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  البحث: خصمل
وإن  ،�ا يف ذلك بعض املجتمعات املتقدمة ،قد أصبح التطرف منترشاً يف العديد من املجتمعاتل

والثورة العلمية والتطور الهائل يف  ،فبالرغم من "العوملة" ،كان ذلك يف أيام اإلنسانية القد�ة. ومع ذلك
إال أنها تشكل تهديًدا عامليًا � يكن باإلمكان قياسه منذ  ،والرقمية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حتى أصبح العا� كله "مساحة" لف�وس  ،وعيةنعمق تأث�ه أو رسعته أو شدته السواء يف  ،عدة عقود
بل أصبح تهديًدا عامليًا للسلم واألمن  ،اإلرهاب. � يعد مجرد خطر عىل السالم املد� واملجتمعي

 ناهيك عن ،من الفكر إىل الواقع ،الدولي�. يصبح التطرف مادة عندما ينتقل من النظرية إىل امل�رسة
استخدام الدين كذريعة إللغاء واستبعاد وفرض الرأي بالقوة والعنف واإلرهاب خارج سيادة القانون 

الذي رضب البلدان العربية واإلسالمية  ،والقضاء. لقد انترشت ظاهرة التطرف انتشار العنف واإلرهاب
خاصة  ،ابًعا اجت�عيًاالذي يأخذ يف بعض األحيان ط ،إن � يكن التقسيم ،يف جوهرها. إنه يهدد التفتت

 عندما يجد بيئة مناسبة لبيض التفقيس.
: التطرف، والتعصب ثال�ال منها من املوضوعات األساسيةيسلط هذا البحث الضوء عىل عدد 

، كل األفكار والخطابات الجديدةالدعوة إىل و ، والبيئة األيديولوجية التي تحتضن اإلرهاب. واإلرهاب
 ، إضافة إىلا واجت�عيًا وتعليميًا ودينيًاواجهتها فكريًا وسياسيًا وقانونيً من خالل مناهج تجفيفها وم

  .مشاركة املجتمع املد� والسي�، و ن نسيان اإلعالم والجبهة املدنيةدو  ،األمن واالستخبارات اتهج
 

  :ى تو�ژین�وەپوخت�
  ژینگ� فیکریی� گۆشک�رەکا� توندڕەوى و تیرۆر و

  ڕووب�ڕووبون�وەى فیکرى و زانستیانداڕۆ�ى زانکۆکان ل� 
ل� زۆرب�ى کۆم��گاکا� جیهاندا، ل�  نب�و کى ب�ر گ�ل�دیاردە تیرۆردیاردەى توندڕەوى و 

دەگ�ڕ�ت�وە بۆ س�رەتاکا�  یانناویشیاندا کۆم��گا ه�رە پ�شک�وتووەکان، ه�رچ�ندە دەرک�وتن
و��اى ئ�و پ�شک�وتن� گ�ورەی�ى ل� بوارى ت�نکنۆلۆژیاى زانیارى و ل�ئ�ستادا م�ژووى کۆ� مرۆڤای��. 

ت� س�رچاوەى ه�ڕەش�ی�کى ن�بووەو تیرۆر ئامرازەکا� گ�یاندن و دیجیتا�دا ه�ی�، ب��م توندڕەوى 
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پ�وان�  �انجیها� گ�ورە ب�ش�وەی�ک ک� ل�م سا�ن�ى دووایدا ب� زەحم�ت دەتوانر�ت ئ�م دیارد
ب�ت یان ل�س�ر ئاستى خ�رایی و چۆن�تى و  یانی�کانکاریگ�ریتى ڕادەى ، جا ل�س�ر ئاسنبکر�

  ، ب��کو ئ�ستا جیهان بووەت� پانتایی�ک بۆ ب�وبوون�وەى پ�تای تیرۆر.�وە ب�تانجۆرەکانی
ئ�م تو�ژین�وەی� تیشک دەخات� س�ر چ�ند باب�ت�کى بن�ڕە� ل�ن�وانیاندا س�یین�ى: توندڕەوى و 

�ڵ ئ�و ژینگ� فیکرى و ئایدیۆلۆجیان�ى ک� تیرۆر ب�ره�م دە�نن. ه�وەها دەمارگیرى و تیرۆر، ل�گ
بانگ�ش� بۆ ئ�و بیروباوەڕ و گوتارە نو�یان� دەکات ک� دەخوازن کار ل�س�ر ووشک کرد� 
س�رچاوەکا� تیرۆر و توندڕەوەى دەک�ن و ه�وڵ بۆ ڕووب�ڕووبون�وەى دەک�ن ل�س�ر ئاستى فیکرى 

ی�� و پ�روەردەیى و ئاینى، ه�روەها ل�س�ر ئاستى دەزگا موخاب�را� و و سیاىس و یاسایى و کۆم��
ئ�منیی�کانیش، ئ�م� و��اى دەزگاکا� ڕاگ�یاندن و کارى م�دە�، ب�تایب�ت ئاستى ب�شداریکرد� 

  کۆم��گاى م�دە�.
  

Abstract: 
The Intellectual Environment for the Incubation of Extremism and Terrorism and 

the role of universities in standing against it intellectually and scientifically 
Extremism has become rampant in many societies, including some advanced 

societies, albeit in the old days of humanity. However, though “globalization,” the 
scientific revolution and tremendous development of information technology, 
communications, and digitalism, it is a global threat that could not have been 
measured a few decades ago, whether in the depth of its impact, its speed and vast 
outreach, until the whole world became a “space” for the virus of the terrorism. It is 
no longer just a danger to civil and community peace, but has become a global threat 
to international peace and security. Extremism becomes material when it moves from 
theory to practice, from thought to reality, let alone if religion is used as an excuse to 
abolish, exclude and impose opinion by force, violence and terrorism outside the rule 
of law and the judiciary. The phenomenon of extremism has spread the occurrence 
of violence and terrorism, which hit the Arab and Islamic countries at their core. It 
threatens fragmentation, if not division, which sometimes takes a social character, 
particularly when it finds a suitable environment for hatching eggs.  

This research highlights a number of core topics, including: Trilateral extremism, 
fanaticism and terrorism, and the ideological environment that incubates terrorism. 
In advocating both new ideas and discourse, through approaches to dry out and 
confronts it intellectually, politically, legally, socially, educationally and religiously, in 
addition to the security and intelligence front without forgetting the media and civil 
front, especially the participation of civil society.  
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    ـوطئــةت

ظاهرة متفشية يف العديد من املجتمعات، �ا فيها بعض املجتمعات  Extreme التطرفأصبح 
التقنية والتطور  -املتقدمة، وإْن كان قد�اً ِقَدم البرشية، إال أنه وبفعل "العوملة"، والثورة العلمية 

ك� الهائل يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واملواصالت والطفرة الرقمية "الديجيتيل" واملعلوماتية، بات أ
خطورة وتهديداً عىل املستوى العاملي �ا ال �كن قياسه قبل بضعة عقود من الزمان، سواء بعمق تأث�ه 
أم برسعة انتقاله أم مساحة تحركه، حتى غدا العا� كله "مجاالً حيوياً" لف�وساته، األمر الذي � يعد 

  للسلم واألمن الدولي�.تهديده للسلم األهيل واملجتمعي فحسب، بل أصبح عاملياً بتهديده 
 إىل النظريـة، ومن الواقعإىل  الفكر، ومن التنفيذإىل  التنظ�ويصبح التطرف فعالً مادياً ح� ينتقل من 

، ف� بالك إذا استخدم الدين ذريعة لإللغاء واإلقصاء وفـرض الـرأي بـالعنف واإلرهـاب خـارج امل�رسة
لآلخـر بـزعم امـتالك الحقيقـة وادعـاء  Expiation التكفـ�نطاق القانون والقضاء، ال سي� من خـالل 

  األفضليات.
التكف� حكم ليس بالرضورة أن يصدر عن محكمـة، بـل تصـدره أحيانـاً ج�عـة رسيـة خـارج القـانون 
والقضاء، بحق شخص أو مجموعة من الناس ال تتفق معها بـزعم مخالفتهـا للـدين أو العقيـدة فتقـوم 

  تحر�ها وبالتايل تجر�ها، واألمر يشمل األفكار واألشخاص .بتأثيمها لفعل ما ومن ثم 
، وهو Terrorism واإلرهاب Violence العنف وكان من نتائج استرشاء ظاهرة التطرف انتشار ظاهرة

األمر الذي تفىش يف العديد  البلدان العربية واإلسالمية وأخذ يهدد الدولة الوطنية بالتشظي والتفتت، 
قسام، الذي يتخذ يف بعض األحيان طابعاً مجتمعياً، خصوصاً ح� يجد بيئة صالحة إْن � يكن باالن

 القاعدةلتفقيس بيضه، وتفريخ مجموعات متنوعة ومختلفة من القوى اإلرهابية، ابتداًء من تنظيم 
أو  "جبهة النرصة" وأخواتها"داعش" وفروعها ووصوالً إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

  حسب التسمية الجديدة أو غ�ها. فتح الشام""
 "الربيـع العـر�" جدير بالذكر أن ظاهرة التطرف استفحلت لدرجة مريعة، بعد موجة ما أطلـق عليـه

انفـالت األمـن و الفـوىض، والتي كان من أعراضها "الجانبيـة" تفيشـ ٢٠١١التي ابتدأت يف مطلع العام 
ومحاولة التغول عليها مـن جانـب ج�عـات  الدولة الوطنية وإضعافالفساد املايل واإلداري  واسترشاء

مسلحة خارج حكم القانون والقضاء، وأخذت بعض تلك الج�عات عىل عاتقها تهديم مقومات الدولة، 
  سواء بفعل "إرادي" أم عرب سلوك وترصف يؤدي من شأنه إىل النتيجة ذاتها.

ن والنظـام العـام وح�يـة أرواح وممتلكـات وإذا كان من الوظائف األساسية ألي دولة هي حفظ األمـ
املواطن�، فإن الج�عات املتطرفة واإلرهابية التي اعتمدت اإلرهاب والعنف وسـيلت� لفـض النزاعـات 

"، األمـر حروب أهليةبينها وب� الدولة يف الغالب، وبينها وب� املجتمع، قادت من الناحية الفعلية إىل "
الحكومية واملرافق االقتصادية والحيوية، وعطل التنمية وعملية الـرتاكم الذي أدى إىل تدم� املؤسسات 

والتطور،  ناهيك عن العبث واالستخفاف بـاألرواح واملمتلكـات العامـة والخاصـة، سـواء بشـل أجهـزة 
الدولة أم تعو�ها وإفقادها القدرة عىل القيام �هامها كال أو جـزًءا، خصوصـاً يف ظـل الفـوىض وانعـدام 

  األمن.
" ك� يُقال، أي أنه خيار واختيار، ويف الوقت نفسـه فرض كفاية" مثل� هو "فرض ع�وإذا كان التغي� "
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"اضطرار"، ألن ذلك من طبيعة األشياء، إْذ ال �كن دوام الحال عىل ما هو عليه إىل مـا ال نهايـة، فـذلك 
وأخرى ذاتية إلنجازه، وكسـب من املُحال، لكن الوصول إليه يحتاج هو اآلخر إىل توفر رشوط موضوعية 

ـعيات القد�ـة"  للرأي العام، فحتى البلدان التي حصل فيها التغي� بإرادة شعبية، بانهيار أو تآكل "الرش
لكن "الرشعيات الجديدة" � تَُ� بعد أو � تستكمل، وواجهتهـا مشـكالت جمـة وتحـديات كـربى أمـام 

"فـإن املـايض قـد احترضـ، أمـا  أنطونيـو غراميشـعمليات االنتقال والتحول من طور إىل طور. وحسب 
  الجديد فلم يولد بعد".

وقد أكدت الغالبية الساحقة من التجارب العاملية أن التغي� الذي حصل بحكم القوة رسعان ما ارتد 
عىل أعقابه، وأحياناً تكون ردود الفعل أقوى وأقىس، األمر الذي سيؤدي يف نهاية املطاف إىل تأخ� 

التطور الطبيعي التدرجي، ألن درجة تطور املجتمع والقوان� السائدة االقتصادية واالجت�عية عملية 
والثقافية ومستوى وعي الناس والثقافة عموماً � ترتِق لتحقيقه، والعكس صحيح، كل� كان التطور 

املراحل أو منسج�ً مع درجة تطور ووعي الناس، ناقالً إياها من طور إىل آخر، ولكن دون قفز عىل 
  حرق لها، كل� كان أك� رسوخاً وثباتاً ونجاحاً، ألنه تطور طبيعي وليس مفروضاً.

  

  ب والتطرف واإلرھابالتعصثالثية  -١
وقد يقود هذا األخ� إىل اإلرهاب. ويستهدف  العنف،ووليده  Fanaticismالتعصب ابن  التطرف

العنف يف العادة ضحية أو ضحايا بعينهم، يف ح� أن اإلرهاب هو استهداف مجموعة من السكان 
بهدف إحداث نوع من الرعب والفزع يف املجتمع وإظهار الدولة �ظهر الضعيف والعاجز عن ح�ية 

لوطني، فاإلرهاب يخضع إليه أيضاً، إضافة إىل القوان� األمن، وإذا كان العنف يخضع للقانون الجنا� ا
  الدولية، خصوصاً إذا كان لألمر عالقة بجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلبادة الج�عية أو جرائم الحرب. 
وقد بات هذا الثال� (التعصب والتطرف واإلرهاب) قضية دولية مطروحة عىل طاولة البحث والترشيح 

سبتمرب (أيلول)  ١١وعىل صعيد املجتمع الدويل كله، فلم يعد كافياً منذ  أحداث  يف األمم املتحدة
اإلرهابية التي حصلت يف الواليات املتحدة وهزت العا�، وجود قرارات تعالج قطاعياً وجزئياً  ٢٠٠١

 بعض مظاهر التعصب والتطرف واإلرهاب يف العالقات الدولية، وإ�ا استجدت الحاجة امللحة واملاسة
  إىل بحث شامل لهذه الظواهر بأبعادها ودالالتها املختلفة.

، األمر الذي سيبقي الحاجة رضورية نتيجةلهذا السبب، أما اإلرهاب فهو  �رةوالتطرف  سببللتعصب 
ملعالجة أسباب التعصب والتطرف، وليس معالجـة النتـائج فحسـب، وحتـى النتـائج فهنـاك مـن يريـد 

ن، وإْن كان الجميع مشـمول� بهـا، لكـن القـوى املتنفـذة واملتسـيدة يف تحميل تسديد فوات�ها لآلخري
العالقات الدولية تريد تعليقها عىل ش�عة "الـبعض"، ولتلـك األسـباب تتنصـل عـن أي محاولـة لوضـع 
ضوابط ومعاي� إليجاد تعريف دويل جامع ومتفق عليه لظاهرة اإلرهاب. وعىل الرغم من أن الحـديث 

عقـود مـن الزمـان، إال أنـه يـتم االتفـاق عـىل  ٥بوت�ة متسارعة منذ ما يزيد عـىل عن اإلرهاب يرتفع 
  تعريفه، وبالتايل وضع الخطط والوسائل الكفيلة ملواجهته.

، نحـو ٢٠٠١سـبتمرب (أيلـول)  ١١ولغاية أحـداث  ١٩٦٣وقد كانت األمم املتحدة قد أصدرت منذ العام 
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، لكنهـا � تتوصـل إىل تعريـف ملاهيتـه بسـبب التفسـ�ات )١(اتفاقية وإعالناً دوليـاً حـول اإلرهـاب ١٣
والتأويالت الخاصة التي تريد القوى النافذة يف العالقات الدولية فرض مفهومها وإمـالء اسـتتباعها عـىل 
الشعوب واألمـم، خصوصـاً حـ� تحـاول دمـغ املقاومـة باإلرهـاب وتغـض النظـر عـن إرهـاب الدولـة 

االستعالئية، وخصوصاً يف فلسط� املحتلة، يف ح� تتحدث أحياناً عن  والج�عات العنرصية االستيطانية
  إرهاب فردي أو عمليات عنف محدودة ومعزولة.

 ٤ ويف ما بعد سبتمرب (أيلول)، ١١قرارات بعد أحداث  ٣وعىل الرغم من أن مجلس األمن الدويل أصدر 
يتغ�، وظل تعريف اإلرهاب عا�ـاً،  ، لكن األمر �٢٠١٤يف العام  قرارات بعد احتالل "داعش" للموصل

، ألن القوى املتنفذة )٢(بل ازداد التباساً بحكم التفس�ات املختلفة بشأنه، باختالف مصالح القوى الدولية
تحاول احتكار العدالة وفرض مفهومها الخاص لإلرهاب، وكان مجلس األمن الدويل قد أصدر بعـد يـوم 

(سـبتمرب/أيلول) الـذي اعتـرب الحـدث تهديـداً  ١٢يف  ١٣٦٨القرار سبتمرب (أيلول)  ١١واحد من أحداث 
للسلم واألمن الدولي� شأنه شأن أي عمل إرها� وطالب الدول بعمل عاجل لتقديم املرتكب� ورعاتهم 

  .)٣(إىل العدالة
)، وهـو مـن أخطـر ٢٠٠١(سبتمرب/ أيلول) من الشـهر ذاتـه والعـام ذاتـه ( ٢٨يف  ١٣٧٣ثم صدر القرار 

الحق يف رارات بخصوص اإلرهاب الدويل، ألنه أعطى املربرات للعودة إىل القانون الدويل التقليدي و"الق
"، أنا شاءت الدولة تحت عنوان ح�يـة مصـالحها القوميـة، أو إذا شـعرت أن �ـة شن الحرب" و"الغزو

                                                           
 تـم التوصـل إىل إبـرام اتفاقيـة دوليـة ١٩٣٧نوقشت مسألة اإلرهاب الدويل قبيل الحرب العاملية الثانية، ويف العـام ) ١(

بخصوص اإلرهاب الدويل، وحاولت هذه االتفاقية توصيف األع�ل اإلرهابيـة يف املـادة األوىل بأنهـا "األعـ�ل اإلجراميـة 
املوجهة ضد دولة، وتخطط إىل إحداث حالة من الرعب يف أفكار أشخاص معني� أو مجموعة من الناس لـدى العامـة"، 

ديدة التي تدعو لتعريفه ما زال ملتبساً ومـبه�ً، خصوصـاً باسـتمرار لكن اإلرهاب عىل الرغم من الدعوات القد�ة والج
سياسة الكيل �كيال� واالزدواجية يف التعامل الدويل، واالنتقائية والتجزيئية التي تريدها القوى املتنفذة. جـدير بالـذكر 

  دولة عليها. ٢٤يع أن هذه االتفاقية � تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم املصادقة عليها، عىل الرغم من توق
 League of Nations OJ No. 19, at 23, 1938 Doc C456 (1) M(1)               انظر:

1937-1938.    
  .١٤٣، ص ١٩٩١اإلرهاب الدويل، دراسة قانونية ناقدة، ب�وت، دار العلم للمالي�  -قارن: شكري، محمد عزيز 

يبلغ عدد االتفاقيات واإلعالنات والقرارات الدولية التي تتناول قطاعات مختلفة من ظاهرة اإلرهاب الدويل أك� من  )٢(
  وثيقة، لكن جميعها � تعرف معنى اإلرهاب الدويل، و� تضع معاي� جامعة ومانعة ملفهومه. ٢٠

اإلسالم واإلرهاب  –، لدى: شعبان، عبد الحس� ٢٠٠١أيلول) سبتمرب ( ١١انظر: نصـوص القـرارات الدولية التي صدرت بعد أحداث 
). أما القرارات التي صدرت بعد ١٥٢ – ١٤٦، (ص ٢٠٠٢الدويل: ثالثية الثالثاء الدامي، الدين، القانون، السياسة، دار الحكمة، لندن، 

اإلرهاب الدويل: أخطاره واسرتاتيجية احتالل داعش للموصل فيمكن االطالع عىل رشحها وتفس�ها يف محارضة للباحث بعنوان: "
. ومحارضة للباحث  بعنوان " ١٠/٣/٢٠١٥األورو�)، باريس، منتدى حوار باريس الرابع  -مكافحته"، (مركز الدراسات العر� 

نعقاد اجت�ع ملناسبة ا ٢٠١٤ترشين الثا� (نوفمرب)  ٢٨اإلرهاب الدويل وإشكاليات احتكار العدالة الدولية" ألقيت يف ع�ن بتاريخ 
املكتب الدائم التحاد الحقوقي� العرب، ومحارضة للباحث بعنوان " حكم القانون واألمن اإلنسا�" املركز العر� لتطوير حكم 

بدعوة من اتحاد الكتاب العرب  ٨/١/٢٠١٧، ومحارضة الباحث يف دمشق بتاريخ ٢٠١٥آذار (مارس)  ٥القانون والنزاهة، ب�وت، 
  نحو خطاب عر� جديد ملواجهة التطرف " يف سوريا واملوسومة " واتحاد الصحفي�

  .١٠٥اإلرهاب يف القانون الدويل، مجلة الرشق األوسط، ب�وت، العدد  -قارن: املرصي، شفيق  )٣(
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٤٢ 
  

وذلـك حـ�  خطر وشيك الوقوع يهددها أو من املحتمل تهديدها أو أن ذلك يلبي مصـالحها القوميـة،
"، األمر الذي يث� إشـكاالت وتحفظـات الحرب الوقائية"، أو "الحرب االستباقيةرخص القرار ملا سمي بـ"

  .)٤(فقهية وسياسية لتعارضاته مع ميثاق األمم املتحدة
"حق الدفاع عن من ميثاق األمم املتحدة التي تجيز للدول  ٥١املادة  والقرار يتجاوز أيضاً عىل مضمون

(فرادى أو ج�عات) إىل أن تتم دعوة مجلس األمن لالنعقاد، وذلك ح� سمح، ملجرد الشبهات  النفس"
شن الحرب ضد دولـة أو جهـة مـا، تصـنف باعتبارهـا "إرهابيـة" (دول محـور الرشـ وقا�ـة املـنظ�ت 

دينيـة اإلرهابية مـثالً)، كـ� أهمـل القـرار األسـباب السياسـية واالقتصـادية واالجت�عيـة والثقافيـة وال
والرتبوية والقانونية التي تكمن وراء ظاهرة اإلرهاب الدويل، وكـذلك وراء ظـواهر التعصـب والتطـرف 

  .)٥(والعنف، مثل� أغفل مبدأ حق تقرير املص� والحق يف املقاومة
قـد فـرض التزامـات  ٢٠٠٢يناير (كـانون الثـا�)  ١٦الذي صدر يف  ١٣٩٠القرار هو  القرار الثالثوكان 

ات عىل الدول بشأن مكافحة اإلرهاب الدويل وتجفيف منابعه والقضاء عىل بؤر �ويلـه وغـ� ومسؤولي
ذلك، ودعا هذا القرار إىل تعاون الدول مع األمم املتحدة وإال اعتـربت متواطئـة أو داعمـة لإلرهـاب يف 

ولــيس . وقـد صـدر هـذا القـرار بـالتوافق )٦(حـال عـدم انضـ�مها للحملـة الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب
بالتصويت، ويتلخص مضمونه وتفس�اته وتأويالته يف أنه أعطى للمرة األوىل يف تـاريخ األمـم املتحـدة: 
الحق يف اتخاذ عقوبات خارج نطاق حدود الدول وأدرجها ضمن الفصل السابع، حيث نص عىل تجميد 

إضـافة إىل  األموال وحظر توريد األسلحة ووضع أسـ�ء أشـخاص مطلـوب� للعدالـة ومـنظ�ت كـذلك،
رضورة تعاون الدول وإال اعتربت متواطئة أو داعمة لإلرهاب يف حال عـدم انضـ�مها للحملـة الدوليـة 

  .)٧(ملكافحته
  فهي أربعة: القرارات ما بعد احتالل داعش للموصلأما 

بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمـن  ٢٠١٤أغسطس (آب)  ١٥وصدر يف  ٢١٧٠رقم  - األول
  الدولي� نتيجة األع�ل اإلرهابية وفيه إدانة للفكر املتطرف وتنديد بتجنيد املقاتل� األجانب.

                                                           
يسمي د. جورج ديب األجندة األمريكية الجديدة بالدستور العاملي الجديد الذي يعطيها "حق التدخل" ويرضب  )٤(

 ١٩٩١والعراق بسبب غزو الكويت العام  ١٩٩٣-١٩٩٢والصومال  ١٩٩٤أمثلة عديدة عىل ذلك ما حصل يف هايتي العام 
ت استخدام القوة يف العالقات الدولية ليس إلعادة �ا وسع من محاوال   ١٩٩٩وفي� بعد فرض الحصار عليه وكوسوفو 

  السالم واألمن إىل نصابه�، بل لفرض النموذج الذي تريده الواليات املتحدة.
  .٢٠٠٢كانون الثا� (يناير)  ٤يف  ٢٩٨٣حوار خاص أجراه معه عيل األم�، مجلة الصياد، العدد  -انظر: ديب، جورج
كتاب فكر، ندوة الحزب السوري القومي االجت�عي ،  -ابية يف القانون وامل�رسةإرسائيل دولة إره -انظر: ديب، جورج

  وما بعدها. ٥٦، ص ٢٠٠١ب�وت، ترشين الثا� (نوفمرب) 
كان قد اعترب:  ١٩٨٥ديسمرب (كانون األول)  ٩الصادر يف  ٤٠/٦١جدير بالذكر أن قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  )٥(

  واالحتالل األجنبي وهدر حقوق اإلنسان مولدة لإلرهاب الدويل.االستع�ر والعنرصية 
: األسباب والنتائج، ترجمة عبد اإلله النعيمي، ٢٠٠١أيلول (سبتمرب)  ١١ساعتان هزتا العا�،  -قارن: هاليداي، ألفريد  )٦(

  وما بعدها. ١٩، ص ٢٠٠٢دار الساقي، لندن، 
 وإشكاليات احتكار العدالة الدولية، محارضة يف ع�ن (اتحاد الحقوقي� اإلرهاب الدويل -قارن: شعبان ، عبد الحس� )٧(

  العرب) مصدر سابق.



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٣ 
  

اإلرهـاب، وفيه أيضـاً إدانـة للتطـرف والعنـف و  ٢٠١٤سبتمرب (أيلول)  ٢٤الصادر يف  ٢١٧٨رقم  - الثا�
  .١٣٧٣ويستعيد القرار 

ـطة كجـزء مـن  ٢٠والذي صدر يف  ٢١٨٥رقم  - الثالث نوفمرب (ترشين الثا�) والذي أكد عىل دور الرش
  عمليات األمم املتحدة لرفع درجة املهنية ملحاربة التطرف واإلرهاب.

عي والتصديق عىل حث الدول عىل العمل الج� ٢٠١٤ديسمرب (كانون األول)  ١٩يف  ٢١٩٥رقم  - الرابع
االتفاقيات الدولية ذات الصلة وشدد عىل العالقة ب� مكافحة اإلرهاب والتطرف املقرتن بالعنف ومنـع 

  .)٨(تحويل اإلرهاب
لفكرة أو رأي أو آيديولوجية أو دين أو طائفة أو قومية أو  كل تطرف ينجم عن تعصب�كن القول إن 

ن مه� اختلفت األسباب وتعددت األهـداف، فـال بـد أن يكـون إثنية أو ساللية أو لغوية أو غ�ها، ولك
، ال سـي� إزاء وكل متطرف يف حبـه أو كرهـه ال بـد أن يكـون متعصـباً وراءها،  Fanaticismالتعصب 

النظر لآلخر وعدم تقبله لالختالف، وكل اخـتالف حسـب وجهـة نظـر املتعصـب يضـع اآلخـر يف خانـة 
أجنبـي، وبالتـايل فهـو مريـب، �عنـى هـو غـ� مـا يكـون عليـه  االرتياب، وسيكون غريباً، وكل غريـب

  املتطرف.
�كن أن يكون دينياً أو طائفياً أو قومياً أو لغويـاً أو اجت�عيـاً أو ثقافيـاً أو سياسـياً، والتطـرف  التطرف

كـون الديني �كن أن يكون إسالمياً أو مسيحياً أو يهودياً أو هندوسياً أو غ�ه، ك� �كـن للتطـرف أن ي
عل�نياً، حداثياً، مثل� يكون محافظاً وسلفياً، فال فرق يف ذلك سوى باملربرات التي يتعكز عليهـا إللغـاء 

  اآلخر، باعتباره مخالفاً للدين أو خارجاً عليه أو منحرفاً عن العقيدة السياسية أو غ� ذلك. 
وكل إرهاب هو عنف جسدي أو ، الفكر إىل الفعل منيتجاوز التطرف، أي أنه ينتقل  فإنهاإلرهاب  أما

، خصوصـاً إذا مـا كـان دفاعـاً عـن الـنفس ولكن ليس كـل عنـف هـو إرهـاب، مادي أو معنوي، نفيس
، فاإلرهاب هو كل محاولة إلخضاع أو قرس السكان املدني� نعوم تشومس�ومقاومة العدوان وحسب 

أهـداف سياسـية، سـواء كـان أو حكومة ما يف طريق االغتيال والخطف وأع�ل العنف، بهدف تحقيق 
  .)٩(اإلرهاب فردياً أو تقوم به مجموعات أو �ارسه دولة، وهذا األخ� هو اإلرهاب األك� خطورة

وإذا كان هذا التعريف البسيط والعميق الذي يقول بـه مفكـر أمـري�، فـإن صـعوبات جمـة تعـرتض 

                                                           
  انظر: محارضتنا حول "حكم القانون واألمن اإلنسا�"، ب�وت،  مصدر سابق. )٨(
لشها�، دار "القوة واإلرهاب وجذوره� يف عمق الثقافة األمريكية" ترجمة إبراهيم يحيى ا -انظر: تشومس�، نعوم  )٩(

  .٢٠٠٣الفكر، دمشق، 
)  املوسومة "اإلرهاب إزاء التحرر الـوطني يف ١٩٨٦كانون األول /ديسمرب العام  ٧ - ٥قارن: بحث للباحث يف ندوة أثينا (
 استاذاً ومختصاً وباحثاً من ثالث� بلد، والجدل الذي دار بينه وب� الربوفسور بـامل� ٧٠الظروف الدولية الراهنة" حرضها 

من جامعة فلوريدا الذي حاول اختزال اإلرهاب إىل اختطاف الرهائن والقتل والقنص واالغتيال  وأع�ل العنف متجاهالً 
إرهاب الدولة وخصوصاً إرهاب "إرسائيل" ضد الشعب العر� الفلسطيني ، وكان بامل� قد حدد املرتكزات األمريكية إزاء 

توثيـق العالقـة التحالفيـة والتعاهديـة مـع  -طرد النفـوذ السـوفييتي وثانيهـا  -اإلرهاب يف الرشق األوسط بثالث: أولها 
  ح�ية املصالح النفطية. -"إرسائيل" وثالثها 

  .١٨-١٦اإلسالم واإلرهاب الدويل، مصدر سابق ، ص  -انظر: شعبان، عبد الحس�
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٤٤ 
  

الدويل بسبب خلفية الجهات والقوى  املجتمع الدويل لالتفاق عىل تعريف املقصود باإلرهاب يف القانون
والبلدان التي تنظر إليـه كـل مـن زاويتهـا ومصـالحها. وغالبـاً مـا يحـدث التسـييس والخلـط املتعمـد 

  واملقصود ب� األع�ل اإلرهابية وأع�ل املقاومة املسلحة.
ل عمـل عنفـي وتحاول "إرسائيل" ومعها الواليات املتحدة وقوى متنفذة يف العالقات الدوليـة اعتبـار كـ

من ميثـاق  ٥١حتى وإن كان اضطراراً ودفاعاً عن النفس ومن أجل التحرر الوطني، وهو ما تقره املادة 
األمم املتحدة، "إرهاباً"، عل�ً بأن القانون الدويل يعترب اللجوء إىل الدفاع عن الـنفس واسـتخدام جميـع 

النضال من أجل االنعتاق وتحقيـق االسـتقالل  الوسائل املرشوعة �ا فيها القوة، عمالً مرشوعاً يف حاالت
  .)١٠(وحق تقرير املص�

، وبالطبع كل متطرف هو متعصب وال يصبح الشخص إرهابيـاً إال إذا كـان متطرفـاً، وكل إرهاب تطرف
، فالفعل سواء كان عنفياً أم إرهابياً  تتم معالجته قانونياً وقضائياً وأمنياً، كل متطرف إرها� ولكن ليس

ة عمل إجرامي تعاقب عليـه القـوان�، أمـا التطـرف، وال سـي� يف الفكـر، فلـه معالجـات أخـرى ألن �
، وإْن كانـت قضـايا الـرأي بـالرأيو الفكرة بالفكرة،ومحاججة الحجة بالحجة مختلفة، وهنا �كن قرع 

قد  التطرف عويصة ومتشعبة وعميقة، وخصوصاً يف املجتمعات املتخلفة، ك� أن بعض التطرف الفكري
  يقود إىل العنف أو يحرض عىل اإلرهاب، �ا فيه عن طريق اإلعالم �ختلف أوجهه.

االعتدال والوسطية واملشـرتك وإذا كان التطرف �ثل �وذجاً قا�اً عىل مر العصور واألزمان، فإن نقيضه 
سـا� مـن طبيعـة ب� الشعوب واألمم واألديان واللغات والسالالت املتنوعة، ألن االجـت�ع اإلن اإلنسا�

وهـذه صـفات لصـيقة باإلنسـان، وكلهـا ينبغـي اإلقـرار بهـا  التنوع والتعددية واالختالفالبرش، حيث 
  والتعامل معها كحقوق إنسانية توصلت إليها البرشية بعد عناء، وهي النقيض لفكر التطرف والتكف�.

"األنت"، و"النحن" أفضل مـن "األنـتم"، التطرف يعني يف ما يعنيه ادعاء األفضليات، فـ"األنا" أفضل من 
وديني أفضل من األديان األخرى، وقومي فوق األمم والقوميات األخرى لدرجة الزعم بامتالك الحقيقة، 

  وتلك البذرة األوىل للتعصب والتطرف والعنف واإلرهاب.
  

  ففي النقيض للتطر -٢
ىل فكـر التعصـب الـذي يـزعم امـتالك ال �كن القضاء عىل فكر التطرف وجذوره، ما � يتم القضـاء عـ

الحقيقة املطلقة، وما سواه إال بطالن ووهم عىل أقل تقدير. وقد أثبتـت التجـارب أن الفكـر املتطـرف 

                                                           
امليثـاق مـا يضـعف أو ينـتقص الحـق  ليس يف هذا الفصل السابع" عىل:من ميثاق األمم املتحدة، " ٥١تنص املادة  )١٠(

نفسهم إذا اعتدت قوة مسـلحة عـىل أحـد أعضـاء "األمـم املتحـدة" الطبيعي للدول، فرادى أو ج�عات، يف الدفاع عن أ 
وذلك إىل أن يتخذ مجلس األمن التداب� الالزمة لحفظ السلم واألمن الدويل، والتداب� التـي اتخـذها األعضـاء اسـتع�الً 

�قتىض سلطته ومسؤولياته  -ن النفس تبلغ إىل املجلس فوراً، وال تؤثر تلك التداب� بأي حال في� للمجلس لحق الدفاع ع
من الحق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى رضورة التخاذه من األع�ل لحفـظ السـلم  -املستمدة من أحكام هذا امليثاق 

  واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.
املتحدة والنظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، نيويـورك، املركـز اإلعالمـي لألمـم املتحـدة، ديسـمرب انظر: ميثاق األمم 

  .٢٠١٢(كانون األول) 
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والتكف�ي ال يتم القضاء عليه بالعمل العسكري أو املسلح، ك� ال �كن القضاء عىل التطـرف بـالتطرف 
رهاب باإلرهاب، وإْن كان "آخـر العـالج الـ�" كـ� قالـت أو مواجهة الطائفية بالطائفية أو مجابهة اإل

  العرب، لكن:
  ، عنفان ال يولدان سالماً 

  وإرهابان ال يبنيان وطناً، 
  وظل�ن ال ينتجان عدالة، 

  وطائفيتان ال تنتجان مواطنة، 
وقانونياً ونفسياً، وهـو األمر الذي يحتاج إىل معالجة الظاهرة اقتصادياً واجت�عياً وثقافياً وتربوياً ودينياً 

عالج قد يكون طويالً ومتشعباً، وال يقع عىل الدولة وحدها إنجازه بقدر مـا تحتـاج إىل طاقـات جميـع 
القوى الحية والفاعلة يف املجتمع التي يهمها إنجاز التغيـ� بوسـائل سـلمية تدرجيـة وإحـداث الـرتاكم 

  املطلوب.
اسرتاتيجية بعيدة املدى يساعد يف خلـق بيئـة مناسـبة  ولعل القضاء عىل الفقر واألمية والتخلف ضمن

لنرش قيم السالم والتسامح والالعنف وقبول اآلخر واإلقرار بالتنوع والتعددية، وذلـك يف إطـار املواطنـة 
، ال سـي� االجت�عيـة والعدالـة باملسـاواةو�ـر  بالحريـةالتي تقوم عىل أركان متوازية ومتكاملة، تبـدأ 

، وبذلك �كن تجفيف منابع ومصادر القوى املتطرفة واإلرهابيـة، بالقضـاء واملشاركة الرشاكةلتصل إىل 
  عىل أسباب التعصب.

التطرف ال ينمو إال إذا وجد بيئة صالحة لنموه ومثـل هـذه البيئـة بعضـها نـاجم عـن أسـباب داخليـة 
  وأخرى خارجية، وبهذا املعنى �ة دالالت لهذه الظاهرة:

، ولها إْن كانت تعود إىل املايض، لكن خطورتها أصبحت شديدة العمق والتأث�نها ظاهرة راهنة و أ – ١
تجاذبــات داخليــة وخارجيــة، عربيــة وإقليميــة ودوليــة، ألن التطــرف أصــبح كونيــاً، وهــو موجــود يف 
مجتمعات متعددة وال ينحرص يف دين أو دولة أو أمة أو شـعب أو لغـة أو ثقافـة أو هويـة أو منطقـة 

ذلك، وإْن اختلفت األسباب بـاختالف الظـروف واألوضـاع، لكنـه يف جميـع الحـاالت ال  جغرافية أو غ�
يقـبل اآلخر وال يعتـرف بالتـنوع، ويسعى إىل فرض الرأي بالقـوة والعنــف والتــسيد إن تطلـب األمـر 

  ذلك.
ترضراً منـه، حيـث ومع أن منطقتنا وأممنا وشعوبنا األك� اتهاماً بالتطرف، إال أنها يف واقع الحال األك� 

دفعت الثمن لعدة مرات ولعدة أضعاف جراء تفيش هذه الظاهرة، األمر الذي ال ينبغي إلباس املنطقة 
ثوب التطرف تعسـفاً أو إلصـاق تهمـة اإلرهـاب بـالعرب واملسـلم� بشـكل خـاص، باعتبـار ديـنهم أو 

ديـان والقوميـات والسـالالت تاريخهم يحض عىل التطرف واإلرهاب، عل�ً بأن املنطقة تعايشت فيها األ 
  املختلفة، وكان ذلك الغالب الشائع، وليس النادر الضائع ك� يُقال.

وإذا كانت البلدان العربية واإلسالمية تعـا� اليـوم مـن ظـاهرَ� التطـرف واإلرهـاب، وتشـهد نزاعـات 
" بـ� بريطانيـا محرب املئة عـاواحرتابات دينية وطائفية وإثنية، فقد سبقتها أوروبا إىل ذلك وشهدت "
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. ١٢بصـلح وسـتفالياوالتـي انتهـت  ١٦٤٨ - ١٦١٨" يف العام حرب الثالث� عاماً مثل� شهدت " .١١وفرنسا
وهناك أشكال جديدة من حروب إبادة تعود ألسباب دينية أو طائفية أو عنرصية، �كن أن نذكر منهـا 

 - ١٩٩٨ حـرب كوسـوفو، و١٩٩٥ - ١٩٩٢ البوسـنة والهرسـكعىل سبيل املثال ال الحرصـ مـا حـدث يف 
وغ�ها، وإن كانت أسباب الحروب  ٢٠٠٣، واحتالل العراق العام ٢٠٠١، واحتالل أفغانستان العام ١٩٩٩

  مختلفة أساسها املصالح االقتصادية ومحاوالت التسيد وفرض الهيمنة، لكنها تلبس لبوساً مختلفة.
، وفرضـت حصـاراً عـىل غـزة العـام ٢٠٠٦م فخالل عقد من الزمان شنت "إرسائيل" حرباً ضد لبنان العا

وأوائـل  ٢٠٠٨يف أواخـر العـام  السحاب" عمودوأطلق عليها اسم " - أولها، وقامت بثالث حروب ٢٠٠٧
عمليـة الجـرف فهـي " – الثالثـة، أمـا ٢٠١٢يف العام  املصبوب" عملية الرصاص" –وثانيها ، ٢٠٠٩العام 

فالتطرف واإلرهاب  موجـودان يف جميـع املجتمعـات والبلـدان، وبهذا املعنى . ٢٠١٤يف العام  الصامد"
  وليسا محصورين يف منطقة أو دين أو أمة أو غ� ذلك.

بعضها يعـود إىل القـوى الدوليـة الكـربى،  التباسات نظرية وعمليةتث� ظاهرة التطرف ومخرجاتها  - ٢
تنسبها إىل "اإلسالم" ال سي� بالعالقة واآلخر إىل قوى التطرف املحلية التي تستند إىل تفس�ات وتأويالت 

" أي اسـتخدام التعـاليم اإلسـالمية ضـد اإلسـالم، يف حـ� اإلسـالملوجيامع اآلخر، �ا �كن تصـنيفه بــ"
" (الرهاب من اإلسالم)، يف محاولة لتعميم وربط بعض األع�ل اإلرهابيـة اإلسالمفوبيايستخدم الغرب "

  واملتطرفة، باإلسالم واملسلم�.
هذا فإن البحث يف موضـوع التطـرف واإلرهـاب ينبغـي أن يفكـك الظـاهرة عـىل املسـتوي� النظـري ول

والعميل، وال بد وأن يتنـاول موقـف الج�عـات والتيـارات الفكريـة املختلفـة، الجديـد منهـا والقـديم، 
السـيايس والديني وغ� الديني، عىل النطاق� املحيل والدويل، وقد لعبـت املصـالح الدوليـة والتوظيـف 

  اإلغرايض ومحاوالت الهيمنة والتسيد دوراً مه�ً يف انتشار ظاهرة التطرف.
� تعد الظاهرة تقترص عىل ج�عات محددة أو فئات محدودة كانـت الدولـة تغـض الطـرف عنهـا  - ٣

إىل  ، وخصوصاً يف مجتمعاتنا التي غالباً ما تلجأأساسات الدولة والهويةأحياناً، بل إن تهديدها وصل إىل 
ـق والغـرب، حوار فكري وثقايف ومعريفالعنف يف حل الخالفات، األمر الذي يحتاج إىل  ، لـيس بـ� الرش

وب� الش�ل والجنوب فحسب، بل ب� أتباع الديانات والثقافات املختلفة، داخل كل بلد وعىل مستوى 
ضاء عليها أو محارصتها إقليمي لتحديد ضوابط وأسس توافقية ملواجهة هذه الظاهرة، التي ال �كن الق

                                                           
وإن تخللتها فرتات هدنة وسالم، ومـن  ١٤٥٣ - ١٣٣٧سنة من العام  ١١٦من الناحية الفعلية استمرت الحرب نحو  )١١(

الفرنيس لهم، وبالطبع فإن هناك أسباباً سياسية واقتصادية وشخصية كانت وراء ادعاء امللوك اإلنجليز بأن العرش أسبابها 
  اندالع هذه الحرب الطويلة.

" هي سلسلة من الحروب والرصاعات الدموية التي وقعت معاركها ابتداء Thirty Years Warحرب الثالث� عام " )١٢(
روسيا وإنكلرتا وكاتالونيا "إسبانيا" وش�ل إيطاليا وفرنسا، وهـي يف أوروبا الوسطى وخصوصاً يف أملانيا وامتدت إىل أرايض 

حرب دينية وطائفية بالدرجة األوىل ب� طائفتي الربوتستانت والكاثوليـك، وقـد شـهدت أوروبـا بسـببها تـدم�اً شـامالً، 
النفوس يف أملانيا انخفض وانترشت خاللها األمراض واملجاعات، مثل� عرفت هالكاً ملالي� البرش، يكفي أن نعرف أن عدد 

مليون ونصف املليون قضوا نحبهم، وقد انخفض عدد الذكور إىل النصف، ويف نهايـة  ١٣% وأن هناك أك� من ٣٠بنسبة 
املطاف تم التوصل إىل صلح يضمن املصالح املشرتكة وعدم التدخل، بل والتعاون االقتصادي والتجاري، وقـد عـرف هـذا 

  .١٦٤٨العام  الصلح باسم "صلح وستفاليا"
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ب� األمم  وقيم العدل واملساواة والتآخي والتضامن أفكار التسامح والالعنفإال بنقيضها، ونعني بذلك 
  ، وتلبية حقوقها.احرتام الهويات الفرعيةوالشعوب، و

م وبالطبع لن يتم ذلك دون التوصل إىل تفاه�ت واتفاقات يف إطار التكامل والتفاعل والتواصل وتعظي
املشرتكات والجوامع وتقليص املختلفات والفوارق، وجعل الحـوار السـلمي الوسـيلة املناسـبة والفعالـة 

  لحل الخالفات، وصوالً لتحقيق املشرتك اإلنسا�.
حـوار بينهـا وبـ� بعضـها وإذا كان الحوار مطلوباً عىل مستوى دول وأمم املنطقة التي هي بحاجة إىل 

اسة إىل حوار داخيل يف إطـار الدولـة الوطنيـة، وهـو األسـاس الـذي �كـن ، فإنها أيضاً بحاجة مالبعض
  االنطالق منه، ناهيك عن حوار مع املجتمع الدويل حول املشرتكات اإلنسانية.

  

  الدين واإلرھاب  -٣
أنطلُق يف هذه املقاربة التاريخية من تجربة عملية راهنة قامت بعد احتالل داعش لكل من مدينتي 

و�ددت لنحو ثلث األرايض السورية والعراقية، ألطرح عدة أسئلة  السورية واملوصل العراقيةالرقة 
تتعلق بالفكر الديني الحاضن لإلرهاب، ولعل هذه املسألة بقدر قَِدمها  فهي جديدة أيضاً يف شكلها 

نسانية ليُقِدَم ومضمونها وتنوع أدواتها وأساليبها، فأي فكر هذا الذي يخرج فيه اإلنسان عن سويته اإل 
عىل قتل أبرياء بدم بارد وبجنون غ� مألوف، ومثل هذا األمر يتكرر يف أصقاع متباعدة من املعمورة، 

ورابع  نيويوركوثالث يف  لندن وآخر يف مانياللدرجة أن املرء يتساءل بح�ة: ما الذي يربط إرهابياً يف 
أو  ب�وت ة أو القاهرأو  دمشقأو  غدادبمع إرهابي� آخرين يف مدريد أو  بروكسلأو  باريسيف 

 سيناء  أو فلسط�أو  النيجرأو  تشادأو  تونسأو الرباط أو  طرابلس أو مقاديشوأو  صنعاءأو  الرياض
  أو غ�ها من املدن واملناطق والبلدان؟

اإلرهابيون وإذا كان الدين يُوظف لخدمة األهداف السياسية، فذلك ألنه �ثل فضاًء مقدساً يتعكز عليه 
لتمرير مشاريعهم السياسية واستغالل اآلخرين تحت عناوين دينية أو طائفية، خصوصاً ح� يتحكم 

  التعصب بهم ويستبد التطرف بسلوكهم، فينخرطوا يف العنف ويخوضون باإلرهاب.
لتدين؟ فهل �ة عالقة للدين �ثل تلك األع�ل اإلرهابية التي يقومون بها؟ ثم كيف نفرق ب� الدين وا

وسؤالنا اآلخر الذي سنخصص له حيزاً يف هذا البحث يتناول ظروف نشأة البيئة الحاضنة التي تساعد 
  ١٣عىل انتشار الفكر اإلرها� باسم الدين، وسبل مواجهة الفكر الحاضن لإلرهاب. 

تعلق وإذا كان هناك عدم معرفة مبارشة وشخصية ب� اإلرهابي�، فمن املؤكد �ة روابط ومشرتكات ت
وثورة االتصاالت  وسائل التكنولوجيا الحديثةبالتعصب والتطرف التي تجمع هؤالء جميعاً، وقد وفرت 

بيئات واملواصالت والطفرة الرقمية " الديجيتل" سهولة االتصال والتواصل في� بينهم، مثل� أوجدت 
أو  بيئات مستعدة لإلرهاب، ك� ساعدت يف الوقت نفسه عىل خلق وإنشاء منتجةأو حاضنة مولدة 

مع اإلرهاب، وهي بيئات رضورية �كن لإلرهابي� التنقل فيها واالنتقال إليها كل� متقبلة للتعاطي 

                                                           
)  (املغرب ) واملوسومة  : البيئة الفكرية الحاضنة لإلرهاب ، ٤٠انظر: محارضتنا يف منتدى أصيلة الثقايف الدويل ( )١٣(

١٩/٧/٢٠١٨-١٦.  
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 البيئة املتلقيةلفايروس اإلرهاب والبيئة املشغلة واملصنعة تضيق بهم السبل، وهكذا تنشأ عالقة ب� 
رب ورش عمل وتهيئة رضورية دينياً واقتصادياً للفكر اإلرها� سلبياً أو إيجابياً، وذلك عاملستجيبة و

  واجت�عياً وعسكرياً وتربوياً وبالطبع نفسياً .
وإذا كانت الحضانة الدولية لإلرهاب الديني يف العامل� العر� واإلسالمي غ� مبارشة يف السابق، فإن 

 ١٩٧٩فغانستان العام الغزو السوفييتي أل تطوراً مه�ً حصل يف نهاية عقد السبعينات، والسي� بعد 
وتحلل الكتلة االشرتاكية، حيث اشتغلت اآللة  ١٩٨٩انهيار جدار برل� العام واستمر حتى بعد 

اآليديولوجية الغربية الخرتاع عدو جديد لها وكان  "اإلسالم" هو هذا العدو، فالهدف هو فرض االستتباع 
انية عملت القوى الغربية عىل دعم والهيمنة عىل املنطقة واالستحواذ عىل ثرواتها، ومن جهة ث

الج�عات "اإلسالمية"، والسي� املتطرفة، بوسائل مختلفة خدمة لسياستها الخارجية وأهدافها 
  .)١٤(االسرتاتيجية وتاكتيكاتها املتغ�ة

التي هاجر بعض قياداتها إىل الغرب عملت عىل استغالل أجواء التسامح  القوى اإلرهابيةوباملقابل فإن 
الحريات والد�قراطية، فقامت بتجنيد الشباب، وهو ما جاء دورهم بشكل خاص عقب احتالل وفضاء 

أيلول (سبتمرب) اإلرهابية  ١١، وذلك بعد أحداث  ٢٠٠٣والعراق  العام  ٢٠٠١أفغانستان العام 
  اإلجرامية التي حصلت يف الواليات املتحدة.

الحواضن األخرى، ملا يشكله الدين من عقيدة  وإذا كانت الحضانة الفكرية األساس الذي تتمحور حوله
قوية ومت�سكة ومؤثرة، فإن التطور التكنولوجي سهل نرش أفكار التعصب والتطرف واإلرهاب،  ووفر 
أرضية مشرتكة لإلرهابي� ، والسي� لدى األجيال الشابة بحكم ح�ستها واندفاعها واستعدادها للتطرف، 

جهة، فضالً عن تقليدية العديد من رجال الدين وعدم مواكبتهم  سواء بحكم جهلها بصحيح الدين من
التطور العلمي، ناهيك عن عدم رغبتهم يف تجديد أو إصالح املنظومة الدينية التي تنتمي إىل عصور 
خلت، خصوصاً يف ظل التفاوت االجت�عي والفقر والتخلف واألمية والشعور باالغرتاب عن مجتمعاتها 

  النفيس.واالستالب الروحي و 
، وكان لغياب قيم الحرية منتجة لإلرهاب ومصدرة لهوبعض هذه البيئات الحاضنة تطورت لتصبح 

والسالم والتسامح والعدل واملساواة يف مجتمعاتنا عامالً أساسياً يف استنبات اإلرهاب، السي� يف ارتفاع 

                                                           
يتوصل صموئيل هنتنغتون إىل استنتاج مث� يشكل جوهر نظريته" صدام الحضارات ورصاع الثقافات" حيث يطرح اإلشكالية  )١٤(

حضارية ألنه يدرك أن الثقافة هي سياج الهوية، وبالتايل تشكل إحدى األسس املهمة "للمقاومة"، أي  –األساسية باعتبارها ثقافية 
تذويب، و�ا أن اإلسالم يعترب وعاًء ثقافياً للعرب واملسلم� بشكل عام وأساس حضارتهم، فإنه يشكل ملواجهة محاوالت االقتالع أو ال

تهديداً للغرب، ويقف حجر ع�ة بوجه انتصار الليربالية عىل املستوى السيايس واالقتصادي، مثله مثل البوذية والكونفوشيوسية، 
  انظر: غربية.اليهودية ال –وهذه كلها تواجه الحضارة املسيحية 

- Huntington– Samuel– Aclash Of Civilization, Foreign Affaires, Summer 1993 
- Huntington, Samuel– The Clash Of Civilization And Remarking of world order, London 
Simon and Schuster,1997. 
- Francis Fukuyama , The End of History and the Last Man is a 1992 book by Francis Fukuyama, expanding 
on his 1989 essay "The End of History?", published in the international affairs journal The National Interest 

  "اإلسالم واإلرهاب الدويل" مصدر سابق. –قارن كذلك: شعبان، عبد الحس�  -
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  ألجيال تشعر بالضياع.معدالت البطالة واتساع حجم الفئات املهمشة وغياب األفق املستقبيل 
وقد شجعت جهات رسمية ودينية بعض أفكار التعصب والتطرف، سواء  بسبب محافظتها وسلفيتها أم 
ألغراضها األنانية ضد الحركة التقدمية العروبية واليسارية، وذلك عرب املبالغـة يف نرشـ مظـاهر التـدين 

ة لحمـالت إ�انيـة مصـحوبة بـالتكف� وفرض الحجاب عىل النساء ومنع االختالط ب� الجنس� والـدعو 
ـاع السـيايس،  والتأثيم والتحريم والتجريم  إضافة إىل تنمية بعض  املشاعر الطائفية وسـحبها عـىل الرص

  ألنها مث�ة ومؤثرة ومستقطبة يف اآلن.
، التعبـ� تنظيم داعشوصوالً إىل انبثاق األفغان العرب" الذي انطلق منه " تنظيم القاعدةكان تشكيل 

ملخصـها اسـتبدال املتطور للفكر اإلرها� املستند إىل التعاليم الدينية، الذي يقوم عـىل فكـرة أساسـية 
"، ولعل الفارق ب� القاعدة وداعش أن األخ� بنى اسرتاتيجياته عىل احتالل حكم الله" بـ"حكم الدولة"

ا قــام بتمزيــق الحــدود ولهــذ"الخالفــة" األرايض واالحتفــاظ بهــا وإقامــة كيــان فيهــا مثــل نــواة دولــة 
يف أعقـاب انحـالل الدولـة  ١٩١٦العـام  بيكـو –سـايكس "االستع�رية" التـي تشـكلت وفقـاً التفاقيـة 

  العث�نية، والسي� ب� العراق وسوريا، وذلك  بعد احتالل الرقة واملوصل.
يس يف السبعينيات، وترتبط ظاهرة اإلرهاب الديني اإلسالموي موضوعياً وذاتياً بصعود تيار اإلسالم السيا

الشيعي، إضافة إىل شح  -عىل الرصاع السني  ١٩٧٩والسي� األثر الذي تركته الثورة اإليرانية العام 
الحريات، والسي� حرية التعب� وشيوع مظاهر التسلط واالستبداد يف الحكم، وقد استغل التيار 

ر مختلفة ومتنوعة، بعضها علنية "اإلسالمي" أو اإلسالموي رصاعه مع السلطات الحاكمة، تحت مناب
وأخرى شبه علنية أو حتى رسية، ابتداًء من املساجد والجوامع ومروراً بالجمعيات الخ�ية واالجت�عية 
واملناسبات الدينية إىل استخدام نصوص الدسات� والقوان� النافذة، مستفيداً من مهادنة السلطات 

  عرض له، بل ومجاملته حد التزلف أحياناً ل�ىض عنها.ومداهمتها له بحجة عدم استفزازه وتجنب الت
، والسي� التعارض ب� األقوال واألفعال لتصل إىل األك� مكراً هي  حرباً ناعمةوهكذا خاض هذا التيار 

، وقد استخدم اإلرهابيون جزًءا من التاريخ  اإلسالمي لتربير اإلرهاب، قوة وعنفاً أشد األساليب 
الفقهية التي قيلت يف سياقها التاريخي، ومحاولة استعادتها وتطبيقها عىل باستخدام بعض النصوص 

الحارض، بل إسقاطها عليه، وحتى لو كانت تصلح لل�يض، فإنها ال تصلح للحارض، فهل �كن استعادة 
بعض األحكام بشأن الخوارج  أو أحكام بن تيمية التي قيلت يف  القرن الثامن  هجري  عىل نهاية العقد 

ا� من القرن الحادي والعرشين؟ وهل �كن  تكف� فرق بكاملها  ومذاهب برمتها والزعم بامتالك الث
  وهو ما مثل أساساً يف أطروحات داعش. "الفرقة الناجية"الحقيقة باعتبارهم وحدهم  

      

  بعض المنطلقات النظرية لإلرھاب الديني -٤
ملعرفة منبع التكف� الديني اإلرها� يحتاج الباحث إىل الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع 

 أسامة بن الدنفهم تطوره، ال سي� بربط حلقاته التاريخية، إضافة إىل متابعة بعض شخصياته مثل 
نستان، حيث التقيا يف والذي كان معلمه األول يف أفغا عبد الله عزامالذي تأثر �ؤسس تنظيم القاعدة 

التي انطلقت منها تنظي�ت القاعدة، والتي كان فيها أكرب معسكرات التدريب أيام  قاعدة بيشاور
  االحتالل السوفييتي ألفغانستان، وكانت قد حظيت بدعم أم��.



  البيئة الفكرية الحاضنة للتطرف واإلرهاب و دور الجامعات يف التصدي واملواجهة

٥٠ 
  

سم ف� أن تأسس تنظيم القاعدة حتى أخذ يرتبع عىل عرش التنظي�ت اإلرهابية، ال سي� بعد أن ملع ا
أسامة بن الدن، حيث عمل األخ� جاهداً إليصال املساعدات إىل "املجاهدين" يف أفغانستان، وحسب� 

" يف اإلخوان املسلم�يف إحدى تسجيالته الصوتية، إنه كان عىل صلة بج�عة "أ�ن الظواهري يقول 
عة اإلسالمية يف جزيرة العرب، ك� يسمونها، وكانت التوجيهات التي صدرت له هي االتصال بالج�

الهور، لكن بن الدن تجاوز ذلك ووجد الطريق إىل "املجاهدين" يف أفغانستان، األمر الذي أدى إىل 
  فصله، وهو ما يذكره الظواهري.

 بالدرجةأبو عيل املودودي وسيد قطب جدير بالذكر أن املرجعية الفكرية األوىل ألسامة بن الدن كان 
"، التي ردة املجتمع" و"جاهلية املجتمعفقد كان يستخدم مصطلح "وهو ما يتضح من لغته، ، األساس

كث�اً ما ترددت يف كتاباته�، وهو األمر الذي أدى به إىل استباحة دماء املسلم�، وتربير قتلهم بزعم 
  إقامته "املجتمع املسلم".

لجدل، ساهمت وإذا كان املودودي وسيد قطب مرجع� أساسي� ألسامة بن الدن، فإن شخصية مث�ة ل
أو الدكتور فضل املعروف باسم سيد إمام الرشيف يف تأط� الجانب النظري للفكر التكف�ي ونعني بها 

وقد وضع "الرشيف" كتاب� مرجعي� لتنظيم القاعدة وألي تنظيم الدكتور عبد القادر عبد العزيز، 
"أحكام اب� يقوم عىل تحديد إسالموي إرها�، �كن أن يستقي منه� أفكاره، وجل أفكار هذين الكت

من جهة أخرى، ولعل اسَمي الكتاب� يدل عليه�، واملكتوب يُقرأ من  "الجهاد"" من جهة، والكفر
تأليف  الشيخ عبد القادر "الجامع يف طلب العلم الرشيف"عنوانه ك� يُقال، فالكتاب األول كان اسمه 

الشيخ عبد تأليف "العمدة يف إعداد العدة" سوم أما الكتاب الثا� فهو املو ، ١٩٩٤بن عبد العزيز ، 
  .١٥القادر بن عبد العزيز

يف الكتاب� نع� عىل أحكام مث�ة وخطرة يف اآلن، �ثل اغرتاب الج�عة اإلرهابية عن الفكر السائد يف 
مجتمعاتها، بل وعن مجتمعاتها، وخصوصاً عن التعامل الشعبي مع اإلسالم من عموم املسلم�، وذلك 

" بالد كفربعيداً عن التأط� اآليديولوجي، حيث يحاول فيه� تأصيل التكف�، بجعل بالد املسلم� "
"، ولعل ما قام به "داعش" من محاولة تأسيس رشع اللهوجب الهجرة منها إىل ح� يتم تطبيق "

ربط ذلك بعد احتالل املوصل والتمدد لنحو ثلث األرايض العراقية، خصوصاً ب "الدولة اإلسالمية"
  باحتالل الرقة السورية، هي تطبيق عميل لفكر الرشيف التدم�ي اإللغا�.

ويعترب سيد إمام الرشيف أن جميع البلدان اإلسالمية كافرة وخارجة عن امللة، ولذلك وجب الخروج 
ك� يُقال، وهو واجب عىل  فرض ع� وليس فرض كفاية"عليها، واستوجب األمر الجهاد ضدها، وهذا "

  سلم�، ألن الحكم بغ� ما أنزل الله من قوان� هو كفر، واملقصود بذلك جميع القوان� الوضعية.امل
وبهذا املعنى يضع الرشيف والفكر التكف�ي الجميع يف خانة الخروج عن رشع الله، طاملا ارتضوا 

لذي يقتيض بوجود قوان� تحكمهم هي من صنع البرش، ألن ذلك سيكون خروجاً عىل اإلسالم، األمر ا
  مواجهته وتحر�ه وإبطال ما يتخذ بخصوصه من أحكام، وصوالً إىل خلع الحكام وإقامة حكم اإلسالم.
مية ووفقاً لذلك يضع الرشيف وتنظيم القاعدة وربيبه "داعش" يف خانة الكفر: حكام البالد اإلسال 
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محاربة العدو القريب عىل . ك� يقدم أسبقية "الجهاد" عىل االستحقاقات األخرى، ويضع )١٦(وقضاتها
العدو البعيد، أي أنه يستهدف املسلم� قبل املسيحي� والنصارى واليهود وغ�هم، وهكذا فإن مثال 
املرتدين هو الذي يحظى باألفضلية من الكفار والوثني� وأتباع الديانات األخرى. ويعترب الفكر التكف�ي 

  افر"، األمر الذي اقتىض تقو�ه� بالسيف.أن مجتمعاتنا تسبح يف "جاهلية مطبقة" و"كفر س
�ثل مرجعية فكرية لإلرهاب، ويقصد باإلدارة  أبو بكر الناجيفهو ملؤلفه  )١٧("إدارة التوحش"أما كتاب 

،وقد حاول داعش بعد احتالله للموصل والرقة الحكم وفقها. وكان " مرحلة ما بعد السلطة الحاكمة"
قد تدفق اآلالف من اإلرهابي� املهاجرين الذين تم تجنيدهم بوسائل مختلفة يف الغرب، وخصوصاً 

، وقد ترك ذلك مشكلة اجت�عية خط�ة ألطفال الدواعش، فقسم بالجهاد النكاحيبتشجيع ما سمي 
  .)١٨(مكب� منهم ال يُعرف آباؤه

وكان اإلرهاب املستند إىل نصوص فقهية واملتسرت وراء الدين هو األخطر، والسي� يف العقود األربعة 
من خالل منظومة فكرية يرست تجنيد اآلالف وزجهم يف "مرجعية" املاضية، وأنتج هذا اإلرهاب 

للنصوص الدينية،  عمليات قتل لألبرياء وبدم بارد مشفوعة بتفس�ات وتأويالت للدين وقراءات خاصة
مثل� قامت هذه املرجعية عرب وسائل االتصال الحديثة ببناء شبكة واسعة عرب وسائل االتصال الحديثة 
، عل�ً بأن التطرف الديني ليس مقترصاً عىل دين واحد، بل ينطبق عىل أتباع الديانات املختلفة وأهل 

فون ولدى السنة كذلك، ويف املسيحية املذاهب املتنوعة داخل الدين الواحد، فلدى الشيعة متطر 
متطرفون أيضاً من مختلف املذاهب، وكذلك بالنسبة ملعتنقي اليهودية، سواء اليهود املقيم� عىل أرض 
فلسط� أم حيث يعيشون يف بلدان أخرى، يوجد متطرفون ويربرون اغتصاب األرض وانتهاك حقوق 

  اإلنسان.
خطر أنواع اإلرهاب، ملاذا؟ ألن اإلنسان إذا اقتنع بفكرة ما وبتقديري إن اإلرهاب الفكري يعترب من أ 

وتغلغلت يف تالفيق دماغه تحولت هذه األخ�ة إىل قوة مادية يصعب اقتالعها وهو ما تدفعه  
للتضحية بالنفس يف سبيلها، ولذلك يعترب اإلرهاب الفكري املنبع الحقيقي لجميع أنواع اإلرهاب، حيث 

يايس والديني وإرهاب السلطات واملعارضات وتنشأ وفقا له البيئات الفكرية يتأسس عليه اإلرهاب الس
  واالجت�عية والثقافية والرتبوية والنفسية الحاضنة له.

لقد سممت األفكار التكف�ية عقول بعض الشباب، خصوصاً وقد أخضعوا يف الكث� من األحيان 
عديد من البلدان والشعوب، وجعلت الواقع لعمليات غسل أدمغة، األمر الذي قاد إىل تعك� حياة ال

عىل ما فيه من تحديات وآالم ومصاعب، أشد قسوة وعسفاً، وذلك بإشاعة الرعب والهلع ب� الناس، 
من خالل املفخخات والتفج�ات واألحزمة الناسفة واملقابر الج�عية، وأع�ل االنتقام وإشاعة روح 

                                                           
، "ومن � يحكم �ا أنزل الله فأولئك هم ٤٤يستند تنظيم داعش يف أطروحته الفكرية التكف�ية تلك عىل سورة املائدة ، اآلية  )١٦(

  الكافرون".
  . ٢٠٠٧درر الكتب، سوريا،  -انظر: الناجي أبو بكر،  إدارة التوحش، دار التمرد  )١٧(
عالج الباحث يف مقالة خاصة الجوانب القانونية واالجت�عية والسيكولولجية ألطفال الدواعش يف مقالة نرشت يف  )١٨(

وهي مشكلة مستمرة وقد تبقى ، ٢٧/٦/٢٠١٨صحيفة الخليج (اإلماراتية) تحت عنوان مشكلة أطفال الدواعش بتاريخ 
  لفرتة غ� قص�ة وتشمل منطقتنا وامتداداتها يف الغرب أيضاً.
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ل يتصدر أطروحات اإلرهابي� وأع�لهم وأعالمهم " ظالله أكربالكراهية، والغريب أن شعار "
  وشعاراتهم، حتى إن الذبح وقطع الرؤوس بالسيف كان باسم " الله".

ن�و� ودار السالم ك� يسمونها وقبلها تفج�ات  ٢٠٠١سبتمرب /أيلول العام  ١١وإذا كانت "غزوة" 
عموماً  باريس وفرنساتفج�ات  وعدد من إسبانيا ولندنوتفج�ات أوروبا، وال سي� أنفاق  وبايل

وغ�ها، هي رضب تكتي� يف األطراف، فإن اسرتاتيجية التنظيم، عىل الرغم من أملانيا  وتفج�ات
استخدامها اإلرهاب الخارجي، فإن مه�تها األساسية ظلت داخلية عربية وإسالمية بامتياز، أي تقديم 

رار �شاغله البعيد، لتنفيذ اسرتاتيجية التصدي مواجهة العدو القريب عىل العدو البعيد، مع االستم
  للقريب.

لقد كان ألسامة بن الدن والظواهري وما بعده� أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم الدولة اإلسالمية للعراق 
والشام "داعش"، وخصوصاً أبو بكر البغدادي دوراً كب�اً يف ضخ الفكر التكف�ي، ال سي� باالسرتاتيجية 

طرة عىل مناطق شاسعة وإخضاعها لقوانينها، وهو ما جعلها تتمدد لفتح جبهات قتالية العسكرية للسي
من أفغانستان مروراً بالعراق، ووصوالً إىل سوريا ولبنان واليمن وليبيا ومرص وتونس واململكة العربية 

  السعودية، وغ�ها.
  اإلرهاب باألصل أو بالفرع، هو واحد، 

  وال دين له 
  وال جنسية له 

  وطن وال
  وال لغة 

  وال منطقة جغرافية، 
  إنه فكر التعصب والتطرف واإللغاء.

  

  البيئة الحاضنة لإلرھاب -٥

إذا كان مصطلح " البيئة الحاضنة" قد شاع استخدامه، وخصوصاً بعد احتالل داعش للرقة واملوصل، إال 
وربيع  ٢٠١٧نهاية العام أن مضامينه مختلفة ومتعددة. ولكن هز�ته العسكرية يف كلتي املدينت�، يف 

قا�اً، م� "الخاليا النا�ة" و"الذئاب املنفردة" ، ال تعني انتهاء تأث�ه، ف� يزال الحديث عن ٢٠١٨العام 
يعني أن هز�ته الفكرية � تتحقق، وهذه األخ�ة تحتاج إىل رشوط معينة سنأ� عىل ذكرها خا�ة لهذا 

  البحث.
الحاضنة تعني سهولة تحرك التنظي�ت اإلرهابية يف بعض املناطق، التي  ومن الناحية القانونية فالبيئة

توفر حيزاً �نحها رشوطاً وأسباباً مال�ة تسمح لها بالتحرك، يضاف إىل ذلك قدرتها عىل التغلغل فيها، 
فإما لعدم وجود رد فعل قوي إزاءها أو لعوامل مشجعة لها عىل االستمرار �ا يعني وجود مشرتكات 

، واألمر يتعلق بالفكر اإلرهاب املتحرك واإلرهاب الساكن، أي ب� إلرهاب القادم واإلرهاب الكامناب� 
  والسلوك.

وتأسيساً عىل ما تقدم  �كن الحديث عن ثالثة أنواع من البيئة الفكرية  الحاضنة لإلرهاب، وهي التي 
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  �ثل الحيز الجيوبولتي�: 
  ، البيئة املصنعة لإلرهاب - النوع األول

وهي البيئة املنتجة له وليست حاملة لفايروسه فحسب، وهذه البيئة تعتمد عىل نخب فكرية 
وسياسية وثقافية تعمل عىل بلورة املنطلقات الفكرية لإلرهاب الديني، وذلك باستخدامها الدين 

ه كمرجعية لخطابها السيايس، وبالطبع وفقاً لتفس�اتها وتأويالتها للنصوص الدينية. وتسعى هذ
املجموعة حتى وإن كانت صغ�ة إلنضاج العوامل الذاتية للقيام باإلرهاب: توف� أموال، حلقات نقاش، 
كتب ودراسة، مساعدات، تسهيالت وذلك باالستفادة من إنضاج العوامل املوضوعية: اضطهاد طائفي، 

ق املعنية، أحزمة شعور اإلقصاء أو التهميش أو التمييز، ضعف التنمية، عدم تلبية احتياجات املناط
  الفقر ، العشوائيات.. الخ .

وتستفيد هذه البيئة من عوامل سياسية ثقافية مجتمعية مثل: مجاملة السلطات لرجال الدين 
ومحاولة التملق لهم والسكوت عىل الخطاب الديني الصادم أحياناً لقيم العرص والتقدم واملبني عىل 

والجوامع، بل يتم �ويلهم وغض النظر عن أصحاب  فكر ماضوي، وبقدر ما يرخص لخطباء املساجد
الفتاوى املجانية الذين يقولون ما يشاءون يف التحريض الطائفي واالستعداء لألديان األخرى، فإنه يتم 
التحريض عىل أصحاب الخطابات املضادة أو املغايرة ومنعهم أحياناً ومالحقتهم يف أحيان أخرى، وذلك 

  اإللحادي. - بل العل��املقدس مقا -بوضع الديني 
بأهميتها  نقص الوعيأو ضعف الهويات الوطنية  ك� أن أحد أسباب ظهور مثل هذه الخطابات هو

وتغول السلطة عليها وتغليب الهوية الدينية والطائفية والفرعية  والتباس مفهوم الدولةوتد� خطابها، 
  عىل الهوية الوطنية العامة.

   ة لإلرهابالبيئة املولد - النوع الثا�
تلك التي تتسم بحضور مؤثر للتطرف الديني وتغليبه عىل حساب مرجعية الدولة ومؤسساتها، ويلعب 
الفقر والجهل وضعف التنمية، والسي� يف املناطق البعيدة والنائية والريفية بشكل عام دوراً عىل هذا 

مرتعاً خصباً للج�عات التكف�ية الصعيد، مثل� تكون  املدن واألحياء الفق�ة املكتظة بالسكان 
واإلرهابية التي تقوم بالتغلغل يف أوساط السكان، والسي� الفقراء منهم، مستغلة معاناتهم 

  واحتياجاتهم وقهرهم لتحولهم عىل طريق الفكر وغسل األدمغة إىل قنابل موقوتة.
  البيئة املستعدة لقبوله  -  النوع الثالث

. وعىل أقل تقدير فاملوقف غ� انقيادور�ا الحقاً إىل  طف تدريجيتعاوقد يتحول االستعداد إىل 
السلبي من وجود التنظي�ت اإلرهابية يخلق مجاالً حيوياً لها للعمل، ويبني يف هذه البيئات مرتكزات 
�كن أن تشكل عنارص جذب مؤثرة يف الحارض أو يف املستقبل، خصوصاً إذا كانت هذه البيئات تشعر 

ضعف وعدم الت�سك والوحدة، ف� بالك إذا كان بعضها يشعر بالتهميش والتمييز وعدم بالهشاشة وال
  املساواة والحيف والغ�.

وبالطبع فهناك فروق ب� هذه الحواضن، فبعضها يحتضن اإلرهاب ويسهم يف توليده وإنتاجه، والبعض 
ي� الخشية من إرهابه، اآلخر يضطر للتعامل معه كأمر واقع، ال �كن رده أو الوقوف بوجهه، الس

والقسم الثالث انقاد له أو استسلم له، ألنه ال مجال للبقاء يف مدينته أو قريته أو منزله دون التعامل 



  البيئة الفكرية الحاضنة للتطرف واإلرهاب و دور الجامعات يف التصدي واملواجهة

٥٤ 
  

معه، ف� بالك ح� ال يكون لديه بديالً مناسباً، إضافة إىل ما يسمعه عن ظروف النزوح السيئة واملعاناة 
وهكذا ظل الكث�ون "أرسى" لإلرهاب الديني التكف�ي بل إن اإلنسانية الباهرة التي عاشها النازحون، 

  اإلرهابي� أخذوا املدني� دروعاً برشية وفرضوا عىل أبنائهم االنخراط يف صفوفهم .
ويبقى قسم قليل من املوال� له  أو املتعاطف� معه أو الذين اضطروا وتحت التهديد للتعاطي معه، 

هم، مع رضورة أخذ  األمور بسياقها وظروفها باستثناء بعض فهؤالء يختلف التعامل معهم عن غ� 
  .١٩حاولت وتحاول الثأر واالنتقام من هز�ة داعش "خاليا نا�ة" العنارص القليلة التي ظلت

 

  خطاب جديد وفكر جديد -٦
تجديـد ، ال بد من خطاب جديد، وقبل ذلك ال بد من ٢٠ل� يتم تطويق ظاهرة التطرف والقضاء عليها 

، ل� يتم تجديد الخطاب، واألمر يحتاج إىل وضع معالجـات طويلـة األمـد تقـوم عـىل عـدد مـن الفكر
  الدوائر والجبهات:

  ،الجبهة الفكرية والحقوقية - األوىل
وه� ركنان أساسيان من أركان الدولة العرصية التي يفـرتض فيهـا مبادىء املواطنة واملساواة، باعت�د  

، إْذ ال �كن القضـاء عـىل العدل والرشاكة واملشاركة" وتستند إىل قواعد دولة الحق والقانونأن تكون "
التطرف واإلرهاب بوسائل عسكرية أو أمنية فقـط، بـل ال بـد مـن مجابهـة فكريـة راهنـة مـثل� هـي 
متوسطة وطويلة املدى، فالنرص الحقيقي عىل التطرف هو يف الجبهة الفكرية أوالً، خصوصاً حـ� يـدير 

ئة ظهورهم للتطرف ويبنون عالقات وجسور من الثقة واالحرتام بينهم وب� اآلخر، وفقـاً الشباب والناش
جـوهر الحريـات للمشرتكات اإلنسانية، مع احرتام الخصوصـيات والهويـات الفرعيـة، �ـا ينسـجم مـع 

  العامة والخاصة وقيم حقوق اإلنسان.
  ، الجبهة االقتصادية واالجت�عية والثقافية - والثانية

وتلك التي تستوجب توف� ظروف مناسبة للعيش الكريم، وفرص عمل متكافئة، ودون �ييز ألي سـبب 

                                                           
  انظر: محارضتنا يف منتدى أصيلة الثقايف الدويل ، مصدر سابق. )١٩(
للمزيد من االطالع عىل أفكار التطرّف �كن مراجعة ما ذهب إليه الدكتور فّواز جرجس يف كتابه القيم "داعش إىل  )٢٠(
)، إلـذي ٢٠٢ – ٢٠١، (ص ٢٠١٦، بـ�وت، ٢جهاد ما بعد القاعدة" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط -ن؟ أي

يعترب القاعدة وداعش كاله� ينتميان إىل العائلـة نفسـها التـي يطلـق عليهـا "السـلفية الجهاديـة" ويتشـاركان األفكـار 
صها استبدال "حكم الدولـة" بــ"حكم اللـه"، ويحـدد الفـارق بيـنه�، الرئيسية نفسها ويجملها باليوتوبيا اإلسالمية وملخّ 

فالقاعدة تنظيم رسي عابر للحدود، يف ح� انغمس داعـش يف الج�عـات السـنية املحليـة وعمـل داخـل إطـار مفهـوم 
 السني، وينحت جرجس لتوصـيف الحالـة مصـطلحاً عميـق الداللـة وهـو –الدولة، أي أنه متجذر يف االنقسام الشيعي 

"الجيوطائفية" كتعب� عن التنافس اإلقليمي، فداعش ليس مجرد تنظيم إرها� متمرّد، وإ�ـا هـو أقـرب إىل كيـان دولـة 
ويف أعقـاب  ١٩١٦بيكـو العـام  –"خالفة" ولهذا قام بتمزيق الحدود "االستع�رية" التي تشكلت وفقاً التفاقية سـايكس 

  انحالل الدولة العث�نية.
م جرجس مصطلح "القوى اإلرهابيـة" بـدالً مـن "الجهاديـة" واإلرهـابيون بـدالً مـن "الجهـادي�"، وكان بودي لو استخد

  و"اإلسالمويون" بدالً من "اإلسالمي�"، (خصوصاً وأن اإلسالمولوجيا تعني استخدام التعاليم اإلسالمية بالضد من اإلسالم".
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كان وتهيئة فرص تعليم وض�ن صحي واجت�عي، األمر الـذي سـيقطع الطريـق عـىل الفكـر التعصـبي 
  املتطرف واإلرها�.

  ، الجبهة الرتبوية والدينية - الثالثة
اسية والرتبوية عن كل ما من شأنه ازدراء اآلخـر أو تحقـ�ه، ألن ذلـك واألمر يتطلب تنقية املناهج الدر 

سيؤدي إىل إشاعة مناخ من الكراهية واألحقاد والكيدية، فالجميع برش ومتساوون يف الكرامة اإلنسانية، 
 اإلمـام عـيل: "متى استعبدتم الناس وقد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارا" أو قـول الفاروق عمروحسب قول 

مرص مالك بن األشرت النخعي: "ال تكن عليهم (أي عىل الناس) سبعاً ضـارياً لتـأكلهم، فالنـاس لعامله يف 
  صنفان: إما أخ لك يف الدين أو نظ� لك يف الخلق". 

وعىل هذا األساس ينبغي أن تكون مرجعية الدولة فوق جميع املرجعيـات التـي ال بـد أن تخضـع لهـا، 
أو تربوية أو اجت�عية أو اقتصادية أو ثقافية أو مناطقية أو غ� سواء كانت سياسية أو حزبية أو دينية 

  ذلك.
ويحتاج األمر إىل عمل طويل األمد، ودون هوادة إلصالح املجال الـديني �ـا ينسـجم مـع سـمة العرصـ 
والتطور وإدماج املناهج واملدارس الدينية مع املناهج واملدارس التي تعتمدها الدولة بهـدف توحيـدها 

ـاً، وذلـك بـالعيش املشـرتك ألتبـاع وإشاعة ا لثقافة املدنية فيها، وجعل الـدين يف خدمـة املجتمـع ُميرس
األديان يف إطار دولة تقوم عىل املساواة وتحرتم الجميع وتأخذ �بـادىء الكفـاءة واإلخـالص للـوطن، يف 

  تويل الوظائف العامة.
  ،الجبهة القانونية والقضائية - الرابعة

 مونتسـكيودىء احـرتام القـانون وعـدم التجـاوز عليـه ألي سـبب كـان، وحسـب وال بد من تأكيد مبـا
"، أي أنه ينطبق عـىل الجميـع، وبتأكيـد اسـتقالل القضـاء القانون مثل املوت الذي ال يستثني أحداً فـ"

  ونزاهته وتنقية النصوص الدستورية والقانونية عن كل ما يتعلق بالتطرف والتعصب والتمييز.
  ، اإلعالمية واملدنية الجبهة - الخامسة

وهنا ينبغي أن يلعب اإلعالم دوراً مه�ً ومعه املجتمع املد� يف نرش ثقافة التسامح والالعنف والسـالم 
املجتمعي واحرتام الهويات والخصوصيات التي هي جزء من تاريخنا بكل ما فيه من مشرتكات، ال سي� 

  بتأكيد احرتام اآلخر.
  ، واالستخباريةالجبهة األمنية  - السادسة

جبهـة وال بـد أن تكـون  جبهـة ح�ئيـةفهـي  جبهة وقائيـةوهي جبهة مهمة وأساسية، وبقدر ما هي 
سيجموند ، وإذا كان تحقيق األمن مسألة جوهرية وأساسية ألي تقدم وتنمية، وهو الذي اعتربه رعائية
خصوصـاً يف ظـل الحـروب  عا� الـنفس النمسـاوي، موازيـاً للكرامـة، بـل يتفـوق عليهـا أحيانـاً، فرويد

والنزاعات األهلية وانفالت الفوىض، إذ ال كرامة مع غياب األمن، مثل� ال أمن حقيقي دون كرامة. ومع 
استخدام الوسائل العسكرية والحربية ضد الج�عات اإلرهابية، فينبغي يف الوقت نفسـه الحـرص عـىل 

واملعاهـدات الدوليـة عـىل هـذا الصـعيد،  ح�ية املدني� وعدم تعريضـهم لـألذى واحـرتام االتفاقيـات
الخـاص  -األول ، ١٩٧٧وملحقيها بروتوكـويل جنيـف لعـام  ١٩٤٩والسي� اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

بح�يـة ضـحايا املنازعـات املسـلحة غـ� الخـاص  - والثا� ، بح�ية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة
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  الدولية.
ية الحقوق اإلنسانية والكرامـة الفرديـة والج�عيـة هـي مسـؤولية و�كن القول إن تحقيق األمن وح�

متكاملة للدول والحكومات والقوى الفاعلة والحية يف املجتمع، مـن أحـزاب ونقابـات ومؤسسـات رأي 
عام ومنظ�ت مجتمع مد� وإعالم، خصوصـاً بالبحـث عـن املشـرتكات ومحاولـة فـك االشـتباك الـذي 

قديري، فإن ذلك أحد أركان الخطاب الجديد ملواجهـة التطـرف واإلرهـاب، يحصل أحياناً بامل�رسة، وبت
  خصوصاً بتوسيع دائرة الحقوق والحريات وتعزيز الهوية الوطنية املشرتكة.

ويعتمد نجاح الدول عىل قدرتها يف املوازنة ب� سبل املجابهة وسبل الح�ية، إضـافة إىل سـبل الرعايـة، 
ات جديدة أك� قدرة عىل استقطاب الشباب وامتصـاص طاقـاتهم عـرب وال بد من اعت�د ترشيعات وآلي

  نوادي أدبية وأنشطة ثقافية ورياضية وفنية من رسم وموسيقى وغناء ومرسح وغ�ها.
وهذا يعني إرشاك مؤسسات املجتمع املد� يف عملية التنمية باعتبارها مكملة ومتممة التخاذ القرارات 

  " فحسب.قوة احتجاج"، وليس "قوة اقرتاحن أن تكون "وتنفيذها، وهي بهذا املعنى �ك
ويعترب الحفاظ عىل الدولة الوطنية واحداً من امله�ت الجديدة، التي تواجه مجتمعاتنا، والتـي تقـع يف 
صلب اسرتاتيجيات مجابهة التطرف، إْذ ال �كن إحداث التنمية من دونها، فالدولة الوطنية وإن كانـت 

) أصـبحت اليـوم مهـددة يف ظـل التطـرف ومحـاوالت التـدي� ١٩١٦بيكـو ( هي نتاج اتفاقية سـايكس
  والتطييف واإلثنية والتشظي، والهدف هو تجزئة املجزأ وتذرير املذرر.

إن حزمة االسرتاتيجيات تلك التي تواجه التطرف عىل املستوى الداخيل، �كنها ويف ظـل تعـاون وطنـي 
 جية، سواًء بالسعي مع غ�نا مـن شـعوب األرض وأممـهشامل وإدارات سليمة مواجهة التحديات الخار 

، ليصبح أك� عدالة وأشد قرباً إىل التعب� عن املصالح املشرتكة ب� إلعادة صياغة نظام العالقات الدولية
الدول واألمم والج�عات الثقافية، األمر الذي يحتاج إىل توازن قـوى دويل مـن نـوع جديـد، ال بـد مـن 

  العمل عليه.
 نظام األحاديـة القطبيـة)، فإن ١٩٨٩ - ١٩٤٥قد انتهى وبشكل خاص ( نظام القطبية الثنائيةوإذا كان 

بدأ يتفكك ويتآكل، و� تعد الواليات املتحدة املتحكم الوحيد يف نظام العالقات الدولية، وهناك محاور 
لعـاملي والـدور الجديـد وعودتها املؤثرة عـىل النطـاق اصعود روسيا إقليمية ودولية، وخصوصاً يف ظل 

�ا لها من إمكانات، ناهيك عن دول الربيكس األخرى مثل: الهند والربازيـل وجنـوب  الص�الذي تلعبه 
أفريقيا، و�كن القول ال بد من إيجاد مواطن قدم للعرب فيها، خصوصاً ح� يكون هناك حد أد� مـن 

تيجي، فإن لها خطـوات أوىل �هيديـة �كـن التنسيق والعمل املشرتك، وبقدر ما للمسألة من أفق اسرتا
  الرشوع بها والعمل يف إطارها. 

أمريكـا وال شك أن �ة مشرتكات إنسانية تجمعنا مع شعوب األرض، وخصوصاً قوى التحرر والتقـدم يف 
ال بد من تعزيز التعـاون والتنسـيق معهـا سـواء يف املحافـل الدوليـة أو عـىل  الالتينية وآسيا وإفريقيا،

د امليدا�، والهدف هو توثيق عرى الصداقة والتفاعل الثقـايف والتواصـل الحضـاري، ألن التطـرف الصعي
الذي ينجبه التعصب سيلد العنف واإلرهاب وهذه مسألة تشمل جميع وشعوب البلدان النامية األك� 

  ترضراً منه، إضافة إىل شعوب العا� أجمع.
األم� العام األسبق لألمـم املتحـدة يف تقريـر  فالدهايمكورت ولعل من املناسب أن نذكر هنا ما أورده 
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، خصوصاً بوجود اختالل نظام العالقات الدوليةكتبه يف أواسط السبعينات، عزا فيه أسباب اإلرهاب إىل 
"حق الفيتو وتهاون الدول الكربى القيام بواجباتها واغتصاب حق الشعوب"، وقد قصد بـذلك األسـباب 

  العاملية.
عيد الداخيل، وال سي� يف البلدان النامية فيمكن إضـافة: ضـعف البنـاء الـد�قراطي وشـح أما عىل الص

الحريات وعدم احرتام حقوق اإلنسان وعدم اإلقرار بالتعددية السياسية والفكرية والقوميـة وهضـم أو 
لـدان تهميش حقوق املجاميع الثقافية ونشوء ظاهرة الهجرة، واتساع الع�لة الخارجية، وبخاصة مـن ب

 الجنوب إىل الش�ل، ومشاكل الالجئ� كل ذلك يساعد يف إيجاد أجواء خصبة لبذرة التطرف.
 

  اإلرھاب الجامعات في مكافح دور -الخاتمة
يف خا�ة هذا البحث وبعد أن تناولنا قضايا التعصب والتطرف والعنف واإلرهاب والقرارات الدولية 

بشأنها، السي� بعض االلتباسات التي تتعلق بالدين بخصوصها واإلشكاالت النظرية والعملية 
واستخداماته ومحاولة اإلرهابي� والتكف�ي� التعكز عليه، وبعد أن شخصنا بعض املنطلقات النظرية 
لإلرهاب الديني وحللنا البيئة الفكرية الحاضنة للتطرف واإلرهاب ودعونا إىل خطاب جديد وفكر 

كافحة اإلرهاب، نتوقف عند دور الجامعات كخا�ة لهذا البحث مع جديد، بل واسرتاتيجية جديدة مل
  بعض التوصيات :

�ثل الجامعات  فضاًء واسعاً ومه�ً، خصوصاً وهي �ثل أكرب التجمعات البرشية من الفئات الشبابية 
أة املتعلمة واملتطلعة ألن تحتل مكانها يف الحياة العامة. والشباب بطبيعته �تاز بالحيوية والجر 

واإلقدام واالندفاع، األمر الذي يحتاج أن تويل الجامعات اهت�ماً خاصاً واستثنائياً به ملا له من تأث�ات 
  كربى باإليجاب أو السلب عىل عموم املجتمع.

ويف الحالة األخ�ة إذا ما تركت  قطاعات من الشباب عرضة للتيارات املتشددة واملتزمتة والتي قد 
التكف�ية واإلرهابية، خصوصاً وإن الشباب حساس بطبعه ويتأثر �ا حوله  تقودها إىل الج�عات

رسيعاً، العتبارات موضوعية وذاتية، مثل سوء األوضاع االقتصادية وتدهور مستوى املعيشة واالضطهاد 
والتمييز واالستالب الخارجي ومحاوالت فرض الهيمنة واالستتباع وغ� ذلك، عل�ً بأن شعوره مضاعفاً 

ء عدم املساواة وشح الحريات وتقليص فرص العدالة واملشاركة ، لذلك عىل الجامعات تقع إزا
مسؤوليات كب�ة لالضطالع �همة مركبة أساسها تحص� الشباب ووقايته من التأثر بالج�عات اإلرهابية 

وأشكاله من جهة، ومن جهة ثانية دفعه باالتجاه اإليجا� للوقوف ضد التطرف واإلرهاب بجميع صوره 
  وضد جميع مربراته وحججه.

  وهذا يتطلب :
وتطويره� للقدرات الشبابية داخل الجامعات والرتكيز عىل األمن تنمية الوعي الفكري والثقايف  -١

الفكري للطالب الجامعي، كأمن ذا� وجزء من األمن العام للبلد ككل، أي تقوية مناعة الشباب 
  واإلرهاب.الجامعي ضد فايروسات التطرف والعنف 

والتخصصات املال�ة لواقعه ومستقبله، خصوصاً  إمداد املجتمع بالكفاءات املؤهلة من الخريج� -٢
تلك التي تكون مسلحة بالعلم واملعرفة وبقيم السالم والتعايش واملشرتك اإلنسا�، وذلك نقيضاً 
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هذه املعاي� والقيم، كل� للتطرف والعنف واإلرهاب، وكل� استطاعت الجامعات تخريج الطلبة طبقاً ل
  استطاعت أن تضخ املضادات الحيوية يف املجتمع ضد اإلرهاب.

، سواء داخل الجامعات بالنسبة للطلبة، أو عرب املؤسسات الخاصة بالبحث تطوير البحث العلمي -٣
وف� العلمي، والذي ال �كن إحراز التقدم الحقيقي من دونه، خصوصاً بتخصيص املوارد الكافية له وت

عىل هذا الصعيد  والبد من مواكبة التطوراتالسبل الناجعة لالستفادة منه والكفيلة بتسهيل مهمته. 
باالستفادة من التجارب العاملية، آخذين بنظر االعتبار املستجدات واملتغ�ات يف الساحة الدولية، سواء 

ت�عياً واقتصادياً وثقافياً واستغالل إزاء قضايا اإلرهاب واإلرهاب الدويل أو بيئاته الحاضنة فكرياً واج
  األديان وتوظيفها إلضفاء نوع من القدسية والرشعية عىل استخداماته.

املشرتكة املعنية ملواجهة  ندرة الربامج ويالحظ إن جامعاتنا تعا� من أوجه قصور عديدة أهمها:
البيتها ال تزال تدور يف اإلطار الجرائم اإلرهابية  الخشنة والناعمة منها �ا فيها الحرب النفسية، وغ

عدم وجود خطط مستقبلية متوسطة وطويلة التقليدي لألدوار املتعارف عليها دون تطوير، إضافة إىل 
، واقتصار األنشطة والفاعليات الخاصة لجهود الجامعات عىل بعض األنشطة الداخلية وعدم املدى

جود آليات وترشيعات محددة لتقويم مجموعة انفتاحها عىل البيئة املجتمعية خارج الجامعة، وعدم و 
  الجهود املبذولة ملواجهة الجرائم.

ولعل نسبة كب�ة من الشباب ممن يتم تجنيدهم يف املنظ�ت اإلرهابية ويجري استغاللهم من جانب 
التكف�ي� هم من العاطل� عن العمل، سواًء كانوا خريج� ومتعلم�، ويف أغلب األحيان ممن � يتموا 
تعليمهم، بل إن بعضهم من األمي�، وبسبب ظروفهم القاسية انساقوا وراء األفكار املسمومة، السي� 
لشعورهم باالستالب والتمييز وطغيان الكراهية واالنتقام والثأر من املجتمع، خصوصاً بالتقص� الحاصل 

رجي الواقع عىل بإيجاد فرص عمل لهم وعيش كريم يوفر الحد األد�، ناهيك عن االستالب الخا
  مجتمعاتهم بسبب عدم عدالة العالقات الدولية، واستمرار احتالل األرايض ومحاوالت التسيد وغ�ها.

التي تفتقر إىل إعالء شأن  املناهج الدراسيةويف الجامعات واملراحل التي تسبقها فيالحظ الخلل يف 
واة ب� البرش بغض النظر عن دينهم القيم اإلنسانية ونبذ التمييز، خصوصاً وإن قيم الحرية واملسا

ولونهم وجنسهم ولغتهم وعرقهم وأصلهم االجت�عي، وقيم العدالة ، والسي� العدالة االجت�عية ، 
وقيم الرشاكة واملشاركة التي تنمي روح العمل الج�عي وتقر بالتعددية والتنوع واالعرتاف باآلخر، ما 

  الدراسية.تزال ضعيفة، وأحياناً غائبة عن املناهج 
قيم الحوار تستطيع الجامعات أن تلعب دوراً مه�ً يف مواجهة الفكر اإلرها� التكف�ي، بتشجيع 

، وإعالء شأن التسامح والسالم واملشرتك اإلنسا�، األمر الذي يضيق ورفض التعصب ووليده التطرف
العلمية أو العليا فقط، بل  الهوة أمام التكف�ي�، فالجامعة بهذا املعنى ليست مؤسسة ملنح الشهادات

واملشاركة واملعرفة والتنوير لتعزيز القيم الوطنية مؤسسة للتواصل والتفاهم والتنمية والرشاكة هي 
  واإلنسانية وتحص� الطلبة ما يساعد عىل أن يكونوا سوراً أمام انتشار الفكر التكف�ي وبهذا املعنى.

  �كنني القول إن ينتظر أن تقوم به الجامعات عىل هذا الصعيد هو: 
أي العمل عىل تحص� الجامعة والشباب الجامعي ومن خالله واملجتمع من  -الدور الوقا� والح�� -١

الوقوع ضحية األفكار التفك�ية اإلرهابية، من خالل بث الوعي الثقايف والفكري ونرش القيم البديلة 
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إن ذلك يحتاج إىل توف� أرضية مناسبة وبيئة صالحة لبذر القيم الوطنية واإلنسانية وتعاليم وبالطبع ف
األديان الصحيحة التي تدعو للخ� والسالم واملحبة واإليثار والصدق وحب العمل واإلخالص والوفاء 

  كقيم معتمدة وأساسية فالبرش أخوة.
ت أو ندوات أو حصص دراسية أو ورش عمل مع وهناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك، سواء عرب مؤ�را

عرض التجارب العربية والعاملية والقوان� الدولية واإلنسانية التي تجرم اإلرهاب وتحاسب عىل 
  مرتكبيه. 

وتنمية  الوسطية واالعتدال وفريضة الالعنف والتسامحوقد يحتاج األمر إىل ندوات وحوارات بشأن 
طلبة وخصوصاً باحرتام الرأي املخالف وتأكيد حق االختالف، والسي� الجانب اإلنسا� التكاميل لدى ال

االختالف يف الرأي أو االختالف يف العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، إْذ ال تطور حقيقي دون نزع 
فتيل التعصب والقضاء عىل التطرف والعنف ووضع حد لظاهرة اإلرهاب، ودون االعرتاف باآلخر وحقه 

ن آرائه ومعتقداته وم�رسة شعائره وطقوسه بحرية. وهذا يستوجب املساواة أساساً، يف التعب� ع
  والنظر إىل املختلفات كأمر طبيعي، فالوحدة يف الثوابت التي تخص البرش والتباين يف الفروع.

ويتمثل �عالجة بعض حاالت الشباب الجامعي وغ� الجامعي الذين انضموا إىل الدور العالجي،  - ٢
عات التكف�ية اإلرهابية، عن طريق احتضانهم إلعادة تأهيلهم، السي� بإيجاد فرص عمل لهم الج�

وتحس� أوضاعهم املعيشية وتبص�هم بحقيقة األديان والقيم اإلنسانية التي تنبثق عنها، وكل� تسلح 
ضد الفكر اإلرها�  الشباب بالعلم والعقالنية واملعرفة، وكل� استطاعوا أن يكونوا سداً مانعاً وحامياً 

  التكف�ي، فإنهم يستطيعون يف الوقت نفسه احتواء بعض الحاالت والتعامل معها بصورة إيجابية.
مفروض، ألنه كفكر وفلسفة وثقافة ودين وسلوك وواقع إن دور الجامعة يقتيض التصدي لإلرهاب: 

وتربوياً وقانونياً، األمر الذي يحتاج إىل  يشكل تهديداً أمنياً وفكرياً وسياسياً واقتصادياً ومجتمعياً ودينياً 
تضافر جميع الجهود ويف املقدمة منها الجامعات باعتبارها مؤسسات علمية وساحات فكرية للجدل 
والنقاش لدحض األفكار الخاطئة ومقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، سواء كانت باسم داعش أو 

  تنظيم القاعدة قبلها أو أخواته�.
من جانب داعش امتد إىل محافظة  املوصلاحتالالً ملدينة  ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٠العراق يف  وقد شهد

، وكاد بغدادووصل إىل مشارف العاصمة كركوك ودياىل وأجزاء من محافظتي صالح الدين واألنبار 
عاصمة إقليم كردستان، وخالل وجوده الذي قارب ثالث سنوات حاول تغي� إربيل  داعش أن يهدد

نظمة القانونية وفرض نظاماً شمولياً وألغى املناهج الرتبوية والدراسية مسيئاً لقيم اإلسالم، والسي� األ 
استباحة األديان األخرى، وخصوصاً من املسيحي� واإليزيدي�، وتعريض نسائهم للبيع يف سوق النخاسة. 

ين يف الحروب والنزاعات الدولية وهكذا فإن املرأة واملجموعات الثقافية هي أك� املستهدف� واملترضر
  واألهلية.

وحاول داعش تغي� الرتاكيب السكانية والد�وغرافية  منطلقاً من نظرة متعصبة إزاء اآلخر، أي آخر  
مختلف، أو مغاير، وكل مختلف غريب وكل غريب مريب وعمل عىل غسل عقول وأدمغة الشباب 

ة لنرش أفكاره ومعتقداته، مساه�ً يف إيجاد بشكل عام واألطفال منهم بشكل خاص بهدف خلق بيئ
أوضاع نفسية واجت�عية مشجعة عىل ذلك، األمر الذي يحتاج إىل تعامل من نوع جديد مع هذه 
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النتائج، السي� بتفكيك الخاليا النا�ة إلعادة بذر قيم السالم والتسامح والالعنف فيها، ولن يتم هذا إال 
دة بناء ما خربته الحرب وإيجاد فرص عمل للعاطل� وتعويض الناس بتحس� األوضاع االجت�عية وإعا

وإعادة تأهيل الشباب،  ١٨ع� لحق بهم من غ� وأرضار، والبد من إعادة تأهيل األطفال دون سن الـ 
�ن فيهم الذين انتموا إىل داعش قناعة أو قرساً، بسبب ظروف اإلرهاب والقمع واإلكراه، ناهيك عن 

  السايكولوجية لضحايا داعش، � ال يندفعوا باتجاه الثأر واالنتقام والعنف.معالجة اآلثار 
إن العمل عىل تأم� األمن الفكري واألمن املجتمعي يقتيض وضع برامج عمل للجامعات والتعاون في� 
بينها ومع أجهزة الدولة األخرى بهدف تحقيق التنمية دون نسيان دور املجتمع املد� واملنظ�ت غ� 

حكومية ودور اإلعالم واملثقف� بشكل خاص، وال بد من تحديد األولويات من الجانب� الفكري ال
والثقايف إىل الجوانب القانونية والحقوقية، مع تأكيد الجوانب اإلقتصادية واالجت�عية، وبالطبع 

ينبغي أن تكون  الجوانب التعليمية والرتبوية ، وتأكيد الجوانب األمنية، االستخبارية والعسكرية التي
  آخر " العالج ال�" مع رضورة الحفاظ عىل الكرامة اإلنسانية واحرتام حقوق اإلنسان.

وعلينا تحديد تعريف علمي لإلرهاب ل� ال يختلط مع مفاهيم أخرى ول� ال يتم التجاوز عىل 
أن تسهم  الحريات وكرامات الناس بحجة مكافحة اإلرهاب، ومثل هذا التعريف الذي �كن للجامعات

فيه �كن أن ننقله إىل املحافل الدولية، سواء املنظ�ت  املدنية العاملية أم األمم املتحدة واملنظ�ت 
التابعة لها، وال بد من العمل عىل تجفيف املنابع الفكرية واالقتصادية، ألن محاربة اإلرهاب هي عملية 

نب منها، سواء كان اإلرهاب عىل متكاملة ومتداخلة ومركبة ومعقدة ، وال �كن إه�ل أي جا
املستويات املحلية أو إرهاباً عىل مستوى الدول والحكومات. وحسبي هنا أن أش� إىل أن الجامعات 

محاربة  - ٢االستث�ر يف الرتبية  - ١والبحث العلمي �كن أن يسه� يف مكافحة اإلرهاب من خالل: 
افة املواطنة ، وقيم املساواة والسالم والحرية نرش ثق - ٤تأم� الحقوق األساسية لإلنسان  - ٣الجهل

االستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي يف الخطط التنموية للدولة، -٥والعدالة واملشاركة.
  خصوصاً تلك التي تشكل املرتكز األسايس يف مكافحة اإلرهاب.
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