل يكن ليتاح يف ظ�ل القنوات الرعية نظ�را لعدم متتعهم 
بالتأييد الشعبي الالزم، وعى اجلانب األخر يؤدي اإلعالم الفعال دورا مؤثرا 
يف رس�الة األمن، وحيقق املزيد من الفهم املش�رتك والتعاون الوثيق بني األمن 
واجلامهري، ما يؤدي إىل هتيئة رأي عام مس�تنري وواٍع يس�اند الدور الذي تؤديه 
األجه�زة األمني�ة، ويعزز اجله�ود املبذولة إلق�رار األمن والنظام. )س�ليامن، 

2006م: 434(.
أما بالنس�بة للعقب�ات التي تواجه عقد مؤمت�ر دويل لإلرهاب حتت مظلة 
األم�م املتح�دة فيحددها س�ليامن يف ثالث: ع�دم الوص�ول إىل تعريف حمدد 
لإلره�اب، اخلل�ط املتعمد بني اجلريم�ة اإلرهابية وح�ركات التحرر الوطني 



40

وح�ق تقري�ر املصري، وأخ�ريا إرهاب الدول�ة. فبني هذه احلواج�ز والعقبات 
الث�الث تبقى قضية اإلره�اب تقلق العامل بأرسه ويبقى اإلرهاب ينش�ط أينام 
ش�اء ومتى ش�اء، وخيتم س�ليامن كتابه بسلس�لة من التوصيات عى املس�توى 

الوطني )مر( وعى املستوى الدويل.
اإلرهاب يسـيطر عىل العامل: دراسـة موضوعية سياسية علمية نافذة غري 

منحازة )عبيدات، 2004م(
تن�اول عبي�دات يف هذا الكتاب م�ن خالل 4 أب�واب و13 فصاًل تاريخ 
اإلرهاب، وتعريف اإلرهاب وأش�كاله وخصائص�ه ومميزاته، واإلرهاب يف 
املحاف�ل الدولية واإلره�اب واملقاومة الوطنية املروع�ة واإلرهاب ورصاع 
احلضارات. كام اس�تعرض الكاتب جذور اإلرهاب وأس�بابه وسبل معاجلته 
ومكافحت�ه، واإلره�اب واإلس�الم واملوق�ف الع�ريب جت�اه اإلره�اب. ويف 
الفصل�ني األخريين تط�رق الباحث لإلره�اب واململكة األردنية اهلاش�مية، 

واإلرهاب والواليات املتحدة األمريكية. 
ي�رى الباح�ث أن القضاء عى اإلرهاب يتطل�ب أوال القضاء عى الظلم 
والقه�ر واهليمنة والس�يطرة والفس�اد وانعدام العدالة واملس�اواة عى الصعيد 
املح�يل والدويل، األمر ال�ذي يتطلب تطبيق ديمقراطية حقيقية عى املس�توى 
الوطن�ي وداخل املنظومة الدولي�ة. يرى عبيدات أن اإلره�اب رافق البرية 
منذ نشأهتا وبالرغم من تطور اإلنسان وحترضه إال أن اإلرهاب بقي يستخدم 
كوسيلة لتحقيق أهداف خمتلفة وبقي سائدا ال وطن له وال دين وال زمان وال 
هوي�ة. أما عن تاريخ اإلرهاب فريى الكاتب أنه ارتبط بوجود اإلنس�ان فوق 
األرض وعرفته الديانات القديمة واحلضارات الس�ابقة والفلس�فات العتيقة 
ول�ه عدة مراح�ل تتمثل يف املرحلة القديمة جدا ومرحلة القرن التاس�ع عر 

بظهور »العدميني« و»الفوضويني«، ومرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية. 
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ي�رى الكات�ب أن الفق�ر والقم�ع وغي�اب الديمقراطي�ة داخلي�ا أو عى 
املس�توى الدويل البيئة اخلصبة الحتضان اإلرهاب وتلقيحه وتفرخيه ومن ثم 

استفحاله وانتشاره. وعن موضوع اإلسالم واإلرهاب يقول الكاتب:

»يأمر اإلس�الم بالعدل واإلحس�ان ويرفض اإلره�اب ألنه خيالف هنج 
اإلس�الم يف صون مقومات احلياة وألنه يأخذ الربيء بإثم اجلاين. لقد وضح 
املوقف الرس�مي للدول اإلس�المية عى مجيع الصعد، فهو يشجب اإلرهاب 
ويدعو إىل مكافحته، وكل إدعاء عكس ذلك ال يمت لإلسالم واملسلمني بأية 

صلة إال بمن تأبط اإلسالم!!« )عبيدات، 2004م: 494(.

وع�ن احلم�الت الغربي�ة ضد اإلس�الم واملس�لمني فاألمر أصبح س�يئا 
للغاي�ة بع�د أحداث 11 / 9 يف أمريكا حيث مل يس�بق أن نظ�ر العامل بارتياب 
وحقد وكراهية إىل اإلس�الم مثل نظرته إليه اآلن. وأصبحت كلمة إرهاب ال 
تعني لدى املضللني يف الغرب والرق غري اإلس�الم واملسلمني وأهنام مصدر 

اإلرهاب. يقول عبيدات:

يتعام�ى بعض املؤولني عن جوهر اإلس�الم الرافض لإلرهاب بال لبس 
و ال غموض، فبدأوا محلًة حاقدًة منذ عقود اس�تهدفت »تعريب« و»أس�لمة« 
اإلره�اب يف خطاب إعالمي مكتس�ح هتيمن عليه أي�اٍد خبيثة معادية للعرب 
واملس�لمني. فأصبح العرب واملس�لمون الضحية النموذجي�ة تطبيقا للقاعدة 
اإلعالمي�ة املعروف�ة ل�دى دهاقن�ة اإلع�الم: »ش�يطنة الع�دو«. )عبي�دات، 

2004م: 494(.

حي�دد الكات�ب س�بل مكافحة اإلره�اب يف القض�اء عى الظل�م والقهر 
والفس�اد واهليمنة جنب�ا إىل جنب مع تطبيق ديمقراطي�ة حقيقية داخل الدولة 
وداخل املنظومة الدولية. كام أن االنس�داد ل�دى بعض أنظمة احلكم واهتزاز 
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س�يادة الدولة أمام اهليمنة اخلارجية يش�كالن فجوة تفرز اإلرهاب. إن فش�ل 
الربام�ج التنموي�ة يف العدي�د من الدول، إضافة إىل س�وء اس�تغالل الثروات 
الوطني�ة وس�وء اإلدارة والتوزيع غ�ري العادل للموارد عوام�ل تؤدي إىل نمو 

اإلرهاب وانتشاره يف العديد من دول العامل.  

اإلرهاب الدويل والعدالة اجلنائية )شالال،2003م(

تن�اول ش�الال يف ه�ذا الكت�اب ماهي�ة اإلرهاب واس�تخدام األس�لحة 
الكيميائية والبيولوجية واتفاقيات مراقبة األسلحة وخطر التجارب النووية، 
وموض�وع التميي�ز ب�ني اإلرهاب واملقاوم�ة ودور األمم املتح�دة يف مكافحة 
اإلره�اب. ك�ام ناقش الكاتب أب�رز االتفاقي�ات الصادرة عن األم�م املتحدة 
ملكافح�ة اإلره�اب وتنظي�م عمل املحاك�م اجلنائي�ة يف املعاقبة ع�ى اإلجرام 

وهتديد األمن والسالم الدويل.

يعت�رب الكت�اب حماول�ة لتفس�ري اإلره�اب الدويل واس�تعراض أب�رز ما 
توصل�ت إليه األرسة الدولية م�ن حماوالت قانونية عقابي�ة أو تنظيمية رادعة 

الستئصال هذه الظاهرة اخلطرية التي أصبحت تؤرق العامل بأرسه. 

اشتمل الكتاب عى مالحق مهمة للباحث واملهتم باإلرهاب واالتفاقيات 
الدولي�ة بش�أنه وه�ي عى النح�و التايل: من�ع اجلريم�ة املنظم�ة ومكافحتها، 
األنش�طة اإلجرامي�ة اإلرهابية: التداب�ري ملكافحة اإلرهاب ال�دويل، معاهدة 
نموذجية بش�أن تبادل املس�اعدة يف املس�ائل اجلنائية، معاهدة نموذجية بش�أن 
نق�ل اإلجراءات يف املس�ائل اجلنائية، جتميد مصادر متويل اإلرهابيني املش�تبه 
فيه�م، مكافحة اإلج�رام والعدال�ة اجلنائية، األنش�طة اإلجرامي�ة اإلرهابية، 

تدابري ملكافحة اإلرهاب، وأخريا نظام روما األسايس.
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وظيفة العلامء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب)اخلليفي، 2008م(

  يف ه�ذا املقال يناقش الكاتب موض�وع دور العلامء والدعاة يف مواجهة 
مش�كلة س�لوك اإلرهاب والعنف والتطرف ويس�تعرض دور حكومة خادم 
احلرم�ني الريفني يف هتيئة جماالت الدع�وة وتأييدها ودعمها من أجل حتقيق 
األه�داف املناطة هبا للتوجيه واإلص�الح. وحيدد اخلليفي هذه املجاالت عى 

النحو التايل: املجال القيادي ويتمثل يف:

1�  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

2 � املجلس األعى للشؤون اإلسالمية.

3 �  الرئاسة العامة هليئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

4 � جملس الدعوة واإلرشاد.

جمال تأهيل الدعاة:

1�  كلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

2�  معهد األئمة واخلطباء.

3 �  املعاه�د والكليات الرعية خارج البالد التابعة جلامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية.

4�  امللتقيات الدعوية.

جماالت املنشآت الدعوية:

1�  املساجد يف كل مكان.

2 � املراكز اإلسالمية يف البالد اإلسالمية.

3 � األكاديميات السعودية يف اخلارج والكرايس العلمية.
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4 � الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

5 � جممع خادم احلرمني الريفني امللك فهد لطباعة املصحف الريف.

كام يس�تعرض الكاتب س�تة أس�س لالحتواء احلكيم لس�لوك اإلرهاب 
والتي تتمثل يف التخطيط املتقدم لربنامج احتواء هذا السلوك؛ وإعالم الناس 
بغاية الريعة اإلسالمية؛ وإعالم الناس باملنهج التوجيهي الصحيح؛ وحتديد 
األسباب التي تشجع عى السلوك اإلرهايب؛ وتوجيه أفراد املجتمع للمحافظة 
ع�ى هويته�م وانتامئهم وأخ�ريا بيان انعكاس الس�لوك اإلره�ايب عى صورة 
اإلس�الم وأهله عند غري املس�لمني. خيتم اخلليفي مقال�ه بالتأكيد عى أن عدم 
القيام بالواجب والتقاعس من قبل العلامء والدعاة وغريهم من املسلمني إزاء 
معضلة اإلرهاب يؤدي إىل تفاقم هذه املشكلة وتعاظمها وانتشارها. كام يرى 
أن احت�واء الس�لوك اإلرهايب عمل جيب أن يقوم عى أس�س علمية ومنهجية 

حتى حيقق اهلدف املرجو منه.

التغطية الصحفية ألحداث التفجيـرات اإلرهابيـة فــي مدينة الريـاض 
)البر، 2008م(

يط�رح الب�ر يف ه�ذه الورق�ة إش�كالية العالق�ة ب�ني الصحاف�ة املحلية 
واألزم�ات األمني�ة التي ش�هدها املجتمع الس�عودي يف الس�نوات األخرية. 
يس�تهل الباحث دراس�ته بالتعريف�ات اإلجرائي�ة لإلرهاب واألزم�ة األمنية 
وإع�الم األزمات. من أه�م النتائج الت�ي توصل إليها الباحث أن املراس�لني 

اتبعوا الطريقة التقليدية يف التغطية الصحفية ألحداث الرياض:

وه�ي أن جيمع املحرر م�ا يتحصل عليه من معلومات ويلتقط املصور ما 
يتاح له من مشاهد يف ميدان احلدث ثم يعود املحرر ومعه املصور إلعادة كتابة 
وصياغ�ة الوقائع واألح�داث يف مقر الصحيفة بطريق�ة مرجتلة ال ختضع ألية 
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سياس�ة حتريرية وه�ذا األمر باإلضافة إىل فقدان اهل�دف الواضح من التغطية 
وم�ا ينبغ�ي أن يكون علي�ه مضموهنا ينعكس عى رسع�ة التعامل مع احلدث 

بوصفه حدثا مهام هيم القارئ املواطن...)البر،2008م: 21(.

أما ع�ن معوق�ات التغطية الصحفي�ة املحلية ألح�داث التفجريات ليلة 
وقوعه�ا ف�ريى الكات�ب أن التش�ديد األمن�ي والرقاب�ة الصارمة ع�ى حركة 
الصحفي�ني يف مكان احل�دث أعاقت بدرجة كب�رية التغطي�ة الصحفية املهنية 
ألح�داث التفج�ريات ليل�ة وقوعه�ا. أم�ا ع�ن مس�توى الرضا ع�ن التغطية 
الصحفي�ة ألح�داث التفج�ريات بعد وقوعها فيس�تعرض الكات�ب مجلة من 
األس�باب الت�ي أدت إىل عدم التعامل املهني مع الظاه�رة، من أمهها التقليدية 
املوروث�ة يف التغطي�ة الصحفية، غي�اب املبادرات الصحفي�ة واالعتامد عى ما 
يصدر من اجله�ات األمنية وبيانات القيادة السياس�ية والتعليق عليها ورصد 
ردود املس�ؤولني واملواطنني جتاهها. كام أش�ار الباحث إىل غياب رؤية فكرية 
واضحة أدت إىل تصفية حس�ابات فكرية س�ابقة بدال من الرتكيز عى أسباب 

وخلفيات وانعكاسات األحداث عى املجتمع السعودي. 

من جهة أخرى أعاقت قضية احلرية يف الطرح اإلعالمي املهنية الصحفية 
يف ط�رق جوانب احلدث املختلف�ة. أما عن نوع التغطي�ة الصحفية وحجمها 
فتش�ري نتائ�ج الدراس�ة إىل أن احلجم و الكم ق�د طغى عى نوع امل�ادة املقدمة 
للقراء وهذا بسبب غياب رؤية اسرتاتيجية للصحف السعودية يف تعاملها مع 
الظاهرة، إضافة إىل غياب صحفيني متخصصني يف تغطية مثل هذه األحداث. 
يف هناي�ة دراس�ته قدم البر ث�الث توصيات تضمن�ت األوىل منها احلاجة إىل 
وضع سياسات فكرية وخطط مهنية للتعامل مع مثل هذه األحداث، وركزت 
التوصية الثانية عى رضورة اقرتاح اس�رتاتيجيات عملية من قبل املؤسس�ات 
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األمنية تراعي احلفاظ عى رسية املعلومات واالستجابة حلاجات الرأي العام 
م�ن املعلومات واألخبار املتعلقة بأمنه وحياته. أما التوصية الثالثة فتؤكد عى 
احلاجة إىل تكوين فريق وطني متكامل التخصصات والتمثيل يعهد إليه القيام 
برس�م اس�رتاتيجية فكرية إعالمية تتضمن البعد األمني والفكري يف التعامل 

مع أحداث اإلرهاب.   

اإلعـالم واإلرهاب يف ضوء أحداث احلادي عر من سـبتمرب )حوات، 
2002م(

اس�تعمل الباحث يف دراس�ته املنهج الوصفي النقدي املرتكز عى حتليل 
املضمون الس�يايس يف رصد األحداث النامجة عن تفجريات احلادي عر من 
سبتمرب 2001م، وتداعياهتا وانعكاساهتا وردود األفعال إزاءها. يرى حوات 
أن ي�وم 2001/9/11م،  ه�و ب�كل املعاي�ري حدث حاس�م ب�ني مرحلتني: 
مرحل�ة اإلهيام بأن أمريكا هي الدولة األعظ�م يف العامل التي ال خترتق أية قوة 
يف الع�امل أمنه�ا القومي وه�ذا من خالل اآلل�ة اإلعالمية األمريكي�ة وماكينة 
الدعاي�ة الغربية. أما املرحلة الثانية فهي مرحل�ة ما بعد 9/11 مرحلة حتطيم 
رموز القوة االقتصادية والسياس�ية والعسكرية للواليات املتحدة األمريكية. 
كام يس�تعرض الكاتب أمثلة عن الس�جل اإلره�ايب األمريكي وبعض جرائم 

اإلرهاب الصهيوين املدعوم أمريكيا وأوروبيا ضد العرب والفلسطينيني. 

بخص�وص اس�تغالل أح�داث س�بتمرب 2001م، م�ن قب�ل اإلع�الم 
الصهيوين واالسرتاتيجية األمريكية طويلة املدى يقول حوات ما ييل:

»عم�دت أجه�زة اإلع�الم الصهيوني�ة يف إرسائي�ل والوالي�ات املتحدة 
إىل اس�تغالل أح�داث س�بتمرب 2001 فوجه�ت أصاب�ع االهت�ام إىل العرب 
واملس�لمني مش�علة بذلك فتي�ل رصاع الديان�ات الذي عرب عن�ه بوش بدون 
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حتف�ظ عند إعالنه احلرب الصليبية يف اليوم الث�اين للحادث، وتدخل التغطية 
اإلعالمية املقص�ودة ضمن املرحلة الثالثة يف االس�رتاتيجية األمريكية اهلادفة 
إىل إخض�اع الع�امل لل�ركات، عاب�رات القارات...والتي ال يمك�ن حتقيقها 
إال إذا مت�ت عملي�ة إخضاع العاملني العريب واإلس�المي وتغيري األيديولوجية 
الدينية التي ستظل احلاجز املنيع أمام إدخال العامل يف قالب العوملة«.)حوات، 

2002م: 42(.

يس�تنتج الباحث يف األخري أن اإلعالم اإلرسائييل ابتز الواليات املتحدة 
األمريكية واس�تغل أحداث احلادي عر من س�بتمرب لتحوي�ل النخبة املثقفة 
ورج�ال العلم والفك�ر يف الواليات املتحدة والغ�رب إىل جبهة أمامية معادية 
للع�امل العريب واإلس�المي ومن ثم خل�ق مواجهة ثقافية وفكري�ة بني الغرب 
وكل ما هو عريب وإس�المي. وهكذا أصبح اإلعالم يلعب دورا سلبيا يف نر 
اإلرهاب من خالل زرع أفكار تتس�م باحلق�د والكراهية و الضغينة والراع 
بني الديانات واحلضارات والثقافات بدال من البحث عن األس�باب احلقيقية 
للتط�رف واإلره�اب وحماولة إجياد أس�لوب عم�ل متفق علي�ه دوليا ملحاربة 

اإلرهاب الذي ال دين له وال جنسية وال دولة حمددة ينتمي إليها. 

Alexander، Yonah (2006) (ed.) Counterterrorism Strategies: 
Successes and Failures of Six Nations.

االسرتاتيجيات املضادة لإلرهاب: نجاحات وإخفاقات ست دول.

يس�تعرض ه�ذا الكت�اب جت�ارب كل من الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وفرنس�ا وأملاني�ا وإيطاليا وم�ر ورسيالنكا مع اإلرهاب واالس�رتاتيجيات 
املختلف�ة التي اس�تعملتها هذه ال�دول ملواجهة اإلرهاب. بالنس�بة للواليات 
املتح�دة األمريكي�ة ي�رى ألكس�ندر أن�ه م�ن خ�الل حتلي�ل ودراس�ة تط�ور 
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االس�رتاتيجية األمريكية املضادة لإلرهاب خالل ال�230 سنة املاضية تتضح 
جلي�ا صعوبة حتديد اإلرهاب وماهيته وأس�بابه وج�ذوره واإلجراءات التي 
جي�ب اختاذها ملواجهة اإلرهاب داخليا وخارجيا. أهم ما يميز االس�رتاتيجية 
األمريكي�ة ملكافح�ة اإلره�اب بع�د 11 س�بتمرب 2001م، هو اعت�امد قانون 
املواطنة Patriot Act بتاريخ 26 أكتوبر 2001م. وحسب املرع األمريكي 
ف�إن هذا القانون هيدف إىل تزويد احلكومة األمريكية بالوس�ائل واإلمكانات 
الالزمة والرضورية للبحث واالستقصاء واملتابعة والتوقيف والتنفيذ ومعاقبة 

اإلرهابيني.   

يف الفصل الثاين من الكتاب يناقش غيوم بارمانتيي التجربة الفرنس�ية يف 
مواجهة اإلرهاب ويؤكد عى أن هذه الظاهرة ليست جديدة عى فرنسا بل إهنا 
تعود إىل قرون خلت. عى عكس دول عديدة تعاين فرنسا من خطر اإلرهاب 
الداخ�يل املتمث�ل يف احل�ركات االنفصالية يف كورس�يكا وبريطاني�ا إضافة إىل 
خط�ر اإلرهاب اخلارجي والذي يتمثل يف مجاع�ات إرهابية عديدة هتدف إىل 
رضب املصالح الفرنسية داخل فرنسا. تتمثل االسرتاتيجية الفرنسية ملكافحة 
اإلره�اب م�ن الناحي�ة التنظيمي�ة اإلداري�ة يف رئيس ال�وزراء ال�ذي يرتأس 
املجل�س وعضوية كل من وزراء الداخلية، الدفاع، اخلارجية، العدل واملالية. 
يق�وم املجلس بتقيي�م األخطار وحي�دد الوس�ائل ملواجهتها. أما ع�ن الناحية 
التنفيذي�ة فهن�اك جتنيد لق�وات الرطة وال�درك الوطني والقوات املس�لحة 
حلراس�ة املواقع احلساس�ة يف فرنس�ا. خيتم بارمانتيي مقاله عن االس�رتاتيجية 
الفرنس�ية ملكافح�ة اإلرهاب بالتنوي�ه إىل التجنيد الدويل واالهتامم الس�يايس 
للتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب بعد 11 س�بتمرب 2001م. ويش�ري الكاتب 
إىل دور فرنس�ا يف هذا املجال واخلربة التي اكتسبتها عى املستوى األورويب يف 
إطار عملية ش�نجان للتع�اون األورويب ملكافحة اإلره�اب. كام يؤكد عى أن 
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فرنس�ا اقتنعت من جتربتها الطويلة مع اإلرهاب أن حماربة هذه الظاهرة حتتاج 
أكث�ر م�ن اإلجراءات العس�كرية والردعي�ة. إن تفكيك الش�بكات اإلرهابية 

العاملية يتطلب جتنيد جمموعة من الوسائل والسبل وحجم كبري من الصرب.
يس�تعرض يف الفصل الثال�ث من الكتاب أولريش ش�نيكينر جتربة أملانيا 
يف مكافح�ة اإلرهاب. كغريها من بعض الدول األوروبية عانت أملانيا خالل 
ال��35 س�نة املاضي�ة من أش�كال وأنواع م�ن العملي�ات اإلرهابي�ة الداخلية 
واخلارجي�ة م�ن قب�ل جمموعات خمتلف�ة وألغراض متع�ددة، ف�كان من هذه 
األع�امل اإلرهابي�ة ما هو حم�يل وما هو دويل وم�ا هو متع�دد القوميات. يرى 
شنيكينر أن االسرتاتيجية األملانية ملكافحة اإلرهاب قبل 11 سبتمرب 2001م، 
كان�ت مركزة عى الداخل معتربًا أن خطر اإلرهاب هو خطر داخيل بالدرجة 
األوىل. اضطرت أملانيا بعد أحداث احلادي عر من سبتمرب أن تضع مجلة من 
القوانني واإلج�راءات للتعامل مع املعطيات اجلدي�دة لإلرهاب التي ركزت 
ع�ى إلغ�اء االمتيازات الدينية وجتريم االنتس�اب أو التع�اون مع أي جمموعة 
إرهابية، مراجعة قانون اهلجرة، مراقبة حركة األموال بني املجموعات املشتبه 
فيها. وبموجب هذه القوانني اجلديدة مل تعد مش�كلة اإلرهاب مش�كلة حملية 
ب�ل أصبحت م�ن أولوي�ات السياس�ة األمنية والسياس�ة اخلارجي�ة األملانية. 
إن التعام�ل م�ع الظ�روف اجلدي�دة لإلره�اب ال�دويل أدى إىل جمموع�ة من 
األس�ئلة املثرية للجدل ولبعض التناقضات كإش�كالية احلريات املدنية مقابل 
االهتامم�ات األمني�ة، وتناق�ض األه�داف في�ام خي�ص السياس�ات الداخلية 
واخلارجية، ومسألة االختالف بني األمن الداخيل واخلارجي وكذلك مشكلة 

جتزئة الشبكة األمنية وأخريا املستويات املتعددة للعدالة والشؤون الداخلية.

تعت�رب إيطاليا من ال�دول التي عانت كثريا من اإلره�اب الذي يتمثل يف 
هذا البلد باخلصوص بإرهاب اليس�ار وإرهاب اليمني. فإرهاب اليس�ار كان 
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حيارب الدولة الرأس�املية وإرهاب اليمني كان يدف�ع بالدولة إىل انتهاج نظام 
شمويل. ففي فرتة السبعينيات متثلت اسرتاتيجية إيطاليا يف مكافحة اإلرهاب 
يف أس�لوبني: األس�لوب األول يعتمد عى االخرتاق والثاين عى التوبة. لكن 
منظ�امت املافي�ا يف إيطالي�ا جعل�ت األم�ر أكثر تعقي�دا حيث إهنا اس�تعملت 
اجلامع�ات اإلرهابية يف حتقيق أهدافها. تش�ري مريلو يف ه�ذا املقال إىل املخاطر 
اجلدي�دة الت�ي زادت م�ن تضخ�م مش�كلة اإلره�اب يف إيطالي�ا واملتمثلة يف 
اإلسالم السيايس واإلرهابيني املهاجرين وحتالفهم مع املجرمني املحليني. من 
جهته�ا زادت العومل�ة من تعقد معضلة اإلرهاب حي�ث أعطتها أبعادًا دولية. 
تقول الكاتبة إنه باإلمكان احلد من األنش�طة اإلرهابية عن طريق ضامن تنمية 
اقتصادية مس�تقرة، االس�تجابة للطلب املتنامي عى العمل، حقوق اإلنسان، 
الديمقراطية، وس�لطة القانون يف تلك الدول التي تشكل مصدر املخاطر عى 

األمن الدويل.

يف الفص�ل اخلام�س من الكتاب يس�تعرض أمحد أبو الوف�اء جتربة مر 
يف مكافحة اإلرهاب ويش�ري إىل األس�باب الداخلي�ة واخلارجية لإلرهاب يف 
مر. بالنسبة لألسباب الداخلية حيددها يف األسباب االقتصادية واالجتامعية 
)الفق�ر، تدين اخلدمات االقتصادية واالجتامعية، البطالة والفجوة الكبرية بني 
الطبقات االجتامعية( واألس�باب السياسية واملؤسسية )عدم احرتام احلريات 
الفردي�ة وبعض احلقوق، عدم فعالية األحزاب السياس�ية، غياب مؤسس�ات 
الدولة يف بعض املناطق( واألس�باب الثقافية والدينية )غياب التسامح الثقايف 
والديني(. أما بالنس�بة للعوامل اخلارجية فيحددها يف االعتداء عى املسلمني 
يف بع�ض مناط�ق العامل ب�دون تدخ�ل بع�ض دول املنظومة الدولي�ة والكيل 
بمكيال�ني. كام توجد هناك الرغبة يف إضع�اف اقتصاد مر هبدف إخضاعها 
لس�يطرة دول خارجي�ة. أما بالنس�بة لط�رق مواجهة اإلره�اب من قبل مر 
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فهن�اك عدة وس�ائل وس�بل، كاملواجهة عن طري�ق الرطة وأجه�زة األمن، 
وعن طريق املؤسس�ة الدينية التي تركز عى أن اإلسالم ينبذ العنف والتطرف 
واإلره�اب، وكذل�ك عن طري�ق املؤسس�ة القضائية من خ�الل التريعات 
والقوانني املختلفة كاملصادقة عى القانون رقم 97 لسنة 1992م. من الوسائل 
التي تستعملها مجهورية مر كذلك وسائل اإلعالم. وهناك كذلك املواجهة 
اخلارجية عن طريق األنشطة الدبلوماسية والتعاون الدويل وتبادل املعلومات 
حول الش�بكات اإلرهابية. كام تس�تخدم مر وس�يلة املواجهة الداخلية عن 
طري�ق تبني الربام�ج االجتامعية واالقتصادية املختلف�ة كاملواصالت والرتبية 
والتعلي�م وتوف�ري املياه والكهرب�اء واخلدم�ات الصحية والعم�ل عى تطوير 

الظروف املعيشية للطبقات املحرومة.

يف الفصل الس�ادس من الكتاب يناقش فرنون منديس مشكلة اإلرهاب 
يف رسيالنكا والتي تتمحور أساس�ا حول املش�كل القائم بني األغلبية املتمثلة 
يف الس�ينهاليني )73 % م�ن الس�كان( والتامي�ل )12.6 %(. قبل االس�تعامر 
الربيط�اين للجزي�رة، كان الس�ينهاليون والتامي�ل يعيش�ون يف ت�آخ وتناغ�م 
كبريين، لكن بمجيء االس�تعامر الذي أصبح يفضل التاميل عى السينهاليني 
تغريت هذه الوضعية. وبعد االس�تقالل حاول السينهاليون إعادة األمور إىل 
ما قبل االس�تعامر واملس�اواة بني اجلميع، األمر الذي مل يتقبل�ه التاميل واعترب 

متييزًا وفصاًل وهكذا بدأت األعامل اإلرهابية يف اجلزيرة منذ 1956م.

يف الفصل اخلتامي للكتاب يرى ألكس�ندر أن جتارب الدول الست التي 
شملتها الدراس�ة )الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، مر، 
ورسيالنكا( مع اإلرهاب تشري إىل جوانب النجاح ونقاط الفشل يف مكافحة 

اإلرهاب ويستنتج ما ييل:
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أوالً:املنظومة الدولية مطالبة بتطوير اإلمكانات والوسائل الالزمة للمواجهة 
والتقليل من املخاطر املستقبلية.

 ثاني�ًا: ال توجد حل�ول جاهزة ومثالية لألخطار النامج�ة عن اإلرهاب. فمع 
التط�ورات التي تش�هدها التحدي�ات األمنية لل�دول يتوجب إعادة 
لالس�تجابة  لإلره�اب  املض�ادة  االس�رتاتيجيات  وتكيي�ف  النظ�ر 

للمعطيات اجلديدة.

 ثالثًا: الصرب، احللول، املثابرة واإلرادة السياسية واملتابعة املستمرة لإلرهابيني 
وحلفائهم تش�كل العنارص الرئيسة لالسرتاتيجية املضادة لإلرهاب. 
ك�ام جيب عى الدول أن تتجن�ب ردود األفعال املبال�غ فيها والتي قد 
تؤدي إىل الردع واخرتاق احلريات املدنية وبذلك إضعاف املؤسسات 

الديمقراطية التي هتدف إىل املحافظة عليها.

رابعًا: »املامرسات األمثل« ملحاربة اإلرهاب � حمليا، وإقليميا ودوليا � تتمثل 
يف جمموع�ة واس�عة من األعامل كإقص�اء القيادات العملي�ة، القضاء 
عى الوس�ائل واإلمكانات املادية واللوجيس�تية، القضاء عى وسائل 
االتص�ال، جتفيف املنابع املالية وفرض معاقب�ات صارمة عى الدول 

الراعية لإلرهاب. 

خامس�ًا: يقرتح ن�واه جمموعة من اإلجراءات القانوني�ة حمليا ودوليا وكذلك 
إرشاك مجعيات املجتمع املدين كاملؤسس�ات الدينية واملهنية ومجعيات 
ومؤسس�ات الرتبي�ة والتعليم للمس�امهة يف احلرب ض�د اإلرهاب. 

)نواه، 2006م: 216(.                

Nacos، Brigitte L. (1994) Terrorism and the Media: From 
the Iran Hostage Crisis to the World Trade Center Bombing. 
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ـ اإلرهاب ووسـائل اإلعالم: من أزمة الرهائن يف إيران إىل أحداث 
املركز التجاري العاملي

تس�تعرض ناك�وس يف هذا الكتاب كيف تعاملت واس�تجابت وس�ائل 
اإلع�الم واجلمهور وصن�اع القرار مع أهم األع�امل اإلرهابية ضد الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة خالل ال� 15 س�نة املاضية. وتنطلق الكاتب�ة من فكرة أن 
اإلرهابي�ني حياول�ون اس�تغالل الرواب�ط بني وس�ائل اإلعالم وال�رأي العام 
وصناع�ة الق�رار الرئايس وه�م ينجحون يف حتقي�ق أهدافهم حي�ث يقومون 
باألع�امل اإلرهابي�ة. ال تكمن أمهي�ة اإلرهاب الدويل يف ع�دد األرواح أو يف 

الدمار واخلسائر، بل تكمن يف حجم الرعب واخلوف الذي حيدثه. 

ت�رى الكاتبة أن من خالل وس�ائل اإلعالم يص�ل اإلرهابيون الدوليون 
إىل اجلمه�ور وإىل صن�اع الق�رار يف جمتمعه�م املس�تهدف ألن الصحافة احلرة 
ه�ي القن�اة األساس�ية يف إيص�ال اإلرهابيني باجلمه�ور واحلكوم�ات. حتقق 
أح�داث العنف أه�داف اإلرهابيني إال إذا اس�تقطبت ه�ذه األحداث تغطية 
إعالمية كبرية. وهلذا يرى الكثريون أن وسائل اإلعالم هي حياة وأوكسجني 
اإلرهابيني ومن دوهنا س�يتوقف اإلرهاب. يقوم اإلرهابيون بأعامهلم لتحقيق 
ثالثة أهداف: للحصول عى االهتامم، االعرتاف وكذلك درجة من االحرتام 
والرعية. فإن تقوم وسيلة إعالمية بمقابلة مع إرهايب فهذا يعني أهنا وضعته 
يف نفس مقام السيايس والدبلومايس وصانع القرار وهذا يعني أن اإلرهايب يف 
هذه احلالة ال يقل أمهية عن غريه من رجال السياس�ة. وبالنس�بة للجمهور ما 
دام أن وس�ائل اإلعالم خصصت مس�احة زمنية أو حتريرية هلذا الشخص أي 

اإلرهايب فهذا يعني أنه يستحق كل هذا االهتامم واالحرتام والرعية.    

Combs، Cindy C.(2003) Terrorism in the Twenty-First Century. 
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اإلرهاب يف القرن احلادي والعرين
ينقس�م الكتاب إىل مخس�ة أجزاء. تناولت الكاتبة يف اجل�زء األول ماهية 
اإلرهاب وتارخي�ه واإلرهاب واأليديولوجية. أما اجل�زء الثاين فركز عى من 
هم اإلرهابيون؟ وإرهاب الدولة والبعد التجاري لشبكات اإلرهاب وتدويل 
اإلره�اب يف أوروب�ا. ناق�ش اجل�زء الثال�ث من الكت�اب موض�وع عمليات 
اإلره�اب م�ن تدري�ب وتكتي�كات واإلع�الم كس�الح يس�تعمله الطرفان: 
اإلرهابيون من جهة والصحافيون من جهة أخرى. كام تطرقت الكاتبة يف هذا 
اجلزء إىل اإلرهاب املحيل يف الواليات املتحدة األمريكية. يناقش اجلزء الرابع 
من الكتاب االس�تجابات القانونية والتريعية والتنظيمية لإلرهاب وكذلك 
االس�رتاتيجيات املض�ادة لإلرهاب واس�تعامل الق�وات اخلاص�ة واملبادرات 
القانونية ملواجهة اإلرهاب واس�تعامل االستخبارات واالستعالمات ملواجهة 
الش�بكات اإلرهابية وأخريا اإلجراءات األمنية للتعامل مع خماطر اإلرهاب. 
أم�ا اجلزء األخري من الكتاب فهو عبارة عن دراس�ة اس�ترافية لإلرهاب يف 
القرن احلادي والعرين واملخاطر العديدة التي س�تواجهها املنظومة الدولية 
م�ن أس�لحة الدمار الش�امل. كام يس�تعرض هذا اجل�زء االجتاه�ات اجلديدة 

لإلرهاب يف القرن احلادي والعرين واحلرب عى اإلرهاب.
ترى الكاتبة أن اإلرهاب يف القرن احلادي والعرين سيكون خمتلفا عن 
القرن املايض وسيستمر وسينتر يف ربوع املعمورة ما دامت الفجوة قائمة بني 
الش�امل واجلنوب وما دام أن هناك 2.8 مليار إنس�ان فوق املعمورة يعيشون 
ع�ى أق�ل من دوالري�ن يف اليوم، وم�ا دام أن الغرب ما زال مل يفهم اإلس�الم 
وأن العامل اإلسالمي ما زال مل يفهم ثقافة وديانة الغرب. ختتتم كومبس كتاهبا 
بالتأكي�د عى أن املنظومة الدولية مطالبة بمواجهة اإلرهاب الدويل الذي يثري 
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ع�دة قضاي�ا ذات الطابع اإلنس�اين، واألخالق�ي والقانوين والس�يايس، هذه 
القضاي�ا يف الوق�ت احلارض، ومع األس�ف الش�ديد مل ُيتفق ع�ى إجياد قوانني 

وحلول هلا.  
L.Windsor، (2003) «Promoting Democratization Can 

Combat Terrorism». 

تنطلق الباحثة يف هذا الدراس�ة من إش�كالية مهم�ة، وهي: هل نر قيم 
الديمقراطي�ة يف الع�امل س�يمنع م�ن جت�دد األع�امل اإلرهابية ض�د الواليات 

املتحدة والعامل احلر؟
ترى ويندس�ور ب�أن ن�ر الديمقراطية هي أحس�ن اس�رتاتيجية مضادة 
لإلره�اب يف أعقاب هج�امت س�بتمرب 2001م، خصوصا وأن املؤسس�ات 
الديمقراطية تعمل عى حل املش�اكل واملنازعات بطرق س�لمية، كام أهنا توفر 
سبل املش�اركة يف عملية صنع القرارات السياسة والتنموية. أضف إىل ذلك، 
فإهن�ا يمكن أن تس�اعد يف التعامل م�ع الظروف الراهنة الت�ي أدت إىل ظهور 
وانتش�ار التط�رف اإلس�المي.وترى الباحث�ة أن الرق األوس�ط قد أصبح 
مص�درا لألع�امل اإلرهابية ألنه غ�ري ديمقراطي بش�كل عام، وج�ل أنظمته 
وحكوماته تفتقر إىل الرعية والقدرة عى االس�تجابة للتحديات االجتامعية 
واالقتصادية التي تواجهها املنطقة.إن نر الديمقراطية كجزء من اسرتاتيجية 
أوس�ع، يمكن أن يس�اعد عى حل معظم القضايا واألزم�ات التي يظهر فيها 
اإلره�اب. إن تش�جيع الديمقراطي�ة يف الرق األوس�ط س�يمكن من طرح 
أفكار بديلة بوس�عها التأثري عى التطرف والنش�اط اإلرهايب الذي يس�تهدف 
املصال�ح األمريكية يف الرق األوس�ط.إن مواجهة اإلرهاب يف املنطقة جيب 
أن ال تك�ون أحادي�ة اجلانب ألهنا ستس�فر ع�ن نتائج جزئي�ة، إذ ال بد من أن 

تكون املواجهة شاملة وقائمة عى السياسة الديناميكية ملحاربة اإلرهاب. 
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إن الوالي�ات املتحدة األمريكية قد بدأت بعد هجامت س�بتمرب يف وضع 
برامج ومبادرات لنر الديمقراطية يف منطقة الرق األوس�ط، وذلك بتعزيز 
اجله�ود الدبلوماس�ية التي تظهر للش�عوب واحلكومات أن حقوق اإلنس�ان 
واملامرسات الديمقراطية هي من أهم أولوياهتا يف املنطقة ككل. ويتعني عليها 
لتحقي�ق ذلك ربط األنش�طة الدبلوماس�ية باملس�اعدات االقتصادية املوجهة 
 اسرتاتيجيًا ملساندة القوى املؤيدة لإلصالحات الديمقراطية يف الرق األوسط.
إن هذه الدراس�ة تركز عى جزء واحد مهم ملعاجلة ظاهرة اإلرهاب يف منطقة 
ال�رق األوس�ط وتتجاه�ل كليا بقية املش�اكل األساس�ية املغذي�ة للخطاب 
املتط�رف الذي تتبناه اجلامعات اإلرهابية يف املنطق�ة العربية وهو حل القضية 
الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه املروعة ومنها قيام دولته 

املستقلة وعاصمتها القدس الريف، وضامن حق العودة للمهجرين.

أض�ف إىل ذل�ك، فإن املنطق�ة، خصوصا بع�ض الدول الفق�رية، حتتاج 
مل�روع »مارش�ال رشق أوس�طي« ينقذها م�ن األزمات االقتصادي�ة الناجتة 
بعضها عن اهليمنة والس�يطرة الغربية عى دوالي�ب االقتصاد العاملي والبنوك 

العاملية ومنها صندوق النقد الدويل الذي يميل سياساته عى البلدان الفقرية.

كام فشلت الباحثة يف استعراض إخفاق وفشل سياسة اإلدارة األمريكية 
يف عه�د ب�وش يف حمارب�ة اإلره�اب حيث تأك�د أن الكيل بمكيال�ني وحماولة 

فرض الديمقراطية عى ظهر الدبابات ال جدوى منه.

1. 8. 1 مالحظات عامة عىل الدراسات السابقة

إن التط�رق ملختل�ف ه�ذه الدراس�ات والبح�وث قد س�اعدنا يف رصد 
املالحظات التالية:
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1� حاولت خمتلف هذه الدراسات أن حتدد مفهوم اإلرهاب حتديدا دقيقا 
مركزة عى طابعه العدواين والظالمي، واس�تهدافه للمدنيني العزل، 
واس�تخدامه ملختل�ف وس�ائل التأث�ري والتخري�ب واألذى النف�يس 

والفكري واجلسدي والروحي.

2� أبرزت جل الدراسات العربية الفروق القائمة ما بني مفهوم اإلرهاب 
واملقاوم�ة املروعة وحق الش�عوب املس�تعمرة واملظلوم�ة يف تقرير 

مصريها، وعى رأسها الشعب الفلسطيني.

3� أك�دت خمتلف الدراس�ات العربية أن هن�اك اختالفا جوهريا واضحا 
بني اإلسالم واإلرهاب، إذ ليس هناك عالقة ما بني القيم اإلسالمية 
النبيلة وظاهرة اإلرهاب، وأن اإلسالم بريء كليا ومتاما من األعامل 

اإلرهابية. 

4�  مل تتطرق خمتلف هذه الدراس�ات ألهم السياسات واالسرتاتيجيات 
واآللي�ات الت�ي تبنته�ا خمتلف ال�دول العربي�ة لتصدهيا هل�ذه اآلفة 

اخلطرية.

5�  س�اعدت هذه الدراس�ات يف حتدي�د اإلطار العام للبح�ث واألبعاد 
املختلفة التي تؤثر يف تطور ظاهرة اإلرهاب يف املجتمعات العربية. 

6�  س�امهت خمتل�ف ه�ذه الدراس�ات يف صياغ�ة إش�كالية وف�روض 
الدراسة، من حيث الرتكيز عى أهم التحديات التي تواجهها الدول 

العربية يف تصدهيا هلذه اآلفة اخلطرية. 
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1 8 .2  أوجه اخلالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

ع�ى عكس معظم الدراس�ات الس�ابقة، تناول�ت هذه الدراس�ة ظاهرة 
اإلرهاب من جوانبها وأبعادها املختلفة: االجتامعية و السياسية واالقتصادية 
والثقافية والتارخيية والدينية حيث إهنا  ظاهرة متعددة األبعاد وظاهرة معقدة 
وتتش�ابك فيه�ا العدي�د من العوامل واألس�باب. ك�ام اهتمت هذه الدراس�ة 
باس�تعراض الربام�ج الوطنية ملكافحة اإلره�اب بالدراس�ة والتحليل حيث 
رك�زت عى جوان�ب القوة والضع�ف فيها ونق�اط التش�ابه واالختالف فيام 
بينه�ا. فمنه�ا من ركز ع�ى معاجلة اإلره�اب بال�ردع والقوة ومنه�ا من ركز 
ع�ى التوعية والعالج النفيس والس�يكولوجي والرتكيز عى دراس�ة أس�باب 
اإلرهاب ومعاجلتها. كام ختتلف هذه الدراسة عن سابقاهتا يف أهنا ركزت عى 
البع�د التوع�وي اإلعالمي بحيث إن مش�كلة اإلرهاب هي مش�كلة يف ذهن 
هؤالئ�ك الذين يامرس�ونه ويس�تعملونه لتحقيق أهدافهم. م�ن جهة أخرى، 
تناولت هذه الدراسة بالرح والتحليل إشكالية اإلرهاب واإلعالم والعالقة 
الصعبة واملعقدة بينهام، والس�بل والطرق املختلفة التي تس�تعملها املؤسسات 
اإلعالمية املختلفة لتغطية اإلرهاب والتعامل معه. فمن يستغل من؟ ومن يبتز 
م�ن؟ فاإلرهابيون يبحثون دائام عن احلضور اإلعالم�ي واالهتامم اإلعالمي 
الكب�ري للوص�ول إىل أكرب ق�در ممكن من ال�رأي العام وتدوي�ل قضيتهم. أما 
وس�ائل اإلعالم فترتقب األعامل اإلرهابي�ة ألهنا حتتوي عى الغرابة و اإلثارة 

واالهتامم الكبري من قبل اجلمهور والشعوب والدول واألمم.
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الفصل الثاين

اإلرهاب: املفاهيم واألسباب واجلذور
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2 . اإلرهاب: املفاهيم واألسباب واجلذور 
أصبحت ظاهرة اإلرهاب ظاهرة القرن احلادي والعرين بكل امتياز؛ 
فاملش�كلة أصبح�ت أداة للسياس�ة والعالقات الدولي�ة واحلضور اإلعالمي 
والوص�ول إىل ال�رأي العام مما جعلها مادة دس�مة تتفنن وس�ائل اإلعالم يف 

تناوهلا وتغطيتها ومناقشتها. 

ومن أهم التحديات التي تفرضها ظاهرة اإلرهاب عى املنظومة الدولية 
هي تعريف كلمة »إرهاب« حيث إىل حد اآلن ال يوجد تعريف شامل ومانع 

للكلمة.

2. 1 حتديد املفهوم
يثري جمرد الكالم عن اإلرهاب عدة تساؤالت وجدال بسبب املشكالت 
التي حتيط بتعريف هذه الظاهرة وحتديد دوافعها وأبعادها وأهدافها. ونالحظ 
هنا اختالف نظرة كل جمتمع وكل دولة للمفهوم، وقد س�اهم هذا اإلش�كال 
يف االلتباس والتداخل والفوىض يف الطرح واملعاجلة والتحليل. فحتى اليوم 
ال يوج�د تعريف لإلره�اب متفق علي�ه دوليا وذلك ألس�باب تتعلق بتباين 
املصالح واختالف املعايري والقيم بني الدول واملجتمعات ما أدى عى س�بيل 
املثال لعدم التمييز يف الكثري من احلاالت ما بني اإلرهاب واملقاومة املروعة 

لالحتالل. 

ويرتبط إطالق تس�مية إرهايب بالرؤية السياس�ية والفلس�فة االجتامعية 
التي تؤمن هبا املؤسس�ات واملنظامت ووس�ائل اإلعالم، ك�ام تلعب املصالح 

املختلفة التي تدافع عنها تلك املنظامت دورا كبريا يف ذلك. 
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2. 1. 1 التعريف اللغوي

يؤكد علامء اللغة أن أصل كلمة إرهاب مشتقة من الفعل: رهب يرهب؛ 
ويقصد منه�ا التخويف، والفزع. واإلرهايب هو الذي حيدث اخلوف والفزع 

عند األبرياء.

2. 1. 2 التعريف الداليل
عرفت�ه االتفاقي�ة العربي�ة ملكافح�ة اإلرهاب بأن�ه:»كل فعل م�ن أفعال 
العن�ف أو التهدي�د ب�ه، أي�ا كان�ت دوافع�ه أو أغراض�ه، يقع تنفي�ذه ملروع 
إجرام�ي فردي أو مجاع�ي، هيدف إىل إلق�اء الرعب بني الن�اس أو ترويعهم، 
أو تعري�ض حياهتم أو حرياهت�م وأمنهم للخطر، أو إحلاق ال�رضر بالبيئة، أو 
بأح�د املراف�ق أو األمالك )العام�ة واخلاصة( أو احتالهلا أو االس�تيالء عليها 
أو تعري�ض أح�د املوارد الوطني�ة للخطر« )املادة األوىل م�ن االتفاقية العربية 
ملكافحة اإلرهاب 1998م(. بالرغم من أن هذا التعريف يربز مظاهر وطبيعة 
النشاط اإلرهايب؛ إال أنه مل يتطرق للوسائل واألساليب املستخدمة من طرف 
اإلرهابي�ني وه�ي عدي�دة ومتنوعة، بل قد تأخذ أش�كاال حديثة: كالرس�ائل 
اإللكرتوني�ة، والرس�ائل القص�رية )SMS(. ك�ام أن هذا التعري�ف مل يتطرق 
ملختل�ف القطاع�ات، واملج�االت، واألنش�طة اإلرهابية، وهو م�ا ركز عليه 
تعري�ف املجمع الفقهي اإلس�المي، وذلك بتحدي�ده للجوانب والقطاعات 
الت�ي يس�تهدفها اإلره�اب؛ إذ يؤك�د التعري�ف ب�أن اإلرهاب ه�و: »عدوان 
يامرس�ه أف�راد أو مجاع�ات أو دول بغي�ا عى اإلنس�ان )دينه، ودم�ه، وعقله، 
وماله، وعرضه(. ويش�مل صنوف التخويف واألذى، والتهديد والقتل بغري 
حق، وما يتصل بصورة احلرابة وإخافة الس�بل، وقطع الطريق، وكل فعل من 
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أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا ملروع إجرامي فردي أو مجاعي، هيدف 
إىل إلق�اء الرع�ب بني الن�اس، أو ترويعه�م بإيذائهم، أو تعري�ض حياهتم أو 
حريته�م، أو أمنهم أو أحواهل�م للخطر، ومن صنوفه إحلاق الرضر بالبيئة، أو 
بأحد املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية، أو 
الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفس�اد يف األرض التي هنى اهلل سبحانه 
وتع�اىل عنه�ا«. )قرارات املجم�ع الفقهي اإلس�المي � اتفاقي�ة منظمة املؤمتر 

اإلسالمي بشأن اإلرهاب لسنة 1999م(.    
وق�د جاء يف ق�رارات األمم املتحدة ب�أن اإلرهاب ه�و: »تلك األعامل 
الت�ي تع�رض للخط�ر أرواحا بري�ة بريئة أو هت�دد احلريات األساس�ية، أو 
تنتهك كرامة اإلنس�ان«. ويف السياق نفس�ه، عرفه خرباء األمم املتحدة بأنه: 
»اس�رتاتيجية عنف حمرم دوليا، حتفزها بواعث عقدية )إيديولوجية( تتوخى 
إح�داث الرعب داخل املجتمع لتحقيق الوصول إىل الس�لطة أو تقويضها«. 
لق�د رك�ز ه�ذا التعري�ف عى اهل�دف اجلوه�ري لإلره�اب وه�و الوصول 
للس�لطة أو تقويضها، ولكن يف بعض احلاالت فإن اإلرهاب يستهدف خلق 
بلبل�ة وف�وىض يف املجتمع. كام أن بواعث وأس�باب اإلره�اب ال تكون دائام 

إيديولوجية بل قد تكون اقتصادية أو ثقافية أو اجتامعية.  
م�ن خالل التطرق هلذه التعاريف فإنه يتبني لنا بأن هناك اختالفا وتباينا 
واضحا يف حتديد تعريف لإلرهاب، وهذا راجع لعدة أس�باب، ولعل أمهها: 
االلتب�اس القائم بينه وب�ني املفاهيم واملصطلحات املرتبطة بحقوق ش�عوب 
الع�امل يف النض�ال والكف�اح واجله�اد واملقاوم�ة من أج�ل حتقيق اس�تقالهلا 

والدفاع عن مصاحلها. 
كام أن بعض البلدان ليس لدهيا تريعات وقوانني حتدد الفروق القائمة 
ما بني الس�لوك اإلجرامي والعدواين وآف�ة اإلرهاب، إذ ليس هناك فرق من 
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الناحي�ة التريعي�ة والقانوني�ة م�ا بني اجلريم�ة خصوصا املنظمة والس�لوك 
اإلرهايب.

أض�ف إىل ذل�ك، فإن مصال�ح اجلهات واملؤسس�ات التي حت�دد وتضع 
التعاريف املختلفة لإلرهاب تستمدها وتستلهمها بشكل مبارش أو غري مبارش 
من مصاحلها الذاتية، وقد تتعارض هذه املصالح مع مصالح ش�عوب أو دول 
أو مؤسس�ات أخ�رى، ونح�ن نعلم بأن بع�ض الدول الكربى حت�دد وتعرف 
اإلرهاب، والسلوك اإلرهايب، واملنظامت واجلامعات والشخصيات اإلرهابية 

وفق مصاحلها احليوية واالسرتاتيجية.  
فاإلرهاب هو ح�دث مفاجئ وغري متوقع، منظم، وهو عنف وعدوان 
غ�ري م�روع يقوم به فرد أو مجاع�ة  ويكون عادة مّوجها ض�د مدنيني أبرياء 
ويس�تهدف احلضور اإلعالمي والعلنية والدعاية للفت انتباه أكرب عدد ممكن 
م�ن الناس هبدف الوصول إىل ال�رأي العام من أجل التأث�ري يف صانع القرار 

لتحقيق غايات اجتامعية وسياسية واسرتاتيجية. 

2. 2  اإلرهاب: األسباب واجلذور
اإلرهاب ظاهرة معقدة ومتش�ابكة تفرزها مجلة من العوامل واألسباب 
والسياس�ية  الثقافي�ة  م�ع  والنفس�ية  الش�خصية  العوام�ل  تتداخ�ل  حي�ث 
واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة لتش�كل ظاه�رة اإلرهاب التي هت�دف إىل حتقيق 
األه�داف من خ�الل العنف والقت�ل واجلريم�ة وإلغاء اآلخ�ر وإقصائه من 

الوجود.
أم�ا ع�ى الصعيد ال�دويل فتتلخ�ص األس�باب السياس�ية واالقتصادية 
واالجتامعية التي تفرز اإلرهاب حسب جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم 

املتحدة فيام ييل:
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 »س�يطرة دولة عى دولة أخرى، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، 
وممارس�ة القم�ع والعنف والتهج�ري، وعدم الت�وازن يف النظ�ام االقتصادي 
العامل�ي واالس�تغالل األجنب�ي  للم�وارد الطبيعية لل�دول النامي�ة، وانتهاك 
حقوق اإلنس�ان السياس�ية واالقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية بالتعذيب أو 
الس�جن أو االنتق�ام، واجل�وع واحلرمان والب�ؤس واجلهل، وجتاه�ل معاناة 

شعب ما يتعرض لالضطهاد، وتدمري البيئة«. 

إن اس�تعراض األس�باب والعوامل التي تولد اإلرهاب ال يعني حماولة 
تربيره وإجياد حجج النتشاره وتوسعه يف العديد من املجتمعات وإنام اهلدف 
حت�دده طبيع�ة الظاهرة التي مل توجد هكذا من العدم وإنام هناك دائام أس�باب 
وآليات ألي ظاهرة من الظواهر سواء كانت اجتامعية أم سياسية أم غري ذلك. 
تتعدد أسباب اإلرهاب وختتلف حسب ظروف وطبيعة كل جمتمع، وظاهرة 
اإلره�اب ظاه�رة معق�دة ومتش�عبة، الوق�وف عن�د أس�باهبا وأبعادها ليس 
بالعملي�ة الس�هلة. فاإلرهاب ظاه�رة تعكس وضعا غري س�وي يف املجتمع، 
يك�ون يف معظم األحيان تعبرًيا عن االس�تياء والتهمي�ش واإلقصاء والتنكر 
للواقع وللقيم السائدة يف املجتمع. فهو إذن ظاهرة ال تؤمن باآلخر وال تؤمن 
باحلوار وال حتى بالقيم اإلنسانية. اإلرهاب يكون بعيدا كل البعد عن املنطق 
والبص�رية ويؤمن بالنفي الكامل جلمي�ع القيم األخالقية. فالعقلية اإلرهابية 
إذن جت�د مصدرها يف رفض ما هو موجود يف املجتمع والثورة عليه، وتتس�م 
بالكراهية واحلقد واإلنكار األخالقي لكافة القيم. ومما زاد يف تعقيد الظاهرة 
وتش�ابك أطرافها اس�تعامل اإلرهاب من قبل بعض ال�دول لإلطاحة بدول 
أخ�رى أو تقويض عمليتها التنموي�ة وتطورها واحلد من عملها الدبلومايس 

ونشاطها السيايس عى املستوى اإلقليمي أو اجلهوي…الخ
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وقب�ل التط�رق إىل أس�باب اإلرهاب جي�ب الوقوف عن�د أهدافه، ففي 
غالب األحيان تلجأ اجلامعات السياس�ية التي تفش�ل يف الوصول إىل احلكم 
والس�لطة والتأثري يف القرار الس�يايس بالطرق السياسية املعروفة إىل استعامل 
العنف والتطرف للتعبري عن استيائها وعدم قبوهلا باألمر الواقع. فاإلرهاب 
إذن أصبح نوًعا من التعبري السيايس الذي يعكس فشل تنظيم معني يف التأقلم 

والتفاعل مع املجتمع بمؤسساته ومكوناته املختلفة. 

وتع�ود أس�باب اإلرهاب إىل عوامل ع�دة داخلية وخارجية. فبالنس�بة 
للعوام�ل الداخلية متر العديد من دول العامل بتغريات جذرية وهامة فرضتها 
الظروف التي متر هبا املنظومة الدولية مثل اهنيار الشيوعية والكتلة االشرتاكية 
وبذل�ك زوال القطبي�ة الثنائية وظهور مؤرشات نظ�ام عاملي جديد مل تتحدد 
معامله بعد، لكن تقوده الواليات املتحدة األمريكية بمقاومة ش�ديدة ورصاع 
كبري من قبل بعض الدول الفاعلة عى الساحة الدولية. أضف إىل ذلك، فإن 
معظ�م التج�ارب التنموية يف الع�امل الثالث والذي يضم أكث�ر من 75 % من 
س�كان العامل فش�لت ومل حتقق األه�داف املرجوة منها  مما عم�ق اهلوة ما بني 
الدول املتقدمة، املس�تعمرة )بكر امليم( س�ابقا والدول املتخلفة، املستعمرة 
)بفت�ح امليم(، كام أدى فش�ل املش�اريع التنموية داخل دول الع�امل الثالث إىل 
اتس�اع اهلوة بني الفئة القليلة جًدا التي تتقاس�م ثروات البالد وعامة اجلامهري 
الت�ي تعاين يوًم�ا بعد يوم م�ن الفقر وصعوب�ة تأمني لقمة العيش. فأس�باب 
اإلره�اب يف ال�دول النامي�ة وبالتحديد يف ال�دول العربية تتح�دد يف عوامل 
سياس�ية، أيديولوجية، اقتصادية، ثقافية، واجتامعية. فاملش�اكل التي ظهرت 
ع�ى ه�ذه املس�تويات جمتمع�ة أدت إىل ظه�ور التطرف واإلره�اب ورفض 
اآلخ�ر، هذا عى املس�توى الداخيل، أما عى املس�توى ال�دويل فهنالك بعض 
ال�دول تعم�ل ع�ى إي�واء اإلرهابي�ني والبعض اآلخ�ر يعمل عى اس�تعامل 
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اإلره�اب إلضعاف بعض الدول النامية والقضاء عى معنوياهتا ونش�اطاهتا 
حت�ى يتحك�م يف مصريها كام يش�اء، أما النوع الثالث فهي تل�ك الدول التي 
مت�ارس إرهاب الدولة مثل الكي�ان الصهيوين حتى يضمن بقاءه ويقيض عى 
كل م�ن يق�ف يف طريقه. فع�ى الصعيد املح�يل نالحظ األس�باب والعوامل 

التالية:

2. 2. 1 األسباب السياسية

إن اإلقص�اء الس�يايس وضع�ف احلري�ات السياس�ية وع�دم املش�اركة 
السياسية من قبل فئات عريضة من املجتمع والناجم عن انتشار وسيادة النظم 
السياس�ية العربية الس�لطوية أديا إىل فجوة كبرية جًدا ب�ني احلاكم واملحكوم 
وأصب�ح بذل�ك املجتمع املدين حمروًم�ا من أدنى حقوق�ه للتعبري عن مطالب 
ومش�اكل واهتاممات اجلامهري االقتصادية والسياس�ية واالجتامعية. فانعدام 
املش�اركة السياس�ية للغالبية العظمى للجامهري يؤدي إىل اإلقصاء والتهميش 
ويفت�ح املج�ال أمام املؤسس�ات احلكومية للتالعب يف الفضاء الس�يايس كام 

تشاء ومن أجل خدمة حفنة من السياسيني والعسكريني.

2. 2. 2 األسباب األيديولوجية

ترتبط كثرًيا باألس�باب السياس�ية وتتمحور أساًسا يف اخلالف اجلذري 
لرؤية األمور وغياب مروع املجتمع أو املروع القومي، فهنالك العلامنيون 
الذي�ن يؤكدون عى رضورة فصل الدين عن الدولة، وهنالك من يتس�رتون 
وراء الدي�ن ويؤكدون عى رؤية كل يشء م�ن منظار ديني لكن بدون تقديم 
مروع متكامل ملعاجلة القضايا املختلفة وبناء املجتمع. والفئة الثانية ال تؤمن 
بالدولة الراهنة وال بمؤسساهتا وال بسلطتها وهذا ما دفع هبا للقيام بعمليات 
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إرهابية ضد الدولة ومؤسس�اهتا املختلفة وكل رموزها وبعد ذلك ضد أفراد 
املجتم�ع. ومم�ا زاد يف خطورة املوض�وع أنه يف بعض األحي�ان رّد العلامنيون 
باإلره�اب عى العملي�ات اإلرهابية وأصبح املجتمع ي�دور يف حلقة مفرغة 

خطرية.

2. 2. 3 األسباب االقتصادية

 إن فش�ل املش�اريع التنموية يف معظم الدول النامية أدى إىل تفيش الفقر 
واجلهل واملش�اكل االقتصادية يف املجتم�ع وهذا نظًرا للزيادة املطردة يف عدد 
الس�كان ويف احتياجاهت�م املتزاي�دة من مأكل ومرب وبني�ة حتتية ومدارس 
ومستشفيات …الخ، هذه األمور كلها أدت إىل تفاقم البطالة ومشاكل أخرى 
تزداد تعقيدًا يوما بعد يوم كام  أن  املرحلة االنتقالية التي متر هبا معظم الدول 
النامي�ة من االقتصاد املوج�ه إىل االقتصاد احلر أدت إىل العديد من املش�اكل 
كتري�ح العامل واللجوء إىل اخلصخصة الت�ي ال ترحم… إىل غري ذلك من 
املش�اكل. فالفجوة الطبقية الضخمة التي توجد يف غالبية الدول النامية تزيد 
يوًم�ا بعد ي�وم من غنى األغنياء وفقر الفقراء وزيادة عدد املهمش�ني وانعدام 
احلد األدنى للحياة الكريمة عند نس�بة كبرية من الس�كان. فالشباب املهمش 
يف معظم دول العامل الثالث فقد كل أمل يف احلياة وهو املتعلم اجلامعي الذي 
مل حيصل عى منصب ش�غل ولذلك ال يس�تطيع احللم ال بمس�كن وال بحياة 
كريمة وال بحياة زوجية ونظًرا للعوملة ولعاملية الصور واألنامط االستهالكية 
الغربي�ة ومعيش�ة وحياة الوف�رة والثراء الت�ي تقدمها املسلس�الت واألفالم 
الغربي�ة يصب�ح املهمش يف العامل الثالث قاب قوس�ني أو أدن�ى من التطرف، 

وإلغاء اآلخر وبذلك اإلرهاب والثورة ضد كل ما هو قائم يف املجتمع.
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2. 2. 4 األسباب الثقافية

تع�اين الكثري من الدول النامية م�ن االنفصام الثق�ايف، والتبعية الثقافية 
ويف بعض األحيان من أزمة هوية. وهذه األمور كلها جمتمعة تؤدي إىل رصاع 
داخل املجتمع إذا مل يكن مبنًيا عى التس�امح والتفاهم واحرتام الرأي اآلخر 
وانع�دام املجتمع امل�دين تكون نتيجته احلتمية تصفي�ة اآلخر والتخلص منه. 
وم�ن خملفات االس�تعامر وجود نخبة م�ن املثقفني وأش�باه املثقفني والتابعني 
يف ال�دول النامية منس�لخة متاًما عن األم�ة تدافع ومتثل مصال�ح دولة املركز 
أو »املرتوب�ول« املركز، والراع الثقايف هذا أدى يف الكثري من الدول النامية 
إىل وج�ود دويالت داخل دولة وهويات ثقافي�ة خمتلفة، األمر الذي انعكس 
بالس�لب ع�ى اإلنتاج الثقايف وعى هوي�ة الصناعات الثقافي�ة املختلفة وعى 
خمرج�ات وس�ائل اإلع�الم. وهك�ذا أصب�ح اخلط�اب الثقايف يعك�س عدة 
اجتاهات متناحرة ومتناقضة متثل خمتل�ف التيارات األيديولوجية والعقائدية 
والتي ال يربط بينها قاسم مشرتك واحد، وهذا ما من شأنه أن يغذي التطرف 
واحلركات اإلرهابية حيث إن هذه التيارات الثقافية املختلفة ال تؤمن ببعضها 
البع�ض وكل واحد منها يعمل عى إقصاء اآلخر بش�تى الطرق والوس�ائل. 
ونالح�ظ هنا الغياب الكيل للمؤسس�ة اإلس�المية حيث ترك�ت فراغا كبرًيا 
وأصبح كل من هب ودب يفتي حسب هواياته ومعتقداته ومصاحله اخلاصة 

ضاربا عرض احلائط كل من ال يرى العامل كام يراه هو.

2. 2. 5 األسباب االجتامعية

إن فشل املشاريع واخلطط التنموية يف معظم الدول النامية، واخللل الذي 
نجم عن هجرة سكان األرياف إىل املدن، وعدم االهتامم بتطوير البنية التحية 
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يف املناطق الريفية والنائية، نجم عنه ظهور األحياء العشوائية و)الغيتوهات( 
وتده�ور حالة امل�دن حيث انعدمت فيه�ا مقومات احلياة الكريمة وتفش�ت 
فيه�ا األمراض واألوبئ�ة وتفاقمت فيها أزمة الس�كن وانعدمت فيها الراحة 
والطمأنينة واألمان والروط األساسية للمدينة احلديثة. أضف إىل ذلك أن 
األسباب السالفة الذكر، اقتصادية، سياسية، أيديولوجية وثقافية  كلها أدت 
إىل انتشار وتفيش أمراض اجتامعية خطرية قضت عى مفهوم األرسة والعائلة 
والتالح�م االجتامعي… الخ ه�ذه األمور كلها هيأت الظروف لظهور جيل 
من الش�باب حاقد عى املجتمع وعى الدولة والس�لطة وخمتلف مؤسس�اهتا، 
جيل مهيأ للعنف والتطرف وإقصاء اآلخر يف غياب الوس�ائل واإلمكانات. 
إن غي�اب الربام�ج االجتامعية يف الدول النامية أو اس�تغالهلا من قبل الفئات 
التي ليست بحاجة إليها يف واقع األمر زاد يف تفاقم أوضاع الفئات املحرومة 

يف معظم هذه البلدان. 

أصبح اإلرهاب يف هذا العر الش�غل الشاغل للكثري من الدول سواء 
كان�ت متقدمة أو نامية، واإلرهاب ق�د هيم الغالبية العظمى من الدول وهذا 
نظًرا خلطورته ورسعة انتش�اره وتش�ابك أس�بابه ودواعيه وصعوبة التحكم 
فيه والسيطرة عليه. إن املنظومة الدولية بأرسها ليست يف منأى من اإلرهاب 
وانعكاس�اته اخلط�رية. فاإلرهاب ونح�ن يف بداية القرن احل�ادي والعرين 
أصب�ح يس�تعمل وس�ائل تكنولوجي�ة متط�ورة وأصب�ح ظاهرة عاملي�ة متتد 
خيوطه وقنواته يف عدد كبري من العواصم العاملية. كام أصبح اإلرهاب جزءا 
م�ن »املافيا العاملية«التي تعتمد عى املتاجرة يف املخدرات وهتريب األس�لحة 
وغسيل األموال وتزوير اهلويات والوثائق وغري ذلك. فام حيدث من عمليات 
إرهابي�ة يف دول�ة ما قد حي�دث يف أي دول�ة يف العامل ويف أي حلظ�ة، والدليل 
ع�ى ذلك حادث�ة أوكالهوما، وحادث�ة املركز التج�اري العامل�ي بنيويورك، 
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وحادث�ة مرتو باريس، وم�رتو طوكي�و، والقائمة مازالت طويل�ة. وما يعقد 
من خطورة ظاهرة اإلرهاب س�واء عى الصعيد املح�يل أو الدويل هو تعامل 
وسائل اإلعالم معه، فنالحظ االستغالل الكبري لإلرهابيني لوسائل اإلعالم 
بمختلف أنواعها وأشكاهلا فام من عملية إرهابية  إال وتتصدر نرات األخبار 
التلفزيونية، والصفحات األوىل يف اجلرائد وهذا من شأنه أن خيدم اإلرهابيني 
بالدرجة األوىل حيث إهنم يصلون بكل س�هولة إىل أهدافهم ويتواصلون مع 
ال�رأي الع�ام مبارشة وعى اهلواء. ويف غالب األحيان ختدم  وس�ائل اإلعالم  
اإلرهاب أكثر من خدمتها للحقيقة والكش�ف عن الواقع حيث إن معظمها 
يعتمد عى اإلثارة والتس�طيح والتبسيط ويتجاهل التعمق يف املشكلة وإبراز 
أسباهبا وانعكاساهتا وخباياها املختلفة، ويف غالب األحيان يبقى الرأي العام 

تائها بني الواقع واخليال وبني احلقيقة واإلثارة.

2. 2. 6 البدايـات األوىل لتاريـخ اإلرهـاب: القـرن األول ـ 
القرن الرابع عر

رافق العنف البرية منذ نش�أهتا وس�ادت قاعدة »البق�اء لألقوى« منذ 
العص�ور الغاب�رة، فرغم صعوب�ة حتديد متى ُأس�تعمل اإلره�اب ألول مرة 
يف تاري�خ البري�ة إال أن املختص�ني واملؤرخ�ني يرجع�ون الظاه�رة إىل أكثر 
م�ن 2000س�نة خلت. حيث ي�رى بعضه�م أن البداي�ات األوىل لإلرهاب 
كان�ت ع�ى يد احلركة اإلرهابي�ة اليهودية يف القدس والت�ي كان يطلق عليها 
»الس�يكاريون« )sicarii(. هذه احلركة كان�ت متثل طائفة دينية منظمة تنظيام 
حمك�ام مما جعلها تلع�ب دورا كب�ريا يف العمليات اإلرهابي�ة ل�»الزيلوت« يف 
فلس�طني يف الق�رن األول للمي�الد بني س�نة 66- 73. كان »الس�يكاريون« 
ينف�ذون أعامهل�م اإلرهابي�ة يف ض�وء النه�ار يف األماك�ن العامة الت�ي تكتظ 
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http://www.terrorism-( واملناس�بات.  األعي�اد  يف  وخاص�ة  باحلش�ود 
research.com/history/early.php(. وعن انتش�ار الظاهرة تارخييا وعرب 

احلضارات واألمم يرى الدكتور خالد عبيدات: 
أن اإلرهاب ال دين له وال وطن له وال زمان له وال جنسية له وال شكل 
حمدد له. كانت هناك مجعيات رسية تتبع أس�اليب خمتلفة وأهداف خمتلفة منذ 
عدة قرون يف الصني واهلند ويف البالد اإلسالمية وكذلك يف أوروبا وأمريكا. 
ولكن اإلرهاب املنظم بدأ يف القرن التاسع عر �  وال داعي إلسقاط مفاهيم 
آني�ة ع�ى عصور غابرة- إذ ش�هدت املعمورة أعامل عن�ف متفرقة منظمة هلا 
حمركات عرقية أو عنرية أو سياسية ترتكب يف مواجهة أنظمة أو حكومات 

أو سيطرة أجنبية استعامرية. )عبيدات، 2004م: 7(.
األوىل  البداي�ات  يف  »احلشاش�ون«  ظه�ر  »الس�يكاريني«  جان�ب  إىل 
لإلرهاب حيث استخدموا األعامل اإلرهابية الغتيال قادة العدو. بالرغم من 
أن »الس�يكاريني« و»احلشاشني« استعملوا اإلرهاب يف القرن األول والثالث 
عر من امليالد إال أن تقنياهتم ومناهج عملهم وأس�اليبهم ما زالت قائمة إىل 
اآلن في�ام يتعلق بمجاالت التحفي�ز والتنظيم واأله�داف والنتائج. وبالرغم 
أهن�م مل يفلح�وا يف حتقي�ق أهدافه�م، إال أنن�ا نالح�ظ وبع�د م�رور عرات 
القرون، ما زال الكثري يتذكرهم وهذا يدل عى اآلثار الس�يكولوجية العميقة 

التي أحدثوها وما زالوا حتى الساعة.

2. 2. 7  القرن الرابع عر ـ القرن الثامن عر
من عر »احلشاشني« � هناية القرن الثالث عر � حتى 1700، ُأستعمل 
العن�ف واألع�امل اهلمجية والرببرية بنس�بة كبرية يف النزاع�ات والراعات 
واحلروب، لكن مس�ببات ودواعي اإلرهاب كانت غائبة. فالسلطة املركزية 
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واملجتمع املرتابط واملتامسك الذي يريد اإلرهاب التأثري فيهام مل يعرفا الوجود 
بعد. حس�ب مؤرخي اإلره�اب تعود كلمة »إرهايب« و»إره�اب« إىل الثورة 
الفرنسية التي وفرت استعامهلام يف سنة 1795م،  باإلشارة إىل الرعب واخلوف 
اللذين انتهجتهام احلكومة الثورية Le Regime de la Terreur. كام ُأطلقت 
كلم�ة »إره�ايب« عى عنارص جلان األمن املدين واملؤمت�ر الوطني الذين طبقوا 
ونفذوا سياس�ات اإلرهاب والعن�ف. وهكذا قدمت الثورة الفرنس�ية مثاال 
http://www.terrorism-research.( .لل�دول القادمة الضطهاد ش�عوهبا
com/history/early.php(. ففي هذه الفرتة ُأستعمل اإلرهاب كأداة يف يد 
السلطة لدعم احلكومة الثورية اجلديدة ومحايتها من قوى املعارضة والعنارص 
الت�ي كانت تعترب معادية للنظام اجلديد. فاإلرهاب يف هذه الفرتة كانت لديه 
قيم�ة إجيابي�ة وكان القائد الثوري الفرنيس ماكس�يميليان روبس�بيار يرى فيه 
القوة احليوية للجمهورية الفرنسية حتى تقف عى رجليها وتفرض وجودها 

بني أعدائها، حيث رصح سنة 1794م،  قائال:

العن�ف م�ا هو إال العدال�ة، الفورية والقاس�ية وغري املرن�ة، وهو بذلك 
نت�اج احلكمة؛ فه�و ليس بالرضورة مبدأ خاص، بل إن�ه أحد تداعيات املبدأ 
العام للديمقراطية، تم تطبيقه لالستجابة ألهم االحتياجات العاجلة لبلدنا. 

.)http://www.cdi.org(

وهك�ذا ق�ى أكث�ر م�ن 40 أل�ف ش�خص حتفه�م ش�نقا، وتطورت 
األح�داث إىل أن التهمت الثورة نفس�ها وأصبح قادهتا خيافون عن أنفس�هم 
وأن تك�ون أس�امؤهم بني هؤالئك املحك�وم عليهم باإلعدام ش�نقا. وهكذا 
وبتطور األحداث إىل الس�الب حتول مفهوم اإلرهاب اإلجيايب عند روبسبيار 
إىل مفهوم س�لبي انعكس وقتذاك يف كتابات الفيلس�وف اإلنجليزي إدموند 

برك.         
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لعبت أعامل الش�غب الباريس�ية دورا حموريا قبل وخ�الل وبعد الثورة. 
فكانت اغتياالت القادة السياس�يني واألرس�تقراطيني من األعامل اإلرهابية 

التي كانت تستعمل آنذاك لتحقيق أهدافا سياسيا.

2. 2. 8 القرن التاسع عر مرحلة النضج واالنتشار

ش�هدهتا   الت�ي  والتط�ورات  الراديكالي�ة  السياس�ية  النظري�ات  أدت 
تكنولوجية األس�لحة إىل انتش�ار جمموعات صغرية من الث�وار الذين هامجوا 
الدول القائمة بفعالية. فاستطاع »الفوضويون« حتقيق رضبات قاضية باغتيال 
رؤس�اء دول يف كل من روسيا وفرنسا واس�بانيا وإيطاليا والواليات املتحدة 
األمريكية. لكن باملقابل فش�لت مس�اعي »الفوضوي�ني« يف حتقيق األهداف 
السياس�ية الت�ي كان�وا يصب�ون ع�ى حتقيقه�ا وهذا نظ�را لضع�ف تنظيمهم 
ورفضهم التعاون مع حركات اجتامعية أخرى. لكن باملقابل نالحظ أن دور 
الش�يوعية كقاعدة أيديولوجية لإلرهاب السيايس بدأ يشق طريقه إىل مناهج 
العدي�د م�ن املناضل�ني والثوار حيث أصبح ق�وة ذات داللة كب�رية يف القرن 

العرين. 

كام شهدت هناية القرن التاسع عر تصاعد مد الوطنية عرب العامل والذي 
أدى إىل زواج س�عيد ما بني األمة )هوية الشعوب( والدولة السياسية. يف هذه 
الف�رتة ظهر نمو الوعي الس�يايس التح�رري واالس�تقاليل أو االندماجي عند 
الكثري من الش�عوب التي عانت من االستعامر والتمييز والتهميش. ومن أهم 
 Russian( اجلامعات اإلرهابية يف هذه املرحلة، مجاعة »إرادة الشعب« الروسية
Narodnya Volya( التي حاربت النظام القيري واغتالت ألكس�ندر الثاين 

يف م�ارس 1881م. تأثرت عدة ح�ركات راديكالية بجامعة »إرادة الش�عب« 
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الروس�ية كاجلامع�ات الوطني�ة يف ايرلن�دا والبلقان، وبس�ط اإلره�اب نفوذه 
ووص�ل إىل كل من اليابان واهلند واإلمرباطورية العثامنية واغتيال رئيس�ني يف 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية واس�تعامل اإلرهاب يف احل�رب األهلية وظهور 
الفوضوي�ني وحركة الكو كلوكس كالن  Ku  Klux Klan � احلركة العنرية 
األمريكية التي كانت حتارب عمليات إعادة البناء مس�تعملة خمتلف أس�اليب 

الدمار والعنف واالنتقام واإلرهاب.   

2. 2. 9 اإلرهاب يف القرنني العرين واحلادي والعرين

ش�هد النصف األول من القرن العرين حدثني مهمني أثرا تأثريا بالغا 
يف طبيع�ة ال�راع حت�ى يومنا هذا. حرب�ني عامليتني أش�علتا وأججتا أحالم 
ورغبات الوطنيني وحطمتا رشعية احلكومات والنظام الدويل. ش�هد القرن 
امل�ايض تصاع�د الوطنية عرب العامل، حيث أصبحت الش�عوب املس�تعَمرة يف 
العديد من اإلمرباطوريات االس�تعامرية تنش�ط ع�ى خمتلف األصعدة لتغيري 
أوضاعها والتخلص من االس�تعامر واحلامية و الوصاية و التبعية وأدى تطور 
مفه�وم الع�رق واألقلي�ات وارتب�اط العديد من ال�دول هب�ام إىل دعم هذين 
املفهوم�ني من قب�ل املنظومة الدولي�ة والتطورات السياس�ية العاملية. وهكذا 
اقتنع�ت عنارص من ح�ركات األقليات املضطهدة والت�ي غابت من اخلريطة 
اجليوسياس�ية بأن�ه ح�ان الوقت لتحقي�ق املطام�ح الوطنية. واخت�ار العديد 
من ه�ؤالء العنارص العنف والتخويف واإلره�اب كمنهج للقيام بكفاحهم 
ونضاهل�م والتعريف بقضيتهم ووضعهم للقوى الدولية هبدف كس�ب ودها 
وتعاطفه�ا. يف أوروبا، عى س�بيل املثال، اس�تعمل االيرلنديون واملقدونيون 
منهج العمليات اإلرهابية كجزء من رصاعهم من أجل االس�تقالل. إىل حد 

ما نجح االيرلنديون، أما املقدونيون فقد فشلوا.
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ش�هدت فرتة احلربني تصاعد احل�ركات التحررية يف خمتلف بقاع العامل، 
حيث اس�تعملت هذه احلركات كحقها الرعي القوة والعنف واالغتياالت 
والرتهي�ب والتخوي�ف من أجل حتقيق اس�تقالهلا م�ا دام أن معظ�م الطرق 
السلمية األخرى مل جتد آذانا صاغية من قبل املستعمر الغاشم. يف هذه املرحلة 
م�ن التاري�خ وبعد احلرب العاملي�ة الثانية ش�هد العامل حربا ب�اردة بني الكتلة 
الغربية و الكتلة الرقية. وكان االحتاد السوفييتي قطب الكتلة الرقية يقدم 
كل م�ا أويت م�ن قوة من أس�لحة وعت�اد وتدريب للح�ركات التحررية التي 

تناضل من أجل اسرتداد أرضها وسيادهتا وحريتها.  

2. 2. 10 تدويل اإلرهاب

أه�م ما يميز اإلرهاب يف هناية الق�رن العرين وبداية األلفية الثالثة هو 
تدويل اإلرهاب، وهذا من خالل التعاون الدويل بني العديد من املجموعات 
اإلرهابي�ة وكذل�ك إقامة ش�بكات قوية ع�رب القارات هل�ذه املجموعات من 
أجل التمويل والتدريب وتوفري الوس�ائل اللوجيستية واألسلحة  واألموال 
إىل غ�ري ذل�ك. س�تبقى أحداث 11 س�بتمرب 2001م، من دون أدنى ش�ك، 
احل�دث اإلره�ايب األهم يف هذا القرن وه�ذا نظرا لعدة اعتب�ارات من أمهها 
ع�دد الضحايا وطريقة التنفيذ ودقة التخطيط والبلد املس�تهدف وهو الدولة 
األعظ�م واألق�وى يف العامل. دالالت أحداث 9/11 تش�ري إىل قراءة جديدة 
لإلره�اب يف الق�رن احل�ادي والعرين حي�ث إنه هيدد ويص�ل إىل أي دولة 
يف الع�امل بغض النظر عن قوهت�ا وحجمها وخربهتا يف األمن القومي والدفاع 
عن نفس�ها. فالرس�الة واضحة وهي أن�ه ال توجد دولة يف الع�امل بمنأى عن 
اإلره�اب. رضب اإلره�اب كذل�ك يف الس�نوات األخرية اهلن�د )الربملان( 
إندونيس�يا )ب�ايل(، بريطاني�ا )م�رتو األنف�اق يف لن�دن(، إس�بانيا )القطار يف 
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مدريد( ومومباي يف اهلند )فنادق وحمطة القطار(. أما مركز العمليات الدويل 
لإلرهاب هذه األيام فهو يتمحور بني باكستان وأفغانستان. 

2. 2. 11 إرهاب الدولة

نظ�را للرهانات والتحدي�ات والتداعي�ات التي حيتوهي�ا اإلرهاب فإنه 
كان دائام حمل مس�اومات واس�تخدامات العديد من ال�دول يف العامل. فحتى 
قب�ل احل�رب العاملي�ة األوىل كانت هن�اك قوى سياس�ية تس�تخدم اإلرهاب 
لتحقي�ق أهدافه�ا ولدعم ومس�اندة طرف ضد طرف آخ�ر. وخري مثال عى 
ذلك املسؤولون يف احلكومة واجليش الريب الذين كانوا يدعمون ويدربون 
ويس�لحون املجموع�ات البلقاني�ة املختلف�ة الت�ي كانت تنش�ط قب�ل اغتيال 
ال�دوك »فرانز فرديناند« ع�ام 1914م، يف رساييفو. كام يرى والرت الكور أن 
احلكوم�ة البلغارية اس�تعملت »املنظمة املقدونية الثورية« ضد يوغوس�الفيا 
وض�د األع�داء املحلي�ني. إن ظاه�رة إرهاب الدولة ليس�ت ولي�دة البارحة 
وليست جديدة عى املجتمع الدويل. حيث يرجع مصطلح »إرهاب الدولة« 
إىل أنظم�ة الرعب التي أفرزت الثورات الكربى مثل إرهاب »ماكس�يميليان 
روبس�بيار« و»ستالني« وسلوكيات الدول الش�مولية والسلطوية والعنرية 
كاجلرائ�م الت�ي ارتكبه�ا  »هتلر« ونظام�ه يف أملاني�ا، وموس�وليني يف إيطاليا 
الفاش�ية، و»عي�دي أم�ني« يف أوغن�دا، و»موبوت�و« يف الزائ�ري، و»بوكاس�ا« 
يف إفريقي�ا الوس�طى و»بول ب�وت« يف كمبودي�ا، وممارس�ات الدكتاتوريات 
العس�كرية يف أمريكا الالتينية بتوجيهات ودعم وكالة املخابرات األمريكية، 
وإره�اب الدولة الذي يامرس�ه الكيان الصهيوين عى الش�عب الفلس�طيني. 
ه�ذا ال يعن�ي أن الدول الديمقراطي�ة ال متارس اإلرهاب وال تس�تعمله، بل 
إهنا متارس�ه بحجة أهنا حتارب اإلرهاب أو حتم�ي مصاحلها وأمنها. فاحلرب 
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القائم�ة عى اإلرهاب هذه األي�ام ما هي إال مكافح�ة اإلرهاب باإلرهاب، 
فه�ي إره�اب يف آخر املط�اف وهي تناقض ص�ارخ مع مب�ادئ الديمقراطية 
وحقوق اإلنس�ان وما حصل يف أفغانس�تان والعراق وجوانتنامو وباكس�تان 

خلري دليل عى ذلك.

فأمريكا تصدر سنويا قائمة بالدول التي ترعى اإلرهاب حسب معايريها 
ومقاييس�ها ووفق تطور عالقاهتا مع هذه الدول بالس�لب أو باإلجياب، وهذه 
القائم�ة تتبناه�ا العدي�د من ال�دول مقتنعة بذل�ك أم مرغمة. وهك�ذا أصبح 
اإلرهاب متغريا أساسيا يف العالقات الدولية وأصبح أداة يف يد  الدول الفاعلة 
يف النظام الدويل لتحقيق مصاحلها وأهدافها. وعمال بمبدأ الغاية تربر الوسيلة، 
فهن�اك العديد من ال�دول، البعض منها يدعي الديمقراطي�ة واحلرية واحرتام 
حق�وق اإلنس�ان، يس�تعمل اإلرهاب كجه�از وإدارة مثل مؤسس�ات الدولة 

األخرى لكن يف الر واخلفاء. يقول الدكتور عبيدات يف هذا الشأن:

إن فه�م ظاهرة إره�اب الدولة يتطلب فهم أجهزهتا اإلس�تخبارية التي 
تق�وم رسا ب�ام عجزت ع�ن حتقيق�ه الدولة علن�ا أو ال�ذي ال ترغ�ب الدولة 
ب�أن ُينس�ب إليها مب�ارشة كتمويل بع�ض املنظامت املوج�ودة يف دول أخرى 
الس�تخدامها كوس�يلة للتخري�ب أو الضغ�ط، أو للتصفي�ات اجلس�دية كام 
عملت فرنس�ا حينام دعمت منظمة »اجليش ال�ري« لتفتك بحركة التحرير 

الوطني اجلزائرية. )عبيدات، 2004م: 100� 101( 

يكتيس اإلرهاب يف عامل اليوم أمهية كربى يف املحافل الدولية  والعالقات 
بني الش�عوب واألمم وأصبح أداة حمورية من أدوات السياسة والدبلوماسية 
والعالق�ات الدولية. لقد غ�ريت أحداث س�بتمرب 2001م، مفهوم التاريخ 
واألم�ن القوم�ي واالس�رتاتيجي ومنذ ذلك احل�ني أصبح اإلره�اب يرتبط 
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بفكرة أن ال أحد يف هذا الكون بمنأى عنه واألخطر من هذا أن اخلوف اآلن 
يرتكز حول إمكانية اس�تخدام أس�لحة الدمار الش�امل من قبل املجموعات 
اإلرهابية. وما زاد يف املشكلة تعقيدا وخطورة هو أن نظرة الواليات املتحدة 
لإلره�اب ومكافحته نظ�رة ضيقة، مركزية الذات واهلوي�ة، ذات أبعاد حملية 
وداخلية، بعيدة عن املوضوعية والبعد الدويل. فاإلرهاب ال يتحدد يف أسامة 
بن الدن و القاعدة وال ينتهي عند طالبان؛ كام أن حماربة اإلرهاب باإلرهاب 
ال ج�دوى من ورائه�ا، أضف إىل ذلك أن القوى العظم�ى يف النظام العاملي 
ال ت�رى يف حل�ول اإلره�اب )األس�باب واجلذور(، ب�ل تركز عى القش�ور 
وع�ى االنعكاس�ات والنتائ�ج واحللول التجميلي�ة الظرفية الت�ي رسعان ما 
ختتف�ي ويع�ود اإلرهاب من جديد كالنار من حتت الرم�اد. وهذا ما يعني أن 
املنظم�ة الدولية مطالب�ة بإعادة النظر يف التعامل م�ع الظاهرة ويف عقد مؤمتر 
دويل رصيح وموضوعي وهادف من أجل أمن واستقرار البرية مجعاء ومن 
أج�ل التعاون و التكامل بدال من الراع�ات والنزاعات التي توفر األرض 
اخلصبة النتشار اإلرهاب وعدم القدرة عى مكافحته وإجياد احللول الناجعة 

للحد منه.    

2. 2. 12 اإلسالم واإلرهاب

عّرف جممع الفقه اإلسالمي اإلرهاب بأنه: 

العدوان الذي يامرسه أفراد أو مجاعات أو دول، بغيا عى اإلنسان يف دينه 
ودم�ه وعقله وماله وعرضه، ويش�مل صنوف التخوي�ف واألذى والتهديد 
والقت�ل بغري حق، وما يتص�ل بصور احلرابة وإخافة الس�بيل وقطع الطريق، 
وكل فع�ل م�ن أفعال العن�ف أو التهديد، يقع تنفيذا مل�روع إجرامي فردي 
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أو مجاع�ي، وهي�دف إىل إلقاء الرع�ب بني الن�اس، أو ترويعه�م بإيذائهم أو 
تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق 
ال�رضر بالبيئة أو بأحد املرافق واألم�الك العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد 
امل�وارد الوطني�ة أو الطبيعي�ة للخطر. فكل هذا من صور الفس�اد يف األرض 
التي هنى اهلل � سبحانه وتعاىل � املسلمني عنها بقوله: ﴿... َواَل َتْبغيِ اْلَفَساَد يفيِ 

يَن ﴿77﴾﴾ )سورة القصص(. ديِ اأْلَْرضيِ إيِنهَّ اهللهََّ اَل حُييِبُّ امْلُْفسيِ

حي�رم اإلس�الم اإلره�اب والفس�اد يف األرض ويعاق�ب عقابا ش�ديدا 
ُبوَن اهللهََّ َوَرُس�وَلُه َوَيْس�َعْوَن يفيِ اأْلَْرضيِ  ي�َن حُيَاريِ ذيِ اإلرهابي�ني. ﴿إيِنهَّ�اَم َجَزاُء الهَّ
َن  اَلٍف َأْو ُينَْفْوا ميِ ْن خيِ هييِْم َوَأْرُجُلُهْم ميِ ُبوا َأْو ُتَقطهََّع َأْيديِ َفَساًدا َأْن ُيَقتهَُّلوا َأْو ُيَصلهَّ
�َرةيِ َعَذاٌب َعظيِيٌم ﴿33﴾إيِالهَّ  ْنَيا  َوهَلُْم يفيِ اآْلخيِ ْزٌي يفيِ الدُّ ليِ�َك هَلُ�ْم خيِ اأْلَْرضيِ  َذٰ
يٌم ﴿34﴾﴾  ْم  َفاْعَلُموا َأنهَّ اهللهََّ َغُفوٌر َرحيِ ُروا َعَلْيهيِ ْن َقْبليِ َأْن َتْقديِ يَن َتاُبوا ميِ ذيِ الهَّ
)سورة املائدة(. وهذا ما يؤكد أن اإلسالم هو دين السلم واألمان، عى عكس 
ما تدعي اآللة اإلعالمية الغربية و األوساط السياسية املناوئة لإلسالم متهمة 
إياه باعتامد منهج العنف يف التغيري واس�تعامل أساليب إرهابية يف التعامل مع 
األعداء ون�ر الدعوة. ويربرون كالمهم وإدعاءاهتم الباطلة ببعض اآليات 

القرآنية التي حتث املسلمني عى اجلهاد يف سبيل اهلل. 
ُبوَن  َباطيِ اخْلَْيليِ ُتْرهيِ ْن ريِ ٍة َوميِ ْن ُقوهَّ وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ميِ دُّ قال عز وعال:﴿َوَأعيِ
يِْم اَل َتْعَلُموهَنُُم اهللهَُّ َيْعَلُمُهْم ...﴿60﴾﴾  ْن ُدوهنيِ يَن ميِ ُكْم َوآَخريِ بيِهيِ َعُدوهَّ اهللهَّيِ َوَعُدوهَّ
)س�ورة األنف�ال(. وه�ذا يعن�ي االس�تعداد للع�دو ومقاومته بق�وة واقتدار 
واهلدف هنا هو إرهاب العدو منعا لعدوانه علينا. وهنا جيب اإلش�ارة إىل أن 
اإلس�الم هو دين السالم و الس�لم واآلمان. فاإلرهاب بدون سبب مروع 
ًة  �ْلميِ َكافهَّ ي�َن آَمنُوا اْدُخُلوا يفيِ السِّ ذيِ َا الهَّ فه�و حمرم.قال س�بحانه وتعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
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ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبيِنٌي ﴿208﴾﴾)سور ة البقرة(. ْيَطانيِ  إيِنهَّ َواَل َتتهَّبيُِعوا ُخُطَواتيِ الشهَّ
فاإلس�الم يقوم عى السلم واألمن ومها نعمة من نعم احلياة األساسية كام يف 
احلدي�ث الذي رواه الرتم�ذي »من أصبح آمنا يف رسبه مع�اىف يف بدنه، عنده 

قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها«.  
ي  لق�د امت�ن اهلل باألم�ن والطمأنينة والس�لم ع�ى قريش بقول�ه، ﴿الهَّذيِ
ْن َخْوٍف ﴿4﴾﴾ )س�ورة قريش(، وجعل مكة  ْن ُجوٍع َوآَمنَُهْم ميِ َأْطَعَمُه�ْم ميِ
حرما آمنا وأقس�م أهنا البلد األمني ووعد املؤمنني والذين عملوا الصاحلات 
أن يؤم�ن هل�م األمن بدال من اخلوف، كام جعل س�لب األم�ن عقابا ملن كفر 
باهلل.فاإلس�الم جاء هبدف حتقيق أهداف عظيمة تتمثل يف حفظ الرضورات 
اخلم�س وهي مقاصد الريع�ة والتي تتمثل يف حفظ الدين، وحفظ النفس، 
وحف�ظ العقل، وحف�ظ العرض وحفظ املال. وهذه املقاص�د كلها تتناىف مع 
اإلره�اب واالعتداء عى أمن وحرمة اآلخ�ر. فكل عمل ختريبي أو إجرامي 
أو إرهايب يستهدف أمن األبرياء والعزل واآلمنني خمالف لرع اهلل. فالريعة 
ترك�ز وتؤك�د عى عصم�ة دم�اء املس�لمني واملعاهدين وعى محاي�ة األرواح 
واملمتلكات.فاإلرهاب هو جريمة من أكرب اجلرائم يف نظر الرع اإلسالمي. 
يَن﴿77﴾﴾ )س�ورة  �ديِ ﴿... َواَل َتْبغيِ اْلَفَس�اَد يفيِ اأْلَْرضيِ إيِنهَّ اهللهََّ اَل حُييِبُّ امْلُْفسيِ

القصص(.   
بالرغ�م من أن اإلرهاب ليس جديدا عى اإلنس�انية ب�ل ظاهرة متعددة 
املص�ادر واأله�داف واألش�كال واألس�باب والنتائ�ج، فق�د كرس�ت اآللة 
اإلعالمية والسياس�ية وحت�ى الدينية الغربي�ة جهودها يف الس�نوات املاضية 
حلملة منظمة ومتعمدة لربط اإلرهاب بالدين اإلسالمي احلنيف انطالقا من 
اهلجامت التي رضبت الواليات املتحدة ومدريد ولندن والس�عودية والعراق 
وغريها من الدول. وإن كنا نظن بأن اإلرهاب ليس مش�كلة العر الوحيدة 
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وال أكثره�ا فتكا وأمهية فإننا نرى بأن املحاوالت اخلبيثة يف إجياد أصول هلذه 
الظاه�رة يف اإلس�الم كديانة وثقافة هي األخطر ع�ى اإلطالق. نحن يف هذا 
الس�ياق ال نضع اإلس�الم يف قفص االهتام يف حماولة لتربئته وإس�قاط التهمة 
عن�ه، بل نلجأ ألس�لوب نفتقد إليه يف زمن اختنق في�ه احلق يف بطون الكتب 

وصدور الرفاء، أال وهو: توضيح الواضحات.

تكمن املشكلة األساسية بعدم وجود تعريف واضح ودقيق ومتفق عليه 
ملصطل�ح اإلره�اب أو ص�ور حمددة ملعاجلت�ه. هذا الال معرف والال مس�مى 
أصب�ح ذريعة الس�تهداف أفراد ودول وحتى معتق�دات. فإن كان اإلرهاب 
هو القتل العش�وائي الذي ال يفرق بني مدين وعس�كري وال بريء أو ميسء 
وال مظل�وم أو ظ�امل وال يبايل ب�األرواح وال املمتلكات ف�ال يمكن أن يكون 
هل�ذه األعامل صلة بينها وبني اإلس�الم كام س�نوضح الحق�ا. فهذا املصطلح 
مل ي�رد أص�ال يف الق�رآن الكريم وإنام ورد لف�ظ »الرهبة« من خالل مش�تقاته 
التي ختتلف يف معناها عن املقصود به والشائع اليوم. فقد اقترت داللته يف 
النص القرآين عى ما يعرف بال�»ردع« الذي هيدف إىل ختويف الطرف اآلخر 

وثنيه عن اإلرضار بمصلحة املسلمني.
لقد حتول اإلرهاب إىل صفة لصيقة بالعرب واملس�لمني لدرجة ارتباطه 
بصورة ذهنية مشوهة لرجل عظيم اللحية قصري الثوب مقطب اجلبني بغيض 
املالمح وهو بال ش�ك عريب ومسلم. حتى اس�تثنيت باقي األعراق واألديان 
م�ن هذه التهمة عى الرغم من أن  تاريخ العديد من الدول املتش�دقة باحلرية 
والعدال�ة والديمقراطية  حافل باملج�ازر واجلرائم التي أقل ما يقال عنها أهنا 
إرهابي�ة. يكف�ي أن نش�ري إىل أن أول مجاعة قامت بأول عم�ل إرهايب كبري يف 
الوالي�ات املتح�دة هي مجاع�ة أمريكية مس�يحية أصيلة. وال ننس�ى اجلرائم 
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املرتكبة ضد اهلنود احلمر واضطهاد الس�ود وقتل مئات اآلالف يف هريوشيام 
وناجازاك�ي وحماك�م التفتي�ش والتمييز العن�ري وجرائم االس�تعامر. ويف 
الوق�ت ال�ذي يتهم فيه العرب واملس�لمون باإلرهاب نج�د بأهنم يف احلقيقة 
ضحايا اإلرهاب االس�تعامري واالستيطاين والفكري واالقتصادي والثقايف 

والسيايس.
وقد ُصنفت العديد من احلركات واملنظامت يف العامل بأهنا إرهابية كحركة 
»كاخ« اإلرسائيلي�ة، ومجاع�ة النظام اجلديد اليميني�ة اإليطالية، ومنظمة أبناء 
احلرية األمريكية، ومنظمة نوكاها اليابانية، وحركة ش�باب الوتار التش�يلية، 
وحزب العامل الكردس�تاين، ومنظمة حترير الباسك، ومنظمة جيش التحرير 
الوطن�ي اإليرلن�دي وغريها الكثري. الس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هو، ملاذا ال 
تذك�ر ديان�ة أو إيديولوجية ه�ذه اجلامعات كام حيدث مع العرب واملس�لمني 
حني تتحدث عنهم ألسن السياسيني واإلعالميني؟ ملاذا ال نسمع عن إرهاب 
مسيحي أو هيودي أو شيوعي يف وقت يضج فيه العامل باحلديث عن اإلرهاب 

اإلسالمي؟ 
ارتب�ط ظهور ما يس�مى باإلره�اب اإلس�المي بمرحلة اهني�ار القطبية 
الثنائية وقد أصبح بديال يعيد العامل إىل الثنائية ولكن ليست القطبية التنافسية 
ب�ل التصارعي�ة نظرا للتف�وق العلم�ي والتكنولوجي واالقتص�ادي الغريب. 
وقد حتول مصطلح اإلرهاب بعد 11 س�بتمرب إىل ظاهرة إعالمية تش�بث هبا 
الكثريون للحصول عى االسم الرمزي وحيشدون الشباب حتت مظلته. بدأ يف 
االنتشار بشكل خميف ليأخذ يف كل دولة صبغة حملية وصدى عامليًا ال يعرف 
من يموهلا ومن ينظمها وآلية حتركاهتا. مل تكتف هذه املجموعات باستهداف 
الدول الغربية بل تعدت ذلك لترضب يف العمق العريب واإلس�المي دون أن 

تفرق بني مسلم وغري مسلم أو عسكري ومدين.



84

لق�د تس�ببت ه�ذه اهلج�امت بتأث�ريات بالغ�ة اخلط�ورة ع�ى املس�توى 
االجتامعي واالقتصادي والثق�ايف. فقد أحدثت رشخا يف اهليكل االجتامعي 
ب�ام تفرزه م�ن خوف وقل�ق وتوتر واضط�راب وعدم اس�تقرار وإحباط بني 
املواطن�ني والتوترات النفس�ية واآلالم االجتامعية األخ�رى، إذ تفقد األفراد 
واجلامع�ات الثقة فيام بينهم. ومن الناحية االقتصادية، فقد أدى اإلرهاب إىل 
هتدي�د االس�تقرار والتدمري املبارش مل�وارد الدول والتأثري ع�ى خطط التنمية 
ومع�دالت اإلنتاج وعجلة التنمية وموارد الس�ياحة واالس�تثامر، وإضعاف 
حرك�ة التجارة اخلارجية والداخلية. هذا االخرتاق لفكرنا وثقافتنا وجمتمعنا 
ال بد أن يواجه باإلنكار عى مجيع املستويات ملا فيه من سفك للدماء وإزهاق 
لألرواح والعبث برضورات املجتمع من أمن وطمأنينة واس�تقرار، وتشويه 
لإلسالم وعرقلة للتنمية وفساد يف األرض وعدوان عى الرعية واإلنسانية.

إن االعتق�اد ب�أن ه�ذه اهلجامت ق�د حت�دث إصالح�ا يف املجتمع خطأ 
وأمر غري منطقي ومعقول، بل مثل هذه اهلجامت س�تعمل عى تعميق املآيس 
والراع�ات واملش�اكل الداخلي�ة مم�ا سيش�غلها عن التنمي�ة وتقوي�ة البنية 
التحتي�ة. فاالس�تقرار واألمن والطمأنينة من الروط األساس�ية يف حضارة 

األمم والشعوب واألمن رضورة إلنتاج املجتمعات وازدهارها.
إن اإلرهاب الذي يش�يع باس�م اإلس�الم اليوم ليس هو الوارد بالقرآن 
الكريم. ففي حني حتدثت اآليات الكريمة عن رد العدوان أو ما يعرف بتوازن 
الق�وة، يس�تخدم مصطلح اإلرهاب اليوم للحديث ع�ن التخويف وزعزعة 
األمن واإلفس�اد يف األرض. وهذا ما يناقض روح الريعة ومقاصدها، فقد 
أكد اإلسالم عى حرية االعتقاد ويرفض استخدام القوة ملربرات تبشريية ﴿اَل 
ينيِ ... ﴿256﴾﴾)سورة البقرة(، والعدل واإلنصاف مع أعدائنا  إيِْكَراَه يفيِ الدِّ
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ْس�طيِ َواَل  نَي هلليِهَّيِ ُش�َهَداَء بيِاْلقيِ اميِ ي�َن آَمنُوا ُكوُنوا َقوهَّ ذيِ َا الهَّ واملخالف�ني لن�ا: ﴿َيا َأهيُّ
ُقوا اهللهََّ  إيِنهَّ  ُل�وا ُهَو َأْقَرُب ليِلتهَّْقَوٰى َواتهَّ ُلوا  اْعديِ َمنهَُّكْم َش�نَآُن َقْوٍم َعَىٰ َأالهَّ َتْعديِ جَيْريِ
اهللهََّ َخبيِ�رٌي بيِ�اَم َتْعَمُلوَن ﴿8﴾﴾ )س�ورة املائدة(، كام أكدت عى قيم التس�امج 

والرمحة: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إيِالهَّ َرمْحًَة ليِْلَعامَليِنَي ﴿107﴾﴾)سورة األنبياء(.
م�ن يناقض ه�ذه القيم واملب�ادئ باس�م اإلرهاب يعيش حتام تش�ويش 
وخل�اًل يف العق�ول والضامئ�ر، يق�ول املصطف�ى األمني، >:»حيق�ر أحدكم 
صالت�ه إىل صالهتم، وقيام�ه إىل قيامهم وقراءته إىل قراءهت�م، يقرأون القرآن 
ال جي�اوز حناجره�م«. فلم يفهم هؤالء القرآن بش�كل صحي�ح وبأنه قد منع 
اإلرهاب بكل أشكاله، ابتداء من العنف الكالمي الذي هنى عنه الرسول > 
وطلب من املسلمني االلتزام بالرفق واللني والكلمة الطيبة، وصوال إىل القتل 
ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بيَِغرْييِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يفيِ اأْلَْرضيِ  وهو أشد أنواع االعتداء﴿... َأنهَّ

اَم َقَتَل النهَّاَس مَجيِيًعا ...﴿32﴾﴾)سورة املائدة(. َفَكَأنهَّ
لقد حرم اإلس�الم مجيع أنواع اإلرهاب وأش�كاله وممارساته، واعتربها 
ضم�ن جريمة احلرابة، أينام وقعت وأي�ًا كان مرتكبوها، فقد يكون اإلرهاب 
من دولة أو دول عى دول أخرى. إن املتفحص آليات القرآن الكريم والسنة 
النبوي�ة الريفة س�يلمس حرصا منقطع النظري عى س�المة اإلنس�ان وأمنه، 
حت�ى أن الرس�ول>، قال: »من أش�ار إىل أخيه بحديدة ف�إن املالئكة تلعنه 
حتى ينتهي وإن كان أخاه ألبيه وأمه« )رواه مسلم( وقال: »من أخاف مؤمنا 
كان حق�ا ع�ى اهلل أال يؤمنه من فزع يوم القيامة«، وروى أبو داوود أن بعض 
الصحابة كان يس�ري مع النبي > فنام رج�ل منهم، فانطلق بعضهم إىل حبل 
معه فأخذه ففزع فقال >:»ال حيل ملسلم أن يروع مسلام«، ويف حديث رواه 
الرتمذي بس�ند حس�ن »ال يأخ�ذن أحدكم مت�اع أخيه العبا أو ج�ادا«، ويف 
حدي�ث رواه الب�زار الطرباين وغريمها عن عامر ب�ن ربيعة أن رجال أخذ نعل 
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رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرس�ول اهلل > فقال »التروعوا املس�لم 
فإن روعة املسلم ظلم عظيم« وروى الطرباين أن عبداهلل بن عمر سمع النبي 
> يقول »من أخاف مؤمنا كان حقا عى اهلل أال يؤمنه من فزع يوم القيامة«، 
بل إن النظرة املخيفة هنى عنها احلديث الذي رواه الطرباين »من نظر إىل مسلم 
نظرة خييفه هبا بغري حق أخافه اهلل يوم القيامة« وبخصوص اإلرهاب بالسالح 
جاء احلديث الذي رواه البخاري ومس�لم »ال ير أحدكم إىل أخيه بالسالح 
فإنه ال يدري لعل الش�يطان يرتع يف يده فيقع يف حفرة النار«. بالنظر ملا س�بق 
من النصوص يتبني لنا مدى تأكيد اإلسالم وحرصه عى عدم التعرض ألمن 
املس�لم، فكيف بمن يفجر ويفتك باملس�لمني وخيل بأمنهم وس�المتهم، أين 

هؤالء من روح الريعة السمحاء؟.
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الفصل الثالث

اإلرهاب والعوملة



88



89

3. اإلرهاب والعوملة

3. 1 تناقضات العوملة وظاهرة اإلرهاب املحيل والعاملي
تع�د مرحل�ة العومل�ة Globalization م�ن أكثر املراح�ل التارخيية التي 
برزت فيها مظاهر وجتليات األنشطة واألعامل اإلرهابية يف العامل بشكل عام 
ويف وطننا العريب بش�كل خاص، فهل ألن العوملة وفرت البيئة املش�جعة عىل 
ظهور وتطور اإلرهاب؟ أم ألن التناقضات التي حتتوهيا قد أسهمت يف زيادة 
نس�بة العمليات اإلرهابية؟ أم ألهنا قد س�محت من خالل قنوات التواصل 
والتفاع�ل اإللكرتونية وحرية تنقل املال والس�لع واخلدم�ات والبرش بتوفري 

سبل وأساليب صناعة الرعب يف العامل؟.

مما ال ش�ك في�ه، أن العوملة قد أف�رزت الكثري من التناقضات السياس�ية 
واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافي�ة يف الع�امل، ب�ام يف ذلك املنطق�ة العربية، 
السيام وأهنا مل تكن مؤهلة يف يوم ما لقبول خمتلف التغيريات والتحوالت التي 
فرضتها وأفرزهتا العوملة يف ظرف زمني قصري مما أس�هم يف زيادة نسبة الفقراء 
واملهمش�ني، والعاطلني عن العمل، والفروق الطبقية واجلهوية، وس�يادة قيم 

املنفعة والربح الرسيع، والفردية...الخ.

يف السنوات القليلة املاضية شهدت العديد من املدن العربية مظاهرات، 
ومس�ريات، وجتمعات خمتلفة منددة بفشل السياسات االقتصادية التي أدت 
إىل زي�ادة نس�بة الفق�ر والبطال�ة يف الع�امل العريب؛ ب�ل أدى غالء املعيش�ة إىل 
مش�ادات ش�عبية، وفوىض يف مراكز بي�ع اخلبز املدعوم من ط�رف احلكومة، 
ومواجه�ات مب�ارشة مع ق�وى األمن مم�ا أدى إىل وقوع عدد م�ن الضحايا، 

ومنهم »ضحايا اخلبز«. 
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وي�رى املواط�ن الع�ريب بأن ج�ل احلكوم�ات العربي�ة مل تب�ذل اجلهود 
الكافية للقيام بإصالحات أساس�ية وهيكلية للنهوض بالقطاع االقتصادي، 
والتج�اري، وامل�ايل. كام أنه ال يمكن تصور جتاوز العقبات والس�لبيات التي 
أفرزهتا العوملة من دون وضع خطط وبرامج تنموية مبنية عىل اس�رتاتيجيات 

حمكمة.

ويف هناي�ة األمر، بقي املواطن العريب ينتظر بش�غف هناية برامج التنمية، 
واإلص�الح، والتطوي�ر، والعرصن�ة للدخ�ول يف رح�اب العومل�ة وجمتم�ع 
املعلوم�ات وقط�ف ث�امر التنمي�ة املس�تدامة، ومل تتحقق، لألس�ف، الوعود 
القديمة املتجددة يف حتس�ني ظروف املعيشة، وتوفري فرص التنمية، والعمل، 

والتعليم، واحلياة الكريمة، والعدالة االجتامعية للجميع. 

إن العوملة بمختلف أبعادها وأش�كاهلا ومظاهرها قد كرست يف الوطن 
العريب القيم االجتامعية التي تعمق السلوكيات الطبقية وتقدس األنا الفردي 
عىل حس�اب األنا اجلامعي واالنفتاح الالحمدود ع�ىل اآلخر بغض النظر عن 

من يكون؟ وماذا يمكن أن يقدمه من فكر وثقافة؟        

وبالرغ�م م�ن كل هذا، فإننا لس�نا بص�دد حماكمة العومل�ة والبحث عن 
س�لبياهتا والرتكي�ز ع�ىل نقائصه�ا بقدر م�ا نري�د أن نحدد عن�ارص التداخل 
وجماالت التامس القائمة ما بني العوملة كسياق جيوسيايس واقتصادي وثقايف 
جديد غري حمدد زمانا ومكانا وظاهرة اإلرهاب كسلوك غري سوي وعدواين، 
السيام وأن هناك جهات عربية وعاملية أصبحت تندد يف الكثري من املناسبات 
بس�لبيات العوملة الليربالية القاتلة لالقتصاديات املحلية الصغرية وللثقافات 

الوطنية والعادات والتقاليد والقيم املحلية. 
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3. 2 اإلرهاب والعوملة يف الوطن العريب
ال يمك�ن اجلزم بأن هن�اك عالقة إجيابية ما بني زيادة الس�لوك العدواين 
واإلره�ايب يف املجتمع�ات العربية وتنامي األطر املعومل�ة لالقتصاد والثقافة، 
خصوص�ا وأن ه�ذه املعادل�ة حتتاج إىل دراس�ة منهجي�ة متعمق�ة تأخذ بعني 
االعتبار خمتلف العوامل واملكونات السوسيو � ديموغرافية التي يبنى ويوجه 
ع�ىل أساس�ها الس�لوك اإلره�ايب، ذل�ك أن وضع معاي�ري القي�اس واملتابعة 
واالرتب�اط تبقى نس�بية وذاتية يصعب حتديدها وقياس�ها وحتويلها من فكرة 
جمردة ومعان إىل نسب إحصائية. وبالرغم من ذلك، فإنه يمكننا رصد بعض 
املجاالت ذات العالقة االرتباطية ما بني العوملة واإلرهاب يف الوطن العريب، 

ومنها:

3. 2. 1 الفقر واجلوع األرضية اخلصبة لإلرهاب
لقد تطرقنا يف النقطة الس�ابقة إىل اآلثار السلبية التي أنتجها التحول من 
االقتصادي�ات املوجه�ة واملرتبطة بأن�امط التس�يري واإلدارة املركزية إىل أنامط 
ليربالية مما نتج عنه ارتفاع نسب البطالة والفقر والتهميش يف الوطن العريب. 

فالكثري من البلدان العربية تش�هد مس�تويات مرتفعة من البطالة وزيادة 
ع�دد الفق�راء واملحروم�ني. وال نقول بأن الس�بب الرئيس يع�ود بالرضورة 
للعومل�ة االقتصادي�ة فحس�ب ب�ل تتع�دد األس�باب وتتش�ابك باملتغ�ريات 
والعوامل السياس�ية واالجتامعية والثقافية ولي�س هناك جمال للحديث عنها 

بالتفصيل.

لقد فرضت العوملة يف شقيها االقتصادي �  الليربايل أنامط تسيري وانفتاح 
اقتص�ادي مل تكن اقتصاديات معظم الدول العربي�ة مؤهلة للقيام به؛ مما نتج 
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عنه زيادة نسبة الفقر، والتهميش، والبطالة، وتدين مستوى املعيشة  مما شكل 
األرضية اخلصبة واجلذابة بامتياز لدعاة األفكار اإلرهابية والعدوانية؛ ألهنم 
اس�تغلوا الظ�روف الس�يئة والصعبة والقاس�ية التي تعيش�ها بع�ض الفئات 
والطبقات االجتامعية املحرومة واملعوزة وعىل رأسها الشباب، ال سيام الذين 
يسكنون يف األحياء الشعبية الفقرية واملحرومة من أبسط اخلدمات، وعملت 
الكث�ري م�ن اجلامع�ات واملنظ�امت اإلرهابي�ة يف البل�دان العربي�ة عىل غرس 
أفكاره�ا اهلدام�ة والرافض�ة للعرصنة والعومل�ة يف األحي�اء واملناطق الفقرية 
مستغلة ظروف املعيشة الصعبة لتجنيد الشباب وكسب تأييد اجلامهري الفقرية 

واملهمشة. 

3. 2. 2  الثقافة الغربية أساس الثقافة املعوملة 

سعت البلدان الغربية منذ بداية القرن العرشين لفرض ثقافتها ورؤيتها 
وفلس�فتها عىل العامل مس�تغلة سيطرهتا ونفوذها واس�تعامرها ملعظم مناطقه، 
مس�تخدمة يف ذلك اآلل�ة اإلعالمية كأداة مهمة وأساس�ية يف عملية الرتويج 

لثقافتها وأفكارها ونمط حياهتا ومعيشتها. 

ولعبت املؤسس�ات الثقافية واإلعالمية، خصوصا السينام والتلفزيون، 
دورا مه�ام يف ن�رش القي�م والعادات وأنامط االس�تهالك والس�لوك والتفكري 
الغريب القائم عىل تقديس احلرية الفردية والرغبات املادية واجلنس�ية واملنفعة 

الشخصية عىل حساب املنفعة العامة. 
وس�اعد ع�ىل ذل�ك ب�روز العوملة كعه�د جدي�د ال يؤم�ن باخلصوصية 
الثقافي�ة واحلضاري�ة وال بح�ق الش�عوب الضعيفة والفق�رية يف احلفاظ عىل 
هويته�ا ومكوناهتا القومية واحلضارية، بل يفرض طرق تفكري ال تتامش�ى يف 
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أغل�ب األحيان مع القيم االجتامعية الس�ائدة يف الكثري من بلدان العامل بام يف 
ذلك البلدان العربية واإلسالمية. 

وتلعب تكنولوجيات االتصال عن بعد، كاإلنرتنت، واألقامر الصناعية، 
واأللي�اف الضوئي�ة Fiber Optics، دورا مه�ام يف عومل�ة الثقاف�ة الغربي�ة 
وتكريس اهلوة اإلعالمية واملعلوماتية والرقمية ما بني بلدان الش�امل وبلدان 
اجلن�وب. ومتث�ل ه�ذه األخرية س�وقًا ضخمة ومربح�ة تتكال�ب عليها أكرب 
اإلمرباطوري�ات الغربية النش�طة يف جمال صناعة اإلع�الم والثقافة والرتفيه: 
 ،Aol Time Warner وأوال تاي�م ورن�ر ،Walt Disney كوال�ت دي�زين
وفيفندي يونفرسل Vivendi Universal، وال تسمح هذه اإلمرباطوريات 

باملنافسة الرشيفة والعادلة.      
أك�دت العدي�د م�ن الدراس�ات أن صناع�ة اإلع�الم والثقاف�ة والرتفيه 
تس�يطر عليها حفنة من اإلمرباطوريات اإلعالمية العمالقة ووكاالت األنباء 
الدولية؛ وهذا ما يطرح إشكالية قديمة »جديدة« حيث متت مناقشتها منذ بداية 
س�بعينيات القرن العرشي�ن واملتمثلة يف فكرة تدفق املعلوم�ات يف اجتاه واحد 
والتي تغرق الس�وق  العاملية بمنتجاهت�ا الثقافية واإلعالمية وتتحكم بالتايل يف 
صناعة ال�رأي العام وحتديد اجتاهاته؛  »وبالرغم م�ن أن التكنولوجيا اجلديدة 
تبدو غزيرة اخلدمات، ومتنوعة القنوات؛ إال أهنا قد تنطوي عىل خماطر اهليمنة 
واالحت�كار، فإمكانية التنوع واالختيار من بدائل متعددة من وجهة نظر أفراد 
اجلمه�ور قد تكون قناعا لالحتكار من جانب املس�يطرين عىل هذه الوس�ائل 

اجلديدة« )مكاوي، 2003 م: 287(.
  FAO ولقد جاء يف دراس�ة ملنظم�ة األغذية والزراعة لألم�م املتحدة فاو
قدم�ت يف القم�ة العاملي�ة الثاني�ة ملجتم�ع املعلوم�ات بتون�س من ط�رف بيار 

:Pierre Antonios أنطونيوس



94

»أن الفجوة املعلوماتية حتول دون مش�اركة نحو مليار إنس�ان من أش�د 
الش�عوب فق�را، يف املجتم�ع العامل�ي للمعلوم�ات )…( وتتمث�ل الفج�وة 
املعلوماتية يف الريف بسلس�لة معقدة من املشاكل، بام فيها نقص االتصاالت 
الس�لكية والالس�لكية وبنى أخرى تعنى باالتصاالت، واملهارات وقدرات 
املؤسس�ات، والتمثي�ل الفع�ال واملش�اركة يف عملي�ات التنمي�ة، ناهيك عن 

 .)Pierre Antonios، 2005( نقص املوارد املالية
انطالق�ا من هذا الواقع طرحت الكثري من الدول النامية واملنظامت غري 
احلكومي�ة بمؤمتر جنيف مش�كلة اهل�وة الرقمية من حيث أبعاده�ا التعليمية 
والتنموية باعتبار أن الدول الغربية التي متثل 20 % من سكان العامل تستحوذ 
عىل 91 % من استخدامات تكنولوجيا املعلومات. وبالعكس فإن 80 % من  

سكان العامل ال يستخدمون، إال 9 % من هذه التكنولوجيا. 
وتشري إحصاءات منظمة اليونسكو إىل أن الدول الغنية تسيطر عىل 92 % 
من الطيف الالسلكي ومن املدار الذي تطلق إليه األقامر الصناعية. كام أن هذه 

الدول حتتكر 90 % من إمكانات احلاسب اإللكرتوين. 
ويف الس�ياق نفسه، جاء يف البيان اخلتامي ملؤمتر جنيف أن 19 % فقط من 
سكان دول اجلنوب يستخدمون اإلنرتنت، وذلك بسبب الفقر واألمية. إذ أن 
20 % من س�كان العامل يس�تحوذن عىل 85 % من الدخل العاملي. وإذا ما بقينا 
عىل نفس الوترية فإن اهلوة الرقمية س�تزيد اتساعا. فعدد مستخدمي اإلنرتنت 
مثال يف إفريقيا ال يزيد عىل 1 % وهذا راجع لسبب الفقر واألمية. فإذا كان رشاء 
جهاز الكمبيوتر يكلف املواطن يف بنغالديش ما يتجاوز دخله يف ثامين سنوات؛ 

فإنه يكلف الفرد األمريكي العادي أجره يف شهر واحد فقط.  
وق�د طالب بعض املهتمني بن�رش تكنولوجيا املعلومات يف العامل الثالث 
بإنش�اء صندوق تضامن رقمي، من أجل مساعدة الدول النامية يف احلصول 
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عىل احلد األدنى من استخدام تكنولوجيا املعلومات. ففي هذا اإلطار اقرتح 
الرئي�س الس�نغايل عب�د اهلل واد Abdullah Wade مس�امهة مالي�ة مفتوح�ة 
لل�رشكات العمومي�ة واخلاص�ة العامل�ة يف جم�ال تكنولوجي�ا االتص�ال من 
خ�الل ختصيص واحد يورو  Euro عىل كل جهاز كمبيوتر يباع يف العامل. كام 
اقرتح�ت بعض املنظامت غري الرس�مية ختصيص س�نتيم واحد من كل يورو   
Euro ع�ىل كل مكامل�ة هاتفية دولية مهام كانت مدهت�ا من أجل خلق نوع من 
التضامن يف اس�تخدام التكنولوجي�ا الرقمية؛ إال أن كل هذه املطالب قوبلت 
مجيعه�ا بالرفض م�ن طرف ال�دول الغنية وه�ذا العتبارات مالي�ة. فالدول 
الغني�ة مل تس�تطع اخلروج من دائ�رة الدفاع ع�ن مصاحلها املادي�ة، حتى وإن 
كانت املصلحة الدولية تقتيض ذلك. واكتفت بقبول فكرة املس�امهة املفتوحة 
م�ن دون التزامات حم�ددة يف صندوق التضامن الرقم�ي. فمن مؤمتر جنيف 
2003م، إىل يومن�ا ه�ذا مل يتم مجع إال 5.5 مالي�ني يورو Euro فقط. وهذا 
دليل واضح عىل أن جمتمع املعلومات هو فضاء حتتكره الدول الغنية للحفاظ 
عىل س�يطرهتا يف عملية صناعة واستخدام وتوزيع املعلومات. هذه الوضعية 
تط�رح مش�كلة نوعي�ة األخب�ار والرتفي�ه واملعلوم�ات التي تقدمها وس�ائل 
اإلع�الم واالتص�ال؛ إذ أن اجلمهور اإلعالمي يف البل�دان الغنية حيصل عىل 
نوعي�ة عالية من اخلدمات الرقمية ومضمون متميز، وبالعكس فإن اجلمهور 

املوجود يف البلدان النامية سيبقى يستخدم وسائط االتصال التقليدية.

إن عملي�ة إنتاج الرتفي�ه والثقافة قد أصبحت عبارة عن صناعة تس�وق 
بأساليب العرض والطلب.  فاملؤسسات التي تعمل ضمن نطاق تكنولوجيا 
املعلومات هي من أكثر املؤسس�ات النش�طة والناجحة، ب�ل ويتزايد نفوذها 

الثقايف حمليا ودوليا.
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ومنذ بداي�ة ثامنينيات القرن العرشين عملت بع�ض القوى الغربية عىل 
التخطي�ط املحكم من أجل بس�ط نفوذها عىل صناعة اإلع�الم والثقافة وقد 
فرض�ت عىل العديد م�ن دول العامل فتح حدودها اجلغرافي�ة، وحتى الثقافية 
أمام املؤسسات اإلعالمية الكربى بحجة تقوية نظام السوق احلرة )العوملة(، 

وخصخصة الصناعات واخلدمات يف جمال املعلومات. 
اس�تطاعت اإلمرباطوريات اإلعالمية الغربية كذلك أن تغرق وس�ائل 
اإلعالم، خصوصا الس�معية البرصي�ة بربامج الرتفيه والتس�لية؛ وذلك عىل 
حس�اب املضمون اجلاد الذي قد يس�اعد اجلمهور اإلعالمي يف تكوين رأي 
موضوع�ي عن خمتل�ف القضايا التي هتمه حمليا أو دوليا. وبالرغم من الزخم 
اإلخب�اري واملعلومايت؛ إال أن اجلمهور اإلعالم�ي زاد جهله بخلفية العديد 

من القضايا التي هتمه مبارشة.
كام أن االحتكارات اإلعالمية التي متارس�ها اإلمرباطوريات اإلعالمية 
الغربية ال تسمح ببقاء املؤسسات اإلعالمية واالتصالية الصغرية واملتواجدة 
يف البل�دان النامي�ة بام فيه�ا البلدان العربي�ة؛ ألهنا ال متل�ك اإلمكانات املالية 
والتقنية والبرشية الكافية للمنافس�ة العادلة. مما يزيد من حجم تبعية البلدان 

النامية هلذه املؤسسات العمالقة. 
ك�ام أن هذه االحتكارات تؤدي إىل توحي�د املضمون اإلعالمي، وحتى 
اللغ�ة املس�تخدمة، إذ أن لغة أكثر م�ن 69% من مواقع ش�بكة اإلنرتنت هي 
اإلنجليزي�ة  وه�ذا م�ا يؤدي إىل توحي�د الرؤية  يف عملية عرض واس�تهالك 

املضمون املعريف والثقايف واإلعالمي.
إن تضخ�م إمكانات اإلمرباطوريات اإلعالمية الغربية، وتزايد نفوذها 
قد ساعدها يف التأثري عىل صناع القرار عىل املستوى الوطني، وغالبا ما يتعدى 
هذا النفوذ احلدود الوطنية إىل املستوى الدويل، وهو األمر الذي أصبح هيدد 
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ديموقراطية االتصال، ويعكس االختالل الواضح يف توزيع موارد االتصال 
واملعلومات )مكاوي، 2003م:  284(. 

إن ه�ذه االحتكارات تش�كل حتدي�ا كبريا لدول الع�امل؛ ألن العديد من 
الدراسات اإلعالمية أثبتت أن هذه املؤسسات االحتكارية العمالقة ال هتتم 
بإب�راز التن�وع الثقايف واحلضاري لش�عوب الع�امل. وأهنا تقدم م�ادة إعالمية 

أحادية االجتاه بعيدة يف بعض األحيان عن املوضوعية واملصداقية.

كام تش�كل هذه املؤسس�ات االحتكاري�ة العمالقة خط�را واضحا عىل 
التن�وع الثق�ايف وح�ق الش�عوب، خاص�ة النامي�ة، يف التعب�ري ع�ن مصاحلها 
وخصوصياهت�ا الثقافية، وكذلك مس�امهتها الفعلية يف اس�تخدام تكنولوجيا 

االتصال ويف عملية تدفق املعلومات. 

ومن هنا، يمكننا فهم اآلثار السلبية التي أوجدهتا العوملة يف جانبها الثقايف 
واإلعالم�ي وصناع�ة الرتفيه يف تش�جيع ظاهرة اإلره�اب يف الوطن العريب 
بش�كل خاص ويف العامل بشكل عام حيث إهنا أوجدت حججًا وقدمت أدلة 
للجامعات اإلرهابية النتقاد ورفض املضامني اإلعالمية والثقافية والرتفيهية 

املشبعة بام ال يتوافق وقيم املجتمعات العربية واإلسالمية. 
إن إغراق الفضائيات واملواقع اإللكرتونية ودور الس�ينام بالقيم الثقافية 
اجلديدة التي تروج هلا العوملة: كصور اجلنس، وبرامج الش�عوذة، والتنجيم، 
والتدجي�ل، والق�امر، والربح الس�هل، وتقدي�س املادة قد أعط�ى للخطاب 
اإلره�ايب يف الب�الد العربية الفرص�ة النتقاد ورفض كل ما ل�ه عالقة مبارشة 
بالثقاف�ة املعوملة؛ بل نجد أن هناك بعض اجلهات والش�خصيات واجلامعات 
اإلرهابي�ة م�ن يتهم وس�ائل اإلعالم العربي�ة، خصوصا بع�ض الفضائيات 
املحلي�ة، بأهنا ق�د أصبحت أداة لغرس القيم الغربي�ة اهلابطة بحجة أهنا تبثها 
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لي�ل هنار م�ن دون اح�رتام خصوصيات وقي�م وحرمة املجتم�ع العريب. كام 
تص�ف ه�ذه اجلهات الثقافة الغربي�ة املعوملة بأهنا أداة مقص�ودة ومدبرة هلدم 
قي�م املجتمعات العربية واإلس�المية وأهنا تس�تهدف إفس�اد أخالق وأفكار 
ومعتقدات الشباب العريب واملسلم وإغراقه يف الشهوات واملاديات وامللذات 

وإبعاده عن قضاياه املصريية. 
أضف إىل ذلك، فإن اخلطاب اإلرهايب يصف الثقافة الغربية املعوملة بأهنا 
تشكل خطرا عىل عقيدة املجتمع وذلك ملا تبثه من أفكار وقيم تتناىف مع العقيدة 

اإلسالمية: كاالحتفال باهللوين Halloween مثال.
إن اجلامع�ات اإلرهابي�ة ال تف�وت أي�ة فرصة النتق�اد مس�اوئ العوملة 
وم�ا أفرزته من أفكار وس�لوكيات جدي�دة وغريبة عىل املجتمع�ات العربية 
واإلس�المية، وق�د اختذهت�ا حجة وفرص�ة النتقاد وس�ائل اإلع�الم العربية 
املدعوم�ة م�ن احلكوم�ات والدوائ�ر الرس�مية العربي�ة ب�ل اعتربهت�ا موالية 
وخادمة وراعية للمصالح الثقافية واإلعالمية الغربية يف املنطقة، واهلدف من 
ذلك، بطبيعة احلال، هو جتنيد املزيد من الش�باب العريب والزج به يف غياهب 
الظالمية والتطرف والعنف بحجة أن الدفاع عن ثقافة وعقيدة وقيم املجتمع 

املسلم هو واجب ديني وأخالقي وعقائدي.      

3. 2. 3  تقديس حرية التعبري
م�ن أكث�ر املب�ادئ واألف�كار التي تؤك�د عليه�ا العوملة تقديس�ها حلرية 
التعبري؛ إذ أصبح هذا املبدأ األساس الذي تشرتطه الدول الغربية عىل معظم 

املجتمعات األخرى لقبول انضاممها وانصهارها يف فضاءات العوملة. 

إن مب�دأ حري�ة التعبري هو مب�دأ قديم ال يمكن حتدي�ده وحرصه يف فرتة 
زمني�ة أو منطقة جغرافية معينة؛ ولعله يمكننا الق�ول: إنه برز وتطور بظهور 
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الصحاف�ة املنتظم�ة يف أوروب�ا وبالضب�ط يف فرنس�ا مع ظه�ور أول صحيفة 
منتظمة وهي صحيفة لغازات La gazette يف عام 1639م.

ومنذ الثورة الفرنسية )1789م( بدأت معظم دساتري دول العامل تعرتف 
ب�ه، بل وتم اعتامده رس�ميا يف اإلع�الن العاملي حلقوق اإلنس�ان الذي صدر 
يف س�نة 1948م،  والذي أكد عىل حق كل ش�خص يف حرية الرأي والتعبري 
ويشمل ذلك حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستيقاء األنباء واألفكار 

وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد باحلدود اجلغرافية.       

وترتب�ط فك�رة حرية التعب�ري مبارشة بحري�ة الصحاف�ة واإلعالم وهي 
امت�داد حلرية الفكر واملعتق�د. فحرية التفكري هي حرية ش�خصية ينتج عنها 
االعتق�اد بالفكرة وممارس�ة هذه احلرية ه�ي التي يطلق عليه�ا حديثا »حرية 

الرأي«، و»حرية التعبري«.

وباسم حرية التعبري نرشت صحيفة »جيالندز بوستن« الدانمركية يف 12 
سبتمرب 2005م، رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول حممد >، مما أثار غضب 
املسلمني داخل الدانمرك ويف مجيع أنحاء العامل. ويف 10 يناير 2005م، أعادت 
صحيفة »مغازينات« النروجيية نرش الرسوم الكاريكاتورية للرسول >.)قرياط، 

2007م: 56(.

حت�دث هذه اإلهان�ة والس�خرية واالنتقاص من قيمة اآلخر واملس�اس 
بقدسية الرموز الدينية باسم حرية التعبري وحرية الصحافة. إن شتم الديانات 
األخ�رى وأنبيائها يتناقض مجلة وتفصيال م�ع حرية التعبري وحرية الصحافة 
حيث إنه ال توجد ديمقراطية أو نظام س�يايس يس�مح ويبيح التحريض عىل 

كراهية أو شتم أواالنتقاص واالستهزاء يقيم ورموز اآلخرين املقدسة.
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إن م�ا  قام�ت به الصحيفة الدانمركية وغريه�ا من الصحف واملجالت 
األوروبي�ة )اهلولندي�ة، والفرنس�ية، واإليطالي�ة، والنروجيي�ة( يتن�اىف مجل�ة 
وتفصي�ال م�ع العمل اإلعالمي احلريف، املس�ؤول وامللتزم. يتناىف مع رس�الة 
اإلع�الم الرشيف�ة والنبيلة، يتناىف وقدس�ية الرم�وز الدينية مه�ام كانت وأينام 

كانت.

والس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه يف هذا املقام ه�و لصالح م�ن؟ مثل هذه 
االس�تفزازات والترصف�ات غري املس�ؤولة، وما هي أهدافها وماذا س�تضيفه 
خلدم�ة اإلنس�انية ومبادئها وقيمها، وماذا س�تضيفه لتأس�يس وبن�اء قنوات 
التواصل والتفاهم بني الشعوب واألمم واحلضارات؟ إىل أي مدى ستخدم 
ه�ذه الصور ح�وار احلضارات والثقافات والديان�ات؟ مثل هذه الترصفات 
بدال من التقريب بني الش�عوب تعمق الفوارق وااللتباس�ات وسوء التفاهم 
وانعدام احلوار وانتشار الصور النمطية التي تفرز احلقد والكراهية والبغضاء 

والعنرصية واجلهل. 

واملؤسف للحادثة هو أن السلطات الدنامركية واملجتمع الرسمي واملدين 
يف الدانمرك ويف العامل الغريب مل حيرك ساكنا أمام ما حدث، وكأن شيئا مل حيدث، 
وه�ذا يعن�ي أن األمر عادي بالنس�بة هلم وأن اإلس�اءة لآلخرين وملقدس�اهتم 
ودياناهتم ال تعني ش�يئًا. والدليل عىل ذلك أن اس�تطالعا للرأي العام كش�ف 
أن أغلبي�ة الدانمركي�ني ال حيب�ذون االعت�ذار للمس�لمني ملا حي�دث كمخرج 
وكحل لألزمة التي بدأت تشهد تداعيات وتطورات ال حتمد عقباها. فأجاب 
79 % من عينة عش�وائية ش�ملت 579 مفردة أن رئيس الوزراء »أندرس فوغ 
راسموس�ن« ال حيب أن يعتذر نيابة عن الدانمرك ملا حدث. ومن جهة أخرى 
ق�ال 62 % من املبحوثني إنه ال يتعني عىل صحيفة »جيالندز بوس�تن« تقديم 
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اعتذار ملا يزيد عىل 1.3 مليار مس�لم يف أرجاء العامل ملا تس�ببت فيه اجلريدة 
من نرش الرس�وم الكاريكاتورية ال� 12 املعادية للرس�ول > واملسيئة للدين 

اإلسالمي وللعقيدة اإلسالمية باسم حرية التعبري.

ما نجم عن الصحف الدانمركية والنروجيية واألوروبية خيالف اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنس�ان ومواثيق وأخالقيات العامل يف معظم دول العامل، كام 
يتناىف مع مبدأ حرية الصحافة الذي يقوم عىل االلتزام باحرتام اآلخر واحرتام 
معتقداته ودياناته. كام ختالف تلك الترصفات مقررات منظمة األمم املتحدة 
يف حوار األديان واحلضارات واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان الذي صدر 

يف سنة 1948م. 

األخطر يف القضية كلها هو نتائج استطالعات الرأي العام التي جاءت 
لتؤك�د ماذا يدور يف أذهان الن�اس العاديني. إذ أكدت عدم االعرتاف باخلطأ 
وع�دم احرتام معتق�دات وديانات اآلخري�ن وهذا أمر خطري ألنه يش�ري إىل 

ضعف درجة التسامح والتفاهم واحلوار بني الشعوب. 

وهن�ا نالح�ظ ال�دور العكيس والس�لبي واخلط�ري الذي تلعبه وس�ائل 
اإلعالم يف عرص العوملة والثورة املعلوماتية واملجتمع الرقمي، وعرص القرية 
العاملية. فبدال من تش�جيع احلوار الثق�ايف والتفاهم والتعرف عىل خصوصية 
اآلخ�ر وثقافته نالحظ أن اآللة اإلعالمية يف املجتمع املعارص أصبحت هتدم 
أكثر مما تبني وأصبحت تساهم يف إثارة الفتن واحلروب والنزاعات أكثر من 
مس�امهتها يف نرش الس�لم واألمن واألخ�وة واملحبة والتالح�م والتفاهم بني 

الشعوب والثقافات.
احلرية التي تطالب هبا معظم املؤسسات اإلعالمية يف العامل والتي يتغنى 
هب�ا الكثري أصبحت فارغة من حمتواها احلقيقي حيث إهنا آلت إىل أش�خاص 
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ال يعرف�ون املعن�ى احلقيق�ي للحري�ة وال يعرف�ون االلت�زام باح�رتام اآلخر 
وخصوصيت�ه. فالغري�ب يف األم�ر أن الغرب يكي�ل بمكيالني فاإلس�اءة إىل 
رموزه أو قيمه ومعتقداته يعد خروجا عن األصول وعن األخالقيات واملهنية 
واحلرفية، أما املس�اس بمعتقدات وقيم اآلخ�ر فهي من املبيحات. والغريب 
يف األمر أن الذي جيرؤ عىل الكالم يف موضوع املحرقة »اهلولوكوست» حياكم 
قضائيا وهذا ال يعد مساس�ا بحري�ة التعبري وحرية الصحافة، أما الذي ييسء 
للرسول حممد > واألنبياء واألديان واملعتقدات فهذا يشء طبيعي وممارسة 

حلرية التعبري والصحافة.
والسؤال هنا هو ما الفائدة من كل هذا؟ وما هو الدور احلقيقي لوسائل 
اإلع�الم يف ع�رص العومل�ة؟ ه�ل أن ممارس�ة حري�ة التعبري والصحاف�ة تعني 
املساس بمعتقدات اآلخر؟ هل أن حرية التعبري يف عرص العوملة قد أصبحت 

أداة لنرش احلقد والكراهية والصور النمطية والتضليل والتشويه؟   
إن ه�ذه الصور املس�يئة جدا لنبي هذه األم�ة حممد >  قد قدمت فرصًا 
وحججًا للجامعات املتطرفة واإلرهابية يف الوطن العريب واإلسالمي لكسب 
املزيد من املؤيدين والتضليل هبم بحجة حماربة الكفار والطغاة وأعداء الدين 

اإلسالمي سواء يف الداخل أم يف اخلارج.
ك�ام أهن�ا مكنت ه�ذه اجلامعات م�ن تضليل عق�ول الش�باب باخلطاب 
امليسء للعوملة وما جاءت به من أفكار جديدة وغريبة عن املجتمعات العربية 
واإلس�المية، وأصبح�ت العوملة الثقافي�ة وحرية التعب�ري والصحافة أدوات 
ووس�ائل هدم حس�ب زعمه�م هتدد قي�م وأخالقي�ات املجتمع�ات العربية 

واإلسالمية. 
إن الغلو يف تقديس قيم احلرية وخصوصا حرية التعبري والصحافة التي 
ال حترتم معتقدات ومقدس�ات وثقافات ش�عوب الع�امل هي مصيبة مضارها 
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وس�لبياهتا أكث�ر بكثري من منافعها، ال س�يام وأن اجلامع�ات اإلرهابية ترتقب 
أي�ة زل�ة أو خطيئة لتوظفها وتس�تخدمها النتقاد ما جاءت ب�ه العوملة وحرية 

التعبري. 

إننا يف هذا الس�ياق ال ندع�و لرفض العوملة التي ختدم مصالح ش�عوب 
العامل وحترتم خصوصياته الثقافية واحلضارية وتعمل عىل بناء جس�ور احلوار 
واالحرتام املتبادل وتس�عى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة 
للجمي�ع، بل نرفض الوجه اآلخ�ر للعوملة، بخاصة التي تس�عى لزرع بذور 
الفتن�ة والش�قاق وعدم اح�رتام مصال�ح وقي�م وخصوصيات ومقدس�ات 

اآلخر. 

وما أمجل أن تكون حرية التعبري والصحافة يف عرص العوملة أداة أساسية 
للح�وار والتفاهم وخدمة مصالح ش�عوب الع�امل، وأداة للتعريف بمختلف 
الثقاف�ات واحلض�ارات. وأن تلت�زم بأخالقي�ات العم�ل اإلعالم�ي خدم�ة 

للمهنية واالحرتافية واملوضوعية واملصداقية.

3. 4  اإلرهاب والسياسة
أصبح اإلرهاب يف عرص العوملة عنرًصا مهام من عنارص السياسة الدولية 
وأصبحت قوى عديدة وخمتلفة تس�تعمله ومتارس�ه لتحقيق أهدافها املختلفة 

ومما زاد األمر خطورة  ما ييل:

3. 4. 1 حقوق اإلنسان وظاهرة اإلرهاب 

إن العنارص اإلرهابية تس�تغل مبادئ حقوق اإلنسان واللجوء السيايس 
وتس�تعمل بعض الدول، وخاصة األوروبي�ة منها كقواعد خلفية جلمع املال 
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وهتريب األس�لحة املختلفة، وتبييض األموال وبيع املخدرات وغريها وهذا 
جلمع الوس�ائل الرضورية للقيام بأعامهلا اإلرهابية والتخريبية، أضف إىل أن 
وس�ائل إعالم ه�ذه الدول � وخاص�ة الغربية منها � تفت�ح قنواهتا اإلعالمية 
املختلف�ة لإلرهابي�ني للتجري�ح والش�تم والق�ذف يف بلداهن�م باس�م احلرية 
وحق�وق اإلنس�ان وتعد اململك�ة املتحدة من ال�دول التي لعبت ه�ذا الدور 
حيث أصبحت العاصمة العاملية لإلرهاب وبدون منازع، والغريب يف األمر 
أن بريطانيا نفس�ها اهتمت دوالً خمتلفة بمساندة ودعم األعامل اإلرهابية التي 

كانت تدبر ضدها. 

3. 4. 2 معايري تصنيف اإلرهاب

تتفنن الواليات املتحدة كل س�نة يف إصدار قائمة بالدول اإلرهابية مثل 
الس�ودان وسوريا وليبيا وإيران… الخ،  وتتناسى وتتجاهل الربيبة إرسائيل 
الت�ي تتفن�ن دائام وتبدع فيام يس�مى بإره�اب الدولة، وإرسائي�ل كام ال خيفى 
ع�ىل أحد متارس اإلرهاب ضد الش�عب الفلس�طيني وض�د كل ما هو عريب 
وإسالمي خارج فلسطني، ومن أهم الفضائح التي واجهها الكيان الصهيوين 
ه�ي حماول�ة اغتي�ال خالد مش�عل أم�ام املنظومة العاملي�ة وباع�رتاف الدولة 
اإلرسائيلية وهنا نالحظ انحياز الغرب وإعالمه إلرسائيل ولكل ما هو غريب 
والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه هنا هو عىل أي أس�اس يتم تصنيف الدول بأهنا 
إرهابية وتس�اند اإلرهاب وما هي املقاييس التي تستعملها الواليات املتحدة 

األمريكية وغريها من الدول يف تصنيف الدول عىل أهنا إرهابية.
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3. 4. 3 الكيل بمكيالني

ال�دول العظمى والقوي�ة والفاعلة يف النظام الدويل تس�تعمل اإلرهاب 
يف ضوء النهار س�واء ضد احلركات املناهضة والرافضة للنظام داخل الدولة 
نفس�ها ويس�تحرضنا هنا اغتياالت الزعامء األمريكيني الس�ود أمثال )مالكم 
إك�س( و)مارت�ن لوثركين�ج ( وغريمه�ا م�ن زعامء )الب�الك بان�رتز( أو عىل 
املس�توى ال�دويل حيث إهنا حت�ارص وتضايق ال�دول التي خترج ع�ن طاعتها 
وتقف أمام مصاحلها وهنا نالحظ التناقض الصارخ عىل مس�توى العالقات 
الدولية والدبلوماسية، حيث الكيل بمكيالني واستعامل اإلرهاب كوسيلة من 
وسائل الدبلوماس�ية والتواصل، وجتدر اإلشارة هنا أن )املجاهدين األفغان 
اجلزائريني( قد تدربوا عىل يد وكالة املخابرات األمريكية يف أفغانستان ملحاربة 
الش�يوعية واإلطاح�ة باالحتاد الس�وفييتي باس�م اإلس�الم، وعندم�ا انتهت 
مهمتهم وكللت بالنجاح أرس�لوا إىل اجلزائر إلقامة اجلمهورية اإلس�المية، 
واملخاب�رات األمريكية هنا عىل دراية أن العملي�ة تؤدي إىل إضعاف دولة هلا 
مكانتها االس�رتاتيجية ع�ىل الصعيد العريب واإلفريقي وعىل مس�توى حركة 
ع�دم االنحياز، وهذا ما تعرضت له مرص عندما رضبت صناعتها الس�ياحية 

يف األقرص حيث تم التخطيط والتدبري للعملية من لندن.

3. 4. 4 العوملة اإلعالمية وصناعة الرأي العام 

تثري الصورة يف وس�ائل اإلعالم إش�كالية التثبي�ت واإلقصاء، حيث إن 
األش�ياء التي ترك�ز عليها الكامريا تبقى عالقة يف أذه�ان اجلمهور وإدراكهم 
وخمياهل�م واألش�ياء التي هتمش�ها وتتجاهله�ا وتتخىل عنها وس�ائل اإلعالم 
فإهن�ا تزول لألبد م�ن إدراك اجلمهور. فالصورة تس�تخلف الواقع يف الكثري 
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م�ن األحيان بل تصبح هي الواقع نفس�ه. وهذا يعني أن الصورة تس�تحرض 
الغائ�ب وُتّغيب احل�ارض. الصورة أصبحت س�لعة يف الصناع�ة اإلعالمية، 
لكنها بدال من السعي من أجل تقديم الواقع وإثراء  احلوار والنقاش وتبادل 
اآلراء واألف�كار م�ن أجل خلق مناخ ديمقراطي أصبحت وس�يلة للتالعب 
والفربكة وبناء الواقع حس�ب ما يريده أصح�اب اإلمرباطوريات اإلعالمية 
ومن ورائهم أباطرة املال والسياسة. ومن هنا نالحظ أن يف العديد من األحيان 
يتم التالع�ب بالصور وإعادة تركيبها وإخراجها وإضافة أش�ياء وتعديالت 
عليه�ا حتى تعكس ايامءات وإحياءات معين�ة ال تعكس الواقع بالرضورة كام 
ه�و، وإنام تعكس واقعا خمتلفا متاما وفق معايري حتددها األبعاد األيديولوجية 
والسياس�ية لصاحب املؤسس�ة اإلعالمية. حيدث هذا يف احلروب واألزمات 
واألعامل اإلجرامية واإلرهابية للتأثري   والتالعب بمشاعر الناس ولتشكيل 
وعي ينس�جم م�ع أيديولوجي�ة ومصالح الق�وى التي تتحك�م يف االقتصاد 

والسياسة واإلعالم.

يتس�اءل الكثريون عن واقعية وموضوعية خمرجات الوسائل اإلعالمية 
وإىل أي مدى تعكس هذه الرسائل الواقع كام هو وإىل أي مدى تشكله وتبنيه 
و»تفربكه« وفق أطر ومرجعيات واتفاقيات حمددة. ففي بعض األحيان ُيقدم 
احل�دث من زوايا خمتلفة وبرؤى متناقضة وكأن األمر يتعلق بحدثني خمتلفني 
متام�ا. تعامل وس�ائل اإلع�الم مع الكثري م�ن القضايا واألح�داث يثري عدة 
تس�اؤالت ومالحظات م�ن أمهها أن اإلع�الم بصفة عام�ة والصورة بصفة 
خاص�ة أصبحا جزءا ال يتج�زأ من بعض القضايا واألزم�ات واحلروب. ما 
قدمته وسائل اإلعالم أثناء االعتداء الصهيوين عىل لبنان وعىل غزة، وحرب 
أمريكا عىل العراق وممارسات الكيان الصهيوين يف فلسطني ال خترج عن هذه 

القاعدة.  
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شهدت الساحة العربية والعاملية خالل السنوات القليلة املاضية أحداثا 
مهم�ة تفاعلت معها وس�ائل اإلعالم م�ن خمتلف أنحاء الع�امل بطرق خمتلفة 
ويف بعض األحيان يتبادر للقارئ أو املش�اهد أن األمر يتعلق بأحداث خمتلفة 
وليس بنفس احلدث، لكن عملية النظر إىل احلدث ومعاجلته وحتليله وتقديمه 
للجمهور هي التي اختلفت وبذلك يكاد احلدث نفسه خيتلف رغم أنه واحد. 
أصبحت وسائل اإلعالم يف القرن احلادي والعرشين »تفربك« الواقع أكثر مما 
تقدم�ه وتنقله للجمهور كام هو. إن الكالم ع�ن املوضوعية والرباءة وتقديم 
األشياء واألحداث واحلروب واألزمات كام هي  يف الصناعة اإلعالمية يعد 
رضبًا من اخليال. وس�ائل اإلعالم وبفضل املكانة االس�رتاتيجية التي حتتلها  
يف املجتمع وبفضل قوهتا ونفوذها يف عملية تشكيل وصناعة الرأي العام ويف 
إعالم وإخبار اجلامهري بام حيدث وجيري من حوهلم ويف العامل بأرسه أصبحت 
تس�تقطب اهتامم القوى الفاعلة  � السياس�ية، االقتصادي�ة، الدينية، مجاعات 
الضغط، املجتمع املدين � يف املجتمع س�واء حمليا أو دوليا. هذه القوى تعمل 
جاهدة عىل تشكيل الوعي وفق معايري ومقاييس ختدم وجهة نظرها ورؤيتها 

لألحداث وبذلك مصاحلها.

ال حي�رك وس�ائل اإلع�الم يف أي جمتمع املال فحس�ب، ب�ل هناك قوى 
أخرى تتنافس فيام بينها لالس�تحواذ والسيطرة عليها من أجل إعالء كلمتها 
ووجهة نظرها وإيصاهلا للرأي العام. ألن يف هناية املطاف السلطة احلقيقية يف 
أي جمتمع يؤمن بالديمقراطية والشفافية هي سلطة الشعب أي الرأي العام. 
والق�وى االس�رتاتيجية الت�ي تش�كل الرأي الع�ام يف أي جمتمع هي وس�ائل 
اإلعالم. حس�ب »ثي�ودور أدورنو وماك�س هوركهايمر« أصبح�ت الثقافة 
يف الق�رن العرشي�ن صناع�ة مثلها مث�ل الصناعات األخرى ختض�ع لقوانني 
الع�رض والطل�ب وبذل�ك قوان�ني الس�وق. فاملنتج�ات الثقافي�ة أصبحت 
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منتجات معلبة ُتصنع وفق معايري اإلنتاج املتسلس�ل ووفق أنامط معينة تؤدي 
يف النهاي�ة إىل أحادي�ة األس�لوب واملحت�وى. وبذل�ك ٌاخت�رصت الثقافة يف 
التسلية »واالستهالك العابر« الذي يعمر لفرتة زمنية حمدودة ثم يزول لألبد. 
فالصناعات الثقافية أصبحت مرادفة للتالعب بأذواق األفراد وحس�هم، كام  
أصبح�ت نموذجا للتعليب والتنميط  والتس�طيح وإفراغ الثقافة من حمتواها 

احلقيقي ومن بعدها اجلاميل واإلنساين.         

أث�رت العومل�ة الليربالي�ة يف املؤسس�ات اإلعالمية يف مجي�ع أنحاء العامل 
وأفرغتها من دور الرقابة   والس�لطة الرابعة والدفاع عن مصالح املحرومني 
والضعف�اء واملس�اكني يف املجتم�ع من خ�الل إب�راز احلقيق�ة والبحث عنها 
ب�دون كلل أو ملل. فالس�لطة احلقيقي�ة يف املجتمع أصبح�ت يف أيدي حفنة 
م�ن املجموعات االقتصادي�ة العاملية وهذه ال�رشكات الكونية يزيد حجمها 
االقتص�ادي أحيان�ا ع�ىل ميزانيات بعض ال�دول واحلكوم�ات، بل جمموعة 
من الدول واحلكومات. إن التطور اجليواقتصادي الذي ش�هده العامل خالل 
العقود األخرية أدى إىل تغيريات وتطورات حاسمة يف الصناعات اإلعالمية 
والثقافي�ة ع�ىل املس�توى العامل�ي، وبذلك أصبح�ت املؤسس�ات اإلعالمية 
العمالقة الواسعة االنتشار حمليا ودوليا من صحف وجمالت وحمطات اإلذاعة 
والشبكات التلفزيونية واالنرتنيت تتمركز أكثر فأكثر يف يد رشكات عمالقة 
مثل »فياكوم« و»نيوزكورب« و»مايكروس�وفت« و»فودافون« و»برتلسامن« 
و»يونايت�د غلوب�ال ك�وم« و»دي�زين« و»تلفوني�كا« و»آ أو أل تاي�م وارن�ر« 
و»جن�ريال إليكرتي�ك« وغريها. هذه ال�رشكات العمالق�ة أصبحت متلك، 
وبفضل التوس�ع اهلائل والرسي�ع يف جمال تكنولوجيا االتص�ال واملعلومات 
واملعرف�ة إمكانات وقدرات هائل�ة يف مجع املعلومة ونقله�ا وتداوهلا يف مجيع 
أنح�اء العامل وبرسعة فائقة. فالثورة الرقمية قضت عىل احلدود الكالس�يكية 
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ألش�كال االتصال التقليدية  الكتابة، والص�وت � والصورة وفتحت املجال 
أم�ام االنرتنيت والوس�ائط املتع�ددة والث�ورة الرقمية التي جس�دت مفهوم 
القري�ة العاملي�ة يف أرض الواق�ع. وهب�ذا أصبح�ت االحت�كارات اإلعالمية 
العمالق�ة أو املجموعات اإلعالمية هتتم بمختلف أش�كال املكتوب واملرئي 
واملس�موع، مس�تعملة لبث ونرش ذلك قنوات متع�ددة ومتنوعة من صحف 
وجم�الت وإذاعات وقنوات تلفزيونية وكوابل وبث فضائي  وش�بكات بث 
رقمي ع�رب األلياف البرصية واالنرتنت. كام تتميز ه�ذه املجموعات ببعدها 
الك�وين العاملي حي�ث إهنا تتخطى احلدود  والدول واجلنس�يات والثقافات، 

فهي كونية وعاملية الطابع. 

لقد أصبحت هذه الرشكات العمالقة ومن خالل آليات اهليمنة  والتمركز 
تس�يطر عىل خمتل�ف القطاع�ات اإلعالمية يف العدي�د من ال�دول والقارات 
وأصبحت بذلك الرافد الفكري واأليديولوجي للعوملة الليربالية. فال عوملة 
بدون عوملة وسائل اإلعالم اجلامهريية وعوملة الصناعات اإلعالمية والثقافية. 
وحس�ب رأي »إغناس�يو راموين«، رئيس حترير »لو مون�د ديبلوماتيك« فإن 
العومل�ة هي أيضا وس�ائل اإلعالم اجلامهريية ووس�ائل االتص�ال واألخبار. 
ويف سياق اهتاممها بتضخيم حجمها واضطرارها ملغازلة السلطات األخرى 
ف�إن هذه ال�رشكات الكب�رية ال تضع نص�ب أعينه�ا هدفا مدني�ا جيعل منها 
»الس�لطة الرابعة« املعنية بتصحي�ح التجاوزات عىل القانون واختالل العمل 
بالنظام الديمقراطي سعيا إىل حتسني النظام السيايس وتلميعه. فال رغبة هلذه 
ال�رشكات يف التحول إىل »س�لطة رابعة« أو الترصف كس�لطة مضادة. وهي 
ال خت�وض فقط يف س�لطتها اإلعالمية بل متثل ال�ذراع األيديولوجي للعوملة 
ووظيفته�ا ه�ي احتواء املطالب الش�عبية وص�وال إىل حماولة االس�تيالء عىل 
الس�لطة السياس�ية )كام توصل إىل ذلك ديمقراطيا يف إيطاليا الس�يد س�يلفيو 
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برلوس�كوين،صاحب أكرب جمموعة إعالمية م�ا وراء جبال األلب(... هكذا 
تضاف الس�لطات اإلعالمية إىل السلطات األوليغارشية التقليدية والرجعية 
الكالس�يكية. وتقوم معا، وباس�م حرية التعبري، بمهامجة الربامج التي تدافع 
عن حقوق األكثرية من الس�كان. تل�ك هي الواجهة اإلعالمية للعوملة وهي 
تكشف بأكثر الصور وضوحا وبداهة وكاريكاتورية عن أيديولوجية العوملة 

الليربالية.     

تفاءل الكثريون خ�ريا وظنوا أن ثورة املعلومات وتكنولوجية االتصال 
س�رتدم اهل�وة بني الش�امل واجلن�وب وب�ني األغني�اء والفقراء وس�تؤدي إىل 
الديمقراطية وانتشار حرية التعبري وحرية الصحافة وبذلك مشاركة اجلامهري 
يف الس�وق احل�رة لألفكار ويف املامرس�ة السياس�ية ويف صناعة الق�رار، لكن 
الواق�ع يفن�د ذلك متاما حيث إن ظاهرة االغرتاب والتهميش وانتش�ار ثقافة 
االس�تيالب واالستهالك أصبحت من مميزات األلفية الثالثة سواء يف الشامل 

أو اجلنوب. 
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الفصل الرابع

اإلرهاب ووسائل اإلعالم
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4 . اإلرهاب ووسائل اإلعالم

4. 1 التغطية أم املقاطعة؟ 
ينفذ اإلرهابيون األعامل اإلرهابية لتحقيق ثالثة أهداف رئيسة: احلصول 
ع�ىل االهتامم، االعرتاف وكذل�ك درجة من االحرتام والرشعي�ة. وغالبا ما 
تقوم وسائل اإلعالم للرضوخ واالستجابة لتحقيق هذه األهداف من خالل 
التغطي�ة اإلعالمية واالهتامم املبال�غ فيه من قبل الصحافيني لتحقيق الس�بق 
الصحفي والتمي�ز واالنفراد يف تقديم املعلوم�ات والتحليالت والتأويالت 

املختلفة لألفعال اإلرهابية.)ناقوس، 1994م: 13(. 

ويق�وم اإلرهابي�ون ع�ادة باجلرائ�م وأعامل القت�ل والتخري�ب وحجز 
الرهائ�ن األبري�اء وخط�ف الطائرات للضغ�ط عىل احلكومات لالس�تجابة 
ملطالبه�م وأهدافه�م، وحت�ى يصل�وا إىل ال�رأي الع�ام فإهنم يعتم�دون عىل 
وسائل اإلعالم التي تبارش يف التهافت عىل نقل الوقائع واألحداث اإلرهابية 

والتفنن يف تضخيم هذه الوقائع. 

ويف هناي�ة األم�ر، نالح�ظ أن العملي�ة كله�ا دعاي�ة  وتدوي�ل لرس�الة 
اإلرهابيني الذين كانوا يعملون جاهدين عىل توصيلها للمسؤولني والساسة 

وأصحاب القرار والرأي العام حمليا ودوليا. 

ونالحظ هنا أن اإلرهابيني استغلوا وسيلة اسرتاتيجية تتمثل يف وسائل 
اإلعالم واستعملوها كوسيلة للتواصل والتعبري عن مطالبهم وأهدافهم.  

واإلش�كالية الصعب�ة الت�ي تط�رح نفس�ها عىل وس�ائل اإلع�الم هنا ما 
العمل؟ وما هو املوقف الذي جيب اختاذه؟ هل جيب القيام بالتغطية وعرض 
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املطال�ب واأله�داف؟ أم مقاطعة التغطية متاما وجتاه�ل األعامل اإلرهابية؟، 
وإذا قامت الوسائل املحلية باملقاطعة هل ستتبعها وسائل اإلعالم األجنبية؟ 
وإذا مل تقم وسائل اإلعالم بالتغطية من يضمن عدم ترسب األخبار وانتشار 

اإلشاعة؟.  

أس�ئلة كثرية وخمتلفة ومتش�عبة متس جوانب تنظيمي�ة وأمنية وأخالقية 
جي�ب أن تطرح بجدي�ة وتدرس بتأن لتجنب مش�اكل قد تكون انعكاس�اهتا 

وخيمة عىل املجتمع بكامله.

األمر معقد ويتطلب التنس�يق مع أجهزة األمن واحلكومة الختاذ القرار 
الس�ليم وحماول�ة املس�امهة يف إقص�اء وهتمي�ش أط�راف تس�تعمل طرقًا غري 
رشعي�ة وغري قانونية وغري أخالقية لتحقيق أهدافها ومصاحلها عىل حس�اب 

أمن وسالمة األبرياء.

4. 2  االبتزاز واالستغالل
م�ن أه�م االنتق�ادات الت�ي وجه�ت لوس�ائل اإلع�الم يف تعاملها مع 
اإلره�اب أهنا أصبحت طرفا مهام يف أزمات وعمليات اإلرهاب وأصبحت 
طرف�ا ُيس�تغل خلدمة مصالح وأه�داف قد تتعارض متاما مع الرس�الة النبيلة 
لإلع�الم يف املجتم�ع. فبقوهت�ا وإمكاناهت�ا االتصالي�ة اهلائلة تعطي وس�ائل 
اإلع�الم فرص�ة ذهبية لإلرهابي�ني للوص�ول إىل ماليني البرش حملي�ا ودوليا 
للتعبري عن م�ا يريدونه. فالقنوات الفضائية والقن�وات التلفزيونية األرضية 
تّصعد األزمات  وتضخمها وتزيد من هلعها وخوفها وقوة آثارها وهذا من 
ش�أنه أن  خي�دم قضية اإلرهابي�ني ويضع ضغوطا كب�رية وقوية عىل احلكومة 
للتن�ازل والتف�اوض م�ن مرك�ز ضع�ف، حيث إن�ه بع�د التدوي�ل واإلثارة 
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والتضخي�م جيد صاحب القرار نفس�ه ضعيفا أمام تأث�ريات الرأي العام عىل 
الصعي�د الداخيل وال�دويل. والوصول إىل ال�رأي العام ال�دويل يعد من أهم 
أه�داف اإلرهابيني حي�ث حماولة الوص�ول إىل املنظامت الدولي�ة واملنظامت 
غ�ري احلكومي�ة وغريها من التنظي�امت العرقية واإلثني�ة وجتمعات األقليات 
وغريها. وهذه املعادلة االس�تغاللية تعد من املامرسات السلبية التي تقوم هبا 
وس�ائل اإلعالم واضعة يف احلسبان أهنا تقدم خدمة جليلة للرأي العام وأهنا 
تقوم بمس�ؤوليتها االجتامعية عىل أحس�ن وجه، إال أهنا يف آخر املطاف ختدم 

قضايا بعيدة كل البعد عن املصلحة العامة ومصلحة املجتمع بأرسه.

الق�رار هنا أخالق�ي ومن واجب وس�ائل اإلع�الم أن تتخلص من أي 
اعتب�ار جتاري أو أي فكر تنافيس أو أي س�بق صحفي ألن املوضوع أهم من 

ذلك بكثري حيث يتعلق بأمن الدولة وسالمتها وسالمة سكاهنا. 

4. 3  البعد األخالقي
عىل مس�ؤويل وس�ائل اإلع�الم النظر يف ظاه�رة التفاع�ل والتعامل مع 
عملي�ات اإلره�اب بيشء م�ن احليطة واحل�ذر واجلدية والتعم�ق ألن فكرة 
حري�ة الصحافة  والتدفق احلر للمعلومات والطاع�ة العمياء ملبدأ حق الفرد 
يف املعرف�ة ال جم�ال هلا عندما يتعل�ق األمر بأمن املجتمع وس�المته. املطلوب 
هنا هو وضع مقاييس صارمة للتعامل مع األعامل اإلرهابية وإذا اس�تطاعت 
وس�ائل اإلعالم أن هتمش هذه األعامل وال تعطيها أية أمهية تذكر فإهنا ختدم 
بذلك املجتم�ع بأرسه وتقيص اإلرهابيني وأعامهلم. يف هذه احلالة ال جيب أن 
تفكر وس�ائل اإلعالم بمنط�ق الربح والتجارة والتناف�س وال بمنطق احلرية 
وعدم تدخل الدولة يف ش�ؤوهنا اخلاص�ة أو غري ذلك من االعتبارات لوضع 

قيود وتوجيهات للتعامل مع اإلرهاب.
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إن رضورة تع�اون أجه�زة األمن واحلكومة ووس�ائل اإلعالم يف كيفية 
التعامل مع اإلرهابيني وتغطية نشاطهم مهمة جدا لتجنب عملية االستغالل 
وجتن�ب الدعاي�ة والتضخي�م واإلث�ارة. إن تضاف�ر اجلهود ي�ؤدي إىل نجاح 
احت�واء اإلره�اب وإقصائه إعالمي�ا وهذا يعني موت�ه وألن اإلرهاب بدون 
دعاي�ة وإع�الم ال يس�اوي ش�يئا وال حيقق أهداف�ه وال يس�تطيع أن يصل إل 

مئات اآلالف، بل املاليني من البرش.  

فعندما تقوم وس�ائل اإلع�الم بتغطية األعامل اإلرهابي�ة تقوم بتضخيم 
األح�داث وجتعله�ا عالني�ة مش�حونة باالنفع�ال والتوت�ر، ويف الكث�ري من 
األحيان ت�ؤدي هذه التغطيات وخاص�ة التلفزيونية منه�ا إىل تعاطف الرأي 
العام مع اإلرهابيني، وهنا جتد وس�ائل اإلعالم نفس�ها أمام وضع ال حتس�د 
عليه: العمل بحرية التعبري، والقيام بدور اإلبالغ واإلخبار وإش�باع مطالب 
اجلمه�ور، وبني تس�خري خدماهت�ا اإلعالمي�ة لإلرهابيني الذين يس�تعملون 
العن�ف والقوة للوصول لوس�ائل اإلع�الم ومنها إىل الرأي الع�ام وإىل أكرب 
ع�دد ممكن من اجلمهور داخليا ودوليا.وكام أس�لفنا جيب التعاون والتنس�يق 
بني األط�راف املختلفة لتهميش اإلرهابيني وأعامهلم وه�ذا لصيانة املصلحة 

العامة وسالمة املواطنني وأمن الدولة.

4. 4 وسائل اإلعالم الغربية واإلرهاب
 بالنس�بة ملعظم وس��ائل اإلع�الم الغربي�ة وخاص�ة تل�ك الت�ي ترك�ز 
ع�ىل اإلثارة وعىل بيع الغراب�ة والعنف واجلريم�ة ف��إن اإلرهاب يعد م�ادة 
دس�م�ة مربحة تساعد املؤسس��ة عىل زي�ادة املبيع�ات وجن�ي أرباح طائل�ة 
)Brigitte l. Nacos،1994(. فاإلره���اب أصب���ح لغ��ة ه��ذا الق��رن 



117

وانتش��ر يف مجي�ع أنحاء العامل، وتركز وس�ائل اإلعالم الغربي�ة بدرجة كبرية 
ع�ىل م�ا حيدث يف ال�دول النامية وال�دول اإلس�المية بدرجة كبرية مس�تغلة 
اإلثارة واجلريمة لتكريس أفكار معينة واملحافظة عىل صور معروفة وتدعيم 
وضع راه�ن فارض وجوده عىل العامل بأرسه. ومع ظهور »اإلس�الموفوبيا« 
أصبحت وسائل اإلعالم الغربية تتفنن يف إجياد عالقة وطيدة ما بني اإلسالم  
واإلره�اب وم�ا بني كل من خي�رج عن طاع�ة أمريكا والغ�رب واإلرهاب.
والغريب يف األمر أن املهتمني من الصحافيني واملختصني يف شؤون اإلسالم 
والرشق األوس�ط والعرب ال يفرقون بني أم�ور كثرية ويمزجون بني الدول 
واألم�م وخمتلف املذاهب واالجتاهات يف الديان�ات والثقافات واحلضارات 

املختلفة خاصة احلضارة العربية اإلسالمية.

وانطالقا من الصور النمطية واألفكار املس�بقة واملش�وهة تقوم وس�ائل 
اإلع�الم بتقديم أخبار ملونة اهلدف منها النيل من العرب واملس�لمني وربط 
اإلره�اب باإلس�الم وم�ا ح�دث يف »أوكالهوم�ا» عىل س�بيل املث�ال يؤكد 
االنحياز املقصود واملتعمد ضد العرب واملس�لمني، وكل ما حيدث من أعامل 
إرهابية يف معظم الدول األوروبية ينسب بالدرجة األوىل للعرب وللمسلمني 
دون س�ابق إنذار أو بحث أو حتريات، وعندما تكش�ف نتائج االستجوابات 
املختلف�ة واحلقائق واألدلة القاطعة أن املس�لمني والعرب ليس لدهيم عالقة 
باملوض�وع تتجاهل املؤسس�ات اإلعالمي�ة غلطتها ومتر عليها م�رور الكرام 
وتنس�ى األرضار النفسية والس�يكولوجية واملادية التي تسببت فيها والجترؤ 
عىل االعتذار عن األخطاء التي ارتكبتها يف حق أمة أوديانة أوحضارة. وهنا 
تس�تغل وس�ائل اإلعالم اإلرهاب لرتس�يخ صور نمطية معين�ة وتعمل عىل 

تأكيد تفوق احلضارة الغربية وختلف باقي احلضارات.
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ويبق�ى ال�رصاع دائ�ام ب�ني الغرب ال�ذي يريد ب�كل الوس�ائل والطرق 
والترصف�ات غري األخالقي�ة إقصاء اآلخرين وفرض ثقافت�ه وأفكاره وقيمه 

عىل العامل بأرسه.

4. 5 العرب والغرب ووسائل اإلعالم
املتأم�ل يف اإلع�الم الع�ريب يف الس�نوات املاضي�ة وتعامل�ه م�ع ظاهرة 
اإلرهاب يالحظ غياب اس�رتاتيجية واضحة وهادف�ة ويالحظ أن وكاالت 
األنباء العاملية هي التي حتدد األجندة واألولويات حسب ما حيلوهلا وحسب 
مفهومه�ا لإلرهاب وحس�ب قيمها ومعتقداهتا وسياس�اهتا وأيديولوجيتها. 
م�ن املالحظ كذلك غي�اب اس�رتاتيجية إعالمية عند ال�دول العربية ضحية 
اإلره�اب األم�ر الذي أدى إىل ع�دة مغالطات وإىل حجم كبري من التش�ويه 

والتزييف سواء لإلسالم أو للعرب بصفة عامة. 

ومن املعروف أن أحد األهداف الرئيسة لإلرهابيني هو الوصول للرأي 
العام والتأثري فيه لكسبه سواء حمليا أو دوليا. وهنا نالحظ التعامل العشوائي 
وغري املسؤول لوسائل اإلعالم العربية مع األحداث اإلرهابية املختلفة، ويف 
بعض األحيان نشكك حتى يف أهداف ونوايا الكثري من املؤسسات اإلعالمية 
العربي�ة. وهنا نالحظ أن االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب جاءت يف وقتها 
املناس�ب لتدفع بوس�ائل اإلعالم العربي�ة للتفاعل والتعاط�ي مع األحداث 
اإلرهابي�ة  بروح املس�ؤولية واملصداقية واملوضوعية ودراي�ة تامة باخللفيات 
واألبع�اد وعدم اخلضوع والتبعية التامة لوس�ائل اإلع�الم ووكاالت األنباء 
الغربية. فوسائل اإلعالم العربية مطالبة أكثر من أي وقت مىض بالدفاع عن 
العقي�دة اإلس�المية واحلضارة العربية اإلس�المية والع�ادات والتقاليد التي 

تتسم بالتسامح واملحبة والوئام وتفند فكرة الربط بني اإلرهاب واإلسالم.
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لقد افتعلت وس�ائل اإلعالم الغربية ظاهرة »اإلس�الموفوبيا« وراحت 
تش�وه الدين اإلس�المي وحترفه من خالل األفالم واملسلسالت والتغطيات 
اإلعالمية املختلفة وأضحى املواطن العريب املس�لم يقرتن باجلريمة والرسقة 
والعنف، ومع األس�ف الشديد نجد وس�ائل اإلعالم العربية تنجر وراء هذا 
التيار وتتمس�ك  بمصطلحات فارغة اصطنعها الغرب مثل حقوق اإلنس�ان 
وحري�ة الصحاف�ة وحرية ال�رأي وحرية التعب�ري وحرية املعتق�د وغريها من 

املصطلحات التي يوظفها الغرب كام يشاء خلدمة مصاحله.

اعتمدت معظم وس�ائل اإلعالم العربية يف تعاملها مع اإلرهاب اعتامدا 
كلي�ا ع�ىل وكاالت األنب�اء العاملية ومل جترؤ ع�ىل اخلروج للميدان ومعايش�ة 
الواقع ثم تقديمه للرأي العام سواء عىل الصعيد الداخيل أو الدويل، واألمثلة 
هن�ا كثرية كم هي وس�ائل اإلعالم العربي�ة التي انتقلت بفرقها لالس�تقصاء 
والبح�ث ع�ن األع�امل اإلرهابي�ة يف اجلزائ�ر أو يف م�رص؟، وك�م ه�و عدد 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة العربية الت�ي قامت بدراس�ات وأبح�اث ومتابعات 
موضوعي�ة علمي�ة وحتليلي�ة للمش�كلة وخلفياهت�ا وأبعاده�ا؟، وهنا يكمن 
جوهر اإلش�كال يف العالقة ما بني اإلرهاب واإلعالم؟ هل نكتفي بالتقديم 
أم أنه من واجبنا أن نقوم بالبحث والدراس�ة والتنقيب وإعطاء كل ذي  حق 

حقه وليس االستسالم لإلرهابيني وتوفري منرب هلم عىل طبق من ذهب.   

وحتى تنجح وس�ائل اإلع�الم يف مهمتها االس�رتاتيجية يف التعامل مع 
اإلرهاب جيب إنش�اء بنك معلومات مش�رتك، وجيب إنش�اء قن�وات تعاون 
لتب�ادل املعلوم�ات وتوف�ري املعطي�ات الالزم�ة والرضوري�ة عن الش�بكات 
اإلرهابي�ة املختلفة من حي�ث اخللفية والتكوي�ن واأليديولوجية واألهداف 
وإىل غري ذلك من املعلومات التي قد تتوفر لدى البعض وتغيب عن الغالبية 
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العظم�ى من وس�ائل اإلع�الم العربية. فام جيري من أع�امل إرهابية يف بعض 
الدول العربية الش�قيقة عولج مع األس�ف الش�ديد بطريقة عشوائية تنقصها 
الدق�ة يف املعلوم�ات واحل�دس الصحفي الب�ارز، وجاءت معظ�م الكتابات 
ح�ول ظاه�رة اإلره�اب مبس�طة مس�طحة خدم�ت اإلره�اب أكثر مم�ا أهنا 
حاول�ت أن تقوض�ه أو تنري الرأي العام بطريقة عقالني�ة هادفة وناجحة عن 

خلفية اجلامعات اإلرهابية وأيديولوجيتها وأهدافها.

يف خلفية الرصاع احلضاري بني الرشق والغرب وخاصة يف إطار تقويض 
اإلس�الم وتش�وهيه تأيت ظاهرة اإلرهاب يف الوطن العريب كاملربر الرضوري 
والالزم إلطالق عنان احلقد والكراهية وكل أنواع وأش�كال الصور النمطية 
عىل »بربرية العرب واملسلمني  وكذلك جهلهم وختلفهم ومهجيتهم«. وكلام 
كان�ت هناك حادث�ة إرهابية يف الغ�رب إال ووجهت أصاب�ع االهتام للعرب 
وغالبا ما يس�جن الشاب العريب املغرتب يف فرنسا أو يف بلجيكا أو يف أمريكا 
وغريه�ا م�ن الدول الغربية األخرى ال ليشء إال ألن�ه يتميز بمالمح العريب. 
وه�ذا ما حدث  وحيدث يف الكثري من األع�امل  اإلرهابية يف الغرب رغم أن 
املس�ؤولني عن هذه األحداث هم  ش�بكات إرهابية غربية. أما ما حيدث من 
أعامل إرهابية يف الدول العربية واإلس�المية فحدث وال حرج حيث نالحظ 
هنا تفنن الغرب يف تش�ويه كل ما يمت بصلة للعرب ولإلس�الم واملسلمني، 
وكأن الس�بب الرئي�س يف أع�امل اإلرهاب داخل ال�دول العربي�ة هو الدين 

اإلسالمي.

نخل�ص إىل القول إن العرب ومؤسس�اهتم اإلعالمية بمختلف أنواعها 
وأش�كاهلا وس�واء كانت خاصة أم عامة  مطالبة بوضع اس�رتاتيجية إعالمية 

فعالة تتناسب مع خطورة الظاهرة  وأمهيتها وانعكاساهتا. 
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4. 6  ظاهرة اإلرهاب وإفالس النظام الدويل
هل انقلب الس�حر عىل الساحر؟ وهل أكتوت اليد بالنار التي أوقدهتا؟ 
أس�ئلة عدي�دة ختطر بب�ال املاليني م�ن البرش. بع�د أحداث 11 س�بتمرب من 
2001م، أصبح اإلرهاب س�الحًا مهاًم يس�تعمل يف السياس�ة الدولية كام يف 
املطالب الداخلية عىل مستوى كل دولة، ومن أشهر األمثلة عىل ذلك منظمة 
الباس�ك يف اس�بانيا وجبه�ة حترير كورس�يكا يف فرنس�ا واجلي�ش اإليرلندي 
اجلمه�وري يف أيرلن�دا، والقائم�ة طويلة.وبذل�ك  أصبح�ت ق�وى عدي�دة 
وخمتلفة تستعمل اإلرهاب  ومتارسه لتحقيق أهدافها ومطالبها ومما زاد األمر 

خطورة  ما ييل:

يف الس�نوات األخ�رية نج�د دوالً عريق�ة يف الديمقراطي�ة عانت الكثري 
من ويالت اإلرهاب تؤوي اإلرهابيني باس�م الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
واللج�وء الس�يايس. وهك�ذا أصبح�ت لن�دن وباري�س وبروكس�ل وب�ون 
وواشنطن من العواصم املحبذة للشبكات اإلرهابية جتعل منها قواعد خلفية 
من أجل جتميع األموال والس�الح وكل الوسائل الرضورية والالزمة لتنفيذ 
عملياهتا. ونالحظ هنا أن العديد من األفغان العرب أس�تقبل باألحضان يف 
هذه العواصم وغريها رغم االحتجاجات املتكررة لدول مثل مرص واجلزائر 

التي عانت الكثري من ويالت االرهاب خالل السنوات األخرية. 

إن أحداث 11 سبتمرب 2001م، توحي وتشري إىل إفالس النظام العاملي  
ورضورة إجي�اد أكثر من قوة وتكتل إلدارت�ه وكذلك رضورة النظر يف إعادة 
ترتيب القوى واآلليات التي حتكم البرشية حتى يتمعن العامل بأرسه ويس�أل 
مل�اذا رضبت أمريكا بالذات دون س�واها؟ وما هي أس�باب اإلرهاب؟ ومن 
يس�تعمل اإلرهاب؟ وهل النظام الدويل العاملي نظام عادل ينصف الشعوب    
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واألمم؟ وماذا عن إرهاب الدولة الذي يامرس�ه الكيان الصهيوين يوميا ضد 
أطف�ال أبرياء أغتصبت أرضهم أمام مرأى ومس�مع الع�امل بمنظامته وهيئاته 
ومؤسس�اته التي تتغنى بحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب يف تقرير مصريها 

ثم تنرص الظامل عىل املظلوم. 

4. 7 التالعب اإلعالمي واإلرهاب الفكري
كش�فت أحداث 11 س�بتمرب 2001م، يف الواليات املتحدة األمريكية 
وم�ن بعدها احلرب عىل اإلرهاب عن اإلرهاب الفكري الذي متارس�ه اآللة 
اإلعالمي�ة الغربية عىل عق�ول الناس والبرش والرأي الع�ام، حيث أصبحت 
كلم�ة الع�رب  واملس�لمني مرادف�ة لإلره�اب وأصبح�ت وس�ائل اإلعالم 
بمختل�ف  أنواعها تنس�ج وختي�ط صورا نمطي�ة وأنظمة فكري�ة ومعتقدات 
جتعل من العريب ومن املس�لم معاديًا لإلنسانية وللبرشية ولألخالق   وللقيم 
السامية. والغريب يف األمر أن اآللة اإلعالمية الغربية مل تطرح أسئلة جوهرية 
يف تعاملها مع أحداث نيويورك وواشنطن، أسئلة مهمة وحمورية  لو طرحت 
ستس�اعد من دون ش�ك عىل اكت�امل الص�ورة احلقيقية خللفي�ات األحداث 
وتداعياهت�ا. مل�اذا رضب اإلرهاب أمريكا دون س�واها؟  ملاذا مل تتحرك اآللة 
األمريكي�ة الغربية عندم�ا كانت دول مثل بريطانيا وفرنس�ا وبلجيكا  وأملانيا 
تؤوي إرهابيني من خمتلف الدول واجلنس�يات حتت س�تار اللجوء الس�يايس 
وحق�وق اإلنس�ان وحري�ة التعب�ري وغ�ري ذل�ك...؟ مل�اذا مل تتفاع�ل اآلل�ة 
اإلعالمية الغربية مع إرهاب الدولة الذي يامرسه الكيان الصهيوين يوميا عىل 
الشعب الفلس�طيني؟ وهل تستطيع أمريكا اجتثاث اإلرهاب والقضاء عليه 
برضب الش�عب األفغاين والقضاء عىل أس�امة بن الدن وغ�زو العراق؟ هل 
تطرقت اآللة اإلعالمية الغربية لألس�باب احلقيقية لإلرهاب؟ هل تس�اءلت 
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اآلل�ة اإلعالمية الغربية عن من هو ال�ذي صنع بن الدن »واألفغان العرب« 
و»املجاهدين« واجلامعات اإلس�المية املس�لحة و»أمراءها« وغريهم؟ وهل 
عاجلت وس�ائل اإلعالم  التناقضات القائمة عىل مس�توى العالقات الدولية 
وعىل مس�توى منظمة األم�م املتحدة والبنك الدويل وصن�دوق النقد الدويل 
والقائمة طويلة؟ كيف جترؤ  هذه اآللة عىل تفريغ قضايا وأحداث ومشكالت 
من حمتواها احلقيقي ومن جوهرها   والرتكيز عىل الشكل والقشور فقط؟ إىل 
متى تبقى وس�ائل اإلع�الم العاملية تتالعب بعقول الن�اس وبمصريهم؟ إىل 
متى تبقى هذه الوسائل تفربك الواقع وتزّيف احلقائق من أجل مصلحة حفنة 

من أباطرة املال والسياسة وجتار احلروب؟
تلعب وسائل اإلعالم دورا رئيسا يف رؤيتنا وتصورنا لآلخر وهذا وفق 
م�ا تقدمه لنا م�ن صور وأفكار عنهم، وما يقال عن األف�راد يقال عن الدول 
واملجتمعات. فام نش�اهده يف األفالم وما نتصفحه يف اجلرائد واملجالت وما 
نش�اهده يف التلفزيون وما نس�معه يف الراديو ع�ن املجتمعات األخرى وعن 
شعوهبا حيدد إىل حد كبري موقفنا من هذه الثقافات ومن هذه الدول وشعوهبا 
وهذا نظرا العتبارات عديدة من أمهها أن معظمنا يعتمد عىل وسائل اإلعالم 
لتكوين خمزون معريف معني وصور ذهنية. ويف الكثري من األحيان ال يستطيع 
الف�رد أن يصمد أمام ما يقدم له، يقف مستس�لام وال يق�اوم بل يتبنى ويتقبل 

خاصة األمور التي خترج عن اختصاصه  ومعارفه.
لق�د أك�دت الدراس�ات العدي�دة أن هناك عالق�ة ارتباطي�ة إجيابية بني 
الص�ور الذهني�ة والنمطي�ة حول ال�دول وتأثرياهت�ا يف العالقات السياس�ية 
واالقتصادي�ة والثقافي�ة في�ام بينه�ا. فهذه الص�ور تؤثر يف ال�رأي العام الذي 
يؤث�ر ب�دوره يف صن�ع السياس�ة اخلارجية نح�و ه�ذا البل�د أو ذاك. وأغلب 
الظ�ن فإن الدولة  التي تصّور بطريقة س�لبية وتعرض بص�ور نمطية وأفكار 
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مضللة متحيزة س�تجني رأيا عاما سلبيا وبذلك ستكون يف آخر قائمة الدول 
الصديق�ة والدول التي تتمتع بتبادل جتاري واقتصادي وثقايف معترب، بل عىل 
العكس ستكون يف أول قائمة األعداء الذين تطبق عليهم سياسات التهميش 

أو االحتواء واحلصار االقتصادي...الخ.
من هذا املنظور نحاول أن نلقي الضوء عىل سلوكيات وترصفات وسائل 
اإلعالم الغربية جتاه العرب. وهذه املسألة بطبيعة احلال ونظرا ألمهيتها جيب 
أن حتظى باهتامم كبري من قبل الساس�ة العرب  وأصحاب القرار الس�يايس ملا 
حتتويه من أمهية اس�رتاتيجية. ويف هذا اإلطار نالحظ أن األمة العربية تواجه 
من�ذ عق�ود عديدة م�ن الزمن مواجه�ات وحتديات خطرية ترتب�ط بصورهتا 
القومي�ة يف وس�ائل اإلعالم الغربي�ة. والغريب يف األمر أن الدراس�ات التي 
عاجلت موضوع صورة العرب يف وسائل اإلعالم الغربية جاء معظمها عىل يد 
باحثني غربيني، وقلة قليلة من العرب فقط اهتمت بدراسة  هذه اإلشكالية. 
وأكدت الدراسات واألبحاث العلمية يف معظمها أن وسائل اإلعالم الغربية 
وخاصة األمريكية منها من صحافة  وإذاعة وتلفزيون وس�ينام وحتى الكتب 
ترسم صورة مشّوهة وسلبية وغري صحيحة عن العرب يف خمتلف املجاالت 
واملضام�ني. وه�ذه الص�ور النمطية تك�ون يف معظم األحي�ان نتيجة ألفكار 
مس�بقة وحلقد  عىل األمة العربية وجلهل تاريخ العرب وحضارهتم وثقافتهم 

وأخريا للرصاع احلضاري بني الغرب واإلسالم.
والس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه هنا هو م�ا ه�ي اآللي�ات وامليكانيزمات 
الت�ي حتكم التغطية اإلعالمية للعرب يف الوس�ائل اإلعالمية الغربية وما هي 
املح�ددات الت�ي تّوجه تلك التغطية يف هذا االجت�اه أو ذاك. إن اهتامم الغرب 
بتغطية الشؤون العربية ارتبط باكتشاف البرتول باملنطقة واحلروب التحريرية 
الت�ي خاضتها بعض الدول وكذلك القضية الفلس�طينية ثم حريب 1967م، 
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و1973م، ثم ثورة احلجارة واالنتفاضة يف السنوات القليلة املاضية.وبطبيعة 
احل�ال ف�إن أي تغطية إعالمية حتدده�ا عوامل عدة أمهها العالق�ة التي تربط 
ال�دول العربية بال�دول الغربية يف املجال االقتصادي والس�يايس والثقايف...
ال�خ وكذلك األبعاد الثقافية واحلضاري�ة والدينية، فكلام كان هنالك تقارب 
يف ه�ذه العوام�ل كل�ام كان هنالك تفه�م للطرف اآلخ�ر والعكس صحيح. 
وه�ذا يعني أن وس�ائل اإلعالم هي مؤسس�ات تعكس النظ�ام الذي تعيش 
فيه والتي هي جزء منه وال تس�تطيع اخلروج عنه والواقع هذا يتمثل يف القيم 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية وغريها وهذه القيم قد تتناقض 

مع جمتمعات وثقافات أخرى كام هو احلال بالنسبة لإلسالم مثال.
إن وس�ائل اإلع�الم مقّيدة بآليات سياس�ة الدولة حيث إهن�ا بطريقة أو 
بأخرى متثل هذه السياسة وتدافع عن النظام  الذي تعمل يف إطاره. فلو نأخذ 
الوالي�ات املتحدة كمثال نالحظ أنه خالل العقود اخلمس�ة املاضية اتس�مت 
السياس�ة اخلارجي�ة للواليات املتحدة األمريكية يف الرشق األوس�ط بوالئها 
األعم�ى إلرسائي�ل وعدائه�ا الش�ديد للعرب. حت�ى أصبح نجاح املرش�ح 
للرئاس�ات األمريكي�ة مرهونا بوالئه لل�ويب الصهيوين وللكي�ان اإلرسائييل 
وبتعه�ده ووفائ�ه خلدمة الدول�ة العربية. وهنا يأيت بدون ش�ك دور مجاعات 
الضغط   واألحزاب السياسية واللوبيات التي تعمل جاهدة للتأثري يف صناع 
الق�رار الختاذ املوقف ال�ذي خيدم مصاحله�ا وأهدافها. فاحلرك�ة الصهيونية 
ع�رب تنظيامهت�ا املختلفة يف الوالي�ات املتحدة األمريكية وأوروبا تس�يطر عىل 
الصناع�ات الثقافية ووس�ائل اإلع�الم ودور النرش وهذا عم�ال بتوجيهات 
وتوصيات برتوكول حك�امء صهيون، واألخطر من هذا أن رؤوس األموال 
الصهيوني�ة  تّوظف يف املقام األول يف وس�ائل اإلع�الم والصناعات الثقافية 
ويف الوسائط التي تؤثر يف الرأي العام،  فالنفوذ الصهيوين يف وسائل اإلعالم 
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الغربي�ة وظف بطريق�ة منظمة ومنهجية من أجل تقدي�م صور ذهنية وصور 
قومي�ة عن الع�رب بام خيدم املصال�ح الصهيوني�ة بالدرج�ة األوىل. وبطبيعة 
احلال ما خيدم املصلحة الصهيونية وهو تش�ويه س�معة العرب وتقديم صور 
نمطي�ة جتعل ال�رأي العام يتخ�ذ موقفا معاديا وس�لبيا ضد كل م�ا هو عريب 
ومس�لم وهذا الرأي العام يّسهل بطبيعة احلال مهمة املرشع وصاحب القرار 
يف عملي�ة اخت�اذ  إجراءات وقرارات ترض بالعرب وباملس�لمني  وبمصاحلهم 

وتساند وتساعد الكيان الصهيوين بدون نقاش وال مساءلة.
ال�كالم عن خمرجات املؤسس�ات اإلعالمية  يقودن�ا للنظر يف الضغوط 
التنظيمية والقوانني واألعراف واألحكام والقيم التي تسرّي العمل الصحفي. 
فاملؤسسة اإلعالمية هي مؤسسة جتارية بالدرجة األوىل متثل وتعرب عن البنية 
الفوقي�ة والتي ه�ي عبارة عن مجل�ة املعتق�دات والقيم والع�ادات والتقاليد 
وغريها، واملؤسسة اإلعالمية مطالبة باملحافظة عليها وترسيخها. والصحايف 
م�ا ه�و إال نتاج املجتم�ع ونتاج هذه القي�م والتقاليد وبذل�ك فإننا نجده من 
خالل امليكانيزمات التي تربطه باملؤسسة اإلعالمية يعمل عىل تثبيت وترسيخ 
رشعي�ة النظ�ام والقيم التي حتكم ه�ذا النظام، وللعلم ق�د تكون بعض هذه 

القيم أو املبادئ غري سليمة أو تتناقض مع القيم االنسانية العاملية.
ونظرا للضغوط املهنية املختلفة ولضيق الوقت ولرسعة العمل وتنفيذه 
جيد القائم باالتصال نفسه يف رصاع دائم مع الزمن ومع هذه الضغوط األمر 
ال�ذي حيرمه من التأمل ومس�اءلة الواق�ع واآللية والوترية التي تس�ري وفقها 
األحداث. ونتيجة لكل هذا يذوب هذا الصحايف يف النظام  ويصبح جزءًا ال 
يتجزأ منه ال يفكر أبدا يف حتديه أو رفضه أو مقاومته، وبذلك تصبح الصورة 
الذهني�ة والص�ور النمطية ع�ن العرب جزءًا م�ن املخزون املع�ريف واإلطار 

املرجعي اللذين  يملكهام هذا الصحايف ويتقيد هبام يف عمله وإنتاجه.
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وحتى مب�دأ املوضوعية يف الغرب كان دائام مرتبط�ا بعملية تنظيم اخلرب 
وترتي�ب عن�ارصه وإبراز خمتلف وجه�ات النظر لكن دون مس�اءلة األفكار 
املس�بقة واألف�كار القيمية والص�ور النمطية. فاملوضوعي�ة عندهم أصبحت 
عملية حسابية أكثر من أي يشء آخر.  من أهم املشكالت التي تواجه التغطية 
اإلعالمية للع�رب هو التباين الثقايف بني العرب والغرب. فالقائم باالتصال 
الغريب الذي يغطي منطقة الرشق األوسط أو املغرب العريب ال يعرف الكثري 
عن تاريخ وثقافة العرب لكن أكثر من هذا فإنه يستند إىل أفكاره املسبقة وقيم 
وأحكام وتقاليد نظامه يف تغطية العرب واملجتمع العريب. والكثري من هؤالء 
الصحفيني الذين يرسلون إىل الرشق األوسط ال يعرفون اللغة العربية. ومن 
غرائ�ب وعجائ�ب اإلعالم األمريكي  أنه جتم�ع ثالثامئة )300 ( صحايف يف 
طهران لتغطية أزمة الرهائن األمريكيني ومل يكن وال صحايف واحد من بينهم 

يعرف اللغة الفارسية فام بالك بالثقافة واحلضارة الفارسية.
وحس�ب إدوارد س�عيد ف�إن التش�ويه والتضلي�ل واالنحي�از يف تغطية 
العرب من قبل وس�ائل اإلعالم الغربية إنام يعود بالدرجة األوىل إىل الرصاع 
احلض�اري والثقايف بني الغرب واإلس�الم. وقد ظهر ه�ذا الرصاع جليا بعد 
اهني�ار االحت�اد الس�وفيتي واهني�ار القطبية الثنائي�ة حيث ظهر النظ�ام الدويل 
اجلديد متحديا الثقافات املختلفة يف العامل وخاصة اإلس�الم. وجاء مصطلح 
»اإلس�الموفوبيا« للتعبري عن اهلسترييا التي أصيب  هبا الغرب ضد اإلسالم 
بع�د اهنيار الش�يوعية، حيث أصبح ه�ذا األخري يتصدر قائم�ة أعداء أوروبا 
وأمري�كا. كام أك�دت دراس�ات حتليل املضم�ون أن كتب التاريخ املدرس�ية 
وكت�ب االجتامعي�ات يف املدارس األمريكية أس�همت ه�ي بدورها يف إجياد 
فك�ر باطني معاد  لكل ما هو إس�الم وعرب، وكان�ت النتيجة أن األمريكي 
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يتعرض منذ نعومة أظافره  إىل مجلة من الصور النمطية   ومن األفكار املضللة 
واملزيفة ضد العرب.

يف ظل هذا التزييف والتشويه والتغطية السلبية للعرب من قبل اإلعالم 
الغريب نالحظ أزمة يف اإلعالم العريب يف عملية تسويق صورة إجيابية وصورة 
تصحح هذا اخللل. فاإلعالم العريب مل حيدد اس�رتاتيجية يس�تطيع من خالهلا 
تقوي�م هذا اخلط�أ وتقديم البدي�ل أو البدائل لل�رأي العام الغ�ريب والدويل.
فالصناعات الثقافية العربية مازالت ضعيفة جدا مل ترق إىل العاملية ومل تعرف 
كي�ف تّوظف اللغات العاملي�ة للوصول إىل اآلخرين. واإلعالم العريب كام ال 
خيف�ى عىل أحد يتخبط يف دوامة من املش�اكل والضغوط ق�د ال تؤهله للقيام 
ب�دور فّع�ال عىل الصعيد الدويل، أضف إىل ذل�ك أن األنظمة العربية رّكزت 
جهودها  يف اس�تخدام اإلعالم كوس�يلة للس�لطة وتثبيت الرشعية والتحكم 
واملراقبة، ومل تول أي اهتامم للبعد اخلارجي أو الدويل الذي من املفروض أن 

يكون من املهام االسرتاتيجية للنظام اإلعالمي يف كل دولة عربية.

م�ن خالل ما تق�دم نخلص إىل الق�ول إنه حان األوان بالنس�بة للعرب 
أن يس�تثمروا وأن خيصص�وا ميزانيات معتربة للصناع�ات الثقافية بمختلف 
أنواعها حتى جيدوا مكانة هلم بني األمم ويمكن حتقيق هذا عن طريق اإلنتاج 
املش�رتك والتحالف�ات والتكت�الت يف امليدان اإلعالمي. أض�ف إىل ذلك أن 
الس�فارات العربية يف الغ�رب واملراك�ز الثقافية والبعث�ات املختلفة بإمكاهنا 
أن تس�اهم إىل ح�د كب�ري يف تس�ويق ص�ورة عربي�ة إجيابية تصح�ح  األفكار 
املسبقة والصور املزيفة واملشوهة وتعّرف اآلخرين بحقيقة العرب وتارخيهم 

وأجمادهم فإىل متى يبقى العرب خيرسون معركة الصورة والرأي العام؟    
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4. 8 احلرب عىل اإلرهاب والدبلوماسية العامة 
اخرتق�ت احلرب ع�ىل اإلرهاب كل مقوم�ات ومب�ادئ احلريات وكل 
األسس التي تقوم عليها الديمقراطية. فاإلدارة األمريكية استعملت الكذب 
والتعتي�م والتضلي�ل وكل أنواع الدعاية لتربير غزوها ألفغانس�تان وللعراق 
وإيق�اف عرشات اآلالف من البرش بدون حق وس�جنهم يف غوانتنامو بدون 
حماكمة. وهكذا امتزجت الديمقراطية األمريكية باألنظمة الشمولية وامتزج 
اإلعالم بالدعاية والدبلوماسية العامة والربوباغندا وسقطت السلطة الرابعة 

يف يد جهاز االستخبارات املركزية والبنتاجون.   
ثامين س�نوات م�رت عىل أح�داث 11 س�بتمرب 2001م، ه�ذا التاريخ 
أح�دث تغيريات جذرية يف اخلريطة السياس�ية العاملية ويف العالقات الدولية 
ويف أم�ور كث�رية داخ�ل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وخارجه�ا. كت�اب 
»الكذاب�ون احلكومي�ون، وزع�امء م�ن هيلل�ون لوس�ائل اإلع�الم، والناس 
الذين هيتفون ضدهم«  إلمي وديفيد غودمان يف أحد اجزائه يقدم بالدراس�ة 
والتحلي�ل واألدل�ة كي�ف أنفق�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ملي�ارات 
الدوالرات ملامرس�ة اخل�داع والتزييف لتربير غزو الع�راق ولنرش معلومات 
مضلل�ة ح�ول أوضاع العراقي�ني حتت االحت�الل. وهكذا مارس�ت اإلدارة 
األمريكية ما تسميه»الدبلوماسية العامة« لتجميل صورة الواليات املتحدة يف 
العامل بعد ما اكتشفت بعد 11 سبتمرب أن صورهتا سلبية جدا ومعظم شعوب 
العامل هلا فكرة س�يئة عن ممارس�ات الواليات املتحدة يف العامل. كاماستأجرت 
اإلدارة األمريكية أقالما يف دول عديدة من العامل إلبراز دور أمريكا يف حماربة 
اإلرهاب والتخلص من الدكتاتوريني أمثال الرئيس صدام حسني. أما داخل 
الواليات األمريكية فلقد اس�تعملت خمتلف أساليب القمع وكبت احلريات 
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العامة بحجة احلرب عىل اإلرهاب وش�ملت هذه الطرق والس�بل حتى من 
يتظاه�ر للدفاع ومنارصة قضايا كالبيئة وحقوق اإلنس�ان واحلريات الفردية 

وحرية الصحافة والتعبري.
 فمنذ وصول إدارة بوش إىل السلطة وهي تستعمل طرقًا ووسائل خمتلفة 
وعديدة للوصول للرأي العام من أمهها إخفاء احلقائق والرتكيز عىل ما يدعم 
سياس�تها وقراراهتا. ومن أهم الوس�ائل التي اس�تعملتها إدارة بوش محالت 
عالق�ات عام�ة رسية لكس�ب والء وس�ائل اإلع�الم األمريكي�ة واألجنبية 
للرتويج لسياس�اهتا. ف�إدارة بوش كان�ت ومازالت تبذل قص�ارى جهودها 
إلقن�اع الش�عب العراق�ي والرأي الع�ام األمريكي والعامل�ي أن األوضاع يف 
العراق أحسن بكثري اآلن عام كانت عليه يف عهد صدام. والواقع بطبيعةاحلال 
غ�ري ذل�ك متاما. ف�كل وس�ائل اإلع�الم املأج�ورة واملوالية للبي�ت األبيض 
أصبحت تتغاىض عن الواقع اليومي املر الذي يعيش�ه الشعب العراقي حيث 
تدنى مس�توى اخلدمات بمختل�ف أنواعها ناهيك عن انعدام األمن وس�وء 
املعاملة والظلم واجلرائم وغريها. وبدال من كل هذا ركزت وسائل اإلعالم 
عىل األخبار اإلجيابية التي تزخرف وتلون صورة أمريكا حمليا وعامليا وخاصة 
يف الوط�ن الع�ريب كاألموال املخصصة للتنمية والتح�ول نحو الديمقراطية. 
وجلأت إدارة بوش إىل إنش�اء ما يس�مى بإدارة »العمليات اإلعالمية« إلنتاج 
مقاالت وتقارير صحفية تكتب باس�م كتاب عراقي�ني لتضليل الرأي العام. 
ه�ذه اإلدارة والتي تنش�ط حتت مظلة البنتاج�ون خصصت هلا مئات املاليني 
من الدوالرات من أجل نرش الدعاية السياس�ية واخلطاب اإلعالمي اإلجيايب 

واملحايب ألمريكا من أجل إخفاء السلبيات والرتكيز عىل اإلجيابيات. 
ك�ام أعتم�دت إدارة ب�وش ع�ىل املعارضة العراقي�ة التي كان�ت تزودها 
بأخب�ار مغلوط�ة وزائفة واش�تهر اجللبي باحلصول عىل أم�وال طائلة لتقديم 



131

أكاذيب لألمريكيني من أمهها وجود أس�لحة الدمار الشامل يف العراق ولقاء 
الرئيس صدام حس�ني بأس�امة بن الدن ووجود عالقات وطيدة بني العراق 
والقاع�دة. ه�ذه األخبار تداولتها وس�ائل اإلعالم األمريكية بدون مس�اءلة 
وال حتقي�ق وال متحي�ص يف مصداقيته�ا. فف�ي حرهبا عىل اإلره�اب وحتوهلا 
ألفغانس�تان والع�راق جندت إدارة ب�وش إمكانات كب�رية لتجميل صورهتا 
يف العامل كام جندت عددا كبريا من الصحفيني واس�تخدمت الس�لطة الرابعة 
بوق�ا دعائي�ا للحكوم�ة. وبذلك جندت وكال�ة املخاب�رات املركزية عددا ال 
يس�تهان به من الصحافيني يف عملية التضلي�ل والتربير والتالعب اإلعالمي 
م�ن أجل كس�ب ال�رأي الع�ام ومن جه�ة أخرى ومقاب�ل التق�رب والرشاء 
وكس�ب ود الصحافيني، اس�تعملت إدارة بوش إج�راءات أخرى للتخلص 
وإبعاد الصحافيني اجلادين املعروفني بالتزامهم بقضايا اجلامهري، وكانت هذه 
الطريقة تس�تخدم يف املؤمترات الصحفي�ة للرئيس بوش حتى ال يتم إحراجه 
بأس�ئلة جدية مبنية ع�ىل معطيات وحقائ�ق من امليدان وعملت املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة الكبرية عىل تربير فش�لها يف حرهبا عىل اإلره�اب وتقديمه للرأي 

العام سواء يف أمريكا أو يف العامل عىل أنه نجاح. 

اش�تهرت امريكا بانتقادها املوجه للدول الس�لطوية ولالحتاد السوفيتي 
س�ابقا بس�بب س�يطرهتا عىل وس�ائل االعالم والتحكم فيها كام تشاء، وأكثر 
م�ن ذلك تس�خريها لتقدي�م الواقع كام تريده الس�لطة وليس كام ه�و. املتتبع 
حل�رب أمري�كا عىل اإلره�اب يالح�ظ أن إدارة بوش أصبح�ت تتعامل مع 
وس�ائل اإلع�الم كالدول الش�مولية وأصبح�ت تتعامل مع الس�لطة الرابعة 
وحري�ة الصحاف�ة وحري�ة التعب�ري وكأهن�ا االحت�اد الس�وفييتي بع�د احلرب 
العاملي�ة الثانية. فف�ي ظل إدارة بوش أصبح الصحفي�ون األمريكيون عمالء 
حلكومته�م، بدال م�ن مراقبتها والوق�وف عند جتاوزاهتا واس�تقصاء احلقيقة 
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ومس�اءلة كل اإلدع�اءات، أصبحوا هيللون ويصدق�ون كل التقارير وكل ما 
يرصح به السياس�يون واجلنراالت. فوكالة االستخبارات املركزية األمريكية 
استطاعت ومن أجل كسب احلرب اإلعالمية املوازية للحرب عىل اإلرهاب 
جتني�د العديد م�ن الصحفيني واس�تكتاهبم لتزييف احلقائ�ق وتضليل الرأي 
الع�ام وتقديم ما خيدم سياس�ات إدارة بوش وتوجهاهتا حتى وإن كانت عىل 
خط�أ. قالت صحيفة نيويورك تايم�ز يف هذه الفصيلة من الصحافيني ما ييل: 
»تكفي ضغطة واحدة عىل الزر لتعزف تلك األبواق ولتصبح أداة ألوركسرتا 
الدعاي�ة بأي�ة لغة ويف أي بلد من بالد الع�امل طاملا أن مزاج اليس آي أيه يتقبل 
االس�تامع إليه�ا. ويدع�م تلك األبواق أوركس�رتا كب�رية م�ن الصحافيني«. 
فإدارة بوش مل تقترص عىل »رشاء« الصحافيني األمريكيني بل ختطت ذلك إىل 
أنحاء العامل حيث أش�رتت األصوات والعمالء من الصحافيني واملؤسسات 
اإلعالمية إلس�امع صوهتا وإسكات أي صوت من ش�أته أن ينتقد الواليات 

املتحدة األمريكية.

4. 9 تس�اؤالت وإش�كاليات حول العالقة بني اإلعالم 
واإلرهاب

م�ن خالل التحليل الس�ابق نالحظ بأن هن�اك صعوبة يف ضبط وحتديد 
اإلط�ار املنهجي والنظ�ري والقيمي الضابط للعم�ل اإلعالمي، وخصوصا 
التغطي�ات اإلخباري�ة واإلعالمي�ة اليومي�ة ألنش�طة ومطال�ب اجلامع�ات 

اإلرهابية املحلية والعاملية. 

م�ن هنا، تتجىل لنا عدة تس�اؤالت وإش�كاليات منهجية يصعب حتديد 
إطاره�ا واإلجاب�ة عنها بش�كل دقي�ق، وذلك نظ�را لطبيعة العم�ل والدور 
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الوظيفي الذي جيب أن تلعبه وس�ائل اإلعالم اجلامهريي يف خدمة املجتمع، 
وكذل�ك طبيعة الترشيعات والقوانني وأخالقيات العمل اإلعالمي املعمول 
هبا: فام العالقة � إن كانت هناك عالقة � بني وسائل اإلعالم واإلرهاب؟ وملاذا 
يركز اإلرهابيون دائام عىل اس�تغالل وس�ائل اإلعالم للوص�ول للرأي العام 
املح�يل وال�دويل؟ كيف جيب أن تتعامل وس�ائل اإلعالم مع ه�ذه الظاهرة؟ 
هل بالتغطية أم بالتعتيم؟ وهنا نواجه مشكاًل أخالقيًا عويصًا ومعقدًا هل إذا 
قمن�ا بتغطية األحداث اإلرهابية نخدم الرأي العام أم أننا نخدم اإلرهابيني؟ 
وه�ل التغطية تفي�د يف يشء الرأي الع�ام؟ كيف يمكن لوس�ائل اإلعالم أن 
حتدد متى جيب تغطية حادث أو واقعة ومتى جيب جتاهلها؟ وإذا تقرر تغطية 
اخل�رب كي�ف جيب أن يعالج وبأي طريقة وما ه�ي اجلوانب التي جيب الرتكيز 
عليه�ا واجلوان�ب الت�ي جي�ب جتاهله�ا؟ متى جيب ع�ىل الصحافة ووس�ائل 
اإلعالم االلتزام بكت�امن معلومات وأخبار إذا ترسبت ونرشت قد تؤدي إىل 
انعكاس�ات وخيمة؟ هذه التس�اؤالت واالستفس�ارات يطرحها كل رئيس 
حترير ورئيس قس�م ومسؤول يف مؤسس�ة إعالمية عندما يتعلق األمر بتغطية 
األح�داث والوقائ�ع اإلرهابية؟ املوق�ف أخالقي بالدرج�ة األوىل ويتطلب 

القرار الرشيد واملسؤول قبل كل يشء. 

4. 10 ماذا يريد اإلرهابيون من وسائل اإلعالم؟
ل�و نفرتض أن عم�ال إرهابيا ما مل ينل اهتامم وس�ائل اإلع�الم املختلفة 
ومل حي�ظ بأي�ة تغطية تذكر، فهذا يعني أن احلدث كأن�ه مل يكن وبذلك فال أثر 
للعمل اإلرهايب ال عىل الناس وال عىل اجلمهور وال عىل الرأي العام وال عىل 
صانعي القرار واملسؤولني و السياسيني وال عىل الرأي العام الدويل واملنظومة 
الدولي�ة. فمص�ري اإلره�اب بدون وس�ائل اإلع�الم هو التوق�ف واألفول. 
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ف�ام يري�ده اإلرهابيون من وس�ائل اإلعالم هو احلض�ور اإلعالمي والتغطية 
اإلعالمي�ة التي تركز ع�ىل اإلثارة وعىل نرش الذعر واخل�وف ونرش حالة من 
الرهب بني الناس وحثهم عىل حماولة معرفة ماذا حدث وملاذا حدث وما هي 
الدوافع واألس�باب وما هي املطالب وما هو عدد الضحايا وما هي اخلس�ائر 
املادية...إلخ. فبالنس�بة لإلرهابيني، األعامل اإلرهابية هي الوس�يلة الوحيدة 
إلث�ارة اهتامم الناس وال�رأي العام وصانع القرار حتى يس�مع اجلميع عنهم 
ويعرف مش�اكلهم وقضاياهم ومطالبهم. اإلش�كال املطروح هنا أن وسائل 
اإلعالم يف العرص احلديث ويف املجتمعات الديمقراطية ال تستطيع أن تقاطع 
تغطية األع�امل اإلرهابية ألن دورها يف املجتمع، وعمال بمبدأ حق اجلمهور 
يف املعرف�ة، هو إخبار وإبالغ اجلمهور والرأي العام بكل األحداث والوقائع 
حملي�ا ودوليا. من جهة أخرى، ال تس�تطيع الدول الديمقراطية أن تتدخل يف 
شؤون وسائل اإلعالم وتضغط عليها للعزوف عن تغطية األعامل اإلرهابية 

وهذا عمال بمبدأ حرية الصحافة. 
حس�ب برجيي�ت ناك�وس )Nacos،1994:54( هن�اك ثالث�ة أه�داف 
تعمل عىل حتقيقها اجلامع�ات اإلرهابية من خالل التغطية اإلعالمية ألعامهلا 
اإلرهابية: أوال احلصول عىل االهتامم من خالل نرش اخلوف والرعب وعدم 
األم�ن واالس�تقرار ب�ني اجلامهري املس�تهدفة. وكذلك كش�ف ضعف وعقم 
وع�دم ق�درة احلكومة املس�تهدفة ع�ىل محاية مواطنيه�ا من اإلره�اب. ثانيا، 
هت�دف ه�ذه اجلامع�ات ومنارصوه�ا إىل احلصول ع�ىل االع�رتاف بمطالبها 
وأطروحاهت�ا وقضاياها. أما اهلدف الثال�ث للجامعات اإلرهابية الدولية هو 

احلصول عىل درجة من االحرتام والرشعية يف املجتمعات املستهدفة.
في�ام يتعل�ق بموض�وع االهتامم ف�إن أي عم�ل إرهايب يس�تقطب اهتامم 
وس�ائل اإلعالم م�ن جهة، وبدرج�ة أكثر اهت�امم اجلمهور م�ن جهة أخرى 
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حيث إنه يصبح أسري وحبيس كل ما تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة وخاصة 
املرئي�ة منها عن تفاصيل احلدث اإلرهايب. ه�ذه األخبار واملعلومات تصبح 
ذات أمهية قصوى بالنس�بة للجمهور. من جهة أخرى، تعد وس�ائل اإلعالم 
هي املؤسس�ات الوحي�دة ذات اإلمكان�ات والقدرات جلم�ع احلجم الكبري 
م�ن املعلومات ونرشها يف أرسع وقت. ه�ذه املعلومات تكتيس أمهية حيوية 
وقص�وى ليس للجمهور فقط وإنام للمؤسس�ات اخلاص�ة والعامة. وعندما 
يصب�ح اجلمهور ع�ىل دراية بالعمل اإلره�ايب يصبح يبحث ع�ن املعلومات 
وتفاصيله�ا عن طريق الرجوع إىل حمطات اإلذاعة و التلفزيون واجلرائد عىل 
مدار الس�اعة ملعرفة آخر التطورات وآخ�ر التدابري ملواجهة العمل اإلرهايب. 
ه�ذه العالق�ة احلميمة ب�ني اجلمهور ووس�ائل اإلع�الم وه�ذا االعتامد عىل 
وسائل اإلعالم تؤكده زيادة مبيعات اجلرائد واملجالت واإلقبال الكبري جدا 
عىل مش�اهدة القن�وات التلفزيونية واالس�تامع إىل املحط�ات اإلذاعية عندما 
تنفذ العمليات اإلرهابية. فإذا أخذنا أزمة الرهائن األمريكيني يف إيران س�نة 
1979م، كمثال نالحظ أن الش�بكات التلفزيونية الرئيسة األمريكية الثالث 
)يس. يب. أس، أي. يب. يس وأن. يب. يس( خصص�ت نس�ب ت�رتاوح م�ا بني 
40 إىل 60 %  م�ن الن�رشات اإلخبارية للحدث. أما من جهة اجلمهور فكان 
األمريكي�ون يتابع�ون احلدث أوالً ب�أول طيلة أربعة عرش ش�هرا بدون كلل 
أو مل�ل. وخالل هذه الفرتة تص�درت األزمة اإليرانية األخب�ار يف القنوات 

الثالث وكانت احلدث األكثر تغطية عىل اإلطالق. 

إن التغطي�ة اإلعالمي�ة التي حتظى هب�ا األحداث اإلرهابي�ة واملقابالت 
التي جترهيا القن�وات التلفزيونية واملحطات اإلذاعي�ة والصحف واملجالت 
مع رؤس�اء ومس�ؤويل اجلامعات اإلرهابية وقادهتم تقدم خدمة جليلة تتمثل 
باالع�رتاف هب�م وبمطالبه�م حي�ث يصبحون يف مرتب�ة السياس�يني وصناع 
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الق�رار وصن�اع األخبار يف أوس�اط اجلمه�ور والرأي الع�ام، وتصبح لدهيم 
عالني�ة وحضور إعالمي وحضور يف أذهان وأفكار الناس ويف الرأي العام. 
وه�ذا ما يعني أن�ه ومن خ�الل تغطيتها لألح�داث اإلرهابية بطريقة تتس�م 
باإلث�ارة واإلطن�اب والتفاصي�ل والس�بق الصحف�ي تقدم وس�ائل اإلعالم 
اإلرهابي�ني ومطالبه�م لل�رأي الع�ام م�ا يعن�ي االع�رتاف هب�م وبقضيته�م 
وأطروحاهتم وحججهم. فبالوصول إىل وسائل اإلعالم وإىل الرأي العام ال 
خيتلف اإلرهايب عن رئيس احلزب الس�يايس أو الوزير أو العضو يف الربملان. 
حيث إنه يدخل يف اتصال مبارش مع اجلمهور ويطرح قضيته ورؤيته لألمور 
ووجهة نظره وحلوله وأفكاره. ومن دون  أدنى شك سيجد هناك بني املاليني 
م�ن يتعاط�ف معه أو من يش�اطره الرأي خاصة من بني أولئك املهمش�ني أو 
املحرومني أو الفاش�لني يف حياهت�م. هذه الفئة تثأر لنفس�ها بمناهضة النظام 
القائم والسلطة وكل مؤسسات الدولة والتعاطف مع اإلرهابيني حيث ترى 
فيهم الوس�يلة لتغيري أوضاعهم وحل مشاكلهم. وسائل اإلعالم تعطي إذن 
الصبغ�ة اإلنس�انية للجامع�ات اإلرهابية ك�ام تعرتف هبم كفاعل�ني يف النظام 
الس�يايس هل�م قضايا ومش�اكل يطرحوهنا وهل�م وجهات نظ�ر وحلول هلذه 

املشاكل ختتلف عن األطروحات الرسمية للنظام وملؤسساته املختلفة.

يرى البعض أن جمرد إجراء مقابلة تلفزيونية أو صحفية مع مس�ؤول أو 
قائ�د أو رئيس مجاعة إرهابي�ة هو اعرتاف وإضفاء للرشعي�ة عىل اإلرهابيني 
ومطالبه�م. ت�رى ناكوس أن عملية وآلي�ة مقابلة إعالمية مه�ام كانت طبيعة 
الوس�يلة اإلعالمية لشخصية ما  س�واء كانت إرهابيًا أو دبلوماسيًا أجنبيًا أو 
مس�ؤوالً حكوميًا، هي يف األس�اس نفس العملية. إن جمرد إجراء مقابلة مع 
إرهايب من قبل ممثل وس�يلة إعالمية حمرتمة والتعامل معه كش�خصية تساهم 
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يف النق�اش الع�ام ه�و االعرتاف الضمني ب�أن ما يديل به وم�ا يقوله موضوع 
اهتامم وهذا ما يرفع اإلرهايب إىل مستوى السيايس الرشعي.        

4. 11 ماذا تريد احلكومة من وسائل اإلعالم؟
هت�دف احلكومات إىل احلصول عىل التفاه�م والتعاون والوالء من قبل 
وسائل اإلعالم هبدف احلد من أرضار األعامل اإلرهابية عىل املجتمع ومعاقبة 
اإلرهابيني واملس�ؤولني عىل األعامل اإلرهابية. تريد احلكومات من وس�ائل 
اإلعالم عن�د تعاملها مع األعامل اإلرهابي�ة رشح وتقديم وتبني أطروحاهتا 
ورؤاها ووجهات نظرها وليس تلك القضايا واألفكار التي تتبناها اجلامعات 
اإلرهابية. فوسائل اإلعالم مطالبة بمساندة ودعم مساعي احلكومة من أجل 
توفري األمن واالستقرار ومحاية أرواح وممتلكات األبرياء. ومن أهم أهداف 
احلكومات فصل اإلرهايب عن وس�ائل اإلعالم و حرمانه من منرب إذا وصل 
إلي�ه قد يتالع�ب بعواطف وعق�ول الن�اس األبرياء. كام حت�اول احلكومات 
التأث�ري عىل وس�ائل اإلعالم م�ن أجل تقدي�م اإلرهابي�ني كمجرمني وعدم 
االع�رتاف هبم وبأطروحاهتم وأفكارهم وتضخيمهم وجعلهم مناضلني من 
أجل العدالة واحلق وحماربة الظلم واالس�تبداد. فاختطاف شخصية مرموقة  
أو تدم�ري بناي�ة أو اختطاف طائرة هي أعامل إجرامي�ة بغض النظر عن قضية 

اإلرهايب. 

يف حاالت اختطاف الرهائن تتمنى احلكومات استبعاد وسائل اإلعالم 
وغريها من ساحة الرصاع، لكنها تتمنى من وسائل اإلعالم تزويد السلطات 
باملعلومات يف حال وصول الصحافيني إىل موقع الرهائن. حترص احلكومات 
عىل املحافظة عىل اهلدوء بينام هيدف اإلرهابيون إىل احلصول عىل العالنية من 
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خالل نرش التوتر واالرتباك. كام تفضل احلكومات عدم التضخيم والتهويل 
واستثارة مشاعر وعواطف اجلمهور وخاصة أقارب الرهائن والضحايا. ألن 
مث�ل هذه التغطيات ت�ؤدي إىل ضغط مجاهريي كبري ع�ىل احلكومات لتقديم 
تن�ازالت لإلرهابيني. هتدف احلكومات كذلك إىل وضع قيود وضغوط عىل 
وس�ائل اإلع�الم من أج�ل احلد من املعلوم�ات واألخبار ع�ن الرهائن التي 
قد ت�ؤدي إىل قيامهم باملزيد م�ن األعامل اإلرهابي�ة والتخريبية واإلجرامية. 
تفضل احلكومات أن ال تكشف وسائل اإلعالم عن خططها واسرتاتيجياهتا 
ملكافح�ة اإلرهاب أو تزوي�د اإلرهابيني بمعلومات قد تس�اعدهم يف حتقيق 
أهدافه�م. ك�ام تري�د احلكومات م�ن وس�ائل اإلعالم احل�ذر م�ن التضليل 
والتش�ويه اإلعالم�ي الذي يامرس�ه حلف�اء وأتب�اع اإلرهابي�ني واملتعاطفني 
معه�م. ومن أجل املصالح القومية احليوي�ة واألمن القومي تريد احلكومات 

من وسائل اإلعالم التعاون معها.    

4. 12 ماذا تريد وسائل اإلعالم من تغطيتها لإلرهاب؟
تريد وسائل اإلعالم أن تكون دائام حرة ومستقلة عن أي ضغط خارجي 
س�واء كان من قبل مالكي وس�ائل اإلعالم أو املعلنني أو رؤس�اء التحرير أو 
احلكومة. حتبذ وس�ائل اإلعالم دائام أن تكون س�باقة لتغطية احلدث فالسبق 
الصحف�ي ه�و القاع�دة الذهبية للنج�اح. فوس�ائل اإلعالم هت�دف دائام إىل 
التواجد يف مكان احلدث يف الثانية التي حيدث فيها احلدث وباإلثارة والصفة 
الدراماتيكي�ة املمكن�ة. وبالرغ�م م�ن أن معظ�م وس�ائل اإلعالم حت�اول أن 
تك�ون مهني�ة ودقيق�ة وأن ال تستس�لم للتضليل والتش�ويه، إال أن حماوالت 
االبتزاز واالس�تغالل وضغوط العمل والظروف االس�تثنائية إلنجاز العمل 
ق�د حت�ول دون ذل�ك يف العديد م�ن احل�االت. فالصحايف ال�ذي يتعامل مع 
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قضايا اإلرهاب يعاين من مش�اكل عدة تصل إىل التصفية اجلس�دية إذا كانت 
التغطي�ة اإلعالمي�ة ال تس�ري يف االجتاه الذي يري�ده اإلرهابي�ون. من خالل 
تغطيتها لألعامل اإلرهابية حتاول املؤسسات اإلعالمية محاية حق املجتمع يف 
املعرفة وذل�ك من خالل تقديم صور للضحايا وردود أفعاهلم وردود أفعال 
أهاليهم ومواقف الش�ارع من اإلرهاب ومطالب اإلرهابيني وكذلك تقديم 

املعلومات التي حتاول اجلهات األمنية و احلكومية التعتيم عليها.       

4. 13 اجتاهات جديدة للعمليات اإلرهابية
شهدت السنوات األخرية تصاعد العمليات اإلرهابية يف العديد من دول 
العامل ش�ملت املتقدمة منها واملتخلفة والديمقراطية منها وغري الديمقراطية. 
ومن مميزات اإلرهاب يف اآلونة األخرية انتشار العمليات اإلرهابية املجهولة 
اهلوية والتبني والتي تفتقد كذلك إىل مطالب حمددة. هذا النوع من اإلرهاب 
يعطي مس�احة أكرب لوس�ائل اإلعالم لل�رشح والتفس�ري والتحليل وكذلك 

مواجهة اإلرهاب وحماربته عىل األقل يف الذاكرة اجلامعية للمجتمع. 

يتميز إره�اب القرن احلادي والعرشين باس�تغالله الكب�ري لتكنولوجيا 
االتص�ال واملعلوم�ات والوس�ائل املتط�ورة لبناء ش�بكات عاب�رة للقارات 
وقن�وات اتص�ال جد متطورة وهذا ما يعد حتديا كبريا جدا لوس�ائل اإلعالم 
ملتابع�ة أعامل الش�بكات اإلرهابي�ة وانتش�ارها عامليا. كام يتمي�ز إرهاب هذا 
الع�رص بالعنف الكبري حيث إن أعداد ضحاياه تعد بعرشات اآلالف. فمثال 
اجلزائ�ر خ�ري دلي�ل عىل ذل�ك حيث لق�ي ما يزيد ع�ىل مائتي ألف ش�خص 
حتفهم.وم�ا ختاف�ه املنظوم�ة الدولي�ة ه�و إق�دام اإلرهابي�ني ع�ىل اس�تعامل 
األس�لحة املتطورة وأس�لحة الدمار الشامل، األمر الذي س�يعقد أكثر فأكثر 

مهمة وسائل اإلعالم يف تعاملها مع قضايا اإلرهاب.
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4. 14 اهلجوم عىل اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية
جت�در اإلش�ارة كذلك إىل أن تغطي�ة األعامل اإلرهابية أدت إىل س�قوط  
مئ�ات الصحافي�ني قت�ىل عىل ي�د املجموع�ات اإلرهابي�ة. دول ع�دة كانت 
وإس�بانيا  والفلب�ني  كاملكس�يك  للصحافي�ني  اجلس�دية  للتصفي�ة  مرسح�ا 
وكولومبي�ا واجلزائر وروس�يا والشيش�ان والعراق...ال�خ. يف بعض الدول 
يعاين الصحافيون من حماوالت االختطاف واالغتيال والتصفية اجلسدية من 
قبل اإلرهابيني ويعانون كذلك من ضغوط وهتديدات ومش�اكل عديدة من 
ق�وات األمن والبوليس والرشطة وقوات خفية أخ�رى وهذا ما جيعل مهمة 

الصحايف خطرية وصعبة ومعقدة وحمفوفة باملخاطر والتحديات. 

م�ن مصلح�ة وس�ائل اإلعالم واحلكوم�ة أن ال ُتبتز وُتس�تغل وس�ائل 
اإلعالم من قب�ل اإلرهابيني لتمرير رس�ائلهم والرتويج ملطالبهم واحلصول 
ع�ىل العالني�ة و احلضور اإلعالمي. من جهة أخرى ال جيب املس�اس بحرية 
الصحاف�ة، التي تعد أحد أركان الديمقراطية، باس�م األمن القومي والدفاع 
عن أمن وس�المة املواطنني وممتلكاهتم. يعد التواصل والتعاون بني احلكومة 
ووس�ائل اإلعالم م�ن العوامل املهمة والرئيس�ة يف أي اس�رتاتيجية ملواجهة 

ومكافحة اإلرهاب واملحافظة عىل الديمقراطية.

ما هو العمل والس�بيل لتوف�ري املعلومة عن األعامل اإلرهابية للجمهور 
وع�دم الوقوع يف فخ االبتزاز واالس�تغالل من قب�ل املجموعات اإلرهابية. 

أوىص تقرير جلنة العمل عن اإلرهاب بام ييل : 

1� التقليل من املقابالت الصحفية يف حاالت الرهائن.

2�  تأخري توزيع املعلومات احلساسة واملثرية للفتن واملشاكل.
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3�  احلد من تدخل وسائل اإلعالم يف شؤون اإلرهاب.

4 �  العم�ل ع�ىل توفري تغطي�ة متوازنة وبعيدة عن اإلث�ارة والتضخيم. 
 )Combs،2003:155(

اإلشكال الذي يطرح نفسه يف موضوع اإلعالم واإلرهاب هو استحالة 
جتاهل وسائل اإلعالم لألعامل اإلرهابية. فمن حق اجلمهور معرفة ما جيري 
م�ن حول�ه وم�ا يؤثر يف أمن�ه واس�تقراره وس�المة حياته. من جه�ة أخرى، 
ونظ�را لثورة تكنولوجي�ا االتصاالت واملعلومات، فامتناع وس�ائل اإلعالم 
ع�ن التغطية قد يفت�ح املجال أمام جهات عديدة للقي�ام بالعمل ما يؤدي إىل 
انتش�ار اإلش�اعة والتضليل والتش�ويه والتضخيم إىل غري ذلك. لكن، ومن 
دون أدن�ى ش�ك أن تغطية اإلرهاب تفتح الش�هية أم�ام التضخيم والتهويل 
واإلث�ارة م�ا يعني إرهاب�ًا أكثر. وهك�ذا تبقى إش�كالية العالقة بني وس�ائل 
اإلعالم واحلكومة واإلرهاب عالقة معقدة، حساس�ة، والتعامل معها يبقى 
حمفوفًا بكثري من املخاطر واالنزالقات واملشاكل. فتجاهل األعامل اإلرهابية 
من قبل وس�ائل اإلعالم له س�لبياته وخماط�ره وتداعياته؛ وم�ن جهة أخرى 
نالح�ظ أن تغطية أعامل اإلرهابيني تقدم كذلك خدم�ات جليلة لإلرهابيني 
قد ال يس�تحقوهنا وقد تكون مرضة باملصلحة العامة وأمن واس�تقرار الدولة 

واملجتمع الدويل.   
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الفصل اخلامس

واقع التجارب الوطنية يف مكافحة اإلرهاب
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5 . واقع التجارب الوطنية يف مكافحة اإلرهاب
أصب�ح اإلره�اب م�ن أه�م اللغ�ات واالس�راتيجيات املس�تعملة يف 
الدبلوماس�ية والسياس�ة الدولي�ة األم�ر ال�ذي حيت�م ع�ى دول الع�امل قاطبة 
التنس�يق والتعاون من أجل مكافحته عى كل املستويات واجلبهات � فكريا، 
وعقائديا، وأيديولوجيا، ولوجيس�تيا، وماديا، ودينيا � بغرض إقرار الس�ام 
واألم�ن يف العامل. املس�ؤولية مس�ؤولية اجلميع وال أحد يف مأم�ن من بربرية 
ومهجية وغطرسة اإلرهاب واإلرهابيني، فاجلميع معني به وال أحد يف مأمن 

منه.

5. 1 املساعي األمريكية 
دفعت أحداث احلادي عرش من سبتمرب الواليات املتحدة األمريكية إىل 
زعامة وقيادة املنظامت والتجمعات الدولية ملحاربة اإلرهاب. واس�تطاعت 
توظيفه�ا يف ش�تى املج�االت لتحقي�ق أهدافه�ا وحم�ارصة اإلرهابي�ني أين�ام 
كان�وا وحيث�ام وج�دوا، وركزت التجرب�ة األمريكي�ة يف حماربته�ا لإلرهاب 
عى اس�تخدام الط�رق األمنية والعس�كرية يف العديد من املناط�ق من العامل: 
كأفغانس�تان والع�راق. وكذل�ك جتفيف مناب�ع اإلرهاب من خ�ال املراقبة 
واملتابع�ة الدقيق�ة حلرك�ة امل�ال، واألش�خاص واالتص�االت، س�واء داخل 
الوالي�ات املتحدة األمريكية أو خارجها، ال س�يام يف أوروبا واملنطقة العربية 

واإلسامية.   

أدرك�ت الواليات املتح�دة األمريكية أن حماربة اإلره�اب ال يمكن أن 
تؤيت ثامرها؛ إال إذا كان هناك تنسيق وتعاون مع خمتلف بلدان العامل، وهذا ما 
دفعها لاهتامم بمختلف الطرق والسبل التي تكفل هلا تعزيز مكانتها وحتسني 
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صورهتا يف العامل بش�كل عام ويف املنطقة العربية واإلس�امية بشكل خاصة، 
وأن خمتلف اإلدارات األمريكية ارتكبت جمموعة من األخطاء اجلسيمة بحق 
العديد من القضايا العربية واإلسامية وعى رأسها القضية الفلسطينية. ومن 
بني الربامج التي جاءت هبا ملصاحبة محلتها الدولية ملحاربة اإلرهاب »تقرير 
حتدي�ات األلفية« الذي أعلنت عنه يف م�ارس 2002م، إذ ربط هذا املرشوع 
عملي�ة حمارب�ة اإلرهاب عى املس�توى العاملي بمختلف املس�اعدات املتعلقة 

بالتنمية االقتصادية وبناء جمتمع ديمقراطي خصوصا يف املنطقة العربية.

 وتقرر يف هذا املرشوع ختصيص مخس�ة بايني دوالر سنويًا للدول التي 
تق�وم بإصاح�ات اقتصادية وتطبق قيم احلكم الراش�د، وتلتزم باس�تقالية 

العدالة، وتقوم بإصاحات سياسية لتكريس قيم احلرية.

وبالرغ�م م�ن أن القائم�ني عى ه�ذا املرشوع يؤك�دون أنه ت�م التفكري 
والتحض�ري ل�ه قبل أحداث 11 س�بتمرب، لكن يف الواقع اهلج�امت اإلرهابية 
هي التي كانت الدافع واحلافز وراء ظهوره كجزء من الرشوط التي وضعتها 
اإلدارة األمريكية لتقديم املس�اعدات االقتصادي�ة للدول، خصوصا العربية 

ملحاربتها لإلرهاب. 

حاول هذا املرشوع إرسال رسالة قوية، خصوصا للدول العربية، مفادها أن 
املامرسات الديمقراطية وتطبيق قيم احلرية واإلصاح السيايس واالقتصادي 
 ستستفيد من مكافأة، متمثله يف املساعدات االقتصادية والدعم الدبلومايس.
ويف نفس الس�ياق، أكدت وثيقة األمن القومي األمريكي لسنة 2002م عى 
رضورة االهتامم بتطبيق الديمقراطية يف العامل ألن أكرب مستفيد من ذلك هي 

السياسة اخلارجية األمريكية. 
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كام أش�ارت نفس الوثيقة إىل أن اسراتيجية األمن القومي األمريكي ال 
بد وأن هتتم بتوس�يع مس�احة الديمقراطية واحلرية يف العامل، وعى الواليات 
باملس�اعدات  املتعلق�ة  املتح�دة األمريكي�ة أن تس�تخدم وتوظ�ف براجمه�ا 
االقتصادية لفرض احلرية والديمقراطية، بل ال بد من أن تس�اعد اجلمعيات 
واملؤسس�ات والش�خصيات واملجتمع امل�دين لتحقيق وتطبي�ق الديمقراطية 

بالطرق السلمية.
ناحظ بأن املس�اعي األمريكية ملحارب�ة اإلرهاب، خصوصا يف املنطقة 
العربي�ة،  ه�ي مس�اع غ�ري ثابت�ة تتحك�م فيه�ا املصال�ح املب�ارشة للواليات 
املتح�دة األمريكية، فهي التي تقرر وحتدد اخلط�ط والربامج من دون مراعاة 
خصوصي�ات املرحل�ة وال طبيع�ة املنطق�ة. فباس�م حماربة اإلرهاب تس�عى 
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة إىل فرض خططها وبراجمه�ا التي ختدم يف هناية 

األمر مصاحلها املبارشة يف العامل. 
االتفاقية العربية ملحاربة اإلرهاب

أصب�ح اإلرهاب ظاه�رة القرن احل�ادي والعرشين حي�ث أضحى لغة 
الدبلوماس�ية والسياس�ة ومجاع�ات الضغ�ط واألحزاب السياس�ية وخمتلف 
التيارات واأليديولوجيات  للمطالبة باحلقوق والوصول إىل السلطة وتفتيت 
ال�دول والفيدرالي�ات واالحت�ادات انطاقا من مبدأ »الغاية تربر الوس�يلة«، 
وعج�زت املعاجم والقواميس واملنظامت الدولية عى توحيد املعنى واملفهوم 
واملصطل�ح، وبذل�ك اختل�ف معن�ى اإلره�اب م�ن دول�ة إىل أخ�رى ومن 

أيديولوجية إىل أخرى.
واإلره�اب ظاه�رة قديمة ق�دم البرشية وقد اس�تعملت ع�رب العصور 
واألجي�ال لتحقي�ق ما عجزت عى حتقيقه وس�ائل التفاوض والدبلوماس�ية 

والطرق السلمية.
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ناح�ظ يف الس�نوات القليل�ة املاضي�ة انعق�اد اجتامع�ات ومؤمت�رات 
وندوات جهوية وقارية ودولية لدراس�ة مشكلة اإلرهاب وحماولة تشخيص 
أس�باهبا وخلفياهتا وأهدافها…الخ ويرج�ع االهتامم هبذه الظاهرة خلطورهتا 
وانتش�ارها وصعوبة التحكم فيها س�واء من طرف ال�دول الكربى والعريقة 
يف ه�ذا املج�ال مثل فرنس�ا وبريطانيا والوالي�ات املتحدة األمريكي�ة وأملانيا 
وغريه�ا من الدول العظمى أو دول العامل الثالث التي هي كذلك فش�لت يف 

العديد من املرات يف التصدي لرضبات اإلرهاب واإلرهابيني.
بالنس�بة للمنظوم�ة الدولي�ة نج�د بع�ض ال�دول عانت م�ن اإلرهاب 
وقاست من وياته والبعض من الدول األخرى سخرت اإلرهاب وتعاطت 
مع�ه لتحقي�ق مصاحلها ول�رضب دول أخرى ق�د تتعارض معه�ا وتتناقض 
مع سياس�اهتا وأهدافه�ا وأيديولوجيتها. بعض الدول لعب�ت بنار اإلرهاب 
واس�تفادت من خدماته لكن بعد ذلك أصبحت من ضحاياه ودفعت الثمن 

غاليًا.
م�ا ه�ي العدة الت�ي أعدهتا الدول العربي�ة ملكافحة اإلره�اب وملاذا من 
أص�ل 22 دولة عربية نجد 8 فقط الت�ي وقعت عى االتفاقية العربية ملحاربة 
اإلرهاب وهذا بتاريخ 1999/5/7م، )اإلمارات العربية املتحدة، واململكة 
العربي�ة الس�عودية، وم�ر، والبحري�ن، واجلزائ�ر، واألردن، وفلس�طني، 
والس�ودان(. وتأيت هذه اخلطوة السياس�ية االس�راتيجية يف الوقت املناسب 
ويف ظروف صعبة يمر هبا العامل العريب بصفة خاصة واملنظومة الدولية بصفة 
عام�ة. وحت�ى ال�دول العريقة واملعروف�ة بأنظمتها القوية س�واء سياس�يا أو 
اقتصادي�ا ذاقت م�رارة اإلرهاب وعانت منه وتكبدت  الكثري من خس�ائره. 
ونس�تطيع القول هنا إن ال�دول العربية تأخرت نوعا م�ا يف التوقيع عى هذه 

االتفاقية ووضع اسراتيجية موحدة ملكافحة اإلرهاب. 



149

فبالنس�بة للدول العربية هناك ع�دد منها عانى وما زال يعاين من ظاهرة 
اإلرهاب، وهناك البعض من الدول العربية من تعاطى مع اإلرهاب بطريقة 
أو بأخ�رى األم�ر ال�ذي عّك�ر األج�واء ب�ني دول صديقة وش�قيقة. وهكذا 
وبموج�ب اتفاقي�ة مكافح�ة اإلره�اب تس�تطيع ال�دول العربي�ة أن تتبادل 
املعلومات وترس�خ س�بل التعاون األمني والقضائي  فيام بينها. وهذه خطوة 
جبارة إىل األمام يف س�بيل تقويض اإلرهاب والقضاء عليه هنائيا. فاالتفاقية 
ج�اءت لتعرب عن س�يادة القانون واح�رام حقوق اإلنس�ان وكذلك جاءت 
لتض�ع الضواب�ط الازم�ة للفص�ل ما ب�ني ضامنات ح�ق اللجوء الس�يايس 
واس�تغال هذا احلق من قب�ل العنارص اإلرهابية وتوظيف�ه ملصاحلها. وهذه 
النقط�ة أثريت يف العديد من املناس�بات ب�ني مر وبريطاني�ا ودول أوروبية 
أخ�رى وبني اجلزائر وبريطانيا وبلجيكا وغريه�ا من الدول الغربية حيث إن 
العديد منها يمثل معقا حقيقيا للعنارص اإلرهابية للنشاط كام حيلو هلا وعى 
خمتلف األصعدة. فاالتفاقية إذن من شأهنا أن تضع ضغوطا عى الدول التي 

متّول اإلرهاب وتؤويه وتكون قواعد خلفية له.      

وم�ن أه�م ميزات االتفاقية أهنا فرقت ما ب�ني اإلرهاب وما بني الكفاح 
املس�لح امل�رشوع ضد االحت�ال والع�دوان الس�رجاع احلقوق املس�لوبة. 
وهك�ذا جاءت هذه االتفاقية بعد 12س�نة م�ن املجه�ودات املتواصلة ومن 
التش�اور لتؤك�د االلت�زام باملب�ادئ الس�امية وبأح�كام الرشيع�ة اإلس�امية 
والراث اإلنساين احلضاري لألمة العربية، هذا الراث الذي يتميز بالتسامح 
واملحب�ة وامل�ودة والتضامن. كام جاءت هذه االتفاقي�ة لتلتزم بالراث العريب 
األصي�ل الذي ينبذ العنف واإلرهاب واألعامل اإلجرامية بمختلف أنواعها 
وأش�كاهلا، وكذل�ك االلت�زام باملواثيق والقوان�ني الدولية الت�ي حيتكم إليها 

املجتمع الدويل. 
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ج�اءت االتفاقية العربي�ة ملكافحة اإلرهاب كخطوة اس�راتيجية مهمة 
لتعزز س�بل التعاون بني الدول العربية ملكافحة اجلرائم اإلرهابية عى خمتلف 
األصع�دة ، ه�ذه اجلرائم التي هت�دد أمن ال�دول العربية اقتصاديا وسياس�يا 
وثقافي�ا واجتامعيا.فجرائ�م اإلرهاب الت�ي ظهرت يف بعض ال�دول العربية 
يف الس�نوات األخ�رية كادت أن تعكر أجواء الصداق�ة وعاقات األخوة ما 
بني األش�قاء الع�رب. فتعهد ال�دول العربية بع�دم تنظيم ومتوي�ل اإلرهاب 
وارت�كاب األع�امل اإلرهابية أو املش�اركة فيها يؤكد اإليامن الراس�خ جلميع 
الدول العربية يف أهنا تلتزم بالقانون الدويل وبمبادئ حقوق اإلنسان وبالدين 
احلني�ف الربيء م�ن كل أعامل العنف واإلره�اب والتخري�ب، حي�ث ق�ال 
عز وجل  }...َواَل َتْعَتُدوا إِنهَّ اللهََّ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن ﴿190﴾{)سورة البقرة(. 

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَينَْهٰى  وقال سبحانه:}إِنهَّ اللهََّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ُروَن ﴿90﴾{)س�ورة  َع�ِن اْلَفْحَش�اِء َوامْلُنَْك�ِر َواْلَبْغِي َيِعُظُك�ْم َلَعلهَُّك�ْم َتَذكهَّ

النحل(.

5. 2 حماربة اإلرهاب دوليًا
عن�د الكام عن حماربة اإلره�اب واجتثاث جذوره يف أي جمتمع، جيب 
أوال فه�م هذه الظاهرة ودراس�تها دراس�ة متأنية ومنهجي�ة وعلمية من مجيع 
جوانبها والوقوف عى أس�باب ظهورها حتى يكون التعاطي والتعامل معها 

مبنيا عى أسس علمية صحيحة بعيدة عن االرجتال والعاطفة.

 فاخلطوة األوىل الجتثاث اإلرهاب هي فهم األسباب التي أفرزته ومن 
ث�م القضاء عليها للقض�اء عى اإلرهاب وهذا ما يتطل�ب يف معظم األحيان 
القي�ام باإلصاح الس�يايس واالقتصادي واالجتامع�ي والثقايف عى الصعيد 
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املح�ي وال�دويل. فاإلقص�اء والتهمي�ش والكي�ل بمكيالني واجله�ل والفقر 
واالس�تغال واإلهانة واالس�رقاق واالس�تعباد والظلم كله�ا عوامل تفرز 

اإلرهاب وتفرز األفكار االستئصالية اإلقصائية املتطرفة.      

اختلف�ت دول الع�امل يف حتديد الس�بل والط�رق ملكافحة ه�ذه الظاهرة 
واحتوائه�ا. فاإلره�اب ظاه�رة عاملي�ة ال تقتر عى دولة واحدة أو ش�عب 
بعينه وإنام هي ظاهرة عصفت وتعصف بالعديد من املجتمعات والدول عى 

حد سواء، الفقرية منها والغنية بدون متييز وال اختاف. 

ما هي الطريقة املثى، أو ما هي الس�بل الناجعة ملكافحة اإلرهاب حيث 
إن�ه ظاهرة ترض بالدول س�واء ع�ى الصعيد املح�ي أوالدويل، ك�ام ال توجد 
دول�ة واحدة يف العامل تس�تطيع أن تك�ون يف مأمن من العملي�ات اإلرهابية، 
لكن املش�كلة الرئيس�ة التي تعرض مكافحة اإلرهاب هي تلك الدول التي 
تس�تعمله كوسيلة وكأداة لتحقيق أهدافها السياس�ية والدبلوماسية وغريها، 
فعى املستوى العريب، وبعد اجتامعات عدة لوزراء الداخلية العرب مل تستطع 
الدول العربية أن تتفق عى االسراتيجية التي من شأهنا أن تسهم يف تقويض 
اإلره�اب مل�اذا عدم اإلتفاق ؟ واجلواب بطبيعة احلال، هو أن نظرة وفلس�فة 
ال�دول العربي�ة جتاه اإلرهاب ليس�ت واحدة، وتعاملها م�ع الظاهرة خيتلف 
م�ن دولة إىل أخرى، لكن رغم كل ه�ذا فإنه بإمكاهنا أن تقوم وتعمل الكثري 
م�ن أجل تف�ادي اخلس�ائر واالنعكاس�ات املختلف�ة لإلره�اب، وللوصول 
إىل االس�راتيجية املثى جيب تش�خيص أس�باب اإلرهاب حملي�ا ودوليا، ألن 
االقتصار عى األس�باب الداخلية فقط ال يؤدي إىل نتائج من شأهنا أن تقيض 
عى الظاهرة بطريقة هنائية وجذرية وأهم التدابري واإلجراءات التي جيب أن 

تأخذها هي:
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�  معاجل�ة املش�اكل الداخلية وإعطاء جمال واس�ع للمش�اركة السياس�ية 
والعدالة االجتامعية وتضييق الفوارق الطبقية، والقضاء عى التهميش 

واإلقصاء السيايس.

�  االمتن�اع ع�ن اس�تعامل اإلره�اب وتوظيف�ه ملواجه�ة دول أخرى أو 
إضعافها أو االنتقام منها )وجتدر اإلشارة هنا ومع األسف الشديد إىل 

أن بعض الدول العربية لعبت هذه الورقة(.

�  التضامن عربًيا يف التضييق عى اإلرهابيني وتقديمهم للقضاء وفرض 
احلصار عى كل حركة إرهابية يف أي بلد عريب.

� ال جيب يف أي حال من األحوال حماربة اإلر هاب باإلرهاب.

�  جي�ب عى ال�دول العربية أن تقتن�ع أن اجلامعات اإلرهابي�ة يف الوطن 
العريب تتسر بالدين اإلس�امي وتستعمل حقوق اإلنسان واحلريات 
الفردي�ة وغريه�ا لتحقي�ق أهدافها باس�م ه�ذه املصطلح�ات الرنانة، 
وهذه اجلامعات يف حقيقة األمر ال صلة هلا بالدين اإلس�امي احلنيف 

وال باحلرية وال بالكرامة اإلنسانية.

�  ع�ى اإلعام الع�ريب أن يلع�ب دوره املطل�وب يف تنوير ال�رأي العام 
بإضفاء احلقائق املستقاة من الواقع العريب بعيون عربية وليس باالعتامد 
عى تقارير وكاالت األنباء العاملية ووس�ائل اإلعام الغربية األخرى 
الت�ي هيمها التجريح وتش�ويه صورة العرب واملس�لمني عندما يتعلق 

األمر بأعامل إرهابية يف دولة عربية.

�  إن إدان�ة األع�امل اإلرهابية لوحدها ال تكفي وإن�ام جيب أخذ التدابري 
العملي�ة امليداني�ة الازمة، ألن ما حيدث لدول�ة عربية معينة قد حيدث 
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ألي دول�ة أخ�رى ويف أي وقت وه�ذا نظًرا ألن العملي�ات اإلرهابية 
خيط�ط هل�ا يف غال�ب األحيان من اخل�ارج وعى أياد أجنبي�ة ال تكتفي 
ب�رضب دول�ة واح�دة فقط، وإن�ام ختطط دائ�ام لانتقال م�ن دولة إىل 
أخ�رى بع�د ما تنه�ي مهمته�ا يف الدول�ة األوىل. وهن�ا ناحظ غياب 
املوق�ف العريب إزاء ما عانت منه اجلزائر وهذا يعترب خطأ اس�راتيجيا 
فادحا قد يرض باجلزائ�ر وبالدول العربية األخرى عى املدى الطويل، 
فمعظ�م ال�دول العربية اكتفت بالتنديد وبقي�ت تتفرج عى األحداث 
واألخطر من هذا أن معظم وسائل اإلعام العربية رددت وجهة نظر 
الوس�ائل اإلعامية الغربية حول ما جي�ري يف اجلزائر وهذا أمر خطري 

مع األسف الشديد.

�  دولي�ا جيب ع�ى الدول العربي�ة أن حتدد اآلليات الت�ي جيب أن حتكم 
التعام�ل م�ع اإلرهابي�ني وجيب مطالب�ة ال�دول األوروبي�ة التي متثل 
القاع�دة اخللفي�ة لإلرهابي�ني والتي تؤوهي�م بمراجعة سياس�تها جتاه 
ه�ؤالء املجرم�ني، وقد ناحظ هن�ا أن دول�ة مثل بريطاني�ا أصبحت 
تؤوي أنواعًا وأش�كاالً وأصنافًا من اإلرهابيني بحجة حقوق اإلنسان 
وح�ق اللجوء الس�يايس: كام ناح�ظ أن دوال مثل فرنس�ا والواليات 
املتح�دة األمريكي�ة قد تتعاطف م�ع اإلرهابيني وتس�تعملهم لتحقيق 
مصاحله�ا، األمر الذي يفت�ح املجال أمام العنارص اإلرهابية للتس�لح 
ولتبييض األموال ولنرش الدعاية والثقافة املغرضة التي ختدم مصاحلها 
والغري�ب يف األمر أن وس�ائل اإلعام الغربية تتهافت عى اس�تضافة 
هؤالء اإلرهابيني كسياسيني معارضني وكمنظرين للعدالة االجتامعية 

وللحريات الفردية وحلقوق اإلنسان… الخ.
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�  جي�ب التعامل مع اإلرهاب عى أس�اس أنه ظاه�رة دولية وليس حملية 
خت�ص دولة بعينها فقط، فاجلامع�ات اإلرهابية عادة ما تعمل وتتعاون 
م�ع  تنظيامت دولية هلا املال والوس�ائل واجلاه واإلمكانات وتتاجر يف 
األسلحة واملخدرات وغريها وتعمل عى تبييض األموال. فاإلرهاب 
جي�ب أن ُينظر له عى أس�اس أنه جريمة دولي�ة منظمة ذات أهداف ال 
إنس�انية وال أخاقية ينميها احلس�د والبغض�اء والكراهية والعنرية 

وال عاقة له باألديان وباحلريات الشخصية وحقوق اإلنسان.

�  عى مس�توى القان�ون الدويل جيب حتديد معاي�ري صارمة وواضحة يف 
حتديد من هو اإلرهايب ومن هو املناضل أو الثائر الذي يستعمل القوة 

السرجاع حقوقه وكرامته وسيادة وطنه.

�  رضورة احرام ثقافة الغري وخصوصية الدول واحلضارات والثقافات. 
فالغ�رب ال جي�ب يف أي حال من األح�وال أن يف�رض نظرته ورؤيته 
لألم�ور، وإن�ام جيب التعام�ل مع الظاه�رة يف إطار عامل�ي كوين حيرم 

اجلميع.

�  اإلرهاب جريمة دولية خطرية جيب أن حيسب هلا ألف حساب وجيب 
أن تؤخذ بجدية، حيث إهنا تعترب من التحديات الكربى للقرن احلادي 
والعرشين، وجيب عى الدول العربية أن حتدد اس�راتيجيتها إزاء هذه 
الظاه�رة وأن تتاح�م وتل�م ش�ملها قب�ل أن يفوت األوان ويتفش�ى 

املرض وينترش ويصبح من الصعب جًدا استئصاله والقضاء عليه.  
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5. 3 التجربة املرصية يف حماربة اإلرهاب
لقد أسهم ظهور »تنظيم اجلهاد« و»اجلامعة اإلسامية« يف سنة 1979م، 
يف تط�ور األعامل واألفكار اإلرهابية يف مر وبقية العامل العريب، وقد تزامن 
ذلك باغتيال الرئيس أنور السادات يف سنة 1981م. ومنذ ذلك احلني ونشاط 
اجلامعات اإلرهابية يف تزايد؛ إذ شهدت مر فرات عنف قوية خصوصا يف 
س�نوات 1992 �  1995م، وكذلك يف سنوات 1997، و2004 ، 2005، 

و 2006م.

ويف أغل�ب احل�االت اس�تهدفت األع�امل اإلرهابي�ة رضب عص�ب 
االقتص�اد املري واملتمث�ل يف الس�ياحة التي متثل املصدر األس�اس لدخل 
الدولة من العملة الصعبة. كام استهدفت اجلامعات اإلرهابية خمتلف املنشآت 
واملؤسس�ات االقتصادي�ة األجنبي�ة: كالبن�وك والفن�ادق واملطاع�م الفخمة 
واملصانع وحمطات النقل. وهذا ما يربز بشاعة املخطط الذي هيدف إىل تدمري 
مص�ادر الدخل االقتصادي وختويف األجانب من زيارة مر أو االس�تثامر 

فيها وخلق حالة من اخلوف والرعب يف أوساط الشعب املري. 

وحي�دد أمحد أبو الوفاء يف كتاب مش�رك بعنوان »إس�راتيجيات حماربة 
اإلره�اب« )Yonah, Yonah, 2006 : 128( جمموعتني من األس�باب التي 

تفرز اإلرهاب :

أوال ً:  األس�باب الداخلي�ة واملتمثلة يف الفقر وانتش�ار البطالة بني الش�باب، 
وع�دم اح�رام حقوق املواط�ن، وغي�اب املؤسس�ات الديمقراطية، 
وضعف األحزاب السياسية والتنظيامت األهلية خصوصا التي تعنى 

بقضايا الشباب.
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ثانيًا:  األسباب اخلارجية واملتمثلة يف الظلم الذي يقع عى املسلمني يف بعض 
املناط�ق م�ن العامل م�ن دون تدخل خارجي أو أمم�ي حلاميتهم. كام أن 
عودة املجاهدين األفغان )املريني( إىل مر قد س�اعدت يف انتشار 

األفكار اجلهادية املعادية للسلطة والغرب.
وحس�ب نفس الكاتب فإنه يتم متويل اجلامع�ات اإلرهابية املرية عن 
طري�ق مج�ع التربعات غري املعلنة، وإنش�اء بعض ال�رشكات الصغرية، وقتل 
رجال األمن لرسقة أس�لحتهم وعتادهم. كام تتلق�ى هذه املنظامت اإلرهابية 
دع�ام مادي�ا وتقنيا كبريين م�ن منظامت وتنظي�امت جهادية عاملي�ة منترشة يف 

أوروبا وأفغانستان وباكستان.
تأخ�ذ األع�امل اإلرهابي�ة يف مر ص�ورا متع�ددة، منها ما ه�و حمدود 
كالنهب والس�طو ع�ى املمتلكات العامة واخلاصة، ومنه�ا ما هو ديني كقتل 
املسيحيني وتدمري الكنائس واملساجد، ومنها ما هو اقتصادي كتدمري البنوك 

والفنادق وقاعات السينام وقتل األجانب يف املطاعم واحلافات. 
ك�ام تعمل اجلامعات اإلرهابية يف مر عى الس�يطرة عى بعض املناطق 
الصغ�رية والنائي�ة حيث إهنا تدم�ر كل املؤسس�ات األمنية الرس�مية فيها مما 

يسمح هلا بفرض وجودها وسيطرهتا عى األهايل العزل. 
ك�ام قامت ه�ذه اجلامع�ات بقت�ل العديد م�ن السياس�يني واإلعاميني 
واملفكرين واملثقفني، س�واء من املس�لمني أو املس�يحيني الذين ال يشاطروهنا 
الرأي بل وقفوا ضد مشاريعها الظامية سعيا وراء الظهور اإلعامي وكسب 
رهان احلرب اإلعامية إلدراك هذه اجلامعات اإلرهابية أمهية توظيف وسائل 
اإلع�ام اجلامهريي لكس�ب مؤيدين وأتب�اع ويف نفس الوق�ت زرع اخلوف 
والي�أس يف املجتمع وتش�ويه صورة م�ر إقليميا ودولي�ا بإظهارها بأهنا ال 

تستطيع محاية مواطنيها فكيف هلا أن حتمي املستثمرين والسياح األجانب.
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5. 3. 1طبيعة احلرب التي تقودها اجلامعات اإلرهابية املرصية

إن احل�رب الت�ي تقوده�ا اجلامع�ات والتنظي�امت اإلرهابي�ة يف م�ر 
ه�ي حرب مدمرة وش�املة جلبهات كث�رية ال يمكن حرها لألس�ف نظرا 
لبش�اعتها وتنوعها وخططها اجلهنمية خصوصا الديني�ة والفكرية منها التي 
تضلل وتكذب وختدر عقول الناس خصوصا فئة الشباب وهذا هو األخطر، 

ويمكن حر بعض هذه اجلبهات كالتايل:

أوالً: احلرب الفكرية:وذلك بنرش األفكار واألطروحات السياس�ية الكاذبة 
واملضلل�ة والت�ي ت�ربز حججه�م يف حمارب�ة الطغ�اة وأهدافهم لنرش 

العدل والتمكني للدين.

ثاني�ًا: احل�رب الدينية: ن�رش الفت�اوى والكتيب�ات واخلطب الديني�ة الكاذبة 
واملضلل�ة لل�رأي الع�ام؛ ألهن�ا تبي�ح القت�ل والتعدي ع�ى أعراض 
األبري�اء وتكفري املجتمع بغري حق وإباحة أرواح الس�ياح واألجانب 

واملسيحيني. وتكفري املسلمني. 

ثالث�ًا: احل�رب االقتصادي�ة: هدفه�ا األس�اس تدم�ري املنش�آت واملصان�ع 
والرشكات االقتصادية والتجارية واخلدماتية وتدمري مصادر الدخل 
القومي من العملة الصعبة بقتل السياح واستهداف الفنادق واملطاعم 

ودور السينام وحمطات النقل.

رابعًا: احلرب االجتامعية: تس�عى احلرب االجتامعي�ة التي تقودها اجلامعات 
اإلرهابية إىل زرع ونرش اخلوف والرعب بني أفراد املجتمع وإضعاف 
هيبة مؤسس�ات الدولة اجتامعيا، خصوص�ا يف املناطق النائية وإجبار 

الناس عى التربع هلم ومساعدهتم ماديا. 
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خامس�ًا: احلرب اإلعامية: تعترب احلرب اإلعامية من أهم االسراتيجيات 
واألساليب التي يس�تعملها اإلرهابيون لتحقيق أهدافهم حيث إهنم 
أدرك�وا أمهي�ة نرش اخل�وف والرع�ب بني أف�راد املجتمع باس�تخدام 
وس�ائل اإلعام اجلامهريية. كام أهنم حياولون إبراز قوهتم وأنشطتهم 
وفعاليتهم وحتدهيم للدولة ومؤسساهتا بام فيها املؤسسات األمنية من 
خال التغطيات اإلعامية لكسب التأييد اجلامهريي ونرش أفكارهم 

وأيديولوجيتهم.
كام تسعى اجلامعات اإلرهابية إىل  كسب حضور إعامي كبري بواسطة   
قتل الصحفيني ورج�ال اإلعام ونرش اخلوف بينهم بالتهديد بالقتل 

وقتل أرسهم واستهداف ممتلكاهتم وحتى مؤسساهتم اإلعامية.
سادس�ًا: احل�رب السياس�ية: إن خط�اب اجلامع�ات والتنظي�امت اإلرهابي�ة 
يقوم أساس�ا عى تكف�ري احلاكم مهام كان أصل�ه أو دينه أو عمله. كام 
يصور النظام الس�يايس املري بأنه ظامل وقائم عى النهب والرش�وة 
واملحسوبية وممارسة الديكتاتورية يف أبسط املامرسات السياسية وأنه 
م�وال وخ�ادم للمصالح الصهيوني�ة والغربية يف املنطق�ة وأن حماربته 
وقتل مواليه واجب رشعي، وأن إصاح أوضاع الباد والعباد يقوم 

عى حماربة الطاغوت وقتل كل من يدافع عنه. 
سابعًا: احلرب الثقافية : إن خطاب اجلامعات اإلرهابية جتاه املثقفني والفنانني 
واملفكرين والنخب املتعلمة مش�حون بالكره والبغض إلدراكها قوة 
هذه الفئات واجلامعات الفاعلة يف نرش الوعي وقيم التسامح واألمن 
واالس�تقرار والوئام واملحبة بني أفراد املجتمع؛ وملس�امهتها الواسعة 
والفعال�ة يف حماربة األف�كار الظامي�ة واملدمرة واإلرهابية س�واء يف 

األفام، أو املرسح، أوالشعر، أو القصة، أو الرسم، أو املوسيقى. 
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ولق�د قام�ت اجلامع�ات اإلرهابي�ة بتدم�ري دور الس�ينام والن�وادي   
واملؤسس�ات الثقافي�ة واغتي�ال املثقف�ني واملفكري�ن والفنانني ونرش 
الرع�ب واخلوف بينهم بحجة أهنم كفرة وأهنم يروجون للرذيلة بدل 
الفضيلة وأهنم يدمرون أخ�اق وفضائل املجتمع املري وينرشون 

الثقافة الغربية املعادية لإلسام وقيم العروبة.
ثامن�ًا: احل�رب األمني�ة: وهي أقوى جبهة تس�تهدفها التنظي�امت واجلامعات 
اإلرهابي�ة كمراكز الرشطة واجليش وقتل رجال األمن ورسقة وهنب 
العتاد األمني واألس�لحة الت�ي عادة ما يتم اس�تخدامها يف عملياهتم 
اإلجرامية واإلرهابية، والسطو عى املمتلكات العامة واخلاصة بحجة 
أن رج�ال األمن واجليش كفرة وظلم�ة وطغاة يف خدمة النظام الظامل 
وبالتايل فهم طغاة مثله جيوز قتلهم واستهداف ممتلكاهتم وأرسهم.  

ومن هنا، يتبني مدى وحش�ية وبش�اعة األفكار والعمليات واألنش�طة 
اإلرهابي�ة التي تس�تهدف مر وخطورهتا عى مس�تقبل البل�د ووحدته، بل 
إن هذه األنش�طة قد س�اعدت بطريقة مبارشة يف تقزيم دور مر الريادي يف 
العامل العريب واإلسامي ويف إفريقيا حيث إهنا أصبحت منشغلة بشكل أكرب 
بش�ؤوهنا األمنية والتنموية والسياس�ية الداخلية أكثر من انش�غاهلا بالسياسة 

اخلارجية ومسامهتها يف حل مشاكل املنطقة. 

5. 3. 2 االسرتاتيجية املرصية يف حماربة اإلرهاب
نظ�را لقدم تعرض مر لألع�امل اإلرهابية منذ هناية س�بعينيات القرن 
العرشي�ن، ونش�أة أوىل التنظي�امت واجلامع�ات التكفريي�ة واجلهادي�ة فيه�ا، 
وتعرضها املتواصل واملتكرر لألعامل اإلرهابية، ووجود ش�خصيات منظرة 
للفكر التكفريي هبا فإهنا متتلك جتربة عريقة وغنية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب.
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وترتكز االس�راتيجية املرية ملحاربة اإلرهاب عى مقومات ووسائل 
وأنشطة مدروسة وخمطط هلا مسبقا، ويمكن حرها يف النقاط التالية:

أوالً: االس�راتيجية الديني�ة: تس�عى ه�ذه االس�راتيجية إىل دح�ض حجج 
وفت�اوى اجلامعات اإلرهابي�ة وتبيان مدى خط�ورة الفكر التكفريي 
واملامرس�ات والعمليات اإلرهابية. وإب�راز املوقف الرشعي الرافض 
مجل�ة وتفصي�ًا لقت�ل األبري�اء والتعدي ع�ى األع�راض وممتلكات 
اآلخرين، وقتل الس�ياح واألجانب من املسلمني ومن بقية الديانات 

األخرى.

كام هتدف هذه االس�راتيجية إىل التأصيل الرشعي ونرش ثقافة السلم   
واحل�وار وقي�م العي�ش املش�رك ورفض اس�تخدام العنف يف ش�تى 
املجاالت. وضمن هذه االس�راتيجية تق�وم وزارة األوقاف بمراقبة 

ومتابعة كل أنشطة املساجد ودور العبادة واجلمعيات الدينية. 

ثاني�ًا: االس�راتيجية الترشيعي�ة: تس�عى هذه االس�راتيجية إىل س�ن قوانني 
وترشيع�ات تعاقب ع�ى اس�تخدام العن�ف والتعدي ع�ى األرواح 
واملمتل�كات املادي�ة واملعنوي�ة ونرش اخل�وف والرع�ب يف  املجتمع.  
وألول م�رة يف تاريخ م�ر الترشيعي احلديث تم س�ن قانون حماربة 
اإلره�اب )رقم 97  لس�نة 1992م( والذي تناول تعريف اإلرهاب 
واألفكار واألعامل واألنش�طة واملامرس�ات اإلرهابية قانونيا، كام قام 
نفس القانون بتحديد العقوبات املناسبة لكل نشاط أو سلوك إرهايب.

ويع�رف قانون حماربة اإلرهاب )رقم 97  لس�نة 1992م( اإلرهاب   
بأنه اس�تخدام ش�تى طرق العنف والقوة ألذية األف�راد أو اجلامعات 
وهتدي�د أم�ن وس�امة املجتم�ع. ك�ام تضم�ن القان�ون جمموعة من 
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املامرس�ات والس�لوكيات اإلرهابية: كاالنضامم إىل جمموعة إرهابية، 
تش�كيل مجاعة هت�دد األمن العام، االنض�امم إىل اجلامعات املحظورة، 

التحضري أو القيام بأعامل إرهابية...الخ.     

ولقد جاء يف املادتني رقم 2 و7 من نفس القانون أن جريمة اإلرهاب   
يعاق�ب صاحبها باإلعدام أو الس�جن املؤبد ونف�س العقوبة تقع عى 

كل فرد يتعاون أو يتعامل مع أي مجاعة إرهابية. 

ثالثًا: االس�راتيجية اإلعامية: ركزت وس�ائل اإلعام املرية عى بش�اعة 
األفكار واألعامل اإلرهابية وخطورهتا عى مستقبل البلد وخطورهتا 
يف زرع ثقاف�ة اخل�وف والرش. كام أبرزت وس�ائل اإلعام اجلامهريي 
قضية اس�تهداف السياح واملستثمرين األجانب وعاقة ذلك بتشويه 
صورة املجتمع املري دوليا. هذا املجتمع الذي يتميز بقيم التسامح 
والس�لم واحرامه لقيم العيش املش�رك واحرام�ه لألقليات الدينية 

والعرقية.

كام لعبت وسائل اإلعام املرية دورا كبريا يف نرش الفتاوى واألفكار   
واخلطب الدينية التي تدعو إىل السلم املدين ونبذ العنف وإبراز الوجه 
احلضاري واإلنس�اين لإلس�ام الذي يدعو إىل األخ�وة وحيرم القتل 

والتعدي عى اآلخر مهام كانت عقيدته وأصله وأفكاره وجنسيته.

واملامرس�ات  األف�كار  حمارب�ة  اليمك�ن  التنموي�ة:  االس�راتيجية  رابع�ًا: 
واجلامعات اإلرهابية بواس�طة الربامج األمني�ة والتوعوية والقانونية 
فق�ط؛ وإنام حتت�اج العملي�ة إىل وضع برام�ج وخطط تنموية تش�مل 
مجي�ع جماالت احلياة اليومية. وتس�عى احلكومة املرية ملحاربة الفقر 
واألمي�ة والبطالة والتهميش وهي مهمة جد صعبة تتطلب مش�اريع 
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وخطط�ًا مهمة، ذلك أن األفكار اإلرهابية تنمو وتنترش بني الطبقات 
االجتامعية الفقرية واملهمشة وبني الشباب العاطل عن العمل.

خامس�ًا: االس�راتيجية األمنية: متتلك قوى األمن قاعدة بيانات ومعلومات 
Database دقيق�ة ع�ن خمتلف اجلامعات والتنظيامت والش�خصيات 
اإلرهابية أو املشتبه فيهم. وتستخدم خمتلف قوى األمن املرية طرقًا 
أمني�ة عديدة ملحاربة اجلامعات اإلرهابية وإفش�ال خططها اجلهنمية. 

هناك متابعة دقيقة للمشتبهني وشبكة جلمع املعلومات.

ولق�د وقع�ت مر ع�ى م�ا يق�ارب 151 اتفاقي�ة ومعاه�دة وطنية   
وإقليمية ودولية ملحاربة خمتلف أوجه وأنشطة اجلامعات والتنظيامت 

.)Yonah, 2006 :134( .والشخصيات اإلرهابية

وملر عاقات واتفاقيات قوية مع منظمة األنربول Interpol تسعى   
من خاهلا إىل االستفادة من اخلربة الدولية وكذلك يف تبادل البيانات 
واملعلوم�ات املتعلق�ة باجلريم�ة املنظم�ة واملنظ�امت والش�خصيات 

اإلرهابية.

سادسًا: االسراتيجية الدولية: إن اإلرهاب ظاهرة عاملية ال تعرف باحلدود 
اجلغرافية والسياس�ية؛ وبالتايل ال يمكن تنايس أو جتاهل التنس�يق مع 

خمتلف اجلهات الدولية ذات العاقة هبذه الظاهرة اخلطرية.    

 وتش�ارك مر يف معظم املؤمت�رات واملعاهدات واالتفاقي�ات الدولية 
اهلادف�ة إىل تعزيز التعاون الدويل واإلقليم�ي ملحاربة اإلرهاب. ولقد وقعت 
م�ر � س�بق ذكره � ع�ى ما يق�ارب 151 اتفاقية ومعاهدة وطني�ة وإقليمية 
ودولية ملحاربة خمتلف جرائم وأنش�طة اجلامعات والتنظيامت والشخصيات 

اإلرهابية.
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ع�ى املس�توى ال�دويل قام�ت م�ر بالتوقي�ع واالنض�امم لاتفاقي�ات 
واملعاهدات التالية:

� اتفاقية جنيف ملحاربة اإلرهاب لسنة 1937م.

� اتفاقي�ة طوكي�و لس�نة 1963م، حلامية املاحة اجلوية م�ن العمليات 
اإلرهابية.

� اتفاقية مونريال لسنة 1988م،  ضد استخدام العنف يف املطارات.

� اتفاقية روما لسنة 1988م، حلامية املاحة البحرية.

� االتفاقية الدولية لتحريم األعامل اإلرهابية باستخدام الطاقة النووية 
)نيورك 2005م(. 

� اتفاقية حماربة اجلامعات اإلرهابية الدولية )بارمو 2000م(. 

� اتفاقية حماربة متويل اجلامعات اإلرهابية )نيورك 2000م(.

ويف أكتوب�ر 1995م، قدم�ت م�ر للجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة 
جمموع�ة مقرح�ات ملحارب�ة ظاه�رة اإلرهاب دولي�ا، وقد تضم�ن املقرح 

جمموعة من النقاط األساسية، وهي كالتايل:

� مناقشة موضوع اإلرهاب سنويا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

�  تقدي�م الس�كرتري الع�ام لألمم املتحدة تقريرا س�نويا حول األنش�طة 
والعمليات اإلرهابية يف العامل.

� تشجيع التعاون والتنسيق الدويل ملحاربة اإلرهاب.

� زي�ادة التع�اون بني خمتل�ف ال�وكاالت واملنظامت التابع�ة هليئة األمم 
املتحدة ملحاربة اإلرهاب.
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كام قامت مر باستضافة وتنظيم عدة مؤمترات وندوات حملية وإقليمية 
ودولية ملناقشة خمتلف القضايا املتعلقة باإلرهاب، ومنها:

� املؤمتر الدويل ملحاربة اإلرهاب )اإلسكندرية سبتمرب 1994م(.

� املؤمتر الدويل للوقاية من اجلريمة )القاهرة 1995م(.

� اجللسات التحضريية للملتقى اإلفريقي بكمباال 1994م. 

� اجللسات التحضريية مللتقى دول غرب آسيا بعامن 1994م.  

وع�ى املس�توى اإلقليم�ي تلع�ب م�ر دورا مه�ام يف خمتل�ف املنظ�امت 
واالتفاقي�ات اإلقليمي�ة واجلهوية التي تس�عى ملحاربة ظاه�رة اإلرهاب ولقد 
وقعت عى االتفاقية العربية ملحاربة اإلرهاب )مايو 1999م(. كام قامت بتوقيع 

اتفاقية بغداد )رقمها 5303 سنة 1993م( واملتعلقة بحامية املاحة اجلوية. 

وم�ع جمموع�ة ال�دول العربية ويف إط�ار اجلامع�ة العربي�ة عملت مر 
ع�ى التميي�ز بني مفهوم اإلرهاب وحق الش�عوب يف املقاوم�ة للحصول عى 
اس�تقاهلا )قرار اجلامع�ة العربية رقم 6345 � س�بتمرب 2003م(، ويف نفس 

القرار أكدت اجلامعة العربية رفضها ربط اإلسام واملسلمني باإلرهاب. 

ك�ام عملت مر عى مس�توى جامعة الدول العربية عى التش�جيع عى 
إنش�اء جملس وزراء الداخلية العرب يف سبتمرب 1982م، وقد متكنت كل من 
م�ر واجلزائ�ر وتونس م�ن إدراج مل�ف اإلرهاب يف مناقش�ات املجلس يف 
يناي�ر 1995م، ومن�ذ ذلك التاريخ وقضية حمارب�ة اإلرهاب تناقش يف معظم 

جلساته.

وعى املس�توى اإلعام�ي ت�م إدراج ألول مرة ملف حمارب�ة اإلرهاب 
ع�رب خطط إعامية خ�ال دورة جملس وزراء اإلعام العرب ال� 26 املنعقد 
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يف القاهرة س�نة 1993. وقام جملس وزراء العدل العرب ألول مرة يف س�نة 
1994 بمناقش�ة قضي�ة اإلره�اب وقد تم التوقي�ع ع�ى أول اتفاقية ملحاربة 

اإلرهاب يف أبريل 1998م.

5. 3. 3 تقييم عام لالسرتاتيجية املرصية ملحاربة اإلرهاب

أوالً: سياسة عدم احلوار 
تتبن�ى مر سياس�ة ع�دم احل�وار أو التن�ازل أو التفاهم م�ع اجلامعات 
اإلرهابي�ة وتعتربه�م جمرمني وخارج�ني عن القان�ون وال بد م�ن معاقبتهم 
والتش�دد يف حماكمته�م. ومتث�ل التجرب�ة املري�ة التجرب�ة الت�ي تتبنى اخلط 
الراديكايل املتش�دد مع اجلامعات اإلرهابية، إذ تعترب ذلك هو احلل املناس�ب 
واألمث�ل للقضاء عليه�م وجتفيف منابع اإلره�اب بالقوة وع�دم التنازل أو 

احلوار معهم؛ إذ ال حوار وال تفاهم مع من يستخدم العنف والساح.

ثانيًا: اخلطط اإلعالمية لنبذ اإلرهاب
لق�د أدرك�ت الس�لطات املري�ة أمهي�ة اس�تخدام وس�ائل اإلعام يف 
عملي�ة التوعية االجتامعية بأخط�ار وأرضار اجلامعات واألع�امل اإلرهابية. 
وت�م وضع خطط إعامية لنبذ العنف واإلرهاب واجلريمة وتوعية اجلمهور 
بأخطارها وتش�جيع اجلمهور عى املش�اركة الفعلي�ة يف حماربتها؛ ألن حماربة 
الفكر اإلرهايب هي مس�ؤولية اجلميع. كام تم انجاز دراس�ات ميدانية لرصد 
آراء ومواقف اجلمهور اجتاه قضية اإلرهاب وموقفه من التغطيات اإلعامية 
هبدف تكييف وتطوير املضامني اإلعامية حتى تستجيب حلاجات ورغبات 

اجلمهور اإلعامي.
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ثالثًا: قطع التمويل عىل اجلامعات اإلرهابية
لتجفي�ف مصادر متويل اجلامع�ات والتنظيامت اإلرهابية فقد تم تكوين 
فرق�ة مالي�ة بالبنك املرك�زي املري متخصص�ة يف قضايا متوي�ل اجلامعات 
اإلرهابي�ة ، ولق�د تم تش�كيلها بق�رار رئايس رق�م 164 من س�نة 2002م. 
وتعمل هذه الفرقة عى متابعة كل التحويات واملعامات املالية املشبوهة. 

رابعًا: الوقاية خري من العالج
لق�د أدركت الس�لطات املرية أمهي�ة الوقاية من العملي�ات اإلرهابية 

وذلك بوضع خطط وقائية حتمي املجتمع، ومن ذلك مثا:

1 � تش�ديد مراقب�ة احلدود اجلوي�ة والبحرية والربي�ة وخمتلف املطارات 
واملوان�ئ. وتزوي�د خمتلف نق�اط العب�ور بأحدث أجهزة اكتش�اف 
القناب�ل وامل�واد املتفج�رة، واألس�لحة، وكذل�ك تزوي�ر الوثائ�ق 

وجوازات السفر.

2� منع وتشديد العقوبة عى كل من يملك أسلحة.

3 � املادة 11 من قانون رقم 48 لسنة 2002م،  واملتعلق بنظام اجلمعيات 
غري احلكومية متنع إنشاء أو االنضامم جلمعيات تدريب عسكري. 

4 � يمكن لقايض التحقيق الس�امح لألجهزة األمنية بمتابعة ومراقبة كل 
املكاملات اهلاتفية واملراسات اإللكرونية املشبوهة.

خامسًا: سياسة العفو
يف بعض احلاالت تقبل قوى األمن املرية توبة بعض اإلرهابيني وهذا 

لتحقيق جمموعة من األهداف، وهي كالتايل:
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1 �  احلص�ول عى معلوم�ات اس�تخباراتية وأمنية تس�اعد عى القبض 
وإفشال خمططات اجلامعات اإلرهابية.

2 � متكني التائبني من الرجوع إىل املجتمع واملسامهة يف بنائه وخدمته. 

3 �  تش�جيع جمموعات أخرى من اإلرهابيني عى نبذ العنف والرجوع 
إىل حياهتم العادية واالجتامعية.

4 � خلق رصاعات وفتن داخل اجلامعات اإلرهابية.       

م�ن خ�ال كل ما ذكرن�اه يتضح لنا جلي�ا خربة وجتربة م�ر يف حماربة 
ظاه�رة اإلره�اب، وكيف أهن�ا اس�تطاعت أن تك�ون قاعدة بيان�ات مهمة، 
وتوظ�ف وس�ائل اإلعام اجلامه�ريي يف عملية التوعي�ة والتثقيف لنرش قيم 
الس�لم والعيش املش�رك، وتس�ن قوانني وترشيعات صارمة وفعالة، وتقوم 
بالتنس�يق م�ع املنظ�امت واجله�ات الرس�مية اإلقليمي�ة والدولي�ة يف حمارب�ة 

اإلرهاب. 

ويبقى أكرب حتد يواجه مر يف حماربتها لإلرهاب هو ضامن تنمية شاملة 
ومستدامة تضمن العدالة االجتامعية واحلياة الكريمة للجميع. 

5. 4 التجربة اجلزائرية يف حماربة اإلرهاب
تعت�رب جترب�ة اجلزائر يف حمارب�ة اإلرهاب جترب�ة فريدة م�ن نوعها وهذا 
راجع بطبيعة احلال لبش�اعة ووحش�ية األعامل اإلرهابية التي ذهب ضحيتها 
م�ا يق�ارب 200.000 قتي�ل ومئ�ات اآلالف م�ن املعوق�ني واملرشدي�ن 
واليتام�ى واألرام�ل واملفقودين واملهجري�ن، إضافة إىل الدم�ار والتخريب 
الوحيش الذي حلق العديد من املؤسس�ات واملنش�آت االقتصادية والتجارية 
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واالجتامعية والرياضية وتدمري املنازل واجلس�ور وأعمدة اهلاتف والكهرباء 
وحرق الغابات واألش�جار املثمرة وختريب الطرق والسكك احلديدية وآبار 
املي�اه الصاحل�ة للرشب حيث ق�درت هذه اخلس�ائر بعرشات امللي�ارات من 

الدوالرات. 

م�ا ش�هدته اجلزائ�ر يف ف�رة التس�عينيات من قت�ل وتعذي�ب وتعد عى 
األعراض واحلرمات ال إنساين وال يصدقه العقل البرشي وال يمكن وصفه، 
حتى الطبيعة مل تنج من بربرية ووحش�ية األعامل واألنش�طة اإلرهابية. القتل 
العش�وائي والرببري مل يس�تثن الرضع وال النس�اء احلوامل وال األطفال وال 

األبرياء وحتى احليوانات األليفة يف املزارع واملناطق النائية. 

مل تس�تهدف  األعامل اإلرهابية قوى األمن واملؤسس�ات الرس�مية فقط 
ب�ل ش�ملت كل الفئ�ات والقطاع�ات االجتامعية م�ن دون متييز ب�ل أصبح 
اخل�وف من االنفج�ارات يف األماكن العمومية بام فيها املس�اجد واحلافات 

والشواطئ واألسواق الشعبية واملطارات هاجس كل جزائري.

واس�تطاعت خمتل�ف التنظي�امت واجلامع�ات اإلرهابية أن ت�زرع ثقافة 
اخل�وف والرع�ب والي�أس بني خمتلف الفئ�ات االجتامعية الت�ي ال متلك أي 
وس�يلة للدفاع عن نفسها. واستهدفت االغتياالت رجال السياسة كالرئيس 
الراح�ل حمم�د بوضي�اف، والوزي�ر األول الس�ابق يف عهد الرئيس الش�اذيل 
ب�ن جديد قاصدي مرباح، وش�خصيات كثرية  من السياس�يني واإلعاميني 
واملثقف�ني واملفكري�ن وعلامء دين ورج�االً من املعارضة وم�ن الفنانني ومن 

املجتمع املدين والقائمة طويلة ال يمكن حرها. 

فبعد فرة االستعامر الفرنيس التي دامت أكثر من 132 سنة والتي تعترب 
أس�وأ مرحل�ة يف تاري�خ اجلزائر مل�ا خلفته من آث�ار وخيم�ة يف كل املجاالت 
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والقطاعات، مل تش�هد اجلزائر أس�وأ وأصعب فرة يف تارخيها احلديث كفرة 
تس�عينيات القرن العرشين، التي س�تبقى حمفورة يف الذاكرة اجلامعية للشعب 

اجلزائري. 

5. 4. 1 أسباب ظهور اإلرهاب يف اجلزائر

فكرة اإلرهاب فكرة دخيلة عى املجتمع اجلزائري الذي يتسم بالتسامح 
وقدرته عى الصرب وحتمل مصاعب احلياة. وقد تعود جذور ظاهرة اإلرهاب 
يف املجتم�ع اجلزائري إىل ف�رة ثامنينيات القرن العرشين عندما ظهرت مجاعة 
مس�لحة بقي�ادة »بويع�ي« وقد كان ضابط�ا يف اجليش النظام�ي اجلزائري تم 
انش�ق عنه وأعلن اجلهاد ضد احلكومة اجلزائرية ومؤسساهتا لتطبيق الرشيعة 
اإلسامية. ولقد تم القضاء عليه وحماكمة أتباعه. ويف بداية تسعينيات القرن 
العرشين بدأت هناك بوادر ظهور مجاعات وتنظيامت إرهابية ارتبط ظهورها 
بعوامل عديدة ومعقدة منها ما هو سيايس ومنها ما هو اقتصادي ومنها ماهو 

اجتامعي.

أوالً: األسباب السياسية
بعد أحداث أكتوبر 1988م، التي أدت إىل إصاحات سياس�ية عميقة 
ومنه�ا تعدي�ل الدس�تور )1989م(، وال�ذي فتح باب املش�اركة السياس�ية 
جلميع الفئ�ات واألحزاب والتنظيامت السياس�ية وظهور اجلمعيات األهلية 
غري احلكومية، والصحف »املس�تقلة« عن السلطة ولو نسبيا )قانون اإلعام 

1990م(، والتنظيامت النقابية يف خمتلف القطاعات.   

بعد فوز اجلبهة اإلس�امية لإلنقاذ )FIS( بزعامة عبايس مدين وعي بن 
ح�اج يف س�نة 1992 يف الدورة األوىل م�ن االنتخاب�ات الربملانية تم توقيف 
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املس�ار الديمقراطي وإلغ�اء نتائ�ج االنتخابات بحجة أن املرشوع الس�يايس 
للجبه�ة اإلس�امية لإلنقاذ س�يدخل اجلزائر يف دوامة م�ن التطرف واحلكم 
التيوقراطي الذي س�يقيض ع�ى الديمقراطية الفتية. ومن ذلك احلني دخلت 
اجلزائ�ر يف دوامة من العنف والتخريب والقتل العش�وائي للمدنيني ورجال 

األمن وختريب املنشآت االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

هن�اك اجتاه يعت�رب أن توقيف املس�ار االنتخايب قد أعط�ى حجة للجناح 
املتطرف داخل اجلبهة اإلسامية لإلنقاذ وخارجها، خصوصا من املجاهدين 
األفغان )اجلزائريني( لرفع الس�اح وإعان العصيان عى مؤسسات الدولة 
بحجة أنه ال يمكن إحداث تغيريات سياسية يف اجلزائر إال باستخدام العنف 
والقوة، ومن ثم ظهرت تنظيامت ومجاعات مس�لحة إرهابية هدفها األساس 
اإلطاح�ة بنظام احلكم القائم. بينام يعترب االجتاه الثاين املدافع عن مؤسس�ات 
الدولة الدس�تورية بأن توقيف املس�ار االنتخ�ايب كان رضورة إلنقاذ اجلزائر 
م�ن براثن التطرف الس�يايس ال�ذي كان هيدف لقيام دولة إس�امية. وكانت 
النتيجة مريرة وحزينة وخطرية مازال الشعب اجلزائري ومؤسساته يعاين من 

تداعياهتا وانعكاساهتا إىل يومنا هذا.

ثانيًا: األسباب االقتصادية
بالرغ�م من غنى اجلزائ�ر بالثروات الطبيعية واملنجمي�ة والغاز الطبيعي 
والبرول وشس�اعة األرايض الزراعية ورشيط س�احي يقدر ب 1200 كلم 
وكادر ب�رشي مكون ومدرب وموقع جغرايف ممت�از وخربة يف جمال الصناعة 
والتجارة والزراعة والتكوين؛ إال أهنا مل تتمكن من توفري تنمية شاملة وهنضة 
اقتصادي�ة تضمن احلي�اة الكريمة لكل أفراد املجتمع. إن االنتش�ار  النس�بي 
للفقر والبطالة خصوصا عند الش�باب وخرجيي اجلامعات ومعاهد التكوين 
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وغاء املعيش�ة وانتش�ار البريوقراطية يف جمال االس�تثامر والتجارة وانس�داد 
األفق أمام بعض الفئات االجتامعية املعوزة قد س�اعد يف خلق بيئة مش�جعة 

عى تبني األفكار اإلرهابية. 

ثالثًا: األسباب االجتامعية
بع�د أح�داث 5 أكتوب�ر 1988م، والت�ي أدت إىل إصاحات سياس�ية 
واقتصادي�ة عميق�ة والدخول يف االقتص�اد احلر وتطبي�ق اإلصاحات التي 
فرضه�ا صن�دوق النق�د ال�دويل، وخمتل�ف االتفاقي�ات وبرام�ج اإلصاح 
االقتص�ادي والتج�اري الت�ي فرضته�ا منظم�ة التج�ارة العاملي�ة واالحت�اد 
األورويب ع�ى اجلزائ�ر أدى ذلك إىل أفول الطبقة الوس�طى وأصبحت هناك 
طبقي�ة غ�ري طبيعية يف جمتم�ع مل يعرف من قب�ل إال التجربة االش�راكية التي 
ال تع�رف بوج�ود الطبقية واالس�تثامر احل�ر وامللكية اخلاصة، أم�ا قبل ذلك 
فلم يعرف املجتمع اجلزائري من االس�تعامر الفرنيس س�وى الفقر واحلرمان 
والطبق�ة البورجوازي�ة الفرنس�ية واألوروبية فقط، وبالتايل ف�إن الطبقية هي 

مفهوم جديد يف القاموس االجتامعي اجلزائري. 

إن ظهور أصحاب املليارات بني عشية وضحاها قد ولد نوعًا من احلقد 
والكراهي�ة وعم�ق االنقس�امات االجتامعي�ة وجع�ل الثروة تتمرك�ز يف أياد 
معدودة وبقية املجتمع يعاين من غاء املعيش�ة والبطالة مما ولد روح االنتقام 
والكره الطبقي، خصوصا وأن نس�بة معتربة من الش�باب ال متلك أساسيات 

احلياة من بيت، وسيارة، ووظيفة وتعيش عى مساعدات األرسة فقط. 

رابعًا: األفكار الدخيلة
مل تع�رف اجلزائ�ر وبل�دان املغ�رب العريب الكب�ري يف تارخيه�ا القديم أو 
املع�ارص الفكر التكفريي وكانت وال تزال ال تؤمن إال بالقيم الدينية الداعية 
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إىل التس�امح والس�لم والتعاي�ش اإلجي�ايب ب�ني خمتل�ف املذاه�ب واألفكار 
واملامرس�ات اإلس�امية لك�ن م�ع بداي�ة منتص�ف الثامنينيات ب�دأ اخلطاب 
الدين�ي التكف�ريي يدخ�ل إىل اجلزائر ع�رب قن�وات عديدة وب�دأ يترسب إىل 
بعض املس�اجد واألحياء الش�عبية وتزامن ذلك مع النجاحات التي حققتها 
اجلامعات اجلهادية األفغانية ضد االحتاد الس�وفيتي، مما أعطى رشعية وتزكية 
أك�رب هلذا اخلط�اب. وبحكم االنفت�اح الديمقراط�ي بعد أح�داث 5 أكتوبر 
1988م، دخلت الكثري من الكتب واألرشطة الس�معية والبرية واخلطب 
الداعية إىل التكفري وتبني اجلهاد كوس�يلة من وس�ائل تغيري السلطان وإقامة 
دولة اإلس�ام. وقد تأثر بعض الشباب خصوصا يف األحياء الشعبية الفقرية 

هبذا اخلطاب. 

5. 4. 2 احلرب التي تقودها اجلامعات اإلرهابية اجلزائرية

لق�د واجه�ت اجلزائ�ر وتواج�ه أك�رب ح�رب إرهابي�ة يف هناي�ة الق�رن 
العرشين حرب مل تفرق بني مدنيني عزل من نساء وأطفال وبني رجال األمن 
ووحدات اجليش الكل مس�تهدف، وكانت سنوات منتصف التسعينيات يف 
القرن املايض أس�وأها، فأحياء وقرى وجممعات سكانية ُأبيدت بأكملها. ويف 
هذا الس�ياق، يمكن حر بع�ض اجلبهات اإلرهابية الت�ي كانت تعاين منها 

اجلزائر عى النحو التايل :

أوالً:  احلرب الفكرية
والقائم�ة ع�ى الفك�ر التكف�ريي واخلط�ب الداعي�ة إىل حمارب�ة النظ�ام 
وإس�قاطه ألنه ظامل ويدافع عن املصالح الفرنسية والغربية وال حيكم بام أنزل 

الل.
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ثانيًا: احلرب الدينية
واملتمثلة يف نرش الفتاوى التي تبيح القتل والتعدي عى احلرمات وتكفري 

املجتمع وحتليل قتل املدنيني  وتكفري املسلم. 

ثالثًا: احلرب االقتصادية
لقد اس�تهدفت اجلامع�ات والتنظيامت اإلرهابية تدمري البنى األساس�ية 
لاقتصاد الوطني بتدمري الس�كك احلديدية وقط�ع الطرقات وقطع خطوط 
اهلات�ف والكهرباء واجلس�ور وح�رق املحاصي�ل الزراعية وتدمري املنش�آت 

االقتصادية.

رابعًا: احلرب االجتامعية
نجح�ت اجلامع�ات اإلرهابية يف ن�رش ثقافة اخلوف ب�ني خمتلف الفئات 
االجتامعية خصوصا يف األحياء الشعبية والفقرية؛ إذ كانت يف كل فرة زمنية 
تستهدف حيا من األحياء الشعبية أو جمموعة مهنية كاملدرسني، أو املحامني، 
أو املزارع�ني، أو الصحفيني...الخ فكانت يف كل فرة تركز عى فئة اجتامعية 
أو مهن�ة من املهن بالقت�ل والتخويف. وقد وصل هبم األمر إىل مطالبة أولياء 

األمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس والثانويات. 

ويف منتصف التسعينيات استطاعت اجلامعات اإلرهابية أن تزرع وتنرش 
اخلوف والرعب بني أفراد املجتمع وأن تتحدى مؤسسات الدولة. 

أيض�ًا اس�تطاعت أن جترب الس�كان الع�زل خصوصا يف املناط�ق اجلبلية 
والريفي�ة والنائي�ة عى تقدي�م املس�اعدات املادية مما جعل ه�ؤالء األهايل يف 
موقف حرج أمام قوات األمن التي يف بعض األحيان كانت تتهمهم بالتواطؤ 

مع اجلامعات اإلرهابية.  
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خامسًا:  احلرب اإلعالمية
بش�اعة املج�ازر واخلراب الربب�ري وصور الرض�ع مقطوعي الرؤوس 
وحت�ى  ص�ور احليوان�ات األليفة الت�ي كانت تقتل بأبش�ع الط�رق، تناقلتها 
وس�ائل اإلعام العاملية وكان هدفها توصيل رسائل قوية للرأي العام املحي 
والعاملي عن قوة هذه اجلامعات وقدرهتا عى البطش والقتل كام اس�تخدمت 
اجلامع�ات اإلرهابي�ة ح�رب البيان�ات اإلعامية الت�ي ترشح فيه�ا خططها 
وأهدافه�ا وتبنيها للعملي�ات التخريبية واإلرهابية، وع�ادة ما كانت تنرشها 
وس�ائل اإلع�ام اجلزائري�ة واألجنبية. كام كانت تقوم بتس�جيات س�معية 
بري�ة وترس�لها ملختلف وس�ائل اإلعام. لق�د متكنت من خ�ال احلرب 
اإلعامية من زرع اخلوف والرعب بني أوس�اط الش�عب اجلزائري وزرعت  

فيه اليأس واخلوف من احلارض واملستقبل.  

سادسًا:  احلرب السياسية
بن�ت معظ�م اجلامع�ات اإلرهابية خطاهبا الس�يايس عى انتق�اد وفضح 
أخط�اء النظ�ام الس�يايس القائم ال�ذي مل يتمكن م�ن تقديم احلل�ول وجعل 
نفس�ه وصيا عى مس�تقبل الباد وثرواهتا. إن فشل النظام يف حل العديد من 
املش�اكل االقتصادي�ة والسياس�ية واالجتامعي�ة وكذلك تف�يش البريوقراطية 
والظل�م االجتامع�ي واملحس�وبية والرش�وة وهتمي�ش الش�باب م�ن معظ�م 
املناصب احليوية وتشجيع الطبقية عى حساب العدالة االجتامعية. باإلضافة 
إىل اإلف�اس الس�يايس الذي وص�ل إليه النظام وفش�له يف بناء أس�س تنمية 
مس�تدامة وش�املة وعادل�ة جلميع أف�راد املجتم�ع أعطى م�ربرات وحججًا 
للجامع�ات اإلرهابي�ة للركي�ز عى عي�وب النظ�ام ومترير خطاهب�ا ورشعية 

مساعيها لتغيريه بل القضاء عليه. 
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سابعًا: احلرب الثقافية
ت�رى اجلامع�ات اإلرهابي�ة أن الفنان�ني واملثقفني والصحفي�ني هم أداة 
يس�تخدمها النظام القائم كام يشاء لتحقيق مصاحله الضيقة، كام أهنم ينرشون 
ويروج�ون للثقافة الغربية املعادية للقيم االجتامعية واإلس�امية هلذا فقتلهم 
ح�ال ومب�اح كام عانى الكثري م�ن املثقفني والفنان�ني اجلزائريني من اخلوف 
والرعب بل الكثري منهم هجر اجلزائر يف تلك الفرة العصيبة والبقية اعتزلوا 

الفن والنشاط الثقايف واإلعامي خوفا من القتل.

ك�ام قام�ت اجلامع�ات اإلرهابية بوض�ع القناب�ل يف بعض دور الس�ينام 
واملؤسس�ات الثقافية، واغتالت عددًا كبريًا م�ن املثقفني واملفكرين والفنانني 

ورجال اإلعام.

ثامنًا:  احلرب األمنية
إن احل�رب عى اإلرهاب هي حرب أمنية أوال وقبل كل يشء. فالقنابل 
واملتفج�رات كان�ت توض�ع يف كل م�كان: يف األس�واق الش�عبية واملدارس 
واجلامعات واملط�ارات واملوان�ئ والس�اح�ات العموم�ية وف�ي احلاف�ات 

واملساجد ودور السينام ومراكز الرشطة...الخ 

5. 4. 3  تقييم عام لالسرتاتيجية اجلزائرية ملحاربة اإلرهاب

ال يمك�ن أن نتح�دث ع�ن اس�راتيجية جزائري�ة واح�دة وموح�دة يف 
حمارب�ة ظاه�رة اإلره�اب، وه�ذا يرج�ع بطبيعة احل�ال إىل تعدد األس�اليب 
واالسراتيجيات التي تم تبنيها واعتامدها يف حماربة اإلرهاب، ويرجع السبب 
الرئي�س يف ذل�ك إىل تعدد الش�خصيات والربام�ج السياس�ية التي حكمت 
اجلزائر من بداية األزمة يف سنة 1992م، إىل يومنا هذا، إذ شهدت هذه الفرة 
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وجود عدة رؤس�اء ومسؤولني عى رأس هرم السلطة، وهم الرئيس الراحل 
حممد بوضياف، والرئيس عى كايف، والرئيس اليمني زروال، والرئيس احلايل 
عبد العزيز بوتفليقة، فكل واحد من هؤالء كانت له نظرته اخلاصة يف حماربة 
اإلره�اب، وهذا ال يعني أن الرئيس ه�و املعني الوحيد هبذا امللف بل تلعب 
املؤسس�ة العس�كرية يف اجلزائر الدور الرئيس يف رسم اس�راتيجيات حماربة 

اإلرهاب.

ويمكن القول إن أهم ما يميز االس�راتيجية اجلزائرية ملحاربة اإلرهاب 
أهنا تس�عى لتحقيق التوازن ما بني احللني األمني والدبلومايس، أو بام يسمى 
يف اخلط�اب الس�يايس اجلزائري »بسياس�ة املصاحل�ة الوطنية«. فف�ي الوقت 
الذي تتبنى فيه قوى األمن اجلزائرية خططا أمنية متش�ددة ومتابعات قضائية 
صارمة ضد اإلرهابيني وحمارصهتم يف املدن واجلبال واملناطق النائية وجتفيف 
مناب�ع اإلره�اب بمراقبة خمتلف األنش�طة املالية واجلمعيات والش�خصيات 
املش�بوهة؛ فإهن�ا تعم�ل، ال س�يام منذ وص�ول الرئيس احل�ايل إىل احلكم عبد 
العزيز بوتفليقة، عى تش�جيع وتطبيق سياسة احلوار والوئام املدين واملصاحلة 
الوطني�ة ب�ني كل اجلزائري�ني بام يف ذل�ك اجلامع�ات والش�خصيات املعتدلة 
واملتطرفة. وبش�كل عام يمكننا تلخيص أهم مامح االسراتيجية اجلزائرية 

ملحاربة ظاهرة اإلرهاب يف النقاط التالية: 

أوالً:  سياسة العفو والوئام املدين 
م�ع وص�ول الرئي�س عب�د العزي�ز بوتفليق�ة إىل الس�لطة ح�دث تغيري 
كب�ري ومهم يف اس�راتيجية وخط�ط حماربة اإلرهاب سياس�يا وميدانيا؛ ذلك 
أن السياس�ات واالس�راتيجيات الس�ابقة كان�ت ترفض رفضا بات�ا حماورة 
اجلامعات اإلرهابية والبحث عن حلول مش�ركة للخروج من األزمة. ولقد 
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تبنت الس�لطات اجلزائرية خصوصا يف فرة التسعينيات سياسات راديكالية 
اس�تخدمت فيها املواجهة املسلحة املبارشة والقوية، كام تم معاقبة اإلرهابيني 

باإلعدام والسجن املؤبد. 

ويف س�نة 1992م، ت�م فت�ح معتق�ات مجاعي�ة يف الصح�راء اجلزائرية 
ُسجن فيها كل من يشتبه فيهم خصوصا من أتباع ومناضي اجلبهة اإلسامية 
لإلنقاذ، ولكن بضغط من عدة مجعيات حقوقية وإنس�انية حملية ودولية ومن 
ال�رأي العام اجلزائري تم غلقها وحتويل معظمهم نحو س�جون مدنية كام تم 

اإلفراج عن من مل تثبت ضدهم أي إدانات.

املواجه�ة وع�دم احل�وار ورف�ض اجلل�وس ع�ى طاول�ة  إن سياس�ة 
املفاوض�ات مل تف�رز إال مزي�دًا من العمليات واألنش�طة اإلرهابي�ة وجرائم 
ال يصدقه�ا العق�ل البرشي وتدم�ري مقوم�ات االقتصاد الوطن�ي؛ وقد دفع 
يف أغلب األحيان الش�عب اجلزائري خصوصا يف األحياء الش�عبية واملناطق 
النائية ثمنا باهظا أمنيا واقتصاديا واجتامعيا وزادت عزلة اجلزائر عى املستوى 
الدويل؛ إذ اهتمت بعض املنظامت احلقوقية الدولية النظام اجلزائري بمختلف 
أجهزته السياس�ية واألمنية بمامرسته العنف ضد املدنيني أو عدم محايتهم من 
العملي�ات اإلرهابي�ة كام حدث يف منتصف التس�عينيات يف ب�ن طلحة وبني 

مسوس وسيدي موسى...الخ 

إن العزلة الدولية التي عرفتها اجلزائر خال تلك الفرة الصعبة وآثارها 
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة التي ول�دت املزيد م�ن املديوني�ة والبطالة وتفقري 
الشعب وهجرة الطاقات احلية واملفكرة والشباب إىل اخلارج وهجرة رؤوس 
األموال واملستثمرين اجلزائريني واألجانب وتدمري املنشآت العمومية قد هيأ 

اجلو لتبني اسراتيجية جديدة قائمة عى احلوار والسلم املدين.        
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ولق�د تبن�ى الرئي�س عب�د العزي�ز بوتفليق�ة يف برناجمه الرئايس سياس�ة 
احل�وار واملصاحل�ة الوطنية من منطلق أنه ال يمك�ن أن نطوي صفحة العنف 
واإلرهاب من دون حوار وطني مع رضورة إحال سياسة الوئام املدين لبناء 
مس�تقبل أفض�ل لألجيال القادمة. ك�ام كان يؤكد يف العديد م�ن خطاباته أنه 
ال يمك�ن أن نبن�ي تنمية وننهض باالقتصاد الوطني ونحقق ظروف املعيش�ة 
الكريمة جلميع اجلزائريني من دون سياس�ة العفو واملصاحلة الوطنية واحلوار 

ونبذ العنف.

ولتجس�يد سياس�ته اجلدي�دة ميدانيا ق�ام الرئيس اجلزائري عب�د العزيز 
بوتفليقة بإطاق رساح معظم قادة اجلبهة اإلس�امية لإلنقاذ، باس�تثناء عي 
ب�ن حاج الذي أبقى عليه حتت اإلقامة اجلربي�ة، وفضل عبايس مدين اإلقامة 
يف قطر، وس�مح للناطق الرس�مي للجبهة اإلسامية لإلنقاذ يف اخلارج رابح 

الكبري )وهو أحد زعامئها الذي يقيم بأملانيا( بالعودة إىل اجلزائر. 

ولتكريس وحتقيق أهداف هذه االس�راتيجية قامت السلطات الرسمية 
بسن عدة ترشيعات واختذت عدة إجراءات وتدابري إدارية وتنظيمية وقدمت 
ضامنات أمنية وقانونية ومساعدات مادية لكل من يسلم ساحه ويعلن توبته 

ونبذه للعنف. 

ولقد نجحت هذه اخلطة إىل حد كبري يف تشجيع العرشات من املسلحني 
من تس�ليم أسلحتهم وأنفسهم واالستفادة من هذه السياسة اجلديدة ما أدى 

إىل انخفاض معترب وحمسوس للعمليات اإلرهابية. 

بفض�ل هذه االس�راتيجية بدأت اجلزائر تس�رجع عافيتها وعاد الكثري 
مم�ن هجروا اجلزائر إىل بلدهم وزادت نس�بة االس�تثامرات املحلية واألجنبية 
يف خمتلف القطاعات االقتصادية والتجارية واخلدماتية، ومع ارتفاع مداخيل 
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اجلزائ�ر م�ن النفط  والغاز الطبيعي تم دفع تقريبا 80 % من ديوهنا اخلارجية، 
وت�م خفض نس�بة البطالة م�ن 28 % يف هناية التس�عينيات لتص�ل إىل حدود 
12% يف سنة 2008م، واسرجعت اجلزائر نشاطها الدبلومايس الذي كانت 
تتمي�ز به خصوص�ا إفريقيا ومغاربي�ا وعربيا، كام تم اختي�ار اجلزائر عاصمة 

الثقافة العربية لسنة 2007م.

ثانيًا:  اخلطط اإلعالمية لنبذ اإلرهاب
م�ن اخلط�ط املعتم�دة يف االس�راتيجية اجلزائري�ة ملواجه�ة اجلامع�ات 
اإلرهابية استخدام وسائل اإلعام اجلامهريي بشكل واسع لتوعية اجلمهور 
بأخط�ار وأرضار اإلره�اب. وت�م توظيف التلفزيون بش�كل رئي�س إلبراز 
بشاعة األعامل اإلرهابية واألرضار التي أحدثها اقتصاديا وأمنيا واجتامعيا. 

كام ت�م بث برامج توعية وإعانات تلفزيونية وإذاعية تش�جع اجلمهور 
ع�ى التبليغ عى املش�بوهني وع�ى وجود األكي�اس أو أي يشء قد يؤدي إىل 
تفجريات. لقد حاولت االس�راتيجية اإلعامية مشاركة اجلمهور يف عملية 
حماربة اإلرهاب ورف�ض األفكار اهلدامة لكن ما يعاب عى النظام اجلزائري 
هو فش�له يف وضع اس�راتيجية إعامية واتصالية واضحة املعامل للتعامل مع 
اإلره�اب، فعى املس�توى الداخي كان�ت هناك تناقضات وجت�اوزات كثرية 
يف اخلط�اب اإلعام�ي حيث انحرفت بعض وس�ائل اإلعام عن رس�التها 
وأصبح�ت تتاج�ر بدم�اء األبرياء من خ�ال الركيز ع�ى اإلث�ارة. أما عى 
املستوى اخلارجي فقد فشل اإلعام اجلزائري بأنواعه املختلفة عى الرد عى 
التاعب والتضليل، والتزييف الذي كانت متارسه وسائل اإلعام الدولية.
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ثالثًا: االسرتاتيجية األمنية
يعت�رب امللف األمن�ي من أكثر امللف�ات أمهية يف االس�راتيجية اجلزائرية 
ملحاربة اإلرهاب، وبالرغم من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبنى سياس�ة 

احلوار واملصاحلة مع اجلميع؛ إال أنه مل يتجاهل أو يضعف هذا اخليار.  
وتعتم�د االس�راتيجية األمني�ة ع�ى تش�كيل وتكوي�ن وتدري�ب فرق 
»تدخ�ل« رسيعة وفعالة أطل�ق عليها »فرق الننجة« املدربة عى أحدث طرق 
الدف�اع والكف�اح وفك األلغام واألرسى والتدخ�ل يف األماكن الصعبة. كام 
توج�د فرق الرشطة الت�ي ترتكز مهامه�ا داخل املدن والتجمعات الس�كنية 
الك�ربى، وكذلك فرق الدرك الوطن�ي التي ختتص مهامه�ا األمنية باملناطق 
الواقع�ة ما بني امل�دن واملناطق الريفية، وأخريا فرق اجليش الش�عبي الوطني 
التي حتمي خمتلف احل�دود الربية واجلوية والبحرية بام يف ذلك املناطق النائية 

واجلبلية.
إضافة إىل ذلك، سعت السلطات األمنية إىل قطع خمتلف مصادر التمويل 
عى اجلامعات اإلرهابي�ة وذلك بمتابعة ومراقبة كل العمليات والتحويات 

املالية املشبوهة خصوصا التي يكون مصدرها من اخلارج. 
وتعمل الس�لطات األمنية عى بناء عاق�ات واتفاقيات قوية مع منظمة 
األنربول Interpol لاستفادة من خربهتا الدولية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب، 
وكذل�ك يف تبادل البيان�ات واملعلومات املتعلقة باجلريم�ة املنظمة واملنظامت 

والشخصيات اإلرهابية.

رابعًا: التنسيق اإلقليمي والدويل
اإلره�اب ظاهرة وواقع دويل أوال وقب�ل كل يش وال يمكن التفكري يف 
مواجهته، إال من خال تنس�يق إقليمي ودويل واسع النطاق. واجلزائر بلد له 
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مس�احة شاسعة وحدود مع عدد من البلدان العربية واإلفريقية، هلذا فإن أي 
اسراتيجية ملحاربة اإلرهاب ال بد وأن تراعي التنسيق اإلقليمي والدويل. 

ع�ى املس�توى اإلقليم�ي تلعب اجلزائ�ر دورا بارزا يف خمتل�ف املنظامت 
واالتفاقيات اإلقليمية والدولية التي تس�عى ملحارب�ة ظاهرة اإلرهاب ولقد 
وقع�ت ع�ى االتفاقية العربي�ة ملحاربة اإلرهاب )ماي�و 1999م(. كام قامت 
بالتوقيع عى اتفاقية بغداد واملتعلقة بحامية املاحة اجلوية )رقمها 5303 سنة 

1993م(. 

وق�د ش�اركت اجلزائ�ر يف صياغة خمتلف الق�رارات الت�ي تبنتها جامعة 
الدول العربية، خصوصا التي أكدت عى حق الشعوب يف املقاومة للحصول 
عى اس�تقاهلا وحماربة االستعامر األجنبي، وكذلك القرارات الرافضة لربط 
اإلس�ام واملس�لمني باإلرهاب )قرار اجلامعة العربية رقم 6345 – سبتمرب 

2003م(. 

ولق�د متكن�ت مع مر وتونس من إدراج ملف اإلرهاب يف مناقش�ات 
جمل�س وزراء الداخلية العرب يف يناي�ر 1995م، ومنذ ذلك التاريخ وقضية 

حماربة اإلرهاب تناقش يف معظم جلسات هذا املجلس.

خامسًا: املشاركة السياسية 
م�ن بني األس�باب التي أدت إىل ظه�ور التنظيامت اإلرهابي�ة يف اجلزائر 
التهمي�ش الس�يايس وع�دم فت�ح جم�االت املش�اركة السياس�ية احلقيقي�ة يف 
 )FLN( »املجتم�ع، خصوص�ا وأن احلزب احلاك�م »جبهة التحري�ر الوطني
مل يس�مح باملش�اركة السياس�ية ملختلف التنظي�امت املتواج�دة يف اجلزائر بعد 
االس�تقال وانفرد بالس�لطة لفرة طويلة بدأت من منتصف الس�تينيات إىل 

بداية التسعينيات. 
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إن رفض املش�اركة السياس�ية قد حيّول بعض الش�خصيات والتنظيامت 
واألح�زاب السياس�ية املعتدل�ة إىل متطرف�ة. م�ن هن�ا، تبنت االس�راتيجية 
اجلزائرية يف بداية القرن احلادي والعرشين إتاحة فرص املش�اركة السياس�ية 
ملختلف التيارات واألحزاب السياس�ية املتواجدة يف اجلزائر بام يف ذلك التيار 
اإلس�امي املعتدل »كحركة جمتمع الس�لم«  ) محس ()H.M.S( وهو تنظيم 
سيايس إس�امي يرفض استخدام العنف للوصول للسلطة ويشارك احلزب 
سياس�يا بمجموع�ة م�ن ال�وزراء والربملانيني والن�واب املنتخب�ني يف خمتلف 

أنشطة وبرامج احلكومة.    

سادسًا:  اإلجراءات الوقائية
نظ�را خلط�ورة الوض�ع وبش�اعة األع�امل اإلرهابي�ة قامت الس�لطات 
اجلزائري�ة باختاذ جمموعة من التدابري االحرازي�ة واخلطط الوقائية، نلخصها 

كام يي :

� تش�كيل فرق »احلرس البل�دي«، وجمموعات »الدف�اع الذايت« يف كل 
منطق�ة أو حي ش�عبي، خصوصا يف األماك�ن النائية ويتم تس�ليحها 
ومدها بالوس�ائل األمنية حلامية أحيائه�ا وبلداهتا وممتلكاهتا وأرسها، 

كام تقوم هذه الفرق بمساعدة قوات األمن عند الرضورة. 

لق�د ت�م انتق�اد ه�ذا اإلجراء من ط�رف بع�ض األحزاب السياس�ية   
املعارض�ة ومن ط�رف منظامت حقوقية دولية بحج�ة أن هذا التنظيم 
ه�و عبارة ع�ن مليش�يات عس�كرية أو مرتزق�ة غري ملزم�ني بتطبيق 
واح�رام القوانني واملواثيق الدولية اخلاص�ة بالدفاع واألمن وتطبيق 

حقوق سجناء احلرب. 

� احلصول عى الرخيص من الس�لطات الرس�مية لدخول بعض املدن 
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املهم�ة اقتصادي�ا يف اجلن�وب اجلزائ�ري واملعروف�ة بوجود منش�آت 
نفطية كبرية فيها كمدينة حايس مس�عود مثا. ولقد لقي هذا اإلجراء 
انتقادات كثرية من طرف الرأي العام الوطني، ألن هذا اإلجراء يعرب 
عن عمق املش�كلة األمنية يف اجلزائر وعاقتها مبارشة بتقاسم الثروة 

النفطية ومحاية خزينة الدولة.    

�  من�ع امتاك األس�لحة ومعاقبة كل من يمتلكها بالس�جن. وبالنس�بة 
ألس�لحة الصيد فا بد من تس�جيلها وتس�ليمها للسلطات العسكرية 

املحلية. 

�  الس�امح لألجه�زة األمني�ة بمتابع�ة ومراقب�ة كل املكامل�ات اهلاتفي�ة 
واملراسات اإللكرونية املشبوهة.

�  مراقب�ة احلدود اجلوي�ة والبحرية والربية وخمتلف املط�ارات واملوانئ. 
وتزوي�د خمتلف نق�اط العبور بأحدث أجهزة اكتش�اف القنابل واملواد 

املتفجرة واألسلحة.

�  إنشاء بنك معلومات وبيانات خاصة باملشبوهني، ونرش صور املطلوبني 
من اإلرهابيني يف خمتلف األماكن العمومية ووسائل اإلعام.

�  وضع مجيع أنشطة املساجد ودور العبادة واجلمعيات الدينية واخلطب 
والدروس الدينية حتت إرشاف وزارة الشؤون الدينية.

� وض�ع األحزاب السياس�ية واجلمعيات األهلية حت�ت إرشاف ورقابة 
وزارة الداخلية.
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سابعًا: احللول املمكنة
م�ن خ�ال كل م�ا ذكرناه أع�اه يمكنن�ا الق�ول: إن جترب�ة اجلزائر مع 
اإلرهاب مل تنته بعد ولألسف، خصوصا وأن تنظيامت إرهابية عاملية كتنظيم 
»القاع�دة يف ب�اد املغرب اإلس�امي«  قد دخلت إىل منطق�ة املغرب العريب 
الكبري عرب الصحراء وبلدان الساحل. وقد تبنت هذه التنظيامت عدة عمليات 
إرهابي�ة يف اجلزائر، خصوص�ا يف 2007 � 2008م، كتفجري مقر هيئة األمم 
املتح�دة يف اجلزائر العاصمة وعدة عمليات وتفج�ريات يف العاصمة ودلس 

وباب الزوار واألخرضية ومنطقة القبائل رشق العاصمة.   

لق�د اس�تخدمت الس�لطات الرس�مية كل احلل�ول واالس�راتيجيات 
واخلطط العس�كرية واألمنية واإلعامية والدبلوماس�ية: كالتنس�يق املستمر 
مع اهليئات التابعة لألمم املتحدة واجلامعة العربية واالحتاد األورويب وحلف 
األطليس ملحاربة اإلرهاب؛ إال أن النتيجة ليس�ت كافية ومرضية مئة باملائة، 
صحي�ح أن العملي�ات اإلرهابية قد خفت وأصبحت أق�ل مما كانت عليه يف 
س�نوات التس�عينيات أو بام يس�مى »بالعرشية الس�وداء«؛ إال أن الشعب قد 

سئم من االنتظار ومن الوعود واخلوف والدم والقتل املستمر. 

إن عملي�ة مواجه�ة اإلرهاب هي عملية صعبة ومعق�دة حتتاج إىل اختاذ 
قرارات ش�جاعة ومصريية خدمة للصالح العام، ومنها: تبني اسراتيجيات 
وخطط  تعمل عى إرساء أسس اإلصاح السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
ال�ذي يضمن احلريات وحيقق العدالة والكرامة للمواطن من دون اس�تثناء. 
إن املواطن اجلزائري قد سئم من البريوقراطية واملحسوبية والرشوة والبطالة 
والتهمي�ش والوصاية السياس�ية ألنه لي�س قارصا أو جاها. ك�ام أن برامج 
اإلص�اح مل حتق�ق الكثري خصوص�ا وأن للجزائر إمكان�ات هائلة يف خمتلف 
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املج�االت واألصع�دة فبدل ما تك�ون بيئة جاذب�ة للطاقات ولاس�تثامرات 
أصبحت طاردة وغري مشجعة مما دفع بعدد كبري من أبنائها وشباهبا وكوادرها 

إىل اهلجرة بحثا عن االستقرار واألمان والكرامة. 

إن حماربة ظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر ال بد أن ال تتجاهل إرس�اء أس�س 
الديمقراطية االجتامعية التي تقوم عى العدالة يف توزيع الثروة وضامن احلقوق 
يف فرص التعليم والتكوين والسكن والعمل واحلياة الكريمة واحرام حقوق 
وكرامة املواطن. كام ال بد من أن تويل هذه االسراتيجية أمهية خاصة ملختلف 
القضايا املرتبطة بالتنمية الش�املة واملستدامة سواء يف التعليم أو االقتصاد أو 
الثقاف�ة أو اخلدمات االجتامعية والصحية، ألن التنمية املس�تدامة والش�املة 
ه�ي الت�ي تضمن ولو نس�بيا كرام�ة املواطن وحتمي�ه من التهمي�ش والبطالة 
والفقر وجتعله يعيش بكرامة، من جهة أخرى ناحظ أن اجلزائر مل تس�تعمل 
يف اس�راتيجيتها ملكافحة اإلرهاب املؤسس�ة الدينية واملجتمع املدين لتجنيد 
املجتم�ع بمختلف رشائحه للوق�وف أمام ظاهرة اإلرهاب، فاملس�جد، عى 
س�بيل املثال، مل يقم بدوره كام ينبغي ملخاطبة الطاب والش�باب الذي زج به 
يف عمليات اإلجرام واإلرهاب حتى يقوم بتوعيته وهدايته وإنقاذه من طريق 

ال هناية له. 

5. 5 جتربة اململكة العربية السعودية يف حماربة اإلرهاب   
تعت�رب اململك�ة العربي�ة الس�عودية من أكث�ر دول املنطقة تأث�را باألعامل 
اإلرهابي�ة، وقامت باختاذ العديد من اإلج�راءات والرتيبات الكفيلة بوضع 

حد هلذه األعامل. 
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5. 5. 1 اجلدار األمني 

تش�ري بع�ض التقارير األمني�ة الس�عودية، ومنها »م�رشوع تقييم األمن 
الوطن�ي الس�عودي« إىل أن الوضع األمني يف العراق يصعب الس�يطرة عليه 
مما يمثل مش�كلة أمنية للس�عودية، ال س�يام وأن بعض التقاري�ر تتحدث عن 
تس�لل بعض املواطنني الس�عوديني إىل العراق للمش�اركة كمقاتلني أجانب؛ 
وهلذا ظهرت فكرة بناء جدار عازل بني العراق والس�عودية ملنع عودة هؤالء 

املقاتلني وقيامهم بعمليات إرهابية يف اململكة. 

5. 5. 2 االسرتاتيجية السعودية ملحاربة اإلرهاب

بع�د اهلجامت اإلرهابية البش�عة والرببرية التي ب�دأت يف عام 2003م، 
قام�ت اململكة العربية الس�عودية بوضع اس�راتيجية وطنية واس�عة ملحاربة 
ظاه�رة اإلره�اب. واعت�ربت الس�لطات الس�عودية احلرب ع�ى اإلرهاب 
ح�رب أف�كار ومعتق�دات وتضلي�ل عقول الش�باب، هلذا ف�ا يمكن حتقيق 
نجاحات معتربة يف إفش�ال خمططات وبرامج اإلرهابيني عى املدى املتوس�ط  
والبعي�د اعتامدا فقط عى السياس�ات والربامج واخلطط األمنية، كاس�تخدام 
العقوب�ات الصارمة والس�جن واملواجهات األمنية، ب�ل يمكن االعتامد عى 
طرق ومناهج جديدة ومبتكرة، وأمهها حماربة التربيرات واملعتقدات  الدينية 
والفكرية واأليديولوجية للتطرف، ورشح خطورة اس�تخدام العنف والقوة 
لتحقيق أهداف سياسية أو دينية؛ وتبيان باحلجة والدليل الرشعي والعقي أن 
اإلسام ضد تكفري املجتمع وقتل األبرياء والتعدي عى احلرمات واملمتلكات 
واألجانب بغري حق، وأن اإلسام جاء رمحة للناس وليس نقمة وعنفًا وبطشًا 
وقت�ًا وتعديًا عى األجانب مهام كانت جنس�يتهم أو معتقداهتم، وتركز هذه 
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االس�راتيجية عى رشح وحتليل ومناقش�ة بعض املفاهيم األساس�ية يف فكر 
وفلسفة اجلامعات اإلرهابية ومنها العقيدة والسلطة وعاقتهام بالدولة.  

ولقد عرفت هذه االسراتيجية يف العامل العريب باسراتيجية »املناصحة«، 
وأطلق عليها بعض الباحثني الغربيني )كريس�توفر بوس�ك( »االس�راتيجية 
اللينة«)Soft Counterterrorism Strategy( ألهنا تقوم عى أساس احلوار 
وال�رشح ومناقش�ة األفكار التي يق�وم عليها الفكر اإلره�ايب وإبطال حجج 
ومنطلقات اإلرهابيني؛ كام أهنا تقوم عى تقديم النصح واإلرشاد الرشعي. 

ويتمثل اهلدف الرئيس هلذه االسراتيجية يف حماربة العمليات اإلرهابية 
عقائدي�ا وفكريا وإيديولوجيا من خال مناقش�ة وحمارب�ة األفكار اإلرهابية 
باحلجة والدلي�ل الرشعي والفكري ودحض اإليديولوجيات والتفس�ريات 
الفاس�دة واملنحرف�ة واخلاطئ�ة لإلس�ام، والت�ي تعط�ي ص�ورة ج�د س�يئة 
وس�وداوية وباطل�ة ع�ن ه�ذا الدي�ن الذي يدع�و إىل االلت�زام بقي�م اإلخاء 
والتعاون والتكافل والعفو واحلوار وحيرم القتل وأذية اآلخرين من املسلمني 

ومن غري املسلمني.     

أعد كريس�توفر بورس Christopher Boucek، وهو باحث يف مؤسسة 
»كارنيجي« للسام الدويل بواشنطن، دراسة حول طبيعة وأهداف ووسائل 
االسراتيجية السعودية يف حماربة اإلرهاب وأطلق عليها اسم »االسراتيجية 
الس�عودية اللّين��ة يف مكافحة اإلره�اب: الوقاية وإعادة التأهي�ل والنقاهة. 
 Saudi Arabia’s «Soft» Counterterrorism Strategy: Prevention,«
Rehabilitation, and After care )ملخ�ص الدراس�ة باللغ�ة اإلنجليزية 

موجود يف املاحق(. 
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وتعتم�د هذه االس�راتيجية، حس�ب بوس�ك، عى اإلرش�اد والتوجيه 
واإلقن�اع الرب�وي والدين�ي والفك�ري والنف�يس، وت�ؤدي يف هناي�ة املطاف 
إىل توعي�ة وتثقي�ف وتوبة األش�خاص الذين كانوا يؤمن�ون بالفكر املتطرف 
واإلرهايب  بعد إقناعهم باحلوار والرشح والتحليل واملناقشة بخطورة وخطأ 

األفكار اإلرهابية عى مستقبل  الفرد واملجتمع ككل.

5. 5. 3 منطلقات اسرتاتيجية »املناصحة«
حسب بوسك فإن هذه االسراتيجية هتدف إىل معاجلة العنارص الكامنة 
التي سهلت ظهور وتطور التطرف. كام هتدف إىل تعزيز رشعية النظام القائم 
والقض�اء عى املعارض�ة العنيفة للدول�ة، من خال تعمي�ق الفهم الصحيح 
والتقليدي لإلس�ام ال�ذي يؤكد عى رضورة طاعة احلاك�م والوالء للدولة 

وقادهتا الرشعيني. وتنطلق هذه االسراتيجية من النقاط التالية:
أوال :  إن اإلرهابي�ني خصوص�ا م�ن الش�باب يفتق�رون إىل الرشعي�ة وإهنم 

شوهوا صورة اإلسام الصحيحة واحلقيقية. 
ثانيا :  تركز هذه االس�راتيجية عى رشح األس�س الرشعي�ة التي تقوم عليها 
العقيدة اإلس�امية الصحيحة من الكتاب والس�نة وعى ما كان عليه 

السلف الصالح. 
ثالثا :  ت�رى ه�ذه االس�راتيجية أن األف�كار واملعتق�دات واإليديولوجيات 
الضال�ة والكاذبة واخلاطئة ه�ي التي ضللت فكر وعقول الش�باب. 
وتعت�رب ه�ذه االس�راتيجية الكثري من الش�باب مواطن�ني ذوي نوايا 

حسنة يمكن إعادهتم إىل الطريق املستقيم. 

رابعًا :  هتدف هذه االس�راتيجية إىل مساعدة هؤالء الشباب من ذوي النوايا 
احلسنة إىل فهم ماهية رسالة اإلسام العظيمة. 
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خامس�ًا : ال جي�وز إق�رار اجله�اد »املب�اح« إال م�ن ط�رف العل�امء احلقيقيني 
والسلطات الرسمية.

 5. 5. 4 الوقاية وإعادة التأهيل وتوفري النقاهة
تتك�ون ه�ذه االس�راتيجية م�ن ثاث�ة برامج منفصل�ة لكنه�ا متكاملة 
ومرابط�ة أساس�ها الوقاية وإع�ادة التأهيل وتوفري النقاهة بع�د اإلفراج عن 

املتهمني. وتسعى هذه االسراتيجية إىل حتقيق األهداف التالية:  

1�  ردع األفراد عن التورط  يف التطرف. 

2� إعادة تأهيل املتطرفني واألفراد الذين يتورطون معهم. 

3 � توف�ري برامج النقاهة لتس�هيل إعادة دجمه�م يف املجتمع بعد اإلفراج 
عنهم.

بع�د تفجريات املجمع�ات الس�كانية يف الرياض يف ماي�و 2003م، تم 
تش�كيل جلن�ة استش�ارية تابعة ل�وزارة الداخلية يرشف عليه�ا مكتب األمري 
حمم�د بن ناي�ف، الرجل الثال�ث يف ال�وزارة من�ذ 1999م، وتتلخص مهام 
هذه اللجنة يف اإلرشاف عى تطبيق برنامج اإلرش�اد يف الس�جون ومناقش�ة 
وحماورة املتهمني من طرف جمموعة من علامء الدين واالختصاصيني يف علم 
االجتامع وعلم النفس ممن يملكون خربة كبرية يف فهم األفكار والسلوكيات 
واملامرس�ات اإلرهابي�ة. ك�ام يت�م تقدي�م مس�اعدات اجتامعية للمس�جونني 

وعائاهتم عند الرضورة وهذا ما يساعد عى بناء جسور الثقة واألمان. 

وبالتنس�يق مع وزارة الشؤون اإلسامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
يت�م تنظي�م حلق�ات نق�اش ودروس ديني�ة وحف�ظ القرآن هب�دف تصحيح 
املفاهي�م اخلاطئ�ة واألباطيل التي يق�وم عليها الفكر اإلرهايب. ولقد ش�ارك 
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العل�امء بنجاح ب�ارع يف العديد من املناظرات والتحقيقات مع املش�تبه فيهم، 
وتم احلصول عى معلومات وتفكيك عصابات وتوبة العديد من املتهمني.

5. 5. 4. 1 برنامج الوقاية
تتضم�ن اس�راتيجية حمارب�ة اإلره�اب برنام�ج الوقاي�ة م�ن األف�كار 

والعمليات اإلرهابية ويتضمن هذا الربنامج النقاط التالية: 

1 ـ تشكيل إدارة اإلرشاد عىل مستوى وزارة الداخلية
حيث تقوم هذه اإلدارة برشح وتوعية اجلمهور العام بأخطار اإلرهاب 
وتعتمد يف خطاهبا عى نرش القيم الصحيحة لإلسام؛ ذلك أن مرشوع حماربة 
اإلرهاب هو مرشوع جمتمعي ال بد من أن تشارك فيه كل الفئات واملكونات 
االجتامعي�ة املختلف�ة. كام تس�عى برامج الوقاي�ة إىل جتفيف مناب�ع اإلرهاب 
ومص�ادر متويل�ه ودعمه اجلامهريي، وذلك من خ�ال توعية وتثقيف الرأي 

العام الوطني بخطورة املوقف واألفكار واملامرسات اإلرهابية.

2 ـ وقت الفراغ
أبرزت العديد من الدراس�ات االجتامعية والنفس�ية أن بعض الش�باب 
املتهمني يف عمليات إرهابية قد تأثروا بالفكر واخلطاب املتطرف خال فرات 
العطل ووقت الفراغ، وهذا ما دفع باملؤسسات الرسمية إىل تشجيع األنشطة 
والنوادي الثقافية والرياضية وس�باقات السيارات الرياضية. وحتتاج اململكة 
إىل االس�تثامر يف ه�ذا القطاع احليوي حت�ى يتم قطع الطري�ق أمام اجلامعات 
املتطرف�ة. ويف يولي�و 2007م، قامت وزارة الربية بمن�ع عدد من املتطوعني 
مم�ن حيملون أف�كارًا أو ميوالً متطرفة من املش�اركة يف الفعاليات واألنش�طة 

الشبابية يف املعسكرات الصيفية. 
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3 ـ برامج وزارة الشؤون اإلسالمية
تم وضع برنامج ديني عى مس�توى اململكة ترشف عليه وزارة الشؤون 
اإلسامية هيدف إىل اإلرشاف واملتابعة لكل املواد التعليمية واخلطب الدينية 
واحللق�ات الفكرية والتوعوية والتثقيفية هبدف جعلها تتناس�ب وتتناغم مع 
مس�تلزمات املرحلة. وتس�عى ال�وزارة إىل ن�رش الفكر اإلس�امي الصحيح 
القائ�م عى االح�رام واألخوة والدع�وة للتعاون والتكاف�ل واحرام اآلخر 

مهام كانت ديانته أو جنسيته أو أصله، ألن اإلسام جاء رمحة للعاملني.

4ـ برامج وزارة الرتبية
قامت وزارة الربية يف اململكة بوضع خطط وأنشطة وفعاليات أسبوعية 
ع�رب كل م�دارس وثانويات اململكة هبدف تربية وتنش�ئة جيل املس�تقبل عى 
القيم الصحيحة القائمة عى نبذ العنف وتعلم قيم األخوة والتسامح واحلوار 
والتعبري عن الرأي بأس�لوب حض�اري بعيدا عن اس�تخدام القوة والعنف. 
وتس�تخدم ال�وزارة برامج فني�ة وثقافية ومس�ابقات ورحات ومناقش�ات 

وتوزيع مطبوعات وكتيبات يقرؤها طاب املدارس وأفراد أرسهم.

 وقد بّينت بعض الدراسات والتحقيقات أن بعض الشباب املتطرف قد 
تأثر بخطاب وتوجيه من بعض املدرس�ني واألس�اتذة الذين حيملون أفكارا 
متطرف�ة، وكانوا يعربون عن وجهة نظرهم وأفكارهم عن السياس�ة والدين 
والس�لطة والتغيري أثناء الفصول الدراس�ية ويف أوقات االس�راحة، وأصبح 
التلميذ يتلقى أفكارا وتوجيهات سياسية بدل ما يتعلم العلوم االساسية التي 

حيتاج إليها يف دراسته العادية.

ونظ�را خلطورة الوض�ع قام�ت وزارة الربية يف اململك�ة بتوجيه هؤالء 
األساتذة نحو مؤسسات توجيهية وإرشادية تساعدهم يف تصحيح أفكارهم 
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وت�ربز هلم خطورة التطرف وآثاره عى مس�تقبل التلمي�ذ واملجتمع معا؛ ويف 
هناي�ة تدريبه�م املغلق)5 حم�ارضات( من يلت�زم منهم هب�ذه التوجيهات يتم 
إع�ادة تعيينه يف منصبه ك�ام كان من قبل، وأما من مل يلتزم بذلك فيتم توجيهه 

نحو مناصب إدارية يف الوزارة. 

كام قامت وزارة الربية باململكة بإصاح منظومة التعليم وكان أساسها 
احل�ذف م�ن مجيع مناه�ج وبرام�ج التعليم حت�ى اجلامعي لكل م�ا له عاقة 

مبارشة أو غري مبارشة بالتطرف.

5 ـ التوعية اإلعالمية
تلعب وسائل اإلعام اجلامهريي دورا بارزا يف عملية التوعية والتثقيف، 
خصوص�ا وأن حمارب�ة اإلرهاب والتطرف والتش�دد هي مس�ؤولية اجلميع. 
ولقد قدمت وس�ائل اإلع�ام عدة برامج ومضامني إعامية س�معية برية 
ومكتوب�ة ومح�ات إعامي�ة كان هدفه�ا رشح، ومناقش�ة، وحتلي�ل، وإبراز 

خطورة األفكار واملامرسات اإلرهابية عى مستقبل املجتمع.

ونظ�را ألننا نعيش يف عر الصورة والتأث�ري اإلعامي وصناعة الرأي 
الع�ام قامت الس�لطات الرس�مية بتصمي�م عدة محات إعامي�ة، خصوصا 
بعد التفجريات اإلرهابية التي ش�هدهتا مدينة الرياض يف سنة 2003م، وتم 
وضع الفتات Banners يف الش�وارع الرئيس�ة يف مدينة الرياض كانت حتمل 
ص�ورا للضحايا، واملذابح، والدمار، والس�يارات املفخخة، واخلراب الذي 
خلفت�ه العملي�ات اإلرهابية كتب عليها ش�عارات معربة عن عمق املش�كلة 
وخطورهتا عى مستقبل البلد، ومنها: »ديننا يرفض اإلرهاب«، »وكلنا يقول 

ال لإلرهاب«، »وهل هذه أفعال أبناء أمتنا«. 
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كام تم استخدام هذه احلمات اإلعامية لتشجيع اجلمهور عى التعاون 
مع رجال األم�ن ورفض األفكار واألعامل اإلرهابية وقطع الطريق أمام من 
يس�عى ل�زرع ب�ذور الفتنة والش�قاق بني أف�راد املجتمع الواح�د، ومن ذلك 
مثا: صورة ليدين متصافحتني، األوىل تربز يدا باللباس الوطني السعودي، 
والثانية باللباس الرس�مي لرجال األمن. كام ركزت صور أخرى عى الدور 
اإلجيايب واألس�اس الذي يقوم به رجال األمن يف الدفاع ويف محاية املواطنني 
ومصاحلهم، وكذلك يف مساعدة احلجاج واملواطنني خال املناسبات الدينية 

والوطنية. 

إضاف�ة إىل ذلك، ت�م توزيع ملصقات ومطبوعات حتمل صور مجيع من 
اغتيلوا وضحوا بأنفس�هم خال العمليات اإلرهابية الوحشية وكتب عليها 

»هؤالء الرجال قتلوا وهم حيمونكم من اإلرهابيني«. 

إن اس�تخدام احلمات اإلعامية كان هدف�ه الرئيس جعل الرأي العام 
الوطني يعرف حقيقة ما جيري يف امليدان، ويشعر بخطورة األعامل واجلامعات 
واألف�كار اإلرهابي�ة، ألن نجاح الربنامج الوطن�ي ملحاربة اإلرهاب يتوقف 
عى مدى مشاركة ومسامهة اجلمهور وقادة الرأي العام يف املجتمع السعودي 
وإيامهنم العميق برضورة املساندة واملشاركة الفعلية والفعالة يف نرة الوطن 

ووحدته ومستقبله. 

إن مثل هذه الربامج التوعوية واإلعامية أصبحت رضورية وأساس�ية 
يف  ترسيخ قيم التسامح والعيش املشرك وبناء جمتمع يرفض استخدام العنف 
للتعب�ري عن أفكاره وبراجمه وآماله السياس�ية، ومن املفروض أال تقتر هذه 
احلمات التوعوية والربامج اإلعامية عى حدث أو فرة معينة؛ ألن الكثري 
من الدراس�ات والبحوث اإلعامية واالجتامعية والنفسية تؤكد أمهية عامي 
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الوق�ت والتك�رار إلحداث تأثريات بطيئ�ة، ولكنها تراك�م يف ذهن وذاكرة 
املتلق�ي )اجلمه�ور( لتح�دث مع م�رور الوقت وتك�رار الرس�الة اإلعامية 
تأثريات تراكمية تس�هم مبارشة يف عملية اإلقناع وتبني الس�لوك االجتامعي 

السوي.

5. 5. 4. 2 برنامج التأهيل
يسعى هذا الربنامج إىل إعادة تأهيل املذنبني واملتهمني باستخدام أسلوب 
اإلرش�اد الديني، والنفيس، واالجتامعي والتوعوي وجعلهم يدركون مدى 
بش�اعة األعامل التي قاموا هبا وخطورة األفكار التي يؤمنون هبا. يس�عى هذا 
الربنام�ج يف أساس�ه إىل تنمية روح النقد الذايت وجع�ل املذنبني يرجعون إىل 
الطريق املس�تقيم باحلوار واالقتناع احلر من دون ضغط أو إلزام. إن االقتناع 
احلر باخلطيئة واالبتعاد عن الفهم الصحيح للرشيعة اإلس�امية التي ترفض 
تكفري املس�لم وقتله وس�فك دمه وترويع األبرياء من دون حق والتعدي عى 
ممتلكات اآلخرين من املسلمني أو من غري املسلمني هو األساس الذي يقوم 

عليه برنامج التأهيل.

ترشف عى ه�ذا الربنامج اللجنة االستش�ارية التابعة ل�وزارة الداخلية 
باململكة العربية الس�عودية  التي يرأس�ها األمري حممد بن نايف. وللجنة أفرع 
يف عدد من املدن الكربى. ولتحقيق أهداف هذا الربنامج تم تشكيل جمموعة 

من اللجان الفرعية املنفصلة يف عملها، ولكنها متكاملة يف أهدافها، ومنها:

أوالً: اللجنة الدينية الفرعية
وه�ي أه�م اللج�ان الفرعية لي�س فقط من حي�ث الع�دد واإلمكانات 
واألنش�طة، ولكن من حيث املس�ؤوليات امللقاة عى عاتقها واملهام الرشعية 
والفكرية املكلفة هبا واألهداف الكربى املرجو حتقيقها، ومنها: دحض حجج 
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املتطرف�ني، وتبيان خطئهم يف تفس�ري أحكام الرشيعة اإلس�امية الس�محاء، 
وإب�راز خطورة عقيدة التكفري وإباحة س�فك دماء املس�لمني واألجانب من 
غري حق، والتعدي عى حقوق الناس بالباطل. وتعتمد هذه اللجنة يف تفعيل 
وتنش�يط براجمها ولقاءاهتا مع املتهمني واملس�جونني  عى دعم ومشاركة عدد 
كب�ري من العلامء واملش�ايخ وأس�اتذة اجلامع�ات ممن هلم عل�م وخربة رشعية 
وفكري�ة وقدرات يف فن اإلقناع واالتصال الفع�ال؛ إذ يتم اختيارهم كذلك 
عى أساس متكنهم من فتح باب احلوار املبارش والسهل واملبسط  مع املتهمني 
من دون تعقيدات، ألن املسألة ليست تقديم موعظة أو حمارضة دينية تقليدية 

وإنام كسب ثقة املتلقي ليتحاور بكل أرحيية وثقة.
ثانيًا: اللجنة النفسية واالجتامعية الفرعية

اليمك��ن جتاه��ل ف�ي عملي��ة التأهي��ل املكون�ات السوس�يولوجي�ة 
والس�يكولوجية وه�ذا ملا هلا من أثر بالغ األمهية يف نجاح اس�راتيجية حماربة 
اإلره�اب فكري�ا وميدانيا؛ ذلك أن الظروف االجتامعية والنفس�ية قد تكون 

عاما حمددا يف عملية التأثر بالفكر أو اجلامعات اإلرهابية. 
تس�عى ه�ذه اللجن�ة، الت�ي تتكون م�ن عدد كب�ري م�ن االختصاصيني 
االجتامعي�ني والنفس�انيني، إىل فه�م طبيع�ة الظ�روف االجتامعية والنفس�ية 
املحيطة باملتهمني لتقديم حلول مناس�بة ملش�اكلهم: كتقدي�م الدعم النفيس، 
واملعن�وي، وامل�ادي ال�ذي حيتاجه الس�جني أو حتى أرست�ه، وكذلك تقديم 

االستشارات واإلجابة عن التساؤالت.
كام تسعى اللجنة إىل تقييم احلالة النفسية واالجتامعية للمتهمني وحتديد 
س�لوكهم ومشاكلهم النفسية. ويتفاعل أعضاء اللجنة مع املسجونني بشكل 
مس�تمر ومتواصل ويش�اركون حتى يف جلسات احلوار، وهذا ما يمكنهم يف 
هناية فرة الربنامج من تقييم مدى استجابتهم ألهداف الربنامج أو العكس. 
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إضاف�ة إىل ذلك، حتدد اللجنة نوعية املس�اعدة والرعاي�ة والدعم الذي 
حيتاج إليه املسجون بعد إطاق رساحه ضمن برنامج النقاهة مما يساعده عى 

ختطي الصعاب واالندماج من جديد يف املجتمع.  

ثالثًا: اللجنة األمنية الفرعية 
ت�رشف هذه اللجنة عى كل اجلوانب  واملس�ائل املتعلقة بامللف األمني: 
كتقيي�م املتهم�ني أمنيا وم�دى جتاوهبم مع بقية الربامج اإلرش�ادية. وتنس�ق 

اللجنة مع بقية اللجان يف تقديم التوصيات لإلفراج عن املتهمني.

وتقدم اللجنة نصائح ومعلومات للمفرج عنهم لتفادي تكرار املش�كلة 
ولتس�هيل اندماجه�م يف املجتم�ع وعودهتم حلياهت�م اليومية. وتق�وم اللجنة 
بإخباره�م عن اإلج�راءات األمنية التي يلتزمون هب�ا، وكذلك أهنم متابعون 
ومراقب�ون عن قرب. وتقدم اللجنة قائمة من أس�امء ش�خصيات ال يس�مح 
للمف�رج عنه خمالطته�م أو لقاؤهم. وتبق�ى اللجنة باتصال دوري ومس�تمر 

معهم. 

وتعت�رب ه�ذه العملي�ة مهمة ج�دا لض�امن نج�اح االس�راتيجية العامة 
ملحاربة اإلرهاب، وكذلك عدم تكرار السلوك واألعامل اإلرهابية التي هتدد 

املجتمع.

رابعًا: اللجنة اإلعالمية الفرعية
تتكفل هذه اللجنة بتوفري املواد والربامج التعليمية واإلعامية والتثقيفية 
والربوية واإلرش�ادية التي تس�تخدم يف ه�ذه االس�راتيجية. وتقوم اللجنة 
بتوزيع الكتيبات واملطويات واملطبوعات يف املس�اجد واملدارس والس�جون 
واألماك�ن العام�ة لضامن وصول رس�الة الربنامج بش�كل مب�ارش للمتهمني 
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وللجمهور العام. ولقد أدركت اللجنة أمهية تعرض عامة الناس، وخصوصا 
فئة الش�باب خلطب اجلمعة أكثر من أي وس�يلة إعامية أو اتصالية أخرى مما 
دفعها إىل الركيز عى بعض الرسائل والتوجيهات واملضامني األساسية التي 

يتم توجيهها ضمن خطب اجلمعة.

الفرعي�ة خمتل�ف وس�ائل اإلع�ام  اللجن�ة اإلعامي�ة  ك�ام تس�تعمل 
واالتصال كالتلفزي�ون واإلذاعة والصحف واملجات واملواقع اإللكرونية 
واملحارضات والندوات لرشح وحتليل أهداف االسراتيجية الوطنية ملحاربة 
اإلره�اب، وتبيان خطورة األف�كار والعمليات اإلرهابية، وإبراز وجهة نظر 

علامء اإلسام يف ذلك.

5. 5. 4. 3 برنامج النقاهة
يركز برنامج النقاهة عى خطط وبرامج خمتلفة ومتنوعة ومتكاملة يسهر 
ع�ى تطبيقها العديد من الوزارات واملؤسس�ات احلكومي�ة واألهلية: كلجنة 
املصاحل�ة العائلية مع الس�جناء واملدان�ني، وجلنة دعم الس�جناء وعائاهتم، 

واللجنة الوطنية حلامية السجناء ومن أخي سبيلهم. 

يسعى هذا الربنامج املتكامل يف أبعاده النفسية واالجتامعية واالقتصادية 
واإلنسانية إىل دعم بقية الربامج اخلاصة بالوقاية وإعادة التأهيل ضمن خطط 
االسراتيجية األساسية ملحاربة اإلرهاب والتطرف؛ وال يمكن تصور نجاح 
هذه االسراتيجية الوطنية املتكاملة من دون التفكري يف توفري بيئة أكثر إجيابية 
ومس�اعدة عى إعادة إدماج املذنبني يف احلياة االجتامعية وختطي هذه املرحلة 
الصعبة والسوداوية من حياهتم. إن إعادة الثقة هلذه الفئة يف وطنيتها وتقديم 
املس�اعدة والدعم هلا وتش�جيعها عى البحث عن فرص التكوين والتدريب 
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والعم�ل والزواج والنجاح االجتامعي وحتقيق الذات تس�هم يف طي صفحة 
املايض.     

 وم�ن الربامج واملش�اريع امليدانية الت�ي يوفرها برنام�ج النقاهة يمكننا 
ذكر: برامج التدريب والعمل، وتقديم مس�اعدات مادية ومعنوية، وتسهيل 
ال�زواج، وبرنام�ج »صن�دوق املئوي�ة« الذي يقدم قروضا إلنش�اء مش�اريع 
اس�تثامرية وجتارية، وبرامج توعوي�ة وتثقيفية، ومس�اعدات مادية كاملابس 

واملواد الغذائية.

ويتضم�ن برنام�ج النقاه�ة ع�ى آلي�ات عملي�ة وميداني�ة يس�تفيد منها 
املذنب�ون الذي�ن مل يت�م اإلف�راج عنهم بع�د، ولكنه�م اجت�ازوا كل املراحل 
األساس�ية بنج�اح، وم�ن ذلك مث�ا:  نقلهم من الس�جن إىل مرك�ز الرعاية 
إلعادة التأهيل حيث ظروف املعيش�ة أحسن، حيث يتم السامح هلم بتحضري 
وجب�ات مجاعية، واخلروج للحديقة، وممارس�ة الرياض�ة، وحتى احلراس ال 
يرتدون اللباس الرس�مي ويسمح هلم بمخالطتهم ومعاملتهم بطريقة جيدة. 
ك�ام يتم توفري ع�اج نفيس للمعتقلني باس�تخدام أنش�طة وفعاليات رياضية 
وترفيهية ومجاعية واس�تخدام الرس�م  يف العاج النفس�اين، خصوصا للذين 

تغلب عليهم األفكار املتطرفة والعنيفة.      

5. 5. 5 تقييم االسرتاتيجية السعودية ملحاربة اإلرهاب

Christopher Boucek )نف�س الدراس�ة  حس�ب كريس�توفر بوس�ك 
املذكورة أعاه ص. ص. 24�26( فإنه شارك يف االسراتيجية منذ 2003م، 
أكث�ر م�ن 3000 معتقل تم اإلفراج ع�ن 1400 منهم نظ�را لنجاحهم التام 
يف برام�ج الوقاي�ة وال�تأهي�ل والنقاهة والبقية هم يف صدد إم�ا متابعة برامج 
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اإلرش�اد والتوجيه والوقاية، أو ألهنم رفضوا املشاركة يف الربنامج. وأكدت 
وزارة الداخلي�ة أن بع�ض ه�ؤالء ق�د وقف�وا م�ن داخل الس�جون ضد هذا 
الربنامج وحاولوا تش�ويه أهدافه. وحسب األمري حممد بن نايف مل يبق حاليا 
يف سجون اململكة سوى 1000 متهم ممن مل يستكملوا خمتلف برامج اإلرشاد 

والتوجيه والوقاية أو ألهنم رفضوا املشاركة فيها. 

وتقدر الس�لطات الرسمية نسبة نجاح االس�راتيجية بني 80 إىل 90 % 
وهي نس�بة معتربة جدا، وحسب السلطات الرسمية فإن نسبة الفشل املقدرة 
م�ا ب�ني 10 إىل 20 % تعود إىل أولئك الذين رفضوا املش�اركة يف الربنامج أو 
هم يف صدد إمتام خمتلف خطواته املطلوبة. وحسب األمري حممد بن نايف فإنه 
حتى نوفمرب 2007 مل يتم إعادة اعتقال س�وى 35 متهام ألس�باب أمنية بعد 
إطاق رساحهم أي أن نس�بة الفش�ل يف الربنامج اإلرش�ادي تقدر بني 1 إىل 
2 % وهي نسبة معقولة جدا؛ وقد بينت التقارير األمنية أن هؤالء السجناء مل 
يش�اركوا يف أية عمليات إرهابية داخل اململكة وهذا ما يثبت نجاح الربنامج 

اإلرشادي. 

كام اهتمت االس�راتيجية الوطنية ملحارب�ة اإلرهاب بتكوين ضباط  يف 
الرشطة واألمن بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وكلية امللك 

فهد األمنية عى طرق اإلرشاد واإلقناع.
ومن خال دراس�تنا ملختلف جوانب هذه االسراتيجية يتضح لنا جليا 
م�دى قدرهت�ا عى فهم طبيع�ة الواقع املحي الس�عودي الذي يتمي�ز باملرونة 
واحلكم�ة يف اس�تخدام احلل�ول األمني�ة عن�د احلاج�ة، والوس�ائل والس�بل 
التقليدي�ة القائم�ة عى احرام العل�امء وأصحاب الفضيل�ة والفكر يف تقديم 

النصيحة للمذنبني.
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كام تتميز االس�راتيجية السعودية ملحاربة اإلرهاب بقدرهتا عى توظيف 
الش�بكة االجتامعية والعاقات األرسية والقوى الفاعلة والنشطة يف املجتمع 
كاملس�اجد، واجلمعيات األهلية، واملرافق الرياضية، والش�خصيات املعروفة  
إلقن�اع املذنبني باخلطيئة ومس�اعدهتم عى الرجوع للطريق املس�تقيم ورفض 

األفكار املتطرفة واإلرهابية، وتبني القيم التي جاء هبا اإلسام احلنيف. 

إضاف�ة إىل ذلك، فإن إعادة الثقة للمذنبني يف أنفس�هم ويف جمتمعهم ويف 
املؤسس�ات والدوائر احلكومية وتش�جيعهم عى تبني قيم التس�امح واألخوة 
ونبذ العنف، ومس�اعدهتم عى حتقيق ذاهتم واحلصول عى وظيفة واملش�اركة 
يف أنش�طة دينية واجتامعية وترفيهية وجعلهم يش�عرون بحب وطنهم هلم هو 
صامم األمان واحلل األنس�ب الذي يكفل كرامة املواطن الس�عودي وال خيلق 

أحقادا وكراهية وحب االنتقام بني أفراد الشعب الواحد.

إن عملي�ة التوعي�ة االجتامعية واس�تخدام الربامج وامل�واد اإلعامية يف 
عملية حماربة الفكر املتطرف هي عملية أساسية وهتدف إلقناع اجلمهور العام 
بالقيم احلضارية التي تكرس قيم االحرام والعيش املشرك. إن هذه الربامج 
اإلعامي�ة املف�روض أن ال تكون متوفرة ونش�طة عند ح�دوث أي عمليات 
إرهابي�ة ال س�مح الل، ب�ل ال بد أن تكون هناك خطة طويل�ة األمد تعمل عى 
إنتاج وبث برامج توعوية بمختلف األس�اليب واملضامني الدينية، والربوية، 
والرفيهي�ة، واحلواري�ة، والدرامي�ة، واإلخباري�ة، والتثقيفي�ة لس�د الطري�ق 
أم�ام اخلط�اب واألفكار واألع�امل اإلرهابية. إن اس�تخدام وس�ائل اإلعام 
اجلامهريي بشكل دائم ومتواصل ومستمر وباملضامني املتنوعة خصوصا أثناء 
ف�رات املش�اهدة القصوى يس�اعد يف نجاح خمتلف الربام�ج الوطنية ملحاربة 
اإلرهاب ويسهم يف زيادة وعي اجلمهور العام بأخطار اإلرهاب.                                  
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5. 6 تقييم االسرتاتيجيات العربية يف حماربة اإلرهاب
يمكننا حر أهم س�امت االسراتيجيات العربية يف حماربة اإلرهاب يف 

النقاط التالية:

5 .6 .1 اختالف االسرتاتيجيات العربية يف حماربة اإلرهاب

ختتل�ف االس�راتيجيات العربي�ة يف حماربة ظاهرة اإلره�اب باختاف 
أنظمته�ا السياس�ية ومنظومته�ا االجتامعي�ة وطبيعة التحدي�ات واألهداف 

املسطرة يف خططها الوطنية ملحاربة اإلرهاب والتطرف. 

ك�ام أن اخت�اف وتن�وع جترب�ة كل جمتم�ع م�ن املجتمع�ات العربية مع 
العملي�ات اإلرهابية وتعاطيه مع التطرف والتش�دد والعنف قد يؤثر مبارشة 
يف رس�م مام�ح االس�راتيجية املتبناة ملحارب�ة اإلرهاب. وبالت�ايل ال يمكن 
أن نتح�دث ع�ن اس�راتيجية واح�دة ومتش�اهبة يف الوط�ن الع�ريب، بل عن 

اسراتيجيات خمتلفة ومتنوعة.  

وضمن هذه الدراسة حاولنا الركيز عى جتارب كل من مر، واجلزائر، 
واململك�ة العربية الس�عودية يف حماربة اإلرهاب والتط�رف حيث تبني لنا من 

نتائجها ما يي :

1�  إن التجربة املرية هي من أكثر التجارب العربية تشددا يف تعاملها 
م�ع هذه اآلفة اخلطرية، وهذا نظرا لبش�اعة األع�امل اإلرهابية التي 
تعرضت هلا واستهدافها املستمر للبنى االقتصادية ومصادر الدخل 
القومي املتمثل يف السياحة، وكذلك لوجود عدد من منظري الفكر 
اإلره�ايب املحي والعاملي هبا. وبالرغم من اس�تخدامها لعدة حلول 



202

وأس�اليب ملحاربة وحمارصة الظاهرة؛ إال أهنا تركز تركيزا أكرب عى 
احل�ل األمني والقانوين: كتش�ديد العقوبات الت�ي تصل إىل اإلعدام 

والسجن املؤبد. 

كل  إلرشاك  اإلره�اب  ملحارب�ة  املري�ة  االس�راتيجية  وتس�عى   
األط�راف اإلقليمي�ة والدولية بحجة أن اإلرهاب ه�و ظاهرة عاملية 
م�ن حي�ث األس�باب واألف�كار واملامرس�ات والعملي�ات وبالت�ايل 
حيت�اج إىل حل�ول وتنس�يق إقليم�ي ودويل ملحاربته، وه�ذا ما يفرس 
نش�اط الدبلوماس�ية املرية يف خمتلف املؤمت�رات والندوات العربية 

واإلفريقية والدولية إلدراج ملف اإلرهاب يف أجندهتا.

2�  حتاول التجربة اجلزائرية أن توازن ما بني احللني األمني والدبلومايس، 
أو ب�ام يس�مى يف اخلط�اب الس�يايس اجلزائ�ري »بسياس�ة املصاحل�ة 
الوطنية«. وتس�عى االس�راتيجية اجلزائري�ة إىل احلفاظ  عى اخلطط 
والربامج األمنية املتشددة خصوصا يف املناطق اجلبلية واملدن الكربى 
ومعاقب�ة مرتكبي العمليات اإلرهابية بش�دة وتكوين وتدريب فرق 
التدخ�ل اخلاص�ة؛ ويف نفس الوق�ت، ومنذ وص�ول الرئيس احلايل 
إىل احلك�م عب�د العزي�ز بوتفليقة، ت�م تبني سياس�ة احل�وار والوئام 
امل�دين واملصاحلة الوطنية بني كل أبناء اجلزائر؛ إذ قام بإطاق رساح 
 )FIS( الش�خصيات السياس�ية وق�ادة اجلبه�ة اإلس�امية لإلنق�اذ
املس�جونني، باس�تثناء عي ب�ن حاج ال�ذي أبقي عليه حت�ت اإلقامة 
اجلربي�ة خ�ارج الس�جن. كام تم إطاق نس�بة كبرية من املس�جونني 
املتهم�ني بالت�ورط يف أع�امل إرهابية، لكن م�ن دون أن يتس�ببوا يف 
قت�ل جزائريني أو أجانب. وتضمن م�رشوع املصاحلة الوطنية إعادة 
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إدماجه�م اجتامعي�ا ومهني�ا ومادي�ا وذل�ك بتوفري ف�رص التكوين 
والعمل واملساعدات املادية هلم. 

وضمن اس�راتيجية املصاحلة الوطنية ت�م فتح باب احلوار والنقاش   
مع خمتلف مكونات الشعب اجلزائري وفتح جمال املشاركة السياسية 
بام يف ذلك لألحزاب اإلسامية التي تنبذ وترفض استخدام العنف 
يف العم�ل الس�يايس، ومن ذلك مث�ا حركة جمتمع الس�لم )محس( 

.)H.M.S(

3�  تركز االسراتيجية الس�عودية ملحاربة ظاهرة اإلرهاب عى برنامج 
متكام�ل وش�امل لع�دة جوانب أساس�ية منه�ا: اإلرش�اد الديني، 

وبرنامج الوقاية وأخريا النقاهة.

وتس�تمد ه�ذه االس�راتيجية مقوماهتا وفلس�فتها من القي�م والعادات 
والتقالي�د املحلي�ة للمجتم�ع الس�عودي ال�ذي يتمي�ز باحلكم�ة والتس�امح 
واح�رام أهل الفضيل�ة والعلم وأهل الفض�ل؛ هلذا فإن هذه االس�راتيجية 
تق�وم عى تفضيل احلل الس�لمي اهل�ادئ البعيد ع�ن روح االنتقام والعقاب 

الشديد الذي قد يؤدي إىل خلق عداوات وأحقاد. 

تستعني هذه االسراتيجية بمجموعة كبرية من العلامء والوعاظ واخلرباء 
يف علم االجتامع وعلم النفس ورجال األمن، وبأس�لوب حضاري وإنس�اين 
بعي�د كل البع�د ع�ن التعذي�ب والتعني�ف والتجريح يت�م حماورة ومناقش�ة 
املتهم�ني وتبيان خطورة األف�كار واملعتقدات التي حيملوهنا خصوصا عقيدة 
التكفري التي تبيح قتل املس�لم واألجانب بغري حق وس�فك الدماء والتعدي 
ع�ى ممتل�كات اآلخرين بالباطل. وبع�د اجتياز املذنب لسلس�لة من الربامج 
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واخلطط اإلرش�ادية والوقائية وإعانه التوبة النصوح يتم مس�اعدته من قبل 
جمموعة من املؤسسات الرسمية واألهلية لاندماج يف املجتمع. 

يع�د س�اح احل�وار واإلقن�اع يف ه�ذه االس�راتيجية أقوى من س�اح 
املسدس؛ ألنه يركز عى رشح وتوعية الشباب املذنب بأخطار الفكر اإلرهايب 

وحيصنهم قبل اإلفراج عنهم بربامج وقائية وتوعوية وإرشادية.            

5 .6 .2 امللف األمني

مهام اختلفت االسراتيجيات العربية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب؛ إال أهنا 
تبق�ى متفق�ة من حيث املبدأ عى أولوية وأس�بقية حماربة اإلرهاب أوال وقبل 
كل يشء أمني�ا ثم تأيت اخلطط والقضاي�ا اخلاصة باملصاحلة الوطنية، أو العفو 

عن من مل يشاركوا يف القتل، أو تطبيق آليات وخطط النصح واإلرشاد.

ك�ام ترك�ز معظ�م االس�راتيجيات العربي�ة ع�ى رضورة االس�تثامر يف 
تكوين وتدريب فرق التدخل اخلاصة التي يمكنها جماهبة ومقاومة اجلامعات 

اإلرهابية مهام كانت الظروف ويف أي مكان ومهام كانت خطورة اجلامعة.

وتعم�ل معظم املؤسس�ات األمني�ة العربية ع�ى تكوين قاع�دة بيانات 
ومعلوم�ات خاصة بالش�خصيات واملنظ�امت واجلامع�ات اإلرهابية أو ممن 
يش�تبه فيه�م. وتبقى قضية تنس�يق وتب�ادل املعلومات األمنية م�ا بني الدول 
العربي�ة غ�ري مؤكدة دائام وهذا نظرا لغياب اس�راتيجية عربي�ة أمنية موحدة 
ملحارب�ة اإلرهاب، ويف بع�ض األحيان هناك بعض اخلاف�ات اخلفية ما بني 
بعض البلدان العربية مما حيول دون التنسيق بينها كام هو احلال ما بني اجلزائر 

واملغرب بسبب اخلاف القديم عى موضوع الصحراء الغربية.  
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5 .6 .3 اختالف القوانني والترشيعات

ختتل�ف القوان�ني والترشيع�ات املرتبط�ة بمحاربة اإلره�اب باختاف 
األنظم�ة السياس�ية العربية. وقد وقع�ت معظم الدول العربي�ة بام فيها مر 
واجلزائر والس�عودية عى خمتل�ف املعاهدات واالتفاقي�ات الدولية والعربية 
كاالتفاقية العربية ملحاربة اإلرهاب لس�نة 1999م. وإن تطبيق هذه القوانني 
والترشيع�ات خصوص�ا يف األنظمة املركزية كاجلزائر ومر يتس�م بنوع من 
الرام�ة بحي�ث ال توجد هبام مرونة كب�رية يف تطبيق القوان�ني كام هو احلال 
يف التجرب�ة الس�عودية التي اتس�مت باملرون�ة والقدرة عى توظيف الش�بكة 
االجتامعي�ة واملنظوم�ة القيمي�ة للمجتم�ع وجعلها تس�هم يف تقدي�م حلول 

واقعية بأقل رضر يف األرواح.

5 .6 .4 احلمالت اإلعالمية

املاح�ظ أن كل ال�دول العربي�ة متفق�ة ولو م�ن حيث املب�دأ عى أمهية 
استخدام احلمات اإلعامية، وخمتلف الربامج واملواد التوعوية، والتثقيفية، 
العملي�ات  الت�ي تصاح�ب  العصيب�ة  الف�رات  واإلرش�ادية خصوص�ا يف 
اإلرهابي�ة، لكن بمجرد أن هي�دأ الوضع األمني وترجع األم�ور إىل طبيعتها 

األوىل يتم جتاهل هذه الوسائل.

وتعمل هذه الوس�ائل عى املدى املتوس�ط والبعيد ع�ى التأثري واإلقناع 
ليس فقط يف اجلمهور والرأي العام وإنام حتى يف بعض ممن حيمل هذا الفكر 

اخلطري. 
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5 .6 .5 املؤمتر الدويل ملحاربة اإلرهاب

تؤك�د معظ�م ال�دول العربي�ة الت�ي عان�ت أو تع�اين من آف�ة اإلرهاب 
يف إس�راتيجياهتا ع�ى أمهي�ة ورضورة التنس�يق اإلقليم�ي وال�دويل ملحاربة 
اإلرهاب. ويف نفس الس�ياق، قامت اململكة العربية الس�عودية بتنظيم مؤمتر 
دويل ملحارب�ة اإلرهاب يف فرباير 2005م، تم التأكي�د فيه عى أمهية التعاون 
الدويل ملحاربة اإلرهاب. ولقد أكد العاهل الس�عودي امللك عبد الل بن عبد 
العزي�ز يف الكلم�ة االفتتاحي�ة الت�ي ألقاها يف بداية أش�غال املؤمت�ر أن حماربة 
اإلرهاب هي مس�ؤولية مجاعية تتطلب أعى مستويات التعاون والتنسيق بني 
دول العامل كام تتطلب االستعداد التام لتبادل االستخبارات والبيانات األمنية 
القائم�ة عى التنس�يق احلقيقي بأرسع وقت ممكن بني ال�وكاالت األمنية. كام 

اقرح إنشاء مركز للتعاون ملكافحة اإلرهاب.

ولقد توصل املؤمترون إىل نتائج عديدة ومنها: أن األسباب الكامنة وراء 
ظهور وانتشار التطرف مرتبطة بالفقر، وغياب العدالة االجتامعية، والفساد، 
واألس�باب السياسية، واالحتال األجنبي، واالستغال الشديد، والتطرف 
الدين�ي، وانتهاك حقوق اإلنس�ان، واالس�تغال االقتصادي، واالس�تاب 

الثقايف نتيجة العوملة والراعات اإلقليمية.   

5 .6 .6 اإلصالح الرتبوي

لقد ركزت االسراتيجيات العربية عى جذور املشكلة التي قد تعود إىل 
بعض األفكار الربوية والفكرية املتطرفة التي تتضمنها بعض برامج التعليم 
يف امل�دارس واجلامعات. واإلص�اح الربوي مل يش�مل الربامج واملضامني 
الدراس�ية فقط، وإن�ام اهتم كذلك باملكونني واملدرس�ني والوع�اظ واملربني 
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يف املس�اجد واجلمعي�ات األهلية والدينية الذين يمك�ن أن يؤثروا عى تفكري 
األطفال والشباب.

5 .6 .7  االسرتاتيجية األمثل 

م�ن خال ما تق�دم يتضح أن اس�تخدام أكثر من اس�راتيجية هو احلل 
األمثل ملكافحة اإلرهاب فاإلره�اب ثقافة وأيديولوجية وفكر وفعل كام أنه 
انعكاس لبيئة سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ومن هنا يتوجب عى الدول 
واألنظم�ة معاجلة اإلرهاب من زاوياه املختلفة وأهم زاوية هي الفكر وتبني 

االفكار الظامية التي ينرشها منظرو اإلرهاب يف أوساط الشباب.

فالتضلي�ل والتزيي�ف ون�رش الدعاي�ة واألكاذي�ب ال حي�ارب ويعال�ج 
باإلجراءات الردعية والقمعية وبالقوة وإنام باحلوار واملوعظة واهلدايا واألمر 
باملع�روف والنهي عن املنك�ر. فاإلرهاب ال يعالج باإلرهاب. ومن هنا نرى 
أن تقدي�م وصفة تعد مزجيًا من التجربة املرية والتجربة اجلزائرية والتجربة 
الس�عودية تكون اس�راتيجية مثى وفعال�ة ملعاجلة اإلرهاب فكريًا وسياس�يًا 

وأمنيًا.

م�ن جه�ة أخ�رى ناح�ظ أن ال�دول العربي�ة قاطب�ة مطالب�ة بإج�راء 
إصاح�ات جوهرية عى خمتل�ف الصعد، فهي مطالبة باإلصاح الس�يايس 
حيث احلاجة إىل توس�يع قاعدة املش�اركة السياس�ية وتفعي�ل املجتمع املدين 
والتن�اوب ع�ى الس�لطة وإرشاك اجلميع يف الفعل الس�يايس كام أهن�ا مطالبة 
باإلصاح االقتصادي من خال الرشادة االقتصادية وتنويع مصادر الدخل 

والقضاء عى البطالة  والتهميش وإرشاك الشباب يف العملية االقتصادية.
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ال�دول العربي�ة كذل�ك بحاج�ة إىل إص�اح منظومته�ا التعليمي�ة م�ن 
الروض�ة حت�ى اجلامعة حتى تس�تجيب أكث�ر ملقتضيات الع�ر ومتطلبات 
التنمي�ة املس�تدامة. اإلعام الع�ريب كذلك بحاجة  إىل إص�اح ليصبح ناقدًا 
وفاعًا ومسامهًا يف خلق جمتمع واٍع ومسؤول، يساهم اجلميع فيه يف تصحيح 

اهلفوات واألخطاء والتجاوزات ووضع احللول الناجحة والبناءة.
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الفصل السادس

اسرتاتيجية تفعيل الربامج الوطنية 
ملكافحة اإلرهاب
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6 . اسرتاتيجية تفعيل الربامج الوطنية 
ملكافحة اإلرهاب 

6. 1 االسرتاتيجية االجتامعية ملحاربة اإلرهاب
»يتش�كل املجتمع من وح�دات معقدة. وقد أصب�ح الرتكيب والتعقيد 
بمثاب�ة قانون اجتامعي يتحك�م يف كل الظواهر االجتامعي�ة«. اميل دوركايم 

Emile Durkheim

تعترب ظاهرة اإلرهاب ظاهرة غريبة عن املجتمعات العربية، ألهنا خترج 
عن البناء والتطور الس�وي والطبيعي للنسق االجتامعي العريب واإلسالمي. 
كام أهنا ال متت بصلة مبارشة أو غري مبارشة ملرجعيات املجتمع العريب الدينية 

والثقافية واحلضارية التي حتث عىل التسامح والتضامن والتعاون. 

ويف حقيق�ة األمر، فإنه ال يمكن حماربة هذه الظاه�رة الغريبة والدخيلة 
عن العاملني العريب واإلسالمي؛ إال من خالل فهم األبعاد االجتامعية وطبيعة 
التح�والت والتغيريات االجتامعية ذات الصلة باإلرهاب. كام أن فهم طبيعة 
تركيب�ة املجتم�ع وحتديد العوام�ل املؤثرة فيه أضحى أم�را رضوريا يف وضع 

اسرتاتيجية اجتامعية ملحاربة ظاهرة اإلرهاب. 

6. 1. 1تقيي�م االس�رتاتيجيات االجتامعي�ة العربي�ة ملحارب�ة 
اإلرهاب

ال يمك�ن أن نتحدث لألس�ف، ع�ىل األقل من حيث الش�كل املنهجي 
والعلمي، عن وجود اس�رتاتيجيات اجتامعية عربية ملحاربة ظاهرة اإلرهاب 
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باس�تثناء جترب�ة اململك�ة العربية الس�عودية؛ ذلك أن معظم االس�رتاتيجيات 
املوضوعة واملوجودة ملحاربته تركز تركيزا أساسيا عىل االسرتاتيجية األمنية�  
القانوني�ة التي تتجاهل يف الكثري من األحيان بقية احللول واالس�رتاتيجيات 
الت�ي يمك�ن أن تس�هم مب�ارشة يف حمارصة ه�ذه الظاه�رة والقض�اء عليها، 
خصوص�ا وأهن�ا تعتم�د عىل جوان�ب كثرية ومتغ�ريات اقتصادية وسياس�ية 

واجتامعية ال يمكن جتاهلها يف تشخيص الداء وتقديم احللول املناسبة. 

وبالرغم من أمهية االس�رتاتيجية األمني�ة � القانونية يف حماربة اإلرهاب 
وجتفي�ف منابع�ه؛ إال أهنا عىل املدى البعيد س�تثبت فش�لها وقصورها؛ ألهنا 
تقيض يف أحسن األحوال عىل مظاهر وجتليات الداء وتؤجل مفعول املشكلة 
ولألس�ف لألجيال القادمة.  وتربز االس�رتاتيجية االجتامعية كاس�رتاتيجية 
حتمي�ة لقدرهت�ا وفاعليتها ع�ىل معاجلة الداء م�ن جذوره؛ ألهن�ا تعتمد عىل 
آلي�ات اإلقناع والتأثري االجتامع�ي. فالفرد هو ابن بيئت�ه االجتامعية يتأثر هبا 

ويؤثر فيها وال يمكن مهام كان األمر أن ينسلخ أو يبتعد عنها. 

هل�ذا ف�إن االس�رتاتيجية االجتامعي�ة تعم�ل ع�ىل فه�م طبيع�ة األبع�اد 
االجتامعي�ة للظاه�رة، وخصوصيات املجتمع، وطبيع�ة اجلامعات الضاغطة 
فيه هب�دف توظيف كل الطاقات واملجموعات االجتامعي�ة احليوية والفاعلة 
ملحاربته، ومن ذلك مثال: األرسة، واملس�جد، ووس�ائل اإلعالم واالتصال، 
والن�وادي، واجلمعيات األهلية. إن هلذه املجموعات االجتامعية تأثريًا فعاالً 
وكبريًا عىل أفرادها، وكام يقول أوغس�ت كون�ت August Comte »املجتمع 
يطاردنا حتى يف النوم«، أي أن مؤسس�ات املجتمع واملجموعات االجتامعية 
هل�ا تأثري كبري عىل أفكار وس�لوكيات واجتاهات بل وع�ىل كل قناعات وقيم 
الفرد. ويلتزم اإلنس�ان حسب أغوست كونت بكل ما يفرضه عليه املجتمع 

من سلوك وأفكار ومعتقدات. 
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إن املجتم�ع، حس�ب العديد من مؤس�ي علم االجت�امع كابن خلدون 
وإيميل دوركايم Emile Durkheim، يامرس ضغطا ورقابة وتوجيها مبارشا 
م�ن خالل القوان�ني والترشيعات والس�لوكيات الرس�مية والعام�ة، أو غري 

مبارش من خالل األرسة واألصدقاء واملدرسة والنوادي. 

»اإلنسان اجتامعي بطبعه« كام يقول ابن خلدون يف كتابه  »املقدمة« فهو 
بحاجة ماس�ة للعيش مع اآلخرين، وأن يتقبل ظروف ورشوط وأساس�يات 
العيش املش�رتك الذي يستوجب االلتزام التام بقيم وفلسفة وقوانني وقواعد 
املجتم�ع ال�ذي ينتمي إلي�ه. وضمن هذا اإلطار تس�عى املجتمع�ات العربية 
واإلس�المية إىل تكري�س قي�م األخ�وة، والتضام�ن، والتفاع�ل اإلجي�ايب، 

والتسامح، والتكافل الذي يضمن ألفراد املجتمع العيش الكريم.   

وبالرغم من وجود بعض املبادرات العربية املرتبطة بتوظيف واستخدام 
املؤسس�ات االجتامعية واألهلية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب؛ إال أهنا يف أغلب 
األحيان ال ُتس�تخدم ألغراض تكريس احلل االجتامعي الشامل الذي يأخذ 
بع�ني االعتبار تركيبة وخصوصي�ة املجتمع ودور املؤسس�ات االجتامعية يف 
تقدي�م الع�الج الناجح ال�ذي يتطلب ويس�توجب فهام صحيحا للمش�كلة 

واآلثار املرتتبة عنها مستقبال، سواء عىل الفرد أو عىل املجتمع. 

 وقد تبنت بعض البلدان العربية التي عانت أو مازالت تعاين من ويالت 
هذا املرض اخلطري، كاجلزائر، ومرص، واملغرب، واململكة العربية السعودية، 
والعراق، واليمن مبادرات اجتامعية ضمن خطط  اسرتاتيجية هدفها توظيف 
كل الطاق�ات االجتامعي�ة احلية والنش�طة يف املجتمع: كاجلمعي�ات األهلية، 
والن�وادي املختلف�ة، واملس�اجد، واجلامع�ات، والنقاب�ات، والش�خصيات 
االجتامعي�ة والديني�ة والسياس�ية املعروفة من أج�ل توعية اجلامه�ري العربية 
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بخطورة هذه اآلفة وجعل اجلامهري ترفض هذا السلوك وكل من يتبناه أفرادا 
أو مجاعات.

كام سعت خمتلف هذه البلدان العربية لتبني عدة اسرتاتيجيات اجتامعية 
لتوعي�ة اجلامهري برضورة املش�اركة املب�ارشة يف عملية حمارب�ة اإلرهاب، إما 
م�ن خالل التبليغ عن اجلامع�ات اإلرهابية، أو  من خالل رفض كل األفكار 
والسلوكيات التي قد تؤدي إىل العدوان عىل املمتلكات اخلاصة أو العامة.  

ويف الكثري من األحيان قامت العديد من اجلهات واملنظامت االجتامعية 
والسياس�ية والديني�ة يف بع�ض ال�دول العربي�ة: كاجلزائ�ر واملغ�رب ومرص 
واليمن بتنظيم مظاهرات ومس�ريات احتجاجي�ة للدفاع عن وحدة املجتمع 
ومؤسس�اته حامل�ة ش�عارات من�ددة بخط�ورة الوض�ع ووحش�ية ومهجية 
األع�امل واألفكار اإلرهابي�ة والعدوانية. كام ركزت معظ�م هذه املظاهرات 
عىل أمهية تصدي أفراد الشعب مجيعا هلذه الظاهرة، ألهنا متس وحدة وسالمة 

ومستقبل املجتمع.

6. 1. 2دور املساجد واملؤسسات الدينية

لعب�ت وتلع�ب إىل يومن�ا ه�ذا املؤسس�ات االجتامعي�ة والديني�ة دورًا 
بارزًا وأساس�يًا يف عملية حماربة اإلره�اب والتصدي ألفكاره الضالة، ومنها 
املس�اجد التي هلا تأثري كبري عىل أفراد املجتمع، خصوصا أن بعض اجلامعات 
والشخصيات اإلرهابية ولألسف ال تتوانى قيد أنملة عن استخدام اخلطاب 
الديني والنصوص الرشيفة من الكتاب الكريم والسنة العطرة لتعزيز موقفها 
وتثبي�ت وجوده�ا وانتش�ارها، الس�يام وأن الش�عوب العربي�ة واإلس�المية 
تتأث�ر كث�ريا باخلطاب الدين�ي وهلا ثقة كبرية يف كل ما جاء ب�ه الدين احلنيف. 
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فاملوعظة واخلطبة والن�دوات وامللتقيات التي يقدمها علامء وخطباء ووعاظ  
ق�د أصبحت يف بع�ض األحيان الوس�يلة واألداة األساس�ية لتوعي�ة وتنوير 
عقول الشباب الذي حيتاج إىل رشح وتفسري سليم للنصوص املتعلقة بقضايا 

التكفري واجلهاد. 

إن للمس�اجد واملؤسس�ات الديني�ة يف الوطن العريب واإلس�المي دورا 
مه�ام يف حمارب�ة هذه الظاه�رة، الس�يام وأهنا من أكث�ر املؤسس�ات واجلهات 
ترضرا من األعامل اإلرهابية التي تشوه الصورة السمحة والرفيعة والطاهرة 
لبيت اهلل ورس�الة اإلسالم الس�امية. إن ثقة اجلامهري يف املساجد واملؤسسات 
الدينية قد سمحت يف كل األحيان بمحارصة هذه الظاهرة والرد عىل دعاهتا 
وش�خصياهتا. وه�ذا ما جعل اجلامهري تس�ري وف�ق القيم التي تدع�و هلا هذه 

املساجد وهي قيم التسامح واحلوار واحرتام اآلخر ورفض العنف.

6. 1. 3 دور األرسة

ضم�ن االس�رتاتيجية االجتامعي�ة العربي�ة ملحاربة ظاه�رة اإلرهاب ال 
يفوتنا أن نذكر الدور األس�اس الذي تلعبه األرسة يف هذا الصدد، خصوصا 
وأن هل�ا تأثريا كبريا وأساس�يا عىل الفرد؛ ألهنا ه�ي البيئة واحلاضنة األوىل يف 
تربيت�ه ومحايت�ه والدفاع ع�ن مصاحله، هلذا ف�إن لألرسة الق�درة الكبرية عىل 

توعية ومحاية أفرادها من هذه اآلفة.

والف�رد يقتن�ع ويتأث�ر يف العدي�د م�ن األحي�ان بأف�راد أرست�ه أكثر من 
اآلخري�ن خصوص�ا عندما يكون اخلطاب والس�لوك واألف�كار التي تتبناها 

األرسة جمتمعة تتسم باالعتدال واحلكمة والفهم الصحيح لألشياء.
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إن القي�م الت�ي تؤمن هب�ا األرسة يف وطنن�ا العريب واإلس�المي هي قيم 
التس�امح والتضامن ونبذ العنف وتش�جيع التعاون، وهذا ما جيعل منها سدا 
منيع�ا ضد األفكار الضالة والدخيلة. وال يمك�ن أن تصبح األرسة يف وطننا 
العريب أداة هدم بل ستبقى أداة بناء وتعمري. وال يمكن أن نتصور بأن األرسة 
املس�تقرة واملتامس�كة والواعي�ة بدورها االجتامع�ي املتميز س�تفرز أفكارا أو 
ش�خصيات إرهابية؛ ألن األفكار العدوانية والس�لوكيات اإلرهابية ال تنشأ 
وال ترتعرع إال يف بيئة هدامة تفتقد للحنان واالستقرار واالطمئنان األرسي.      

وبالرغم من أمهية الدور االس�رتاتيجي واحلي�وي الذي تقوم به األرسة 
العربي�ة يف حماربة اإلرهاب وحتص�ني أفرادها من األف�كار اهلدامة والضالة؛ 
إال أنه ولألس�ف ال نش�عر وال نستش�ف بأن هناك اهتامما كبريا من اجلهات 
الرس�مية وغري الرس�مية يف العامل العريب برضورة إدماجها يف برامج وخطط 

حماربة اإلرهاب. 

إن عن�ارص اإلقن�اع والتأث�ري التي متلكه�ا األرسة ال متلكه�ا أي جهة أو 
ش�خصية أو فك�رة أو برامج وخطط حماربة اإلره�اب، ألهنا هي التي تعرف 
طبيع�ة وخصوصية أفرادها وكيفية خماطبتهم وإقناعهم، ألن لكل فرد تركيبة 
نفس�ية واجتامعية يصعب التعامل والتفاع�ل معها. كام أن تأثريها يف قرارات 

أفرادها كبري. 

إن عملي�ة توظي�ف دور األرسة العربية يف اس�رتاتيجيات حماربة ظاهرة 
اإلره�اب تس�تلزم وتتطلب القي�ام بحمالت التوعي�ة االجتامعية املس�تمرة 
واملبارشة باس�تخدام وس�ائل اإلع�الم اجلامهريية وط�رق التواصل العرصية 
بقصد إقناعها برضورة املش�اركة يف حتصني أفراده�ا من األفكار واجلامعات 
اإلرهابية. كام تس�توجب العملي�ة إرشاك األرسة يف عملي�ة املتابعة وحتصني 
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الفئات االجتامعية احلساس�ة كالشباب من األفكار اإلرهابية، ألن الشاب يف 
بع�ض احل�االت يمكن أن يناقش ما س�معه أو ما قرأه م�ع أرسته، ألنه حيس 
ويشعر باحلرية واألمان عندما يتحدث ألهله، وهنا يدخل دور أولياء األمور 
لتصحيح األفكار الضالة والش�اذة واخلارجة ع�ن القانون والرشيعة والدين 

احلنيف.     

6. 1. 4 دور وسائل اإلعالم اجلامهريية

ُتس�تخدم وس�ائل اإلع�الم اجلامهريي�ة يف الع�امل العريب بش�كل كبري يف 
ه�ذه العملي�ة، وذل�ك عىل مس�تويات ع�دة، أمهها: إب�راز خط�ورة الظاهرة 
والدعوة لرفضها مجلة وتفصيال وتس�تخدم عدة مواد إعالمية لتحقيق ذلك: 
كالنرشات اإلخبارية، والربامج احلوارية، والندوات واملناقش�ات مع العلامء 
والش�خصيات املعروفة اجتامعيا وهذا ملا هل�ا من تأثري كبري عىل اجلمهور ويف 
عملية صناعة الرأي العام. كام ُتس�تخدم وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف إبراز 
املشاركة الكبرية والفعالة للجامهري الرافضة للسلوك اإلرهايب وكل ما له صلة 
به، وهذا ببث صور التضامن االجتامعي ومش�اركة كل الفئات واملؤسسات 

واجلمعيات واجلامعات االجتامعية يف مرشوع حماربة ظاهرة اإلرهاب.

 وتق�وم وس�ائل اإلع�الم اجلامهريي�ة العربي�ة بتغطي�ة كل املظاه�رات 
واملس�ريات واالحتجاج�ات والتجمعات االجتامعي�ة الرافضة لإلرهاب مما 
يزيد من فضح عيوب اإلرهابيني ويربز مدى بعدهم عن القيم التي يؤمن هبا 
املجتم�ع العريب ونبذه لألفكار اإلرهابية والعدوانية. لكن هنا جيب اإلش�ارة 
إىل أن وس�ائل اإلعالم هي س�الح ذو حدين فإذا مل تستعمل بطريقة منهجية 
وعلمي�ة واس�رتاتيجية واضحة املع�امل فإهنا تكون خادم�ة لإلرهاب أكثر من 
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خدمة املجتمع يف التخلص منه فاإلعالم العريب، مع األس�ف هو إعالم تابع 
يف معظمه ونالحظ هنا أن اإلعالم الدويل من  خالل وكاالت األنباء العاملية 
واملجمع�ات اإلعالمية العمالقة هو الذي حيدد األجندة واألولويات يف كل 
ما يتعلق باألعامل اإلرهابية واإلجرامية وما قامت به وسائل اإلعالم الدولية 
يف تغطي�ة العملي�ات اإلرهابية يف اجلزائ�ر خالل العرشية الس�وداء 1990� 

2000م، خلري دليل عىل ذلك .

6. 1. 5 دور النوادي

تعت�رب خمتلف الن�وادي الثقافية والرياضية واالجتامعي�ة  يف العامل العريب 
فض�اءات اجتامعي�ة وترفيهي�ة أساس�ية يلتقي فيها الش�باب لتب�ادل األفكار 
وممارس�ة هواياهت�م املفضل�ة وتنش�أ م�ا بني الش�اب والن�ادي عالق�ة قوية، 
خصوص�ا وأن�ه يقيض فيه وقت�ا طويال يتعرف عىل أنش�طته، وع�ىل القائمني 

عليه، وعىل رواده وحيقق آماله مما يزيد من ثقته واهتاممه هبم. 

كام أن طبيعة أنش�طة وفعالي�ات وبرامج النوادي تس�مح ببناء عالقات 
اجتامعية مستقرة ودائمة، السيام إذا ما وجد الشاب ما حيتاج إليه للتعبري عن 

هوايته واهتاممه. 

وق�د أصبحت النوادي يف بعض البل�دان العربية امللجأ واملكان املفضل 
للش�اب اهلارب من البطالة وقساوة ظروف املعيشة وغياب الربامج التنموية 
والش�عور بالتهميش وعدم االهتامم، وهذا ما جيعل منها مؤسسات اجتامعية 

ذات تأثري يف أفكار وسلوكيات روادها. 

وم�ن هذا املنطلق، فإنه ال يمك�ن أن نتجاهل الدور الفعال الذي يمكن 
أن تلعب�ه خمتل�ف هذه الن�وادي يف عملية حماربة ظاه�رة اإلرهاب من خالل 
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توعي�ة رواده�ا بمخاطرها وأرضارها، خصوصا وأن بعض الش�باب يثق يف 
زمالئ�ه ومدربيه ورواد الن�وادي وحيرتم أفكارهم وآراءهم أكثر من أي جهة 
أو ش�خص حت�ى وإن كانت يف بعض األحي�ان أرسته القريبة؛ ألن الش�اب 
حي�س ويش�عر باالهت�امم واالح�رتام والتجانس الفك�ري والثق�ايف مع رواد 

النادي أكثر من أي كان. 

ويبدو أن النوادي قد أصبحت لبعض الفئات االجتامعية أكثر من مكان 
للتس�لية وممارس�ة خمتلف اهلواي�ات ولقاء األحب�ة؛ إذ أصبح�ت مرجعيتهم 

الفكرية والنفسية التي يثقون فيها ويتأثرون هبا.          

إن إنش�اء وتش�جيع خمتلف أنش�طة وفعاليات وبرامج النوادي يف العامل 
العريب يسهم مبارشة يف حتصني فكر وسلوكيات الشباب من األفكار اهلدامة 
واإلرهابي�ة. ك�ام أن الفكر اإلره�ايب ال يمكنه أن يتط�ور يف البيئات اإلجيابية 
التي تشجع عىل اإلبداع واحلوار والتواصل وصقل مهارات وميول الشباب. 

وإن أهم مش�كل يعاين منه الكثري من الش�باب يف العامل العريب هو كيفية 
قضاء وقت الفراغ بسبب غياب املؤسسات واألنشطة والنوادي التي تسمح 
هل�م بالتواص�ل والتفاع�ل وممارس�ة مهاراهت�م وميوهلم. وقد تس�تغل بعض 
اجلامعات اإلرهابية هذا الوضع للتقرب من هؤالء الش�باب الذين يشعرون 

بالتهميش والضياع لتزج هبم يف غياهب األفكار املتطرفة والضالة. 

ولألس�ف ف�إن ع�ددا ال يعد وال حيىص م�ن املناطق واجله�ات يف العامل 
الع�ريب واإلس�المي، خصوص�ا يف األماك�ن النائي�ة والبعيدة ع�ن املدينة ال 
توجد فيها نواد  أو مؤسس�ات خاصة بالش�باب؛ إذ يعيش هؤالء عىل هامش 
املجتمع واملدنية والعرصنة. وهذا ما قد يمثل خطرا ويشكل يف نفس الوقت 

بيئة جاذبة ومشجعة لظهور وانتشار األفكار املتطرفة.  
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إننا ال يمكن أن نتصور بأننا س�نقيض عىل اإلره�اب وأفكاره العدوانية 
فق�ط باخلط�ط األمني�ة � القانونية ب�ل حيتاج األم�ر إىل بذل املزي�د من اجلهد 
يف توف�ري البيئ�ات اإلجيابي�ة للعيش الكري�م ملختلف ش�باب املجتمع وذلك 
بتوفري فرص ونواد ومؤسس�ات اجتامعية وثقافية ورياضية تستطيع احتضان 

أنشطتهم وآماهلم ومشاريعهم.

مما س�بق يتوجب عىل الدول العربية واإلس�المية االس�تثامر يف  الشباب 
م�ن خ�الل إنش�اء بنية حتتي�ة قوية يف جم�ال الن�وادي واجلمعيات واألنش�طة 
الثقافي�ة والرياضي�ة وهذا بتوفري املرافق الرضوري�ة لذلك وهنا جيب الرتكيز 
ع�ىل املناط�ق الريفي�ة  والنائية والق�رى املهمش�ة فاملالحظ أن صان�ع القرار 
الع�ريب ركز عىل املدن واملراكز احلرضية وأمهل األرياف واملناطق النائية التي 
أصبحت معاقل لإلرهاب واإلرهابيني نظرًا للفروق الكبرية بينها وبني املدن 

عىل خمتلف الصعد.           

6. 2 األبع�اد النظرية لالس�رتاتيجية االجتامعية ملحاربة 
اإلرهاب

لقد عرجنا يف النقاط السابقة عىل أهم املحطات االجتامعية ذات األمهية 
الك�ربى يف فهم الدور القيادي الذي تقوم به خمتلف املؤسس�ات واجلامعات 
االجتامعي�ة للتصدي لظاه�رة اإلرهاب من خالل حتصني الش�باب وتوجيه 

أفكارهم وسلوكياهتم نحو ما خيدم مصلحتهم واملصلحة العامة للمجتمع.
وضمن هذا الس�ياق، وإيامنا منا بأمهية رشح وتفسري األبعاد االجتامعية 
املرتبطة بتطور املجتمع ارتأينا التع�رض بالرشح والتحليل للنقاط واملفاهيم 
والعنارص النظرية والفلس�فية املتعلقة بفهم تركيبة وبناء املجتمع مما يساعدنا 
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يف بناء تصور ش�امل ومتكامل عن الواق�ع االجتامعي الذي يمكن أن يكون 
يف متاس مبارش مع قضايا اإلرهاب.

ك�ام أن التع�رض للبعد النظ�ري والفلس�في ملختلف املفاهي�م املرتبطة 
باملجتم�ع يس�هم يف توضي�ح الص�ورة ح�ول الق�وى واجله�ات واجلامعات 
االجتامعية الفاعلة التي يمكن أن تلعب دورا مهام يف حماربة األفكار املتطرفة 

والدخيلة عىل املجتمع. 

6. 2. 1 الظاهرة االجتامعية   
يندم�ج الف�رد يف احلياة اإلنس�انية من خ�الل تفاعله املب�ارش باملجتمع، 
فيكتس�ب منه قيم�ه ومعتقداته، وحت�ى ضمريه األخالقي. فالف�رد هو نتاج 
املجتم�ع؛ وال يمكن أن يعي�ش بمعزل عنه. ويتش�كل املجتمع من وحدات 
معق�دة. »وق�د أصبح الرتكي�ب والتعقيد بمثاب�ة قانون اجتامع�ي يتحكم يف 
 Emile كل الظواه�ر االجتامعية« كام يقول املفكر االجتامعي )اميل دوركايم

 .)Durkheim

فام هي الظاهرة االجتامعية؟ وما خصائصها وأنواعها؟   
يتك�ون املجتمع م�ن جمموعة م�ن الظواه�ر االجتامعية؛ والت�ي يعرفها 
)اميل دوركايم Emile Durkheim( بقوله »إهنا كل رضب من السلوك، ثابتا 
كان أم غ�ري ثابت، يمكن أن يبارش نوعا م�ن القهر اخلارجي عىل األفراد، أو 
هي كل س�لوك يع�م يف املجتمع ب�أرسه«. )اميل دوركاي�م، 1998م: 68(. 
فالظاهرة االجتامعية هي كل ما يميز املجتمع، وما يطبعه من سلوك، وتفكري، 
وشعور: كظاهرة العنف، واألمية، والنظام، واملخدرات، والزواج، والبطالة 
والطالق…ال�خ وللظاهرة االجتامعية قوة تأثريية، ملا هلا من س�لطة تفرضها 

عىل الفرد واجلامعة )بدوي، 1998 م: 168(، فهي نتاج الضمري اجلامعي.
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6. 2. 1. 1 خصائص الظاهرة االجتامعية
لفهم طبيعة الظاهرة االجتامعية وضع علامء االجتامع خصائص متيزها، 

ولعل أمهها ما ييل )الدليمي، 2002 : 18 � 22(:

� الظاهرة االجتامعية إنسانية : فهي وليدة املجتمع اإلنساين فقط.

�  الظاه�رة االجتامعي�ة جربية: فهي تل�زم أفراد املجتمع بأنامط س�لوكية 
معينة، ومنها رفض العنف وقبول قواعد العيش املشرتك.

�  الظاهرة االجتامعية عامة: فجميع أفراد املجتمع، ومؤسساته، وطبقاته 
تأخ�ذ بنظام الظاه�رة االجتامعية. إن فكرة رف�ض التطرف والعنف 

مرفوضة من طرف كل الفئات والطبقات واملكونات االجتامعية.

�  الظاه�رة االجتامعي�ة واقعية: فهي حمققة يف واقع األفراد، وليس�ت من 
خياهلم. أي أن فكرة حماربة العنف والتطرف واإلرهاب هي أس�اس 

موجود يف واقع األفراد.

�  الظاهرة االجتامعية مرتابطة: فهي ليست منعزلة عن الواقع االجتامعي، 
بل تتأثر وتؤثر فيه. إن حماربة األفكار اإلرهابية تستوجب وضع برامج 
اجتامعية، وأمنية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية موحدة هبدف حماربة 

ظاهرة اإلرهاب عرب عدة جبهات. 

�  الظاه�رة االجتامعي�ة متغرية: فهي ليس�ت جامدة، ب�ل تتغري وفق تغري 
البيئ�ة االجتامعي�ة. وبالت�ايل يمك�ن تغي�ري آراء وأفكار وس�لوكيات 
الش�باب الذين وقعوا يف ف�خ اجلامعات اإلرهابية وتأث�روا بأفكارها 

وأهدافها.  

�  الظاه�رة االجتامعي�ة تارخيي�ة: فهي مش�حونة بال�رتاث الش�عبي من: 
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ع�ادات، وتقالي�د، وقيم اجتامعية. إن قيم الس�لم والتع�اون والوئام 
امل�دين ورفض التطرف وعدم اس�تخدام العنف هي قديمة يف الثقافة 

الشعبية العربية واإلسالمية.  

الظاهرة االجتامعية تلقائية: فهي موجودة قبل وجود الفرد. فالفرد يولد 
وجي�د جمتمعا قد س�بقه يمده بقيم الس�الم واملحبة ورفض العن�ف. إن الفرد 

يتلقى قيمه وأفكاره من املجتمع.

6. 2. 1. 2 تصنيف الظاهرة االجتامعية
 صن�ف عل�امء االجت�امع الظاه�رة االجتامعي�ة لقس�مني: )الدليم�ي، 

2002م: 23 � 26(.

أوال: الوحدات االجتامعية
يتكون املجتمع من وحدات اجتامعية، ولعل أمهها ما ييل:

1� اجلامعات البيولوجية

 كاألرسة الت�ي جتس�د رابط�ة الدم ب�ني أفرادها. ومتث�ل األرسة الوحدة 
األساسية يف نشأة املجتمع. ويتلقى الفرد من أرسته: اللغة، والقيم، واملفاهيم 
االجتامعية التي تؤهله لالندماج يف النس�ق االجتامعي. كام أن لألرسة سلطة 

مبارشة عىل كل أفرادها.

وك�ام ذكرنا من قب�ل، فإن لألرسة ق�درة عىل التأثري املب�ارش والفعال يف 
عملية حماربة األفكار واجلامعات اإلرهابية والضالة، وهذا من خالل قنوات 
اإلقن�اع والرتبي�ة والتعليم وتنش�ئة الف�رد تنش�ئة صاحلة عىل القيم الس�ليمة 
الرافضة الس�تخدام كل أش�كال العن�ف والتعدي عىل حرم�ات وممتلكات 

اآلخرين.
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2�  اجلامعات اجلغرافية

ترتكز اجلامعات اجلغرافية ع�ىل وحدة اإلقامة يف مكان واحد. فاإلقامة 
مع�ا ت�ؤدي إىل تكوين ص�الت وعالق�ات متبادل�ة. فاالنتامء لنف�س املنطقة 
اجلغرافية خيلق نوعًا من الوحدة بني أفراد املنطقة نفسها. كام أن عالقة اجلوار 
ه�ي عالقة قوي�ة ومتينة؛ فهي ليس�ت مبنية عىل املنفعة املتبادلة فحس�ب، بل 

وعىل املشاركة يف الواقع واملصري املشرتك.

وتلع�ب اجلامعات اجلغرافية دورا مهام يف حتديد الس�لوكيات التي يلتزم 
هبا أفرادها، هلذا فإن هذه اجلامعات يمكنها أن تسهم مبارشة يف حماربة األفكار 
والسلوكيات اإلرهابية، خصوصا وأنه بإمكاهنا متابعة ومراقبة كل اجلامعات 

واألفكار الدخيلة.    

3 � اجلامعات االجتامعية

تعتمد هذه اجلامعات عىل عامل اجتامعي مش�رتك: كاالش�رتاك املهني، 
أو الديني، أو السيايس، أو املنظامت االجتامعية…الخ كام أن العامل املشرتك 
يسهم بقدر كبري يف خلق روابط وأوارص قوية بني أفراد اجلامعة نفسها؛ بل إن 
الفرد خيضع يف غالب األحيان وبش�كل واضح  لرؤية ونظام هذه اجلامعات. 
ك�ام متثل اجلامع�ات االجتامعية مجاعات فاعلة يف املجتم�ع، نظرا لقدرهتا عىل 

فرض النظام، ومسامهتها يف عملية التنمية الشاملة.

وبطبيع�ة احل�ال فإن اجلامع�ات االجتامعية يمكنها املس�امهة واملش�اركة 
يف حماربة ظاهرة اإلرهاب وذلك بمش�اركتها الفعالة يف الكش�ف والتش�هري 

باألفكار اهلدامة والعدوانية. 
ولق�د تابعن�ا مرات عديدة مش�اركات اجلامع�ات االجتامعي�ة يف تنظيم 
وحش�د اجلامهري يف املس�ريات والتجمع�ات التي هتدف لنب�ذ العنف وتدعو 
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للتس�امح والوئام املدين والتضامن الش�عبي. كام يمك�ن أن تلعب اجلامعات 
االجتامعي�ة دورا مهام وبارزا يف توعية أتباعها من خماطر االنزالق يف غياهب 
الفك�ر اإلره�ايب، خصوصا وأهن�ا متتلك تنظي�امت اجتامعية كثرية ومتش�عبة 

ونشطة وهلا يف نفس الوقت سلطة عىل أتباعها.  
ثانيا: العمليات االجتامعية

تتمثل هذه العمليات يف األنش�طة اجلامعي�ة التي تتحقق عرب العالقات، 
واألفع�ال، واحل�ركات االجتامعي�ة. وتعتمد ه�ذه العمليات ع�ىل احلاجات 
األساس�ية للفرد: كاحلاجات احلياتية املادية، واحلاجات السياس�ية ضمن ما 
يدخ�ل يف تنظي�م عالقات األف�راد، وأخريا احلاج�ات الروحي�ة: املتمثلة يف 

املعتقدات، واملقدسات.
ويمكن أن تربز أنش�طة املجتمع املدين أو اجلمعيات األهلية ضمن هذا 
اإلطار؛ ألهنا تعمل عىل تنشيط احلياة االجتامعية يف خمتلف املجاالت وتسهم 
يف خدم�ة خمتل�ف القضاي�ا االجتامعي�ة والسياس�ية واالقتصادي�ة والثقافية. 
واملجتمع�ات املع�ارصة باتت ال تع�رتف بالعمل االجتامع�ي؛ إال من خالل 

التنظيم والتنسيق يف إطار ما يعرف باملجتمع املدين.
ولألس�ف، فإن بعض الدول العربية تنظر نظرة س�لبية ألنشطة املجتمع 
امل�دين وترى بأنه ينافس�ها ويف بع�ض املرات ييء هلا مما دفعه�ا إىل التضييق 
وحماربة هذه اجلمعيات بحجج واهية، كان من الواجب عىل هذه الدول فتح 
املجال وتش�جيع مجيع املب�ادرات االجتامعية واجلمعيات األهلية للمس�امهة 
واملش�اركة اإلجيابي�ة يف خدمة الصالح العام؛ ذلك أن املس�ؤولية عظيمة وال 
تس�تطيع حتى الدول بحكوماهتا ومؤسساهتا وشخصياهتا حل مجيع مشاكل 
وقضاي�ا املجتمع. وبالتايل: أين هو املش�كل عندما تس�هم هذه اجلمعيات يف 

خدمة الوطن ضمن الرشوط والضوابط التي يضعها القانون؟.



226

إن للجمعي�ات األهلية قدرة كبرية عىل حمارب�ة األفكار اإلرهابية، ألهنا 
ع�ىل عالق�ة مب�ارشة ودائمة م�ع اجلامهري، فه�ي عىل عل�م ب�كل التطورات 
والتح�والت االجتامعي�ة، ب�ل إن العديد م�ن األفراد يثق�ون وحيرتمون هذه 

اجلمعيات التي تسعى حلل مشاكلها وخدمتهم. 

جيب عىل احلكومات العربية املترضرة من األعامل واألنش�طة اإلرهابية 
أن ت�درك أن م�رشوع حمارب�ة األف�كار اإلرهابي�ة وإس�تئصاهلا م�ن الواق�ع 
واملخي�ال االجتامعي حيتاج لتكاتف وتضاف�ر مجيع اجلهود، خصوصا جهود 
األرسة، والن�وادي، واجلامعات اجلغرافية، واملس�اجد، واجلمعيات األهلية، 
واجلامع�ات االجتامعية، ألهن�ا تعرف كيف ختاطب األفراد ومتلك الوس�ائل 

اإلقناعية لعلمها بخصوصيات وسامت أفرادها وأتباعها. 

6. 2. 2 التغيري االجتامعي  يف خدمة السلم االجتامعي

 Social Change لق�د أمجع عل�امء االجتامع ع�ىل أن التغيري االجتامع�ي
ه�و أه�م ما ميز املجتمع�ات البرشي�ة. فالتغيري االجتامعي قد حيدث بش�كل 
آيل وطبيع�ي نتيجة حاجة املجتمع للتغيري. كام قد حيدث بش�كل قرسي، من 

خالل قوة القوانني واحلروب. 

فام هو مفهوم التغيري االجتامعي؟ وما طبيعته؟

6. 2. 2. 1مفهوم التغيري االجتامعي   
إن مفه�وم التغي�ري ه�و مفهوم فلس�في اس�تطاعت الفلس�فة الغربية يف 
ع�رص التنوير أن ختضعه ألهدافها. ولعل أهم هدف جاءت به هذه الفلس�فة 
ه�و التغيري عىل مس�توى الس�لوك االجتامعي هبدف خلق ن�وع من التجانس 
املجتمع�ات  أن  والثق�ايف خصوص�ا  والفك�ري،  والس�يايس،  االجتامع�ي، 
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األوروبي�ة مل تكن تعرف، إال  التباين�ات الطبقية، والثقافية، واالقتصادية…
الخ.

جاءت فكرة التغيري االجتامعي منذ هناية القرن السابع عرش متزامنة مع 
ظه�ور فك�رة الدولة القومية يف أوروبا والدعوة إلنش�اء جمتمع أكثر جتانس�ا. 
فمفه�وم التغي�ري االجتامع�ي ارتب�ط بفلس�فة التأثري ع�ىل الس�لوك الفردي، 
واجلامع�ي، وعىل العالقات االجتامعية املختلف�ة هبدف حتقيق جمتمع متكافل 

ومتضامن. 
ويف املجتمعات املعارصة أصبح التغيري االجتامعي هيدف لتعديل سلوك 

الفرد وفق قيم اجتامعية معينة ختدم يف أساسها املصلحة العامة للمجتمع. 
وال ب�د من اإلش�ارة يف ه�ذا الس�ياق إىل أن عملي�ة التغي�ري االجتامعي 
اعتمدت يف القديم عىل الطرق احلربية، أي استخدام القوة يف عملية التغيري؛ 
إال أنه وبشكل واضح أصبحت هذه العملية تتم يف العرص احلديث باألساليب 

السلمية واإلقناعية بسن الترشيعات والقوانني املنظمة للمجتمع.   
وع�ىل ضوء ذلك تعترب فك�رة التغيري االجتامعي الفك�رة اجلوهرية التي 
يمكن اس�تخدامها يف وضع اس�رتاتيجيات وخطط حماربة ظاهرة اإلرهاب، 

وذلك وفق مستويات التغيري االجتامعي املعروفة.  

6. 2. 2. 2 مستويات التغيري االجتامعي
يمكننا حرص ثالثة مستويات للتغيري االجتامعي عىل النحو اآليت:

1 � تغيري املعتقدات
 تعترب املعتقدات من أقوى ما يؤمن به اإلنسان، ملا متثله من إطار مرجعي، 
وروح�ي. كام أن مصادر معتق�دات الفرد قد تكون دينية، أو إيديولوجية، أو 

اجتامعية كالتقاليد، والعادات الراسخة يف الذاكرة اجلامعية للمجتمع. 
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األداة  االجتامعي�ة  واملنظ�امت  املؤسس�ات  وخمتل�ف  األرسة  وتعت�رب 
األساسية يف عملية ترسيخ املعتقدات االجتامعية لدى األفراد. وتعترب التنشئة 
االجتامعية من أهم سبل ترسيخ املعتقدات؛ ألهنا تضمن تربية وتنشئة النشء 

وفق القيم واملعتقدات السائدة يف املجتمع.
إن عملي�ة تغي�ري املعتق�دات اخلاطئ�ة م�ن أصع�ب عملي�ات التغي�ري 
االجتامع�ي؛ ألن ه�ذه املعتق�دات هي نتاج ع�رشات، بل مئات الس�نني من 
التلق�ني والرتس�يخ. ك�ام أن ه�ذه املعتق�دات اخلاطئ�ة � واملرس�خة يف ذه�ن 
اجلامع�ات اإلرهابي�ة� ه�ي الت�ي تتحكم يف كثري م�ن س�لوكيات اإلرهابيني 
وأتباعه�م. وم�ن هنا، ف�إن أهم خطوة يف حماربة املش�اريع واألف�كار الضالة 
ه�ي التغيري يف املعتقدات، خصوص�ا باالعتامد عىل اخلطاب الديني. ذلك أن 
اإلسالم يف جوهره يرفض رفضا قاطعا قتل األبرياء، وترويع الناس من دون 
س�بب، وانته�اك حرمات اآلخرين. ويف نفس الوق�ت، فإنه يدعو إىل احرتام 
احلياة وممتلكات وس�المة األفراد؛ وإىل استخدام احلكمة، واملوعظة احلسنة، 

واملجادلة بالتي هي أحسن يف الدعوة. 
وهنا يربز دور املؤسس�ات الدينية، واملس�اجد، واجلمعي�ات، والعلامء، 
واخلطب�اء، والدع�اة، والصاحل�ني من هذه األم�ة يف عملي�ة التوعية وتبصري 
اجلامه�ري بحقيقة وأخط�ار االنزالق يف الفكر اإلرهايب ال�ذي ييء كثريا إىل 

صورة اإلسالم السمحة.
إن مس�ؤولية ه�ؤالء يف توعية اجلامه�ري هبذه اآلفة القاتل�ة واهلدامة هي 

مسؤولية كبرية ال يمكن ألي عاقل أن يتجاهلها. 
2� تغيري األفكار

تعترب األفكار بعد املعتقدات املستوى الثاين الذي يؤمن به اإلنسان. وقد 
تك�ون األفكار عب�ارة عن وجهة نظر، أو رأي، أو حكم معني عن ظاهرة ما. 
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فالفكرة هي املعنى، أو الفهم الذي يتصوره الفرد عن الظاهرة. ويتحول هذا 
الفهم من خالل عملية اإلدراك لصورة ذهنية. 

فاألفكار هي نتاج جمموعة من املؤثرات والتيارات املحيطة بالفرد ترتجم 
لسلوك معني. وال يمكن أن نتصور بأن األفكار هي نتاج واقع اجتامعي واحد 
ومتجانس؛ بل يمكن أن تتأثر بأفكار دخيلة ووليدة جمتمعات أخرى. وتتيح 
العومل�ة يف أبعاده�ا الثقافية والفكري�ة فرصا وقنوات عدي�دة لتبادل األفكار 

باستخدام وسائل اإلعالم اجلامهريية وبخاصة اإلنرتنت.  

وع�ىل ض�وء ذل�ك، يمك�ن اس�تخدام خمتل�ف املؤسس�ات واملنظ�امت 
االجتامعي�ة يف عملية توعية اجلمه�ور بخطورة األف�كار اإلرهابية من جهة، 
وغ�رس األفكار والقيم اإلجيابية التي ختدم مصلح�ة أفراد املجتمع من جهة 

ثانية. 

إن حماربة خمتلف األفكار اإلرهابية حتتاج لتضافر مجيع اجلهود والطاقات 
االجتامعية احلية وعىل رأس�ها وس�ائل اإلعالم اجلامهريية، وهذا لقدرهتا عىل 
التأثري واإلقناع ونظرًا للدور االسرتاتيجي الذي تلعبه يف تشكيل الرأي العام 

والتأريخ اليومي لذاكرة املجتمع وأحداثه.

3 � تغيري السلوك  

يرتج�م الس�لوك عملي�ا معتق�دات وأف�كار الف�رد، كأس�لوب ونم�ط 
حي�اة معني. »فس�لوك أي ف�رد أو مجاعة يتجس�د دائام يف نوع�ني: تصورات 
)أفكار( Ideas، أفعال Actions وجتس�د الثانية، أي األفعال تقدم األوىل، أي 
التص�ورات )األفكار( وإخراجه�ا إىل حيز الوج�ود«. )الدليمي، 2002م: 

.)26
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 ويتحكم املجتمع يف سلوك الفرد، من خالل آليات الضبط االجتامعي، 
أو القه�ر االجتامعي؛ أي أن املجتمع يس�عى من خالل مؤسس�اته إىل توجيه 
وضب�ط س�لوك أفراده وفق قي�م ومصالح معينة، وهذا نظرا ملا له من س�لطة 

فعلية عليهم. 

وبالتايل، فإنه ال يمكن تغيري سلوك اإلرهابيني؛ إال من خالل التغيري يف 
معتقداهتم وأفكارهم. 

إن سلوك اإلرهابيني هو سلوك عدواين وإجرامي ال رمحة فيه وال شفقة 
حيت�اج إىل فهم�ه م�ن خالل التحلي�ل النف�ي واالجتامعي لطبيعة ش�خصية 
اإلره�ايب؛ ألن�ه س�لوك غ�ري س�وي وال يعك�س ش�خصية طبيعي�ة وعادية 
فاإلره�اب جي�ب أن ُيعالج كفك�رة أوال ثم كفع�ل ثانيًا أي ُيعالج يف النس�ق 
القيم�ي  والفك�ري لإلره�ايب وبع�د معاجل�ة اإلره�ايب عىل مس�توى أفكاره 
ومعتقداته يرشع بعد ذلك يف عملية إقناع هذا الشخص اإلرهايب غري السوي 
ك�ي يتخىل عن أفكاره الظالمية واإلرهابية اإلقصائي�ة ويتبنى أفكارًا جديدة 
تنب�ذ العن�ف وتؤمن بالوئ�ام واملحبة واح�رتام اآلخر واحرتام قي�م املجتمع 

ومبادئه.

6. 2 .3  مصادر التأثري عىل الفرد

كل�ام فهمنا طبيعة املجتمع واملراحل الت�ي يمر هبا الفرد ضمن فضاءات 
التنش�ئة االجتامعي�ة أدركن�ا أمهية تبن�ي عملي�ة التغيري االجتامع�ي يف حماربة 
ظاه�رة اإلرهاب. إضافة للعن�ارص واملكونات التي تتضمنه�ا عملية التغيري 

االجتامعي، فإهنا تشتمل عىل مكونات إضافية، وهي تتمثل فيام ييل :  
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6. 2. 3. 1 تغيري االجتاه
اهت�م عل�م النف�س االجتامع�ي باالجت�اه، كمفه�وم مرتب�ط بالطبيع�ة 
االجتامعي�ة للف�رد. ويع�رف كات�ز Katz االجتاه بقوله: »إنه اس�تعداد س�ابق 
ل�دى الفرد لتقدير فكرة أو رمز، أو ظاه�رة معينة يف عامله بطريقة جتعله يقبل 
هذه الفكرة أو يرفضها«. )Katz, 1972 : 19(. واالجتاه اعتقاد، أو فكرة، أو 
موقف يتبناه الفرد؛ مما يؤثر بشكل عميق يف سلوكه وقناعاته، ومن ذلك مثال 

تبني األفكار اإلرهابية، واالنضامم للجامعات اإلجرامية. 

وعىل ضوء ذلك يمكننا احلديث عن اجتاهات خمتلفة، س�واء ذات أبعاد 
سياسية، أو دينية، أو فلسفية، أو فنية…الخ.

هن�اك عوامل كثرية تس�اعد يف تش�كيل االجتاهات، ومنها: املؤسس�ات 
واملنظ�امت االجتامعي�ة، أو بعب�ارة أخ�رى البيئ�ة االجتامعي�ة م�ن مدارس، 
وجامع�ات، ومس�اجد، ون�واد رياضية. وتس�هم األرسة كذلك ب�دور كبري 
يف تش�كيل اجتاهات األف�راد من خالل قنوات التنش�ئة االجتامعي�ة والرتبية 

والتعليم وغرس القيم واالجتاهات.

إضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن طبيعة نفس�ية الفرد قد هتيئ�ه لتبني اجت�اه معني، 
والدلي�ل عىل ذلك فإن الفرد ذا الش�خصية اإلجرامية قد يتجه لتبني األفكار 

اإلرهابية وتشكيل مجاعات إرهابية.

إن تبني اجتاه معني ليس حتميا وأبديا، بل بالعكس فإن الكثري من الناس 
يغريون اجتاهاهتم ألس�اب وعوامل كثرية إن االجتاهات غري ثابتة تتغري بفعل 
عوام�ل عديدة. ولقد حدد علامء االجتامع بعض األس�اليب املوضوعية التي 

تساعد يف فهم عملية تغيري االجتاه، ومنها ما ييل )العقاد،1989م: 48(.
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1� انتقال الفرد من مجاعة إىل أخرى

إن ل�كل مجاع�ة اجتاه�ًا معين�ًا تفرضه ع�ىل أعضائها، فانتق�ال الفرد من 
مجاع�ة إىل مجاعة أخ�رى يؤدي لتغيري اجتاه�ه. ومن ذلك مث�ال: انتقال الفرد 
م�ن مجاعة أو منظمة تدعو وتتبن�ى خططًا وبرامج إرهابية إىل مجاعة أو ناد أو 

حزب يدعو الستخدام الطرق السلمية يف التغيري واحلوار مع اآلخر. 

2� التغيري يف املواقع

إن حت�ول الف�رد م�ن وض�ع اجتامع�ي آلخ�ر يؤث�ر مب�ارشة يف اجتاه�ه، 
خصوص�ا إذا م�ا تعل�ق وارتب�ط ذل�ك بتغي�ري يف ظ�روف املعيش�ة وحتس�ني 
الظروف االقتصادية ذلك أن الكثري من الشباب العريب ينضم أو يتعاطف مع 
اجلامعات اإلرهابية نظرا لس�وء ظروفه املعيشية: كالبطالة والتهميش والفقر 
واجلهل؛ هلذا فإن احلكومات العربية مطالبة بتحس�ني ظروف معيشة شعوهبا 

باالستثامر يف خمتلف املشاريع التنموية حتى تضمن لشعوهبا كرامة العيش. 

3� التغيري القرسي يف السلوك

تس�تخدم بع�ض القوان�ني والترشيع�ات، من أج�ل إجب�ار األفراد عىل 
تعدي�ل س�لوكهم. فالعيش املش�رتك واحلفاظ ع�ىل كيان ووح�دة ومصالح 
املجتم�ع حيتاج إىل س�ن ترشيع�ات وقوانني تنب�ذ وتعاقب كل من يس�تخدم 

العنف ضد األبرياء ومصالح األمة. 

4� االتصال املبارش بموضوع االجتاه

إن املعرف�ة املبارشة واملتعمقة بموضوع االجتاه تس�مح للفرد باكتش�اف 
اجلوان�ب اإلجيابي�ة، أو الس�لبية يف ه�ذا االجت�اه. وهن�ا تظهر احلاج�ة امللحة 
للقيام بحمالت توعية اجتامعية وإعالمية واسعة تشارك فيها كل املؤسسات 
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واجلمعيات ووس�ائل اإلعالم اجلامهريية واملساجد والنوادي والشخصيات 
املعروف�ة ل�رشح وتنبيه وتوعية الش�باب بأخط�ار الظاه�رة. إن جهل بعض 
الشباب بموضوع وأخطار وتبعات السلوك اإلرهايب قد يكون أحد األسباب 
التي تقف وراء انضاممهم إىل اجلامعات اإلرهابية. واملالحظ بأن هناك نقصا 
كب�ريا يف الع�امل العريب حلم�الت التوعية املوجهة للجمهور م�ن أجل تعريفه 

بالظاهرة وخطورهتا عىل مستقبل املجتمع.

5 � أثر وسائل اإلعالم واالتصال اجلامهريية يف تغيري االجتاهات

إن لوس�ائل اإلعالم واالتصال اجلامهريية القدرة عىل تقديم املعلومات 
بش�كل جذاب ومقنع. وتعترب وسائل اإلعالم واالتصال اجلامهريية من أهم 
الوسائل املستخدمة يف عملية تغيري االجتاهات، بل ويف خلق اجتاهات جديدة 
خصوص�ا إذا م�ا تعززت رس�التها بالط�رق واآلليات االجتامعي�ة األخرى: 

كاألرسة، أو املسجد، أو النادي، أو املدرسة…الخ

ويمك�ن لوس�ائل اإلع�الم واالتصال اجلامهريي�ة أن تلع�ب دورا كبريا 
يف عملي�ة التوعية االجتامعية وإقن�اع اجلمهور برضورة تبن�ي القيم اإلجيابية 
التي يقوم عىل أساس�ها املجتمع العرصي. وال يمكن أن نحقق نتائج مرضية 
وفعال�ة يف عملية حماربة ظاهرة اإلرهاب؛ إال من خالل توظيف واس�تخدام 
وس�ائل اإلعالم واالتصال اجلامهريية بش�كل واس�ع ومس�تمر، وذلك ببث 
برام�ج توعوي�ة، وأفالم درامي�ة، وحتقيق�ات ميدانية ون�دوات حوارية تربز 

الوجه احلقيقي والصورة الظالمية للجامعات اإلرهابية.

ولألس�ف فإن وس�ائل اإلعالم واالتص�ال اجلامهريية يف الع�امل العريب 
بش�كل ع�ام ال متل�ك اإلمكان�ات املادي�ة والدعم ال�كايف لتقوم هب�ذه املهمة 
الكب�رية التي حتت�اج إىل توظي�ف طاقات برشي�ة متخصصة وك�وادر مؤهلة 
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ووس�ائل تقنية وميزانيات معتربة إلنجاز الربامج واملواد اإلعالمية واألفالم 
واملسلس�الت الت�ي توع�ي اجلمه�ور بأخط�ار وآث�ار الظاهرة عىل مس�تقبل 

الشباب والوطن ككل.

ويف أحس�ن األحوال، فإن وسائل اإلعالم واالتصال اجلامهريية العربية 
تكتف�ي بب�ث التغطيات اإلخباري�ة والن�رشات والبيانات الرس�مية بالصور 
املأخوذة من األرشيف. واملشكلة املطروحة اليوم بقوة هي أنه باستثناء بعض 
الفضائي�ات املع�دودة جدا يف الع�امل العريب والتي متيزت بأس�لوهبا العرصي 
واحل�ريف يف تغطية أح�داث وأخبار العملي�ات اإلرهابية، ف�إن بقية القنوات 
والوسائل تس�تخدم األساليب الروتينية والكالسيكية والتقليدية التي تفتقد 

احلرفية والتميز واإلقناع.   

إن حمارب�ة ظاه�رة اإلرهاب هي مس�ؤولية كبرية وعظيم�ة ال يمكن أن 
تبقى وس�ائل اإلع�الم واالتصال اجلامهريية يف العامل الع�ريب غري مؤهلة ألن 

تلعب فيها دورها األسايس والطبيعي خدمة ملصلحة الوطن والشعب. 

6. 2. 3. 2 التنشئة االجتامعية     
متثل التنش�ئة االجتامعية عملية اس�تيعاب الفرد للخربة االجتامعية، من 
أج�ل الدخول إىل الوس�ط االجتامعي وإىل منظومة الرواب�ط االجتامعية. كام 
متث�ل عامل جتدي�د للروابط االجتامعية من جانب الفرد عن طريق مش�اركته 

الفعالة يف الوسط االجتامعي. )العقاد، 1989م: 51(.

ومتثل األرسة النواة األساس�ية يف عملية التنش�ئة االجتامعية؛ ألن الفرد 
يتلقى كل أساس�يات املجتمع وقواعد العيش املش�رتك منه�ا، وتزوده بالقيم 
واللغة وأنامط التعامل والتفكري حتى يصبح فردا كامل احلقوق والواجبات. 
أضف إىل ذلك، فإن هناك عدة مؤسس�ات ومنظ�امت اجتامعية تلعب الدور 
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نفس�ه كاملدارس، والنوادي، ووس�ائل اإلعالم واالتص�ال واملجتمع املدين. 
والتنش�ئة االجتامعية ال تقترص عىل س�نوات الطفولة، بل تس�تمر مدى احلياة 
يتعلم الفرد من خالهلا خربات ومعلومات جديدة. وقد حدد علامء االجتامع 
ثالث مراحل أساسية يمر هبا الفرد يف عملية تنشئته االجتامعية، وهي  كالتايل: 

1�  مرحلة التنشئة املبكرة

وتضم فرتة الطفولة، ففي هذه الفرتة يتلقى الطفل كل معارفه ومعلوماته 
م�ن األرسة واملؤسس�ات الرتبوي�ة واالجتامعي�ة. إن اخلربات التي يكتس�بها 
الطفل خالل هذه الفرتة هي التي تؤثر يف تكوين شخصيته يف مرحلة الرشد.

إن العديد من الش�باب املتأث�ر باألفكار اإلرهابي�ة والعدوانية يف بعض 
احل�االت قد مر بمواقف ومراحل صعبة خالل فرتة طفولته، ذلك أن فقدان 
احل�ب واحلن�ان والرعاية الس�ليمة يّولد، يف بعض احل�االت، حقدا وكراهية 
وح�ب االنتق�ام من املجتمع، وه�ذا ما يش�كل أرضية خصبة للتأث�ر بأفكار 

اجلامعات اإلرهابية والسلوك اإلجرامي.

إن االهت�امم بالتنش�ئة االجتامعي�ة للطف�ل يس�اعد يف تكوي�ن جي�ل من 
املواطنني امللتزمني بقيم وقواعد جمتمعهم.

2 � مرحلة احلياة العملية

متثل هذه املرحلة مرحلة نضج الفرد ودخوله النش�اط العميل. ويف هذه 
املرحل�ة تق�وم النقابات املهنية، واألحزاب السياس�ية، والن�وادي الرياضية، 

والثقافية بعملية التنشئة االجتامعية.

إن الف�رد يتأثر بش�كل أو آخر بقي�م وأفكار النقابة أو احلزب الس�يايس 
الذي ينتمي إليه الشرتاكه وتقاسمه ملعظم األفكار والسلوكيات التي يتبناها 
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احل�زب أو النقاب�ة. والف�رد يميل بطبعه الح�رتام أفكار من يعي�ش ويتعامل 
معهم حتى ال يشعر بالعزلة والوحدة. 

وهنا تظهر احلاجة امللحة لتش�جيع هذه املؤسس�ات للمشاركة يف عملية 
توعية وتعليم أتباعها قيم السلم واالحرتام ونبذ األفكار اإلرهابية األصولية 

والسلوك املنحرف من أجل بناء جمتمع يسوده االحرتام والوئام املدين.

ال يمك�ن االس�تهانة بال�دور ال�ذي يمك�ن أن تلعب�ه هذه املؤسس�ات 
واجلامع�ات االجتامعية؛ ألهنا متلك قوة تأثري وإقناع ربام ال متلكها العديد من 

الدوائر واملؤسسات الرسمية. 

3 � مرحلة التقاعد

 ت�أيت ه�ذه املرحلة بع�د مرحلة النش�اط العميل حني يصب�ح للفرد دور 
متميز يف املجتمع. ففي هذه املرحلة ال يقترص الفرد عىل فهم مضمون التنشئة 

االجتامعية، بل جيدد ويسهم يف إثرائها.

إن جي�ل الكب�ار يف الس�ن يمكنه املش�اركة يف حماربة األف�كار اإلرهابية 
بتعلي�م جيل الش�باب قيم الوطنية والدف�اع عن املصلحة العلي�ا للوطن. إن 
املجتم�ع يقدر وحيرتم جتربة وخربة هذا اجليل الذي لعب دورا رئيس�ا يف بناء 
والدف�اع ع�ن مصالح املجتم�ع، ومل يرتدد يف حماربة كل من تس�ول له نفس�ه 
املس�اس بوحدة وكي�ان املجتمع. إن خ�ربة هذا اجليل كب�رية وجتربته عظيمة 
وعط�اءه ال يتوق�ف وال يمك�ن االس�تهانة يف قدرت�ه يف املش�اركة الفعلي�ة 
والنش�طة يف عملي�ة التوعي�ة االجتامعي�ة والدفاع ع�ن الس�لم والوئام املدين 

واألمن واالستقرار والطمأنينة.
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6. 2. 3. 3  التغيري االجتامعي بالتعليم 
إن عملية التغيري االجتامعي تعتمد بش�كل كبري عىل فكرة التعليم الذي 
يسعى لغرس أفكار وبرامج اجتامعية وسلوكية ختدم مصلحة الفرد واملجتمع 

معا وتبني قيم اجتامعية عرصية، بخاصة لدى األطفال والشباب.

ويعت�رب التعلي�م أداة ال يس�تهان هب�ا يف عملي�ة حماربة ظاه�رة اإلرهاب 
وجتفي�ف منابع�ه، ذلك أن�ه من خ�الل عملية التعلي�م يمكننا توعي�ة الطفل 
والش�اب بأخطار اإلرهاب ونغرس فيه قيم الس�لم وح�ب الوطن واحرتام 

اآلخر.

إن االعت�امد ع�ىل عملية التعلي�م يف حماربة اإلرهاب هو اس�تثامر فكري 
وعلم�ي وعق�الين لتجفيف منابع�ه والقضاء علي�ه من ج�ذوره، وذلك من 
خالل حتصني جيل املس�تقبل وجعله يؤمن بقيمة الس�لم واحلوار والتضامن 
والتكافل االجتامعي ونبذ التطرف والتعصب والفكر املنحرف االستئصايل.

إن الربام�ج التعليمي�ة ال ب�د وأن ترك�ز يف مضامينها ع�ىل قيم االحرتام 
واحلوار واألخوة وتربز خطورة استخدام العنف يف حل املشاكل االجتامعية 
اخلاصة أو العامة كام جيب أن تركز عىل أخالقيات وأساسيات العيش املشرتك 

واحرتام اآلخر ونرش ثقافة التسامح والوئام املدين والتكافل االجتامعي.    

6. 2. 3. 4 تعريف التعلم
يعرف عامد عب�د الرحيم الزغول، يف كتابه مبادئ علم النفس الرتبوي، 
التعل�م بأنه:»مجيع التغيريات الثابتة نس�بيا يف مجيع املظاهر الس�لوكية العقلية 
واالجتامعي�ة واالنفعالية واللغوية واحلركية الناجتة من تفاعل الفرد مع البيئة 
املادي�ة واالجتامعية«.)الزغ�ول، 2004م: 88(. فعملي�ة التعل�م هي عملية 
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معق�دة من حي�ث: مضامينها، والعوام�ل املؤثرة فيها. وهت�دف هذه العملية 
إلح�داث تغيري يف الس�لوك نتيج�ة اخل�ربة والتفاعل املبارش باملحي�ط الثقايف 

واالجتامعي للمتعلم.

أما عيل عجوة فيعرفه كام ييل : »التعلم هو التغيري الذي يطرأ عىل العالقة 
الثابتة بني )أ( منبه يدركه الفرد أو )ب( استجابة يقوم هبا الفرد، سواء كانت 
ه�ذه االس�تجابة علني�ة أو خفي�ة« …. )عج�وة، 2003م: 57(. إن ه�ذا 
التعريف يؤكد عىل أمهية عامل الدافع نتيجة االستجابة ملنبه يف عملية التعلم.

يمكن حماربة ظاهرة اإلرهاب باس�تخدام عملية التعلم كإحدى الطرق 
احلديثة التي تربط هذه العملية بدافع معني وليكن حتقيق الذات كمحفز لدى 

الشباب.

أوالً: عوامل التعلم
إن عملي�ة التعل�م هي عملية معقدة، كام س�بق وأن أرشن�ا إليه من قبل، 
الرتباطها بمجموعة من العوامل النفس�ية واالجتامعية املؤثرة يف نجاحها أو 
فشلها. وقد  حدد عامد عبد الرحيم الزغول جمموعة من العوامل املساعدة يف 

عملية التعلم، وهي كالتايل )الزغول، 2004م: 89 � 92(:

Maturation 1� عامل النضج

إن النض�ج هو معيار اكتامل نمو األعضاء اجلس�مية والنفس�ية والعقلية 
لإلنس�ان. كام أن�ه يؤثر يف عملية التعل�م من حيث إنه يمك�ن الفرد من تعلم 

أنامط متعددة من السلوك يصعب اكتساهبا دون نضجه.
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Readiness 2� االستعداد

إن عامل االس�تعداد للتعلم مرتبط بالنضج، ويمثل حالة الفرد النفسية 
والفكرية لتعلم مهمة ما؛ وعندما ينجح فيها يثري ذلك لديه رسورا وسعادة. 
وحيدد عامل االس�تعداد مدى نجاح أو فش�ل عملية التعلم. فعىل القائم عىل 
ه�ذه العملي�ة أن يبحث ع�ن حمفزات تش�جيعية لتحفيز املتعل�م لقبول تعلم 

وممارسة سلوك جديد.

Motivation 3� الدافعية

تعت�رب الدافعي�ة حمفزا داخليا أو خارجيا  للفرد، تؤثر يف س�لوكه مبارشة 
كاجل�وع مثال. كام أن الدافعية للمعرفة والتثقيف تس�اعد اإلنس�ان  يف عملية 

التعلم. والدافعية املناسبة ملوضوعنا حتقيق السلم االجتامعي. 

Experience 4� اخلربة

ويقص�د باخلربة فرص املامرس�ة الس�ابقة الت�ي تتم بني الف�رد واملثريات 
املادية واالجتامعية املحيطة به. فاجلمهور الغني بخرباته الس�ابقة يمكنه تقبل 

أفكار أكثر من اجلمهور العديم أو القليل اخلربات. 

وهن�ا نحت�اج إىل الرتكيز عىل مس�اوئ األفكار والس�لوكيات اإلرهابية 
التي ال ختدم مصلحة الفرد واملجتمع.      

حتدد جمموع النقاط املذكورة سابقا العوامل والدوافع التي تسهل عملية 
التعل�م؛ إذ يمك�ن االعتامد عليه�ا يف وضع خطط وبرام�ج تعليمية وتوعوية 
وتوجيهي�ة تتامش�ى ومس�تلزمات املرحلة الراهن�ة والتي تقت�يض تضافر كل 
اجلهود والطاقات االجتامعية ملحاربة هذه الظاهرة اخلطرية التي هتدد الس�لم 

االجتامعي.
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ثانيًا: تعزيز عملية التعلم
هتدف عملية تعزيز التعلم تقوية سلوك معني لدى اإلنسان، من خالل: 
إم�ا التعزيز اإلجي�ايب Positive Reinforcement   واملتمث�ل باملكافآت املادية 
واملعنوي�ة، أو التعزيز الس�لبي Negative Reinforcement واملتمثل يف تغيري 
أفع�ال غري مرغ�وب فيها نتيجة قيام الفرد بس�لوك مرغوب في�ه، ومن ذلك 

مثال: ختفيض عقوبة السجن عن السجناء ذوي السلوك اإلجيايب. 

ويمكنن�ا حتدي�د بع�ض اخلط�وات التي تس�اعد يف عملية تعزي�ز عملية 
التعلم، وهي كالتايل )عجوة، 2003م: 58(:

1� املكافأة

كلام وجدت املكافأة عىل الس�لوك املرغوب فيه، أدى ذلك لتعزيز ذلك 
الس�لوك اإلجي�ايب. إن غ�رس قيم الس�لم عند األطف�ال والش�باب حيتاج إىل 
تشجيع مادي ومكافآت جلعل هذا السلوك يصبح حقيقة يف حياهتم اليومية.

2� املنبه واالستجابة

حتديد العالقة بني املنبه واالستجابة؛ ألن هذه العالقة أساسية يف عملية 
التعلم. ويف حالة حماربة األفكار اإلرهابية ال بد من إبراز املساوئ واألرضار 
الت�ي تنتج عن الس�لوكيات واجلامعات اإلرهابية. وبالتايل ال س�لم اجتامعيا 

من دون رفض العنف.

3� التكرار

يع�زز التك�رار املتواص�ل عملية التعل�م، وال يمكن تص�ور قيمة تكرار 
األف�كار واملفاهي�م واملامرس�ات االجتامعي�ة الت�ي تدع�و إىل تبني الس�لوك 

واألفكار واملامرسات السلمية القائمة عىل االحرتام واحلوار وقبول اآلخر.
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كام أن التكرار يعمل عىل تثبيت القيم واألفكار اإلجيابية يف ذهن املتعلم 
وجيعلها ترسخ يف شخصيته وأفكاره. 

6. 3 االسرتاتيجية اإلعالمية يف حماربة اإلرهاب
إن هزيمة املعسكر الشيوعي بزعامة االحتاد السوفيتي من طرف املعسكر 
الليربايل � الرأساميل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية هي هزيمة أوال وقبل 
كل يشء إعالمية واتصالية؛ إذ استطاعت اآللة اإلعالمية واالتصالية الغربية 
الرأس�املية أن تصور املعس�كر الش�يوعي ع�ىل أنه أضخم س�جن يف التاريخ 
لكب�ت احلريات واألفكار السياس�ية. ولقد اس�تطاعت أن تلح�ق به اهلزيمة 

اإلعالمية قبل اهلزيمة اإليديولوجية واالقتصادية.

وه�ذا ما يربز قوة وقدرة وس�ائل اإلعالم اجلامهريي�ة  Mass Media يف 
التأثري عىل اجلامهري، بل ويف توجيه وهندس�ة ال�رأي العام الذي يمثل النخبة 

املفكرة واملثقفة يف املجتمع وجتعله يتأثر ويقتنع برسالتها وفلسفتها.

وتس�تخدم وسائل اإلعالم اجلامهريية ، س�واء يف فرتة السلم أو احلرب 
وحتى يف الدول التي تدعي أهنا ديمقراطية وحترتم حرية التعبري واس�تقاللية 
املؤسس�ات اإلعالمية، يف خدم�ة املصالح واألفكار التي تتبناها املؤسس�ات 

احلكومية واملنظامت الرسمية.

ويف عرص الثورة التكنولوجية وثقافة الصورة وظهور الوسائط التفاعلية 
املتعددة ال يمكن االس�تغناء عن هذه الوسائل التكنولوجية يف حماربة ظاهرة 
اإلره�اب، خصوص�ا أن وس�ائل اإلع�الم اجلامهريي�ة متل�ك س�بل اإلقناع 
والتأث�ري، الس�يام إذا ما توافقت رس�التها مع بقية املؤسس�ات واملجموعات 

االجتامعية. 
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إن حمارب�ة ظاه�رة اإلره�اب يف الع�امل الع�ريب ال ب�د وأن تك�ون وف�ق 
اس�رتاتيجية ش�املة ومتكاملة جتمع خمتلف املجاالت : السياسية، والثقافية، 
واالجتامعية، واالقتصادية � التنموية، واإلعالمية، واألمنية � القانونية؛ ذلك 
أنه ال يمكن جتاهل أو هتميش أي جمال من هذه املجاالت ألمهيتها ورضورهتا 
يف معاجل�ة وحماربة هذه الظاه�رة من جذورها وجتفيف منابعها واس�تئصاهلا 

لألبد. 

إن املهم�ة عظيمة واملس�ؤولية أعظ�م، وبالتايل فإن اس�تخدام وتوظيف 
وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف جماالت اإلخبار والتوعية هو أكثر من رضورة 
تفرضه�ا الظروف الصعبة التي متر هبا بع�ض البلدان العربية يف حماربتها هلذه 

اآلفة التي هتدد مستقبل املجتمع ككل.

6. 3. 1 تقييم بعض التجارب اإلعالمية العربية

بالرغ�م م�ن أمهية موضوع »تعامل وس�ائل اإلع�الم العربية مع ظاهرة 
اإلره�اب«؛ إال أن�ه ال توجد هناك دراس�ات علمية وأكاديمي�ة تناولت هذا 
املوضوع بالبحث والتحليل املنهجي والعلمي؛ وقد يعود السبب يف ذلك إما 
حلداثة الظاهرة نس�بيا، أو لعدم االهتامم بالدور الذي تلعبه وس�ائل اإلعالم 
العربي�ة يف حماربة هذه الظاهرة. كام أن تس�ليط الض�وء عىل هذا املوضوع من 
الناحي�ة العلمية والتقييمية قد يتطلب إمكانات مادي�ة وتقنية وبرشية كبرية؛ 
ولألس�ف فإن آخر ما نفكر فيه يف العامل العريب هو إجراء دراس�ات وبحوث 
اجتامعي�ة وإعالمي�ة لتقيي�م ال�دور والوظيف�ة واألداء الذي تق�وم به خمتلف 
الوس�ائل واملنظامت واملؤسسات االجتامعية واإلعالمية اجلامهريية يف حماربة 

ظاهرة اإلرهاب وتوعية اجلمهور بمخاطر اجلامعات واألفكار اإلرهابية.
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ال يمك�ن نف�ي وجود بع�ض التج�ارب والن�امذج اإلعالمي�ة يف حماربة 
ظاه�رة اإلره�اب يف العامل العريب؛ إال أهنا يف أغل�ب األحيان تفتقد للتخطيط 
والتنظيم والتنس�يق، فهي تظهر وتنش�ط يف مرحلة ما وختتفي يف مراحل عدة؛ 
إذ ال يتم استخدام احلمالت اإلعالمية والتوعوية، إال يف الفرتات التي تشهد 
أحداثًا وعمليات إرهابية وعدا ذلك فال وجود وال متابعة إعالمية للموضوع 
فهي يف هذه احلالة كرجال املطافئ يتس�ارعون إىل م�كان احلريق إلطفاء النار 
ويرجعون إىل مقراهتم وينتظرون بعد ذلك نشوب حريق آخر للقيام بإمخاده.

ويف هذا السياق، يمكننا التمييز ما بني نموذجني من التجارب اإلعالمية 
العربية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب: هناك نموذج املؤسسات اإلعالمية اخلاصة 
)املستقلة(، ونموذج املؤسسات اإلعالمية الرسمية )العمومية، أو احلكومية(.

6. 3. 1. 1 جتربة وسائل اإلعالم اخلاصة
وهي الفضائيات والصحف واإلذاعات واملواقع اإللكرتونية»املستقلة« 
عن احلكومات واملؤسس�ات والدوائر الرس�مية؛ إذ حاولت هذه الوسائل أن 
ترشح الظاهرة من خمتلف اجلوانب والزوايا. وقد متيزت بالتغطيات اإلعالمية 
املتميزة الس�تخدامها خمتلف التقنيات احلديثة يف نقل األخبار واألحداث من 
ع�ني احل�دث، وكذلك بمحاورة ومناقش�ة خمتلف املختص�ني يف العامل العريب 
يف ه�ذه الظاه�رة. وهو ما قامت ب�ه بعض القنوات العربية عىل س�بيل املثال. 
كام اس�تطاعت خمتلف هذه الوسائل أن تستخدم أساليب التفاعلية اإلعالمية 
بإعط�اء جمال وفضاء للجمهور العريب للتعبري ع�ن وجهة نظره ورأيه وموقفه 
م�ن هذه األح�داث وهذا ما متي�زت به بع�ض الربامج التلفزيوني�ة. وتم بث 
العدي�د م�ن الرس�ائل اإلعالنية التوعوي�ة والتي ت�ربز خماطر اآلفة وتش�جع 

اجلمهور عىل نبذ العنف واملشاركة يف حماربة األعامل اإلرهابية.                   
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6. 3. 1. 2  جتربة وسائل اإلعالم الرسمية 
وه�ي القن�وات التلفزيونية واإلذاعي�ة والصحف واملج�الت واملواقع 
اإللكرتونية الرسمية التابعة للحكومات العربية. لقد التزمت هذه املؤسسات 
التزاما حرفيا باخلطاب الرسمي والدفاع عن وجهة نظر احلكومات ومصلحة 
الوط�ن. وقدم�ت م�واد إعالمي�ة كثرية ال يمك�ن حرصها ت�ربز فيها خمتلف 

جوانب الظاهرة وخطورهتا عىل مستقبل الفرد واملجتمع. 

وبش�كل عام، فإن معظم ما تقدمه هذه الوس�ائل م�ن مضامني وبرامج 
وتغطي�ات إخبارية يكاد ال خي�رج عن املألوف، أي أن املادة اإلعالمية مقدمة 
بش�كل كالس�يكي وروتين�ي بعيدة ع�ن احلجج واألدل�ة واملنط�ق وتقنيات 
اإلقن�اع، وهذا ما جعل نس�بة كبرية من اجلمهور العريب تتج�ه نحو القنوات 
ووس�ائل اإلعالم العربي�ة اخلاصة أو األجنبية. إن وس�ائل اإلع�الم العربية 
الرس�مية مل تستطيع فهم التحديات التي تواجهها يف عرص العوملة وأصبحت 
تفك�ر وت�دار بعقلية القرن امل�ايض حيث ال وجود للمنافس�ة. إن معظم هذه 
املؤسس�ات تفتقد للحرفية واملهنية والتميز مما جيعلها أداة ضعيفة وغري قادرة 
عىل تقدي�م املضام�ني اإلعالمية املتمي�زة ملحاربة ظاهرة اإلره�اب بحرفية. 
ك�ام أن البعض منه�ا ال يملك اخلطط والربامج اإلعالمي�ة ملحاربة اإلرهاب 

وجتفيف منابعه.

واملالحظ عىل هذه الوسائل أهنا ال تقدم مضامني متميزة ومتنوعة لغرس 
قي�م الس�لم والوئام املدين وتوعية اجلمهور بأخط�ار اإلرهاب، إذ يمكنها أن 
تنتج أفالما ومسلس�الت درامية وبرامج حوارية ورس�ائل إعالنية وتوعوية 

متميزة باستخدام أحدث التكنولوجيات. 
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إن حمارب�ة ظاه�رة اإلره�اب هي مس�ؤولية هذه املؤسس�ات التي متلك 
اإلمكانات التقنية والبرشية واملادية. ويف حقيقة األمر، فإنه ال يمكن إحداث 
تغيري يف العقليات والس�لوكيات واملامرسات االجتامعية ونبذ العنف وغرس 
قيم السلم من دون توظيف وسائل ورسائل إعالمية مقنعة ومؤثرة، فاإلعالم 
العريب س�واء كان خاصًا أو حكوميًا فش�ل إىل حد كبري يف التعامل مع ظاهرة 
اإلرهاب لعدة أس�باب من أمهها الرتكيز عىل اإلثارة واالستعراض، بالنسبة 
لإلع�الم اخلاص، والرتكيز عىل وجهة النظر الرس�مية بالنس�بة للقطاع العام 
ومن األسباب األخرى عدم الرتكيز عىل الدراسات والبحوث واالستقصاء 
واخلروج للميدان ملعاينة الواقع كام فشل اإلعالم العريب كذلك يف استعراض 
مجلة من أسباب اإلرهاب والتي تتمثل يف االقصاء والتهميش والفقر واجلهل 
وعدم التناوب عىل السلطة  وغياب العدالة االجتامعية وعدم التوزيع العادل 

للثروة . 

ك�ام أن حماربة ه�ذه الظاهرة ال تكون آنية بتغطيات إخبارية فورية فقط ، 
ب�ل حتتاج إىل خطط وبرامج إعالمية مدروس�ة تأخ�ذ بعني االعتبار حاجات 
ورغب�ات ومي�ول املتلقي، وتس�عى إلحداث تغي�ري يف العقلي�ات واألفكار 

والسلوك عىل املدى الطويل.

وهن�ا تظه�ر احلاجة ملعرفة األبع�اد النظرية واخللفي�ة الفكرية التي تقوم 
عليها االسرتاتيجية اإلعالمية.
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6. 3. 2خلفي�ة نظرية الس�تخدام وس�ائل اإلع�الم يف حماربة 
اإلرهاب      

لق�د تن�اول التقري�ر الرتكيب�ي � لالتص�ال وتقني�ات تبس�يط وتعمي�م 
املفاهيم الس�كانية والتنموية الذي نظمه صندوق األمم املتحدة للس�كان يف 
3 يناير 1998م، بالرباط � إش�كالية دور وسائل االتصال يف تبسيط املفاهيم 

املستحدثة يف قضايا املجتمع.

وقد أكد هذا التقرير عىل أن وس�ائل االتصال تتصدر موقع الصدارة يف 
عملية التغيري االجتامعي  وقد ترافق طرح هذا املوقع مع املسؤولية االجتامعية 

لوسائل االتصال التي يمكن النظر إليها من الزوايا اآلتية:

� ارتب�اط املس�ؤولية االجتامعي�ة بالوظيف�ة اإلخبارية والتفس�ريية لتلك 
الوسائل.

� القوة اإلحيائية واإلقناعية التي تتمتع هبا أجهزة االتصال.

� اعتبار اإلعالم الفاعل الثالث إىل جانب العاملني السيايس واالقتصادي.

�  تراجع دور املؤسس�ات التأهيل األخرى كاملدرس�ة واألرسة. )التقرير 
الرتكيبي، 1999م: 45 � 47(. 

م�ن خالل ه�ذا الط�رح ال�ذي يؤكد ع�ىل أمهي�ة دور وس�ائل اإلعالم 
واالتصال يف عملية التغيري االجتامعي، فإن اإلعالم أصبح من أهم مكونات 
املجتمع�ات املع�ارصة مل�ا يمثله م�ن فضاء مفتوح ع�ىل  التواص�ل والتفاعل 

االجتامعيني. 



247

6. 3. 2. 1 مفهوم اإلعالم واالتصال
يف البداي�ة ال ب�د من اإلش�ارة إىل أن بع�ض املراجع العربي�ة، ال متيز بني 
مفهوم�ي االتصال واإلعالم، باعتبار أن اإلعالم هو االتصال؛ وأن وس�ائل 

اإلعالم هي وسائل االتصال. هلذا سنتعرض لتعريف كال املفهومني. 

Communication أوالً: مفهوم االتصال
 ،Communication هناك من يستخدم مفهوم االتصال: كرتمجة ملصطلح
وهن�اك م�ن يفض�ل اس�تخدام مفه�وم التواص�ل؛ ألن�ه حيتوي ع�ىل عنرص 
االس�تمرارية يف عملي�ة االتصال. كام أن التواصل يضم�ن تفاعال حيويا بني 

املرسل واملستقبل.

هن�اك العديد من التعاريف اخلاصة باالتصال، ومن ذلك مثال: تعريف 
ف�الح كاظ�م املحن�ة الذي ي�رى أن�ه: »بالرغم من انتش�ار تعب�ري اإلعالم أو 
االتص�ال يف الوق�ت احل�ارض يف خمتل�ف بل�دان الع�امل فإن�ه ال ي�زال متعدد 
املع�اين… وحتى يف حالة ح�رص التعبري بعملية نقل اإلش�ارات والعالمات 

فال جيري جتنب تعدد املفاهيم بصورة هنائية« )املحنة، 2001م: 18(.

إن مفه�وم االتص�ال يتضم�ن املنبهات واالس�تجابة هلا. وتش�مل هذه 
املنبه�ات واالس�تجابات اللغة اللفظية وغري اللفظية لي�س املنبهات املتعمدة 
وحده�ا هي الت�ي ترتك أثرا يف املجال النفي واإلدراكي للمس�تجيب، وإنام 
كذل�ك املنبهات غري املعتمدة )الالش�عورية(. بل أكثر من ذلك، إن املنبهات 
املحيطي�ة تس�اهم كذل�ك يف تش�كيل وض�ع االتص�ال مم�ا جيعل م�ن عملية 

االتصال، عملية يصعب التحكم فيها.  

 أما حس�ني حممد نرص  فقد ركز يف تعريف�ه عىل البعد الرمزي لالتصال 
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بقوله إن االتصال هو كل:»ما حيدث عندما يستجيب اإلنسان لرمز) كلمة أو 
كلامت، حركات، إش�ارات (. واالتصال هو عملية نقل معلومات أو أفكار 
أو مش�اعر أو مه�ارات أو خ�ربات من ش�خص أو أكثر إىل ش�خص أو أكثر 

باستخدام الرموز« )حسني نرص، 2001م: 17(. 

فاالتص�ال هو عملية فطرية عند اإلنس�ان يتم من خالهلا تبادل مش�اعر 
ومعلوم�ات ب�ني مرس�ل ومس�تقبل، س�واء باس�تخدام اللغ�ة، أو الرمز، أو 

الصورة هبدف اإلقناع، أو التأثري عىل السلوك. 

إن عملي�ة حمارب�ة األف�كار اإلرهابية هي عملية اتصال، ألهنا تس�تخدم 
املقوم�ات األساس�ية لعملي�ة االتص�ال الت�ي تعتمد ع�ىل اللغة، واإلش�ارة، 
والرم�وز. وتس�توجب وجود رس�الة أو مضم�ون واضح ومقن�ع، وكذلك 

وجود مرسل ومستقبل للرسالة. 

إذا كان�ت العملي�ة االتصالي�ة املس�تخدمة يف عملي�ة حمارب�ة األف�كار 
اإلرهابية كاملة وش�املة وواضحة املعامل؛ فإهنا ستؤدي حتام إىل نتيجة إجيابية 

خصوصا إذا كانت عنارص اإلقناع واضحة وقوية.   

ثانيًا: مفهوم اإلعالم

إن اإلع�الم ه�و عملي�ة اتص�ال معق�دة بني مرس�ل ومس�تقبل، وذلك 
باس�تخدام وس�ائل تقنية: كاإلذاع�ة، والتلفزيون، والصحاف�ة، واإلنرتنت. 
كام حتتاج هذه العملية لرس�الة )مضمون(، يت�م إعدادها وتركيبها من طرف 
املرس�ل. ويف عملية بناء وتركيب الرسالة يأخذ املرسل بعني االعتبار عوامل 
خمتلفة، ومنها مثال: املستويان الثقايف والتعليمي ) اإلطار املرجعي ( للمستقبل. 
وتس�عى العملية اإلعالمية جلمع، وختزين، وحتليل، وتركيب، وبث األخبار 
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هب�دف تزويد اجلمه�ور اإلعالمي بامل�ادة اإلخبارية. وخيض�ع مضمون هذه 
املادة لعوامل عديدة، ومنها عىل س�بيل املثال: طبيعة اخلط الس�يايس للوسيلة 
اإلعالمية. يقوم اإلعالم بوظائ�ف خمتلفة يف املجتمع، ومنها اآلتية: الوظيفة 
اإلخبارية، والرتفيهي�ة، والتعليمية، واالقتصادية، والتثقيفية، وأخريا وظيفة 

التنشئة االجتامعية.

ال يمك�ن االس�تغناء ع�ن اإلع�الم يف عملي�ة حماربة وجتفي�ف األفكار 
اإلرهابية ألنه األداة األساس�ية التي يمكنه�ا أن تقنع اجلمهور بخطورة هذه 
الظاهرة، بل يس�تطيع أن يستخدم وس�ائل اإلعالم املختلفة كالتلفزيون مثال 
ملختل�ف الرشائ�ح االجتامعي�ة واإلنرتنت للش�باب. إن الرس�ائل اإلعالمية 
الناجحة ال بد وأن تأخذ بعني االعتبار املستويني الثقايف والتعليمي للجمهور، 

ألن هذا األخري غري متجانس.    

6. 3. 2 عملية االتصال

عىل القائم بمحاربة األفكار اإلرهابية أن حيسن استخدام فنون االتصال 
الفعال التي تعتمد عىل فهم العنارص واملكونات األساس�ية لعملية االتصال؛ 
الس�يام وأن ه�ذه األخ�رية تعترب من أعق�د العمليات اإلنس�انية؛ ألهنا حتتاج 
لتوفر عنارص معينة، من أجل ضامن وصول رس�الة املرس�ل إىل املستقبل، أو 

املستقبلني. 

منذ أربعيني�ات القرن املايض اهتم علامء االتصال وعىل رأس�هم: كلود 
ش�انون، وهارولد الس�ويل، وتوماس ب�ون، وراي هي�ربت بمكونات هذه 

العملية فوضعوا نامذج لرشحها وتبسيطها. وهي كالتايل:
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Sender  1� املرسل

 وهو القائم بالعملية االتصالية من حيث بناء وتركيب الرسالة وإرساهلا. 
وال بد من أن تكون للمرسل مهارات معينة: كالقدرة عىل التحدث من دون 
تش�ويش )وضوح الفكرة(. وأن يكون لديه معلومات مس�بقة عن املستقبل، 
حتى يتس�نى ل�ه التواصل بش�كل فعال. وم�ن ذلك مثال: خطيب املس�جد، 

املدرس، القائم باالتصال يف وسائل اإلعالم اجلامهريية.

Receiver 2� املستقبل

وهو املتلقي لرسالة املرسل. وقد يكون املستقبل فردا، أو مجاعة. وهناك 
عوامل ذاتية � كاحلالة النفس�ية � تؤثر يف استقباله وفهمه للرسالة. ومن ذلك 

مثال: اجلمهور العام الذي نستهدفه يف عملية حماربة األفكار اإلرهابية.

Encoding 3 � الرتميز

وق�د جاء بفكرة الرتميز كل من: كلود ش�انون وويفر. ويقصد بالرتميز 
حتويل كل ما يريد املرسل توصيله )الفكرة( إىل املستقبل عرب رموز لفظية، أو 
غري لفظية. ومن ذلك مثال: األفالم الس�ينامئية، واملسلس�الت الدرامية التي 

يمكن أن حتوي قيم السلم وحماربة األفكار اهلدامة واإلرهابية.

Message 4� الرسالة

 وه�ي الفك�رة )املضمون( الت�ي يقوم املرس�ل بإعدادها. وكل رس�الة 
يمررها املس�تقبل عرب مصاف Filters. هذا املصاف يتضمن كل: تصورات، 
وخ�ربات، وقناعات املس�تقبل. إن إعداد وبناء الرس�الة اإلعالمية حيتاج إىل 
فه�م طبيعة ونفس�ية املتلق�ي، وتوظيف عنارص اإلقناع بش�كل يتناس�ب مع 

مستواه ومعرفة كافية بطبيعة القيم االجتامعية والثقافية التي يؤمن هبا. 
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Medium 5 � الوسيلة

كاللغ�ة، واإلنرتن�ت،  املس�تخدمة يف عملي�ة االتص�ال:  األداة  وه�ي 
والص�ور، واللون. وتعترب وس�يلة االتص�ال أداة أساس�ية يف حماربة األفكار 
اإلرهابية؛ إذ ال يمكن االس�تغناء عن بعض الوسائل العرصية: كالتلفزيون، 
واإلنرتنت وهذا ملا هلام من أثر كبري يف نفس�ية الش�باب الذي أصبح ال يؤمن 

إال بثقافة الصورة.

Feed Back 6 � رجع الصدى

وهو رد فعل املس�تقبل جتاه الرس�الة؛ فمن خالل رجع الصدى نستطيع 
معرف�ة م�دى اس�تجابة املس�تقبل لرس�الة املرس�ل. وهن�ا ت�ربز أمهي�ة القيام 
بدراس�ات س�رب اآلراء ومعرف�ة اجتاهات اجلمه�ور جتاه الربام�ج واملضامني 
اإلعالمي�ة العربي�ة الت�ي يتعرض هلا: م�ا هو تقييم�ه الفعيل هلا؟ م�دى تأثره 
بمضموهنا وخطاهبا؟ درجة االقتناع بخطاهبا وأفكارها؟. ولألسف اليوجد 
يف العامل العريب اهتامم بمثل هذه الدراس�ات املس�حية التي تسمح برصد ردة 

فعل اجلمهور وحتديد تقييمه للرسالة التي تقدمها له وسائل اإلعالم.  

Noise 7 � التشويش

يعترب كلود شانون Claude Shannon أول من استخدم فكرة التشويش 
سنة 1947م. وحيدد التشويش نوعية املعوقات التي حتول دون نجاح عملية 
االتص�ال. ومن هذه املعوقات ما هو طبيع�ي: كاجلبال. وما هو تقني: كعدم 
وضوح الص�وت، والصورة. وما هو ثقايف: كالتباين يف املس�توى التعليمي، 
والثقايف. وبالتايل فإن وضوح األفكار وس�المة اللغة واالس�تخدام الس�ليم 
للتكنولوجيا العرصية قد حيقق معدالت ال بأس هبا لنرش الرس�الة اإلعالمية 

ويقلل بدرجة كبرية من التشويش. 



252

6. 3. 2. 1 مستويات االتصال
هن�اك مس�تويات خمتلف�ة لالتصال ويرج�ع ذلك يف األس�اس إىل  عدم 
التجان�س والتباين ال�ذي يتميز به اجلمهور اإلعالمي م�ن جهة، وللتنوع يف 

القنوات االتصالية اإلعالمية من جهة ثانية. 

وحيت�اج كل م�ن يقوم بمحاربة األفكار اإلرهابية إىل اس�تخدام الس�بل 
االتصالية واإلعالمية إىل معرفة هذه املس�تويات هبدف حتديد أحس�ن السبل 

للتواصل باجلمهور املستهدف. ومن أهم مستويات االتصال ما ييل: 

IntraـPersonal Communication 1� االتصال الذايت

يعترب االتصال الذايت أس�اس عملية االتصال، فه�و االتصال الذي يتم 
داخل أنفس�نا. فف�ي االتصال الذايت تصبح حواس�نا مرس�لة، ويقوم الدماغ 
بتنس�يق الرسائل املرسلة بواس�طة احلواس. كام أن االتصال الذايت هو أبسط 
مستوى من مس�تويات االتصال مثل: التأمل والتذكر؛ ولواله ملا وجد هناك 
اتصال باآلخرين. فاالتصال الذايت مرتبط بعوامل نفس�ية وذاتية خاصة بكل 

فرد، ومن ذلك مثال: احلوار الذايت، أو املونولوج. 

ويف حقيق�ة األم�ر، ف�إن نج�اح أي اتص�ال ل�ن يتحق�ق إال م�ن خالل 
االتصال الذايت؛ ذلك أن القناعة الش�خصية والفهم الذايت لظاهرة اإلرهاب 

ورفضها ذاتيا ونفسيا هي املحفز احلقيقي إلقناع اآلخرين.

InterـPersonal Communication 2 � االتصال الشخيص

يتم االتصال الش�خيص بني مرسل ومستقبل، أو جمموعة من املستقبلني 
يف نف�س امل�كان ويف نفس الزم�ان Face to Face، ومن ذل�ك مثال: حمارضة 
أو ن�دوة تناقش خمتل�ف األفكار اإلرهابي�ة. ويمثل هذا الن�وع من االتصال 
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وس�يلة فعال�ة ملحاربة هذه األف�كار اهلدامة؛ ألن االتص�ال املبارش باجلمهور 
يس�مح بتوظيف خمتلف وسائل وس�بل اإلقناع كالرشح واإليضاح والنقاش 
املفت�وح. كام أن ه�ذا النوع من االتص�ال ال يتطلب إمكان�ات مادية وبرشية 

وتقنية ضخمة. 

Mass Communication 3� االتصال اجلامهريي

يعت�رب االتص�ال اجلامهريي من أعقد مس�تويات االتص�ال؛ ألنه مركب 
من جمموع�ة مكونات، ولعل أمهها اس�تخدام وس�ائل االتصال اجلامهريي: 
كاإلنرتن�ت، واإلذاعة، والتلفزيون والصحف واملجالت. وقد ارتبط ظهور 
وتطور هذا النوع من االتصال بالثورة التقنية؛ فهو حيتاج لوسائط تقنية للبث 

واالستقبال ولوسائل نقل ومواصالت والنتشار التعليم.

ك�ام أن لالتصال اجلامهريي القدرة ع�ىل خماطبة اآلالف من اجلامهري من 
دون وج�ود عالق�ة ، أو تواص�ل مبارش. وتتمثل أمهيت�ه يف قدرته عىل تعميم 
الرس�الة ألكرب عدد من الناس يقدر باملاليني ويف أرسع وقت ممكن. وأيضا، 
فإن مضمون الرسالة التي يبثها االتصال اجلامهريي عادة ما تكون معقدة؛ إذ 

أهنا حتتاج ملستوى ثقايف وتعليمي لفهمها.  

إن حماربة األفكار اإلرهابية بحاجة  ماس�ة هلذا النوع من االتصال نظرا 
لشعبيته وقدرته عىل اإلقناع والوصول ألعداد كبرية من اجلامهري. 

Audience 6. 3. 3 تعريف اجلمهور واجلمهور اإلعالمي

اجلمهور بشكل عام هو »حشد Crowd من الناس جيمعه هدف مشرتك 
أو ح�دث« )املحن�ة، 2001م: 64(، وم�ن ذل�ك مث�ال: مجهور ك�رة القدم، 
ومجه�ور امل�رسح، ومجه�ور الش�طرنج. ويع�ّرف ش�ون ماكرباي�د � يف تقرير 
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مقدم للجنة الدولية لدراس�ة مش�كالت االتصال � اجلمهور بأنه مجاعة تدين 
بوجودها لتقاس�م أفرادها جت�ارب معينة وذكري�ات وتقاليد حمددة وظروف 

حياة بعينها. )ماك برايد، 1981م: 408(.

يعت�رب اجلمه�ور اإلعالم�ي ه�و املس�تقبل املب�ارش للرس�الة اإلعالمية. 
فاجلمهور اإلعالمي يتكون من: قراء، ومس�تمعني، ومشاهدين غري معرويف 
االس�م واهلوية، وهذا النعدام التفاعل، أو التبادل بني أعضائه.  ولقد ارتبط 

ظهوره وتطوره بوسائل اإلعالم واالتصال؛ ألنه املستقبل لرسالتها. 

ويعد اجلمهور اإلعالمي مجهورًا غري مبارش تكون نتيجة تفاعله بالوسيلة 
اإلعالمية واالتصالية غري املعروفة يف غالب األحيان فهو ال يتواجد يف نفس 
امل�كان ويف نفس الزمان. ومم�ا يميز اجلمهور اإلعالمي؛ أن أفراده ينتس�بون 
لفئ�ات وطبق�ات اجتامعي�ة خمتلفة. كام أن أف�راده جيهل بعضه�م بعضا. وال 

يوجد تفاعل بينهم، فهم عادة متفرقون وينعدم التنظيم بينهم.

ال يمك�ن دائ�ام تص�ور اجلمه�ور اإلعالم�ي عىل أنه مش�كل م�ن أفراد 
منعزلني وغري متجانسني؛ ألن الكثري من الدراسات أكدت أن بعض الفئات 
املؤلف�ة للجمه�ور تك�ون مرتابطة ومتجانس�ة، والدليل عىل ذل�ك: األرسة، 
واجلمعيات، والن�وادي، والنقابات، واملؤسس�ات التعليمية. فهذه املنظامت 
واملؤسس�ات االجتامعية تتميز بالرتابط والتجانس النس�بيني، وهذا ما ركزنا 

عليه يف النقاط املتعلقة بالتغيري االجتامعي وعالقته باجلامعات االجتامعية.

إن فه�م طبيع�ة وتركيب�ة اجلمه�ور اإلعالم�ي تس�توجب م�ن القائ�م 
ع�ىل حماربة األف�كار اإلرهابية بالط�رق االتصالي�ة واإلعالمية فه�م التباين 

واالختالف املوجود والقائم بني خمتلف أفراد املجتمع.  
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6. 3. 3. 1 أساليب دراسة اجلمهور 
تعترب دراسة اجلمهور من الدراسات الصعبة؛ ألهنا حتتاج لفهم العوامل 
البيئية، واإلحصائية، والثقافية اخلاصة به. كام أن نتائج هذه الدراس�ات تبقى 
دائام نس�بية وتفتق�د للدقة العلمية. وهناك عدة أس�اليب لدراس�ة اجلمهور، 

ولعل من أمهها ما ييل:
1 � الدراسات الوصفية

تق�وم هذه الدراس�ات بتقدي�م وصف دقي�ق: للس�امت الديموغرافية، 
والسوس�يولوجية، وحت�ى النفس�ية للجمه�ور اإلعالم�ي. وتس�عى ه�ذه 
الدراس�ات ملعرفة اجتاهاته وخصائصه هبدف حتديد طبيعة عالقاته بالوسيلة 

اإلعالمية واالتصالية. 
ومتكن هذه الدراسات املؤسسات واملنظامت القائمة عىل حماربة األفكار 
اإلرهابية بمعرفة طبيعة اجلمهور وحاجاته وعادات تعرضه لوسائل اإلعالم 
مما يس�مح بتكييف خطاهبا ودجمه ضمن العملي�ة اإلعالمية واالتصالية التي 

حيتاج إليها هذا اجلمهور. 
2 � الدراسات السلوكية

تعتمد هذه الدراس�ات عىل اس�تقصاء ردة فعل اجلمهور اإلعالمي من 
الرس�الة الت�ي تبثها وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال. وتبحث هذه الدراس�ات 
عن س�بل التأث�ري يف اجلمهور اإلعالمي وعن طبيعة األث�ر الذي قد حتدثه يف 

سلوكه.
هتدف حماربة األفكار اإلرهابية أوال وقبل كل يشء إىل فهم اآلليات التي 
جتعل الشباب يرفض األفكار والسلوكيات اإلرهابية. كام أن عملية التأثري يف 

السلوك هي عملية أساسية يف حماربة وجتفيف منابع الفكر اإلرهايب.
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3�  الدراسات الوظيفية
 هتت�م ه�ذه الدراس�ات بالبع�د الوظيف�ي ال�ذي تلعبه وس�ائل اإلعالم 
واالتصال يف عملية التأثري عىل اجلمهور اإلعالمي. وتعمل هذه الدراس�ات 
عىل اإلجابة عن السؤال التايل: كيف يوظف اجلمهور األخبار، واملعلومات، 

وحتى القيم التي يتلقاها من وسائل اإلعالم واالتصال؟
إن توظيف وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف حماربة الفكر اإلرهايب هو أمر 

أسايس ألن رسالتها ووظيفتها هي خدمة املجتمع بكل مسؤولية.   
4 � الدراسات املسحية

 تع�د هذه الدراس�ات من أه�م األدوات املنهجية املس�تخدمة حديثا يف 
عملي�ة دراس�ة اجلمه�ور اإلعالم�ي. وتعتمد هذه الدراس�ات ع�ىل تصميم 
استامرة استبيانية، اعتامدا عىل حتديد السامت الديموغرافية، والسوسيولوجية 
لعين�ة متثيلي�ة للجمه�ور املس�تهدف هب�دف رص�د أدق مميزات�ه، وعاداته يف 

استخدام وسائل اإلعالم واالتصال وتأثره هبا. 
حيتاج العامل العريب ملثل هذه الدراسات لتحديد ومعرفة موقف اجلمهور 
الع�ريب م�ن الربام�ج واملضام�ني اإلعالمي�ة التي حت�ارب الفك�ر اإلرهايب، 
خصوص�ا وأن�ه يمل�ك الق�درة عىل النق�د وتقدي�م تصورات�ه لتطوي�ر هذه 
املضامني. وال يمكن أن نتجاهل متاما اجتاهاته وآراءه، ألنه يف هناية األمر هو 

الفاعل األساس يف كل جوانب عملية حماربة األفكار اإلرهابية.          

6. 3. 3. 2  مستويات اجلمهور اإلعالمي
حددت عدة دراسات مستويات خمتلفة للجمهور اإلعالمي؛ وهذا تبعا 
للوس�يلة املس�تخدمة يف عملية التواصل به. ويمكن حتديد املستويات التالية 

للجمهور اإلعالمي:
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1�  اجلمهور املؤيد

وه�و اجلمهور الذي يتقبل ويؤي�د فكرة حماربة اإلره�اب. وحيتاج هذا 
الن�وع من اجلمهور إىل تش�جيعه للقيام ب�دور التوعي�ة والتثقيف االجتامعي 

لرشح أخطار هذه الظاهرة عىل الفرد واملجتمع. 

 2 � اجلمهور املعارض

وه�و اجلمهور ال�ذي يتبنى األف�كار اإلرهابي�ة بطريقة رصحي�ة أو غري 
ذل�ك. إن اس�تخدام وس�ائل اإلعالم واالتص�ال إلقناعه ه�ي عملية صعبة 
للغاية، وحتتاج إىل وضع اس�رتاتيجية حمكمة تس�تخدم فيها كل طرق اإلقناع 
املس�تمدة م�ن اخلطاب الدين�ي واالجتامع�ي والثق�ايف. كام تتطل�ب العملية 
تكرار بث ونرش الرس�الة اإلعالمية التي تدعو إىل احلكمة واستخدام الطرق 

املرشوعة للتعبري عن الرأي.  

إن مضمون الرس�الة اإلعالمية يمكن أن يأخذ أبعادا وأش�كاال خمتلفة، 
ففي كل مرحلة يتم الرتكيز عىل جانب من جوانب السلوك اإلرهايب السلبي 
وآثاره اخلطرية عىل مس�تقبل املجتمع. فالعملي�ة االتصالية مع هذا النوع من 
اجلمه�ور هي عملي�ة اتصالية إقناعية وهذا يعني الرتكي�ز عىل املنطق واألدلة 
واحلجج والرباهني هذا يعني التحضري املنهجي والعلمي للر سالة اإلعالمية 
واخلطاب اإلعالمي حتى حتقق االس�رتاتيجية اإلعالمي�ة أهدافها، أي إقناع 
اجلمه�ور املع�ارض بالتخيل عن األف�كار اإلرهابية وتبني املنطق واس�تعامل 

العقل بداًل من ذلك.

3� اجلمهور املحايد

وه�و اجلمهور ال�ذي ليس له موق�ف أو رأي واضح جت�اه فكرة حماربة 
اإلرهاب. فمعرفة طبيعة وسبب حياد هذا اجلمهور تساعد يف حتديد مضمون 
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الرس�الة اإلعالمية. ألن اجلمهور املس�تهدف قد يكون حماي�دا جلهله باآلثار 
اخلط�رية لألعامل اإلرهابية، أو لعدم اهتاممه باملوضوع، أو لنقص املعلومات 

عنه.

وهن�ا  يدخل دور وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف إب�راز خطورة األفكار 
واجلامعات اإلرهابية. متلك وس�ائل اإلعالم القدرة الكافية إلقناع اجلمهور 
املحايد بأن يكون يف صف املدافعني عن مصلحة املجتمع؛ ألن احلياد ال معنى 
ل�ه إذا ما تعلق األمر بمصلحة ومس�تقبل املجتم�ع  خاصة وأن اإلرهاب هو 
قضي�ة اجلميع وجيب عىل خمتلف رشائح وفئات املجتمع املش�اركة يف حماربته 

واستئصاله. 

4 � اجلمهور املتغري

وه�و اجلمهور املتذبذب يف آرائه ويف مواقف�ه جتاه  قضية حماربة األفكار 
اإلرهابي�ة. فه�ذا الن�وع م�ن اجلمه�ور حيت�اج إىل معرف�ة أس�باب التغيري يف 
مواقف�ه؛ وهذا م�ن خالل حتديد املتغ�ريات الديموغرافية والسوس�يولوجية 
املؤث�رة فيه: كمتغري الس�ن مثال عند الش�باب. كام أن حتدي�د مراكز التأثري يف 
املحيط االجتامعي املبارش هلذا اجلمهور: كاألرسة، أو األصدقاء، أو النوادي 
الرياضي�ة ق�د يس�اعد يف التأثري علي�ه، من خ�الل توجيه رس�ائل ومضامني 

إعالمية مبارشة هلذه املراكز والفئات االجتامعية. 

6. 3. 4 مفهوم التأثري

إن فعالية الرسالة اإلعالمية التي تسعى ملحاربة الفكر اإلرهايب مرهونة 
بمدى اس�تجابة اجلمهور اإلعالمي هلا. وقد ت�زداد فعاليتها وتأثريها املبارش 

مع ازدياد معرفتنا باخلصائص النفسية واالجتامعية ملتلقيها.



259

6. 3. 4. 1 تعريف التأثري 
ينتمي مفهوم التأثري لعلم النفس االجتامعي؛ إال أن املدرس�ة الس�لوكية 
األمريكي�ة � يف جم�ال اإلع�الم واالتصال � قد تبنته ابتداء من س�نة 1960م، 
وجعل�ت من مفه�وم تأثري وس�ائل اإلعالم واالتصال عىل س�لوك اجلمهور 

اإلعالمي حمورًا  لدراساهتا.

ويمكننا فهم التأثري، من خالل رد فعل املتلقي للرسالة اإلعالمية وهذا 
اس�تجابة ملجموعة من التفاعالت الس�يكولوجية والسوس�يولوجية، أو من 

خالل األثر املبارش أو غري املبارش الذي قد حتدثه الرسالة لدى متلقيها.

تعترب دراسة التأثري من أصعب دراسات علوم اإلعالم واالتصال؛ ألن 
ل�كل فرد تركيبة نفس�ية معق�دة تتأثر بعوام�ل اجتامعية وبيئي�ة. كام أن قياس 
درجة التأثري لدى اجلمهور اإلعالمي هي عملية معقدة الرتباطها بمضمون 

الرسالة، وبنوعية القناة، وبالعوامل املؤثرة يف استقبال وحتليل الرسالة.    

وتعتمد وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف عملي�ة التأثري عىل عنرص اإلقناع 
Persuasion؛ فمن خالل عملية اإلقناع هتدف هذه الوس�ائل للحصول عىل 

 ،TermـLong أو التأثريات طويلة املدى ،Cumulative التأث�ريات الرتاكمية
.Delayed أو التأثريات املتأخرة

6. 3. 4. 2 املؤثرات النفسية واالجتامعية
لقد ركزت الدراس�ات الس�يكولوجية ع�ىل عالقة التأث�ري بأربعة أنواع 
م�ن املؤثرات النفس�ية واالجتامعية؛ وهي مكونات أساس�ية يف بناء الرس�الة 

اإلعالمية التي ترفض الفكر اإلرهايب، وهي كالتايل:
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Needs 1� احلاجات

يمث�ل ه�ذا املؤثر مس�توى أوليًا يف عملي�ة التأثري يف س�لوك الفرد؛ ألنه 
مرتبط باحلاجات الطبيعية لإلنسان: كاحلاجات البيولوجية، أو النفسية.

وحتتاج الرس�الة اإلعالمية إىل الرتكيز عىل قيم السلم املدين واالستقرار 
االجتامع�ي واألمن املدين كحاجات أساس�ية ورضورية للف�رد واجلامعة؛ ال 

يمكن االستغناء عنها.

Motives 2� الدوافع 

ي�رى الس�يكولوجيون ب�أن الدواف�ع متث�ل مس�توى م�ن التداخ�ل بني 
الرغب�ات، واالهتامم�ات، واحلاجات. ك�ام أن الدوافع عادة م�ا تكون نتيجة 

احلاجات؛ والدليل عىل ذلك أن الدافع للرشب هو العطش.

والرس�الة اإلعالمي�ة الناجح�ة هي التي تؤك�د عىل قيم�ة الدوافع التي 
تضم�ن النجاح وحتقيق الذات وبناء جمتمع عرصي يكفل العدالة االجتامعية 
واالح�رتام للجمي�ع، حتتاج إىل تبن�ي األفكار االجتامعية البن�اءة القائمة عىل 
أساس رفض العنف والتعايش السلمي واحرتام النسيج القيمي واألخالقي 

للمجتمع. 

Instincts 3� الغرائز

يولد اإلنس�ان، وهو حممل بمجموعة من الغرائز. ويمكن أن نطلق عىل 
الغرائ�ز: الس�لوك الفط�ري. ومن ذلك مثال: ينس�ج العنكب�وت بيته بمهارة 

فطرية. 

واإلنس�ان مفطور عىل رفض العنف وحب األمن واالستقرار والسلم، 
وهن�ا يربز دور الرس�الة اإلعالمي�ة التي تركز عىل هذه الس�لوكيات الفطرية 
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يف اإلنس�ان. فاإلنس�ان بطبعه مس�امل وحمب للرأفة والرمحة واملساعدة وفعل 
اخلري... إلخ .

Education 4� التعليم

يتعلم اإلنسان الكثري من املبادئ، والقيم، واملهارات من النظام التعليمي 
يف جمتمعه، ضمن عملية التنشئة االجتامعية. إن عملية التعلم جتعل منه حيسن 
التعامل والتكيف مع حاجاته ودوافعه وغرائزه؛ إذن فالسلوك البرشي عادة 

ما يتأثر هبذه الدوافع واملؤثرات، سواء كانت نفسية أو اجتامعية. 

ويمكن اس�تخدام وس�ائل اإلعالم اجلامهريية يف الوط�ن العريب لتعليم 
اجلمهور قيم العيش املش�رتك، وس�بل التعب�ري عن الرأي بالطرق الس�لمية، 
وأس�اليب املش�اركة وبناء جمتمع مدين يدافع عن مصالح اجلميع وينبذ الفكر 

املتطرف واملتعصب والذي خيرج عن قيم وتقاليد املجتمع.    

6. 3. 4. 3 البعد النظري ملفهوم التأثري

إن احلدي�ث ع�ن اإلع�الم واالتص�ال مرتب�ط ارتباطا عضوي�ا بمفهوم 
التأث�ري؛ ذلك أن وس�ائل اإلع�الم واالتصال تس�عى للتأثري مب�ارشة أو غري 
مبارشة عىل اجلمهور اإلعالمي. ولقد ظهرت اجتاهات كثرية لتفس�ري ظاهرة 

التأثري منها: 

االجت�اه األول: ب�رز قب�ل احل�رب العاملية الثاني�ة ويتمث�ل يف نظري�ة القذيفة 
الس�حرية، أو نظرية احلقنة حت�ت اجللد والتي عرفها )الزارس�فيلد( 
بقوله: إن لوسائل اإلعالم واالتصال القدرة عىل إطالق رسائلها من 
ناحي�ة، فتتلقاها اجلامه�ري املنترشة عىل اجلانب اآلخ�ر دون أن يكون 
هناك حائل بينهام. وتعتمد هده النظرية عىل فرضية مفادها: أن األفراد 
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يف املجتمع اجلامهريي يعيش�ون منعزلني عن بعضهم البعض، فتس�هل 
عملية التأثري عليهم. فتأثري وسائل اإلعالم حسب هذه النظرية مبارش 

وقوي. 

كام ترى هذه النظرية أن اجلمهور يتلقى نفس الرسالة ويتأثر هبا بشكل   
متجانس وموحد؛ مما ينتج عنها تأثريات مبارشة عىل فكره وسلوكه.

بالغ�ت ه�ذه النظري�ة يف قدرة وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال يف التأثري   
الف�وري والق�وي عىل املتلقي. ك�ام أن عملية تلقي الرس�الة اإلعالمية 
ليست واحدة وموحدة بني املتلقني؛ خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار 
التباينات الديموغرافية والنفس�ية للجمهور. إن هذه النظرية جتاهلت 
العوام�ل البيئي�ة والثقافية التي قد تكون عامال مؤث�را يف عملية التأثري 

عىل اجلمهور اإلعالمي.

االجتاه الثاين: ويتمثل يف نظرية التأثري االنتقائي.  ويركز هذا االجتاه عىل التأثري 
البطيء واالنتقائي لوسائل اإلعالم؛ إذ يرى أن مجهور املجتمع املعارص 
ليس منعزال، بل يتس�م بالالجتانس سواء من الناحية السيكولوجية أو 

السوسيولوجية. 

فمن هنا، يمكننا القول: إن تأثري وسائل اإلعالم واالتصال يكون ضئيال 
وحمدودا.

ويف الس�ياق نفس�ه ال يفوتن�ا احلدي�ث ع�ن نظري�ة التأث�ريات الرتاكمية 
Accumulation Theory والت�ي ت�رى أن لوس�ائل اإلع�الم واالتصال تأثريًا 

ضعيفا عىل املتلقي؛ إال أن جممل هذه التأثريات ترتاكم مع الزمن لتشكل تأثريا 
قويًا عىل مر الزمن ومن ذلك مثال تركيز وسائل اإلعالم واالتصال عىل قضية 

ما بشكل مركز ومستمر يؤدي إىل إحداث تأثريات عىل اجلمهور املستهدف.
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وتنطل�ق نظري�ة التأث�ريات الرتاكمي�ة من فكرت�ني أساس�يتني يف عملية 
التأث�ري. بين�ام تركز الفكرة األوىل عىل  رضورة تقدي�م املوضوع  بانتظام ومن 
دون توقف من طرف وس�ائل اإلع�الم واالتصال؛ فإن الفك�رة الثانية تركز 
ع�ىل عنرص التعاون والتنس�يق بني كل وس�ائل اإلع�الم واالتصال يف تقديم 

املوضوع بشكل متناسق ومنتظم. 
ويمكنن�ا تقديم مثال ع�ن تطبيق هذه النظرية، وه�ذا من خالل عرض 
قضية إرس�ال اجليش األمريكي إىل الصومال يف بداية التس�عينيات من القرن 
العرشي�ن. فألول م�رة يتدخل اجليش األمريكي، خارج ح�دوده اجلغرافية، 
عسكريا دون وجود معارضة شعبية. ولقد حظي هذا التدخل بقبول الغالبية 

من الشعب األمريكي.
درس ملف�ني ديفل�ري Melvin  Defleur وهو أح�د علامء اإلعالم � هذه 
الظاه�رة فوجد ب�أن تراكم التأث�ريات الضعيفة ع�ىل املدى الطوي�ل قد يؤثر 
بش�كل مبارش عىل موق�ف الرأي الع�ام األمريكي. فف�ي 1991� 1992م، 
تع�رض املش�اهد األمريك�ي وبش�كل مس�تمر لص�ور املجاع�ة الت�ي عرفها 
الصومال، وحس�ب وس�ائل اإلعالم األمريكية يعود السبب يف هذه القضية 
إىل رؤس�اء الفرق الصومالية املتصارع�ة، حيث إهنم يمنعون وصول اإلغاثة 
اإلنس�انية إىل الصوماليني، وباملقابل مل تعرض وسائل اإلعالم األمريكية أي 
رأي خمالف ألطروحتها، كام أن هذه الوسائل مل تطالب السلطات األمريكية 
بع�دم التدخل العس�كري يف الصومال. ومن هنا الح�ظ ديفلري أن مضمون 
رس�الة وس�ائل اإلعالم األمريكي�ة كان واحدا، ومنتظ�ام، ومتكاماًل. مما هيأ 

الرأي العام األمريكي وحتى العاملي لقبول خيار احلرب.
وضم�ن نظري�ات التأث�ري ط�ور ملف�ن ديفل�ري نظري�ة املعاي�ري الثقافية 
Cultural Norms Theory، والتي تركز عىل قدرة وسائل اإلعالم اجلامهريية 
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ع�ىل التأث�ري يف اجلمهور، بل يتع�دى تأثريها البع�د الفردي ليش�مل: القيم، 
واألف�كار، والثقافة، واملعارف؛ مما يرتك أثرا مبارشا عىل س�لوك األفراد »إن 
س�لوك األفراد موج�ه بأنامط ثقافية والت�ي متثل أداة انطباع ع�ن موضوع أو 
ح�دث أو موق�ف ما، فإن وس�ائل اإلعالم قد تؤثر بطريق�ة غري مبارشة عىل 

  .)Defleur, 1970 : 129( .»السلوك

وم�ن النظريات التي اهتم�ت بفكرة التأثري الرتاكمي لوس�ائل اإلعالم 
واالتص�ال نظرية التبني Adaptation Theory.  وتع�ود جذور هذه النظرية 
إىل الق�رن التاس�ع عرش. ظهرت ه�ذه النظرية ضمن فلس�فة علم االجتامع؛ 
لكن رسعان ما تم يف بداية اخلمس�ينيات من القرن العرشين اس�تخدامها يف 

الدراسات اإلعالمية. 

ت�رى ه�ذه النظري�ة أن املجتم�ع يتمي�ز بالديناميكي�ة والتط�ور ويعرف 
حت�والت: ثقافي�ة، واجتامعية، وسياس�ية، واقتصادية مس�تمرة؛ فعملية تبني 
الوس�ائل املادية وحتى الفكرية هي عملية طبيعي�ة؛ بل تعرب عن عمق حاجة 
املجتم�ع إىل تبني املس�تحدثات التقني�ة أو الفكرية. كام تتصور ه�ذه النظرية 
أن وس�ائل اإلع�الم ه�ي األداة التي تروج ل�كل املس�تحدثات؛ ألهنا األداة 
األساس�ية التي يمكن من خالهلا غرس قيم وسلوكيات جديدة يف املجتمع، 
وم�ن ذل�ك قي�م الوئام امل�دين، والس�لم امل�دين، والتعب�ري البناء، واملش�اركة 
االجتامعية يف إطار ما يس�مى باملجتمع امل�دين أو اجلمعيات األهلية. وتعتمد 
هذه النظرية عىل خطوات منهجية حمددة ضمن أساليب حتقيق عملية التبني، 

ومنها ما ييل:

اخلط�وة األوىل: تب�دأ بإث�ارة انتب�اه اجلمهور ع�ىل الفكرة املس�تحدثة؛ وذلك 
باس�تخدام واس�ع ومكثف لوس�ائل اإلع�الم واالتص�ال، ويف حالة 
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حماربة األفكار اإلرهابية يتم إثارة انتباه اجلمهور خلطورة هذه األفكار 
وبشاعة األعامل اإلرهابية.

اخلط�وة الثانية: تركز وس�ائل اإلعالم واالتصال وبش�كل مبارش عىل عملية 
زي�ادة االنتب�اه، وه�ذا م�ن خ�الل تقديمها بش�كل دقي�ق جلملة من 
املعلومات، والبيانات، واألفكار عن الفكرة، ومن ذلك مثال: تنظيم 
ن�دوات، وفتح نقاش، وبرامج إخبارية إلب�راز خطورة هذه األفكار 

اإلرهابية. 

اخلطوة الثالثة: يف هذه املرحلة تتيح وسائل اإلعالم واالتصال النقاش وتفتح 
احلوار املوس�ع، حول إجيابيات وس�لبيات الفكرة؛ وذلك باستضافة 
وحم�اورة عين�ات متثيلية للفئ�ات االجتامعي�ة. إن مش�اركة اجلمهور 
اإلعالم�ي يف الربامج اإلعالمية اخلاصة بمحارب�ة األفكار اإلرهابية 
تسمح بزيادة الوعي واملشاركة الفعلية واحلقيقية للجمهور يف حماربة 

ورفض األفكار اإلرهابية.  

اخلط�وة الرابعة: يت�م  اختبار الفكرة من طرف جمموعة م�ن األفراد؛ وبالتايل 
تدخ�ل مرحل�ة التجريب املب�ارش. وهن�ا يمكن حماورة األش�خاص 
واملؤسس�ات االجتامعي�ة الت�ي ش�اركت يف مح�الت وبرام�ج حماربة 
الفك�ر اإلرهايب. إن مثل هذه املش�اركات اجلامهريية تربز جتذر الفكر 

الرافض لألفكار واألعامل اإلرهابية.

اخلط�وة اخلامس�ة: بعد مرحلة التجري�ب تأيت مرحلة التبني إذ يبدأ االنتش�ار 
الواس�ع للفك�رة املس�تحدثة، ل�دى الفئ�ات االجتامعي�ة الواس�عة، 
وبالرتكي�ز عىل التج�ارب الفردي�ة واجلامعية التي أس�همت بجهدها 
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ووقتها وفكرها وماهلا يف حماربة األفكار اإلرهابية نستطيع إبراز مدى 
قدرة مجيع الفئات الش�عبية يف املش�اركة يف خمتلف األنشطة والربامج 

التي هتدف ملحاربة األفكار واألعامل اإلرهابية.  

إن برام�ج حمارب�ة األف�كار واألنش�طة اإلرهابية يمكنها أن تس�تفيد من 
النظريات اإلعالمي�ة املتعلقة بعملية التأثري؛ ألن رس�التها االجتامعية هتدف 
إىل التأث�ري عىل س�لوك الفرد بواس�طة االس�تخدام الفّعال لوس�ائل اإلعالم 

واالتصال. 

الشكل رقم )1( خطوات نظرية التبني

إثارة 
اإلنتباه

زيادة 
اإلنتباه

التجريب النقاش
املبارش

التبني

6. 3. 4. 4كيف يمكن لوسائل اإلعالم واالتصال أن حتدث تأثريا؟

انطالقا من الرشح الس�ابق عن مفهوم التأثري يمكننا حتديد جمموعة من 
اخلطوات التي تس�اعدنا يف عملية التأثري عىل اجلمهور. ويف البداية ال بد من 
اإلش�ارة إىل أن استخدام وس�ائل اإلعالم واالتصال ال يضمن دائام إحداث 
التأث�ري املرجو؛ ألن العوام�ل االجتامعية، والثقافية، وحتى النفس�ية املرتبطة 
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بطبيعة اجلمهور قد تؤثر مبارشة، أو غري مبارشة يف تلقيه للرس�الة اإلعالمية 
ويف طريقة تأثره برس�ائل اإلعالم. ومن هنا يمكنن�ا حتديد اخلطوات التالية، 

كخطوات أساسية إلحداث التأثري:  

تط�رح وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال الفك�رة بش�كل م�دروس وف�ق 
اس�رتاتيجية متكامل�ة وخطة عمل واضحة؛ ومن ذل�ك مثال: حتديد املفاهيم 
املراد تروجيها )رفض اإلرهاب(، والفئات االجتامعية املستهدفة )الشباب(. 
كام أن التوافق يف طريقة عرض الفكرة إعالميا جيب أن يكون يف تناسق وتناغم 
مع املؤسس�ات االجتامعية، والثقافية يف املجتمع املستهدف. ومن ذلك مثال: 
األرسة، واملدرسة، واملسجد، والنوادي؛ إذ تلعب هذه املؤسسات دورا كبريا 

يف تعميق الفكر الرافض لإلرهاب.

تق�وم وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال بمخاطبة اجلمهور بش�كل مس�تمر 
وبانتظ�ام وتق�وم برشح وحتليل الفكر اإلرهايب مربزة خطورته عىل مس�تقبل 
املجتم�ع. ك�ام أن تع�اون خمتل�ف وس�ائ�ل اإلع��الم واالتص�ال: كاإلذاعة 
والتلفزي�ون والصحاف�ة يف تقدي�م ورشح ونقد األفك�ار اإلرهابية بش�ك�ل 

موحد وواضح ومتشابه يضمن تأثريا كبريا عىل اجلمهور املستهدف.

تب�ث وس�ائل اإلع�الم املضام�ني واألف�كار الرافض�ة لإلره�اب فيبدأ 
اجلمه�ور يف تكوي�ن فك�رة ع�ن املوض�وع بواس�طة املعلوم�ات واألخب�ار 
واألفكار التي تصله باس�تمرار من وس�ائل اإلع�الم واالتصال؛ مما يزيد من 

اهتاممه بفكرة حماربة اإلرهاب.

يس�توعب اجلمهور مضمون الرس�الة اإلعالمية الرافضة لإلرهاب، مما 
يدفعه إىل قبول فكرة املشاركة يف حماربة األفكار اإلرهابية.
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تتش�كل االجتاهات والقناعات لدى اجلمه�ور نتيجة جمموعة التأثريات 
املرتاكمة والبطيئة، مما جيعله يس�توعب حقيقة األفكار اإلرهابية وخطورهتا، 

وهذا ما جيعله يشجع األفكار الداعية للسلم والوئام املدين.
ومن هنا نس�تطيع القول: إن لوس�ائل اإلعالم واالتص�ال دورا مهام يف 
حمارب�ة األفكار اإلرهابية، كام أهنا متلك القدرة يف غرس القيم والس�لوكيات 

اإلجيابية التي تدعو للسلم واحلوار والعيش املشرتك. 
ويمك�ن لوس�ائل اإلع�الم اجلامهريي�ة أن تس�هم يف إح�داث تأث�ريات 
تراكمي�ة بطيئة باس�تخدام خمتلف املضامني والربام�ج والفعاليات اإلعالمية 
التي تسهم يف إعادة تشكيل املعاين واالجتاهات واألفكار يف ذهن اجلمهور. 

إن التغ�ريات االجتامعي�ة والثقافي�ة والفكري�ة قد تتأثر مب�ارشة أو غري 
مبارشة بوس�ائل اإلعالم واالتصال، ويربز هذا التأثري يف عدد األفراد الذين 
يغريون من أفكارهم واجتاهاهتم نحو قضية ما تركز وسائل اإلعالم واالتصال 

 .)Agenda Setting function اهتاممها عليها ) مقاربة حتديد األولويات

6. 3. 4. 5 التوعية اإلعالمية واالتصال اإلقناعي
املقص�ود بالتوعي�ة اإلعالمي�ة ه�و الوص�ول إىل وع�ي اجلمه�ور م�ن 
خ�الل وس�ائل اإلع�الم املختلفة من أج�ل إدراك موضوع معني أو مش�كلة 
حم�ددة للتعرف عىل جوانبها املختلف�ة لفهمها والتفاعل معه�ا بطريقة واعية 
ومسؤولة وإجيابية. وإلدراك التوعية اإلعالمية يتوجب عىل وسائل اإلعالم 
تبني محالت إعالمية واسرتاتيجية واضحة املعامل لتحديد املشكلة والتعريف 
هبا ثم حتديد أس�باهبا والعوامل التي تفرزها والفئات التي تتسبب فيها والتي 
تتأثر هبا. وبعد تشخيص املشكلة تتم عملية وضع احلملة اإلعالمية من أجل 
التوعي�ة، وه�ي حتديد اجلمهور املس�تهدف ثم الوس�ائل اإلعالمي�ة التي يتم 
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اس�تعامهلا ثم حتديد الرس�الة اإلعالمية ومن بعد ذلك زم�ن احلملة والوقت 
املناس�ب لتنفيذه�ا. ولنجاح احلمل�ة   وإدراك التوعية اإلعالمية جيب تفاعل 
اجلمهور املستهدف مع الوسيلة اإلعالمية والرسالة اإلعالمية لتحقيق عملية 
االهت�امم ث�م اإلدراك ثم اإلقناع ثم التأثري ثم الفعل. حيث إن اهلدف النهائي 
للتوعية اإلعالمية هو تقويم س�لوك اجلمهور املستهدف وتصويبه عن طريق 
تصحي�ح الفكرة اخلاطئ�ة أو التصور الذهني اخلاطئ عن�د الفرد. وتصويب 
الس�لوك املنحرف ال يتم إال بعد تصوي�ب الوعي املنحرف عند اجلاين. ومن 
هنا جيب أن نقر أن التوعية اإلعالمية هي عملية اتصالية إقناعية معقدة جيب 
دراس�تها والتحض�ري والتخطيط هلا بطريق�ة منهجية وعلمي�ة. ونظرا للميزة 
املعقدة للس�لوك املنحرف ف�إن تصحيحه ليس بالعملية الس�هلة حيث جيب 
تضاف�ر جهود جهات عديدة وخمتلفة يف املجتمع من أجل الوصول إىل نتائج 

معتربة وملموسة.       

احلدي�ث ع�ن التوعي�ة اإلعالمي�ة ملكافح�ة اإلره�اب يعن�ي احلدي�ث 
ع�ن تش�خيص املش�كلة يف املقام األول ث�م وض�ع االس�رتاتيجيات الفعالة 
للحم�الت اإلعالمي�ة وغريه�ا من امل�واد التي تنت�ج من أج�ل الوصول إىل 
اجلامه�ري املس�تهدفة. فنقطة البداي�ة إذن تتمثل يف حتليل املجاالت الس�لوكية 
املتعلق�ة بظاه�رة اإلرهاب لتحديد  ما هي اإلجراءات والس�بل العملية التي 
جي�ب اختاذها وكيف ومتى وأي�ن؟ أما املرحلة الثانية فرتك�ز عىل الرشائح أو 
الفئات املجتمعية التي تستهدفها احلملة من أجل تغيري سلوكها غري السوي. 
وهذا يعني رضورة ترشيح وحتليل أسباب اإلرهاب بطريقة منهجية وعلمية 
للوق�وف عند حم�ددات الفعل ومن ث�م وضع نامذج وط�رق التأثري من أجل 

التغيري.
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بع�د االنتهاء من املرحل�ة األوىل يتم االنتق�ال إىل املرحل�ة الثانية والتي 
تتمث�ل يف حتدي�د النموذج من وجه�ة نظر اتصالية حيث يت�م حتديد اجلامهري 
املستهدفة من أجل تغيري سلوكها من خالل الرسائل املختلفة للحملة. وهذا 
يعن�ي أن تصميم احلملة يس�تهدف ال�دروب الواعدة يف س�لوك اإلرهايب أو 
املتش�بع باألف�كار اإلرهابي�ة. وهذا يعني معرفة أس�باب الس�لوك ودواعيه. 
فعملية التقويم والتصويب تتم عىل النحو التايل:طرح املشكلة ومناقشتها)1(  

االهتامم)2(   اإلدراك)3( اإلقناع )4( التأثري)5( الفعل أو السلوك)6( .
طرح

 املشكلة 
ومناقشتها

اإلقناع

االهتامم

التأثرياإلدراك

الفعل أو
 السلوك

الشكل رقم )2( التوعية اإلعالمية وتقويم السلوك

فط�رح املش�كلة للنق�اش واحل�وار واملجادلة م�ن قبل وس�ائل اإلعالم 
تفسح املجال ملشاركة اجلميع حيث إن ظاهرة اإلرهاب هتم األرسة واملدرسة 
واملسجد واحلي والنوادي الرياضية ونوادي الشباب وأجهزة األمن يف الدولة 
ودور رعاي�ة الش�باب واجلامعة واالحتادات النس�ائية وغريه�ا من مكونات 
املجتم�ع املدين. ففي هذه املرحلة وهي املرحل�ة األوىل تتم عملية لفت انتباه 
اجلميع أن هناك مش�كلة جيب طرحها ومناقش�تها وإجياد احللول هلا. وهذا ما 
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يقودن�ا للمرحلة الثانية وهي مرحلة االهتامم بام تس�تعرضه وس�ائل اإلعالم 
من حوارات ونقاشات من طرف املختصني واملحللني واألساتذة والباحثني 
حيث يساهم اجلميع سواء عن طريق بريد القراء أو االتصال املبارش بالربامج 
احلواري�ة أو احلضور يف الندوات واملحارضات...الخ. تتكلل املرحلة الثانية 
باملرحل�ة الثالث�ة حيث يتحقق اإلدراك باملش�كلة  وأس�باهبا وتداعياهتا وهذا 
يعني حصول وعي عند األهايل واملجتمع املدين وحتى اجلناة باملشكلة وبذلك 
االقتن�اع برضورة التفكري يف فهم خيوطها ومن ثم املس�امهة يف حلها كل من 
موقعه وحس�ب قدراته. وبعد ذلك تأيت املرحلة الرابعة وهي مرحلة االقتناع 
بخطورة املش�كلة وأمهيتها وهذا ما يفس�ح املجال أمام املرحلة اخلامسة وهي 
مرحلة التأثر بالرس�ائل اإلعالمية املختلفة وبالنقاش الدائر يف املجتمع حول 
القضية. وهذا ما يقودنا إىل املرحلة السادسة وهي مرحلة الفعل والعمل،أي 
أن ويل األم�ر يق�وم بواجب�ه إزاء أبنائ�ه ونف�س ال�يء بالنس�بة للمدرس�ة 
وللمس�جد وألندية الش�باب والفتيات وللمجتم�ع ككل حيث يؤدي وعي 
اجلميع باملش�كلة إىل التزام كل طرف بالقيام بدوره وحتمل  مس�ؤوليته للحد 
م�ن ظاه�رة اإلرهاب، وه�ذا ينعكس يف األخري عىل اجلاين أو الش�اب الذي 
يعاين من االنحراف حيث يبدأ يف التفكري عن العدول عن س�لوكه املنحرف 
والتفكري يف االندماج واالنصهار يف املجتمع باحرتام قوانينه وقيمه ومبادئه.

فالتوعي�ة اإلعالمية إذن هي إدراك املجتم�ع بكامله للظاهرة وخلفياهتا 
وأبعادها وانعكاساهتا   وتوعية اجلميع بمسؤوليته وواجباته إزاءها. وعندما 
ي�درك املجتمع بمختل�ف رشائحه ومكوناته الظاهرة ف�إن اجلميع، وكل من 
موقع�ه وحس�ب صالحياته وإمكانات�ه، يعمل عىل إجياد احلل�ول وتقديم يد 

املساعدة للحد من الظاهرة وملاذا ال القضاء عليها. 
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6. 3. 4. 6 االتصال اإلقناعي
االتص�ال اإلقناع�ي ه�و اتص�ال خمط�ط يعم�ل ع�ىل حتوي�ل العملي�ة 
الس�يكولوجية لتحقيق التغري عىل مستوى الس�لوك الظاهر فهو بذلك هيدف 
إىل حتقيق تغيريات حمددة س�لفا يف سلوك اجلمهور املستهدف. يتميز االتصال 
اإلقناع�ي بكون�ه اتص�ااًل يق�وم ع�ىل التخطيط ويعم�ل عىل حتوي�ل الوظيفة 
الس�يكولوجية هب�دف حتقي�ق االس�تجابة العلني�ة م�ن جانب املس�تقبل وهو 
يفرتض أساسا تعديل البناء السيكولوجي للفرد. كام يتميز االتصال اإلقناعي 
باس�تهدافه تغي�ري وجه�ة نظر عن�د الف�رد أو اجلامع�ة وبمخاطبت�ه العواطف 
واالنفعاالت. كام يقوم االتصال اإلقناعي عىل دراسة وبحث وحتديد أسباب   
دوافع الس�لوك عند الفرد واجلامعة وبذلك فهو يدرس أش�كال السلوك التي 

يمكن التأثري فيها.

فاالتص�ال االقناع�ي لي�س اتصااًل ملج�رد اإلخب�ار أو اإلب�الغ بل هو 
اتص�ال من أج�ل تعدي�ل البناء الس�يكولوجي الداخ�يل للف�رد إلقناعه عىل 
التخ�يل أو التخلص من وجهة نظر أو قناعة أو إدراك أو صورة خاطئة لتبني 
بناء س�يكولوجي جديد يس�اعده عىل تعديل س�لوكه. يف هذا الس�ياق تقول 

الدكتورة سهري جاد:

ذل�ك أن االتصال اإلقناعي يس�تهدف أساس�ا تغيري وجه�ة نظر ما، أو 
اإلقن�اع بيء ما، وكثريا ما خياط�ب العواطف واالنفع�االت لتحقيق هدفه 
اإلقناعي. واإلقناع االتصايل يس�تهدف الفرد ، كام يس�تهدف اجلامعة، سواء 
أكان�ت صغ�رية أم كب�رية، والتي يعترب هذا الف�رد  عضوا فيها، وي�راد إقناعه 
للحص�ول ع�ىل نتيجة معين�ة، ولذل�ك تتنوع جم�االت االتص�ال االقناعي، 
سياسيا وجتاريا، وس�لوكيا، حمليا وعامليا. فكأن االتصال اإلقناعي استخدام 



273

متعم�د ملحتوى رس�ائله عرب وس�ائل اإلعالم واالتص�ال باجلامهري من أجل 
تشكيل استجاباهتم أو السيطرة عليها. ) جاد، 2003م : 12(. 

فاالتصال اإلقناعي وفق االس�رتاتيجية النفسية  يقوم عىل تقديم رسالة 
إقناعي�ة ت�ؤدي إىل تعدي�ل أو تفعيل العامل اإلدراكي الذي يش�كل س�لوكا 
علنيا معدال. أما االس�رتاتيجية الثقافي�ة االجتامعية لإلقناع فتقوم عىل تقديم 
رس�الة مقنعة حتدد أو تعيد حتديد متطلبات ثقافية أو قواعد سلوك للجامعة، 
أو أدوار، أو مرات�ب أو عقوب�ات. وه�ذا يعن�ي صياغة أو تعدي�ل تعريفات 
لسلوك اجتامعي متفق عليه ألعضاء اجلامعة وهذا ما يؤدي بدوره إىل التغيري 
يف االجتاه أو الس�لوك العلني ) جاد، 2003م: 47(. أما اس�رتاتيجية إنش�اء 
املعاين لإلقناع فتقوم عىل اعتامد رسالة إعالمية مقنعة التي تقدم معاين جديدة 
ك�ام حتدث تغي�ريات يف املعاين املوج�ودة وهذه املعاين تعط�ي توجيها جديدا 

للعمل  والسلوك. 

6. 3. 4. 7 احلمالت اإلعالمية املوجهة للشباب
بام أن فئة الشباب هي الفئة األكثر استهدافا من قبل اجلامعات اإلرهابية 
الت�ي تس�عى لتجنيد الش�باب والتأثري فيه�م لتبني سياس�اهتا وأيديولوجيتها 
فيجب عىل وس�ائل اإلعالم بمختلف أنواعها الرتكيز عىل هذه الفئة برسائل 
تكون مدروس�ة دراسة متأنية وبأس�لوب علمي ومنهجي ومنظم مستخدمة 
بذلك الطرق احلديثة يف االتصال اإلقناعي ومستخدمة لغة الشباب واإلطار 
املرجعي هلذه الفئة من املجتمع. فاحلمالت هنا تستخدم القنوات املختلفة من 
إذاعة وتلفزيون وجمالت متخصصة خاصة الش�بابية منها والصحف اليومية 
واالنرتن�ت، وأهم يشء هن�ا هو الرتكيز عىل طرح الظاه�رة للنقاش من قبل 
املجتمع بكامله انطالقا من العائلة إىل احلي إىل املدرسة إىل املسجد إىل النادي 
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الريايض والثقايف إىل اجلمعيات الش�بابية إىل املنظامت واملؤسسات األمنية إىل 
اهليئ�ات الترشيعية يف الدولة حتى ُيناقش املوض�وع من قبل خمتلف الرشائح 
واملؤسسات االجتامعية والثقافية والسياسية هبدف مسامهة اجلميع يف مناقشة 
الظاه�رة كل حس�ب جمال ختصصه وم�ن زاويته ووجهة نظ�ره، وحتى يقدم 
كل طرف مقرتحاته ملحاربة الظاهرة. وإذا ش�ارك املجتمع املدين يف مناقش�ة 
الظاهرة ودراستها وحتليلها ويف تقديم احللول ملعاجلتها فهذا يعني أن اجلميع 
تع�اون من أجل احلد من الظاهرة وأن وس�ائل اإلع�الم وصلت إىل اجلهات 
املختلفة يف املجتمع حتى تتفاعل معها من أجل الوصول إىل النتائج امللموسة 
واخلروج بذلك من مرحلة اإلدراك والوعي إىل مرحلة الفعل. إن اإلش�كال 
هن�ا ه�و اعتبار ظاه�رة اإلرهاب ظاهرة هت�م اجلميع وأن الش�باب املنحرف 
ال�ذي ي�زج به وُيغَرر به وجيند للقيام باألعامل اإلرهابية هو ش�باب حيتاج إىل 
مس�اعدة وإىل توعي�ة وإىل توجيه حتى ال خيرج عن قي�م املجتمع وترشيعاته 

وقوانينه وعن النسيج األخالقي والقيمي الذي يعيش فيه. 

6. 3. 4. 8 احلمالت اإلعالمية املوجهة ألولياء األمور
يعت�رب أولياء األم�ور طرفًا مهاًم يف عملية احلد م�ن ظاهرة اإلرهاب ويف 
املس�اعدة يف عملي�ة إدراك املش�كلة والوعي هبا وم�ن ثم معاجلته�ا. فأولياء 
األم�ور هم األق�رب إىل أبنائهم ومن ثم يتوجب عليهم مناقش�ة مش�كالت 
أبنائهم بمس�ؤولية ورصاحة وجيب الوعي هبذه املش�كالت بالدرجة األوىل. 
فالعالق�ة الس�ليمة بني أولي�اء  األم�ور وأبنائه�م  تتطلب تواص�اًل واتصااًل 
صحي�ًا ب�ني الطرف�ني يكون رصحي�ًا ومب�ارشًا وهادف�ًا. ويف ح�االت عديدة 
نالحظ أن عمليات االتصال بني االثنني تكاد تنعدم وهنا تصعب عملية فهم 
أولياء األمور ألبنائهم وس�لوكياهتم وباملقابل تصعب عىل األبناء عملية فهم 
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أوليائهم والتواصل معهم. فاحلمالت اإلعالمية التي تّوجه إىل أولياء األمور 
تس�تهدف التوعية بمس�ؤولياهتم اجت�اه أبنائهم  ودوره�م يف احلوار والنقاش 
والتواص�ل املس�تمر م�ن أج�ل الرتبية الس�ليمة والتوجي�ه الس�ليم ألبنائهم 

وخاصة املراهقني منهم.  

6. 3. 4. 9 احلمالت املوجهة للمجتمع املدين
يلع�ب املجتمع املدين دورا اس�رتاتيجيا يف مناقش�ة ومعاجلة املش�كالت 
واألزم�ات واآلف�ات االجتامعي�ة، وكل�ام كان املجتم�ع املدين فعااًل ونش�طًا 
ومراقب�ًا ملا يدور يف املجتمع كلام كانت مس�امهاته يف التكافل االجتامعي ويف 
حل مش�كالت املجتمع كب�رية وناجحة. ومن هنا فإن مؤسس�ات عديدة يف 
املجتم�ع بإمكاهنا املس�امهة يف مكافح�ة اإلرهاب والتصدي ل�ه بكل الطرق 
والوس�ائل وع�ىل رأس�ها الوع�ي والفهم اجلي�د للظاه�رة فاملدرس�ة واحلي 
واملس�جد والنادي الريايض والكش�افة ونادي الس�يدات أو االحتاد النسائي 
واملجل�س األعىل لألرسة وغريها م�ن اجلمعيات واملنظامت يف املجتمع جيب 
أن تتجن�د ملواجهة ه�ذه اآلفة اخلطرية. وهذا يعني أن املؤسس�ات اإلعالمية 
يف املجتمع جيب أن تس�تهدف كل هذه اجلهات للوعي باملش�كلة واملشاركة، 
كل من موقعه وحس�ب طاقاته وإمكاناته  يف دراس�ة ومناقش�ة هذه املش�كلة 
االجتامعية واقرتاح احللول الناجعة واملسامهة يف احلد منها والقضاء عليها.    

6. 3. 4. 10  وسائل االتصال اجلامهريي واملجتمع املدين
انترش يف الس�نوات األخرية مصطلح املجتمع املدين يف األدبيات العربية 
للتعب�ري عن القوى االجتامعي�ة املختلفة واملتعددة التي تنش�ط يف املجتمع يف 
إط�ار منظم هبدف حتقيق مطال�ب واحتياجات اجلامعات الت�ي متثلها.يعتمد 
املجتم�ع املدين يف أنش�طته ويف حتقي�ق أهدافه عىل وس�ائل اإلعالم للوصول 
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إىل الس�لطة والفعاليات السياس�ية يف املجتمع ويف طرح القضايا واملشكالت 
التي يواجهها الس�واد األعظم من الشعب. والسؤال الذي ُيطرح هنا هو إىل 
أي مدى تس�اهم وس�ائل االتصال اجلامهريي يف الوطن العريب يف نرش ثقافة 
املجتمع املدين  وإىل أي مدى ختدم وسائل اإلعالم املجتمع املدين؟ ومن جهة 
أخ�رى إىل أي مدى يؤثر املجتمع املدين يف وس�ائل اإلع�الم وجيعلها أدوات 
يف خدم�ة املجتم�ع ووس�ائل للمراقبة والنقد واالس�تقصاء، وق�وى مضادة 
تضمن  التوازن داخل اآللة السياس�ية يف املجتمع؟ ومن هنا نتس�اءل عن ما 
ه�ي األدوار الت�ي تلعبها املؤسس�ات اإلعالمية يف الوطن الع�ريب فيام يتعلق 
بالتنش�ئة االجتامعي�ة ون�رش الوعي الس�يايس والثقاف�ة الديمقراطي�ة وثقافة 
احل�وار واالختالف والتعددي�ة والتنوع والتوعية من أج�ل احلد من اآلفات 
االجتامعي�ة كاإلره�اب واجلريمة والعن�ف والرسقة والنش�ل...الخ؟ وعن 

عالقة املجتمع املدين بوسائل اإلعالم يرى الدكتور قرياط:

 العالقة هنا جدلية بني املجتمع املدين و وسائل اإلعالم حيث إن املجتمع 
امل�دين يتأثر بوس�ائل اإلعالم ويؤثر فيه�ا ومن جهتها تتأثر وس�ائل اإلعالم 
باملجتم�ع امل�دين وتؤثر فيه. فكل�ام كان املجتمع املدين قويا وفعاال ومش�اركا 
يف جمريات األحداث يف املجتمع كلام فتح املجال واسعا أمام وسائل اإلعالم 
لتغطي�ة ه�ذه الفعاليات واألحداث لتك�ون املؤسس�ات اإلعالمية بذلك يف 
املجتم�ع من�ربا للحوار والنق�اش من أجل القرار الس�ليم واحلكم الراش�د. 

)قرياط، 2006م:27(
لقد س�امهت العوملة والث�ورة املعلوماتية واالتصالي�ة واملجتمع الرقمي 
وانتشار االنرتنت وانتشار التعليم وتوفر املعلومة والوصول إليها بسهولة يف 
بلورة ونضج فكرة املجتمع املدين يف الوطن العريب. هذا الكيان الذي يتكون 
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من خمتلف التنظيامت والفعاليات داخل املجتمع هيدف إىل تقاسم السلطة مع 
الدول�ة انطالقا من مبدأ أن عهد الدولة املتس�لطة والدكتاتورية والطاغية قد 
وىل. ومن هنا يتمثل دور املجتمع املدين يف خلق توازن بني القوى االجتامعية 
وب�ني املؤسس�ات االجتامعية وب�ني الطبقات االجتامعية. ك�ام يعمل املجتمع 
املدين عىل إفراز فضاء مستقل مولد لقيم العدالة واملساواة واحلرية. فاملجتمع 
املدين هو فضاء للحرية، يتكون من ش�بكة العالقات التي تقوم عىل االختيار 
واالقتن�اع واحلرية، حيث إنه يمنح األفراد قدرة عىل النش�اط الطوعي احلر. 
يعم�ل املجتم�ع امل�دين ع�ىل تنظي�م العالق�ات داخ�ل تنظيامت مدني�ة حتقق 
اس�تقالال نس�بيا عن الدولة من ناحية، وعن قوى الس�وق من ناحية أخرى. 
فاحلي�اة املدنية ه�ي الفضاء الطبيعي للعمل احلر الذي تنمو فيه قدرات البرش 

وإمكاناهتم وقدراهتم عىل حب االستقالل ونبذ التسلط والقمع.
يس�تقي املجتمع املدين قوته من الثقافة املدنية التي تتمحور حول احلرية 
واملساواة واملواطنة وهي يف أساسها قيم عامة تتفرع عنها قيم تؤمن بالتفكري 
احلر اخلالق والفعل احلر املسؤول واحلرية التي تستمد قيمتها من مبدأ الفرد 
األخالق�ي ال�ذي يؤمن بأن حريت�ه تعني حري�ة اآلخري�ن. وأن حرية الفرد 
ال تس�مح له باالنس�الخ من حميط�ه وجمتمعه وفضائه الس�يايس واالجتامعي 
والثقايف وال تسمح له  باالغرتاب عن مبادئه وقيمه حيث إن حريته مستمدة 
من حرية اآلخرين واحلرية الفردية هنا هي قيمة مثالية تنتهي إىل قيمة اجتامعية 
ال تقل عنها أمهية وهي قيمة الرتابط اجلمعي التي جتعل األفراد يترصفون يف 

إطار بيئة تضامنية عضوية تعرب عن روح اجلامعة. 
إن أدوات االتص�ال اجلامهريي يف املجتمع هي التي تنقل ثقافة املجتمع 
املدين من مس�توى الوعي الفردي واجلامعي إىل مس�توى الوعي العام. وهبذا 
تصبح الثقافة املدنية جزءا ال يتجزأ من وعي األمة. هنا يتوجب عىل وس�ائل 
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االتصال اجلامهريي أن تقدم خطابا إعالميا هادفا حيمل يف طياته قيام اجتامعية 
راقي�ة تنبع من املجتمع وقيمه ومبادئه. وهذا يعني أن املؤسس�ات اإلعالمية 
ع�رب الربام�ج احلوارية والدرام�ا واألف�الم والتحقيقات واألخب�ار جيب أن 
تعك�س مه�وم وثقافة املجتمع امل�دين. وهذا يعن�ي نرش م�ادة إعالمية هادفة 
م�ن أجل التوعي�ة للحد من اجلريم�ة والرسقة وظاهرة النش�ل بدال من نرش 
املادة املعلبة املس�توردة التي تنرش ثقافة العنف واجلريمة. ما ينترش يف وس�ائل 
االتص�ال اجلامه�ريي هذه األي�ام هو منتج�ات إعالمية معلبة مس�توردة من 
اخل�ارج تف�رز يف هناية املطاف انفصاما يف ش�خصية الفرد العريب الذي يعيش 
واقعا خمتلفا متاما عام يش�اهده أو يس�تهلكه يف املؤسس�ات اإلعالمية العربية. 
فن�رش ثقاف�ة املجتمع امل�دين بحاجة إىل مؤسس�ات إعالمية ووس�ائل اتصال 
تؤمن باملجتمع املدين وتؤمن باملثق�ف العضوي وبالقيم املجتمعية األصيلة. 
فاملرشف عىل املؤسس�ة اإلعالمية والقائ�م باالتصال جيب أن يؤمنا باملجتمع 
امل�دين وبالثقافة املدنية وبرس�الة يعمل�ون من أجل حتقيقه�ا لصالح املجتمع 
ب�أرسه وليس الرك�ض وراء اإلعالن�ات والربح الرسي�ع أو العمل ملصلحة  

أصحاب النفوذ السيايس واملايل يف املجتمع.

فوسائل االتصال اجلامهريي هي التي تنتج الوعي االجتامعي وهي التي 
تكرس القيم والعادات والتقاليد والنسق القيمي واألخالقي يف املجتمع ومن 
ثم فهي مطالبة بنرش ثقافة املجتمع املدين. املؤسسات اإلعالمية هي األدوات 
التي تنمي الثقافة املدنية وتعمل عىل نرشها وتقويتها والتصدي لثقافة العنف 
والتط�رف واإلقص�اء والفردي�ة واملادية ورف�ض اآلخر والس�لوك املنحرف 
واجلريم�ة والرسق�ة والنش�ل . فوس�ائل االتص�ال اجلامه�ريي ه�ي احلليف 
االس�رتاتيجي للمجتم�ع امل�دين وه�ي الوس�يلة الفعال�ة واألداة الرضورية 
لتحقي�ق مبادئ�ه وقيم�ه يف املجتمع. فمضمون وس�ائل االتص�ال اجلامهريي 
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ه�و الغذاء الروحي والفك�ري والعقيل للثقافة املدنية وأداء هذه املؤسس�ات 
يف املجتمع يعترب سلوكا مدنيا يدعم املجتمع املدين والثقافة املدنية. فاملجتمع 
املدين يف هناية املطاف هو وعي وثقافة وقيم ومبادئ ترتجم إىل سلوك وعمل 
يومي يؤمن بروح اجلامعة واملصلحة العامة. وقد نتساءل ونقول ما هي القيم 
والوعي واألفكار الت�ي تقدمها الفضائيات العربية للمواطن العريب؟ ما هي 
اإلضافات الفكرية والثقافية التي تقدمها هذه الفضائيات للمشاهد العريب؟ 
أم أن هن�اك فج�وة خطرية جدا بني الواقع الذي يعيش�ه املواط�ن العريب وما 

ُينقل له ويشاهده عرب القنوات الفضائية املختلفة.

يرى عدد من النقاد والباحثني أن ضعف أداء وسائل اإلعالم يف املجتمع 
يع�ود بالدرجة األوىل إىل ضعف املجتمع امل�دين انطالقا من مبدأ أن اإلعالم 
هو مرآة عاكس�ة للوس�ط االجتامعي والس�يايس والثقايف واالقتصادي الذي 
يوج�د فيه ويتفاع�ل معه. فإذا كان املجتمع املدين ضعيفًا فهذا ينعكس س�لبا 
عىل أداء املؤسس�ات اإلعالمية يف املجتمع، فاإلعالم القوي والفعال ال ينمو 
وال يتط�ور ويزدهر إال يف مناخ الديمقراطي�ة واحلرية والرأي والرأي اآلخر 
ووج�ود القوى املضادة والفاعلة يف املجتم�ع التي تراقب وتنتقد وتعمل من 
أج�ل مش�اركة اجلميع يف حتقيق املس�اواة والعدال�ة يف املجتمع ويف جعل كل 
ف�رد يف املجتمع مس�ؤواًل وواعيًا وحرًا. ما زال الع�امل العريب يعاين من فجوة 
كبرية بني الشارع والوسيلة اإلعالمية كام أنه يعاين من ضعف املجتمع املدين 
ال�ذي ما زال عاجزا عن التفاعل مع الش�ارع العريب واملؤسس�ات اإلعالمية 
العربي�ة بطريق�ة إجيابي�ة وفعال�ة. فالكالم ع�ن التوعية اإلعالمي�ة للحد من 
األع�امل اإلرهابية واجلرائم والس�لوك املنحرف واجلان�ح يتطلب التفكري يف 
جمتمع مدين فعال ونشط ويف صحافة املجتمع املدين التي تكون بديلة وخمتلفة 

عام هو موجود حاليا يف املجتمع. 



280

6. 3. 4. 11صحاف�ة املجتم�ع امل�دين وعملية طرح املش�كالت 
ومناقشتها ومعاجلتها

 Public( أوالصحافة العامة )Civic Journalism( تعد الصحافة املدنية
Journalism( أو صحافة املواطن)Citizen Based Journalism( أو صحافة 

املجتمع املحيل)Community Journalism(نوعًا جديدًا من املامرسة الصحفية 
ظه�ر يف منتص�ف العق�د األخري من الق�رن العرشي�ن يف الوالي�ات املتحدة 
كبدي�ل للصحاف�ة املس�يطرة واملنترشة يف الس�احة اإلعالمي�ة. وجاءت هذه 
املامرس�ة الصحفية اجلديدة كبديل للصحافة التقليدية املرتبطة بالنظام القائم 
وبالنخ�ب وباملصالح االقتصادية والسياس�ية وبالقي�م املعروفة كاملوضوعية 
واحلياد واحلرية. وتقوم صحافة املجتمع املدين عىل مبدأ الوصول للمواطنني 
واالس�تامع إليهم وإعطائهم الفرصة لالس�تامع والتح�دث لبعضهم البعض 
وملناقشة مهومهم ومشكالهتم وطرح احللول والبدائل وبذلك َفُهم طرف يف 
العملية اإلعالمية ومشاركون فيها وليسوا مستقبلني فقط بل فاعلون. ويرى 
أنص�ار صحافة املجتمع امل�دين أهنا صحافة جادة مس�ؤولة وملتزمة وطريقة 
جديدة هتدف إىل حتديد القضايا واملش�كالت الرئيس�ة الت�ي هتم الرأي العام 
والس�واد األعظم من الش�عب. وه�ي بذلك هتدف إىل خلق ح�وار و نقاش 
فعال وجمد ومثمر حول أهم قضايا املجتمع والس�عي لتش�خيص األس�باب 
وط�رح احلل�ول والبدائ�ل ملعاجلتها، فاهل�دف هنا هو لي�س تغطية األحداث 
والقضايا واجلرائم بل الذهاب أبعد من ذلك بكثري حيث طرح هذه األحداث 
والقضايا للنقاش واحلوار والدراسة والتحليل ومن ثم إجياد احللول العملية 
والناجعة ملعاجلتها واس�تئصاهلا.)Merritt,1994( فالصحافة املدنية هي نوع 
من اإلعالم املس�ؤول واهلادف الذي يعنى بإع�ادة تنظيم األولويات وحتديد 
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العالقة اجلديدة التي تربط املجتمع املدين بالقوى الفاعلة يف املجتمع وانتهاج 
طريق�ة جديدة يف طرح املش�كالت واألمراض  االجتامعي�ة املختلفة كالفقر 
واجله�ل واألمي�ة واجلريم�ة وخمتلف الس�لوكيات املنحرفة هبدف مناقش�تها 
ودراس�تها وحتليله�ا من قبل اجلميع والتفكري يف اس�تئصال أس�باهبا للقضاء 
عليه�ا. فصحاف�ة املجتم�ع امل�دين هي إج�راء جدي�د إلعطاء مفه�وم جديد 
للصحف والصحافيني باعتبارهم فاعلني وليس�وا شاهدين عىل ما حيدث يف 
املجتمع، وهم بذلك نشطاء يف احلياة العامة ويف املجتمع املدين من أجل تغيري 
جمري�ات األم�ور يف املجتمع ولي�س تقديمها للقراء واالنس�حاب بعد ذلك. 
وه�ذا يعني من جهة أخرى إدم�اج وإرشاك املواطن�ني يف العملية اإلعالمية 
من خالل اختيار املواضيع وطرحها واملش�اركة يف مناقشتها واقرتاح احللول 
الناجع�ة ملعاجلته�ا. اجلمي�ع مس�ؤول يف الصحاف�ة املدنية واجلمي�ع مطالب 
بالقيام بدور إجيايب وفعال يقوم عىل املش�اركة والنقاش واحلوار وتش�خيص 
األسباب واقرتاح احللول سواء تعلق األمر بالصحايف أو باملؤسسة اإلعالمية 
أو باملواط�ن.)Schaffer,2004(. ف�دور الصحاف�ة املدنية ال يقترص فقط عىل 
تغطي�ة األحداث وتقديمها للقراء وطرح املش�كالت ورصده�ا بل  يتعدى 
ذلك بحيث هيدف إىل املسامهة امللتزمة واملسؤولة واجلادة والفاعلة للوصول 
إىل احللول العملية من خالل فتح باب النقاش العام والواس�ع أمام املجتمع 
امل�دين ليق�وم ب�دوره يف حتديد املش�كالت وأس�باهبا وخلفياهتا وس�بل حلها 

.)Merritt, 1995a (.واستئصاهلا

يّب�ني الش�كل )3( أدناه دور صحاف�ة املجتمع امل�دين يف توعية وإرشاك 
املواط�ن يف ط�رح قضاياه ومش�اكله للنق�اش واحل�وار واملس�امهة يف حلها. 
فصحاف�ة املجتم�ع امل�دين ه�ي حلق�ة وصل ب�ني املواطن�ني والس�لطة وهي 
الوس�يط اإلعالم�ي للمجتم�ع امل�دين ال�ذي يعترب الفض�اء الع�ام للرشائح 



282

االجتامعية  واملكونات املختلفة للمجتمع. هذه املكونات من خالل صحافة 
املجتم�ع املدين تعرب عن مهومها ومش�اكلها وتبدي آراءه�ا حول ما جيري يف 
املجتم�ع، وهذا يعن�ي أن املواطن يتمتع بدرجة عالية م�ن الوعي االجتامعي 
واملس�ؤولية االجتامعية. فمن خالل املجتمع امل�دين وصحافة املجتمع املدين 
يطرح املواطنون مش�اكلهم ويناقش�وهنا ويضع�ون احلل�ول اإلجرائية حللها 
ومعاجلته�ا. وهذا ما يؤدي يف النهاية إىل رب�ط املجتمع املدين بالقوى الفاعلة 
يف املجتم�ع وصناع القرار واملؤسس�ات والتنظي�امت واهليئات املختلفة حتى 
يق�وم كل ط�رف وكل جهة بمس�ؤوليته ودوره يف التكف�ل ومعاجلة القضايا 
االجتامعي�ة املختلف�ة كل حس�ب اختصاصات�ه وصالحيته. فبالنس�بة للحد 
م�ن ظاه�رة النش�ل ودور التوعية اإلعالمي�ة تتكفل صحاف�ة املجتمع املدين 
واملجتمع املدين نفس�ه يف الوعي هبذه املشكلة أوال وطرحها للنقاش واحلوار 
ومن ثم إرشاك كل اجلهات املعنية يف املسامهة يف اقرتاح احللول وتنفيذها من 

خالل القوى الفاعلة يف املجتمع والسلطة بطبيعة احلال. 
صحافة 
املجتمع 

املدين

املواطنون

حلقة وصل 
بني املواطنني 

والسلطة

ربط املجتمع 
املدين بالقوى 

الفاعلة

طرح املشاكل، 
دراستها، 
مناقشتها،
 احللول

املجتمع  
املدين

الشكل رقم )3( صحافة املجتمع املدين وإرشاك املواطن يف طرح مشاكله 
واملسامهة يف حلها
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صحاف�ة املجتمع املدين )1(، حلقة وصل بني املواطنني والس�لطة )2(، 
املجتم�ع امل�دين )3(، املواطنون )4(، طرح املش�اكل، دراس�تها، مناقش�تها، 
احلل�ول )5( ربط املجتمع املدين بالقوى الفاعل�ة يف املجتمع، إرشاك اجلميع 

يف حتمل املسؤولية يف حل مشاكل املجتمع )6(.

فصحاف�ة املجتم�ع امل�دين ه�ي طريق�ة جديدة ملس�اعدة اجلمه�ور عىل 
التغل�ب عىل مش�اعر الضع�ف والتهميش واالغ�رتاب والش�عور باإلقصاء 
وع�دم الق�درة عىل املش�اركة يف احلي�اة العام�ة. فالصحافة املدني�ة هتدف إىل 
تدعي�م وتعزيز مفه�وم املواطنة ونرش ثقافة النقاش واحلوار ومس�اعدة عامة 
الش�عب عىل االندماج واالنخراط يف طرح مش�كالته ومهومه والوصول إىل 
 .)Charity, 1995( احللول العملية الحتوائهاال واس�تئصاهلا والقضاء عليها

يقول الدكتور السيد بخيت يف هذا املوضوع: 

كام تفرض فلسفة صحافة املجتمع املدين عىل الصحفيني إجراء مقارنات 
بني احللول املطروحة لقضايا حملية مع تطبيقاهتا يف جمتمعات أخرى، والعمل 
عىل توسيع إدراك ومعارف املواطنني املحليني  عن أفضل السبل للتعاطي مع 
املش�كالت والقضايا املحلية، عىل أن تكون النامذج املعروضة قابلة للتطبيق، 
وأال يتم تبنيها بشكل جامد، وعدم االنصياع غري النقدي للترصحيات واآلراء 
التي حتمل أخباًرا إجيابية والتي يديل هبا املس�ؤولون أو تلك التي تسعى خللق 
شعور ومهي أو تفاؤل ساذج بنجاعة اخلطط والسياسات املتبعة دون غريها، 
ومطالبة املسؤولني برضورة التجاوب مع أجندة اهتاممات املواطنني، والعمل 
عىل حتميل هؤالء املس�ؤولني مسؤولياهتم املجتمعية. ويف ذات الوقت اعتبار 
املواطنني عنرصًا أساسًيا يف عملية إعادة تنشيط املناخ العام، واعتبار صحافة 
املجتم�ع امل�دين بمثابة حلقة الوص�ل بني القي�م الصحفية وب�ني احتياجات 
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املجتمع�ات املحلية، وحتميل املواطنني واجب املش�اركة يف حل املش�كالت 
العامة، وإدارة شؤون جمتمعاهتم املحلية بشكل ذايت. )بخيت، 2007م(. 

أما عن دور صحافة املجتمع املدين فإنه ال يقترص فقط عىل تناول اآلفات 
واألم�راض االجتامعية واس�تعراضها، بل يركز كذلك ع�ىل خلق فضاء عام 
لط�رح ومناقش�ة القضايا والش�ئون العام�ة. فصحافة املجتم�ع املدين هتدف 
من وراء تغطية مش�كالت وآفات املجتم�ع مثل اإلرهاب واجلريمة والعنف 
والرسق�ة والنش�ل إىل حث املواطنني عىل املش�اركة يف مكافح�ة هذه اآلفات 
واألم�راض االجتامعي�ة  كل م�ن موقعه وحس�ب إمكاناته. فطرح املش�كلة 
االجتامعية غري كاف وإنام جيب الذهاب إىل ما وراء اس�تعراض املشكلة وهو 
البحث عن جذورها وأسباهبا قصد توصيف اإلجراءات العملية الالزمة من 
خالل التنس�يق مع اجلهات املعنية س�واء الرس�مية منها أو غري الرسمية حلل 

هذه املشكالت واستئصاهلا والقضاء عليها.

تتح�دد أدوار القائم�ني باالتص�ال يف صحاف�ة املجتم�ع املدين حس�ب 
منظري هذا النوع اجلديد من الصحافة عىل النحو التايل:

 Personal Public ال�دور امللت�زم ش�خصًيا بصحاف�ة املجتم�ع امل�دين
Journalism، وينبن�ي ه�ذا الدور عىل الواجب وااللتزام الش�خيص من قبل 

الصحفيني بحل مشكالت املجتمع املحلية. الدور القائم عىل الثقة باملجتمع 
املحيل Community Trust وهو يعني إيامن الصحفيني بقدرة املجتمع املحيل 
 Institutional عىل حل مش�كالته بنفس�ه.الدور القائم عىل االلتزام املؤسي
Public Journalism، وه�و دور قائ�م ع�ىل اإلي�امن برضورة قي�ام الصحافة 

.)John Bare, 1994 ( بمسؤولياهتا إزاء حل مشكالت املجتمع املحيل
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فمكافح�ة اإلره�اب تتطلب صحافة ملتزمة وواعية تقوم بمس�ؤوليتها 
االجتامعية عىل أحس�ن وجه، ومواطن مسؤول وواع منخرط يف جمتمع مدين 
يناقش مش�اكله ومهومه وقضاياه بطريقة ديمقراطية رصحية وواعية من أجل 
مش�اركة اجلميع يف احلوار والنقاش واقرتاح احللول والسبل  العملية ملعاجلة 

املشاكل واحتوائها واستئصاهلا.

6. 4 اسرتاتيجية اإلصالح الشامل 
لق�د جربت بعض البل�دان العربية عدة خيارات ومش�اريع وخمططات 
ملحاربة اإلرهاب وجتفيف منابعه، ولكن معظمها كان مآهلا الفشل ومل تقض 
يف أحسن األحوال إال عىل مظاهره وجتلياته، ذلك أن هذه الظاهرة عميقة يف 
وجودها ومتش�ابكة بقضايا كث�رية منها ما هو س�يايس، وديني، واقتصادي، 
وثق�ايف وهذا ما يصعب عملي�ة حتقيق نجاحات حقيقي�ة وتغيري راديكايل يف 
وجودها وانتش�ارها. إن ظاهرة اإلرهاب قد ختتفي لفرتة ما لتظهر من جديد 
يف زمن وأماكن وظروف وبيئة مل يتوقعها أحد. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن 

اخلطط االسرتاتيجية واخليارات املتاحة. 

ال يمكن تصور حماربة ظاهرة اإلرهاب وأفكار العنف يف املنطقة العربية 
من دون إحداث حتوالت بنيوية تش�مل مجيع القطاعات االسرتاتيجية؛ ذلك 
أن حتقيق هنضة ش�املة وتنمية مس�تدامة تضمن فرص العيش الكريم وجتعل 
م�ن البيئ�ة العربي�ة بيئة جاذب�ة بدل ما ه�ي بيئة ط�اردة للطاق�ات والكوادر 
واألف�كار، حيت�اج إىل التفك�ري اجلاد والص�ادق يف تبني سياس�ات اإلصالح 
الش�امل واملتكام�ل وال�ذي يش�مل مجي�ع القطاع�ات واملج�االت احليوي�ة 
واألساس�ية، وخصوص�ا التي هي يف عالق�ة مبارشة مع حاج�ات ورغبات 
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املواطن، وعىل رأس�ها اإلصالح الس�يايس، واالقتصادي لضامن حياة كريمة 
للمواطن العريب.

يعيش  العامل حتوالت كربى وعميقة مل يشهدها من قبل؛ إذ غريت العوملة 
وث�ورة املعلومات الكثري من املفاهيم والنظم املرتبطة بإدارة وتس�يري مصالح 
املواطن�ني وإدارة االقتصاد والتجارة حمليا وعامليا، وزاد االعتامد أكثر من ذي 
قب�ل عىل التكنولوجي�ة يف خمتلف جماالت ودواليب احلياة العامة واخلاصة مما 
جعل حتقيق فرص التنمية املس�تدامة مرتبط ارتباطا مبارشا بتبني إصالحات 
وتغيريات بنيوية وحيوية يف شتى املجاالت وأضحى ذلك أمرا ال مفر منه. 

إن عملي�ة حمارب�ة اإلرهاب وجتفي�ف منابعه يف العامل الع�ريب هي عملية 
مصريية تتطلب الوقوف بحكمة أمام خيارات اس�رتاتيجية وحيوية شجاعة 

تراعي املصلحة العامة.

إننا لسنا هنا بصدد الدفاع عن نامذج جاهزة أو برامج منسوخة أو خطط 
مس�توردة؛ وإنام هي حماولة لفهم وتفكيك ونقد  البنى واألنس�اق االجتامعية 
والنظم السياسية والربامج االقتصادية القائمة يف العامل العريب والتي حتتاج يف 
األس�اس لربامج وخطط إصالحية آنية واقرتاح�ات عملية نابعة من جتارب 
خمتلف�ة ومن وح�ي مس�تلزمات املرحلة الراهن�ة التي تتطل�ب تقديم حلول 
تس�هم يف إنقاذ املوقف من خالل نرش قيم السلم واحلوار وبناء جمتمع يسوده 

الوئام والتعاون والتضامن والتكافل.

6. 4. 1 اإلصالح السيايس

قد نختلف يف استخدام املصطلحات واملفاهيم واألفكار املتعلقة بطبيعة 
البنى واألطر واألنظمة السياسية املناسبة لعملية اإلصالح االجتامعي والذي 
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يتناغ�م مع مصلحة وقي�م املجتمعات العربي�ة والنابع منه�ا، خصوصا وأن 
هناك العديد من املدارس واملذاهب الفكرية والفلس�فية والدينية والسياسية 
العربي�ة والعاملي�ة الت�ي قدمت تص�ورات ونظريات ألنامط احلك�م واإلدارة 
السياس�ية للمجتمع؛ وإنام األس�اس الذي نريد أن نركز عليه وندافع عنه هو 
إقامة أنظمة سياس�ية حتقق احلكم الراش�د وترعى مصالح الرعية وحتقق قيم 
العدال�ة االجتامعي�ة لكل أف�راد املجتمع من دون متيي�ز. وحتمي وحتافظ عىل 
حقوق اإلنس�ان وتطبقها يف احلياة اليومية بدل ما تكرسها يف دساتريها فقط، 
وجتعل من احلق يف التعبري حقا أساسيا لكل أفراد املجتمع، ألن كبت احلريات 
الفردية وطمس احلق يف التعبري يدفع إىل التطرف واس�تخدام األس�اليب غري 

القانونية للتعبري عن الرأي. 

حتتاج األنظمة السياس�ية العربية إىل وضع قواعد سياسية شفافة وعادلة 
تس�مح للمواطن�ني باختي�ار ممثليه�م يف الربمل�ان واملجالس البلدي�ة واختيار 
املس�ؤولني يف احلكومة حتى يشعر املواطن العريب بأن له حق املتابعة واملراقبة 
بل واملشاركة يف صناعة القرار السيايس، ذلك أن  االنتخابات املبارشة ُتشعر 
املواط�ن بأن�ه يمكن�ه أن يس�هم يف عملية التغي�ري وبناء نظ�ام اجتامعي حيمي 
ويدافع عن مصاحله بشكل سلمي دون أي خماطر للجوء إىل األفكار املتطرفة 
والس�لوك اإلرهايب واألنش�طة غري القانونية املرضة بمصال�ح البلد. إن حق 
الش�عوب العربية يف ممارسة الرقابة واملتابعة واملحاسبة بشكل سلمي وهادئ 
يقط�ع الطريق أمام األف�كار اهلدامة والداعية الس�تخدام العن�ف للتغيري أو 
املحاسبة أو الوصول للسلطة. إن إرشاك اجلامهري العربية يف العملية السياسية 
حيمي مؤسس�ات املجتمع من حدوث أزمات سياس�ية وأعامل إجرامية؛ ألن 
قنوات احلوار واملعارضة بواس�طة االنتخابات متك�ن املواطنني من التأثري يف 

سياسات احلكومة.
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6. 4. 2 حرية التعبري حتمي من التطرف  
 حتت�اج وس�ائل اإلعالم اجلامه�ريي يف ج�ل املنطقة العربي�ة إىل التحرر 
من اخل�وف والبريوقراطية والرقابة الرس�مية والذاتي�ة  واملتابعات القضائية 
حت�ى مت�ارس دورها الطبيع�ي والدس�توري يف الدفاع عن مصالح الش�عب 
وبن�اء جمتمع عرصي مبني ع�ىل قيم التضامن والتكافل واحلوار والتس�امح. 
إن ممارس�ة حرية التعب�ري والصحافة ب�روح من املس�ؤولية االجتامعية ووفق 
قي�م املجتمع هو أمر أس�ايس يف عملية اإلصالح الش�امل؛ ذلك أن وس�ائل 
اإلع�الم اجلامه�ريي يمكنه�ا وبروح م�ن املس�ؤولية واألمان�ة األخالقية أن 
تلع�ب دور الرقي�ب ع�ىل خمتلف األنش�طة والربام�ج احلكومية حتى يش�عر 
املوظف واملس�ؤول يف أي مستوى بأنه متابع ومراقب وال يمكنه أن يتالعب 
بمصالح العباد أو يستغل نفوذه أو منصبه لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة. وهذا 
م�ا جيعل من عملية التنمية تس�ري وفق ما خي�دم املصلحة العليا للمجتمع. كام 
أن ضامن حرية التعبري لوسائل اإلعالم اجلامهريي يف العامل العريب  يعزز الثقة 
يف مؤسس�ات الدولة وُيش�عر املواط�ن العريب بأن كرامت�ه ومصاحله حمفوظة 
وينم�ي ويع�زز لديه ح�ب الوط�ن والدفاع عن�ه، خصوص�ا وأن غرس قيم 
الوطنية والوالء واالنتامء هو أمر أسايس لبناء جمتمع عرصي ومتكامل يعيش 
يف ظ�ل العومل�ة م�ن دون أن يفرط يف قيم�ه وثقافته ومقوم�ات حضارته، بل 

وينبذ العنف واألفكار اهلدامة والسبل الضالة. 

احرتام حرية التعبري يس�مح للمواطن بمامرس�ة حق�ه يف النقد والتفكري 
والتعب�ري عن رأيه ومواقف�ه وأفكاره بطريقة س�لمية وحضارية عرب القنوات 
املرشوعة ويف اإلطار الذي خيدم املصلحة العامة من دون املس�اس بمصلحة 
الوط�ن، مم�ا حيصن الش�باب العريب من الوق�وع يف التط�رف والكبت وتبني 
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الطرق غري الرشعية للتعبري عن املظامل والتهميش وانتقاد الرشوة واملحسوبية 
والبطالة والفقر واجلهل. ,وهذا ما نالحظه يف معظم املواقع اإللكرتونية التي 
يس�تخدمها الش�باب العريب ال�ذي مل جيد س�وى اإلنرتنت كمتنف�س للتعبري 
ع�ن آرائ�ه وأفكاره ومش�اكله ومهومه، وهنا يمكن أن يقع فريس�ة اجلامعات 
املضللة واألفكار الظالمية التي تشجع عىل استخدام العنف كوسيلة للتعبري 

عن النقمة والتهميش. 

املعلوم�ات واألخب�ار، ب�كل ش�فافية  الس�امح بمزي�د م�ن تدف�ق  إن 
ومصداقية، بني الس�لطة والش�عب بوس�عه إتاحة مس�توى أفضل للمشاركة 
الش�عبية وبن�اء هي�اكل حك�م أفض�ل متكنه�ا م�ن االس�تجابة لالحتياجات 
االقتصادي�ة واالجتامعية وخمتلف التحديات التي تفرضها العوملة، وس�يقلل 
ذل�ك من احتامالت ش�عور املواطنني بالتهميش وعدم الق�درة عىل التأثري يف 
القرارات السياس�ية واحليوية فكلام زادت الثقة بني الس�لطة والش�عب وكلام 
زاد التفاهم والتناغم واالنس�جام والتكامل كل�ام زاد اإلقبال عىل نبذ العنف 

وحماربة أي فكر أو نشاط هيدف إىل تدمري مقومات الدولة واألمة.

6. 4. 3 اقتص�اد املعرف�ة خي�ار اس�رتاتيجي لتجفي�ف منابع 
اإلرهاب 

لق�د أدت العومل�ة يف أبعاده�ا االقتصادية إىل زيادة نس�بة الفقر والبطالة 
يف املنطقة العربية وأوجدت مس�توى غري مس�بوق م�ن األزمات االقتصادية 
واالجتامعية. واملشكل املطروح هو أن النظم السياسية العربية غري قادرة عىل 
التأقلم مع مس�تلزمات الدخ�ول يف فضاءات العومل�ة االقتصادية وتوظيفها 

لصالح شعوهبا.
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وبش�كل عام تعرف ج�ل اقتصاديات البل�دان العربية، باس�تثناء بلدان 
اخللي�ج الع�ريب، تده�ورا اقتصادي�ا غري مس�بوق يتس�م بمعدل نمو س�نوي 
أق�ل م�ن أي منطقة أخ�رى ومع�دل بطالة متضاع�ف، وانخفاض مس�توى 
اإلنتاجية، وهى أمور تزيد من أزمة الرشعية يف هذه املنطقة. هذا ما يزيد من 
ش�عور املواطن العريب باإلحباط والتش�اؤم والغضب وفقدان األمل واحلقد 

واالنتقام من النظام.  
إن منطقة الرشق األوسط حمبطة نتيجة لألوضاع االقتصادية والسياسية 
واالجتامعي�ة، وتعترب ه�ذه الوضعية تربة خصبة لألف�كار اإلرهابية. وحتتاج 
ال�دول العربي�ة لتبن�ي مش�اريع تنموي�ة واقتصادية تضم�ن احلي�اة الكريمة 
ملواطنيه�ا، وذل�ك بتش�جيع التج�ارة البيني�ة ومنه�ا: خلق فرص االس�تثامر 
والتب�ادل احلر ما بني بلداهنا. كام حتتاج إىل االهتامم بالتنمية املحلية يف املناطق 
املعزول�ة والنائية حت�ى ال تعيش بعيدة كل البعد ع�ن التنمية وتصبح مناطق 
ط�اردة هلا يمكن اس�تغالهلا يوما ما من طرف اجلامع�ات الضالة، ألن العزلة 
والتهمي�ش والفقر وانع�دام فرص التنمية والتطور العادل الذي يش�مل كل 
اجلهات واملناطق دون استثناء قد تستغله اجلامعات اإلرهابية لكسب مؤيدين 

ألفكارها القائمة عىل رفض العرصنة ونرش الرعب واخلوف.
ك�ام حتت�اج ال�دول العربي�ة إىل فه�م وإدراك طبيعة التح�والت العميقة 
والبنيوية التي تس�تلزمها وتفرضها املرحلة الراهنة واملس�تقبلية. إذ ال يمكنها 
أن تبق�ى متقوقعة ع�ىل ذاهتا وعىل أس�اليب اإلدارة واإلص�الح االقتصادي 

القائم عىل رؤى وبرامج تقليدية وقديمة جتاوزها الزمن. 
وتعد التحوالت يف أنامط اإلدارة وتنظيم شؤون األفراد واملؤسسات يف 
خمتلف املجاالت العامة واخلاصة مس�ألة يف غاية األمهية وعىل وجه التحديد 
يف الدول العربي�ة؛ إذ أن التحول التنموي بكل معانيه ومضامينه االقتصادية 
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والسياسية واحلضارية يستوجب القيام بمجموعة من اإلصالحات اهليكلية 
والتنظيمية وعىل رأسها التحول من اخلدمات اإلدارية التقليدية إىل اخلدمات 
اإللكرتوني�ة. إذ أصبحت احلاجة ملحة إىل ظه�ور احلكومة اإللكرتونية عىل 
أهنا أهم ركائز التحول إىل ما يسمى بالعرص الرقمي Digital era. )الطعامنة، 
2004م( جتدر اإلشارة هنا إىل جتربة حكومة ديب اإللكرتونية والتي تعترب من 

أنجح التجارب يف العامل.

ويف ض�وء التغ�ريات التي يش�هدها العامل الع�ريب سياس�يا، واقتصاديا، 
واجتامعي�ا وبروز منظامت الضغ�ط العاملي كالبنك ال�دويل ومنظمة التجارة 
العاملية وغريها، واملنافس�ة االقتصادي�ة الرهيبة ال يمكن للحكومات العربية 
أن تبقى بعيدة عن التأثريات اجليوسياسية والثورة املعلوماتية. كام ال يستطيع 
رجاالت احلكم يف العامل العريب تنمية بلداهنم وقيادهتا نحو االزدهار من دون 
فتح سبل املش�اركة الفعالة للمواطن ومؤسسات األعامل يف عملية املنافسة، 
خصوص�ا وأن احلكوم�ات اإللكرتوني�ة تس�مح بخل�ق فض�اءات التواصل 

والتفاعل والشفافية والدقة. 

أض�ف إىل ذلك، فإن احلكوم�ات اإللكرتونية تقع يف حم�ور التعامالت 
بني ثالث�ة قطاعات حيوية: القطاعات احلكومية، واملؤسس�ات االقتصادية، 
واجلمه�ور. ه�ذه العالق�ة التفاعلي�ة ه�ي الت�ي تس�اعد ال�دول العربية عىل 
االندماج يف األنش�طة االقتصادي�ة والتجارية اإلقليمي�ة والعاملية. كام متكنها 
م�ن دخول فض�اء اقتصاد املعرفة الذي ق�د يمكنها من حتقيق ف�رص التنمية 

الشاملة واملستدامة. 

وتفرض احلكومة اإللكرتونية عىل الدول العربية جمموعة من التحديات 
واملتطلب�ات ذات الصل�ة باتفاقي�ات امللكي�ة الفكري�ة، ومحاي�ة اخلصوصية، 
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وش�بكات املعلومات، وفتح جماالت املنافسة بني خمتلف مؤسسات خدمات 
االتصاالت واإلنرتنت.

اس�تطاعت احلكوم�ات اإللكرتوني�ة أن تكت�ي أمهية ك�ربى اقتصاديا 
وجتاريا، خصوصا من خالل تش�جيع استخدام اإلنرتنت يف خمتلف األنشطة 
 Digital االس�تثامرية والبنكي�ة. ك�ام ارتب�ط مفهومه�ا باالقتص�اد الرقم�ي
Economy الذي يرتبط بمامرس�ة جتارة الس�لع واخلدمات باس�تخدام شبكة 

اإلنرتن�ت وأجهزة االتصاالت مما يس�هل ويبس�ط املعام�الت واإلجراءات 
اإلدارية، وخيفض تكلفة اخلدمة، ويرسع إيصاهلا. 

وتع�د التجارة اإللكرتوني�ة اليوم جزءًا ال يتجزأ م�ن االقتصاد العاملي، 
بل قد تكون هي احلل لفش�ل الربامج االقتصادية والتنموية يف بعض الدول 

العربية، وللبريوقراطية املتفشية، والروتني احلكومي.

ويمك�ن للتج�ارة اإللكرتونية يف الوطن الع�ريب أن تلعب دورا بارزا يف 
تش�جيع االس�تثامرات يف خمتلف القطاع�ات االقتصادي�ة والتجارية احليوية 
وباألخ�ص يف القطاع�ات املالي�ة، واألنش�طة الصغ�رية واملتوس�طة كقطاع 
الس�ياحة، واخلدمات، والصناعات التقليدي�ة، والتعليم اإللكرتوين. ومتكن 
املؤسسات االقتصادية العربية من التعامل مع بعضها البعض. كام تعمل عىل 

تقريب اخلدمات والسلع من اجلمهور.
ومنذ البداي�ات األوىل للتجارة اإللكرتونية يف عام 1997م، بلغ حجم 
التج�ارة االلكرتونية عامليا 26 بليون دوالر، وقد ارتفع هذا الرقم ليصل إىل 
12.9 تريلي�ون دوالر يف عام 2006،، وهو يف تزايد مس�تمر. كام أن إمجايل 
حج�م التجارة اإللكرتوني�ة يتضاعف تقريبًا كل عام، وق�د ُقدر بنحو 6.8 
تريليون دوالر يف عام 2004م، بام يعادل 8.6 % من إمجايل حجم التجارة يف 
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العام نفس�ه؛ وبلغ نحو 9.3 تريليون يف عام 2005م ونحو 12.9 تريليون 
يف عام 2006م. )العبدويل، 2006(. 

ونالح�ظ أن هناك اختالفا واضحًا يف نصيب الدول واملناطق اجلغرافية 
م�ن التج�ارة عرب اإلنرتن�ت، حيث تس�تحوذ دول أمريكا الش�املية عىل نحو 
50.9 %، يمث�ل نصي�ب الوالي�ات املتحدة األمريكية وحده�ا نحو 47 %، 
بين�ام يبلغ نصيب دول آس�يا والباس�يفيك وأوروبا الغربي�ة وأمريكا الالتينية 

24.3 % و 22.6 % و1.2 % عىل التوايل. )املرجع نفسه(.
وُتظه�ر ه�ذه األرق�ام األمهي�ة الت�ي تكتس�يها التج�ارة اإللكرتونية يف 
الدخل القومي لبعض دول العامل؛ إال أن نشاط الدول العربية يف هذا املجال 
قد يكون ش�به منعدما، باس�تثناء بعض املؤسس�ات املع�دودة جدًا كمرشوع 
»جتاري دوت ك�وم« www.tejari.com وهو نظام موجه لقطاع املرشوعات 
اهلندس�ية، والصناعية، واملقاوالت اإلنش�ائية. ويعمل »جتاري« عىل تسهيل 
عملية ت�داول الوثائ�ق إلكرتوني�ا، وإدارة املرشوع�ات، ومتابع�ة املوردين، 

ومتابعة العمليات اللوجستية. 
وهو أك�رب مثال للمرشوعات اإللكرتونية ذات نجاح وانتش�ار دويل يف 
دول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة ويف الوطن العريب. فق�د نجح هذا املرشوع 
يف س�نة 2005م، يف ختفيض حجم اإلنف�اق يف اجلهاز احلكومي داخل إمارة 
ديب بمع�دل 15 %. وه�ذا ما يعادل مئ�ات ماليني الدراه�م يف جممل فاتورة 
املش�رتيات احلكومي�ة. ك�ام أنه يوف�ر 50 % م�ن الوقت واجله�د املبذولني يف 
معاجلة، وتس�جيل، وحتليل املعلوم�ات التقنية، وتوزيعها عىل كل األطراف. 

)جملة تقنية للجميع، 2005م: 7(.
 لقد جعل هذا املرشوع من ديب مكانا مفضال لالستثامر بسبب الشفافية 
يف املش�رتيات احلكومية، مما س�اعد عىل زيادة االس�تثامرات األجنبية. ويبلغ 
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عدد املس�تفيدين م�ن خدمات جتاري اآلالف، وهم موزع�ون يف العديد من 
دول العامل.

ويف الس�ياق نفس�ه، متث�ل »بورص�ة ديب اإللكرتونية للذهب والس�لع» 
التج�ارة اإللكرتوني�ة  فري�دة م�ن نوعه�ا يف جم�ال  www.dgcx.ae جترب�ة 

واألحدث عىل مس�توى العامل واألوىل من نوعها عربيا. ولقد تم افتتاحها يف 
س�نة 2005م، حيث توفر نافذة تداول إلكرتونية متكاملة بجميع اخلدمات. 
ويمك�ن لألعض�اء الت�داول م�ن أي م�كان يف الع�امل من خالل ش�بكة ربط 
مركزية تس�تخدم برناجم�ا إلكرتونيا لتوفيق طلبات البي�ع والرشاء يف أقل من 
ثانية. فقد وصلت تداوالت ش�هر فرباير من عام 2006م، للذهب أكثر من 
529 ملي�ون دوالر أمريكي حيث ش�ملت ت�داول 2222 كيلو من الذهب 

خالل ثالثة أسابيع. )جملة تقنية للجميع، 2006م: 4(. 

كام يعد مرشوع »س�وق دوت كوم« www.souq.com الذي تم إطالقه 
يف ع�ام 2000م، اخلدم�ة العربي�ة األوىل م�ن نوعها عىل مس�توى العامل لبيع 
الس�لع واألث�اث املس�تعمل وكذلك األجه�زة اإللكرتونية من خ�الل بوابة 
إلكرتوني�ة. ويعترب املوقع من أهم بوابات الربيد اإللكرتوين العريب الرتوجيية 

واإلعالنية عرب اإلنرتنت.    

وم�ن خ�الل كل ما ذكرناه س�ابقا يمكننا التأكيد ع�ىل أن الدول العربية 
بحاج�ة ماس�ة لفه�م طبيعة التحدي�ات والرهان�ات الت�ي تواجهها يف عرص 
الثورة املعلوماتية واالتصالية، وال يمكنها أن حتدث هنضة ش�املة ومتكاملة 
من دون وضع اسرتاتيجيات عملية الستغالل اإلنرتنت يف التنظيم والتسيري 
والتنس�يق الفعال، وهذا ملا توفره من ش�فافية يف عرض السياس�ات واخلطط 

احلكومية. 
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جيب ع�ىل الدول العربية لكس�ب رهان التحول نح�و التنظيم واإلدارة 
اإللكرتوني�ة تش�جيع خمتل�ف املب�ادرات واملش�اريع ذات الصل�ة باخلدمات 
اإللكرتوني�ة لتحري�ر الطاق�ات احلي�ة يف املجتم�ع لتتمكن من االس�تثامر يف 
املش�اريع اإللكرتونية الرابحة، ال س�يام وأن املواطن البسيط يمكنه استغالل 
كل الفرص التي تتيحها ش�بكة اإلنرتنت والثورة املعلوماتية إلنشاء مشاريع 
جتاري�ة وربحي�ة يف خمتل�ف املج�االت، ك�ام يمك�ن للمؤسس�ات العمومي�ة 
واخلاصة استغالل هذه التكنولوجيا من أجل زيادة فعاليتها وتوسيع أنشطتها 

وحضورها حمليا ودوليا. 

أضف إىل ذلك، فإن الدول العربية بحاجة ماسة إىل فهم طبيعة التحوالت 
والتحدي�ات الك�ربى التي أفرزهت�ا الثورة الس�يربية يف أبعاده�ا االقتصادية 
واملعرفي�ة، خصوص�ا وأن ه�ذه األخ�رية قد جعل�ت املعرفة س�لعة وخدمة 
إلكرتوني�ة تعتم�د عليها الدول املعارصة اعتامدا كليا يف أنش�طتها االقتصادية 
وبراجمها التنموية. إن اس�تغالل التح�ول الكبري احلاصل يف االقتصاد العاملي 
وال�ذي أصب�ح يتجه أكث�ر فأكثر نحو تكري�س املامرس�ات اإللكرتونية ذات 
العالق�ة باقتصاديات املعرفة هو الكفيل بإحداث تنمية ش�املة ختدم مصالح 
الشعوب العربية، ومتكنها من الولوج يف فضاء جمتمع املعرفة، مما يمكنها من 
حتقيق احلياة الكريمة ملواطنيها، ألن املواطن العريب، بشكل عام، يعيش بعيدا 

كل البعد عن التحوالت الكربى التي يشهدها العامل من حوله.

إن تبن�ي األن�امط احلديثة وخصوصا اإللكرتوني�ة يف االقتصاد واإلدارة 
واخلدم�ات والتعليم سيس�هم يف توفري بيئة إجيابية ويعمل عىل تس�هيل حياة 
األفراد واجلامعات، وبالتايل يبعد املجتمع ومؤسس�اته من الوقوع يف األفكار 
واملامرس�ات اإلرهابية والضالة والعنيفة؛ ألن كل فرد عريب س�يحقق أهدافه 



296

وآماله وطموحاته بأس�لوب عرصي وسلمي ال حيتاج إىل استخدام أساليب 
العنف للتعبري عن حاجاته أو مشاكله. 

كام أن نظام احلوسبة واإلدارة اإللكرتونية يّمكن األفراد يف العامل العريب 
من إنش�اء مؤسس�اهتم ورشكاهتم االقتصادية والتجارية وحتقيق مشاريعهم، 

ذلك أن اقتصاد املعرفة يتيح فرصًا استثامرية عديدة. 

إن من أهم أوجه حماربة اإلرهاب يف العامل العريب هو جتفيف منابع الغيظ، 
والكره، والنقمة، والتهميش، والفقر، والبطالة، واحلرمان؛ وال يمكن حتقيق 
ذلك إال من خالل اختاذ تدابري عاجلة لإلصالح االقتصادي واالجتامعي  من 
خالل االندماج يف فلك املعلوماتية واقتصاد املعرفة واخلدمات اإللكرتونية.

6. 4. 4  سيادة القانون 

يعت�رب جهاز القض�اء من األجهزة املهم�ة يف أي جمتمع م�ن املجتمعات 
املع�ارصة، إذا صل�ح صلح به املجتمع وإذا فس�د فس�د به املجتم�ع كله ألن 
القضاء الرش�يد هو الضامن الحرتام املصال�ح واملنافع وكرامة وعزة املواطن 

العريب، وال مواطنة من دون عدالة مستقلة ونزهية وذات مصداقية. 
إن القض�اء الرش�يد واحل�ر جيعل كل املؤسس�ات واألف�راد واجلامعات 
تلت�زم بمبادئ�ه وقراراته مما يقلل من أس�باب تبني الفس�اد خوفا م�ن املتابعة 
والتش�هري والعق�اب. ولقد اس�تغلت بع�ض اجلامعات اإلرهابي�ة يف الوطن 
العريب خمتلف أوجه وقضايا الفس�اد يف الوطن العريب لشن محالهتا التشهريية 
لكس�ب املؤيدي�ن وتوجي�ه الناقمني الس�تخدام العن�ف. إن عدال�ة القانون 
واس�تقالليته هي أداة مهمة يف حماربة ظاهرة التطرف واإلرهاب والعنف بني 
أفراد املجتمع العريب؛ ألن القضاء الرشيد واملستقل واملسؤول يعزز من هيبة 
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الدول�ة ومؤسس�اهتا املختلفة ب�ام فيها أجهزة األمن ألهنا س�تكون حمل ضبط 
وسيطرة، بل ويسهم يف ذات الوقت يف بناء مصداقية ورشعية لوجودها. 

ك�ام أن اس�تقاللية القضاء تع�زز من ثقة املواطن الع�ريب فيه حلل خمتلف 
املش�اكل والقضايا املتنازع عنها وتنعدم بالتايل احلاجة إىل اللجوء الستخدام 
العنف والتطرف للتعبري والدفاع عن احلقوق واملصالح، وإستقاللية القضاء 
تعني كذلك  الفصل بني السلطات الذي من شأنه أن يعزز الثقة بني الشعب 

ومؤسسات الدولة .
لق�د تعمدت الكث�ري من اجلامعات اإلرهابية يف الوط�ن العريب يف انتقاد 
جه�از القضاء معت�ربة إياه اليد الظاهرة لألجهزة األمني�ة التي توظفه توظيفا 
أمني�ا للدف�اع ع�ن املصالح املب�ارشة للحكوم�ات ومؤسس�اهتا املختلفة، بل 
وتعت�ربه أداة لقم�ع املبادرات واألف�كار التي ال ختدم توجه�ات احلكومات 

العربية.
ولقط�ع الطري�ق أمام مث�ل ه�ذه االنتق�ادات وغريها حتتاج سياس�ات 
وبرام�ج حماربة اإلرهاب يف الوط�ن العريب إىل القيام بإصالح أجهزة القضاء 
بإعطائها االس�تقاللية واإلمكانات املادية والبرشية والتقنية الرضورية لتقوم 
بواجبه�ا املطل�وب م�ن دون حماباة أو ضغوطات مما يس�هم يف غرس الثقة يف 
خمتلف أجهزة ومؤسسات الدولة وعىل رأسها جهاز القضاء وبالتايل تفويت 

الفرصة عىل اجلامعات اإلرهابية النتقاد هذا اجلهاز. 

6. 4. 5  القوى احلية: السد املنيع أمام األفكار اإلرهابية  
يف  واحلي�ة  املعتدل�ة  واملؤسس�ات  والش�خصيات  األف�كار  قم�ع  إن 
املجتمع�ات العربية والذين يمكن التفاهم والتواصل والتعاون معهم يعطي 
فرصة للمتطرفني اإلرهابيني أن ينش�طوا ويتلقوا التأييد الشعبي ألفكارهم؛ 
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خصوص�ا وأن املجتمعات املعارصة حتت�اج يف تركيبتها االجتامعية إىل وجود 
املجموعات االجتامعية، واجلمعيات األهلية الضاغطة )املجتمع املدين( ألن 
بإمكاهن�ا أن تلع�ب دورًا حيوي�ا ومركزيا يف خدمة مصال�ح املجتمع وحتقيق 

متابعة ومراجعة ألنشطة مؤسسات الدولة.
إن تش�جيع مؤسس�ات املجتمع املدين بكل أطيافه ومكوناته قد يس�هم 
يف عملي�ة التوعي�ة االجتامعية لتأصيل ثقافة الس�لم واحل�وار والوئام املدين، 

ويؤسس لقيم اجتامعية مبنية عىل احلوار والعيش املشرتك.
وتعت�رب اجلمعي�ات األهلي�ة من أكثر املؤسس�ات النش�طة بش�كل دائم 
وفعال يف جمال خدمة قضايا ومش�اكل واهتاممات املجتمع، وبالتايل فهي من 
أكثر املؤسس�ات الرس�مية وغري الرس�مية معرفة بخصوصياته وطرق التأثري 
في�ه والتفاعل معه، وهنا تظهر احلاجة امللحة لتش�جيعها وإدماجها يف عملية 
التوعية املس�تدامة بمخاطر وسلبيات ظاهرة اإلرهاب وقد تفلح يف تصحيح 
الكث�ري من املغالط�ات ودحض احلجج الت�ي يقوم عليها خط�اب اجلامعات 
اإلرهابية أكثر من أي مؤسس�ة أو وس�يلة أخرى خصوصا وأهنا حتظى بتأييد 
من الشارع العريب ألهنا أثبتت يف الكثري من املرات واملواقف بأهنا مؤسسات 

مسؤولة وواعية بطبيعة التحديات التي تفرضها املرحلة الراهنة. 
إن حماربة اإلرهاب يف املنطقة العربية هي مس�ؤولية مجاعية ال يمكن أن 
نوكلها فقط لقوى األمن ونعترب املسألة بأهنا مسألة أمنية بالدرجة األوىل، بل 
ال ب�د من أن تس�هم يف ذلك كل القوى احلية يف املجتم�ع العريب والتي تؤمن 

بقيم السلم واحلوار والتضامن االجتامعي. 
إن الش�ارع الع�ريب بحاجة ماس�ة لوجود مجعيات أهلي�ة ترعى مصاحله 
وتدافع عن قضاياه مما يس�هم يف تش�كيل مجاع�ات مرجعية تعمل عىل غرس 

قيم السلم واحلوار والنقاش واحرتام الرأي والرأي اآلخر . 
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الش�باب العريب بحاجة ماس�ة لرموز اجتامعية ناجحة ونش�طة ومتفانية 
يف خدم�ة مصاحله يتخذها نموذجا وقدوة يف حيات�ه بدل أن يتخذ اجلامعات 
اإلرهابي�ة ورموزه�ا ق�دوة فاملجتمع املدين ه�و الكفيل بحامي�ة املجتمع من 

اخلارجني عن قيمة ونسيجه األخالقي.

وبالرغ�م من أمهية ال�دور الوظيفي والتوع�وي والتوجيهي الذي تقوم 
ب�ه اجلمعي�ات األهلي�ة يف معظ�م العامل الع�ريب؛ إال أهنا  ال حتظى ولألس�ف 
باالهتامم والدعم الكايف لرباجمها وأنشطتها االجتامعية وهذا أمر غري طبيعي، 

ألهنا قد تكون السد املنيع أمام انتشار األفكار والسلوكيات اإلرهابية.

6. 4. 6 التعاون الدويل      
م�ن اإلجراءات التي ُتس�تعمل ملحارب�ة اإلرهاب، من�ع اإلرهابيني من 
اس�تخدام التكنولوجيا احلديثة لالتصال، وجتفيف املنابع املالية لإلرهاب بام 

يف ذلك اجلريمة املنظمة واالحتيال املرصيف ورسقة اهلويات...الخ. 
كذل�ك العم�ل عىل ن�رش الوع�ي بحقيق�ة اإلره�اب وانعكاس�اته عىل 
الصعي�د املح�يل والعامل�ي من خالل رج�ال الدي�ن واملؤسس�ات اإلعالمية 
ومراكز الدراس�ات والبحوث ومجعيات املجتمع املدين. والعمل كذلك عىل 
مصادرة القدرات التسليحية املتوفرة لدى اإلرهابيني وكذلك إيقاف العالقة 
القائم�ة ما بني جت�ارة املخدرات ومتويل األنش�طة اإلرهابية. من جهة أخرى 
يرى بعض اخلرباء أن مكافحة اإلرهاب تتطلب التقليل من قدرة اإلرهابيني 
عىل العم�ل بفاعلية وهذا يعني تنظيم اجلهود الدولية ورضورة التنس�يق من 

أجل مصلحة اجلميع. 
ك�ام جيب كإج�راء ثاين اس�رتاتيجي للقضاء عىل البيئة الت�ي متثل أرضية 
خصبة لإلرهاب وخاصة عىل املستوى املحيل من خالل التعامل بكل شفافية 
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وديمقراطية مع املش�اكل التي تعاين منها ه�ذه الدول. ما يالحظ كذلك عىل 
ط�رق حماربة اإلره�اب هو حماربة اإلرهاب باإلرهاب وه�ذا أمر خطري ألنه 
س�يؤدي إىل جتاوزات عديدة ومش�اكل متس حرية األشخاص وكرامتهم يف 

الكثري من األحيان ومن جهة أخرى يزيد من تفاقم الوضع وتدهوره.
 املطل�وب من املنظومة الدولية هو إجياد الس�بل الكفيلة التي من ش�أهنا 
القضاء عىل أسباب اإلرهاب وهذا يعني إجياد مناخ تسوده العدالة واملساواة 
والتعام�ل بش�فافية وديمقراطية م�ع األزم�ات والنزاعات الدولية وإرس�اء 
قواع�د عادل�ة يف العالقات الدولي�ة واالقتصاد العاملي حتى يعم االس�تقرار 

واألمن والرفاهية والطمأنينة يف مجيع أنحاء العامل. 

6. 4. 7  ال جيوز ربط التنظيامت اإلرهابية باإلسالم
إن اإلرهاب ظاهرة ال دين هلا وال طعم، ومن اخلطأ الفادح ربط اإلسالم 
باإلرهاب، فإن ظاهرة اإلرهاب ظاهرة دخيلة عىل املبادئ اإلس�المية وعىل 
قيم الدين احلنيف وال جيوز ربط التنظيامت اإلرهابية ووصفها باإلس�المية. 
وهذا يعني أن السبيل األمثل ملكافحة اإلرهاب هو التوعية واحلوار  وتصحيح 
الص�ور النمطية واملش�وهة عن اإلس�الم؛ ألن اإلس�الم بعي�د كل البعد عن 
األفكار والس�لوكيات والوس�ائل التي تس�تخدمها اجلامعات اإلرهابية التي 
تس�عى لتخويف وقتل األبرياء ومصادرة أمواهل�م وتدمري ممتلكاهتم بالباطل 

وهذا ما يرفضه اإلسالم مجلة وتفصيال.

6. 4. 8  اخليار األمني ليس هو اخليار األمثل ملحاربة اإلرهاب
ال�كالم عن مكافح�ة اإلرهاب يقودنا للكالم عن الوقوف عند أس�بابه 
واهل�دف هن�ا هو ليس تربير اإلره�اب بقدر ما هو  فهم اآللي�ات التي تفرزه 
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ومن ثم استئصاهلا الحتواء اإلرهاب والقضاء عليه. معاجلة اإلرهاب ال تتم 
ع�ن طري�ق قمع الرأي اآلخر أو اس�تعامل القوة وزيادة ع�دد قوات مكافحة 
اإلره�اب، ب�ل األم�ر بحاج�ة إىل الوقوف عىل األس�باب احلقيقي�ة ومعاجلة 

املشكلة باحلكمة واملوضوعية وبطريقة علمية ومنهجية.

ويمك�ن القض�اء ع�ىل اإلره�اب يف العامل الع�ريب باإلصالح الس�يايس 
واالقتص�ادي وبتقدي�م البدائ�ل الديمقراطي�ة الت�ي تق�وم ع�ىل مؤسس�ات 
دس�تورية حترتم املواطن وترشكه يف احلياة السياسية ويف صناعة القرار وتوفر 

له سبل العيش الكريم  وترفع مستواه االقتصادي واالجتامعي والثقايف. 

ت�كاد تك�ون الطريقة األمنية هي الس�بيل الوحي�د ملكافحة اإلرهاب يف 
ال�دول العربية وهذا أمر بالغ اخلطورة حي�ث إن اإلرهاب هو إدراك ووعي 
وفك�ر مبني ع�ىل مغالطات وأخطاء وتأويالت مزيفة قبل أن يتحول إىل فعل 
وهذا ما يتطلب معاجلة اإلرهاب يف أذهان اإلرهابيني ويف أذهان الناس ككل 
يف املق�ام األول وذلك من خالل التوعي�ة والتثقيف واحلوار وإتاحة الفرص 
أمام املعارضة وخمتلف التش�كيالت االجتامعية والسياسية للتعبري عن نفسها 
واإلدالء بوجه�ات نظره�ا  وأطروحاهتا حتى تتح�ول ثقافة اإلقصاء وإلغاء 
اآلخ�ر إىل ثقافة احل�وار والنقاش والتفاهم من أج�ل مصلحة اجلميع وحتى 
يتح�ول التط�رف والتعص�ب واإلقص�اء واإلره�اب إىل التس�امح واحل�وار 
والتفاهم وحتى يصبح عماًل سياس�يًا مرشوع�ًا وبناء قوامه األخالق والقيم 
اإلنسانية الس�امية. فالعنف يّولد العنف ومعاجلة اإلرهاب باإلرهاب تؤدي 
إىل مضاعفة الظاهرة وانتش�ارها فالس�لوك ما هو إال امتداد لآلراء واألفكار 
والصور ولذلك فإذا أردنا أن نصحح السلوك جيب علينا تصحيح وتصويب 

الفكر.
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نتائج وتوصيات الدراسة
أوالً: النتائج

إن ظاهرة اإلرهاب ظاهرة معقدة ومرتابطة ومتش�ابكة ال يمكن فهمها 
وحتديد مجيع العوامل واألطر املؤثرة فيها، هلذا فال يمكن فهمها إال من خالل 
حتليله�ا هبدف تقدي�م التوصيف الدقي�ق واملوضوعي هلا م�ع تقديم احللول 
املناس�بة والعملية، وهذا ما حاولت هذه الدراس�ة الرتكيز عليه؛ إذ سعت إىل 
فه�م اخلصوصيات واألبعاد االجتامعية واإلعالمية والثقافية التي يمكن من 
خالهلا تس�ليط الضوء عىل الظاهرة وتقديم احللول واالسرتاتيجيات املمكنة 
ملحاربته�ا وجتفيف منابعها. ولقد أكدت الدراس�ة الفروض التي تم وضعها 

يف اإلطار املنهجي للبحث، وهي كالتايل:
1�   إن ظهور وانتش�ار ظاهرة  اإلرهاب يف العامل العريب مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بطبيعة البنيات االجتامعية والسياسية واالقتصادية السائدة. 
وعلي�ه، فإن حتدي�د مفهوم وطبيعة ظاهرة اإلرهاب يس�تلزم فهم 

البيئة املحيطة بظهوره وتطوره. 
وه�ذا ما أبرزته الدراس�ة حيث بينّت أن ظه�ور اإلرهاب وتطوره   
م�ن دولة عربي�ة إىل أخرى ق�د ارتبط باألس�باب التارخيية وطبيعة 
واملش�اكل  املجتم�ع،  وخصوصي�ة  القائم�ة  السياس�ية  األنظم�ة 

االقتصادية واالجتامعية التي تعاين منها غالبية الشعوب العربية. 
2�   ترتبط اس�رتاتيجيات ال�دول العربية يف حماربته�ا لظاهرة اإلرهاب 
بطبيع�ة اإليديولوجيات والقيم السياس�ية الت�ي حتكمها. وعليه، 
تتبنى ال�دول العربية اس�رتاتيجيات متباينة ومتع�ددة يف حماربتها 
لإلرهاب تبعا ملصاحلها السياس�ية واألمنية واالقتصادية الضيقة.  
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فاالس�رتاجتيات كانت مبتورة وليس�ت شاملة، ركزت عىل بعض 
أسباب اإلرهاب وجتاهلت األسباب احلقيقية لإلرهاب.

وه�ذا ما أكدت�ه الدراس�ة حيث تتبنى مرص سياس�ات أكثر تش�ددا   
مع اجلامعات اإلرهابية. بينام اختارت اجلزائر سياس�ة الوس�طية أي 
التش�دد يف امللف األمن�ي مع حوار ومصاحلة وطني�ة مع كل القوى 
السياس�ية يف البل�د بام يف ذلك بع�ض التنظي�امت املتطرفة خصوصا 
الت�ي أعلن�ت توبتها. وتعترب االس�رتاتيجية الس�عودية اس�رتاتيجية 
مميزة؛ ألهنا اس�تطاعت بأس�لوب املناصحة واإلرشاد واللني أن حتد 

من نسبة انتشار األفكار والعمليات اإلرهابية.

3 �  إن ظاه�رة اإلرهاب يف الع�امل العريب هي ظاهرة جديدة ودخيلة عىل 
القيم احلضارية العربية واإلس�المية. وعليه، فإن كل اسرتاتيجيات 
حماربة اإلرهاب ال بد وأن تركز عىل توظيف قيم احلوار، والتضامن، 
والتفاه�م، والوئ�ام امل�دين، وقي�م التس�امح الت�ي ج�اء هب�ا الدين 

اإلسالمي احلنيف.

وهذا ما أكدته جتربة اململكة العربية السعودية واجلزائر حيث شهدتا   
انخفاض�ا كب�را ملع�دالت انتش�ار األف�كار والعملي�ات اإلرهابية 

العتامدمها الكبر عىل سياسة احلوار واإلرشاد واملصاحلة الوطنية. 

4 �  ال يمكن فصل ظاهرة اإلرهاب يف عرص ثورة املعلومات عن وسائل 
االتص�ال اجلامه�ري، خصوص�ا وأن اإلرهابيني يس�عون دائام إىل 
التأثر املبارش عىل الرأي العام املحيل والدويل لكسب تأييدالطبقات 
املحروم�ة واملهمش�ة واحلص�ول عىل تعاطفه�ا ومس�اندهتا، كام أن 
وس�ائل االتص�ال اجلامه�ري م�ن جانبه�ا تس�عى لتحقيق الس�بق 
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اإلعالم�ي من خالل نرشها ألخبار وبيان�ات اجلامعات اإلرهابية. 
وعليه، تقع عىل وس�ائل اإلعالم العربية مسؤولية اجتامعية عظيمة 
يف تعاملها مع هذا امللف احلساس أساسها محاية املصلحة العامة.  

وهذا ما أكدته الدراس�ة حيث هتتم وس�ائل اإلع�الم اجلامهرية بقضية 
اإلره�اب م�ن منطلق خدمة املصلح�ة الوطنية والعامة. ك�ام يمكن توظيفها 
وبشكل أوسع يف خمتلف إسرتاتيجيات حماربة األفكار والعمليات اإلرهابية، 
وكذلك توعية الرأي العام واجلمهور اإلعالمي بخطورة اإلرهاب والتطرف.

ك�ام أك�دت نتائ�ج الدراس�ة املرتبط�ة مب�ارشة بإش�كالية البح�ث أن 
االس�رتاتيجيات العربية يف حماربة ظاهرة اإلرهاب ختتلف باختالف أنظمتها 
السياس�ية ومنظومته�ا االجتامعي�ة وطبيع�ة التحديات واألهداف املس�طرة 
يف خططه�ا الوطنية ملحارب�ة اإلرهاب والتطرف. حي�ث إن اختالف وتنوع 
جتربة كل جمتم�ع من املجتمعات العربية مع العمليات اإلرهابية وتعاطيه مع 
التط�رف والتش�دد والعن�ف قد يؤثر مبارشة يف رس�م مالمح االس�رتاتيجية 
املتبن�اة ملحارب�ة اإلره�اب. وبالت�ايل ال يمك�ن أن نتح�دث عن اس�رتاتيجية 
واحدة ومتش�اهبة يف العامل العريب، بل عن اس�رتاتيجيات خمتلفة ومتنوعة؛ إذ 
توصف التجربة املرصية بالتش�دد يف تعاملها م�ع اجلامعات اإلرهابية، وهذا 
نظرا لبش�اعة األعامل اإلرهابية التي تعرضت هلا واس�تهدافها املستمر للبنى 
االقتصادي�ة ومص�ادر الدخل القوم�ي املتمثل يف الس�ياحة، وكذلك لوجود 
عدد من منظري الفكر اإلرهايب املحيل والعاملي هبا. وبالرغم من استخدامها 
لعدة حلول وأس�اليب ملحاربة اإلرهاب؛ إال أهنا تركز تركيزا أكرب عىل احلل 
األمني والقانوين. وتس�عى التجربة اجلزائرية إىل حتقيق توازن ما بني اجلانب 
األمني واجلانب السلمي � الدبلومايس )سياسة املصاحلة الوطنية(؛ إذ تسعى 
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االسرتاتيجية اجلزائرية إىل احلفاظ  عىل اخلطط  والربامج األمنية املتشددة ويف 
نفس الوقت تش�جيع سياسة احلوار والوئام املدين واملصاحلة الوطنية بني كل 
أبناء اجلزائر. وأخرا تركز االس�رتاتيجية السعودية ملحاربة ظاهرة اإلرهاب 
عىل برنامج إرشادي وتوجيهي وتثقيفي هدفه حماربة الفكر املتطرف بالدليل 
واحلجة الدامغة؛ وتس�تمد هذه االس�رتاتيجية مقوماهتا وفلس�فتها من القيم 
والع�ادات والتقالي�د املحلي�ة للمجتم�ع الس�عودي ال�ذي يتمي�ز باحلكم�ة 
والتس�امح واح�رتام أهل الفضيلة والعلم؛ هلذا فإن هذه االس�رتاتيجية تقوم 
عىل تفضيل احلل الس�لمي عىل احلل األمني وسياس�ة املواجهة التي قد ختلق 

أحقادا وتنرش روح االنتقام بني أبناء الوطن الواحد. 

وبش�كل عام يمكننا القول: إن معظم االسرتاتيجيات العربية يف حماربة 
ظاه�رة اإلره�اب تتميز باتفاقها م�ن حيث املبدأ عىل أولوية وأس�بقية حماربة 
اإلرهاب أوال وقبل كل يشء أمنيا ثم تأيت اخلطط والربامج اخلاصة باملصاحلة 
الوطنية فيام بعد. كام توصلت الدراس�ة إىل جمموعة من النتائج األخرى التي 

يمكننا حرصها يف النقاط التالية:

1ـ صعوبة حتديد املفهوم
م�ن خ�الل الدراس�ة تبني بأن هن�اك اختالف�ا وتباينا واضح�ا يف حتديد 
تعريف لإلرهاب، وهذا راجع لعدة أس�باب، ولع�ل أمهها: االلتباس القائم 
بين�ه وبني املفاهي�م واملصطلحات املرتبطة بحقوق ش�عوب العامل يف النضال 
والكفاح واجلهاد واملقاومة من أجل حتقيق استقالهلا والدفاع عن مصاحلها. 

كام أن بع�ض البلدان ليس هبا ترشيعات وقوانني حتدد الفروق القائمة ما 
بني السلوك اإلجرامي والعدواين وآفة اإلرهاب، إذ ليس هناك فرق من الناحية 

الترشيعية والقانونية ما بني اجلريمة خصوصا املنظمة والسلوك اإلرهايب.
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أض�ف إىل ذل�ك، فإن مصالح اجلهات واملؤسس�ات الت�ي حتدد وتضع 
التعاري�ف املختلفة لإلرهاب تس�تمدها وتس�تلهمها بش�كل مب�ارش أو غر 
مبارش من مصاحلها الذاتية، وقد تتعارض هذه املصالح مع مصالح ش�عوب 
أو دول أو مؤسس�ات أخ�رى، ونح�ن نعلم بأن بعض ال�دول الكربى حتدد 
وتعرف اإلرهاب، والسلوك اإلرهايب، واملنظامت واجلامعات والشخصيات 

اإلرهابية وفق مصاحلها احليوية واالسرتاتيجية.  

فاإلرهاب هو ح�دث مفاجئ وغر متوقع، منظم، وهو عنف وعدوان 
غ�ر م�رشوع يقوم به فرد أو مجاع�ة  ويكون عادة مّوجها ض�د مدنيني أبرياء 
ويس�تهدف احلضور اإلعالمي والعلنية والدعاية للفت انتباه أكرب عدد ممكن 
م�ن الناس هبدف الوصول إىل ال�رأي العام من أجل التأث�ر يف صانع القرار 

لتحقيق غايات اجتامعية وسياسية واسرتاتيجية. 

2ـ األسباب اخلارجية لإلرهاب
تتلخ�ص األس�باب السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة الت�ي تف�رز 
اإلرهاب حسب جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة فيام ييل: »سيطرة 
دولة عىل دولة أخرى، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، وممارسة القمع 
والعنف والتهجر، وعدم التوازن يف النظام االقتصادي العاملي واالستغالل 
األجنبي  للموارد الطبيعية للدول النامية، وانتهاك حقوق اإلنسان السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية بالتعذيب أو السجن أو االنتقام، واجلوع 
واحلرم�ان والبؤس واجلهل، وجتاهل معاناة ش�عب م�ا يتعرض لالضطهاد، 

وتدمر البيئة«. 

3ـ اإلرهاب والعوملة
ال يمك�ن اجلزم بأن هن�اك عالقة إجيابية ما بني زيادة الس�لوك العدواين 
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واإلره�ايب يف املجتمع�ات العربية وتنامي األطر املعومل�ة لالقتصاد والثقافة، 
خصوص�ا وأن ه�ذه املعادل�ة حتتاج إىل دراس�ة منهجي�ة متعمق�ة تأخذ بعني 
االعتبار خمتلف العوامل واملكونات السوس�يوديموغرافية التي يبنى ويوجه 
ع�ىل أساس�ها الس�لوك اإلره�ايب، ذل�ك أن وضع معاي�ر القي�اس واملتابعة 
واالرتب�اط تبقى نس�بية وذاتية يصعب حتديدها وقياس�ها وحتويلها من فكرة 

جمردة ومعان إىل نسب إحصائية.

لقد فرضت العوملة يف شقيها االقتصادي � الليربايل أنامط تسير وانفتاح 
اقتص�ادي مل تك�ن اقتصادي�ات معظ�م ال�دول العربي�ة مؤهلة للقي�ام به؛ مما 
نتج عنه زيادة نس�بة الفقر، والتهميش، والبطالة، وتدين مس�توى املعيش�ة يف 
الوطن العريب مما قد يش�كل األرضية اخلصبة واجلذابة بامتياز لدعاة األفكار 
اإلرهابية والعدوانية؛ ألهنم يستغلون الظروف السيئة والصعبة التي تعيشها 
بعض الفئات والطبقات االجتامعية املحرومة واملعوزة وعىل رأسها الشباب، 
ال س�يام الذين يس�كنون يف األحياء العش�وائية الفقرة واملحرومة من أبس�ط 

اخلدمات. 

وتعم�ل الكث�ر من اجلامع�ات واملنظ�امت اإلرهابية يف البل�دان العربية 
عىل غرس أفكاره�ا اهلدامة والرافضة للعرصنة والعوملة يف األحياء واملناطق 
الفقرة مس�تغلة ظروف املعيشة الصعبة لتجنيد شباب وكسب تأييد اجلامهر 

الفقرة واملهمشة. 

إن إغراق الفضائيات واملواقع اإللكرتونية ودور الس�ينام بالقيم الثقافية 
اجلدي�دة التي تروج هلا العوملة  كصور اجلنس، وبرامج الش�عوذة، والتنجيم، 
والتدجي�ل، والق�امر، والربح الس�هل، وتقدي�س املادة قد أعط�ى للخطاب 
اإلره�ايب يف الب�الد العربية الفرص�ة النتقاد ورفض كل ما ل�ه عالقة مبارشة 
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بالثقاف�ة املعوملة؛ بل نجد أن هناك بعض اجلهات والش�خصيات واجلامعات 
اإلرهابي�ة م�ن يتهم وس�ائل اإلعالم العربي�ة، خصوصا بع�ض الفضائيات 
املحلي�ة، بأهنا ق�د أصبحت أداة لغرس القيم الغربي�ة اهلابطة بحجة أهنا تبثها 
لي�ل هنار م�ن دون اح�رتام خصوصيات وقي�م وحرمة املجتم�ع العريب. كام 
تص�ف ه�ذه اجلهات الثقافة الغربي�ة املعوملة بأهنا أداة مقص�ودة ومدبرة هلدم 
قي�م املجتمعات العربية واإلس�المية وأهنا تس�تهدف إفس�اد أخالق وأفكار 
ومعتقدات الشباب العريب واملسلم وإغراقه يف الشهوات واملاديات وامللذات 
وإبع�اده عن قضاياه املصرية. أضف إىل ذلك، فإن اخلطاب اإلرهايب يصف 
الثقافة الغربية املعوملة بأهنا تشكل خطرا عىل عقيدة املجتمع وذلك ملا تبثه من 
 Halloween أف�كار وقيم تتناىف مع العقيدة اإلس�المية: كاالحتفال باهللوين

مثال.

ال تفوت اجلامعات اإلرهابية أي فرصة النتقاد مساوئ العوملة وما أفرزته 
من أفكار وس�لوكيات جديدة وغريبة عن املجتمعات العربية واإلس�المية، 
وق�د اختذهت�ا حج�ة وفرص�ة النتقاد وس�ائل اإلع�الم العربي�ة املدعومة من 
احلكوم�ات والدوائ�ر الرس�مية العربية ب�ل اعتربهتا موالي�ة وخادمة وراعية 
للمصال�ح الثقافية واإلعالمية الغربية يف املنطق�ة، واهلدف من ذلك، بطبيعة 
احل�ال، ه�و جتني�د املزيد من الش�باب العريب وال�زج به يف غياه�ب الظالمية 
والتط�رف والعنف بحجة أن الدفاع عن ثقافة وعقيدة وقيم املجتمع املس�لم 

هو واجب ال يمكن التفريط فيه.      

4ـ اإلرهاب وحقوق اإلنسان
تس�تغل العن�ارص اإلرهابية مبادئ حقوق اإلنس�ان واللجوء الس�يايس 
وتس�تعمل بعض الدول، وخاصة األوروبي�ة منها كقواعد خلفية جلمع املال 
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وهتريب األس�لحة املختلفة، وتبييض األموال وبيع املخدرات وغرها وهذا 
جلم�ع الوس�ائل الرضورية للقي�ام بأعامهل�ا اإلرهابية والتخريبي�ة أضف إىل 
أن وس�ائل إعالم ه�ذه الدول� وخاصة الغربية منها� تفت�ح قنواهتا اإلعالمية 
املختلفة هلؤالء اإلرهابيني للتجريح والشتم والقذف يف بلداهنم باسم احلرية 
وحقوق اإلنس�ان، وتوجه عىل وجه اخلصوص أصاب�ع االهتام إىل دولة مثل 
بريطانيا حيث أصبحت العاصمة العاملية لإلرهاب وبدون منازع، والغريب 
يف األمر أن بريطانيا نفس�ها اهتمت دوالً خمتلفة ملس�اندهتا للجيش االيرلندي 

الذي تعتربه تنظياًم إرهابيًا. 

5 ـ املسؤولية االجتامعية لوسائل اإلعالم
عىل مس�ؤويل وس�ائل اإلعالم النظر إىل ظاه�رة التفاع�ل والتعامل مع 
عملي�ات اإلره�اب ب�يء م�ن احل�ذر واجلدي�ة والتعم�ق ألن فك�رة حرية 
الصحاف�ة  والتدف�ق احل�ر للمعلوم�ات والطاع�ة العمياء ملبدأ ح�ق الفرد يف 
املعرف�ة ال جم�ال هلا عندما يتعلق األمر بأمن املجتمع وس�المته. املطلوب هنا 
ه�و وض�ع مقاييس صارم�ة للتعامل مع األع�امل اإلرهابية وإذا اس�تطاعت 
وس�ائل اإلعالم أن هتمش هذه األعامل وال تعطيها أية أمهية تذكر فإهنا ختدم 
بذلك املجتم�ع بأرسه وتقيص اإلرهابيني وأعامهلم. يف هذه احلالة ال جيب أن 
تفكر وس�ائل اإلعالم بمنط�ق الربح والتجارة والتناف�س وال بمنطق احلرية 
وعدم تدخل الدولة يف ش�ؤوهنا اخلاص�ة أو غر ذلك من االعتبارات لوضع 

قيود وتوجيهات للتعامل مع اإلرهاب.

6ـ غياب اسرتاتيجية إعالمية عربية ملحاربة اإلرهاب
املتأم�ل يف اإلع�الم الع�ريب يف الس�نوات املاضي�ة وتعامل�ه م�ع ظاهرة 
اإلرهاب يالحظ غياب اس�رتاتيجية واضحة وهادف�ة ويالحظ أن وكاالت 
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األنباء العاملية هي التي حتدد األجندة واألولويات حسب ما حيلو هلا وحسب 
مفهومه�ا لإلرهاب وحس�ب قيمها ومعتقداهتا وسياس�اهتا وأيديولوجيتها. 
م�ن املالحظ كذلك غي�اب اس�رتاتيجية إعالمية عند ال�دول العربية ضحية 
اإلره�اب األم�ر الذي أدى إىل ع�دة مغالطات وإىل حجم كبر من التش�ويه 

والتزييف سواء لإلسالم أو للعرب بصفة عامة. 

إن الع�رب ومؤسس�اهتم اإلعالمية بمختلف أنواعها وأش�كاهلا س�واء 
كانت خاصة أم عامة  مطالبون، وأكثر من أي وقت مىض، بوضع اسرتاتيجية 
إعالمي�ة فعال�ة تتناس�ب مع خط�ورة اإلش�كالية وأمهيتها وانعكاس�اهتا، إن 
املشكلة ليس�ت بتلك البس�اطة التي يتصورها البعض وإنام للمشكلة جذور 
وأبعاد قد تتعدى الدول واألنظمة وحتى القارات. فاإلرهاب يبدأ يف عقول 
الن�اس وبذلك فإنه جيب حماربته يف أفكار هؤالء الناس وهذا اليتأتى إال من 
خ�الل وس�ائل االتصال اجلامه�ري واملجتمع املدين وخمتل�ف القطاعات يف 
املجتمع. عىل وسائل اإلعالم العربية التعامل مع اإلرهاب كمرض اجتامعي 
جي�ب القضاء عليه واس�تئصاله وليس اس�تخدام جرائم اإلرهاب وبش�اعته 

كوسيلة للتكسب والربح  والشهرة والسبق الصحفي.  

7ـ التغطيات اإلعالمية املبالغ فيها
ينف�ذ اإلرهابي�ون األع�امل اإلرهابي�ة لتحقي�ق ثالث�ة أهداف رئيس�ية: 
احلص�ول ع�ىل االهت�امم، االع�رتاف وكذل�ك كس�ب درج�ة م�ن االحرتام 
والرشعي�ة. وغالبا ما تقوم وس�ائل اإلعالم بالرضوخ واالس�تجابة لتحقيق 
ه�ذه األهداف من خ�الل التغطي�ة اإلعالمية واالهت�امم املبالغ في�ه من قبل 
الصحافيني لتحقيق الس�بق الصحفي والتميز واالنفراد يف تقديم املعلومات 

والتحليالت والتأويالت املختلفة لألفعال اإلرهابية.
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8 ـ استنطاق البيئة الثقافية املحيطة هبذه الظاهرة
ال يمك�ن فهم طبيعة وماهية ظاهرة اإلرهاب س�واء عربيا أو دوليا، إال 
م�ن خالل اس�تقراء ونقد طبيعة النظم السياس�ية املهيمن�ة، وحتليل الظروف 
االجتامعية واالقتصادية، واستنطاق البيئة الثقافية املحيطة هبذه الظاهرة. فكل 
ظاه�رة اجتامعية ما هي إال انعكاس ومؤرش لطبيعة احلراك االجتامعي املتأثر 
بمختلف املتغرات الديموغرافية والسوس�يولوجية، وعىل رأس�ها مس�توى 
التعليم، وظروف املعيش�ة، والعدالة االجتامعي�ة، ونرش ثقافة املواطنة، وبناء 

أسس الدولة العرصية التي تضمن احلقوق جلميع أفرادها.

9ـ االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
إن االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب جاءت كخطوة اس�رتاتيجية هامة 
لتعزز س�بل التعاون بني الدول العربية ملكافحة اجلرائم اإلرهابية عىل خمتلف 
األصع�دة، ه�ذه اجلرائ�م التي هتدد أم�ن ال�دول العربية اقتصاديا وسياس�يا 
وثقافيا واجتامعيا. كذلك ال خيفى علينا هنا أن نش�ر إىل أن جرائم اإلرهاب 
الت�ي ظه�رت يف بعض الدول العربية يف الس�نوات األخ�رة كادت أن تعكر 
أج�واء الصداق�ة وعالقات األخ�وة ما بني األش�قاء العرب. فتعه�د الدول 
العربية بعدم تنظيم ومتويل اإلرهاب وارتكاب األعامل اإلرهابية أو املشاركة 
فيه�ا يؤكد اإليامن الراس�خ جلميع ال�دول العربية أهنا تلت�زم بالقانون الدويل 
وبمب�ادئ حق�وق اإلنس�ان وبالدي�ن احلنيف ال�ربيء من كل أع�امل العنف 
ِبُّ  وا  إِنهَّ اللهَّاَ الاَ حيحُ ْعتاَدحُ الاَ تاَ واإلرهاب والتخريب، حيث قال عز وجل: }... واَ
ْدِل  رحُ بِاْلعاَ ْأمحُ امْلحُْعتاَِديناَ ﴿190﴾{)س�ورة البق�رة(.. وقال س�بحانه:} إِنهَّ اللهَّاَ ياَ
ْم  ِعظحُكحُ اْلباَْغِي ياَ �ِر واَ امْلحُنْكاَ �اِء واَ ْحشاَ ِن اْلفاَ ٰى عاَ نْهاَ ياَ ٰى واَ ْرباَ إِيتاَاِء ِذي اْلقحُ �اِن واَ ْحساَ اإْلِ واَ

وناَ ﴿90﴾{)سورة النحل(. رحُ كهَّ ْم تاَذاَ لهَّكحُ عاَ لاَ
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10ـ فلسفة الدول العربية جتاه اإلرهاب ليست واحدة
إن نظرة وفلس�فة الدول العربية جتاه اإلرهاب ليست واحدة، وتعاملها 
م�ع الظاه�رة خيتلف م�ن دولة إىل أخ�رى، لكن رغ�م كل هذا فإن�ه بإمكان 
الدول العربية أن تقوم وتعمل الكثر من أجل تفادي اخلسائر واالنعكاسات 
املختلفة لإلرهاب، وللوصول إىل االسرتاتيجية املثىل جيب تشخيص أسباب 
اإلره�اب حمليا ودوليا، ألن االقتصار عىل األس�باب الداخلية فقط ال يؤدي 

إىل نتائج من شأهنا أن تقيض عىل الظاهرة بطريقة هنائية وجذرية.

11ـ أهم التدابري واإلجراءات ملكافحة اإلرهاب
�  معاجل�ة املش�اكل الداخلية وإعطاء جمال واس�ع للمش�اركة السياس�ية 
والعدالة االجتامعية وتضييق الفوارق الطبقية، والقضاء عىل التهميش 

واإلقصاء السيايس.

�  االمتن�اع ع�ن اس�تعامل اإلره�اب وتوظيف�ه ملواجه�ة دول أخرى أو 
إضعافها أو االنتقام منها.

�  التضام�ن عربًي�ا يف مضايق�ة اإلرهابي�ني وتقديمهم للقض�اء وفرض 
احلصار عىل كل حركة إرهابية يف أي قطر عريب.

� جي�ب عىل ال�دول العربي�ة أن تقتن�ع أن اجلامع�ات اإلرهابي�ة يف العامل 
العريب تتس�رت بالدين اإلسالمي وتس�تعمل حقوق اإلنسان واحلريات 
الفردية وغرها لتحقيق أهدافها باسم هذه املصطلحات الرنانة، وهذه 
اجلامع�ات يف حقيق�ة األمر ال صل�ة هلا بالدين اإلس�المي احلنيف وال 

باحلرية وال بالكرامة اإلنسانية.
�  ع�ىل اإلعالم الع�ريب أن يلع�ب دوره املطل�وب يف تنوير ال�رأي العام 
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بإضفاء احلقائق املستقاة من الواقع العريب بعيون عربية وليس االعتامد 
عىل تقارير وكاالت األنباء العاملية ووس�ائل اإلعالم الغربية األخرى 
الت�ي هيمها التجريح وتش�ويه صورة العرب واملس�لمني عندما يتعلق 

األمر بأعامل إرهابية يف دولة عربية.
�  إن إدان�ة األع�امل اإلرهابية لوحدها ال تكفي وإن�ام جيب أخذ التدابر 
العملي�ة امليداني�ة الالزمة، ألن ما حيدث لدول�ة عربية معينة قد حيدث 
ألي دول�ة أخ�رى ويف أي وقت وه�ذا نظًرا ألن العملي�ات اإلرهابية 
خيط�ط هل�ا يف غال�ب األحيان من اخل�ارج وعىل أياد أجنبي�ة ال تكتفي 
ب�رضب دول�ة واح�دة فقط، وإن�ام ختطط دائ�ام لالنتقال م�ن دولة إيل 
أخ�رى بع�د ما تنه�ي مهمته�ا يف الدول�ة األوىل. وهن�ا نالحظ غياب 
املوق�ف العريب إزاء م�ا حدث يف اجلزائر وهذا يعترب خطأ اس�رتاتيجيا 
فادحا قد ي�رض باجلزائر وبالدول العربية األخ�رى عىل املدى الطويل 
فمعظ�م ال�دول العربية اكتفت بالتنديد وبقي�ت تتفرج عىل األحداث 
واألخطر من هذا أن معظم وسائل األعالم العربية رددت وجهة نظر 
الوس�ائل اإلعالمية الغربية حول ما جي�ري يف اجلزائر وهذا أمر خطر 

مع األسف الشديد.
�  دولي�ا جيب ع�ىل الدول العربي�ة أن حتدد اآلليات الت�ي جيب أن حتكم 
التعام�ل م�ع اإلرهابي�ني وجيب مطالب�ة ال�دول األوروبي�ة التي متثل 
القاع�دة اخللفي�ة لإلرهابي�ني والتي تؤوهي�م بمراجعة سياس�تها جتاه 
ه�ؤالء املجرمني وقد نالحظ هنا أن دول�ة مثل بريطانيا وفرت املأوى 
ألنواع وأشكال وأصناف من اإلرهابيني بحجة حقوق اإلنسان وحق 
اللجوء الس�يايس كام نالح�ظ أن دوال مثل فرنس�ا والواليات املتحدة 
األمريكية قد تعاطفت مع اإلرهابيني واس�تعملتهم لتحقيق مصاحلها 
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مما فت�ح املجال أم�ام العن�ارص اإلرهابية للتس�لح ولتبيي�ض األموال 
ولن�رش الدعاي�ة واألفكار الظالمية التي خت�دم مصاحلهم والغريب يف 
األم�ر هنا أن وس�ائل اإلع�الم الغربي�ة هتافتت عىل اس�تضافة هؤالء 
اإلرهابي�ني كسياس�يني معارض�ني وكمنظري�ن للعدال�ة االجتامعي�ة 

وللحريات الفردية وحلقوق اإلنسان.
�  جي�ب التعامل مع اإلرهاب عىل أس�اس أنه ظاه�رة دولية وليس حملية 
ختص دولة عىل حدة فقط، فاجلامعات اإلرهابية عادة ما تعمل وتتعاون 
م�ع  تنظيامت دولية هلا املال والوس�ائل واجلاه واإلمكانات وتتاجر يف 
األس�لحة واملخ�درات وغره�ا وتعمل ع�ىل تبيي�ض األموال...الخ 
فاإلرهاب جيب أن ينظر له عىل أس�اس أن�ه جريمة دولية منظمة ذات 
أهداف ال إنس�انية وال أخالقية، ينميها احلس�د والبغض�اء والكراهية 
والعنرصي�ة، وال عالق�ة لإلره�اب باألدي�ان وباحلريات الش�خصية 

وحقوق اإلنسان.
�  عىل مس�توى القان�ون الدويل جيب حتديد معاي�ر صارمة وواضحة يف 
حتديد من هو اإلرهايب ومن هو املناضل أو الثائر الذي يستعمل القوة 

السرتجاع حقوقه وكرامته وسيادة وطنه.
�  رضورة احرتام ثقافة الغر وخصوصية الدول واحلضارات والثقافات. 
فالغ�رب ال جي�ب يف أي حال من األح�وال أن يف�رض نظرته ورؤيته 
لألم�ور وإن�ام جي�ب التعامل م�ع الظاه�رة يف إطار عاملي ك�وين حيرتم 

اجلميع.
� اإلرهاب جريمة دولية خطرة جيب أن حيسب هلا ألف حساب وجيب 
أن تؤخذ بجدية، حيث إهنا تعترب من التحديات الكربى للقرن احلادي 
والعرشي�ن، وجيب عىل الدول العربية اآلن، أكثر من أي وقت مىض، 
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أن حت�دد إس�رتاتيجيتها إزاء ه�ذه الظاهرة وأن تتالحم وتلم ش�ملها 
قب�ل أن يفوت األوان ويتفش�ى املرض وينت�رش ويصبح من الصعب 

جًدا استئصاله والقضاء عليه.  

12ـ االسرتاتيجية االجتامعية ملحاربة اإلرهاب

هت�دف االس�رتاتيجية االجتامعي�ة إىل فه�م طبيع�ة األبع�اد االجتامعي�ة 
للظاه�رة، وخصوصي�ات املجتم�ع، وطبيعة اجلامع�ات الضاغطة فيه هبدف 
توظي�ف كل الطاق�ات واملجموع�ات االجتامعي�ة احليوية والفاعل�ة ملحاربة 
اإلرهاب، ومن ذلك مثال: األرسة، واملس�جد، ووسائل اإلعالم واالتصال، 
والن�وادي، واجلمعيات األهلية. إن هلذه املجموعات االجتامعية تأثرًا فعاالً 
وكب�رًا عىل أفرادها، وكام يقول أوغس�ت كونت August Comte  »املجتمع 
يطاردنا حتى يف النوم«، أي أن مؤسس�ات املجتمع واملجموعات االجتامعية 
هل�ا تأثر كبر عىل أفكار وس�لوكيات واجتاهات بل وع�ىل كل قناعات وقيم 
الفرد. ويلتزم اإلنس�ان حسب أغوست كونت بكل ما يفرضه عليه املجتمع 

من سلوك وأفكار ومعتقدات. 
إن للجمعي�ات األهلية قدرة كبرة عىل حمارب�ة األفكار اإلرهابية، ألهنا 
ع�ىل عالق�ة مب�ارشة ودائمة م�ع اجلامهر، فه�ي عىل عل�م ب�كل التطورات 
والتح�والت االجتامعي�ة، ب�ل إن العديد م�ن األفراد يثق�ون وحيرتمون هذه 

اجلمعيات التي تسعى حلل مشاكلها وخدمتهم. 

ال بد م�ن أن تدرك احلكومات العربية املترضرة من األعامل واألنش�طة 
اإلرهابي�ة من أن م�رشوع حماربة األف�كار اإلرهابية واس�تئصاهلا من الواقع 
واملخي�ال االجتامعي حيتاج لتكاتف وتضافر جهود اجلميع، خصوصا جهود 
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األرسة، والن�وادي، واجلامعات اجلغرافية، واملس�اجد، واجلمعيات األهلية، 
واجلامع�ات االجتامعية، ألهن�ا تعرف كيف ختاطب األفراد ومتلك الوس�ائل 

اإلقناعية لعلمها بخصوصيات وسامت أفرادها وأتباعها. 

13ـ االسرتاتيجية اإلعالمية ملحاربة اإلرهاب
يف عرص الثورة التكنولوجية وثقافة الصورة وظهور الوس�ائط التفاعلية 
املتعددة ال يمكن االس�تغناء عن هذه الوسائل التكنولوجية يف حماربة ظاهرة 
اإلره�اب، خصوص�ا وأن وس�ائل اإلع�الم اجلامهري�ة متلك س�بل اإلقناع 
والتأث�ر، الس�يام إذا ما توافقت رس�التها مع بقية املؤسس�ات واملجموعات 

االجتامعية. 

ال يمكن نفي وجود بعض التجارب والنامذج اإلعالمية يف حماربة ظاهرة 
اإلرهاب يف العامل العريب؛ إال أهنا يف أغلب األحيان تفتقد للتخطيط والتنظيم 
والتنس�يق، فهي تظهر وتنشط يف مرحلة ما وختتفي يف مراحل عدة؛ إذ ال يتم 
اس�تخدام احلمالت اإلعالمية والتوعوية، إال يف الفرتات التي تشهد أحداثًا 
وعمليات إرهابية وعدا ذلك فال وجود وال متابعة إعالمية للموضوع وهذا 

يعني غياب اخلطة واالسرتاتيجية والرؤية البعيدة والطويلة املدى.

إن حمارب�ة ه�ذه الظاهرة ال تك�ون آنية بتغطي�ات إخباري�ة فورية فقط، 
ب�ل حتتاج إىل خطط وبرامج إعالمية مدروس�ة تأخ�ذ بعني االعتبار حاجات 
ورغب�ات ومي�ول املتلقي، وتس�عى إلحداث تغي�ر يف العقلي�ات واألفكار 

والسلوك عىل املدى الطويل.

وهن�ا تظه�ر احلاجة ملعرفة األبع�اد النظرية واخللفي�ة الفكرية التي تقوم 
عليها االسرتاتيجية اإلعالمية.
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14ـ آليات حماربة اإلرهاب إعالميا
تط�رح وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال الفك�رة بش�كل م�دروس وف�ق 
اس�رتاتيجية متكامل�ة وخطة عمل واضحة؛ ومن ذل�ك مثال: حتديد املفاهيم 
املراد تروجيها )رفض اإلرهاب(، والفئات االجتامعية املستهدفة )الشباب(. 
كام أن التوافق يف طريقة عرض الفكرة إعالميا جيب أن يكون يف تناسق وتناغم 
مع املؤسس�ات االجتامعية، والثقافية يف املجتمع املستهدف. ومن ذلك مثال: 
األرسة، واملدرسة، واملسجد، والنوادي؛ إذ تلعب هذه املؤسسات دورا كبرا 

يف تعميق الفكر الرافض لإلرهاب.

تق�وم وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال بمخاطبة اجلمهور بش�كل مس�تمر 
وبانتظ�ام وتق�وم برشح وحتليل الفكر اإلرهايب مربزة خطورته عىل مس�تقبل 
املجتمع. كأن تساعد خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال: كاإلذاعة والتلفزيون 
والصحاف�ة يف تقديم ورشح ونقد األفكار اإلرهابية بش�كل موحد وواضح 

ومتشابه يضمن تأثرا كبرا عىل اجلمهور املستهدف.

تب�ث وس�ائل اإلع�الم املضام�ني واألف�كار الرافض�ة لإلره�اب فيبدأ 
اجلمه�ور يف تكوي�ن فك�رة ع�ن املوض�وع بواس�طة املعلوم�ات واألخب�ار 
واألفكار التي تصله باس�تمرار من وس�ائل اإلع�الم واالتصال؛ مما يزيد من 

اهتاممه بفكرة حماربة اإلرهاب.

يس�توعب اجلمهور مضمون الرس�الة اإلعالمية الرافضة لإلرهاب، مما 
يدفعه إىل قبول فكرة املشاركة يف حماربة األفكار اإلرهابية.

تتش�كل االجتاهات والقناعات لدى اجلمهور نتيج�ة جمموعة التأثرات 
املرتاكمة والبطيئة، مما جيعله يس�توعب حقيقة األف�كار اإلرهابية وخطورهتا، 

وهذا ما جيعله يشجع األفكار الداعية للسلم والوئام املدين.
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وم�ن هنا نس�تطيع القول: إن لوس�ائل اإلعالم واالتص�ال دورا هاما يف 
حمارب�ة األف�كار اإلرهابية، كام أهنا متلك القدرة يف غرس القيم والس�لوكيات 

اإلجيابية التي تدعو للسلم واحلوار والعيش املشرتك. 
ويمكن لوسائل اإلعالم اجلامهرية أن تسهم يف إحداث تأثرات تراكمية 
بطيئة باس�تخدام خمتلف املضامني والربامج  واألنش�طة اإلعالمية التي تسهم 

يف إعادة تشكيل القناعات واالجتاهات واألفكار يف ذهن اجلمهور. 
إن التغ�رات االجتامعي�ة والثقافي�ة والفكري�ة ق�د تتأثر مب�ارشة أو غر 
مبارشة بوس�ائل اإلعالم واالتصال، ويربز ه�ذا التأثر يف عدد األفراد الذين 
يغرون من أفكارهم واجتاهاهتم نحو قضية ما تركز وسائل اإلعالم واالتصال 

اهتاممها عليها ) انظر الشكل رقم 4 (. 

15ـ رضورة إحداث تغيريات بنيوية 
ال يمكن تصور حماربة ظاهرة اإلرهاب وأفكار العنف يف املنطقة العربية 
م�ن دون إح�داث حت�والت بنيوية تش�مل مجي�ع القطاع�ات االس�رتاتيجية؛ 
ذل�ك أن حتقيق هنضة ش�املة وتنمية مس�تدامة تضمن ف�رص العيش الكريم 
وجتعل من البيئة العربية بيئة جاذبة بدل ما هي بيئة طاردة للطاقات والكوادر 
واألفكار حيتاج إىل التفكر اجلاد والصادق يف تبني سياسات اإلصالح الشامل 
واملتكام�ل والذي يش�مل مجيع القطاع�ات واملجاالت احليوية واألساس�ية، 
خاصة املرتبطة مبارشة مع حاجات ورغبات املواطن، وعىل رأسها اإلصالح 

السيايس، واالقتصادي لضامن حياة كريمة للمواطن العريب.

إن الع�امل يعي�ش حت�والت ك�ربى وعميق�ة ّغ�رت الكثر م�ن املفاهيم 
والنظم املرتبطة بإدارة وتس�ير مصالح املواطن�ني وإدارة االقتصاد والتجارة 
حملي�ا وعامليا،حي�ث زاد االعت�امد أكثر ع�ىل التكنولوجي�ة يف خمتلف جماالت 
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ودوالي�ب احلي�اة العام�ة واخلاصة مم�ا جعل حتقيق ف�رص التنمية املس�تدامة 
مرتب�ط ارتباط�ا مبارشا بتبني إصالح�ات وتغيرات بنيوية وحيوية يف ش�تى 

املجاالت وأضحى ذلك أمرا ال مفر منه. 

إن عملي�ة حماربة اإلرهاب وجتفيف منابع�ه يف الوطن العريب هي عملية 
مصرية تتطلب الوقوف بحكمة أمام خيارات اس�رتاتيجية وحيوية شجاعة 
تراع�ي املصلح�ة العامة، خصوص�ا وأهنا ترتت�ب عنها العديد م�ن املواقف 
والسياس�ات املؤث�رة يف مس�تقبل املجتم�ع وآثارها عميقة علي�ه، وهذا يعني 
توف�ر بيئ�ة ديمقراطية حترتم احلري�ات الفردية وحرية الفك�ر والرأي وحرية 
الصحاف�ة وتعمل عىل إدماج الش�باب يف املجتمع وتؤمن بمبدأ التناوب عىل 

السلطة واملشاركة السياسية واملسامهة يف صناعة القرار.

16ـ نزاهة القضاء
إن القضاء النزيه والرش�يد واحلر جيعل كل املؤسس�ات والش�خصيات 

الشكل رقم )4( آليات حماربة اإلرهاب إعالميًا

طرح 
املشكلة

استيعاب 
املضامني 
واألفكار

االستمرار 
يف طرح 
املشكلة

تشجيع 
أفكار السلم 

والوئام

تشكيل 
االجتاهات 
والقناعات

املضامني 
واألفكار 
الرافضة 
لإلرهاب
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واجلامع�ات تلتزم بمبادئه وقرارات�ه مما يقلل من بواعثها لتبني الفس�اد خوفا 
من املتابعة والتش�هر والعقاب. ولقد استغلت بعض اجلامعات اإلرهابية يف 
الوط�ن الع�ريب خمتلف أوجه وقضايا الفس�اد يف الوطن العريب لش�ن محالهتا 
التش�هرية لكس�ب املؤيدين وتوجيه الناقمني الس�تخدام العنف. إن عدالة 
القان�ون واس�تقالليته ه�ي أداة مهمة يف حمارب�ة ظاهرة التط�رف واإلرهاب 
والعنف بني أفراد املجتمع العريب؛ ألن القضاء الرش�يد واملس�تقل واملسؤول 
يعزز من هيبة الدولة ومؤسساهتا املختلفة بام فيها أجهزة األمن ألهنا ستكون 
حم�ل ضبط وس�يطرة، بل ويس�هم يف ذات الوقت يف بن�اء مصداقية ورشعية 

السلطة.

17ـ  تشجيع مؤسسات املجتمع املدين
يف  واحلي�ة  املعتدل�ة  واملؤسس�ات  والش�خصيات  األف�كار  قم�ع  إن 
املجتمع�ات العربية والذين يمكن التفاهم والتواصل والتعاون معهم يعطي 
فرصة للمتطرفني اإلرهابيني أن ينش�طوا ويتلقوا التأييد الشعبي ألفكارهم؛ 
خصوص�ا وأن املجتمعات املعارصة حتت�اج يف تركيبتها االجتامعية إىل وجود 
املجموعات االجتامعية، واجلمعيات األهلية الضاغطة )املجتمع املدين( ألن 
بإمكاهن�ا أن تلع�ب دورًا حيوي�ا ومركزيا يف خدمة مصال�ح املجتمع وحتقيق 

متابعة ومراجعة ألنشطة مؤسسات الدولة.

إن تش�جيع مؤسس�ات املجتمع املدين بكل أطيافه ومكوناته قد يس�هم 
يف عملي�ة التوعي�ة االجتامعية لتأصيل ثقافة الس�لم واحل�وار والوئام املدين، 

ويؤسس لقيم اجتامعية مبنية عىل احلوار والعيش املشرتك.
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18ـ عدم  اخللط بني اإلرهاب واإلسالم
اإلرهاب ظاهرة ال دين هلا وال طعم، ومن اخلطأ الفادح ربط اإلس�الم 
باإلرهاب، فإن ظاهرة اإلرهاب ظاهرة دخيلة عىل املبادئ اإلس�المية وعىل 
قيم الدين احلنيف وال جيوز ربط التنظيامت اإلرهابية ووصفها باإلس�المية. 
وهذا يعني أن السبيل األمثل ملكافحة اإلرهاب هو التوعية واحلوار  وتصحيح 
الص�ور النمطية واملش�وهة عن اإلس�الم؛ ألن اإلس�الم بعي�د كل البعد عن 
األفكار والس�لوكيات والوس�ائل التي تس�تخدمها اجلامعات اإلرهابية التي 
تس�عى لتخويف وقت�ل األبرياء ونص�ب أمواهلم وتدمر ممتلكاهت�م بالباطل 
وه�ذا م�ا يرفضه اإلس�الم مجل�ة وتفصي�ال. وه�ذا مايعن�ي إع�ادة النظر يف 
اخلط�اب املّوجة لآلخر ويف حم�اورة اآلخر، وهذه مس�ؤولية أخرى تقع عىل 
عاتق وس�ائل اإلعالم العربي�ة باإلضافة إىل رجال الدي�ن والعلامء والفقهاء 
واملطل�وب منهم الرد ع�ىل الدعاية املغرضة وعىل األكاذيب واألس�اطر من 
خالل وسائل االتصال املختلفة وخاصة اجلديدة منها كاملواقع عىل االنرتنت 

واملدونات والربيد اإللكرتوين.. الخ.

ثانيًا: التوصيات
اعتامدا عىل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكننا تقديم التوصيات 

التالية:

أوال :  تعترب جتربة اململكة العربية الس�عودية جترب�ة رائدة يف العامل العريب ويف 
الع�امل؛ حي�ث إهنا  اس�تطاعت يف ظرف زمني قص�ر � أقل من مخس 
س�نوات � م�ن القضاء عىل ظاه�رة اإلرهاب واألع�امل التخريبية يف 
اململكة، بنسبة كبرة جدًا. والتجربة السعودية ركزت يف اسرتاتيجيتها 
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ع�ىل خماطبة العقل وتطه�ره من الفكر اإلره�ايب املتطرف اإلقصائي 
ومن هنا يمكن تعميمها واالستفادة منها.

ثانيًا: إن ظاهرة اإلرهاب هي ظاهرة معقدة ومتشابكة ال يمكن فهمها بمعزل 
عن البيئة االجتامعية والثقافية التي نش�أت فيها اجلامعات اإلرهابية، 
لذل�ك فال بد من تش�جيع البح�وث والدراس�ات املرتبط�ة باألبعاد 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والنفسية واإلعالمية للظاهرة.

ثالثًا:  إن حمارب�ة ظاه�رة اإلره�اب يف الع�امل الع�ريب تس�توجب فه�م طبيعة 
التح�والت الكربى التي حتدث إقليمي�ا ودوليا، وكذلك تطور أنامط 
وأس�اليب التفكر والس�لوك االجتامعي وحاجة املجتمع خاصة فئة 
الش�باب إىل العي�ش الكريم واالس�تفادة من فرص التط�ور والتقدم 

والرقي بكل عدالة وديمقراطية.

رابعًا:  يمكن للجمعيات األهلية أو ما يس�مى باملجتمع املدين أن تلعب دورا 
كب�را يف حماربة األفكار واملامرس�ات اإلرهابي�ة ألهنا األقدر عىل فهم 
وخدمة املجتمع وألهنا يف تفاعل مبارش ومستمر مع أفراده. إن حماربة 
اإلرهاب هي مس�ؤولية اجلمي�ع ابتداء من الفرد واألرسة واملدرس�ة 
واملس�جد واجلامع�ة والن�وادي الرياضي�ة والثقافي�ة واملجتمع املدين 

واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم.

خامسًا:  لوسائل اإلعالم اجلامهري قدرة عىل خماطبة وإقناع اجلمهور والتأثر 
علي�ه، وال يمك�ن أن نتصور نج�اح أي اس�رتاتيجية عربي�ة ملحاربة 
ظاهرة اإلرهاب من دون توظيف وس�ائل اإلع�الم اجلامهرية؛ هلذا 
ف�ال بد من أن تعمل وس�ائل اإلعالم العربية وف�ق خطة عمل دقيقة 
لن�رش قيم الس�لم والوئام املدني�ني وجعل اجلمهور يرف�ض األفكار 
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اإلرهابية. باس�تطاعة الدول العربية القضاء عىل اإلرهاب من خالل 
توفر بيئ�ة ديمقراطية تؤمن باحلريات الفردية وحرية التعبر والرأي 
وحري�ة الصحاف�ة وثقافة التناوب عىل الس�لطة والش�فافية والعدالة 
االجتامعية والتوزيع العادل للثروات. فاحرتام الرأي العام وارشاكه 
يف املامرس�ة السياسية  وصناعة القرار يشجعه وحيفزه عىل الدفاع عن 
املصلحة العامة للمجتمع وتطهره من األفكار املتطرفة الدخيلة عىل 
الدين اإلس�المي احلنيف وعىل قيم  املجتمع  وتقاليده  وثقافة الوئام 

والتالحم والتكافل االجتامعي. 

سادسًا:  إن توحي�د اجلهود العربية يف خمتلف املجاالت وامليادين والقطاعات 
والقي�ام باإلصالحات األساس�ية الت�ي تضمن العدال�ة االجتامعية 
وفرص العمل وحترتم حقوق املواطن العريب هي الكفيلة ملحاربة بل 

وجتفيف منابع اإلرهاب.

سابعًا:  معظ�م االس�رتاتيجيات العربي�ة ملكافح�ة ظاه�رة اإلره�اب ترك�ز 
وبالدرجة األوىل عىل االس�رتاتيجية األمني�ة، وبالرغم من رضورهتا 
وأمهيتها، إال أهنا عىل املدى البعيد ال تكفي وغر قادرة عىل االستجابة 
ملس�تلزمات املرحل�ة والتحدي�ات الت�ي تفرضه�ا هذه الظاه�رة. إن 
االسرتاتيجية الشاملة التي تكفل تنمية شاملة ومستدامة وحتقق آمال 

وطموحات الشباب هي الكفيلة بتحقيق نتائج إجيابية.

ثامنًا:   يف عرص الفضائيات وتكنولوجيا اإلنرتنت وثورة املعلومات ال بد من 
وض�ع اس�رتاتيجية إعالمية عربية موحدة ملحارب�ة ظاهرة اإلرهاب، 
ول�ن يتأتى ذلك إال م�ن خالل توحيد الترشيع�ات ومواثيق الرشف 
اخلاصة هبذه الظاهرة التي ال تعرتف باحلدود اجلغرافية فاملؤسس�ات 
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اإلعالمي�ة يف الع�امل الع�ريب بحاج�ة إىل  وض�ع اس�رتاتيجية دائم�ة 
ومس�تمرة وليس�ت مناس�بتية للتعامل مع اإلرهاب وم�ع األزمات. 
فمحارب�ة اإلره�اب إعالميًا ال تعن�ي تغطية العملي�ات اإلرهابية ثم 
التوق�ف بعد إنتهاء ه�ذه العمليات وإنام جيب حمارب�ة اإلرهاب وفق 
اس�رتاتيجية إعالمية متكاملة تش�مل األفالم واملسلسالت والدراما 
واملرسحيات والتحقيقات والروبورجت�ات واملحارضات والندوات 
واملوائد املس�تديرة حتى يفه�م املواطن العريب الظاه�رة جيدًا ويقتنع 

بخطورهتا وبذلك يساهم يف حماربتها والقضاء عليها.
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اخلامتـة
اإلرهاب مش�كلة األلفية الثالثة، والظاه�رة التي تقلق دول العامل قاطبة 
ليس مفهوما جديدا، فلقد عانت منه البرشية عرب العصور واألزمنة، ووصفه 
الربوفس�ور ميرسوف يف ثامنينيات القرن التاس�ع عرش بأنه »أقوى من مليون 
خط�اب». ففي س�نة 1883م، انفج�رت أول قنبلة أنفاق يف لن�دن، أما أول 
هجوم انتحاري فكان عىل رئيس وزراء روسيا سنة 1906م. أما أول شحنة 
دينامي�ت فوضعها املتطرف بوريس س�افنكوف يف طائرة عام 1907م. تأثر 
اإلرهاب كبر وله تداعيات وانعكاس�ات معتربة ع�ىل خمتلف أجهزة الدولة 
وقطاعاهت�ا. ه�ذا التأثر ضّخمته وهّولت منه وس�ائل اإلعالم التي تتس�ابق 
وتتهاف�ت لتغطية الضحايا م�ن القتىل واجلرحى ومن الدمار واخلس�ائر التي 
تتس�بب فيها األعامل اإلرهابي�ة. واإلرهاب بدون إعالم ال وزن له وال آثار. 
فاإلرهاب هو اس�رتاتيجية وأس�لوب وتقنية تس�تخدمه مجاعات وأشخاص 
إلجي�اد ج�و ومناخ م�ن اخل�وف والرعب وع�دم األم�ن والطمأنين�ة هبدف 

الوصول إىل السلطة واحلكم. 

 اإلره�اب مل ي�أت من الع�دم وإنام له أس�بابه وج�ذوره والعوامل التي 
تف�رزه. فلإلره�اب أس�باب اقتصادية وسياس�ية واجتامعية وأس�باب تتعلق 
بانع�دام العدالة االجتامعية والتوزيع غر العادل للث�روة الوطنية والتهميش 
الكب�ر للفئ�ات العريضة م�ن املجتمع. فالفق�ر واجلهل والظروف املعيش�ية 
الصعب�ة وغياب ثقافة القانون والفصل بني الس�لطات والتناوب عىل احلكم 

كلها عوامل تزرع اإلرهاب. 

 العالقة بني وس�ائل اإلعالم واإلرهاب عالقة حساس�ة جدا حيث إهنا 
حمل انتقادات الذعة وتثر اجل�دل والنقاش الكبرين. وهنا نالحظ تضارب 
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املصالح واالبتزاز واالس�تغالل. ويف الكثر من األحيان جتد وسائل اإلعالم 
نفس�ها أمام قرارات أخالقية صعبة. فقد احُنتقدت وسائل اإلعالم الستغالهلا 
لألعامل اإلرهابية للتالعب والتوظيف السيايس ولتمرير أجندة ال عالقة هلا 

باملصلحة العامة وبحرية الصحافة. 

 من خالل التجارب الوطنية ملكافحة اإلرهاب واستعراضنا السرتاتيجية 
مجهوري�ة مرص العربي�ة واجلزائر واململكة العربية الس�عودية، نالحظ أن كل 
دول�ة ووفقا لظروفه�ا وبيئتها السياس�ية واالقتصادية واالجتامعي�ة والدينية 
اس�تخدمت تقنيات وأس�اليب ختتلف ع�ن الدولة األخ�رى. فمرص ركزت 
ع�ىل البعد األمن�ي والرتكيز عىل جتنيد ال�رأي العام للوق�وف ضد اجلامعات 
اإلرهابي�ة وأعامهل�ا التي ت�رض باالقتصاد املرصي وتيسء إىل س�معة مرص يف 
الع�امل. أم�ا اجلزائ�ر فقد ركزت ع�ىل اجلانب األمن�ي والقانوين ث�م املصاحلة 
والوئ�ام الوطن�ي. أم�ا التجرب�ة الس�عودية فتمي�زت برتكيزها ع�ىل اجلانب 
الفك�ري واملعن�وي املبني ع�ىل املناصح�ة والوقاية وإع�ادة التأهي�ل وتوفر 
النقاهة. فعىل عكس التجربة املرصية واجلزائرية ركز السعوديون عىل خماطبة 
العق�ل واملنطق والرتكيز عىل اخلطاب الديني وجتنيد وس�ائل اإلعالم لوضع 

اسرتاتيجية واضحة املعامل ملحاربة الفكر اإلرهايب اإلقصائي.

تتمثل أحسن اس�رتاتيجية ملكافحة اإلرهاب يف تشخيص الظاهرة أوال 
والوقوف عند أس�باهبا. فأس�باب اإلره�اب تتنوع وختتلف م�ن بلد إىل آخر 
وم�ن بيئ�ة إىل أخرى وهذا يعني أن�ه ال توجد وصفة تصل�ح للجميع. وهذا 
م�ا يعني رضورة اس�تخدام اس�رتاتيجيات متنوعة تش�مل البع�د االجتامعي 
والبع�د اإلعالمي والبع�د اإلصالحي. فاالس�رتاتيجية االجتامعية تتمثل يف 
الفرد واألرسة واملسجد واملؤسسات الدينية واملؤسسات الرتبوية والتعليمية 
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ووسائل اإلعالم والنوادي واملجتمع املدين. فاجلميع هنا جيب أن يقوم بدوره 
يف نرش الوعي وحماربة األفكار اإلرهابية االستقصائية.

 أم�ا بالنس�بة لالس�رتاتيجية اإلعالمي�ة فإهن�ا جيب أن تقوم أساس�ا عىل 
ال�دور املح�وري ال�ذي جي�ب أن تلعبه وس�ائل اإلع�الم بمختل�ف أنواعها 
ملحارب�ة اإلره�اب فكري�ا وأيديولوجيا وس�يكولوجيا. فاإلره�اب هو فكر 
وإدراك واقتناع قبل كل يشء. ومن هنا جيب عىل وس�ائل اإلعالم أن حتارب 
اإلره�اب يف أذهان وقناعات ومعتقدات البرش وتبتعد عن التهويل واإلثارة 
والتضخي�م واالس�تغالل والتالع�ب. أم�ا اس�رتاتيجية اإلصالح الش�امل 
ملحاربة اإلرهاب فتشمل اإلصالح السيايس والذي يتمثل أساسا يف الفصل 
بني الس�لطات واس�تقاللية القضاء والتناوب عىل السلطة واحرتام احلريات 
الفردي�ة وحرية التعبر وحرية الصحافة واملش�اركة السياس�ية واملس�امهة يف 
صناع�ة القرار. كام تش�مل اس�رتاتيجية اإلصالح الش�امل كذلك اإلصالح 
االقتصادي واالس�تغالل الرش�يد للثروات الوطنية خلدمة التنمية املس�تدامة 
ولتوف�ر س�بل العي�ش الكري�م والرشي�ف للمواط�ن والقض�اء ع�ىل الفقر 
والتهميش والتباين الكبر بني املراكز احلرضية واألرياف. وهذا يعني كذلك 

االستثامر يف العلم واقتصاد املعرفة وتطوير اإلنسان يف خمتلف املجاالت.  

حمارب�ة اإلرهاب تتطلب كذلك التعاون الدويل والتنس�يق بني األجهزة 
املختلفة لتجفيف منابع التمويل والتسليح. فاملنظومة الدولية مطالبة بمحاربة 
اس�تغالل اإلرهاب واستعامله من قبل بعض الدول لتحقيق أهدافها، كام أهنا 
مطالبة بوضع حد ملا يس�مى بإرهاب الدولة الذي متارس�ه بعض الدول. إن 
ربط اإلرهاب باإلسالم واملسلمني والعرب ال خيدم أبدا املنظومة الدولية يف 
حمارب�ة اإلرهاب. فاإلره�اب ال دين له وال منطق وال عقل، ولذلك ال جيب 
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التفكر يف حماربة اإلرهاب باإلرهاب أو حماربة اإلرهاب بشن هجوم فكري 
وديني وأمني عىل شعوب ودول وديانات معينة. 

إن املنظوم�ة الدولية مطالب�ة كذلك بتطهر النظ�ام االقتصادي الدويل، 
والعالق�ات الدولية من االس�تغالل والتناقضات وع�دم التكافؤ بني الدول 
املتقدمة والدول النامية. فهناك حاجة ماسة إىل إصالحات هيكلية وبنيوية يف 
املنظامت الدولية والقوانني واملعاهدات التي حتكم دول العامل والتي وضعت 
معظمها بعد احلرب العاملية الثانية من طرف حفنة من الدول العظمى، وهي 
الي�وم بحاج�ة إىل مراجع�ة وإعادة النظ�ر فيها نظ�را للتط�ورات والتغرات 

اجلوهرية التي شهدها العامل خالل العقود الستة األخرة.
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املالحــق
امللحق األول 

االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
ن��ص االتفاقي�ة الت�ي وقعه�ا وزراء الداخلي�ة الع�رب ي�وم األربع�اء 
12/25/ 1418ه� املوافق1998/4/22م،   يف مقر جامعة الدول العربية 

بالقاهرة(، وتتضمن 43 بندًا:
 أوالً:  تتعهد الدولة املوقعة بعدم تنظيم أو متويل أو ارتكاب األعامل اإلرهابية، 
أو االشرتاك فيها بأية صورة من الصور، والتزامًا منها بمنع ومكافحة 
اجلرائم اإلرهابية، طبق�ًا للقوانني واإلجراءات الداخلية لكل منها.. 

فإهنا تعمل عىل:
1 �  احل�ؤول دون اخت�اذ أراضيها مرسح�ًا لتخطيط أو تنظي�م أو تنفيذ 
اجلرائ�م اإلرهابية، أو الرشوع أو االش�رتاك فيه�ا بأية صورة من 
الصور، بام يف ذلك العمل عىل منع تسلل العنارص اإلرهابية إليها، 
أو إقامتها عىل أراضيها فرادى أو مجاعات، أو استقباهلا أو إيوائها 

أو تدريبها أو تسليحها أو متويلها، أو تقديم أية تسهيالت هلا.
2 �   التعاون والتنسيق بني الدول املتعاقدة، وخصوصًا املتجاورة منها، 

التي تعاين من اجلرائم اإلرهابية بصورة متشاهبة أو مشرتكة.
3 �   تطوي�ر وتعزي�ز األنظم�ة املتصلة بالكش�ف ع�ن نقل واس�تراد 
وتصدير وختزين، واس�تخدام األس�لحة والذخائر واملتفجرات، 
وغرها من وسائل االعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها 
عرب اجلامرك واحلدود، ملنع انتقاهلا من دولة متعاقدة إىل أخرى او 

إىل غرها من الدول، إال ألغراض مرشوعة عىل نحو ثابت.
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4 �   تطوير وتعزيز األنظمة املتصلة بإجراءات املراقبة، وتأمني احلدود 
واملنافذ الربية والبحرية واجلوية، ملنع حاالت التسلل منها.

5 � تعزيز نظم تأمني ومحاية الش�خصيات واملنش�آت احليوية ووسائل 
النقل العام.

وللبعث�ات  للش�خصيات  والس�المة  واألم�ن  احلامي�ة  تعزي�ز      � 6
الدبلوماس�ية والقنصلي�ة واملنظامت اإلقليمي�ة والدولية املعتمدة 
ل�دى الدول�ة املتعاقدة، وفق�ًا لالتفاقات الدولي�ة التي حتكم هذا 

املوضوع.
7 �   تعزيز أنش�طة اإلعالم األمني وتنس�يقها مع األنش�طة اإلعالمية 
يف كل دول�ة وفقًا لسياس�تها اإلعالمية، وذلك لكش�ف أهداف 
اجلامع�ات والتنظيامت اإلرهابية، وإحباط خمططاهتا، وبيان مدى 

خطورهتا عىل األمن واالستقرار.
8 �  تق�وم كل دول�ة من الدول املتعاقدة، بإنش�اء قاع�دة بيانات جلمع 
وحتلي�ل املعلوم�ات اخلاص�ة بالعن�ارص واجلامع�ات واحلركات 
والتنظي�امت اإلرهابي�ة، ومتابعة مس�تجدات ظاه�رة اإلرهاب، 
والتج�ارب الناجح�ة يف مواجهته�ا، وحتديث ه�ذه املعلومات، 
وتزويد األجهزة املختصة يف الدول املتعاقدة هبا، وذلك يف حدود 

ما تسمح به القوانني واإلجراءات الداخلية لكل دولة.

ثانيًا : تدابر املكافحة:

1 �  القبض عل مرتكبي اجلرائ�م اإلرهابية، وحماكمتهم وفقًا للقانون 
الوطني، أو تس�ليمهم وفقًا ألحكام ه�ذه االتفاقية أو االتفاقات 

الثنائية بني الدولتني: الطالبة واملطلوب إليها التسليم.
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2 �  تأمني محاية فعالة للعاملني يف ميدان العدالة اجلنائية.

3 �  تأم�ني محاي�ة فعال�ة ملص�ادر املعلوم�ات ع�ن اجلرائ�م اإلرهابي�ة 
والشهود فيها.

4 � توفر مايلزم من مساعدات لضحايا اإلرهاب.

5 �   إقام�ة تع�اون فع�ال ب�ني األجه�زة املعني�ة واملواطن�ني ملواجه�ة 
اإلرهاب، بام يف ذلك إجياد ضامنات وحوافز مناس�بة، للتش�جيع 
ع�ىل اإلبالغ ع�ن األع�امل اإلرهابية، وتقدي�م املعلوم�ات التي 

تساعد يف الكشف عنها، والتعاون يف القبض عىل مرتكبيها.

ثالثًا:  تتعاون الدول املتعاقدة ملنع ومكافحة اجلرائم اإلرهابية، طبقًا للقوانني 
واإلجراءات الداخلية لكل دولة، من خالل اآليت:

1 � تتعهد الدول املتعاقدة بتعزيز تبادل املعلومات فيام بينها حول:

أ  �   أنش�طة وجرائ�م اجلامع�ات اإلرهابي�ة وقياداهت�ا وعنارصها، 
متويله�ا  ومص�ادر  ووس�ائل  وتدريبه�ا  متركزه�ا  وأماك�ن 
وتس�ليحها، وأن�واع األس�لحة والذخائر واملتفج�رات التي 

تستخدمها، وغرها من وسائل االعتداء والقتل والدمار.

ب  �   وسائل االتصال والدعاية التي تستخدمها اجلامعات اإلرهابية 
وأسلوب عملها وتنقالت قياداهتا وعنارصها، ووثائق السفر 

التي تستعملها.

2 �  تتعه�د كل من ال�دول املتعاقدة، بإخطار أي�ة دولة متعاقدة أخرى 
� ع�ىل وجه الرسع�ة باملعلوم�ات املتوف�رة لدهيا عن أي�ة جريمة 
إرهابية تقع يف إقليمها، تس�تهدف املساس بمصالح تلك الدولة 
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أو بمواطنيه�ا، ع�ىل أن تبني يف ذلك اإلخط�ار ما أحاط باجلريمة 
م�ن ظ�روف واجلن�اة فيه�ا وضحاياه�ا واخلس�ائر النامج�ة عنها 
واألدوات واالس�اليب املس�تخدمة يف ارتكاهب�ا، وذل�ك بالقدر 

الذي ال يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.

3 �   تتعه�د ال�دول املتعاق�دة بالتع�اون في�ام بينه�ا لتب�ادل املعلومات 
ملكافح�ة اجلرائ�م اإلرهابية، وأن تبادر بإخط�ار الدولة أو الدول 
األخ�رى املتعاقدة بكل ما يتوافر لدهيا م�ن معلومات أو بيانات، 
من شأهنا أن حتول دون وقوع جرائم إرهابية عىل إقليمها، أو ضد 

مواطينها أو املقيمني فيها، أو ضد مصاحلها.

رابعًا : تبادل املعلومات

1  �  أن تس�اعد يف القبض عىل متهم أو متهمني بارتكاب جريمة إرهابية 
ض�د مصال�ح تل�ك الدول�ة، أو الرشوع أو االش�رتاك فيها، س�واء 

باملساعدة أو االتفاق أو التحريض.

2  �  أن تؤدي إىل ضبط أية أس�لحة أو ذخائ�ر أو متفجرات أو أدوات أو 
أموال، استخدمت أو أعدت لالستخدام يف جريمة إرهابية.

3 �  تتعه�د الدول املتعاق�دة باملحافظة عىل رسية املعلوم�ات املتبادلة فيام 
بينه�ا، وعدم تزويد أية دولة متعاق�دة أو جهة أخرى هبا، دون أخذ 

املوافقة املسبقة للدولة مصدر املعلومات.

خامس�ًا: التحري�ات: تتعهد ال�دول املتعاقدة ع�ىل تعزيز التح�اور فيام بينها، 
وتقديم املساعدة يف جمال إجراءات التحري والقبض عىل اهلاربني من 
املتهم�ني، أو املحك�وم عليهم بجرائم إرهابية، وفق�ًا لقوانني وأنظمة 

كل دولة.
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سادسًا: تبادل اخلربات:

1 �  تتع�اون ال�دول املتعاقدة عىل إج�راء وتبادل الدراس�ات والبحوث 
ملكافح�ة اجلرائم اإلرهابية، كام تتب�ادل ما لدهيا من خربات يف جمال 

املكافحة.

2 �  تتع�اون ال�دول املتعاقدة يف ح�دود إمكاناهتا عىل توفر املس�اعدات 
الفني�ة املتاح�ة إلع�داد برامج أو عق�د دورات تدريبية مش�رتكة أو 
خاصة بدولة أو جمموعة من الدول املتعاقدة � عند احلاجة � للعاملني 
يف جمال مكافح�ة اإلرهاب، لتنمية قدراهتم العلمية والعملية ورفع 

مستوى أدائهم.

س�ابعًا: املجال القضائي: تتعاهد كل من الدول املتعاقدة بتس�ليم املتهمني أو 
املحكوم عليهم يف اجلرائم اإلرهابية، املطلوب تس�ليمهم من أي من 
هذه الدول، وذلك طبقًا للقواعد والرشوط املنصوص عليها يف هذه 

االتفاقية.

ال جيوز التسليم يف أي من احلاالت.  

1  �  إذا كان�ت اجلريم�ة املطل�وب م�ن أجلها التس�ليم معت�ربة، بمقتىض 
القواع�د القانوني�ة الناف�ذة ل�دى الدول�ة املتعاق�دة املطل�وب منها 

التسليم، جريمة هلا صبغة سياسية.

2 �   إذا كان�ت اجلريمة املطلوب من أجلها التس�ليم تنحرص يف اإلخالل 
بواجبها العسكري.

3 �  إذا كانت اجلريمة املطلوب من أجلها التس�ليم، قد ارتكبت يف إقليم 
الدولة املتعاقدة املطلوب منها التس�ليم، إال إذا كانت هذه اجلريمة 
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قد أرضت بمصالح الدولة املتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها 
تنص ع�ىل تتبع مرتكبي هذه اجلرائم ومعاقبته�م، مامل تكن الدولة 

املطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو املحاكمة.

4 �  إذا كان�ت اجلريم�ة ق�د ص�در يف ش�أهنا حكم هنائ�ي )له ق�وة األمر 
املقيض( لدى الدولة املتعاقدة املطلوب إليها التسليم.

5 �  إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة 
قد سقطت بميض املدة طبقًا لقانون الدولة املتعاقدة طالبة التسليم.

6 �   إذا كان�ت اجلريم�ة ق�د ارتكب�ت خ�ارج إقلي�م الدول�ة الطالبة من 
ش�خص ال حيمل جنس�يتها، وكان قانون الدولة املتعاقدة املطلوب 
إليها التسليم ال جييز توجيه االهتام من مثل هذه اجلريمة إذا ارتكبت 

خارج أقليمه من مثل هذا الشخص.

7 �  إذا ص�در عفو يش�مل مرتكبي ه�ذه اجلرائم، لدى الدول�ة املتعاقدة 
الطالبة.

8  � إذا كان النظ�ام القان�وين للدول�ة املطل�وب إليها التس�ليم ال جييز هلا 
تس�ليم مواطنيها، فتلتزم الدول�ة املطلوب إليها التس�ليم بتوجيه 
االهتام ضد من يرتكب منهم جريمة من اجلرائم اإلرهابية، إذا كان 
الفعل معاقبًا عليه يف كل من الدولتني بعقوبة سالبة للحرية، ال تقل 
مدهتا عن سنة، أو بعقوبة أشد، وحتدد جنسية املراد تسليمه بتاريخ 
وقوع اجلريمة املطلوب التسليم من أجلها، ويستعان بالتحقيقات 

التي أجرهتا الدولة طالبة التسليم.
ثامن�ًا: إجراءات التس�ليم:يكون تبادل طلبات التس�ليم بني ال�دول بالطرق 
الدبلوماس�ية مب�ارشة، أو ع�ن طري�ق وزارات الع�دل أو م�ا يق�وم 
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مقامه�ا. ويق�دم طلب التس�ليم كتاب�ة مصحوبًا بام ي�يل: أصل حكم 
اإلدان�ة أو أم�ر القبض، أو أية أوراق أخرى هلا القوة نفس�ها، صادرة 
طبق�ًا لألوضاع املقررة يف قانون الدولة الطالبة، أو صورة رس�مية مما 
تقدم، وبيان باألفعال املطلوب التس�ليم من أجلها، يوضح فيه زمان 
وم�كان ارتكاهب�ا وتكييفها القانوين، مع اإلش�ارة إىل امل�واد القانونية 
املطبق�ة عليها وصورة من هذه املواد، وأوصاف الش�خص املطلوب 
تسليمه بأكرب قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأهنا حتديد 
شخصيته وجنسيته للسلطات القضائية يف الدولة الطالبة، وأن تطلب 
من الدولة املطلوب منها بأي طريق من طرق االتصال الكتابية حبس 
)توقيف الشخص احتياطيًا إىل حني وصول طلب التسليم( وجيوز يف 
هذه احلالة للدولة املطلوب منها التسليم أن حتبس )توقف( الشخص 
امللطوب احتياطيًا، وإذا مل يقدم طلب التس�ليم مصحوبًا باملس�تندات 
الالزمة املبينة يف املادة الس�ابقة.. فال جيوز حبس )توقيف( الشخص 
املطلوب تس�ليمه م�دة تزيد عىل ثالثني يومًا م�ن تاريخ إلقاء القبض 

عليه.
تاسعًا: أحكام ختامية: تكون هذه االتفاقية حماًل للتصديق عليها أو قبوهلا أو 
إقرارها من الدول املوقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أواإلقرار 
ل�دى األمانة العامة جلامعة ال�دول العربية، يف موع�د أقصاه ثالثون 
يوم�ًا م�ن تاريخ التصديق أو القب�ول أو اإلقرار وع�ىل األمانة العامة 

إبالغ سائر الدول األعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتارخيه.

ت�رسي ه�ذه االتفاقي�ة بعد ميض ثالث�ني يومًا م�ن  تاريخ إي�داع وثائق 
التصدي�ق أو القب�ول أو اإلق�رار عليها من س�بع دول عربي�ة، وال تعقد هذه 
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االتفاقي�ة بحق أية دولة عربية أخرى، إال بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبوهلا 
أو إقراره�ا عليها لدى األمانة العامة للجامعة، وميض ثالثني يومًا من تاريخ 

اإليداع.

 ال جي�وز ألي�ة دولة من ال�دول أن تبدي أي حتفظ ينط�وي رصاحة، أو 
ضمنًا عىل خمالفة لنصوص هذه االتفاقية أو خروج عن أهدافها.

 ال جي�وز ألي�ة دولة موقعة أن تنس�حب من هذه االتفاقي�ة، إال بناء عىل 
طلب كتايب، ترسله إىل األمني العام جلامعة الدول العربية.

 يرتب االنس�حاب أثره بعد ميض ستة شهور، من تاريخ إرسال الطلب 
إىل األمني العام جلامعة الدول العربية.
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امللحـق الثاين
موجز التقرير النهائي

للمؤمتر الدويل ملكافحة اإلرهاب املنعقد يف الرياض
 25ـ 28 من ذي احلجة 1425هـ ـ 5ـ 8 فرباير 2005م

مقدمـة
آن األوان لنقل االهتامم بمكافحة اإلرهاب من دائرة التعريف والتحليل 
إىل دائرة العمل والتطبيق، إذ مل يعد بإمكان عاملنا أن يتس�اهل جتاه مس�تويات 
اإلره�اب والعن�ف الت�ي أصبح�ت حترف الدي�ن والسياس�ة لتقت�ل األبرياء 
وتف�رق الثقاف�ات واحلضارات وتعيق التق�دم باجتاه الس�الم واإلصالح. إن 
دولنا وش�عوبنا ال تواجه رصاعًا بني احلضارات، ب�ل تواجه رصاعًا من أجل 
احلض�ارة، فجميعن�ا نش�رتك باحلاجة إىل حش�د قوى احلض�ارة ملواجهة قوى 
الكراهي�ة والعن�ف واملعتق�دات املنحرفة التي ال تقدم أي أم�ل فيام عدا اهلدم 

والتخريب.
 يق�دم هذا التقرير توصياتنا اجلامعية املش�رتكة املنبثقة م�ن املؤمتر الدويل 
ملكافحة اإلرهاب املنعقد يف الرياض يف فرباير 2005م ملواجهة هذه التحديات، 
وهو خالصة جهود قرابة س�تني وفدًا مش�اركًا من ال�دول واملنظامت الدولية 
واإلقليمي�ة واملنخصص�ة. ويظهر التقرير االلتزام املش�رتك بتبني جهد موحد 
يتجاوز احلدود الوطنية ويوحد بني الثقافات والنظم السياسية واألديان. فهو 

إذن تعبر حي عن تصميم العامل بجميع دوله عىل وضع هناية لإلرهاب.
ل�كل دول�ة احلق يف اختي�ار جمموعة التوصي�ات التي تناس�ب حاجاهتا 
املحددة، لكن كان من الواضح خالل فعاليات املؤمتر أن هناك توافقًا واسعًا 
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يف معظ�م املجاالت مما يتيح فرصًا جدي�دة وعديدة لألمم املتحدة واملنظامت 
الدولية األخرى لتوس�يع دورها يف هذا املجال. بل إن إحدى أبرز توصيات 
املؤمتر تتعلق بإنشاء مركز دويل ملكافحة اإلرهاب بالتنسيق مع األمم املتحدة 
لتطوي�ر آلي�ات تب�ادل املعلوم�ات واخل�ربات ب�ني ال�دول يف جم�ال مكافحة 

اإلرهاب وحتقيق الربط بني املراكز الوطنية املختصة.

ومن اجلدير بالتنويه أن كثرًا من التوصيات تركز عىل أن العمل ملواجهة 
مس�ببات اإلره�اب ال يقل أمهيًة ع�ن العمل ملواجهة اإلرهابي�ني. فمن أبرز 
مضام�ني )إعالن الرياض( أن عملي�ات التحديث والتطوير واإلصالح تعد 
ج�زءًا اساس�يًا من اس�رتاتيجيات مكافحة اإلرهاب، فالدول تس�تطيع إجياد 

سبلها اخلاصة بذلك لكنها ال تستطيع أن تقف دون حراك.

ك�ام أن جهود مكافحة اإلرهاب ينبغي أن تنرش ثقافة التس�امح واحلوار 
ع�ىل الصعيد املح�يل واإلقليمي وال�دويل، وأن تأخذ بع�ني االعتبار أهداف 
ومب�ادئ ميثاق األمم املتح�دة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان. ال يمكننا 
الس�امح لإلرهابيني بتحقيق النرص عرب تقسيم عاملنا عىل أسس دينية أو ثقافية 

أو عرقية، أو عرب إجبار الدول عىل مواجهة التطرف بتطرف مقابل.

إن اململك�ة العربي�ة الس�عودية فخورة باس�تضافتها هلذا املؤمت�ر، وممتنة 
ملس�امهات الوفود املش�اركة فيه. لقد أثبت املؤمترون أن العامل يستطيع العمل 
سويًة يف العديد من املجاالت بالغة األمهية، وأن اإلرهاب يمكن دحره، وأن 
التط�رف ال يمكنه أن ينجح. صحيح أن هن�اك اختالفات بني الدول، لكنها 

لن تكون يف النهاية أكثر أمهيًة من قوة مشرتكاتنا.

سعود الفيصل

وزير خارجية اململكة العربية السعودية   
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أوالً: إعـالن الرياض الصـادر عن املؤمتر الـدويل ملكافحة اإلرهاب 
الرياض 25ـ  1425/12/28هـ املوافق 5ـ  2005/2/8م
إن الدول املشاركة يف املؤمتر الدويل ملكافحة اإلرهاب يف مدينة الرياض 
يف اململك�ة العربية الس�عودية يف الفرتة م�ن 25 إىل 28 ذي احلجة 1425ه� 
املواف�ق 5 إىل 8 فرباير 2005م، وهي: أثيوبي�ا، األرجنتني، اململكة األردنية 
اهلاشمية، أسبانيا، أسرتاليا، أفغانستان، أملانيا، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
إندونيس�يا، أوزبكس�تان، أوكرانيا، اجلمهورية اإلس�المية اإليرانية، إيطاليا، 
اجلمهورية الباكس�تانية اإلسالمية، مملكة البحرين، الربازيل، بلجيكا، تركيا، 
تنزانيا، تونس، اجلمهورية اجلزائ�رية الديمقراطية الش�عبية، جنوب أفريقيا، 
الدانمرك، االحتاد الرويس، رسي النكا، اململكة العربية السعودية، سنغافورة، 
السودان، اجلمهورية العربية السورية، الصني، طاجيكستان، العراق، سلطنة 
عامن،  فرنس�ا، الفلبني، دولة قطر، كازاخس�تان، كندا، دولة الكويت، كينيا، 
اجلمه�وري�ة اللبناني�ة، ماليزي�ا، مجهوري�ة مرص العربي�ة، اململك�ة املغ�ربية، 
اململك�ة املتح�دة، اهل�ن�د، هولن�دا، الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، اليابان، 
اجلمهوري�ة اليمنية، اليونان، واملنظامت الدولية واإلقليمية واملتخصصة التي 
حرضت املؤمتر وهي: األمم املتحدة، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جامعة الدول 
العربية، االحتاد األفريقي، االحتاد األورويب، املنظمة الدولية للرشطة اجلنائية 
)اإلنرتب�ول(، جملس التعاون ل�دول اخلليج العربية، جمل�س وزراء الداخلية 

العرب، رابطة العامل اإلسالمي.
� تع�رب ع�ن بال�غ تقديره�ا للمملك�ة العربي�ة الس�عودية لدعوهت�ا 
واس�تضافتها ه�ذا املؤمت�ر ال�ذي انعقد حت�ت رعاية صاحب الس�مو 
امللك�ي األم�ر عبدالل ب�ن عبدالعزي�ز ويل العهد نائ�ب رئيس جملس 

الوزراء ورئيس احلرس الوطني.
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� تؤك�د ع�ىل أن أي جه�د دويل س�يكون ق�ارصًا عن التص�دي الفعال 
لظاه�رة اإلره�اب إذا افتقد العم�ل اجلامعي واملنظور االس�رتاتيجي 
الش�امل يف التعامل معها. ويف هذا اإلط�ار فإهنا تدعم وتتبنى اقرتاح 
صاحب الس�مو امللكي ويل عهد اململكة العربية الس�عودية الوارد يف 
خطاب س�موه يف جلس�ة افتت�اح املؤمتر بإنش�اء مرك�ز دويل ملكافحة 

اإلرهاب. وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا املقرتح.

� تش�يد ب�روح التفاهم والتعاون التي س�ادت املؤمت�ر وظهور توافق يف 
ال�رؤى واملواقف حول خطورة ظاهرة اإلره�اب، وحتمية التصدي 
هل�ا عرب جه�د دويل موح�د، ومنظم، ودائ�م، حيرتم مب�ادئ الرشعية 
الدولي�ة، خاص�ة حق�وق اإلنس�ان والالجئ�ني والقانون اإلنس�اين، 
ويرس�خ ال�دور املرك�زي والش�امل لألمم املتح�دة، ويتبن�ى معاجلة 

شمولية متعددة اجلوانب.

� تؤك�د ع�ىل أن اإلره�اب يمث�ل هتدي�دًا مس�تمرًا للس�الم واألم�ن 
واالس�تقرار، وال يوجد مربر أو مسوغ ألفعال اإلرهابيني فهو مدان 

دائاًم مهام كانت الظروف أو الدوافع املزعومة.
� تدع�و إىل أمهية ترس�يخ قي�م التفاهم والتس�امح واحل�وار والتعددية 
والتعارف بني الشعوب والتقارب بني الثقافات ورفض منطق رصاع 
احلض�ارات، وحمارب�ة كل أيديولوجية تدع�و للكراهية وحترض عىل 
العنف وتس�وغ اجلرائم اإلرهابية الت�ي ال يمكن قبوهلا يف أي دين أو 

قانون.
� تش�دد ع�ىل أن اإلره�اب ليس ل�ه دين مع�ني أو جنس أو جنس�ية أو 
منطق�ة جغرافي�ة حمددة. ويف ه�ذا الس�ياق ينبغي التأكيد ع�ىل أن أية 
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حماولة لربط اإلرهاب بأي دين سيس�اعد يف حقيقة األمر اإلرهابيني. 
ومن ثم احلاجة إىل منع التس�امح حيال اهت�ام أي دين، وإىل هتيئة جو 
م�ن التفاهم والتعاون املش�رتك يس�تند إىل القيم املش�رتكة بني الدول 

املنتمية إىل عقائد خمتلفة.
� تؤك�د ع�ىل التزامه�ا بالق�رارات الدولية الص�ادرة ع�ن منظمة األمم 
املتحدة ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب التي تدعو املجتمع الدويل إىل 
إدانة اإلرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل 
وفق�ًا مليثاق األمم املتحدة نظرًا ملا تس�ببه األعامل اإلرهابية من هتديد 
للس�الم واألمن الدولي�ني. كام تؤكد عىل أن األم�م املتحدة هي املنرب 
األس�ايس لتعزيز التع�اون الدويل ض�د اإلرهاب. وتش�كل قرارات 
جملس األمن ذات الصلة أساس�ًا متينًا وشاماًل ملحاربة اإلرهاب عىل 
املس�توى العامل�ي، وينبغي ع�ىل كل الدول االمتث�ال الكامل ألحكام 
تل�ك الق�رارات. وتدع�و مجيع ال�دول لالنض�امم واملصادق�ة وتنفيذ 

املعاهدات  الدولية اإلثنتي عرشة األساسية ملحاربة اإلرهاب.
� تدعو إىل تش�جيع اجلهود الذاتية هبدف توس�يع املش�اركة السياس�ية، 
وحتقي�ق التنمي�ة املس�تدامة، وتلبي�ة متطلب�ات الت�وازن االجتامع�ي 
وتفعيل دور مؤسس�ات املجتمع املدين للتصدي للظروف املس�اعدة 

عىل انتشار العنف والفكر املتطرف.

� تؤكد عىل أمهية دور وسائل اإلعالم واملؤسسات املدنية ونظم التعليم 
يف بلورة اسرتاتيجيات للتصدي ملزاعم اإلرهابيني. وتشجيع وسائل 
اإلع�الم لوض�ع قواعد إرش�ادية للتقاري�ر اإلعالمي�ة والصحفية بام 
حي�ول دون اس�تفادة اإلرهابيني منه�ا يف االتص�ال أو التجنيد أو غر 

ذلك.
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� تطل�ب م�ن األمم املتحدة تطوير معاير ملس�اعدة قيام اهليئات اخلرية 
واإلنس�انية غر الربحية بدورها يف تنظيم أعامهلا اإلغاثية واإلنس�انية 

وملنع استغالهلا يف أنشطة غر مرشوعة.
� تدع�و إىل زي�ادة التع�اون عىل املس�توى الوطني والثنائ�ي واإلقليمي 
للتنس�يق بني األجه�زة املختصة بمكافحة اإلرهاب وغس�ل األموال 
واالجتار باألسلحة واملتفجرات وهتريب املخدرات، لتبادل اخلربات 
والتجارب بام يف ذل�ك التدريب لضامن الفعالية يف حماربة اإلرهابيني 

وصالهتم باجلريمة املنظمة.
� تش�دد ع�ىل احلاج�ة إىل تقوي�ة اإلج�راءات الدولي�ة الرامي�ة إىل منع 
اإلرهابي�ني م�ن امتالك أس�لحة الدمار الش�امل ولدع�م دور األمم 
املتح�دة يف هذا املجال بام يف ذلك التنفي�ذ الكامل لقرار جملس األمن 

رقم 1540. 
� تدعو إىل دعم ومس�اعدة الدول التي تطلب ذلك يف جماالت مكافحة 
اإلره�اب، خاصة عرب تقدي�م املعدات والتدريب واملس�اعدة يف بناء 

القدرات.
� تدع�و إىل تطوي�ر الترشيع�ات واإلج�راءات الوطني�ة الكفيل�ة بمن�ع 
اإلرهابي�ني م�ن اس�تغالل قوان�ني اللج�وء واهلج�رة للحصول عىل 
م�الذ آمن أو اس�تخدام أرايض الدول كقواعد للتجني�د أو التدريب 
أو التخطي�ط أو التحريض أو االنط�الق منها لتنفيذ عمليات إرهابية 

ضد الدول األخرى.
� تؤكد عىل أمهية نرش القيم اإلنس�انية الفاضلة وإش�اعة روح التسامح 
والتعاي�ش وح�ث وس�ائل اإلع�الم ع�ىل االمتن�اع ع�ن ن�رش املواد 
اإلعالمي�ة الداعي�ة للتط�رف والعنف. تع�رب عن تضامنه�ا ودعمها 

جلميع ضحايا اإلرهاب.
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ثانيًا :توصيات فرق العمل األربعة التي أقرهتا اجلمعية العامة للمؤمتر
توصيات فريق العمل األول : جذور اإلرهاب وثقافته وفكره : 

1 �  يشكل اإلرهاب والتطرف هتديدًا مستمرًا للسلم واألمن والستقرار 
مجيع البلدان والشعوب وجيب إدانتهام والتصدي هلام بصورة شاملة 
م�ن خالل اعتامد اس�رتاتيجية ش�املة، فاعلة، موح�دة وجهد دويل 

منظم يركز عىل احلاجة إىل الدور الريادي لألمم املتحدة.
2 �  برصف النظر عن أي ذريعة يسوقها اإلرهابيون تربيرًا ألعامهلم، فإن 
اإلره�اب ال مربر له. إن اإلرهاب حتت كل الظروف وبغض النظر 

عن كل الدوافع املزعومة، جيب أن يحُدان دون حتفظ.
3 �  غياب االتفاق بش�أن تعريف ش�امل لإلرهاب يكون مقبوال جلميع 
املش�اركني يعي�ق اجله�ود الدولي�ة ملكافح�ة اإلره�اب، وم�ن ث�م 
يتوجب التغلب عىل مش�كلة تعريف اإلره�اب. واملقرتحات التي 
تضمنها تقرير فريق األمم املتحدة عايل املس�توى بش�أن التهديدات 
والتحدي�ات اجلدي�دة يمك�ن أن يكون أساس�ًا مفي�دًا للتوصل إىل 

توافق رسيع يف هذا الصدد.
4 �  طبيع�ة العن�ف الت�ي يتميز هب�ا اإلرهاب جت�رب املجتمع ال�دويل عىل 
الرتكيز عىل إجراءات للقضاء عىل املنظامت اإلرهابية ومنع األعامل 
اإلرهابي�ة، ومن ناحية أخرى، فمن األمهية بمكان معاجلة العوامل 
الت�ي توف�ر أرضية خصب�ة الزده�ار اإلرهاب بغرض اإلس�هام يف 

القضاء عليه.
5 �  ينبغ�ي ب�ذل حماوالت ج�ادة لتس�وية النزاعات اإلقليمي�ة والدولية 
س�لميا من أجل تفويت الفرصة عىل املنظامت اإلرهابية الس�تغالل 
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معان�اة الش�عوب التي ترزح حت�ت وطأة ظروف غ�ر عادلة، ونرش 
أيديولوجيتها املضللة وإجياد أرضية خصبة لتجنيد األفراد وممارسة 

أنشطتها غر الرشعية.

6 �  ينتهك اإلرهاب متتع الفرد باحلقوق األساسية لإلنسان. فاإلرهاب 
ليس له دين معني أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية حمددة. ويف 
هذا الس�ياق، ينبغي التأكي�د عىل أن أية حماولة لرب�ط اإلرهاب بأي 
دين سيس�اعد يف حقيقة األمر اإلرهابيني وينبغي رفضه بشدة. ومن 
ثم، ينبغي اختاذ التداب�ر للحيلولة دون ذلك وهتيئة جو من التفاهم 
والتعاون املش�رتك يس�تند إىل القيم املش�رتكة بني ال�دول املنتمية إىل 

عقائد خمتلفة.

7 �  ينبغ�ي هليئ�ات األمم املتح�دة املناس�بة وضع أطر وقواعد للس�لوك 
ملعاون�ة الدول ووكاالهتا لتنفي�ذ القانون يف جمال مكافحة اإلرهاب 
م�ن خ�الل االلت�زام بالقان�ون الدويل ب�ام يف ذلك حقوق اإلنس�ان 
وبمب�ادئ اإلع�الن العامل�ي حلقوق اإلنس�ان، واحلقوق اإلنس�انية 

وحقوق الالجئني.

8 �  ينبغ�ي دعم جهود اإلصالح الوطني املبذولة من قبل البلدان هبدف 
توس�يع املش�اركة السياس�ية والتعددية، وحتقيق التنمية املس�تدامة، 
والتوص�ل إىل توازن اجتامعي وتعزي�ز دور منظامت املجتمع املدين 

بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف.
9 �  ينبغي وضع وتنفيذ الربامج الرامية إىل تعزيز احلوار املتعدد الثقافات 
وفيام بني األديان. وينبغي هلذا الغرض، وضع السياسات واآلليات 
الرامية إىل تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر االختالط باآلخرين 
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بغية تعزيز قيم التسامح، والتعددية والتعايش اإلنساين عىل مستوى 
القاعدة الش�عبية فضال ع�ن توفر املعارف األساس�ية باحلضارات 
واألدي�ان وزيادة وعي اجلمهور والهتامم وس�ائل اإلعالم بأخطار 

اإلرهاب والتطرف.
10 �  ينبغي تش�جيع التس�امح والتعايش وتعميق التفاهم املتبادل بشأن 
خمتلف األديان من خالل املناقش�ة العامة وتبادل األفكار. وينبغي 
حتدي�د املعاير وقواعد األخ�الق لتقييم طباعة أو ن�رش املواد التي 

تعزز الكراهية أو حترض عىل العنف.
11 �  يتعني إيالء اهتامم خاص بموقف املهاجرين. ويف كثر من احلاالت، 
يمث�ل هؤالء الناس »اآلخر«، وهم معرض�ون للعنرصية وكراهية 
األجانب وعدم التس�امح. وال ش�ك أن تناول احلقوق األساس�ية 
هلؤالء األش�خاص سوف يسهم يف سد الفجوة الثقافية. ويف نفس 
الوق�ت، يتعني ع�ىل املهاجري�ن أن يبدوا رغبته�م يف االنفتاح عىل 

جمتمعاهتم املضيفة.
12 � تعت�رب األمم املتحدة بمثابة املنتدى الرئيس لتوحيد التعاون الدويل 
يف جم�ال مكافح�ة اإلره�اب. وال�دول األعضاء مدع�وة لالنضامم 
إىل االتفاقي�ات الدولية الرئيس�ة ال�12 بش�أن اإلره�اب فضال عن 
املصادقة عليها دون حتفظ، وتس�تطيع الدول أن تستفيد حيثام يكون 
ذلك مناسبا، من املساعدات التقنية للجنة مكافحة اإلرهاب املنبثقة 
عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، ومن فرع مكافحة اإلرهاب 
التاب�ع ل�� UNDOC. ك�ام يتع�ني عىل س�ائر البلدان أيض�ا أن تدعم 
اللجن�ة 1267 املنبثقة عن جملس األم�ن التابع لألمم املتحدة فضال 

عن دعم فريق الرصد التابع هلا أيضا.
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13 �  تش�كل ق�رارات جمل�س األم�ن أرق�ام 1267، 1373، 1526، 
1526، 1540 و1566 أساس�ا متينا وش�امال ملكافحة اإلرهاب 
عىل نطاق عاملي. وتقدم هذه القرارات أيضا خريطة طريق واضحة 
للخط�وات ال�الزم اختاذها. ويتعني ع�ىل مجيع البل�دان اختاذ كافة 
اإلج�راءات الرضورية بغية االس�تجابة الكامل�ة ألحكام قرارات 

جملس األمن املوضحة أعاله.

14 �  إن املهمة التي تتمثل يف إنش�اء أداة قانونية عاملية مل تس�تكمل بعد. 
وبالنس�بة للمناقش�ات التي ج�رت يف األمم املتحدة بش�أن اتفاقية 
ش�املة حول اإلرهاب فهي مل حترز تقدمًا بس�بب اخلالفات حول 
تعري�ف اإلره�اب. ويتعني عىل س�ائر ال�دول أن تب�ذل املزيد من 

اجلهود من أجل إبرام هذه االتفاقية.

15 �  يتع�ني إيالء عناي�ة خاصة للتداب�ر الرامية إىل من�ع اإلرهابيني من 
امتالك أس�لحة الدمار الش�امل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام يف 
أق�رب وقت ممكن باعتامد مرشوع االتفاقية الدولية املربمة، برعاية 
األم�م املتحدة واملتعلقة بمن�ع أعامل اإلرهاب النووي، سيش�كل 

خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية.

16 �  إن الفك�رة الت�ي تقدمت هب�ا اململك�ة العربية الس�عودية من أجل 
إنش�اء مرك�ز دويل ملكافحة اإلرهاب يتعني دراس�تها ودعمها عىل 

نحو إجيايب.
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توصيات فريق العمل الثاين:  العالقة بني اإلرهاب وغسيل األموال واألسلحة 
وهتريب املخدرات

 1�   تعزي�ز التع�اون ال�دويل واإلقليم�ي والثنائ�ي بني ال�دول لتحديد 
وتفكيك اخلطر املايل لإلرهاب وكذلك أنشطة جمموعات اجلريمة 
املنظمة واالجتار غر املرشوع يف األسلحة واملتفجرات واالجتار يف 
املخدرات. وينبغي للبلدان الس�عي إىل إنش�اء أطر قانونية تس�مح 
بالتب�ادل امل�رن للمعلومات العملي�ة بني الس�لطات املختصة عىل 

املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

2�   تشجيع البلدان عىل التنفيذ الكامل للمعاير الدولية احلالية ملكافحة 
غس�يل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب السيام فريق العمل املايل 
املعن�ي بتوصي�ات )9+40( ومعاه�دات األمم املتح�دة وقرارات 
جملس األم�ن ذات الصلة باإلضافة إىل أفضل املامرس�ات ملكافحة 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل :

أ �  تعزيز جهود صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف مكافحة 
غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب 

ب �   تشجيع البلدان التي ال ختضع للتقييم املشرتك لفريق العمل 
امل�ايل أو األجه�زة اإلقليمي�ة لفري�ق العم�ل امل�ايل للتطوع 

للتقييم بواسطة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.

ج� �   تش�جيع كاف�ة البل�دان لتطوي�ر وح�دات االس�تخبارات 
املالي�ة التي تس�تجيب لتعري�ف ومعاير جمموع�ة إمجونت 
)Egmont( وانض�امم هذه الوح�دات إىل جمموعة إمجونت 

لتبادل اخلربات والتجارب واملعلومات العملية.
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3�   يطلب من األمم املتحدة العمل مع األجهزة اإلقليمية لفريق العمل 
امل�ايل للمزيد م�ن التطوي�ر للمعاير الدولي�ة لضامن قي�ام املنظامت 
اخلرية واإلنس�انية غر الربحية بدورها يف تنظيم عملياهتا، وكذلك 
من خالل منعها من اس�تخدامها يف أنش�طة غ�ر مرشوعة. وينبغي 
وضع ه�ذه املعاير يف إط�ار فريق العمل املايل واألجه�زة اإلقليمية 

للفريق.

4�   العم�ل عىل ض�امن تدفق املعلومات بني أجه�زة تنفيذ القانون ذات 
الصل�ة، األم�ن الوطن�ي ووكاالت االس�تخبارات الت�ي تضطل�ع 
بمسؤوليات مكافحة غس�يل األموال ومتويل اإلرهاب. باإلضافة 
إىل ذل�ك ينبغ�ي للبلدان كفال�ة التعاون بني ال�وكاالت عىل أفضل 

نطاق ممكن عىل أسس ثنائية وإقليمية ودولية.

5�   زيادة التعاون عىل املس�توى الوطني والثنائي والتنس�يق بني أجهزة 
مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال واالجتار باألسلحة واملتفجرات 
وهتري�ب املخ�درات ودعم تبادل اخلربات والتجارب، عىل س�بيل 
املث�ال عرب التدريب لضامن الفعالي�ة يف حماربة اإلرهابيني واجلريمة 

املنظمة.

6�   سن القوانني ملحاربة هتريب األسلحة واملخدرات وغسيل األموال 
والرف�ع من ق�درات هيئات تنفي�ذ القانون )بام يف ذلك الس�لطات 

القضائية( لتطبيق هذه القوانني.

7�   ينبغي عىل املجتمع الدويل تنش�يط جهوده م�ن أجل تطوير وتنقيح 
آليات�ه الت�ي متكن البلدان م�ن االمتث�ال التام اللتزاماهت�ا بموجب 
قرارات جمل�س األمن 1267، 1373 بتجمي�د أصول اإلرهابيني 
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ومن يدعمهم ماليا وذلك بال إبطاء، وبصفة خاصة، ينبغي للبلدان 
وضع بيانات دقيقة وموثوق هبا وكاملة حتت ترصفها عن اس�م أي 
ش�خص أو منظمة أو كيان باإلضافة إىل املعلومات حول املش�اركة 
يف اإلره�اب قب�ل عرضها ع�ىل  جلنة الق�رار 1267. وجيب وضع 

إجراءات لرفع األسامء من القوائم.

8�  تشجيع إنشاء أجهزة حملية خاصة إلدارة األصول املصادرة واملستوىل 
عليه�ا، واألم�وال الناجتة عن غس�يل األموال، ومتوي�ل اإلرهاب، 
وهتري�ب األس�لحة واملخ�درات واجلريم�ة املنظمة. ه�ذه األموال 
يمك�ن اس�تخدامها يف تعزي�ز الوس�ائل املخصص�ة ملكافح�ة كاف�ة 

أشكال اجلريمة، فضال عن تعويض ومساعدة ضحايا اإلرهاب.

9�   عىل املس�توى الوطني ينبغ�ي حتديد األفراد والكيانات التي يش�تبه 
يف متويله�ا اإلره�اب. وع�ىل مس�توى وح�دات االس�تخبارات 
املالي�ة، يمكن تقاس�م هذه املعلوم�ات بحرية ورسع�ة طبقًا ملبادئ 
)امجونت(، ويف حالة اكتشاف معلومات ذات صلة، ينبغي للبلدان 

اإلبالغ عنها من خالل القنوات املالئمة.

10 �  تشجيع البلدان عىل إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام مجع وحتليل 
املعلوم�ات م�ن قبل وحدات االس�تخبارات املالي�ة للتحويالت 
املالية الربقية الدولية، لتس�هيل كش�ف املعامالت أو األنامط التي 

قد تشر لغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
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توصيات فريق العمل الثالث: اخلربات والدروس املستفادة من حماربة اإلرهاب

1 �   إن القاع�دة األساس�ية للنج�اح تتمث�ل يف اس�رتاتيجية حكومي�ة 
فعال�ة ملكافح�ة اإلرهاب تض�ع أهدافًا واضحة ومدروس�ة لكافة 
اإلدارات وال�وكاالت املختصة بام يف ذل�ك وكاالت إنفاذ القانون 
وإدارات االستخبارات واإلدارات العسكرية ووزارات الداخلية 

واخلارجية.  

2 �  هناك حاجة إلنش�اء آليات وطنية فعالة تقوم بتنس�يق االسرتاتيجية 
ووكاالت  القان�ون  إنف�اذ  بأع�امل  يتعل�ق  م�ا  خاص�ة  الوطني�ة 

االستخبارات والتعاون الدويل.

3 �  تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل اآلخرين. ومن األمهية بمكان أن يكون 
هناك آليات فعالة عىل املس�توى الثنائي واملتعددة األطراف تقودها 
إرادة سياس�ية لتعزي�ز التعاون والتكامل يف جم�االت  تنفيذ القانون 
واملج�االت القضائي�ة واالس�تخباراتية. وهذه بدوره�ا يمكنها أن 
تواجه عددا من القضايا مثل اإلطار القانوين للتعامل مع اجلامعات 
اإلرهابي�ة ورشكائها وم�ع إجراءات تبادل املجرم�ني والرقابة عىل 
احلدود ومحاي�ة املوانئ والنقل البحري.وهن�اك حاجة لعمل فعال 
تع�اوين يف كافة مراح�ل عمليات مكافحة اإلره�اب الدولية بام يف 

ذلك الفرق املتخصصة متعددة األطراف. 

4 �  يتطلب النجاح تبادل املعدات واملعلومات واألس�اليب والوسائل 
واخل�ربات عىل املس�توى الدويل. وهن�اك فائدة كبرة من تأس�يس 
مراك�ز لبناء القدرات اخلاصة بمكافح�ة اإلرهاب وعقد املنتديات 
هبدف حتسني ترشيعات مكافحة اإلرهاب وتوفر التدريب وتبادل 
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املع�دات واألس�اليب واخل�ربات الكفيل�ة بالتعام�ل م�ع املنظامت 
اإلرهابي�ة الناش�ئة بام يف ذلك منع س�وء اس�تخدام ش�بكات النت 

)السيرب(.  

5�  م�ن األمهية بمكان،وع�ىل أس�اس طوعي،توفر األم�وال واملوارد 
األخرى مثل معدات التقنية العاملية لتستفيد منها الدول التي حتتاج 
ه�ذه املس�اعدة عىل ق�در حج�م التهديد ال�ذي تواجهه ومس�توى 

عملياهتا املناهضة لإلرهاب.

6 �  يتع�ني تنفي�ذ إج�راءات ملكافح�ة اإلره�اب وفق�ا للقان�ون املحيل 
والقانون الدويل واالتفاقيات الدولية، مع احرتام حقوق اإلنس�ان 
واإلخف�اق يف القيام بذلك يمك�ن أن يؤدي إىل تغريب املجتمعات 

فضال عن أنه يسبب التهميش.   

7 �  يتمث�ل جزء ه�ام من أي اس�رتاتيجية يف حتديد ومواجه�ة العوامل 
التي يمكن استغالهلا من قبل اإلرهابيني يف جتنيد أعضاء ومؤيدين 

جدد. 

8 �  ينتع�ش اإلرهابي�ون يف أضواء الدعاي�ة بمختلف الط�رق ويمكن 
أن تلعب وس�ائل اإلعالم واملجتمعات املدني�ة ونظم التعليم دورا 
هاما يف أي اس�رتاتيجية للتصدي لدعاية اإلرهابيني ومزاعمهم يف 
املرشوعية. بوضع قواعد إرش�ادية للتقاري�ر اإلعالمية والصحفية 
ب�ام حيول دون اس�تفادة اإلرهابيني من االتص�ال أو التجنيد أو غر 

ذلك.

9 �  يتع�ني أن تكفل أي اس�رتاتيجية ملكافحة اإلره�اب أقىص درجات 
االحرتام واحلساسية واملساعدة املادية لضحايا اإلرهاب.
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توصيات فريق العمل الرابع: التنظيامت اإلرهابية وتشكيالهتا
1 �  تأيي�د دعوة صاحب الس�مو امللكي األمر عب�د الل بن عبد العزيز 
ويل عه�د اململك�ة العربية الس�عودية إلنش�اء مرك�ز دويل ملكافحة 
اإلرهاب، الذي س�وف يضطلع، من ب�ني أمور أخرى، بتنمية آلية 
لتبادل املعلومات واخلربات بني الدول يف جمال مكافحة اإلرهاب، 
وربط املراك�ز الوطنية ملكافحة اإلرهاب، مع وجود قاعدة بيانات 
كفيلة باالستكامل الرسيع للمعلومات املمكنة واألخذ يف االعتبار 
ب�أن مكافح�ة اإلرهاب تعت�رب بمثاب�ة جهد مجاع�ي يتطلب أقىص 
درج�ة م�ن التع�اون والتنس�يق ب�ني ال�دول واالس�تعداد الكامل 
لتب�ادل املعلومات األمنية واالس�تخباراتية عىل الفور بني األجهزة 

املتخصصة من خالل معدات آمنة.
2 �   تش�جيع ال�دول عىل إنش�اء مراك�ز وطنية متخصص�ة يف مكافحة 
اإلرهاب ودعوهتا إلنش�اء مراكز مش�اهبة ع�ىل الصعيد اإلقليمي 
لتس�هيل املش�اركة يف االس�تخبارات، وتبادل املعلومات العملية 
يف الوق�ت الفعيل، وتنمية آلي�ات وتكنولوجيات جلم�ع البيانات 
وحتليله�ا هب�دف القض�اء املربم ع�ىل إع�داد العملي�ات اإلرهابية 
والتقليل من أمهية ش�بكات جتني�د اإلرهابيني وتدريبهم ودعمهم 
ومتويله�م، والتنس�يق ب�ني اهليئات الدولي�ة ذات الصل�ة واملراكز 

اإلقليمية األخرى.
3  �  دع�وة االنرتبول للنظ�ر يف الكيفية التي يمكن م�ن خالهلا التعزيز 
الفع�ال لعمله املوس�ع واملوجه ملكافح�ة اإلره�اب، ودعوة مجيع 
أعضاء االنرتبول إىل اإلسهام الفوري والنشط يف االحتفاظ بقائمة 

حديثة تضم اإلرهابيني املطلوبني.
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4 �  تش�جيع ال�دول عىل اخت�اذ تداب�ر وترشيع�ات وطنية ق�ادرة عىل 
من�ع اإلرهابيني من اس�تخدام قوان�ني اللجوء واهلج�رة للوصول 
إىل م�أوى آم�ن، أو اس�تخدام أرايض ال�دول كقواع�د للتجني�د، 
والتدريب، والتخطيط والتحريض وشن العمليات اإلرهابية ضد 

دول أخرى.

5 �  إنشاء � عندما يكون ذلك مناسبا � فرق عمل ملكافحة اإلرهاب يف 
كل بلد تتكون من عنارص من فرق عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم 

عىل التصدي للشبكات اإلرهابية.

6 �  تنمي�ة قوانني حملية بش�أن مكافحة اإلرهاب وذل�ك لتجريم مجيع 
األعامل اإلرهابية بام يف ذلك متويل األنشطة اإلرهابية.

7 �  دعم ومس�اعدة البلدان النامية يف إنشاء آليات إنذار مبكر، وإدارة 
األزمات وحتس�ني ق�درات هؤالء الذي�ن يتعاملون م�ع األزمات 

ومواقف  اإلرهاب.

8 �  زيادة التفاعل مع وس�ائل اإلعالم لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر 
اإلره�اب، وذل�ك حت�ى ال يمكن اس�تخدام وس�ائل اإلعالم أو 

التالعب هبا من قبل اإلرهابيني.

9 �  تعزيز العالقات مع املنظامت غر احلكومية لضامن مسامهة فعالة يف 
املشاركة يف املعلومات املتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

10 �  إن إنش�اء قاع�دة بيان�ات دولي�ة لتنس�يق اإلجراءات في�ام يتعلق 
بجوازات الس�فر املرسوقة، وغرها من وثائق الس�فر األخرى، 
حي�ث يمك�ن حتديد م�كان وأع�داد تل�ك اجل�وازات بغية احلد 
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م�ن تنقالت اإلرهابيني، وتش�جيع اتب�اع معاير دولي�ة هلا صلة 
بالتكنولوجي�ا املتط�ورة، من خ�الل التعاون الدويل واملس�اعدة 
التقني�ة حيث�ام يتطل�ب األمر ملن�ع التزوي�ر واس�تخدامه من قبل 

اجلامعات اإلرهابية يف التنقل من بلد آلخر.

ثالثًا : املقرتح السعودي بشأن إنشاء مركز دويل ملكافحة اإلرهاب
اقرتح صاحب الس�مو امللكي األمر عبدالل ب�ن عبد العزيز، ويل العهد 
الس�عودي، خ�الل خطابه أمام املؤمتر إنش�اء مرك�ز دويل ملكافحة اإلرهاب، 
وق�د أبدى عدد من الوفود املش�اركة تأييدهم للفكرة م�ن حيث املبدأ كام تم 

تضمينها يف إعالن الرياض وتوصيات جمموعات العمل.

وقد تقدمت اململكة العربية السعودية بقائمة لتوصياهتا األولية املقرتحة 
خالل املؤمتر، والتي تضمنت: 

»إنش�اء مركز دويل لتطوير آليات تبادل املعلومات واخلربات بني الدول 
يف جم�ال مكافحة اإلره�اب، ولربط املراكز الوطنية املختص�ة بقاعدة بيانات 
يمكن حتديثها باس�تمرار، ذلك أن مكافحة اإلرهاب هي مس�ؤولية مشرتكة 
تتطلب أعىل درجات التنسيق والتعاون بني الدول واالستعداد الكامل لتبادل 
املعلومات االستخباراتية واألمنية بأرسع ما يمكن بني األجهزة املختصة عرب 

وسائل آمنة«.

وتتش�ابه ه�ذه التوصية بش�كل كبر م�ع التوصيات الت�ي اقرتحها وفد 
اإلنرتبول خالل املؤمتر بشأن توصل املجتمع الدويل إىل أفضل السبل املمكنة 
لتبادل املعلومات بش�أن اإلرهابيني وتنظيامهتم بأكرب قدر ممكن من التفاصيل 
وع�ىل نحو يتيح لل�دول تعقب حتركاهتم فور حدوثها، وكذلك بش�أن تبادل 
معلومات معيارية حول اجلوازات ووثائق السفر املفقودة واملزورة. كام اقرتح 
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عدد من الوفود أن هناك حاجة ملراكز إقليمية إىل جانب املركز الدويل املقرتح 
وأن�ه يمكن ربط املراك�ز اإلقليمية بمركز موحد افرتايض عرب تقنيات اتصال 
آمن�ة، يف ح�ني اقرتحت وف�ود أخرى تلبية حاج�ات تبادل برام�ج التدريب 
والتنظي�م والتقنيات بني أجه�زة مكافحة اإلرهاب، وتبادل اخلربات بش�أن 
الترشيعات املالئمة وتقوية مؤسس�ات إنف�اذ القانون مع احلفاظ عىل حقوق 
اإلنس�ان وحك�م القانون. وأخرًا أش�ارت بع�ض الوف�ود أن املركز الدويل 
املق�رتح يمكن�ه تس�هيل تبادل اخل�ربات بش�أن توعية املعلم�ني واإلعالميني 

بمخاطر اإلرهاب ورضورة حماربته.

وحيث إن اململكة العربية السعودية تثمن مجيع هذه األفكار التي قدمت 
خ�الل املؤمتر وكافة اآلراء التي وردت من الدول املش�اركة بعد املؤمتر، فإهنا 

قد طورت األفكار التالية:
بلورة دور املركز املقرتح: إن مكافحة اإلرهاب تعد مس�ؤولية مش�رتكة 
تتطل�ب أع�ىل درج�ات التعاون والتنس�يق بني ال�دول واالس�تعداد الكامل 
لتب�ادل املعلوم�ات االس�تخباراتية واألمني�ة ب�أرسع ما يمكن ب�ني األجهزة 
املعنية وعرب وس�ائل آمنة. ومن ثم ينبغي إنش�اء مركز أو هيئة دولية بالتنسيق 
م�ع األمم املتحدة لتب�ادل املعلومات واخلربات بني ال�دول يف جمال مكافحة 
اإلره�اب ولرب�ط املراكز الوطنية ع�رب قاعدة بيانات موح�دة يمكن حتديثها 
باس�تمرار وتتي�ح تب�ادل املعلوم�ات املطلوبة بالوق�ت املناس�ب. وينبغي أن 
يعمل املركز عىل إجياد وس�ائل مش�رتكة آمن�ة للتبادل الطوع�ي للمعلومات 
املتعلق�ة باإلرهابي�ني واملجموعات اإلرهابية بأك�رب تفصيل ممكن وعىل نحو 
يدعم جهدًا تعاونيًا لتعقب حتركاهتم بشكل فوري وللمساعدة عىل اعرتاض 
حتركاهتم وعملياهتم. كام ينبغي عىل املركز تس�هيل تبادل املعلومات املعيارية 
حول اجلوازات ووثائق السفر املفقودة واملزورة، وتطوير قواعد بيانات يمكن 
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البحث املشرتك فيها برسعة، والتنسيق مع املراكز اإلقليمية والدولية املختصة 
إلجياد ش�بكة من الروابط عرب وس�ائل اتصال آمنة تشكل بمجموعها مركزًا 
افرتاضيًا. وعىل املركز حتقيق تبادل للمعلومات حول س�بل تطوير األساليب 
والتدريب�ات والترشيعات والتقنيات والتنظيامت واألنش�طة الني من ش�أهنا 
تدعيم القدرات الوطنية يف جمال مكافحة اإلرهاب وتنفيذ املعاهدات الدولية 
ذات الصلة وتقوية مؤسس�ات إنفاذ القانون مع احلفاظ عىل حقوق اإلنسان 
وحك�م القانون. ويمكن للمركز أن خيدم كقاع�دة حلوار دويل حول احلاجة 
للتسامح وتاليف تصنيف أي دين أو عرق أو ثقافة بأهنا »إرهابية« يف حني أن 
املوضوع احلقيقي يتعلق بأقلية حمدودة من املتطرفني العنيفني. وينبغي كذلك 
أن يدعم املركز تبادل املعلومات واخلربات وتطوير سبل التعاون بشأن الدفاع 
ض�د اهلجامت اإلرهابي�ة، وس�بل مواجهته�ا والتعامل معها، خاصة بش�أن 
خطر التهديدات التي تتضمن اس�تخدام أس�لحة الدمار الشامل واإلرهاب 
الن�ووي أو احليوي، أو ختريب ش�بكات املعلومات، أو هتديد املرافق احليوية 
األساسية. ويمكن اس�تخدام املركز لتبادل الوسائل الكفيلة بتوعية املعلمني 
واإلعالميني بمخاطر اإلرهاب والتطرف وباحلاجة ملكافحتهام دون تقويض 
للحري�ات اإلعالمية ولكن بام يضمن حرم�ان اإلرهابيني من الرتويج لفكر 

الكراهية والتحريض عىل العنف.

جماالت العمل املقرتحة:
� التنسيق بني املراكز الوطنية واإلقليمية.

� تبادل املعلومات واالستخبارات يف الوقت املناسب.
� تبادل برامج التدريب والتنظيم.

 � تبادل التقنيات.
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� بلورة ترشيعات وأنظمة شمولية وعملية.
معايري أساسية إلنشاء املركز 

ينبغي أن ينشأ املركز عىل نحو حيرتم مبادئ األمم املتحدة ومجيع قراراهتا 
وجلاهنا ذات العالقة وحتت رعايتها.

� العضوية طوعية ويمكن أن تبدأ باملشاركني يف املؤمتر.
� ينبغي أن حيرتم املركز سيادة الدول واستقاللية مواردها األمنية.

ينبغي أن يس�عى املركز لربط املراكز الوطنية واإلقليمية املختصة بقاعدة 
بيان�ات موح�دة يمك�ن تب�ادل وحتدي�ث حمتوياهتا )ع�ىل نحو مش�ابه لتبادل 
املعلوم�ات املالية ع�رب جمموعة إمجون�ت(، ولتحقيق أفضل نط�اق ممكن من 
تبادل املعلومات املفصلة عرب وس�ائل آمنة وبالرسعة املطلوبة، خاصًة بش�أن 
تعقب واع�رتاض حتركات اإلرهابيني وتنظيامهتم وبش�أن اجلوازات ووثائق 

السفر املفقودة أواملزورة.

ينبغ�ي أن يدع�م املركز التب�ادل والنق�ل الطوعي للتقني�ات الرضورية 
ملكافحة اإلره�اب ومواجهة العملي�ات اإلرهابية والوقاية منها، والتنس�يق 
يف جم�ال بلورة وتب�ادل الترشيعات واإلجراءات املالئم�ة، والتعاون يف جمال 
توعي�ة الرتبويني واإلعالميني واجلمهور الع�ام بمخاطر اإلرهاب ورضورة 

حماربته وأمهية عدم الرتويج للفكر املحرض عليه.

الدعوة لبلورة مقرتح مجاعي: تدرك اململكة العربية الس�عودية أن إنشاء 
املرك�ز يتطل�ب جه�دًا مجاعي�ًا يتج�اوز مقرتح�ات أي دولة بمفرده�ا، ومن 
ث�م فهي تدع�و الدول املش�اركة باملؤمتر إىل دراس�ة هذه املقرتح�ات وتقديم 
مقرتحاهتا املحددة يف هذا املجال وذلك متهيدًا لبلورة جهد مش�رتك من شأنه 

أن ينقل الفكرة إىل حيز التنفيذ. 
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امللحـق الثالث
ملخص الدراس�ة التي قام هبا كريستوفر بوسك وهو باحث يف مؤسسة 
»كارنيج�ي« للس�الم ال�دويل بواش�نطن ح�ول طبيع�ة وأه�داف ووس�ائل 
االسرتاتيجية السعودية يف حماربة اإلرهاب وأطلق عليها اسم »االسرتاتيجية 

السعودية اللّينة يف مكافحة اإلرهاب الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة«. 
Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: 

Prevention, Rehabilitation, and Aftercare

Christopher Boucek CARNEGIE ENDOWMENT 
CARNEGIE PAPER, SEPTEMBER 2008

The increasing use of unconventional, “soft” measures to 
combat violent extremism in Saudi Arabia is bearing positive 
results, leading others in the region, including the United 
States in Iraq, to adopt a similar approach. Understanding the 
successes of the Saudi strategy—composed of prevention, 
rehabilitation, and aftercare programs—will be important in 
the fight against radical Islamist extremism, says Christopher 
Boucek in a new Carnegie Paper.

Roughly 3,000 prisoners have participated in Saudi 
Arabia’s rehabilitation campaign—which seeks to address the 
underlying factors that facilitate extremism and prevent further 
violent Islamism. Saudi authorities claim a rehabilitation 
success rate of 80 to 90 percent, having re-arrested only 35 
individuals for security offenses.

Key components of the Saudi strategy:
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• Prevention: Saudi Arabia has employed hundreds of 
government programs to educate the public about radical 
Islam and extremism, as well as provide alternatives 
to radicalization among young men. Projects from 
athletic competitions, to lectures, writing contests, and 
public information campaigns have all had a significant 
impact on Saudi public perceptions of terrorism.  
• Rehabilitation: The centerpiece of the rehabilitation 
strategy is a comprehensive counseling program designed 
to re-educate violent extremists and sympathizers and 
to encourage extremists to renounce terrorist ideologies. 
Members of the Ministry of Interior’s “Advisory Committee” 
frequently meet with detainees or draw from a large number of 
religious scholars to counsel prisoners to counter “corrupted 
understandings” and “misinterpretations of correct doctrine.” 
In many cases, Saudi Arabia encourages family participation in 
the rehabilitation process, even providing alternative income 
for families whose sole breadwinner has been imprisoned.       
• Aftercare programs: The Ministry of Interior employs 
several initiatives to ensure that counseling and rehabilitation 
continue after release from state custody, including a halfway 
house program to ease release into society and programs 
to reintegrate returnees from Guantanamo Bay.  Through 
educational training, continued religious and psychological 
counseling, and extensive social network support, the 
program works to help detainees past the period in their lives 
when militant activity is most appealing.
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Boucek concludes:

“In only a few years’ time, Saudi Arabia’s soft strategy 
to combat extremism and terrorism has generated some very 
promising results. It warrants greater evaluation, especially as 
other nations struggling with extremism look at what is being 
accomplished in the kingdom for lessons they can apply in 
their homeland. Throughout the Middle East, Europe, and 
Asia, similar programs are starting to emerge. That other 
nations emulate the Saudi program is ultimately based 
upon the recognition that the defeat of extremism cannot 
be achieved through hard security measures alone. That, in 
itself, is a major accomplishment.”
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امللحق الرابع
ملخ�ص ن�دوة عن جترب�ة اململك�ة العربية الس�عودية يف حمارب�ة ظاهرة 

اإلرهاب والتطرف
Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy

Christopher Boucek, Marina Ottaway, Ambassador Dell 
L. Dailey , MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008 

Saudi Arabia’s successful experience in combating 
violent extremism using an unconventional “soft” 
rehabilitation strategy has recently attracted the attention of 
world counter-terrorism agencies. Christopher Boucek, an 
Associate at the Carnegie Endowment, and Ambassador at 
Large Dell. L. Dailey held a discussion on Saudi Arabia’s 
new counterterrorism approach. Marina Ottaway, Director of 
the Middle East program, moderated the discussion.

The Strategy’s Components Christopher Boucek stated the 
new counter-terrorism strategy requires a significant amount 
of financial support and the promotion of a counter extremist 
ideology. The strategy consists of three major components: 
prevention, rehabilitation, and aftercare programs. 
Prevention includes cooperation among multiple ministries 
– including the Ministry of Education, Ministry of Interior, 
and Ministry of Islamic Affairs – to fight violent ideologies 
in schools, mosques, and internet venues. The rehabilitation 
stage – the best known component of the program – targets 
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imprisoned individuals who have been detained on security 
offenses. Studies show that out of roughly 3000 participants 
in the program, approximately 1400 have been released, and 
only 35 have been rearrested. The after-care stage aims to 
ensure the successful reintegration of participants into their 
communities.

Implementing the Strategy 

Ambassador at Large Dailey stressed the need for the U.S. 
to explore a similar strategy for its counter-terrorism efforts. 
There are two broad steps that help lead to a successful national 
counter-terrorism strategy: the state must acknowledge that it 
has terrorism-related troubles, and then implement solutions 
specific to its situation. In the Saudi case, the solution was a 
combination of viewing both the criminals and the state as 
victims of terrorism. Central to the success of such strategies is 
an overall evaluation and modification of correction facilities, 
the availability of resources, and institutional persistence.

Questions & Answers

In the questions and answers session the speakers 
further addressed the profiles of the rehabilitation program 
participants, and developing country-specific versions of 
Saudi Arabia’s strategy model for states such as Iraq. The 
speakers also commented on the Yemeni attempts at re-
introducing a rehabilitation program and its results.
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امللحق اخلامس
ملخ�ص احلمل�ة اإللكرتونية  »الس�كينة« ملحاربة اإلره�اب يف اململكة 

العربية السعودية 
The Sakinah Campaign and Internet Counter-

Radicalization in Saudi Arabia

Christopher Boucek CTC Sentinel, Combating Terrorism 
Center, West Point, Volume 1, Issue 9, August 2008

 The prominent role of the internet in propagating 
and perpetuating violent Islamist ideology is well known. 
The speed, anonymity and connectivity of the web have 
contributed to its emergence as a powerful source of 
knowledge and inspiration; it is an unrivaled medium to 
facilitate propaganda, fundraising and recruitment efforts. The 
vast scope of information available, coupled with the absence 
of national boundaries, facilitates ideological cohesion and 
camaraderie between disparate and geographically separated 
networks. A broad spectrum of individuals turn to the internet 
to seek spiritual knowledge, search for Islamist perspectives 
and attempt to participate in the global jihad. As such, 
identifying methods to short-circuit internet radicalization 
has become an urgent goal for numerous governments. 
In recent years, Saudi Arabia has quietly supported initiatives 
to combat internet radicalization. One of the most developed 
programs is the Sakinah Campaign, which began several years 
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ago to fight online radicalization and recruitment. Named after 
the Arabic word for religiously inspired tranquility, the Sakinah 
Campaign operates as an independent, non-governmental 
organization, supported by the Ministry of Islamic Affairs. 
Similar to other counter-radicalization and demobilization 
strategies in the kingdom, the Sakinah Campaign uses Islamic 
scholars to interact online with individuals looking for religious 
knowledge, with the aim of steering them away from extremist 
sources.

املصدر اإللكرتوين للمالحق هو:
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.
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