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تـوطـئــة
يمكننا  ادلالالت  من  وعديًدا  املعاين  من  طائفة  واإلرهاب  اتلطرُّف  ظاهرَت  حبث  يفرز 

إمجال أهمها بما يأيت:

1 – اتلطرف ظاهرة راهنة وإن اكنت تعود إىل املايض، لكن خطورتها أصبحت شديدة يف 

ظل العوملة، وهلا جتاذبات داخلية وخارجية، عربية وإقليمية ودويلة؛ ألن اتلطرُّف أصبح كونيًّا، 

وهو موجود يف جمتمعات متعّددة، وال ينحرص يف دين أو دولة أو أّمة أو شعب أو لغة أو ثقافة أو 

هوّية أو منطقة جغرافية أو غري ذلك، وإن اختلفت األسباب باختالف الظروف واألوضاع، لكنه 

ال يقـبل اآلخر وال يعتـرف باتلـنوع، ويسىع إىل فرض الرأي بالقـوة والعنـف واتلـسيُّد.

منه؛  ترضًرا  األكرث  فإنها  باتلطرُّف،  اتهاًما  األكرث  وشعوبنا  وأممنا  منطقتنا  اكنت  وإذا 

ال  اذلي  األمر  الظاهرة،  هذه  تفيش  جراء  أضعاف  ولعّدة  مّرات  لعّدة  اثلمن  دفعت  حيث 

بشلك  واملسلمني  بالعرب  اإلرهاب  تهمة  إلصاق  أو  تعسًفا  اتلطرُّف  ثوب  املنطقة  إبلاس  ينبيغ 

تعايشت  املنطقة  أن  اتلطرُّف واإلرهاب، علًما  تارخيهم حيّض ىلع  أو  دينهم  أن  باعتبار  خاص، 

الشائع، وليس انلادر الضائع  الغالب   فيها األديان والقوميات والسالالت املختلفة، واكن ذلك 

كما يُقال.

وإذا اكنت ابلدلان العربية واإلسالمية تعاين ايلوم من ظاهرَت اتلطرُّف واإلرهاب، وتشهد 

نزااعت واحرتابات دينية وطائفية وإثنية، فقد سبقتها أوروبا إىل ذلك وشهدت »حرب املائة اعم« 

بني بريطانيا وفرنسا)1( مثلما شهدت »حرب اثلالثني اعًما« )1618- 1648( واليت انتهت بصلح 

أو عنرصية،  أو طائفية  دينية  تعود ألسباب  إبادة  أشاكل جديدة من حروب  وستفايلا)2(. وهناك 

 يمكن أن نذكر منها ىلع سبيل املثال ال احلرص ما حدث يف ابلوسنة واهلرسك )1992 - 1995(،

)1(  من انلاحية الفعلية استمرت احلرب حنو 116 سنة من العام 1337 - 1453 وإن ختللتها فرتات هدنة وسالم. ومن أسبابها اداعء امللوك 
اإلجنلزي أن العرش الفرنيس هلم، وبالطبع فإن هناك أسبابًا سياسية واقتصادية وشخصية اكنت وراء اندالع هذه احلرب الطويلة.

الوسطى  أوروبا  يف  ابتداًء  معاركها  وقعت  اليت  ادلموية  والرصااعت  احلروب  من  سلسلة  يه   Thirty Years War اعًما  اثلالثني  )2( حرب 
وخصوًصا يف أملانيا، وامتدت إىل أرايض روسيا وإجنلرتا واكتالونيا »إسبانيا« وشمال إيطايلا وفرنسا. ويه حرب دينية وطائفية بادلرجة األوىل 
الربوتستانت والاكثويلك. وقد شهدت أوروبا بسببها تدمرًيا شاماًل، وانترشت خالهلا األمراض واملجااعت، مثلما عرفت  بني طائفيت 
هالاًك ملاليني البرش، يكيف أن نعرف أن عدد انلفوس يف أملانيا اخنفض بنسبة 30% وأن هناك أكرث من 13 مليون ونصف املليون قضوا 
حنبهم. وقد اخنفض عدد اذلكور إىل انلصف، ويف نهاية املطاف تم اتلوصل إىل صلح يضمن املصالح املشرتكة وعدم اتلدخل، بل واتلعاون 

االقتصادي واتلجاري، وقد عرف هذا الصلح باسم »صلح وستفايلا« اعم 1648.
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وحرب كوسوفو )1998 - 1999(، وغريها، وبهذا املعىن فاتلطرُّف واإلرهاب  موجودان يف مجيع 

املجتمعات وابلدلان، وليسا حمصورين يف منطقة أو دين أو أمة أو غري ذلك.

2 – تثري مظاهر اتلطرُّف وخمرجاتها اتلباًسا نظريًّا وعمليًّا، بعضها يعود إىل القوى ادلويلة 

إىل  تنسبها  وتأويالت  تفسريات  إىل  تستند  اليت  املحلية،  اتلطرُّف  قوى  إىل  واآلخر  الكربى، 

اتلعايلم  استخدام  أي  باإلسالمفوبيا  بما يمكن تصنيفه  بالعالقة مع اآلخر  اإلسالم، ال سّيما 

اإلسالمية ضّد اإلسالم يف حني يستخدم الغرب اإلسالمفوبيا »الرهاب من اإلسالم« يف حماولة 

تلعميم وربط بعض األعمال اإلرهابية واملتطرفة باإلسالم واملسلمني وهم األكرث رضًرا منها.

اجلمااعت  موقف  يتناول  أن  بد  ال  واإلرهاب  اتلطرُّف  موضوع  يف  ابلحث  فإن  وهلذا 

املصالح  إىل  إضافة  ادليين،  وغري  وادليين  والقديم،  منها  اجلديد  املختلفة،  الفكرية  واتليارات 

ادلويلة واتلوظيف السيايس وحماوالت اهليمنة والتسّيد.

3 – لم تعد الظاهرة تقترص ىلع مجااعت حمدودة، بل إن تهديدها وصل إىل أساسات ادلولة 

واهلوّية، وخصوًصا يف جمتمعاتنا اليت اغبًلا ما تلجأ إىل العنف يف حل اخلالفات. األمر اذلي حيتاج 

إىل حوار فكري وثقايف ومعريف، ليس بني الرشق والغرب، وبني الشمال واجلنوب فحسب، بل بني 

أتباع ادليانات واثلقافات املختلفة، داخل لك بدل وىلع مستوى إقلييم تلحديد ضوابط وأسس 

بنقيضها. ونعين  القضاء عليها أو حمارصتها إال  الظاهرة، اليت ال يمكن  توافقية ملواجهة هذه 

بذلك أفاكر التسامح والاّل عنف وقيم العدل واملساواة واتلآيخ واتلضامن بني األمم والشعوب، 

واحرتام اهلوّيات الفرعية، وتلبية حقوقها.

واتلفاعل  اتلاكمل  إطار  يف  واتفاقات  تفاهمات  إىل  اتلوصل  دون  ذلك  يتم  لن  وبالطبع 

السليم  احلوار  وجعل  والفوارق،  املختلفات  وتقليص  واجلوامع  املشرتاكت  وتعظيم  واتلواصل 

 تلحقيق املشرتك اإلنساين)3(.
ً

الوسيلة املناسبة والفّعالة حلل اخلالفات، وصوال

)3(  يذهب ادلكتور فواز جرجس يف كتابه القيم »داعش إىل أين؟: جهاد ما بعد القاعدة« إىل اعتبار القاعدة وداعش لكيهما ينتميان إىل العائلة 
نفسها اليت يطلق عليها »السلفية اجلهادية«، ويتشاراكن األفاكر الرئيسية نفسها وجيملها بايلوتوبيا اإلسالمية وملّخصها استبدال »حكم 
ادلولة« بـ»حكم اهلل«. وحيدد الفارق بينهما، فالقاعدة تنظيم رسي اعبر للحدود، يف حني انغمس داعش يف اجلمااعت السنية املحلية، 
وعمل داخل إطار مفهوم ادلولة، أي أنه متجذر يف االنقسام الشييع – السين. وينحت جرجس تلوصيف احلالة مصطلًحا عميق ادلاللة 
وهو »اجليوطائفية« كتعبري عن اتلنافس اإلقلييم. فداعش ليس جمرد تنظيم إرهايب متمّرد، وإنما هو أقرب إىل كيان دولة »خالفة« وهلذا 
قام بتمزيق احلدود »االستعمارية« اليت تشلكت وفًقا التفاقية سايكس – بيكو اعم 1916، ويف أعقاب احنالل ادلولة العثمانية، انظر: فّواز 

جرجس، داعش إىل أين؟: جهاد ما بعد القاعدة، ط. 2 )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2016(: 201، 202.
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وإذا اكن ذلك ىلع مستوى دول وأمم املنطقة اليت يه حباجة إىل حوار بينها وبني بعضها 

الوطنية، وهو األساس اذلي يمكن  أيًضا حباجة إىل حوار داخيل يف إطار ادلولة  ابلعض، فإنها 

االنطالق منه، ناهيك عن حوار مع املجتمع ادلويل حول املشرتاكت اإلنسانية.

وهما  واملساواة،  املواطنة  بمبادىء  اإلرهاب  وحماربة  اتلطرُّف  جمابهة  موضوع  ربط   –  4

العدل  ركنان أساسيان من أراكن ادلولة العرصية؛ دولة احلق والقانون واليت تستند إىل قواعد 

أمنية  أو  بوسائل عسكرية  واإلرهاب  اتلطرُّف  القضاء ىلع  يمكن  إْذ ال  واملشاركة؛  والرشاكة 

فقط، بل ال بّد من ابلحث يف جذورهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية واثلقافية وادلينية 

اإلنسان  حقوق  وقيم  جوهر  مع  ينسجم  بما  ومعاجلتها  وغريها،  وانلفسية  والقانونية  والرتبوية 

ومرااعة اخلصوصيات اثلقافية ىلع املستوى ادلاخيل.

املساواة  جوهر  يمثل  اذلي  اإلنساين  باملشرتك  ربطه  فيمكن  اخلاريج  املستوى  ىلع  أما 

وخصائص  وهوّيات  وسالالت  ولغات  وأديانًا  وأقواًما  شعوًبا  خصوصياتهم  واحرتام  البرش  بني 

جغرافية وتارخيية. واهلدف هو تعزيز اتلفاعل احلضاري واتلواصل اثلقايف بني األمم والشعوب 

ىلع الصعيد الكوين، والسيع إلاعدة صياغة نظام العالقات ادلويلة، يلصبح أكرث عدالة وأقرب 

إىل اتلعريف عن املصالح املشرتكة بني ادلول واألمم واجلمااعت اثلقافية، األمر اذلي حيتاج إىل 

توازن قوي دويل من نوع جديد.
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جديلة اتلطرُّف واإلرهاب
جمتمعات  ويف  جمتمعاتنا  يف  انلاس  تشغل  تكاد  ظاهرة   Extremism اتلطرُّف 

العامة  واحلياة  املجتميع  السلم  تهّدد  ال  أصبحت  ألنها  متقّدمة؛  جمتمعات  فيها  بما  أخرى، 

الفكر  إذا ما حتّولت من  السلم واألمن ادلويلني، خصوًصا  والعالقات بني انلاس فحسب، بل 

للتطّرف، ال سّيما من خالل  ادلين ذريعة  استخدم  إذا  بالك  فما  واتلنفيذ،  الفعل  إىل  واتلنظري 

وسيكون  جتريمه.  وباتلايل  حتريمه،  ثم  ومن  بتأثيمه  وذلك  لآلخر،   Expiation اتلكفري 

نطاق  أو اإلرهاب وسيلة لفرض ذلك خارج  العنف  استخدم  ما  إذا   األمر من اخلطورة بماكن 

القانون والقضاء.

اإلرهاب  ظاهرة  انتشار  تلك،  واتلكفري  اتلطرُّف  فعل  ردود  نتائج  من  واكن 

األمريكي  االحتالل  بعد  العراق  شهد  وقد  املنطقة.  يف   Violence والعنف   Terrorism

ادلولة  تنظيم  ومنها  الحًقا،  وفروعها  القاعدة  تلنظيمات  وكثيًفا  واسًعا  نشاًطا   2003 اعم  يف  هل 

ثلث  أيًضا  »داعش«  احتّل  حيث  سوريا؛  مع  وتداخاًل  »داعش«،  والشام  العراق  يف  اإلسالمية 

ثلث  احتّل  مثلما  اخلالفة(،  اعصمة  اعتربها  )اليت  الرقة  حمافظة  فيها  بما  السورية،   األرايض 

األرايض العراقية.

جدير باذلكر أن ظاهرت اتلطرُّف واإلرهاب استفحلتا دلرجة مريعة، بعد موجة ما أطلق 

عليه »الربيع العريب« اليت ابتدأت يف مطلع اعم 2011، واليت اكن من أعراضها »اجلانبية« تفيش 

الفوىض وانفالت األمن وضعف هيبة ادلولة الوطنية، بل تآلكها أحيانًا، كما هو حاصل يف يلبيا 

وايلمن، إضافة إىل حماوالت اتلفتيت واتلقسيم، كما هو يف العراق وسوريا. وارتفع منسوب العنف 

واإلرهاب ليشمل خريطة واسعة وتضاريس خمتلفة وأنظمة متباينة، حىت يف ظل استمرار ادلولة. 

لكن انهيار الرشعية القديمة وعدم استكمال بناء ورسوخ الرشعيات اجلديدة، ساعد يف بعض 

االخرتاقات األمنية واألعمال اإلرهابية، كما حصل يف تونس ويف مرص، ىلع الرغم من أن اجليش 

يف كال ابلدلين اكن هل دور كبري يف محاية ادلولة واملجتمع ومنع االنزالق حنو االحرتابات األهلية.
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من  وخمتلفة  متنوعة  وبدلانًا  قارات  تشمل  واإلرهاب  اتلطرُّف  يغطيها  اليت  املساحة  إن 

العربية  واململكة  واألردن  وبلنان  وسوريا  العراق  إىل  وتركيا  وأفغانستان  واهلند  ابلاكستان 

 إىل السودان ومرص واملغرب ويلبيا وتونس واجلزائر وموريتانيا 
ً

السعودية والكويت وايلمن وصوال

ومايل ونيجرييا، حىت الشيشان وروسيا وايلونان وأوكرانيا وأندونيسيا وإسبانيا وأملانيا وبريطانيا 

وفرنسا والواليات املتحدة وغريها. وىلع الرغم من ارتفاع هاجس األمن وىلع حساب الكرامة 

باتلصاعد حبكم  أخذ  بل  ينحرس،  لم  اإلرهاب  فإن  واألمن،  احلقوق  معادلة  واختالل  أحيانًا، 

ألن  انلامية؛  وابلدلان  املتقّدمة  ابلدلان  ذلك  يف  ويستوي  واتلكفريية.  املتطرفة  األفاكر  انتشار 

العوملة جعلت اإلرهاب معولًما.

وقد طالت نريان اإلرهاب ادلويل بدلانًا خمتلفة وعواصم أوروبية عديدة، إضافة إىل بدلان 

عربية، يكيف أن نذكر - ىلع سبيل املثال ال احلرص - بعضها خالل شهر ديسمرب املايض )اكنون 

األول( اعم 2016، نلتوصل إىل حقيقة صادمة؛ ويه أن اإلرهاب اعبر للقارات ومتحرك بصورة 

تكاد تكون زئبقية يف مجيع ابلدلان.

واكن آخر ما حصل من عمل إرهايب يف القاهرة هو تفجري الاكتدرائية ابلطرسية القبطية يف 

11 ديسمرب )اكنون األول( اعم 2016، ويف مدينة الكرك األردنية يوم 18 ديسمرب )اكنون األول(  اعم 

2016، حني تم اكتشاف خلية إرهابية اصطدمت مع قوى األمن. واكن احلدث األبرز هو مقتل 

السفري الرويس أندريه اكرلوف يوم 19 ديسمرب )اكنون األول( اعم 2016، وكذلك حادث ادلهس 

يف أحد األسواق يف العاصمة األملانية برلني، اذلي صادف يف ايلوم نفسه أي 19 ديسمرب )اكنون 

األول(، وهو ما يذكر حبادث ادلهس الشهري اذلي تم يف مساء يوم 14 يويلو )تموز( اعم 2016 أي 

ذكرى اثلورة الفرنسية وسقوط سجن ابلاستيل يف مدينة نيس الفرنسية، وحادث اإلرهاب املرّوع 

يف ملىه يليل بـإسطنبول عشية االحتفال برأس السنة اجلديدة 2017، إضافة إىل تفجريات بغداد 

صبيحة ايلوم ذاته؛ حيث تعد جزًءا من مسلسل إرهايب مستمّر منذ 13 اعًما، األمر اذلي يؤكد عوملية
 

 اتلطرُّف واإلرهاب.

ابلحث  طاولة  ىلع  مطروحة  دويلة  قضية  بات  واإلرهاب  اتلطرُّف  ظاهرَت  تفيّش  إن 

والترشيح يف األمم املتحدة وىلع صعيد املجتمع ادلويل لكه، فلم يعد اكفيًا منذ أحداث 11 سبتمرب 
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)أيلول( اعم 2001 اإلرهابية اليت حصلت يف الواليات املتحدة وهّزت العالم، وجود قرارات تعالج 

قطاعيًّا وجزئيًّا بعض مظاهر اتلطرُّف واإلرهاب، وإنما استجّدت احلاجة امللّحة واملاّسة إىل حبث 

شامل للظاهرتني بأبعادهما ودالالتهما املختلفة.

وقد اكنت األمم املتحدة قد أصدرت حنو 19 اتفاقية وإعالنًا دويلًّا حول اإلرهاب، لكنها 

واتلأويالت  واتلفسريات  ادلويلة،  املصالح  اختالف  بسبب  ماهيته؛  تعريف  إىل  تتوصل  لم 

من  الرغم  ىلع  ادلويلة.  العالقات  يف  املتنّفذة  القوى  جانب  من  خصوًصا  بذلك،  اخلاصة 

بعد  وفيما  )أيلول(،  سبتمرب   11 أحداث  بعد  قرارات  ثالثة  أصدر  ادلويل  األمن  جملس  أن 

تعريف  وظل  يتغرّي  لم  األمر  2014، لكن  للموصل يف اعم  داعش  احتالل  بعد  قرارات  أربعة 

مصالح  باختالف  بشأنه،  املختلفة  اتلفسريات  حبكم  اتلباًسا  أكرث  ازداد  بل  اعئًما،  اإلرهاب 
 

القوى ادلويلة)4(.

ب لفكرة أو رأي أو أيديولوجية أو دين أو  يمكن القول إن لك تطّرف ينجم عن تعصُّ

طائفة أو قومية أو إثنية أو ساليلة أو لغوية أو غريها، ولكن مهما اختلفت األسباب وتعّددت 

ب Fanaticism وراءها، ولك متطرف يف حبه أو كرهه ال  األهداف، فال بد أن يكون اتلعصُّ

بد أن يكون متعّصبًا، ال سّيما إزاء انلظر لآلخر وعدم تقبُّله لالختالف. فلك اختالف حسب 

وجهة نظر املتعصب يضع اآلخر يف خانة االرتياب، وسيكون غريبًا، ولك غريب أجنيب، وباتلايل 

فهو مريب، بمعىن هو غري ما يكون عليه املتطرف.

أو  ثقافيًّا  أو  اجتماعيًّا  أو  لغويًّا  أو  قوميًّا  أو  أو طائفيًّا  دينيًّا  أن يكون  اتلطرُّف يمكن 

سياسيًّا، واتلطرُّف ادليين يمكن أن يكون إسالميًّا أو مسيحيًّا أو يهوديًّا أو هندوسيًّا أو غريه. 

يف فرق  فال  وسلفيًّا،  حمافًظا  يكون  مثلما  حداثيًّا،  علمانيًّا،  يكون  أن  للتطرف  يمكن  كما 

 

 ذلك سوى باملرّبرات اليت يتعّكز عليها إللغاء اآلخر، باعتباره خمالًفا لدلين أو خارًجا عليه أو 

منحرفًا عن العقيدة السياسية أو غري ذلك. 

)4(  قارن نصـوص القـرارات ادلويلة اليت صدرت بعد أحداث 11 سبتمرب )أيلول( اعم 2001؛ عبد احلسني شعبان، اإلسالم واإلرهاب ادلويل: 
ثالثية اثلالثاء ادلايم: ادلين، القانون، السياسة )نلدن: دار احلكمة، 2002(: 146-152؛ عبد احلسني شعبان، »اإلرهاب ادلويل: أخطاره 

واسرتاتيجية ماكفحته«، حمارضة، منتدى حوار باريس الرابع، مركز ادلراسات العريب - األورويب، 10 مارس 2015.
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إرهاب هو  الفعل، ولك  إىل  الفكر  ينتقل من  أنه  يتجاوز اتلطرُّف، أي  فإنه  أما اإلرهاب 
عنف جسدي أو نفيس، مادي أو معنوي، ولكن ليس لك عنف إرهابًا، خصوًصا إذا ما اكن 

دفااًع عن انلفس واضطراًرا من أجل احلق ومقاومة العدوان.
لك  ليس  ولكن  متطرفًا،  اكن  إذا  إال  إرهابيًّا  الشخص  يصبح  وال  تطرف،  إرهاب  ولك 
متطرف إرهابيًّا، فالفعل تتم معاجلته قانونيًّا وقضائيًّا وأمنيًّا؛ ألن ثمة عمل إجرايم تعاقب عليه 
القوانني. أما اتلطرُّف، وال سّيما يف الفكر، فله معاجلات أخرى خمتلفة. وهنا يمكن قرع احلجة 
بة  باحلجة، وحماججة الفكرة بالفكرة، والرأي بالرأي، وإْن اكنت قضايا اتلطرُّف عويصة ومتشعرِّ
وعميقة، وخصوًصا يف املجتمعات املتخلرِّفة، كما أن بعض اتلطرُّف الفكري قد يقود إىل العنف أو 

حيررِّض ىلع اإلرهاب، بما فيه عن طريق اإلعالم بمختلف أوجهه.
االعتدال  نقيضه  فإن  واألزمان،  العصور  مررِّ  ىلع  قائًما  نموذًجا  يمثرِّل  اتلطرُّف  اكن  وإذا 
املتنوّعة؛ ألن  والسالالت  واللغات  واألديان  واألمم  الشعوب  بني  اإلنساين  واملشرتك  والوسطية 
دية واالختالف صفة لصيقة باإلنسان.  االجتماع اإلنساين من طبيعة البرش؛ حيث اتلنوُّع واتلعدُّ
وهذه لكها ينبيغ اإلقرار بها واتلعامل معها كحقوق إنسانية توصلت إيلها البرشية بعد عناء، ويه 

انلقيض لفكر اتلطرُّف واتلكفري.
اتلطرُّف يعين فيما يعنيه اّداعء األفضليات، فاألنا أفضل من األنت، وانلحن أفضل من 
الزعم  األخرى دلرجة  والقوميات  األمم  فوق  وقويم  األخرى،  األديان  من  أفضل  وديين  األنتم، 

بامتالك احلقيقة. وتلك يه ابلذرة األوىل للتعصب واتلطرُّف والعنف واإلرهاب.
ال يمكن القضاء ىلع فكر اتلطرُّف واتلكفري وجذورهما، ما لم يتم القضاء ىلع اتلعصب 
وزعم امتالك احلقيقة. وقد أثبتت اتلجارب أن الفكر املتطرف واتلكفريي ال يتم القضاء عليه 
بالعمل العسكري أو املسلح أو مواجهة العنف بالعنف والقوة بالقوة، وعنفان ال يودلان سالًما، 
ورذيلتان ال تنجبان فضيلة، وظلمان ال ينتجان عدالة. األمر اذلي حيتاج إىل معاجلة الظاهرة 
اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وتربويًّا ودينيًّا وقانونيًّا ونفسيًّا، خصوًصا بالقضاء ىلع الفقر، وحتقيق 
العدالة واملساواة، وباتلايل خلق بيئة مناسبة لقيم السالم والتسامح والال عنف، وحل اخلالفات 
املتطرفة  القوى  ومصادر  منابع  جتفيف  يتطلب  وهذا  اإلنساين.  واملشرتك  واتلفاهم  باحلوار 

واإلرهابية، ال سّيما بالقضاء ىلع أسباب اتلعصب.
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يف تعريف اإلرهاب واإلرهاب ادلويل
إذا اكن اإلرهاب ويلد اتلطرُّف، فإن االختالف يف تعريفه وخصوًصا ىلع املستوى ادلويل 

ا. والسبب يف ذلك - كما جرت اإلشارة إيله - يعود إىل اختالف مصالح ادلول  ال يزال مستمرًّ

واجلهات والقوى، ويف كثري من األحيان يتم خلط اإلرهاب باملقاومة ألغراض سياسية، وهو ما 

تعتمده إرسائيل يف سياستها اتلوسعية االستيطانية، حني تُِعدُّ لك مقاومة إلرهابها ادلويل، إرهابًا، 

علًما أن املقاومة عمل مرشوع حسب القانون ادلويل من أجل اتلحرر الوطين؛ مثل حق ادلفاع 

عن انلفس طبًقا للمادة 51 من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص ىلع: »احلق الطبييع لدلول، فرادى 

أو مجااعت، يف ادلفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة ىلع أحد أعضاء األمم املتحدة، وذلك 

إىل أن يتخذ جملس األمن اتلدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن ادلويلني«)5(.

 Political Terrorism 6( يف كتابه( Alex Schmid وقد رصد ابلاحث أيلكس شميد

وجود حنو 109 تعريفات ملصطلح اإلرهاب، ويه تنطلق من خلفيات ومصالح سياسية خمتلفة. 

ويذهب ابلاحث واملفكر األمريكي نعويم تشومسيك)7( إىل حتديد مضمون اإلرهاب، اذلي يعين 

 حسب وجهة نظره: »لك حماولة إلخضاع أو قرس الساكن املدنيني أو حكومة ما عن طريق االغتيال

 واخلطف أو أعمال العنف، بهدف حتقيق أهداف سياسية، سواء اكن اإلرهاب فرديًّا أو تقوم به 

جممواعت أو تمارسه دولة، وهو اإلرهاب األكرث خطورة«.

ا جلهة اتلحديد القانوين، فإن بعض ادلول الكربى واملتنّفذة،  وإذا اكن تعريف اإلرهاب مهمًّ

ال تريد الوصول إىل تعريف جامع مانع، ألن ذلك يتعارض مع مصاحلها، وحيّد من استخداماتها 

ألشاكل خمتلفة من القوة قد ترتيق إىل اإلرهاب، وذللك فيه ال ترغب يف الوصول إىل توافق دويل 

)5( املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة يف الفصل السابع تنص ىلع: ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبييع لدلول، فرادى 
أو مجااعت، يف ادلفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة ىلع أحد أعضاء األمم املتحدة، وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن اتلدابري 
 حلق ادلفاع عن انلفس تبلغ إىل املجلس فوًرا، وال تؤثر 

ً
الالزمة حلفظ السلم واألمن ادلويلَّنْي، واتلدابري اليت اختذها األعضاء استعماال

تلك اتلدابري بأي حال فيما للمجلس - بمقتىض سلطته ومسئويلاته املستمدة من أحاكم هذا امليثاق - من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت 
ما يرى رضورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن ادلويلَّنْي أو إاعدتهما إىل نصابهما، انظر: ميثاق األمم املتحدة وانلظام األسايس 

ملحكمة العدل ادلويلة )نيويورك: األمم املتحدة، 2012(.
 Alex P. Schmid and Albert J. Jongman, Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and  )6(
Literature, COMT-Publication 12 )New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1984): 1083.

)7( نعوم تشومسيك، القوة واإلرهاب: جذورهما يف عمق اثلقافة األمريكية، ترمجة إبراهيم حيىي الشهايب )دمشق: دار الفكر، 2003(.
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حول مضمونه، مع أنها حىت لو تم الوصول إىل ذلك، فإنها لن تلزتم به، وهو ما تمارسه إرسائيل 

اليت ال حترتم قواعد القانون ادلويل والرشعة ادلويلة حلقوق اإلنسان، بانتهااكتها املستمرة حلقوق 

الشعب الفلسطيين وجلميع القواعد اآلمرة وامللزمة Jus Cogens ذات الطابع العلوي والسايم.

أدخل  من  أول  يه  الصهيونية  املنظمات  إن   :)8(Patrick Seale سيل  باتريك  يقول 

اإلرهاب عرب القنابل اليت توضع يف احلافالت واألسواق العربية، وذلك أثناء اثلورة الفلسطينية 

ومنظمات  بذلك،  بادر  من  جابوتنسيك يه  فالديمري  منظمة  واكنت   ،1939  –  1936 أعوام  بني 

اهلااغنا وشترين وغريهما، وهو ما سارت عليه قيادات إرسائيلية مثل بن غوريون وغودلامائري 

املتكّرر العدوان  إىل   
ً

وصوال وغريهم،  ونتنياهو  بيغن  ومناحيم  شامري  وإسحاق  ديان  ومويش 
 

 ىلع غّزة.

وىلع الرغم من إقرار املجتمع ادلويل بمخاطر ظاهرة اإلرهاب انلامجة عن اتلطرُّف، فإنه لم 

يتوصل حىت اآلن إىل تعريف املقصود به، ىلع الرغم من وجود حزمة من القرارات ادلويلة، لكنها 

مثل  اإلرهاب؛  بعض جماالت  تتناول  تشمل ترشيعات  أنها  أي  قطاعية،  ومنذ اعم 1963 اكنت 

اهلجمات اإلرهابية ىلع منت الطائرات أو االستيالء عليها أو خاصة باملواد انلووية أو تهديد انلقل 

اجلوي أو ماكفحة اتلفجريات أو تمويل اإلرهاب ادلويل أو ماكفحة اإلرهاب انلووي أو غريها.

إن معظم االتفاقيات اليت صدرت عن األمم املتحدة لم تعالج موضوع اإلرهاب بصورة 

ظاهرة  معاجلة  واستبعدت  اجلمااعت،  وإرهاب  الفردي  اإلرهاب  ظواهر  اعجلت  بل  شاملة، 

اإلرهاب ادلويل اذلي تمارسه ادلولة وحكومتها.

)8( للتوسع يف معرفة نشاط املنظمات الصهيونية، انظر: باتريك سيل، أبو نضال: بندقية لإلجيار: املناضلون يف خدمة املوساد، مراجعة وتقديم 
أمحد رائف )القاهرة: دار الزهراء لإلعالم العريب، 1993(؛ األسد: الرصاع ىلع الرشق األوسط، ط. 10 )بريوت: رشكة املطبواعت، 2007(.
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أحداث عقب  ادلويل  األمن  جملس  من  خطرية  دويلة  قرارات  ثالثة  صدور  بعد   حىت 

11 سبتمرب )أيلول(، إال أن اتلعريف ظل ضبابيًّا إن لم تكن املهمة أصبحت أكرث تعقيًدا. وهذه 

القرارات يه:

األول: القرار رقم 1368 اذلي صدر بعد يوم واحد من أحداث 11 سبتمرب )أيلول( اذلي 

أرخ لفاصل تارييخ خبصوص ماكفحة اإلرهاب ادلويل)9(.

اثلاين: القرار رقم 1373 الصادر يف 28 سبتمرب )أيلول( اعم 2001، )أي بعد سبعة عرش يوًما 

من احلدث اإلرهايب(، وهو أخطر قرار يف تاريخ املنظمة ادلويلة، عندما أعطى احلق لدلول )املتنّفذة 

 بالطبع( يف شن حرب استباقية أو وقائية بزعم وجود خطر وشيك الوقوع أو حمتمل. ويعترب هذا 

القرار عودة للقانون ادلويل اتلقليدي اذلي جيزي »احلق يف احلرب« و»حق الفتح« و»احلق يف احلصول 

ىلع ماكسب سياسية يف احلرب«، وذلك تبًعا ملصالح ادلولة القومية)10(.

2002 واذلي فرض ىلع  اثلاين( اعم  يناير )اكنون  الصادر يف 16  القرار رقم 1390  اثلالث: 

ادلول اتلعاون ملاكفحة اإلرهاب ادلويل، وإال فإنها يمكن أن تتعرض إىل العقوبات ادلويلة)11(.

كما أصدر جملس األمن أربعة قرارات دويلة أخرى بعد احتالل داعش للموصل، ومع 

ذلك ظل اتلعريف اغئبًا، ولعالقة القرارات بموضوع حبثنا نذكرها الستكمال املوضوع:

األول: القرار رقم 2170 الصادر يف 15 أغسطس )آب( اعم 2014، وذلك ىلع خلفية سلة 

 القرارات اليت أرشنا إيلها، واليت أعقبت أحداث 11 سبتمرب )أيلول( اعم اليت وردت يف فقرات سابقة. 

)9(  شفيق املرصي، »اإلرهاب يف القانون ادلويل«، جملة شئون األوسط، العدد 105 )2002(.
يعطي  حبيث  اجلديد«؛  العاليم  بــ»ادلستور  األمريكية  األجندة  هذه  اللبناين  الرئايس  واملستشار  القانوين  اخلبري  ديب  جورج  يسيم   )10(
الكويت غزو  بسبب  والعراق   ،1993-1992 الصومال اعم  يف  وقبلها   ،1994 هاييت اعم  مثلما حدث يف  اتلدخل  املتحدة حق   للواليات 
القوة يف  استخدام  وّسع من حماوالت  بما  وكوسوفو،  12 اعًما،  ملدة جتاوزت  اجلائر  ادلويل  احلصار  استمرار  بعد  وفيما   ،1991-1990  اعم 
العالقات ادلويلة ليس إلاعدة السالم واألمن إىل نصابهما، بل لفرض انلموذج اذلي تريده الواليات املتحدة مثلما تُورِّجت هذه انلظرية 
ىلع حنو صارخ يف أفغانستان، وتم تطبيقها باحتالل العراق، انظر: عيل األمني، »حوار خاص أجراه مع جورج ديب«، جملة الصياد، العدد 
2983 )4 يناير 2002(؛ جورج ديب، »إرسائيل دولة إرهابية يف القانون واملمارسة«، يف جملة فكر: ندوة احلزب القويم االجتمايع السوري 

)نوفمرب2001(: 56 وما بعدها.
تا العالم: 11 أيلول )سبتمرب( 2001: األسباب وانلتائج، ترمجة عبد اإلهل انلعييم )بريوت: دار السايق، 2002(: 19  )11( فريد هايلداي، ساعتان هزَّ

وما بعدها.
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اثلاين: القرار رقم 2178 الصادر يف 24 سبتمرب )أيلول( اعم 2014، ونّص ىلع منع تدفق املقاتلني 

 األجانب إىل سوريا والعراق. وداع ادلول إىل وضع ضوابط فعالة ىلع احلدود، وتبادل املعلومات. كما

 استحرض القرار رقم 1373 لعام 2001، اذلي يشلّك مرجعية للقرارات اليت صدرت بعده خبصوص 

ماكفحة اإلرهاب.

اثلالث: القرار رقم 2185 الصادر يف 20 نوفمرب )ترشين اثلاين( اعم 2014، وأكد ىلع دور 

الرشطة كجزء من عمليات األمم املتحدة حلفظ السلم واألمن اخلاص بابلعثات السياسية، وىلع 

املبعوثني  مع  املعلومات  تبادل  إىل  إضافة  اجلميع،  ومشاركة  اإلرهاب  ملاكفحة  املهين  اتلعاون 

اخلاصني.

الرابع: القرار رقم 2195 الصادر بتاريخ 19 ديسمرب )اكنون األول( اعم 2014 حول اتلهديدات 

اليت يتعرض هلا السلم واألمن ادلويلان. وأكد هذا القرار ىلع العمل اجلمايع ملنع اإلرهاب جبميع 

أشاكهل ومظاهره، وحّث ادلول ىلع اتلصديق ىلع االتفاقيات ادلويلة ذات الصلة، وشّدد ىلع أهمية 

احلكم الرشيد، وماكفحة الفساد، وغسل األموال. واستذكر القرار 1373 أيًضا.

وقد صدرت هذه القرارات مجيعها بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة اخلاص 

بتنفيذ العقوبات يف احلال، واستخدام مجيع الوسائل املتاحة بما فيها القوة لوضعها موضع اتلطبيق.
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اتلطرُّف واإلرهاب »إشارة للحالة العراقية«
إذا اكن اإلرهاب ظاهرة اعملية، فإن انتقاهل إىل العراق بعد االحتالل أسهم يف تعميم ثقافة 

العنف واتلطرُّف؛ حبيث أصبحت ثقافة سائدة تمرتست خلفها قوى سياسية وزادها عمًقا توافد 

اإلرهابيني وصعود الظاهرة الطائفية واسترشاء الفساد، األمر اذلي حيتاج إىل مناقشة جادة وهادئة 

العرايق وما رافق تارخيه احلديث واملعارص من عنف  ودراسات وأحباث تتعلق بطبيعة املجتمع 

اختذ طابًعا سياسيًّا، وهو ما حصل يف العهد املليك. والحًقا منذ ثورة 14 يويلو )تموز( اعم 1958 

حني اشتّد الرصاع بسبب ما شهدته الساحة السياسية من استقطابات حاّدة؛ حيث ارتفعت موجة 

العنف إىل مستويات عليا، واتسمت يف 8 فرباير )شباط( اعم 1963، بالطابع ادلموي اإلقصايئ، 

فضاًل عن اتلأثري الكبري للحروب اليت اعشها العراق نلحو ربع قرن، ال سّيما احلرب العراقية – 

العراق  الكويت، وفيما بعد حرب قوات اتلحالف ضد  – 1988( وحرب غزو  اإليرانية )1980 

 – – 1991( واليت أعقبها نظام العقوبات واحلصار ادلويل اذلي فُرض ىلع العراق )1991   1990(

.)2003

تأسيس  منذ  األمن  هاجس  يف  يتحّكم  اذلي  األساس  هو  اآلخر  من  اخلوف  ظّل  وقد 

حّدة  اهلاجس  هذا  ازداد  وقد  السيايس.  انلظام  عن  انلظر  بغض  اآلن،  حىت  العراقية  ادلولة 

بعد اعم 2003، معيًدا إنتاج دورات العنف واإلرهاب لطبع احلياة السياسية العراقية لكّها. وزاد 

اإلرهابيني  الستدراج  واشنطن  اسرتاتيجية  إطار  يف  مرصاعيها  ىلع  احلدود  فتح  تعقيًدا  األمر 

اإلرهابية  اخلاليا  انتشار  اعظم  ما  وهو  عليهم،  اإلجهاز  من  ن  اتلمكُّ حبجة  العراق؛  إىل 

اليت  والكراسات  والكتب  باملطبواعت  املكتبات  بإغراق  سيما  ال  واتلطرف،  اتلعصب   ونماذج 

تغذي ذلك.

ثالثة روافد تغذى منها اإلرهاب يف العراق، وفقس يف بيئتها بيض اتلطرُّف:

أوهلا: الطائفية ونظام املحاصصة أحد خمرجاته.

وثانيها: الفساد اذلي اكن الوجه اآلخر لإلرهاب واتلطرُّف.
وثاثلها: ضعف وتدهور ماكنة ادلولة اليت أجهز عليها االحتالل األمريكي للعراق اعم 2003. 
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األمر اذلي ساعد ىلع بروز أنواع اتلطرُّف واإلرهاب، وخصوًصا الطائيف املرتبط بتكفري اآلخر 
و»شيطنته« وحماولة إقصائه أو تهميشه والسيع للتسيُّد عليه، واكنت باكورة أعماهل غري القانونية 

وغري الرشعية، حّل اجليش وقوى األمن ادلاخيل.
وتكرَّست صيغة املحاصصة الطائفية – االثنية يف جملس احلكم االنتقايل اذلي قّسم 
الزبائنية  املجتمع العرايق إىل شيعة وسّنة وكرد، وخّصص نسبًا للكٍّ منهم، وبارش بتأسيس نظام 
الفساد بمختلف  أمام  يقوم ىلع االمتيازات واملاكسب، ففتح بذلك ابلاب ىلع مرصاعيه  اذلي 
أنواعه وأشاكهل، دلرجة أصبحت الغنائمية سمة تطبع التشكيالت احلكومية الالحقة وذيوهلا)12(.
واكن بول بريمر احلاكم املدين األمريكي للعراق )13 مايو/ أيار اعم 2003 – 28  يونية/ 
حزيران اعم 2004()13( بعد اجلرنال يج اغرنر، قد بّدد وحده حنو 8 مليارات و800 مليون دوالر، 
وأعقبته حكومتان بددتا حنو 20 مليار دوالر، وهما حكومتان مؤقتتان. واكن اهلدر األكرب خالل 
فرتة ما بعد انتخابات اعم 2006 واعم 2010 )أي من اعم 2006 إىل اعم 2014(، ال سّيما وقد شهدت 
واردات العراق ارتفااًع هائاًل؛ حيث بلغ ما وصل للحكومة العراقية حنو 700 مليار دوالر، لكنها 
تعليم  من  اخلدماتية  أو  اتلحتية  ابلنية  إصالح  أو  اإلعمار  إاعدة  يف  تـثمر عن يشء جدي  لم 
وصحة وخدمات بدلية وبيئية وغريها؛ وذلك بسبب استرشاء الفساد والرشوة وهدر املال العام، 

واكن ذلك وجًها آخر لإلرهاب.
حىت اآلن هناك حنو ألٍف من كبار موظيف ادلولة بمن فيهم وزراء ونواب ووالكء وزارات 
ومديرون اعمون ونوابهم متهمون بقضايا فساد، وإن اكن نظام املحاصصة الغنائيم القائم ىلع 
الزبائنية يعمل بكل طاقته للتملّص من املساءلة واملحاسبة القانونية يف ظّل قضاء عليه كثري 
نظام  قائم ىلع   - األخرى  الرقابة  وأجهزة   - أنه  فضاًل عن  السياسية.  واتلأثريات  الضغوط  من 
وضعف  امليليشيات  بوجود  خصوًصا  مألوفًا،  أمًرا  العقاب  من  اإلفالت  جتعل  اليت  املحاصصة 

أجهزة إنفاذ القانون وادلولة عموًما.

)12( طبًقا للعديد من مراكز ادلراسات واألحباث الغربية واليت اشتغلت ىلع العراق، وال سّيما خالل احلرب العراقية - اإليرانية )1980-
1988(، وما بعدها فقد اكنت ترى العراق جمرد كيان مصطنع منقسم إىل شيعة وسّنة وأكراد مجعتهم وحدة قرسية، وال توجد هّوية عراقية 
موحدة تشلك قاسًما مشرتاًك بينهم، وىلع هذا األساس منح بريمر 13 مقعًدا يف جملس احلكم االنتقايل للشيعة و5 مقاعد للسنة و5 مقاعد 
فاحتًا  العراقية،  اهلّوية  نطاق  خارج  املجتميع  االنقسام  تأكيد   

ً
حماوال آشوريني،  لللكدو  واحًدا  ومقعًدا  للرتكمان  واحًدا  ومقعًدا  للكرد 

الرصاع ىلع املحاصصة املذهبية اإلثنية، وهو األمر اذلي يراد هل أن يتم خبصوص عدد من ابلدلان العربية وبدلان املنطقة.
)13( بول بريمر، اعم قضيته يف العراق: انلضال بلناء غد مرجو، ترمجة عمر األيويب )بريوت: دار الكتاب العريب، 2006(؛ عبد احلسني شعبان، 

»اعم )بريمر العرايق( يف املزيان! اعم قضيته يف العراق: انلضال بلناء غٍد مرجو«، جملة املستقبل العريب، العدد 329 )يويلو 2006(.
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لقد اكن حّل اجليش العرايق وقوى األمن ادلاخيل بما فيه رشطة انلجدة ورشطة ماكفحة 
والعنف  الفوىض  وانتشار  ادلولة،  هيبة  إضعاف  يف  أساسيًّا  اعماًل  احلدود،  وحرس  اجلريمة 
االحتالل.  قبل  من  معتمدة  كصيغة  املحاصصة  ونظام  الطائفية  بفرض  سّيما  ال  واإلرهاب، 
ادلينية  ادلولة:  قبل  ما  ملرجعيات  اللجوء  إىل  االجتماعية  الرشائح  من  العديد  دفع  اذلي  األمر 
واإلثنية والطائفية والعشائرية واملناطقية واجلهوية والعائلية وغريها، تلكون حامية وداعمة هلا. 
وإذا اكنت نظرية »الصدمة والرتويع« وفيما بعد نظرية »الفوىض اخلالقة« قد استهدفتا اتلفكيك 
وإاعدة الرتكيب، فإنهما أفضيا إىل تفيشرِّ ظواهر اتلعصب واتلطرُّف والعنف واإلرهاب اليت ال 

 خمتلفة وهلا رءوس عديدة.
ً

تزال مستمرة منذ أكرث من 13 اعًما وتّتخذ أشاكال
ُده إىل حنو ثلث  وقد اكن احتالل داعش للموصل يف 10 يونية )حزيران( اعم 2014، وتمدُّ
أرايض العراق، خصوًصا يف حمافظيت صالح ادلين واألنبار وأجزاء من حمافظيت كركوك ودياىل 
والوهن  الضعف  حالة  استمرار  ىلع  ديلل  خري  العاصمة  وتهديدها  بغداد  أطراف  إىل   

ً
وصوال

اليت اعنت منها ادلولة العراقية وأجهزتها، بما فيها القوات املسلحة اليت رُصفت املليارات من 
يعاين العراق  يزال  ما  الذلين  واملاء  الكهرباء  ىلع  رُصفت  مثلما  تأهيلها،  إاعدة  ىلع   ادلوالرات 

هما.  من شحرِّ
وإذا اكن داعش والقوى اإلرهابية قد تعرَّضا خالل األشهر األخرية إىل هزائم كبرية يف 
صالح ادلين والرمادي، وخالل عمليات حترير املوصل اليت ما تزال مستمرة، لكن تأثريهما ما 
يزال قائًما وابليئة احلاضنة مستمرة، خصوًصا باستمرار نظام املحاصصة الطائيف – االثين الُمنتج 

للفساد املايل واإلداري والسيايس.
أيًضا، خصوًصا  ا  ًـّ بد أن يكون دويل أن ظاهرة اإلرهاب دويلة)14(، وعالجها ال  صحيح 
أنه أصبح تهديًدا للسلم واألمن ادلويلني، وقد شهد العالم ما بعد أحداث 11 سبتمرب )أيلول( 

ًزا كبرًيا من  رِـّ )14( يرد ابلاحث واملفكر الربيطاين ألفريد هايلداي ىلع األطروحات اليت تهورِّل من خطر اإلسالم، خصوًصا تلك اليت أعطت حي
نظريات صموئيل هنتنغتون ولألحاكم اتلبسيطية اليت تتوصل إيلها باستحضارات اثلقافة باعتبارها موضوع جدٍل واختالف متأصل بني 
الرشق والغرب وبني ادلول باعتبار ذلك أمًرا حتميًّا بالقول »إن هذه انلظرة عن العالم ليست ويلدة عداء الغرب لإلسالم، أو أنها وصمة 
ألصقها باملسلمني فحسب؛ إذ إن هناك ابلعض، بل هناك كثريون يف العالم اإلساليم ومن املسلمني يف أوروبا الغربية ممن يعتنقون هذه 
ادليموغوجيا«. وقد تعّمقت تلك الوجهة واملقصود بذلك »صدام احلضارات«، حسب هنتنغتون و»نهاية اتلاريخ« وفًقا لفرانسيس فوكوياما، 
ليس بمعاداة اإلسالم واملسلمني، بل بكراهية األجانب، ويه الفكرة املعروفة بـ»الزينوفوبيا Xenofobia«، انظر: فريد هايلداي، اإلسالم 
والغرب: خرافة املواجهة: ادلين والسياسة يف الرشق األوسط، ترمجة عبد اإلهل انلعييم )بريوت: دار السايق، 1997(: 116، 117 و187، 188؛ 
نرص حامد أبو زيد، »الفزع من اإلسالم: احلقيقة واأليديولوجيا«، حمارضة، مؤتمر القاهرة حول العنرصية )تمهيًدا ملؤتمر ديربن - جنوب 

تا العالم: 19، 20. إفريقيا(، يويلو 2001؛ هايلداي، ساعتان هزَّ
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اعم 2001 اإلرهابية اليت حصلت يف الواليات املتحدة، شهد سلسلة من األحداث اإلرهابية اخلطرية 
والكربى، اليت أثّرت يف ميدان العالقات ادلويلة، ال سّيما جلهة عالقتها باتلطرُّف واتلكفري واتهام 
اإلسالم واملسلمني بها، ودمغهم باإلرهاب ادلويل واتلطرُّف املستديم، يف ظل موجة مرتفعة انلربة 
من اإلسالمفوبيا »الرهاب من اإلسالم« وصعود قوى وتيارات تدعو إىل استخدام القوة أو اتلهديد 
بها حلّل الزنااعت ادلويلة أو ادلاخلية. وبزعم ماكفحة اإلرهاب فإنها تريد التسيُّد وإمالء اإلرادة 

وفرض اهليمنة ىلع العالقات ادلويلة، واالنفراد بالقرار ادلويل)15(.
مقابل ذلك، فإن القوى اتلكفريية املتطرفة واإلرهابية وجدت يف اختالل نظام العالقات 
ادلويلة مربًرا لشنرِّ محالتها اإلرهابية بزعم أن لك ما يف الغرب إنما رش ُمطلق، رافعة من شعار 
لة باتلفسري واتلأويل بعض تعايلم ادلين اإلساليم  العداء للغرب أساًسا نظريًّا لفكرها املتطرف، وحمورِّ
احلنيف وُمثُِله وقيمه السمحاء إىل نوع من اإلسالملوجيا، أي استخدام اتلعايلم اإلسالمية ضّد 
اإلسالم وبما يتعارض معه، خصوًصا بتكفري اآلخر. ولعل الغربفوبيا )الوستفوبيا( هو الوجه اآلخر 
لإلسالمفوبيا. وإذا اكنت الظاهرة األوىل منترشة يف الغرب، فإن الظاهرة اثلانية ال تزال قوية اتلأثري 

يف جمتمعاتنا، وتستند إيلها القوى اإلرهابية يف مرشوعها الفكري اتلكفريي.
ويرّكز داعش وغريه من اتلنظيمات اإلرهابية ىلع فكرة اجلهاد يف بالد اإلسالم اليت تمّثل 
سائدة  األطروحات  تلك  مثل  ولعّل  الكفر.  بالد  إىل   

ً
وصوال كرسها  ينبيغ  اليت  األهم  احللقة 

جاهلية  مصطلح  يستخدم  الدن  بن  أسامة  اكن  وقد  اإلسالموية.  اتلنظيمات  من  العديد  دلى 
املجتمع ورّدة املجتمع؛ ويه عبارات وردت كثرًيا ىلع لسان أيب عيل املودودي وسيد قطب، وهما 
 يشّكالن املرجعية الفكرية هل، وذلك بتربير استباحة دماء املسلمني وقتلهم بزعم إقامة املجتمع

 املسلم ابلديل)16(.

)15( يناقش ألفريد هايلداي بعض األطروحات الغربية اليت تعترب العالم اإلساليم عدوانيًّا بالفعل، بل إنه اكن عدوانيًّا ىلع ادلوام، ويستحق 
العداء من املسيحيني الغربيني استناًدا إىل ذلك، اذلين جيدون أنفسهم يف املواجهة ألسباب نفسية. ويف الوقت نفسه يعرض آراء بعض 
القادة املسلمني »اإلسالمويني« اذلين يعتربون الغرب خطًرا عليهم؛ ألنه يمثل اجلاهلية والفساد واإلحلاد، وهو رأي قريب من رأي نارص 
حامد أبو زيد اذلي يقول: »ليس من احلكمة أن نعلق اجلرس يف رقبة الغرب السيايس مربئني من املسئويلة حاكمنا اذلين يقهرون الشعوب 
ا«، انظر: هايلداي، اإلسالم والغرب: 117؛ أبو زيد، »الفزع من اإلسالم:  فيغلقون أبواب اتلصدي الشعيب للعدوان ومقاومته إغالقًا تامًّ

احلقيقة واأليديولوجيا«.
)16( إذا اكن املودودي وسيد قطب مرجَعني أساسيني ألسامة بن الدن، فإن هناك شخصية مثرية للجدل، ساهمت يف تأطري اجلانب انلظري 
للفكر اتلكفريي، ونعين بها سيد إمام رشيف املعروف باسم ادلكتور فضل أو ادلكتور عبد القادر عبد العزيز. وقد وضع الرشيف كتابني 
مرجعيني تلنظيم القاعدة وللتنظيمات اإلسالموية، اتلكفريية اإلرهابية اليت بإماكنها أن تستيق أفاكرها منهما. والكتابان حيّددان أحاكم 
الكفر من جهة واجلهاد من جهة أخرى، والكتاب األول عنوانه »اجلامع يف طلب العلم الرشيف« أما الكتاب اثلاين فعنوانه »العمدة يف 

إعداد العّدة«، انظر: عبد احلسني شعبان، »اتلفكري واتلكفري!« اخلليج: رأي ودراسات، العدد 236 )28 ديسمرب 2016(.
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حنو اسرتاتيجية ملاكفحة اإلرهاب واتلطرُّف 
ال تكيف ردود الفعل للقضاء ىلع اإلرهاب واتلطرُّف، واألمر حيتاج إىل خطة طويلة األمد، 

خصوًصا باتلعاون مع دول اإلقليم ومع املجتمع ادلويل، ويتطلب ذلك جهًدا داخليًّا ىلع مستوى 

لك دولة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وقانونيًّا وتربويًّا ودينيًّا؛ بهدف اجتثاث الظاهرة 

اتلمويل.  منافذ  بإغالق  خصوًصا  واثلقافية،  والسياسية  الفكرية  منابعها  وجتفيف  اجلذور  من 

وهذا يتطلب اعتماد حكم القانون ومبادئ املساواة والرشاكة وعدم اتلميزي والعدالة، وال سّيما 

العدالة االجتماعية. إضافة إىل احلريات بمنظومتها اليت تتعلّق حبرية اتلعبري وحق اتلنظيم احلزيب 

وانلقايب واملهين وحق االعتقاد واحلق يف املشاركة يف تويل املناصب العليا دون تميزي.

اإلرهاب يرضب أحيانًا، بل يف اغلب األحيان عشوائيًّا، ليك يهدد املجتمع ويرعب انلاس 

ويضعف اثلقة بادلولة ويعيل من شأن اجلماعة اإلرهابية. إنه ال ينشغل بالضحية، بل هو يرتكب 

عمله حتت املربرات اإللغائية، يف حماولة لفرض نمط خمتلف، وسلوك منفرد وحياة مناقضة ملا هو 

سائد، وذلك من خالل القوة والعنف، كما هو تنظيم ادلولة اإلسالمية داعش مثاًل. 

ثمة فوارق أحيانًا بني العنف واإلرهاب، وإن اكن كالهما يشكالن جريمة باتلجاوز ىلع 

 القانون، لكن معظم اجلرائم اليت تقوم بها القوى اإلرهابية تتم ضد جمهول ويف قطااعت شعبية،

أنه  أي  باتلحديد،  الضحايا  يستهدف  العنف  إن  وبما حيدث، يف حني  بالرصاع  هلا   ال عالقة 

د. خيتارهم اختياًرا، لغرض حمدَّ

اإلرهاب والعنف جريمتان تستهدفان ضحايا، لكن اجلريمة األوىل هدفها خيتلف عن 

اجلريمة اثلانية، فجريمة العنف تندرج حتت لواء القانون اجلنايئ ضد أفراد أو جهات حمّددة، يف 

حني إن جرائم اإلرهاب حتتسب ىلع اجلرائم ضد اإلنسانية، ويه جرائم مجاعية وجرائم إبادة 

وحتكمها قواعد القانون ادلويل اإلنساين، إضافة إىل القوانني الوطنية.
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وهنا ال ينبيغ أن نهمل اجلانب الفكري لإلرهاب واتلطرف، فهما يمثرِّالن فكًرا، وهذا الفكر 

ال يمكن قتله أو مقاومته أو القضاء عليه بالقوة أو بالعنف، بل ال بّد من العمل ىلع تفكيكه 

 ومتابعة حلقاته وكشف أهدافه ووسائله، وحماربته بفكر مضاد وبوسائل خمتلفة. فـالوسيلة جزء 

املهاتما  تعبري  بدون وسيلة رشيفة، وىلع حد  إنهما مرتابطتان، وال اغية رشيفة  بل  الغاية،  من 

اغندي: »الوسيلة والغاية مثل ابلذرة من الشجرة«)17(.

 وقبل 
ً

الفكر انلقيض اذلي حتتاجه جمتمعاتنا ليك تتجاوز اتلطرُّف واإلرهاب ينبيغ أوال

لك يشء االعرتاف باآلخر ىلع قدم املساواة، واإلقرار باتلعددية واتلنوع، كما ينبيغ نبذ اتلميـزي 

جبميع أشاكهل، سواء اكن دينيًّا أو اثنيًّا أو بسبب اللون أو اجلنس أو اللغة أو األصل االجتمايع أو 

ألي سبٍب اكن، أي االعرتاف بمبادىء املساواة.

وإلغاؤه  إقصاؤه  وعليه  ًما  حمرَّ معه  خالف  لك  يعترب  واتلكفريي  املتطرف  الفكر  إن 

واستئصاهل، يف حني إن نقيض ذلك هو مبادئ التسامح واالعرتاف باآلخر واحلوار والاّل عنف. 

 من اإلقناع 
ً

واإلرهايب ال يؤمن باحلوار وحياول أن يبسط سلطانه ىلع حميطه بالقوة، وبدال

احلق«  امتالك  فكرة  تتلبسه  طاملا  إنساين،  اعتبار  أي  خارج  واملفخخات  اتلفجري  إىل  يلتجئ 

هذه  تكون  وقد  أحيانًا.  املرشوعة  وغري  املرشوعة  الوسائل،  بكل  هدفه  إىل  للوصول  والسيع 

األخرية بنظره مرشوعة، طاملا حياول »أدجلة« سلوكه وإعطاء نفسه مربرِّرات قمع اآلخر أو تصفيته، 

واإلحلاد،  املروق  القضاء ىلع  أو  الاكفر  اخلصم  إبادة  أو  اجلنة  إىل  ادلخول  بزعم  ذلك  سواء اكن 

ذلك من حماوالت  أو غري  الاكدحني،  أو مصالح  فلسطني  أو حترير  واثلورة  أو مصلحة احلزب 

إخضاع اآلخر.

ن  ال يمكن للتطرف أن يصبح عنًفا إرهابيًّا وفعاًل ارتكابيًّا ضد اإلنسان، إال إذا تمكَّ

ل  وتعطرِّ ابلصرية  تعيم  حبيث  أدمغة؛  غسل  بعملية  يتم  ما  اغبًلا  وهذا  العقول،  إىل  اتلوغل  من 

العقول وتشل املشاعر اإلنسانية، يلقوم املرتكب بفعلته سواء بتفجري نفسه أو تفجري عدوه أو 

خصمه، أو السيع إلذالهل والقضاء عليه.

)17( موهنداس ك. اغندي، كتابات وأقوال للمهاتما م. ك. اغندي، ترمجة أكرم أنطايك، تدقيق هفال يوسف )دمشق، سوريا: دار معابر، 2009(.
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بالقوة وحدهما؟ وإن اكن، فهل  أو  بالعنف  السبيل لقطع دابر اإلرهاب؟ هل  ولكن ما 

آخر العالج اليك كما يُقال؟ ولكن اتلجارب أّكدت أن املعاجلة األمنية غري اكفية؛ ألن اإلرهاب 

القضاء ىلع اإلرهاب  الظروف ىلع ما يه عليه، وال يمكن  استمرت  ما  إذا  سيتناسل ويتوادل 

وقطع دابره، إال بالفكر املعاكس واملضاد، وباملزيد من احرتام احلقوق واحلريات واعتماد مبادئ 

املواطنة املتساوية وحتقيق القدر الاكيف من العدالة وحتسني ظروف العيش.

الظاهرة ال تتعلق بالعراق أو العالم العريب واإلساليم فحسب، وال حىت بالعالم اثلالث 

يف  حىت  لالنتشار  املناسبة  الظروف  أحيانًا  وجتد  منترشة  كونية  ظاهرة  فاتلطرُّف  اعم،  بشلك 

جمتمعات متقّدمة وديمقراطية، ذلك إن العنرصية ظلت مستمرة وال تزال ذيوهلا حىت اآلن يف 

الواليات املتحدة. ومثلما اكن املهاتما اغندي)18( ضحية اتلعصب واتلطرُّف يف اهلند بعد استقالهلا 

مبارشة اعم 1948، فقد اكن مرصع مارتن لوثر كنغ)19( يف الواليات املتحدة اعم 1968 هو اآلخر 

ىلع يد أعداء احلقوق املدنية واملساواة بني السود وابليض. 

املجتمعات مع بعضها، وأرّض  القائم ىلع اتلطرُّف واتلكفري عالقات  م اإلرهاب  لقد سمَّ

بعالقات فئاتها وأديانها ومذاهبها وأفرادها، مثلما أشبع املجتمعات ادلويلة بهواء ثقيل وراحئة 

بها،  والعبث  ومجااعت  أفراًدا  الشباب  عقول  ىلع  السيطرة  هو  األكرب  اخلطر  ولكن  كريهة. 

عمليات  واستسهال  اآلخر  إلقصاء  اذلرائع  وإجياد  العدوان  وتربير  الكراهية  بزراعة  خصوًصا 

القتل واتلفجري.

)18( من املفارقة أن يتم اغتيال املهاتما اغندي قائد املقاومة الال عنفية ىلع يد أحد املتطرفني اهلندوس، واذلي قال يف املحكمة إنه قتل اغندي؛ 
ألنه يؤمن بالال عنف، وقد حدث ذلك يف 30 يناير )اكنون اثلاين( اعم 1948، أي بعد أقل من 5 أشهر من إحراز اهلند استقالهلا وهزيمة 

بريطانيا العظىم يف 15 أغسطس )آب( اعم 1947.
ق يف اعم 1964؛ حيث  )19( من املفارقة أيًضا أن يدفع مارتن لوثر كنغ حياته ثمنًا نلضاهل من أجل اإلقرار باحلقوق املدنية للسود، واذلي حتقَّ
نصب نلكولن اتلذاكري  ألقاها عند  اغتيل يف 4 إبريل )نيسان( اعم 1968. جدير باذلكر أن حلظة تارخيية فاصلة مثلت خطبته اليت 
يف 28 أغسطس )آب( اعم 1963، واليت اكن عنوانها »عندي حلم« عرّب فيها عن رغبته يف رؤية مستقبل يتعايش فيه السود وابليض 
يستهان به بينهم عدد ال  املدنية،  إنسان، من منارصي احلقوق   حبرية ومساواة وجتانس، وقد حرض احلشد اجلماهريي حنو ربع مليون 

 من ابليض.
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وإذا اكنت يد اإلرهاب طويلة وضاربة، فليس ذلك بفعل اإلماكنات املادية واالقتصادية 

قوي  واتلكفري  اتلطرُّف  لكن  العالم،  يف  يوجد  األضعاف  ومئات  بعرشات  فمثلها  فحسب، 

العيش  بشحرِّ فرص  والشاعر  املمسوس بكرامته،  العاطل،  الشباب  اخرتاق عقول  بقدرته ىلع 

الكريم وانعدام العدالة وعدم املساواة وحاالت اإلحباط وايلأس اليت يصاب بها.
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هل استوطن اإلرهاب يف العراق؟
فقد  به،  وننتيه  عنه  للحديث  ابلحث  هذا  من  جزًءا  خصصنا  اذلي  للعراق  وباإلشارة 

رضبه اإلرهاب ىلع حنو شديد ومستمر منذ احتالهل إىل ايلوم، ويمكننا السؤال: هل اإلرهاب 

ادلويل صناعة عراقية أم أنه جزء من إنتاج كوين اكنت سوقه العراقية راجئة؟ ارتبط يف أذهان 

كثري من العراقيني والعرب - بعد احتالل أفغانستان اعم 2001 والعراق اعم 2003- حماولة الرئيس 

احلرب  باسم  فتارة  للعراق،  احتالهل  ىلع  دينية  مسحة  إضفاء  بوش،  دبليو  جورج  األمريكي 

ىلع  العدوان  خالل  اإلسالمية  الفاشية  باسم  وأخرى  لسان،  زلّة  إنها  عنها  قيل  اليت  الصليبية 

السخرية من اإلسالم واملسلمني برسم صور اكريكاتورية  بلنان اعم 2006، وثاثلة بمحاوالت 

للرسول  وإلصاق لك عمل إرهايب بهم يف إطار مرشوع الرشق األوسط الكبري، والرشق األوسط 

ع القوى املتطرفة ادلاخلية العتبار لك ما هو غريب عنرصيًّا واستعالئيًّا يف  اجلديد. األمر اذلي شجَّ

ردة فعل خلطيئة خبطيئة أخرى ملجابهة األوىل.
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خاتـمـــة
واجلديدة،  القديمة  وتشكيالتها  واتلكفريية  اإلرهابية  املجاميع  من  كثري  اندفعت  لقد 

واالثنية.  ادلينية  االنتماءات  خمتلف  من  العراقيني  دماء  سفك  باجتاه  طائيف،  استنفار  ظل  يف 

بالنسيج  الكبري  األمر اذلي أصاب اتلنوُّع واتلعددية اثلقافية املجتمعية بالصميم وحلق الرضر 

االجتمايع املتعايش، وخصوًصا لفئات املسيحيني واآلشوريني واألرمن واللكدانيني واأليزيديني 

والصابئة املندائني والشبك والاكاكئية وغريهم. وإن اكن األمر يشمل اجلميع دون استثناء، لكن 

عنف  إىل  بكياناتها  تعّرضت  بـ»األقليات«)20(  جماًزا  عليها  يطلق  اليت  اثلقافية  املجاميع  هذه 

باألرواح  انتهااكت سافرة  بها من  بعد ما حلق  شديد، واضطرت أعداد واسعة منها إىل اهلجرة 

واملقدسات واملمتلاكت وغريها. وقد تعرضت النساء اإليزيديات إىل عمليات السيب، وهو شلك 

من أشاكل العبودية؛ حيث تم بيعهن بسوق انلخاسة، األمر اذلي يندى هل جبني اإلنسانية.

لقد اسزُتِرع اتلعصب بالرتبة العراقية فأنتج تطرفًا، وهذا األخري قاد إىل اإلرهاب املنفلت 

من عقاهل، خصوًصا بإشعال الرصااعت املذهبية واالثنية اليت اختذت طابًعا استئصايلًّا أو تهميشيًّا 

اجتماعية  ظروف  هناك  اكنت  ما  بقدر  مستورد  أمر  أنه  يعين  ال  ذلك  ولكن  االحتالل.  بعد 

وثقافية واقتصادية وسياسية ودينية وطائفية ونفسية ساعدت يف انتشار فريوسه ىلع حنو مريع، 

ت بيئة صاحلة نلموها، وأساسها غياب املصاحلة الوطنية  وذلك باالستفادة من احلواضن اليت شلكَّ

 من اعتماد ادلستور ىلع املواطنة واملساواة واملشاركة املجتمعية 
ً

والشعور باتلميزي واإلقصاء. وبدال

)20( ال يميل ابلاحث إىل استخدام مصطلح األقلية واألغلبية، خبصوص املجمواعت اثلقافية: القومية وادلينية والساليلة واللغوية، حىت إن 
استخدمتها األمم املتحدة؛ ألنها تستبطن ضمنيًّا عدم املساواة واهليمنة من جهة واالستتباع والرضوخ من جهة أخرى، وهو يعتقد أنها 
مصطلحات تصلح تلوصيف القوى واتلجمعات السياسية والكتل الربملانية، وال تصلح تلوصيف اتلنوُّع اثلقايف، أو املجمواعت اثلقافية؛ 
ألن املسألة ال تتعلق بالعدد واحلجم، وإنما هلا عالقة باحلقوق املتساوية اليت ينبيغ أن تتمتع بها املجمواعت اثلقافية صغريها وكبريها، 
وحبث  حمفل  من  أكرث  ويف  قرن  ربع  حنو  منذ  هل  يدعو  ظل  باجتهاد  ابلاحث  عنده  توقف  اذلي  األمر  وهو  عددها.  عن  انلظر  وبغض 
وكتاب. ويمكن اإلشارة هنا إىل كتابني، انظر: عبد احلسني شعبان، فقه التسامح يف الفكر العريب - اإلساليم: اثلقافة وادلولة، تقديم 
جورج خرض )بريوت: دار انلهار، 2005(؛ أغصان الكرمة: املسيحيون العرب )بريوت: مركز محورايب للبحوث وادلراسات االسرتاتيجية، 
2015(؛ ملا هل من دالالت وانعاكسات ىلع جممل انلظام السيايس ومبادئ املساواة واملواطنة. جدير باذلكر أن مصطلح »األقليات« ورد يف 
»إعالن حقوق األقليات« و»إعالن حقوق الشعوب األصلية«، انظر: »135/47- إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني اىل أقليات قومية 
املتحدة، األمم  املتحدة«،  لألمم  العامة  »اجلمعية  واألربعني«، حتت  السابعة  ادلورة  »قرارات  ولغوية«، حتت  دينية  أقليات  وإىل  اثنية   أو 
»حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/A_RES_47_135.pdf «؛ 
املتحدة، األمم  املتحدة«،  لألمم  العامة  »اجلمعية  حتت  والستني«،  احلادية  ادلورة  »قرارات  حتت  األصلية«،   الشعوب 

 .https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/05/PDF/N0651205.pdf?OpenElement



كراسات علمية 42  30

يسىم  ما  إىل  ذهب  فإنه  احلديثة،  العرصية  لدلولة  راكئز  باعتبارها  والعدل  احلرية  إىل  املستندة 

بـ»دولة املكّونات« اليت ورد ذكرها يف ادلستور ثماين مرات، وليس ذلك سوى تكريس لصيغة 

املحاصصة)21(.

وأسهم الوضع اإلقلييم بتداخالته وأذرعه املختلفة يف تعقيد اتلفاعالت ادلاخلية؛ حبيث 

أصبح اإلرهاب مؤسسة ممولة خارجيًّا وداخليًّا، أي ذاتيًّا وهلا هيلكياتها، ويه قائمة بذاتها، وتتغذى 

ي املحيط أيًضا. وإذا اكنت شوكة اإلرهاب اليت انكرست نسبيًّا يف األعوام  من لك ما حوهلا وتُغذرِّ

من 2007 إىل2010، فإنها اعدت وأصبحت أكرث حّدة بعد األزمة السورية حبكم العامل اجلغرايف 

السيايس  تأثري ذلك حبكم االختالف  املنطقة. وزاد  املتصارعة يف  للقوى  واملتغري اجليوسيايس 

اذلي تكّرس بعد انتخابات اعم 2014. األمر اذلي دفع بالقوى املتصارعة بما فيها اإلقليمية إىل 

تكثيف جهودها دلعم هذا الفريق أو ذاك، والعمل ىلع إضعاف هيبة ادلولة العراقية اليت ظلت 

مة ومفتتة. وزاد األمر تعقيًدا بعد هيمنة داعش ىلع املوصل يف 10 يونية )حزيران( اعم 2014. معوَّ

وباستقراء جتربة ما بعد االحتالل، فإنه يمكن استخالص بعض االستنتاجات األويلة:

1 - ال يمكن القضاء ىلع اإلرهاب باستخدام القّوة املسلّحة وحدها يف مواجهة اإلرهابيني، 

وهو ما أفرزته اتلجارب العاملية مجيعها.

عن  انلظر  بغض  وطنية  وإرادة  وحدة  إىل  حيتاج  واتلطرُّف  اإلرهاب  ىلع  القضاء   –  2

ينبيغ لإلجراءات  إذ ال  اإلنسان؛  الكرامة وحقوق  إىل حفظ  مثلما حيتاج  السياسية،  اخلالفات 

واتلدابري اهلادفة إىل مالحقة اإلرهاب واإلرهابيني أن تفيض إىل االنتقاص من كرامة اإلنسان 

وحقوقه األساسية، فذلك سوف يؤدي إىل اختالل املعادلة حلساب األمن ولغري صالح احلقوق، 

َ بـ »الربيع العريب«،  وهو األمر اذلي ثارت من أجله شعوب العديد من ابلدلان العربية فيما ُسيِمّ

بغض انلظر عن مآالته ومالبساته وتعرجات مساراته.

الطائيف ونلظام  للتميزي  اتلطرُّف وضع حد  والقضاء ىلع  اإلرهاب  تتطلب ماكفحة   -  3

املحاصصة.

أساسه يف انتخابات اعمة ىلع  أول  2005، وجرت  األول( اعم  )ترشين  أكتوبر   15 االستفتاء عليه يف  تم  اذلي  )ادلائم(  العرايق   )21( ادلستور 
 15 ديسمرب )اكنون األول( من العام نفسه.
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4 - العمل ىلع وضع حدٍّ للفساد ومالحقة املفسدين واملتسببني يف هدر املال العام، وتلك 

اكنت مطالب اتلظاهرات اليت اندلعت منذ اعم 2015 إىل اآلن.

5 - إعالء مرجعية ادلولة وجعلها فوق مجيع املرجعيات ادلينية والطائفية واالثنية واحلزبية 

والسياسية والعشائرية وغريها.

6 - وضع الكفاءات العراقية، وال سّيما من الشابات والشباب يف املاكن الصحيح واملالئم 

إلدارات ادلولة، وذلك خارج دائرة الوالء، باعتماد معايري الكفاءة والزناهة.

7 - اعتماد اسرتاتيجية علمية متاكملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية 

 إىل الراعية باختاذ تدابري 
ً

ودينية وإرشاك املجتمع املدين فيها، تبدأ بالوقاية وتمر باحلماية وصوال

طويلة ومتوسطة املدى، ويف الوقت نفسه إجراءات آنية رضورية، يف إطار عمل مؤسيس، إضافة 

وتوافق  جامعة  سياسية  إرادة  األساسية:  ركزيتها  وستكون  واالستخبارية.  األمنية  اجلوانب  إىل 

وطين اعم تلجفيف منابع اإلرهاب اقتصاديًّا ومايلًّا، والعمل ىلع خفض مستويات ابلطالة والفقر 

والتسامح  الاّل عنف  ثقافة  لنرش  وتربوية جمتمعية  وثقافية  إعالمية  وكذلك خطة  واتلهميش، 

واالعرتاف باآلخر واإلقرار باتلعددية والعيش املشرتك واملواطنة املتساوية، ومعاجلة مشكالت 

وقوانني االجتثاث واإلقصاء اليت تركت مردودات سلبية ىلع املجتمع وىلع الوحدة الوطنية. ومثل 

هذا األمر يتطلب خطوات ملموسة وجدية تلحقيق مصاحلة وطنية حقيقية سياسية وجمتمعية يف 

إطار قانوين وحقويق.

هذه  مثل  فستكون  املستوطنة،  األمراض  بعض  مثل  استوطن  قد  اإلرهاب  اكن  وإذا 

للقضاء عليه،  تمهيًدا  تأثرياته  للحد من  املناسبة  الظروف  بتهيئة  واملعطيات جديرة  املعاجلات 

مثلما يتم القضاء ىلع األمراض املستوطنة يف بعض ابلدلان اليت شهدت تنمية مستدامة.




