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يع ّد التط ّرف العنيف من أكرث الظواهر التي ته ّدد العامل اليوم ،لتع ّدد أسبابه وخطورة آثاره،
حتّى غدا ظاهرة عابرة للقا ّرات والثقافات ،تحظى باالهتامم الكبري من الحكومات واملجتمعات
ومراكز البحث االسرتاتيجي ،وهو ما حتّم عىل املجتمع العريب املساهمة الفاعلة يف البحث عن
حلول عملية لهذه الظاهرة وفق مقاربة متع ّددة األبعاد.
وتأيت هذه الدراسة ضمن هذا السياق الذي حرصت فيه املنظّمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم عىل تأكيد ما ييل:
يتقص أسبابه ومظاهره ويعي تشابك
–يكون البحث يف قضية التط ّرف العنيف بحثا شامال ّ
قضاياه وتعقيدها ،بغية الخروج بتص ّور واضح املعامل .وهو ما سعت الدراسة إىل إبرازه
بالجهد املعريف الذي بُذل يف تحديد الظاهرة وأسباب انتشارها ،وتعريف املصطلحات
والتنبيه إىل محاذير التعميم والخلط التي قد تشوب بعض املفاهيم أحيانا،
–العمل عىل وضع مقاربة شاملة ملعالجة الظاهرة تستحرض األبعاد الفكرية واالقتصادية
والثقافية والترشيعية ،وتستعني مبختلف املناهج ذات الصلة بالجوانب النفسية والعلمية،
كل الحدود واملوانع.
وتنطلق من سياق عاملي أزالت فيه وسائل االتصال الحديثة ّ
يفس انطالق
–تأطري املعالجة العربية لظاهرة العنف "املعومل" برؤية كونية وهو ما ّ
مقرتحات هذه الوثيقة من خطّة األمم املتحدة ملكافحة العنف تأكيدا ألهم ّية املنظور
اإلنساين واملسؤولية الجامعية يف التعاطي مع هذه الظاهرة.
–الجمع بني اإلفادة من التجارب العاملية والعربية وق ّوة االقرتاح ،وميكن القول إ ّن الدراسة
قد وضعت مالمح خطّة عربية كفيلة باملساهمة ،إن نفّذت ،يف تأمني السالمة واألمن
للجميع ،وترسيخ قيم التعايش والتحاور والسلم والتآزر ونبذ العنف واإلقصاء والتهميش.
ركّزت الدراسة عىل إصالح التعليم وتفعيل سياسات التشغيل وإشاعة روح الحوار عىل أسس
االنفتاح والحرية وتشجيع اإلبداع والفاعلية القيادية لدى الشباب يف معالجة هذه الظاهرة ،وهي
قيم تسعى املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إىل نرشها وتعزيزها.
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وأملنا كبري أن تسهم هذه الدراسة يف وضع خطّة عربية ف ّعالة ملعالجة التط ّرف العنيف
والوقاية منه.
وال يسعني يف هذا املقام ّإل أن أتوجه بالشكر الجزيل إىل الدكتور فتحي الج ّراي عىل جهده
املشكور يف إنجاز هذا العمل العلمي ،وإلدارة الرتبية يف املنظّمة التي سهرت عىل مراجعته
وإخراجه ونرشه.
واللّه من وراء القصد.

املدير العام

َ
عمر
	�أ.د .حممد ولد �أ َ
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ّ
التطرف العنيف ،فكر وممارسة..

أصبح التط ّرف العنيف ظاهرة متفشّ ية يف العديد من املجتمعات ،مبا فيها بعض املجتمعات
املتق ّدمة ،إالّ أنه وبفعل ”العوملة” ،والثورة العلمية  -التقنية والتط ّور الهائل يف تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال واملواصالت والطفرة ال ّرقمية واملعلومات ّية ،بات أكرث خطورة وتهديدا ً عىل املستوى
العاملي مبا ال ميكن قياسه قبل بضعة عقود من الزمان ،سواء بعمق تأثريه أم برسعة انتقاله أم
مبساحة تح ّركه ،حتى غدا العامل كلّه ”مجاالً حيوياً” لـ ”فريوساته” ،األمر الذي مل يعد يه ّدد السلم
السلم واألمن الدوليّني.
الوطني واملجتمعي فحسب ،بل أصبح خطرا عاملياً بتهديده ّ
السنوات األخرية موجة من التط ّرف العنيف سمته األساسيّة أنّه تط ّرف
لقد اجتاحت العامل يف ّ
يعب عن نفسه بأعامل عنف مو ّجهة ض ّد مختلف فئات املجتمع
يل سلويكّ يف معظم األحوالّ ،
عم ّ
ومؤسساته ،وتح ّركه دوافع وحوافز وأسباب ،بعضها عرقي أو ديني أو أيديولوجي ،وبعضها
ّ
اآلخر مرتبط بديناميكية األفراد كذوات اجتامعية ونفسية ،لك ّن تط ّورها وتناميها مرتبط ،بشكل
مبارش أو غري مبارش ،باألوضاع والظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية التي منت
وترعرعت فيها الجامعات املتط ّرفة أو األفراد املتط ّرفون..
الصعب الفصل بني التط ّرف كحالة فكريّة لها امتدادات سلوكيّة ،وبني اإلرهاب
وإذا كان من ّ
كعنف ممنهج تؤطره خلف ّيات فكريّة تتغذى من التط ّرف نفسه ،ثم بني العمليات اإلرهاب ّية
السلوك العنيف من خالل معادلة تتأرجح بني استعامل ”اإلرهايب” لجسده
كإحدى وسائل تجسيد ّ
والسلويك من خالل مامرسة العنف عىل
كسالح ،وبني كونه مج ّرد مط ّية لتجسيد تط ّرفه الفكري ّ
اآلخرين وعىل ذاته ،فإنّه من باب املوضوعية الحفاظ عىل مسافة فاصلة بني متييز التط ّرف كحالة
يك داخل املجتمع ،وبني التط ّرف العنيف الذي أصبح مج ّرما يف عرف القوانني
انغالق
فكري وسلو ّ
ّ
الوطن ّية والدول ّية.
تفش التط ّرف العنيف يف العديد من بلدان املنطقة العرب ّية والعامل اإلسالمي وأخذ يه ّدد
وقد َ
ال ّدولة الوطنية بالتشظّي والتفتّت واالنقسام الذي أصبح يتّخذ يف بعض األحيان طابعاً مجتمعياً،
خصوصاً حني يجد بيئة مواتية ”لتفقيس بيضه” ،و”تفريخ” مجموعات متن ّوعة ومختلفة من
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القوى اإلرهابية ،ابتدا ًء من تنظيم القاعدة وفروعه وصوالً إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام ”داعش ”1والتشكيالت البؤريّة املنتسبة إليه أو املحسوبة عليه.
وجدير بالذكر أن ظاهرة التط ّرف العنيف استفحلت إىل درجة مريعة يف العديد من دول
املنطقة بعد موجة انتفاضات ”ال ّربيع العريب” التي انطلقت رشارتها األوىل يف أواخر سنة ،2010
والتي كان من ”آثارها الجانبية” تفيش الفوىض واالنفالت األمني واسترشاء الفساد املايل واإلداري
وضعف ال ّدولة الوطنية ومحاولة التغ ّول عليها من جانب جامعات مسلّحة خارج حكم القانون
والقضاء .وقد أخذت بعض تلك الجامعات عىل عاتقها تهديم مق ّومات الدولة ،سواء بفعل ”إرادي”
عبثي من شأنه أن يؤ ّدي إىل النتيجة ذاتها ،كام حصل يف سوريا واليمن والعراق وليبيا.
أم عرب سلوك ّ
وعىل ال ّرغم من ك ّمية البحوث وال ّدراسات املتعلّقة بآل ّيات الراديكالية التي تؤ ّدي إىل العنف،
إالّ أ ّن املقاربة العمل ّية تدعو إىل االعرتاف بأ ّن ظاهرة التطرف العنيف ال تزال صعبة الفهم،
وال ميكن استقراء التعميامت بشأنها بسهولة من الحاالت الفردية أو الفئويّة ،أل ّن ذلك ميكن
مم يساهم بدوره يف زيادة التوترات والنزاعات .وحيث أنه ال
أن يتسبّب بوصم فئات معيّنةّ ،
يوجد مسار وحيد للتطرف العنيف ،فإذا ً ال توجد له استجابة واحدة .وحتّى املصطلحات املتصلة
مبفهومه مل تستق ّر بعد ،وهي موضع جدا ٍل حيث أ ّن الكثري منها ال يرتبط بتعريفات معياريّة أو
األقل متعارف عليها عامليّا .وحتّى خطة عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطرف العنيف
عىل ّ
( )2015مل تضع تعريفا رصيحاً له ،وأوكلت أمر تعريفه لل ّدول األعضاء!...
يوصى بأن تُناقش هذه املفاهيم ُ
وت ّدد
ونظرا لعدم وجود إجماع حول التعريفَ ،
ألي جهد تخطيطي،
على املستوى الوطني أو اإلقليمي عند االقتضاء ،كشرط مسبق ّ
من أجل فهم التبعات املتع ّددة لكل مصطلح فهما كامال.

وقد يكون من املفيد ونحن نقارب التطرف العنيف أن نذكر بعض األرقام الدالة التي تكشف
حجم هذه الظاهرة منذ بداية األلفية .فعىل سبيل املثال ،ت ّم تسجيل وقوع  14000عملية إرهابية
حول العامل خالل الفرتة املمت ّدة من سنة  2000إىل سنة  2015أي خالل خمس عرشة سنة .2كام
 1نفّذ هذا التنظيم ،بني سنتي  3102و 057 ،4102عمل ّية إرهاب ّية حول العامل.
 2ما يقارب  75باملائة من األعامل اإلرهابية املس ّجلة توزّعت عىل خمس دول هي العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان ونيجرييا .غري أ ّن دوال
أخرى عديدة كانت ضحية اإلرهاب كتونس وتركيا ومرص ،إلخ.
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لوحظ تضاعف عدد الضحايا تسع م ّرات خالل هذه الفرتة .وقد أودت العمل ّيات اإلرهاب ّية يف سنة
 2014وحدها بحياة  37ألف شخص عىل مستوى العامل .ومن املؤكد أ ّن نسبة عالية من منفذي
العمليات اإلرهابية كانوا من الشباب الذين مل يبلغوا الثالثني من عمرهم.
وتشري بعض األرقام إىل أ ّن العامل بات يواجه أشكاال جديدة من العنف ،بالنظر إىل طرق التنفيذ
واملواد املستعملة واألهداف املقصودة حيث أ ّن  62باملائة من العمليات اإلرهابية منذ سنة 2000
كان مرسحها الحافالت والقطارات .كام تشري أرقام أخرى إىل أ ّن  5باملائة من الهجومات اإلرهابيّة يف
أوروبّا نفّذها متش ّددون مسلمون .ومع أ ّن إحصائ ّيات وكيل الجمهوريّة الفرنيس ( )2014تؤكّد أ ّن
 0,02باملائة من املسلمني فقط متهمون باإلرهاب ،إالّ أ ّن وسائل اإلعالم تَنسب العمل ّيات اإلرهاب ّية
التي تغطيها إىل منفذين مسلمني بنسبة ترتاوح بني  60و 80باملائة .أ ّما املأساة التي ال تخفى عىل
أي مالحظ متنبّه فهي أ ّن حوايل  90باملائة من ضحايا العمليّات اإلرهابيّة هم من املسلمني.
ّ
في محاولة تعريف المصطلحات المفتاحيّ ة

عم يعتربه معظم الناس صحيحا أو
–التط ّرف :ويعني حرفيا ”اإلميان باألفكار البعيدة ج ّدا ً ّ
معقوالً ،ودعم هذه األفكار” .فالتطرف يشري إىل املواقف أو السلوك ّيات التي ت ُع ُّد خارجة عن
األسايس يسلّط الضوء عىل الطبيعة الذاتية للمصطلح
ُعجمي
”املألوف” ،ولعل هذا املفهوم امل
ّ
ّ
نفسه الذي قد يتخذ معاين مختلفة تبعا للجهة التي تح ّدد ”املألوف” والعرف وتق ّرر ما هو
مقبول أو غري مقبول عىل هذا األساس.
–التط ّرف العنيف :ال يوجد تعريف متفق عليه دول ّيا للتط ّرف العنيف ،كام أرشنا آنفاً .ويشري
التص ّور األكرث شيوعا إىل ما يعتقده و/أو يفعله األشخاص الذين يدعمون أو يستخدمون العنف
لتحقيق غايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية .ويشمل ذلك اإلرهاب وغريه من أشكال
العنف الطائفي والعنف املرتبط بدوافع سياسية .كام يح ّدد التط ّرف العنيف عادة عد ّوا أو
أعداء يعتربهم موضوع كراهية وعنف .وعادة ما يحيل التط ّرف عىل حالة فكرية وذهنية
تزداد ح ّدتها حني يت ّم االنتقال من طور الفكر واالعتقاد والتص ّور النظري إىل طور املامرسة
والتط ّرف السلويك الذي يع ّرب عن نفسه بأشكال ما ّدية من قبيل أعامل القتل والتفجريات
والتصفيات .وعادة ما يكون التط ّرف السلويك واملا ّدي نتيجة وانعكاساً للتش ّبع بتط ّرف قبيل يف
الفكر والقناعات واالعتقاد.
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–اإلرهاب :يشري ”اإلرهاب” إىل اسرتاتيجية مع ّينة معتمدة لتحقيق غاية سياسية ،من خالل
التخويف والرتهيب بصورة متع ّمدة .وكثريا ما يُستبدل مصطلح ”التط ّرف العنيف” مبصطلح
”اإلرهاب” عىل نحو مغلوط .ففي حني أ ّن اإلرهاب هو شكل من أشكال التط ّرف العنيف ،إالّ
أنّه يكون ناتجا يف كثري من األحيان عن دوافع إيديولوجية .كام أ ّن األساس املفاهيمي لإلرهاب
يختلف عن التط ّرف العنيف فهو إثارة الخوف أو ال ّرعب كوسيلة لتحقيق غاية ما.
–ال ّراديكالية :كام هوالحال مع مصطلح ”التط ّرف” ،يُعترب مصطلح ”الراديكالية” موضوع جدا ٍل
كبري وال سيام عندما يُستخدم يف سياق التطرف العنيف.
السياقات ،قد يشري
وميكن تعريف ”ال ّراديكايل” بصيغ متن ّوعة تبعا للظرف السائد .ففي بعض ّ
املفهوم بكل بساطة إىل ”من يريد التس ّبب بتغيريٍ سيايس” .ويف سياق الجهود الرامية إىل منع
التط ّرف العنيف ،يُستخدم مصطلح ”الراديكالية” بشكل شائع لوصف العمليّات التي يعتمد
ٍ
مامرسات متط ّرفة إىل ح ّد ترشيع استخدام العنف أو تربيره.
الشخص من خاللها وجهات نظر أو
واملفهوم األسايس هنا هو عمل ّية تبني العنف .فإذا أردنا أن نشري إىل العمليّة التي يصبح
الشخص من خاللها متط ّرفا عنيفا ،فستكون عبارة ”ال ّراديكالية ّاملؤ ّدية إىل العنف” مالمئة أكرث
من ”التط ّرف العنيف”.
–املناعة :تشري املناعة بشكل عا ّم إىل قدرة الفرد عىل تخطي التح ّديات التي تخلّف تأثريا سلب ّيا
عىل رفاهه العاطفي والجسدي .ويف سياق التط ّرف العنيف ،تشري ”املناعة” إىل القدرة عىل
”حرصي” أو ”دغام ّيئ” أو
مقاومة األفكار ووجهات النظر واآلراء التي تص ّور العامل مبنظور
ّ
رشع للكراهية واستخدام العنف.
”متامي” ،مبا من شأنه أن ي ّ
ّ
ويف التعليم ،ينطوي إكساب املناعة للطالب عىل تطوير قدرتهم عىل التفكري بطريقة ناقدة،
والتعلّم النشيط (التعلّم القائم عىل املشاركة واالستفسار) ،والتحقق من الوقائع ليك ال يقعوا
فريسة لوجهات النظر التبسيط ّية وذات ال ُبعد األحادي للعامل ،التي تنرشها املجموعات املتط ّرفة
العنيفة .فبنا ُء املناعة بني الطالب والشباب هو أحد التدابري األساس ّية التي ميكن تنفيذها من
قبل القطاع الرتبوي ملنع انتشار التط ّرف العنيف.
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عندما نتحدث عن األسباب فذلك يعني أنّنا نحاول ربط ظاهرة مع ّينة مبحيطها مبا فيه
السبب ّية املمكنة بينها كعالقة اإلرهاب بالفقر أو
من ظواهر أخرى وتبيان العالقات الرتابطية أو ّ
بالبطالة لدى الشباب أو بالوضع العائيل أو بالوضع ال ّدرايس ،إلخ .أ ّما حينام نتطرق لل ّدوافع فإننا
نقصد بذلك البعد الفردي أي دواخل الفرد وتجاربه ومساراته واألحداث التي تع ّرض لها كفرد
جعلت منه شخصا متط ّرفا.
ّ
المقدمة
 .أاألسباب االقتصادية :البطالة والفقر في

تفيد إحصائيات صندوق النقد الدويل لسنة  2016أن معدل البطالة يف العامل العريب هو من
املعدالت األرفع عامليا إذ بلغت النسبة  11.3باملائة لحجم قوة عاملة يقدر ب  124مليون نسمة.
وتأيت بطالة الشباب للرشيحة العمرية  24-15يف املقدمة بنسبة بلغت  28باملائة.
ويضيف البنك الدويل مؤرشا جديدا لقياس نسب البطالة هو مؤرش الخارجني عن دائرة
التعليم والعمل والتدريب .وهذا يعني الشباب الذين ال تعليم لديهم وال عمل وال تدريب ،هؤالء
مثال يبلغون يف تونس قرابة املليون للرشيحة العمرية .29 - 15
ومن املهم التأكيد عىل أ ّن العالقة بني البطالة واالنخراط يف الشبكات اإلرهابية ليست آليّة
بدليل أ ّن من بني اإلرهابيني الكثري م ّمن لهم شغل محرتم .ولكن من املهم أيضا إبراز أ ّن البطالة
هي من األسباب التي تدفع الشباب إىل اإلرهاب .فالفراغ والنقمة عىل الدولة وعىل املجتمع
وانسداد اآلفاق كلها عنارص تنتجها البطالة .ولهذا هناك عالقة بني البطالة والهجرة الرسية وهناك
عالقة أيضا بينها واإلرهاب وغريه من السلوكات املحفوفة باملخاطر.
ّ
 .باألسباب الثقافيةّ :
الهوية
الرهان على

الشبكات اإلرهابية هي مبثابة مقاوالت هوويّة .واملقصود باملقاولة الهوويّة أ ّن هذه الشبكات
تنتج خطابا هوويّا مأزوما فيه الكثري من عنارص املظلومية وال سيام مظلومية العامل اإلسالمي
الذي يعيش أوضاعا صعبة بحكم التقدم الحضاري للغرب املسيحي االستعامري ولذا من الواجب
إنقاذه وتقويته حسب خطاب هذه الشبكات.
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والهوية مبعناها الثقايف والديني خصوصا هي من الركائز األساسية التي ينبني عليها الخطاب
اإلرهايب .وقد يجد هذا الخطاب قبوال لدى فئة من الشباب ،حيث يحيي فيهم نخوة املايض التليد
ويعطيهم شعورا بالتفوق حينا يستحرضون عظمة اإلسالم يف عرصه الذهبي .وهناك من يتحدث
عن الفراغ الديني أو ال ّروحي وهو أيضا من األسباب التي تدفع بالشباب إىل انتهاج السلفية
وخاصة يف ملمحها االحتجاجي .ونلمس بوضوح تأثريات الخطاب الهووي لدى شباب املسلمني
ّ
املهاجرين يف الدول الغربية باعتبار أنّهم يعيشون يوميا التمييز عىل أساس ديني.
 .تاألسباب االجتماعية :التفكك العائلي في قفص االتهام

يتسم النسيج االجتامعي لألوساط التي ينحدر منها الشباب املنخرط يف اإلرهاب بالالمعياريّة
والتفكك العائيل وارتفاع نسب الطالق وضعف الرعاية األرسيّة وغياب الحوار داخل األرسة
وهيمنة العنف اللفظي وال ّرمزي واملا ّدي.
مؤسسات جديدة لالنتامء االجتامعي
ومن املفارقات أ ّن الشبكات اإلرهابية أصبحت متثل ّ
بل للرعاية االجتامعية حيث يجد الشباب اليائس امله ّمش يف خطابها ما يعطيه شعورا باألمان
واالنتامء املفقودين يف العائالت املفكّكة وتصبح مبثابة العائلة الكربى وجامعة االنتامء املرجع ّية.
وتستعمل الشبكات اإلرهابية أسلوب ”القنبلة العاطفية” يف عمليات انتداب الشباب
واستقطابهم .ويركز هذا األسلوب عىل ”الهيمنة األخويّة” أو ”االحتواء األبوي” بخطاب عاطفي
يعطي للشاب شعورا بالطأمنينة والسكينة .ويجد الشاب لدى الشبكات اإلرهابية رعاية اجتامعية
تشجعه عىل الزواج وعىل بناء عائلة متامسكة لها هدف واضح بعمق إيديولوجي يستمد قوته
من قراءة متطرفة لإلسالم.
 .ثمستوى التحصيل العلمي لدى اإلرهابيّ ين

كثريا ما يطرح السؤال حول مستوى التحصيل العلمي الذي يتوفر عليه اإلرهاب ّيون :هل هم
من املتعلمني أم هم من الذين لفظتهم املؤسسة الرتبوية باكرا؟ وتفيد بعض الدراسات أ ّن نسبة
عالية منهم وخاصة من القادة هم من الحاصلني عىل شهادات علميّة عليا .ويكفي التذكري هنا
الربيطاني  Diego Gambetta et Steffen Hertogمن
باملقال الهام الذي كتبه عاملا االجتامع
ّ
جامعة أكسفورد ونرش سنة  2007تحت عنوان ”.”Engineers of Jihad
▐ 12

ويف املقال يدرس عاملا االجتامع سرية ووثائق ما يقارب  400من اإلرهابيني من العامل العريب
تبي لهم أن  44باملائة من هؤالء اإلرهاب ّيني هم من املهندسني أو م ّمن تلقوا
واإلسالمي .وقد ّ
تعليمهم يف كليات الهندسة.
فهل أن أحد أسباب التط ّرف العنيف واإلرهاب يعود إىل التش ّدد الديني واملعرفة القوية
بالدين واالنغامس يف الدراسات الدينية؟ تأيت اإلجابة مفندة لهذه الفرضية وتثبت الدراسات أن
أغلب املنخرطني يف األعامل اإلرهابية ال ميلكون دراية بالدين اإلسالمي بل أ ّن معرفتهم به ضعيفة
جدا .ففي دراسة قامت بها الباحثة جيسيكا ستارن من جامعة هارفارد حول برنامج إعادة تأهيل
تبي أن  25باملائة
الشباب املنخرط يف أعامل إرهابية والذي قامت به اململكة العرب ّية السعودية ّ
من املشاركني يف الربنامج هم من ذوي السوابق العدلية وأن  5باملائة فقط كانت لهم أنشطة
دينية واضحة.
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إ ّن اتساع القابل ّية لدى الشارع العريب للفكر املتط ّرف وجامعات التط ّرف العنيف ،وخاصة يف
أوساط الشباب ،هو أمر يبعث عىل القلق بكل تأكيد .ومن امله ّم فهم هذا االتجاه العام وتفكيك
أسبابه التي ترتبط يف مجملها بأربعة عوامل أساس ّية:
العامل األ ّول :يتعلق بظاهرة النمو الحرضي للفضاء العمومي بشكل متسارع ومتو ّحش ،يف
والسياسية املناسبة من أجل نقل
بعده التقني واملا ّدي ،دون أن ترافقه عمل ّية التنشئة الثقاف ّية ّ
الناس إىل حالة املواطنة املدن ّية.

السوق واملنافسة وتغليب ثقافة التطبيع مع الواقع
العامل الثاين :يرتبط برضب ثقافة ّ
والتضامن مع املحيط.
املؤسسات الرتبويّة والتنمويّة عن االستثامر يف املستقبل.
العامل الثالث :يرتبط بعجز ّ

العامل ال ّرابع :عوامل دفع وعوامل جذب مؤثرة وفاعلة تساهم يف توسيع دائرة التعاطي مع
تنامي ظاهرة التط ّرف العنيف داخل املجتمعات العربيّة واإلسالميّة.

بأي درجة
إن جذور التط ّرف املؤ ّدي إىل العنف متن ّوعة ومتع ّددة .فال توجد عالمة واحدة تشري ّ
من اليقني إىل أ ّن الشخص مع ّرض للخطر .ويف العادة ،تص ّنف دوافع التط ّرف العنيف ضمن فئ َتني:
–عوامل ”الدّ فع” (عوامل موضوع ّية وذات ّية) ،وهي تشري إىل الظروف املؤ ّدية إىل التط ّرف
العنيف ،أي العمليّات األوسع التي قد ”تدفع” األفراد نحو املجموعات املتط ّرفة العنيفة،
كانعدام الفرص االجتامع ّية-االقتصاديّة ،والتهميش ،والظلم ،والتمييز ،وضعف الحوكمة،
وانتهاكات حقوق اإلنسان وخرق القانون...إلخ .وبعبارة أخرى هي تلك العوامل التي تدفع
األفراد بق ّوة نحو ال ّتط ّرف أو تجذبهم إليه ،وتنقسم إىل عوامل موضوع ّية وأخرى ذات ّية .ومن
بني عوامل الدّ فع املوضوع ّية نذكر :غياب ال ّدولة أو ضعف أدائها يف لعب دورها كآليّة إدارة
مم يولّد الشعور بالقهر،
عقالنية لحياة السكان ،وانعدام الحوكمة يف تدبري الشأن العام ّ
والظروف االجتامع ّية واالقتصاديّة السيئة ،والتمييز الثقايف ،والتمييز بني الجنسني ،والتمييز
ال ّديني أو العرقي ،واالستعامر ،والبطالة ،واأل ّمية ،وانعدام الشعور باألمن ،واألزمات والكوارث
السياسية والعسكريّة ،إىل غري ذلك من أشكال األزمات
(املجاعات ،الحروب ،االضطرابات ّ
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السيايس ،والتوزيع غري املتكافئ للفرص داخل املجتمع،
الطارئة) ،والهجرة القرسيّة ،واالضطهاد ّ
والسياسة الغرب ّية غري العادلة يف إدارة
والفقر ،وانعدام األمن ال ّروحي ،والبيئة ال ّدينية املنحرفةّ ،
العالقات ال ّدولية ،ووجود سياسات عنرصيّة غرب ّية ،أو سياسات هجرة إقصائ ّية وفاشلة يف
تدبري االندماج .أ ّما عوامل الدّ فع الذات ّية فيمكن الرتكيز ضمنها عىل ال ّروابط العائليّة املفكّكة
والصدمات التي عاشها يف تاريخه الشخيص ،والتمثالت املنحرفة للمجتمع أو للعامل،
للشخصّ ،
والصورة القميئة عن الذات ،والتاريخ اإلجرامي أو التجربة السجن ّية ،والجهل بال ّدين ،والفشل
ّ
الدرايس.
–عوامل ”الجذب” (عوامل ذات ّية وموضوع ّية) ،تفهم باعتبارها حوافز فرديّة تستقطب املج ّندين
املحتملني واألساس املنطقي الذي قد يُستخدم لترشيع العنف ،كالخلف ّيات الفرديّة ،والتامثل
مع املظامل الجامع ّية ،وإساءة استخدام املعتقدات ،واإليديولوج ّيات اإلقصائ ّية واالستئصال ّية...
تؤسس عند األشخاص الجاهزيّة املوضوع ّية
إلخ ،وبعبارة أخرى هي تلك الديناميك ّيات التي ّ
والنفس ّية للخروج عن الوضع النمطي أو العادي للحياة االجتامع ّية العا ّمة .وهي تنقسم
إىل عوامل موضوع ّية وأخرى ذات ّية .ومن عوامل الجذب املوضوع ّية ،توفري جامعات التط ّرف
السياسية
(أو ا ّدعاؤها توفري) :فرص العمل وفرص تحسني الظروف املعيش ّية ،وفرص الح ّرية ّ
أو ال ّدينية ،وفرص املتعة ،وفرص تحسني الوضع االجتامعي ،وفرص الحامية أو األمان ،وفرص
إعادة بناء ال ّروابط العائلية بشكل أفضل ،والخطاب الذي يل ّبي املشاعر العدوان ّية للشخص
ويستجيب لدافع ّية االنتقام عنده ،والخطاب الذي يدعو يف ظاهره إىل املساواة ،والخطاب
الذي يدعو إىل التغيري ،والخطاب الذي يدعو إىل إقامة رشع الله يف األرض .وترافقها عوامل
تتجسد يف تلبية ال ّرغبة يف التغيري وال ّرغبة يف االنتقام وال ّرغبة يف االستشهاد
الجذب الذاتيّة التي ّ
وال ّرغبة يف املغامرة .وقد يرافق ذلك وجود اختالالت يف الذكاء االجتامعي أو يف الذكاء العاطفي
أو يف الذكاء املعريف عند املستقطبني.
وال ب ّد من التّنبيه هنا إىل أ ّن معرفة مجموعة من عوامل ال ّدفع والجذب من شأنها املساعدة
معي موات
يف تفسري كيف أ ّن ال ّدوافع الفرديّة ،واملصادفات والخيارات الشخص ّية ،ضمن سياق ّ
للتط ّرف العنيف ،قد تشكّل أسبابا داعية إىل القلق .ولكن من امله ّم فهم هذه الفروق الدقيقة
مم
لتفادي التعميم الذي قد يفيض إىل الوصم الذي يولّد بدوره املظامل ومشاعر االستياء الجامعيّة ّ
يؤ ّجج أكرث فأكرث التعبريات العنيفة املتط ّرفة.
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ّ
ّ
 .أعوامل ّ
التطرف العنيف وسياقه
المؤدية إلى
الدفع أو الظروف
الهيكلي

تشري خطّة األمني العام لألمم املتّحدة ملنع التط ّرف العنيف ( )2015إىل أ ّن األدلّة النوع ّية
تبي وجود دوافع متك ّررة تشرتك فيها طائفة متن ّوعة من البلدان واملناطق ،وتؤ ّدي إىل
املتوفرة ّ
التش ّدد والتط ّرف العنيف مبعزل عن العوامل األخرى أحيانا وبالتنافذ معها أحيانا ،ومنها:
أ .1.ندرة الفرص االجتامع ّية واالقتصاديّة
–إ ّن البلدان التي تفشل يف تحقيق مستويات عالية ومستدامة من النمو ،ويف إيجاد فرص
العمل الالئق لشبابها ،ويف الح ّد من الفقر والبطالة والتفاوت بني الفئات والجهات ،ويف
مكافحة الفساد ،ويف إدارة العالقات بني مختلف مك ّونات املجتمع مبا يتفق والتزاماتها يف
مجال حقوق اإلنسان ،هي بلدان مع ّرضة أكرث من غريها للتط ّرف العنيف ،وهي معرضة
الصلة به.
ألن تشهد عددا أكرب من األحداث ذات ّ
–قد يعترب املواطنون ضعف نتائج التنمية مدعاة ّ
للشك يف مصداق ّية الحكومة و/أو يف
مؤسسات ال ّدولة يف التص ّدي للتط ّرف العنيف عند ظهوره.
رشع ّيتهاّ ،
مم ينقص من فعالية ّ
–ميكن أن يجعل انعدا ُم فرص العمل أو ش ّحها من العروض السخيّة التي تق ّدمها التنظيامت
املتط ّرفة العنيفة مالذا مغريا للشباب الحاملني برغد العيش.
أ .2.التهميش والتمييز
أي بلد
أي بلد بالتجانس التام .والتن ّوع يف ح ّد ذاته ال يؤ ّدي إىل زيادة تع ّرض ّ
–ال يتسم ّ
للتط ّرف العنيف .غري أنّه عندما يشهد بلد ما أوجه انعدام األمن من قبيل ندرة املوارد،
السياسية
وعندما تحتكر مجموعة واحدة ،مهام كان وزنها الدميغرايف ،جميع القطاعات ّ
واالقتصاديّة عىل حساب املجموعات األخرى ،يتزايد احتامل التوترات بني الطوائف و/أو
املناطق وعدم املساواة بني الجنسني وحاالت التهميش واالستبعاد والتمييز.
–تقييد إمكانيّة الحصول عىل الخدمات العا ّمة وفرص العمل وعرقلة التنمية اإلقليمية
والتضييق عىل املامرسة الدين ّية ،كلّها عوامل قد تدفع من يشعرون بالحرمان إىل تب ّني
التط ّرف العنيف وسيلة لتحقيق أهدافهم.
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أ .3.سوء اإلدارة وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون
–مييل التط ّرف العنيف إىل االزدهار يف بيئة يطبعها سوء اإلدارة وغياب ال ّدميقراطية وانتشار
الفساد وسيادة ثقافة اإلفالت من العقاب.
بالسياسات القمع ّية واملامرسات التي تنتهك حقوق اإلنسان
–عندما يُر َدف سوء اإلدارة ّ
وسيادة القانون ،متيل قوة إغراء التط ّرف العنيف إىل التزايد.
َ
املجال
–انتهاكات القانون ال ّدويل لحقوق اإلنسان التي تُرتكب باسم أمن الدولة تفسح
للتط ّرف العنيف وقد تدفع قطاعات اجتامع ّية واسعة إىل تأييد أفعال الجامعات املتط ّرفة
العنيفة والتعاطف معها واملشاركة فيها.
–يزيد الرشكاء الدول ّيون الذين يتو ّرطون يف مثل هذه األفعال الحكوم ّية يف زعزعة ثقة
الناس يف رشع ّية النظام ال ّدويل ككل.
–ضعف إعامل الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة وفقا لاللتزامات ال ّدولية ،أو
انعدامه ،من شأنه أن يفاقم التمييز ض ّد الجامعات عىل أسس إثن ّية أو قوم ّية أو جنسان ّية
أو عرق ّية أو دين ّية أو لغويّة أو جهويّة...
مؤسسات ال ّدولة التي ال تفي بصورة مالمئة بالتزاماتها ال ّدولية بضامن هذه الحقوق ميكن
– ّ
أن تغذي املظامل وأن تق ّوض املعايري االجتامع ّية وآل ّيات التامسك االجتامعي.
–عدم إيالء االهتامم الكايف لوضع اسرتاتيج ّيات وبرامج ف ّعالة إلعادة اإلدماج تستهدف
األشخاص الذين أدينوا من أجل جرائم تتصل باإلرهاب واملقاتلني العائدين من بؤر التوتر،
كل اآلماد.
والسيايس عىل ّ
من شأنه أن يه ّدد األمن االجتامعي ّ
تتم تسويتها
أ .4.النزاعات املزمنة والنزاعات التي مل ّ
متيل النـزاعات املزمنة والنزاعات التي مل تت ّم تسويتها إىل توفري تربة خصبة للتط ّرف العنيف،
ال بسبب املعاناة وانعدام الحوكمة الناجمني عن النزاع ذاته فحسب ،بل أيضا لكون هذه
النزاعات متكّن الجامعات املتط ّرفة العنيفة من استغالل املظامل العميقة الجذور لحشد ال ّدعم
وللسيطرة عىل األرايض واملوارد والتحكّم يف مصائر السكّان.
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السجون
أ .5.نرش الفكر املتشدّ د داخل ّ
–ت ُّبي املالحظة التت ّبع ّية أ ّن املعاملة القاسية والالإنسان ّية واملهينة يف أماكن االحتجاز ميكن
محي من الق ّوة يف تجنيد عدد كبري من األفراد الذين انض ّموا
أن يكون لها دور يتسم بقدر ِّ
إىل الجامعات املتط ّرفة العنيفة والتنظيامت اإلرهاب ّية.
السجناء عىل االنضامم إىل الجامعات املتط ّرفة،
–ت ّم تحديد العديد من العوامل التي تحفّز ّ
ومنها ظروف االحتجاز الس ّيئة واملعاملة الالإنسانية للنزالء ،وفساد املوظفني وأعوان
الحراسات ،وأنشطة العصابات ،وانتشار تعاطي املخ ّدرات ،وانعدام األمن واملرافق املالمئة،
واالكتظاظ امليسء للحرمة الجسديّة واملعنويّة.
السجناء مع املحافظة
–عدم اتخاذ تدابري وقائ ّية ملنع انتشار األيديولوج ّيات املتط ّرفة بني ّ
عىل الحامية املمنوحة مبوجب القانون الوطني واملعايري ال ّدول ّية لألشخاص املحرومني
من ح ّريتهم ،مبا يف ذلك احرتام املعايري والقواعد الدولية املتعلقة بالحبس االنفرادي ،قد
يفسح املجال رحبا أمام تفيش عدوى الفكر املتط ّرف العنيف.
ّ
المتشدد
 .بعوامل الجذب وأساليب انتشار الفكر

رغم أ ّن الظروف التي ميكن أن تشكّل حاضنة للتط ّرف العنيف تشمل مجموعات كبرية من
السكان ،ال ينجذب إىل الفكر املتش ّدد وال يلجأ إىل العنف ّإل عدد قليل من األفراد يف الواقع.
ولل ّدوافع الشخص ّية املعقدة واختيارات اإلنسان دور ها ّم يف استغالل هذه الظروف ويف تحويل
األفكار واملظامل إىل أعامل عنف.
ب .1.الخلف ّيات والدّ وافع الشخص ّية
–ميكن لتجربة شخص ّية سلب ّية تتناغم مع خطاب األيديولوجيات املتط ّرفة العنيفة أن تزيد
يف احتامل أن ينزلق الشخص نحو التطرف العنيف .وتتفاوت ال ّدوافع الشخص ّية لتشمل
ما هو ج ّدي وما هو تافه ،فقد أوقف البحث عىل أحداث حيات ّية متن ّوعة قد تدفع إىل
التط ّرف ،منها التع ّرض للتعذيب أو مشاهدته ،ومقتل أحد األقارب أو األصدقاء عىل يد
قوات أمن ّية أو جنود دولة أجنب ّية ،واملحاكامت غري العادلة ،وفقدان املمتلكات ،وإهانة
أحد األبوين ،وعدم الحصول عىل بعض الحقوق الشخص ّية.
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–مع أ ّن بعض األشخاص الحاصلني عىل تعليم عال يضطلعون بأدوار ها ّمة يف تنظيامت
متط ّرفة عنيفة ،فإ ّن الكثري من أعضاء تلك التنظيامت من ذوي املستويات التعليمية
املتدنية ،إذ ال يكملون الدراسة الثانوية يف أغلب األحيان .وال يتع ّدى إملام عدد كبري منهم
أي
بالقراءة والكتابة املستوى االبتدايئ ،ومل يكتسبوا معرفة كافية بشؤون ال ّدين ومل يتلقوا ّ
ديني تقريبا ،مام يجعلهم عرضة لتلقني العقائد املتط ّرفة واألفكار النمط ّية .وكثريا
تعليم ّ
ما يكونون قد اشرتكوا يف جرائم صغرى وأنشطة غري مرشوعة قبل تو ّرطهم مع الجامعات
املتط ّرفة العنيفة.
–تن ّمي العضوية يف الجامعة املتط ّرفة العنيفة الشعور باالنتامء أو باالنعتاق من وطأة
تفسخ املجتمع.
االستبعاد أو العزلة أو ّ
ب .2.املظامل الجامع ّية والشعور بالتع ّرض لإليذاء
–ميكن للموروثات التاريخيّة أو املظامل الجامعيّة النابعة من التسلط والقمع والقهر
أو التدخل األجنبي أن تشكّل أساسا تقوم عليه خطابات التع ّرض لإليذاء.
–ميكن أن تثري تلك الخطابات ردود فعل عاطف ّية بسيطة وقويّة تستغلها الجامعات
املتط ّرفة العنيفة ،إذ يت ّم التشبّث بذكرى األعامل القمعيّة املاضية أو الحارضة ،فعليّة
كانت أو ظ ّنية ،لتغذية الرغبة يف االنتقام من مرتكبيها.
السياسية واالختالفات العرق ّية والثقاف ّية وإساءة
ب .3.تحوير املعتقدات واأليديولوج ّيات ّ
استخدامها
–تح ِّور الجامعات املتط ّرفة العنيفة املعتقدات ال ّدينية واالختالفات العرقية واأليديولوجيات
السياسية وتيسء استخدامها بخبث ،متو ّخية من وراء ذلك إضفاء الرشعية عىل أفعالها
ّ
وتعزيز مطالباتها باألرايض وتجنيد األتباع .والغاية من تحوير ال ّدين وإساءة استخدامه هي
التفرقة بني األمم والثقافات والشعوب ،مام يق ّوض املشاعر واالنتامءات اإلنسان ّية املشرتكة.
–يلعب زعامء ال ّرأي وال سيام القادة ال ّدينيون واملجتمعيّون دورا حاسام يف إرشاد أتباعهم
املع ّرضني لتأثري التط ّرف حتى تكون لهم القدرة عىل رفض األيديولوجيات العنيفة ،ويف
إتاحة فرص التحاور والتناظر بني األديان ويف إطار الدين الواحد ،باعتبار ذلك وسيلة
لتعزيز التسامح والتفاهم واملصالحة بني املجتمعات املحلية.
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يتعي عىل القادة والحكومات واملجتمع ال ّدويل ووسائط االتصال أن يعملوا عىل تفادي
– ّ
املواجهة واالستقطاب داخل البلدان واألديان واألمم والشعوب ويف ما بينها.
ب .4.القيادة والشبكات االجتامع ّية
–العوامل السياق ّية والتجارب الشخص ّية واملظامل الجامع ّية قد تكون كلها عوامل تسهم
يف ظهور التط ّرف العنيف ،ولكن مث ّة سياقات اجتامعيّة وبيئات حاضنة أكرث من غريها
للتنظيامت املتط ّرفة العنيفة.
–غالبا ما تستفيد التنظيامت املتط ّرفة العنيفة من تدخل زعيم أو فاعل سيايس ذي جاذبية،
من خالل شبكات أرسية واجتامعية غري رسمية .وقد يصعب االنضامم إىل التنظيامت
املتطرفة العنيفة بدون معرفة مسبقة بأحد أعضائها .وال ب ّد أن السبب يف ذلك يعود إىل
رسي وحرصي.
اتسام أنشطتها ،يف كثري من األحيان ،بطابع ّ
–بيد أن األدوات املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت صارت تُتَّخذ ،يف السنوات األخرية ،وسيلة
إضافية ،وأيرس مناال ،لالنضامم إىل الجامعات.
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ال توجد وصفة أو صيغة واحدة من عوامل الدفع والجذب ميكن أن تنتج متط ّرفا عنيفا.
كام أ ّن هذه العوامل ال تبقى ثابتة عرب مختلف مراحل حياة الشخص .فتأث ُّر الشخص بالتط ّرف
العنيف قد يتغري مع الوقت ،وقد يتفاوت تبعا للظروف .من هذا املنطلق ،ال يوجد مسار معياري
للتط ّرف املؤ ّدي إىل العنف .وبالتايل ،ليس من الصعب فحسب بل من غري املجدي أن نحاول
تحديد مجموعة ثابتة من ”املالمح املعيار ّية” للمتط ّرفني العنيفني.
ويستدعي الباحثون املهت ّمون بدراسة النزاعات املسلّحة نظريّة ”الطمع مقابل املظلمة”
لرشح الحاف َزيْن األكرث شيوعا للمشاركة يف النزاع املسلّح:
–”الطمع” وهو يشري إىل أ ّن املحاربني يُو ّجههم منطق تحليل الكلفة والفائدة .فإذا طبّقنا ذلك
عىل التط ّرف العنيف ،فهو يعني أن األفراد ينض ّمون إىل املجموعات املتط ّرفة العنيفة من أجل
السيطرة عىل الشعب واألرض.)...
السلطةّ ،
املكاسب التي ميكنهم الحصول عليها (املالّ ،
السالح دفاعا عن الهويّة
–أ ّما املظلمة فتشري إىل الح ّجة القائلة أ ّن األفراد يلجؤون إىل حمل ّ
(اإلثنية وال ّدين واالنتامء الطبقي) وليس من أجل تحسني وضعهم االقتصادي.
والقاسم املشرتك يف الحال َتني هو أنه يُنظر إىل العنف كوسيلة مقبولة للحصول عىل بدل ،و/
أو جزاء ،و/أو تعويض ،و/أو إصالح.
ّ
المقاربة ّ
والتطرف العنيف
السوسيولوجيّ ة لإلرهاب

مث ّة مقاربتان سوسيولوجيتان شائعتان يف مضامر تحليل ظاهرة اإلرهاب والتط ّرف العنيف.
فأ ّما املقاربة األوىل فيقودها ”جيل كيبيل” وهي مقاربة تربط تلك الظاهرة باإلسالم يف تعبرياته
نصية لل ّدين اإلسالمي عىل غرار تنظيامت السلفية
املتط ّرفة التي تتب ّناها مجموعات لها قراءة ّ
الجهادية .ويكون الجهاد هنا مو ّجها باألساس نحو الغرب مع رؤية مجتمع ّية تريد فرض الرشيعة
اإلسالمية .وتبدو العالقة بني ال ّديني والسيايس يف هذه املقاربة قويّة .فاملجموعات املتطرفة لها
الخاصة للواقع السيايس الوطني واإلقليمي والدويل وهي تريد أن تجد له حالّ سياس ّيا
قراءتها
ّ
باستعامل العنف الشامل والرتهيب والقتال حيثام ثقف العد ّو .وأ ّما املقاربة الثانية والتي يقودها
”أوليفييه روا” ويسمها بأسلمة الراديكالية فتهتم بفكرة أساس ّية تتمثل يف أ ّن الراديكالية هي صفة
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املجتمعات الحديثة نظرا لألزمات املختلفة التي تعيشها (أزمات اقتصاديّة واجتامع ّية وثقاف ّية).
وهو يرى أ ّن هذه الراديكالية هي شكل من أشكال العنف تجاه وضع غري مقبول ،غري أنّها لبست
لبوسا إسالم ّيا بعد أن كانت نهجا للتنظيامت اإلرهابية ذات النزعة اليساريّة يف ستينيات القرن
املايض ومجموعة ”بادر ماينهوف” إىل جانب الكتائب الحمراء يف إيطاليا والعمل املبارش يف فرنسا
ضمن موجة إرهاب ّية سادت الغرب خالل تلك الفرتة .وتعتمد هذه املقاربة عىل فرضية مفادها
مهم من اإلرهاب ّيني ال يتوفرون عىل تكوين ديني مبعنى أنهم مل مي ّروا باملسار ال ّديني
أ ّن جزءا ّ
السلفية يف مالمحها املختلفة وال سيام ملمحها الجهادي.
املتط ّرف عرب ّ
واملالحظ أ ّن اإلرهاب ّيني وخصوصا يف الغرب جاؤوا من األحياء الفقرية وانتقلوا برسعة كبرية
إىل اإلرهاب بعد أن ج ّربوا أشكاال أخرى من الجرمية مثل العنف الحرضي وترويج املخدرات .لقد
سجل ديني
سجل اجتامعي حرضي إىل ّ
ح ّول هؤالء عنفهم ونقمتهم عىل أوضاعهم املعيشيّة من ّ
سيايس.
وبتحليل الفرق بني املقاربتني يالحظ يف الحالة األوىل أ ّن اإلرهايب يأيت من عامل التط ّرف ال ّديني
السلفي يف حني يأيت اإلرهايب يف الحالة الثانية من عامل العنف االجتامعي والهامش ّية الحرضيّة.
ّ
ولكلتا املقاربتني وجاهتها النسب ّية إذا ما أخذنا يف االعتبار تن ّوع الظاهرة اإلرهابية وتعقد مساراتها
ومسارات الفاعلني فيها ،حيث أنّها تخفي وراء واجهتها املتمثلة يف التط ّرف العنيف رهانات فردية
وجامعية محلية وعاملية تتداخل فيها مصالح ال ّدول والشبكات مبختلف أشكالها.
ّ
االقتصادية واالجتماعيّ ة والثقافيّ ة المندمجة
المقاربة

ال ميكن القضاء عىل الفكر املتط ّرف العنيف وجذوره ما مل يت ّم القضاء عىل الفكر التاممي
املتعصب الذي يزعم امتالك الحقيقة املطلقة .وقد أثبتت التجارب أ ّن الفكر املتط ّرف و”التكفريي”
ّ
ال ميكن القضاء عليه بالعمل العسكري أو املسلّح .كام ال ميكن القضاء عىل التط ّرف بالتط ّرف أو
مواجهة الطائفيّة بالطائفيّة أو مجابهة اإلرهاب باإلرهاب ،وإ ْن كان ”آخر العالج اليكّ” كام قالت
حقوقي -اقتصادياً واجتامعياً وثقافياً
العرب ،األمر الذي يحتاج إىل مقاربة الظاهرة -من منظو ٍر
ٍّ
وتربوياً ودينياً وقانونياً ونفسياً ،وهو عالج قد يكون طويالً ومتش ّعباً ،وال يقع عىل الدولة وحدها
إنجازه بقدر ما يحتاج إىل طاقات جميع القوى الح ّية والفاعلة يف املجتمع التي يه ّمها إحداث
التغيري بوسائل سلميّة تد ّرجية ومراكمة التط ّور املطلوب.
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ولعل القضاء عىل الفقر واأل ّمية والتخلّف ضمن اسرتاتيج ّية بعيدة املدى يساعد يف خلق بيئة
َّ
السالم والتسامح والالّعنف وقبول اآلخر واإلقرار بالتن ّوع والتع ّددية ،وذلك يف إطار
مناسبة لنرش قيم ّ
املواطنة التي تقوم عىل أركان متكاملة تبدأ بالحرية ومت ّر باملساواة والعدالة االجتامع ّية لتصل إىل
التعصب.
الرشاكة واملشاركة .وبذلك ميكن تجفيف منابع التط ّرف ومصادره بالقضاء عىل أسباب ّ
فالتط ّرف ال ينمو إالّ إذا وجد بيئة صالحة لنم ّوه .ومثل هذه البيئة إن هي ّإل نتاج ألسباب
داخلية وأخرى خارجية .وال ميكن التصدّ ي للتط ّرف دون اعتامد مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان.
املتعصبة متثل الحاضنة الفكرية األساس ّية للتط ّرف
وإذا كانت األفكار واملعتقدات الدين ّية
ّ
العنيف باعتبار أ ّن ال ّدين ميثل عقيدة قويّة ومتامسكة ومؤثرة ،فإن التطور التكنولوجي س ّهل
الصاعدة بحكم حامستها واندفاعها
نرش أفكار
التعصب والتط ّرف العنيف ،والسيام لدى األجيال ّ
ّ
ظل جهلها بصحيح ال ّدين وتسليمها بص ّحة ما ي ّدعيه كثري من املتعاملني
واستعدادها للتط ّرف يف ّ
املتكلّسني املناوئني لنزعة تجديد الفكر ال ّديني ،يف بيئات يغلب عليها التفاوت االجتامعي والفقر
والتخلّف واألميّة والشعور باالغرتاب واالستالب الروحي والنفيس.
وبعض هذه البيئات الحاضنة تط ّورت لتصبح منتجة لإلرهاب ومص ّدرة له ،وكان غياب ثقافة حقوق
اإلنسان وقيم الحريّة والسالم والتسامح والعدل واملساواة فيها عامالً أساسياً يف استنبات اإلرهاب ،السيام
مع ارتفاع مع ّدالت البطالة ومت ّدد الفئات امله ّمشة وغياب األفق املستقبيل ألجيال تشعر بالضياع.
التعصب والتط ّرف ،سواء
وقد ش ّجعت بعض الجهات ال ّرسمية والدينية يف املنطقة أفكار
ّ
السياسيني واأليديولوج ّيني،
بسبب محافظتها وانغالقها أو خدمة ملصالحها الذّات ّية ضد خصومها ّ
وذلك عرب املبالغة يف نرش مظاهر التديّن و/أو فرضها ومنع االختالط بني الجنسني وتكثيف
الحمالت ال ّدعويّة ،إضافة إىل تنمية بعض املشاعر الدينية أو الجهوية وسحبها عىل الرصاع
السيايس ،ألنها مثرية ومؤثرة ومستقطبة يف اآلن معاً.
البيئة الحاضنة للتط ّرف العنيف
تعني البيئة الحاضنة من الناحية القانون ّية إطارا يس ّهل تح ّرك جامعات التط ّرف العنيف
واإلرهاب يف بعض املناطق التي توفّر حيّزا ً مينحها رشوطاً وأسباباً مالمئة تسمح لها بالتح ّرك.
قوي إزاءها أو
يضاف إىل ذلك قدرتها عىل التغلغل يف املجتمعات املحلّية ،يف ّ
ظل غياب ر ّد فعل ّ

▐23

وجود عوامل مش ّجعة لها عىل االستمرار ،مبا يعني وجود مشرتكات بني التط ّرف العنيف القادم
والتط ّرف العنيف الكامن ،أي بني املتح ّرك والساكن .واألمر يتعلّق بالفكر والسلوك يف آن معا.
وتأسيساً عىل ما تق ّدم ،ميكن الحديث عن ثالثة أنواع من البيئات الفكر ّية الحاضنة للتط ّرف
العنيف ،وهي:
s sالنوع األ ّول -البيئة املفرزة للتط ّرف العنيف
وهي البيئة املنتجة له وليست البيئة الحاملة لفريوسه فحسب .وهذه البيئة تعتمد عىل نخب
فكرية وسياسية وثقافية تعمل عىل بلورة املنطلقات الفكرية للتّطرف الفكري أو الديني ،وذلك
باستخدامها الفكر أو ال ّدين مرجعية لخطابها السيايس ،وفقاً لتفسرياتها وتأويالتها للنصوص .وتعمل
هذه النخب عىل إنضاج العوامل الذات ّية الدّ افعة إىل التط ّرف العنيف بتوفري األموال ،وتكثيف
حلقات التلقني وتوزيع الكتب واملنشورات العقائديّة ،وتقديم املساعدات ،وتوفري التسهيالت ،مع
االستفادة من إنضاج العوامل املوضوع ّية كاالضطهاد ،أو الشعور باإلقصاء أو التهميش أو التمييز،
الصارخ بني املناطق ،أو انتشار أحزمة الفقر والعشوائيات...إلخ.
أو ضعف التنمية ،أو التفاوت ّ
وتستفيد هذه البيئة من عوامل سياس ّية وثقاف ّية واجتامع ّية متعدّ دة مثل منزلة ال ّدين
السلطة وتغليب الهويّة الدينيّة عىل الهويّة
وأهله يف املجتمع والتباس مفهوم ال ّدولة وتغ ّول رموز ّ
الوطن ّية و/أو القوم ّية.
s sالنوع الثاين -البيئة املولّدة للتط ّرف العنيف
وهي تلك البيئة التي تتّسم بحضور مؤثر للتط ّرف الفكري أو الديني عىل حساب مرجعية
الدولة ومؤسساتها .ويلعب الفقر والجهل وضعف التنمية ،والسيام يف املناطق البعيدة والنائية
والريفية بشكل عام دورا ً عىل هذا الصعيد ،مثلام تكون املدن واألحياء الفقرية املكتظّة بالسكان
مرتعاً خصباً للجامعات املتط ّرفة والتكفريية واإلرهابية التي تتغلغل يف أوساط السكان ،والسيام
الفقراء منهم ،مستغلة معاناتهم واحتياجاتهم وقهرهم.
s sالنوع الثالث  -البيئة املستعدّ ة لقبول التط ّرف العنيف
قد يتح ّول ”االستعداد” إىل ”تعاطف” تدريجي ورمبا الحقاً إىل انقياد .وعىل أقل تقدير
فاملوقف غري السلبي من وجود الجامعات املتط ّرفة واإلرهابية والتكفرييّة يخلق مجاالً حيوياً
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لها للعمل ،ويبني يف هذه البيئات مرتكزات ميكن أن تشكّل عنارص جذب مؤثرة يف الحارض أو
يف املستقبل ،خصوصاً إذا كانت هذه البيئات تتسم بالهشاشة والضعف وعدم التامسك أو تعاين
التهميش والتمييز وعدم املساواة والحيف والغنب.
وبالطبع ،هناك فروق بني هذه الحواضن ،فبعضها يحتضن التط ّرف واإلرهاب والتكفري
ويسهم يف توليده وإنتاجه ،والبعض اآلخر يُضط ّر للتعامل معه كأمر واقع ال ميكن ر ّده أو الوقوف
ظل الكثريون
يف وجهه ،والقسم الثالث ينقاد إليه أو يستسلم له ألنه ال مجال لتفاديه .وهكذاّ ،
”أرسى” للتّطرف العنيف واإلرهاب ال ّديني والتكفريي بل إن تلك الجامعات اإلرهاب ّية اتخذت من
املدنيني دروعاً برشية وفرضت عىل أبنائهم االنخراط يف صفوفها.
الشق األوسط 3إىل أ ّن الش ّبان الذين أصبحوا
وتشري دراسة نرشها مركز كارنيغي لدراسات ّ
متط ّرفني كانوا أفضل تعليامً من أقرانهم اآلخرين ،لكنهم عاطلون كلياً أو جزئياً عن العمل .وترتاوح
أعامر هؤالء بني سن الثامنة عرشة والرابعة والعرشين والعديد منهم ينحدرون من مناطق ُمفقّرة
ومه ّمشة.
ومن جهة أخرى وجد تقرير للبنك الدويل صدر عام  2014حول كيفية إزالة العقبات أمام
إدماج الشباب ،أن  68%من اليافعني املدين ّيني و 91%من الشبان الريفيني ال يثقون بالنظام
السيايس.
ومع تصاعد وترية اإلحباط ،يصبح بعض األشخاص أكرث ميالً إىل العدم ّية ،كام ّ
تدل عىل ذلك
املع ّدالت املرتفعة لعمليات االنتحار وإحراق الذات يف أكرث األحياء واملناطق فقرا ،يف حني يصبح
آخرون منجذبني إىل ”املفاتن البطولية” للمقاتلني ”الجهاديّني” يف ساحات املعارك يف سوريا أو
الصحراء
يف العراق أو يف اليمن أو حتّى يف ليبيا أو عىل الحدود بني الجزائر وتونس أو عىل تخوم ّ
الكربى.
وتعترب خريطة املناطق التي يستهدفها املنتمون إىل جامعات التط ّرف العنيف واإلرهاب
وخاصة يف املناطق الحدوديّة التي
مطابقة لخريطة التّهميش االجتامعي والحرمان من التّنمية،
ّ
يتقاطع فيها اإلرهاب مع التّهريب إىل حدود ”التّنافذ” ،إذ تتبادل شبكات اإلرهاب والتّهريب
 3املسار الجغرايف لل ّنزاع والتط ّرف يف تونس – أنوار بوخرص/02 -يوليو .7102
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الخدمات وتتقاسم املنافع واألعباء ،حيث تغيب ال ّدولة يف عدد من الجهات التي تفتقر للمرافق
األساس ّية وللبنية التّحت ّية ،وال تحرض ال ّدولة إالّ من خالل وحدات الحرس واألمن وبقايا املنظومات
القدمية .كام أ ّن املناطق امله ّمشة اقتصاديّا وتنمويّا هي ذاتها مناطق التّهميش الثّقايف أي املناطق
املحرومة من التّنميّة الثّقافيّة واالستثامر يف الثّقافة من طرف ال ّدولة أو املجتمع املدين أو ال ّنخب
الفكريّة والثّقاف ّية ،حيث تفتقر هذه املناطق الشّ اسعة للمرافق الثّقاف ّية من مرسح وسينام
للتفيه وال ّرياضة والحوار والتّواصل بني الشّ باب
ومكتبات ودور ثقافة ودور شباب وفضاءات ّ
ميس املنقطعني عن التّعليم فقط من سكّان املناطق
وال ّنخبة الفكريّة والثّقاف ّية ،وهذا التّهميش ال ّ
ال ّداخليّة ،بل يشمل عددا من طلبة الكليّات العلمية وخ ّريجيها الذين انقطعوا عن دراسة األدب
والفلسفة واإلنسان ّيات منذ تعليمهم الثّانوي .ويف مقابل ذلك التّهميش يجد اليافعون والشّ باب
والسياس ّية
أنفسهم وجهاً لوج ٍه مع خطاب االستقطاب املتط ّرف مبضامينه ال ّدين ّية والثّقاف ّية ّ
ورموزه وشيوخه ووسائله اإلعالم ّية متع ّددة الوسائط واألشكال واملؤثّرات ”الباهرة” و”اآلرسة”
وشبكات التّواصل االجتامعي واملا ّدة املعرفيّة والثّقافيّة املتاحة للجميع دون حاج ٍز 4وتشري بعض
األرقام املس ّجلة يف تونس يف هذا املجال إىل أ ّن:5
– 52%من اإلرهابيني ترتاوح أعامرهم بني  18و 35سنة.
– 46%من املوقوفني حال ّياً ترتاوح أعامرهم بني  18و 29سنة.
– 75%من اإلرهابيني ينتمون إىل املناطق ال ّداخل ّية حيث ترتفع نسب الفقر واألم ّية والبطالة.
– 52%من اإلرهابيني من ذوي مستوى تعليمي ابتدايئ وإعدادي.
– 2800عدد الشّ باب الذين تح ّولوا إىل سوريا حسب تقديرات رسميّة ،ت ّم تصفية عدد  600منهم،
السوريّة ،وعودة  560إىل تونس ،ومتّت إحالة  110منهم عىل العدالة.
السجون ّ
وإيقاف  46يف ّ

الشوق – تاريخ  -7102/90/01ص .9
 4اإلرهاب والتّهميش االجتامعي والثّقايف – سامي براهم – جريدة ّ
الشوق – تاريخ  -7102/90/01ص .9
السابق  -جريدة ّ
 5املصدر ّ
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ت ُص ِّنف خطّة األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطرف العنيف ( )2015آثار التط ّرف العنيف
وفق أربعة مستويات ،وهي:
والسالم
s sعىل مستوى األمن ّ
–للجامعات املتط ّرفة العنيفة دور واضح يف زعزعة األمن والنـزاعات املسلحة التي تشهدها
العديد من مناطق العامل.
–تقويض سلطة ال ّدولة وزعزعة استقرار املجتمع ال يكونان يف األقاليم املعنيّة مبارشة فحسب،
وإمنا يف املناطق املحيطة بها أيضا.
–لبعض الجامعات املتط ّرفة العنيفة صالت مع شبكات الجرمية املنظمة والتهريب ،يف إطار
تنويع مصادر متويلها وتنمية مواردها املاليّة .وتحقق هذه الجامعات إيرادات كبرية من االتجار
بالبرش ،وتجارة الرقيق ،واالتجار بالقطع األثريّة ،وبيع النفط بطريقة غري مرشوعة .والعديد
منها ضالع أيضا يف عمل ّيات االختطاف طلبا للفدية.
–استفزاز ال ّدول لإلتيان بردود أفعال متشنجة أو مبالغ فيها ،ومن ث ّم تستغل الجامعات املتط ّرفة
العنيفة ما قد تتخذه حكومات تلك ال ّدول من إجراءات غري سديدة ألغراضها ال ّدعائية.
s sعىل مستوى ال ّتنمية املستدامة
–مضاعفة الشعور بانعدام األمن وارتفاع احتامل اندالع اضطرابات متك ّررة قد تع ّرض النم ّو
االقتصادي للخطر.
–استغالل التح ّديات املتصلة بالتنمية ،من قبيل عدم املساواة والفقر وسوء اإلدارة ،يف التسويق
للمظلوميّة وتبخيس املجهودات التنمويّة.
–اعتبار التعليم من قبل بعض التنظيامت املتط ّرفة والعنيفة تهديدا خطريا إلديولوج ّياتها
(جامعة بوكو حرام ،وجامعة طالبان ،مثاال).
–عرقلة سري العمل اليومي للجهات الفاعلة يف مجال التنمية.
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s sعىل مستوى حقوق اإلنسان وسيادة القانون
–التهديد املبارش لحقوق اإلنسان ،مبا فيها الحق يف الحياة والحق يف الح ّرية واألمن الشخيص
وحريّة التعبري وتكوين الجمع ّيات وح ّرية الفكر والضمري وال ّدين.
–اإلبادة الجامع ّية والجرائم ض ّد اإلنسان ّية وجرائم الحرب.
–انتهاك حقوق النساء والفتيات بطرق عديدة منها مامرسة االسرتقاق الجنيس والزواج القرسي
وخرق حقوقهن يف التعليم واملشاركة يف الحياة العا ّمة.
–استهداف املجموعات ال ّدينية والنساء واألطفال والنشطاء السياس ّيني والصحف ّيني واملدافعني
عن حقوق اإلنسان.
–التعذيب والعنف الجنيس والجنساين.
–تدمري املعامل التاريخيّة (الدينيّة والثقافيّة) بصورة عشوائية يف انتهاك صارخ للحامية التي
يكفلها القانون الدويل اإلنساين للرتاث الثقايف.
السيايس
–تقويض جهود الوساطة يف ال ّنزاعات وإعاقة تسويتها ،ومحاولة التشويش عىل اإلصالح ّ
واالنتقال ال ّدميقراطي.
s sعىل مستوى العمل اإلنساين
–اإلسهام يف تنامي عدد النازحني قرسا.
رشدين داخل ّيا والالجئني ،وخاصة منهم األطفال ،للمزيد من مخاطر
–تعريض األشخاص امل ّ
التجنيد القرسي.
–عرقلة تقديم املساعدة اإلنسان ّية الدول ّية بصورة فعل ّية ،مبا فيها األغذية واملساعدة الط ّبية
الحيويّة ،إىل السكان املحتاجني ،بالح ّد من إمكانيّة وصول الجهات الفاعلة يف مجال املساعدة
اإلنسان ّية إىل املناطق التي تسيطر عليها الجامعات املتط ّرفة أو مبصادرة إمدادات اإلغاثة.
أي اهتامم للحامية التقليديّة املنصوص عليها يف
–ويف حاالت النزاع املسلّح ،اعتياد عدم إعارة ّ
القانون ال ّدويل اإلنساين واملمنوحة ملق ّدمي املساعدة اإلنسانيّة يف مناطق النزاع.
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ليك يتم تطويق ظاهرة التط ّرف العنيف والقضاء عليها ،ال ب ّد من خطاب جديد ،وقبل ذلك
ال ب ّد من تجديد الفكر ،ليك يت ّم تجديد الخطاب .واألمر يحتاج إىل وضع معالجات طويلة األمد
تستهدف عددا من الدوائر:
ّ
أوالّ -
ّ
الفكرية والحقوقيّ ة
الدائرة

ومحورها مبادىء حقوق اإلنسان واملواطنة ،وهام ركنان أساسيّان من أركان ال ّدولة العرصية
التي يفرتض فيها أن تكون ”دولة الحق والقانون واملواطنة” وتستند إىل قواعد العدل والرشاكة
واملشاركة ،إ ْذ ال ميكن القضاء عىل التط ّرف واإلرهاب بوسائل عسكرية أو أمنية فقط ،بل ال ب ّد من
مجابهة فكرية راهنة مثلام هي متوسطة وطويلة املدى .فال ّنرص الحقيقي عىل التط ّرف هو يف الجبهة
الفكرية أوالً ،خصوصاً حني يدير الشباب والناشئة ظهورهم للتط ّرف ويبنون عالقات وجسورا ً من
الثقة واالحرتام بينهم وبني اآلخر ،وفقاً للمشرتكات املواطن ّية أو اإلنسانية ،مع احرتام الخصوصيات
والهويّات الفرعية ،مبا ينسجم مع جوهر الحريّات العامة والخاصة وقيم حقوق اإلنسان.
ّ
ثانياّ -
االقتصادية واالجتماعيّ ة والثقافيّ ة
الدائرة

ومحورها الحقوق االقتصاديّة واالجتامع ّية والثّقاف ّية ،أي توفري ظروف مناسبة للعيش الكريم،
كل أشكال التمييز أل ّي سبب كان ،وتهيئة فرص التمتّع بحقوق التعليم
وفرص عمل متكافئة ،ومناهضة ّ
والتأمني الص ّحي والضامن االجتامعي ،وااللتزام بأهداف التّعليم ال ّرامية إىل تنمية الذات وضامن
احرتام حقوق اإلنسان والح ّريات ،وتعزيز قدرات الطّفل ومواهبه إىل أقىص مدى ممكن ،وإعداد
الطفل لحياة مسؤولة يف مجتمع ح ّر دميقراطي ،وتجذير انتامء الطّفل لوطنه وأ ّمته وثقافته وحضارته
واحرتامه لثقافة اآلخر وحضارته تجسيدا ً ملبادئ العيش املشرتك والصداقة بني الشّ عوب واالحرتام
املتعصب واملتط ّرف واإلرهايب.
املتبادل واألمن والسالم ،األمر الذي سيقطع الطريق عىل الفكر
ّ
ّ
ّ
ثالثاّ -
والدينية
التربوية
الدائرة

ومحورها تنقية املناهج الدراسية والرتبوية من كل ما من شأنه ازدراء اآلخر أو تحقريه ،ألن ذلك
سيؤ ّدي إىل إشاعة مناخ من الكراهية والنبذ .فالجميع برش متساوون يف الكرامة اإلنسانية ،مثلام
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قال الفاروق عمر بن الخطاب” :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” ،والجميع إخوة
من نسل آدم مثلام قال اإلمام عيل بن أيب طالب لعامله يف مرص مالك بن األشرت النخعي” :ال تكن
عليهم (أي عىل الناس) سبعاً ضارياً لتأكلهم ،فالناس صنفان :أخ لك يف الدين أو نظري لك يف الخلق”.
وعىل هذا األساس ينبغي أن تكون مرجعية الدولة فوق جميع املرجعيات التي ال ب ّد أن
تخضع لها ،سواء أكانت سياسية أو حزبية أو دينية أو تربوية أو اجتامعية أو اقتصادية أو ثقافية
أو مناطقية أو غري ذلك.
ويحتاج األمر إىل عمل طويل األمد إلصالح املناهج الرتبويّة واملقاربات ال ّدينية مبا ينسجم مع
روح العرص والتط ّور التكنولوجي ودمج املنظومات الرتبويّة وتوحيدها ونرش قيم العيش املشرتك يف
املؤسسات التي تقوم عىل املساواة بني املواطنني وتحرتم جميع املرجع ّيات
مجتمع القانون ودولة ّ
الفكريّة والعقائديّة وتأخذ مببادئ الكفاءة واإلخالص للوطن يف التكليف بالوظائف العا ّمة.
رابعاّ -
الدائرة القانونيّ ة والقضائيّ ة

ألي سبب كان ،وضامن استقالل القضاء
ومحورها احرتام القانون وسيادته وعدم التجاوز عليه ّ
ونزاهته ،وتنقية النصوص الدستورية والقانونية من كل ما يتعلّق بالتمييز.
وكام قال مونتسكيو فإ ّن ”القانون مثل املوت الذي ال يستثني أحدا ً” ،أي أنه يط ّبق عىل الجميع.
خامساّ -
الدائرة اإلعالميّ ة والمدنيّ ة

والسلم االجتامعي واحرتام الهويّات
ومحورها نرش ثقافة التسامح والتعايش والالّعنف ّ
والخصوصيات .وينبغي أن يلعب اإلعالم دورا ً مهامً ومعه املجتمع املدين يف هذا اإلطار ،وال سيام
يف عالقة بتأكيد احرتام اآلخر وقبول التن ّوع والتع ّدديّة.
سادساّ -
الدائرة األمنيّ ة

وهي مه ّمة وأساسيّة .وبقدر ما هي وقائيّة فهي أيضاً حامئيّة ورعائية أيضاً .ويعترب تحقيق
ألي تق ّدم وتنمية ،حيث اعتربه سيجموند فرويد عامل النفس
األمن مسألة جوهرية وأساسية ّ
النمساوي ،مالزماً للكرامة ،بل مق ّدما عليها أحياناً ،خصوصاً يف ظل الحروب والنزاعات املسلّحة
واالنفالت ،إذ ال كرامة مع غياب األمن ،مثلام ال أمن دون كرامة .ومع استخدام الوسائل العسكرية
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والحربية ض ّد الجامعات املتطّرفة العنيفة واإلرهابية ،ينبغي يف الوقت نفسه الحرص عىل حامية
املدن ّيني وعدم تعريضهم لألذى واحرتام املعايري ال ّدولية والوطن ّية ذات العالقة.
وميكن القول أ ّن تحقيق األمن وحامية الحقوق اإلنسانية وحفظ كرامة األفراد والجامعات متثل
مجتمعة محور هذه ال ّدائرة .وهي مسؤولية الحكومات والقوى الفاعلة والحية يف املجتمع ،من
ومؤسسات إعالم ّية ،خصوصاً بالبحث عن املشرتكات ومحاولة
أحزاب ونقابات ومنظامت مدن ّية ّ
ّ
فك االشتباك الذي يحصل أحياناً باملامرسة ،وهو أحد أركان الخطاب الجديد ملواجهة التط ّرف
واإلرهاب ،خصوصاً بتوسيع دائرة الحقوق والحريّات وتعزيز املواطنة والهويّة الوطنية املشرتكة.
ويعتمد نجاح الدول يف هذا املضامر عىل قدرتها عىل املوازنة بني سبل املجابهة وسبل
الحامية ،إضافة إىل سبل ال ّرعاية .وال ب ّد من اعتامد ترشيعات وآليات أكرث قدرة عىل استقطاب
الشباب وتوظيف طاقاتهم عرب أنشطة وفعال ّيات علم ّية وأدبية وثقافية ورياضية وفنية ومنابر
دينيّة متن ّورة وحوارات سياسيّة واجتامعيّة راقية.
وهذا يعني إرشاك منظامت املجتمع املدين يف عملية التنمية باعتبارها مك ّملة ومت ّممة
ملؤسسات ال ّدولة ال ّرسميّة .وهي بهذا املعنى متثل ”ق ّوة اقرتاح” وليس مج ّرد ”قوة احتجاج”.
ّ
املهمت األساس ّية التي تواجه املجتمعات،
ويعترب الحفاظ عىل الدولة الوطنية واحداً من ّ
والتي تقع يف صلب اسرتاتيجيات مجابهة التط ّرف العنيف ،إ ْذ ال ميكن إحداث التنمية من دونها،
فالدولة الوطنية وإن كانت نتاجا التفاقية سايكس بيكو ( )1916فقد أصبحت اليوم مه ّددة يف
املقسم”.
ّ
ظل التط ّرف الذي يساهم بوعي أو بدونه يف ”تجزئة املج ّزأ وتقسيم ّ
إ ّن حزمة االسرتاتيجيات تلك التي يواجه بها التط ّرف عىل املستوى الداخيل ،ميكنها يف ظل
تعاون وطني شامل وإدارات سليمة مواجهة التح ّديات الخارجية ،بالسعي مع غرينا من شعوب
األرض وأممه إلعادة صياغة نظام العالقات الدولية ،ليصبح أكرث عدالة وأقرب إىل التعبري عن
املصالح املشرتكة بني الدول واألمم والجامعات الثقافية ،األمر الذي يحتاج إىل توازن قوى دويل
من نوع جديد ،ال ب ّد من العمل عليه.

▐31

ميتاز الشباب بطبيعته بالحيوية والجرأة واإلقدام واالندفاع ،األمر الذي يحتّم أن تويل
منظّامت املجتمع املدين وال ّدولة اهتامماً خاصاً واستثنائياً به ملا له من تأثريات كربى باإليجاب
أو السلب عىل عموم املجتمع ،خصوصاً وأ ّن الشباب هم الفئة األكرث استهدافاً وتع ّرضاً للخطر
من حيث محاولة تجنيدهم أو التالعب بعقولهم ،سيام وأ ّن بعضهم يعاين اليأس واإلحباط
واالنعزال.
وإذا ما تركت بعض قطاعات الشباب عرضة للتيارات املتش ّددة واملتز ّمتة فإن الجامعات
حساس بطبعه ويتأث ّر مبا
املتط ّرفة واإلرهابية ستجد الطريق إليها سالكاً ،خصوصاً وأ ّن الشباب ّ
حوله رسيعاً ،العتبارات موضوعية وذاتية ،مثل سوء األوضاع االقتصادية وتدهور مستوى املعيشة
واالضطهاد والتمييز واالستالب الخارجي ومحاوالت فرض الهيمنة واالستتباع وغري ذلك ،علامً
وشح الحريات ونقص فرص العدالة واملشاركة .لذلك
بأ ّن شعوره مضاعف إزاء عدم املساواة ّ
تقع عىل عاتق منظّامت املجتمع املدين مسؤوليات كبرية يف مجال تحصني الشباب ووقايته من
التأثر بالجامعات املتط ّرفة واإلرهابية من جهة ،وتشجيعه من جهة ثانية عىل املبادرة وتأكيد
الذات وتوسيع األفق للوقوف ضد التط ّرف واإلرهاب بجميع صوره وأشكاله وضد جميع م ّربراته
وحججه.
وحسب منظمة اليونسكو ،ال ب ّد من النظر يف الجهود الرامية إىل منع التط ّرف العنيف ضمن
إطار أع ّم وأشمل من مج ّرد املواجهات األمنية والعسكرية .ومع أ ّن اإلجابات األمنية مه ّمةّ ،إل
أنها غري كافية ولن تعالج الظروف العديدة الكامنة التي تولّد التط ّرف العنيف وتدفع الشباب إىل
االنضامم إىل املجموعات التي تتب ّناه فكرا أو طريقة.
وتن ّبه اليونسكو إىل الحاجة إىل قوة إقناع كالتعليم ،فهذا األخري ينبغي أن يكون ج ّيدا ً ومجدياً.
ويتطلب ذلك دعمه وتطوير املهارات وإيجاد فرص التوظيف واحرتام التن ّوع وتحضري الشباب
لدخول سوق العمل ،إضافة إىل االستثامر يف الربامج التي تر ّوج للمواطنة وتوفري تعليم شامل من
املرحلة االبتدائية إىل مرحلة التعليم العايل.
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وهذا يتطلّب:
التبوية والتعليمية
املؤسسات ّ
s sتنمية الوعي الفكري والثقايف وتطوير القدرات الشبابية داخل ّ
واملهنية املختلفة والرتكيز عىل ”األمن الفكري” للشّ باب ،كأمن ذايت ميثل ركنا ركينا من األمن
العام للبلد ككل ،أي تقوية مناعة الشباب ضد ”فريوسات” التط ّرف والعنف واإلرهاب.
s sإمداد املجتمع بالكفاءات املؤ ّهلة من الخ ّريجني ذوي التخصصات املالمئة لواقعهم ومستقبلهم،
خصوصاً تلك التي تكون مسلّحة بالعلم واملعرفة وبقيم السالم والتعايش واملشرتك اإلنساين ،وذلك
التبوية والتعليمية واملهنية تخريج
نقيضاً للتط ّرف والعنف واإلرهاب ،وكلّام استطاعت املؤسسات ّ
الطلبة طبقاً لهذه املعايري والقيم ،استطاعت أن تض ّخ ”املضادات الحيوية” يف املجتمع ضد اإلرهاب.
s sإعالء شأن القيم اإلنسانية وثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان ونبذ التمييز يف جميع املناهج
ال ّدراسيّة ،خصوصاً وأ ّن قيم الح ّرية واملساواة بني البرش بغض النظر عن دينهم ولونهم
وجنسهم ولغتهم وعرقهم وأصلهم االجتامعي ،وقيم العدالة ،والسيام العدالة االجتامعية،
وقيم الرشاكة واملشاركة التي تن ّمي روح العمل الجامعي وتق ّر بالتع ّددية والتن ّوع واالعرتاف
باآلخر ،ما تزال ضعيفة ،وأحياناً غائبة عن املناهج الدراسية.
التبوية والتعليم ّية واملهن ّية والثقاف ّية والفنية يف مواجهة التط ّرف
املؤسسات ّ
s sتفعيل دور ّ
التعصب ووليده التط ّرف ،وإعالء شأن التسامح
واإلرهاب والتكفري ،بتشجيع قيم الحوار ورفض ّ
والسالم واملشرتك اإلنساين ،األمر الذي يقطع الطريق عىل املتط ّرفني واإلرهابيني والتّكفرييني
املؤسسات إىل فضاءات للتواصل والتفاهم والتنمية والرشاكة واملشاركة واملعرفة
ويح ّول تلك ّ
والتنوير لتعزيز القيم الوطنيّة واإلنسانيّة وتحصني الشّ باب مبا يساعد عىل أن يكونوا سورا ً
أمام انتشار التط ّرف واإلرهاب.
s sإيجاد فرص العمل والعيش الكريم للش ّباب ،إذ أ ّن نسبة كبرية من الشباب م ّمن يت ّم تجنيدهم
يف الجامعات املتط ّرفة واإلرهابية ويجري استغاللهم فيها ،هم من العاطلني عن العمل ،سواء
يف ذلك من يتوفرون عىل شهادات عليا ومن مل يُت ّموا تعليمهم ،بل إن بعضهم من األ ّميني
ظل
الذين انساقوا وراء األفكار املسمومة وأوهام االنعتاق املزعوم من الظلم والفقر يف ّ
شعورهم باالستالب والتهميش ورغبتهم يف الثأر لكرامتهم الجريحة.
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التبوية والتعليمية واملهنية والثقافية
املؤسسات ّ
s sالوقاية والحامية أي العمل عىل تحصني ّ
والفنية والدينيّة والرياضيّة واالجتامعية املختلفة ومن خاللها املجتمع من الوقوع ضحية
للجامعات املتط ّرفة والتكفريية واإلرهابية ،عرب بث الوعي الثقايف والفكري ونرش القيم
السامية .وبالطبع فإن ذلك يحتاج إىل توفري أرضية مناسبة وبيئة صالحة لزرع القيم الوطنية
ّ
واإلنسانية وتعاليم ال ّدين الصحيحة التي تدعو إىل الخري والسالم واملحبة واإليثار والصدق
واإلخالص والوفاء وحفظ النفس واألخ ّوة اإلنسانيّة.
وهناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك ،سواء عرب مؤمترات أو ندوات أو حصص دراسية أو ورش عمل ،مع
عرض التجارب العربية والعاملية والقوانني الدولية واإلنسانية التي تج ّرم اإلرهاب وتحاسب مرتكبيه.

وقد يحتاج األمر إىل ندوات وحوارات بشأن الوسطية واالعتدال والّالعنف والتسامح وتنمية
الجانب اإلنساين التكاميل لدى الشباب وخصوصاً باحرتام الرأي املخالف وتأكيد حق االختالف،
والسيام االختالف يف الرأي أو االختالف يف العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس ،إ ْذ ال تط ّور دون
مقاومة التعصب والقضاء عىل التط ّرف والعنف ووضع حد لظاهرة التطرف العنيف واإلرهاب،
ودون االعرتاف باآلخر وحقه يف التعبري عن آرائه ومعتقداته ومامرسة شعائره وطقوسه بحرية.
وهذا يستوجب املساواة وعدم التّمييز أساساً ،والنظر إىل امل ُختلف كأمر طبيعي ،فالوحدة هي
تخص البرش والتباين يف الفروع واألمور املتح ّولة.
يف الثوابت التي ّ
s sالعالج والتأهيل ،ويتمثل يف معالجة وتأهيل بعض حاالت الشباب الذين انضموا إىل الجامعات
املتط ّرفة والتكفريية واإلرهابية ،عن طريق تأطريهم إلعادة تأهيلهم ،السيام بإيجاد فرص عمل
لهم وتحسني أوضاعهم املعيشية وتبصريهم بحقيقة األديان والقيم اإلنسانية التي تنبثق عنها.
التعصب
وكلّام تسلّح الشباب بالعلم والعقالنية واملعرفة ،استطاعوا أن يكونوا س ّدا ً منيعاً ض ّد ّ
والتط ّرف والعنف واإلرهاب والتكفري.
s sالتصدّ ي للتط ّرف العنيف ومواجهته باعتباره فكرا وفلسفة وثقافة وسلوكا مرفوضا ،ألنه
يشكل تهديدا ً أمنياً وفكرياً وسياسياً واقتصادياً ومجتمعياً ودينياً وتربوياً ،األمر الذي يحتاج إىل
التبوية والتعليمية واملهنية والثقافية
تكامل جميع الجهود ويف مق ّدمتها جهود املؤسسات ّ
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والفنية باعتبارها مؤسسات تنشئة وفضاءات فكرية للجدل والنقاش لدحض األفكار الخاطئة
ومقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي.
التكيز عىل التعليم باعتباره أداة ملنع التط ّرف والعنف وتعزيز االئتالفات اإلعالمية مبا
ّ ss
فيها شبكات االنرتنت ،والرتكيز عىل التمكني للشباب وتكريس التن ّوع الثقايف وتطوير املناهج
الدراسية وتدريب املعلمني وإصالح بيئة املدرسة وتعزيز مبدإ املشاركة ،وتكريس التّعليم
التّفاعيل ،واحرتم الحقوق والحريات ،وتأسيس هياكل متثيلية يختار الطلبة ممثليهم فيها بشكل
ح ّر ودميقراطي.
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السياسات
.أتحديد إطار ّ

أ .1.وضع إطار وطني ملنع التط ّرف العنيف ”نحو وطن ينبذ العنف والتط ّرف العنيف”
–اعتامد مبدإ احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون أساسا لجميع الترشيعات والسياسات
واالسرتاتيجيات واملامرسات املعتمدة ملنع التط ّرف العنيف لضامن أن تكون ف ّعالة
ومستدامة ومتامشية مع التزامات الدول األعضاء مبوجب القانون الدويل.
–اتخاذ إجراءات متكاملة تتجاوز إنفاذ القانون أو التدابري العسكرية واألمنية ،وذلك
ملعالجة قضايا التنمية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والشواغل اإلنسانية .وال ب ّد أن
يشكّل تعزيز سيادة القانون وإلغاء الترشيعات التمييزية وتنفيذ السياسات والقوانني
أي
التي تكافح التمييز والتهميش واالستبعاد يف القانون ويف املامرسة عنرصا أساسيا يف ّ
عمل يراد به التص ّدي للتهديد الذي ميثله التط ّرف العنيف.
–”تعزيز التسامح واملصالحة وتعزيز املجتمعات السلمية والشاملة للجميع ومكافحة
التطرف العنيف”.
أ .2.وضع خطة عمل وطن ّية ملنع التط ّرف العنيف تحدّ د األولويّات الوطن ّية يف مجال التص ّدي
للعوامل املحلية املؤ ّدية إىل التط ّرف العنيف وتكمل االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب،
آخذة يف الحسبان العنارص التالية:
التخصصات ،بحيث تشمل تدابري مكافحة التطرف العنيف
أ .1.2.وضعها بطريقة تشاركية ومتع ّددة ّ
ومنعه ،مبساهمة من مجموعة واسعة النطاق من الجهات الفاعلة الحكومية ،مثل أجهزة إنفاذ
القانون ومق ّدمي الخدمات االجتامعية ووزارات التعليم والشباب والشؤون الدينية ،عالوة عىل
الجهات الفاعلة غري الحكومية ،مبا يف ذلك الشباب ،واألرس ،والنساء ،والقيادات الدينية والثقافية
والتعليمية ،ومنظامت املجتمع املدين ،ووسائط اإلعالم ،والقطاع الخاص .وتشكل عمليات تحليل
العوامل املحلية والوطنية املؤ ّدية إىل التطرف العنيف نقطة انطالق ها ّمة لوضع خطط وطنية؛

أ .2.2.أ ْن توطِّد امليثاق االجتامعي ض ّد التط ّرف العنيف بتعزيز احرتام مبدإ املساواة أمام
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القانون واملساواة يف التمتع بحامية القانون يف جميع العالقات بني الحكومة واملواطن ،وبتطوير
مؤسسات ف ّعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع املستويات ،وكفالة صنع القرار عىل
ّ
نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل.
أ .3.2.أن تتص ّدى ملسألة املقاتلني اإلرهاب ّيني األجانب ،عىل النحو املطلوب يف قرار مجلس األمن
تنص نظمها القانونية عىل محاكمة املسافرين
 )2014( 2178الذي يطلب من الدول كفالة أن ّ
ألغراض اإلرهاب أو التدريب املتصل به ،وأن تتص ّدى لتمويل مثل هذه األنشطة أو تيسريها
أي شخص توجد بشأنه معلومات موثوقة توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأنه
وأن متنع دخول ّ
يبتغي من سفره املشاركة يف عمل إرهايب عىل أراضيها ،وذلك بوسائل تشمل استخدام قواعد
البيانات املقبولة دوليا.
أ .4.2.أن متنع الجامعات املتط ّرفة العنيفة والجامعات اإلرهابية من املتاجرة بالنفط والقطع
األثرية ومن أخذ الرهائن وتلقي الت ّربعات.
أ .5.2.املواءمة بني السياسات اإلمنائية الوطنية وأهداف األلفيّة للتنمية املستدامة ،وتحديدا القضاء
عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان (الهدف )1؛ وضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع (الهدف )4؛ وتحقيق املساواة بني الجنسني والتمكني لكل
النساء والفتيات (الهدف )5؛ وتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة
الكاملة واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق للجميع (الهدف )8؛ والح ّد من انعدام املساواة داخل
البلدان وفيام بينها (الهدف )10؛ وج ْعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة
عىل الصمود ومستدامة (الهدف )11؛ والتشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُه ّمش فيها أحد،
مؤسسات
من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء ّ
ف ّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل كل املستويات (الهدف )16؛

أ .6.2.أن تك ِّرس الخطط متويال للتنفيذ من قبل الكيانات الحكومية وغري الحكومية وأن تعزز
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،عند االقتضاء؛
أ .7.2.تكتيس آل ّيات ال ّرصد والتقييم الف ّعالة لهذه الخطط أه ّمية بالغة لضامن إحداث
السياسات األثر املبارش املتوخى منها.
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.باتخاذ اإلجراءات
ب .1.الحوار ومنع نشوب النـزاعات
–غالبا ما يزداد خطر التط ّرف العنيف يف نفس الظروف التي تؤ ّدي إىل زيادة خطر نشوب
يتعي علينا أن نضاعف جهودنا الرامية إىل تعزيز
النزاع .وعندما يكون النزاع قامئا بالفعلّ ،
تبي أن استمرار النزاع دون حل هو املحرك
ومواصلة الحوار بني األطراف املتحاربة ألنه ّ
الرئييس للتطرف العنيف؛
–التعاون مع األطراف املقابلة والجهات الفاعلة اإلقليمية يف مرحلة مبكّرة ،والسعي إىل
التوصل إىل توافق يف اآلراء بهدف منح الدبلوماسية اإلقليمية ودبلوماسية األمم املتحدة
الزخم الذي تحتاجه إليجاد الحلول املناسبة .فتأخري التعاون يؤ ّدي إىل تقليص الخيارات
املتاحة ويزيد من التكلفة املالية والبرشية؛
–تشجيع األفراد عىل مغادرة الجامعات املتط ّرفة العنيفة من خالل وضع برامج تركّز عىل
منحهم فرصاً تعليمية واقتصادية .ومن أجل تجنب ظهور تص ّورات عن وجود الظلم قد
تنشأ عن تقديم املساعدة إىل الجناة ،ينبغي لهذه الربامج ألّ تقرتن باملبادرات التي تعالج
احتياجات فئات السكان املدنيّني ككل؛
–استكشاف الفرص املتاحة إلدراج آل ّيات بديلة لتسوية املنازعات ،من قبيل الوساطة
والتحكيم والعدالة التصالحية ،من أجل تسوية النزاعات وتحقيق السالم ال ّدائم؛
–إرشاك الزعامء الدينيني يف إنشاء منتدى للحوار واملناقشات بني األديان وبني طوائف الدين
الواحد من أجل تعزيز التسامح والتفاهم بني املجتمعات املحلية ،وليك يعربوا عن رفضهم
املتأصلة يف فكرهم
لعقيدة العنف من خالل التأكيد عىل قيم السالم والقيم اإلنسانية
ّ
التوصل إىل هذا الفهم.
الديني .ويضطلع الزعامء الدينيون أيضا مبسؤولية السعي إىل
ّ
فالتسامح ليس سمة سلبية؛ وهو يتطلب العمل الفعال يف اختيار التواصل مع اآلخر عىل
أساس التفاهم واالحرتام املتبادلني ،ال سيام حني يكون الخالف قامئاً؛
–الحفاظ عىل التن ّوع يف الرتاث الثقايف والديني ضد محاوالت الجامعات املتط ّرفة العنيفة
التي تسعى إىل تدمري املخطوطات واآلثار واملواقع التي متثل رموزا ً للتع ّددية والتسامح؛
–عقد حوارات إقليمية ووطنية بشأن منع التط ّرف العنيف مع طيف واسع من الجهات
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الفاعلة يف مواضيع من قبيل إرشاك الشباب ،واملساواة بني الجنسني ،وإدماج الفئات
املهمشة ،ودور البلديات ،والتفاعل اإليجايب من خالل وسائط التواصل االجتامعي وغريها
من املنابر اإللكرتونية.
ب .2.تعزيز الحوكمة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون
–حني تتبنى الحكومات القواعد واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،وتع ّزز الحوكمة وسيادة
القانون ،وتقيض عىل الفساد ،فإنها تهيئ بيئة متكين ّية للمجتمع املدين وتح ّد من جاذبية
الفكر املتط ّرف العنيف .كام أ ّن السياسات واملبادرات التي ترتكز بقوة عىل حقوق اإلنسان
ت ُع ّد أساس ّية لكفالة إدماج املع ّرضني للتط ّرف العنيف ،أفرادا ً أو جامعات .ونحن بحاجة
املؤسسات الحكومية واملجتمعات املحلية ملنع التهميش
إىل إيجاد سبل لتعزيز الثقة بني ّ
تص َّو َرين.
واإلقصاء ،سواء كانا حقيقيني أم ُم َ
والسياسات العا ّمة واالسرتاتيجيات واملامرسات الوطنية الرامية
–دراسة جميع الترشيعات ّ
إىل منع التط ّرف العنيف ومكافحته للتأكد من أنها تستند إىل أساس متني يف مضامر احرتام
حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،وأنها قد وضعت آل ّيات وطنية لكفالة االمتثال لهذه
املعايري .وميكن أن يشمل ذلك أيضاً اتخاذ تدابري لتعزيز سيادة القانون وإلغاء الترشيعات
التمييزية وتنفيذ سياسات عا ّمة وقوانني تكافح التمييز واإلقصاء؛
املؤسسات التي تتم ّيز باإلنصاف والفعال ّية
–توفري فرص االحتكام إىل القضاء للجميع وتعزيز ّ
واملساءلة والشمول ّية عىل جميع املستويات ،وذلك متاشياً مع خطة التنمية املستدامة لعام
2030؛
–تعزيز مبدإ املساواة وعدم التمييز يف تقديم الخدمات األساس ّية ،وكفالة مبدإ تكافؤ الفرص،
واملساءلة عىل تقديم الخدمات ،وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية إىل املناطق النائية،
وتهيئة بيئة تزدهر فيها األعامل الح ّرة وتصبح فيها املجتمعات أكرث سلامً وعدالً وشمولية؛
ومؤسسات العدالة؛ وكفالة
–تعزيز الكفاءة املهنية لق ّوات األمن ووكاالت إنفاذ القانون
ّ
فعال ّية الرقابة واملساءلة لدى الهيئات الرقاب ّية والتعديل ّية ،وذلك متاشياً مع القانون الدويل
مخصصة
لحقوق اإلنسان وسيادة القانون .وميكن أن يشمل ذلك تقديم دورات تدريبية ّ
لحقوق اإلنسان لفائدة قوات األمن واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وجميع العاملني يف
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مجال إقامة العدل ،بشأن حظر التحريض عىل الكراهية ،وعىل نطاق أوسع ،احرتام حقوق
اإلنسان يف سياق التدابري املتخذة ملكافحة التط ّرف العنيف واإلرهاب؛
–كفالة املساءلة عن االنتهاكات الجسيمة للقانون ال ّدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل
اإلنساين ،مبا يف ذلك االنتهاكات التي تشكّل جرائم مبوجب القانون الدويل ،من قبيل
جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ض ّد اإلنسانية ،وذلك من خالل إجراءات جنائية تتق ّيد
بضامنات املحاكمة العادلة وفق األصول القانونية .وينبغي أن تكون لدى آل ّيات املساءلة
خربات يف مجال املسائل الجنسانية .ويف الحاالت التي تعجز فيها اإلجراءات الوطنية عن
تناول هذه الجرائم ،أو ال ترغب يف ذلك ،ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم جهود تطبيق
املساءلة بوسائل منها إحالة مجلس األمن هذه الحاالت إىل املحكمة الجنائية الدولية أو
متخصصة ،حسب االقتضاء؛
إىل محكمة
ّ
–إصالح األطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون لكفالة أمن السجناء واملوظفني واملرافق،
ووضع إجراءات ملنع تغذية نزعة التش ّدد يف السجون ومكافحتها عىل أساس حقوق
اإلنسان وسيادة القانون؛
–وضع برامج لفك االرتباط وإعادة التأهيل والتوجيه االجتامعي لفائدة األشخاص
املنخرطني يف التط ّرف العنيف ،تكون مراعية لالعتبارات الجنسانية وتشمل برامج لألطفال
لتيسري إعادة إدماجهم يف املجتمع .وينبغي أن متتثل هذه الربامج امتثاالً كامالً للقواعد
واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الحق يف حرية التنقل والحق يف حرية التعبري
والخصوصية ،واملساواة بني الجنسني ومبدإ عدم التمييز؛
–تعزيز التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،بسبل منها اتخاذ مبادرات قامئة
عىل حقوق اإلنسان ت ُساعد يف القضاء عىل الظروف املؤ ّدية إىل التط ّرف العنيف؛
–حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز
مؤسسات حقوق اإلنسان
أو العداء أو العنف ،وإرشاك جميع الجهات الفاعلة من قبيل ّ
الوطنية واملجتمع املدين واألحزاب السياسية واإلعالم يف مجهود مقاومة التط ّرف العنيف؛
–منع اإلرهابيني ومنارصيهم من تقويض عمل املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية،
التعصب والتمييز القامئة عىل أساس ال ّدين
واتخاذ التدابري املالمئة ملكافحة جميع أشكال
ّ
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أو املعتقد ،وال سيام ما يُعرض منها يف املناهج الدراسية للمؤسسات التعليمية الرسمية
وغري الرسمية ،ويف الكتب الدراسية وأساليب التدريس؛
أي قيود عىل ح ّرية التعبري واإلعالم بوضوح ودقة ،وأن تستويف اختبار
–كفالة ّأل ت ُفرض ّ
الرشوط الثالثة املتمثلة يف الرشعية والتناسب والرضورة.
ب .3.إرشاك املجتمعات املحلّية
ضمني من دائرة أوسع نطاقاً
–تحتاج الجامعات املتط ّرفة العنيفة ملواصلة البقاء إىل دعم
ّ
من املتعاطفني معها .وإذا أمكن حرمانها من هذا الدعم ،فإ ّن قدرتها عىل إلحاق الرضر
والهروب من العدالة ستتضاءل بشكل كبري .ويف حني يشكّل إرشاك املجتمعات املحلية
تح ّدياً بسبب تاريخ طويل من انعدام الثقة يف الحكومة ،ميكن تب ّني ع ّدة اسرتاتيجيات
واعدة واعتامدها يف إرشاك املجتمعات املحلية.
–وضع اسرتاتيج ّيات مشرتكة وتشاركية مع جهات منها املجتمع املدين واملجتمعات املحلية
ملنع ظهور التط ّرف العنيف ،وحامية املجتمعات املحلية من التجنيد وخطر التط ّرف
العنيف ،وتقديم ال ّدعم لتدابري بناء الثقة عىل صعيد املجتمع املحيل من خالل توفري
منابر مالمئة للحوار وتحديد املظامل يف مرحلة مبكرة؛
حل املشاكل املحلية برشاكة مع
املحل تسعى إىل ّ
–اعتامد مناذج وبرامج لألمن املجتمعي ّ
املجتمع املحيل ،وترتكز بقوة عىل حقوق اإلنسان تفادياً لتعريض أعضاء املجتمع املحيل
للخطر .وهذا من شأنه الزيادة يف وعي الناس ويقظتهم وتحسني فهم الرشطة ودرايتها
فيام يتعلق باملجتمعات املحلية ،وبالتايل تحسني قدرتها عىل املبادرة الفاعلة لتحديد املظامل
واملسائل الحاسمة يف مرحلة مبكرة؛ مثل تجربة رشطة الجوار ومجالس األمن املحلية.
–وضع برامج إرشاديّة محلية محورها األرسة ،تقوم عىل أساس عالقة املساعدة بني ِ
املرشد
وامل ُرشَ د ،وتركز عىل األفراد الضعفاء أو الذين أُدينوا بارتكاب أفعال إجرامية لها صلة
بالتط ّرف العنيف أو و ّجهت إليهم تهم بارتكابها؛
–تقديم ال ّدعم الطبي والنفيس-االجتامعي والخدمات القانونية يف املجتمعات املحلية التي
تؤوي ضحايا التط ّرف العنيف مبن فيهم ضحايا الجرائم الجنس ّية والجنسان ّية؛
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–تشجيع ال ّروابط املدنية واملهنية والنقابات وغرف التجارة عىل التواصل من خالل شبكاتها
الخاصة مع الفئات امله ّمشة ،من أجل التص ّدي معا للتحديات من خالل الحوار الشامل
للجميع والسياسات التوافقية؛
–تقديم ال ّدعم يف إنشاء شبكات وطن ّية وجهوية ملنظامت املجتمع املدين واملنظامت
الشبابية والنسائية والقيادات الدينية لتمكينها من تبادل املامرسات الج ّيدة والتجارب
بهدف تحسني العمل يف مجتمعاتها املحلية وتعزيز الحوار بني الثقافات واألديان؛
–تشجيع الرشاكة التعاقديّة مع املجتمع املدين واملجتمعات املحلية للرتويج لخطاب يعالج
ألي
دوافع التطرف العنيف ،مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان املستم ّرة ،والتطرق ّ
انتهاكات راهنة لحقوق اإلنسان.
ب .4.التمكني للشباب
–إيالء اهتامم خاص للشباب .من ذكور وإناث ،فهم يشكّلون رشيكاً أساسيّا يف العمل
ويتعي تحديد أدوات أفضل لدعم الشباب يف تناولهم لقضايا
عىل منع التطرف العنيف.
ّ
السالم والتع ّددية واالحرتام املتبادل .ومن ناحية أخرى ،فإن التقدم الرسيع يف تكنولوجيا
االتصاالت الحديثة يعني أيضاً أن شباب اليوم يشكلون مجتمعاً عاملياً مل يسبق له مثيل.
غري أ ّن هذا الرتابط أصبح يُستغل بالفعل عىل يد الجامعات املتطرفة العنيفة؛ ونحن
بحاجة إىل استعادة هذا املجال من خالل املساعدة عىل إسامع أصوات الشباب الذين
السلمي.
ير ّوجون بالفعل لقيم االحرتام املتبادل والتعايش ّ
–دعم وتحسني مشاركة الشباب ،إناثاً وذكورا ً ،يف األنشطة التي تهدف إىل منع التطرف العنيف
الصعد الوطنية والجهوية
من خالل إعطاء األولوية آلل ّيات اإلرشاك الفعيل للشباب عىل ُ
واملحلية ،وتهيئة بيئة آمنة وداعمة تتيح مشاركة الشباب ،إناثاً وذكورا ً ،يف منع التط ّرف العنيف.
–إدماج الشباب ،إناثاً وذكورا ً ،يف عمل ّيات صنع القرار عىل الصعيدين املحيل والوطني،
بطرق متن ّوعة منها إنشاء مجالس الشباب واآلليات املامثلة التي متنح الشباب ،إناثاً
وذكورا ً ،منربا ً للمشاركة يف إدارة الشأن العام.
–تعزيز الثقة بني صانعي القرار والشباب ،إناثاً وذكورا ً ،ال سيام من خالل الحوار بني األجيال
وأنشطة بناء الثقة بني الشباب والراشدين وأنشطة التدريب.
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–إرشاك الشباب الذين يصعب الوصول إليهم ،من قبيل الشباب املنتمني إىل الفئات املمثلة
مؤسسات ال ّدولة ،يف الجهود املبذولة ملنع التطرف العنيف.
متثيالً ضعيفا يف ّ
–وضع برامج وطنية إلرشاد الشباب ،إناثاً وذكورا ً ،وإتاحة حيز كاف لتطوير الذات يف
امليادين التي يختارونها ،ومنحهم فرص الخدمة املجتمعية التي تتيح لهم أن يصبحوا قادة
وفاعلني يف التغيري البناء.
–تخصيص جزء من املوارد املالية املرصودة للتص ّدي للتط ّرف العنيف للمشاريع التي تعالج
االحتياجات الخاصة للشباب أو تساهم يف التمكني لهم ،وتشجيع املؤسسات املالية الدولية
واملؤسسات الخريية والجهات املانحة األخرى عىل توفري آليات لتمويل مشاريع الشباب
القامئني باألعامل االجتامعية بهدف متكينهم من تطوير أفكارهم املتعلقة بتعزيز صمود
املجتمع املحيل ض ّد التط ّرف العنيف.
ب .5.املساواة بني الجنسني والتمكني للمرأة
–يُع ّد التمكني للمرأة ق ّوة حاسمة يف بناء السالم الدائم .وبينام تؤ ّدي النساء يف بعض
األحيان دورا ً فاعالً يف التنظيامت املتط ّرفة العنيفة ،فإنه ليس من املصادفة أ ّن املجتمعات
التي تس ّجل مؤرشات عالية يف املساواة بني الجنسني تكون أقل تأثرا ً بالتط ّرف العنيف.
وعليه ،يجب علينا أن نتساءل عن الكيفية التي ميكننا بها زيادة تعزيز مشاركة املرأة
وتوليها القيادة والتمكني لها يف املجتمع ،وال سيام يف املؤسسات الحكومية ومؤسسات
القطاع األمني واملجتمع املدين.
–يجب أن تشكّل مسألة حامية املرأة والتمكني لها عنرصا ً مركزياً يف اسرتاتيجيات مكافحة
اإلرهاب والتط ّرف العنيف .وهناك حاجة أيضاً إىل كفالة ألّ تؤثر الجهود املبذولة يف
مكافحة اإلرهاب والتط ّرف العنيف تأثريا سلبياً عىل حقوق املرأة.
–من امله ّم االستثامر يف البحوث املراعية لالعتبارات الجنسانية وجمع البيانات عن دور
املرأة يف التط ّرف العنيف ،مبا يف ذلك تحديد ال ّدوافع التي تدفع النساء إىل االنضامم إىل
الجامعات املتط ّرفة العنيفة ،واآلثار املرتتبة عن اسرتاتيجيّات مكافحة اإلرهاب يف حياتهن
من أجل وضع سياسة عا ّمة مح ّددة األهداف وقامئة عىل األدلّة اإلجرائ ّية.
مؤسسات إنفاذ القانون
يتعي تعزيز حضور النساء وسائر الفئات املمثلة متثيال ناقصا يف ّ
– ّ
واألمن ،مبا يف ذلك االنتامء إىل هياكل منع اإلرهاب والتص ّدي له.
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–بناء قدرات النساء ومجموعات املجتمع املدين النسائية للمشاركة يف جهود املنع والتصدي
ذات الصلة مبكافحة التط ّرف العنيف.
–تخصيص جزء من املوارد املالية املرصودة للتص ّدي للتط ّرف العنيف للمشاريع التي تعالج
الخاصة للنساء أو تساهم يف التمكني لهن.
االحتياجات
ّ
ب .6.التعليم وتنمية املهارات وتيسري فرص العمل
–يف إطار مكافحة الفقر والتهميش االجتامعي ،يجب التأكد من أ ّن كل طفل يتلقى تعليام
ج ّيد النوعية يُع ّده للحياة ،عىل نحو ما هو منصوص عليه يف إطار الحق يف التعليم
املوصوف يف االتفاقية ال ّدوليّة لحقوق الطّفل .وينبغي أن يشمل التعليم تلقني االحرتام
لحقوق اإلنسان والتن ّوع ،وتشجيع التفكري النقدي ،وتعزيز اإلملام بوسائط اإلعالم
والتكنولوجيا الرقمية ،وتنمية املهارات السلوكية واالجتامعية والوجدانية التي ميكنها أن
تسهم يف تكريس التعايش السلمي والتسامح.
–يحتاج الشباب الذين يدخلون ميدان العمل ،إناثاً وذكورا ً ،إىل الدعم ،سواء يف الحصول عىل
مباشة األعامل الحرة.
موارد التعلم املستمر والتدريب املهني أو يف احتضان مواهبهم يف َ
–من أوكد األمور االستثامر يف التعليم ،وال سيام التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ،أي بني
سن الثالثة والثامنة ،من أجل ضامن أن يحصل جميع األطفال عىل تعليم شامل للجميع
وج ّيد النوعية ،مع مراعاة تن ّوع البيئات االجتامعية والثقافية.
–ال ب ّد من تنفيذ برامج تعليمية تع ّزز الهويّة الوطن ّية والقوم ّية يف انفتاح عىل ”املواطنة
العاملية” .وال ب ّد أن تشمل تلك الربامج مهارات الحياة وتنمية الذات والتفكري النقدي
يتعي استكشاف سبل إدراج الرتبية عىل املواطنة يف
واإلملام بالتكنولوجيا الرقمية .كام ّ
املناهج والكتب املدرسية واملواد التعليمية ،ودعم قدرات املد ّرسني واملربّني حتى يقوموا
بأدوارهم يف الرتبية عىل الحياة باحرتافيّة.
–ال ب ّد من تأمني التعليم الشامل واملسرتسل من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة الدراسات العليا ،مبا
يف ذلك التعليم التقني واملهني ،وتوفري اإلرشاد الرتبوي والنفيس واالجتامعي ملن يحتاج إليه.
–من امله ّم التعاون مع السلطات املحلية إلتاحة الفرص االقتصادية واالجتامعية ،سواء يف
املواقع الريفية أو الحرضية ،واالستثامر يف تزويد الناس باملهارات الالزمة لتلبية الطلب يف
أسواق العمل املحلية من خالل إيجاد فرص التعليم املناسبة.
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–ال ب ّد من إتاحة املزيد من الخيارات املهنية للشباب بتشجيع ثقافة األعامل الح ّرة وتوفري
برامج تعليمية يف هذا املجال ،ومواءمة التكوين الحتياجات سوق الشغل ،وتيسري البحث
عن العمل ،ووضع اللوائح التنظيمية التي تش ّجع عىل إنشاء املشاريع الصغرية والشديدة
الصغر ،وتيسري الحصول عىل التمويل والقروض املتناهية الصغر ،وتوسيع نطاق خدمات
ّ
الدعم من قبيل التسويق والتوزيع ،وذلك من أجل إطالق العنان لكامل طاقات الشباب
الكامنة.
–من امله ّم دعوة القطاع الخاص ومختلف فعاليّات املجتمع املدين إىل اإلسهام يف جهود
املصالحة وإعادة اإلعامر بعد انتهاء النـزاعات ،ويف إيجاد فرص العمل والتدريب وتيسريها.
ب .7.االتصاالت االسرتاتيج ّية واإلنرتنت ووسائط التواصل االجتامعي
–حققت ال ّرسائل التحريضيّة التي تبثها الجامعات املتط ّرفة العنيفة عىل وسائط التواصل
االجتامعي نجاحا كبريا يف استدراج الناس إىل صفوفها ،وال سيام الشباب ،إناثاً وذكورا ً.
ولنئ برهنت الجامعات املتط ّرفة العنيفة أنها متلك قدرا من الحنكة يف استخدام األدوات
اإلعالمية القدمية والحديثة ،فهناك يف املقابل اآلالف من النشطاء والفنانني الشباب الذين
يتص ّدون للتط ّرف العنيف عىل اإلنرتنت من خالل املوسيقي والرسم والسينام والكاريكاتري
والفكاهة ،وهم يستحقون أن يحظوا بال ّدعم.
–ال ب ّد من وضع وتنفيذ اسرتاتيج ّيات وطن ّية للتواصل ،بالتعاون الوثيق مع رشكات وسائط
التواصل االجتامعي والقطاع الخاص ،تكون مص ّممة حسب السياقات املحلية ومستندة
إىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان من أجل دحض الخطابات املرتبطة بالتطرف العنيف.
–من امله ّم التشجيع عىل إجراء مزيد من البحوث حول العالقة بني سوء استخدام الجامعات
املتط ّرفة العنيفة لإلنرتنت ووسائط التواصل االجتامعي والعوامل التي تدفع األفراد إىل
التطرف العنيف ،باإلضافة إىل تشجيع الجهود الشعبية الرامية إىل النهوض بقيم التسامح
والتع ّددية والعيش املشرتك.
–يجب الحرص عىل أن توفر األطر القانونية الوطنية الحامية الالزمة لوسائط اإلعالم من
حيث حريتها يف الرأي والتعبري وتع ّدديتها وتن ّوعها.
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–ال ب ّد من مساندة الضحايا ومتكينهم من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إىل ق ّوة بناءة ملنع
التط ّرف العنيف ،وذلك بإتاحة منابر عىل اإلنرتنت متكّنهم من عرض تجاربهم ونرشها
عىل أوسع نطاق.
–يجب حامية الصحف ّيني الذين يؤ ّدون دورا بالغ األه ّمية يف املجتمعات الدميقراطية،
وضامن إجراء تحقيقات ج ّدية حول ما تتعرض له سالمتهم من تهديدات ،وتشجيعهم
عىل العمل الشبيك مع االلتزام باحرتام مد ّونات السلوك التي تؤطر مامرستهم ملهنتهم.
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السكينة إىل املناصحة
السعودية :من ّ
.أالتجربة ّ

بالتواقت مع التعامل األمني مع الظاهرة اإلرهابية وهو تعامل يتم داخل البلد وبالتعاون
مع الدول املعنية بالظاهرة وذلك من خالل تبادل املعلومات إىل جانب العمليات االستباقية،
السكينة يف اململكة العربية السعودية منذ سنة  2003وتركزت حول االستعامل
انطلقت حملة ّ
املكثف لوسائل التواصل االجتامعي من أجل نرش الفكر الديني الوسطي الذي ينبذ العنف
ويص ّحح مفاهيم عديدة حول اإلسالم.

أما مراكز املناصحة فهي مراكز تؤوي املتو ّرطني يف اإلرهاب وذلك بإخضاعهم لربامج إعادة
التفكري يف املعتقدات وتصحيح املفاهيم والقيام باملراجعات الرضورية مع تدريب ومحاولة
إعادة إدماج يف املجتمع عرب متكني هؤالء املتورطني يف اإلرهاب من قدرات تسمح لهم باالنخراط
مج ّددا يف الحياة العامة .ويتوىل العمل داخل مراكز املناصحة والرعاية خرباء من اختصاصات
متع ّددة دينية ونفسية واجتامعية وغريها.
السلم واملصالحة الوطن ّية
.بالتجربة الجزائريّة :الوئام املدين وميثاق ّ

ت ّم س ّن قانون الوئام املدين يف الجزائر سنة  .1999ويهدف هذا القانون إىل استعادة من
انخرطوا يف شبكات اإلرهاب لحريتهم ما مل يتورطوا يف عمليات القتل والتنكيل .ويعطي هذا
القانون للمنخرطني يف اإلرهاب فرصة لالندماج يف املجتمع بعد الخضوع لعمليات مراقبة تفيض
إىل تقدير أ ّن الشخص املعني بالوئام قد تخىل نهائيا عن نزعاته العنفية وعن إيديولوجيته
يعب فيها
املتطرفة .وقد تولت لجان س ّميت بلجان اإلرجاء دراسة امللفات والحاالت التي ّ
اإلرهايب عن رغبته يف االستفادة من مقرتح الدولة .وقد تعزز قانون الوئام املدين مبرشوع ميثاق
السلم واملصالحة الوطنية الذي عرض عىل استفتاء شعبي يف سبتمرب  .2005ويشمل املرشوع
من كانت لهم أحكام غيابية بالسجن ويو ّدون الرجوع إىل حظرية املجتمع .وقد استفاد من
هذه اآلل ّية إىل نهاية ديسمرب  2013حوايل  9000شخص.
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وتتمثل بيداغوجيا الوئام املدين وميثاق السلم واملواطنة يف جعل الدولة صاحبة املبادرة يف
إرساء املصالحة الوطنية وبالتايل تؤكّد قدرتها عىل العفو وعىل التجاوز ملا هو أفضل ّمام
أعطاها قوة رمزية ساعدت عىل وضع الجزائر عىل طريق السالم املدين العام.
صمم أمان ضدّ اإلرهاب
.تالتجربة الفرنسية :العائلة ّ
يعترب املجتمع املدين الفرنيس الفاعل األبرز يف هذه التجربة .ويعترب املركز 6الذي أحدثته ”دنيا
بوزار” الباحثة يف العلوم االجتامعية عالمة بارزة يف تجسيم املقاربة التشاركيّة املندمجة يف
التعاطي مع اإلرهاب عرب العمل مع األرس املعنيّة عىل إنقاذ الشباب من أحابيله.
ويتوىل هذا املركز القيام بأعامل تتصل بالتوقي من انخراط الشباب يف اإلرهاب وذلك عرب
استقبال العائالت التي تورط أبناؤها يف اإلرهاب وذلك من أجل مرافقتها ونصحها وإرشادها
والتعصب لدى
وش ّد أزرها .كام يساعد املركز العائالت التي بدأت تكتشف ميوال نحو التش ّدد
ّ
أبنائها ويد ّربها عىل أساليب التعامل مع هذه الوضع ّيات .ويف ذات الوقت ،يضع هؤالء األبناء
ضمن مسارات مرافقة إصالح ّية لتخليصهم من التشدد.
رضرة عن
وقد مثل املركز فضاء تفاعل ّيا لتبادل التجارب بني العائالت ،حيث تع ّرب العائالت املت ّ
معاناتها وتتقاسم اهتامماتها مع سم ّياتها .وقد استقبل املركز حوايل  1000عائلة ساهمت
بعرض تجاربها يف املساعدة عىل بناء مؤرشات حول نزوع الش ّبان إىل التطرف وكيفية إثنائهم
عن ذلك وإعادة استيعابهم داخل الفضاء األرسي.

منصات الخطاب البديل
.ثتجارب ّ
ث .1.مركز ”صواب”
وهو عبارة عن مبادرة مشرتكة بني اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
ويهدف هذا املركز الذي يحتوي عىل منصة إلكرتونية تنرش يوم ّيا تعليقات وصورا ومشاهد
فيديو وتحاليل وشهادات منتقاة بغرض مقاومة ”الفكر الداعيش” وإرساء خطاب بديل يسمح
منصة ”صواب” كل النجاحات الشبابية يف كل املجاالت من
بالتعايش بني البرش .كام تدعم ّ
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أجل تقديم بديل عن فظاعات الشبكات اإلرهابية .ويعمل مركز ”صواب” عىل إرساء خطاب
إنسا ّين يتعلق بالحياة وباحرتام الناس عىل اختالف أجناسهم وثقافاتهم ودياناتهم.
ث .2.منصة ”يثمر” Youth’ More
يعب ويقرتح ويروي التجارب الناجحة
وهي ّ
منصة شباب ّية تونس ّية توفّر الفرصة للشباب ليك ّ
ويعرض الصعوبات التي تواجهه .و”يثمر” هي عبارة عن ب ّوابة إلكرتونية تفاعلية ال تو ّجه
خطابها بشكل مبارش للتص ّدي لإلرهاب ولكنها متنح للشاب فضاء للتعبري الح ّر عن الذّات
واالهتاممات يف زمن يقىص فيه الشباب وال يجدون آذانا صاغية .وتعتمد منصة ”يثمر” يف
خطابها عىل الفيديوهات والتعليقات القصرية وعىل الحكم الثمينة وعىل عرض التجارب
للمنصات
وأل تدعه فريسة
والشهادات الفردية والجامعية .وهي تحاول أن تجتذب الشباب ّ
ّ
التي يديرها اإلرهاب ّيون بشكل احرتايف.
منصة ”لتقف الجهاديّة” Stop Djihadisme
ثّ .3.

منصة فرنسية تشتغل بدعم حكومي وتعتمد أساسا عىل تق ّبل املكاملات الهاتفية
وهي ّ
للعائالت التي انخرط أبناؤها يف اإلرهاب وذلك من أجل مساعدتهم ومرافقتهم وش ّد أزرهم.
املنصة أيضا كل الذين لهم شكوك يف ميوالت أحد أقاربهم أو أصدقائهم املتطرفة ،
كام تستقبل ّ
املنصة
وذلك من أجل تبصريهم باألساليب الوقائية الالزمة يف مثل هذه الظروف .ويق ّدم موقع ّ
أي تهديد إرهايب.
نصائح وإجراءات عديدة تهدف إىل التوقي واالحتامء من ّ
منصات أخرى غري إلكرتونية تشتغل عىل مقاومة اإلرهاب وإرساء خطاب بديل،
كام توجد ّ
وهي باألساس مراكز أبحاث أو لجان وطن ّية مثل اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب يف تونس
وهي لجنة تم بعثها يف مارس  2015وتضم ممثلني عن وزارات عديدة معنية مبكافحة اإلرهاب
إىل جانب خرباء يف اختصاصات متع ّددة وذلك من أجل السهر عىل تنفيذ عنارص اإلسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة اإلرهاب والتطرف التي صدرت يف تونس سنة .2016
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أي خطة عربيّة أو أمميّة ملنع التط ّرف العنيف عىل عاتق
تقع املسؤوليّة الرئيسيّة يف تنفيذ ّ
الخاصة ملنع التط ّرف العنيف
كل منها أن تنظر يف وضع خطتها
يتعي عىل ّ
ّ
ال ّدول املعن ّية التي ّ
السيادة الوطنية ،عىل أن تراعي يف ذلك املبادئ التّالية:
استنادا ً إىل مبدإ ّ
التخصصات وشاملة وكلّية تستمد مدخالتها وتستفيد يف
.أينبغي وضعها بطريقة متعدّ دة
ّ
عمل ّياتها من مجموعة متن ّوعة من الجهات الفاعلة الحكومية بجميع مستوياتها ،مثل جهات
السياديّة واالسرتاتيج ّية ومق ّدمي الخدمات االجتامعية والرتبويّة
إنفاذ القانون والوزارات ّ
والسلطات اإلقليمية واملحلية ذات الصلة ،فضالً عن الجهات غري الحكومية ،مبا يف ذلك
ّ
املنظامت الشباب ّية وسائر التنظيامت األهل ّية والقيادات الدين ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية،
باإلضافة إىل زعامء ال ّرأي يف املجتمعات املحلية واإلعالم ّيني ور ّواد األعامل.
.بينبغي أن تكون العمل ّيات املتعلقة بخطط العمل الوطن ّية واإلقليم ّية ملنع التط ّرف العنيف
كل مراحلها ،بدءا من تصميمها وحتى تقييمها ،لضامن توفر عنرص
قامئة عىل املشاركة يف ّ
امللك ّية الواسعة للخطة واستمرار تعديلها وتحديثها .وينبغي أن يكون أصحاب املصلحة
أنفسهم هم أصحاب الدروس املستفادة من تنفيذ خطط منع التط ّرف العنيف.
.تيجب أن تكون خطط منع التط ّرف العنيف قامئة عىل األدلّة اإلجرائ ّية باستخدام بيانات مو ّحدة
وتجريبية مصنفة حسب النوع فضالً عن مراعاتها للسياق القائم حتى تستجيب للتح ّديات
املحلية والوطنية واإلقليمية من خالل تحليل الظروف واألوضاع القامئة عىل أرض الواقع.
.ثينبغي أن تص ّمم خطط منع التط ّرف العنيف مبا يناسب مقتضيات الواقع املعيش ،ومبا
يدعم الوفاق االجتامعي ضدّ التط ّرف العنيف ،من خالل التشجيع عىل احرتام مبادئ حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك مبدأ املساواة أمام القانون والحق يف الحامية عىل قدم املساواة مبوجب
القانون يف جميع العالقات بني الحكومة واملواطنني .ويف هذا الصدد ،ينبغي لخطط منع
مؤسسات ف ّعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة عىل جميع
تؤسس إلقامة ّ
التط ّرف العنيف أن ّ
املستويات.
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.جينبغي أن تسهم خطط منع التط ّرف العنيف يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة
بالتص ّدي لدوافع التط ّرف العنيف ،وتحديدا ً من خالل:
كل مكان (الهدف .)01
–القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف ّ
–ضامن التعليم الج ّيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
(الهدف .)04
–تحقيق املساواة بني الجنسني والتمكني لكل النساء والفتيات (الهدف .)05
–تعزيز النم ّو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام ،والعاملة الكاملة واملنتجة،
وتوفري العمل الالئق للجميع (الهدف .)08
–الحدّ من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها (الهدف .)10
–جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة
(الهدف .)11
–التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُه ّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية
مؤسسات ف ّعالة وخاضعة
املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء ّ
للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات (الهدف  ،)16وتهدف الغاية 16 -أ إىل
املؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدويل ،سعيا إىل بناء القدرات
تعزيز ّ
عىل جميع املستويات ،وال سيام يف البلدان النامية ،ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجرمية.
.حينبغي أن تتوافق خطط منع التطرف العنيف بشكل وثيق مع تنفيذ قرار مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ( )2014/2178بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومكافحة التطرف
والسالم واألمن ،وخطة التنمية
العنيف ملنع اإلرهاب؛ وخطة العمل املتعلقة باملرأة ّ
عب عنها
املستدامة لعام  ،2030وخطة األمم املتحدة إلرشاك الشباب ،من قبيل الوالية التي ّ
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  2250بشأن الشباب والسالم واألمن؛ وأن تتسق مع
التزامات القانون ال ّدويل لحقوق اإلنسان الواقعة عىل الدولة واملنطقة ،وأن تتوافق مع خطط
العمل الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
.خينبغي أن تستند خطط منع التط ّرف العنيف إىل نهج ”عدم اإلرضار” بحيث تتجنب التأثري
سلباً عىل عمل الوزارات واإلدارات الحكوم ّية ذات الصلة ،مثل وزارات الرتبية والتعليم والتنمية
والداخلية والشؤون الدينية والشباب وشؤون املرأة ،والخدمات املق ّدمة إىل السكان ،وال سيام
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األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة .وباملثل ،ينبغي للوزارات واإلدارات الحكوم ّية ذات الصلة
السياسات
السياسات العا ّمة العتبارات منع التطرف العنيف ،وأن تُوضع تلك ّ
أن تضمن مراعاة ّ
بطريقة تراعي مبدأ ”عدم اإلرضار” يف الخطط الوطن ّية أو اإلقليم ّية ملنع التط ّرف العنيف.
مبسط ألجرأة مثل تلك التو ّجهات والخيارات:
وفيام ييل جدول ّ
األهــــــــــــداف
 1.1مراقبة دوافع التط ّرف
العنيف وتأثرياته
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آليــّـــات تحقيقها

اآلثار املتوقعة
–التقليص أكرث ما ميكن من خطابات
العنف والكراهية وتحقيق املصالحات
والتوافقات بني الفرقاء.
–خطاب ديني خال من كل اإلشارات
ال ّداعية إىل العنف أو املح ّرضة عليه.
–خطاب إعالمي يث ّمن قبول ال ّرأي املخالف
وميتنع عن التحريض وال ّدعوة إىل إقصاء
اآلخر املختلف.
ويتم قياس ذلك من خالل آليّات ال ّرصد
املالمئة.

–مراقبة الخطاب الذي يح ّرض
خاصة
والصادر ّ
عىل الكراهية ّ
عن رموز السلطة أو عن وسائل
اإلعالم أو عن األمئّة يف املساجد.
والتشجيع عىل الحوار والتسامح
والتصالح بهدف حل النزاعات
وتعزيز السلم االجتامعيّة.
ويكون ذلك بالرشاكة بني
مختلف الفاعلني وال سيام
جهات اإلرشاف اإلداري والجهات
ال ّرقابيّة وفعاليّات املجتمع
املدين ،باإلضافة إىل األمئّة
املتن ّورين واألطراف النقابيّة
املعن ّية واإلعالم ّيني املؤثرين.
–تحقيق الجدوى من هذه الترشيعات
–مراجعة الترشيعات
والسياسات العمومية ،وإعادة والسياسات والتأكد من احرتامها ملبادئ
حقوق اإلنسان وللمعايري الدول ّية ذات
النظر يف اإلسرتاتيجيّات
العالقة.
واملامرسات التي تهدف إىل
وتقوم الهيئات املختصة يف هذا املجال
الوقاية من التطرف العنيف،
مبتابعة ذلك.
من أجل التثبت من مدى
احرتامها ملبادئ حقوق اإلنسان
وسيادة القانون.
ويكون ذلك بالتعاون مع مراكز
البحث القانونية والهيئات الوطنية
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان.
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 2.2تعزيز سبل التصدّ ي
–انخراط فعيل للشباب وملنظامت املجتمع
منصات للحوار مع
–بعث ّ
عىل
للتط ّرف العنيف
منصات الحوار وتزويدها
تفعيل
يف
املدين
املحلية
ات
ر
القد
ودعم
الشباب
ّ
املستوى ّ
املحل
باملحتوى الوجيه ،متهيدا لتحويلها إىل
(مك ّونات املجتمع املدين) يف
منتديات حوارية ف ّعالة عىل املستوى
مجال التوقي من التط ّرف
العنيف ،مع الرتكيز عىل ترسيخ املحيل بالتفاعل مع النشطاء الحقوقيّني
قيم التسامح واإلنسانية وتعزيز واملسؤولني املحليني.
الثقة ونبذ مختلف أشكال
التعصب والتمييز .وترشف
عىل هذا التميش جهات وطنيّة
ذات مصداق ّية بالرشاكة مع
الجمعيات املدنيّة املعنيّة.
–تط ّور وعي املواطنني وخصوصا الشباب
–القيام بحمالت توعويّة حول
مخاطر ظاهرة التط ّرف العنيف منهم وانخراطيهم يف دينامية مقاومة
اإلرهاب بشكل متواصل،
وآثارها السلبية عىل املجتمع،
–بروز شبكات ف ّعالة للعمل املشرتك بني
يساهم فيها كل املعنيّني من
املؤسسات الرتبوية والشبابية والثقافية
ّ
بني العاملني أو الناشطني يف
واملسجدية من أجل مواجهة التط ّرف العنيف.
الفضاءات املنتجة للقيم وال
–تعامل جيّد وشفاف لألمنيّني مع
سيام الفضاء ال ّديني والفضاء
السلوك ّيات واألحداث اإلرهابية مبا يع ّزز
ّ
الرتبوي والفضاء الثقايف.
الثقة بينهم وبني املواطنني.
–عدم خضوع الظاهرة اإلرهابيّة ألجندات
–تدريب اإلعالميّني العاملني يف
ولوب ّيات وذلك بفضل قدرة اإلعالم ّيني
املحلّيات واملحامني واألمن ّيني حول
آليّات التوقي من الظاهرة اإلرهابية ،عىل التعامل املوضوعي مع هذه
الظاهرة محلّيا ووطن ّيا.
بالرشاكة مع الهياكل املعن ّية.
3.3إعادة إدماج سجناء
تغي منط التفكري واالتجاهات السلوك ّية
–بعث مراكز ” إدماج” تقوم بـّ – :
القضايا اإلرهاب ّية
لدى الشباب الذي عاش التجربة
–دورات تدريبية إلكساب
التوتر
بؤر
والعائدين من
اإلرهابية.
مهارات الحياة،
رضرين من اإلرهاب
واملت ّ
–استعادة العائلة واملجتمع لزمام املبادرة.
–جلسات حوارية وورشات تفكري
–االندماج التدريجي اجتامع ّيا واقتصاديّا.
تفاعل ّية ،وذلك بالرشاكة مع
–إعطاء إشارة إيجابيّة لعائالت الشباب
الوزارات املعنيّة ومنظامت
املجتمع املدين واملنظامت اإلقليم ّية املتو ّرط يف اإلرهاب مفادها أ ّن ال ّدولة
حريصة عىل إنقاذ أبنائهم.
والدوليّة املهت ّمة باملوضوع.
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4.4تعزيز سبل فهم الظاهرة بعث ”مراصد للوقاية من
اإلرهاب ّية وتقييمها من التط ّرف العنيف” تقوم بـ:
أجل الحدّ منها ومقاومتها
–رصد الخطاب الديني يف
املساجد ومواقع التواصل
االجتامعي ووسائل اإلعالم،
–بحوث ودراسات مبا يف
ذلك بناء مؤرشات وإعداد
إحصائ ّيات مح ّينة حول تط ّور
التط ّرف العنيف فكرا ومامرسة،
–التنسيق بني مختلف املتدخلني
وتحديد أفضل املامرسات
للتوقي من التط ّرف العنيف،
–وضع خطط اسرتاتيجية
لسياسة دينية تقوم عىل
املؤسسات الدين ّية
حوكمة ّ
وترشيد الخطاب ال ّديني،
منصة تض ّم
–املساهمة يف إنشاء ّ
مختلف مك ّونات املجتمع
املدين املعنية
–مبكافحة التط ّرف العنيف و/أو
الوقاية منه،
– تطوير منظومة رصد ومتابعة
املامرسات الناجحة (Best
 )practicesيف مجال الوقاية
من التطرف العنيف،
–وضع دليل تدريبي لألمئّة
والنشطاء يف املجال الدعوي
لتطوير مهاراتهم البيداغوج ّية.
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–قطع الطريق عىل الشبكات اإلرهابيّة
رسحني.
ّ
الساعية إىل استعادة الشباب امل ّ
–املراجعة الفكريّة للمعتقدات املتطرفة
وتب ّني منظور ديني وسطي وسمح.
–زرع الشك يف إيديولوجيّة الشباب املتط ّرف.
–متابعة علمية لتطور ظاهرة التط ّرف
العنيف وتعقيداتها مبا يسمح مبراكمة
املعرفة بهذه الظاهرة.
–التخلص من التص ّورات املغلوطة حول
ظاهرة التط ّرف العنيف والتي تنتج خارج
األطر العلم ّية.
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5.5متابعة الحاالت املعن ّية
بالسلوك املتط ّرف
ّ
العنيف ومرافقتها

6.6الرتبية عىل ثقافة حقوق
اإلنسان
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–طأمنة ضحايا اإلرهاب ومساعدتهم عىل
–إحداث مركز إصغاء وتوجيه
التعامل الج ّيد مع الوضع ّيات املستعصية.
يتقبل مكاملات العائالت
رضرة من اإلرهاب والعائالت –التقليص من عدد الشبّان الذين ميكن
املت ّ
استقطابهم وذلك مبساعدة العائالت عىل
التي تشك يف ميوالت أبنائها
لتغيات سلوك أبنائها
املتش ّددة وذلك من أجل
التفطن ّ
توجيهها وإرشادها ومرافقتها يف –بناء الثقة بني ضحايا اإلرهاب واملركز
من أجل تشجيع العائالت والشباب
التعامل مع أبنائها.
واملؤسسات
الهياكل
مع
التعامل
عىل
فضاء
ليكون
–تهيئة هذا املركز
ّ
رضرون من اإلرهاب العموميّة.
يتالقى فيه املت ّ
لتبادل التجارب واملعطيات.
–وضع تدابري «يقظة اجتامعية»
لرصد شبكات التواصل االجتامعي
التي تستقطب الشباب لفائدة
التنظيامت اإلرهاب ّية.
–تعزيز هذا املركز بعلامء نفس
واجتامع وخرباء قانون ومربّني
ومتخصصني يف العلوم الرشعيّة.
ّ
رشب ثقافة حقوق اإلنسان بسالسة
–إدماج مبادئ حقوق اإلنسان –ت ّ
ومتثلها بهدوء.
ضمن املناهج ال ّدراس ّية يف
تحسن مستوى الوعي املواطني بصفة
مختلف مراحل التعليم.
– ّ
تدريج ّية.
–اعتامد املقاربة الحقوق ّية يف
–أداء الواجبات قبل املطالبة بالحقوق.
تدريس املوا ّد االجتامعيّة.
–تعميم نوادي املواطنة عىل
املؤسسات الرتبويّة.
مختلف ّ

7.7الرتبية عىل الحياة وتنمية –إدماج مهارات الحياة ضمن
الذات
املناهج ال ّدراس ّية يف مختلف
مراحل التعليم.
–تعميم اعتامد املقاربة
بالكفايات يف جميع مجاالت
التعليم والتدريب.

تحسن مخرجات األنظمة التعليميّة
– ّ
والتدريب ّية.
تحسن مؤرشات جودة الرتبية والتعليم
– ّ
والتدريب.
–املساهمة يف تحصني الشباب ض ّد الفكر
والسلوك العنيف.
املتط ّرف ّ
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حيث أ ّن الشباب العريب ،كرشيحة اجتامع ّية وكفئة عمريّة وكق ّوة طالئع ّية يف آن معا،
مستهدف من قبل الت ّيارات الفكريّة العنيفة ،فإنّنا نويص بتو ّخي أهداف ذك ّية وباتباع مسارات
سويّة وسياسات اسرتاتيجيّة ووظيفيّة وتشغيليّة من شأنها أن تفتح سبال ومسالك جديدة أمام
االجتامعي بحسب ما هو متاح من فرص وما
هذا الشباب حتى يحقق ذاته ويساهم يف الفعل
ّ
هو ممكن من طاقات .وفيام ييل تفصيل لذلك حرصنا فيه عىل اقرتاح آل ّيات وإجابات وإجراءات
توافق احتياجات الشباب وتحقق ما أمكن من رغباتهم:
–التعجيل بإصالح املنظومات الرتبويّة ومنظومات التدريب املهني ومنظومات التعليم العايل،
بعد تشخيص وضعها ،هيكل ّيا ووظيف ّيا ،تشخيصا منظوم ّيا يأخذ بعني االعتبار العالقة العضويّة
بني تلك املنظومات وال سيام من ناحية املدخالت واملخرجات والعمل ّيات.
–إيجاد آل ّيات عادلة ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص يف التعليم والتشغيل وتث ّمن الكفاءة والجدارة.
–مراجعة الزمن املدريس يف عالقته بالزمن العائيل والزمن االجتامعي ،وتنشيط الحياة املدرس ّية
ييس التنمية الذاتيّة ويساعد عىل اكتساب مهارات الحياة.
مبا ّ
–تطوير منظومة التدريب املهني وجعلها فضاء جاذبا لتعلّم املهن الجديدة وإلتقان املهن القدمية.
–مساعدة كل املتعلمني عىل اإلتقان املبكّر للّغة العربيّة ،باعتبارها مق ّوما أساسيّا من مق ّومات
الهويّة الوطن ّية والقوم ّية وباعثا عىل الشعور بنخوة االنتامء إىل األ ّمة العرب ّية وثقافتها وحضارتها.
كم ونوعا ،من أجل توسيع آفاق املتعلّمني معرفيّا وسلوكيّا
–دعم تدريس اللغات األجنبيّةّ ،
ومهنيّا.
واملؤسسات اإلنتاج ّية والخدم ّية ،واالستفادة من
–دعم الرشاكة بني مراكز التدريب املهني
ّ
تجارب التدريب بالتداول التي أثبتت جدواها يف بعض ال ّدول املتق ّدمة مثل أملانيا.
–مراجعة منظومة التوجيه املدريس والجامعي وتأهيلها من أجل جعلها تستجيب الحتياجات
التالميذ والطلبة وتراعي قدراتهم وميولهم.
–تشجيع انفتاح الجامعات العرب ّية عىل نظرياتها األجنب ّية وتيسري تنقل الطلبة بني الجامعات.
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–ترشيد تجربة التعليم الخاص يف جميع املراحل التعليم ّية ،مبا يجعله رافدا للتعليم العمومي
وليس بديال عنه.
كل ما يه ّدد أمنها
–تحسني منظومة النقل املدريس والجامعي وحامية املرافق التعليميّة من ّ
وحرمتها وسالمة مرتفقيها ومنتسبيها والعاملني فيها.
كل رشوط حفظ الص ّحة والنظافة داخل الفضاءات ال ّدراس ّية وفضاءات إقامة التالميذ والطلبة.
–تأمني ّ
التخل عن آل ّيات التشغيل الهش ووضع اسرتاتيج ّيات وطن ّية لتشغيل الشباب وفق منطق
– ّ
التخطيط االسرتاتيجي واالستهدايف.
رشب قيم الجودة
–تربية الشباب عىل ثقافة املبادرة والعمل واملثابرة ،ومساعدتهم عىل ت ّ
واالمتياز واالبتكار.
السنوات النهائيّة من أجل تهيئتهم وإعدادهم لالندماج يف
–وضع برامج مداربة ومرافقة لطلبة ّ
الحياة املهنيّة وخوض غامر تجربة العمل املستقل.
–رقمنة خدمات التشغيل والتوظيف ودعم آل ّيات التشغيل اإللكرتوين.
الصغرى
–تطوير خدمات مكاتب التشغيل وتعميمها عىل جميع املناطق وال سيام املدن ّ
واألرياف.
–تيسري اندماج الشباب املتنازع مع القانون يف الحياة االجتامعيّة واالقتصاديّة من خالل مساعدته
السجن.
عىل بعث املشاريع الصغرى إثر الخروج من اإلصالح ّية أو من ّ
–ترشيد أداء الجمع ّيات التنمويّة ودعم دورها يف التشغيل املحيل.
بأقل الرشوط
خاصة من شأنها أن تحفّزهم عىل االستثامر ّ
–متكني الباعثني الش ّبان من امتيازات ّ
الضامن ّية.
–نرش ثقافة املقاولة وريادة األعامل عىل أوسع مدى والرتبية عليها.
نوعي أو واعد أو باستثامر يف منطقة
–تفعيل مبدإ التمييز اإليجايب كلّام تعلق األمر باستثامر ّ
ذات أولويّة تنمويّة.
الصغر،
الصغرى واملتناهية ّ
–إحداث آل ّيات متويل جديدة من شأنها التشجيع عىل بعث املشاريع ّ
عىل غرار صناديق اإلمناء املحل ّية.
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والسياحة الثقاف ّية.
–تنويع مجاالت االستثامر الشبايب لتشمل الرتاث املا ّدي والالما ّدي ّ
–وضع برامج للوقاية من اإلدمان بجميع أشكاله ،ومقاومته قبل أن يستفحل ،والح ّد من آثاره
املد ّمرة يف صورة انتشاره.
–تعميم مراكز تأهيل املدمنني عىل جميع الجهات.
–تفعيل نظام العقوبات البديلة وال سيام العقوبات التي تستثمر العالج بالعمل.
امليض قدما يف املقاومة الج ّدية لكل أشكال الفساد اإلداري واملايل وللته ّرب الجبايئ وللتهريب
– ّ
ولإلرهاب.
–تنظيم هجرة الشباب ،بالتعاون مع دول االستقبال ،وتأهيل ال ّراغبني فيها للحصول عىل فرص
عمل حقيق ّية ،والتص ّدي الف ّعال للهجرة غري الرشع ّية.
السليم لدى الشباب والرتبية عليها.
–تنمية أمناط العيش ّ
–نرش ثقافة التط ّوع والعمل التضامني والرتبية عليها.
السمحة ،واالنفتاح عىل القيم الكون ّية ذات العالقة بحقوق
–الرتبية عىل القيم العرب ّية اإلسالم ّية ّ
اإلنسان األساس ّية.
كل أشكال العنف وامليز العنرصي ،والحزم يف معاقبة املتجاوزين.
–تجريم ّ
–متكني مسلويب الح ّرية ،من معتقلني ومحتجزين ومسجونني ومحتفظ بهم ،من جميع حقوقهم
األخرى ومعاملتهم معاملة إنسانيّة تحفظ كرامتهم.
–تفعيل حق جميع املواطنني يف النفاذ إىل املعلومة.
أي تالعب أو توظيف غري قانوين.
–حفظ املعطيات الشخصيّة وتأمينها ض ّد ّ
كل أشكال سوء املعاملة أو املعاملة الالإنسان ّية أو املهينة.
–نرش ثقافة الوقاية من التعذيب ومن ّ
–ضامن حق العمل والعيش الكريم للشباب ذوي اإلعاقة واعتبارهم ذوي أولويّة يف الحصول
عىل جميع حقوقهم االجتامع ّية واالقتصاديّة.
والسياس ّية.
–تشجيع الشباب عىل املشاركة يف إدارة الشأن العام وعىل مامرسة األنشطة املدن ّية ّ
–تحفيز املشاركة الشباب ّية يف العمل الجمع ّيايت.
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–دعم الرتبية عىل املواطنة وعىل املشاركة املجتمع ّية ،من خالل دورات تدريب ّية استهداف ّية
لفائدة الشباب.
السياسيّة واملدنيّة ،مبا يف ذلك
–إقرار مبدإ التناصف األفقي والعمودي يف كافة مجاالت املشاركة ّ
تركيبة هياكل تسيري األحزاب واملنظامت الوطن ّية.
املؤسسات التعليم ّية.
–تشجيع التديّن الوسطي والرتبية عليه يف األرسة ويف ّ
–نرش الخطاب ال ّديني املعتدل والقريب من اهتاممات الشباب ولغته ،وتشبيب اإلطارات
املسجديّة بانتداب الكفاءات الجامع ّية الباحثة عن شغل.
–ترشيد الخطاب اإلعالمي ومحاربة العنف اللفظي والتسيّب اللغوي.
–تكريس ثقافة املواطنة والعيش املشرتك واالنفتاح والغرييّة واإليثار.
السجن ّية وتأهيلها وفق ما تقتضيه املعايري ال ّدول ّية.
–إصالح املنظومة ّ
–تكريس ثقافة األمن الجمهوري ودعم ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها.
املؤسسات
–تعميم املراكز الثقاف ّية واملرافق الرتويح ّية عىل كل املناطق ،والتشبيك بينها وبني ّ
الرتبويّة ومنظامت املجتمع املدين.
–اإلحاطة باملواهب الشابّة ومرافقتها ورعايتها.
–وضع آل ّيات جهويّة ومحلّية للتنمية الثقاف ّية وتكثيف منتديات الشباب وملتقياته.
–تعميم خدمات األنرتنت وضامن مجانيّتها يف األوساط الفقرية.
–توفري خدمة األنرتنت املجاين يف الفضاءات العا ّمة مبا يستجيب لكثافة االستعامل.
–تشجيع الشباب عىل االستثامر يف مجاالت االقتصاد ال ّرقمي.
–ترشيد استخدام شبكة األنرتنت وس ّن الترشيعات ال ّرادعة للتجاوزات ،وحامية املنظومات
ال ّرقميّة الوطنيّة من االخرتاق والقرصنة.
–ترشيد استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال يف مختلف املراحل التعليم ّية.
–تثمني الذكاءات املتع ّددة واملهارات املتن ّوعة ،وضامن فرصة عمل لكل باحث عن شغل.
–رفع مستوى تشغيل ّية الشباب الجامعي بتأهيل برامج إعداده لخوض معرتك الحياة.
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–تنويع االقتصاديّات وآل ّيات اإلدماج االقتصادي ،باعتامد مجلوبات االقتصاد ال ّرقمي واالقتصاد
التضامني واالقتصاد األخرض ،إلخ.
–وضع حوافز نوعيّة وجاذبة لالستثامر يف الجهات واملناطق ذات األولويّة التنمويّة.
–تيسري نفاذ الشباب إىل الخدمات األساس ّية وتحسني جودة الخدمات العموم ّية وتقريبها إىل
املواطن حيثام كان.
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ّ
الشاب يوما أراد الحياة...
إذا

وكل أ ّمة.
ما من شك يف أ ّن الشباب ميثلون جذوة الحياة املتقدة يف صلب كل مجتمع ّ
فهم يحملون مرشوع التجديد ومشعل املبادرة ورهان التغيري يف جميع مالمحه وأشكاله .ولذلك
تحرص كل الشعوب عىل استثامر هذه الرثوة البرشيّة يف رفع التح ّديات التاريخ ّية وتأكيد الذات
الوطن ّية والحضاريّة .لكن ذلك االستثامر لطاقة الشباب يظل متفاوتا من مجتمع إىل آخر ومن
السائدة واملنظورات املهيمنة والفرص املتاحة واتجاهات
للسياقات ّ
لحظة تاريخيّة إىل أخرى تبعا ّ
أي مجتمع  -طريقها إىل
صنع القرار النشيطة .ويف كل األحوال ،ال تجد تاريخان ّية املجتمع ّ -
اجتامعي حريكّ متصل النبضات مبنأى عن هذا ال ّدفق الذي يدفع
التشكل والتج ّدد يف شكل فعل
ّ
به الشباب يف رشايني املنظومات االجتامع ّية التي إليها ينتمون ويف صلبها يتح ّركون ومن خاللها
يفعلون .ولذلك ،كان حقا عىل املجتمع أن يحتضن شبابه وأن يهيئ لهم ما أمكن من مسالك
املشاركة يف أخذ القرار وتدبري شؤون الحياة العا ّمة وبناء الغد املنشود.
وينتظر من هذه الرشيحة االجتامعيّة الواسعة أن تسهم بإبداعاتها الفكريّة يف نحت مستقبل
أوطانها ومجتمعاتها .ويصبح هذا االنتظار أكرث إلحاحا يف املجتمعات التي ميثل فيها الشباب
أغلب ّية السكان وأكرثهم تعلام .وهذا حال املجتمعات العرب ّية التي ترى يف الشباب صانع آمالها
مم أصبح يالحظ لدى هذه الفئة من عزوف عن
وباين غدها ومحقق رهاناتها ،عىل ال ّرغم ّ
السلبي لكل ما هو
والسيايس ونزوع إىل االستهالك ّ
األنشطة املدنيّة وضعف يف االلتزام الفكري ّ
دارج وشائع .بيد أن هذه املالحظة العفويّة ال ترقى إىل مستوى الحكم العلمي وال تنفي فرض ّية
عجز هياكل املجتمع ال ّرسم ّية منها واألهل ّية عن استقطاب الشباب وتوظيف طاقاته الفكريّة
الكامنة منها واملنطلقة يف تفعيل الخيارات الوطن ّية ذات العالقة براهنه ومبستقبله ،عىل غرار
ال ّدميقراطيّة والتنمية والعدالة االجتامعيّة والقضاء عىل األ ّمية بجميع أشكالها.
وال شك أ ّن الشباب العريب مثقل باملشكالت ،بدءا بسوء التمدرس والبطالة وانتهاء بانتشار
مم جعل مشاركته يف الشأن العام ضعيفة ومحتشمة.
الفكر املتط ّرف العنيف بني صفوفهّ ،
كم ونوعا ،يالحظ هامش ّيتها وتهميشها
واملتأ ّمل املتن ّبه يف وضع هذه الرشيحة املجتمع ّية الها ّمةّ ،
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مم جعلها ضعيفة التأثري يف مجريات األحداث وم ّيالة إىل
يف آن معا ،عىل جميع املستوياتّ ،
لبي الذي أصبح
االنكامش طورا والتم ّرد طورا آخر .أ ّما أخطر ما يش ّد االنتباه يف هذا الوضع ّ
الس ّ
ظل ثورة رقم ّية
مستهل األلف ّية الجديدة ،يف ّ
ّ
عليه الشباب العريب منذ عقود والذي استفحل منذ
كونيّة مل ينل الشباب منها إالّ الفتات ،تلتها ثورات شعبيّة وطنيّة ف ّجرها الشباب ث ّم أضحوا لها
السواد األعظم من الشباب يعيشون أزمتهم
دخانا ،فهو ذلك املعيش الشبا ّيب اإلشكا ّيل الذي جعل ّ
مم دفعهم إىل البحث عن حلول فرديّة بعضها محفوف
عىل أنها إخفاقات وإحباطات شخص ّية ّ
باملخاطر وبعضها اآلخر موسوم باالرتجال ّية يف ظل محدوديّة التكوين والخربة.
كل
وأمام هذا األفق الغائم الذي يجد الشباب العريب نفسه تلقاءه اليوم ،أصبح لزاما عىل ّ
والسياس ّيني واملدن ّيني أن يو ّحدوا الجهود من أجل استنباط مقاربة جديدة
الفاعلني الحكوم ّيني ّ
إلعادة تص ّور منزلة الشباب يف املجتمعات العربيّة ومن ث ّم املساعدة يف رسم سبل جديدة تفتح
إمكانات الفعل أمام الشباب وتفيض إىل بناء مشاريع حيات ّية حقيق ّية تستجيب ليس فقط
الحتياجات الشباب وإمنا أيضا الحتياجات املجتمع املتنامية يف ظل عامل مفتوح .إ ّن هذه امله ّمة
وقومي يعيد إىل الشباب األمل يف املستقبل ويؤ ّمن للمجتمع
وطني
ترقى إىل مستوى مرشوع
ّ
ّ
غدا أفضل من يومه وأمسه .وما من ّ
شك يف أ ّن مه ّمة بهذه األه ّمية ال تبنيها يد واحدة مهام
كان ثباتها ،وال تحققها األيادي املرتعشة ولو كرث عددها .ولذلك ،فإ ّن هذا ال ّرهان ال ميكن ّإل أن
أي فاعل ميكنه تقديم إضافة يف
يكون جامع ّيا وتكافل ّيا وفق مقاربة منظوم ّية دامجة ال تستثني ّ
إطار الجهود ال ّرامية إىل تحقيق تنمية برشيّة اسرتاتيج ّية بعيدا عن اله ّبات العاطف ّية والتوظيفات
السياسيّة واأليديولوجيّة.
ّ
إ ّن الشباب العريب اليوم وهو يواكب معيش نظرائه يف ”العامل املتق ّدم” تنتابه هواجس
كثرية يختلط فيها اليأس بالطموح وميتزج األمل باألمل ويتنافذ التفاؤل مع التشاؤم .وهذا الوضع
الالمعياري ”بامتياز” يحتّم تدخال تأطرييّا تحفيزيّا إسناديّا يف صيغة مرافقة غري منط ّية تساهم
ّ
مؤسسات املجتمع بدءا باألرسة (منظومة االنتامء االجتامعي األوىل) وانتهاء بالهياكل
فيها ّ
كل ّ
(مؤسسات ال ّدولة) ،عىل أن يكون ملنظامت املجتمع املدين (الجمعيّات بجميع
الحكوميّة ال ّرسميّة ّ
(مؤسسات القطاع
أصنافها) وللرشكات
ّ
(مؤسسات القطاع الخاص) وللمنشآت العموميّة ّ
الخاصة ّ
محوري يف تدريب الشباب وإعداده للحياة .وهنا موضع اإلشارة إىل أه ّمية دور
العام) دور
ّ
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مؤسسات التعليم املدريس ومراكز التدريب
املؤسسات الرتبويّة والتدريب ّية والتعليم ّية ،وال سيام ّ
ّ
املهني والجامعات ،يف تأطري الشباب وتوجيهه وإدماجه يف حرك ّية الحياة.
وما من ّ
شك يف أ ّن هذه املقاربة املنظوم ّية ال ّدامجة تبنى عىل مسلّمة أساس ّية مفادها أ ّن
الشباب أولويّة وطن ّية وقوم ّية وأنّه مفتاح لحلول كثرية يف مضامر التنمية البرشيّة رغم أ ّن النظرة
الغالبة إليه ظلت تعتربه مشكال .وحتى لو أشكل علينا وضع الشباب اليوم ،فعلينا أن نتذكّر دامئا
أنّهم بناة الغد .وما مل نأخذ اليوم بأيديهم ونحفّزهم عىل الفعل ،فسيكون بناء مجتمع الغد
ضعيف ال ّدفق ومحدود األفق.
الشاب يوما أراد الحياة ،فال ب ّد أن يستجيب البرش” ،قياسا عىل قول
وقد يجوز لنا القول ”إذا
ّ
الشاب ”إذا الشعب يوما أراد الحياة ،فال ب ّد أن يستجيب القدر” ،إذا
الشاعر التونيس أيب القاسم ّ
سلّمنا بأ ّن الشباب هم قاطرة املجتمع وق ّوته الطالئع ّية ورأس حربته يف مقاومة التخلف .ولكن
الشباب اليوم منهكون ومثقلون بأعباء الحياة منذ حداثة س ّنهم يف عرص تسارع فيه نسق الحياة
وش ّحت املوارد وتنامت املطالب الحياتيّة .لك ّن قدرهم أن يكونوا بناة الغد .وهذه مسؤوليّة
اجتامع ّية وتاريخ ّية تتطلب توفري كل رشوط اإلعداد للحياة ،حتى يكون الشباب قادرين عىل
التفكري والتعبري والتدبري ألنفسهم وملجتمعهم أيضا .وإنّه ملن اإلجحاف أن نطالب الشباب بفعل
اجتامعي نشيط يساهم مساهمة ف ّعالة يف صنع تاريخانيّة املجتمع ما مل نهيّئ لهم أسباب ذلك
ّ
للميض قدما يف مراكمة املنجز الحضاري جيال بعد جيل.
يل وثقا ّيف
الفعل من إعداد
علمي وعم ّ
ّ
ّ
الصلبة وتصميمه عىل بلوغ أهدافه وتحقيق
لك ّن ذلك ال مينع من اإلقرار بأ ّن إرادة الشباب ّ
طموحاته ميكن أن تصنع ”معجزة االنبعاث من تحت ال ّرماد” عىل طريقة طائر الفينيق.
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–اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 10 ،ديسمرب/ترشين األول .1948
–العهد ال ّدويل الخاص بالحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة.1966 ،
–العهد ال ّدويل الخاص بالحقوق املدن ّية والس ّياس ّية.1966 ،
–االتّفاقيّة ال ّدولية لحقوق الطّفل.1989 ،
–قرار الجمع ّية العا ّمة لألمم املتحدة  288/60املتعلق باسرتاتيجية األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب 08 288/A/RES/60 )،أيلول/سبتمرب ،)2006
–قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  2250حول الشباب والسالم واألمن)S/RES/2250 09 ،
كانون األول/ديسمرب،)2015
–خطة العمل ملنع التط ّرف العنيف ،تقرير األمني العام674/A/70 ) ،كانون الثاين/يناير (،2016
–قرار الجمع ّية العا ّمة لألمم املتحدة  291/70املتعلق باستعراض اسرتاتيج ّية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب)  01 291/A/RES/70متوز/يوليو (،2016
–قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  15/30بشأن حقوق اإلنسان ومنع التط ّرف
العنيف ومكافحته،
–إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمع ّية
العا ّمة يف قرارها  66/137املؤ ّرخ يف  19كانون األ ّول/ديسمرب ( 2011الفقرة .)07
السياسات ،منظمة األمم املتحدة
–”منع التط ّرف العنيف من خالل التعليم” ،دليل لصانعي ّ
للرتبية والعلم والثقافة.2018 ،
–هاورد ويليامسون ،دعم الشباب يف أوروبّا – مبادئ وسياسات ومامرسة ،مجلس أوروبّا،
سرتاسبورغ.2002 ،
–املرصد الوطني للشباب ،التقرير التأليفي للحوار املجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه،
تونس.2016 ،
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السياس ّية طيلة فرتة ال ّدورة االنتخاب ّية،
–برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تعزيز مشاركة الشباب ّ
.2003
–اليونسكو ،مساهمة اليونسكو لتمكني الشباب من خالل سياسات وطنيّة ،باريس.2004 ،
مؤسسة كويف عنان ،بدون تاريخ.
–مكافحة التط ّرف العنيف  -دليل من الشّ باب إىل الشّ بابّ ،
–وضع خطط العمل الوطنية واإلقليمية ملنع التط ّرف العنيف – الطبعة األوىل ،مكتب األمم
املتّحدة ملكافحة اإلرهاب.2017 ،
–التعليم والهوية ومنع التطرف  -مذكرة حول السياسات والتطبيق العميل إلعالم االسرتاتيجيّات
السالم املستدام – وصل و -ICANخريف .2017
الوطنيّة املعنيّة مبنع التط ّرف العنيف وتعزيز ّ
–أحمد كنعان ،الشباب ومشكالت النم ّو السكّاين ،يف ”بناة األجيال” ،العدد  ،25مركز ابن خلدون
ودار األمني ،القاهرة.1997 ،
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