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االفتتاحية

 لمانيـا أ فـي  مقـره  واالستخبارات، اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز يحرص
 مخـاطر  إلـى  التنبيه جلأ من االستقصائية والتقارير والدراسات البحوث تقديم على وهولندا،
.العالم حول رهابواإل التطرف

 لميدانيـة ا سـتبيانات واال واالسـتخبارات  إلرهابا مكافحة بقضايا المركز، المجلة وتعنى
 تنظيمـات  وصلب أوروبا، في خاصةً األجانب والمقاتلين اإلرهاب مكافحة حول والمعلوماتية

 قضـايا  جانـب  إلى وإقليميا، دوليا ومخاطرها األوسط الشرق منطقة في المتطرفة الجماعات
 .لراديكاليةا والجماعات المتطرف واليمين والهجرة االستخبارات،

ـ  وخبراء نوباحث المجلة، عدد تحرير في ويشارك  اإلرهـاب  قضـايا  فـي  نومتخصص
 .كاديميةأو معنية خبرات ولهم دوليا، واالستخبارات

 مكافحة قضايا منها ؛والتطرف اإلرهاب حول الرئيسية القضايا جملة هذا المجلة عدد يناقش
 يجعـل  مـا  وهذا .المتطرفة الجماعات ياتستراتيجاو تكتيكات مواجهة في وتقنيتها اإلرهاب

 البـاحثين  إلـى  هامـا  امصـدر  -دراسات من المركز يصدره ما جانب إلى- المركز مجلة
 .واالستخبارات اإلرهاب قضايا في ينيالمعن والخبراء

 يقوم ،استشاريا امركز واالستخبارات، اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز ويعتبر
 مخـاطر  إلى والتنبيه ،واالستخبارية منيةاأل الثقافة ونشر األكاديمي العلمي بحثال ساسأ على

 .النزاع مناطق في نواعهأ بكل والعنف اإلرهاب
 واالسـتخبارات  اإلرهاب مكافحة في ختصاصها مجال في والتحليل المعلومة يقدم لمركزا

 مركـز  ولأ وهـو  ،وبيواألور الدولي الشأن على عمله في ويركز والهجرة، اللجوء وقضايا
 داخـل  من العربية اللغةب يصدر واالستخبارات اإلرهاب مكافحة في متخصص أوروبي دولي

 خالل من المركز تقارير على الحصول وأ الفصلية المركز عدادأب المشاركة يمكنكمو ،أوروبا
 مع ..للمركز البريدي العنوان وأ العربي المكتب نشر دار بريد عبر رسالة رسالإب التسجيل،

 .التقدير
التحرير رئيس

محمد جاسم
واالستخبارات اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبي المركز رئيس

malghaly@yahoo.com info@europarabct.com 
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 الديني تحرير وضرورة األمن
 يالسياس من

 
 الفلسـفة  في دكتوراه ،عقيلة دبيشي :إعداد

  8Parisباريس جامعة السياسية،
 المسـألة  عموميـات  فـي  أولية مقاربة
  المطروحة

 في( لمعاصراْ "الديني" العنف يميز ما إن
ــة بالجماعــات المرتبطــة صــورته  الديني
 التـي  "الديني" العنف أشكال عن )اإلسالمية

 محليا تشار،واالن التنظيم هو التاريخ، عرفها
 سياسي هو ما بين المعقد والتداخل وعالميا،

 دنيـوي  هـو  مـا  وبـين  ناحية، من وديني
 الـذي  الوقت ففي ،ثانية ناحية من وإنساني،

 دنيوي هو ما كل ضد العنف هذا فيه يتحرك
 العقـل  أنتجـه  ما كل استعمال في يتردد ال

 ،أهدافـه  لخدمة وتقنيات معارف من الدنيوي
 كل ضد نسانياإل المكتسب عمليست عنف إنه
 ينمـا أ والخوف الرعب ناشرا إنساني هو ما

    .حل
 الستكشـاف  المنهجـي  البحث رحلة في 

 يطـرح  المعاصر الديني العنف هذا جوانب
 بعمومهـا  تتعلـق  عديـدة،  أسئلة الباحثون
 وجـذورها  الجماعات هذه نشأة فهم بمحاولة

ـ ب تتعلق كما واإليديولوجية، التاريخية  ةكيفي
 في الديني وللمقدس التاريخي لإلرث توظيفها

 هذا من تجعل نهاإ حيث من أغراضها، خدمة

 .العنف لممارسة ومبررة دائمة مناسبة رثاإل
 هـذه  بـين  العالقـة  يفهم أن البعض يحاول

 سـرا  لهـا  الداعمـة  الدول وبين الجماعات
 يسـعى  كمـا  ،علنًـا  معها للعالقة والمتنكرة

 بهـذه  المـرتبط  عنفال آثار فهم إلى البعض
 وبنية الوطنية الدولة وجود على الجماعات،

 واسـتقرت  تشكلت التي االجتماعية العالقات
  .التحرير مرحلة بعد

 خطورة تحليل إلى اآلخر البعض ويذهب
 التي وبنيتها الدولة مفهوم على الجماعات هذه

 .االسـتقالل  مرحلـة  بعـد  تاريخيا استقرت
ـ  دراستها آخر فريق ويحاول  الجوانـب  نم
 إذا والثقـافي،  الفكـري  بالمستوى المتصلة

 اوحضاري ثقافيا اتهديد الجماعات هذه تشكل
 الحـدود  فـي  فهي .للكلمة الحقيقي بالمعنى
 الـدين  جـوهر  تشـويه  علـى  تعمل الدنيا،

 يـنهض  التـي  ةيواإلنسان الروحية والرسالة
 لـدى  اقتـرن  الـدين  مفهوم أن ذلك ،عليها

 لكن ،والمحبة والسالم سامحبالت له الممارسين
 يـدركها  التـي  الحقيقيـة  هي تلك كانت إذا

 تفـيض  التي الحقيقة هي وتلك الناس بسطاء
ـ  سؤاالً فإن المقدسة الكتب بها يبقـى  اوجيه 

 ؟اعنيفً الدين يكون لماذا :البشر عقل له يدور
 التي الكيفيات وما دينيا؟ العنف يكون ولماذا
 الديني العنف تشكل عملية في نفسها تفرض

  ؟1المعاصر العالم في وانتشاره

                                                           
 كتاب في اإلنساني، والوضع العنف بير، فيو  1

 االختصاصين، من مجموعة :والعنف المجتمع
 للنشر، الجامعية المؤسسة زحالوي، الياس ترجمة
 1985 ،بيروت
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 لصـيقة  ظـاهرة  العنـف  أن للكثير يبدو
 علـى  جـوهره  في يتأسس دين فكل بالدين،
 اآلخـر  رفض على يقوم نهإ حيث من العنف

 متعاليـة  حقيقة على ينهض فالدين .المخالف
 اللحظـة  في وهي التساؤل، تقبل ال ومقدسة

 قـة مطل حقيقـة  بوصفها نفسها تفرض التي
 األخـرى  الحقائق مع تعارض في تقع ثابتة،

 في تقع كما مغايرة دينية تجارب إلى المنتمية
 المرتبطة األخرى الحقائق جميع مع تعارض
 نأ ذلك .والمتبدلة المتحولة اإلنسانية بالتجربة
 وال باأللوهة ترتبط الديني اإلطار في الحقيقة
 المعنى، وبهذا .ومادي دنيوي هو بما ترتبط

 بـل  مسـاءلتها  يمكن ال اإللهية الحقيقة فإن
 من يصبح بل لها، والخضوع طاعتها يقتضي
 تمنحهـا  قداسـتها  أن ذلك فرضها؛ الواجب

تبـدو  المعنى بهذا .الذاتية المشروعية ادائم 
 ،العنـف  بذور ذاتها في حاملة الدينية الحقيقة
 ليصـبح  مقـدس  إلـى  ادائم يحتاج فالعنف
 العنف أن الحال، بطبيعة يعني ال هذا ،مبررا
 مـن  هـو  بـل  الدينية، التجربة على حكرا

 تنوعـت  نإو اإلنسـاني  الوجود خصائص
 اقتصـادية  ألسباب العنف يكون فقد ؛دواعيه

 يكون أن يمكن كما ...هوياتية أو سياسية أو
 آتية الديني العنف خطورة لكن دينية، ألسباب

 اأمر معالجته يجعل ما بالقداسة، ارتباطه من
 أنه على يبدو اقتالعه نأ ذلك لمنال،ا عسير
                                  .الجوهرية الخطورة وهنا ذاتها للقداسة تحدي

 الـدين  إن :قائالً البعض يعترض قد لكن
 مـن  إليه نُظر ما إذا اعنفي ليس جوهره في

 سـعيهم  في للبشر الروحي حتياجاال منظور
 مـا  التـي  الكبرى األسئلة عن لإلجابة الدائم

 اإلنسـاني  الـوعي  تشكل منذ تؤرقهم تئفت
 فـي  عمومها، في تتعلق أسئلة، وهي األول،
 والديمومـة  والبقـاء  والمـوت  الحياة معنى

ـ  قـديم  هاجس فثمة .والعقاب والحساب  مدِق
 أن اإلنساني الكائن حاجة في يتمثل اإلنسان،

 أعلى، اأحد أعلى، شيًئا يعبد أن ا،محمي يكون
 اتمام وحيدا يبقى ال كي يوجد أن بهيناس أحدا
 دون الكون، في يد دونما ضائعا الليل، وسط

 ومن منه يضحك منه أعلى هو من يكون أن
 بمقدار األلوهة إلى يحتاج نساناإل إن .وحدته
  .1للبقاء له يسمح ما كل إلى حاجته
 بمقدار األعلى إلى خفي بخيط مشدود أنه
 ماديتـه  في مالعال نحو األسفل، نحو انجذابه

 على ينفتح األعلى نحو انشداده ففي .المباشرة
 انجذابه وفي والسكينة، الرجاء على المطلق،

 ذلك سبيل وفي .البقاء إلى يحتاج األسفل نحو
 إلـى  الصـراع،  إلـى  النـزاع،  إلى يحتاج

 تحقيـق  من ليتمكن ...العنف إلى المواجهة،
 التوجـه  يكـون  المستوى، هذا في .ديمومته

 تبريـر  إلـى  الحاجة عن ناتج اليالتع نحو
 التـي  الممارسات أنماط كل أقصد خياراته،

 في .بها القيام مختارا وأ ا،مضطر نفسه يجد
 شـديد  مـرتبط  العنف يبدو الحاالت مختلف

                                                           
 رفعت ترجمة القرمزي، المخطوط انطونيو، غاال 1

 ط دمشق، سورية، والنشر، للطباعة ورد عطفة،
 19 ص ،2،1998
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 لـه  يحقـق  عمـا  نسـان اإل ببحث االرتباط
         .النفسية ةنالطمأني

 إلى األولى نشأته منذ نساناإل سعى فلقد 
 قلب ففي .والروحي النفسي منهأ عن البحث

 مجمل نفسر أن يمكننا األمان نع البحث هذا
 والتناحر واالقتتال للصراع البشرية النوازع

 الخـوف  مشـاعر  إلـى  النظر ينبغي .الدائم
 نـه أ على األعلى باتجاه نجذابواال والرجاء

 المعنـى  عـن  اإلنسان بحث من ليس جزء
                                            .كذلك األمن وعن بل ،وحسب
 هـذا  رحـم  مـن  نشأت األمن فكرة إن

 لتتخذ تتطور أن قبل للفرد الروحي االحتياج
 ما كل مع الحديثة الدولة مفهوم األعلى شكلها
 البشر حق تضمن قانونية صيغ من بها يتصل
 إن .بعض على بعضهم اعتداء وعدم بالحياة
 يصلح يالنفس باألمان للشعور اإلنسان احتياج

 فهم خالله من يمكن اتفسيري أساسا يشكل أن
 ،وحسب البشري السلوك أنماط مختلف ليس

ــا ــف وإنم ــد مختل ــدولوجياتواأل العقائ  ي
                                              .كذلك البشر أنشأها التي والتنظيمات

 ال إبـدال  عمليـة  هو اتاريخي حصل ما
 حتيـاج اال أنمـاط  وتطـور  تعقد فمع .أكثر

 الحروب من معقدة لسياقات ونتيجة اإلنساني،
 التـي  األمن فكرة إبدال جرى والصراعات

 تكفلهـا  التي بتلك إليها للمنتمين العقائد تكفلها
 السياق هذا في .الحديثة الدولة داخل القوانين
 تنظـيم  تحاول قانونية نظريات نشوء شهدنا

 لة،الدو داخل ببعض بعضهم فراداأل عالقات

 بالـدول  الـدول  عالقـات  تنظيم تحاول كما
 .محتملـة  حرب نشوء إلمكانية منعا األخرى

 األمـران  همـا  الـدين  أو سطورةاأل تعد لم
 بل باألمان الفرد شعور تحقيق في الحاسمان

 المسؤولة هي فالدولة .ذلك مكان الدولة حلت
 عدة معاٍن يتخذ هنا واألمن رعاياها، أمن عن

 والتعليمـي  والغـذائي  يالصح باألمن تتعلق
 علـى  مـان األ إلى وصوالً الرفاه ومستوى

  .الحياة
 لـه  يكتـب  لـم  هـذا  مناأل مفهوم لكن

 مـن  لتهديد يتعرض فمازال بعد، االستقرار
 آخـر  معنى عن الباحثة الدينية الجماعة قبل

 فاألمن .اإلنساني األمن ومفهوم الدولة لمفهوم
 ألبديا الدائم األمن هو هؤالء، وفق الحقيقي،

 يتحقق ال فاألمن .ائفزال الدنيوي ذلك وليس
 بهـذا  الدولـة،  وعلـى  اآلخر العالم في إال
 هذا تحقيق نحو السير في تسهم أن عتبار،اال

 بل جائزا، عليها الخروج يصبح وإال الهدف
ا اوواجباألمـن  فكـرة  شكلت هكذا ...مقدس 
 الدنيوي بالسياسي الديني الروحي التقاء نقطة
 العنـف  مـن  المتناهية دوامات هامع مولدة

        .المتبادل
 هنـا  تناولـه  أود الـذي  مناأل مفهوم إن
 الدولـة  بنشـأة  الصلة وثيق نحو على يرتبط

 على للحفاظ الدائم بسعيها تمتاز التي الحديثة،
 داخلـي  تهديد أي ضد سيادتها وضمان أمنها

 الـدائم  البحث هذا خالل فمن ...خارجي أو
 طويلة سياقات وعبر سيادةال على الحفاظ عن
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 علـى  صطُلحا ما نشأ التاريخي التطور من
 .1"للدولـة  العليـا  المصـلحة " مفهوم هتتسمي

 للدولـة  العليا المصلحة فوكو ميشيل يعرف
 2السياسـية  العقالنيـة  مـن  نـوع  أنها على

 فـي  الحديـة  الدولة لنشوء المميزة الخاصة
 .عشـر  والسـابع  عشر السادس القرن نهاية
 الدولة بين العالقة من جديد بنوع مراأل يتعلق

 الهـدف  يعـد  لـم  حيث )السكان( والمجتمع
 بهـدف  العنفيـة  السـيادة  من نوع ممارسة
  .مركزية لسلطة األفراد إخضاع

 
 هو للدولة العليا بالمصلحة فهمه يجب ما
 غايتهـا  لها التي الحكم وفنون التقنيات جملة

 ذاتهـا  الدولـة  وجـود  وهـي  أال الخاصة،
 وجـود  هـو  الدولة فوجود .بقائها تومقوما

 كـان  كما- الهدف يعد لم .ذاته وألجل بذاته
 )األميـر  ( الحاكم بين العالقة تعزيز -سابقًا

 الدولـة  قـوة  علـى  الحفـاظ  بل 3ورعاياه
 نـوع  يصـف  المفهـوم  هذا إن .وديمومتها

 كممارسـة  السياسـة  بـين  الخاصة العالقة
 متهت ال كمعرفة فالسياسة .كمعرفة والسياسة
 اإلنسانية والقوانين الشعب حقوق في بالتفكير
 يجـب  التي الدولة طبيعة في بل ...واإللهية

                                                           
1  » la raison d’Etat «  
2  Foucault Michel, Dits et écrits, II, » La 

technologie politique des individus «, 
Gallimard, 1976-1988, p. 1637  

3  Foucault Michel, Dits et écrits, III, La » 
gouvernementalité «, Gallimard, 1976-

1988, p. 638-639  

 نحـو  على أمنهم وتضمن رعاياها تحكم أن
  .أفضل

 العلـم  هي المعنى بهذا السياسية فالمعرفة
 ومضـاعفة  الدولة قوة في بالبحث يهتم الذي
 المحافظة فقط وليس دائم نحو على القوة هذه
 فإذا .اإلقليم داخل وسيادتها الدولة وجود على
 ومسـتوى  باألفراد تهتم أن الدولة على كان

 واحـد  هدف ضمن فذلك ...وصحتهم حياتهم
 .الدولـة  قوة في يسهموا أن بإمكانهم نأ هو

 التـي  بالخدمـة  مرتبط األفراد في فالتفكير
  .4وقوتها الدولة لبقاء تقديمها باستطاعتهم

 هو ما بمقدار لب بذاته مهما الفرد يعد لم
 المنظـور  هذا من ).الليبرالي المجتمع( نافع

 مع قطيعة للدولة العليا المصلحة مفهوم يشكل
 التـي  السـيادة  لفكرة السابقة التصورات كل

 حيـث  ميكـافيلي  عند عليها نعثر أن يمكن
 ميـر األ بـين  الـروابط  تعزيـز  هي الغاية

              .ورعاياه
 شـكل  فـي  عميـق  بتغيـر  األمر يتعلق
 حكـم  هـو  الهـدف  حيث 5السلطة ممارسة

 فقط وليس المعقد ترابطهم في والبشر شياءاأل
 هي الشرعية أو القانون فكرة تعد لم .اإلقليم

ــة ــاس المقول ــل األس ــرة ب ــك، فك  التكتي
 تقود التي الطرائق مجمل أو ،...االستراتيجية

 فـي  الوجـود  ولـيس  المستقبلي، البقاء إلى
                                                           

4 Riahi Naima, Michel Foucault, 
subjectivité, Pouvoir, Ethique, 
L’Harmattan, Paris, 2011, p. 244 
5 Ibid, p. 245 
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 فكـرة  نشأت فقاأل هذا في .وحسب الحاضر
 السياسي االقتصاد وفكرة الالمركزية دارةاإل

 حيـث  من إليها المنظور السياسية، والمعرفة
  .وبقائها الدولة قوة تعزيز في دورها
 
 األفراد حكم في التفكير هو الهدف يعد لم
 سـلوكهم  علـى  التـأثير  بل هم، حيث من

 مصلحتها الدولة تعتبره ما يخدم بما وتوجيهه
 أمنهـا  سـوى  آخـر  اشيًئ ليست تيال العليا،
 نشأة فوكو يفسر التوجه هذا قلب في .بالذات

 من به يتصل ما كل مع نضباطياال المجتمع
 سـلوك  علـى  التأثير إلى تهدف حكم تقنيات
 مصـلحتها  يخـدم  بمـا  الدولة داخل األفراد
         .العليا
 النظـام  مفهـوم  فـي  عميق تطور إنه 

 فكـرة  عـن  يالتخل إلى الحقًا قاد السياسي
 وجسـده  الفـرد  هو الهدف حيث( نضباطاال

 المعاصرة الدولة .األمن مقولة باتجاه )الحي
 تقـود  إنهـا  .األمـن  فكرة من اانطالقً تحكم

 أمـنهم  بـأن  إقناعهم عبر مواطنيها وتحكم
 مـنهم  يقتضي همءبقا نأو للخطر، معرض

 لتحقق الدولة تتحرك حيث والتحرك الخضوع
 التحرك هذا اقتضى ول حتى العليا، مصلحتها

 األمن مقولة في ،خرآ بلد أمن وتهديد تدمير
 كبير، مكان الدولي القانون أو لألخالق ليس
  .وجدت أينما للمصلحة بل

 الحكـم  تقنيـات  من واحدا األمن أصبح
 الحفـاظ  شعار فتحت ،الغرب لدى المفضلة

 والحـد  ومراقبتهم البشر حكم يتم األمن على
 ،الوقائيـة  الحروب شن يتم كما حريتهم، من

 نأ الدولـة  شعور عن تنتج الوقائية والحرب
 يـدفعها  مـا  المستقبل في يتهددها اخطر ثمة

 مفهـوم  يتحدد يعد لم هكذا ،لمالقاته للتحرك
 األساسـية  االحتياجـات  بتأمين يتعلق مناأل

ـ  يتصـل  مـا  بـل  وحسب، لألفراد  منهمأب
  .كذلك المستقبلي
 هديـد لت ذريعـة  مناأل فكرة تصبح هكذا،

 من يتم الدول بعض أمن نأ ذلك .نفسه األمن
 ويكـون  أخـرى،  دول أمـن  زعزعة خالل

 الـدول  فسـعي  ،الحرب لنشوء دائما مسوغًا
 نهاية في يقلص سوف أمنها، لتعزيز منفردة

             .1األخرى الدول أمن المطاف
 بكيفيـة  األمن يرتبط التقليدي المفهوم في

 التـي  األخطار ةإلدار لقوتها الدولة استعمال
ــدد ــدتها تته ــة، وح ــتقاللها، الترابي  واس

 مواجهـة  فـي  وذلك ،السياسي واستقرارها
 يتحـول  -الصفة بهذه- وهو .األخرى الدول

 وكيفيـة  الوطنيـة،  للمصـلحة  مرادف إلى
 صـيغتها  فـي  القوة على باالعتماد تعزيزها
 الموضـوعي  جانبه في يحيل إنه ،2العسكرية

                                                           
1 Kanti Bajpai, “Human Security: 
Concept and Measurement”, Kroc 
Institute, occasional paper n° 19OP1, 
Copenhagen, 2002, p.3 
2 Bjorn Moller, “The Concept of Security: 
The Pros and Cons of Expansion and 
Contraction”, a paper submitted to the 
18th Conference, IPRA, Finland, 2000. 
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 القيم تمس أن يمكن التي التهديدات غياب إلى
 غيـاب  يعنـي  الذاتي جانبه وفي ،المكتسبة
 القيم هذه من بأي المساس يتم أن من الخوف

 قرارات تبرير يتم التصور هذا بموجب، و 1
 تصـبح  الدائم األمن ريعةذفب ،الدائمة الحرب

                        .دائما واقعا الدائمة الحرب فكرة
 من النوع هذا نأ هو إليه شارةاإل أود ما

 األسـباب  أحـد  كانت األمن لفكرة المقاربة
 باسم السياسي الدين جماعات لنشوء الرئيسية
 المعتدية الدولة مقاومة شعار فتحت ،مقاومتها

 ميـل  تكسـب  أن الجماعات هذه استطاعت
 لبثـت  ما ثم ،بها لاللتحاق الناس من الكثير

 الدول ضد الذريعة هذه استخدمت أن ذلك بعد
 مقاومة زعمها من افانطالقً ،إليها تنتمي التي
ـ  عـدوانًا  تعتقده ما هـذه  وجـدت،  اخارجي 

ـ  مشـاريع  لطرح مبررا الجماعات،  ةيسياس
 جـرى  حيث ؛بلدانها في قائم هو لما مضادة
 وضمن( متواطئة دولة الوطنية الدولة اعتبار

 على الخروج وجوب نظرية نُفسر السياق هذا
 مفهـوم  تجـاوز ت التي األمة وفكرة الحاكم،
 تعتـرف  ال جماعـات  فهذه .وتُقصيه الدولة
 عنـدها  مقدم للدين فاالنتماء الدولة، بمفهوم

  ).للدولة االنتماء على
 الدعم حشد سبيل في أي ذلك، سبيل وفي

 كأداة الدين في ضالتها وجدت لها، المجتمعي

                                                                                 

www.copri.dk/publications/workingpaper
s.htm> 
1  Ibid.  

 قامـت  ذلك عبر،  التعاطف بكسب لها تسمح
 أصبح ،اسيةالسي تصوراتها في الدين بإدخال
 روحيـة  تجربة وليس ا،أداتي ادينً لديها الدين

 هذا يبدو ،إليه اإلنسان وحاجة بالمطلق تتصل
 مجمـل  طبعت التي السمة بوصفه نحرافاال

 فـي  نشأت التي الدينية واألحزاب الحركات
 الحالي، القرن وبدايات العشرين القرن بدايات
 أساس على سياسيه أحزاب نشوء شهدنا حيث

 لمفهوم تصوراتها طرحت دينية لوجياتويديأ
 الدسـاتير  وأنماط والقوانين والدولة المجتمع
 نأ معتبـرة  للدين، الخاص فهمها من اانطالقً

 أرادت لقـد  ،وكفر بدعة وضعي هو ما كل
 تصـوراتها  مع مءليتال الدولة مفهوم تطويع
 ولهـذا  خاصـة  قراءات عن الناتجة الدينية
 حـاالت  في أدى الدولة مع تصادم في دخلت
 والثقافية االجتماعية ىالبن خلخلة على كثيرة

       .اتاريخي استقرت التي والمؤسساتية
 هو وما ديني هو ما بين الصراع يبدو قد

 مـن  ،2لحله سبيل ال ابنيوي اصراع سياسي

                                                           
 يتصف كيان وهي ،جهة من الدولة بين صراع إنه 2

 لضمان والقوة البقاء عن الدائم والبحث بالحركة
 الثبات عن الذي الديني التصور وبين ،افرادة سالمة

 دولةال لفكرة تصورم نموذج مع للتطابق والسعي
 هكذا .الماضي في المبكرة صياغاتها عرفت التي
 هو الدين ومدار ،الحكم وه السياسة مدار فإن

 الدين وغاية أرضية غاية هي الدولة غاية ...األلوهة
 العنف إلى دائما يقود جوهري تعارض إنه .سماوية
 اإليديولوجيا في .الدائم والسالم االمن لفكرة المهدد
 إن البشر وعلى الواقع، على سابقة العقيدة الدينية

 المتصور النموذج مع لإلنسجام أنفسهم يطوعوا
 اإليديلوجيا بين التعارض إن المعنى بهذا .مسبقًا
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 ال التوجـه  من نمطين بين صراع نهإ حيث
ـ  يقود صراع ،التالقي لهما يمكن إلـى  ادائم 

 عنــيأ( الــدين أن ذلــك ،لمتبــاد عنــف
 مشـاريع  طرحت التي الدينية يديولوجياتاإل

 باتلالمتط إزاحة ىلإ بسعيه )للمجتمع سياسة
 الرضـا  الجنـة،  اهللا،( باألبقى تعلقًا الدنيوية
 هـو  مـا  مع مواجهة في يدخل ...)الداخلي

                                                                                 

 يمكن ال جوهري تعارض هو الدولة وفكرة الدينة
 حقيقة على جوهره في يقوم ثابت، مفهوم الدين .حله

 مستوى إلى وترتقي التساؤل خارج هي متعالية
 الفرد، .مساءلته يمكن ماال هو والمقدس القداسة،

 أو يعدل، أن في له حقّ ال الدينية، اإليديولوجيا وفق
 تقتصر بل يحذف، أن أو يضيف، أن أو يغير، أن

 في يعيش أنه يعني ما .وينفذ يطيع أن على حريته
 ألن هنا، للتقدم معنى وال .فيه تقدم ال مغلق عالم
 حقائق ال الذي وحيال في أنجز قد األقصى التقدم
 األصل هذا نعيش كي فرصة هو والزمن .بعده

 هو بل المستقبل، يحمل ال هنا، فالزمن، .األول
 عليها نشأنا التي األصول لتأصيل نهائية ال ممارسة

 لذلك، .مرة ذات أدونيس أشار كما وروحيا، فكريا
 .كله الديني التاريخ في للتقدم مفهوم أي نقرأ ال نحن
 .الرؤية هذه في للحرية معنى وال حرية، توجد وال

 يكون أن في حريته هي الرؤية، هذه في الفرد حرية
 تدينه أخرى بعباره أو إيمانه، يمارس وأن مؤمنًا
 في تشترك الدينية الوحدانية الرؤى جميع .ساد الذي
 بعض مع لكن بآخر، أو بشكل األمر هذا مثل

 فالديانة .ثقافي فارق هو األساس والفارق .الفروقات
 نفسها هي جوِبهت بل عنفية، تبدأ لم المسيحية
 عن كليا مختلفة أحوال في تطورت أنّها كما .بالعنف
 ذات اليهودية الديانة وكذلك .مثلًا اإلسالمي الوضع
 أن بعد الديانة، هذه تطورت فقد .ثقافيا الغربية النشأة

 أدت آخر، نوع من عدة، النفجارات تعرضت
 لم الذي األمر الدول، عن الدين فصل إلى تفاعلبال

 المجال وثقافية تاريخية عوامل بفعل لدينا يحدث
 .لسردها

 عالقـتال  بسـعيه  السياسي وكذلك ،1سياسي
 مـن  أخـرى  دائـرة  في بدوره يدخل الدين
 مبـررا  يبدو الدولة عنف أن صحيح ،فالعن
 قـورن  ما اإذ ودستوري قانوني منظور من

 هـل  :اقائم يبقى السؤال لكن الديني، بالعنف
 عـالج  يجـاد إل بمفرده يكفي السياسي الحل

  الديني؟ للعنف
 أنظمـة  سـعي  نأ دائمـا  نتذكر أن علينا

 جـذوره  مـن  الديني اإلرهاب القتالع الحكم
 منـه،  درايـة  دون ة،أساسي مسألة عن يغفل
 الجماعة بتاريخ مرتبطة الجذور هذه نأ وهي

ـ  التوجه هذا من يجعل ما ،2وذاكرتها اتوجه 
 قـد  بل .الحل باتجاه للتقدم بمفرده كاٍف غير

 العنف، مضاعفة إلى األحيان غالب في يؤدي
 القمـع  ونتيجـة  الجماعـات  هـذه  نأ ذلك

 تجـاه  الحقـد  تضـاعف  بحقهـا،  الممارسة
 لديها وتتأكد والعوام، السادة تمعمج المجتمع،

 التي للسلطة التامة واإلزاحة التدميرية الرغبة
 هكذا ،3للشيطان ممثلة الدينية الجماعة تراها
 لمضـاعفة  مناسـبة  السياسـي  العنف يكون
 مـن  الكثيـر  يقتضـي  لذلك ،الديني العنف

 الجماعـات  هـذه  مـع  التعامل في الحصافة
 مـن  اجـزء  تشكل ألنها ببساطة، .الخطرة
 فهـي  للدول، والتاريخي االجتماعي التكوين
 الثقافـة  قلـب  بـل  الخارج من قادمة ليست

                  .والتاريخ
                                                           

 العنف وأصول العربي الالهوت يوسف، زيدان 1
 213 ص ،2009 الشروق، دار الديني،

 218 ص نفسه، المصدر  2
 222 ص نفسه، المصدر 3
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 الجماعة لدى العنفية اترالمبر رسوخ إن
 القـراءات  من طويل تاريخ عن ناتج الدنية

 مواجهة يمكن ال التي والمبررات والتفسيرات
 نأ أقصـد  ،مشابهة طبيعة من بمبررات إال
 بالذهاب اأيض يكون الديني العنف ظاهرة حل
 منها تَستمد التي النصوص وإلى التاريخ إلى
 علـى  والعمل العنف مبررات الجماعات هذه

 األصول ذي العنف فمواجه ،اهوفهم مساءلتها
 لـيس  العنف ،مضاد فكري بعمل يتم الفكرية
 تسـلب  ممارسـة  أو الحاضر يصيب حدث
 تهديـد  مجـرد  يسول الحياة، في حقه اآلخر
 مرة ظهوره عدم لضمان عليه القضاء يكفي
 له يمكن مستتر عنف هو الديني العنف .ثانية

 العنـف  مـن  تمتـد  عـدة  بأشكال يظهر نأ
 العنـف  إلـى  اللفظـي،  العنف إلى الخطابي
 إلـى  األعلى شكلها في وتصل ،...الجسدي
 المجتمعـات  ألمـن  المهـدد  المنظم العنف

 مواجهـة  تقتضـي  المعنى بهذا ...وسالمتها
 أيضـا  الفكري الصعيد على التحرك العنف
 أو السياسـي  أو القانوني الصعيد على وليس

                         .المباشر العسكري
 عديـدة  سنوات من منشغالً العالم زال فما

 ،الديني للعنف والعسكرية السياسية بالمواجهة
 ،تفاقمـه  إلى بل إضعافه إلى يؤِد لم هذا لكن
 إلـى  فغانسـتان أ من ثديح ما ننظر أن ناول

 مـن  وغيرها والعراف بليبيا مرورا سورية
                                               .الدول

 بهـا  تتسم خطرة خاصية إلى أشير وهنا
 قابلـة  جماعـات  نهاأ وهي الجماعات، هذه

 على خارجية قوى قبل من السياسي الستخدام
 لتحقيـق  الحثيـث  هاسعي نأ ذلك دائم؛ نحو

 تحقـق  ألجـل  السلطة، إلى بالوصول حلمها
 علـى  نخـراط اال إلى يدفعها الدينة، عقيدتها

 قـوى  مـع  عالقـات  فـي  له حدود ال نحو
 العنـف  إدامة في دائمة مصلحة لها خارجية

               .لها هئالمناو الدول لتطويع كسالح الستخدامه
 تحت الحديثة، الليبرالية الدول لجأت لقد 

 إلى الوقائي، األمن أو المستقبلي مناأل ذريعة
 الدينيـة  الجماعة كانت الحرب من جديد نوع
 عـن  يختلف للحرب جديد تصور نهإ .أداته
 ففي :البشرية عرفتها التي الحروب أنماط كل

 بـين  بصـراع  األمر يتعلق التقليدية الحرب
 طـرف  بانتصـار  ينتهـي  أكثر أو دولتين

 فـي  بينما آخر، طرف على السالم وفرضه
 القـرن  يشـهدها  التي الجديدة، الحرب نوع

 الثغرات باستغالل الكبرى الدول تقوم الحالي،
 عوامل بفعل الناشئة، الدول في تشكلت، التي
ـ مناو جماعـات  دعـم  على فتعمل عدة،  ةئ

 سـورية ( الـداخل  من الدول هذه إلضعاف
 معظـم  وفي ).حصرا ال تمثيالً ليبيا العراق
 الدينية الجماعات هذه إلى للجوءا يتم األحيان

 أن باألصـل  أهلتهـا  جيةويديولأ تملك التي
        .الدولة مفهوم ضد تتحرك
 األمـن  بسؤال التفكير منا يقتضي هذا كل

 ذلـك  .قوية جيوش تأسيس من أبعد هو فيما
 المواجهـة  حـدود  تتجـاوز  األمن مهمة نأ

 المسـتقبلي  األمن في التفكير نحو العسكرية
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 .اليـوم  الغربية الدول تفكر كما ت،للمجتمعا
 أفعـال  من ينطلق أن يجب المستقبلي واألمن
 صـيغ  مختلـف  إلى وصوالً المبكرة التربية
 دوامهـا  وعوامـل  بالدولـة  المرتبطة األمن

 الثقـافي،  االجتمـاعي،  األمـن ( واستقراها
                                           .)الخ...االقتصادي الغذائي، المائي،
 إلـى  الـبعض  دعا :الحل أفق تصور في
 كمـا  ،سياسي هو ما عن ديني هو ما فصل
 مـن  الـديني  تنقيـة  إلى اآلخر البعض دعا

 توصيات سمعنا التوجه هذا وضمن السياسي
 جوانـب  نحو نظاراأل توجيه بضرورة كثيرة

 نسانيةاإل األبعاد وتأكيد ناتاالدي في التسامح
            يا؟كاف ذلك يبدو هل لكن .دين كل في

 أبعـد  هو فيما الذهاب يجب اعتقادي في
 أن يجـب  الذي ذاته بالقدر التسامح فكرة من

 العسـكري  الحل فكرة تصور عن فيه نبتعد
 ،السياسي الدين جماعات ظاهرة على للقضاء

 الحـل  ودور التسامح أهمية من التقليل دون
 الجـذور  علـى  االشتغال يتوجب العسكري،

 األمـر  الديني، العنف لفكرة والثقافية الفكرية
 ومسـتقبلة  تربوية خطط وضع يتطلب الذي

 استغاللها إمكانية من الطالعة األجيال تحمي
 ينبغي كما .الجماعات هذه قبل من واستمالتها

 والـديني  يعالماإل الخطاب في النظر إعادة
 هذه بها تقوم التي العنف قيم نبارك فال السائد

 نهمأ نعتقد بمن األمر يتعلق عندما الجماعات
 )العنـف  فكرة( الفكرة هذه ننتقد ثم نا،ؤعداأ

 مـن  الكثيـر  .بالـذات  ضدنا تمارس عندما

 هـذه  بأفعـال  يرحبون والسياسيين المتدينين
ــات ــدما الجماع ــاجم عن ــداأ ته  همءع

 تهـاجمهم  عنـدما  ينتقدوها ثم يديولوجييناأل
 تتجـزأ  أال يجـب  العنـف  إدانة إن ،بالذات

                                        .والسياسي خالقيواأل القيمي بالمعنى
 تتصـل  أخرى مسألة على التأكيد أعاود

 المنظومـة  نأ إلـى  ألشـير  التربوي بالبعد
 اليـوم  إلـى  مازالت لدينا والتربوية التعليمية

 قـيم  مـن  اإلعالء باسم العنف قيم من تُعلي
 عـن  تاريخنـا  في نقرأ ما فكثيرا ...البطولة

 فـي  السائد النموذج إن ،أبطال نعتبرهم قتلة
ـ  نمـوذج  هو ليس لدينا التربوي الوعي  ناب
 األبطـال  نمـوذج  بل ،...عربي وابن رشد
 يقتضـي  اورمـوز  قادة نعتبرهم ممن ةالقَتَل

 للبشـر  الجمعي الوعي صياغة في استلهامهم
 بـذلك  ألننا خطير وهذا لديهم، البطولة وقيم
 والمطلوب ة،القيم مستوى إلى القتل من نعلي

 يحتـاج  هذا .لخإ...والمحبة الخير قيم عالءإ
 والقيمية والتربوية المفاهيمية البنية تغيير إلى

 وفـي  والتعليمي التربوي نظامنا في السائدة
                                    .اإلعالمي خطابنا
 نُحرر أن نستطيع فقط، وبذلك بذلك، إننا
 أن عتقاداال اورنايس وال .السياسي من الديني

 الـذي  الهـين  باألمر الديني العنف مواجهة
 يحتاج واقع هذا .قليلة بسنوات يحل أن يمكن
 ضفأ .األمد وطويلة واعية عمل برامج إلى
 العوامـل  أهميـة  نهمل أال ينبغي ذلك، إلى

 الدولة داخل ملاأل فقدان أن ذلك االقتصادية،
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ـ  باتجاه الطالعة األجيال من الكثير يدفع  ذهه
 داخـل  أملـه  الفـرد  يفقد فعندما ،الجماعات

 السـماء  نحـو  منه وعي بال يتوجه رضاأل
 إذ ألتباعها، الدينية الجماعات تقدمه ما وهذا

 والتي اآلخر العالم في والنعيم بالرجاء تعدهم
 هـذه  فـي  لهـم  تحقيقه عن الدولة عجزت
 هـذه  عمـل  مـن  كبير جانب ثمة ،األرض

 من النفسية لالعوام في أصلة يجد الجماعات
 العدالـة  وغيـاب  األمـل  وخيبات اإلحباط

 وحريـة  للثروة العادل والتوزيع االجتماعية
 ينبغـي  عوامـل  من ذلك كل .لخ إ ...التفكير
            .المنشود مناأل فكرة لتحقيق إليها النظر

                                   :أمرين على والتأكيد باإلشارة اختم
 بفكـرة  األمن فكرة ربط عدم ينبغي :أوالً
 إلى إضافة يتضمن أن يجب بل الحرب غياب
 حـدة  تقلـيص  األقـل  على أو القضاء ذلك

 هذه طرح في السبق لكانط كان ربما ،1العنف
 السلم تأسيس ضرورة إلى أشار حين الفكرة
 أي نشـوة  منـع  إمكانية فكرة على واألمن
 إلغاء إلى مرة، ذات دعا، لهذا .محتملة حرب
 عـن  فضالً ،للسالم عام تهديد ألنها وشالجي
 حياتـه  يقف لكي للجندي اأجر ندفع حين أننا

 ألن نفسـه  هـو  استهدافه مع الغير قتل على
ال اآللـة  معاملة نعامله أننا هذا فمعنى قتلي 

  .2إنسان معاملة

                                                           
1 Bjorn Moller, op. cit. 

 عثمان ترجمة الدائم، للسالم وعامانويل،مشر كانط 2
 14،15 ص القاهرة، المصرية، االنجلو مكتبة امين،

 لنـا  يصـدر  العملي العقل إن ؛كانط وفق
 يكون أال يجب :صاغرين نتلقفه أن يجب أمر

ـ  المؤكـد  فمن وإذن، .بحر هناك نأ اعملي 
 إن ،ممكـن  أمر هو اإللزام هذا من اقترابنا
 كل فليس ،امثالي ىمنح هنا ينحو كانط تفكير

ـ  ممكن هو ما التحقـق  لـه  يمكـن  اأخالقي 
حد إلى منفصل األخالق نداء نأ ،اموضوعي 

 أن فكـرة  نأو ،السياسة ضرورات عن بعيد
 ال مـا  طرحت أو تَسوق أن يمكن ال األخالق

 مـن  كبيـر  قدر على لتنطوي تحقيقه، يمكن
 يبـدو  ال حال، أية على .المنال البعيد الرجاء

 عالم في التحقيق ممكن الكانطي الرجاء هذه
 تهديـد  فكرة نأ تصور كانط نأ وذلك اليوم،

 الكيانـات  حـرب  عبـر  فقط تأتي قد مناأل
           .بعضها ضد السياسية
التركيـز  فكـرة  عن التخلي ينبغي :اثاني 

 ال .للحل كأفق الديني التسامح موضوع على
 ،للتسـامح  امصـدر  الـدين  يكون أن يمكن

 -مـرة  ذات لوك أشار كما- الديني فالتسامح
 خـالص  ألن ديـن  للدولة يكون أال يستلزم
 لـم  اهللا إن ثـم  وحده، اهللا شأن من النفوس
 إنسـان  أي على يفرض أن في أحدا يفوض

 فـي  كامنة الحق الدين قوة إن ثم معينًا، ادينً
 في .3نساناإل باطن في كامنة أي العقل قناعإ

 حيث الفكرة هذه لوك يطور الحرية عن كتابه

                                                           
 أبو منى ترجمة التسامح، في رسالة جون، لوك 3

 القومي المشروع للثقافة، األعلى المجلس سنه،
 7 ص ،1999 للترجمة،
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 في االعتقاد مع يمتنع التسامح أن على يشدد
 فكـرة  إن ذلـك،  إلى إضافة .1 مطلقة حقيقة

 يمنحـك  أقـوى  آخر ثمة نأ توحي التسامح
 هو لوك، وفق فالتسامح ،حقك من ليس يءش

 نقيضـه،  علـى  ينطوي إنه .غلبيةاأل طغيان
 وفـق  المطلوب بينما الحقيقية، إشكاليته وهنا
 النظر بصرف اآلخر قبول هو أدونيس تعبير
 يمانـه إ مـع  اتفاقنـا  عـدم  أو اتفاقنـا  عن

 بقـدر  دينية مسألة ليس فالتسامح .2وتوجهاته
 االعتراف ينبغي ،أخالقية ثقافية مسألة هو ما

 علـى  بـل  التسامح، بيلس على ليس باآلخر
 مـا  يتحقّق أن مستحيل وهذا .المساواة سبيل

                            .3القيم مرجع هو الدين دام

                                                           
 ذاتها الصفحة ذاته، المصدر 1

2  هو الدين مادام الديمقراطية التتحقق أدونيس، 
مرجع القيم، لقاء مع جريدة السفير، 2015، 
/426167/212/Article/com.assafir//:https
MostRead  

 نفسه المرجع 3
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 سيناريوهات :الباغوز بعد ما
 تنظيم ضد القتالية العمليات

 داعش
 

 الـدكتور  المتقاعـد  الركن اللواء :إعداد
 األوروبـي  المركـز  مستشـار  علـو  عماد

 واالستخبارات اإلرهاب مكافحة لدراسات

 العمليـات  سيناريوهات :الباغوز بعد ما
 البادية صحراء في داعش تنظيم ضد القتالية
 الغربية

 هزيمـة  علـى  األيام هذه األنظار تتركّز
 آخـر  حيث الباغوز، بلدة في ”داعش“ تنظيم

 فـي  داعـش  بقايا فيها يتواجد التي الجيوب
 األسابيع خالل وأثيرت الفرات، شرق مناطق
 مصـير  حـول  األسـئلة  من العديد األخيرة
 مـن  يختفـون  أخذوا الذين التنظيم، مقاتلي
 وتعددت .الفرات شرق في لهم األخير الجيب

 التحـالف  اتهم ما فمنها ذلك، حول الروايات
 وأخـرى  مجهولة، مناطق إلى بنقلهم الدولي
 آخرها فيما العراق، إلى هروبهم عن تحدثت

 مسـؤول  عـن  ”إن إن سـي “ شبكة نقلته ما
 إن قـال  والـذي  أخيرا، أميركي، عسكري

 مـن  فـروا  ”داعش“ مقاتلي من األلف قرابة
 غـرب  فـي  والصحاري الجبال إلى سورية
 ما ومعهم الماضية، الستة األشهر في العراق
 وعلى أميركي دوالر مليون 200 إلى يصل

 البغـدادي  بكـر  أبـو  التنظيم زعيم رأسهم
. لـداعش  التـابع  الشورى مجلس وأعضاء

 شـرقي  منطقـة  فـي  أقام قد البغدادي وكان
 .2017 عام منتصف منذ الفرات

ــين  جــرت ،2018و 2017 عــامي وب
 حزب”و ”داعش“و امالنظ من كل بين صفقات

 كـل  من ”داعش“ مقاتلي نقل خاللها تم ،”اهللا
 البادية إلى الغربي والقلمون دمشق جنوب من

 انتقال حول معلومات رشحت فيما السورية،
 المتمثلـة  التنظـيم  عناصـر  مـن  تبقى من
 متمركزا كان الذي ”الوليد بن خالد جيش”ب
 اللجـاة  منطقـة  إلى الغربي، درعا ريف في

 العناصر انتقال عن فضالً البادية، لىإ ومنها
 السـويداء  ريـف  فـي  موجودة كانت التي

  .أيضا البادية عمق إلى الشرقي
 

 مـن  عدادأ أن إلى سورية مصادر وتشير
 اليزالـون  اإلرهـابي  داعـش  تنظيم مقاتلي

 منـاطق  في مجموعات شكل على يتوزعون
 وبعض تدمر شرقي مثل الباغوز غير خرىأ

 منطقـة  من بالقرب شرقي،ال القلمون مناطق
 عنصرا، 120 تقريبا فيها والتي الصفا، تلول

 يوجـد  حيث السخنة، وجنوب شرق وكذلك
 هـم  وكـذلك  عنصـرا،  150 حوالي هناك

 في السخنة شرقي من المنطقة في موجودون
 ومن ،T2 الثانية المحطة باتجاه 55ال منطقة
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 جنــوبي باتجــاه الثانيــة المحطــة شــمال
 .”البوكمال

 وقياداتـه  داعش فلول أن القول ةخالص
 ذات منطقـة  في وتنتشر تتواجد اليوم باتت
 بعـض  في منبسطة، رملية صحراوي، طابع

ــاطق ــة المن ــا ومتموج ــات تتخلله  الودي
 منـاطق  فـي  والكهوف الصعبة والمرتفعات

 هـي  مـا  :يبقـى  األهم السؤال لكن. خرىأ
 داعـش  تنظـيم  ضـد  الحرب وشكل طبيعة

 الباغوز؟ بعد ما مرحلة في اإلرهابي

 
 المقبلة العمليات ساحة طبيعة

ـ  الغربيـة  البادية صحراء وتعتبر امانع” 
داعش عصابات من تبقى من يحاول ”اطبيعي 

 والمطاردة الرصد من به االحتماء اإلرهابية
 وطـائرات  العراقية الطائرات سلحةأ ونيران
 صـحراء  منطقـة  وتعتبر. الدولي التحالف
 ”اتضاريس والوعرة ةالشاسع الغربية، البادية

 ”اوامتـداد  جزءا تعد والتي ”امناخي والمعقدة
 صـالحة  منطقـة  العربية، الجزيرة لهضبة

 .واالختباء للتحصن
 

 لداعش نإف االستخبارية التقارير وبحسب
 مـن  عـدد  الغربيـة  الباديـة  صحراء في

 خـالل  عدادهاإ جرى والمقرات المعسكرات
 أهـم  نوم ،2014 حزيران تلت التي الفترة

 في موجود ما هو والمعسكرات المقرات تلك
 بلـدة  وصحراء الحسينية ووادي غدق وادي

 كثـر أ القواعـد  وأ المخيمـات  وهذه راوه،
 وعناصـر  لقـادة  ومحصـنة  ”اأمنً القواعد

 هـذه  وتشمل ،»اإلرهابية داعش« عصابات
 نفاقأو رضيةأ تحت تآمنش على المعسكرات

 اعـد قو كبـر أ تمثل وهي ،”النمل مدن تشبه
 . األوسط الشرق في ”داعش“ لتنظيم

 ا،جـد  صـعب  فيهـا  العسكري والعمل
 الكمـائن  علـى  يعتمد التنظيم أن خصوصا
 يسـتطيع  ال والطيـران  واألنفاق، والخنادق
 هـي  هنـاك  فالحرب بسهولة، معها التعامل
ــيط  وحــرب الصــحراء حــرب مــن خل

 .…العصابات
 

 قد والرياح السيول أن بالذكر الجدير ومن
 الغربية، البادية تضاريس تنويع على لتعم

 مـن  بـالقرب  لها ارتفاع أعلى يصل حيث
 متر 800 على يزيد ما إلى األردنية الحدود

 فـي  وتـنخفض  البحـر  سطح مستوى فوق
 مسـتوى  فوق مترا 75 إلى الحبانية مناطق
 .البحر سطح

 الباديـة  فـي  طريقه الفرات نهر ويقطع
 اجيتـدري  صـخورها  تنحدر والتي ،الغربية
 والرزازة، والحبانية الثرثار منخفضات باتجاه
 الفرات نهر مجرى يكون المناطق بعض وفي

 والجبسية الكلسية الصخور تظهر ولذا ،وعرا
 وتميـز  .الفـرات  نهر مجرى ضفاف على

 األمطـار  سقوط بقلة الغربية البادية صحراء
 والنهـار  الليـل  حرارتي بين الكبير والتباين
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 صيفًا فيها الحرارة ترتفع الرطوبة وانخفاض
 فتصـل  شتاء وتنخفض مئوية، درجة 52إلى
 .مئوية درجة 9 إلى

 غربية وجنوبية غربية شمالية فيها الرياح
 يبلغ ثانية،/م 21 لها سرعة أقصى تبلغ أحيانًا
 .ملـم  115 إلى شتاء األمطار سقوط معدل
 تـؤمن  قد الصحراوية الجغرافية الطبيعة هذه

ـ  داعـش  لتنظيم  فـي  االنتشـار  ابياإلره
 المـزودة  السـرية،  والقواعـد  المعسكرات
ــاق ــادق باألنف ــة والخن ــة المخفي  والمموه
 علـى  تشتمل التي رض،األ تحت والمحصنة

 بأحـدث  مـزودة  والسـيطرة  للقيادة مقرات
 ودعم مدادإو تموين نقاط عن ”فضالً التقنيات
 .لوجستي

 صـحراء  فـي  داعـش  تنظيم احتماء نإ
 التنظـيم  تباعا ”ايضأ دفيسته الغربية البادية

 بتفادي تتمثل جديدة قتالية لتكتيكات اإلرهابي
 العراقـي،  الجـيش  مـع  واسـعة  مواجهات

 حـرب  تكتيكات باستخدام عنها واالستعاضة
 والغـارات  صـحراوية،  وكمائن العصابات

 رخـوة  هدافأ ضد صغيرة قتال بمجموعات
 الخاليـا  فيهـا  تتعـاون  الحماية، ضعيفة أو

ـ  مع النائمة  داعـش  مجموعـات  أو ارزمف
 الجـيش  مـوارد  استنزاف بهدف !الهجومية
 االسـتقرار  عدم من حالة حداثإو العراقي،
 ”اخصوص الفرات عاليأ مناطق في والبلبلة

 يـربط  الذي الدولي الطريق من القريبة تلك
 والـذي  ! واالردن سـوريا  من بكل العراق

 داعش لعصابات ”ارئيس ”احيوي ”هدفا سيعتبر
 التجـارة  ألغـراض  فتحـه  عادةإ لةحا في

 .ردنواأل سوريا من وكل العراق بين والتنقل

 العصابات حرب إلى يتحول داعش

 عالنإو العراق في داعش تنظيم دحر منذ
 وعلـى  2017 عـام  نهاية في عليه النصر
 أنهم اإلرهابي التنظيم قادة عالنإ من الرغم

 بعـد  )النكايـة  شوكة( سلوبأ إلى سيعودون
 القوات تتكيف لم ،)التمكين رضأ(ل فقدانهم

 بالسرعة مسمياتها بمختلف العراقية المسلحة
 هزيمـة  عقبـت أ التي المرحلة مع المطلوبة
 تكتيكـات  إلـى  وتحوله العراق، في التنظيم
 .العصابات حرب

ــة المخــابرات حصــلت وقــد  المركزي
 فـي  داعش أجراها دراسات على األمريكية

 تحريـر  بعد ،2016 صيف من مبكر وقت
 إلـى  لجـأ  التنظـيم  أن إلى تشير الموصل،
 للحفـاظ  المهمة، غير الصحراوية األراضي

 االحتفـاظ  عـن  واالبتعاد البشرية القوة على
 .”ذلـك  بعد متالحقة هجمات لشن باألراضي

 الظـروف  مع التكيف داعش استطاع حيث
 التخفي من اللوجستية قدراته وتراجع البيئية

 خاصة ائية،الن والمناطق القرى إلى واللجوء
 الموصل، معارك من انسحبت التي العناصر
 عمليـات  فـي  رباكواإل التباطؤ من مستفيدة

 كما. االتحادية والشرطة للجيش التنظيم عادةإ
 لـم  العراقيـة  والسياسية العسكرية القيادة أن

  االستراتيجي االنفتاح عادةإ على تتوافق
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 ضـوء  علـى  لألرض الماسكة للقطعات
 ضـد  القتاليـة  للعمليات وقعةالمت المستجدات

 األمر هذا أن ويبدو …اإلرهابي داعش تنظيم
 االسـتراتيجي  الموقف تغير عادةإ لعدم مرده

 تنظـيم  ضـد  القتالية العمليات سير لطبيعة
 !اإلرهابي؟ داعش

 ربـاك اإل هـذا  ومؤشرات سمات من كانو
 القتاليـة  التكتيكـات  تراجعـت  أن والتباطؤ
 مـام أ التحاديـة ا والشرطة للجيش التقليدية
 وفشـلت  الجديـدة،  داعش عناصر تكتيكات

 فـي  داعش مفارز اختراق في االستخبارات
 ،الحضرية المدن عن والبعيدة النائية المناطق

  التمركز من داعش مفارز تمكنت لذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصـالح  وديالى بغداد حزام في والتحصن
 وفـي  كـربالء،  وشـمال  بابل وشمال الدين

 ومكحـول  والخانوگـة  حمرين تالل كهوف
 نهر جنوب ووديان وبادوش العطشانة وتالل
 سـامراء  جـزر  وانفـاق  األنبار في الفرات
 والنخيـب  والبعاج والحضر والثرثار وراوه

 وتخـزين  والرطبـة،  والهباريـة  والرزازة
 .رزاقواأل والعجالت األسلحة

 باعتماد القتالية تكتيكاتها من داعش غيرت
 ومرنـة  خفيفـة  بمجموعات التمركز سلوبأ

 تقـوم  وهـي  ،اعنصـر  )12-8( من مؤلفة
ــات ــع بعملي ــات جم ــة المعلوم  والمراقب

 وإعـداد  المتفجـرات  وتصنيع واالغتياالت
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 خبـرات  علـى  باالعتماد الناسفة، العبوات
 .السابقة المعارك من عناصرها

 مؤلفـة  مفارز المجموعة هذه من وتنطلق
 الناسفة حزمةاأل يرتدون عنصر )3-2( من

 متوسـطة  ”احيانًأو فةخفي بأسلحة ومسلحين
 دراسة وأوضحت .اإلرهابية العمليات لتنفيذ

 الشـرق  لدراسات واشنطن معهد في للباحث
 داعـش “ تنظـيم  أن نـايتس،  مايكل ىدناأل

 حيـث  ،2018 خالل تماما، نشط ”اإلرهابي
 العشـرة  األشهر خالل هجوما 1271 أطلق

 عمليـة  762 بينهـا  من ،2018 من األولى
 الثاني كانون/يناير بين رةالفت وخالل .تفجير

 التنظـيم  نفذ ،2018 األول تشرين/وأكتوبر
 من قدر أكبر تحقيق محاولته في هجوما 135

 تفجيـر  عمليـة  270 عن فضلًا اإلصابات،
 جوانـب  على مزروعة قنابل بواسطة فعالة

 علـى  الهجمـات  من عددا شن كما الطرق،
 العراقية، األمن لقوات مركزا أو حاجزا 120
 اسـتهدفت  متقنـة  قتـل  عمليـة  148 ذونف

 فـي  أفـراد  أو قبائـل،  زعماء أو المخاتير،
 األمن قوات في قادة أو المحافظات، مجالس

 .السلطة في وفراغ فوضى لخلق

 األنبـار  محافظـة  أن الدراسة وأوضحت
 فيها داعش هجمات عدد متوسط بلغ العراقية

 ،2018 في اشهري اهجوم )91( ”اتقريب بلغت
ـ  )60( مقابل اهجوم  2017 فـي  اشـهري، 

 في ،٢٠١٣ في اشهري اهجوم )66( ومقابل
 وحدها تستحوذ األنبار فيه ظلت الذي الوقت
 .العـراق  في داعش هجمات من ٪٤٩ على

 االنخفـاض  رغـم  أنه إلى الدراسة وأشارت
 نـوع  أن إال الهجمـات،  عـدد  في الواضح
 أن إلى األرقام تشير حيث اختلف، العمليات
 عـاٍل،  وتخطيط بدقة اتسمت ٢٠١٨ هجمات
 هجمـات  فـي  النوعي االختالف إلى ويشير
 العمليـات  نسـبة  زادت حيث هناك، داعش
 مـن  ٪30 بنسـبة  اإلرهابي للتنظيم المتقنة
 فـي  األنبـار  فـي  هجماته من ٪٢١ مقابل

ـ  زعيما ٢٢ بقتل داعش وقام ،٢٠١٧ امحلي 
 .هناك

سبق لما باإلضافة المعطيات لهذه ااستناد 
 عناصر من العراق إلى دخل من نإف ،رحهط

 الـزور  دير شرق مناطق من ”اهارب داعش
 مـن  ويستفاد به يرحب من سيجد والباغوز،

 .القتالية خبراته

  الموقف تقدير عادةإ

 الجغرافيـة  الطبيعـة  اختالف ضوء على
 عمـوم  فـي  والسياسية الميدانية والمتغيرات

 داعـش  تنظـيم  ضد القتالية العمليات ساحة
 القيـادات  علـى  سـيتعين  نـه إف إلرهابي،ا

 الموقـف  تقـدير  عـادة إ العراقية العسكرية
 قتاليـة  تكتيكـات  مـع  والتعاطي العسكري،

 القـوات  اتبعتهـا  التي تلك عن اتمام مختلفة
 فـي  مسـمياتها،  بمختلف العراقية المسلحة
 داعـش  عصـابات  ضـد  السابقة معاركها

 اصـعب  ااختبار شك بال وستكون اإلرهابية،
 الميـداني  واالستطالع االستخبارات لقدرات
 المسـاحات  بسـبب  العراقية المسلحة للقوات
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 مما المعقدة، رضيةاأل والتضاريس الشاسعة
 باسـتخدام  واسـعة  قتالية انفتاحات سيتطلب

 الجـوي  والجهد والدرع اآللي للمشاة منسق
 الجيش وطيران الجوية القوة باستخدام الساند

 فـي  دوره عـن  فضالً الحر الصيد بأسلوب
 القريـب  الجـوي  سناداإل وتقديم االستطالع

 اشـتباكها  حالة في العراقية العسكرية للقوات
 داعـش  عصـابات  مفـارز  وأ كمـائن  مع

 .الممكنة بالسرعة اإلرهابية

 غالبا الصحراوية الحرب خطورة وتكمن
 وعناصـرها  الصـحراوية  البيئة قساوة في

 فـي  أكانـت  سـواء  القوات، على المدمرة
 حيث ؛الدفاع وضعية في أم الهجوم ضعيةو

 األحيـان  بعض في الصحراء ظروف تكون
 فالمالحة نفسه، العدو نيران من خطورةً أشد

 وحركـة  ونهـارا،  ليالً المضللة الصحراوية
 وصـعوبة  األرض، علـى  المكشوفة القوات
 الخرائط على المثبتة والبيانات المعالم مطابقة

ــة، األرضــية للتضــاريس ــحو الحقيقي  ش
 الموارد وقلة اآلنية، االستخبارية المعلومات
ــة ــدات األساســية، الطبيعي  اإلمــداد وتعقي
 والمواد، الذخائر تخزين ومخاطر اللوجستي،

 حقول وخطورة والفني، اإلداري الذيل ووهن
 تُعـد  ال قد أخرى عوامل إلى إضافة األلغام،

 مجهولين أعداء جميعها تصبح -تحصى وال
 لـن  الـذي  المقابل رسالش العدو جانب إلى

 بيئة في الموت أو الحياة قتال سوى يخوض
 والتي ،والجنود للقادة المألوفة غير الصحراء

 البقـاء  صراع خوض يتقن ال لمن نصر ال
 .فيها

  
  الصحراء في القتالية العمليات لقمعا

 ومشـاكل  صعوبات وحصر تحديد جرى
 :يلي فيما الصحراء في القتالية العمليات

 الليلــي والرصــد رؤيــةال لقــمعا .1
 البصري الرصد وأ الرؤية سواء :والنهاري
 – اإللكتـرو  واألنظمة باألجهزة أو الطبيعي
 تحـت  األشـعة  بمنـاظير  وكذلك بصرية،
 .الحمراء

 ألسـباب  :والتنقـل  الحركـة  لقمعا .2
 اإلمـداد  ضعف أو اصطناعية أو طبوغرافية
 تـوفر  وعـدم  الصـيانة،  وأعمال اللوجستي

 كاآلليات الصحراء في للعمل المالئمة اآلليات
 .المدولبة من بدالً المجنزرة
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 :المواقـع  وتحديـد  المالحة لقمعا .3
 علـى  واتجاهاتهـا  القـوات  حركة وضبط
 .ونهارا ليالً األرض

 في :البادية سكان مع التعامل لقمعا .4
 آمنـة  مناطق إلى خالئهمإ أو ونقلهم مناطقهم

 مـن  الغالب في كونهم متعتهمأو مواشيهم مع
 .الرحل البدو

 طيـران  باسـتخدام  تتعلـق  لقمعا .5
 بوجـود  تتمثـل  :الجويـة  والقـوة  الجيش

 عمليات تؤمن قريبة نزول شقق وأ مطارات
 إلـى  باإلضافة والحماية، والحراسة الصيانة

 البقـاء  وصـراع  والتعايش النجاة صعوبات
 بالمظالت، القفز بعد للطيارين األرض على

 .واإلنقاذ البحث وعمليات

 :والصـحي  الطبـي  دسـنا اإل لقمعا .6
 والوقايـة  الصـحراء  ظـروف  في للقوات

 اآلبـار  بمياه والتسمم األمراض من والحماية
 الجلديـة  والتقرحات والزواحف والحشرات
 .الحساسية وأمراض

 :اإللكترونية االتصاالت تأمين لقمعا .7
 وتـداخل  الالسـلكية  التغطيـة  مـدى  بسبب

 وانكسـار  الالسـلكية،  اإلشارات وازدواجية
 استالم وفقدان الراديوية الموجات وانحراف
 وضـعف  الغبـار  نتيجة الالسلكية اإلشارات
 اإلشـارات  قوة وتفاوت الالسلكي االستقبال
 لكونها والنهار الليل بين والرادارية الالسلكية

 .نهارا وأضعف ليالً أقوى

 

 الصحراء في القتالية العمليات
 فـي  القتاليـة  العمليات لقمعا ضوء على

ــإن الصــحراء، ــدات التحــديات ف  والتهدي
 فـي  القتالية العمليات تواجه التي والتحديدات
 على تتوقف ولن ومتغيرة، متعددة الصحراء

 الالمتماثلة العمليات قادة يدرب لم وإذا حال،
 جيدا اصحراوي تدريبا وجنودها الصحراء في
 من بلغت مهما القتالية والمعدات األسلحة فإن

 وفنـون  أدوار تـؤدي  لن والتحديث التطور
 .لوحدها الصحراوية الحروب

 الصـحراء  فـي  القتالية العمليات وتعتمد
 المدرعـة  باآلليـات  القتـال  عناصـر  على

 العدو من واإلفالت بها والمناورة والميكانيكية
 تعرضـها  قبل لحظة آخر في خاطفة بسرعة
 فـي  معاديـة  قوات قبل من المفاجئ للتدمير
 كثرة من الرغم وعلى .ومتميز متقدم موقف
 قتال فنون من المستنبطة الدروس وتعدد
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 الصحراوية الحروب تجارب فإن الصحراء 
 إن للشـك  مجاالً يدع ال بما أثبتت قد الحديثة

 والطـائرات  الـدبابات  أفضـل  يمتلـك  من
 فـي  الالمتماثلـة  العمليـات  في والتكتيكات
 تكيف ما إذا معاركها في سينتصر الصحراء

 بيئتهـا،  فـي  داجي وتدرب ظروفها مع بدقة
مـن  مزيـد  وبعـد  المعطيات لتلك اواستناد 

 مبـادئ  أن وجـد  فقد والتحليالت الدراسات
 ئالمبـاد  في تنحصر الصحراء في الحرب
 :هي التالية

 االسـتطالع  قوات عمل وسرعة دقة .1
  العدو مواقع تحديد بغية :واالستخبارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وذلك. الوقت إضاعة ودون بسرعة .2
 لمراقبـة  عيةالصـنا  األقمار صور باستخدام
 الصحراء، في العدو قوات وتنقالت تحركات
 وفي األخرى االستطالع وسائل إلى باإلضافة
 طيـار  دون مـن  المسيرة الطائرات مقدمتها

Drones العلم مع ومدياتها، أنواعها بمختلف 
 المـدرع  واالسـتطالع  الكشف عمليات بأن

 آليـات  قبـل  مـن  األرض علـى  الخاطف
 القـوات  أمـام  دمـة المتق الخفيفة االستطالع

 علـى  ليس مستمرة تكون أن يجب المدرعة
 الـدقائق؛  مستوى على بل الساعات مستوى
 العـدو  قوات قبل من المفاجأة عنصر لتالفي
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 في أوهناك هنا لحظة أية في األلغام وحقول
 .القتال ميدان

 باســتخدام :العــدو قــوات تثبيــت .3
ــاورة ــران Fire maneuvering المن  بني

 والهاون الصواريخ راجماتو الميدان مدفعية
 العضـوي  اإلسـناد  إلـى  باإلضافة الثقيل،

 مـع  بـالتزامن  المقاتلة، العمودية بالطائرات
 باسـتخدام  العـدو،  بأجنحة اإلحاطة مناورة

 واآلليـة  المدرعـة  القـوات  حركة تكتيكات
 ..والخاطفة السريعة

 باســتخدام :العــدو قــوات تــدمير .4
 دراتهق لتدمير المدى بعيدة الجوية الضربات
 وتعطيـل  وتدمير بالعمق، والقتالية التسليحية
 القيـادة  ومقرات اتصاالته ووسائل محطات

 اللوجستية إمداداته خطوط وضرب والسيطرة
 علـى  القـدرة  مـن  لحرمانه حركته وطرق

 .المناورة

 Tactics القفزات تكتيكات استخدام .5
hops  :السـريع  القوات انتقال تعني وهي 

ـ  في أخرى إلى نقطة من  أو عرضـي  طخ
 إلـى  الواحـدة  الوثبة مسافة تصل قد طولي
 جـدا  طويلة وثبة وهي كيلومترا، 30 حدود

 البادية طبيعة أن غير العسكري، المعيار في
 تحـدد  وقد. للقوات تتيحها أن يمكن الغربية
 طبيعـي  عارض وجود الواحدة القفزة مسافة

 القـوات  علـى  يفرض )جبلية سلسلة أو تلة(
 معسكر وجود أو مجددا، طالقاالن قبل تأمينه

 معالجتـه  يقتضـي  للعـدو  معادي كمين وأ

 إلى االنطالق قبل به المحيطة المنطقة وتأمين
 .الثانية القفزة

  الخاتمة

 فـي  القتاليـة  العمليات أن القول خالصة
 تعتبـر  اإلرهابي داعش فلول ضد الصحراء

 حـروب  مـن  اجديـد  انموذج ساسياتهاأ في
 ولكن ،(Desert Wars) الصحراء وقتاالت

 فـي  والمؤثرة كافة مستجداتها مواكبة المهم
 المجاالت في سيما ال آلخر وقت من نتائجها
 والتدريبيـة،  واللوجستية والتسليحية البشرية
 وظروفها الغربية البادية أن من الرغم وعلى
 فإن السنين آالف منذ حالها على وثابتة باقية

 تواجه تيال والتحديدات والتهديدات التحديات
 فلـول  ضـد  الصحراء في القتالية العمليات

 تتوقف ولن ومتغيرة، متعددة اإلرهابي داعش
 المخطـط  من يتطلب الذي األمر حال، على

 لتـدريب  ااهتمام يولي نأ العسكري والقائد
 ظـروف  فـي  القتال على والمراتب الضباط

 نوعيـة  علـى  االعتماد نإ حيث ؛الصحراء
 يكون ال قد لقتاليةا والمعدات األسلحة وتطور

عناصـر  ضد المطلوبة النتائج لتحقيق اكافي 
 قتالية تكتيكات تستخدم وجوالة متخفية قتالية
 .اعتيادية غير
 

** 
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 صعود ومخاطر تهديدات
 أوروبا في المتطرف اليمين

 

 بسمة الباحثة سعيد، حازم الباحث :إعداد
 قيصـر  الباحـث  علي، شيماء الباحثة فايد،

 يالسلطان

 فـي   المتطـرف  اليمـين  صعود مخاطر
 أوروبا

 المتطـرف،  اليمـين  ظاهرة صعود بات
 السياسـي  الخطـاب  على الشعبوية وسيطرة

 مـن  عليها سيترتّب لما للخوف، ومثير مقلق
 المجتمعــات علــى وانعكاســات تــأثيرات
 واسـعا  البـاب  تفتح أنها واألهم األوروبية،

 .األوروبي االتحاد مستقبل بشأن
 

 أوروبا في ليمينيةا حزاباأل

 علـى  يقـوم  سياسـي  تيـار  ”الشعبوية“
 ويتبنـى  ما بلد في الشعبية الطبقات ”تقديس“

اخطاب اسياسي مؤسسـات  معـاداة  على اقائم 
 تكـاثرت  .المجتمعية ونخبه السياسي نظامه
 خاصة، الغربية البلدان في وحركاته أحزابه

 استقرار على ذلك آثار من مخاوف أجج مما
 األحـزاب  أصـبحت  فيهـا،  اكمةالح النظم

 قـوة  ”الشـعبوية ”ب الموصـوفة  والحركات
 بأنحـاء  بقـوة  حاضـرة  واجتماعية سياسية
 المتطـرف  اليمين أوساط في خاصة أوروبا

 :يلى ما وأبرزها

 

 الواجهـة  يمثـل  :”أللمانيا البديل“ حزب
 %)12.6( أحـرز  المتطرف لليمين السياسية

ـ  التشريعية االنتخابات في األصوات من  يف
 ا،برلماني امقعد )94( يشغل ،2017 سبتمبر

 المشاركة لرئيسته المفاجئة المغادرة وعكست
 جانـب  إلـى  االستحقاق غداة بتري فراوكه
 فـي  الداخلية الخصومات آخر، نائب انشقاق

 ،2013 عـام  سسـت أت التـي  الحركة هذه
 ،”أللمانيـا  البـديل “ ضمن تياران ويتصادم
 واآلخـر  ااجعتر يشهد ليبرالي قومي أحدهما
 إنكـار  مـن  قريبة بأيديولوجية انفوذً يزداد

 .األجانب وكراهية اليهود محرقة

 
 أسسـه  :فرنسا ”الوطنية الجبهة“ حزب

 وظـل  ،1972 سـنة  في لوبان ماري جان
تتزعمه أن قبل ،2011 يناير حتى له ارئيس 
 حزب مرشحة وأحرزت لوبان، مارين ابنته

ـ  ،المتطـرف  لليمـين  ”الوطنية الجبهة“  يف
 مسـبوقة  غيـر  نتيجـة  الرئاسية االنتخابات

 ،%)21.3 صـوت،  ماليـين  7.6( للحزب
 االنتخابـات  فـي  ”الوطنية الجبهة“ وفشلت

 الجمعية في كتلة تشكيل في التالية التشريعية
 بدأت مرشحيها، من )8( دخلها التي الوطنية

 الـذي  للحـزب  ”تأسيس عادةإ“ عملية لوبن
 نائبهـا  مـع  اإحداه داخلية، خالفات ضعفتهأ

 .عنه انفصل الذي فيليبو فلوريان

 
 حركـة  :إيطاليـا  ”نجوم خمس ” حركة
 فـي  ُأسست الوالدة حديثة معارضة سياسية

 الكوميدي الممثل من كل يد على 2009 عام
 اسـتراتيجيات  في والمستشار ”غريللو بيبي“
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 تخـذت  وا ،”كاسـاليغيو  جيانروبرتو“ الويب
 تدافع قضايا خمس من ”نجوم خمس ” اسمها
 المسـتدام،  والنقل العامة، المياه وهي ؛عنها

 الوصـول  فـي  والحـق  المستدامة، والتنمية
 التي الفكرة وانتقلت البيئة، وحماية لإلنترنت،

 عام الواقعي إلى االفتراضي العالم في كانت
2009. 

 

 هـذا  تأسـس  :لياإليطا ”الرابطة“ حزب
 الشـمال  رابطـة “ الكامـل  واسـمه  التجمع

 بين اندماج عقب 1989 عام ”دانيابا الستقالل
 إقليمـي  إلـى  نسبة وفانيتا لومباردا رابطتي
 اتقـدم  الرابطـة  حققـت  وفانيتـا،  لومباردا

 ست إدارتها على وحافظت ،محلية بانتخابات
 قنـاة  بينها إعالم وسائل وامتلكت مقاطعات،
 .إذاعية ومحطة وصحيفة تلفزيونية

 

 الحـزب  موقف :الدنماركي الشعب حزب
 أزمة خالل ودعا والالجئين، للهجرة رافض

 البالد، دخولهم منع إلى أوروبا في الالجئين
 فبرايـر  فـي  الدنماركي الشعب حزب دعا

 اللغـة  تعليم بحظر للهجرة المناهض ،2018
 تقديم خالل من الخاصة المدارس في العربية
ـ  يمنـع  أن شأنه من للبرلمان اقتراح اعملي 
 فـي  الخاصة اإلسالمية المدارس من العديد

 .األم لغتهم الطالب تعليم من الدنمارك

 

 جناح يتصدر ”:النمساوي الحرية“ حزب
 مبادئ على ويقوم المتطرف، القومي اليمين
 ولـه  ألمانيـا،  مع باالتحاد ينادي وهو نازية

 دعا ا،عموم لألجانب ومعادية نازية توجهات

 يحظـر  قـانون  لسن 2017 عام يف الحزب
 غـرار  علـى  سالميةاإل والرموز “اإلسالم”

 إن :قائالً النازية الرموز يحظر موجود قانون
 المجتمـع  علـى  يقضـي  أن يمكن اإلسالم

 .األوروبي

 

 في تأسس :يالبريطان ”االستقالل“ حزب
 حزيران في أعضائه عدد وبلغ ،1993 عام
 سـاهم  )39.000( مـن  أكثـر  ،2014 عام

 بريكست، جلأ من الحملة في بنشاط الحزب
 رئيس الختيار اضطر مالية، صعوبات يواجه

 التـاريخي  زعيمه رحيل منذ مرات ربعأ له
 خـروج  علـى  االسـتفتاء  بعد فاراج نايجل

 يونيو 23 في األوروبي االتحاد من بريطانيا
2016. 

 حـزب “ أصبح :هولندا ”الحرية حزب“
 غيـرت  برئاسـة  سالملإل المعادي ”الحرية
 بعـد  البرلمـان  فـي  الثانيـة  القوة فيلدرز
 صـل أ من امقعد )20( نال بعدما ليين،الليبرا

 تأسست التي الحركة هذه زالت وما ،)150(
 التشـكيالت  من ااستبعاد تواجه 2006 عام

 تشـكيل  اسـتغرقها  التـي  األخرى السياسية
 .ائتالفية حكومة

 

 )فضـل أ مجـر  جـل أ من الحركة( حزب
 )24(ب البرلمان في الثانية القوة يعد :المجر

يتخذه الذي للهجرة لمعاديا الخط وأمام .انائب 
 وربـان، أ فيكتـور  المحافظ الوزراء رئيس
 العنصـرية  انطالقته شعارات الحزب استبعد
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 تركيزه تحويل على وعمل ،للسامية والمعادية
 .والتعليم والصحة الفساد إلى

 

 عـزز  :اليونـان  ”الذهبي الفجر“ حزب
 مسـتغالً  اليونانيـة  حزاباأل بين اثالثً موقعه
 ”قوميـة  حركة“ بأنه ويوصف الهجرة، أزمة
 فـي  حـرز أو ،”بـيض األ العرق“ عن تدافع

 من %)7( التشريعية 2015 سبتمبر انتخابات
 .امقعد )18(ب صواتاأل

 

 :بلجيكـا  ”الفلمنكيـة  المصـلحة “ حزب
 ثالثة أحرز فالندر، مقاطعة باستقالل طالب
 الـذي  البرلمان في 2014 يونيو منذ مقاعد

 هجـرة  مـع  ايركب اتراجع شهد ،)150( يعد
 التحـالف " القومي الحزب معسكر إلى ناخبيه
 ".الجديد يالفلمنك

 

 :بلغاريـا  ”الموحدون الوطنيون“ ائتالف
 فـي  الثالثـة  المرتبة البلغار القوميون احتل

 2017 مـارس  فـي  التشـريعية  االنتخابات
 ودخلوا ”الموحدون الوطنيون“ ائتالف ضمن
 .الحكومة بالتالي

 

 عام تأسس :سلوفاكيا ”سلوفاكيتنا“ حزب
 زاءإ الخـوف  مشـاعر  من واستفاد 2012
 مـارس  فـي  البرلمان لدخول الهجرة موجة

 ).150( صلأ من امقعد )14( وأحرز 2016
  

 عـام  سسأت ".السويد ديموقراطيو" حزب
 نتخابـات ا يف الثالث الموقع أحتل و ،1998

 ،)صـوات األ من %13( امحرز 2014 عام
 فـي  )349( من امقعد )48( يشغلون وباتوا

 .البرلمان

 

 ”سفينسـون  ييتا“ االجتماعية الباحثة ترى
 األحـزاب  شعبية على طرأ الذي التقدم“ أن

 بين الفجوة تزايد سببه سكندنافياإ في الشعبوية
 أحزاب مشروع وغياب .االجتماعية الطبقات
 وتنـاغم  االجتماعيـة  الديموقراطيـة  الوسط
 سرتخ ال حتى اليمين مع األحزاب هذه بعض

 السـلطة “ موضحة وتتابع الناخبين، أصوات
 إنهم اآلنية، الشعبويين أهداف من ادائم ليست

 األحـزاب  علـى  ويفرضون ببطء يزحفون
 في هذا يحدث متطرفة مواقف تبني التقليدية
 .والنرويج والدنمارك السويد
 

  أوروبا في السياسية حزاباأل صعود

ـ  تقريــر أفـاد   أن 2018 أغســطس يف
 أربعـين  منذ تأسس الذي وروبياأل البرلمان

 إلى واالشتراكية، الشعبية الكتلتان تديره عاما
 أحـزاب  تنضوي التي الليبرالية الكتلة جانب

 اليمينيـة  األحزاب أما لوائها، تحت الخضر
 االنتخابات في موقعها عززت التي المتطرفة
 يتيح الذي الثقل دون زالت ما فهي األخيرة،

 .البرلمان نشاط على الفاعل التأثير لها
 يونيـو  فـي    ”يوغـوف “ مؤسسة أجرت

2018 ” أظهـر  السويد في للرأي ااستطالع 
 اليمينـي  ”السـويد  ديمقراطيـي  حزب“ تقدم

 فـي  السياسية، األحزاب بقية على المتطرف
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 االنتخابـات  قبيل وذلك الوسط، ويسار يمين
 مستغالً ،2018سبتمبر في المقررة البرلمانية

 زعيمه غاية لتحقيق جوء،والل الهجرة ملفات
 .الحكومة رئاسة تولّي أكيسون جيمي

 يونيـو  في رأي استطالع نتائج وأظهرت
 ”السـويد  ديمقراطيي“ حزب حصول 2018

 فـي  الناخبين، أصوات من %)28.5( نحو
 الحـزب  هـذا  وتقـدم  البرلمانية االنتخابات

 ،%)28.5( إلى %23 من المتطرف، اليميني
 األحـزاب  قوأعـر  أكبـر  بـذلك  متجاوزا

 الحــزب“ الوســط، يســار فــي الســويدية
 تمنحـه  ال الـذي  ”الـديمقراطي  االجتماعي

 ومتجـاوزا  %)22( من أكثر االستطالعات
 حـزب “ الوسـط  يمـين  أحزاب أكبر أيضا

 االسـتطالعات  تعطيـه  والـذي  ،”االعتدال
 %).17(ي حوال

 علـى  ثالثة والية ”وربانأ فكتور“ ضمن
 الساحق لفوزا بعد المجر، في الحكومة رأس
 فـي  المحـافظ  القـومي  حزبـه  حققه الذي

 مـا  ،2018 أبريل يف التشريعية االنتخابات
ـ  كثـر أ مسـاك اإل على قدرته سيعزز  كثرأف
 االتحـاد  مـع  مواجهاته ومواصلة بالسلطة

ـ  وربـان أ فـوز  وجاء األوروبي، ا،تاريخي 
 المحـافظ  القـومي  لحزبـه  النتـائج  بحسب

 الـذي  )فيـديس ( ”المجري المدني التحالف“
 ( علـى  حصـل  نأ بعـد  ،1988 في سسهأ

 .االصوات من %)48,8

 لالتحـاد  المناهض يالشعبو التحالف فاز
 مـن  %)37( بنحـو  والمهاجرين األوروبي

 ،اإليطالية التشريعية االنتخابات في األصوات
 اإليطاليـة  االنتخابـات  إن :محللون ويقول
 التقليديـة  لألحـزاب  الناخبين برفض طُِبعت

 االقتصـادي،  التباطؤ من والتململ والنخبة،
 واالتحـاد  الهجـرة  موضوع حول والتوتر

 خـط  إلى تنضم إيطاليا جعل ما األوروبي،
 .األوروبي لالتحاد معاٍد

 التشـريعية  االنتخابـات  نتـائج  وأثبتت
 بات ألمانيا أجل من البديل حزب أن األلمانية

 ميركـل  المستشارة حزب بعد قوة أكبر ثاني
 حصـل  فقـد  ،الديمقراطي حيالمسي االتحاد
 مـن  %)22.8( نسـبته  مـا  البـديل  حزب

 المســيحي االتحــاد وحصــل ،األصــوات
 حصـل  فيمـا  ،%)28.6( على الديمقراطي

 االشتراكي والحزب %)17.1( اليسار حزب
 %)13.8( على الديمقراطي

 يالنمسـاو  المتطرف اليمين حزب تولى
 في سيادية وزارات ثالث 2017 ديسمبر يف

 الخارجيـة، و الدفاع، هي ئتالفيةاال الحكومة
 كريسـتيان -هـاينز  رئيسه وأكد والداخلية،

 الحكومـة  في حليفه من وبطلب أنه شتراخه
 االسـتفتاء  إلـى  يلجأ لن كورتز، سيباستيان

 االتحـاد  مـن  الخـروج  يخص فيما الشعبي
 .األوروبي

 حصـول  إلى 2017مايو يف تقرير شارأ
 فـي  تصويت نسبة أعلى على "لوبان مارين“

 ووصـل  المتطـرف،  اليميني حزبها تاريخ
 :منها استخالصات عدة إلى التقرير
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 ماليـين  10 من أكثر لوبان جمعت :أوالً
 حققـه  مـا  ضعف وهو ،صوت ألف 600و

 ،)ألـف  500و ماليين 5( 2002 عام والدها
 صوت ماليين 3 من أكثر أيضا كسبت وهي
 .والثانية األولى االنتخابات دورتي بين

 عـن  العاطلين من ) %47 ( نسبة :ثانيا
 اختـار  بينمـا  لوبـان  مارين اختاروا العمل

 فقـد  العمال أما ،2002 عام والدها %)11(
 لـم  بينما لوبان لمارين منهم %)56( صوت
 %)31( على إلى 2002 عام والدها يحصل

 .أصواتهم من

 2002 انتخابـات  بـين  المقارنـة  :ثالثًا
 الذين تطور على كذلك الضوء يسلط 2017و

 األب ولوبـان  شـيراك  بين المنافسة عايشوا
 معظـم  ،االنتخـابي  عمرهم بداية في وكانوا

 تتـراوح  لوبـان  لمـارين  اليوم المصوتين
 2002 عـام  .عامـا  49-35 بين أعمارهم
 للوبـان  الشـباب  من %)19( نسبة صوتت
 العمريـة  الفئة هذه .لشيراك %)81( مقابل
 من أكثر التصويت عن لالمتناع ميالة كانت

 .2002 امع

 اليمينـي،  الدنماركي الشعب حزب حصد
 ،2015 انتخابات في األصوات من %)21(

 االجتمـاعي  بعـد  الثـاني  الحـزب  ليصبح
 في الحزب شعبية تراجعت بينما الديمقراطي،

 اإلعـالم  وسائل تجريها التي االستطالعات
 العـام  خالل %)17( إلى لتصل الدنماركية

 ،آخـر  لحـزب  مفاجئ تقدم ظل في ،2017

 البرجوازيـة “ حـزب  وهـو  ا،تشـدد  أكثر
ــدة ــا ،”الجدي ــدم فيم ــذلك يتق ــزب“ ك  ح

 .النازية األيديولوجية ذو ”الدنماركيين
 

 أوروبا ...يف المتطرف اليمين مستقبل

 ”Nouvel Obs ” صــحيفة نشــرت
 بينـت  2018 أغسطس يف اتقرير الفرنسية

 المتطـرف  اليمـين  ألتبـاع  يمكن كيف فيه
 تراجـع  ظل في ميين،والقو يالشعبو والفكر

 فـي  لهم قدم موطئ يجدوا أن الديمقراطيين،
 سنة األوروبي البرلمان الكتساح االنتخابات

 وزراء رئـيس  من كال أن وذكرت ،2019
 التوجهـات “ زعيم ،”أوربان فيكتور“ المجر

 الوسـطى،  أوروبـا  فـي  ”لليبرالية المعادية
 قد ،”سالفيني ماتيو“ يطالياإل الداخلية ووزير
 .المتطرف اليمين رموز من أصبحا

 حملـة  انطـالق  عـن  منهما كل وأعلن
 األوروبيـة،  البرلمانيـة  لالنتخابات الترشح

 يطمح بانون ستيف أن إلى الصحيفة وأشارت
 ضـد  اسـتفتاء  إلى االنتخابات هذه لتحويل
 حـذر  ،المفتوحة وحدودها التحررية أوروبا
 ثوربيـورن “ أوروبـا  لمجلـس  العام األمين
 بتصـاعد  مهددة الديمقراطية أن من ”ياغالند
 وإن أوروبـا،  في والقومية الشعبوية النزعة
 وضـع  فـي “ القارة يضع الشعوبية تصاعد
 .”اجد خطير
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 … أوروبـا  في المتطرف اليمين مخاطر
 لمانياأ ...في الشعبوية التيارات تنامي
 

 إزاء قلقهـا  عن األلمانية الحكومة أعربت
 فـي  يمينيال والتشدد األجانب كراهية تنامي
 اتهديد يشكالن أنهما من محذرة ألمانيا، شرق
 من العديد وأن ألمانيا، يف يالقوم األمن على

 وتهـدف  ،المخـاوف  هذه تؤكد اإلحصائيات
 اجتماعي نظام فرض يإل اليمينية الجماعات

 السـلطات  وتتعهد ،العنف باستخدام مختلف
 الجماعـات  مواجهـة  فـي  التحرك األلمانية
 الذين الشباب على والتعرف رفةالمتط اليمينية
 خطابـات  وتطـوير  الدعاية، بهذه يتأثرون

 .بديلة
 

 Alternative“ ألمانيـا  أجل من البديل
für Deutschland“ 

 ”ألمانيـا  أجـل  من البديل“ حزب تأسس
 على ركز ،2013 عام في يالشعبو اليميني
 أزمـة  بعد ألمانيا في الهجرة سياسات معاداة

 بتفكيـك  وينـادي  ،2015 عام في الالجئين
 إلى دولها من دولة كل وعودة اليورو منطقة
 .الوطنية عملتها

 ”ألمانيـا  أجـل  من البديل“ حزب استطاع
 بحـوالي  فوزه بعد األلماني البرلمان دخول

 االنتخابات في الناخبين أصوات من %)13(
 أزمــة الحــزب اســتغل .2017 األلمانيــة
 لحـزب  التاريخي الفوز هذا لتحقيق الالجئين

 حـزب  قيـادات  أبرز ومن ألمانيا في يميني
 البديل

 حزب“ تأسيس يف أسهمت :بيتري فراوكه
 الثالثي من واحدة وأصبحت ،”أللمانيا البديل
 بأصـوات  فـازت  ثـم  .الحزب يقود الذي

 ،2015 عـام  في الحزب نواب من %)60(
 االنتمـاء  عدم 2017 عام يف يبيتر قررت
 داخـل  ”ألمانيـا  أجل من البديل“ حزب لكتلة

 .البرلمان

 اختـار  :غوالند وألكسندر مويتن يورغ
 يـورغ ” من كل ألمانيا أجل من البديل حزب
 إلى ينتميان رئيسين ”غوالند وألكسندر مويتن
 معـروف  غوالنـد  ،المتشدد القومي الجناح

 اإلسـالم  حـول  للجـدل  المثيرة بتصريحاته
 .نالنازيي جرائم عن االعتذار ورفضه

 

 يالرئيس المرشح :مونزنماير سيباستيان
 حجز باالتينات، – راينالند يف البديل لحزب

 امقعـد  اعام 28 العمر من البالغ مونزنماير
 .البوندستاغ يف

 منظمـة  رئـيس  هو :فرونماير ماركوس
 العمـر  من البالغ الشاب كتب الحزب، شباب

28 جيلنـا “ أن فيسـبوك  موقـع  على اعام 
 ميركـل  قرار بسبب ”غيره من أكثر سيعاني

 غيـر  بالبروليتاريـا  البلـد  هذا إغراق“ ب
 .”والشرق أفريقيا من للمواصفات المطابقة

 رئـيس  نائبـة  :ستورش فون بياتريكس
 البرلمـان  في عضو اأيض هي البديل حزب
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 المحافظـة  بآرائهـا  معروفة وهي األوروبي
 .المتشددة

 مـن  تبلـغ  اقتصادية خبيرة :فايدل أليس
 خـر اآل المرشـح  هي كانت اعام 38 العمر

 أنها من الرغم على ،البديل لحزب األساسي
 .سويسرا في تعيش

 يف يللرأ ااستطالع ”إنسا“ مؤسسة أجرت
 مـن  البديل“ حزب أن أظهر 2018 فبراير

 الـديمقراطي  الحـزب  تخطـى  ”ألمانيا أجل
 حـزب  وارتفـع  )الوسط يسار( االشتراكي

 وفـي  ،%)16( ليسجل %)1( بمقدار البديل
ــل، ــع المقاب ــزب تراج ــديمقراطي الح  ال
 في 15.5 إلى مئوية واحدة نقطة االشتراكي

 .المئة
 

 ”:ألمانيا في الديمقراطي الوطني الحزب
Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands” 

 لحزب اخلفً 1964 عام في الحزب تأسس
 دمـج  تم ،2011 يناير في ،األلماني الرايخ
 الوطني الحزب مع األلماني الوطني االتحاد

 الـوطني  الحزب اسم تمديد وتم ،مقراطيالدي
 االتحـاد “ بإضـافة  ألمانيـا  في الديمقراطي

 .”الشعبي

 الدستور لحماية االتحادي المكتب وصنف
 بأنـه  الـديمقراطي  الوطني الحزب األلماني

 برنامجـه  بسـبب  ”الدستوري للنظام تهديد“
 يحسـب  أنه إلى اإلحصائيات تشير وفلسفته،

 ألـف  25 مـن  أقـل  المتطرف اليمين على

 بشكل ينشطون شخص 2.500 بينهم ،شخص
 المناهضـة  المسـيرات  وتسـتقطب  منتظم،

 .الناس من أكبر أعدادا لألجانب

 بمعاداة الديمقراطي الوطني الحزب ويتهم
 الحـزب  .العنصرية أطروحاتهو المهاجرين

 ،عضـو  )6000( يضـم و 1964 عام أسس
 فـي  األخيرة االنتخابات في ممثليه كل خسر

 :الحزب قيادات أبرز ومن الجهوي البرلمان

 يالـوطن  الحـزب  عضو :فويغت يودو
 الـذي  األوروبـي  البرلمان في يالديمقراط

 .2014 عام انتخب

 األلمانيـة  العسكرية االستخبارات ذكرت
 اشتباه حالة )400( هناك أن 2018 يناير يف

 ظهرت جديدة المتطرف لليمين االنتماء بشأن
 حـاالت  عدد أن إلى يشار .2017 عام في

 اسـنوي  يبلـغ  كان النوعية هذه من االشتباه
 األعـوام  خـالل  المتوسط في حالة )300(

 عام في اإلجباري التجنيد إلغاء منذ الماضية
2011. 

 الهِوية حركة

 عـام  فـي  فرنسا في الهِوية حركة نشأت
 ،”Bloc Identitaire“ مسمى تحت 2003
 االتحادية للهيئة وفْقًا ألمانيا في الحركة نشأت
 بالتعاون الحركة عملت حيث السياسي للتعليم

 ولهـا  لالجئـين،  المعادية بيجيدا حركة مع
 المعادي ألمانيا أجل من البديل بحزب ِصالتٌ
 عـام  خريـف  ففـي  والمهاجرين، لالجئين
 أعضـاء  األلمانيـة  السلطات وتُقدر ،2016
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 واليـة  فـي  عضٍو )400( بحوالي الحركة
 أعضـائها  عـدد  نقْـص  وتُعـوض  بافاريا،

 الالفتـة  واألنشطة الفعاليات على باعتمادها
 .اإلعالمي لالنتباه

 مـع  المتحالفـة  ”% 1“ حركة استأجرت
 لصـالح  مكتبا 2017 عام يف الهِوية حركة

 Hans-Thomas( تيلشـــنايدر تومـــاس
Tillschneider(، فـي  الحزب عن النائب 

 وهـذا ”أنهالـت، -ساكسـونيا “ والية برلمان
 بـين  والتحـالف  التعـاون  حجم لنا يوضح
 وغيـر  البرلمانيـة  المعارضة وبين الحركة

 والصالت األلماني لليمين المنتمية البرلمانية
 .سويا الهيئات هذه تجمع التي

 ”بيغيدا“ حركة

 ،2014 عـام  ألمانيـا  شرقي هاؤإنشا تم
 ظـاهرة  ،أخـرى  دول في الحركة انتشرت

 لكـن  ”سكسـونيا “ والية على تقتصر محلية
 ،ألمانيـا  شرق أنحاء جميع في يدوي صداها
 قبـل  مـن  للمراقبة تخضع ال ”بيغيدا“ حركة
 الواليـات  غالبيـة  فـي  االستخبارات جهاز

 التواصل قنوات عبر تحصل وهي األلمانية،
 الممثلة األحزاب يفوق تأييد على االجتماعي

 :داتاالقي أهم ومن األلماني البرلمان في

 ”بيغيـدا “ حركـة  مؤسس :باخمان لوتز
ـ  45 العمـر  من البالغ باخمان، ويتهم ا،عام 

 أديـن  أن وسبق ،العنصرية على بالتحريض
 فـي  مدة وقضى الجرائم، من بالعديد باخمان
 بالسـجن  1998 عام عليه حكم فقد .السجن

 عـدد  في لضلوعه أشهر وثمانية أعوام ثالثة
 جنـوب  إلـى  بعدها هرب ثم السرقات، من

 .أفريقيا
 

 األلمانية الرايخ مواطني حركة 

 بالدولـة  يعترفـون  ال ”الـرايخ  مواطنو“
 انهيـار  بعـد  تأسست التي الحديثة األلمانية
 اإلمبراطورية وتعني( ”الثالث الرايخ“ النازية

 الثانية العالمية الحرب عقب )الثالثة األلمانية
ــتهم .1945 ســنة ــو“ وي ــرايخ مواطن  ”ال

 عـام  تأسست التي االتحادية ألمانيا جمهورية
 وال قانونية، غير بصورة أسست بأنها 1949

 بالمؤسســات ”الــرايخ مواطنــو“ يعتــرف
 الحكومية، والسلطات المحاكم مثل األلمانية،

 :القيادات أبرز ومن بالقوانينو

 امستشـار  نفسـه  أعلن :إبيل ووالفغانغ
 للـرايخ  حكومـة  شكل الرجل وكان ،للرايخ
 !1985 سنة به يحلم الذي

ـ “ هنفس أعلن :فتزك بيتر  ،”أللمانيـا  املكً
 مملكتـه،  لمستشفى مهجور مبنى من وجعل

 احتال أن بعد ،2017 سنة اعتقاله يتم أن قبل
 .وهمي بنك فتح خالل من زبائن، على

 الدسـتور  حمايـة  لهيئـة  تقريـر  أظهر
ـ  )الداخلية االستخبارات(  2018 يوليـو  يف

 حركتـي  في ينشط شخص )16500( تواجد
 المواطنين ”ركةوح األلماني الرايخ مواطني(

 كان عما شخص )3700( بزيادة ،)المستقلين
 هـؤالء  أغلب يقطن ،2016 عام تقرير في
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 بافاريـا  واليـة  في شخص 3500 وعددهم
 بادن واليتي على الباقي يتوزع البالد، جنوب

 .وستفاليا الراين وشمال فورتمبيرغ

 الجدد النازيون

 سياسـية  عنصـرية  متطرفة حركة هي
 بالفاشـية  أيضا وتسمى ”النازية”ب توصف
 حيـث  النـازي  الفكـر  منبع تعتبر ،الجديدة
 الشعب فئات جميع من الجماعات هذه تتواجد

 المـدن  بعض في األعمار ومختلف األلماني
 األحزاب بعض من الجماعات هذه دعم ويتم

 البرلمـان  فـي  نفوذ لها يوجد التي السياسية
 .األلماني

 

 واليـات  فـي  الجـدد  النازيون ويتواجد
 وهيسن فوربومرن ومكلنبورغ ،اندنبورغبر

 ووسـتفاليا  الراين وشمال السفلى وسكسونيا
 وبرلين، فورتنمبرغ بادن بفالتس ووراينالند

 أن امضـيفً  برغمان، توماس أكده ما بحسب
 والشوفينية واالستبداد العنصرية هي مبادئهم
 ورفـض  األجانـب  وكـره  النازية وتمجيد
 أهـداف  أهم ومن الليبرالية القيم في التعددية
 :الجدد النازيين

 خالل من وذلك الحكم، على السيطرة •
 المقاعـد  من ممكن قدر أكبر على الحصول
 .الواليات في البرلمانية

 يتبنّى حيث ألمانيا، من األجانب طرد •
 عنصريتها في صريحة أفكارا النّازي الحزب

 .الجنس بتفوق كاإليمان

 الشّـعب  نفوس في العنصرية زرع •
 .نياأللما

 المتطرفة اليمينية ”يو إس ان“ خلية

 منحـدرين  أفراد تسعة يف الخلية تورطت
 هجـوم  وشـن  ويونانية، تركية أصول من

 هجـوم  وتنفيـذ  الشرطة، أفراد على مميت
 فـي  إيرانية ألسرة تابع متجر على تفجيري
 االنفجار شديدة مسامير قنبلة وتفجير كولونيا،

 سطو مجرائ عدة وارتكاب المدينة، نفس في
 2000 مـن  الفتـرة  خـالل  وذلـك  مسلح،

 .2007و

 حـول  بيانـات  األلمانية الحكومة قدمت
)750( بطريقة أسلحة يملكون امتطرفً ايميني 

 نـزع  إلى األلمانية الحكومة وتسعى قانونية،
 جهاز( الدستور حماية لهيئة اووفقً أسلحتهم،

 المتطـرفين  عدد فإن )الداخلية االستخبارات
 )12100( ب يقــدر خطيــرينال اليمينيــين

 الذين األشخاص عدد يقدر حين في شخص،
 )23100( متطرفــة يمينيـة  ميــول لـديهم 
 .شخص

 المتطرفة ”فرايتال“ جماعة

 اسـم  لماناأل الفيدراليون المحققون طلقأ
 بلـدة  إلى نسبة الخلية على ”فرايتال جماعة“

 .درسدن مدينة شرق جنوب تقع التي فرايتال
 صـيف  في شُكلت ماعةالج نأ يعتقدون وهم

 تـرويج  إلى سعت نهاأو ذلك قبل أو 2015
 علـى  باعتـداءات  المتطرفة اليمينية فكارهاأ

 التوجـه  في معها والمختلفين اللجوء طالبي
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 متطرفة جماعة مهد فرايتال وكانت ،السياسي
 حمايـة  بـدعوى  2015 وائلأ شُكلت أخرى
 مـن  اثنـين  نأ تردد بعدما الحافالت ركاب

 حدىإ في بتلميذات تحرشا عربال المهاجرين
 .العامة الحافالت

 

 اليمينيين أن 2018 يوليو يف تقرير ذكر
 ألـف  )25( أدرجـوا  ألمانيا في المتطرفين

 وحسـب  .”األعـداء  قـوائم “ ضمن شخص
 هـؤالء  أسـماء  تضـم  القوائم فإن التقرير

 السـلطات  وأن تلفونـاتهم  وأرقام وعناوينهم
 درجـة الم مـن  فقـط  ثالثة أبلغت األلمانية
 .القوائم على أسماؤهم

 ”المستقلين الموطنين“ حركة

 الخـروج  إمكانيـة  الحق ألنفسهم يعطون
 ألنفسـهم  ويـدعون  االتحاديـة  ألمانيا على

 أعضـاء  تصـنيف  ويـتم  قانونية، استقاللية
 الداخليـة  االسـتخبارات  قبـل  من الحركة

 أعضاء وأغلب .”ومتطرفين للدولة أعداء”ك
 يشـكل  حيـث  الرجال من المجموعات هذه

 .أعضائها %)75( األربعين سن فوق الرجال

ــدت ــا“ وانتق ــر مارتين ــرة ”رين  خبي
 حزب كتلة في المتطرفة اليمينية المجموعات

 األلمـاني،  البرلمـان  فـي  المعارض اليسار
 رينـر  واتهمـت  االتحادية، الحكومة موقف
 :قائلة المتطرف اليمين إرهاب بتجاهل برلين

 إذ الطريقـة،  هذهب إال األمر تفسير يمكن ال“
 يمتلك ال الجريمة لمكافحة االتحادي مكتب نإ

 ويلتـزم  الموضـوع  هـذا  حـول  معلومات
 .”الصمت

** 

 … أوروبـا  في المتطرف اليمين مخاطر
 الشعبوية التيارات وتنامي ..هولندا

 تزايـدا  األخيرة اآلونة في هولندا شهدت
 المتطـرف،  اليمـين  ظـاهرة  فـي  ملحوظًا

ـ  واالعتداءات  المبـررة،  غيـر  ريةالعنص
 علـى  قـائم  تمييز عن األساس في والناتجة

 جهـاز  وكشف ودينية، وعرقية طائفية ُأسس
 المتطـرف  اليمـين  أن الهولندي المخابرات

 المستقبل في البالد على خطرا يشكلون ربما
 خصـبة  أرضـية  تهيئة في سيما ال القريب،

 داخــل العنيــف واالســتقطاب للعنصــرية
 .المجتمع

 الجذب استراتيجية
 

 المتطـرف  اليميني الشعبوي التيار يستفيد
 العمال على يسيطر الذي القلق من هولندا في

 بقضـايا  يتعلـق  فيمـا  والمهمشين، والفقراء
 االجتمــاعي والتفــاوت واألجــور العمــل
 ضـد  قويـة  شـعارات  ويـروج  .وغيرها

 األحـزاب  وضد الحكومات وضد المؤسسات
 الحرب يةنها منذ الحكم تداولت التي التقليدية
 شيًئا تفعل لم بأنها إياها متهما الثانية العالمية

 مسـتوى  لرفـع  أو التفاوت ظاهرة من للحد
 وتقتـرب  ،وللفقراء للعمال الحقيقي المعيشة

 االجتماعيـة  الفئات عقلية من الشعارات هذه
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 صورة في الحياة ترى التي المهمشة البسيطة
 .فقط وأسود أبيض

 بـارعون  نهمأ الشعبويين تأثير من وزاد
 الحديثـة  االتصاالت تكنولوجيا استخدام في

 علـى  وتركيزهم ميديا، السوشيال خصوصا
 شـعارات  واستخدامهم سطحية موضوعات
 .المهمشة لألغلبية مفهومة بسيطة ديماجوجية

 بعـض  لجـوء  الشعبويين قوة من زاد كذلك
 التركيـز  إلى السياسية والجماعات األحزاب

 واحد شعار أو دةواح قضية على برامجها في
 التي العالقة القضايا بقية مع ربط بدون فقط،
 .الناخبون منها يعاني

 ”فورتاين بيم“ حزب
ـ  سـس أ متطرف حزب  فبرايـر  24 يف

 المتطرف الهولندي السياسي مؤسسه 2002
 بعد توفي الذي ”فورتاين بيم“ للجدل والمثير

 اغتيالـه  بعد للمستشفى نقله من قصير وقت
 مدينة في ”بارك ميديا“ قةحدي في مجهول من

 والتليفزيــون اإلذاعـة  مركــز هيلفيرسـوم 
 صـدره  أصـابت  رصاصات بستة الهولندي
 .ورأسه ورقبته

 بأنـه  يتباهى كان الذي فورتاين بيم وكان
 أحـداث  بعـد  نجمـه  صعد قد ”اجنسي شاذ”

 بتصـريحاته  وذلك سبتمبر من عشر الحادي
 وضـد  اإلسـالم  ضـد  والعنصرية المندفعة

 ما لشن دعا حيث .واإلسالمية العربية ةالجالي
 ووصف .اإلسالم ضد الباردة بالحرب أسماه

 حال في وأنه !!يكذبون دائما بأنهم المسلمين

 .هولنـدا  دخول من سيمنعهم للحكم وصوله
 الدسـتور  فـي  األولـى  المادة إللغاء ودعا

 بـين  المسـاواة  على تنص والتي الهولندي
 قافـة ث بأنـه  اإلسـالم  ووصف .المواطنين

 وتحركانـه  تصـريحاته  كانت وقد .متخلفة
 مـاء  حرك الذي كالحجر المتطرفة السياسية

 .الراكد الهولندية السياسية الحياة

 كـي  :رودويـن  تيـيس أ يالسياس ويقول
 أن علينـا  التطـرف  تنـامي  سـبب  نعرف

 يصـوت  كان الهولندي المجتمع نأ نستوعب
 تأثير وكان االجتماعية وأ السياسية للجماعات

ــد ــر ينال ــدى بخاصــةً اكبي ــك ل  الكاثولي
 التقسـيم  من نوع يوجد وكان والبروتستانت

 عـامالً  كـان  والدين والشمال الجنوب بين
امؤثر أخـذت  الديني التأثير غاب ولما اجد 

 .واقتراعهم بالناس تؤثر األحزاب

 “ الحرية أجل من حزب ”
 سياسي حزب هو الحرية أجل من حزب
 .2006 فبرايـر  22 فـي  تأسـس  هولندي
 معاديـة  متطرفة يمينية توجهات ذو الحزب

 أجنـدة  يحمل .المسلمين خصوصا لألجانب،
 التـراث  إلـى  منهجه يستند متطرفة ليبرالية
 للقوميات، رافضا بأوروبا المسيحي اليهودي
 الوطنيـة  الجبهـة  حزب مع أفكاره وتتشابه
 .الفرنسي

 فيلـدرز  خيـرت  هـو  الحـزب  مؤسس
 عاصفة أثار الذي المتطرف اليمني السياسي

 بسـبب  اإلسالمي العالم في االحتجاجات من
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 المتكررة تصريحاته وبسبب فتنة لفيلم إنتاجه
 هـذا  حاز 2010 انتخابات في اإلسالم، ضد

 مجلس في 150 أصل من مقعدا 24 الحزب
 أكبـر  ثالـث  جعله ما البرلمان، في النواب

 المتطرف الحزب هذا يحظى كما .األحزاب
 البرلمان في الشيوخ مجلس في مقاعد بعشرة

 .األوروبي البرلمان في نواب 5و الهولندي

 اليميني »الحرية حزب« زعيم دائما يعلن
 وسـط  يتجول الذي فيلدرز غيرت المتطرف

 فسـيمنع  حكـم  لـو  نـه أ دائمة منيةأ حماية
 ويطالـب  هولنـدا  إلى التوافد من المسلمين

 مـا  اوغالب .بالده إلى المغاربة هجرة بوقف
ـ  54( فيلدرز يوصف الرجـل  بأنـه  )اعام 

 بحماية يحظى وهو البالد في ”حماية األكثر“
 .الساعة مدار على أمنية

 النـاخبين  من %)20( نحو فيلدرز ويؤيد
 مخـاوف  تثيـر  األرقـام  هذهو ،الهولنديين
 التضامن مبادرات رغم المسلمين المهاجرين

 فـي  مسـجد  فـي  نظمـت  التي كتلك معهم
 مـن  هولنديون ضاأي فيها وشارك أمستردام

 .مسلمة غير أصول

 بواسـطة  حكوماتهـا  اغالب هولندا تتشكل
 الهولندية السياسية واألكثرية حكومي ائتالف

 اليميني فيلدرز خيرت عم بالتعاون ترغب ال
 انتخـابي  السـتحقاق  يسبق ولم المتطرف،

ـ  اأوروبي اهتماما استقطب أن هولندي اودولي 
 النتخابيـة ا المعركـة  بـه  تحظى الذي مثل

 حـزب « بين حاليا رحاها تدور التي الحامية

 التــي ،(VDD) «الليبــراليين المحــافظين
 «الحريـة  أجل من الحزب«و روته، يتزعمه

(PVV) يقـوده  الـذي  المتطـرف،  اليميني 
 .فيلدرز غيرت

ـ  الرأي، استطالعات رصدت  عـام  يف
 صـعودا  الهولنديـة،  االنتخابات قبل 2017

 الـذي  العنصـري  بالخطا شعبية في مقلقًا
 مـا  ينال أن يرتقب حيث ؛فيلدرز به يجاهر

 ما الناخبين، أصوات من %) 20و 15( بين
 مقعـدا  )23( إلـى  )19( بنحو الفوز يخوله
تراجعـت  فيمـا  ،)150 مجموع من( انيابي 

 حيـث  مقاربـة،  مستويات إلى روته شعبية
 .مقعدا )27(و )23(بين ما ينال أن يرتقب

 لفـوز  ارتيـاحهم  وبيونأور قادة يكتم لم
 مـارك  الليبرالـي  الهولندي الوزراء رئيس
 المناهض فيلدرز، غيرت منافسه على يروت

 انتخابـات  فـي  األوروبي، ولالتحاد لإلسالم
 اليمينـي  الشـعبوي  التيار »صفعت« عامة

 عـزز  أنـه  رغم على البالد، في المتطرف
 األنبـاء  وكالة وأفادت البرلمان، في مقاعده

 بزعامـة  »الحرية حزب« حل أنب الهولندية
 .مقعدا 20ب يالثان المركز يف فيلدرز

 

 فيلدرز شعبية مخاطر

 الرسـمي  النـاطق  الفرقاني ياسين يرى
 بـه  المعترف اإلسالمي المجلس باسم السابق

 خطابـات  أن الهولنديـة  الحكومة طرف من
 مخـاوف  بالفعل تثير شعبيته وتزايد فيلدرز
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 إلـى  أحيانًا مراأل ليصل البالد، في المسلمين
 بين الشوارع في عنصرية ومشادات معارك
 .وهولنديين مسلمين

 :السـياق  هـذا  في الرحمن عبد ويضيف
 ومع الجئ ألف 50 سوى تستقبل لم هولندا“

 أن أظهـر  مؤخرا ُأجري استقصاء فإن ذلك
 أن يعتقـدون  الهولنـديين  مـن  كبيرا عددا

 مـن  بالمائة 50 يشكلوا أن أوشكوا المسلمين
 والمبـالغ  المضخم الحديث هذا .البالد انسك
 يسـاهم  مهـددة  الهولندية الهوية أن عن فيه

 شـخص  شـعبية  رفع في كبير بشكل أيضا
 .”فيلدرز يتبناها التي كتلك شعارات يتبنى

 السياسـي  والمحلـل  اإلعالمـي  صرح
 المخاوف طبيعة عن أمزيان، محمد الهولندي

 ثمـة “ :فأجـاب  فيلـدرز،  حزب يمثلها التي
 المتطـرف  اليمين صعود من حقيقية اوفمخ

 بـدأ  التقليـدي  اليمين أن السيما الحكم، لسدة
 فيمـا  ،يالشعبو اليمين خطط تنفيذ في فعال

 المسـاجد  ومراقبة والالجئين، الهجرة يخص
 النزاع مناطق من العائدين المقاتلين ومتابعة

 .”األوسط الشرق في

 متطرفة نشطةأ

 تالمظـاهرا  مـن  العديـد  الحزب ينظم
 احتشـد  فقـد  والمهاجرين سالملإل المناهضة

ـ  المتطرف اليمين من المتظاهرين مئات  يف
 محطـة  سـاحات  إحـدى  في 2018 يناير

ـ  روتـردام  في المركزية القطارات ااحتجاج 
 ضـد  الممـارس  التمييز”ب وصفوه ما على

 لمصـلحة  ”العـاديين  الهولنديين المواطنين
 .والمسلمين المهاجرين

 نحـو  فيهـا  شارك يالت التظاهرة وتأتي
 المتطرف اليمين مؤيدي من شخص )700(

 لخـوض  الهولندية األحزاب تستعد وقت في
 أن المتوقـع  مـن  مارس/آذار في انتخابات
 الهجــرة قضــايا حمالتهــا علــى تطغــى

 االنتخابـات  فيلدرز حزب خاض واالندماج،
 حيث ،)355( أصل من دائرة )30( نحو في
ـ  )13( المسجلين الناخبين عدد يبلغ  ا،مليونً
 مرشـحين  إيجـاد  في صعوبات يواجه وهو

 .أخرى دوائر في يمثلونه
 

 البرلمـان  مقـر  بأن الحرية حزب علنأ
 دوليـة  مسـابقة  يستضـيف  سوف الهولندي

، محمـد  النبي حول كاريكاتورية لرسومات
 فـي  الهولندي، الحرية حزب زعيم وأوضح
 سـيقام  المعرض أن ،”تويتر“ على له تغريدة
 بالفعل تلقى“ نهإ :امضيفً لجاري،ا العام نهاية
 الكاريكاتوريـة،  الرسوم من 100 من أكثر
 مـن  المزيد لتلقي امفتوح زال ما الباب وأن

 .العالم أنحاء مختلف من الرسومات

 تمـت  المسـابقة  إن :الحرية حزب يقول
 مكافحـة  وكالـة  قبـل  مـن  عليها الموافقة
 قبـل  من الرسوم وسيقيم،  البالد يف اإلرهاب

 فاوسـتن،  بوش ياألمريك لكاريكاتيرا رسام
 ثـالث  منذ بتكساس مماثلة منافسة يف الفائز

 .مسلمان مسلحان استهدفها سنوات،
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 بشـدة  اإلسـالمي  التعاون منظمة دانتأ
 الكاريكاتوريـة  للرسوم مسابقة عن اإلعالن

 لمنظمـة  العـام  األمين وأعرب محمد، للنبي
 العثيمين أحمد بن يوسف اإلسالمي، التعاون

 االسـتفزازية،  المسـابقة  لهذه البالغ قلقه عن
 بذور وتزرع التحريض من امزيد تثير التي

 .الديانات أتباع مختلف بين الكراهية

 متطرفة حركات

 الحركـات  مـن  عـدد  هولندا يف انتشر
 العديد تنفيذ ىلإ سعت يالت المتطرفة اليمينية

 :ومنها العنصرية االعتداءات من

 ”فيرزيت إد“ حركة
 عـددها  في األناضول أنباء الةوك كشفت
 إد“ حركــة أن 2018 ينــاير 20 الصــادر
 علـى  اعتدت قد المتطرفة، اليمينية ”فيرزيت

 الهولنديـة  العاصمة في ”سلطان أمير“ مسجد
 عليهـا  كُِتـب  الفتة تعليق عبر ،”أمستردام“

 ظـاهرة  عـن  ناتجـة  عنصـرية  عبارات
 مقطـوع  إلنسـان  ومجسـم  اإلسالموفوبيا،

 .المسجد ابب على الرأس،

 حركة من أعضاء أن إعالم وسائل ذكرت
 صـعدوا  ،)المتطرفة اليمينية( ”فيرزيت إد“

 الثانوية ”هاجا كورنيلوس“ مدرسة سطح على
 الدراسي، اليوم بداية مع أمستردام بالعاصمة

 نفذت عنصرية، عبارات تحمل الفتة وعلقوا
 مسجد على إسالموفوبيا اعتداء نفسها الحركة

 فـي  التركـي  الديانة لوقف التابع ”التوحيد“
 أعضـاء  وعلـق  الهولنديـة،  ”فينلو“ مدينة

 عنصرية عبارات تحمل الفتة آنذاك الحركة
 مكتوبـة  عبـارات  تحمل المسجد مئذنة على

 من ابتعدوا“ :مثل والهولندية التركية باللغتين
 نريـد  ال ملكنا، هولندا مسلمين، نريد ال هنا،

 ".منطقتنا في مساجد
 )غيدابي( حركة

 2018 مـارس  في الصحف بعض فادتأ
 المعاديـة  )بيغيـدا ( حركـة  من أعضاء أن

 23 غرست هولندا، في والمهاجرين لإلسالم
 فـي  مسجد لبناء مخصصة أرض في صليبا
 الهولنديـة،  (Enschede) )أنسخديه( مدينة

 المدينـة  فـي  العامـة  النيابـة  أن والغريب
 غرسـوا  الذين الحركة أعضاء أن صرحت
 المسجد لبناء المخصصة الساحة في نالصلبا

 فـي  ذلـك  جـاء  .للمحاكمة تقديمهم يتم لن
 العبارات إن“ :فيه قالت العامة للنيابة تصريح

 الـرغم  على الحركة هذه أعضاء قالها التي
 تحمـل  ال أنهـا  إال صادمة عبارات أنها من

 .”معينة مجموعة ضد عنصرية وال احتقارا
 التوصيات

 االهتمـام  هولنديةال الحكومة على يينبغ
 واالجتماعية االقتصادية للمشاكل حلول جادإيب

 ال حتى والفقراء العمال مثل المهمشة للفئات
 لجذب المتطرفة التيارات ستغلهي امنفذً تكون
 سـعى  يفتـرض  كمـا  المؤيدين، من مزيد

 إلى الهولندي بالمجتمع سالميةاإل المؤسسات
 أبنـاء  تعريـف  فـي  الجهـد  من مزيد بذل

 الدين حقيقة – األخرى الديانات من ممجتمعه



41 

 

 وحثـه  الوسـطية،  مبادئه وشرح اإلسالمي،
 طريـق  عـن  وذلك والتسامح، التعايش على

 .والفعالة النشطة المجتمعية المشاركة
** 

 … أوروبـا  في المتطرف اليمين مخاطر
 الشعبوية التيارات وتنامي ...فرنسا

 الفرنسية االستخبارات أجهزة مراقبة تعد
 انظـر  صـعبة  مهمة المتطرفة عاتللمجمو

 وتعـدد  فرنسا، في مناطق عدة في لتوزعها
 أن كما منها، كل تتبناها التي األيديولوجيات

 سري شبه بشكل اغالب تعمل المجموعات هذه
 أجهـزة  علـى  ويصـعب  رسـمي،  وغير

 إذا اخصوص متابعتها، الفرنسية االستخبارات
 وسـائل  اسـتخدام  المجموعات هذه تجنبت
 بينهـا  فيمـا  للتواصـل  الحديثـة  الاالتص

 .كاإلنترنت

 المتطرف لليمين ”الوطنية الجبهة“ حزب
 ”يالوطن التجمع”

 أكتوبر 5 في الوطنية الجبهة حزب أنشئ
 أجـل  من الوطنية الجبهة حزب باسم 1972
 نشـأته  منذ الحزب ترأس الفرنسية، الوحدة
 لوبـان،  ماري جون 2010 عام نهاية وحتى
 علـى  2011 عام بداية نماري ابنته وخلفته
 الـرئيس  لقـب  هـو  ليحمل الحزب، رأس

 إلـى  ينتمون عناصر الحزب يضم الشرفي،
 :القيادات أهم ومن متعددة فكرية تيارات

 أغسـطس  5 يـوم  ولدت :لوبان مارين
-Neuilly) سـين  سوغ نويي بمدينة 1968

sur-Seine)، الباكلوريا شهادة على حصلت 
 انضـمت  بـاريس  بجامعة القانون كلية من

ـ  وانتخبت الحزب إلى 1986 عام لوبان  يف
 الوطنيـة،  الجبهة لحزب رئيسة 2011 يناير
 الحـزب  رئاسة تقلدها من عام من أقل وبعد

 إلى الوطنية الجبهة تعيد أن مارين استطاعت
 استمر غياب بعد واإلعالمية السياسية الساحة
 .سنوات

 تأهيـل  إعـادة  في بقوة مارين وساهمت
 تاريخيـة  نتيجة تحقيق اعاستط الذي الحزب

 ،2009 عام نظمت فرعية بلدية انتخابات في
ـ  الحزب وحل األولـى  الجولـة  فـي  اثاني 

 بحصوله فرنسا في األقاليم مجالس النتخابات
 تصـدر  األصـوات،  من %)25.19( على

 المحلية االنتخابات من األولى الجولة الحزب
ـ  جرت التي الفرنسية  ،2015 ديسـمبر  يف
 إجمـالي  من %)29.5( ةنسب على وحصلت
 .األصوات

 2017مـارس  األوروبي البرلمان وبادر
 اصـور  نشرها بعد لوبان عن الحصانة لرفع

 أو رؤوسـهم  الدولـة  تنظيم قطع ألشخاص
 النهائيـة  النتائج وأظهرت أجسادهم، أحرقت
 الفرنسـية  الرئاسية لالنتخابات األولى للجولة

 علـى  لوبـان  حصـول  2017 أبريـل  يف
 في نجاحها بعد لوبان أعلنتو ،%)21.53(

 االنتخابـات  من الثانية الجولة إلى الوصول
 الوطنية، الجبهة رئاسة عن تنحيها الرئاسية،
 حزبهـا  اسـم  تغييـر  لوبان مارين اقترحت



42 

 

 بعـد  ”الوطني التجمع“ إلى ”الوطنية الجبهة“
 محاولة في الرئاسية االنتخابات يف هزيمتها
ـ  من كثير يربطه اسم من للتخلص  اخبينالن

 اسـم  تغيير وتم،  السامية ومعاداة بالعنصرية
 .الحزب

 اليمـين  حركـات  فـي  المتخصص أكد
 2018 يونيو يف ”فرانسوا ستيفان“ المتطرف
 المتطرف اليمين أقصى بحركات المرتبطين

 يحـوال  بيـنهم  مـن  شخص، )3000( في
 التصـميم  مـن  درجة على شخص )1000(

 مجموعـات  وأن أفعال، إلى تطرفهم لترجمة
 شبه بشكل تتدرب ما اكثير المتطرف اليمين

 ويحمل الماضي، القرن اتيستين منذ عسكري
 عسكريون اغالب وهم ،قانونية أسلحة أفرادها

ــادون وصــيادون شــرطيون ــادين يرت  مي
 …الرماية

    الوطنيون“ أو ”باتريوت ليه“ جمعية
ـ  ”فيليبـو  فلوريان“ أسسها     مـايو  يف
 الحـزب  في الثانية الشخصية يعتبر ،2017
 المهندسـين  بـين  ومـن  الوطنيـة،  الجبهة

 أوصـل  الـذي  الرئاسي للبرنامج األساسيين
 الرئاسـي  السباق من الثانية الدورة إلى لوبن

 لـوبن،  لمارين ياليمن الذراع ويعد األخير،
 منصـبه  عـن  وتخليه الحزب مغادرة أعلن

 رئاسة ترك رفضه بعد وذلك للرئيسة، كنائب
 ويرى ،”الوطنيون“ أو ”باتريوت ليه“ جمعية

 الجبهة“ حزب داخل الصراعات أن محللون
 عله يطلق أن يمكن تيار بين تتمثل ”الوطنية

 من وبين فيليبو، بينهم ومن ،“السياديون“ اسم
 اهـدفً  ”الوطنيـة  الجبهـة “ منح إلى يسعى

 .الهوية عن الدفاع في ينحصر

 السياسي المحلل ”غينوليه توماس“ ويقول
 للعلوم الفرنسي المعهد في الجامعي واألستاذ
 الرئيسـي  السـبب  نإ :باريس في السياسية
 الوطنيـة  الجبهة حزب أقطاب بين للصراع

 نائبهـا  ونفوذ خطر استشعرت لوبان أن هو
 وأرادت فيليبـو،  الحزب في الثاني والرجل
 شـعبيتها،  تراجـع  بعد خاصةً منه، التخلص

 اصـطدم  ”الوطنيـون “ جمعيـة  تأسيس وأن
 باسـم  المعروف الحزب في ددالمتش بالتيار

 الهويـة  مسائل على يركز الذي ”السياديون“
 أيديولوجيتـه  بنى تيار وهو لفرنسا، الوطنية

 .واألجانب اإلسالم ”شيطنة“ على التاريخية

 الميدانية القوات عمل مجموعة
 تدعو حرب، حالة في فرنسا أن يعتبرون

 تضـم  ”دفاعيـة  مجموعـات “ تشـكيل  إلى
ــواطنين“ ــودا – م ــأهبين جن ــوض مت  لخ

 أن يمكن ما كل جمع على وتحض،  ”المعارك
 الحربيـة  البنادق جانب إلى كسالح يستخدم

 والسـكاكين  الصيد بنادق مثل والمسدسات،
 جانـب  وإلى .والعصي والرفوش والمطارق

 .االجتماعي التواصل شبكات عبر التخابر

 بعـض  حـوزة  فـي  المخابرات وعثرت
ـ  المجموعة من المعتقلين  2018 يونيـو  يف

 )ومسدسـات  بنادق( األسلحة من كثير على
 فـإن  كذلك، وخناجر وسكاكين بدائية وقنابل
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 فـي  الرماية على يتدربون كانوا الخلية أفراد
 مخابئ تحضير إلى وعمدوا متخصصة، نواٍد

 قادمة لمعركة تحسبا الغذائية والمواد للسالح
 :قياداته أبرز ومن

 وهو( »الكابتن« نفسه يسمي ”:أس غي“
 فـي  عاما 15 يقول كما خدم سابق عسكري
 العـام  مواليد من ،)الفرنسي الجيش صفوف
 .شارنت توناي في ويعيش 1953

 اإلسـالمية  للديانة الفرنسي المجلس عبر
 إثـر  ”الشـديد  القلق“ عن ،2018 يونيو يف

 أقصى من أشخاص 10 اعتقال عن اإلعالن،
 الرتكاب بتخطيطهم يشتبه المتطرف، اليمين
 مـن  وتخـوف  المسلمين، بحق نفع أعمال

 دينـي  مركـز  )2500( نحو على االعتداء
 .البالد في إسالمي

 المتشددة اليمينية ”الهوية جيل“ حركة
 عـام  فـي  فرنسا في الهِوية حركة نشأت

 ”Bloc Identitaire“ مسمى تحت 2003
 جيـل “ حركـة  من ناشط )100( نحو سعى

 2018 أبريـل  يف المتشددة اليمينية ”الهوية
 الحـدود  علـى  األلب جبال في ممر إلغالق
 غيـر  المهاجرين وجه في اإليطالية الفرنسية

 وأقـام  إيطاليـا،  مـن  القـادمين  الشرعيين
 أوروبيـة  لجنسيات ينتمون الذين الناشطون

 أسـالك  باسـتخدام  ”رمزية احدود“ مختلفة
 أن للمهـاجرين  رسـالة  إليصال بالستيكية

 .بلدانهم ىإل ”العودة وعليهم مغلقة الحدود“

 يوليـو  يف كبرى أوروبية محكمة قضت
 إلى يورو ألف )300( لوبن تعيد بأن 2018

 تـم  التي األموال وهي األوروبي، البرلمان
 تعـود  .لمسـاعدها  سليم غير بشكل سدادها
 تمثـل  لوبن كانت الذي التوقيت إلى القضية

 الفترة في األوروبي البرلمان في الحزب فيه
 محكمـة  وقررت ،2017-2009 عامي بين

 قرابـة  أو يـورو،  ميلون )2( خفض فرنسة
 من كان العام الدعم من يورو ماليين )4.5(

 عـام  الحـزب  عليهـا  يحصل أن المفترض
 الـدعم  خفض قرار إن :لوبن وقالت ،2018
 .”إعدام عقوبة“ فرض يشبه

 شـلينبيرغ،  بريتـا  الـدكتورة  وأوضحت
 مـايو  فـي  اليميني التطرف بمسألة المهتمة
 تتسـم  التـي  األوروبيـة  المدن يف ،2018
 الشـباب  من أقل عدد يميل العرقي، بالتنوع

 فـي  لكن اليمينية، الجماعات إلى لالنضمام
 تتزايد الحركة، نمت وحيث الريفية المناطق

 يكـون  حيث المجموعة إلى المنضمين أعداد
 لالحتكـاك  أكبـر  بقـدر  معرضون هؤالء

 يرون الريف سكان“ أن وتتابع بالمهاجرين،
 سيئة، امدنً وكولونيا برلين مثل الكبيرة مدنال

 ال مـن  إن“ :وتضـيف  .”بالمهاجرين مليئة
 يشـعرون  االجتماعي، والتنوع التعدد يرون

 ".أكبر بشكل بالتهديد

 رصدت إلى 2018 مايو يف تقرير أشار
 نحـو “ بفرنسا اإلسالموفوبيا مكافحة جمعية“
 عـام  خـالل  يعنصـر  تمييز حالة )326(

 حالـة  )25( إلى إضافة لىإ إضافة ،2017
 األجانـب،  ضد الكراهية على يحث خطاب
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 حـاالت  )5(و جسـدي،  اعتداء حالة )30(و
 .يوظيف تدهور

** 
 أوروبـا  فـي  المتطـرف  اليمين مخاطر

 الشعبوية التيارات وتنامي ...بلجيكا…

 بـالهجرة  تتعلـق  أزمـات  بلجيكا تواجه
 تنـامي  عن فضالً أشكاله بمختلف والتطرف

 وحـذرت  المتطرفـة،  يمينيـة ال التوجهـات 
 عـدد  في ارتفاع من البلجيكية االستخبارات

 خطابـات  وتصاعد يمينية، ألحزاب المنتمين
 .ياالجتماع التواصل منصات عبر الكراهية

 

 بلجيكا في الشعبوية والحركات األحزاب أبرز
 الفالمنكي القومي الحزب

 ”الفلمنكيـة  الكتلة“ الماضي في اسمه كان
 عـن  االستقالل نزعات الحزب في تتصاعد
 فـإن  االنفصـال  تم وإذا ،ياألوروب االتحاد
 سـكانها،  نصـف  مـن  أكثـر  ستفقد بلجيكا

 وضـع  ماهيـة  الرئيسـية  القضية وستكون
 االتحـاد  مقر هي والتي بروكسل، العاصمة

 الحـزب  ويعتقـد  النـاتو،  ومقر األوروبي،
 تضـم  التـي  المنطقـة  أن الفالمنكي القومي

 والتـي  بلجيكا في منكيةالفل باللغة المتحدثين
 منطقـة  تـدعم  أن يجـب  ال بالثراء، تتميز

 .ثراء األقل وبروكسل والونيا

 حصل قد االنفصالي القومي الحزب وكان
 جرت التي البلجيكية التشريعية االنتخابات في
 أصـل  مـن  امقعـد  )27( على 2010 عام

 فالندر مقاطعة باستقالل طالب مقعدا، )150(
 يونيـو  منـذ  مقاعـد  )3( وأحرز البلجيكية،

 وأظهر ،)150( يعد الذي البرلمان في 2014
 ارتفـاع  سبتمبر نهاية جرى للرأي استطالع

 %5.88( من الفلمنكية المصلحة حزب شعبية
 عـام  البرلمـان  انتخابات في عليها حصل )

 مع اكبير اتراجع شهد ،%)9.7( إلى 2014
 القـومي  الحـزب  معسكر إلى ناخبيه هجرة

 ”الجديد فلمنكيال التحالف“
 

 بإصـالحات  الفلمنكية األحزاب وتطالب
 بإعطـاء  الدولة، هياكل في جذرية دستورية

 التشغيل ميادين في للجهات أوسع صالحيات
 ووقـف  والضـرائب،  االجتماعي والتأمين
 وتـوفير  المعاشـات  نظـام  وتعديل الهجرة

 االجتماعيـة،  الخدمات حساب على الميزانية
 الفرانكفونيـة  األحـزاب  تخشاه تخوف وهو

ا وأن اخصوصجزء اإلعانـات  مـن  اكبير 
 المنطقـة  تدفعه الصحي والتأمين االجتماعية

 :القيادات أبرز ومن الفلمكنية

ـ  الحزب رئيس :فيفر دي بارت  يالفلمنك
 أن البلجيكـي  السياسـي  ويعتقد ،2014 عام

 وهو الزوال، إلى مآلها الحالي بشكلها بلجيكا
 مسـتقلة،  قاطعـة م وتكوين االنفصال، يريد

 الحـزب  موقـف  عن’فيفر دي بارت“ وذكر
 فرانكـو،  إنه وحاضره، الماضي في الشعبي

 إنـه  رأيهم، بسبب الناس سجن إنه القمع، إنه
 .مواطنيه ضد العنف استخدام
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 قـادة  أبـرز  مـع  عقد :انيمانز جيرولف
 ،2017 عام يف اليمينية، األوروبية األحزاب

امؤتمر وتمتاز كية،التشي العاصمة في اكبير 
 المعـادي  بخطابها السياسية القوى هذه جميع

 سياسات وضد األجانب، المهاجرين الستقبال
 .المجال هذا في أوروبا دول

 القـومي  بـالحزب  عضـو  :فرانكن ثيو
ـ  ”والهجـرة  اللجـوء “ ووزير الفلمنكي،  يف
ـ  استجوابه تم الحكومة،  ،2018 ينـاير  يف

 السـودانيين  المهاجرين بعض تعرض بشأن
 مسـؤولي  مـن  لثالثة سمح أن بعد ضرر،لل

 .عودتهم قبل وثائقهم بتفتيش البالد

 الشـؤون  خبيـر  ”لينـه  شتيفان“ ويرى
 أنه 2018 يونيو يف بروكسيل في األوروبية

 مـن  جزء هي الهجرة أزمة أن اواضح بات
 هنا ووجدت الشعبوية، األحزاب عمل أبجدية

كبيرة مشاعر يثير اموضوع اواستقطاب اقوي، 
 .الموضوع هذا عن تبتعد وال

 ”بيغيدا“ حركة
 

ــة ــة جماع ــة بلجيكي ــدائها معروف  بع
 مـن  شخص )200( نحو خرج للمهاجرين،

 ضـد   2015 مـارس  يف يكالفالمن الجناح
 اللجوء، حق ”استغالل سوء”و الغرب، سلمةأ

 مـن  الـرغم  على أنتيروب مدينة ميدان إلى
 وتحصـل  البلدية، رئيس من المسيرة حظر
 تأييـد  على االجتماعي التواصل قنوات عبر

 مثقفــين أوســاط بــين ومتعــاطفين كبيــر

 امبـدئي  الديمقراطيـة  ويعتبرون ين،يوأكاديم
ــب ــإ امكس ــا ا،يجابي ــول كم ــر يق  الخبي

ــغايغيرس“ ــن ”الرس ــد م ــوث معه  بح
ــة ــر ،الديمقراطي ــم غي ــدون أنه  أن يعتق

 إصالح، إلى بحاجة متآكل نظام الديمقراطية
 مـع  ؤبالتواط سياسيينوال األحزاب ويتهمون

 بالتــالي ويطــالبون واإلعــالم، االقتصــاد
 شعبية استفتاءات وتنظيم مباشرة بديمقراطية

 .سويسرا في الحال هو كما منتظمة

 بمراقبـة  المكلفـة  البرلمانية اللجنة أكدت
 نأ واالسـتخباراتية،  األمنيـة  األجهزة عمل
 الجيش في احضور أكثر أصبح المتشدد الفكر

 التهديـدات  أن إلى التقرير وألمح البلجيكي،
 فـي  تتمثـل  الجـيش،  يواجهها التي الثالثة،
 وعناصر المتشدد، واليمين اإلسالمي، التشدد

 الـدراجات  أصحاب عصابة“ عليهم يطلق ما
 لقد أنه 2018 يوليو يف تقرير أفاد ،”النارية
 بالعنصرية المرتبطة الملفات في الزيادة بلغت

ــة ،%)13.5( بنســبة ــ مقارن  ،2016 امبع
 علـى  بالعنصرية تتعلق الملفات هذه وغالبية
 بسبب %)21( ونحو ،%) 27( عرقي أساس

 السن، بسبب %)16( من يقرب وما اإلعاقة،
 داخـل  التـوتر  من أجواء يخلق األمر وهذا

 .المجتمع

 والعنصرية المتطرف اليمين
 2018 يوليو في   البلجيكية الحكومة أعلنت

 مـن  ظـي ولف جسـدي  العتداء فتاة تعرض
 قاما والشخصان عنصريين، شخصين طرف
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 ورسـما  الضـحية  الفتـاة  مالبـس  بتمزيق
 كشـف  جسدها، على حادة أدوات ستخداماب

 المسلمين نأ 2018 يوليو يف يللرأ استطالع
 ال اآلخـرين  بأن شعور يعتريهم البلجيكيين
 منهم ) % 70( من أكثر يرى حيث يحبونهم،

 رهابيونإ أنهم على إليهم ينظرون الناس أن
 بأنهم منهم ) % 63( صرح بينما محتملون،
 موجـات  تدفق بسبب شديد بخوف يشعرون
 يـتم  بأنـه  يشـعرون  إنهم وقالوا الالجئين،
 77( يرى كما مسلمون، ألنهم فقط استهدافهم

 بلـدهم  في بأنهم يشعرون ال أنهم منهم %)
 .األمور عليه كانت ما عكس على

 مركـز  مـديرة  ”كيتسمان إيلس“ وتقول
 في العنصرية ومكافحة الفرص تكافؤ منظمة

 مـن  %) 90( نأ 2018 يوليو يف بروكسل
 بســبب المركــز يتلقاهــا التــي الشــكاوى
 ضحاياها يكون ديني، أساس على العنصرية

 الخطـر،  ناقوس تدق وأن اإلسالم أتباع من
 .المسلمين ضد العنصرية تزايد من وتحذر

ـ  البلجيكية الحكومية السلطات وافقت  يف
 ألـف  )200( تخصـيص  على 2018 يلأبر

 منظمات تنفذها مشروعات )8( لتمويل يورو
 تهدف مشروعات وهي الشباب، بمجال معنية

 أوساط في والتطرف االستقطاب مكافحة إلى
 حدوث تجنب على العمل خالل من الشباب،

 االعتـداءات  وطالت الشباب، أعداد في تزايد
 أوروبا أنحاء جميع في المساجد من العشرات

 المولوتـوف  قنابل المهاجمون استعمل حيث

 عبـارات  وكتابـة  بـالرذاذ  تهديـد  ورموز
 .الجدران على عنصرية

 لعام األوروبي اإلسالموفوبيا تقرير أشار
 األبحــاث مؤسســة أعدتــه الــذي ،2017

 نإلـى أ   واالجتماعية، واالقتصادية السياسية
 بشكل تتصاعد اإلسالموفوبيا اعتداءات موجة
 التقرير وكشف أوروبا، يف وترسخت خطير

 الهجمـات  بـين  تتراوح جريمة )908( عن
 وبلـغ  القتـل،  محاوالت إلى والبدنية اللفظية

 يقـارب  بما بلجيكا في 36 االعتداءات عدد
 .االعتداءات يإجمال من %)4(

** 
 أوروبـا  فـي  المتطـرف  اليمين مخاطر

 الشعبوية التيارات وتنامي ...بريطانيا…
 

 )4( إحباط ريطانيةالب االستخبارات أكدت
 تنتمـي  عناصـر  تدبير من إرهابية هجمات
 )600( خضـوع  وأعلنت البريطاني، لليمين

 االستخبارات أجهزة قبل من للتحقيق شخص
 التـي  العناصـر  هذه عدد امقدر البريطانية،

 مـن  بـأكثر  ممارسـاتها  فـي  العنف تعتمد
 تحـوالً  ذلـك  ويعد شخص، آالف )3000(

ـ  النشاط في انوعي  يكشـف  الـذي  ابياإلره
 .البريطاني المجتمع في مرة ألول عنه النقاب

  الشعبوية والحركات األحزاب أبرز
 

 البريطاني االستقالل حزب
 عام في البريطاني االستقالل حزب تأسس

 يتمثّـل  واحـدا،  هـدفًا  لنفسه وحدد 1993



47 

 

 االتحـاد  مـن  البريطانيـة  المملكة بانسحاب
 ،األوروبيـة  المؤسسـات  ومـن  األوروبي

 باالتحـاد  البريطاني االستقالل حزب ويشكك
 وأطلـق  توسـعه،  على ويعترض األوروبي

 اإلنـذار  صفّارة البريطاني االستقالل حزب
 االتحاد ضمن بحرية بالتنقل الناس حق حيال

 الحزب شعار فقام عمل، عن بحثًا األوروبي
 مقولـة  علـى  األوروبيـة  االنتخابات خالل

 وصـوتوا  نـا بالد على السيطرة استعيدوا“
 .”البريطاني االستقالل لحزب

 المتحـدة  المملكـة  استقالل حزب وتعهد
 لالنتخابـات  برنامجـه  ضمن النقاب بحظر
ـ  وأعلـن  بريطانيا، في العامة  برنـامج  يف

 خـارج  والنقاب البرقع ارتداء“ أن االندماج
 وخطـر  المجتمعـي  للتوافـق  عائق المنزل
 المملكـة  استقالل حزب بروز وكان ،”أمني

 شـكلت  التـي  الهامة األسباب أحد متحدة،ال
 ديفيد البريطاني الوزراء رئيس على اضغطً

 بتنظـيم  يعـد  أن إلـى  ودفعتـه  كاميرون،
 .2013 عام األولى للمرة االستفتاء

 من الخروج حملة قاد الذي الحزب حصل
 صـوت  ماليين )4( على األوروبي، االتحاد
 مــن %)12.5( أي 2015 انتخابــات فــي

 لالتحــاد المنــاهض امجــهلبرن األصــوات
 السـاحة  صـدارة  في يضعه مما األوروبي
 مقعد على حصوله رغم البريطانية السياسية

 منذ االستقالل حزب تعثر البرلمان، في واحد
 داخليـة  صراعات من فتضرر ،2015 عام

 وفـي  المسـتقبل،  في الحزب توجهات بشأن
 استقالل حزب حصل 2017 يونيو انتخابات
 األصوات من %)1.8( لىع المتحدة المملكة

 :الحزب قيادات أبرز ومن

 لعائلة 1964 عام فاراج ولد :فاراج نايجل
 فاراج كان نجلترا،إ في كنت منطقة في ثرية
دراسـته،  أيـام  منذ المحافظين لحزب امؤيد 
 اسـتقالل  لحـزب  1993 عـام  انضم لكنه

 وانتخـب  مؤسـس،  كعضو المتحدة المملكة
 1999 معـا  األوروبي البرلمان في عضوا
 وأصـبح  عمـره،  من 35 ال في كان عندما
 المتحـدة  المملكة استقالل حزب زعيم فاراج

 وُأعيد ،2009 عام زعامته وترك 2006 عام
 مرات عدة فاراج وفشل أخرى، مرة انتخابه

 اسـتقالته  فاراج وأعلن البرلمان، دخول في
 االسـتقالل  لحـزب  كـرئيس  منصـبه  من

 .2016 يوليو في البريطاني

 حـزب  رئاسـة  تـولى  :ولتونب هنري
 عـام  خـالل  زعيم رابع وأصبح االستقالل،

 الـذي  االسـتقالل  حزب رئاسة يتولى واحد
 علـى  استفتاء إجراء إلى الوصول في ساعد

 .بريطاني خروج
 

 النائب باتن جيرارد انتخب :باتن جيرارد
 يأ بدون اعام 64 العمر من البالغ األوروبي
ـ  آخر، مرشح يأ غياب في معارضة  انوك

 علنأو للحزب، االتنقالية الرئاسة يتولى باتن
 عام يف االستقالة ينوي نهأ انتخابه فور باتن
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 كثـر أ بوجود جديدة انتخابات جراءإل 2019
 .واحد مرشح من

 الداخليـة  لـوزارة  إحصـائيات  أظهرت
 عن يقل ال ما أن 2017 يونيو يف البريطانية

 بموجـب  للمراقبـة  الخاضعين من %)33(
 يؤيـدون  ،2017 – 2016 ”انيلتش“ برنامج

 ومعرضون المتطرفة اليمينية األيديولوجيات
 فـي  %)25( نسـبة  مقابل وذلك ،للتطرف
 اإلحصاءات وخلصت ،2016/2015 برنامج
 إجمـالي  من اشخص )91( أن إلى الرسمية

)260( بهم لالشتباه عليهم القبض تم اشخص 
 مـا  أي البيض، من كانوا إرهابية جرائم في

 ويسـجل  2015 عام عن اشخص )20( يزيد
 أظهـرت  كما ،2003 عام منذ األكبر العدد

 ممـن  %)41( أن الداخلية وزارة إحصاءات
 مكافحـة  قانون بموجب وتفتيشهم توقيفهم تم

 2016 إلـى  2009 من الفترة في اإلرهاب
 .اأيض البيض من كانوا

 ”أوالً بريطانيا“ حركة
 عـام  فـي  ”أوال بريطانيا“ حركة دشنت

 التحـالف “ لحزب سابقين أعضاء نم 2011
 فتـرة  فـي  باتت والتي البريطاني، ”الوطني
 البالد، في المتشدد لليمين تجمع أكبر وجيزة
 إلى المتشددة اليمينية الحركة مفاهيم وتهدف
 وإنهـاء  جديـد،  من البريطانية التقاليد إعادة

 إلى إضافة البريطاني، المجتمع في ”األسلمة“
 إلـى  الجماعيـة  رةللهج مناهضة حركة أنها

 .العرق أو البشرة لون عن النظر بغض البالد

 نحـو  هائأعضا عدد أن الحركة وذكرت
ــاء وتســعى عضــو، )6000(  جــيش لبن

 وسـائل  خـالل  من اإلنترنت على إلكتروني
 متابعي عدد وصل فيما االجتماعي، التواصل
 مليـون  )1.4( إلـى  ”أوالً بريطانيا“ صفحة
 األحـزاب  بـين  األكبر يعد رقم وهو متابع،

 الحركـة  تبنت األخرى، السياسية البريطانية
عليهـا  وأطلقت المساجد، بعض على اهجوم 

 مسـيرة  فيمـا  ،”المسـيحية  الدوريات“ اسم
 الصـلبان  رافعـين  اعضو )120( بمشاركة
 إنجلترا، شمالي ”بيرستال“ بلدة في واألعالم

 :القيادات أبرز ومن

 أوالً بريطانيـا  حركة زعيم :جولدنج بول
ـ  أسـبوع  )18( بالحبس عليه الحكم وتم  يف

 مضـايقات  بارتكاب أدين قد ،2018 مارس
 .للمسلمين معادية دينية

 حركـة  رئـيس  نائبـة  :فرانسـين  جيدا
 )36( بالسجن عليه الحكم وتم ،أوالً بريطانيا
مـن  سلسلة بعد ،2018 مارس يف اأسبوع 
 .المسلمين ضد الكراهية جرائم
 سـاجد “ يطـان البري الداخلية وزير علنأ

 اليمـين  إرهاب“ نأ 2018 يونيو يف ”جاويد
 امعلنً ،”امتزايد اتهديد ايضأ يشكل المتطرف

 نه إ اإلرهاب، لمكافحة جديدة استراتيجية عن
 )4( وقعت الماضية، الخمس السنوات خالل

 ارتكبها المتحدة المملكة في إرهابية هجمات
 مـن  متفاوتـة  بـدرجات  نومـدفوع  افراد“
 .”متطرفة يمينية تيديولوجياأ
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 ”آكشن ناشونال“ جماعة
 يف تحظر متطرفة يمينية جماعة أول تعد

 ،2016 ديسـمبر  منذ منعت حيث بريطانيا،
ـ  البريطانيـة  الشرطة ومددت  سـبتمبر  يف
 إطار في منها شبان )3( احتجاز فترة 2017

 الجــدد النــازيين مــؤامرة“ فــي التحقيــق
 الشـرطة  وأطلقـت  بريطانيا، في ”اإلرهابية

 على بأنهما لالشتباه اعتقال كانا رجلين سراح
 يشـتبه  الجدد للنازيين إرهابية بمؤامرة صلة
 البريطـاني  الجيش في ضابطين ضلوع في
 واالثنـان  اتهامات، لهما توجه أن دون فيها
 ومدني، ضباط ربعةأ شخاص،أ )5( بين من

 ناشـونال “ لجماعـة  مـؤامرة  بشأن عتقلواا
 مجموعة تواصلو المتطرفة، اليمينية ”آكشن

 وأبـرز ،  الظـل  في عملها ”اكشن ناشونال“
 :القيادات

 البـارزين  عناصـرها  حدأ :رينشو جاك
)23 مـذنب  نهأب لندن في يحاكم الذي )اعام 

 .عمالية نائب الغتيال التخطيط في

 التـي  ”هايـت  ”نات هوب“ منظمة أكدت
 )3( أن ،2018 يونيـو  يف العنصرية تكافح

 ”الكراهيـة  دعاة“ من بريطانيين )5( كل من
 كثرأ مع متابعة نسبة كبرأب يحظون العالم في
 شـبكات  فـي  مـنهم  لكل شخص مليون من

 :هم وهؤالء االجتماعي، التواصل

 تومي باسم المعروف :لينون ستيفن •
 ”ليـغ  ديفيـنس “ مؤسـس  وهـو  روبنسون

 .2013 في منها استقال التي نكليزيةاإل

 الشـاب  :واتسـون  جوزيف وبول •
 التـي  الفيديو مقاطع تحظى الذي نكليزياإل

 .المشاهدات فالآ بمئات ينشرها

 الـرأي  صدمت التي :هوبكنز كاتي •
 ب المهـاجرين  وصـف  خـالل  مـن  العام

 .”صن ذي“ صحيفة في ”الصراصير“

 فيرست“ وأ ”فيرست بريتن“ مجموعات 
 ”يدتنتيإ جينيريشن

 يقتصر سنوات قبل المتطرف اليمين كان
 ال ةللهجـر  مناهضة صغيرة جماعات على

ـ  جديـة  لمخاطر القومي مناأل تعرض  اوفقً
 ك جديـدة  مجموعات ظهرت لكن للسلطات،
 فيرسـت “ وأ ”فيرسـت  بـريتن “ مجموعات
 جديـد  جيل إلى ضافةباإل ”يدتنتيإ جينيريشن

 .الشبان المتطرفين من

 مكافحة ضباط كبير ”رول مارك ” كشف
ـ  المتحـدة  المملكة في اإلرهاب  فبرايـر  يف

 اجديـد  اتهديـد  تواجه بريطانيا نأ ،2018
المتطـرف  اليمينـي  اإلرهـاب  من اوكبير 

 الداخليـة  المخابرات جهاز ويشارك المنظم،
(MI5) اليمـين  أمـر  في التحقيق في اآلن 

 بريطانيـة  جماعات أن من وحذر المتطرف
 .دوليين متطرفين مع عالقات إلقامة تسعى

 ”أبريل 3“ حملة
 يف متطرفة يمينية مجموعة أطلقها حملة

 تدعو مجهولة رسائل ونشرت ،2018 بريلأ
 عن وتعذيبهم بريطانيا، في المسلمين لمهاجمة
 بالنـار  والحرق باألحماض الهجمات طريق
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 في البريطانية السلطات وفتحت المساجد، في
ـ  األسـبوع  من سابق وقت  ا،موسـع  اتحقيقً

 لمنفذه يمنح اللفظي العنف أن الرسائل وبينت
 المسـلمة  عـن  الحجاب وهتك نقاط، )10(
 مسـجد،  حرق على اإلقدام أما نقطة، )25(

 نقاط عن ناهيك نقطة، )1000( للجاني فيوفر
 .ماهيتها تتضح لم أخرى

 الـذي  ”بريطـاني  مسلمي مجلس“ ويرى
 المملكة في المسلمة الجمعيات عشرات يمثّل

 االرتفـاع  عـن  تحدث لطالما“ نهأ المتحدة،
 مسلطًا ،”اإلسالموفوبيا نزعة في للقلق المثير
 اعتـداءات  مثل وقعت حوادث على الضوء
 إلـى  يمينيين ناشطين ودعوة المساجد، حرق
 بهـا  خطابات وإرسال المسلمين، لمعاقبة يوم

 ومـن  المسلمين من كثير إلى أبيض مسحوق
 لـيس  هـذا  أن المجلس واعتبر نواب، بينهم
 مثيـرة  جديدة مجموعة من يسير قدر سوى
 ضـد  ىاألخـر  الكراهيـة  جرائم من للقلق

 .المسلمين
 

** 
 أوروبـا  فـي  المتطـرف  اليمين مخاطر

 الشعبوية التيارات وتنامي ...النمسا…

 الحريـة  لحـزب  الكبيـر  الصـعود  أثار
 األخيـرة  النمساوية االنتخابات في الشعبوي

 زعمـاء  واعتبـر  أوروبـا،  في قلق موجة
 فوز أوروبا، في المتطرفة اليمينية األحزاب
ـ  مباشـر  دعم بمثابة الحزب  وصـحوة  مله

 ملفـات  مواجهـة  فـي  األوروبية للشعوب
 المخـابرات  جهاز وحذر والهجرة، الالجئين
 جـرائم  تصـاعد  مـن  النمسـا  في الداخلية

 لليمــين الدعائيــة والخطابــات العنصــرية
 .المتطرف

 يالنمساو الحرية حزب

 في الحزب تأسس قومي سياسي حزب هو
ـ يال الحريـة  حزب حصل ،1956 عام  يمين

 علـى  2017 لعام نتخاباتاال يف المتطرف
 وهـي  األصـوات،  مـن  )% 26( من أكثر

 تـولى  ،1999 منذ الحزب لهذا نتيجة أفضل
 ديسـمبر  النمسا في المتطرف اليمين حزب

 الحكومـة  في سيادية وزارات ثالث 2017
 .والداخلية الخارجية، الدفاع، هي االئتالفية

 شـتراخه  ”كريستيان-هاينز“ رئيسه وأكد
 يخص فيما الشعبي االستفتاء إلى يلجأ لن أنه،

 ورغـم  األوروبـي،  االتحـاد  من الخروج
 يكن لم صالحيات على الحرية حزب حصول

 االنتخابـات  فـي  ثالثًـا  حل بعدما بها يحلم
 الكبـرى  المسـائل  أن إال المبكرة التشريعية
 بقيت األوروبية السياسية مثل أهمية واألكثر

 الفصل بالكلمة كورتز يحتفظ إذ المستشار بيد
 النمسا تستعد وقت في األوروبية، الملفات في

 النصـف  في األوروبي االتحاد رئاسة لتسلم
 .2018 العام من الثاني

 يف المتطرف اليميني الحرية حزب علنأ
 صـورته  لتغيير حملة طالقإ 2018 فبراير
 مـن  لجنـة  بتعيينـه  للنازيين مؤيد كحزب
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 وتـأتي  الحزب، تاريخ في للنظر المؤرخين
 الذي الحزب انضمام من شهرين بعد الخطوة
 الحـاكم،  االئتالف إلى قدامى نازيون أسسه
 من اعدد طالت التي الفضائح من سلسلة وبعد

 :القيادات أهم ومن .عناصره

 المستشـار  نائـب  :شـتراخه  كريستيان
 كـان  الذي الحرية، حزب وزعيم النمسوي،

 الخطـاب  عـن  النازية من اقريب شبابه في
 ليورغ خلفا الحزب قيادة هتولي وبعد المتشدد،

 عضاءاأل من اعدد طرد ،2005 عام هايدر
 .الحدود تخطيهم بسبب
 عـن  الحزب ممثلي حدأ :الندباور ودوأ

 االسـتقالة  إلى اضطر السفلى، النمسا دائرة
 كـان  الطالب من خويةأل منشور خلفية على

 عمـال أو المحرقـة  تمجد غانأ ليهاإ ينتمي
 .خرىأ نازية وحشية

 نـواب  تكتـل  زعيم :وزنكرانتسر فالتر
 انتقـادات  يواجه الحزب أن ويزعم الحزب،
 والمؤيدة النازية االفكار مع ويتسامح ضمنية
 مبـررة  غيـر  االنتقادات هذه وان للنازية،
 .بغالبيتها

 حزب عن السابق النائب :براونيدر فيلهلم
 يتـرأس  المتقاعـد  الجامعي ستاذواأل الحرية
 هيئات عن وممثلين باحثين من المكونة اللجنة

 .النمسوية المقاومة توثيق مركز بينها مستقلة،
 للحـزب  العام ميناأل :فيليمسكي هارالد

 النازيـة  بوضوح يرفض“ الحزب نأ يزعم
 .”السامية ومعاداة والعنصرية

 يعـرف  اصغير احزب أسس :هايدر يورغ
 يورغ انتخب النمساوي، الحرية حزب باسم

 مؤتمره اللخ الحرية حزب رأس على هايدر
 رئاسة من هايدر يورغ استقال ،1986 سنة

 ومـن  مرة 13 اآلن حتى إليها عاد ثم حزبه
 ،2001 فبرايـر  فـي  وقع ما استقاالته أبرز
 .2008 أكتوبر يف يوتوف

 الباحث ”كريستيانسن يورغن هانس“ أشار
 قضـية  إلـى  ،2018 فبراير في الدنماركي

 الحريـة  لحزب السابق الزعيم( هايدر يورغ
 :الًقـائ  )النازيـة  الحقبة مجد الذي لنمساويا
 هو ما غير األوروبي االتحاد امتعاض كان“

 بروكسـل  اتخذت هايدر فبسبب اليوم، عليه
 ويضـيف  ،”فيينـا  بحـق  عقابيـة  خطوات

 في بروكسل بتصرفات التدقيق“ :كريستيانسن
 في تحديدا بالدهشة، يصيب األخيرة السنوات

 الحرية، بلحز السابق الزعيم صالت قضية
 الجدد، النازيين مع ستراشي، كريستيان هاينز
 النمسـاوي  المستشـار  يستقبلون تراهم اليوم

 الـرغم  على لهم، كزميل كورتز سيباستيان
 فـي  مشـبوهين  مـع  حكومـة  يقود أنه من

 .”النازية صالتهم

 عنصرية ممارسات

 2018 فبراير يف ”كورير“ صحيفة كشفت
 الـذي  التطـرف  أوجـه  من آخر وجه عن

 النمسا، في المتطرف ”الحرية“ حزب ينتهجه
 أيها“ ومنها متطرفة، قومية أناشيد واستخدامه

 للمليـون  نصـل  ونحن الغاز هاتوا األلمان
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 بحسـب  واضـحة  إشـارة  وهـي  ،”السابع
 .المحارق من المزيد طلب إلى ”كورير“

 الداخلية المخابرات جهاز عن تقرير ذكر
 فـي  اتهامات وجهت السلطات أن النمسا في

 بـالتطرف  عالقـة  لها قضية )1690( نحو
 حتى القضايا هذه من عدد أكبر وهو اليميني،

 )1200( مـع  ويقارن واحد عام خالل اآلن
 عـدد  أن وأوضـح  ،2014 العام في قضية

 2015 العـام  لليمـين  ”المتطرفـة  األعمال“
 بعدما قضية، )1150( إلى المجمل في وصل
 بـين  مـا  وتراوح 2014 العام )750( كان

 إيـواء  مراكـز  على النارية األلعاب إطالق
 عبـر  العنـف  على والتحريض المهاجرين
 .اإلنترنت

 العلـوم  أسـتاذ  ”غيرتنير هاينتس“ ويقول
 أن 2017 أكتـوبر  يف فيينا بجامعة السياسية
 في اتشدد أكثر كانوا المحافظ وحزبه كورتس
 فيمـا  االنتخابية الحملة من األخيرة المرحلة

 اليميني الحرية حزب من أكثر ةبالهجر يتعلق
 حـزب  مـن  أكثر كورتس وأكد المتطرف،

 اإلسـالم،  تجـاه  متشدد موقف على الحرية
 هـذا  يـدعمون  الـذين  الناخبين من والكثير
 معسكر إلى العادة في سينتقلون كانوا الموقف
 كـورتس  تصـريحات  أن إال الحرية، حزب

 الحـزب  مرشح أحرز أن إلى أدت المتشددة
 .قاطن على الشاب

 المناهضة النمساوية ”زارا“ منظمة نشرت
 مفـاده  ا،تقرير 2017 مارس يف للعنصرية

 من بالبالد العنصرية االعتداءات عدد ارتفاع
 اعتـداء  )1107( إلـى  ،2015 في )927(

 الالجئين أن إلى التقرير وأشار ،2016 خالل
ـ  األكثـر  المجموعات مقدمة في هم اتعرض 

 عتـداءات اال مـن  %)35( نإ حيث للعنف،
 ب المسـلمون  يلـيهم  الالجئـين،  استهدفت

 من %)41( فإن التقرير وبحسب %)16.7(
 مجموعـة  اسـتهداف  دون تقـع  االعتداءات

 القسم نإف االعتبار بعين الوضع وعند بعينها،
 .المسلمون يشكله الالجئين من األكبر
 

 االعتــداءات أكثــر أن التقريــر وبــين
 قـع بوا اإلنترنـت،  عبـر  كانت العنصرية

 ،%)20( ب العامـة  األماكن تلته ،%)31(
 في جاءت )اللفظية( االعتداءات من %)9(و

 حـزب  دعـا  واإلعالمي، السياسي المجالين
 يحظـر  قانون لسن 2017 يناير يف الحرية

 علـى  اإلسالمية والرموز “الفاشي اإلسالم”
 النازيـة  الرموز يحظر موجود قانون غرار
 علـى  يقضـي  أن يمكـن  اإلسالم إن :قائالً

 .األوروبي المجتمع

 النمسـاوي  الرئيس ”بيللين دير فان“ أكد
 علـى  مجـددا  2017 فبرايـر  في   ألكسندر
 في الشعبوية األحزاب على نتصاراال إمكانية

 أن الحقيقة في يمكنكم :ضافأو نتخابات،اال
 فـي  اليمينية الشعبوية األحزاب على تفوزوا

 يترسخ أن ويجب ممكن أمر هذا نتخابات،اال
 في خصوصا األوروبيين زمالئي أذهان يف
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 نحـاول  أن علينا يجب وثانيا .وفرنسا هولندا
جانبنا إلى الجديدة األجيال ضم. 

** 

 … أوروبـا  في المتطرف اليمين مخاطر
 الشعبوية التيارات تهديدات

 فرنسـا  فـي  المتطـرف  اليمين قادة عقد
 يناير في   اجتماعهم لمانياأو وهولندا يطالياإو

 موحدة جبهة قامةإ منه رادواأ يثح ؛2017
 صـغر أ وهو األوروبي، االتحاد مواجهة في

 أوروبـا " باسـم  ويعـرف  فيـه  نيابي تجمع
 إلـى  المـؤتمر  ودعـا  ،"والحريات وطاناأل
 الحـدود  ومراقبـة  القومية الدولة إلى لعودةا
 .الالجئين استقبال سياسة نهاءإو

  ياألوروب األمن وتهديد الشعبوية

 فـي  األلمانية الصحف من العديد تناولت
 أعضـاء  فيه يظهر فيديو مقطع 2018 يوليو

 المتطرف اليميني األلماني القومي الحزب من
 بـدوريات  يقومـون  وهم )الجدد النازيون(
 ويظهر برلين، العاصمة قطارات في "حماية"

 للقطارات محطة في رجال عدة الفيديو مقطع
 سـترات  منهمـا  اثنـان  يرتدي برلين، في

 ”S" حـرف  شكل على شعارا تحمل ةبرتقالي
 اتصـاالت  أجهـزة  يحملون كما الخلف، في

 القطارات بين الرجال أولئك ويتنقل السلكية،
 الدعائي الفيديو وهذا الركاب، مع ويتحدثون

 اليمينـي  الحزب بها يقوم حملة من جزء هو
 منـاطق "ب يسـميها  مـا  لتأسيس المتطرف

 بأنهـا  األلمانية السلطات يتهم حيث ،"الحماية

 حمايـة "و الجريمة، لمقاومة بواجبها تقوم ال
 ".المواطنين
 المشـتبه  اليمينيين المتطرفين عدد ارتفع

 اإلرهاب لمكافحة برنامج في والمسجلين بهم
 ،2018 يونيـو  في   البريطانية للحكومة تابع

 هجمـات  أربـع  إحبـاط  تم ،%)30( بنسبة
 ،2017 عـام  منـذ  متطرفة يمينية إرهابية
 بعد المأساوي االرتفاع هذا عن الكشف ويأتي

 علـى  "فـان " بسيارة رجل شنه الذي الهجوم
 لنـدن،  شمال في مسجد قرب مسلمين مشاة

 إرهـابي،  هجوم بأنه الشرطة وصفته والذي
 باسم عرف الذي به المشتبه على القبض وتم

ـ  47( أوسبورن داروين مدينـة  مـن  )اعام 
 القتل في والشروع اإلرهاب بتهمة كارديف،

 .امحتجز يزال وال
 يونيـو  فـي  الفرنسية المخابرات عثرت

 على المتطرف اليمين من خلية بحوزة 2018
 وقنابل )ومسدسات بنادق( األسلحة من كثير
 أفـراد  فإن كذلك، .وخناجر وسكاكين بدائية
 نـوادٍ  في الرماية على يتدربون كانوا الخلية

 مخـابئ  تحضـير  إلى وعمدوا متخصصة،
 قادمة، لمعركة تحسبا الغذائية والمواد للسالح

 .منهم أفراد )10( اعتقال وتم
 مـايو  فـي    األلمانية االستخبارات كشفت

 المنتمين من شخص )1200( امتالك 2018
 مـن  شخص 750و "الرايخ مواطني" لحركة
 بطريقـة  أسـلحة  يملكـون  المتطرف اليمين

 رخـص  نزع إلى السلطات وتسعى قانونية،
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 مشـابهة  ظماتومن الرايخ مواطني وأسلحة
 الصدد هذا وفي .األلمانية للمؤسسات معادية
 سـالح  نزعت أنها األلمانية الحكومة أعلنت

)450( الحركات هذه مؤيدي من اشخص. 
 فـي   البلغاريـة  الخارجيـة  وزارة أدانت

 من المئات فيها شارك مسيرة 2018 فبراير
 أنفسـهم  يسـمون  المتطـرف  اليمين مؤيدي

 إلــيهم انضـمت و ،"البلغـاريين  الـوطنيين "
 المعادية والجماعات الجديدة النازية جماعات
 تكريمـا  .أوروبيـة  دول عـدة  من للسامية
 للنازيـة،  مؤيـدة  منظمة قاد بلغاري لجنرال
 من أكلوند روبرت السويدي الناشط وأوضح

 بلغاريـا  إلى أتى أنه الشمالية المقاومة حركة
 التعدديـة  :مشـترك  عـدو  محاربة بهدف«

 ،»األوروبـي  واالتحـاد  لمـة والعو الثقافية
 .»األوروبية غير الهجرة وقف« ب مطالبا

 2018 ينـاير  فـي   المتطرف اليمين وثق
 تلفونـاتهم  وأرقـام  شخص ألف )25( أسماء

 هــذه ،"األعــداء" قــوائم فــي وعنــاوينهم
 والتحقيقات الوثائق من جمعها تم المعلومات

 المتطرفة، اليمينية NSU خلية مع تمت التي
 "الجـدد  النـازيين  خلية" ب ضاأي المعروفة
 أصـل  مـن  أعمال رجال )9(بقتل والمدانة

 إلـى  إضافة ألمانية، وشرطية ويوناني تركي
 جمعتها وكذلك .متفجرة بمواد هجومين تنفيذ
 الضـابط  مـع  األمنية األجهزة تحقيقات من

 شخصـية  انتحل الذي ،."أ فرانكو" األلماني
 .سوري الجئ

 ابطـة ر حـزب  رئيس سالفيني ماتيو أكد
 ينـاير  في   المتشدد اليميني اإليطالي الشمال
 االتحـاد  وقواعـد  لليورو معارضته ،2018

 رئـيس  حليـف  سـالفيني،  وقال األوروبي،
 برلسـكوني  سيلفيو األسبق اإليطالي الوزراء

 اوفقً اأفكار نغير ال نحن الباقين، عكس على“
 الرأي، استطالعات أو واالنتخابات للمالءمة

 أضرت خاطئة ومازالت نتكا اليورو تجربة
 .”إيطاليا في والنمو بالوظائف

 
ــد الشــعبوية ــرامج وتهدي ــدماج ب  االن

 االجتماعي
 2018 مـارس  في   جديدة دراسة أظهرت

 حوض منطقة في التعصب مستوى في زيادةً
 أهـم  أحد السابق في كانت التي الرور، نهر

 والجاليات األلمان بين المشترك العيش أماكن
 بـين  مذهلة عالقة الباحثون ووجد ،المهاجرة

 المتطـرف،  اليمين ونجاح المتزايد الثقة عدم
 37( يعتقـد  ،"بروست مؤسسة" لتقرير اووفقً
 اإلسـالم  أن الـرور  حوض سكان من %)

 يعتقـد  ذلـك،  إلى إضافة ألمانيا، إلى ينتمي
 بـين " معـا  العـيش  أن السكان من %)49(

 حـد  إلى صعب" أمر هو "والمسلمين األلمان
 الوضع أن يرون فقط %) 40(ب قارنةم ،"ما
 ".معقد غير"

 مؤسسـة  أجرتها التي الدراسة ورصدت
 في حصلت التي الجذرية التغيرات بروست،
  محورين على المجتمع
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 مـع  بدأت التي الالجئين أزمة :أولًا •
 .2015 عام لالجئين الكبير التدفق
• أجل من البديل" حزب صعود :اثاني 
 .الرور حوض في "ألمانيا
 سـاذجة  نظرة" أن إلى الدراسة خلصتو 

 سائدة كانت لإلسالم، بالكراهية ومليئة للغاية
 ،"ألمانيـا  أجـل  من البديل حزب مؤيدي بين

 الحـزب  هذا مؤيدي من %)80( يعتبر حيث
 ".صعب المسلمين مع العيش" أن

 االتحـاد  وكالة" ل للرأي استطالع كشف
 فبرايـر  فـي    "األساسـية  للحقوق األوروبي

 أوروبــا مســلمي مــن %)92( أن ،2018
 لفظيـة  واعتداءات عنصريا تمييزا يواجهون

%) 53( تعرض االستطالع وجسدية، وأظهر 
 بسـبب  لمضايقات أوروبا في المسلمين من

 لفـت  كما إسالميا، طابعا تحمل التي أسمائهم
 النسـاء  مـن  %)94( نحـو  تعـرض " إلى

 االســتطالع فــي المشــاركات المحجبــات
 الجسدية بين تراوحت قاتومضاي العتداءات

 ".واللفظية
 الحكومية المؤسسات واختراق الشعبوية 

 منواأل الدفاع

 األلمانيـة  العسكرية االستخبارات كشفت
 الحـاالت  عـدد  زيادة عن 2018 ينايرفي  

 بالجيش المتطرف لليمين انتمائها في المشتبه
 )400( هناك أن ،2017 العام خالل األلماني

 المتطـرف  لليمين نتماءاال بشأن اشتباه حالة
 أن إلى يشار ،2017 عام في ظهرت جديدة

 يبلغ كان النوعية هذه من االشتباه حاالت عدد
المتوسط في حالة )300( اسنوي. 

 الــدفاع وزارة باســم متحــدث ويقــول
 المسـجلة  االشتباه حاالت عدد إن" :األلمانية

 داخل ةيالحساس زيادة على إشارة بالتأكيد تعد
 أنشـطة  علـى  مؤشرا ليست لكنهاو القوات،
 وأكد ".األلماني الجيش داخل متطرفة يمينية

 المؤكـدة،  الحاالت عدد هو الحاسم األمر أن
 مسـتوى  فـي  ظـل  العدد هذا أن إلى االفتً

 .الماضية األعوام خالل منخفض
 أكتـوبر  في   األلمانية الدفاع وزارة أعلنت

 صـفوف  من طردوا امجند )18( أن 2017
 توجهاتهم بسبب ،"بوندسفير" انياأللم الجيش
 نإ :المتحـدث  وأضـاف  المتطرفة، اليمينية

 ضد تحريات تجري العسكرية االستخبارات
)391( بالتعـاطف  اتهامهم خلفية على امجند 

 .ألمانيا في المتطرف اليمين مع
 األجانب استهداف

 يونيـو  في   فرنسية قضائية مصادر أفادت
 لـت اعتق اإلرهاب مكافحة شرطة أن 2018

 المتطرف باليمين صلة على أشخاص )10(
 مسـلمين،  ضد هجمات لشن التخطيط بتهمة

 مصـادرة  تـم  نهإ :قضائي مصدر وأضاف
 عمليتـي  نأو تفتـيش،  عمليات خالل أسلحة
 جزيـرة  فـي  جرت عشرة أصل من اعتقال

 .كورسيكا
 يونيـو  في   البريطانية السلطات ووجهت

 لسـتة  النائبـة  لقتـل  التخطيط تهمة 2018
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 الحركـة ( متطرفة يمينية جماعة في ءأعضا
 النازيـة  للجماعة ينتمي شاب أقر ،)القومية

 نائبـة  لقتل خطط بأنه إنجلترا في المحظورة
 اسـاطور  اشـترى  نـه أو العمـوم،  بمجلس

 ،"كـوبر  روزي" النائبـة  قتل في ليستخدمه
 فـي  ،"أبيض جهاد" بأنه به يقوم ما ووصف

 .البيضاء البشرة أصحاب إلى إشارة
 بلديـة  رئـيس  "بوتاريس يانيس" ضتعر

 مايو في   اليونانية المدن أكبر ثاني سالونيكي،
 يمينيـين،  متطـرفين  بأيدي العتداء ،2018

 زعـيم  ابنـة  "ميخالولياكو أورانيا" وأشادت
 بمنفـذي  "الجديد الفجر" الجديدة النازية حزب

 ،"لليونان معاد" بأنه بوتاريس واتهمت الحادث
 أدى شخص لكل مأحسنت" تويتر على وكتبت
 كـل  لهـم  .اليـوم  سالونيكي يوم في واجبه

 ."أحسنتم وألف احترامي
 "الوطنيـة  الحركـة " مجموعـة  هاجمت

 2018 أبريـل  في   اليونانية المتطرفة اليمينية
 وأصابت اليونانية ليسبوس بجزيرة مهاجرين

 وكانـت  بجـروح،  مـنهم  )10( مـن  أكثر
 سـاحة  أمـام  تجمع إلى دعت قد المجموعة

 مـدن  كبـرى  ميتيلينـي  في مركزيةال سابو
 المهـاجرين  عشرات يعتصم حيث الجزيرة
 المعيشـية،  أوضاعهم على لالحتجاج األفغان
 وقنابـل  ماء زجاجات المهاجرين على وألقي

 .ضوئية

 في  األلمانية الداخلية وزارة بيانات أكدت
 تحـت  المسـجلة  الجنايات أن 2018 مارس

 2010 بين ارتفعت "الكراهية جرائم" مفهوم
 حالـة،  )10751( إلى )3770( من 2016و

 مدينـة  عمـدة  نائب "أسينس خاومي"  وحذّر
 فكـر  انتشار  من المواطنين، لحقوق برشلونة

 قلق عن معربا المدينة، في المتطرف اليمين
 حيث الظاهرة، هذه تنامي إزاء البلدية مجلس

 مسـيئة  عبـارات   بكتابة الحزب أعضاء قام
 وممارسـة  اهيـة الكر على وتحض لإلسالم،

 وحـواجز  أعتاب على المسلمين، ضد العنف
  ".باريس نو" منطقة في اإلنشاء تحت مسجد

 التوصيات

 اتخـاذ  البريطانيـة  الحكومة على يينبغ
 وجـه  فـي    بالوقوف  واضحا قرارا الحكومة
 تجـاه  جرائمـه  يوجه الذى ياليمين التطرف

 التعليقات خضوع كذلك والمسلمين، الالجئين 
 ياالجتمـاع  التواصل منصات على العدائية

 مـن  ساعة وعشرين أربع خالل في   للفحص 
 مـؤهلين  بخبـراء   واالستعانة نشرها، تاريخ
 أكثـر  إمكانيات  وتقديم الفحص، بعملية للقيام

 .العنصرية التعليقات هذه عن للتبليغ سهولة
 مواجهـة  النمساوية السلطات على يينبغ

 بـر ع الشـعبوية  لخطـاب  السلبية التأثيرات
 الجيـدة  والحكامـة  الديمقراطيـة  قيم ترسيخ

 حلـول  وإيجـاد  اإلنسـان،  حقوق واحترام
 بالمهـاجرين  األمنيـة  والتحـديات  لألزمات

ــين، ــة والالجئ ــع ومراقب  التواصــل مواق
 يالت العنصرية التعليقات وحذف ياالجتماع

  .للكراهية تدعو
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 المتطرفــة اليمينيــة األحــزاب حققــت
ـ  بعـض  فـي  انتصـارات  مجموعة  دولال

 الـذي  األمـر  بالتاريخية، وصفت األوروبية
 لذلك ا،إنجاز األوروبي بالشأن خبراء وصفه

ـ  التكتل دول على يفترض  إيجـاد  ياألوروب
 والتحديات االقتصادية لألزمات وبدائل حلول

 الشعبوية تزايد ومواجهة بالمهاجرين، األمنية
 أوجـه  تقلـيص  كذلك االتحاد، تضعف التي

 فرادواأل والجماعات بويةالشع لألحزاب الدعم
 .إليها المنتمين

 

 يللتصـد  حكوميـة  ائتالفات تشكيل •
 الشعبوية حزابلأل

 بالمحتوى بنشر يتعلق مشروع إعداد •
 .ياالجتماع التواصل مواقع على المتطرف

 والكراهيـة  الدعائية الخطابات حذف •
 .والعنصرية التمييز على تحض يالت

ــات المنظمــات تصــدى •  والمجتمع
 .المتطرف اليمين لظاهرة ألمانيا في المدنية

ـ  اليمينية األحزاب دعم خفض •  يالت
 .التطرف إلى تدعو

 للشباب وتأهيلية تثقيفية برامج وضع •
 .استقطابهم من للحد

 تزيد يالت الكراهية لخطابات يالتصد •
 .المتطرف اليمين ظاهرة تنامى من

ــود تضــافر • ــع جه ــات جمي  الهيئ
 لمكافحـة  فرنسـا  فـي    الرقابية والمؤسسات

 .المتطرف اليمين إرهاب

 الشـباب  لتأهيل حزبية برامج وضع •
 .لهم المتطرفة نينةياليم الجماعات تجنيد لمنع
 علـى  أكبـر  بشكل تعمل نماذج بناء •

 .ياليمين التطرف من الوقاية

 من أجل من جديدة آليات عن البحث •
 .العنصرية األفكار إلى الشباب استقطاب

 األفـراد  باندماج تسمح سياسة رسم •
 بها البطالة معدالت بلجيكية مدن من دمينالقا

 .مرتفعة

 والتعليقـات  الكراهية خطابات حذف •
 .ياالجتماع التواصل مواقع من العنصرية

 
 
 

** 
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 القاعدة عودة احتمالية
 السلفية الراديكالية والتنظيمات

 العراق إلى
 

 فـي  خبيـر  الهاشمي هشام الدكتور بقلم
 المتطرفة الجماعات

 
 تمهيد

 اإلرهابيـة  الظـاهرة  نطـاق  عاتسا مع
 عليهـا،  تنطـوي  التـي  التهديدات وتعاظم
 الحـديث  يكفـي  يعـد  لـم  ا،ونوعي جغرافيا

 ”اآللـي  فالربط .المسببات عن ،”االنطباعي“
ـ ( المتشدد والفكر اإلرهابية الظاهرة بن اديني 

 يفسـر  قد ..).أو اأيديولوجي أو اقومي أو كان
 التفسـير “ أمـا  .فقـط  الظاهرة أنماط بعض

 اسـتخباراتية  مـؤامرة  اإلرهاب( :”التآمري
 حسـب  فهـو  ،)الحـدود  خـارج  من قادمة

 منفعتـه “ اسـتنفد  قـد  االقتصادين، تعبيرات
 ”علـى  نفسه األمر وينطبق .سريعا ”الحدية

ــير ــي التفس ــه ”األمن ــة بطبيعت  :االختزالي
 لم حيث ،)وحسب إجرامية ظاهرة اإلرهاب(

 .للتفسير كإطار وحده اصالح يعد

 يقارب ما تجربة من الوحيد فالثابت ولهذا
 ظـاهرة  اإلرهـاب  أن هو ىضم قرن ربع

 جماعـات  الواسعة مظلتها تحت تضم مركبة
 نظرة تحتاج وجميعها متماثلة، ريغ وظواهر

 العوامل من العديد اعتبارها في تأخذ مركبة

 االقتصاد إلى المجتمع إلى الثقافة من الممتدة
 ..1العقلي /سيالنف المكون إلى السياسي،

ـ  الراديكالية والتنظيمات الجماعات اغالب 
 ذاإ ةخاص الهشة، الحاضنة البيئة في تتربص

 تعـددي  مجتمـع  العراقي المجتمع نأ علمنا
 الفسيفسـائي  المجتمع يكون :افسيفسائي وليس
 للمجتمــع النقــيض اآلخــر الطــرف فــي

 تغلب جماعات عدة من يتألف فهو المتجانس،
 وتتصف العامة، الهوية على الخاصة هويتها

 عمليتـي  بـين  بالتراوح بينها فيما العالقات
 األسـس  حول االتفاق وعدم والنزاع التعايش
 .العامة
 هـذه  بـين  االنقسـامات  يرسـخ  ومما 

 وجـود  النـزاع،  إلـى  ويـؤدي  الجماعات
 واالقتصادية السياسية الحقوق في محاصصة

 باإلضـافة  االجتماعية، المكانة وفي والمدنية
 بينمـا  الفرعيـة،  الهويـة  في الفروقات لىإ

 جماعـات  عـدة  من التعددي المجتمع يتكون
 مـن  تمكنت ولكنها الخاصة، بهويتها تحتفظ
 الخاصـة  الهويـة  بـين  تآلف صيغة إيجاد

 قد التعددية المجتمعات ولكن العامة، والهوية
 داخليـة  أزمات من وأخرى فترة بين تعاني
 تسـلط  بسبب أو الخارج، من تدخالت بسبب

 النفوذ مراكز على األقليات إحدى أو األكثرية
 وإقرار الديمقراطية غياب مع مترافقة والقوة،

                                                           
 مداخل ستة :الشر محاضن“ .ممدوح الشيخ، :انظر 1

 الشرق في اإلرهاب ظاهرة واستمرار انتشار لتفسير
 ،١٠العدد ،٢٠١٥.األحداث اتجاهات "وسطاأل

 ..٨ص
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 وحتى ٢٠٠٣ عام مع حصل ما وهذا التعدد،
 ذات العراقيـة  المحافظـات  في ٢٠١٣ عام

  .السنة العرب غالبية
 

 الجهاديـة  الراديكاليـة  الجماعـات  تميل
 قمنـاط  في التركز إلى العراق في الرئيسة
 شرق وشمال غرب شمال من معينة جغرافية
 يتركـزون  السنية العربية فالعشائر العراق،

 العـراق،  من المناطق تلك في أساسي بشكل
 والقوميـة  الدينيـة  األقليـات  تتركـز  بينما

 بالمنـاطق  عرفـت  مناطق ضمن بجوارهم
 صناعة في أسهم التركيز هذا .عليها المتنازع

 الثقافيـة،  الهويـة  عن الدفاع 1حاضنة بيئة
 التـي  العمليـة  هـي  الثقافي الدفاع فدعاية

 الفكـر  حامـل  العشـائري  الفـرد  يستطيع
 نـه أ القريـة  وأ العشيرة يقنع نأ الراديكالي

 الجماعة أو الثقافية ولهويتهم لحقوقهم حامي
 خالل من الفرعية الهوية اكتساب طريقها عن

 الـدفاع  أن غير بينهما، التفاعل أو االتصال
 خطـوة  يعتبـر  للراديكـالي  نسبةبال الثقافي
 والتقيـة  البرغماتيـة  من الكثير فيها تكتيكية
 المجتمـع  علـى  الهيمنـة  عملية هو الدينية،

                                                           
 أنواع؛ ثالثة اإلرهاب، فيها يتواجد التي البيئات 1

 الجماعات مع والمنهج بالعقيدة منسجمة بيئة
 عام بعد العراق في نادرة أصبحت وهذه اإلرهابية
 وهذه عشائريا او اجتماعيا متخادمة وبيئة ،٢٠١٧

 جنوب في ابيةاإلره للجماعات األبرز المنفذ تعتبر
 وظيفية وبيئة كركوك، وجنوب االنبار وغرب نينوى

 في تنتشر التي القرى في ناشط منفذ وهذا اقتصادية
 .ديالى ومحافظة الدين صالح محافظة مدن أطراف

 التنشـئة  بعمليـة  أشـبه  الـدعوي  بالتدرج
 .االجتماعية
 الراديكالي الفكر وعودة العشائرية البيئة
 الجهادي
 السـلفية  الجماعـات  معسـكرات  نشأت
 تـردي  على فعل ردة باعتبارها ،2الجهادية
 المـالكي  حكومـة  قيـادات  بـين  العالقات
 الشـمالية  المنطقـة  فـي  السـنية  والعشائر
 منصـات  ظهرت2012 نهاية في .والغربية
 السـني  الحـراك " ب عرفت التي االحتجاج

 البعثيـين  مـن  خليطًـا  وضمت ،3"الشعبي
 الجهاديـة  والسـلفية  خـوان واإل والمتصوفة
 الصراع ماحتدا وبسبب العشائرية، والقيادات

 رافـع  حينهـا  الماليـة  ووزير 4المالكي بين
 فقـد  والنفوذ، السلطة تعزيز على 5العيساوي

 المساجد ئمةأو العشائر شيوخ من عدد تداعى
 فـي  األحـزاب،  وقادة السني فتاءاإل وعلماء
 المـالكي  بطمـوح  لإلطاحة السنية، المناطق
 .ثالثة بوالية

                                                           
 :انظر 2

https//:www.aljazeera.net/programs/rest
-of-the-story/2019/1/14/الحركات-

-من-تتحول-ولماذا-نشأت-كيف-الجهادية
 .العالمية-إلى-اإلقليمية

 الدولة تنظيم مؤلفين، مجموعة سعيد، حيدر :انظر 3
 بيروت ١ط العربي، المركز داعش، المكنى
 .١٧٣-١٧٢ص ،٢ج ،٢٠١٨

 وزراء ورئيس اإلسالمي الدعوة حزب عام آمين 4
 .)٢٠١٤-٢٠٠٦( العراق لجمهورية

-٢٠٠٦( بين للفترة السنية القيادية الوجوه أبرز 5
٢٠١٣(. 
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 فـرع  القاعـدة  تنظـيم  من الصلبة النواة
 علـى  الغاضبة البيئة هذه استثمرت راق،الع

 ومخيمـات  مـدن  في تنتشر وبدأت الحكومة
 ل البيعـة  ألخـذ  مجالس وتعقد االعتصام،

 والتوسـع  االنتشار هناك فحققت ،"البغدادي"
 عـدا  نفوذها انحسر أن بعد والسريع، الكبير
 ووادي نينوى وجنوب الثرثار حوض مناطق
 أقـل  هو بعدد وبدأوا راوة، وجزيرة حوران
 العــراق، كــل فــي إرهــابي 1000 مــن

 .1ضعيفة اقتصادية وبإمكانيات
 

 مـن  عدد باهتمام حظيت قد الشهادة هذه
 التـدوين  سياق في وجاءت والمحللين الكتاب

 المقنعـة  المتواترة الشهادات وذكر والتوثيق
 .2بها يعتد التي

 الغربيـة  الحـدود  فـي  داعش نشأت فقد
 بغـداد  همالبإ ،3السورية والشرقية العراقية
 تلك عشائر أبناء من البعض ومباركة ودمشق
 االستراتيجي البعد وكان الجغرافية، المناطق

 .4ذلك وراء الكبير الدافع هو

                                                           
 اورفلي، نزار ترجمة الفتنة، كيبيل، جيل :انظر 1

 ١٤٤-١٣٩ ص ،٢٠٠٤ بيروت ١ط الساقي، دار
 .للظهور وقابليتها القاعدة مطاردة

 ودولة نينوى عشائر شمدين، نوزت :انظر 2
  عام نيريج لشبكة استقصائي تحقيق الخالفة،

٢٠١٥، http//:www.nirij.org/p?=1234  
 إلى التقدم الخالفة دولة ،الجبار عبد فالح :انظر 3

 ،٢٠١٧ بيروت العربي، المركز الماضي،
 .١٥٥ص
 التاريخي التكوين باروت، جمال محمد :انظر 4

 ..العربي المركز السورية، للجزيرة الحديث

 في يطغى أن يجب االستراتيجي البعد إن
 داعـش  تنظـيم  نشـأة  ملفـات  مع التعامل

 أنه ويزعم ودمشق، بغداد ضد فهو والقاعدة،
 وعـدم  ليـه ع السكوت كان لذا ،5السنة مع

 كما السنة، غالبية من 2013 عام طيلة انتقاده
 تعامل التي للكيفية تهتم ال كانت بغداد كانت

 كانت بل ،6المناطق تلك أهالي مع داعش بها
                                                           

 للنزاعات مباشر نتاج هو :األهلي الصراع 5
 تلك ألطراف الحاضنة البيئات بين األهلية المسلحة

 الثاني )البروتوكول( وفق عريفبالت وهي .النزاعات
 /آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي
 المنازعات ضحايا بحماية المتعلق 1949 أغسطس
 النزاعات :األولى مادته في الدولية غير المسلحة

 المسلحة، قواته بين معينة دولة إقليم على تدور التي
  مسلحة وقوات
 تمارس رى،أخ مسلحة نظامية جماعات أو منشقة
 ما السيطرة، إقليمه من جزء على مسؤولة قيادة تحت

 .ومنسقة متواصلة عسكرية بعمليات القيام من يمكنها
 وقانون اإلنساني الدولي القانون "يازجي، أمل :انظر

 مجلة ،"والواقع النظرية بين المسلحة النزاعات
 :دمشق والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 ص ،2004 األول، العدد ،20 المجلد دمشق، جامعة
137. 

 السياسية القضايا من يزال وال اإلرهاب كان 6
 واألمم، والدول الشعوب منها عانت التي االجتماعية

 واختالف إليه النظرة واختالف تغير من وبالرغم
 تسمى ال والتي إرهابا تسمى التي األعمال إلى النظر

 زمن من تتغيرو تتعدد اإلرهاب صور أن إال إرهابا،
 عمال مجتمع في يعد فما آلخر، مجتمع ومن آلخر

 قاد ما بالطبع وهذا ذلك، غير غيره في يعد إرهابيا
 ما وهو اإلرهاب، حول المفاهيم وتغير اختالف إلى

 اإلرهاب لظاهرة الفلسفي تحليلنا أثناء سنالحظه
 بأركيولوجيا نسميه ما أو التاريخ عبر وتناميه

 وانتشارها الظاهرة هذه تطور ظنالح كما اإلرهاب،
 التكنولوجيا عصر العصر، هذا في خاصة

 العلمي باإلرهاب يسمى ما وظهور بل واالنترنت،
 وارتباطه للقارات، والعابر والبيولوجي التكنولوجي
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 وشـره  ،1يخصهم داخلي شأن ذلك إن تعتقد
 فـي  الحكـم  خصـوم  علـى  بالتأكيد سيقع

 .2العاصمة
 لها معقل أهم في داعش هزمت اتاريخي 

 صـنعت  التي األسباب لكن القديمة، الموصل
 عقـول  فـي  غرسوها التي واألفكار داعش
 العـراق  في وأنصارهم بهم المؤمنين وقلوب

 وبعد اجتثت، أو هزمت أنها يتأكد لم وسورية
 فلـول  ظهـرت  الموصـل  تحرير على عام

 األفكـار  هـذه  مـع  تتفاعل لوجستية وخاليا
ـ  األفكـار  لهـذه  كانت حيث الهدمية،  امكانً

والمنـاطق  المحررة المدن أرياف في اخصب 
 اظهـور  التطرف روح وظهرت المفتوحة،

وصحراء والتالل الجبال مناطق في اواضح 
                                                                                 

 وكثيرا .العنف وهي أال له المغذية األداة تعد بظاهرة
 وسلطتها بالدولة الداخلي اإلرهاب ارتبط ما

 االستبدادية، وقوانينها التوتاليتارية نظمةاأل خصوصا
 إن" Hannah Arendt أرندت حنة تقول وهنا
 التوتاليتاري النظام جسم في الوضعية القوانين مكانة

 الكلي اإلرهاب عليها يتسلط يني ال السياسي
 أو التاريخية الحركة مانح باعتباره وينتزعها
 .”وواقعها الطبيعية

 من واإلرهاب العنف“ .لغنيا عبد السكك، بو :انظر 
 Une Perspective = فلسفي منظور

Philosophique de la Violence et du 
Terrorisme = Violence and Terrorism 

from a Philosophical Perspective. 
pp.210-223.2017 Issue 50, pp 

 أن العسكري للنصر يمكن ال أوسع، نحو على 1
 قوات دون من حررةالم للمناطق االستقرار يجلب
 .القانون حكم دون ومن فعالة شرطة

 داعش، المكنى الدولة تنظيم بشارة، عزمي :انظر 2
-١٦٩ص ،١ج ،٢٠١٨ بيروت العربي، المركز

١٧٥. 

 علـى  اورد نينوى، جنوب والحضر البعاج
 اغتيـاالت  إلـى  داعش فلول لجأت هزيمتهم
 العشائر وشيوخ المناطقيين للمختارين منظمة
 يـار واخت والمناطقي، العشائري الحشد وقادة

 عامة إرهاب ألجل للتصفية، كهدف الرموز
 من وردعهم تخويفهم يضاأو العودة من الناس

 على وإجبارهم الحكومية القوات مع التعاون
 التـي  الطويلـة  األذرع حرب تاوات،اإل دفع

 بأسـاليب  كـانوا،  حيثما عدائهمأ إلى تصل
 حتى إرهابية لعمليات نموذج الشبح، المقاتل

 تحريـك  يضـا أو باألمن ثقته المواطن يفقد
 في طائفية وأ قومية فوضى بتجاه العام الرأي

 .اديني والمختلطة عليها المتنازع المناطق

 

 ملف في اعتُمدت ومحلية دولية منظمات
 النفسـي  والعـالج  المجتمعي االندماج عادةإ

 علـى  المحـررة  المدن ومساعدة والتربوي
 إدارات مـن  البعض وألن االستقرار، تمكين

 اإلعـالم  بحـب  مليئة كانت المنظمات هذه
 التفـاؤل،  تؤشـر  التـي  الصورة وصناعة
 النـاس  وحب باألمن الشعور تنشط وبرامج
 .3المر الواقع عن النظر بغض والحياة

                                                           
 "كوكبرن باتريك" البريطاني الصحفي ويرسم 3

 التي المنطقة موقف في التحوالت من جانب صورة
 األكر الفاعل مرزا "داعش" ل "الحاضنة البيئة" تشكل

 إلى بالعراق "داعش" أحرزه فيا –الحاسم ربما بل –
  استفاد فقد السنة؛ للعرب السياسي التهميش

 وكانت العراق، في "السني التغييب" من "داعش"
 سلمية 2012ديسمر في السنة بدأها التي االحتجاجات

 المالكي نوري الوزراء رئيس فشل لكن البداية، في
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 أن يبــدو الجغرافــي، المســتوى علــى
 أولويته، ارتفعت "القريب العدو" ضد الصراع
 ويرتبط ،"البعيد العدو" ضد بالصراع مقارنة

 األوسـط  الشـرق  في األوضاع عةبطبي ذلك
سوريا وفي ا،عموم من يجعل ما ا،خصوص 

 اتجاهات تحديد في احاسم السوري الصراع
 مـن  الـرغم  على إذ الجهادية، المجموعات

 علـى  الجهاديـة  المجموعـات  تركيز توقع
 لتلـك  األيديولوجيـة  الطبيعـة  فإن الداخل،

 العـدو " ضـد  التحول تستبعد ال المجموعات
 مالمحه ستتبدى ما وهو وقت، أي يف "البعيد
 بين داخله في القائم الصراع الجهاديين بحسم

 .األيديولوجية والشرعية الموارد
 

 النزعـة  تزايـد  يالحـظ  وذاك هذا وبين
 كتنظـيم  امتشدد اتنظيم إن حيث الراديكالية،

 يجد بات والشام العراق في اإلسالمية الدولة
ـ "و ،"امفرطً" القاعدة تنظيم  بشـكل  ،"امتهاونً
ـ  األكثر الفكر توالد سهولة إلى يؤشر  اتطرفً
1البعض بعضه من اوتشدد. 

                                                                                 

 في مجزرة إلى باإلضافة ،السنة غضب احتواء في
  ما مقتل عن أسفر( 2013 أبريل في الحتجاج مخيم

 "السلمي االحتجاج" حول )شخصا خمسن عن يزيد
 :داعش كوكبرن، باتريك :انظر "مسلحة مقاومة" إلى

 دار بيروت،( حبيب ميشلن :ترجمة الجهادين، عودة
 .49 ص )2014 األولى، الطبعة الساقي،

 ثالثة :القاعدة بعد ما".بطل ادمر الشيشاني، :انظر 1
 "الجهادية السلفية تنظيمات في كبرى تحوالت
 ،١ العدد ،١ المجلد ،٢٠١٤ .األحداث اتجاهات

 .٣٩-٣٦ص

 وفروعها القاعدة ظهور من الهدف
 هـو " القاعدة" منظمة إنشاء من الهدف إن
 أذهـان  فـي  حيـة  الجهاد فكرة على اإلبقاء

 وأن سيما ال أفغانستان في العرب المتطوعين
 عـن  تنم تسمية هي إنما ااصطالح" القاعدة"

 يجهـر  ولـم  ودائمة، طالئعية قتالية منظمة
 اجتمـاع  في إال مرة ألول " القاعدة" بتسمية
 :بتاريخ الدن بن أسامة عقده

 الرسمي الصعيد على أما ،11/08/1988
 :بتاريخ أنشئت قد" القاعدة" منظمة فإن

 ولم الجهاد مواصلة بهدف 10/09/1988
 شـهر  اعتداءات بعد إال التسمية هذه تشتهر
 الواليات سفارتي تفجير تم حيث 1998 أوت

 بتنزانيا السالم دار من بكل األمريكية المتحدة
 250 عـدد  تسـجيل  تم أين بكينيا ونيروبي
 هـذه  استعمال فيها تم مرة أول أما ضحية،
 كان فقد" الدن بن أسامة" طرف من التسمية

 ضد المنظمة هذه شنتها التي الهجومات عقب
ــداف ــى أه ــات أرض عل ــدةا الوالي  لمتح

 إنهــا .11/09/2001 :بتــاريخ األمريكيــة
 اقتـراب  تكـريس  شـهدت  قد ثانية مرحلة

 الجماعـة  أطروحـات  مـن  أكثر" القاعدة"
 أيمــن :”طــرف مــن الممثلــة المصــرية
 حرب أثناء جرى ما بفعل وذلك" الظواهري

 .19912 سنة الخليج
 النـوع  هذا يتسم :اتيةهمم منظمة" القاعدة

                                                           

2 ��ة ����“ .��اد ����، :ا����$�$� #"�!  :ا��% 

 .٤٢ص ،٣ا�0�د ،٢٠١٥ .�$*+*�$'$(� "�'�$&ة
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 شكل في تكون" مةمه" بوجود المنظمات من
 يسـهل  حتى الواضحة الجهود من مجموعة

 إلـى  يسـعوا  أن األعضاء جميع على بذلك
 هـذه  تكون أن ضرورة إلى إضافة تحقيقها
 الحصـري  االختصاص ومن فريدة الجهود

ــة ــك للمنظم ــى وذل ــوال عل ــمح من  يس
 ،1طبيعـي  بشـكل  تتطور أن يديولوجيتهاأل

 المنظمـات  مـن  النوع هذا قوة فإن وبالطبع
 التي القيم من لعدد أعضائها تقاسم في تكمن
 لـذلك  بينهم يربط الذي األسمنت دور تؤدي
 إلـى  يطمحـون  الـذين  األفراد سلوك فإن

 تلقيـنهم  طريق عن صقله يتم فيها االنخراط
 الشـعور  لـديهم  يتقـوى  حتى عقدية تعاليم

 يحق وحينئذ األيديولوجيا، تلك إلى باالنتماء
 كتعبيـر  لقراراتا اتخاذ في يشاركوا أن لهم

 تعرفـه  الذي الالمركزي التسيير عن حقيقي
 بأنـه  األولى للوهلة يظهر قد .المنظمات هذه
 مـن  النـوع  بهـذا  لألفراد لمراقبة وجود ال

 بـالعكس  يمـارس  الواقع في لكن المنظمات
 عـن  ذلـك  يكون بحيث للمراقبة قوي شكل

 فقـط  فيه يسمح حد إلى" القيم تقاسم" طريق
 السائدة األيديولوجيا تأويل ارإط في بالمناقشة
 .2بالمنظمة

                                                           
1 Henri MINTZBERG, Le management 
voyage au centre des organisations. 
2ème édition, Paris:  
Editions d’Organisations, 2006, p.399-400.  
2 structure organisationnelle d’Al  
Qaida)), Texte produit dans le cadre du 
cours CRI 6224, ERTA-TRCG, 2006.  

 داعش إلى القاعدة من
 مسـتمدة  جهاديـة  تنظيمات ظهرت وقد
 وربمـا  األم الجهاد قاعدة تنظيم من أفكارها

 تركتـه  مـا  حيث عدوانية، أكثر نهج تبنت
 جهادي مد تغلغل استمرار من العراق حرب
 وعـدم  العربية الثورات خلفته ما إلى إضافة
 الشـعوب  بظـروف  الـدولي  نتظمالم مباالة

 العديـد  مصالح لتحقيق والتهافت المستضعفة
 حسابات في المناطق بعض أدخل الدول من

 وإسـالمية،  عربيـة  مجتمعات ثمنها تؤدي
 .والعراق الشام بالد خاصة

 القوات طرف من الزرقاوي اغتيال فبعد 
 يونيـو  حزيـران،  فـي  بالعراق األمريكية

 مشـتعلة،  انـار  وراءه ترك والذي ؛2006
 وبعد التنظيم زعامة المهاجر حمزة أبو تولى
 اإلعالن تم األخير هذا قيادة من اتقريب شهر
 بزعامة "اإلسالمية العراق دولة" تشكيل عن
 األمريكيـة  القـوات  لكن البغدادي، عمر أبو
 البغـدادي  اسـتهداف  في نجحت أخرى مرة

 أبريـل  نيسان، في وذلك حمزة أبو ومساعده
 البغـدادي  بكـر  أبو التنظيم ارفاخت ،2010

 الحسـيني  البغدادي بكر بأبي احالي المعروف
 وتطلـق  دعـاء  أبو ينادونه كما أو القريشي

 واسـمه  ،"الشـبح " األمريكيـة  القوات عليه
  .البدري إبراهيم الحقيقي

 بـين  ما الممتدة الفترة أن بالذكر وحري
 مـن  التنظيم إضعاف شهدت 2010و 2006
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 بشـكل  والعراقيـة  كيةاألمري القوات طرف
 العراقيـة  الصحوة قوات شكلت بعدما كبير،

 السـنية،  المنـاطق  فـي  العشائر مقاتلي من
 كبـار  مـن  34 من أكثر اعتقلت ثم وقتلت

 من األمريكية القوات انسحاب وبعد القياديين،
 بدولـة  عـرف  مـا  شن 2011 سنة العراق
 العنيفة التفجيرات من عدد اإلسالمية العراق

 .بغداد العاصمة في خاصة لعراقيةا المدن في

 

 وسيولة الضحايا آالف حصد في تسببت 
 األمريكيـة  القيـادة  جعل مما .عارمة أمنية

 ماليـة  مكافـأة  دوالر أالف عشـرة  تعرض
 وكان قتله، أو البغدادي بكر أبو على للقبض

 أطلـق  حملـة  إعالن اآلخر الطرف فعل رد
 شـملت  العراقية السجون جدران كسر عليها
 المئات عن لإلفراج وأدت الهجمات تعشرا

 .غريـب  أبو سجن من خاصة المعتقلين من
 اإلسالمية الدولة ظهور أن البيان عن وغني

 فالتنظيم ااعتباطي اأمر ليس والشام العراق في
 مـن  عمل بمراحل مر قد الخالفة إعالن قبل

 مـا  كـل  واستيفاء أوراقه لملمة على خاللها
  .المنطقة في دولةال مفهوم طابع إضفاء يمكن

 أعلـن  2014 يونيـو  حزيران، 29 وفي
 محمد أبو" داعش تنظيم باسم الرسمي الناطق

 هـذه  وأن الخالفـة  دولة قيام عن" العدناني
 مـن  فيهـا  والعقد، الحل بأهل ممثلة األخيرة
 الشـورى  ومجلس واألمراء والقادة األعيان

 بكـر  أبو ومبايعة المسلمين خليفة وتنصيب

 وخليفة إمام بذلك وصار البيعة لفقب البغدادي
 وفـروع  وسـورية  العراق في القاعدة لفرع

 بين اندماج إلى امشير البيان جاء وقد .خرىأ
 التـابع  العـراق،  في اإلسالمية الدولة تنظيم
 إال السـورية،  النصرة وجبهة القاعدة لتنظيم

  .الفور على االندماج رفضت األخيرة هذه أن
 
 الطـرفين  بين معارك اندالع في سبب ما
 داعش" تنظيم إن القول ويمكن متقطع، بشكل

 القاعـدة  تنظـيم  زعيم طاعة عن خرج قد"
 علـى  اعترض حيث الظواهري أيمن الشيخ
 للتركيـز  لدعوتـه  االستجابة ورفض سلطته
 النصـرة،  لجبهة سوريا وترك العراق على
 المسـلمين  كل لضم الدعوة البيان شمل كما

 جديـدة  تراتيجيةاس ولتبين وحيدة، راية تحت
 أن فقبل الجهاد، مستوى على راديكالية أكثر

 العـدو  قتل على الجهاد قاعدة من التركيز تم
  .له المواليين أو الغرب في المتجلي البعيد
 

 لتبلـور  البغـدادي  بكر أبو سياسة جاءت
 األصول من عدد حول ترتكز فكرية مالمح
 الخالفـة  دولـة  تأسـيس  على العمل :أهمها

 تطبيق إلى والدعوة المسلحة، بالقوة اإلسالمية
 عـدم  وكـذلك  اإلسالمية، للشريعة الفوري
 والحكوميـة  األمنية األجهزة في العمل جواز

 وثقافتـه  الغربـي  التعليم ورفض الدولة، في
 مبـادئ  أهم ترتكز كما التعليم، نظام وتغيير
 هللا الحاكميـة  إثبـات  :على الجماعة وأفكار
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 حكـام  كـل و الديمقراطيـة،  وتحريم وحده
 .1كفار الديمقراطية

 السلفي العقدي الطابع بين المزج يتم وهنا
 .قطب للسيد السياسي والطابع

 تترس إذا المسلم قتل جواز وهو :التترس
 لتبريـر  شـرعي  كأساس ويعتمد الكافر، به

 التي االنتحارية أو العسكرية العمليات بعض
 المبدأ وهذا المسلمين، بعض قتل عنها تترتب
 الراديكاليـة  التنظيمـات  بعـض  ليهإ تستند

 .المتشددة
 وهـو  :المسلمين غير قتل وجوب مذهب

 كفتاوى العصور عبر فتاوى لعمق امتداد يعد
 ودسـتور " ماردين فتوى الحراني تيمية ابن

 للشـيخ  الوهابي وللنهج واإلرعاب، اإلرهاب
 فكـر  واعتمـاد  ...الوهـاب  عبد بن محمد

 ديسـتم " داعـش " تنظـيم  أن كما .اإلخوان
 المنظـرين  الشـيوخ  من المبدأ هذا مقومات
 محمـد  أبـو  مثل العصرية الجهادية للسلفية

 أغلب ويرى ...الفلسطيني قتادة وأبا المقدسي
 أخـذ  علـى  مبنـي  المذهب هذا أن العلماء
 حسـب  اجتهاداتهم بنوا الذين الفقهاء مذاهب
 لبعض السطحي للمنظور يفسر كما .واقعهم
 المتناولـة  النبوية واألحاديث القرآنية اآليات
 الجماعة أنهم داعش معتقدات الجهاد لمفهوم

  .2والنجاة التغيير يدها على سيأتي التي

                                                           

1 �6" %�$5 ه* �� :ا���> ا�;��ق ��9 �8$�%7" دا 

�ة��� ا���D8 ا����FG$�، ا�E$�ة ا��CAD، دو�� إ�Aن و<'= ا�

�$�H��ان،11 ا�I&> *$�*I 2014، JIرة %�ر�I&�20 ا 

 2014 دF�8I� اNول آ��*ن
 الحرب أبعاد“ .الواحد عبد ملود، أوالد :انظر 2

 إلى الجهاد قاعدة أطروحة من اإلرهاب على العالمية

 القاعدة إلى داعش من
 عليها يسيطر التي األراضي انكماش يعني

 القاعدة أن المتوهمة خالفاته ونهاية "داعش"
 جديـد  من الجهادي المشهد لتصدر ستستعد

 عقب كبيرة صورةب مكانتها تراجعت أن بعد
 مؤشرات عدة وهناك ،"داعش" تنظيم ظهور
 :منها ذلك على
 سـوريا  في لداعش الوشيك االنهيار -１
 العمليـات  عقـب  العراق في انهيارها وبعد

 عـن  فضـالً  هناك، ضده المكثفة العسكرية
 خراسـان  واليـات  في "داعش" تمدد تراجع
 وجـود  بسـبب  سياآ وشرق فريقياأ وغرب

 هنـاك،  للتنظـيم  ئـة مناو متطرفة تنظيمات
 .3القاعدة تنظيم خاصة
 أكثر اأتباع األخير امتالك عن فضالً -２

وحتـى  .األفريقيـة  القـارة  في وأقوى اعدد 
 تنظـيم  تتبـع  كانت التي للتنظيمات بالنسبة
 إلـى  والءهـا  ونقلت أفغانستان، في القاعدة

 حققها التي الميدانية النجاحات عقب "داعش"
 مثـل  الخالفة، وإعالنه والعراق، سوريا في

 ثم ،2015 عام نيجيريا في حرام بوكو تنظيم
 وتنظـيم  العربـي  المغرب في القاعدة تنظيم

 أن الملحـوظ  فمـن  الصـومال،  في الشباب
 وهـي  كبيـرة  بدرجة شكلية كانت المبايعات

                                                                                 

 راساتللد المنارة "اإلسالمية الخالفة دولة تنظيم
 .٢٠١ص ،١٤العدد ،٢٠١٦ .واإلدارية القانونية

 تصدر مؤشرات :داعش تقهقر" .صمويل ماريرو، 3
 اتجاهات "العالم في المتطرف المشهد القاعدة

 .٣٧-٣٤ص ،١٨العدد ،٢٠١٦ .األحداث
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 أي عليهـا  يترتـب  لم إذ وظيفية، اقتصادية
 خالفـة  بسقوط المتوقع من تنظيم بين تعاون

 التنظيمات تلك تتراجع أن الوهمية، "داعش"
 تنظـيم  رايـة  إلـى  وتعود له، مبايعتها عن

 .1أخرى مرة القاعدة
 كـان  الدولـة  تنظيم وفكر منهج إن -３

الجهادية الحالة داخل امرصود وداخل اعموم 
 "أباد أبوت" وثائق عليه دلت ما وهو القاعدة،

 يداخل كنقاش احازم ارأي بعضها أظهر يوالت
 فـي  كما ،“العراق في  ميةاإلسال الدولة” تجاه

 الدن بـن  أسامة إلى ياألمريك عزام رسالة
 أو ينبغي، كما مؤثرة كانت أنها يبدو ال يوالت
 فـي   وإنجازه التنظيم، وحدة قدمت يالت تلك

 رسالة في   كما المسلمين، دماء على العراق،
 يالليب اهللا عطية من فيها يطلب يالت الدن بن

 مـن  ماإلسال أنصار جماعة شكوى معالجة
 وإن خـواطرهم  بتطييـب  “الدولـة ” تعديات
 ”هـذه  مـع  للوحدة ودعوتهم !الكالم بمجرد
ـ  الحـق  حلـول  مستوى أن يأ !“الدولة ي ف

 أنصار في   منه أقوى للتنظيم التابعة ”الدولة”
 ال ولكـن  نفسـه  للتيـار  تنتمي يالت اإلسالم
  !للتنظيم تنتمى

                                                           
1 Mona Alami, August 5, 2016, “Jabhat 

al-Nusra’s Rebranding is More than 

Simple Name Change, Al Monitor, 

accessible at: http://www.al-

monitor.com/pulse/ 

originals/2016/08/jabhat-al-nusra-sever-

al-qaeda-focus-local-syria.html (Last 

accessed: August 25th, 2016) 

 قـدمت  القاعدة فإن ذلك من أكثر بل -４
اتنظير اشرعي اوسياسي إقامـة  يبرر اوفكري” 
 لسـان  وعلى ،“العراق في   اإلسالمية الدولة

 يقولـه  ما بعض يناقض بما نفسه يالظواهر
 انتهت .الشام إلى تمددها به يرفض مما اآلن

ـ  الوصول إلى هذه القاعدة سياسات  يالطبيع
ـ  ”الدولـة  تنظيم ”لمستوى  اآلن تـتهم  يالت
 اعالصـر  ليتركـز  باالنحراف، يالظواهر

 ثبـات إ محاولـة  على الطرفين بين يالدعائ
ــدق ــي واألدق األص ــة ف ــار حراس  األفك
 لتمثيـل  أهليـة  األكثـر  يوبالتال التأسيسية،

 2“!الحق على والداللة الوحي

 خيـار  "داعش" أمام يكون ال وقد بل -５
 صـغير  كشريك السابق لوضعه العودة سوى
 بعـض  انشـقاق  حتـى  أو القاعـدة،  لتنظيم

 ،"ماأل القاعـدة " للقاعدة وانضمامهم عناصره
 عن لوائه تحت انضوت التي التنظيمات وتلك

 عناصره بعض انشقاق حتى أو له، مبايعتها
 .للقاعدة وانضمامهم

 فيه "داعش" يحارب الذي الوقت ففي -６
 وتظهــر ويســقط، تبايعــه، ال جماعــة أي

 الشـرعية،  عنها تكتيكيا للتفاعالت استجابتها
 تؤمن القاعدةف المحلية اختالف القاعدة تبدي
 المحلية، الجماعات مع قوية تحالفات" بإقامة
 تنظـيم  عالقـة  فـي  يتضح كما على، قائمة

                                                           
2 ��ة دا�6 .��ه� ،�GO�C :ا���� ا�0�P :وا�

�$Q$%ا�'RSآ� .وا�T �'�� �وا��; ��C�E"G ا�$*م ا�

VI'*ز�ن واA�X٣١ص .2017 ،وا. 
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 المشترك والتدريب القتال بطالبان األم القاعدة
 مـن  بغيرها النصرة جبهة أو أفغانستان، في

 مـا  وهـو  سوريا، في المتطرفة الجماعات
 خـالف  علـى  وذلـك  البقاء، على يساعدها

 .داعش

 تمتلك القاعدة فإن أخرى، جهة ومن -７
 السـكان  مـع  التعامل كيفية في أفضل خبرة

 بأفكـار  إيمانهـا  من الرغم فعلى المحليين،
 لينـة  بطريقة أوامر يتعاملون فإنهم متطرفة،

 والـذي  ،"داعـش " تنظيم عكس على معهم
 القاعدة لتنظيم المركزية القيادة امرار تجاهل

 كـي  وحشـيتها  من بالحد باكستان في األم
 حينما وذلك العراقيين، وعقول قلوب تكسب

 فـي  األم التنظيم يتبع واليزال "داعش" كان
 فـي  القاعـدة  تنظيم" يسمى وكان باكستان،

  .1"العراق

 الدولة، فشل على يرتكز القاعدة فكر -８
 وال تعـيش  ال وهـي  المجتمعات، وهشاشة
 وغير ا،سياسي معتدلة أنظمة ظل في تترعرع
 وأخواتها" القاعدة" نإ حيث دموية، أو قمعية،

 سياسية، خصومة خالل من رسالتها تتبلور ال

                                                           
1 Robert Swift, How the Islamic State 
Went From Unruly Subordinate to 
Dominant Rival, The Media Line, 
February 12, 2016, accessible at: 
http://www.jpost.com/ 

Middle-East/Strategy-not-Ideology-

Differentiates-ISIS-from-Al-Qaida-

444710 (Last accessed: August 17th, 
2016. 

 بـالمفهوم  معارضـة  تكون أن تريد ال وهي
 ا،وكفـار  أعداء تريد هي بل للكلمة، التقليدي
منهم خالص ال إنه لتقول "تشيطنهم" اوأشرار 

 مـن  ينـال  الذي العسكري والعمل بقتلهم إال
 لمسلحا يالعنف منحاها في تنجح وهي قوتهم،

 المعيشـية  الظروف توظيف في تتمكن حين
 الحل بأن مجنديها إلقناع بلد أي في الصعبة

 تلـك  علـى  القضـاء  هـو  الظـروف  لهذه
 هـذه  عـن  المسئولية تتحمل التي الحكومات
 بخـالف  المـالي،  الفسـاد  بتقنينها الظروف

 يجرائإ كبديل نفسها وضع تريد التي داعش
2للحكم اونظام.  

９-  

ـ  ألوضـاع  اوفقً -１０  مـن  لك
 اوأخذً العراق، في" القاعدة"و "داعش "تنظيمي

 التنظيمـين " بين التنافس تجربة االعتبار في
 إن :القول يمكن والعراق، سوريا من كل في"

 بين ما العالقة لمستقبل ضعيف احتمال هناك
 التنافس تصاعد في يتمثل .والقاعدة "داعش"

 :مفتـوح  صراع في الدخول ثم ومن بينهما،
 بشكل" القاعدة" نفوذ تنامي على ذلك ويعتمد
 شـمال  في بينهما التنافس يصل لم إذ أكبر،
 المواجهـة  درجـة  اآلن حتـى  ديالى شرق

 فـي  يـدخال  أن المحتمل من ولكن .المسلحة
 علـى  الـبعض  بعضهما مع مباشر صراع
 .المتوسط المدى

                                                           
2 ،�H*GD�ا ��E�".ب�E�ا =G��ة �> اXره�ب ��� إ�= ا�

6��، ،٢٠١٥ .اNوZT [Rون "داGQ��د ،٢٥ ا� ،١٥١ ا�0

 .١٧٣-١٦٥ص
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 بين التعاون احتمال فرص  -１１
 وحمـرين  الحويجـة  فـي  "والقاعدة داعش"

 الثرثـار  وجزيرة سامراء رةوجزي وخانقين
 مـا  وإذا نبـار األ وصـحراء  راوة وجزيرة

 االنقسـامات  اسـتغالل " القاعدة" استطاعت
 جـذب  مـن  وتمكـن " داعش" داخل الحادة

 التهدئة خالل من وذلك إليها، إضافية عناصر
  .ذلك تجيد والقاعدة واالحتواء

 فـي  يـنجح  نأ يمكن قوي احتمال  10
 فكرة على وميق فريقياأ وغرب واليمن سوريا
 عـن  تختلف المناطق هذه أوضاع أن مفادها

 قد فيها اآلن قوة األقل" داعش" وأن العراق،
 مـع  الـراهن  القوت في التعاون إلى يضطر
 اتطرفً أكثر قوة اسوي ليشكال" القاعدة" تنظيم
 تلـك  في الراهنة األوضاع الستغالل تسعى

 مـن  المزيـد  تحقيق أجل من الهشة المناطق
 منهما كل يستفيد أن على ،"الجهادي" االنتشار

  .اآلخر بإمكانيات

 المبالغـة  قبيـل  من يكون ال الختام، وفي
 عـودة  تشهد سوف القادمة الفترة إن :القول

 تتراجع وأن الجهادي، المشهد لتصدر القاعدة
 عـن  المحلية اإلرهابية التنظيمات من العديد

 مرة القاعدة لراية وتعود ،"داعش" ل مبايعتها
 مـن  المنطقـة  دول أمام يكون ولن ى،أخر
 العنيـف،  التطرف ظاهرة من للتخلص سبيل

 المسـلحة  الصـراعات  وقـف  خالل من إال
 .لإلصالح برامج في المنطقة دول وشروع

*** 
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 أشكال التهديدات اإللكترونية
 

إعداد نوران شفيق مدرس مساعد بقسم      
العلوم السياسية، كلية االقتصـاد والعلـوم       

 )كتاب من فصل(سية، جامعة القاهرة السيا
 

تتعدد أشكال الهجمات اإللكترونية التي يتم      
فيها استخدام األسلحة السـابق ذكرهـا، وإن        
كانت األهداف الكامنة وراء عدد كبير مـن        
هذه الهجمات هي أهداف تقليدية كالتجسـس       

 والتي بات   ،وسرقة المعلومات وشن الحروب   
ون إلى آليات   ؤعديد من الفواعل الدوليين يلج    

وعلى الرغم مـن تعـدد      . إلكترونية لتحقيقها 
صور وأشكال الهجمات اإللكترونية، غير أنه      
من الممكن تقسيمها إلى أربـع مجموعـات        

 :رئيسية نوضحها كالتالي
 التجسس اإللكتروني 
 cyber espionageالتجسس اإللكتروني   

هو القيام باختراق شبكة أو جهاز إلكترونـي        
معلومات الموجـودة عليـه،     بهدف سرقة ال  

 ما تكون على درجة كبيرة مـن        والتي عادةً 
األهمية، سواء أكانت معلومات عسـكرية أم       
اقتصادية أم صناعية أم تجارية أم غيرهـا،        
وهو ما يترتب عليه آثار استراتيجية فادحـة        

 فلقــد غيــرت ،فــي الطــرف المســتهدف
التطورات التكنولوجية في العصر الحـديث      

ليات التجسس التقليدية، إذ توفر     من طبيعة عم  

اآلليات اإللكترونية واإلنترنت فرصا جديـدة      
أقل تكلفة وأقل خطورة للفواعل من الـدول        

 .وغير الدول للقيام بعمليات التجسس
 

وتوضح عديد من التقـارير أن عمليـات        
التجسس اإللكتروني في تزايد مستمر، فوفقًا      

كة آي  ألحد التقارير األمنية الصادرة عن شر     
 بلغ عـدد عمليـات التجسـس        IBM بي إم 

 مليون حالـة علـى     237اإللكتروني حوالي   
مستوى العالم في الستة أشهر األولى من عام        

ــات . 2005 ــر أن المؤسس ــر التقري وأظه
الحكومية هي األكثـر عرضـة للتجسـس        
اإللكتروني، كما تأتي الواليات المتحدة على      

ع من  قمة قائمة الدول التي تتعرض لهذا النو      
 2005ففي النصف األول من عام      . الهجمات

 12تعرضت الواليات المتحدة ألكثـر مـن        
. مليون هجوم إلكتروني بغـرض التجسـس      

وتأتي في المرتبة الثانية فـي العـام ذاتـه          
، والصـين   ) مليـون هجـوم    1,2(نيوزلندا  

 ). مليون هجوم(
وألن هذه الهجمات تستطيع إحداث خسائر      

بحت عديد مـن    كبيرة في وقت محدود، أص    
الدول تلجأ إليها، إمـا فـي خـالل أوقـات           
النزاعات السياسية والتوتر السياسي مع دول      
أخرى، وإما في وقت الحروب بالتزامن مع        

ومن أبرز أمثلة   . العمليات العسكرية التقليدية  
التجسس اإللكتروني الذي تقوم به دول ضـد     
أخرى هو ما ورد في تقرير لجنة التحقيقات        
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كلها البرلمان األوروبـي فـي عـام        التي ش 
 والذي اتهم الواليات المتحدة باستخدام      2001

 Echelonشبكة تجسس إلكترونية تحت اسم      
network       تأسست في أثناء الحرب البـاردة 

للتجسـس وسـرقة المعلومـات الصــناعية    
 )1(.الخاصة بالصناعات األوروبية

وكذلك االعتداءات التي اتهمـت الصـين       
التي قامت من خاللها بالتسـلل      بالقيام بها، و  

إلى مؤسسات حكومية في كل من الواليـات        
المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة بما فـي       
. ذلك وزارة الدفاع األمريكيـة والبريطانيـة      

ولقد أطلق على هذه االعتـداءات هجمـات        
 Titan Rain attacksاألمطار العمالقـة    
 واستمرت حتـى  2002والتي بدأت منذ عام    

 .2007 عام
 

كما وجهت االتهامات إلى الصين أيضـا       
ــبح   ــبكة الش ــات ش ــي هجم ــالتورط ف ب

GhostNet   والتي كشفت عـن     2009 في ،
وجود شبكة تجسس كبيرة تقوم باختراق عدد       
كبير من المؤسسات والوزارات الحكوميـة      
والشركات واألهداف االستراتيجية في عـدد      
من الدول كإيران والهند وجنـوب إفريقيـا        

 . انيا وباكستان وغيرهاوألم

                                                           
(1) 

Clay Wilson. (2009). Cyber Crime. In 
Franklin D. Kramer et al (eds.), 
Cyberpower and National Security 
(pp:415-436). Potomac Books, Inc. 
pp:418-426 

ولكن تجدر هنا اإلشارة إلـى أن الـدول         
ليست هي الهدف الوحيد لمثل هذه الهجمات،       
وإنما أيضا الشـركات سـواء التجاريـة أم         
اإلعالنية والمنظمات غير الحكومية، والتـي      
أصبحت تتعرض هي األخرى لعديـٍد مـن        

 .)2(.عمليات التجسس اإللكتروني
 الجرائم اإللكترونية 

على الرغم من محورية مصطلح الجريمة      
 في عديـٍد مـن      cyber crimeاإللكترونية  

الدراسات األكاديمية التي تتناول التهديـدات      
اإللكترونية في العصر الحديث، إال أنـه ال        
يوجد اتفاق علـى تعريـف محـدد لماهيـة      
. الجريمة اإللكترونية وعناصرها وأشـكالها    

يمـة  ولكن بصفة عامة، يمكن تعريـف الجر     
اإللكترونية على أنها تلك الجريمة التي يـتم        
فيها استخدام اآلليات واألسلحة اإللكترونيـة      
السابق ذكرها للقيام بهجوم إلكتروني بهـدف       

 )3(.تحقيق مكاسب مالية باألساس
فلقد وفرت التطورات التكنولوجية الحديثة     
مجموعة من اآلليات التي يتمكن من خاللهـا   

لجرائم بتكلفة ومخـاطر    األفراد من القيام با   
ومن ثم أصبحت الجرائم التقليدية تتم في . أقل

                                                           
(2) 

Paul Cornish et al. (March, 2009). 
Cyberspace and the National Security 
of the United Kingdom: Threats and 
Responses. A Chatham House Report. 
Royal Institute of International 
Affairs, the UK. pp:8-10 

(3) 
Kristin M. Lord & Travis Sharp (eds.). 
Op. cit. p:17 
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صورة إلكترونية على نطاق واسـع دون أن        
يكون هناك رادع أو آلية للعقاب، كمـا هـو          
. الحال في التعامل مع الجرائم اإللكترونيـة      

وأدى ذلك إلى ارتفـاع معـدالت الجـرائم         
اإللكترونية بصورة كبيرة وخاصة مع زيادة      

 مستخدمي اإلنترنت واعتمـاد األفـراد       عدد
 )1(.والمنظمات والدول عليه بشـكل متزايـد      

فعلى سبيل المثال، قدرت الخسائر المترتبـة       
على الجرائم اإللكترونية بالنسـبة لألفـراد       

 مليار جنيه إسـترليني سـنويا،       3.1حوالي  
والخسائر االقتصادية التي تتكبدها الحكومات     

ـ    2.2حوالي   ترليني سـنويا،    مليار جنيه إس
 مليار جنية إسترليني للقطاع الخـاص       21و

 )2(.سنويا أيضا

                                                           
(1) 

Shun-Yung Wang & Wilson Huang. 
(2011). The Evolutional View of the 
Types of Identity Thefts and Online 
Frauds in the Era of the Internet. 
Internet Journal of Criminology. URl: 
http://www.internetjournalofcriminol

ogy.com/Wang_Huang_The_Evolutio

nal_View_of_the_Types_of_Identity_

Thefts_and_Online_Frauds_in_the_Er

a_of_Internet_IJC_Oct_2011.pdf. 
Accessed on: February 3, 2013. p: 2 

(2) 
The Cost of Cybercrime: A Detica 
report in partnership with the Office 
of Cyber Security and Information 
Assurance in the Cabinet Office. 
(March 2011). The UK. 
URL:http://www.baesystems.com/cs/

groups/public/documents/document/

mdaw/mdm5/~edisp/baes_020885.p

df. Accessed on 5 July, 2012. pp:4,5 

وتتعدد أشكال الجرائم اإللكترونية التـي      
يتعرض لها األفراد والمنظمـات والـدول،       

 :ونوضح أهمها كالتالي
 سرقة الهوية 

من أبرز أشـكال الجـرائم اإللكترونيـة        
وأكثرها خطورة هي جرائم سـرقة الهويـة        

identity theft .     وتشير سرقة الهوية إلـى
تلك العمليات التي يتم مـن خاللهـا سـرقة          
معلومات شخصية عـن الهويـة تسـتخدم        
لالحتيال والقيـام بأعمـال غيـر قانونيـة         
واستغالل هذه المعلومات لتحقيـق مكاسـب       

 فعند إصابة جهاز الحاسـب اآللـي        )3(.مالية
بأحد البرامج الخبيثة، قد يقوم هذا البرنـامج        

حث في الجهاز عن بيانات شخصية، مثل       بالب
االسم أو العنوان أو مكان المـيالد أو رقـم          
الهاتف أو رقم بطاقة الهوية أو أرقام بطاقات        
االئتمان، إلى آخره من معلومات، ثـم يـتم         
استخدامها فـي تزويـر بطاقـات الهويـة         
وشهادات ميالد وكشوف حسـابات البنـوك       

 .وسرقة األموال
ي الفترة ما بين يناير     فعلى سبيل المثال، ف   

ــارس 2005 ــض  2008 وم ــدثت بع  ح
االختراقات األمنية في الواليـات المتحـدة       
وصلت إلى سرقة بيانات على درجة كبيـر        

.  مليـون فـرد    218من األهمية ألكثر من     
، صرح مسئولون في    2006وكذلك في يوليو    

                                                           
(3) 

Shun-Yung Wang & Wilson Huang. 
Op. cit. p5 
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وزارة الطاقة بالواليات المتحدة عن سـرقة       
 موظـف   1500بيانات شخصية ألكثر مـن      

يعمــل بــإدارة الطاقــة النوويــة الوطنيــة 
National Nuclear Security 

Administration ــبكة ــراق لش ــي اخت  ف
 ولم يتم اكتشافه سوى     2004اإلدارة منذ عام    

 )1(.2006عام 
وتشير البيانات إلى خطورة هجمات سرقة      
الهوية ليس فقط من حيث ازديادها، ولكـن        

عليها، فعلى  أيضا من حيث الخسائر المترتبة      
سبيل المثال، قدرت الخسائر المترتبة علـى       

 مليار 1.3سرقة الهوية في المملكة المتحدة ب     
جنية إسترليني سنويا، وفى أستراليا ما بـين        

 مليار دوالر سنويا، وفى الواليات      3مليار و 
 مليار دوالر فـي     56.5المتحدة وصلت إلى    

 .)2(. فقط2006عام 
 
 

                                                           
(1) 

Clay Wilson. Op.cit. pp:418-426 
(2) 

Marco Gercke. (November, 2007). 
Internet-related Identity Theft. 
Discussion Paper Prepared for the 
Project on Cybercrime of the Council 
of Europe. URL: 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperati

on/ 
economiccrime/cybercrime/documen

ts/reportspresentations/567%20port

%20id-d-

identity%20theft%20paper%2022%20

nov%2007.pdf. Accessed on 7 
August, 2012. p 5 

 هجمات االختراق
ــات ــراق هجمـ  penetration االختـ

attacks         هي تلك الهجمات التي يـتم مـن 
خاللها الدخول غير المشروع إلى األنظمـة       

وفى . اآللية وتخطي نظام التأمين الخاص بها     
حاالت االختراق الكامل يتمكن المهاجم مـن       
السيطرة الكاملة على الحاسب اآللي، وتغيير      
البيانات أو تبديلها، أو زرع بـرامج خبيثـة         

 .داخل الجهاز
وفى بعض الحـاالت يقـوم المختـرق        

intruder       باستخدام الحاسب اآللي الذي تـم 
اختراقه كأداة لشن هجوم إلكترونـي علـى        

 وإن كانا متصلين بشبكة      خاصةً ،جهاز آخر 
يتطلب هذا النوع من الهجمات جمع      . واحدة

معلومات حول النظام أو الشبكة التي سـيتم        
نظمـة التـأمين    اختراقها، والتعرف علـى أ    

والتشغيل الخاصة بها، ومحاولـة اسـتغالل       
 . نقاط الضعف فيها وذلك لتسهيل اختراقها

ومن أبرز األمثلة على هذه الهجمات مـا        
) البنتـاجون (أعلنته وزارة الدفاع األمريكية     

 بأن هناك مـا يقـرب مـن         1996في عام   
 محاولة الختراق أنظمة الحاسـب      250.000

 بالمائة من   75، وأن   اآللي الخاصة بالوزارة  
كمـا أعلـن   . هذه الهجمات قد نجحت بالفعل    

 مـن   150البنتاجون أن هناك ما يقرب من       
 قد تم القـبض علـيهم       hackersالقراصنة  

بتهمة التخطيط الختراق أنظمة الحاسب اآللي   
وكـذلك  . الخاصة بالقوات الجوية األمريكية   
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، تم اختراق عدد كبيـر مـن        1998في عام   
اآللي كان من بينها أنظمـة      أجهزة الحاسب   

الحاسب اآللي الخاصة بالبنتـاجون ووكالـة       
 )1(.ناسا

 االحتيال عبر اإلنترنت
 Internet fraudاالحتيال عبر اإلنترنت    

هو نوع من االحتيـال يـتم فيـه اسـتخدام           
اإلنترنــت ووســائطه المختلفــة كــالمواقع 
اإللكترونية والبريد اإللكتروني للقيام بعمليات     

 وبسبب تزايد   ،لتحقيق مكاسب مالية  احتيالية  
أعداد المستخدمين لإلنترنت علـى مسـتوى       
العالم، ازدادت مخـاطر تعـرض األفـراد        
والشركات والمنظمات والحكومات لعمليـات     

وتتعـدد أشـكال     )2(.االحتيال عبر اإلنترنت  
جرائم االحتيال عبر اإلنترنت ومـن أهمهـا       

 أو  rogue tradersالقيام ببيع سلع وهميـة      
ــ ــة  س ــات االئتماني ــات البطاق رقة معلوم

، أو توجيه   credit card fraudواستخدامها  
المستخدم إلى موقع خـاطئ الغـرض منـه         

، أو االصطياد االحتيالي    pharmingالتحايل  
phishing        والذي يتعـرض فيـه األفـراد 

                                                           
 اإلرهاب. )2007 إبريل( .أحمد خميس هاني )1(

 العدد الثانية، السنة ،مفاهيم سلسلة .اإللكتروني
 المستقبلية للدراسات الدولي المركز ).28(

 .القاهرة واالستراتيجية،
(2) 

National White Collar Crime Center. 
Internet Fraud. (June, 2008). URL: 

http://www.nw3c.org/docs/whitepap

ers/internet_fraud.pdf?sfvrsn=7. 
Accessed on: 19 February, 2013. 

للخداع عن طريق توجيهم إلى مواقع يتم فيها        
الحصول على أكبر قـدر مـن المعلومـات         

ة بهم، ثم استخدامها من قبـل القـائم         الخاص
 )3(.بالجريمة لتحقيق مكاسب مالية

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

                                                           
(3) 

Abdullah M. Alnajim. (2009).Fighting 
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Effectiveness for Phishing Websites 
Detection, Durham Thesis. Durham 
University. pp:10,11. Available at 
Durham E-Thesis Online: 
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 بالوصول المحققون نجح هكذا
 بوأو حسين صدام مكان إلى

 .الزرقاوي مصعب
 الوندي بشير بقلم 

 علـوم  فـي  خبير الوندي، بشير :إعداد
 االستخباري االستجواب في، واالستخبارات

 مدخل

ـ  هـو  االستجواب  مراحـل  مـن  ةمرحل
 التحقيـق،  غرفة في لوجه وجها يتم الصراع

 فقـد  وعولمتـه  اإلرهاب ساليبأ تطور ومع
 سـاليب أ بتطوير القيام الضروري من صار

 الحصـول  جلأ من االستخباري االستجواب
 وهـو  الالزمة، واالعترافات المعلومات على

 قبـل  من عالية مهارات إلى يحتاج استجواب
 مثـل األ واالختيـار  علمية ومعرفة المحققين

 الطبيـب  جلسـات  يشـبه  بما البداية لنقطة
 .النفسي

 واالستخباري منياأل االستجواب

 االســتنطاق عــن االســتجواب يختلــف
 تحفيـز  هو فاالستنطاق جوهرية، ختالفاتاب

 كالمتعـاون  الصـديق  مـع  يتم وودي مرن
 المحطة وضابط االرتباط وضابط والمصدر
 فهم لجأ من والراصد، االستكشاف وضابط

  ودقيق صحيح بشكل موراأل

 أمنـي  شق فله التحقيق وأ االستجواب ماأ
 واالستخبارات الشرطة مراكز به تقوم جنائي

 واالدعـاء  القضائي التحقيق وجهات الجنائية

 والتهريـب  المخدرات مكافحة جهزةأو العام
 واإلرهــاب مــوالاأل وغســيل والتجســس

 هـو  حديثنا موضوع لكن عموما، والجريمة
 الـذي  االسـتخباري  )التحقيق( ستجواباال

 وأ األمنـي  التحقيـق  عـن  مضمونًا يختلف
 .القضائي باألمر المقترن االستجواب

 تاحـة إ هـو  االستخباري االستجواب نإ
 وأ المجرم من فادةلإل لالستخبارات الفرصة
 الـدورة  فـي  دخالهإ قبل العصابي وأ المتهم

 لالستخبارات السماح يأ منية،واأل القضائية
 لها امفيد يكون ولعله معاقبته قبل دورها أخذب

 .لصالحها ويجند
 

 االسـتخباري  االستجواب وأ التحقيق نإ
 لـه  منفاأل منياأل التحقيق عن تماما يختلف

 فمـن  هـداف، أ لهـا  واالستخبارات هدافأ
 وتحقيـق  مناأل تحقيق بين الرئيسية الفوارق

 معرفة يريدون مناأل محققي نأ االستخبارات
 ألجهـزة  يكـون  بينمـا  بعجالة، ساتالمالب

 تحتاج التي ونواقصها متطلباتها االستخبارات
 .بروية المتهم من استحصالها إلى

 شـخص  نـه أ للمتهم ينظر مناأل نأ كما
 ولكـن  ويعاقـب،  ويسجن يحاسب نأ يجب

 بمـا  االحتماالت كل في تبحث االستخبارات
 عمـل  فـي  زجـه  وأ تجنيـده  مكانيةإ فيها

 االسـتخباري  االستجواب نفإ لذا،  لصالحها
 التحقيـق  يعرض قد بينما للغاية سريا يكون

 على للمتهم ينظر منفاأل،  التلفاز على منياأل
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 على ليهإ االستخبارات تنظر بينما مشكلة نهأ
 .فرصة نهأ

 التحقيق نهاءإ سرعة يريد منياأل فالتحقيق
 فـي  المـتهم  ولـزج  للعدالـة  المجرم لتقديم

ـ أ تسعى بينما،  السجن  االسـتخبارات  زةجه
 يعمـل  التي والجهات ارتباطاته كافة لمعرفة

 فـي  نجحت ما ذاإ سراحه تطلق وقد،  معها
 .تجنيده

 ولـه  بقـاضٍ  مـرتبط  األمن تحقيق نإ
 التحقيـق  بينمـا ،  التحقيق تستعجل توقيتات

 ويسـير  سـرية  كثرأ بأنه يمتاز االستخباري
 سـئلة األ تكون هنا ومن،  طويل بنفس بهدوء
 غيـر  االسـتخبارية  جهزةاأل تطرحها التي
 .الشرطة تسألها التي سئلةاأل

 إلى االستخبارية جهزةاأل بعض تعمد كما
 مـن  كثـر أ في التحقيق قاضي مع التنسيق
 التي المعلومات من االستفادة في سواء مجال

 كمـا ،   منـي األ التحقيق في استحصالها تم
 المـتهم  سـراح  طالقإل المحققين مع تنسق
 كبير كنز فالتحقيق راقبتهلم وأ لتجنيده سواء

 .للتجنيد

 التحقيق في اإلرهابي اعترافات كانت فإذا
 بالنسـبة  فإنهـا  المطـاف  نهاية هي منياأل

 الخـيط  طـرف  بدايـة  االستخباري للجهاز
 بيانـات  وتحديث خرىأ هدافأ إلى للوصول

 ولـو ،  التجنيد في كبيرة جديدة لفرص نتاجإو
 ريـق ف لدينا لكان مبكر بوقت ذلك عملنا كنا

 ولـتمكن  لنـا  العمالء اإلرهابيين من صغير

 اإلرهابيـة  التنظيمـات  نخـر  مـن  العراق
 بشكل ضرباتها وتجنب وتصفيتها والعصابية

 .قياسي بوقت وسريع فعال

 التحقيقات تكون ميادين هنالك فإن خيراأو
 الذين سرىكاأل فيها المتفردة هي االستخبارية

 اتاالسـتخبار  عاتق على عليهم التحقيق يقع
 خذأ ويتم حرب هناك تكون عندما العسكرية

 معسـكرات  نإ حيـث ؛  العـدو  مـن  سرىأ
 سـيطرة  تحـت  تكـون  مـا  غالبا سرىاأل

 لـدى  المعلومات وتتباين،  مستمرة استخبارية
 حيـث  ؛صـنافهم أو رتـبهم  بحسب سرىاأل

 نأ كما ،دواراأل باختالف المعلومات تختلف
 االستخبارية االستجوابات في الرئيس الميدان
 وتجـار  الخطيـرة  العصـابات  على يشتمل

 . اإلرهابية والتنظيمات المخدرات

  االستخباري التحقيق هدافأ

 حـد  عنـد  االستخباري التحقيق يقف  ال
 علـى  واعترافاته المتهم ارتكبه الذي الجرم

 هـم أ مـن  تكـون  قد فهذه،  معه المشاركين
 تشـكل  ال نهـا أ الإ،  منياأل التحقيق هدافأ

 .االستخباري يقالتحق في ولويةاأل

 كنزا التحقيق ترى االستخبارية جهزةفاأل
 دوافـع  معرفـة  إلى تسعى فهي،  ينضب ال

 مفـاتيح  يكشف مما والتنظيمية الفردية المتهم
 التنظـيم  حجم على للتعرف،  التحقيق ويوسع
 وهيكليتـه  ضـعفه  ونقـاط  وتماسكه وقوته

 يعرفـه  مـا  مـدى  ومعرفة منياأل ومستواه
 واسـتخباراتنا  قواتنـا  عن العصابي التنظيم

 .سرارناأو



76 

 

 عـوان أ معرفـة  تتم نأ المهم من نأ كما
 هـاجس  فهذا،  صفوفنا في اإلرهابي التنظيم

 في االستخبارية جهزةاأل تضعه نأ البد مهم
 إرهابي وأ عصابي تنظيم يوجد فال، اعتبارها

 بمثابـة  تكون له عيون زرع على ويعتمد الإ
 تضـربا  بهـا  التنظـيم  يتوقى مبكر نذارإ

 يـوفرون  عـوان األ هؤالء نأ كما،  قاصمة
 وتحركـات  معلومات على الحصول للتنظيم

 التحقيـق  هـداف أ مـن  فان لذا،  المسؤولين
 .عواناأل عن الكشف االستخباري

 إلـى  يحتاج االستخباري المحقق نأ كما
 النائمـة  وخاليـاه  التنظـيم  مضافات معرفة

 ومعرفة الكبيرة هدافهأو وتخطيطاته والفاعلة
 الخارجيـة  وعالقاتـه  العدو تمويل مصادر
 ومـدى  العـدو  استعدادات ومعرفة وتسليحه

 .معه نحقق من باعتقال علمه

 محقـة  االستخبارية جهزةاأل فإن هنا ومن
 كبير كنز هو االستخباري التحقيق تعتبر حين

 نفسـية  ودراسـة  وحيـل  ساليبأ إلى يحتاج
 لـه  المناسـب  سـلوب األ ومعرفـة  المعتقل

 ،دوافعـه  وانتزاع لخداعه ةالمناسب والطريقة
 يحتاج االستخباري التحقيق نإف ذلك كل وقبل
 .وصبر وهدوء طويل نفس إلى

  االستخباري التحقيق ساليبأ

 نواعهأ بكل التحقيق مفردة نأ المؤكد من
 بالتعـذيب  المواطنين ذهانأ في ارتبطت قد

 حقب إلى يعود ذلك ومردّ،  الوحشي الجسدي
ـ  والظلم الدكتاتورية  لحكومـات  احبالمص

ـ  ال التي المتخلفة الدول  لحقـوق  بـاالً  يتلق
 .نساناإل

 للمسـتجوب  الشاغل الشغل فإنّ،  ولألمانة
 ،دوافعـه  وانتـزاع  المتهم رادةإ بكسر يتمثل
 المعتقـل  كاإلرهـابي ( متلبسـا  كـان  سواء

 مشــكوكًا كــان وأ )ســيراأل وأ بمواجهــة
 دوائـر  بررته ما وهو،  مشبوهة بارتباطات

، التعذيب ستخدامال عديدة تخباريةاس تحقيقية
 متخلفة دول في استخبارية دوائر كانت سواء
 كما المتقدمة الدول وأ وسطاأل الشرق كدول

 يـد  على غوانتنامو في التعذيب ساليبأ في
 .يإ آي السي محققي

 Hanns Scharf ” تقنية

 االســتجوابات رواد بــرزأ مــن ولعــل
 هـانس “ المحقـق  هـو  الناعمة االستخبارية

 المسـماة  وتقنيته Hanns Scharf ”ارفش
 بناء على تعتمد والتي،  ”شارف تقنية“ سمهاب

 ضـغط  دون سـير األ وبين بينه ودية عالقة
 المعلومـات  واسـتخراج  نفسـي  وأ جسدي
 علـى  باالعتمـاد  مباشـرة،  غيـر  بطريقة

 للقـب  امسـتحق  جعلـه  علميـة  استراتيجية
 .األعظم المستجِوب

  Hanns Scharf ” شارف هانس وكان
 سـالح  في الرئيسي المحقق (1907-1992)

مع التحقيق ومسؤول النازي، األلماني الجو 
 الحلفــاء قـوات  مـن  األسـرى  الطيـارين 
 معرفة له كانت حيث ؛واإلنجليز األمريكيين
 األمريكـي  الجـو  سـالح  بقوات موسوعية
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 العالميـة  الحـرب  أثناء بريطانيا في العاملة
 طيـار  500 ال قرابـة  واسـتجوب  الثانية

 مذهلـة  نجاحـات  وحقق وبريطاني أمريكي
 جعلت مذهلة علمية وبطريقة خشونة يةأ دون

 حـرب  أسير زيمكي، هربرت الطيار العقيد
 خضـع  الثانيـة،  العالمية الحرب في سابق

 مني؟ أخذه الذي ما“ يقول شارف الستجواب
 ال ولكني ما، معلومة استخرج بأنه متأكد أنا

 .”المعلومة هذه هي ما فكرة أدنى أملك

 دقيقـة  بمراقبـة  عمله في شارف واعتمد
 أسـرى  الطيـارين،  واستراتيجيات ألساليب
 التقليديـة  التحقيق طرق مقاومة في الحرب،

 مباشـرة  أسـئلة  توجيـه  علـى  تعتمد التي
 للحصـول  ونفسي جسدي بضغط مصحوبة

 .أجوبة على

 الطـرق  نأ دركأ تلك دراسته خالل من
 من المعلومات خراجاست عن عاجزة التقليدية

 استراتيجيته يبني سيراأل نأ دركأو األسرى،
 :اتجاهات بثالث االستجواب مقاومة في

 .التحقيق خالل بالكثير أبوح لن  1

 يبحثـون  الذي ما معرفة أحاول سوف  2
 إعطائهم عدم جهدي كل أحاول ثم ومن عنه،

 .عنه يبحثون ما

 معنـى  وال جـدوى  ال المقابـل  وفي  3
 .بالفعل عني يعرفونه ما إلنكار

 تلك تحطم استراتيجية يعتمد نأ عليه فكان
 مـن  بمجموعـة  القيام خالل من االتجاهات
 تضخيم يتم بحيث النفسية، اإلدراكية العمليات

 كـل  عنـه  يعرف المحقق بأن األسير قناعة
 بأهميـة  األسير وعي تشويش ثم ومن،  شيء

 معلومات فيعتبرها بها يدلي التي المعلومات
 ضـغط  بدون حواري سياق في مهمة، رغي

 اسـتراتيجيته  وكانـت ،  مباشـرة  اسئلة وبال
 :في تتلخص

 مـع  إنسـانية  عالقـة  وبناء التودد :أوالً
 والضـغط  والتعـذيب  العنـف  ونبذ األسير،
 يكون وضع إلى والوصول والنفسي، الجسدي

 .وديٍة محادثٍة عن عبارةً فيه االستجواب

 .معلوماتال طلب في اإللحاح عدم :ثانيا

 عـن  شـيء  كـل  بمعرفة اإليهام :ثالثًا
 .األسير

 صـحة  نفـي  أو التأكيـد  تقنيـة  :رابعا
 بتقــديم المحقــق يقــوم حيــث المعلومــة،

 أن دون الحـديث  سـياق  في معلومة/دعاءا
 أن أمـل  علـى  دعاء،اال بهذا اهتمامه يظهر
 .نفيه أو دعاءاال هذا بتأكيد األسير يقوم

  تحقيقية حيل

 الفنـون  مـن  الكثير فيه علم التحقيق نإ
 المحققين من عليه قائمين إلى ويحتاج والحيل

 سـرار أ ومعرفة والمعرفة بالعلم المتسلحين
 السـيكولوجية  االستجواب وفنون النفس علم

 محقـق  وهو ،ألكساندر ماثيو يقول،  والخداع
 العـراق  في تحقيقاته أدت امريكي عسكري

 زعـيم  علـى  العثـور  في رئيسي دور إلى
 ثم الزرقاوي مصعب أبي العراق في القاعدة

 منهـا  كثيـرة  حيالً دائما أستعمل كنت« قتله
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 المعتقلـين  مـن  اثنـين  تحضر عندما مثالً“
 صفقة وتعرض منفصلة، غرف إلى تأخذهما

 مـر أ وهـو  ،”أوالً يعترف الذي المعتقل مع
 الممكـن  من نأ يرى المعتقلين من يأ يجعل

 السـباق  يكـن  لـم  نإ شـيء  كل يخسر نأ
 نأ سـيدرك  اإلرهـابي  نإ يأ،  العترافبا

 نإو،  المعلبة كالمواد كسبايرإ لها المعلومات
 اإلرهـابي  صـدر  فـي  سـرار األ تلك بقاء

 كبيـر  ضررها ويصبح قيمتها تفقد سيجعلها
 .المعتقل على

 العـراق،  فـي  العسكرية الهجمات فخالل
 فرادأ استجواب على مادوكس المحقق تعود

 كســبايرإ ةبطريقــ المقــاومين وأ القاعــدة
 معرفة فور“ للمعتقل أقول كنت ”،  المعلومات

 عـن  ستبلغ أنك سيفترضون باعتقالك رفاقك
 أردت إذا لذلك،  فورا سيهربون ولهذا أمكنتهم
 فيجب صفقة، على والحصول نفسك مساعدة

 ساعتين بعد ألنك اآلن شيء كل تخبرني أن
 صحيحة أو قيمة معلومات أي لديك تكون لن

 .مأماكنه سيغيرون رفاقك نأل اإلطالق، على

 إلـى  مادوكس الماكرة الحيلة تلك وقادت
 السادسة ففي،  العراق في له ساعة وأسعد أهم
 أي ،2003 ولاأل كانون 13 يوم صباح من

 ساعتين وقبل العراق في لخدمته األخير اليوم
 فـي  بـدأ  بغداد، من طائرته إقالع من فقط

 بعثـي  قائـد  وهو إبراهيم، محمد استجواب
 مـن  بقربه معروف ولكنه األهمية، وسطمت

 عائلـة  من 40 من أكثر وكان ،حسين صدام

 ولمدة،  معتقلون لهم صدقائهأو إبراهيم محمد
 إبـراهيم  إقناع مادوكس حاول ونصف ساعة

 سـيؤدي  صدام اختباء بمكان االعتراف بأن
 وأصـدقائه  عائلتـه  أفراد سراح إطالق إلى

 الورقـة  مـادوكس  جـرب  ثم المحتجزين،
 إنـه  له قلت“ المعلومة كسبايرإ في ابحةالر

 قـد  صـدام  ألن بسرعة يتكلم أن عليه يجب
 عديم )إبراهيم محمد( هو ويصبح مكانه يغير

 )قليل بعد( الطائرة أركب عندما وأنه الفائدة،
 الجنـود  رفـاقي  وأن مساعدته، أستطيع لن

 .سيعذبونه الغالب وفي أضحوكة، سيجعلونه

 ال رفاقـه  إطالق من هو يتمكن أن وبدل
، ”عائلتـه  من 41 رقم المعتقل سيصبح ،40

 إبـراهيم  فـأدلى  ،المـاكرة  الخدعة ونجحت
 من األمريكي الجيش مكنت هامة بمعلومات

 .الحفرة في مختبئا صدام على العثور

 الـذي  االسـتخباري  المحقق على نأ كما
 اإلرهابية التنظيمات ساليبأ تطور مع يتعامل

 فالتنظيمـات  ،اآلخر هو هئداأ من يطور نأ
 فـي  الفـرد  ذابةإ على دوما تعتمد اإلرهابية
 المعتقـل  اإلرهـابي  يجعـل  مما،  الجماعة
 كعامل اإلرهابية بالجماعة عضويته يستخدم
 ممـا ،  االنهيـار  مـن  يصونه يجابيإ نفسي

 المحقـق  قبل من الشعور ذلك كسر يستدعي
 .ئوهاد ناعم بشكل

 بي إف« محقق فيتزسيمونز جيمس يقول
 إرهـابيي  مـع  اكثيـر  تعامـل  عدمتقا »آي

 مـن  إخـراجهم  المحقق مهمة نإ” :القاعدة
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 بدعوتهم الشخصية الهوية إلى الجمعية الهوية
 ممـا  الطفولـة،  منذ حياتهم عن الحديث إلى

 مـن  أكثـر  ”أشخاص“ أنهم يفكرون يجعلهم
 درعـا  فيسـلبهم  ”جماعـة “ أعضاء كونهم

 خطيـر  إرهابي تَكَلم فعندما،  داخله يحتمون
 إنـه  ألكسـاندر  له قال المسرفة، وجتهز عن

 وتعشق مبذرة أيضا زوجته ألن معه تعاطف
 ألكسـاندر  المحقق( الرجالن والتحم التسوق،
 المعانـاة  هـذه  حـول  سيكولوجيا )والمعتقل
 أن مطلقًـا  اإلرهـابي  يدرك ولم،  المشتركة
 الحقيقـة  فـي  ألنـه  عليـه  كذب ألكساندر

 !!!أعزب

 نـك أ رهابياإل يشعر نأ جدا المهم ومن
 حياتـه  تفاصـيل  عـن  كثيرة شياءأ تعرف

 ال به سيعترف ما نأو عنه كثيرة ومعلومات
 أن يحب نأ المحقق على يوجب مما،  له قيمة

 المعتقل عن ودقيقًا مفصالً شامالً بحثًا يجري
 صوفان على يقول التحقيق، غرفة دخول قبل

 وهـو ،  لبناني صلأ من أمريكي محقق وهو(
 العربية يتكلمون فقط الءعم ثمانية من واحد

 آي بـي  إف الفيـدرالي  التحقيقات مكتب في
 إذا“ )مسـتقالً  دوليـا  امستشار احالي ويعمل

 كل تقريبا تعرف بأنك الرجل إيهام استطعت
 ،وجماعتـه  صـدقاءه أو عائلته عنه، شيء
 عنـدها  ألنه ،“عليه مؤثرة ميزة تملك فإنك

 سـلفًا  يعـرف  الرجـل  هذا حسنًا، :سيهمس
 مـن  بل للمقاومة، جدوى هناك فليس ر،الكثي

. ”شـيء  كـل  له أقول أن واألريح األفضل

 بعـد  هويتـه  إخفـاء  زبيدة أبو حاول عندما
 اسـم  اسـتعمل  عندما صوفان صعقه أسره،
 أن بمجرد”و،  أمه به تناديه كانت الذي الدلع
 اللعبـة  أن زبيـدة  أبو أدرك ”هاني“ له قلت

 .”انتهت

  خالصة

 فيه يتم مهم وعاء وه االستخباري التحقيق
، العدو من المستحصلة المعلومات زبدة نتاجإ

 عـدوين  بـين  حـوار  ألنه صعب مرأ وهو
 وطـرف  لسانه يبتلع نأ حدهماأ يريد لدودين

ـ  مـن  عقل ملفات يستنسخ نأ يريد  جوبهتيس
 والمعلومـات  النفس علم يدخل وهنا،  بالكامل

 والقـدرة  الحـوار  على والقدرة السيكولوجية
 جـل أ من التحايل في والبراعة اطااللتق على
 محاولـة  وفي المعلومات وشفط رادةاإل كسر

 من بالضد موقوتة قنبلة إلى اإلرهابي تحويل
 مـن  علمية بطرق فدناأ قد كنا ولو،  تنظيمه
 سـتة  طيلـة  اإلرهابيين من المعتقلين آالف
 نأ على عصي ناآل العراق لكان عاما عشر

 واهللا،  المـوت  غربـان  هئسـما  في تتالعب
 .الموفق
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" المصافحة الخضراء"هل تنقذ 
إفريقيا من دائرة الصراعات 

 !والحروب األهلية؟
تنعش " المصالحة الوطنية"

 أمل إنقاذ إفريقيا من الدمار
    

  : عمرو سليم–الدراسة إعداد 
 اإلفريقية الشؤون صحفي وباحث في

 
تعتبر القارة اإلفريقية من أكثـر منـاطق        

 للصراعات والحروب األهلية    اانًالعالم احتض 
والنزاعات بشكل ملحوظ بل متزايد، مما أدى       
ألن يكون العنف والصـراع الـداخلي هـو         
القاسم المشترك في الحالة السياسية واألمنية      
واالجتماعية بالعديد مـن دول القـارة مـن         
أقصي شمالها لجنوبها، مما جعل الفوضـى       

تشـار  وتردي الحالة األمنية واالقتصادية وان    
الجرائم وخطاب الكراهية والتحريض سـمة      
أساسية تنتقل كالنار بين العديد من دولها، مما 
هدد وجود الدولة ومؤسساتها التي أصـبحت       
متردية الحال أقرب إلى حالة االنهيار، فقـد        
شهدت عدد من الدول كرونـدا وبورونـدي        
وأوغندا وتشاد وجيبوتي وأنجوال وموزمبيق     

نيجيريـا وإثيوبيـا    والصومال والسـودان و   
 ،وإفريقيا الوسـطي والكونغـو وسـيراليون     

 عن عدد من الدول اآلخرى مثل ليبيـا        فضالً

 لقائمـة   2011ا بعـد    التي أضـيفت حـديثً    
الصراع الداخلي، حالة من العنف والصراع      
الدموي بين جماعات المجتمع، كذلك مصـر       
التي تشهد حالة مـن االحتقـان المجتمعـي         

الصراع العنيف حتى   ولكنها لم تصل لدرجة     
 .اآلن

ويالحظ من معظم الصراعات السابقة ان      
األمر بدأ كنزاع داخلى وكخصومة سياسـية       
أعقبه استخدام اإلعالم في التحريض ونشـر       

 روندا وبورنـدي أبـرز      -خطاب الكراهية   
 ثم خرج الوضع من الجانـب       –النماذج هنا   

السياسي ليتحول لصراع دموي بين أطراف      
وقد خلفت تلك الصـراعات     الشعب الواحد،   
 ما يزيـد    2016 إلى   1980في الفترة من    

 .  ونازح بالقارة1 مليون الجىء25عن 
 الدولة الهشة

ونتيجة لما سبق أصبحت العديد من الدول       
 من الـداخل، وتواجـه      2اإلفريقية بلدان هشة  

تحديات التنمية التـي تتمثـل فـي ضـعف          
القدرات المؤسسية، وغيـاب نظـم الحكـم        

ووجود حالة من عـدم االسـتقرار       الرشيد،  
السياسي تؤهل لعنف داخلي، مما تسبب فـي        
انخفاض الدخل وأزمات اقتصـادية كبيـرة،       

                                                           
 اإلنسان حقوق موسي، أحمد البشير محمد. د 1

 قراءات فريقية،اإل المجتمعات في الرشيد والحكم
 .م 2017 يونيه – أبريل ،32 رقم العدد إفريقية،

. في إفريقيا الهشة الدولة فرحة، ابو على السيد .د 2
 إفريقية، قراءات السياسي، االجتماع علم في ضوء

 .م 2016 مارس – يناير ،27 رقم العدد
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وهو ما يتضح في تقرير مؤشر الدول الهشة        
 دولـة   16 الذي يوضح وجود     2015لعام  

 دولة بقائمة المسـتوى     22إفريقية من أصل    
 دول  4األول من إنذار الهشاشة، بينما تحتل       

من مسـتوى اإلنـذار     % 100ية نسبة   إفريق
العالمي للهشاشة، وهو األكثر خطورة وهـم       

ــودان (دول  ــودان  –الس ــوب الس  - جن
 ). جمهورية إفريقيا الوسطي-الصومال

وأدت هشاشة الدولـة وانشـغال قادتهـا        
 بـل   -بالحصول على المكاسب السياسـية      

تأجيج النزاعات والصراعات للبقاء أطـول      
 إلـى ان يصـل      – فترة ممكنة في السـلطة    

الوضع في القارة ألدني مستوياته السياسـية       
واالقتصادية واألمنية والثقافية واالجتماعية،    

 وفيـات األطفـال    حاالت من% 50فحوالى  
 التـي  اإلفريقية الدول في توجد 1حول العالم 

 من% 15 فإن وكذلك الصراعات، من تعاني
 التغذيـة  سـوء  من يعانون األشخاص الذين 

 بمعـدل  المتوقـع  العمـر  سطمتو وانخفاض
سنوات متواجدون في القارة، بخالف       خمس

% 20 األمية التي وصلت إلـي     زيادة نسبة 
 بسـبب  الوفـاة  الكبار، وبلغت حـاالت    بين

 بـين  أفريقيـا  في تسجيلها تم التي المعارك
 مليون 1,6 حوالي م2005 و 1960 عامي
 حـوالي  نسـبته  مـا  شكلت والتي وفاة حالة

                                                           
 األساليب زيروا، جيتاشو &جيبرهيوت مولوجيتا 1

 معهد أفريقيا، في الصراعات لحل التعاونية
 والسلم األمن بقضايا الخاص الدراسات

 .م2013 فبراير5 أبابا، أديس جامعة

 الناتجة للوفيات عالميال المجموع من% 24
المعارك، ووصلت عدد الدول اإلفريقية      عن

 التي تورطت في صراع مسلح خالل فتـرة       
 35 فقط إلـى   التسعينيات وبداية الثمانينيات

 غير أو مباشر بشكل أثرت والتي أفريقيا بلدا
شـخص،   مليون 550 من أكثر على مباشر

 مـن % 31حتي أصبحت القارة تضم حوالى    
 .العالم في ينالالجئ نسبة

ومن هنا يتضح أن القارة اإلفريقية عبارة       
عن بركان خامد من الصـراعات والعنـف        
يمكن أن ينفجر في أي لحظة لينتقل إلى باقي         
قارات العالم، فالوضع الذي تعيش فيه القارة       
اآلن عبارة عن حالة من الهدوء والخمـول        
التي ربما يعقبها دوامة من أعمـال العنـف         

لية وربمـا اإلقليميـة التـي       والحروب األه 
سيصعب السيطرة عليها، وستساهم في زيادة      

 عـن التسـبب فـي       اإلرهاب العالمي فضالً  
 .أزمات اقتصادية دولية

 
 المصالحة الوطنية مفتاح األمان

اآلن وبعد أن أصبح الوضع كارثي يشبه       
القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجـر فـي         

" نيـة المصـالحة الوط  "لحظة، يظهر مفهوم    
كبوابة أمل تفتح أبوابها أمام شعوب القـارة        

 والحروب المسلح الصراع دائرة للخروج من 
 الدولة من واالنتقال االستقرار لوضع األهلية
 التـي  الديمقراطيـة  المؤسسات لدولة الهشة

 جميع ومشاركة حقوق اإلنسان  مبادئ يحكمها
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 تمييز أي بال بلدهم أمور إدارة في   المواطنين
 .المدمرة الفوضى وفالعن يولد

 مفهوم وأهمية المصالحة الوطنية
هناك جدل واختالف كبير حول مفهـوم       

 الوطنية بين المتخصصـين فـي       1المصالحة
ف  ولكن يمكن هنا أن نعـر      ،الشأن السياسي 

عملية تحويـل الصـراع     "تلك العملية بأنها    
المؤقت إلى سلم دائم مع األخذ في االعتبـار         

نفسية واجتماعيـة  بأن ذك الصراع له جذور  
ا أن نطلـق عليهـا      ، أو يمكن أيض   "وإنسانية

بناء أو إعادة بناء العالقات اليوم والتي       "بأنها  
، "تم حصارها بالصراع والكراهيـة أمـس      

وتطبق عملية المصالحة علـى المجتمعـات       
التي تعانى من عنف دائم وطويـل األمـد،         
وهناك تراكم للحقد والكراهية بين الجماعات      

 جيل لجيل وتعيش فترة طويلة فـي    تنتقل من 
 .الذكريات ومن الصعب نسيانها

تأتي أهمية تطبيق المصالحة مـن أنهـا        
تعتبر المنفذ الوحيد لتحقيق السلم واالستقرار      
في المجتمعات التي تخرج من دوامة العنف       
ولديها اإلرادة الحقيقية في إنهـاء الصـراع        
بطرق سلمية مع وجود بوادر لتعايش سلمي       

بناء الوطن الواحد بدون أي تمييـز أو        بين أ 
اللجوء للقمع، ففي دراسة حديثة للبلدان التي       
شهدت حرب أهلية في القرن العشرين وجـد        

                                                           
 المصالحة في البرلمان دور العرب، عز حنان 1

 دكتوراة، ( األفريقية الحاالت لبعض دراسة الوطنية
 جامعة األفريقية، الدراساتو البحوث معهد سياسة،
 ). 2012 القاهرة،

أن الدول التي طبقت برامج المصالحة لم تعد        
إلى الصراع ودائرة العنف مـن      % 64منها  

جديد، بينما البلدان التي لم تطبقها لـم تعـد          
ؤكد بأن عملية   إلى الحرب، مما ي   % 9سوي  

المصالحة تعتبر ضرورية في إنهاء العنـف       
وإحالل االستقرار والسلم بمجتمعات ما بعـد       
الصراع، وهنا على جميع األطراف أو على       
األقل طرف منهم أن يقدم بعض التنـازالت        
للوصول للمصالحة وإنهاء العنف وتحقيـق      
نقطة بداية جديدة تتوافق عليهـا األطـرف        

 .المتقاتلة
ظة أن المصالحة ال تطبق بأوامر      مع مالح 

من الدولة بل على المجتمع أن يقرر بنفسـه         
هل يريد المصالحة والغفران وطي صـفحة       
الماضي والبدء من جديـد بنظـرة مختلفـة         

 .للمستقبل أم ال
 :الجوانب المختلف للمصالحة

 : الجوانب الدينية-1
اإلســالمية (تناولــت مختلــف األديــان 

هوم المصالحة مـن    مف) والمسيحية واليهودية 
منطلق الغفران والرحمـة والتصـالح بـين        
األطراف المتصارعة وإنهاء العنف واللجوء     
للعقل والحكمة في تسوية النزاعات لتحقيـق       

 .السلم واألمان للجميع
 : الجوانب االجتماعية والثقافية-2

فمستوى التعليم والثقافـة ودور وسـائل       
مع، اإلعالم وتعاملها مع مختلف قضايا المجت     

 عن األساطير وعادات وتقاليد المجتمع      فضالً
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تحدد ما إذا كان هذا المجتمع يمكن أن يقبـل          
المصالحة من عدمه، باإلضافة إلي طبيعـة       
العالقات بين أفراد المجتمع ومـدي تجـذر        

 .الصراع بين الجماعات المتقاتلة
 : الجوانب االقتصادية-3

عملية المصالحة مكلفة وليسـت مجانيـة       
ب تعويضات وتوفير موارد لتحقيق     فهي تتطل 

التوافق بين جماعات المجتمع ولكن للتغلـب       
على ذلك فيمكن اللجوء خالل البداية عمليـة        
لبعض الجوانب الغير مكلفـة مثـل تقـديم         
مساعدات بسيطة للمتضررين، ومنح، وإقامة     
نصب تذكارية، وتوزيع ميداليات تكريم على      
 الذين عانوا وتضرروا من أعمـال العنـف،       
ولكن من الهام في األمر هو تحقيق عدالـة         
اقتصادية مع إعادة توزيع الموارد بدون أي       
تمييز تسير بـالتوازي مـع تنفيـذ جهـود          
المصالحة حتى ال تنتكس العمليـة وتعـود        
للصراع من جديد، فاالقتصاد عنصـر هـام        

 .ومؤثر بشدة في تحقيق المصالحة
 : الجوانب السياسية-4

ـ      ة المصـالحة   فمدي وعى القـادة بأهمي
ودورها في بناء مجتمع مستقر خـالي مـن         

      ا، العنف شيء هام في تفعيل المصالحة سياسي
وكذلك اضطالع الحكومـات بـدورها فـي        
تعويض المتضررين، وأخذ ذمـام المبـادرة       
السياسية الحاسمة لتحقيق ذلك أمر ال غنـي        

 .عنه
 

 : الجوانب النفسية-5
الصراع المجتمعي من أخطر جوانبه أنه      
ينشر ثقافة العنف والفوضـى بـين أفـراد         
المجتمع، ويجعل القتال أسهل وأقصر الطرق      
للوصول للهدف، لذلك المصالحة ال تعتبـر       
عملية رسمية فهي تتطلب تغير في معتقدات       
المجتمع يرتبط بمدي جديته وإصراره علـى       
إنهاء العنف، وكذلك هي تعتبر كالدائرة التي       

ي أعمـال   تدور نقاطها حول بعضها فمرتكب    
العنف يخافون من مواجهة حقيقة ما فعلـوه،        
وكذلك يخاف المشتركون بسبب الصمت على    
تورطهم، ويخشي الضحايا من عملية النسيان      
والمغفرة، ولذلك يجب وجود وقفة حاسمة هنا 
من قبل القوى المستقلة في المجتمع التخـاذ        
قرار المصالحة وتحفيز األفراد للسير علـى       

 .ذلك الطريق
 :رات المصالحة الوطنيةمسا

 وضع رؤية مشتركة لمجتمع مترابط      -1
وقوي من خالل مشاركة جميع أفراد المجتمع    
بكل مستوياته باإلصرار على إنهـاء حالـة        
العنف والتوافق على رؤية مشـتركة لبنـاء        

 .المجتمع من جديد
 االعتراف بأخطاء الماضي، فال يمكن      -2

 ويتم  أن يتم بناء المستقبل بدون أساس قوي،      
ذلك من خالل مواجهة الماضي بكل أخطائه       
والتعلم من األزمات السابقة لعدم تكرارها في       

  ا مع خطوات تعويض    المستقبل، وذلك تماشي
 .الضحايا وتضميد الجراح
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3- عالقات إيجابيـة بـين أفـراد         بناء 
المجتمع من خالل إعادة الثقة بين مختلـف        
األطراف والتوقف عن نشر خطاب الكراهية      
والتحريض خاصـة اإلعالمـي واسـتبداله       

 .بخطاب السلم والتعاون والرؤي المشتركة
 :تطبيق المصالحة

للبدء في التطبيق الفعلي للمصالحة علـى       
 وقف العنـف بـين      أرض الواقع يجب أوالً   

 والبدء بتبنـي    1جميع األطراف المتصارعة  
 وهو لن يـأتي سـوي       ،حل سلمي للصراع  

كل لمنع العنف، بالثقة بين األطراف، وبناء هي
ومعالجة جذوره المجتمعية مع وجود آليـات       
تضمن ذلك، وتقلل من مشـاعر الكراهيـة        
المتبادلة مثل نزع السالح وااللتزام بخطـاب       
 سلمي، وكذلك البدء فـي إجـراءات إعـادة        

 لخلق تهدف التي السياسات التأهيل، وتطوير 
من  والتي مشتركة بين أفراد المجتمع،    روابط

 المجموعـات  جميـع  إدمـاج  شأنها تعزيز 
التمييز فـي    أشكال جميع المتصارعة وإلغاء 

 .المجتمع
 :الديمقراطية والمصالحة

هناك عالقة طرديـة بـين الديمقراطيـة        
ــق   ــة، فتطبي ــالحة الوطني ــة المص وعملي
الديمقراطية هو الشـرط األول للمصـالحة       
الداخلية بدءا من حرية التعبير إلـى تنظـيم         

                                                           
1 yaacov bar-siman-tov, From Conflict 
Resolution to Reconciliation, Oxford 
University Press, 2004. 

نين بـدون تمييـز،     الحقوق السياسية للمواط  
وضمان مشاركة الجميع بحرية فـي الحيـاة      

 عن االهتمام بحقوق اإلنسان     السياسية، فضالً 
وظهور سياسية جديدة تدعم الحياة السياسـية       
السلمية، وكـذلك زيـادة فرصـة التنميـة         
االقتصادية التي تضمن حياة ومستوى معيشي 
جيد للمواطنين تمكنهم من البعد عن أعمـال        

ادة مستواهم التعليمي والثقافي وهو     القتال وزي 
 اقتصـادية  ما سيساهم فـي خلـق روابـط       

 .التعاون بين أفراد المجتمع تعزز وسياسية
 فمشاكل الحياة مثل األزمات االقتصادية،     

 واإلخفاق في توفير    2واالضطرابات السياسية 
االحتياجات األساسية، وعدم وضـوح رؤي      

مرة للمستقبل قد يؤدي لخلق أيديولوجيات مد     
تزيد من العنف، ولذلك فوضع هيكل مـنظم        
لتطبيق المصالحة أمر ال مفر منـه إلنهـاء         

 .الصراع من جذوره
 :االقتصاد والمصالحة

ـ    ـ  ايرتبط العنف ارتباطً  بالجانـب   ا وثيقً
االقتصادي، فزيادة العنف تـؤدي لتراجـع       

 الوطني، كما أنـه كلمـا       3وتدهور االقتصاد 

                                                           
2 Ervin Staub, Reconciliation after 
Genocide, Mass Killing, or Intractable 
Conflict: Understanding the Roots of 
Violence, Psychological Recovery, and 
Steps toward a General Theory, 
Political Psychology, Vol. 27, No. 6, 
2006. 

 لتحقيق كآلية الوطنية المصالحة فاطمة، وناس 3
 قاصدي جامعة الجزائر، في السياسي االستقرار
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نتشـر  ضعف االقتصاد، وزادت البطالة، وا    
التمايز الطبقي والفساد، وتدهورت مستويات     
معيشة المواطنين يميل األفراد أكثر للجـوء       
للعنف، ويصبح المجتمع مهيأ بشـكل أكبـر        
لقبول الصراع كـرد فعـل علـى شـعور          
المواطنين بضياع حقوقهم، لذلك فإن الهدف      
الحقيقي للمصالحة الوطنية هو ضمان سـالم      

هضـة  مستدام يمكن مـن خاللـه تحقيـق ن        
 وتنموية واجتماعية في المجتمـع،      1اقتصادية

ولذلك يعتبر بناء نظام تعليمي وصحي وبنية       
أساسية جزء أساسي من عملية المصـالحة،       
باإلضافة إلى نظام لتعويض الضحايا سـواء       
بشكل فردي أو جماعي، وتطبيق سياسـات       
اقتصادية واجتماعيـة تهـدف لمنـع عـدم         

، وتضمن  المساواة والتمييز على نطاق واسع    
حماية حقوق اإلنسـان وكرامتـه وتـوفير        
مستوي معيشي مالئم له يضـمن أال يعـود         

 .للصراع أو االقتتال من جديد
 2الرفاهيـة  تحسن أن إلى األبحاث وتشير

 االنفتـاح  زيـادة  إلى باإلضافة االقتصادية،
العودة للصراع من    خطر من يقلالن السياسي

                                                                                 

 السياسية، والعلوم الحقوق كلية ,ورقلة مرباح
 .2013 الجزائر،

1 Louise Arbour, 'Economic and Social 
Justice for Societies in Transition, New 
York University Journal of International 
Law and Politics, 2007. 
2 Karen Brounéus, Reconciliation and 
Development, in Dialogue on 
Globalization, Friedrich-Ebert-Stiftung, 
N° 36, November 2007. 

جديد، كما أن ذلك العنف يـؤدي للتـدهور         
االقتصادي المتكـرر الـذي يمتـد للبلـدان         
المجاورة، ولذلك ينبغـي تقليـل الفجـوات        

والطبيـة بـين أفـراد       والوظيفيـة  التعليمية
المجتمع في مرحلة ما بعد الصراع لتسـهيل        
عملية اإلدماج بـين الجماعـات المختلفـة،        
فشعور الجماعات بعدم المساواة االقتصـادية      
 قد يقوض أي جهـود لتحقيـق المصـالحة        

 .واإلدماج
 المصافحة الخضراء 
مصـطلح جديـد    " المصافحة الخضراء "

 ليربط بين المصالحة الوطنية     3يقدمه الباحث 
والتنمية االقتصادية فـي المجتمـع بشـكل        
مباشر، فهناك رابط أساسي وعالقة طرديـة       
بين الظروف االقتصادية والعنف والصـراع      
في المجتمع، فكلما زادت األحوال القتصادية      

 زادت مستوي الفقر والجهل والتسرب      سوءا
من التعليم وتدني المستوي الثقافي للمواطنين      
مما يسهل نشر خطاب الكراهية والتحريض،      
وبالتالي يؤدي لزيـادة نسـبة العنـف فـي          
المجتمع، وانقسامه نتيجـة شـعور بعـض        
الجماعات بالتفاوت والتمييز الطبقي وعـدم      

                                                           
 الباحث يطلقه جديد مصطلح" الخضراء المصافحة "3
 الوطنية المصالحة بين للربط" سليم عمرو"

 والتنمية جانب من العنف في المجتمع ومستويات
 تشير هنا فالمصافحة آخر، جانب من االقتصادية

 المتصارعة األطراف واستعداد والحوار للسالم
 الزراعي للقطاع فترمز الخضراء أما العنف، إلنهاء
 ديةاالقتصا والتنمية القومي الدخل أساس هو الذى
 .اإلفريقية القارة لدول
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حصولهم على حقوقهم األساسـية المختلفـة       
كغيرهم من الجماعات، وهنا تكون التنميـة       
االقتصادية التي تعقب المصالحة الوطنية من      
أساسيات الخروج من دائرة العنف، فتـوفير       
فرص العمل يقلل من حدة االستقطاب ويجعل       
هناك انشغال للمواطنين بتدبير شؤون حياتهم      

 وهـم   – عن شعور الشـباب      اليومية، فضالً 
  أعمـال القتـال      فـي  اأكثر الفئات استخدام 

 بالثقة فـي الـنفس      -والصراعات المسلحة   
ودورهم في بناء المجتمع من خالل أعمالهم،       
ووظائفهم المجتمعية، كذلك فإن االستثمارات     
سوف تزداد نتيجـة اطمئنـان المسـتثمرين        
وشعورهم بوجود حالة من االستقرار واألمن      
المجتمعي طويـل األمـد، فـالمعروف أن        

عن منـاطق النزاعـات     االستثمارات تبتعد   
والعنف، فكلما زاد العنف هربت االستثمارات 
سواء الداخلية أو الخارجية، وهو ما يـؤدى        
لتدمير البنيـة التحتيـة وغيـاب التطـور         

 عـن تـدني مسـتويات       التكنولوجي، فضالً 
الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية، وزيادة     
البطالة وضعف دخـل األسـرة ومسـتواها        

ما يجعل األفراد أكثـر تقـبالً       المعيشي وهو   
 .للعنف واالستقطاب
هنا " المصافحة الخضراء "أي إن مصطلح    

يقصد به الربط بين مستويات العنف ومـدي        
إنجاح المصالحة الوطنية من جانب بالتنميـة       
االقتصادية في المجتمع من جانـب آخـر،        
فمصافحة أطراف الصراع وتحركهم نحـو      

جـاح  التنمية االقتصـادية يزيـد فـرص إن       
المصالحة وإنهاء العنف، ونقصد بالخضراء     

الذي تشتهر به إفريقيا    " القطاع الزراعي "هنا  
 اويمثل مورد ا للدخل القومي والعملـة      رئيسي

 .األجنبية القتصاديات دول القارة
 

ليسـت  " المصالحة الوطنيـة  : "الخالصة
اقرار ا تصدره السلطات الوطنية بمنأى      سيادي

ألساس قـرار شـعبي     عن المجتمع، فهي با   
يشعر فيه أفراد المجتمع بالرغبة بطي صفحة       
الماضي والبدء من جديد بعد بحث ما حـدث     
خالل فتـرة الصـراع واتخـاذ إجـراءات         
التعويض والغفران وجبر الضـرر التخـاذ       
إجراءات طويلة األمد تمنع تكرار الصـراع       
من جديد، أو العودة للعنف بـين األطـراف         

ليسـت عمليـة    المتصارعة، والمصـالحة    
منفصلة عن التنمية االقتصـادية والثقافيـة       
وحقوق اإلنسان والديمقراطية بل هي متصلة      
ببعضها البعض وتدور فـي إطـار واحـد         
للخروج من دائرة االقتتال والعنـف لحالـة        

 .السلم واالستقرار
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 الحد في الديني الوازع دور
 الديني والتطرف الغلو من

 
  الحضراوي العربي :إعداد

 

 ملخص
 ألشـد  اليـوم  اإلسـالم  سـمعة  تتعرض

 كلمـة  ذكـر  مجرد وصار ضراوة الحمالت
 الجهـات  بعـض  لدى التطرف أو اإلرهاب
 إن والفعـل،  المنشأ إسالمي نهأ على يصور
 إلـي  تحتـاج  اإلسـالم  من فالخو ظاهرة
 والحـوار  الـدؤوب  الصادق بالعمل مواجهة
 اإلسالمي الدين يوضع أن يمكن ال إذ الفعال،

ـ  عـالء إو والتسـامح  للسلم يدعو الذي  نأش
ـ أبنا حقـوق  ويصـون  وكرامته اإلنسان  ه،ئ
 لقتـل  أدوات هؤأبنا ويستغل المتهم، موضع
 .والمدنيين األبرياء

 شـعوب ال بـين  الـديني  الـوازع  فغياب
 باإلضـافة  خاصة والعربية عامة اإلسالمية

 تسـيير  فـي  عتدالواال الوسطية ضعف إلى
 سهلة فريسة منه تجعل للفرد الحياتية األمور
 مقـدمتها  وفي البغيضة المعتقدات من لكثير

  .التطرف
Résumé 
Aujourd’hui, la réputation de 

l’islam est exposée aux 
campagnes les plus virulentes et la 
simple mention du mot terrorisme 
ou extrémisme dans certains 
milieux est décrite comme une 

origine et un acte islamiques. Le 
phénomène de l’islamophobie doit 
être confronté à un travail sincère 
et diligent et à un dialogue 
effectif. L'être humain et sa 
dignité et la défense des droits de 
ses enfants, l'accusé, et exploite 
les outils de ses fils pour tuer des 
innocents et des civils. 

L'absence de foi religieuse chez 
les peuples islamiques en général 
et dans le monde arabe en 
particulier, ainsi que la faiblesse 
de la modération et de la 
modération dans la conduite de la 
vie de l'individu en font une proie 
facile pour de nombreuses 
croyances abominables, 
notamment l'extrémisme. 

 
 تقديم
 هو مجتمعنا في وحده الديني الخطاب ليس

 ظـواهر  انتشار تبرير في ويتكئ يعتمد من
 مجتمعية ومشكالت سلوكية ومخالفات سلبية

 وينبغي الديني، الوازع ضعف بحجة وفردية،
 خـالل  من رئيس بشكل مواجهتها تكون أن
 الجهات بعض وحتى بل دينية، منطلقات من

 والمشـكالت،  الظواهر تلك بمواجهة المعنية
 والرشوة والفساد والتطرف اإلرهاب كقضايا
 هـي  األسـري  والعنف والتحرش والسرقة
 االستقصـاء  مـن  وتهـرب  تركن األخرى

 القضـايا،  لتلـك  الملموسة الحقيقة للمسببات
 العلميـة  األجوبـة  عن البحث من وتتخلص
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 من وتتجرد مشكالتنا، تشخيص في الواقعية
 - الكبـرى  المسؤولية إلقاء إلى مسؤولياتها،

 - تحليـل  أو تقص أو وجهد عناء غير ومن
 الديني وازعال ضعف« هي واحدة جملة على

 أهـم  هـو  الديني الوازع فضعف ،»للمجتمع
 شرائحه بكل فالمجتمع لدينا، التطرف أسباب

 فـي  قلـة  من يعاني ال العريضة وقطاعاته
 الدينيـة،  التوعية أو يالوعظ الديني الخطاب

 األسري المحيط داخل حتى التوعية بغياب بل
 .للفرد األساس القدوة يعتبر الذي
 أن مـن  هـؤالء  رددهي ما حقًا كان وإذا 

 العظمى األهمية هذه له الديني الوازع ضعف
 لـدينا  التطـرف  انتشار في الكبرى والمكانة

 العالج ما :هو الذهن إلى يتبادر سؤال فأول
 ومحاربـة  الـديني  الـوازع  لتقوية المقترح

 الـوعظ  في زيادة إلى نحتاج هل التطرف؟
ــرات ــي والمحاض ــاجدنا ف ــا مس  وقنواتن

 مكافحة هيئة تحويل في سعىن أم اإلعالمية،
 من التطرف يحارب آخر جهاز إلى التطرف

 شـاملة  معرفـة  دون والعقاب الردع خالل
  بالمضوع؟

 فـي  األساس من هؤالء وتفكر تأمل ولو
 واالجتهاد الفهم به نعني والذي الديني خطابنا
 مستوياته بمختلف الدينية للنصوص البشري
 أخالقية منظومة بناء في ينجح لم أنه لوجدنا

 بحيـث  المجتمـع،  أفراد نفوس في متماسكة
 ولـم  الملمـوس،  الواقع في أثرها لها يكون
 التنظيـر  مجـرد  فـي  حتى ذلك قبل ينجح

 كان حيث بها، واالعتناء لها النظري والطرح
 التـدين  تحقيـق  فـي  هو وتركيزه همه جل

 في المجتمع في الشكلي أو الظاهري والسمت
 جوانـب ال واضـح  وبشـكل  فيه همش وقت

 فـي  يرتكز خطاب فهو والروحية، األخالقية
 مـن  تعـالى  اهللا حقوق على فحسب معظمه
 العالم اهتمام فجل العبادية، أو العقدية الناحية

 هو منبره في الداعية أو الخطيب أو فتواه في
 اهللا أوامـر  امتثال إلى واألمر الدعوة مجرد

 واالنشـغال  نواهيـه  اجتنـاب  على والزجر
 وضـرورة  وتفاصـيلها  موراأل تلك بدقائق

 كافـة  البشر مع التعامل وحسن بها، االلتزام
 حريـاتهم  واحتـرام  مسلمين وغير مسلمين

 نفوســهم فــي ذلــك وغــرس الشخصــية
 لهم حياة منهج ذلك يكون بحيث وضمائرهم،

 زوجـاتهم  ومـع  وأعمـالهم،  بيـوتهم  في
 مـن  كـان  فقد والعلن، السر وفي وأوالدهم،

 فالوازع الخطاب، هذا في االهتمامات أواخر
 عند يوجد ال فقد فرد عند وِجد لو حتى الديني
 ارتكـاب  مـن  ألفراد مانعا مثّل وإذا غيره،
 مانعا يكون لن حتما فإنه فيه والوقوع الخطأ

 واالتكـاء  المجتمـع،  أفراد لجميع رادعا أو
 أو العـدل  حال يخلق لن ذلك على واالعتماد

 هميـة أ يعني ما وهو حقوقهم، للناس يضمن
 المجتمع أفراد على يطبق الذي القانون وجود
 كل خالله من يدرك قانون استثناء، بال كافة،
 لم فمن به، االلتزام وعدم مخالفته عاقبة فرد

 القـانون  فـإن  أخالقه تمنعه ولم دينه يمنعه
 .له رادعا سيكون والمحدد الواضح
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 فـي  الدراسـة  هـذه  إلى الحاجة وتكمن
 :تاليال التساؤل عن اإلجابة
 المجتمـع  في التربية لوسائط يمكن كيف

 كوسطية الديني الوازع قيمة تفعيل اٍإلسالمي
 ؟التطرف ظاهرة تفشي من للحد

 وجب اإلشكالي الطرح هذا عن ولإلجابة
  :يلي ما دراسة

 األسباب تعدد بين التطرف :األول المحور
 الوضع وتفاقم

 الغلـو  ودوافـع  أسـباب  :الثاني المحور
 ومظاهرهـا  التهاون أو المباالةوال والتطرف
 .اإلسالمي بالمجتمع

 تطبيـق  في التربية دور :الثالث المحور
 التطرف لمواجهة حياة كمنهج الوسطية

 األسباب تعدد بين التطرف :األول المحور
 الوضع وتفاقم

 التعصـب  والديني الفكري التطرف يمثل
 األخـرى  اآلراء من غيره دون معين لرأى
 االعتدال عن الحالة هذه يف الرأي هذا ويبعد

 واإلصرار الرأي بهذا التشبث في المغاالة بل
 لو حتى الدينية المعتقدات أو األفكار أو عليه
 وعـى  أو فهـم  عدم نتيجة أو خاطئة كانت
 لتلك واالجتماعي الروحي بالمضمون حقيقي

 الفكـر  هـذا  أن وطالمـا  الدينية المعتقدات
 إلى فكرى كنمط يخرج أو يأخذ لم المتطرف

 تحـت  يقع فال العنيف السلوك أو الفعل حيز
 يأخذ لم نهأ يعنى وهذا الجنائي القانون طائلة
 نشـر  فـي  القـوة  استخدام أو اإلكراه شكل

 والرعب الذعر وإشاعة األفكار هذه وفرض

 هـذا  يقع ثم ومن الوطن بمصالح واإلضرار
 هذا مرتكب ويصبح القانون طائلة تحت الفعل
 .ذلك في خالف وال اممجر السلوك أو الفعل
 ومعرفـة  التطرف، جذور عن الكشف إن
 نظرنـا  في وهو الساعة موضوع هو أسبابه

 وأجدرها وأثرا خطورة الموضوعات أشد من
 ألن ذلك الطويل؛ النفس ذي المتأني بالدرس

 مشـكالت  يواجهـون  وهـم  اليوم المسلمين
 ال البقاء ومعركة العصر وتحديات الحضارة
 كما واحد منهج على وهم كله ذلك يواجهون
 لـدينا  مناهج هناك بل األخرى األمم تواجهه
 المـنهج  عن االبتعاد من نبتت قل أو نشأت
 رب لنـا  ارتضـاه  الذي الحق المنهج األمثل

 .العالمين
 أو الشـدة  بأنـه  التطـرف  تعريف يمكن
 معـين  موقـف  فـي  أو شـيء  في اإلفراط

 االعتدال حد تجاوز من اللغة في والمتطرف
 إذن )1( .بالفعـل  أو بـالقول  ذلك انك سواء

 وسـطيه  ال متشدد فكر اعتناق هو فالتطرف
 بعـض  يتبعها وسيله فهو اإلرهاب أما .فيه

 واإلكراه بالعنف الفكر هذا رضفل المتطرفين
 التطـرف  آثار من أثر اإلرهاب فإن وبالتالي

  )2( .بالضرورة متطرف إرهابي فكل

                                                           

 بحث " اإلرهاب أسباب" يحي أبو حسن محمد )1(
 الشريعة لكلية الثاني العلمي للمؤتمر مقدم

 )والقانون الشريعة ضوء في اإلرهاب( والقانون
 .2004 نيسان 25-24 األهلية أربد جامعة

 التجريم بين اإلرهاب " حسانين إمام )2(
  .127-126 :ص ،" والمشروعية
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 متعـددة  الفكـر  هـذا  نشـأة  أسباب إن
 أسـبابا  الفكر هذا مرجع يكون فقد وعة،ومتن

 أو اجتماعيـة  أو سياسية أو نفسية أو فكرية
 اقتصــادية دوافــع عليــه الباعــث يكــون
 المتوازنة الشاملة وبالنظرة .إلخ ....وتربوية
 متشـابكة  األسـباب  بـأن  نجزم أن نستطيع

 سبب عند نقف أن ينبغي ال ولهذا ومتداخلة،
 مركبـة  اهرةظ أمامنا التي فالظاهرة واحد،
 .ومتداخلة كثيرة وأسبابها معقدة
 :التطرف أسباب �

 أن التطـرف  قضـية  في الباحثون يجمع
 الـدين،  بأحكام الجهل في تنحصر ال أسبابه
 هـو  مـا  ومنهـا  سياسي، هو ما منها وإنما

 هـو  ما ومنها نفسي، هو ما ومنها تربوي،
 هو ما ومنها ثقافي، هو ما ومنها اقتصادي،
 .مجتمعي

 وأحيانـا  األفـراد  اأحيانً تطرفال ويغذي
 األحيـان  بعـض  وفـي  الجماعات، أخرى

 والقانون، النظام مظلة تحت ودول مؤسسات
 التطرف نعالج ولذا الصورية المحاكم وربما

 :وهي أسبابه أهم في
 تعـالى  اهللا حكم معرفة بعدم الجهل :أوال

 الحرمـات  وتعظـيم  اهللا دين على الغيرة مع
 أن اإلنسان يتحمل فال اهللا، من الخوف وشدة
 وال كبيـرة،  معصـية  المسلم أخيه من يرى

 لذا مسلم، من الكبيرة هذه تصدر أن يتصور
 إلـى  اإلسـالم  دائـرة  من ينقله ما فسرعان
 .خارجها

 الديني الوعي غياب عن ناتج الجهل وهذا
 ذلـك  به أدى وربما للنصوص العميق والفهم

 ومعالجـة  الشرعية، األحكام على الجرأة إلى
 فهـم  دون االختصاص أهل غير من وازلالن

 األحكـام  مقاصد ومعرفة الشرعية للنصوص
 شـاهد  لمن والرجوع اللغة بأسرار واإللمام
  .التأويل وفهم التنزيل

 خـالل  مـن  أوالً بإثباتـه  يعالج والجهل
 والمناظرة بالعلم أي الصواب وإبراز تخطئته

 الخـوارج  عباس ابن ناظر وقد والمناصحة
 مـنهم  فرجع - عنه اهللا يرض - على بأمر

 .آالف أربعة
 اهللا رحمـه  - العزيز عبد بن عمر وبعث

 ألفـي  منهم فرجع عهده في يناظرهم من -
 صـدورهم  فتح العلم أهل على وهكذا إنسان

 أسـئلة  علـى  واإلجابـة  للسؤال ومجالسهم
 والنـزول  منهم واالقتراب وشبهاتهم الشباب

 قالطري ولقطع عنهم الجهل لرفع ميدانهم إلى
 .االختصاص أهل غير من يتصدر من على
 تعـالى  اهللا ديِن في الواجب النصح هو فهذا

 وهذا - وسلم عليه اهللا صل - رسوله وسنِة
 وحـدتها  لألمـةِ  يعيد الذي السليم المنهج هو

 ...افـادعو  السبيِل هذا فإلى وعزتها، وقوتها
 أيهـا  ....1 فسـيروا  الطريـق  هـذا  وعلى

 !المؤمنون

                                                           
 في وعالجها واإلرهاب والغلو التطرف عوامل - 1

 .العك الرحمن عبد خالد والسنة، القرآن ضوء
 .53-51:ص دمشق،- سوريا- المكتبي دار .مطابع
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تأويـل  في للتعسف المؤدي الهوى :اثاني 
 اطلب واألحاديث اآليات أعناق ولي النصوص

 ذلـك  وافق وقد ،والزعامة والرياسة للشهرة
 العنف إلى تميل فهي منحرفة مريضة نفسية

 الثقة إسقاط إلى يؤدي مما واالنحراف والحدة
 وفهمـه  بنفسـه  اإلنسـان  ويستقل بالعلماء،

 .ورأيه
 والدولة جتمعبالم تتعلق أسباب :اثالثً
ـ  المـدعوم  الخلقـي  االنحالل إن  اأحيانً

 أسـباب  أحد هو الحرية غطاء تحت بالقانون
 .التطرف حصول

 المسـلم  يشـاهدها  التي الرذيلة فمظاهر
 الشارع في اإلسالمية المجتمعات في خاصة

 الرسـمي  واإلعـالم  والجامعـة  والمدرسة
 ناحيـة،  مـن  واألسواق واإلذاعة والصحافة

 صـورته  وتشويه وحملته لدينبا واالستهزاء
 فكـره  في الدين رجل ومحاصرة ومحاربته،

 مـن  ذلـك  كل عليه، التعبير منافذ وإغالق
 الفعل وردة واإلرهاب التطرف نشوء أسباب
 نبحث أننا إال مبررة غير كانت وإن القاسية

 .األسباب في
سياسية أسباب :ارابع 

 احـتالل  من الخارجي األمة بواقع تتعلق
 بناتهـا  عـرض  وهتك أبنائها تلوق أراضيها

 وإسـقاط  أستارها وكشف ثرواتها ومصادرة
 والعـراق  أفغانسـتان  في يحصل فما هيبتها

ـ  سينعكس أنه شك ال وفلسطين فـي  اانتقام 
 اصـالح  اوقـود  وسـيكون  الشـباب  نفوس
 .الفرصة أتيحت ما متى العلالشت

 تـدنيس  هـو  األمـور  هـذه  آخر ولعل
 تانـامو غوان قاعـدة  في الشريف المصحف

 واعتـراف  بأفغانستان باغرام وقاعدة بكوبا
 المسـتوى  على هذا بذلك، األمريكية القوات

 .الخارجي
 الداخلي المستوى وعلى

 السـجون  فـي  الشباب بآالف الزج فإن
 الصورية المحاكمات غطاء تحت والمعتقالت

 والتشـهير  سمعتهم وحرق منازلهم ومداهمة
 بـل  التعبيـر  حرية ممارسة من ومنعهم بهم

 أو اللحيـة  أو كالحجـاب  العبادة حرية حتى
 بتطبيـق  المطالبـة  أو المساجد في الصلوات
 التعذيب درجات ألقصى وتعرضهم الشريعة
 فـي  كفيل ذلك كل اإلنسانية وسحق واإلهانة

 .اوإرهاب اوغلو اتطرفً لنا يولد أن
االقتصادية األوضاع :اخامس 

 الـذين  النافـذين  أولئـك  بهـا  ونخاطب
 الحيـاة  يشاركوهم أن شعوبهم على وااستكثر

 والشـركات  والمؤسسات بالثروات فاستأثروا
 السـرقات  من والسرف البذخ حياة وعاشوا

 ظل في السلطة واستغالل والنفوذ والرشاوى
 مسـتوى  دون تعـيش  محرومة طبقة وجود
 اشيًئ تملك وال العدم حد إلى تصل بل الفقر،

 لخال من إال شيء على الحصول يمكنهم وال
 كرامـة  وإهـدار  الوجه، ماء وإراقة التسول
 عرضـه  بيع إلى اضطر بعضهم بل اإلنسان
 فماذا يعيش، أن أجل من شرفه عن والتخلي

 عن العاطلين الجامعيين من ألوف من نتوقع
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 عـن  العازبـات  البنـات  من وآالف العمل
 مع الشباب لدى اليد ذات نقص بسبب الزواج
 وبحكـم  إنه والمعيشة، الحياة تكاليف ارتفاع
 الحقـد  مسـتوى  سـيرتفع  البشرية الطبيعة
 علـى  والنقمـة  والتطرف والتحامل والحسد
 هـو  غنـاه  سـبب  كـان  الذي الغني اآلخر

 أبنـاء  مـن  أنـه  ربما أو بالسلطة استئثاره
 غيره، أو الحاكم الحزب من أو فالن وساللة

 اإلنسـان  في الفقر يفعل ما تتصور أن ولك
 جهـا عال عـن  يعجـز  جسدية أمراض من

 والتفكير والهم الفقر يورثها نفسية وأمراض
 علـى  وال بـل  التعليم على قدرة وعدم بالغد

 ومجاميع النفس في هوى ذلك ويوافق العيش،
 مبدأ حيث من بعضها مع انفسي تتوافق عاطلة

 وعدم والفاقة الفقر بسبب النظام على التحامل
 روح يـؤجج  مما الثروات توزيع في العدالة
 تحـت  والغلـو  التطـرف  نار كيويذ العداء
 .غيره أو الدين مسمى

يحـيط  الـذي  الروحـي  الفراغ :اسادس 
 بالشباب

 الشـباب  رغبات يشبع ما وجود عدم إن
 سبل وجود وعدم بطالة ذلك وافق إذا خاصة
 ضـياعهم  فـي  كفيل العيش، وكسب الرزق
 تـوجيههم  يسـهل  ممـا  انحـرافهم  وربما

 وحسـب  كان إنسان أي قبل من واستغاللهم
 اسـبب  الفراغ هذا كان وربما وخططه رغبته

  .المجتمع في واإلفساد للجريمة
األسباب التربوية : اسابع 

قلة القدوة الناصحة المخلصة التـي      ) 1(
تعود على األمم بغرض النفع وإرضـاء هللا        
تبارك وتعالى وحبا فـي ديـنهم وأوطـانهم         
وغياب القدوة يؤدي للتخبط وعـدم وجـود        

حة واألسـوة الحسـنة مـن       المرجعية الصال 
  .عوامل التفكك واالنحطاط والتخلف

ــب  ــى والواج ــدعاة عل ــاء ال  والعلم
 بـالد  فـي  اإلسالمية والمراكز والجمعيات

 الـدين  موقف لبيان غيرها من أكبر الغرب
 فيهـا  أثار مناسبة كل في وأحكامه اإلسالمي

 أثـر  وتخفيف الجاهل لتبصير التهم هذه مثل
 علـى  الواجب أن كما ودعواه الحاقد دعاية

 أن الغـرب  بـالد  في المسلمين من المقيمين
 سلوكهم في بتطبيقه الدين هذا محاسن يبرزوا

 الصورة يعطوا حتى البالد تلك في وتعاملهم
 وسـائل  تشـويه  عن بعد للمسلمين الحقيقية
 تهـم  المسـلمين  عـن  بذلك ويدفعوا اإلعالم
 )1( .واإلرهاب التطرف

والموجهة التي  غياب التربية الحسنة    ) 2(
 . توجه األفراد لألخالق القيمة الحسنة

نقص أو انعـدام التربيـة الحقيقيـة        ) 3(
اإليمانية القائمة على مرتكزات ودعائم قوية      
من نصوص الوحي، واستبصار المصـلحة      
العامة ودرء المفاسد الطارئة، وقلـة إدراك       

                                                           

 / د واإلرهاب التطرف من اإلسالم موقف حقيقة )1(
 العربية المملكة موقف كذلك )147( الحقيل سليمان

 ص 2ج يلالخ أبا سليمان / د اإلرهاب من السعودية
452. 
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عبر التاريخ ودروس الزمان وسنن الحياة في     
 .واقع الناس

 تطبيـق  في التربية دور :الثاني ورالمح
 التطرف لمواجهة حياة كمنهج الوسطية

 في وسمة حياة منهج الوسطية أن شك ال
 السـراء  فـي  األحـوال  كـل  فـي  اإلسالم

 .والضراء
 األحبـاء  معاملـة  في والحرب، السلم في

 هـي  كمـا  ذلـك  يتغير ال البغضاء ومعاملة
 النبي سؤال كان وكما الدائمة، الالزمة الصفة

 يرزقـه  أن ودعاؤه -وسلم عليه اهللا صلى-
 الرضـا  فـي  العـدل  -وتعالى سبحانه- اهللا

 .والفقر الغنى في والقصد والغضب
 العـدل  تعنـي  اإلسـالم  في الوسطية إن

 فـي  الشـيء  ووضـع  والحكمـة  والتوازن
 يخالف ما كل من حذر نهإ حين في موضعه
 والشرك كاإللحاد خاطئة مفاهيم من الوسطية

 من حذر كما واإلسراف تهوروال والفواحش
 الحد تجاوز أو والالمسؤولية والبخل الرهبنة

 والبيئي الفكري أو االجتماعي األمن يهدد مما
 جملة من تعفي وهي واالقتصادي، والسياسي
 اإلرهـاب  ظـاهرة  إلى تؤدي التي األسباب

 التعصـب  وروح الجهـل  انتشار منها والتي
 واالسـتبداد  والظلـم  والجـوع  الفقر وتفشي
 .المعنوي الوازع وفقدان والقهر

 األسـباب  األدبيـات  مـن  كثير وترصد
 وانحرافـاتهم  وتطرفهم الشباب لغلو التربوية

 أن إلـى  الباحثة توصلت وقد الوسطية، عن

 مـنهج  في الوسطية عن االبتعاد أسباب أهم
 :يلي ما االجتماعية الحياة
 تضاؤل بحيث المنزلية التربية قصور -أ
 وعـدم  الدينيـة  توعيـة ال فـي  األسرة دور

 علـى  وتحريضهم األبناء حث على الحرص
 الـذي  األمـر  بانتظام، الدينية الشعائر أداء

 علم وهو أال قوي، بسند يتخاذل الشاب يجعل
 وعـدم  صـيامه  أو صـالته  بعـدم  أسرته

 مـن  شكل بأي معاقبته وعدم بل اعتراضها
 تأديـة  أن يعتقد يجعله الذي األمر العقوبات
 السـليم،  الديني بالسلوك زاموااللت الفرائض

 أو واختيـاره  إلرادتـه  يرجع اختياري أمر
 بـالتفريط  الجنـوح  يختار من فمنهم اقتناعه

 لمـن  فريسـة  يقـع  مـن  ومنهم والتساهل،
 بالشـعائر  االلتزام في ليرغبوهم يستقطبونهم

 واألسرة المجتمع من النفور يحدث ثم الدينية
 وغيـر  آمـن  غير محضن أنها يرون ألنهم
 .ملتزم وغير هموج

 ومقررات مناهج بتفعيل االهتمام عدم-ب
 التعليميـة،  المؤسسات في اإلسالمية التربية
 .الدينية المعلومات لزيادة نشاط مجرد وجعلها
 أفراد توجيه في المساجد دور قصور-ت

 تحقيـق  يجب هذا وفي وارتباطهم، المجتمع،
 :التالية األمور

 لحوالمصا التعليمية بالمؤسسات ربطها-أ
 .واألسواق والمصانع الحكومية

 بواجـب  القيـام  في الدعاة دور تأكيد-ب
 اختيـار  من فالبد والتعليم، والتوجيه الدعوة



95 

 

 مـع  ومسـلكيا،  اعلمي تأهيلهم تم ممن الدعاة
 والكـون  الحيـاة  علـوم  من بطرف اإللمام

 عرفوا ممن يكونوا وأن والفلسفة، واالقتصاد
ـ  السـلوك  وسـالمة  الخلـق  بحسن  دينوالت

 ليـنعكس  المؤثرة القائدة والشخصية الواعي،
 .وأدائهم عطائهم على كله ذلك

 واالجتماعيـة  الثقافيـة  األنشطة ربط-ج
 أماكن فتصبح بالمساجد وغيرها واالقتصادية

 وتكـون  وإرشـاد،  وتثقيـف  وتوجيه تربية
 فـي  المختلفة للمناسبات اجتماعية مؤسسات

 وإحسـان  بـر  جمعيات وتكون الناس، حياة
 لفـض  أمـاكن  وتكـون  اجتماعية، عايةور

 تلحق وأن الناس، بين واإلصالح المنازعات،
 والخاصـة،  العامـة  للمحاضرات قاعات بها

 للتوجيه ومكتبات والدرس، لالطالع ومكتبات
 األنشـطة  مـن  ذلك غير والطالبي، النسائي
 .المختلفة

 الـنقص  ليكمل المسجد، نشاط توسيع –ه
 لنشر أماكن ولتكون الشباب توجيه وسائل في

 مـن  ذلـك  وغير المجتمع، بمشكالت الوعي
 إذا يؤديهـا  أن للمسجد يمكن التي النشاطات

 .الواعية القيادة له توفرت
 دور لتفعيل ضرورة فهناك سبق ما وعلى

 الوسطية قيمة ترسيخ في التربوية المؤسسات
ـ  والتطـرف  الغلـو  مـن  والترهيب اوأيض 
 هي ليوما نحتاجها التي التربية ألن التفريط،

 وتراعـي  ،وتفصيالً جملة اإلسالم تأخذ التي
 مـع  وأبعادها، جوانبها بجميع الفرد شخصية

 العقلية، :المختلفة الجوانب تربية في التوازن
 في أيضا توازن كما والوجدانية، والمعرفية،

 .1حده على جانب كل رعاية
 التـي  الهامة التربوية الوسائط ومن •

 :الوسطية قيمة ترسيخ في فاعل دور لها
 أفرادها بكامل األسرة دور -1
 وغاياتهـا  الشـريعة  مقاصـد  أهم نهاأل 

 والنفس، الدين، حفظ وهي؛ الكبرى، األساسية
 لتحقيق والمال، العرض، أو والنسب والعقل،
 وإيجـاد  واألمـة،  والجماعـة  الفرد مصلحة
 األوضـاع  تدوم به الذي واالعتدال التوازن

 ر،مسـتق  ووضع حسن منهج على واألحوال
 البشر إمكانات مع ينسجم األمور في فالتوسط
 فـي  النـاس  ينعم وبه وعطاءاتهم، وقدراتهم

 واإلنجازات، الفعاليات ومتابعة الحرية، مظلة
 والصحي واالجتماعي النفسي األمن فيتحقق

 الخوف ألوان كل الناس ويتجنب والمعيشي،
 تنتعش خالله ومن واإلحباط، واليأس والقلق

 والوئام، االستقرار ويعم دية،االقتصا األحوال
 علـى  والجماعـات  األفـراد  ويقبل ثم ومن

 2 .الثروة وتوفير اإلنتاج، وزيادة التنمية

 النظامية التربوية المؤسسات دور  -2
 والمعاهـد  المـدارس  دور فـي  شك ال

 وذلـك  ،الوسطية قيمة ترسيخ في والجامعات

                                                           
 أبرز من الوسطية :بالل محمد بن الحكيم عبد - 1

 .36:ص البيان، مجلة األمة، هذه خصائص
 والعدل الحق ميزان اختل إذا :الزحيلي وهبة - 2

 العدد االسالمي، الوعي مجلة األمور، في والتوسط
 االسالمية والشئون األوقاف وزارة ،481 :رقم

 .09-10-2005الكويت،
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 اسلوكي المعتدلين والمعلمات المعلمين بتوافر
اوفكري تبعـد  التي المناهج وبتوافر ا،وعقائدي 

 مزيد وإتاحة والتعصب، والتطرف الغلو عن
 أنفسـهم،  عن التعبير في للطالب الحرية من

 الفقهية المسائل في استفساراتهم عن واإلجابة
 تقـديم  يسـتطيع  الذي العالم بتوافر والدينية
ـ ل شـافية  وافية علمية إجابات  لفقـه  للتوص
 العلـم،  :بـين  التوفيق يف الوسطية النظرية
 األمور كافة وبين والجهاد والدعوة، والعبادة،
 1.األخرى الحياتية

 
 خاتمة 

 مـن  ظـاهرة  أي معالجـة  يمكن ال إنه
 تبين فإذا نشأتها، أسباب بمعرفة إال الظواهر

 وإما اهللا بأحكام الجهل إما سببه التطرف أن
 خـالل  مـن  االنحـراف  وإما الهوى، اتباع

 اإلفسـاد  أو المجتمـع  في وحةالمفت الحريات
 التـي  السياسـية  للمواقـف  وإما اإلعالمي،

 وإمـا  العواقـب،  مراعاة دون الدولة تتخذها
 اسـتخدام  فـي  األمني والتعسف الظلم بسبب

 وإلغـاء  الحوار قنوات بإغالق وإما السلطة،
 والعـيش  الحيـاة  في حقه ومصادرة اآلخر،

 والحاجـة  الفقـر  بسـبب  وإما والمشاركة،
 الحاكمـة  الطبقة بيد المال وفرة مع لةوالبطا

 والفـراغ  والبطالـة  العزوبة إلى يؤدي مما
 إلـى  والجنوح االنتقام في والتفكير الروحي
 .التطرف

                                                           
 .سابق مرجع بالل، محمد بن حكيمال عبد - 1

 علينـا  سـهل  التطـرف  أسباب علمنا إذا
 هـذه  لمعالجـة  والدراسـات  الحلول وضع

 واقـع  وليدة منها كثير في هي التي الظاهرة
 .المواقف رعب وتراكم األيام مع كبر مرير

 العالم في احكم الشريعة عودة أن شك وال
 لهو لألمة جامعة الراشدة والخالفة اإلسالمي

 أمتنا مشاكل من كثير على القضاء في كفيل
 :خالل من
 فـي  ومنهاجا شريعة اإلسالم تحكيم •
 فاألصـل  ومجتمعات أفرادا، المسلمين، حياة
 الخلـق،  لمصلحة أنها الشرعية األحكام في

 . الحياة في التوازن وحفظ العدل، وتحقيق

 المسـلم  الفرد ببناء االهتمام وجوب  •
 صـياغة  تعيـد  إيمانيـة؛  عقدية أسس على

 روح فيه وتبث العقول، آفاق وتفتح النفوس،
 اإليمانيـة،  العـزة  وتؤصـل  الحقيقي، الدين

 تحقيق هو واحد، هدف حول حياته وتمحور
 األرض وإعمـار  كلها، بأبعادها هللا العبودية
 باتبـاع  مـرتهن  هـذا  وتحقيق. اهللا بشريعة
 .المستقيم اهللا طريق

 الشرعية والثقافة الديني الوعي نشر •
 طريـق  عـن  وخاصتهم المسلمين عامة بين

 بدينهم، المسلمين وربط كلها المتاحة الوسائل
 .الغازي الفكر ضد الثقافي التحصين ولتحقيق

 لترشيد جهدهم يبذلوا أن العلماء على •
 اإلسـالمي  بـالفكر  بتحصينه المسلم مسيرة

 الهدامة الضالة األفكار من وحمايته الصحيح
 عنصر ليكون نفسه في الخير معاني وتأصيل
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 ال واعتدال تدمير ال وتطوير تخريب ال بناٍء
 إلـى  يجري امرئ وكل تسرع، ال وأناة غلو

 .استعد بما الوغى ساحة

 بـين  الفكرية اللقاءات عقد مواصلة •
 التعـارف  تحقيـق  قصـد  األديـان  مختلف

 مـن  والتعاون الصعوبات وتذليل والتواصل
 الديني، والتشدد التطرف خطاب مواجهة أجل

 والـدوريات  الكتـب  نشـر  خالل من وذلك
  .المشتركة الثقافية األنشطة وتنظيم المختصة،
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