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تقييم نماذج من االستراتيجيات العربية في مكافحة اإلرهاب
( رؤية تقويمية )
ملخص الدراسة:

عبد الغفار عفيفي الدويك

(*)

تهدؼ الدراسة إلى تقييم بعض االستراتيجيات العربية التى قدمت لمكافحة االرىاب،
وذلك من خالؿ رصد الجهود العربية والدولية القانونية في مكافحة اإلرىاب ،ثم تفنيد

ونقد ىذه الجهود من خالؿ عرض بعض النماذج من تلك االستراتيجيات العربية في

مكافحة اإلرىاب بطريقة تقيمية ،مستخلصة في نهاية الورقة لرؤية يتسني من خاللها

تطوير اإلستراتيجية المتبعة في مكافحة االرىاب.

كلمات مفتاحية :االرىاب ،استراتيجية ،مكافحة.

المقدمة:

يشكل تناوؿ موضوعات وقضايا اإلرىاب ضرورة بحثية على درجة قصوى من

األىمية ،على اعتبار أنو ظاىرة استثنائية  ،وينشأ اإلرىاب في ظل ظروؼ بيئية متنوعة

الخصائص  ،ومن ثم فال توجد عملية أو خطة واحدة لمكافحتو  ،حتى ولو حظيت ببعض
التوفيق ال تخلو من االنعكاسات السلبية في عمومها على المجتمعات  ،فاإلرىاب ظاىرة

إجرامية مرفوضة في جميع األدياف السماوية واألعراؼ والمواثيق الدولية (الطيار ،

1080ـ  ،ص  ،) 66اتحدت في محاربتو والقضاء عليو  ،وىناؾ بعض القوانين الوضعية
الداخلية في البالد العربية إستندت على أحكاـ الشريعة اإلسالمية في محاربتها لإلرىاب
 ،كما يجدر اإلشارة إلى أف القوؿ بأف اإلرىاب سمة مميزة أو غالبة على طائفة أو وطن
* أستاذ العلوم االسرتاتيجية  /جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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أو دين معين ،يعد قوالً مرفوضاً  ،فاإلرىاب ظاىرة اجتماعية قديمة  ،تمت ممارستها في
جميع العصور وبلداف عديدة فهي ظاىرة بال وطن .وقد أثبتت أحداث  88أيلوؿ /

سبتمبر ،1008مدى ما وصلت إليو منظمات اإلرىاب من استخداـ العنف المفرط في
عمليات ضد أىداؼ حيوية مهمة ،وتنفيذىا مسببة خسائر فادحة  ،تفوؽ خسائر حرب
شاملة ،وقد اتجو المجتمع الدولي الى توقيع المزيد من االتفاقات والبروتوكوالت في ىذا

المجاؿ.
لقد صيغت العديد من ىذه االستراتيجيات في العقد األخير من القرف العشرين

بعد ىجمة إرىابية شرسة في العديد من البلداف العربية بدأت في مصر من مطلع
السبعينيات ،تلتها الجزائر في بداية التسعينيات من القرف الماضي ،وظهر في المملكة في
سلسلة من األحداث المتفرقة لكنها تفاقمت مع بداية األلفية الجديدة ،وتوسع النشاط

اإلرىابي عموما في البلداف العربية مع العائدين من أفغانستاف والغزو األمريكي للعراؽ وفي
ىذا السياؽ وقعت االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب 8991ـ ،ومع تحوؿ الحراؾ
العربي من الثورة إلى الفوضى .وبداية عاـ  1082/1086اتضحت مالمح اإلرىاب في
مختلف أرجاء الوطن العربي ،وأصبح لزاما علينا دراسة واقعو ومراجعة إستراتيجيات

مواجهتو  ،بعد أف أصبح الخطر رقم « »8الذي يهدد األمن القومي العربي

وغير خاؼ أف االستراتيجيات األمنية لمكافحة اإلرىاب ،نجحت في تحقيق العديد من

أىدافها على المستوى الوطني ،لكنها تحتاج إلى مراجعة رغم ما حققتو من نجاحات
بهدؼ تطويرىا وتحديثها في إطار ما طرأ على حالة اإلرىاب من حيث تنظيماتو وعملياتو
وخروجو من نطاقو المحلي إلى ساحات أوسع لممارسة اإلرىاب عربياً ودولياً.
وتأتي أىمية دراسة تقييم نماذج من االستراتيجيات العربية لعدة أسباب من أىمها
تطور األحداث وحالة الفوضى المصاحبة للربيع العربي ،و ما طرأ من متغيرات إقليمية

ودولية أثرت بشكل مباشر عليو ،ومن أىمها وصوؿ قوى اإلسالـ السياسي إلى السلطة
في تونس ومصر وليبيا على التوالي وقد رأت ىذه القوى أنها قادرة على استخداـ ىذه
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التنظيمات اإلرىابية في دعم سلطتها السياسية على غرار ما جرى في مصر ،وما نجم عنو
ظهور خريطة جديدة لإلرىاب "يدعمها فاعل دولي  ..في الشاـ والعراؽ (داعش) ،وفي
مصر (جماعة اإلخواف وأزرعها العسكرية) وفي ليبيا والجزائر تنظيم القاعدة في المغرب
العربي وفي الجزيرة العربية تنظيم القاعدة التمركز في اليمن.

وتأكدت أىمية دراسة ىذا الموضوع لما جاء من توصيات لمجلس وزراء الداخلية

العرب في مارس 1082ـ من أىمها تقييم الخطة األمنية العربية السابعة وتقييم الخطة
المرحلية لإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب( .صحيفة الشرؽ األوسط /6/86

1082ـ) .وسوؼ تتناوؿ ورقة العمل حوؿ موضوع الدراسة من خالؿ ثالثة أقساـ على
النحو التالي:
القسم األوؿ :الجهود العربية والدولية القانونية في مكافحة اإلرىاب

القسم الثاني :تقييم نماذج من االستراتيجيات العربية في مكافحة اإلرىاب
القسم الثالث :رؤية لتطوير اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب

القسم األوؿ :الجهود العربية والدولية القانونية في مكافحة اإلرىاب

بدأ تركيز االنتباه على مكافحة اإلرىاب منذ أحداث  88أيلوؿ /سبتمبر  1008واتخاذ

قرار مجلس األمن القرار  ،)1008( 8636الذي يدعو الدوؿ إلى أف تصبح أطرافا في
ىذه الصكوؾ الدولية ،وإنشاء لجنة دولية لمكافحة اإلرىاب  ،وخالؿ العقد األخير من

القرف الماضي ،أكملت الدوؿ األعضاء أعمالها بشأف ثالثة صكوؾ أخرى تتعلق بمكافحة

اإلرىاب تغطي أنواعا محددة من األنشطة اإلرىابية :االتفاقية الدولية لعاـ  8993لقمع
الهجمات اإلرىابية بالقنابل؛ واالتفاقية الدولية لعاـ  8999لقمع تمويل اإلرىاب؛

واالتفاقية الدولية لقمع أعماؿ اإلرىاب النووي .وقد اعتُمدت االتفاقية األخيرة في
نيساف /أبريل ) Brynjar Lia, 2005, P52 ( .1002

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ149ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجمللة العربية لعلم االجتماع

عدد ( )81يوليو1086

معضلة مفهوـ اإلرىاب

إف تعريف اإلرىاب مسألة معقدة؛ نظراً لصعوبة توحيد اآلراء حوؿ مفهوـ واحد لو،

فبعض العمليات اإلرىابية ،قد يراىا البعض مشروعة ،ويراىا البعض اآلخر إرىاباً بمعنى

الكلمة ،ما جعل من الصعوبة بمكاف إعطاء تعريف موضوعي ومحدد لإلرىاب ،ومقبوؿ
على الصعيد العالمي( .األشعل ،1006 ،ص ص )61-29

وتنص االتفاقية على تعريف اإلرىاب بأنو" :كل فعل من أفعاؿ العنف أو التهديد

بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو ،يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ،ويهدؼ إلى
إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم
للخطر ،أو إلحاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالؾ العامة أو الخاصة أو
احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر" (كاره8991 ،ـ ،ص

)63

ويعرؼ االتحاد األوروبي اإلرىاب بأنو ( :ىو العمل الذي يؤدي إلى ترويع

المواطنين بشكل خطير  ،أو يسعى إلى زعزعة استقرار أو تقويض المؤسسات السياسية
أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية إلحدى الدوؿ ،أو المنظمات مثل الهجمات
ضد حياة األفراد أو الهجمات ضد السالمة الجسدية لألفراد أو اختطاؼ واحتجاز

الرىائن ،أو إحداث أضرار كبيرة بالمؤسسات الحكومية أو اختطاؼ الطائرات والسفن
ووسائل النقل األخرى ،او تصنيع أو حيازة المواد أو األسلحة الكيماوية والبيولوجية ،أو

إدارة جماعة إرىابية أو المشاركة في أنشطة جماعة إرىابية)  ،وتُعرؼ وزارة الخارجية
األميركية اإلرىاب بأنو( :العنف المتعمد الذي تقوـ بو جماعات غير حكومية أو عمالء
سريوف بدافع سياسي ضد أىداؼ غير مقاتلة  ،ويهدؼ عادة للتأثير على الجمهور) ،

وجاء تعريف وزارة الدفاع األميركية كما يلي( :ىو االستخداـ المدروس للعنف أو التهديد

باستخدامو إلشاعة الخوؼ بغرض إجبار أو إكراه الحكومات او المجتمعات على تحقيق

أىداؼ سياسية أو دينية أو أيديولوجية)( .رفعت8991 ،ـ ،ص.)111
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التعريف اإلجرائي لإلرىاب الدولي:

ىو :استخداـ القوة العنف من قبل فرد أو جماعة بشكل منظم ،وبدافع سياسي أو

أيديولوجي يتولد عنو حالة من الرعب والفزع ،وتتعدى آثاره فعل الترىيب إلى كافة مناحي
الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية»

تعتبر إشكالية الشرعية في مكافحة اإلرىاب الدولي وفق القانوف الدولي من

أىم الموضوعات ،التي استقطبت اىتماـ رجاؿ القانوف الدولي خاصة ظهور ما يسمى

بالنظاـ العالمي الجديد .ومن أجل تفعيل آلية القانوف الدولي في مكافحة اإلرىاب الدولي
من الناحية النظرية والواقعية أعلنت الواليات المتحدة الحرب على اإلرىاب بعد
الهجمات اإلرىابية عليها في 1008/9/88ـ وشنت عمليات عسكرية على دوؿ ادعت

مساندتها لإلرىاب الدولي( .علي ،لونيسي (1081ـ)،

وواقع األمر ،أنو إذا أردنا القضاء على الظاىرة اإلرىابية ،فإنو البد من أف تتفق

دوؿ العالم على تعريف موحد لإلرىاب  ،وال بد كذلك من البحث في الجذور التكوينية
لو ،وإيجاد سبل لعالجو بعيداً عن العمليات العسكرية المنفردة ،و أف توضع تفرقة
واضحة بينو وبين الحق في الدفاع المشروع عن النفس والكفاح المسلح ،والحق في

تقرير المصير  ،وأف التمسك بالشرعية الدولية والنظاـ الدولي بقواعده المختلفة  ،يحافظ

على المجتمع الدولي ويحقق األمن والسلم الدوليين ،وكذلك ضرورة تفعيل دور
المنظمات الدولية العالمية وعلى رأسها األمم المتحدة .وسيتم تناوؿ ىذا القسم الجهود

العربية والدولية القانونية في مكافحة اإلرىاب على محورين.
المحور األوؿ :الجهود العربية في مكافحة اإلرىاب.

المحور الثاني :الجهود الدولية في مكافحة اإلرىاب.
المحور األوؿ :الجهود العربية في مكافحة اإلرىاب.

ويشير الجحني إلى آثار اإلرىاب في أمن المجتمعات المعاصرة من زاوية أف

اإلنساف ىو الضحية األولى لكثير من العمليات اإلرىابية ،ومن جملة آثار اإلرىاب:
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8ػ اآلثار األمنية من حيث انتشار العنف بهدؼ إشاعة الخوؼ والذعر والفزع لتحقيق
بعض المكاسب السياسة أو الشخصية.

1ػ اآلثار السياسية :على أثر خروج اإلرىاب إلى نطاؽ دولي تعرضت العالقات العربية

األوروبية والخليجية األمريكية لبعض التوتر خاصة ما بعد أحداث سبتمبر ،ومن الطبيعي
أف تحاوؿ ىذه الدوؿ محاولة تحسين صورتها أماـ الرأي العالمي ،وىو ما تفسره

التنظيمات اإلرىابية على أنو مواالة للغرب.
6ػ اآلثار الدينية ،تم تحجيم دور مراكز الدعوة اإلسالمية في العديد من البلداف خاصة

األوروبية ،كما شهدت الساحات الداخلية الكثير من التهكم على رجاؿ الدين.

2ػ اآلثار االجتماعية ،من أىمها إثارة الفتن الطائفية والمذىبية ،وىو ما أثر بشكل أو

بآخر على الوحدة الوطنية في العديد من الدوؿ العربية التي تتسم تركيبتها االجتماعية
بتعددية طائفية.
2ػ اآلثار االقتصادية والتنموية :نتيجة التهديد المباشر ألمن الوطن ،أستقطع جزء كبير من

ميزانية الدولة ألغراض أمنية بما يؤثر على تركيز جهود الدولة لحل المشكالت
المجتمعية( .الجحني8262 ،ىػ ،ص ص-36ػ .)39ولمواجهة كل ىذه األثار كاف لزاما

علي الدوؿ العربية أف تواجو كل ىذه األثار من خالؿ جهود متعددة األبعاد أوالىا الجهود
القانونية.

أوال :االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب 8991ـ (قراءة تحليلية)
أقر مجلسا وزراء الداخلية والعدؿ العرب في اجتماعهما المنعقد بمقر األمانة في

 8991/2/11ىذه االتفاقية .وقد صدقت الدوؿ العربية على ىذه االتفاقية ،وأودعت
وثائقها لدى األمانة العامة ،ودخلت االتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من  8999/2/3وذلك

تطبيقاً للمادة ( )20منها.

وتتضمن االتفاقية مقدمة واثنتين وأربعين مادة وديباجة  ,وتشير الديباجة إلى ما

أرساه المجتمع العربي من قيم عبر التاريخ  ,وأف العرب مجتمعين يرفضوف اإلرىاب
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ويدينونو  ,كونو يهدد أمن األمة العربية واستقرارىا ويشكل خطراً على مصالحها الحيوية ,

فضالً عن كوف أخالؽ العرب تنبذ ىذه األفعاؿ ومرتكبيها والشريعة اإلسالمية ترفض
التعرض لحياة األبرياء أياً كاف السبب  .ويمكن إيجاز ما أشارت إليو االتفاقية في مقدمتها

وتأكيدىا على اآلتي:

 -اإلحساس بالخطر المحدؽ بالعالم العربي من خالؿ تعرض الدوؿ العربية

لعمليات إرىابية وتعاونها فيما بينها لمكافحة اإلرىاب واعتباره خطراً يهدد أمن األمة
العربية جميعاً وليس دولة بذاتها

 -استجابة لمبادئ األمم المتحدة ،وأىدافها  ,وأحكاـ اإلعالف العالمي لحقوؽ

اإلنساف  ,واالتفاقيات الدولية التي عقدتها األمم المتحدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف
أكدت االتفاقية احتراـ كل تلك االتفاقيات والمبادئ الدولية في صيانة حقوؽ اإلنساف ،

ومن أىم إنجازات االتفاقية أنها عرضت في مادتها الثانية من الباب األوؿ تحديد الفارؽ
بين اإلرىاب وحاالت الكفاح المسلح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح
ضد االحتالؿ األجنبي  ،كما حددت االتفاقية في الباب الثاني أسس التعاوف العربي في

مكافحة اإلرىاب:
في المجاؿ األمني وتدابير منع مكافحة الجرائم اإلرىابية وتحديداً في المادة
الثانية التي أقرت بتعهد الدوؿ بعدـ تنظيم أو تحويل أو ارتكاب األعماؿ اإلرىابية من
خالؿ تدبيرين :المنع والمكافحة.

كما أكدت االتفاقية في المادة الرابعة أف أعماؿ المنع والمكافحة تتم وفقاً
للقوانين واإلجراءات الداخلية لكل دولة .وانتقلت االتفاقية في المجاؿ القضائي في
الفصل الثاني بتعهد الدوؿ المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوـ عليهم في الجرائم

اإلرىابية.كما يسرت االتفاقية اإلجراءات القضائية في الفصل الثاني من خالؿ منح
الدوؿ األعضاء حق اإلنابة القضائية واعتمدىا في استكماؿ وإتماـ إجراءات المحاكمة،

كما لو تم أماـ الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة في المواد (.)80( )9
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ثم تعرج االتفاقية إلى التعاوف القضائي بين الدوؿ الموقعة على االتفاقية من خالؿ
القياـ بتقديم المساعدة الممكنة في التحقيقات وإجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم.

وفي الباب الثالث حددت االتفاقية آليات تنفيذ القانوف من حيث إجراءات التسليم من

المادة ( )11إلى المادة ( ،)11وتنتهي االتفاقية باألحكاـ الختامية من المواد ( )69إلى
( .)21مجلس وزراء الداخلية العرب (8991ـ).

ثانيا :جهود مجلسي وزراء الداخلية والعدؿ العرب في مكافحة اإلرىاب ( االتفاقية كاملة
على موقع الشبكة العربية)

بدأ العمل ابتداء منذ عاـ  2001باآللية التنفيذية لالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب

التي تتضمن مجموعة من اإلجراءات في المجالين القضائي .وتعززت الترسانة القانونية العربية

ذات الصلة بالجريمة ومكافحة اإلرىاب باعتماد" القانوف العربي النموذجي لمكافحة اإلرىاب

عاـ  2002كخطوة لدعم جهود الدوؿ العربية في سن قوانينها الوطنية ،و"القانوف العربي
االسترشادي للتعاوف القضائي الدولي في المسائل الجنائية "لعاـ2006

وفي مجاؿ االتفاقيات ،اعتمد مجلسا وزراء العدؿ والداخلية العرب في اجتماع مشترؾ

عاـ  2010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األمواؿ وتمويل اإلرىاب " و"االتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية "و"االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات" ،وىي اتفاقيات ال تزاؿ التصديقات عليها سارية لكي تدخل حيز النفاذ.

وفي إطار تعزيز التدابير الوقائية ،اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة مارس

2013اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري ،كمسعى لدعم جهود الدوؿ العربية في رسم خطط

وبرامج األمن الفكري ،بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني( .زياد
 1001 ,ـ  ,ص ص .)69-61

عقد اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الحادي والثالثوف في مدينة مراكش المغربية في

مارس  ،1082وأصدر المجلس بيانا تضمن تجديد رفضو الحازـ لإلرىاب مهما كانت دوافعو
وأساليبو ،وشجبو للخطاب الطائفي الذي يغذي اإلرىاب ويثير الفتنة.
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وعلى التوازي كاف ىناؾ اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرىاب ،التي

أقرىا وزراء اإلعالـ العرب ،وأعدتها المملكة بالتعاوف مع جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية،
تهدؼ لرفع درجات مستويات الحس األمني تجاه ظاىرة اإلرىاب ،وتفنيد مزاعمو وأباطيلو،

وتوخي الدقة في عرض الحقائق ،والبعد عن التهويل أو التهوين اإلعالمي.

وزراء الداخلية العرب)

(أمانة مجلس

أف اإلستراتيجية تركز في رؤيتها على إبراز قيم التسامح واالعتداؿ والوسطية التي نادت

بها األدياف السماوية ،وتقديم األدياف في صورتها الصحيحة ،والتصدي للحمالت اإلعالمية ،من

بعض الدعاة المغالين وفتاواىم المضللة ،وأف التصدي لإلرىاب ىو تعميق للتضامن والتآخي

بين الدوؿ العربية (عكاظ 1082/2/18ـ).

ثالثا :التعاوف األمني العربي لمكافحة اإلرىاب

إف الجريمة اإلرىابية ،من الصعوبة بمكاف أف تواجهو الدولة منفردة ،لذلك لجأت
الدولة العربية من خالؿ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب  ,إلى خلق حالة من التعاوف
والتكامل األمني لمواجهة ىذه الجريمة ،وقد تم إقرار العديد من الخطط المرحلية لتنفيذ
ىذه االستراتيجيات ،واستند التعاوف األمني إلى ثالث ركائز أساسية:

التدابير أمنيو لمنع اإلرىاب
التدابير الوطنية لمنع حدوث جريمة اإلرىاب
يُقصد بالجهود الوطنيػة لمنػع جريمػة اإلرىػاب ىػو مػا يبػذؿ مػن جهػود داخليػة لمنػع وقػوع

ى ػػذه الجريم ػػة  ,وى ػػي مجموع ػػة الوس ػػائل واإلجػ ػراءات الت ػػي تتخ ػػذىا الدول ػػة لمن ػػع وق ػػوع
اإلرىػػاب أصػػال أو مكافحتػػو بعػػدـ تك ػرار وقوعػػو فػػي المسػػتقبل( الجهمػػاني8991 ،ـ ،

ص .)116أىػػم التػػدابير الوطنيػػة التػػي تمنػػع حػػدوث جريمػػة اإلرىػػاب وىػػي علػػى النحػػو
التالي:
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 إصالح النظاـ االجتماعي -اإلصالحات السياسية

 اإلصالحات االقتصادية -التوعية والتثقيف

 -وضع إستراتيجية أمنيو لمنع اإلرىاب. .

المحور الثاني :الجهود الدولية في مكافحة اإلرىاب.

إف تفعيل قواعد الشرعية الدولية لن يؤتي ثماره إال من خالؿ تعزيز دور األمم المتحدة،

كي تقوـ بالدور المطلوب منها في إعماؿ قواعد الشرعية الدولية ،يقابلو تفعيل لدور المنظمات

اإلقليمية ،حتى تكوف ىناؾ معالجة فعالة للتحديات التي تواجو المجتمع الدولي ،والتي يعد
اإلرىاب الدولي أخطرىا على اإلطالؽ.

تجدر اإلشارة إلى أف منظمة األمم المتحدة قد أسهمت بدور فعاؿ في مكافحة األعماؿ

اإلرىابية بكافة صورىا وأشكالها ،وذلك من خالؿ االتفاقيات الدولية التي تم إبرامها تحت

إشراؼ المنظمة في ىذا الشأف ،وكذلك من خالؿ القرارات المتعددة التي أصدرتها الجمعية

العامة ومجلس األمن التي تتعلق بمنع األعماؿ اإلرىابية ومكافحتها.

أوال :إستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرىاب

اعتمدت الدوؿ األعضاء في  1أيلوؿ/سبتمبر  1006إستراتيجية األمم المتحدة

العالمية لمكافحة اإلرىاب ،وىي على شكل قرار وخطة عمل مرفقة بو صك عالمي فريد يدعم

الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة اإلرىاب .وىذه ىي المرة األولى التي

اتفقت فيها الدوؿ األعضاء جميعها على نهج استراتيجي موحد لمكافحة اإلرىاب ،يشمل
طائفة واسعة من التدابير التي تتراوح من تعزيز قدرة الدوؿ على مكافحة التهديدات اإلرىابية

إلى تحسين تنسيق أنشطة األمم المتحدة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب (غساف 1088 ،ـ ،ص

ص) 32-32

إف اعتماد اإلستراتيجية يفي بااللتزاـ الذي قطعو قادة العالم في مؤتمر القمة الذي عقد

في أيلوؿ/سبتمبر  1002ويستفيد من كثير من العناصر التي اقترحها األمين العاـ في تقريره
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الصادر في  1أيار/مايو  1006بعنواف "معاً ضد اإلرىاب"  ،وقد تضمنت اإلستراتيجية العناصر
الرئيسية التالية :

خطة العمل.
التدابير الرامية إلى معالجة الظروؼ المؤدية إلى انتشار اإلرىاب.
تدابير منع اإلرىاب ومكافحتو.

التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدوؿ على منع اإلرىاب ومكافحتو وتعزيز دور منظومة

األمم المتحدة في ىذا الصدد.

التدابير الرامية إلى ضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف للجميع وسيادة القانوف بوصفو الركيزة

األساسية لمكافحة اإلرىاب( .إستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرىاب)

سوؼ نشير بإيجاز إلى عنصرين مهمين للغاية ،نظرا الرتباطهما المباشر بموضوع

الدراسة وىما خطة العمل ،والتدابير التي حددتها االتفاقية لمنع اإلرىاب ،على النحو التالي:
خطة العمل:

وتضمنت خطة العمل العناصر التالية:

اتخاذ تدابير رامية الى معالجة الظروؼ المؤدية إلى انتشار اإلرىاب مع التسليم بأنو " ال
يمكن أف تُ ِ
شكل أي من ىذه الظروؼ وذريعة أو تبرير اً ألعماؿ اإلرىاب" .
اتخاذ تدابير منع اإلرىاب ومكافحتو ،السيما من خالؿ حرماف اإلرىابيين من الوصوؿ إلى

الوسائل التي تمكنهم ،من بلوغ أىدافهم وتحقيق األثر المتوخى من اعتداءاتهم .االعتراؼ بأنو

يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرىاب جزء اً من الجهود الدولية الرامية الى
تعزيز مكافحة اإلرىاب.

اتخاذ تدابير رامية إلى بناء قدرات الدوؿ على منع اإلرىاب ومكافحتو وتعزيز دور منظمة

األمم المتحدة فى ىذا الصدد.

اتخاذ تدابير رامية الى ضماف احتراـ حقوؽ اإلنساف للجميع وسيادة القانوف بوصفو

الركيزة األساسية لمكافحة اإلرىاب( .يوسف  ،أمير فرج  ،1001 ،ص ص ) 266 -209

وبينما تقع المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ اإلستراتيجية العالمية على عاتق الدوؿ

األعضاء ،تعمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجاؿ مكافحة اإلرىاب على ضماف سعى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ157ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجمللة العربية لعلم االجتماع

عدد ( )81يوليو1086

منظومة األمم المتحدة لتلبية احتياجات الدوؿ األعضاء وتزويدىا بالدعم الالزـ في مجاؿ

المتعمقة لإلستراتيجية والتعجيل بتوصيل المساعدة التقنية .وتشكل
السياسات ونشر المعرفة
ّ
فرقة العمل من مجموعات عمل متخصصة وىي معنية باآلتي :بمنع نشوب النزاعات وحلها،

ودعم ضحايا اإلرىاب وإبراز معاناتهم ،ومكافحة استخداـ اإلنترنت ألغراض إرىابية ،ومنع

الهجمات اإلرىابية بأسلحة الدمار الشامل ،والتص ّدي لتمويل اإلرىاب ،وتعزيز حماية األىداؼ

المعرضة للخطر ،وحماية حقوؽ اإلنساف في سياؽ مكافحة اإلرىاب ،وتضم فرقاً أو مجموعات
ّ

العمل سالفة البياف خبراء رفيعي المستوى يمثلوف جميع وكاالت ومكاتب األمم المتحدة المعنية

بمكافحة اإلرىاب .

تدابير منع اإلرىاب ومكافحتو (إستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرىاب) حددت

إجراءات عاجلة لمنع ومكافحة اإلرىاب بجميع أشكالو ومظاىره أوجزىا في اآلتي:

االمتناع عن تنظيم أنشطة إرىابية أو التحريض عليها أو تيسيرىا أو المشاركة فيها أو تمويلها

أو التشجيع عليها أو التهاوف إزاءىا.

التعاوف بصورة تامة في مكافحة اإلرىاب ،وفقا لاللتزامات المنوطة بنا بموجب القانوف

الدولي ،بهدؼ العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارؾ أو يشرع في المشاركة
في تمويل أعماؿ إرىابية أو في التخطيط لها أو تدبيرىا أو ارتكابها ،أو يوفر مالذا آمنا.
كفالة القبض على مرتكبي األعماؿ اإلرىابية ومحاكمتهم أو تسليمهم ،وفقا لألحكاـ

ذات الصلة بالقانوف الوطني والدولي ،وال سيما قانوف حقوؽ اإلنساف وقانوف الالجئين
والقانوف اإلنساني الدولي.

تكثيف التعاوف ،حسبما يقتضو الحاؿ ،في تبادؿ المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع

اإلرىاب ومكافحتو في الوقت المناسب؛
تعزيز التنسيق والتعاوف فيما بين الدوؿ في مكافحة الجرائم التي قد تكوف ذات صلة

باإلرىاب ،ومن بينها االتجار بالمخدرات ،واالتجار غير المشروع باألسلحة ،وغسل
األمواؿ ،وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية وغيرىا من المواد

الفتاكة.
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النظر في االنضماـ ،دوف إبطاء ،إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
العابرة للحدود الوطنية وإلى البروتوكوالت الثالثة المكملة لها وتنفيذىا.
اتخاذ التدابير المناسبة ،قبل وبعد منح اللجوء ،بغرض كفالة عدـ استخداـ مركز الالجئ

في ممارسة أنشطة إرىابية.

االعتراؼ بأنو يمكن اعتبار مسألة إنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرىاب جزءا من الجهود
الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة اإلرىاب؛

تشجيع الدوؿ على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدىا التوصيات األربعوف

المتعلقة بغسل األمواؿ والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل اإلرىاب.

تكثيف الجهود الوطنية والتعاوف الثنائي ودوف اإلقليمي واإلقليمي والدولي ،من أجل
تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرؾ اإلرىابيين.

تشجيع لجنة مكافحة اإلرىاب ومديريتها التنفيذية على مواصلة العمل مع الدوؿ ،بناء

على طلبها .تشجيع اللجنة المنشأة عمال بقرار مجلس األمن  )8999( 8163على

مواصلة العمل من أجل تعزيز فعالية حظر السفر المفروض على تنظيم القاعدة وحركة

طالباف واألفراد والكيانات المرتبطين بهما بموجب نظاـ الجزاءات التابع لألمم المتحدة.
دعوة األمم المتحدة إلى تحسين التنسيق في مجاؿ التخطيط للتصدي ألي ىجوـ

إرىابي تستخدـ فيو األسلحة أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية.

مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية األىداؼ المعرضة للخطر

بشكل خاص مثل البنى التحتية واألماكن العامة ،وال سيما في مجاؿ الحماية المدنية ،مع
التسليم بأف الدوؿ قد تحتاج إلى المساعدة في ىذا الصدد( .العريمي1088 ،ـ ،ص
ص ) 16-11

ثانيا :تقرير األمين العاـ لألمم المتحدة " االتحاد في مواجهة اإلرىاب " :بعد

اعتماد الجمعية العامة فى  6سبتمبر"  2006إستراتيجية األمم المتحدة العالمية
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لمكافحة اإلرىاب أكد تقرير األمين العاـ لألمم المتحدة المعنوف " االتحاد فى مواجهة
اإلرىاب توصيات إلستراتيجية عالمية لمكافحة اإلرىاب"  ،على اآلتي:

 -التزاـ زعماء العالم بمؤازرة جميع الجهود الرامية إلى دعم المساواة فى

السيادة بين جميع الدوؿ و احتراـ سالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي  ،االمتناع فى

العالقات الدولية عن التهديد باستعماؿ القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد
األمم المتحدة.
 -تأكيد أف األعماؿ واألساليب والممارسات اإلرىابية بجمع أشكالها ومظاىرىا ،إنما

ىى أنشطة تهدؼ إلى تقويض حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والديموقراطية وتهدد
السالمة اإلقليمية للدوؿ وأمنها وتزعزع ،أمن واستقرار الحكومات المشكلة بصورة

مشروعة ،وأنو ينبغي للمجتمع الدولي أف يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعاوف من أجل
منع اإلرىاب ومكافحتو.

 -تأكيد أنو ال يجوز ،وال ينبغي ربط اإلرىاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،

والتأكيد كذلك أف التنمية والسالـ واألمن وحقوؽ اإلنساف مسائل مترابطة وتعزز كل منها
األخرى.

تأكيد عزـ الدوؿ األعضاء على مواصلة بذؿ كل ما فى وسعها من أجل حل الصراعات

واالحتالؿ األجنبي والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو االقتصادي المتواصل

والتنمية المستدامة واالزدىار العالمي والحكم الرشيد وحقوؽ اإلنساف للجميع وسيادة القانوف
).)Gabor, Roma, 2005: 153

ثالثا:الموقف القانوني لمنظمة المؤتمر اإلسالمى لمكافحة اإلرىاب :

 -8إعالف مبادئ منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي (المغرب  82ديسمبر

 ( 8992معاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي) :

وقد نص على اآلتي  :عمالً بتعاليم شريعتنا اإلسالمية التى ترفض اإلرىاب بكافة أشكالو

والتي تدعو إلى تعزيز اإلخوة والتضامن بين المسلمين ،وتطبيقاً ألحكاـ ميثاؽ منظمة المؤتمر

اإلسالمي وأىدافو الرامية الى إيجاد المناخ المالئم لتعزيز التعاوف والتفاىم بين الدوؿ اإلسالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ160ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإذ يستنكر بالغ مكة المكرمة الذى أصدره مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث  ،الصادر عن
مؤتمر القمة اإلسالمي السادس فى داكار  ،وإزاء استمرار العمليات اإلرىابية بجميع
أشكالها بما فيها تلك التى تتورط فيها الدوؿ بصورة مباشرة والتى تنشر العنف وتشكل

تهديداً للسالـ واالستقرار واألمن القومي  ،واذ يأخذ في االعتبار ويحترـ االتفاقيات
والمواثيق الدولية والقانونية.
معاىدة منظمة المؤتمراإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي .

فى إطار متابعة مدونة السلوؾ لمكافحة اإلرىاب الدولي ،إف المؤتمر اإلسالمي لوزراء

الخارجية في دورتو السادسة والعشرين (دورة السالـ والشراكة من أجل التنمية) المنعقد في
واجادوجو  -بوركينا فاسو في الفترة من  82إلى  81ربيع األوؿ 8210ىػ الموافق 11

يونيو إلى  8يوليو 8999ـ ،إذ يستذكر القرار رقم  - 3/62س (ؽ إ) الصادر عن

الدورة السابعة لمؤتمر القمة اإلسالمي ،بالموافقة على مدونة سلوؾ لمكافحة اإلرىاب الدولي،
والقرار  - 1/22س (ؽ إ ) الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة اإلسالمي بشأف متابعة
قواعد السلوؾ لمكافحة اإلرىاب الدولي .وإذ يذكر أيضا بقرار األمم المتحدة رقم 29/60

المتصل بإعالف مبادئ بشأف مكافحة اإلرىاب الدولي ،وإذ يؤكد التصميم على مكافحة

األعماؿ اإلرىابية بكافة أشكالها ومظاىرىا بما في ذلك األعماؿ التي تتورط فيها الدوؿ بصورة

مباشرة أو غير مباشرة .وفي نهاية القسم نخلص إلى اآلتي برغم الحقائق المليئة بالمفارقات فإف

وجود  86اتفاقية وبروتوكوال دوليا لمواجهة أشكاؿ مختلفة من أعماؿ العنف واالرىاب لم تنتو
بعد إلى تعريف محدد وواضح وقاطع لمعنى الفعل اإلرىابي والقائمين عليو ،األمر الذى يدؿ
على أف اإلرىاب كظاىرة محلية ودولية ىي من الظواىر المتطورة التى تتطلب مراجعات تشريعية

على الصعيدين الداخلى واألممي بصفة دورية ،ومن المبادئ المهمة التى أقرتها األمم المتحدة

فى مشروع اتفاقية شاملة لمكافحة اإلرىاب الدولي ،وما زاؿ يجرى التفاوض بشأنها اآلف.

القسم الثاني :تقييم نماذج من االستراتيجيات العربية في مكافحة اإلرىاب:

إف تقييم ىذه النماذج اإلستراتيجية بهدؼ التعرؼ على مكوناتها لتطويرىا ،ولما كانت

بعض ىذه النماذج قد حققت نجاحات ملموسة وغير مسبوقة في مراحل تالية للصراع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ161ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والعنف المسلح وينبغي تعزيز ىذه النجاحات إلمكانية تعميمها أو االستفادة منها عند
صياغة إستراتيجية عربية موحدة ،لمكافحة اإلرىاب.

وفي إطار تقييم النماذج اإلستراتيجية العربية في مكافحة اإلرىاب في مصر

والجزائر والسعودية طرح الباحث مجموعة من العناصر تمثل أوجها للمقارنة بين ىذه

االستراتيجيات الوطنية على النحو التالي:

-8التشريعات الوطنية لمكافحة اإلرىاب.
-1مالمح إستراتيجية كل دولة من خالؿ مجموعة من العناصر.

أ -طبيعة التهديدات اإلرىابية التي تواجو الدولة وتكافحها اإلستراتيجية
الموضوعة.

ب -مقومات اإلستراتيجية في كل بلد.

ج -المبادئ األساسية والسياسات التي تعتمدىا اإلستراتيجية.
-6تقييم إلستراتيجية الدولة.

المحور األوؿ :الجهود المصرية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب
لقد كانت مصر أوؿ من دعت إلي عقد مؤتمر دولي لمكافحة اإلرىاب ،أماـ

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في  11يناير  8916وتقوـ على قاعدتين أساسيتين:

القاعدة األولى :أمنية ،وتقضي بمالحقة الخاليا اإلرىابية وعناصرىا في كل مكاف

وأف يقوـ تعاوف دولي بين األجهزة األمنية لهذا الغرض وأف تتم مالحقة مصادر تمويل
اإلرىاب.
القاعدة الثانية :فكانت تقضي بالبحث عن جذور اإلرىاب واجتثاثها.

كما سعت مصر إلى وضع إستراتيجية فعالة لمقاومة اإلرىاب والتطرؼ تقوـ على
مبدأ الحسم القانوني واألمني واإلجهاض المبكر لكافة تحركات عناصر اإلرىاب وذلك
في إطار إستراتيجية الدولة الشاملة لمكافحة ىذه الظاىرة بكافة ابعادىا السياسية

واالقتصادية واالجتماعية.
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أوال :حالة اإلرىاب في مصر:
لقد اختلفت الحكومات المصرية المتعاقبة في رؤى التعامل مع تنظيم جماعة

اإلخواف التي لم يحسم أمرىا إال عاـ 1086ـ باعتبارىا تنظيماً إرىابياً في مصر ،فقد
زرعت بذور الفتنة ومدت جذورىا في مناطق تعاني الفقر واألمية والجهل مستغلة غياب

دور الدولة في العديد من المجاالت.

أسهم ظهور "تنظيم الجهاد" و "الجماعة اإلسالمية" في سبعينيات القرف الماضي ،في
تطور األعماؿ واألفكار اإلرىابية في مصر وبقية العالم العربي ،وقد تزامن ذلك باغتياؿ

الرئيس أنور السادات في سنة 8918ـ .ومنذ ذلك الحين ونشاط الجماعات اإلرىابية
في تزايد؛ إذ شهدت مصر فترات عنف قوية خصوصاً في سنوات 8992-8991ـ
(العبد1006 ، ،ـ  ،ص ص  )90-19تالىا موجات إرىابية عديدة  ،في سنوات
 ،8993و  ،1002 ،1002و 1006ـ .وأخيرا إرىاب ما بعد صعود اإلخواف إلى
السلطة عاـ 1081ـ (خاصة فى سيناء ) .

وفي أغلب الحاالت استهدفت األعماؿ اإلرىابية ضرب عصب االقتصاد المصري

المتمثل في السياحة التي تمثل المصدر األساسي لدخل الدولة من العملة الصعبة .كما

استهدفت الجماعات اإلرىابية مختلف المنشآت والمؤسسات االقتصادية األجنبية ،وىذا

ما يبرز بشاعة المخطط الذي يهدؼ إلى تدمير مصادر الدخل القومي وترويع األجانب
من زيارة مصر أو االستثمار فيها وخلق حالة من الخوؼ والرعب في أوساط الشعب

المصري.

ثانيا :التشريعات المصرية لمكافحة اإلرىاب

تعددت التشريعات التي وضعها المشرع المصري لمكافحة ظاىرة اإلرىاب ،وىي

كالتالي- :

 .8وضع المشرع تنظيماً إجرائياً خاصاً لمواجهة اإلرىاب بموجب القانوف رقم 802
لسنة  8910إلنشاء محاكم أمن الدولة الذي عدؿ بالقانوف رقم  92لسنة  .1006وكاف
يسمح قبل إلغائو بإطالة مدة القبض على المتهم باإلرىاب بواسطة مأمور الضبط القضائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ163ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1صدر القانوف رقم  10لسنة  1006بشأف مكافحة غسل األمواؿ .بغية العمل على

تجفيف منابع اإلرىاب ومنها تمويل جماعاتو اإلرىابية.

 .6اضطرت مصر إلى إعالف حالة الطوارئ لمواجهة اإلرىاب واستخداـ قانوف الطوارئ

كأداة إجرائية لهذه المواجهة.

 .2أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاؾ القرار ر قم  233لسنة  1006لتشكيل لجنة

إعداد مشروع قانوف مكافحة اإلرىاب .وقد عكفت اللجنة على دراسة التشريعات المقارنة في
مجاؿ مكافحة اإلرىاب وقارنت ىذه التشريعات بالتشريعات واألنظمة القانونية السارية في مصر
بهدؼ وضع تعريف محدد للجريمة اإلرىابية كما استعانت بالقانوف النموذجي الذي أعدتو األمم

المتحدة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب إضافة إلى دراستها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة.

 .2جاءت المادة  839من الدستور التي تمت الموافقة عليها ضمن اؿ 62مادة التي

شملهم استفتاء مارس  ،1003فوضعت أساساً لمكافحة اإلرىاب ،إذ نصت على أف تعمل
الدولة على حماية األمن والنظاـ العاـ في مواجهة أخطار اإلرىاب (الخشن1003 ،ـ  ،ص

) 22

ثالثا :اإلستراتيجية المصرية في محاربة اإلرىاب

مصر من أكثر الدوؿ معاناة من األنشطة االرىابية ولم تكف عن مناشدة المجتمع الدولي

أف يكتل جهوده في مكافحة االرىاب درءاً لخطره على استقرار األنظمة السياسية وعرقلتو
لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدوؿ المختلفة ،إف حالة اإلرىاب تشكل صراعاً بين

طرفين :األوؿ :تنظيمات إرىابية ( لها مواقفها العقائدية واأليديولوجية) ىدفها إقامة دولة دينية،

الثانية :نظاـ سياسي قائم (دوافعها حماية القيم اإلنسانية)  ،وىدفها حماية النظاـ وتحقيق األمن

واالستقرار  ( .بوادي 1002،ـ  ،ص ص (26-22

طبيعة تهديدات اإلرىاب في مصر:

طبيعة التهديدات التي تقودىا الجماعات اإلرىابية المصرية ،ىي حرب شاملة على

جبهات متعددة كثيرة ،خاصة الدينية والفكرية منها التي تضلل وتكذب وتخدر عقوؿ الناس
خصوصاً فئة الشباب ،وىذا ىو األخطر ،ويمكن حصر بعض ىذه التهديدات فيما يلي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ164ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-8التهديدات الفكرية :وذلك بنشر األفكار واألطروحات السياسية الكاذبة والمضللة

والتي تبرز حججهم في محاربة نظم الحكم وأىدافهم لنشر العدؿ والتمكين للدين.

-1التهديدات الدينية :نشر الفتاوى والكتيبات والخطب الدينية الكاذبة والمضللة

للرأي العاـ؛ ألنها تبيح القتل والتعدي على أعراض األبرياء وتكفير المجتمع بغير حق وإباحة

أرواح السياح واألجانب والمسيحيين .وتكفير المسلمين.

-6التهديدات االقتصادية :ىدفها األساس تدمير المنشآت والمصانع والشركات

االقتصادية والتجارية والسياحية والخدماتية تدمير مصادر الدخل القومي.

-2التهديدات االجتماعية :تسعى إلى زرع ونشر الخوؼ والرعب بين أفراد المجتمع

وإضعاؼ ىيبة مؤسسات الدولة اجتماعياً ،خصوصاً في المناطق النائية وإجبار الناس على التبرع

لهم ومساعدتهم مادياً.
-2التهديدات اإلعالمية :تهدؼ إلى نشر الخوؼ والرعب بين أفراد المجتمع
باستخداـ وسائل اإلعالـ الجماىيرية .كما أنهم يحاولوف إبراز قوتهم وأنشطتهم وفعاليتهم

وتحديهم للدولة ومؤسساتها بما فيها المؤسسات األمنية.

-6التهديدات السياسة :يقوـ خطاب الجماعات المتطرفة والتنظيمات اإلرىابية أساساً
على تكفير الحاكم .كما يصور النظاـ السياسي المصري بأنو ظالم ،وأف محاربتو واجب شرعي،
وأف إصالح أوضاع البالد والعباد يقوـ على محاربة الطاغوت وقتل كل من يدافع عنو.

-3التهديدات الثقافية :إف خطاب الجماعات اإلرىابية تجاه المثقفين والفنانين

والمفكرين والنخب المتعلمة مشحوف بالكره والبغض إلدراكها قوة ىذه الفئات والجماعات
الفاعلة في نشر الوعي وقيم التسامح واألمن واالستقرار والوئاـ والمحبة بين أفراد المجتمع؛

ولمساىمتها الواسعة والفعالة في محاربة األفكار الظالمية.

-1التهديدات األمنية :وىي أقوى جبهة تستهدفها التنظيمات والجماعات اإلرىابية

كمراكز الشرطة والجيش وقتل رجاؿ األمن ،تحت زعم أنهم في خدمة النظاـ الظالم وبالتالي
فهم طغاة مثلو يجوز قتلهم واستهداؼ ممتلكاتهم وأسرىم.

ومن ىنا ،يتبين مدى خطورة األفكار والعمليات واألنشطة اإلرىابية ،التي ساعدت

بطريقة مباشرة في تحجيم دور مصر الريادي في العالم العربي واإلسالمي النشغالها بشكل أكبر
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بشؤونها األمنية والتنموية والسياسية الداخلية أكثر من انشغالها بالسياسة الخارجية ( قيراط ،

 1088ـ ،ص ص )819-813

مقومات اإلستراتيجية في مصر:

ترتكز اإلستراتيجية المصرية لمحاربة اإلرىاب على مقومات ووسائل وأنشطة مدروسة ومخطط

لها مسبقاً ،ويمكن حصرىا في النقاط التالية:

المقومات الدينية :تسعى ىذه اإلستراتيجية إلى دحض حجج وفتاوى الجماعات

اإلرىابية وتبياف مدى خطورة الفكر التكفيري والممارسات والعمليات اإلرىابية .وإبراز الموقف

الشرعي الرافض جملة وتفصيالً لقتل األبرياء والتعدي على األعراض وممتلكات اآلخرين ،وقتل
السياح واألجانب من المسلمين وغير المسلمين.

المقومات التشريعية :تسعى ىذه اإلستراتيجية إلى سن قوانين وتشريعات تعاقب على

استخداـ العنف والتعدي على األرواح والممتلكات المادية والمعنوية ونشر الخوؼ والرعب في

المجتمع  .وألوؿ مرة في تاريخ مصر التشريعي الحديث تم سن قانوف محاربة اإلرىاب (رقم 93

لسنة 8991ـ).

المقومات اإلعالمية :ركزت وسائل اإلعالـ المصرية على ضاللة األفكار واألعماؿ

اإلرىابية وخطورتها على مستقبل البلد وخطورتها في زرع ثقافة الخوؼ والشر ،كما لعبت وسائل

اإلعالـ المصرية دوراً كبيرا في نشر الفتاوى واألفكار والخطب الدينية التي تدعو إلى السالـ

االجتماعي ونبذ العنف ( .العبد ، ،مرجع سبق ذكره  .ص ص )92-96

المقومات التنموية :ال يمكن محاربة األفكار والممارسات والجماعات اإلرىابية بواسطة

البرامج األمنية والتوعوية والقانونية فقط؛ وإنما تحتاج العملية إلى وضع برامج وخطط تنموية

تشمل جميع مجاالت الحياة االجتماعية ،وتسعى الحكومة المصرية لمحاربة الفقر واألمية

والبطالة والتهميش ،ذلك أف األفكار اإلرىابية تنمو وتنتشر بين الطبقات االجتماعية الفقيرة
والمهمشة وبين الشباب العاطل عن العمل .المقومات األمنية :تستخدـ مختلف قوى األمن

المصرية طرقاً أمنية عديدة لمحاربة الجماعات اإلرىابية وإفشاؿ خططها الجهنمية .ىناؾ متابعة
دقيقة للمشتبهين وشبكة لجمع المعلومات.
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المقومات الدولية :تشارؾ مصر في معظم المؤتمرات والمعاىدات واالتفاقيات الدولية

الهادفة إلى تعزيز التعاوف الدولي واإلقليمي لمحاربة اإلرىاب ،وقد وقعت مصر على ما يقارب

 828اتفاقية ومعاىدة وطنية وإقليمية ودولية لمحاربة مختلف أوجو وأنشطة الجماعات
والتنظيمات والشخصيات اإلرىابية( .الخشن ،مرجع سبق ذكره ص ص ) 62-62

رابعا :المبادئ األساسية لإلستراتيجية المصرية لمحاربة اإلرىاب:

تتلخص المبادئ األساسية لموقف مصر في ظاىرة اإلرىاب وضرورة مواجهتها في اآلتي:

8ػ تجنب الخلط بين العمليات اإلرىابية وبين حركات التحرير الوطنية التي تلجا إلى

الكفاح المسلح للتخلص من احتالؿ التراب الوطني

1ػ إف حرص مصر وإدانتها لتلك العمليات ال يمتد إلى إطالؽ األحكاـ العامة على

الشعوب وتشويو صورتها ،ألف من مصلحة المجتمع الدولي عزؿ الفئة الضالة التي تحترؼ
اإلرىاب وتجاىر بو على المأل.

6ػ أىمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة ،ويأخذ في االعتبار جميع

االتفاقيات الدولية المعنية باإلرىاب الدولي بهدؼ عقد اتفاقية شاملة لمكافحتو ،ويحب أف

تعالج االتفاقية المقترحة كافة النواحي المتصلة باإلرىاب والتعاوف المطلوب بين الدوؿ للتصدي

لو وردعو.

 – 2حرصت مصر على أف توضح للعالم أف اإلسالـ برئ من االتهامات الجزافية

والخاصة بدعمها لإلرىاب

واستنادا إلى ىذه المبادئ يمكن اإلشارة إلى مالمح السياسة العامة لالستراتيجية

المصرية وىي :استخداـ القوة وسياسة عدـ الحوار ،القوة الناعمة لنبذ اإلرىاب من
خالؿ إعالـ أمني ىادؼ ،قطع التمويل عن الجماعات اإلرىابية .اتخاذ اإلجراءات
الوقائية العاجلة لحماية المجتمع  ,ومن ذلك مثال  ،تشديد مراقبة الحدود الجوية
والبحرية والبرية ومختلف المطارات والموانئ  ،منع وتشديد العقوبة على كل من يملك

أسلحة  ،السماح لألجهزة األمنية بمتابعة ومراقبة كل المكالمات الهاتفية والمراسالت

اإللكترونية المشبوىة  ،بأمر من قاضي التحقيق  .إتباع سياسة العفو مع من راجع نفسو
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وعاد تائبا عما ارتكب في حق الدين والوطن (مشروع التائبين) ( .رشواف  1006 ،ـ ،
ص .( 16

المحور الثاني :اإلستراتيجية الجزائرية في مكافحة اإلرىاب:
لقد واجهت الجزائر وتواجو أكبر حرب إرىابية منذ نهاية القرف العشرين
حرب لم تفرؽ بين مدنيين عزؿ من نساء وأطفاؿ وبين رجاؿ األمن ووحدات
الجيش ،وكانت سنوات منتصف التسعينيات في القرف الماضي أسوأىا  ,و لم
تستهدؼ األعماؿ اإلرىابية قوى األمن والمؤسسات الرسمية فقط  ،بل شملت كل
الفئات والقطاعات االجتماعية من دوف تمييز .
مع اختيار عبد العزيز بوتفليقة رئيسا .دعى إلى الحوار مع الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ وفي  2يونيو  8999حصل على موافقة مبدئية من الجبهة بنزع أسلحتها
وأصدر بوتفليقة العفو عن العديد من المعتقلين وعرض ميثاؽ السلم والمصالحة
الوطنية الستفتاء عاـ وفيو عفو عن المسلحين  ،وقامت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
بنزع سالحها بالكامل وتم إطالؽ سراح مؤسسي الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وكاف ىذا
مؤشرا على ثقة الحكومة بنفسها ( أنظر  :قراءة في الوضع الجزائري مع اإلرىاب ).
أوال :حالة اإلرىاب في الجزائر:

بدأ نشاط التيار اإلسالمي السياسي باالزدياد تدريجيا متأثرا بالثورة اإلسالمية في إيراف

فمن خالؿ بعض العمليات وفي عاـ  8911طالب ذلك التيار علنا بتشكيل حكومة إسالمية
ومع ازدياد أعماؿ العنف وخاصة في الجامعات  ،تم إجراء تعديالت على القوانين المدنية

الجزائرية  ،وخاصة فيما يخص قانوف األسرة حيث أصبحت تتماشى مع الشريعة اإلسالمية .

,ومع تدىور االقتصاد الجزائري استمر بالتدىور في منتصف الثمانينيات وازدادت نسبة

البطالة ومما ضاعف من حجم األزمة كاف انخفاض أسعار النفط في عاـ  ، 8916وكاف الخيار

الوحيد أماـ الحكومة للخروج من األزمة ىو تشجيع القطاع الخاص  ،وقوبلت ىذه التغييرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ168ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالرفض  ،تصاعد الغضب في قطاعات واسعة من الشارع الجزائري وفي أكتوبر  8911بدأت

سلسلة من إضرابات طالبية وعمالية والتي أخذت طابعا عنيفا بصورة تدريجية وانتشرت أعماؿ
تخريب للممتلكات الحكومية

تأسست الجبهة في مارس  8919بعد التعديل الدستوري وإدخاؿ التعددية الحزبية.

بدأت الجبهة تلعب دورا بارزا في السياسة الجزائرية وفازت بسهولة  ،في انتخابات عاـ 8990

مما حدا بالحكومة إلى إجراء تعديالت في قوانين االنتخابات  ،فأدى ىذا بالتالي إلى دعوة
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ إلى إضراب عاـ  ،وقاـ الشاذلي بن جديد بإعالف األحكاـ العرفية .

(رشيد ،حاتم1999 ،ـ ،ص )32

في بداية  8990بدأت تعد لها الحركة اإلسالمية تحسبا ألي انقالب عسكري و الذي

تم فعال بتوقيف المسار الديمقراطي في الجزائر أطلق عليها العشرية السوداء في الجزائر وىي

عقد كامل من الصراع المسلح بين الدولة الجزائرية و فصائل متعددة تتبنى أفكارا موالية للجبهة

اإلسالمية لإلنقاذ السياسي  ،مارست حرب عصابات  ،وأسرفت العديد من صور اإلرىاب (
أنظر  :العشرية السوداء في الجزائر)

ثانيا :التشريعات الجزائرية

عرفت الجزائر الجريمة اإلرىابية من خالؿ األحداث التي عاشتها في السنوات

األخيرة  ،ومنو قامت بإصدار األوامر التالية  -:أمر  80-92المؤرخ في  12رمضاف
عاـ  8282الموافق لػ  12فيفري  8992يعدؿ ويتمم األمر رقم  822-66المؤرخ
في  01يونيو سنة  8966المتضمن قانوف اإلجراءات الجزائية ،.ورقم  88-92المؤرخ
في  12رمضاف عاـ  8282الموافق لػ  12فيفري  8992يعدؿ ويتمم األمر رقم -66

 822المؤرخ في  01يونيو سنة  8966المتضمن قانوف العقوبات ،وأمر رقم 81-92

المؤرخ في  12رمضاف عاـ  8282الموافق لػ  12فيفري  8992المتضمن تدابير

الرحمة .واألىم بينها جميعا قانوف رقم  01-99المؤرخ في  19ربيع األوؿ عاـ 8210
الموافق لػ  86يوليو  ،8999والذي حدد أركاف الجريمة على النحو التالي:
الركن الشرعي :النصوص القانونية من المادة  13مكرر إلى  13مكرر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ169ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والركن المادي :كل فعل إرىابي تخريبي ،يستهدؼ أمن الدولة والوحدة الوطنية،
وباقي األعماؿ الوحشية التي تقوـ بها الجماعات اإلرىابية والتي تحدث أضرارا في وسط
السكاف وبالتالي تزعزع األمن الداخلي فالمشرع من خالؿ نص المادة  13مكرر بقصد

كل فعل مادي منتج آلثاره و كل فعل يستهدؼ استقرار المؤسسات وسيرىا العادي،
كذلك أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية وقد حددت المادة  13مكرر
األفعاؿ المادية التي من شأنها المساس بما ذكر سالفا ،وال فرؽ بين االعتداء المادي
والمعنوي.

تعطيل تطبيق اللوائح والتنظيمات :وإضافة إلى ما نصت عليو المادة  13مكرر

ىناؾ مجموعة من األفعاؿ المادية المرتبطة أشد بالفعل اإلرىابي وقد عددىا المشرع

الجزائري كما يلي:

 إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو تسيير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمةيكوف غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكاـ المادة  13مكرر ،وىي أفعاؿ إرىابية
يالحظ تشديد العقوبة لخطورة الفعل اإلجرامي الذي يتم ضمن ىذا السياؽ يضيف أيضا

االنخراط أو المشاركة في مثل ىذه الجمعيات أو التنظيمات.

 -تشديد الجزاء في حالة إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو

التسجيالت التي تشيد باألفعاؿ التي سبق ذكرىا.

نص أيضا على الجزائري الذي ينخرط في جمعية في الخارج تنشط في مجاؿ

جرائم اإلرىاب حتى وإف كانت أفعالها غير موجهة للجزائر ويشدد الجزاء في حالة ما إذا
كانت ىذه األفعاؿ تضر بمصلحة الجزائر.

وتضيف المادة  13مكرر :أف كل من يحوز أسلحة أو ذخائر متنوعة يتاجر بها أو

يستوردىا أو يصدرىا أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دوف رخصة من السلطة مخالفة

للقانوف ( .أنظر  :القانوف الجزائري)

ثالثا :اإلستراتيجية الجزائرية في مكافحة اإلرىاب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ170ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويجدر اإلشارة ىنا إلى أف اإلستراتيجية الجزائرية شهدت توجهين األوؿ قبل
بوتفليقة ،والثاني بعد توليو الحكم ،األوؿ اعتبر الدولة في حالة حرب مع التنظيمات
اإلرىابية المسلحة الخارجة عن الشرعية ،كاف الفاعل الرئيس فيها الرئيس ىو الجيش،

واستمرت خالؿ حكم الرئيس الراجل محمد بوضياؼ  ,والرئيس على كافي  ,والرئيس
اليمين زرواؿ ،والثاني جاء مع تولي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة  ,فكل واحد من

ىؤالء كانت لو نظرتو الخاصة في محاربة اإلرىاب . .

طبيعة تهديدات الجماعات اإلرىابية الجزائرية

وفي ىذا السياؽ  ,يمكن حصر بعض التهديدات اإلرىابية التي كانت تعاني منها
الجزائر ،وىى ال تختلف كثيرا عن التهديدات التي واجهتها مصر  ،مع اختالؼ الدوافع
على المستوى الجزائري على النحو التالي :
-8التهديد الفكري

والقائمة على الفكر التكفيري والخطب الداعية إلى محاربة النظاـ وإسقاطو ،ألنو ظالم

ويدافع عن المصالح الفرنسية والغربية وال يحكم بما أنزؿ اهلل.
-1التهديد الديني

المتمثل في نشر الفتاوى التي تبيح القتل والتعدي على الحرمات وتكفير المجتمع

وتحليل قتل المدنيين وتكفير المسلم.
-6التهديد االقتصادي

لقد استهدفت الجماعات والتنظيمات اإلرىابية تدمير البنى األساسية لالقتصاد الوطني

بتدمير السكك الحديدية وقطع الطرقات وقطع خطوط الهاتف والكهرباء والجسور وحرؽ

المحاصيل الزراعية وتدمير المنشآت االقتصادية
-2التهديد االجتماعي

نجحت الجماعات اإلرىابية في نشر ثقافة الخوؼ بين مختلف الفئات االجتماعية

خصوصا في األحياء الشعبية والفقيرة  ,أو مجموعة مهنية كالمدرسين  ,أو المحامين  ,أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ171ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجمللة العربية لعلم االجتماع

عدد ( )81يوليو1086

المزارعين  ,أو الصحفيين  ...إلخ  ،وفي منتصف التسعينيات استطاعت الجماعات اإلرىابية

أف تزرع وتنشر الخوؼ والرعب بين أفراد المجتمع وأف تتحدى مؤسسات الدولة .
-2التهديد اإلعالمي

استخدمت الجماعات اإلرىابية حرب البيانات اإلعالمية التي تشرح فيها خططها

وأىدافها وتبنيها للعمليات التخريبية واإلرىابية .لقد تمكنت من خالؿ الحرب اإلعالمية من زرع

الخوؼ والرعب بين أوساط الشعب الجزائري. .
-6التهديد السياسي

بنت معظم الجماعات اإلرىابية خطابها السياسي على انتقاد النظاـ في حل العديد من

المشاكل االقتصادية والسياسة واالجتماعية ،وكذلك تفشي البيروقراطية والمحسوبية والرشوة
وتهميش الشباب من معظم المناصب الحيوية وتشجيع الطبقية على حساب العدالة االجتماعية.
-3التهديد الثقافي

ترى الجماعات اإلرىابية أف الفنانين والمثقفين والصحفيين ينشروف ويروجوف للثقافة

الغربية المعادية للقيم االجتماعية واإلسالمية ،لهذا فإرىابهم مباح ،كما عانى الكثير من المثقفين

والفنانين الجزائريين من الخوؼ والرعب.
-1التهديد األمني

إف الحرب على اإلرىاب ىي حرب أمنية أوال وقبل كل شيء .فالقنابل والمتفجرات

كانت توضع في كل مكاف :في األسواؽ الشعبية والمدارس والجامعات والمطارات والموانئ
والساحات العمومية وفي الحافالت والمساجد ودور السينما ومراكز الشرطة  ...إلخ ( زرواطي

1082 ،ـ ،ص ص .69-63

مقومات اإلستراتيجية الجزائرية:

خضعت اإلستراتيجية الجزائرية لسياستين على مرحلتين:

السياسة األولى :في مرحلة ما قبل الرئيس بو تفليقة :اعتمدت المنهج األمني

في مكافحة اإلرىاب ،وتهدؼ اإلستراتيجية إلى مكافحة الجريمة اإلرىابية انطالقا من
مبدأين رئيسيين ىما :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ172ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المكافحة عن طريق المنع:
تهدؼ إلى إحباط اإلرىاب قبل وقوعو يتطلب من رجاؿ األمن والقائمين على
أجهزة مكافحتو ،درجة عالية من اليقظة والمبادأة والمبادرة ،وأف تكوف أسرع من
المنظمات اإلرىابية في التفكير والتنفيذ ،وتهدؼ الى منع وقوع اإلرىاب أصال وتأمين

المواطنين من الترويع ،وإرساء دعائم السكينة واألمن عبر البالد.
المكافحة عن طريق القمع:

عادة ما تنطلق عملية القمع مباشرة بعد تنفيذ عملية إرىابية ،بهدؼ تدمير

الجماعات  /الخاليا اإلرىابية التي شاركت في العملية ،إلعادة الثقة في نفوس المواطنين
ولردع اإلرىابيين.
 ،وتكوف إجراءات القمع أو الردع على مستوى الشدة التي تتميز بها العملية

اإلرىابية من خالؿ آليات متطورة لمكافحة اإلرىاب من خالؿ اآلتي:
 -األمن الداخلي من خالؿ وزارة الداخلية.

وحدات مكافحة اإلرىاب التابعة للقوات المسلحة.السياسة الثانية :في مرحلة ما بعد تولي الرئيس بو تفليقة
سياسة العفو والوئاـ المدني

تبنى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجو الرئاسي سياسة الحوار والمصالحة

الوطنية من منطلق أنو ال يمكن أف نطوي صفحة العنف واإلرىاب من دوف حوار وطني

مع ضرورة إحالؿ سياسة الوئاـ المدني لبناء مستقبل أفضل لألجياؿ القادمة ،وبناء
االقتصاد الوطني لتوفير ظروؼ المعيشة الكريمة لجميع الجزائريين.
ولقد نجحت ىذه الخطة إلى حد كبير في تشجيع العشرات من المسلحين من

تسليم أسلحتهم بأنفسهم واالستفادة من ىذه السياسة الجديدة ،مما أدى إلى انخفاض
ملموس للعمليات اإلرىابية.
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بفضل ىذه اإلستراتيجية بدأت الجزائر تسترجع عافيتها وارتفع معدؿ االستثمارات
المحلية واألجنبية في مختلف القطاعات االقتصادية والتجارية والخدماتية  ,ومع ارتفاع

مداخيل الجزائر من النفط والغاز الطبيعي
الخطط اإلعالمية لنبذ اإلرىاب.

من الخطط المعتمدة في اإلستراتيجية الجزائرية استخداـ وسائل اإلعالـ الجماىيري

بشكل واسع لتوعية الجمهور بأخطار وأضرار اإلرىاب .وتم توظيف التلفزيوف بشكل رئيس
إلبراز بشاعة األعماؿ اإلرىابية واألضرار التي أحدثها اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ،كما تم بث
برامج توعية وإعالنات تلفزيونية وإذاعية تشجع الجمهور على التبليغ على المشبوىين .لقد
حاولت اإلستراتيجية اإلعالمية مشاركة الجمهور في عملية محاربة اإلرىاب ورفض األفكار

الهدامة.

-6اإلستراتيجية األمنية.

يعتبر الملف األمني من أكثر الملفات أىمية في اإلستراتيجية الجزائرية لمحاربة اإلرىاب

 ,وبالرغم من أف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبنى سياسة الحوار والمصالحة مع الجميع  ,إال أنو
لم يتجاىل الخيار األمني  ،وتعتمد اإلستراتيجية األمنية على تشكيل وتكوين وتدريب " فرؽ

تدخل سريعة "  .كما توجد فرؽ الشرطة التي ترتكز مهامها داخل المدف والتجمعات السكنية
الكبرى  ,وكذلك فرؽ الدرؾ الوطني التي تختص مهامها األمنية بالمناطق الواقعة ما بين المدف

والمناطق الريفية  ,باإلضافة إلى الجيش الشعبي الوطني التي تحمي مختلف الحدود البرية
والجوية والبحرية بما في ذلك المناطق النائية والجبلية .
-2التنسيق اإلقليمي والدولي

على المستوى اإلقليمي تلعب الجزائر دوراً بارزاً في مختلف المنظمات واالتفاقيات

اإلقليمية والدولية التي تسعى لمحاربة ظاىرة اإلرىاب ،وقد شاركت الجزائر في صياغة مختلف

القرارات التي تبنتها جامعة الدوؿ العربية ،خصوصاً ،وكذلك القرارات الرافضة لربط اإلسالـ
والمسلمين باإلرىاب (قرار الجامعة العربية رقم - 6622سبتمبر 1006ـ).
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-2المشاركة السياسية

تبنت اإلستراتيجية الجزائرية في بداية القرف الحادي والعشرين إتاحة فرص المشاركة

السياسية لمختلف التيارات واألحزاب السياسية المتواجدة في الجزائر بما في ذلك التيار

اإلسالمي المعتدؿ( .زرواطي ،مرجع سابق ،ص ص ) .11-16

رابعا  :المبادئ األساسية لالستراتيجية الجزائرية لمكافحة اإلرىاب :

نظراً لخطورة األوضاع قامت السلطات الجزائرية باتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية
والخطط الوقائية ،بهدؼ توفير الحملة للجميع وحرماف كل من يرتد عن الوئاـ المدني أو من
يحاوؿ تهديد األمن الوطني عموما نلخصها كما يلي:

تشكيل فرؽ "الحرس البلدي" ومجموعات "الدفاع الذاتي" في كل منطقة أو حي شعبي،

خصوصاً في األماكن النائية.

حصوؿ المواطنين على ترخيص من السلطات الرسمية لدخوؿ بعض المدف المهمة اقتصادياً في

الجنوب الجزائري والمعروفة بوجود منشآت نفطية كبيرة فيها.

منع امتالؾ األسلحة ومعاقبة كل من يمتلكها بدوف ترخيص .وبالنسبة ألسلحة الصيد فالبد من

تسجيلها وتسليمها للسلطات العسكرية المحلية.

السماح لألجهزة األمنية بمتابعة ومراقبة كل المكالمات الهاتفية والمراسالت اإللكترونية

المشبوىة (بأمر قضائي) .

مراقبة الحدود الجوية والبحرية والبرية ومختلف المطارات والموانئ وتزويد مختلف نقاط

العبور بأحدث أجهزة اكتشاؼ القنابل والمواد المتفجرة واألسلحة.

إنشاء بنك معلومات وبيانات خاصة بالمشبوىين ،ونشر صور المطلوبين من اإلرىابيين في

مختلف األماكن العمومية ووسائل اإلعالـ.

وضع جميع أنشطة المساجد ودور العبادة والجمعيات الدينية والخطب والدروس الدينية

تحت إشراؼ وزارة الشؤوف الدينية.

وضع األحزاب السياسية والجمعيات األىلية تحت إشراؼ ورقابة وزارة الداخلية( .نصر،

1006ـ )
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المحور الثالث :اإلستراتيجية السعودية في مكافحة اإلرىاب:

عقب موجة من الهجمات اإلرىابية التي بدأت في عاـ  ،1006أطلقت المملكة العربية
السعودية حملة واسعة لمكافحة اإلرىاب .ومثّل استخداـ اإلجراءات غير التقليدية
الهادفة إلى محاربة التبريرات الفكرية واأليديولوجية للتطرؼ جانباً أساسياً في الجهود
السعودية .وكاف الهدؼ الرئيس لهذه اإلستراتيجية ىو منازلة ومحاربة أيديولوجيا تؤكد
الحكومة السعودية أنها تستند إلى تفسيرات خاطئة ومنحرفة لإلسالـ وأكدت المقاربة

الليّنة ،أنو ال يمكن محاربة التطرؼ العنيف من خالؿ اإلجراءات األمنية التقليدية وحدىا.
( بوشبك 1080،ـ) .

تت ّكوف اإلستراتيجية السعودية من ثالثة برامج مترابطة تهدؼ إلى الوقاية وإعادة

التأىيل وتوفير النقاىة بعد اإلفراج عن المعتقلين .تسعى اإلستراتيجية السعودية «الليّنة»

سهلت ظهور التطرؼ،
وغير المباشرة لمحاربة اإلرىاب إلى معالجة العناصر الكامنة التي ّ

على أمل الحيلولة دوف ظهور المزيد من الحركات اإلسالمية المتطرفة والعنيفة .وكاف
الهدؼ الرئيس لجهود المملكة ىو تعزيز شرعية النظاـ القائم والقضاء على المعارضة
العنيفة للدولة ،عبر ترسيخ التفسير السعودي التقليدي لإلسالـ الذي يشدد على الطاعة

والوالء للدولة وقادتها وحماية النفس و الممتلكات( .الطيار  ،ـ ،1080ص ص -92
.)96

أوال :حالة اإلرىاب في السعودية.

أُسس تنظيم القاعدة في عاـ  1988من العرب الذين شاركوا في القتاؿ في أفغانستاف

ضد االتحاد السوفياتي وكاف الهدؼ المعلن للتنظيم ىو تأسيس خالفة إسالمية تشمل

العالم اإلسالمي كافة .وسعيا لتحقيق ذلك الهدؼ ،كاف تنظيم القاعدة يستهدؼ توحيد

المسلمين لقتاؿ الغرب خاصة الواليات المتحدة ،واإلطاحة باألنظمة اإلسالمية المتعاونة

مع الغرب ،والتخلص من النفوذ الغربي في الدوؿ اإلسالمية وىزيمة إسرائيل .وأصدر
التنظيم بيانا في فبراير )شباط ( 1998يعلن فيو تأسيس« الجبهة اإلسالمية العالمية
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للجهاد ضد اليهود والصليبيين » ويدعو كافة المسلمين إلى قتل المواطنين األميركيين –
سواء كانوا مدنيين أـ عسكريين  -باإلضافة إلى حلفائهم في كل مكاف .كما شهدت
المملكة في العقدين األخيرين من القرف الماضي سلسلة من األحداث اإلرىابية ،كاف

الكثير منها من قبل مشروع إيراف لتصدير الثورة .تالىا سلسلة من العمليات المتفرقة بعد
عودة عناصر إرىابية من أفغانستاف ،والغزو األمريكي للعراؽ.

ثانيا :التشريعات السعودية ومكافحة اإلرىاب:

الشريعة اإلسالمية :من أىم نقاط قوة اإلستراتيجية السعودية استنادىا إلى قواعد شرعية

أصيلة ،أعلنها صراحة فقاء المملكة ،من حيث إف الشريعة اإلسالمية تحرـ اإلرىاب وكل صور
الرعب والقتل والفوضى والفساد فى األرض.

صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فى المملكة العربية السعودية
حوؿ اإلرىاب ما يلى :تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عدداً من
االستفتاءات بشأف األحداث المفجعة التى وقعت فى بعض مدف المملكة ،ورأت أف ما
حصل أمر محرـ ،وأكدت اللجنة استنكار ىذا األمر أشد االستنكار تدعو المتأثرين
بالفكر الباعث على تلك الحوادث إلى أف يتقوا اهلل – عز وجل – ويثوبوا إلى رشدىم،

وعليهم أف يناقشوا ما يعرض لهم من شبو مع من يثقوف بعلمهم ودينهم من علماء بلدىم
ومفكريها استيضاحاً للحق واستجالء للحقيقة.

كما سبق لمجلس ىيئة كبار العلماء أف أصدر بياناً بتاريخ 8286/6/11ىػ جاء

فيو( :الواجب على كل من علم شيئاً عن ىؤالء المخربين أف يبلغ عنهم الجهة
المختصة).
كذلك أصدر المجلس فى دورتو التاسعة والخمسين التى انعقدت فى مدينة
الطائف ابتداء من تاريخ 8212/6/88ىػ البياف اآلتى نصو:

أف القياـ بأعماؿ التخريب ،والفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات ،عمل

إجرامي خطير ،وعدواف على األنفس المعصومة ،وإتالؼ لألمواؿ المحرمة ،فهو مقتض
للعقوبات الشرعية ،وتحريم الخروج على من تولى أمر األمة فيها.
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يستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ ىذا اإلجراـ أو تشجع عليو،
لكونو من أخطر األمور وأشنعها ،وقد عظم اهلل شأف الفتوى بغير علم ،وحذر عباده منها ،

وبين أنها من أمر الشيطاف

رأي وفتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ الشيخ المفتي العاـ للمملكة ورئيس

ىيئة كبار العلماء ،فقاؿ " وقد أجمع المسلموف إجماعاً قطعياً على عصمة دـ المسلم
وتحريم قتلو بغير حق ،وىذا مما يعلم من دين اإلسالـ بالضرورة ،ومما سبق من النصوص
الثابتة الصريحة تتضح عدة أمور أىمها:

تحريم قتل المسلم بغير حق  ،وأنو من أكبر الكبائر وأف من قتل مسلماً متعمداً
فقد توعده اهلل بالغضب واللعنة والعذاب األليم والخلود فى النار ،وأف الدـ الحراـ ىو

أوؿ المظالم التى تقضى بين العباد وحصوؿ الخزي يوـ القيامة لمن قتل مسلماً بغير حق

 ،وعظم حرمة المسلم حتى إنو أعظم حرمة من الكعبة  ،بل زواؿ الدنيا أىوف على اهلل من
قتل رجل مسلم ،كما إف اإلعانة أو اإلشارة أو تسهيل قتل رجل مسلم كلها اشتراؾ فى
قتلو وىؤالء جميعاً متوعدوف بأف يكبهم اهلل فى النار حتى لو اشترؾ فى ذلك أىل
السماء واألرض لعظم حرمة دـ المسلم (المشوح 1082، ،ـ )،

نظاـ جرائم اإلرىاب في السعودية
ب ػ ػػدأت الس ػ ػػعودية اعتب ػ ػػاراً م ػ ػػن ي ػ ػػوـ (الس ػ ػػبت المواف ػ ػػق األوؿ م ػ ػػن ربي ػ ػػع اآلخ ػ ػػر

 8262ىػ ػ ػ ) فػ ػػي تطبيػ ػػق نظػ ػػاـ «مكافحػ ػػة اإلرىػ ػػاب وتمويلػ ػػو» ،الػ ػػذي سػ ػػبق لمجلػ ػػس
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزراء إقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراره ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 86م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف األوؿ (ديس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبر) 1086ـ.
 -وحػ ػػدد النظػ ػػاـ ف ػ ػػي المػ ػػادة األولػ ػػى  :الجريم ػ ػػة اإلرىابيػ ػػة بأنهػ ػػا ك ػ ػػل فعػ ػػل يقػ ػػوـ ب ػ ػػو

الج ػ ػػاني تنفي ػ ػػذاً لمش ػ ػػروع إجرام ػ ػػي ف ػ ػػردي أو جم ػ ػػاعي بش ػ ػػكل مباش ػ ػػر أو غي ػ ػػر مباش ػ ػػر،

يقصػ ػ ػػد بػ ػ ػػو اإلخػ ػ ػػالؿ بالنظػ ػ ػػاـ العػ ػ ػػاـ ،أو زعزعػ ػ ػػة أمػ ػ ػػن المجتمػ ػ ػػع واسػ ػ ػػتقرار الدولػ ػ ػػة أو
تع ػ ػ ػريض وحػ ػ ػػدتها الوطنيػ ػ ػػة للخطػ ػ ػػر ،أو تعطيػ ػ ػػل النظػ ػ ػػاـ األساسػ ػ ػػي للحكػ ػ ػػم أو بعػ ػ ػػض

م ػ ػػواده ،أو اإلس ػ ػػاءة إل ػ ػػى س ػ ػػمعة الدول ػ ػػة أو مكانته ػ ػػا ،أو إلح ػ ػػاؽ الض ػ ػػرر بأح ػ ػػد مراف ػ ػػق
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الدول ػػة أو مواردى ػػا الطبيعي ػػة ،أو محاول ػػة إرغ ػػاـ إح ػػدى س ػػلطاتها عل ػػى القي ػػاـ بعم ػػل م ػػا
أو االمتن ػ ػ ػػاع عن ػ ػ ػػو ،أو التهدي ػ ػ ػػد بتنفي ػ ػ ػػذ أعم ػ ػ ػػاؿ ت ػ ػ ػػؤدي إل ػ ػ ػػى المقاص ػ ػ ػػد الم ػ ػ ػػذكورة أو
التحػ ػريض عليه ػػا  ،وج ػػاء ف ػػي الم ػػادة الثاني ػػة :ت ػػنص عل ػػى أف جػ ػرائم اإلرى ػػاب وتمويل ػػو
تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ػتثناء م ػػن مب ػػدأ اإلقليمي ػػة ،تس ػػري أحك ػػاـ ى ػػذا النظ ػػاـ عل ػػى ك ػػل
وف ػػي الم ػػادة الثالث ػػة :اس ػ ً

ش ػ ػػخص س ػ ػػعودياً ك ػ ػػاف أـ أجنبيػ ػ ػاً ارتك ػ ػػب – خ ػ ػػارج المملك ػ ػػة – جريم ػ ػػة م ػ ػػن الجػ ػ ػرائم
المنصػ ػ ػػوص عليهػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذا النظػ ػ ػػاـ ،أو سػ ػ ػػاعد علػ ػ ػػى ارتكابهػ ػ ػػا ،أو شػ ػ ػػرع فيه ػ ػ ػا ،أو

ح ػ ّػرض عليه ػػا ،أو أس ػػهم فيه ػػا ،أو ش ػػارؾ فيه ػػا ،ول ػػم يح ػػاكم عليه ػػا؛ إذا كان ػػت ته ػػدؼ

أي مم ػ ػػا ي ػ ػػأتي :تغيي ػ ػػر نظ ػ ػػاـ الحك ػ ػػم ف ػ ػػي المملك ػ ػػة  ،وتعطي ػ ػػل النظ ػ ػػاـ األساس ػ ػػي
إل ػ ػػى ّ

للحك ػ ػػم أو بع ػ ػػض م ػ ػػواده ،أو حم ػ ػػل الدول ػ ػػة عل ػ ػػى القي ػ ػػاـ بعم ػ ػػل أو االمتن ػ ػػاع عن ػ ػػو ،أو

ق ػػاـ باالعت ػػداء عل ػػى الس ػػعوديين ف ػػي الخ ػػارج ،أو اإلضػ ػرار ب ػػاألمالؾ العام ػػة للدول ػػة ف ػػي
الخ ػ ػػارج بم ػ ػػا ف ػ ػػي ذل ػ ػػك الس ػ ػػفارات أو غيرى ػ ػػا م ػ ػػن األم ػ ػػاكن الدبلوماس ػ ػػية أو القنص ػ ػػلية

التابع ػػة له ػػا  ،وغيرى ػػا م ػػن الجػ ػرائم وتمي ػػز ق ػػانوف المملك ػػة بأن ػػو ل ػػيس عق ػػوبي فق ػػط ب ػػل
أسػ ػػس وأكػ ػػد سػ ػػماحة اإلسػ ػػالـ كمػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي المػ ػػادة الػ ػ ػ( :16التػ ػػي تركػ ػػز علػ ػػى توعيػ ػػة
المػ ػ ػػوقفين)  ،وتنشػ ػ ػػأ مراكػ ػ ػػز متخصصػ ػ ػػة تكػ ػ ػػوف مهماتهػ ػ ػػا التوعيػ ػ ػػة التربويػ ػ ػػة للموقػ ػ ػػوفين
والمحكػ ػػوـ علػ ػػيهم فػ ػػي أي مػ ػػن الج ػ ػرائم المنصػ ػػوص عليهػ ػػا فػ ػػي ىػ ػػذا النظػ ػػاـ وتصػ ػػحيح
أفكػ ػػارىم وتعميػ ػػق االنتمػ ػػاء الػ ػػوطني لػ ػػديهم ،وتحػ ػػدد قواعػ ػػد أعمػ ػػاؿ اللجػ ػػاف فػ ػػي ىػ ػػذه

المراك ػ ػػز وكيفي ػ ػػة تش ػ ػػكيلها  ،والم ػ ػػادة ال ػ ػ ػ  ،13ت ػ ػػنص عل ػ ػػى أف تُنش ػ ػػئ وزارة الداخلي ػ ػػة

دوراً تس ػ ػ ػ ػػمى «دور اإلص ػ ػ ػ ػػالح والتأىي ػ ػ ػ ػػل» تك ػ ػ ػ ػػوف مهماته ػ ػ ػ ػػا االعتن ػ ػ ػ ػػاء ب ػ ػ ػ ػػالموقوفين
والمحكػ ػػوـ علػ ػػيهم فػ ػػي أي مػ ػػن الج ػ ػرائم المنصػ ػػوص عليهػ ػػا فػ ػػي ىػ ػػذا النظػ ػػاـ ،وتسػ ػػهيل
ان ػ ػػدماجهم ف ػ ػػي المجتم ػ ػػع ،وتعمي ػ ػػق انتم ػ ػػائهم ال ػ ػػوطني ،وتص ػ ػػحيح المف ػ ػػاىيم الخاطئ ػ ػػة

لػ ػػديهم .ويصػ ػػدر وزيػ ػػر الداخليػ ػػة قواع ػ ػد تنظػ ػػيم ىػ ػػذه الػ ػػدور ومكافػ ػػآت العػ ػػاملين فيهػ ػػا

والمتعاونين معها.
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ثالثا :اإلستراتيجية السعودية في مكافحة اإلرىاب

تتلخص السياسة السعودية لمكافحة التطرؼ واإلرىاب في خطة أُطلق عليها

«إستراتيجية الوقاية وإعادة التأىيل والنقاىة» .وتوجز اإلستراتيجية األىداؼ والتحديات
التي تواجهها السلطات السعودية ،كما تحدد وسائل مكافحة انتشار وجاذبية

األيديولوجيات المتطرفة.

وتت ّكوف اإلستراتيجية من ثالثة برامج مترابطة ،تهدؼ إلى ردع األفراد عن التورط

في التطرؼ ،وتشجيع إعادة تأىيل المتطرفين واألفراد الذين يتورطوف معهم ،وتوفير برامج
النقاىة لهم لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع بعد اإلفراج عنهم.
طبيعة التهديدات اإلرىابية في المملكة

تنظر حكومة المملكة العربية السعودية على الصراع ضد التطرؼ العنيف بوصفو
جزءاً من «حرب أفكار» تتمحور حوؿ مسائل الشرعية والسلطة ،ولتحقيق النصر ،تكافح
شوىوا اإلسالـ الصحيح ، .وتركز
الحكومة لدمغ المتطرفين باالفتقار إلى الشرعية ألنهم ّ
الحكومة على تصحيح األفكار المتطرفة ،وتطمح الدولة إلى مساعدة المؤمنين المضللين

على العودة إلى الفهم الصحيح لإلسالـ.

تهدؼ اإلستراتيجية السعودية الليّنة في مكافحة اإلرىاب :الوقاية وإعادة التأىيل
والنقاىة وتنطلق من أف العلماء الحقيقيين والسلطات المطلعة فقط ،ىم القادروف على
المشاركة في أنشطة محددة كإجازة ممارسة الجهاد المباح .وتتسق ىذه األىداؼ مع

شدد على خصائص كالوالء واالعتراؼ بالسلطة
كثير من سمات اإلسالـ ،والذي ي ّ

والطاعة للقيادة (األلمعي1002 ،ـ  ،ص ص ) 26-22

تنبثق اإلستراتيجية من اإلقرار بأنو ال يمكن إلحاؽ الهزيمة بالتطرؼ الراديكالي
اإلسالمي العنيف بالوسائل األمنية التقليدية وحدىا .بالحاؽ الهزيمة بالبنية األيديولوجية
التي تدعم العنف السياسي وتغذيو .وعلى ىذا فإف اإلستراتيجية السعودية تكافح لدحض

تلك األفكار التكفيرية ،وتشجيع إعادة تأىيل المذنبين.
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-1مقومات اإلستراتيجية السعودية:
يشير اللحياني إلى األساليب التوجيهية والتوعوية التي استخدمتها وزارة الداخلية
لمحاربة األفكار اإلرىابية ورؤيتها إلستراتيجية للتعامل مع الجذور واألسباب من خالؿ

لجنة المناصحة والرعاية المباشرة من مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعية
والذي حدد أىدافو بدقة على رأسها اإلسهاـ في نشر مفهوـ الوسطية واالعتداؿ ونبذ

التطرؼ فكراً وسلوكاً ،وتحقيق التوازف الفكري والنفسي واالجتماعي لدى الفئات
المستهدفة (اللحياني8262 ،ىػ ،ص ص.) 832 -836
وتتضمن إستراتيجية المناصحة ثالثة برامج رئيسية:

تعمل الحكومة السعودية جاىدة ،من خالؿ ىذا البرنامج وبرامج أخرى ،ىدفها
حماية اإلنساف ،و أنها تهتم تماماً بكل فرد ،وأنها لذلك ستفعل كل ما يتطلبو األمر لدعم

ورعاية شخص ما .ويمثل ىذا جانباً أساسياً من البرنامج وحجة رئيسة تستخدمها في
«حرب األفكار( ».العميري ، 1002 ،ص ص 11-16
المقوـ األوؿ :الوقاية الشاملة

وتشمل ىذه البرامج نشاطات لتثقيف الجمهور في شأف اإلسالـ الراديكالي
ومخاطر التطرؼ ،إضافة إلى تحييد الميل إلى التطرؼ عن طريق توفير البدائل .ويهدؼ

كثير من ىذه البرامج ،التي تطبق من خالؿ «إدارة اإلرشاد» في وزارة الداخلية ،إلى
مواجهة التطرؼ من خالؿ تشجيع ونشر تفسير أكثر حصافة ويخلو من التكفير للعقيدة

الدينية ،والمتطرفوف أنفسهم ليسوا الجمهور األساسي لهذه البرامج ،بل الجمهور األوسع
الذي قد يتعاطف مع المتطرفين ،وأولئك الذين ال يشجبوف المعتقدات التي تقود إلى
التطرؼ ،كما بدأت وزارة اإلعالـ سلسلة من المشروعات ،بعضها للشباب وبعضها اآلخر
للكبار ،مستخدمة التلفزيوف والصحف ووسائل االتصاؿ األخرى .وعلى نحو مشابو،

ترعى وزارة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد محاضرات ودروساً في
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المساجد في كل أنحاء البالد ،مستخدمة الخطباء والمواد التي يوصي بها خبراء مكافحة
التطرؼ.

برامج الوقاية في المدارس
تنظّم وزارة التربية محاضرات وبرامج في مدارس المملكة لتعليم وتحذير التالميذ

في سن مبكرة من مخاطر التطرؼ وآثار اإلرىاب والعنف .ومن خالؿ الكتب والنشرات
والمواد التي توزع في المناسبات ،وتهدؼ البرامج إلى تنوير آباء التالميذ والعائالت.
وقامت الحكومة كذلك بخطوات لمكافحة عمليات التجنيد اإلرىابي في

المدارس .بتحديد وتوعية وتأىيل أكبر مصدر للميل إلى التطرؼ في النظاـ التعليمي وىم
«المدرسوف المنحرفوف» الذين يسيئوف استغالؿ وقتهم مع التالميذ بمناقشة قضايا خارج
المنهاج الدراسي ،مثل السياسة والدين والدفاع عن المواقف المتطرفة. .
حملة العالقات العامة واالتصاؿ
مثّلت الحملة الشاملة للمعلومات العامة والتوعية جانباً أساسيا من البرنامج الوقائي

السعودي .وتهدؼ ىذه الجهود إلى تعزيز التعاوف بين الدولة والجمهور ،وتسليط الضوء
على الضرر الذي تسبب فيو اإلرىاب والتطرؼ ،ووضع حد لدعم الجمهور وتسامحو مع

المعتقدات المتطرفة .في أعقاب تفجيرات الرياض في عاـ  ،1006والحملة التالية التي
بدأىا تنظيم القاعدة في شبو الجزيرة العربية ،وضعت الحكومة السعودية الفتات ولوحات

في أنحاء الرياض ترّكز على شرور اإلرىاب ،وسعت الحملة كذلك إلى تسليط الضوء
على التضحيات التي قدمها ضباط األمن.

المقوـ الثاني :إعادة التأىيل وتنظيم برامج اإلرشاد.

يش ّكل برنامج اإلرشاد لب اإلستراتيجية السعودية إلعادة التأىيل ،وىو محاولة

شاملة إلعادة تأىيل وتثقيف المتطرفين والمتعاطفين معهم ،من خالؿ نقاشات دينية

مكثفة ونصائح نفسية لفك ارتباطهم بالتطرؼ ،ولتشجيع المتطرفين على إدانة

«المعتقدات اإلرىابية» ،وخصوصاً عقيدة التكفير .يقدـ برنامج اإلرشاد من قبل
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مجموعة تسمى «اللجنة االستشارية» في وزارة الداخلية ،ولها ممثلوف دائموف في سبع
مدف كبرى .ويقوـ أعضاؤىا بزيارة السجوف في أنحاء البالد ويلتقوف مع المحتجزين فيها.
وتت ّكوف اللجنة من أربع لجاف فرعية ىي:

اللجنة الدينية الفرعية ىي أكبر اللجاف ،وىي تشارؾ بشكل مباشر في الحوارات

مع السجناء ،إضافة إلى النقاشات الدينية والتعليمات التي تش ّكل العملية اإلرشادية.

ويعد أسلوب االتصاؿ واحداً من أىم العوامل في اختيار أعضاء اللجنة الفرعية.

اللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية وأعضاؤىا مسؤولوف عن تقييم الوضع

االجتماعي للسجين ،وتحليل أي مشكالت نفسية يعانيها ،وتقييم سلوؾ السجين
وطواعيتو خالؿ البرنامج.
اللجنة األمنية الفرعية تؤدي عدداً من الوظائف ،لكنها ليست كلها معروفة علناً.
وتقيّم اللجنة السجناء لجهة المخاطر األمنية التي قد يشكلونها ،وتقدـ توصيات بشأف
اإلفراج عنهم ،عبر االستعانة بمعلومات من اللجنة الدينية الفرعية واللجنة النفسية

واالجتماعية الفرعية.

اللجنة اإلعالمية الفرعية ،التي ترِّكز على تقديم الخدمات والتعليم ،فتأخذ على

عاتقها توفير المواد الخاصة بالبرنامج ،إلى جانب المواد التعليمية األخرى الستخدامها

في المدارس والمساجد .وجمهورىا المستهدؼ من الشباب السعوديين الذين يُعتبروف
أكثر شريحة معرضة لخطر التجنيد على يد المتطرفين.
تجري تنفيذ العملية اإلرشادية داخل السجن وخارجو .فإعادة التأىيل تبدأ في

السجن ،وفي نهاية المطاؼ يُنقل المشاركوف إلى مؤسسة خارج السجن الستكماؿ عملية

إعادة التأىيل. .

المقوـ الثالث :برامج النقاىة
تتكوف برامج النقاىة التي تشرؼ عليها وزارة الداخلية من مبادرات عدة ،من بينها
ّ

برنامج انتقالي للمعتقلين من أجل تسهيل عودة انخراطهم في المجتمع ،وبرامج إلعادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ183ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دمج العائدين من معتقل غوانتانامو ،وسياسات تساعد في الحيلولة دوف قياـ المعتقلين
الذين يُطلق سراحهم بارتكاب جرائم جديدة .وجميع ىذه البرامج تلجأ إلى الشبكة
االجتماعية المحيطة بالفرد ،مثل ضماف تعاوف األسرة في المساعدة على حماية المعتقل
الذي يتم اإلفراج عنو من االنحراؼ مجدداً .ويتم نقل السجناء الذين اجتازوا عملية
إعادة التأىيل بنجاح ،إلى مركز خارجي متخصص يُسمى «مركز الرعاية إلعادة التأىيل»

لتسهيل عودتهم إلى المجتمع ،ومن أىم برامجها الدعم االجتماعي الذي يمنح عادةً
خالؿ فترة االعتقاؿ ال يتوقف بعد اإلفراج عن الشخص المعتقل من مركز الرعاية إلعادة
التأىيل .والهدؼ من االستمرار في توفير ىذه الخدمات ىو الحيلولة دوف حصوؿ
انتكاسة لدى ىذا الشخص ،وذلك عبر اإلسراع بتلبية حاجاتو االجتماعية قبل أف تتحوؿ

إلى مشاكل تؤرقو .وعندما يتم التأكد بأف ىذا المعتقل قد تراجع عن المعتقدات التي كاف
يتمسك بها في السابق ،يتم تقديم المساعدة لو للحصوؿ على عمل ،وعلى بعض المنافع
األخرى (برامج المناصحة  /برامج النقاىة) .

رابعا :المبادئ األساسية لالستراتيجية السعودية:
يستند برنامج اإلرشاد إلى العديد من التقاليد السعودية ،بما في ذلك مفاىيم

االستيعاب واإلقناع ،واستخداـ الشخصيات الدينية في نظاـ السجوف .ولبرنامج اإلرشاد
جذوره في حملة مشاركة شعبية مرّكزة أطلقتها قبل بضع سنوات وزارة الداخلية ،لمعالجة
اوضاع السجناء في السجوف السعودية.

وقد اختارت الوزارة عشرة من رجاؿ الدين من كل محافظة لزيارة السجوف
والتفاعل مع السجناء ،وقد زادت حقيقة استقاللية «رجاؿ الدين» ووضعيتهم بوصفهم

غير موظفين لدى الحكومة ،من مصداقيتهم عندما التقوا بأفراد عائالت السجناء.

وتم ّكن الشيوخ من طمأنة عائالت السجناء وتبديد الكثير من المزاعم عن

االنتهاكات والتعذيب في السجوف ،وترسيخ جذور لأللفة ،التي ساعدت في ترسيخها
الحقاً ،من إقناع عائالت السجناء بأف أقاربهم يعاملوف بشكل الئق من جانب الدولة.
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على غرار جهود إعادة التأىيل ،تعتمد برامج النقاىة السعودية على ثقافة برامج
إعادة دمج السجناء الراسخة في البالد .وتمنح بعض المبادرات األخرى مثل «صندوؽ
المئوية» قروضاً تتيح للسجناء المفرج عنهم بدء أعمالهم الخاصة .وغالباً ما تتعاوف
المنظمات الخيرية مع الحكومة ،لمساعدة السجناء في الحصوؿ على وظيفة ،بينما
تساعد منظمات غير حكومية أخرى السجناء وعائالتهم ،عبر توفير المواد الغذائية

والمالبس في المناسبات الدينية خاصة شهر رمضاف (األلمعي ،مرجع سابق ص ص
)61-62

المحور الرابع :تقييم االستراتيجيات العربية في محاربة اإلرىاب:
وفي إطار ما جاء في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب والنتائج األنية

لالستراتيجيات العربية التي تؤكد أف اإلرىاب لم ينتو ،ومن المهم البحث عن آليات
عملية لمواجهة االرىاب من جذوره من خالؿ استيعاب كل من وقع فى فخ التضليل فى

فهم الشريعة اإلسالمية الغراء ،مع العمل على إعادة دمجهم فى المجتمع ،وتصحيح
مفاىيمهم من خالؿ الوصوؿ إلى مستوى فكرى آمن ومتوازف لهم ولمجتمعهم بمناقشة
جوانب مهمة يقع كثيروف بسببها فى كثير من الخلط والتضليل منها :التكفير ،الوالء
والبراء ،البيعة ،اإلرىاب ،القوانين الفقهية للجهاد.

لقد تأثرت استراتيجيات مواجهة اإلرىاب برؤيتين:

األولى شمولية متعددة الجوانب في البحث عن األسباب والدوافع ومحاولة

معالجتها والثانية قررت منذ البداية أنو فعل قتل مهما كانت أسبابو يهدد قيماً عليا ىي
الحرية والديمقراطية البد من مواجهة العنف بالقوة.
أسباب التباين في النتائج:

معظم االستراتيجيات العربية لمكافحة ظاىرة اإلرىاب تركز وبالدرجة األولى على

اإلستراتيجية األمنية ،وبالرغم من ضرورتها وأىميتها ،فإنها على المدى البعيد ال تكفي

وغير قادرة على االستجابة لمستلزمات المرحلة والتحديات التي تفرضها ىذه الظاىرة .إف
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اإلستراتيجية الشاملة التي تكفل تنمية شاملة ومستدامة تحقق آماؿ الشباب وىي الكفيلة
بتحقيق نتائج إيجابية .يرجع التباين الشديد في نتائج تطبيق االستراتيجيات العربية إلى

العديد من األسباب:

طبيعة النظاـ السياسي

طبيعة المنظمات اإلرىابية ومطلقاتها

اختالؼ المنظور األمني

اختالؼ القوانين والتشريعات

تقييم التجارب المصرية والجزائرية والسعودية.

وضمن ىذه الدراسة حاولنا التركيز على تجارب كل من مصر ،والجزائر ،والمملكة العربية

السعودية في محاربة اإلرىاب والتطرؼ ،حيث تبين لنا من نتائجها ما يلي:
التجربة المصرية

إف التجربة المصرية ىي من أكثر التجارب العربية تشدداً في تعاملها مع ىذه اآلفة

الخطيرة ،وىذا نظرا لبشاعة األعماؿ اإلرىابية التي تعرضت لها واستهدافها المستمر
للبنى االقتصادية ومصادر الدخل القومي المتمثل في السياحة ،وكذلك وجود عدد من

منظري الفكر اإلرىابي المحلي والعالمي بها .وبالرغم من استخدامها لعدة حلوؿ
وأساليب لمحاربة ومحاصرة الظاىرة؛ فأنها تركز تركيزاً أكبر على الحاؿ األمني والقانوني،
كتشديد العقوبات التي تصل إلى اإلعداـ والسجن المؤبد.

وتسعى اإلستراتيجية المصرية لمحاربة اإلرىاب بإشراؾ كل األطراؼ اإلقليمية

والدولية بحجة أف اإلرىاب ىو ظاىرة عالمية من حيث األسباب واألفكار والممارسات

والعمليات ومن ثم يحتاج إلى حلوؿ وتنسيق إقليمي ودولي لمحاربتو ،وىذا ما يفسر

نشاط الدبلوماسية المصرية في مختلف المؤتمرات والندوات العربية واإلفريقية والدولية
إلدراج ملف اإلرىاب في أجندتها.
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التجربة الجزائرية
تحاوؿ التجربة الجزائرية أف توازف ما بين الحلين األمني والدبلوماسي ،أو بما
يسمى في الخطاب السياسي الجزائري "بسياسة المصالحة الوطنية" وتسعى اإلستراتيجية

الجزائرية إلى الحفاظ على الخطط والبرامج األمنية المتشددة ،ومعاقبة مرتكبي العمليات
اإلرىابية بشدة وتكوين وتدريب فرؽ التدخل الخاصة؛ وفي نفس الوقت ،ومع تبني
سياسة الحوار والوئاـ المدني والمصالحة الوطنية بين كل أبناء الجزائر ،كما تم إطالؽ
نسبة كبيرة من المسجونين المتهمين بالتورط في أعماؿ إرىابية ،لكن من دوف أف يتسببوا

في قتل جزائريين أو أجانب .وتضمن مشروع المصالحة الوطنية إعادة إدماجهم اجتماعياً
ومادياً ،وذلك بتوفير فرص التكوين والعمل والمساعدات المادية لهم .وتم فتح باب
الحوار والنقاش مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وفتح مجاؿ المشاركة السياسية.
التجربة السعودية

خالصة تقييم التجارب الثالث المصرية والجزائرية والسعودية:

من خالؿ عرض وتحليل االتجاىات اإلستراتيجية الوقائية لمكافحة اإلرىاب بين

اتجاىين رئيسين ىما :الهجومية والدفاعية ،ومراجعة حالة اإلرىاب اآلتي والمستقبل
يمكن تحديد خيارات القوة األنسب وآلياتها األكثر فاعلية ارتباطاً بالمكاف والزماف ومن

أىم صور تلكم القوة واتجاىات ومجاالت عملها:

القوة الصلبة (نموذج الحرب على اإلرىاب ،من خالؿ العدالة الجنائية).

القوة الناعمة (االقتصاد ،السياسية ،اإلعالـ.).
القوة الصلبة والناعمة معاً (إكراىي ،إقناعي).

ومن قراءة االستراتيجيات الثالثة يتضح لنا أف ثمة خالفات جوىرية في طبيعة

وأولويات التدخل بين االتجاىات خاصة في مراحل إدارة اإلستراتيجية تنفيذىا على أرض
الواقع :بين األمني والتنموي والفكري والسياسي .والجدوؿ رقم ( ) 8التالي يوضح

أولويات العمل في مراحل إدارة إستراتيجية وفق سياسة كل دولة
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الجدوؿ رقم () 8

أولويات العمل في مراحل إدارة إستراتيجية
ترتيب األولويات في مراحل إدارة إستراتيجية
الدولة

األولى

الثانية

الثالثة

مصر

أمني

تنموي /أمني

أمني /فكري

الجزائر

أمني

تنموي /أمني

أمني /سياسي

السعودية

أمني

فكري /أمني

تنموي /شامل

(الحالية)

الحاجة إلى إستراتيجية تكاملية

من خالؿ ما تقدـ يتضح أف استخدـ أكثر من إستراتيجية ىو الحل األمثل لمكافحة

اإلرىاب فاإلرىاب ثقافة وأيديولوجية وفكر وفعل ،كما أنو انعكاس لبيئة سياسية واقتصادية
وثقافية ودينية ومن ىنا يجب على الدوؿ واألنظمة معالجة اإلرىاب من زاوياه المختلفة وأىم

زاوية ىي الفكر وتبني األفكار الظالمية التي ينشرىا منظرو اإلرىاب في أوساط الشباب.

فالتضليل والتزييف ونشر الدعاية واألكاذيب ال يحارب ويعالج باإلجراءات الردعية

والقمعية وبالقوة وإنما بالحوار والموعظة والهدايا واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.

فاإلرىاب ال يعالج بالقوة فقط .ومن ىنا نرى أف تقديم وصفة تعد مزيجاً من التجربة المصرية

والتجربة الجزائرية والتجربة السعودية تكوف إستراتيجية مثلي وفعالة لمعالجة اإلرىابي فكرياً
وسياسياً وأمنياً.
من جهة أخرى نالحظ أف الدوؿ العربية قاطبة مطالبة بإجراء إصالحات جوىرية على

مختلف الصعد ،من خالؿ توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتفعيل المجتمع المدني ،كما

أنها مطالبة باإلصالح االقتصادي ،وتنويع مصادر الدخل والقضاء على البطالة والتهميش
وإشراؾ الشباب في العملية االقتصادية.

الدوؿ العربية كذلك بحاجة إلى إصالح منظومتها التعليمية ،كي تستجيب لمقتضيات

العصر ومتطلبات التنمية المستدامة .اإلعالـ العربي كذلك بحاجة إلى إصالح ليصبح ناقداً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ188ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفاعالً ومساىماً في خلق مجتمع واع ومسؤوؿ ،يسهم الجميع فيو في تصحيح الهفوات
واألخطاء والتجاوزات ووضع الحلوؿ الناجحة والبناءة.
أىمية بعد السيسيولوجيا بجوار االستراتيجيا:

إف محاولة تقييم االستراتيجيات جاء من منطلق  ..رؤية كلية للباحث حوؿ

الظاىرة التي تحولت إلى قضية مجتمعية وفي أوجها صراع بين ىويتين أو أيدولوجيتين.
ورؤيتي الكلية تأتي من خالؿ طرح ىذه األسئلة ىي من؟ وماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ عند تحليل

االستراتيجيات

وكاف االتجاه اإلستراتيجي لإلجابة عن من؟ ىو أمني وجنائي ،ولإلجابة عن ماذا؟

بتوصيف ظاىرة اإلرىاب ذاتها وجذور الغلو والتطرؼ الديني التي على أساسو برر اإلرىاب
وصاغ أيدولوجيتو وإدارتها لو ،بكل صوره من التطرؼ إلى استخداـ العنف المسلح ،وكاف

االتجاه االستراتيجي لإلجابة عن ماذا؟ ىو فكري وفقهي ،وقبل صياغة اإلستراتيجية وفي
محاولة لتوصيف الظاىرة جرت دراسات عديدة عن أسباب الظاىرة واإلجابة عن لماذا؟ وىي
عملية البحث في أسباب الظاىرة والدوافع خلفها [وكاف االتجاه االستراتيجي لإلجابة عن

لماذا ىو سوسيولوجي وسيكولوجي ،أما اإلجابة عن كيفية التعامل ومعالجة الظاىرة ،فقد

تراوحت الرؤى لالتجاىات ما بين عسكري وأمني وجنائي وفكري .وأخيراً تنموي . ،وفي
رأيي أف التباين النسبي في نتائج تنفيذ استراتيجيات مكافحة اإلرىاب كاف في مدى دقة
تحديد االتجاه أو تغليب اتجاه على آخر أو المزج اإلستراتيجي بينهم .كما يتضح أف تأخر

دمج السيسيولوجيا مع االستراتيجيا كاف سبباً في استمرار واستفحاؿ اإلرىاب بكل صوره،
خاصة في المراحل األولى من تنفيذ االستراتيجيات.
القسم الثالث :رؤية لتطوير اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرىاب:

إف محاربة ظاىرة اإلرىاب فػي العػالم العربػي تسػتوجب فهػم طبيعػة التحػوالت الكبػرى

التػػي تح ػدث إقليمي ػاً ودولي ػاً ،وكػػذلك تطػػور أنمػػاط وأسػػاليب التفكيػػر والسػػلوؾ االجتمػػاعي

وحاجة المجتمع خاصة فئة الشباب إلى العػيش الكػريم واالسػتفادة مػن فػرص التطػور والتقػدـ

والرق ػػي بك ػػل عدال ػػة وديمقراطي ػػة .كم ػػا أف توحي ػػد الجه ػػود العربي ػػة ف ػػي مختل ػػف المج ػػاالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ189ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والميادين والقطاعات والقيػاـ باإلصػالحات األساسػية التػي تضػمن العدالػة االجتماعيػة وفػرص
العمل وتحترـ حقوؽ المواطن العربي ىي الكفيلة لمحاربة ،بل وتجفيف منابع اإلرىاب.
المحور األوؿ :االتجاىات اإلستراتيجية لمكافحة اإلرىاب وأسباب مراجعتها:
أوال :حالة اإلرىاب عربيا.

ال يمكن فهم ظاىرة اإلرىاب الهادرة التي أصابت العالم العربػي بضػرباتها المػدمرة إال

بوضػػعها فػػي سػػياقها العػػالمي ،ونعنػػي بهػػا التحػػوالت والعوامػػل التػػي أثػػرت بشػػكل مباشػػر علػػى

الظاىرة ،منذ أواخر القرف العشرين والتي مهدت لظهور خريطة جديدة لإلرىاب.
العوامل والتحوالت المؤثرة على حالة اإلرىاب عربيا:

حال ػػة صػ ػراع ثن ػػائي القطبي ػػة ب ػػين ال ػػذات اإلنس ػػانية (الم ػػواطن الش ػػبكي) وب ػػين الع ػػالم

االفتراضي (المجتمع الشبكي) .

الفاعل الدولى الػذي يقػدـ الػدعم الخػارجي لزيػادة القػدرات القتاليػة للجماعػة العنيفػة

ويمكن أف يشتمل على نقل األسػلحة والمػاؿ والمعلومػات باإلضػافة إلػى تػوفير مػالذات آمنػة

لإلرىابيين أو محميات عبر الحدود أو الدعم الدبلوماسي.

رأى بعض القطاعات الشعبية أف الحكومة غير ذات تأثير ،وأربط بين سياستها العامة،

وعدـ القدرة على حل المشكالت المجتمعية من ناحية أخرى.

وجود جماعػات مػن السػكاف مػن أصػوؿ عرقيػة مختلفػة عػن غالبيػة السػكاف ،ولػديهم

ت ػػاريخ ف ػػي معارض ػػة النظ ػػاـ أو ل ػػديهم ثقاف ػػة ت ػػدعم العن ػػف أو تب ػػرره مث ػػل جماع ػػة «اإلخ ػػواف

المسلمين» في مصر على سبيل المثاؿ

استمرار حالة العنف فػي العديػد مػن البػداف العربيػة مثػل العػراؽ وسػوريا والػيمن وليبيػا،

وىػػو مػػا يفػػرخ ك ػػوادر إرىابيػػة أكثػػر تش ػػددا وعنفػػا ،خاصػػة حال ػػة عػػودتهم لػػبالدىم ح ػػاملين

أجندات لتنظيمات إرىابية دولية مثل القاعدة.

العامل األخير ىو وجود مساحة جغرافية في بعض البلداف غيػر خاضػعة تمامػاً لسػيطرة

الحكومة المركزية .ولعل سيناء في مصر تمثل ىذه الحالة وىو الذي أدى إلى شيوع اإلرىاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ190ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىنػػاؾ ،وكػػذا المنػػاطق النائيػػة جنػػوب صػػحراء الجزائػػر ،وجنػػوب السػػعودية علػػى طػػوؿ الحػػدود
الممتدة مع اليمن.

وكػػل ىػػذه العوامػػل أغلبهػػا طارئػػة علػػى االسػػتراتيجيات المخططػػة وبعػػد صػػياغتها حتػػى

العقد الماضػي ،وىػو مػا دفعنػا للتفكيػر فػي مراجعػة ىػذه االسػتراتيجيات القائمػة والبحػث فػي
إستراتيجية تكاملية جديدة للتغلب على الصعوبات التي أدت إليها ىذه العوامل.

خريطة جديدة لإلرىاب في العالم العربي:

في ظل حالة السيولة السياسية في بلداف الربيع العربي  ،وانعداـ توافر الخبرة

لدى الحاكمين الجدد  ،وىو ما دفع الفاعل الخارجي للتدخل والعمل على تفجير
البلداف العربية من الداخل  ،كما راجت تجارة اإلرىاب و صفقات السالح واالتجار في
البشر تحت زعم الجهاد وظهر تحالف دولي لو مصالح في نشر اإلرىاب في عالمنا

العربي بعد أف بلغ تعداد المتطوعين متعددي الجنسيات العربية اإلسالمية في الخاليا

العنقودية لتنظيم القاعدة اآلالؼ من المغرر بهم بحديث اإلفك عن الجهاد ، .وتشارؾ
فيها بوضوح كامل دوؿ إقليمية بالتمويل او باحتضاف الجماعات اإلرىابية أو الدعم
السياسي والدعائي ،وبتقديم األسلحة والتدريب وتشكيل الميليشيات المسلحة وتقديم
الخبرات االستخبارية ،والدعاية السوداء  ،وإنشاء المواقع االليكترونية للتواصل مع

مرتكبي االعماؿ اإلرىابية فى الداخل ،والتحريض ضد النظاـ والمجتمع وترويع أفراده
وإثارة الشكوؾ فى التطورات السياسية الجارية فى البالد والهادفة إلى استكماؿ بناء

المؤسسات.
و ىناؾ بالفعل خريطة جديدة لإلرىاب خرجت ميليشياتها من عباءة قوى

اإلرىاب السياسي من المتأسلمين  ،وعلى رأسها جماعة اإلخواف والقاعدة ،التي
انكشفت حقيقتها للمواطن العربي البسيط بتساؤلو عن ماذا قدمت ىذه الجماعات
لإلسالـ سوى تشويو صورتو وسمعتو في الغرب  ،ومع تطور األحداث ،ودخوؿ متغيرات
جديدة على المنطقة ظهرت جماعات إرىابية جديدة ، ،وقد رأينا مالمح خريطة اإلرىاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ191ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تزرع في سيناء من خالؿ جماعة أنصار بيت المقدس ، ،والنصرة نشأة عراقية سنية في
العراؽ تحارب في جانب الجيش الحر في سوريا  ،وأخيراً وليس آخراً تنظيم داعش
الذى انشق عن القاعدة ودشن إلقامة دولة العراؽ والشاـ ونشر الضالؿ العقائدي ،
ناىيك عن تطرؼ الحوثيين وإدارة أىدافهم الداخلية والخارجية بدعم اإلرىاب

وفي ىذا السياؽ من المحتمل أف يعود اإلرىاب مجددا على آثار نتائج الحروب

األىلية بين التنظيمات اإلرىابية والمعارضة والدولة في العراؽ والشاـ في تكرار مؤسف
لما جرى في التسعينيات (أسوة بما قاـ بو العائدوف من أفغانستاف) .

نحن أماـ دوائر جديدة لإلرىاب والشكل التالي يوضح خريطة اإلرىاب في ىذا

المثلث اإلقليمي الممتد من العراؽ والشاـ الى الجزيرة العربية واليمن ،والمغرب العربي،

وفي المركز منو ما يدور من إرىاب في مصر يهدؼ الى إسقاط الدولة الدويك (عبد

الغفار )1082 ،وىو ما يتطلب إستراتيجية أمنية تكاملية مشتركة لمواجهة ارىاب المثلث
العمالؽ.
ثانيا :االتجاىات االستراتيجيات العامة في مكافحة اإلرىاب:

شهدت مكافحة اإلرىاب مقاربات (اتجاىات) إستراتيجية مختلفة تأثرت بشكل

مباشر بنوع المتغيرات التي أثرت في البيئة األمنية عند المواجهة نعرضها بإيجاز على
النحو التالي:

االتجاه اإلكراىي :حيث شاع استخداـ نموذجين في مكافحة اإلرىاب والعدالة

الجنائية ،ونموذج الحرب فالنموذج األوؿ تتحملو الشرطة والقضاء ،أما النموذج الثاني
فالعبء األكبر يقع على الجيش ،والعدالة الجنائية ،وىو دور تربوي يؤكد ىيبة القانوف

والدولة ورفض استخداـ العنف لتحقيق أىداؼ سياسية واجتماعية ودينية وأيديولوجية.
اتجاه المبادرة للدرء :من خالؿ قطع الطريق على اإلرىاب قبل تحولو إلى فعل

إرىابي وىو ما يمكن أف نطلق عليو اإلجراءات الوقائية لمكافحة اإلرىاب.
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االتجاه اإلقناعي :وىو يبدأ بفهم األفكار التي تشكل استخداـ اإلرىاب في
الحياة االجتماعية والسياسية والتعامل معها ،وىذا المنحنى يتميز بأف لو جوانب
أيديولوجية وسياسية واجتماعية ودينية ،باإلضافة أف لديو ساحة كبيرة للحركة بين

المتعاطفين مع اإلرىاب ،ومن ثم مكافحة اإلرىاب تنتقل إلى العمل مع دائرة جماىيرية

أوسع.

االتجاه الدفاعي :وىو يعتمد على اتجاه المبادرة من حيث االستناد إلى قاعدة

معلومات وتحديد دقيق للمخاطر ،يستند إليها االتجاه الدفاعي بابتكاره ألنماط

وإجراءات وقائية يمكن اتخاذىا لتقليل مخاطر الهجمات اإلرىابية إلى الحد األدنى ،أو
لتخفيف حدة اآلثار التي تخلفها ومن أىم إجراءاتها:
تأمين األىداؼ وحماية البنى التحتية والجاىزية العالية للطوارئ واالستعداد إلدارة

مرحلة ما بعد الحادث اإلرىابي ،أي أف االتجاه الدفاعي يركز على مرحلتين األولى منع
العمل اإلرىابي من الوقوع والثانية معالجة اآلثار الناجمة عن وقوع الفعل حالة حدوثو

(- )International Conference,2007وىو ما تشهده بعض
االستراتيجيات العربية لمكافحة اإلرىاب بعد الربيع العربي) .
االتجاه طويل األجل :يجدر اإلشارة إلى أف غالبية االتجاىات اإلستراتيجية التي

سبق اإلشارة إليها اعتمدت على مكافحة قصيرة المدى ،وغاب عنها التعامل مع األسباب
الجذرية التي ىيأت المناخ وخلقت الدوافع للترويج الستخداـ العنف ،ومن ثم فالحاجة
ماسة للعمل على المدى (وىو ما سوؼ نركز عليو في تصورنا لبناء تصور إلستراتيجية

تكاملية شاملة) كريلينستين ،رونالد (1008ـ)،

ثالثا :أسباب تستدعي تطوير االستراتيجيات األمنية

التطرؼ
لم تفلح الجهود واالحتياطات األمنية الهائلة فى كشف الغموض الذي يلف ظاىرة ّ
الدينى واإلرىاب ،ولم تقدـ حتى اآلف ما يكفي لتبياف جذوره ،وإجالء دوافعو ،وكيفية مواجهتو،

سواء على الصعيد القطري أو الدولي ،وتأتى ضرورة البحث عن حلوؿ غير تقليدية لمواجهة

التطرؼ.
ظاىرة ّ
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فى ضوء عدد من العوامل /واألسباب التي أفرزتها تفاعلية ىذه االستراتيجيات والتي

أفرزت الواقع الجدي ومن أبرزىا:

اعتماد الحلوؿ األمنية والعسكرية لمواجهة اإلرىاب ال تكفي وحدىا لمنع حدوث

والتطرؼ الدينى لإلرىابيين ،وال
عمليات إرىابية ،كما أنها ال تسهم فى عالج الخلل الفكرى
ّ
تمنع من ظهور أجياؿ جديدة تحمل نفس األفكار المتطرفة.
استخداـ التنظيمات اإلرىابية وسائط ووسائل التواصل االجتماعي ،خصوصاً فى مجاؿ
اإلنترنت ،وىو ما مكنها ،أف تنشر أفكارىا المتطرفة ،وتنفذ عمليات إرىابية دوف أوامر مباشرة

من قيادات بعينها ومن ثم ال مجابهة إال عبر خلق ونشر أفكار مقابلة تحث على االعتداؿ
والوسطية ونبذ التطرؼ.

انضماـ كوادر إرىابية من جنسيات أجنبية بعضهم مسلمين ،واستطاع تنظيم القاعدة من

خاللهم ،إيجاد موطئ قدـ لو داخل القارة األوروبية

إدارة الصراعات اإلقليمية والنهج األمريكي اتباع سياسات عالمية مزدوجة المعايير،

خصوصاً فى منطقة الشرؽ األوسط .والتدخل السافر في أفغانستاف والعراؽ وعدـ حل المشكلة
المتطرؼ.
الفلسطينية زاد من فرص نشر الفكر
ّ
بطء وتعثر حاالت اإلصالح في بعض بلداف الربيع العربي ومن ثم غاب حكم القانوف،

انشغاؿ المجتمع المدني فى مراجعة السلطة السياسية الجديدة ،وىو ما أتاح الفرصة

الستخداـ العنف المجتمعي تحت عين وبصر الوافدين الجدد علي نظم الحكم.

وإزاء ىذه العوامل مجتمعة ،تتضاعف الجهود في البحث عن سبل غير تقليدية وآليات

مختلفة لمعالجة معضلة اإلرىاب ،خاصة فى الدوؿ العربية واإلسالمية وأيضاً على المستوى
الدولي بحكم عالمية الظاىرة.

رابعا :الدوائر الرئيسية لتطوير اإلستراتيجية

إف محاربة اإلرىاب وحماية المجتمع من مخاطره ،وتوصيف الحالة الراىنة تكشف لنا

عن أف العمل يتم على محورين األوؿ المحور األمني وىو في المواجهة بصفتو األداة الرئيسة
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في مواجهة العنف بالعنف حماية لألمن واالستقرار ،وىو يسير بالتوازي مع االستراتيجيات
المخططة ،وفي اتجاه واحد وىو استئصاؿ اإلرىاب من جذوره .

أما المحور األوؿ :تحقيق العدالة الناجزة والتى تعني تحديدا سرعة الفصل فى قضايا

اإلرىاب دوف بطء أو تباطؤ ،شريطة أف يتم كل ذلك فى إطار سيادة القانوف وأحكامو

أما المحور الثاني :فيتمثل فى ضرورة أف يتضمن الخطاب الموجو إلى عناصر ىذه

الجماعات تصحيحا للمفاىيم المغلوطة التى امتألت بها عقولهم نتيجة غياب دور الدولة خالؿ

الفترة الماضية ،فقد غاب كثير من المفاىيم اإلسالمية والمنهج اإلسالمى فى الدعوة إلى اهلل

وفى تقديم الصورة الصحيحة عن اإلسالـ والتى تحاوؿ ىذه الجماعات التكفيرية تشويهها اليوـ

يطرح ىذا التصور في إطار دعم االستراتيجيات القائمة وتطويرىا في مواجهة العوامل

والمتغيرات الجديدة التي طرأت على ساحة المواجهة ،ومن ثم فهي تكاملية تدعمها من خالؿ
المزج االستراتيجي بين المخطط والمقترح من خالؿ العمل في دوائر متداخلة مركزىا وىدفها

الرئيس ىو ىزيمة اإلرىاب ومن خالؿ مجموعة من الدوائر نعرضها على النحو التالى:

الدائرة األوؿ :الدولة القطرية ومراعاة خصوصية اإلرىاب:

ومن ثم تبدو ىناؾ ضرورة ملحة فى أف تتم مواجهة التطرؼ واإلرىاب على مستوى

الدولة الواحدة .ويقود ىذا إلى اختبار عدد من العالقات ،أىمها:

 -على المستوى السياسي :العالقة بين النظاـ وبين انتشار العنف داخل ىذه الدولة.

 -على المستوى االقتصادي :العالقة بين الفقر والتراجع االقتصادي وبين وجود بيئة

مالئمة لنشر األفكار المتطرفة.

 -على المستوى االجتماعي :العالقة بين سيادة العدالة االجتماعية ووجود تفاعل

مجتمعي إيجابي ،وبين انتشار العنف المجتمعي الذي يقود ألنواع أكثر خطراً من ىذا العنف.

 -على المستوى الفكري الديني :العالقة بين شكل المنظومة الدينية والتربوية والعلمية

واإلعالمية وما تبثو من قيم ،وبين انتشار ضعف ثقافة التسامح وقبوؿ اآلخر واالنغالؽ على

الذات ،ومن ثم توفير التربة الفكرية النتشار مظاىر العنف والتطرؼ.

وفى إطار ىذه الدائرة الوطنية (المحلية) يمكن تناوؿ القضايا التالية كوسائل لمكافحة

التطرؼ الدينى:
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-8اإلصالح السياسي كمدخل لمكافحة اإلرىاب:

وىنا تبرز أىمية دراسة دور الديمقراطية والحكم الرشيد ،ودور المجتمع المدني في

القضاء على اإلرىاب ،ومحاولة إدماج التيارات اإلسالمية المعتدلة ،فى الحياة السياسية إلى

التخفيف من حدة انتشار األفكار المتطرفة بالمجتمع.

-1اإلصالح االقتصادي كمدخل لمكافحة اإلرىاب:

وىنا تبرز أىمية تناوؿ دور التوزيع العادؿ للثروات وإشراؾ الجميع فى التنمية

االقتصادية فى حل المشكلة ،وىل يؤدي تأىيل المتطرفين اقتصادياً وحياتياً إلى عدـ انخراطهم
فى تنظيمات سياسية أو دينية متطرفة.

-6التنمية اإلنسانية الشاملة كمدخل للتعامل مع البيئة الداعية للتطرؼ والمغذية

لإلرىاب:

وتتضمن التنمية اإلنسانية أبعاداً متعددة منها الوعي الفكري والثقافي والديني ،وإيجاد
ىدؼ محدد يسعى الفرد لتحقيقو بجانب التنمية السياسية واالقتصادية .وىنا تبرز أىمية دراسة

قضايا التطوير التعليمي والتربوي ،ونشر ثقافة التسامح داخل المجتمع كموضوعات مركزية لمنع
صعود أجياؿ جديدة تعتنق الفكر المتطرؼ والعنف .وفى ىذا المجاؿ يمكن التركيز على دور
وسائل اإلعالـ ،وإصالح التعليم ،والدعاة الجدد ،وحل مشكالت األقليات الدينية باعتبارىا

وسائل للتنمية اإلنسانية.

الدائرة الثانية دائرة العالمين العربى واإلسالمي:

ىناؾ خلط بين ممارسة «الحرب على اإلرىاب» وبين أطروحة «الحرب على اإلسالـ»،

وىذا ناجم عن انتماء اإلرىابيين إلى اإلسالـ ويطرحوف مشروع إنشاء دولة إسالمية باستخداـ

العنف ،ىناؾ مسئولية جماعية ضخمة على العالمين العربى واإلسالمي لمواجهة ظاىرة اإلرىاب
والتطرؼ الدينى لدى الفئة الضالة من المسلمين.

ومن المحاور التى يمكن أف تسهم فى الحد من الغلو والتطرؼ الديني على المستوى

اإلسالمي ما يلي:
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تحديث المؤسسات اإلسالمية الكبرى ىيكلياً وفكرياً  ،على أف تقوـ ىذه التنظيمات
بدور فى إذكاء ثقافة التسامح ونبذ العنف  ،وتقدـ أطروحات جديدة لإلسالـ الوسطى المعتدؿ

القادر على الفاعل مع الحداثة مع الحفاظ على ثقافتنا العربية واإلسالمية .

وضع استراتيجية ذات معالم واضحة ومنهجية إليجاد مرجعية واحدة لتنظيم ظاىرة

الفتاوى ،والتقريب بين المذاىب اإلسالمية السنية وبعضها البعض ،ونبذ الخالؼ السني الشيعي
فى األمور الفقهية.

فتح باب االجتهاد الذي توقف لقروف ،وتحديدا بين اإلسالـ والحداثة ،واإلسالـ

والديمقراطية ،يقوـ على حرية الفكر.

تنقية التراث اإلسالمى ،من كثير ممن ادعاه المستشرقين الذين ينظروف للتاريخ

اإلسالمى من زاوية واحدة قادت إلى تشويهو في الغرب.

الدائرة الثالثة :المستوى الدولي :

لم َّ
يتغذ اإلرىاب على العوامل الذاتية فقط ،وإنما كاف للسياؽ العالمي المحيط تأثير

واضح فى انتشاره ،إضافة لما ىو معروؼ عن السياسات الدولية أحادية القطبية وما تمارسو

الواليات المتحدة من سياسات غير عادلة بمنطقة الشرؽ األوسط ،سواء في تأييده المطلق

إلسرائيل ،وعالقاتها المستترة مع القوى اإلقليمية المناوئة للنظاـ العربي عموما والخليجي
خصوصا.

نتائج الدراسة:

الحفاظ على الجاىزية العالية لمواجهة أقرب إلى حرب مفتوحة وشاملة وراءىا تنظيمات محلية

وعابرة للحدود احترفت العنف واإلرىاب وتطرح شعارات دينية والدين منها براء ،وىي أقرب

إلى تنظيمات المرتزقة ،خاصة وأف ىناؾ تجمعات ومعسكرات لتنظيمات إرىابية في ليبيا غرب

مصر ،وفي مالي جنوب الجزائر ،وفي اليمن جنوب السعودية.

ترشيد الحل األمني العسكري ،واللجوء نحو مزيد من استخداـ القوة الناعمة بما

تتضمنو من وسائل مادية وفكرية وثقافية تقود للفهم المتبادؿ وتقضي على نزعات العنف الدينى

فى العالم.
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حوكمة نظاـ العمل األمني ب بما ال يضر بالحقوؽ والحريات ،في ظل تشريع صارـ

لمواجهة اإلرىاب يتوافق مع المعايير العالمية ومع التجارب الدولية الرصينة.

أىمية عقد مؤتمر دولي لمكافحة اإلرىاب مراجعة طبيعة ونمط السياسات العالمية

السائدة اآلف خصوصاً ما يتعلق منها بقضايا العالمين العربي واإلسالمي.

العمل على أف يركز حوار األدياف على الجوانب المشتركة والقيم اإلنسانية المطلقة.

التوصيات:

مراجعة القوانين المنظمة وتعديلها بما يحقق العدالة وحماية حقوؽ اإلنساف ،وىو أمر

محمود ،ويضع لبنة فى التوصل إلى تشريع منضبط لمكافحة اإلرىاب ،وىو ما يجب أف يبنى

عليو.

ضرورة أف تتعاوف الدوؿ فى مكافحة األعماؿ اإلرىابية وتبادؿ المعلومات بأسرع ما

يمكن ،والمالحقة القضائية لمرتكبي االفعاؿ اإلرىابية في ظل خروج اإلرىاب من النطاؽ
المحلي إلى النطاقات اإلقليمية ،وىو ما يستدعي التعاوف الدولي ،في مكافحة اإلرىاب

ضرورة وضع إستراتيجية إعالمية عربية موحدة لمحاربة ظاىرة اإلرىاب تعتمد في

األساس على ميثاؽ شرؼ مهني ،وفي إطار احتراـ التشريعات والمواثيق الخاصة بهذه الظاىرة
التي ال تعترؼ بالحدود الجغرافية في عصر الفضائيات وثورة المعلومات.

عدـ إغفاؿ دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة األفكار والممارسات اإلرىابية،

ألنها قادرة على فهم وخدمة المجتمع.

االستفادة من تجارب برامج المناصحة التي تمت بنجاح وشهدت بها مراكز البحوث

والدراسات العلمية  ،وأتت ثمارىا في مكافحة اإلرىاب  ،وتعميمها في البلداف العربية التي

تعاني من اإلرىاب  ،مع مراعاة البيئة الداخلية لكل دولة  ،واختالؼ خصوصية حالة اإلرىاب

من دولة ألخرى  ،في إطار مشروع وطني لألمن الفكري واإلنساني .
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