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عن املركز

عن املركز

مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم نْ
ّ
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استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة التطرف
تحليل ودراسة جدوى تأقلم هذه االستراتيجة مع السياق العراقي
قسم االبحاث

املقدمة
اهلجمات اإلرهابية يف والية نيويورك يف احلادي عشر من أيلول من عام 2001
عرضت
ُ
ّ
الغرب إىل خطر مفاهيم التطرف اليت مل تشهدها من قبل.
واحلروب الالحقة يف العراق وأفغانستان َ
ويف حني أن العديد من الصراعات خالل احلرب الباردة وما تلتها من عواقب وخيمة تشكلت عرب
األيديولوجيات السياسية والتوترات العرقية ،فإن األحداث يف عام  2001وما أعقبها مت من خالهلا
استقطاب األفراد وجذهبم من أجل غاايت تنتهي ابلتطرف التدرجيي؛ ومنذ ذلك احلني تعاين أغلب
دول العامل إىل يومنا هذا من آاثر ما حدث يف ذلك اليوم.
ومذ ذاك احلني ،يسعى احملللون واملتخصصون ابألمن إىل شرح الكيفية واألسباب وراء
اجنذاب األفراد حنو قضية التطرف .وعلى الرغم من الكميات اهلائلة من الكتب اليت مت نشرها عرب
تلك السنني ،إال أن التعريف الدقيق للتطرف ما يزال غري قائم؛ ويف غضون ذلك ،برزت أسئلة
أخرى فيما يتعلق ابلتمييز بني التطرف العنيف وغري العنيف ،واألدوار املعينة اليت يؤدوهنا لزايدة
جذب األفراد حنو األفكار العقائدية.
حترض على القتل والدمار عرب العامل ،فقد قام
ما تزال اجلماعات املتطرفة واأليديولوجيات ّ
تنظيم داعش إبهناء التطرف اإلسالمي الذي ميثله تنظيم القاعدة الذي سيطر على مساحات
واسعة من سوراي والعراق وليبيا ومصر ،وإن اإلرهابيني الذين يتم توجيههم من قبل ايديولوجية
اجلماعة مسؤولون عن اهلجمات الدموية يف الوالايت املتحدة ،واململكة املتحدة ،والسويد ،وفرنسا،
وبلجيكا ،وتونس وأماكن أخرى.
وكرد فعل ،عادت كل من الفصائل املهمشة اليت كانت يف سبات عميق من املتطرفني
اليمينيني ومجاعة املتفوقون البيض والنازيني يف القرن احلادي والعشرين ،إذ قامت أبعمال تشجع
على كره األجانب وبغضهم ،وقامت هبجمات يف النرويج ،واململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة.
ويف مواجهة هذه التهديدات ،وجدت حكومات دول العامل نفسها حتاول صياغة استجابة
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مستدامة ومتماسكة ضد قوى التطرف ،وبينما أن بعض احلكومات اتبعت هنجاً أورثوذكسياً
يف مواجهة التطرف ضمن إطار االسرتاتيجية الشاملة ملكافحة التطرف ،إال أن عدداً قليالً من
احلكومات قد تنافست من أجل البدائل.
وتسعى ورقة البحث هذه إىل استكشاف مفهوم التطرف ،وتعاريفه ،وجمموعاته الفرعية،
والطرق اليت تتصدى هبا احلكومات للتطرف .وتناول الفصل األول الطرق املختلفة اليت مت تعريف
التطرف هبا ،ويالحظ أن تعاريف التطرف قد تباينت من بلد إىل آخر ،بل إن حكومات خمتلفة يف
البلد نفسه قدمت تعديالت على كيفية تعريفها للتطرف ،والرتكيز على كيفية حدوث هذه العملية
ط الضوء على السبل
داخل اململكة املتحدة اليت هي دراسة احلالة هلذه الورقة ،وبعد ذلك ،يُسلَّ ُ
املميزة اليت مت هبا تعريف «التطرف العنيف» و«التطرف غري العنيف» ،مع مالحظة أن املفهوم
األخري القى صدى كبرياً وأمهية متزايدة يف اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف.
بعد ذلك ،حتلل هذه الورقة اسرتاتيجية مكافحة التطرف يف اململكة املتحدة ،وابستخدام
تقارير موثوقة ومنشورة للحكومة؛ وهي الطريقة اليت من خالهلا تعول احلكومة الربيطانية على
الرواايت املضادة للتطرف ،وتنكر املتطرفني حول العامل ،ومن خالهلا هتدف إىل زايدة األصوات
املوثوق هبا ضد التطرف ،وتستخدم القوى املستهدفة لتعطيل األنشطة املتطرفة ،وهتدف إىل بناء
جمتمعات متماسكة ال ترى التطرف مشكلة .ويف سياق حتليل برانمج مكافحة التطرف ،تويل ورقة
البحث هذه اهتماماً خاصاً لربانمج املنع يف اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب ونظام إحالة القناة الذي
يهدف إىل العمل كنظام لإلنذار املبكر جتاه األفراد الذين يتجهون حنو التطرف.
مظا ّن الورقة سيتم التطرق إىل املخاوف املتعددة اليت يواجهها ،برانمج املنع ،ونظام إحالة
القناة ،واسرتاتيجية مكافحة التطرف ككل ،وكذلك سبب أمهية هذه املخاوف عند تقييمها على
تضر مبشاريع مكافحة التطرف يف أماكن أخرى .ويوىل هذا القسم
املستوى الكلي ،وكيف ميكن أن َّ
اهتماماً خاصاً حنو االهتامات من أن هذه الربامج استهدفت املواطنيني املسلمني الربيطانيني بنح ٍو
غري عادل ،بينما كانت تتجاهل التهديد املتزايد من املتطرفني اليمينيني.
ويف الفصل األخري ،تبحث هذه الورقة يف جدوى تطبيق برانمج املنع ،وبرانمج مكافحة
التطرف ككل يف العراق؛ إذ إن العراق -بوصفه بلداً يقرتب إىل هناية حربه ضد فصيل من املتطرفني
اإلسالميني -حباجة ماسة إىل اسرتاتيجيات صارمة وشاملة ملكافحة التطرف؛ لذا سيتم تسليط
الضوء على الكيفية اليت ميكن هبا ألمنوذج املنع أن يكون وسيلة مناسبة تركز على اجملتمع يف العراق
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حيث ال تزال شبكات الدعم العائلي والقبلي والديين من أكثر املؤسسات الشعبية مشوالً يف أعقاب
احلرب اليت اجتاحت معظم أحناء البالد .ومن مث ختتتم ورقة البحث هذه بتحليل برامج مكافحة
التطرف عرب مقارنتها بني أملانيا واملغرب وكالمها يكمل أمنوذج مكافحة التطرف القائم على املنع
يف العراق ،وسيكون مناسباً للسياق االجتماعي والسياسي للبالد.
وبوجه عام ،حتدد هذه الورقة اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف كوهنا واحدة من
أكثر األمثلة قوة ومشولية على االسرتاتيجيات القائمة ،وتالحظ أيضاً أنه على الرغم من وجود ٍ
عدد
من أوجه القصور اهليكلية والعملية تعوق قدرة الربامج على أن تكون فعالة متاماً ،فإهنا مع ذلك متثل
هنجاً يركز على اجملتمع إىل حد كبري ملكافحة التطرف الذي مييز النهج الربيطاين عن السياسات
اليت تركز على األمن يف بلدان مثل الوالايت املتحدة ،وفرنسا ،وإسرائيل .وقد مت الشروع بعدد
من االسرتاتيجيات القائمة على اجملتمع يف كل من هذه البلدان ،ومع أن تلك االسرتاتيجيات ما
تزال تتمتع بقدر كبري من الثقة العامة ،فهي تفتقر إىل إمكانيات الربامج الربيطانية وعمقها؛ وهذا
االستدالل يدعم السبب الذي من خالله يوصي املؤلف بربامج مكافحة التطرف يف أملانيا واملغرب
على أساس أهنا تتصف بقدرهتا التكميلية ،حيث تقدم برامج هذين البلدين اسرتاتيجيات تتوافق
مع اسرتاتيجية مكافحة التطرف الربيطانية وميكن أن تكون متممة هلا.
تعاريف التطرف:
التطرف ،والتطرف العنيف ،والتطرف غري العنيف.
على الرغم من التحليل والتغطية الواسعة على موضوع التطرف يف املناخ السياسي واألمين احلايل،
فإن إجياد تعريف قانوين مقنع للتطرف قد أحاط بصعوابت متعددة ،ويكمن جزء من التحدي يف
صياغة تعريف يكون مرانً مبا فيه الكفاية ليشمل مجيع أشكال التطرف بغض النظر عن العرق أو الدين
أو االنتماء السياسي ،وأن يكون قوايً مبا فيه الكفاية؛ لضمان أن األفراد الذين ميارسون التطرف ال
يستطيعون العثور على ثغرات ملواصلة ممارساهتم يف الوقت الذي ميارسوهنا حبرية .وكانت هناك مشكلة
أخرى يف تعريف التطرف وهي مسألة «أين تنتهي اخلطاابت املستقلة واحلرة وأين يبدأ التطرف؟» ،وقد
أعرب عدد من النشطاء ومجعيات حقوق اإلنسان واملسؤولني احلكوميني عن خماوفهم بشأن التعريف
غري الصحيح للتطرف ،وعليه« ،ما مل تتمكن من تعريف التطرف بنح ٍو واضح جداً ،فإنه سيكون حقاً
من الصعب تطبيقه»1؛ ونتيجة لذلك وضعت وزارة الداخلية الربيطانية -وهي مسؤولة عن التعامل
1.“1Radicalisation: The Counter-Narrative and Identifying the Tipping Point”, House of
Commons and the Home Affairs Committee, 19-July-2016, p. 1.
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مع املسائل املتعلقة ابلتطرف -عدداً من التعريفات ووضعت بعض التعديالت عليها مع مرور الوقت.
ويف تقرير موثوق لوزراة الداخلية عام 2015حول االسرتاتيجية الربيطانية ملكافحة التطرف،
عرفت الوزراة التطرف ابآليت:
«هو معارضة صرحية أو فعالة لقيمنا األساسية ،مبا يف ذلك الدميقراطية ،وسيادة القانون،
واحلرية الفردية ،واالحرتام املتبادل ،والتسامح بني خمتلف املعتقدات واألداين .وحنن أيضاً ُّ
نعد
الدعوات اليت تنادي مبوت قواتنا املسلحة ابلدعوات املتطرفة».2
وقد مت االعتماد على التعريف املذكور يف عام  2017خالل عرض اسرتاتيجية وزارة اخلارجية
يف مكافحة التطرف؛ وابلتايل بقي هذا التعريف هو األحدث يف معرفة ماهية التطرف ،وكان
لإلصدارات السابقة التابعة السرتاتيجية مكافحة التطرف تعريفات خمتلفة نوعا ما ،على سبيل املثال
3
عرفت وثيقة عام  2011ملكافحة التطرف التطرف أبنه «املعارضة لقيمنا الربيطانية األساسية»
على الرغم من أن تعريف «القيم الربيطانية» بقي غامضاً ومتنازعاً عليه ،4وهذه االختالفات الدقيقة
مر السنني تربز التحدايت اليت تواجهها يف
لطريقة تعريف التطرف من قبل احلكومة الربيطانية على ّ
حتدي حدود القضية املطروحة ومعايريها.
إن الطريقة اخلاصة اليت تتبعها احلكومة الربيطانية يف تعريف التطرف «مبعارضة» القيم املرتبطة
ابململكة املتحدة ختتلف اختالفاً كبرياً عن تعاريف بلدان أخرى مثل أملانيا اليت تعرف التطرف
بطريقة ملخصة جداً كاآليت:
«ومبا أن هذا املصطلح مثري للجدل ،فمن الضروري اإلشارة إىل أن التطرف يُفهم على أنه
عنيف أساساً (ومن املنظور الدميقراطي) :هو سلوك منحرف يتم الرتويج له من قبل طريقة معينة،
ولكن ال ميكن تصغريه أكثر .والتطرف يتكون من نظام أخالقي خاص وحصري حيتوي على عنصر
ال إنساين وساخر يقدم للناس معىن أعمق ،ميتلك القوة ليحل حمل الدوافع الدينية من قبل الروحانية
السياسية ،ومن مث يفهم التطرف على أنه أيديولوجية موجزة تشكل ثقافة فرعية وتعززها ويتم تناوهلا
ضمن حوار مستمر مع اجملتمع السائد الذي تستجيب له ،ومن يتصرف ضده».5
2.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October 2015, p. 9.
3. “Prevent Duty Guidance”, HM Government, 2011, p. 50.
4.Kazmi, Zaheer. «Islamophobia and the New Britishness», Foreign Affairs, 02-August-2016,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2016-08-02/islamophobia-and-newbritishness>, [Accessed 01-August-2017].
5. Mareš, Miroslav; Bötticher, Astrid. “Extremism as a security threat in the Central Europe”,
Centre for European and North Atlantic Affairs, February 2013, p. 2.
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تسلط التعريفات املتباينة -من الناحية العملية والفلسفية -ألشكال التطرف الضوء على
طبيعة هذا املصطلح املراوغ ،ومثلما كان التوصل إىل اتفاق بشأن ماهية أشكال التطرف هدفا
صعباً ،كان حتديد أشكال «التطرف العنيف» و«التطرف غري العنيف» قد خضع أيضاً لالختالف
تعرف وزارة الداخلية «التطرف العنيف» أبنه عمل عنيف يرمي إىل حتقيق األهداف
واجلدل؛ إذ ّ
املوصوفة ضمن تعريف التطرف .يف حني أن «التطرف غري العنيف» معرف مبوجب التعريف السابق
للتطرف ،ولكن حينما ال يكون العنف متضمناً .6وقد وصفت وزارة اخلارجية التمييز الغامض نوعا
ما بني التطرف العنيف وغري العنيف أبنه «غري كاف» و«غري متماسك» من قبل أعضاء املؤسسة
السياسية الربيطانية ونشطاء اجملتمع املدين الربيطاين .7أما التعريفات اليت تستخدمها احلكومات
األخرى ،مثل تعريفات وزارة األمن الداخلية يف الوالايت املتحدة ،فتقدم تفاصيل أكثر حول ما
يشكله التطرف العنيف .وهنا مت تعريف التطرف العنيف أبنه «معتقدات من يدعمون العنف أو
يستخدمونه بدافع أيديولوجي وأفعاهلم لتحقيق آراء أيديولوجية أو دينية أو سياسية متطرفة».8
إن جزءاً من األسباب وراء الصعوابت يف تعريف التطرف أو ما يشكله التطرف العنيف أو
غري العنيف -من وجهة نظر احلكومة الربيطانية-هو أهنا تنظر إىل مسألة التطرف العنيف على أهنا
قضية أمنية يتم التعامل معها بناءً على ذلك ،يف حني يتم التعامل مع مسألة التطرف غري العنيف
بِ َع ِّدها مسألة مدنية يف سياق حرية التعبري واخلطاب ،وقد لوحظت السببية بني التطرف العنيف
وغري العنيف يف ملفات وزارة الداخلية يف وقت مبكر من عام  ،2011اليت اقرتحت أن مثل
هذه األفكار جيب حتديها ضمن إطار قصصي أيديولوجي معارض9؛ ومع ذلك ويف عام 2013
فقط قامت فرقة العمل اليت أنشأها رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كامريون بوضع أسباب ذات صلة
بني التطرف العنيف وغري العنيف (يف سياق التطرف اإلسالمي والقاعدة) ،والحظت فرقة العمل
أيضاً أن عدم الرغبة يف مواجهة األفكار املتطرفة غري العنيفة خوفاً من أن يتم حسباهنا أهنا هتاجم
وفضال عن أشري إىل التطرف غري العنيف ِّ
اإلسالم نفسه قد مسح بنشر التطرفً ،10
بعده هتديداً
للنسيج االجتماعي بسبب قدرته على إضعاف النسيج االجتماعي بتطبيع التعصب من خالل
6. «Prevent Duty Guidance”, HM Government, 2011, p. 36
7.Dawson, Joanna; Godec, Samantha. “Briefing Paper: Counter-Extremism Policy: An Overview”,
House of Commons, 23-June-2017, p. 37
8. “Countering Violent Extremism”, Department of Homeland Security, 2016, <https://www.dhs.
]gov/countering-violent-extremism>, [Accessed 01-August-2017
9. “Prevent Duty Guidance”, HM Government, 2011, p. 60
10. Dawson, Joanna; Godec, Samantha. “Briefing Paper: Counter-Extremism Policy: An
Overview”, House of Commons, 23-June-2017, p. 13
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متكني التمييز على أساس اجلنس أو العرق أو املعتقد الديين أو التوجه اجلنسي .وقد اعرتف رئيس
الوزراء آنذاك ديفيد كامريون يف متوز عام  2015ابلعالقة ما بني التطرف العنيف وغري العنيف،
إذ وصف عملية التطرف أبهنا عملية طولية تبدأ ابلتطرف غري العنيف وتؤدي تدرجيياً إىل العنف:
« ...ليس عليك االعتقاد ابلعنف اهلمجي من أجل أن تنضم لأليديولوجية ،فال أحد
يصبح إرهابياً من بداية اثبتة .إذ يبدأ مع هنج التطرف ،وحينما تبحثون عميقاً يف خلفيات املدانني
ابرتكاب جرائم إرهابية ،من الواضح أن الكثريين منهم أتثروا أوالً مبا سيطلق عليه البعض املتطرفني
غري العنيفني».11
وكان خطاب كامريون رداً على العدد الكبري من املواطنني الربيطانيني الذين غادروا اململكة
املتحدة متجهني إىل سوراي والعراق لالنضمام إىل تنظيم داعش ،وقد شهد حتوالً يف األمور املتعلقة
ابلتطرف من خالل التوريق الصريح ابلتطرف غري العنيف ،وستستمر الرواايت املتعلقة بتوريق
التطرف غري العنيف خالل العامني املقبلني والسيما يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية املرتبطة بتنظيم
داعش يف فرنسا ،وبلجيكا ،وتونس ،وتركيا ،واململكة املتحدة ،إذ أاثرت مثل هذه اهلجمات
املخاوف ليس فقط فيما يتعلق ابملواطنني الربيطانيني العائدين من سوراي والعراق ولكن أيضاً فيما
يتعلق “ابإلرهابيني احملليني” الذين أصبحوا متطرفني حملياً.
أمناط مشرتكة يف التطرف وعالمات التحذير عن األفراد املتطرفني
وبينما كان من الصعب حتديد التمييز بني التطرف العنيف وغري العنيف ،والتعريفات احملفوفة
عدد من األمناط املشرتكة ،تتصل ابألهداف واألضرار املشرتكة اليت
ابلصعوابت ،ظهرت مع ذلك ٌ
تعززها اجلماعات املتطرفة ،وقد حددت اسرتاتيجية مكافحة التطرف لدى احلكومة الربيطانية ستة
أضرار حمددة يعززها املتطرفون:12
•تربير العنف جتاه اآلخرين ،فضالً عن تربير العنف حنو حتقيق األهداف السياسية
واأليديولوجية.
•تعزيز الكراهية واالنقسام عن طريق حتفيز اآلخرين على ارتكاب جرائم الكراهية.
11. “Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, p. 21
12. Dawson, Joanna; Godec, Samantha. “Briefing Paper: Counter-Extremism Policy: An
Overview”, House of Commons, 23-June-2017, pp. 24-25
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وحيرص العديد من املتطرفني غري العنيفني على التعبري عن آرائهم بطريقة ال حترض على
الكراهية مباشرة -ومن مث خترق القانون -ولكنها تشجع بنح ٍو غري مباشر على إصدار
مثل هذه اآلراء.
•تشجیع اإلنعزال عن اجملتمع قاطبةً ،وإبعاد أنفسهم عن األعراف والقیم املشرتکة؛
وهذا ميكن أن يسمح للقيم والكيان والسلطات البديلة أبن تكتسب مكانة ابرزة.
•استخدام نظم قانونية بديلة؛ هبدف ختريب شرعية القانون واملؤسسات يف اململكة
املتحدة ،ومتكني السياسات التمييزية اليت تتعارض مع القانون.
•رفض النظام الدمیقراطي ابإلکراه والتخویف علی أساس أن الدمیقراطیة لیس
لديها مكانة يف وجهة نظرهم املتطرفة.
•املمارسات الثقافية الضارة وغري القانونية مثالً تشويه األعضاء التناسلية لإلانث،
والزواج القسري ،وما يسمى ابلعنف القائم على الشرف واألشكال املتطرفة من العنف
ضد النساء والفتيات وبعض اجملتمعات احمللية لنشر هذه املمارسات.
وعلى الرغم من املعايري الواضحة ظاهراي فيما يتعلق بتعريفات احلكومة الربيطانية لألضرار
اليت يروج هلا املتطرفون ويستخدموهنا ،فإن حتديد ما إذا كان الفرد قد مت توجيهه إىل التطرف
والراديكالية ما يزال علماً أقل دقة ،وقد نصحت احلكومة الربيطانية ُكالً من األفراد واملسؤولني
مبراقبة أي إشارة مبكرة تدل على اخنراط األفراد مع املتطرفني ،ومع ذلك ،فإن احلكومة الربيطانية
نفسها تعرتف أبنه ال يوجد دليل على مسار واحد أو حدث أو مؤشر لشخص ينضم إىل التطرف،
وحذرت من أن «هنج الفرشاة الواسعة -وهو هنج عام جداً وال يدخل يف تفاصيل املوضوع -اليت
ال أتخذ يف احلسبان التعقيدات والثغرات يف املعرفة احلالية وفهم العوامل اليت تسهم يف التطرف»
من املرجح أن تؤدي إىل نتائج عكسية .13بيد أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) وبرانمج مكافحة التطرف الفرنسي قد ح ّددا عدداً من العالمات املبكرة وغري املباشرة
للفرد الذي ينجذب حنو التطرف ،هي:14
•انفصال مفاجئ مع العائلة والصداقات طويلة األمد.
13.«Radicalisation: The Counter-Narrative and Identifying the Tipping Point”, House of
Commons and the Home Affairs Committee, 19-July-2016, p. 9
14.«A Teacher›s Guide on the Prevention of Violent Extremism”, UNESCO, Paris: UNESCO
Open Access Repository, 2016, p. 13
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•االنسحاب املفاجئ من مقاعد الدراسة والصراعات مع املدارس والكليات.
•التغیری يف السلوك املتعلق ابلطعام أو املالبس أو اللغة أو األموال.
•التغریات يف املواقف والسلوك جتاه اآلخرین ،كردود األفعال املناهضة للمجتمع،
ورفض السلطة ،ورفض التفاعل اجتماعیاً فضالً عن عالمات االنسحاب والعزلة.
•التصفح الدائم ملواقع اإلنرتنت ،واملشاركة يف شبكات التواصل االجتماعي اليت
تؤيد وجهات النظر املتطرفة أو الراديكالية.
•الرجوع إىل نظرايت “كشف احلجاب” والتآمر.
ومن انحية السياق ،فإن أمناط السلوك هذه هي من أكثر العالمات مصداقية للتطرف
حينما تکون مصحوبة مبجموعة متنوعة من «عوامل الدفع» و«عوامل اجلذب» املوجودة يف البیئة.
وترتكز هذه املصطلحات إىل حتليل أمناط اهلجرة ،وتتصل ابألسباب اليت جتعل الفرد يغادر البلد
15
الذي نشأ فيه والعوامل اليت جتعل الفرد ينتقل إىل بلد جديد.
ويف سياق حتليل التطرف والراديكالية ،يعرف «عامل الدفع» أبنه ما يدفع الفرد بعيداً
عن التيار الرئيسي للمجتمع واحلكم والسياسة ،أو تغيري كامل للفرد جتاههم ،إذ إن حمدودية فرص
احلصول على التعليم اجليد ،واحلرمان من احلقوق واحلرايت املدنية ،والتهميش ،وعدم املساواة،
والتمييز ،واالضطهاد والعوامل البيئية مثل التلوث ،والتصحر ،والكوارث الطبيعية ،فضالً عن
اإلخفاقات املستمرة من قبل السلطات للتخفيف من الصعوابت النامجة ،واملعاانة االجتماعية
واالقتصادية املستمرة ،وانعدام األمن وانعدام االستقرار ،مجيع ما مت ذكره ميثلون عامل دفع.16
وعلى العكس من ذلك ،يتم تعريف «عامل اجلذب» مبا يدفع الفرد حنو إجياد التطرف
العنيف (وتصور اجملتمع الذي ميثله) بنح ٍو مثري لالهتمام ،وميتد هذا العامل من االستقرار السياسي
واحلصول على الثروة ،والوعود بتوفري خدمات أفضل والشفافية وانعدام الفساد ،17واجمليء حبكم
أفضل (إذا كان صارماً ومتشدداً) والوعود كذلك ابملغامرة واحلرية والشبكة االجتماعية الداعمة
15.«Why Do People Migrate?”, BBC, <www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/
]migration/migration_trends_rev2.shtml>, [Accessed 02-August-2017
16. «A Teacher›s Guide on the Prevention of Violent Extremism”, UNESCO, Paris: UNESCO
Open Access Repository, 2016, p. 12
17. “Why Do People Migrate?”, BBC, <www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/
]migration/migration_trends_rev2.shtml>, [Accessed 02-August-2017
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والشعور ابالنتماء ،مجيعهم ميثلون عوامل اجلذب حنو التطرف ،18وينظر بعضهم أيضاً إىل وجهات
نظر العامل املتطرفة على أهنا توفر إجاابت سهلة وواقعية للقضااي األكثر تعقيداً يف العامل احلديث.
إن املوقف الرمسي للحكومة الربيطانية فيما يتعلق مبحركات التطرف هو أن التطرف ميكن
أن ينبثق من مجيع األداين واألعراق واملعتقدات ،وعلى الرغم من أن األيديولوجيات املتطرفة قد
تستخدم اللغة الدينية أو العرقية من أجل إضفاء شرعيتها على مجهورها املستهدف ،فإن أسباهبا
األساسية ترتبط بعوامل الدفع واجلذب املذكورة آنفا .19لقد كان اهتمام اململكة املتحدة الرئيسي
عرب أترخيها -فيما يتعلق ابإلرهاب والتطرف مرتبطاً آبيرلندا الشمالية واالضطراابت هناك بسبباالشتباكات الطائفية بني االنفصاليني الكاثوليك والنقاابت الربوتستانية ،وحتول حمور الرتكيز من
آيرلندا الشمالية إىل التطرف اإلسالمي يف أعقاب هجوم مركز التجارة العاملي يف  11أيلول عام
 .2001إن احلروب الالحقة يف العراق وأفغانستان وكذلك املخاطر املستمرة من اإلرهابيني من
أجل نشر التطرف اإلسالمي مثل تنظيم القاعدة ومؤخراً تنظيم داعش ،جعلت التطرف اإلسالمي
على رأس قائمة املخططات20؛ ومما ال شك فيه أن التقرير املوثوق به السرتاتيجية مكافحة التطرف
اليت أصدرته وزارة الداخلية يسلط الضوء على املخاطر اليت تشكلها اجلماعات املتطرفة األخرى مثل
النازيني اجلدد واملتطرفني اليمينيني ،والسيما عرب الواثئق اليت نشرت بعد عام  2016حينما ازدادت
اهلجمات بدافع العنصرية اليت تبناها القوميون اليمينيون يف أعقاب استفتاء «خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب» الذي شهد تصويت اململكة املتحدة على مغادرة االحتاد األورويب ،21ومع ذلك،
ال يزال التقرير يعرف التطرف اإلسالمي كونه التهديد املباشر للوثيقة ،فضالً عن غريها من الواثئق
املتعلقة ابلتطرف والراديكالية اليت تركز على التطرف اإلسالمي كونه املصدر الرئيسي للخطر على
اململكة املتحدة.22
َّ
إن هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها ابلنسبة للمملكة املتحدة ،ويرى السياسيون يف
أجزاء كثرية من العامل ،والسيما يف الغرب ،أن مصطلح «التطرف العنيف» أصبح رمزاً للتطرف
ٍ
خطاب للرئيس األمريكي السابق ابراك
اإلسالمي ،وكان ذلك واضحاً على وجه اخلصوص يف
18. «A Teacher›s Guide on the Prevention of Violent Extremism”, UNESCO, Paris: UNESCO
Open Access Repository, 2016, p. 12
19. Dawson, Joanna; Godec, Samantha. “Briefing Paper: Counter-Extremism Policy: An
Overview”, House of Commons, 23-June-2017, p. 10
20. Ibid, p. 5
21. “Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, p. 10
22.Ibid, p. 9
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أوابما الذي أكد يف خطاب ألقاه يف شباط من عام  2015أن بالده تقاتل التطرف العنيف وليس
التطرف اإلسالمي ،وانتُقد أوابما على نطاق واسع من قبل خصومه بسبب «سياسته الصحيحة
جداً» فضالً عن وصفه ابجلنب بسبب عدم قدرته على تسمية التهديد احلقيقي ابمسه( 23أي مل يقل
أن التهديد احلقيقي هو التطرف اإلسالمي)؛ ومع ذلك فإن عدد اهلجمات على الوالايت املتحدة
من قبل املتطرفني اليمينيني والراديكاليني والوطنيني البورتوريكيني أكثر بكثري من اهلجمات املنظمة
عرب املتطرفني اإلسالميني ،24وهنا أييت قرار ترامب بدوره على إعادة توجيه الربامج والرتكيز على
التطرف العنيف لغاايت الرتكيز على التطرف اإلسالمي يف الوقت الذي تزداد فيه جرائم التحيز
التابعة للمتطرفيني اليمينيني ،وحتذر وكاالت تطبيق القانون ىف مجيع أحناء الوالايت املتحدة من أن
املتطرفني اليمينيني املناهضني للحكومة يشكلون هتديداً أكثر خطورة من التطرف اإلسالمي.25
مكافحة التطرف واسرتاتيجية اململكة املتحدة

تعاريف مكافحة التطرف
وكما هو احلال ابلنسبة لتعريف التطرف ،فإن تعريف ما يشكله مكافحة التطرف تبقى مسألة
مثرية للجدل ،وعلى الرغم من أن العديد من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية قد أصدرت بياانت وسياسات بشأن مكافحة التطرف ،إال أن تقدمي تعريف دقيق
له كان صعباً جداً ،وكانت معظم تعاريف سياسة مكافحة التطرف يف سياق السياسات الواسعة
ملكافحة اإلرهاب.
فعلى سبيل املثال ،يتضمن قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ( )2178إداانت
مطولة للتطرف العنيف من جانب زعماء العامل ،ويؤكد على احلاجة إىل مزيد من التعاون ،وحدد
القرار عدداً من اجلماعات املتطرفة ،مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة مؤكداً على ضرورة التصدي
هلما من خالل تدابري معينة مثل الضوابط املالية ومراقبة احلدود حلرماهنم من التمويل املايل واخنراط
العديد من اجملندين ،غري أن القرار مل حيدد الفرتة الزمنية اليت سيتم خالهلا أتطري ما يشكله مكافحة
23. Beinart, Peter. “What Does Obama Really Mean by ‘Violent Extremism’?”, The Atlantic,
20-February-2015, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/02/obama-violent]extremism-radical-islam/385700/>, [Accessed 02-August-2017
24. Ibid
25. Tamkin, Emily; Gramer, Robbie; O›Toole, Molly. “Trump’s focus of ‘Radical Islam’Downplays
the Growing Risk From Right-Wing Extremism, Experts Fear”, Foreign Policy Magazine,
15-February-2017, <foreignpolicy.com/2017/02/15/trumps-focus-on-radical-islam-downplays]growing-risk-from-right-wing-extremism-experts-fear/>, [Accessed 02-August-2017
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التطرف كونه معارضة للجماعات املتطرفة املذكورة آنفا يف سياق مكافحة اإلرهاب.26
اآلتية:

اختذت وزارة األمن الداخلية يف الوالايت املتحدة هنجا مماثال ،سلط الضوء على التهديدات

« ...أتيت من نطاق اجملاميع واألفراد ،مبن فيهم اإلرهابيون احملليون واملتطرفون العنيفون الذين
ترعرعوا داخل الوطن يف الوالايت املتحدة ،فضالً عن اجلماعات اإلرهابية الدولية مثل القاعدة
وتنظيم داعش ،وقد يصبح اجلناة الفرديون أو من ضمن مجاعات صغرية متطرفني الرتكاب أعمال
العنف يف دولتهم أو حماولة السفر إىل اخلارج ليصبحوا مقاتلني أجانب».27
وتذكر اإلدارة أن سياستها الرامية إىل مكافحة التطرف العنيف هتدف إىل ما أييت:
« ...معاجلة أسباب التطرف العنيف من جذوره من خالل توفري املوارد للمجتمعات احمللية
لبناء ودعم جهود الوقاية احمللية ،وتشجيع استخدام الرواايت املضادة ملواجهة الرسائل املتطرفة العنيفة
عرب اإلنرتنت .وإن بناء عالقات تقوم على الثقة مع اجملتمعات احمللية هو أمر ضروري هلذا اجلهد».28
ويوفر هذا التعريف اخلاص مزيداً من التفاصيل ،ويسلط الضوء على عدد قليل من األساليب
الرئيسية مثل دعم املبادرات احمللية ،وتعزيز الرواايت املضادة؛ ومع ذلك ،فإن هذا يشري إىل «كيفية»
مكافحة التطرف يف الوالايت املتحدة بدالً من «ماهية» مكافحة التطرف بصورة عامة ،وبصفة
عامة ،فشلت واشنطن يف تقدمي تعريف واحد متني ملكافحة التطرف عرب منشوراهتا.
وهناك تعريف عملي ملا يشكله «مكافحة التطرف العنيف» أييت من (هومرا خان) وهو
حملل يعمل يف جمال مكافحة التطرف ومستشار لواشنطن .يعرف خان «مكافحة التطرف العنيف»
على النحو اآليت:
«استخدام وسائل غري قسرية لردع األفراد أو اجلماعات عن التحرك حنو العنف والتخفيف
من جتنيد أو دعم أو تسهيل أو مشاركته يف أعمال إرهابية ذات دوافع أيديولوجية من قبل جهات
26.“Security Council Unanimously Adopts Resolution Condemning Violent Extremism,
Underscoring Need to Prevent Travel, Support for Foreign Terrorist Fighters”, The United
Nations, 24-September-2014, <www.un.org/press/en/2014/sc11580.doc.htm>, [Accessed
]03-August-2017
27.“Countering Violent Extremism”, Department of Homeland Security, 2016, <https://www.
]dhs.gov/countering-violent-extremism>, [Accessed 01-August-2017
28. Ibid.
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فاعلة غري حكومية لتعزيز األهداف السياسية».29
وحينما يتعلق األمر «ابلتعريفات» املذكورة آنفاً ،حيدد خان أربعة أجزاء متقاطعة:
•منع التطرف.
• التدخل نيابة عن األفراد الذين تطرفوا.
•منع أو إلقاء القبض على من شاركوا يف سلوك إجرامي ومالحقتهم قضائياً.
• إعادة دمج اجملرمني املتواجدين يف السجون يف اجملتمع الذين انتهت فرتة عقوبتهم أو إهنم
عادوا من مناطق النزاع.30
ويشري خان إىل أن سياسات وبرامج مكافحة التطرف يف العديد من البلدان متيل إىل
أن تكون حمدودة النطاق ،وال تعاجل سوى و ٍ
احد أو اثنني من هذه اجلوانب ،وتركز اسرتاتيجية
مكافحة التطرف يف الوالايت املتحدة ،على سبيل املثال ،على املنع واحلظر ،ويشري خان
إىل أنه نتيجة هلذه الثغرات ،فمن املألوف لألفراد الذين بدأوا حيملون أفكاراً عقائدية أن ال
يتغريوا ولألفراد الذين تصرفوا بعنف أن ال يتم إعادة أتهيلهم .31وبشكل عام ،يشري خان إىل
أن االستجابة التقليدية للتطرف كانت غارقة يف اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب للسلطات
العسكرية واحلكومية ،وانتقدت مثل هذا النهج لعدم وجود دور نشط للمجتمع املدين حىت لو
كان «إبمكانه أن يقوم بدوره النشط وهو من الضروروايت».32
وتتبع سياسة مكافحة التطرف اليت تتبعها اململكة املتحدة بعض العناصر اليت حددها
خان بوصفها جزءاً من االسرتاتيجية الواسعة ملكافحة اإلرهاب؛ ومع ذلك ،فقد أشاد خان
بربامج حتسني الرتكيبة التقليدية من خالل امتالك دور نشط للمجتمع املدين يف هيكله.33
ويشري تقرير اململكة املتحدة ملكافحة التطرف الذي نشرته وزارة الداخلية إىل أربعة
جماالت هي حمور الرتكيز الرئيسي لالسرتاتيجية الوطنية الرامية إىل التصدي للتحدايت األوسع
29.Khan, Humera. “Why Countering Extremism Fails”, Foreign Affairs, 18-February-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-02-18/why-countering-extremism]fails>, [Accessed 01-August-2017
30. Ibid
31. Ibid
32. Ibid
33. Ibid
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اليت جيلبها التطرف:
•مكافحة األيديولوجية املتطرفة من خالل مواجهة الدعاية املتطرفة وحتديها؛ وهتدف هذه
االسرتاتيجية إىل ضمان تضييق املساحة املتنافس عليها يف الفضاء اخلارجي ،مبا يف ذلك
اإلنرتنت؛ واهلدف من ذلك هو تشجيع إجياد بديل أفضل مع دعم أولئك الذين يتعرضون
خلطر التطرف.
• بناء شراکة مع کل من یعارض التطرف من خالل الوقوف مع األفراد واملنظمات اجملتمعیة
اليت تعمل علی حتدي التطرف ومحایة األفراد عرضة لالجنذاب وتوجيههم.
• كبح املتطرفني من خالل استخدام قوى جديدة وموجهة ومرنة مبا فيه الكفاية لتقاوم السلوك
املتطرف ،اليت تتضمن اجملتمعات اليت يزرع فيها املتطرفني االنقسام ويقوض سيادة القانون.
• بناء جمتمعات متماسکة من خالل فهم وإدراك سبب عدم ارتباط بعض األشخاص الذین
یعیشون يف اململکة املتحدة مع هذا البلد وبقيمه ومعاجلة هذه القضاای ،وتتبىن احلكومة
“برانمج اجملتمعات احمللية املتماسكة” ملساعدة هذه اجملتمعات األكثر عرضة خلطر العزلة.34
وينص التقرير املوثوق على أن الغرض األساس من هذه االسرتاتيجية هو محاية الناس
من األضرار النامجة عن التطرف ،وينص التقرير أيضاً على أنه من أجل حتقيق ذلك ،ستدخل
احلكومة يف شراكة مع كل من يقوم مبنع التطرف ،وهتدف احلكومة حيثما كان ممكناً إىل العمل
حملياً من أجل العثور على أكثر األصوات مصداقية بني اجملتمعات لضمان أن املشاريع هي األكثر
وفضال ذلك ،ويف حني أن اسرتاتيجية احلكومة ملكافحة التطرف تركز يف املقام األول
فاعليةً .35
على اجملتمعات احمللية ،فإهنا تعرتف أيضاً أبمهية الروابط الدولية للتطرف سواء أكان ذلك بسبب
وتقر احلكومة أبن مجيع هذه الروابط أصبحت دولية أكثر ووعدت
تدفق الناس أو املال أو األفكارُّ ،
ابلتنسيق والتعاون مع احلكومات األخرى أو اجلهات الفاعلة الدولية جلعل االستجاابت فيما يتعلق
36
وتقر احلكومة أبهنا يف بعض األحيان قد ال يكون لديها فهم
ابلتطرف أكثر مشولية وفاعلية ُّ ،
ٍ
كاف حول القضااي املعنية ،ومن مث فإهنا تقدم استعراضاً مستقالً لفهم وتقييم هذه القضااي وتقدمي
ٍ
رد مناسب.37
ّ
34.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, p. 17
35.Ibid, p. 17
36. Ibid, p. 18
37. Ibid, p. 19
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مكافحة األيديولوجية املتطرفة:
ال يوجد أمنوذج وحيد جتاه تطرف الفرد؛ ومع ذلك -بنح ٍو عام -هناك ثالثة عناصر
موجودة هي :الفرد سريع االنقياد ،واملؤثر -عادة متطرف آخر يف شكل فرد أو منشور معني،-
وغياب عوامل وقائية مثل شبكة داعمة من األصدقاء والعائلة اليت ميكن أن تسحب األفراد سريعي
38
وتقر احلكومة الربيطانية أبن األيديولوجيات املتطرفة ميكن أن تربهن أهنا
االنقياد إىل التطرف ّ .
حمببة للغاية لألفراد ألهنا توفر حلوالً يسرية ومرحية للمشكالت الصعبة أساساً .كما أهنا توفر الشعور
ابالنتماء ،والغرض ،واحرتام الذات وفرصة إلعادة ابتكار الشخصية أو جتديدها ،وغالباً ما تغذي
األيديولوجيات املتطرفة سرعة أتثري مجهورها جتاه التطرف والتجنيد ،وقد م ّكن التطور احلاصل يف
االتصاالت احلديثة املتطرفني من أن يصبحوا أكثر تطوراً وبراعة يف نشر أيديولوجيتهم والعمل بسرعة
وبتطور غري مرئي يف السابق حني استهداف األفراد .39وعلى الرغم من أن العوامل الدقيقة واجلهود
الرامية للتجنيد ختتلف بني املتطرفني اإلسالميني والنازيني اجلدد ،إذ أن اعتمادهم على تكنولوجيا
االتصال اجلديد يتبع أمناطاً مماثلة بنح ٍو ملحوظ ،وعلى الرغم من املعارضة الشديدة ضد بعضهما
بعضاً ،فإنه من املعروف أن هذه اجلماعات تتعلم من طرائق بعضهما بعضاً لتطوير أنفسهما.
وتقول وزارة الداخلية إن حتدي انتشار األيديولوجيات املتطرفة سيتطلب من احلكومة
جتاوز املنظمات املتطرفة ىف عصر االتصاالت السريعة والسيطرة على الرواايت املنشورة من أجل
تقدمي اقرتاح بديل ومقنع لأليديولوجية املتطرفة40؛ ولتحقيق ذلك ،تقرتح وزارة الداخلية عدداً من
اخلطوات:41
•االستمرار يف حتدي حجة املتطرفني من خالل كشف وحشية اجلماعات املتطرفة ابستمرار؛
والفكرة من ذلك هي أنه ال ينبغي أن يكون هناك بيئة يتم ذكر اجلماعة املتطرفة فيها.
• مواجهة نقاط الضعف األساسية وراء األيديولوجية املتطرفة وكشف أن عروضهم وحلوهلم املبسطة
مبنية على فروض مزيفة ونشر خدعة أن احلياة “اجمليدة” أو “املشرفة” خالدة مع هذه اجلماعات.
• التشجيع لبدیل إجیايب يف إثبات أنه من املمکن متاما التوفیق بنی اهلوية اإلمیانیة واهلوية
38.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, p. 21
39. Ibid, p. 23
40. Ibid, p. 23
41. Ibid, p. 24
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الوطنیة وأن هذا هو الشيء الذي تقوم به الغالبية الساحقة من الناس کل یوم.
• دعم الشباب سريعي االنقياد والتأثر ابلتطرف مبا يف ذلك مساعدهتم على املشاركة يف
أنشطة احلياة احلقيقية اليت توفر الشعور ابالنتماء والفخر والقيمة الذاتية اليت يسعون إليها.
ولتحقيق هذه األهداف ،حتتاج محلة مكافحة األيديولوجية إىل الرتكيز على نزاع املتطرفني
يف الفضاء اإللكرتوين ،وتعزيز املؤسسات من أجل توفري استجابة قوية وقابلة للتكيف ،ودعم
األفراد على وجه اخلصوص ملواجهة خماطر التطرف وبناء شراكة مع من يعارضون التطرف42؛ وإن
إحدى طرق حتقيق ذلك هي حرمان املتطرفني من الوصول إىل املنرب ،وذكرت وزارة الداخلية أن
احلكومة الربيطانية تعمل مع شركات مواقع التواصل االجتماعي إلزالة املخلفات اإلرهابية واملتطرفة
املتواجدة .وتقول وزارة الداخلية إن التعاون مع الشركات قد حتسن -كما هو احلال مع الصفحات
وفضال عن ذلكّ ،أدت الضغوط من احلكومات
املتعددة اليت تنشر التطرف -املواد والدعايةً ،43
على شركات مواقع التواصل االجتماعي -والسيما فيس بوك ويوتيوب -إىل مراقبة املواد اليت تنشر
التطرف وإزالتها .44وإىل جانب تلك املواد ،ترى احلكومة ضرورة دعم شبكة من املعلقني املوثوقني
الذين يرغبون يف حتدي املتطرفني وطرح وجهات النظر السائدة عرب اإلنرتنت ،وترى أيضاً ضرورة
تدريب مجاعات اجملتمع املدين ملساعدهتم على احلفاظ على حضورهم املقنع عرب اإلنرتنت ،وتنفيذ
برانمج وطين جلعل الشباب أكثر مرونة يف التعامل مع خماطر التطرف عرب اإلنرتنت ،وتزويد املدارس
واجلامعات واملعلمني مبزيد من الدعم ملعاجلة املخاطر اليت تطرح عرب اإلنرتنت ،وبناء الوعي يف
اجملتمع املدين والعامة؛ لتمكني مستخدمي اإلنرتنت من اإلبالغ عن املواد اليت تنشر التطرف.45
وتنوي اسرتاتيجية مكافحة التطرف أيضا تقوية املؤسسات اليت يستهدفها املتطرفون لنشر
دعايتهم عرب اإلنرتنت ،وتسلط االسرتاتيجية -على وجه اخلصوص -الضوء على اجلهود اليت يبذهلا
املتطرفون للسيطرة على مؤسسات التعليم وخلق فضاء ميكن فيه لأليديولوجيات املتطرفة أن تقوم
خاصاً منذ أن برزت خماوف خطة «حصان
بدورها دون وجود من يتحداها ،وكان هذا مصدر قلق ّ
طروادة» من قبل املتطرفني اإلسالميني يف نظام التعليم ألول مرة يف عام  .2014ذكرت وزارة
الداخلية أنه مت وضع عدد من التعديالت التنظيمية للتعامل مع هذه القضية .46غري أن مؤسسات
42.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, p. 24
43. Ibid, p. 24
44. Ibid, p. 24
45. Ibid, pp. 24-25
46. Ibid, p. 25
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التعليم العايل ،واجلمعيات اخلريية ،والسلطات احمللية ،ودائرة الصحة الوطنية ( ،)NHSواملؤسسات
الدينية قد وضعت مجيعها كأهداف حمتملة للتخريب من قبل التطرف ،47وقد أصدرت وزارة
الداخلية توجيهات خاصة حنو مسائل تتعلق ابملؤسسات الدينية ،حيث إن غالبية التحدايت اليت
تتعلق ابلتطرف واليت نواجهها اليوم متيل إىل أن يكون لديها مكون ديين .وعلى الرغم من أهنا عزفت
عن «تنظيم الدين» ،فإن وزارة الداخلية تعهدت بتحمل احلكومة مسؤولية ضمان أن العاملني يف
املؤسسات الدينية خيدمون املصاحل العامة ويسمحون جلميع األداين ابلتعايش وحتدي التعصب.48
إنشاء شراكة مع كل من يعارض التطرف:
وابملقارنة مع االسرتاتيجية املوضحة يف إطار مكافحة األيديولوجية املتطرفة ،فإن اسرتاتيجية
بناء شراكة مع مجيع املعارضني للتطرف هي أكثر انسيابية ،وقد أشارت وزارة الداخلية إىل أنه يف
مجيع أحناء اململكة املتحدة هناك منظمات وأفراد يقفون يف وجه التطرف ،ولكن أصواهتم كثريا ما
يطغى عليها أصوات املتطرفني ذات الغالبية األكرب ،سواء أعلى الصعيد الشخصي أم عرب اإلنرتنت؛
ولذلك ،هتدف احلكومة إىل دعم هؤالء األفراد واجلماعات الذين يتمتعون ابملصداقية واخلربة يف
مكافحة التطرف وزايدة عدد أصواهتم عند اللزوم ،وجيب أن يرافق هذا الدعم والشراكة العمل مع
الشركاء والسلطات احمللية للعثور على أكثر اجلماعات أتثرياً وذات صلة اليت تقوم أبعمال مهمة
حلماية اجملتمعات وهزمية التطرف؛ فاالسرتاتيجية هي مزيج من النهج من أعلى إىل أسفل والنهج
من أسفل إىل أعلى.49
وقد شددت وزارة الداخلية على أمهية وقف منح املتطرفني التمويل والشرعية والشعبية؛ لذلك
تعهدت بوضع سلسلة من اإلرشادات ملساعدة احلكومة على إقرار ما إذا كان ينبغي إشراك فرد
أو منظمة .وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم ،أقرت وزارة الداخلية أبن املتطرفني ميكنهم أن يبثوا برامج
إعالمية اجتماعية ومثرية للحصول على نسبة مشاهدة ،وأهنم ليس لديهم القدرة على فرض رقابة
مباشرة على وسائل اإلعالم ،وبغض النظر عن ذلك ،حث رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كامريون
شبكات اإلنرتنت على ممارسة السلطة التقديرية حينما يتعلق األمر إبذاعة وجهات النظر املتطرفة
واختاذ خطوات لضمان أن املناقشات تقوم على أساس إجيايب.50
47.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015,pp. 24-29
48. Ibid, pp. 28-29
49. Ibid, pp. 30, 31
50. Ibid, p. 32
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عرقلة املتطرفني:
وإبلقاء نظرة سريعة ،ميكن مالحظة أن هذا اجملال احملدد من اسرتاتيجية مكافحة التطرف
ال فائدة له؛ نظرا ألن االسرتاتيجية بكاملها مكرسه حنو عرقلة املتطرفني ،وينطبق ذلك يف معظم
احلاالت اليت ميكن فيها التعامل مع أولئك الذين يتبنون وجهات النظر املتطرفة ،والسيما بطريقة غري
عنيفة ،عرب استخدام طرائق اإلنكار والتكذيب املذكورة آنفاً من خالل إنشاء منشورات مضادة.
بيد أنه يف عدد من احلاالت اخلطرية بوجه خاص أصبح التطبيق املباشر للسلطات القانونية ضرورايً
للتعامل مع املنسقني والدعاة للتطرف الذين يشكلون أكرب هتديد لآلخرين ،ويشري هذا اجملال احملدد
من اسرتاتيجية مكافحة التطرف إىل هذه الوسائل القانونية.
ومارست احلكومة الربيطانية -يف حدود إمكانياهتا -جمموعة من الصالحيات للمساعدة
يف متزيق وحدة اإلرهاب .ومع ذلك ،هناك عدد من املتطرفني الذين ميكن أن يتسببوا بقد ٍر ٍ
هائل
من الضرر للمجتمع حىت وإن كانوا ما يزالون يعيشون حياةً بعيدةً عن اإلجرام ،ويستخدم هؤالء
األفراد تكتيكات مثل التلميح غري املباشر للكراهية ضد مجاعة ما ،ويرتفعون عن مسؤولية ارتكاب
ب الداعيةُ اإلسالمي املتطرف وقائد مجاعة
أحد أتباعهم أعماالً إرهابية .فعلى سبيل املثالَّ ،
هتر َ
(املهاجرون) احملظورة أجنم شودري من املالحقة القانونية لسنوات على الرغم من وقوفه وراء دعوة
عدد من املنفذين اإلرهابيني ،ويف حماولة ملواجهة هؤالء األفراد ،تعهدت احلكومة الربيطانية مبمارسة
القوة ملواجهة اجلناة األكثر نشاطاً ومثابرة.51
تستلزم أحد جوانب هذه القوة املستهدفة على عرض القوانني املتعلقة ابهلجرة واللجوء واجلنسية،
وتعهدت احلكومة مبراجعة قوانني اجلنسية لتعزيز «السمعة اجليدة» للمهاجرين ،وتتطلع إىل التنسيق بني
خمتلف الوكاالت؛ لضمان إمكانية تقاسم املعلومات املتعلقة ابخللفية املتطرفة لألفراد عرب الوكاالت.52
ومثة جانب آخر من هذه السياسة يتمثل يف توفري آليات حمسنة لإلبالغ عن اجلرائم اليت
حتدث بدافع العرق أو الدين أو نوع اجلنس أو التوجه اجلنسي للضحية ،وتعهدت احلكومة بتوفري
وسائل حمسنة لألفراد لإلبالغ عن جرائم الكراهية هذه ،وذكرت أهنا هتدف إىل ابتكار «مشغالت
التطرف للمجتمع»؛ لضمان أخذ قضية التطرف احمللي على حممل اجلد .وستمكن هذه اآللية
الشرطة والسلطات احمللية من إعادة النظر يف التطرف ،وتنسيق جهودها من أجل املنفعة العامة.53
51.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October 2015, p. 33
52. Ibid, p. 33
53.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, pp. 34-35
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وهنالك جانب آخر هلذه السياسة وهو األخذ بتدابري ملكافحة الرسائل اإلعالمية املتطرفة
من قبل شخصيات تسعى إىل استثمار اخلدمات اليت يقدمها التلفزيون واإلذاعة لتوسيع مداها.
ويشري تقرير اسرتاتيجية وزارة الداخلية ملكافحة التطرف إىل أنه بينما يتسم النقاش العام جتاه فضح
اخلرافات اليت هي يف صميم األيديولوجيات املتطرفة ،ال ينبغي السماح للمتطرفني أبن يكون لديهم
ساحة خالية من خالهلا ينشرون دعايتهم دون وجود من يتحداهم ،ويشري التقرير املوثوق كذلك
إىل أن هيئة تنظيم االتصاالت (أوفكوم) متتلك ابلفعل سلطات كبرية للحد من حمتوى املنشورات
املتطرفة اليت تبث عرب شاشة التلفزيون ،وتقرتح وزارة الداخلية سلطات جديدة تسمح للجهة
التنظيمية ابلقطع املؤقت والفوري خلدمات شبكات التلفزيون اليت تبث مواد متطرفة غري مقبولة
وتقوم ابملقابل اإلذاعات مبشاركتها مجيعاً ،54وجتدر اإلشارة إىل أن هذه السلطات لن تطبق على
القنوات اليت تبث عرب اإلنرتنت وال تطبق على شبكات التواصل االجتماعي املذكورة آنفاً مثل
يوتوب ،أو القنوات التلفزيونية الفضائية اليت تبث من بلدان أخرى.
بناء جمتمعات متماسكة:
ويشري التقرير املوثوق السرتاتيجية مكافحة التطرف إىل أن بريطانيا -الدولة الناجحة ذات
األعراق واألداين املتعددة -رحبت هبذا التنوع وكان أفضل حالً هلا ،بيد أهنا تعرتف أبن عدداً من
اجملتمعات املهاجرة قد شعرت ابنتماء يسري إىل اململكة املتحدة؛ وقد ّأدى ذلك بدوره إىل عزل هذه
اجملتمعات عن اجملتمع األوسع وعن التعليم والعمل؛ مما وفر أرضاً خصبة لأليديولوجيات املتطرفة.
إن اجملتمعات املهاجرة ليست هي الوحيدة اليت تتأثر ابلتطرف يف ظل هذه الظروف .وميكن للفصل
الواضح بني اجملتمعات أن يبعث مبشاعر ظلم السياسة القائمة على محاية مصاحل املواطنني وتفضيلها
على مصاحل املهاجرين أيضاً؛ مما خيلق أحاديث من أن اجملاميع مثل النازيني اجلدد ميكن أن تكون قد
استفادت منها ،وهذا ّأدى إىل حلقة من الراديكالية املتبادلة عرب اجملتمعات .ومن أجل مواجهة هذه
الظروف ،تعهدت احلكومة الربيطانية ابالستجابة لتحدايت انفصال اجملتمعات وعزهلا ،واالستفادة
من الربامج القائمة مثل خدمة املواطنني الوطنيني اليت هتدف إىل إشراك الشباب يف جمتمعهم
األوسع ،وزايدة نشاطهم وجعلهم مواطنني ذوي مسؤولية ،ودورات تعليم اللغة اإلجنليزية للمساعدة
يف كسر احلواجز بني اجملتمعات ،ويف الوقت نفسه ،تعهدت احلكومة أيضاً ابلقضاء على املمارسات
الضارة مثل الزواج القسري وغريها.55
54.“Counter-Extremism Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, October
2015, pp. 34-35
55. Ibid, pp. 37-39
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برانمج املنع السرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة اإلرهاب
يتم دعم جزء كبري من اسرتاتيجية مكافحة التطرف يف اململكة املتحدة من قبل مسار املنع
التابع لربانمج (املسابقة) ،أي اسرتاتيجية البلد ملكافحة اإلرهاب .فاملنع واح ٌد من أربعة مسارات من
اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب يف اململكة املتحدة ،أما املسارات األخرى فتسمى (املتابعة واحلماية
واإلعداد) ،ويعطيكل مسار من مسارات املسابقة أولوية جلانب معني من جوانب مكافحة التهديدات
اإلرهابية ،ويشرتكون مجيعاً هبدف حمدد وهو احلد من اإلرهاب واحلفاظ على ثقة الشعب.56
على سبيل املثال ،يتضمن املسار الثاين -وهو املتابعة -االستخبارات وتطبيق القانون
واإلجراءات العسكرية للوصول إىل اإلرهابيني ،ووقف عملياهتم اإلرهابية وتقدميهم إىل العدالةُّ ،
ويعد
هذا املسار -الذي يشمل تشريعات مكافحة اإلرهاب واإلصالحات التنظيمية وعمليات مكافحة
اإلرهاب -من اجملاالت األبرز واألقوم يف اسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب.57
أما املسار الثالث وهو (احلماية) ،فيتضمن تدابري ترمي إىل محاية الشعب واملمتلكات ،مثل
مراقبة املواقع اليت ميكن أن تكون هدفاً للهجمات اإلرهابية ،وفرض التدابري املناسبة ،وتوفري احلماية
ملواجهة التهديد الوقائي ،ويقتضي هذا املسار أيضاً الرتكيز الكبري على محاية البنية التحتية الوطنية
احليوية ،واخلدمات يف البالد وتعزيزها مثل :االتصاالت السلكية والالسلكية ،وإمدادات الطاقة،
وشبكات النقل.58
ويهدف اإلعداد إىل إدارة أتثري اهلجوم اإلرهايب وغريه من احلوادث مبجرد وقوعها ،وينصب
الرتكيز هنا على تزويد خدمات الطوارئ لالستجابة للحاالت الطارئة عند وقوع حدث إرهايب،
وحتسني القدرة للحفاظ على هذه اخلدمات حىت يف أثناء مواجهة اهلجمات املدمرة للغاية .وقد
عقدت احلكومة العزم على تعزيز مسار اإلعداد ليس فقط يف سياق اهلجمات اإلرهابية فقط ولكن
أيضاً يف سياق اهلجمات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية الكربى ،وكذلك يف الكوارث الطبيعية.59
ويهتم مسار املنع السرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة اإلرهاب أيضاً ابلوقاية ،ومبنع
الراديكالية ،و«منع األفراد من أن ينخرطوا مع اإلرهابيني» ،ومنع الدعم املتواصل للتطرف العنيف.60
56. Foley, Frank, Countering Terrorism In Britain and France, Cambridge: Cambridge University
Press, 2016, p. 82
57. Ibid, p. 82
58. Ibid, p. 82
59. Ibid pp. 82-83
60. Ibid, p. 82
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ويف مفهومها األساس الذي صدر عام  ،2004كان لدى برانمج املسابقة أهدافاً قومية تركز على
اإلرهاب الدويل ،يف هذا السياق غالباً ما يتفوق على مسار املنع املسارات الثالثة األخرى ،ففي
عام - 2006بعد عام واحد من أول هجوم إرهايب على األراضي الربيطانية من قبل «املتطرفني»
اإلسالميني داخل البالد -مت التعديل على برانمج املسابقة مع الرتكيز واملعاجلة «للمشكالت
اهليكلية يف اململكة املتحدة وخارجها اليت قد تسهم يف الراديكالية أو عدم املساواة أو التمييز»؛
ونتيجة لذلك أصبح الرتكيز حينها على مسار املنع أكثر.61
وفيما يتعلق ابلرتكيز على التوصيات املتعلقة ابلسياسة العامة ،فقد اختار مؤلف هذا البحث
الرتكيز على مسار املنع ،بدالً من مسار املتابعة ،واحلماية واإلعداد ،ويرجع ذلك يف املقام األول إىل
أن احلكومة العراقية لديها خربة كبرية يف املسائل اليت تتعلق مبسار املتابعة واحلماية واإلعداد .وبسبب
أن هنالك جماالً للتحسني -ويوصي املؤلف أبن على احلكومة العراقية أن تنظر يف ما ميكن أن تقدمه
هذه الربامج ،-وفضالً عن ذلك فإن منع الناس من االنضمام إىل التطرف هو اجملال الذي يبدو
أنه حيتاج إىل تطوير كبري يف العراق ،وفضالً عن ذلك ،فإن مسارات املتابعة واحلماية واإلعداد تتبع
خطوطاً قومية إىل حد ما من التحليل األمين ،يف حني أن النهج الذي اختذه مسار املنع غري قومي
للغاية؛ وابلتايل يستحق للبحث يف حني يتماشى مع اهلدف الرئيس لورقة البحث هذه.
مت إصالح برانمج املنع بنح ٍو كبري يف عام  ،2011بعد انتخاب حزب احملافظني يف عهد
رئيس الوزراء ديفيد كامريون .واعتربت وزارة الداخلية التابعة حلزب احملافظني أن التكرار السابق
يعيب مسار املنع ،مشرية إىل أنه خيلط بني تنفيذ سياسة احلكومة لتعزيز التكامل مع سياسة احلكومة
ملنع اإلرهاب .ويف هذا الصدد ،اتهُ م مسار املنع قبل عام  2011ابلفشل يف التصدي لأليديولوجية
املتطرفة يف الفرتة اليت تواجه فيها اململكة املتحدة للتهديدات املتطرفة ،وبدالً من مساعدة أولئك
املعرضني خلطر الراديكالية ،مسح برانمج املنع قبل عام  2011يف بعض األحيان بتمويل املنظمات
املتطرفة اليت «من املفرتض أن يواجهها برانمج املنع» .ومت انتقاد برانمج املنع قبل عام  2011بسبب
فشله يف مراقبة املشاريع الفردية التابعة له لتربير املبالغ املالية اهلائلة اليت مت إنفاقها يف التمويل.62
هتدف اسرتاتيجية املنع بعد عام  2011إىل معاجلة أوجه القصور يف النسخة السابقة لعام
 ،2011فهي امليزة األساسية اليت متارس اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف من خالهلا،
فضالً عن الغاايت اليت حيددها هذا الربانمج اليت تتوافق مع األهداف املذكورة يف التقرير املوثوق
61. Foley, Frank, Countering Terrorism In Britain and France, Cambridge: Cambridge University
Press, 2016, p. 81, 83
62. «Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, pp. 1-2
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التابع السرتاتيجية مكافحة التطرف وهي:
• االستجابة للتحدي العقائدي والفكري لإلرهاب والتهديد القادم من الذين يروجون له .وتنص
واثئق املنع اليت نشرهتا احلكومة الربيطانية على أن احلكومة لن تعمل مع أي منظمة متطرفة
«تعارض قيمنا حلقوق اإلنسان العاملية واملساواة أمام القانون والدميقراطية واملشاركة الكاملة
للمجتمع».
• منع الناس من االخنراط يف اإلرهاب وضمان حصوهلم على املشورة والدعم املناسبني ،وتتعهد
احلكومة بتحقيق ذلك من خالل إنشاء قناة فضائية تقدم برامج من وكاالت متعددة اليت حتدد
وتقدم الدعم لألشخاص املعرضني خلطر التطرف.
• العمل مع القطاعات واملؤسسات اليت توجد فيها خماطر التطرف اليت حتتاج إىل معاجلة .وقد
أشادت احلكومة ابلتقدم احملرز يف هذا القطاع حنو احلد من سرعة التأثري يف املؤسسات التعليمية
واجلمعيات اخلريية واجملاميع الدينية وخدمات الصحة الوطنية ،لكنها الحظت أنه ما يزال هناك
جمال للتحسني.63
وعلى حنو فعال ،متثل اسرتاتيجية املنع التطبيق العملي لالسرتاتيجيات املوصوفة يف تقرير
مكافحة التطرف ضد التهديدات املتطرفة اليت تواجهها اململكة املتحدة يف الوقت احلاضر ،وقد
وضحت احلكومة الربيطانية مسار املنع من أهنا تعمل ضد مجيع أنواع التهديدات اليت تواجهها
اململكة املتحدة سواء اإلرهابية او املتطرفة غري العنيفة .وجيدر اإلشارة هنا إىل أن التطرف اإلسالمي،
وال سيما من قبل مجاعات مثل تنظيم القاعدة وداعش يعدان التهديد األكرب يف الوقت احلايل.64
االستجابة للخطر العقائدي أو الفكري:
ويف إطار اسرتاتيجية املنع ،سعت احلكومة الربيطانية إىل حتقيق اثنني من األهداف متمثلة يف
حرمان املتطرفني من الصعود على املنابر للتعبري عن آرائهم ،وتعزيز األصوات احلقيقية اليت تعكس
مكانة اململكة املتحدة كمجتمع متعدد األعراق ومتعدد األداين .ويعد ظهور تنظيم داعش عام
 2014وازدهاره حتدايً كبرياً للحكومة الربيطانية؛ بسبب احنراف اجملموعة من تقنيات التطرف
القائمة على الشبكات إىل جمموعة تنظم شبكة واسعة عرب اإلنرتنت إىل اجلمهور املستهدف .فضالً
عن منع اهلجمات اليت تبنتها داعش يف الداخل ،وكلفت احلكومة مبهمة تتمثل مبنع األفراد من رسم
63. «Prevent Duty Guidance”, HM Government, 2015, p. 5
64. Ibid, pp. 6-7
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اجلماعة بصورة اجملتمع املثايل من أجل نقلها اىل مناطق الصراع يف العراق وسوراي ،ألن عودهتم ميكن
أن تشكل هتديداً أمنياً كبرياً للمملكة املتحدة .ويف إطار اسرتاتيجية املنع ،مت إزالة  46ألف منشور
متطرف وإرهايب من مواقع التواصل االجتماعي يف عام  2014و 55الفاً آخرين عام .652015
وفضالً عن إزالة املنشورات عرب اإلنرتنت ،اختذت احلكومة الربيطانية تدابري للحد من
قدرة اجملاميع اإلرهابية على توسيع نفوذها يف العامل احلقيقي من خالل احلد من حتركاهتم؛ وهذا
اجلزء من القانون حمفوف ابملصاعب؛ بسبب االهتمام الكبري الذي يتبناه الكثري من املتطرفني غري
العنيفني ليبقوا ضمن الدائرة القانونية بسبب ختوف احلكومات املذكورة من أن يؤخذ عليها دور
«شرطة الفكر» ،ومع ذلك مت تطبيق ٍ
عدد من السياسات الناجحة والسيما يف خيص املتطرفني
الذين ليسوا من اململكة املتحدة ،وال من مواطين البالد .وقد مسح القانون ألولئك الذين يثبت
تورطهم يف «سلوكيات غري مقبولة» -على سبيل املثال -التحدث العلين أمام العامة ،أو نشر مواد
حترض على العنف اإلرهايب ،أو تربره ،أو متجده ،أو تعزز الكراهية اليت قد تؤدي إىل العنف بني
اجملتمعات مبنعهم من دخول اململكة املتحدة عرب إلقاء القبض عليهم يف أكثر من  130مناسبة
منذ دخول القانون حيز التنفيذ ،66وميثل نظام السجون قطاعاً آخر يعده الدعاة للتطرف كمنفذ
حمدود للوصول إىل األفراد الذين يتأثرون بسرعة ابلتطرف .وتظهر اإلحصاءات أن العديد من
األفراد املتطرفني لديهم أيضاً أتريخ 67يف اجلرائم املصغرة ،وأن السجون ُّ
تعتد بؤرة للتطرف هلؤالء
األفراد،وعلى هذا النحو ،أعلنت احلكومة يف عام  2016أن أخطر املتطرفني اإلسالميني سوف
يتم إبعاده عن نزالء السجن اآلخرين ونقله إىل وحدات متخصصة حتت رقابة أمنية مشددة.68
ومع إزالة املواد املتطرفة اليت عززت النظرة املستقبلية لداعش وتنظيم القاعدة ،مت تنفيذ أيضاً
عدد من املشاريع ملواجهة هذه النظرة العاملية ،وقد اضطلعت معظم هذه املشاريع بوحدة املعلومات
واالتصال البحثية املشرتكة بني اإلدارات ( ،69)RICUومشلت مشاريع مكافحة املنشورات اليت
65. “CONTEST: The United Kinfdom’s Strategy for Countering Terrorism: 2015 Annual Report”,
Home Office, p. 15
66 . “Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, p. 50
67 . Ibid, pp. 20-21
68. «Government Sets Out New Measures To Tackle Extremism in Prisons”, Ministry of Justice,
22-August-2016, <https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-new-measures]to-tackle-extremism-in-prisons>, [Accessed 07 August 2017

 .69مت إنشاء هذه الوحدة يف مكتب األمن ومكافحة اإلرهاب يف وزارة الداخلية عام  .2007ويف ذلك الوقت كانت تتألف من
ممثلني عن وزارة الداخلية ،وإدارة اجملتمعات احمللية ،واحلكم احمللي ،ووزارة اخلارجية ورابطة الشعوب الربيطانية ،ويقوم املمثلون إبرسال
التقارير إىل وزراء األقسام الثالثة .وتتمثل مهمتها يف تنسيق االتصاالت احلكومية بشأن التهديد اإلرهايب واالستجابة هلا ،واملواجهة
املرنة حنو الفكر اإلرهايب ومطالبات اجلماعات اإلرهابية.
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تتعارض مع فكرة وجود معركة بني الغرب واإلسالم ،وسعت برامج مكافحة املنشورات اليت
ترعاها وحدة املعلومات واالتصال البحثية أيضاً إىل زايدة أصوات املعرتضني على ضحااي اإلرهاب
اإلسالمي (والسيما املسلمني) ،فضالً عن تسليط الضوء على املواقف اليت قام هبا الناس من خمتلف
االجتاهات الدينية معاً ضد قوى التطرف ،70ومع ذلك وعلى الرغم من املشاريع القوية واملؤثرة مثل
هذه الربامج اليت تتجه حنو تشويه مسعة املتطرفني ،لوحظ أن تنفيذ املشاريع احملددة كان بطيئاً،
وعلى وجه اخلصوص ،فإن عدداً من مشاريع مكافحة املنشورات اليت هتدف إىل تشجيع األصوات
احلقيقية والصادقة من العامل اإلسالمي ،واليت أوصت هبا يف وقت مبكر من عام  ،2011مل تصبح
نشطة حىت عام  2015حينما أصبحت احلاجة إىل مواجهة منشورات تنظيم داعش مصدر
خوف ،والواقع أن احلكومة نفسها تشري إىل أن بعض املشاريع اليت نفذهتا ( )RICUعانت من
“عدم الدقة فيما يتعلق ابجلمهور املستهدف” ،وأن األصوات اليت تروج هلا ال تصل إىل اجلهات
املقصودة.71
محاية األفراد سريعي االجنراف للتطرف:
يشري التقرير املوثوق السرتاتيجية املنع إىل أنه يف عدد من احلاالت اليت قام فيها األفراد
بشن هجمات إرهابية أو حاولوا القيام بذلك ،أبدوا عدداً من العالمات اليت ينبغي االعرتاف هبا
كعالمات حتذيرية ،وكان هؤالء األفراد كثرياً ما أعربوا عن آرائهم املتطرفة ،وطرحوا أسئلة حتقيقية
تتعلق ابألمن ،بل انقشوا اإلرهاب علناً مع عدد من الشركاء ،واستناداً إىل هذه احلوادث ،تدعي
وزارة الداخلية أن هناك جماالً ومساحة للتدخل اإلجيايب يف العملية الراديكالية قبل أن يتطلب األمر
اللجوء إىل تنفيذ القانون؛ وهبذا املعىن ،يقارن التقرير املوثوق السرتاتيجية املنع هذا اجلانب اخلاص
من السياسة أبشكال منع أخرى للجرمية.72
ويرتكز هذا اجملال من املنع إىل فرضية حتديد األفراد الذين يتم ضمهم إىل التطرف والتجنيد
ومن مث تقدمي الدعم هلم؛ والغرض من هذا الدعم هو ثنيهم عن االخنراط وعن دعم األنشطة اليت
يقوم هبا اإلرهاب ،ويوصف هذا الدعم أحياانً بـ « »de-radicalisationوهي مبعىن إصالح
التطرف أي تشجيع الذين ميتلكون أيديولوجيات متطرفة ودينية وسياسية متطرفة على تبين آراء أكثر
اعتداالً ،وهو مصطلح يستخدم أحياانً لإلشارة إىل التغيري املعريف أو السلوكي .ويف سياق املنع،
يتم السعي إىل كال النتيجتني؛ واهلدف الرئيس من هذا اجملال هو السعي إىل إبعاد الناس عن التأثري
70. «Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, pp. 47-49
71. Ibid, pp. 50-51
72. Ibid, pp. 55-56
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ابجلماعات اإلرهابية ،أو االتصال هبم ،أو التعاطف معهم ،وإىل مواجهة أي دعم قادم منهم.73
جزءاً من حتديد الفرد كعامل خطر هو معرفة ماهية عوامل اخلطر؛ وحتقيقاً هلذه الغاية،
شرعت احلكومة الربيطانية يف محلة لتثقيف أفراد الشرطة احمللية ،واحلكومة ،واملعلمني ،وأعضاء هيئة
التدريس ،والعاملني يف جمال اخلدمات الصحية ،والسلطات الدينية ،وموظفي السجون ،وأعضاء
اجملتمع املدين ،والشخصيات العامة األخرى ملساعدهتم يف حتديد مؤشرات التطرف؛ وبعد ذلك ،مت
تعيني عدد من أفراد الشرطة احمللية أو احلكومة احمللية ،كمنسقني لربانمج القناة وهو برانمج متعدد
الوكاالت يهدف إىل تقدمي الدعم لألفراد الذين يظهرون أوىل عالمات التطرف .ومن مث سيكون
للمنسق سلطة إحالة الفرد إىل برانمج القناة .74وتوصف القناة أبهنا مناسبة ألي شخص معرض
لسرعة االنقياد لإلرهاب ،وتركز على ضمان حصول األطفال والبالغني سريعي التأثري من أي دين
أو عرق أو خلفية على الدعم قبل استغالل مواطن ضعفهم من قبل أولئك الذين يشجعوهنم حنو
القيام بعمل إرهايب ،ومن مث يصبحون متورطني يف عمل إجرامي وإرهايب ،75ويتم تشجيع منسقي
القناة من خالل احلفاظ على روابط وشبكات فعالة لضمان استجابة اجملتمع مبصداقية.
ومبجرد إحالة الفرد املعرض للخطر إىل القناة ،يهدف الربانمج إىل تقييم طبيعة هذا اخلطر
ومدى أتثريه ،ووضع خطة الدعم األنسب للفرد ،ومن مث جيتمع أعضاء السلطة احمللية لتقييم ما
إذا كانت اإلحالة مناسبة .ويف حني رأوا أن اإلحالة مناسبة جيمع أعضاء الفريق معلومات تتعلق
بظروف الفرد لتحديد ما إذا كان الفرد مرتبطاً جبماعة أو قضية أو أفكار عقائدية ،أو ما إذا كان
الفرد يعتزم إحداث ضرر ما؛ وما إذا كان الفرد قادراً على إحداث الضرر ،76وجيب على أعضاء
الفريق استنتاج أن الفرد معرض خلطر االنضمام إىل اإلرهاب ،وإن على احلكومة أن توصي ابختاذ
سلسلة من اإلجراءات تبتدئ بوضع خطة دعم إلجراء مزيد من التقييمات .77ويقدم التقرير الصادر
من برانمج القناة املشورة لعدد من برامج الدعم مثل التوجيه والتدريب على املهارات احلياتية ودورة
إدارة الغضب والتواصل املعريف والسلوكي ،والسعي البنّاء ،واملهارات التعليمية ،واالتصال الوظيفي،
والتواصل للدعم األسري ،والتواصل للتوعية الصحية ،والتواصل لدعم اإلسكان ،والتواصل لنشر
التوعية يف قضااي املخدرات والكحول .وميكن أيضاً تقدمي دعم أيديولوجي إضايف إذا مت احلصول
73. «Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, p.56
74. Ibid, pp. 57-58
75.«Channel Duty Guidance: Protecting Vulnerable Individuals From Being Drawn Into
Terrorism”, HM Government, London: Crown Publishing, 2015, p. 5
76. Ibid, p. 11
77. Ibid, p. 16

27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

على موافقة من قبل وزارة الداخلية.78
وتقر وزارة الداخلية أبنه مثل العديد من اجلوانب األخرى لربانمج املنع ما بعد عام ،2011
توظف القناة هنجاً غري تقليدي وجديداً نسبياً وغري مثبت ،وقد شددت وزارة الداخلية على ضرورة
أن يتم تسخري القناة بطريقة مناسبة؛ لتجنب اإلحاالت غري الضرورية على اآلراء السياسية املشروعة
أو سوء الفهم اليسري ،حمذرةً من أن سوء تطبيق الربانمج ميكن أن يؤدي إىل فقدان ثقة الشعب،
وحسن النية اليت حيتاج إليها للعمل على حنو فعال.79
العمل مع مؤسسات خاضعة ملخاطر متزايدة:
تذكر وزارة الداخلية أن التطرف يف اململكة املتحدة حيدث يف األماكن اليت تكثر فيها
األفكار العقائدية اإلرهابية ،وأولئك الذين يروجون هلذه األفكار .ومبا أن العديد من هذه األماكن
تقع إما حتت مسؤولية احلكومة مباشرة وإما تنظمها احلكومة بطريقة أخرى -حىت لو كانت مستقلة
نسبياً -فإن ضمان عدم تقويض املتطرفني هلذه املؤسسات أصبح من القضااي الرئيسية لربانمج املنع،
وقد مت حتديد قطاعات مثل التعليم ،والدين ،والصحة ،والعدالة اجلنائية ،واجلمعيات اخلريية على
وجه التحديد كمناطق ذات أولوية معرضة للخطر ،80فكل هذه املؤسسات تقدم للمتطرفني أرضية
خصبة ملمارسة التطرف إما بسبب أن األفراد يكونون يف مرحلة التأسيس -كما هو احلال مع
املؤسسات التعليمية -ويتحدون البيئات الصعبة والضغط الشديد -كما هو احلال يف السجون،-
وإما يعيشون وسط بيئة تؤثر عليهم ذهنياً أو جسداي أو روحانياً -كما هو احلال مع املستشفيات
واملؤسسات الدينية ،-وفضالً عن ذلك ،كشف التحقيق يف أنشطة املتطرفني يف هذه القطاعات
عن بعض اهلفوات التنظيمية اليت ميكن أن تسمح للمتطرفني يف أن تكون لديهم مساحة للعمل
كسلطات مشروعة؛ مما يثري املخاوف من سيناريو «حصان طروادة» الذي يندمج فيه املتطرفون
تدرجيياً يف املؤسسات هبدف ختريبها من الداخل دون إستثناء.81
ويف حني أن التحقيقات الالحقة مل تكشف عن وجود حالة «حصان طروادة» املنظمة
ليتم عرضها ،فقد مت العثور على أدلة ألشخاص لديهم آراء متطرفة ميتلكون مناصب يف عدد من
املؤسسات يف النظام التعليمي على وجه اخلصوص ،ولوحظ أن املتطرفني اإلسالميني حاولوا جتنيد
78.«Channel Duty Guidance: Protecting Vulnerable Individuals From Being Drawn Into
Terrorism”, HM Government, London: Crown Publishing, 2015, p. 17
79. «Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, pp. 56-57
80. Ibid, pp. 63
81. Ibid, pp. 63-64
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املتعاطفني معهم يف مراكز التعليم العايل مثل اجلامعات اليت تضم عدداً كبرياً من الطلبة الذين
يعتنقون الدين اإلسالمي ،وغالباً ما ينضمون إىل اجملتمعات اإلسالمية وحيددون مواقفهم يف إطار
مناقشة سياسية مشروعة ،82ويف الوقت نفسه ،تبني أن السجالت املالية لعدد من اجلمعيات
اخلريية حتتوي على هفوات حيث ميكن أن يتم حتويل األموال اليت جتمعها عن علم أو دون علم
إىل منظمات متطرفة داخل أو خارج اململكة املتحدة ،وقد استهدفت املؤسسات الدينية على وجه
اخلصوص املتطرفني اإلسالميني بسبب األسس الدينية لعقائدهم ،فضالً عن الدور الفريد الذي
يقومون به حنو تشويه مسعة هذه العقائد .83وقد سعى األفراد الذين ألقي القبض عليهم بتهمة
قيامهم جبرائم إرهابية إىل متييز األفراد سريعوا اإلنقياد يف السجن الذين قاموا جبرائم مصغرة والعمل
على جعلهم متطرفني وحينما يتم إطالق سراحهم يصبحون متطرفني متاماً.84
سعت احلكومة الربيطانية إىل مواجهة أتثري املتطرفني اإلسالميني على املؤسسات الربيطانية
من خالل اتباع هنج متعدد اجلوانب ،وفضالً عن زايدة تنظيم هذه املؤسسات (والسيما حينما
يتبني أن التنظيم والتفتيش عاان من هفوات وزالت جدية) ،نفذت احلكومة تدابري لوقف املتطرفني
املسؤولني عن التطرف وعزهلم (كما هو احلال يف السجون) .ويف الوقت نفسه ،تلقى أعضاء
املؤسسات وموظفوها تدريباً ال يقتصر على التعرف على املتطرفني فقط بل أيضاً على حتديد أولئك
سريعي االنقياد للتطرف ،مبا يف ذلك هذه املؤسسات يف إطار برانمج إحالة القناة ،وقد اعرتفت
احلكومة أبن هناك حاجة إىل هنج خمتلف للمؤسسات يف خمتلف القطاعات؛ وبناءً على ذلك،
أعدت توجيهات مسار املنع احملددة لكل قطاع إبدخال الرموز التكنوقراطية إىل القطاعات املعنية
من أجل حتقيق أقصى قدر ممكن من التأثري.85
املخاوف املرتبطة بربانمج املنع وأمنوذج مكافحة التطرف ككل يف اململكة املتحدة
وعلى النحو املذكور آنفاً ،فإن هنج اململكة املتحدة إزاء اسرتاتيجية مكافحة التطرف قد
أشاد هبا عدد من خرباء مكافحة التطرف ،وأشار اخلرباء -الذين أشادوا مبسار املنع والقناة -إىل
مزيج من السياسات من أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلى ،جنباً إىل جنب مع وجود هنج يركز
على اجملتمع ملواجهة التطرف من شأنه أن يساعد يف الربامج اليت أصبحت شرعية أكثر وتغطي
مساحة أكرب ،وبشكل عام ،عدت اسرتاتيجية مكافحة التطرف الربيطانية وبرامج املنع والقناة
«Prevent Strategy”, HM Government, London: Crown Publications, July 2011, p.73
Ibid, pp. 80-81
Ibid, pp 86-87
Ibid, pp. 65-93

82.
83.
84.
85.
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املرتبطة هبا مبنزلة ابتكار خارج عن العادة كي يشارك اجملتمع ضد التطرف اإلسالمي ،غري أنه من
الضروري ،فهم التحدايت اليت تواجهها اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف وحتديد أوجه
القصور فيها من أجل جعل التطبيق يف أجزاء أخرى من العامل أكثر فاعلية ،ويف بلد مثل العراق
حيث ما تزال نسبة التوترات مرتفعة ،فإن األخطاء ميكن أن يكون هلا آاثر ضارة حنو إعادة اإلعمار
واملصاحلة.
وعلى وجه اخلصوص يف السنوات األخرية ،تلقت هذه الربامج -فضالً عن االسرتاتيجية
واسعة النطاق -انتقادات بشأن عدد من القضااي من قبل النقاد الذين افرتضوا أن الربامج مل تكن
فعالة بقدر ما ميكن أن تكون عليه يف أحسن األحوال ونتائج عكسية يف أسوأ األحوال.
املخاوف املتعلقة ابلرقابة
وينبع النقد األول واألهم من االسرتاتيجية حول الصعوبة الواضحة للحكومة يف حتديد ما
يشكله «التطرف» ،و«التطرف غري العنيف» ،و«القيم الربيطانية» .وتعود جذور القضااي إىل عام
 ،2015حينما ذكر رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كامريون أوالً التطرف غري العنيف ابعتباره هتديداً
أمنياً مباشراً وسعى إىل حظره؛ فجاءت تصرحيات كامريون ابلتزامن مع عدد من التطورات اليت
حدثت يف اململكة املتحدة يف ذلك الوقت ،حينما بلغت املخاوف املتعلقة ابلتهديد من قبل تنظيم
داعش أوجها .وأعطى كامريون اهليئات العامة يف اململكة املتحدة جمموعة من الصالحيات اجلديدة
لتقييد احملتوى الذي يعده متطرفاً ولكن أيضاً وضعهم حتت الضغط لالمتثال لربانمج املنع .وادعى
النقاد أن هذا النهج اجلديد ّأدى إىل تركيز املؤسسات احلكومية اهتمامها حنو استهداف املتورطني
يف اإلرهاب بدالً من استهداف -حسب ما ذكر كامريون -الذين يتغاضون عنها هبدوء .86أما
اجلهود الالحقة اليت بذلتها خليفة كامريون ووزير الداخلية السابق ترييزا ماي ملواصلة احلد من
احلقوق املدنية ابسم األمن -حىت مع بقاء تعريفات القيم الربيطانية والتطرف غري العنيف غامضة-
فقد أاثرت املزيد من املخاوف بشأن وضع احلرايت املدنية يف اململكة املتحدة  .وقد الحظ النقاد
يف الواقع أن عزل اخلطاب السياسي يشكل سابقة خطرية حلرية التعبري يف املستقبل .87وميكن تطبيق
أمهية هذه املخاوف بشأن عزل اخلطاب السياسي بسهولة على العراق حيث مت أتكيد العديد من
86.Kazmi, Zaheer. “The United Kingdom’s Anti-Extremism Policy”, Foreign Affairs,
05-August-2015, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2015-08-05/united]kingdoms-extreme-anti-extremism-policy>, [Accessed 07-August-2017
87. Kazmi, Zaheer, “British Counterterrorism After the Election”, Foreign Affairs, 22-July-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-06-22/british-counterterrorism]after-election>, [Accessed 07-August-2017
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اخلطاابت املختلفة على حنو مماثل على مر السنني ،ويف اآلونة األخرية استطاع تنظيم داعش أن
يستأنف مفاهيم التهميش للسنة من خالل املناقشات اليت جرت حول اجتثاث البعث ،وكيف
مت استخدام االهتامات ضد البعثيني كوسيلة ملنع عدد من السياسيني من الرتشح لالنتخاابت؛
فاألفعال احلقيقية أو املتصورة تتجسد يف الكتاابت اليت تتناول موضع التهميش للسنة يف العراق؛
مما يتيح للمجاميع املتطرفة من إجياد أرضية خصبة ملمارسة التطرف يف املستقبل.
وهناك انتقاد خمتلف ولكنه ذو عالقة ابملوضوع يطرح مسألة املصداقية وما إذا كان منع
املنابر للمتطرفني غري العنيفني أو إدانتهما خلطبهم يشوه القيم الغربية اليت تدعي قوانني مكافحة
التطرف محايتها .ويشري سيمون كويت -وهو زميل ابرز يف مشروع احلرية -إىل أن اللجوء إىل تقييد
حرية التعبري على أساس مكافحة التطرف غري العنيف ال يسلط فقط الضوء على النفاق احملتوم بني
الدول الغربية اليت تضع نفسها فوق مثل هذه املمارسات اليت هي بطريقة أو أبخرى تُ ُّ
عد استبدادية،
ولكنها تشري إىل أن األيديولوجيني الغربيني مل يتمكنوا من توفري قوة أيديولوجية تضاهي قوى
التطرف ،ويقدم كويت مثاالً وهو الداعية الربيطاين املتطرف أجنم شودري الذي اعتقل لدعوته إىل
«تنظيم إرهايب حمظور» يف شكل تنظيم داعش ،ويشري إىل أن اعتقاله قد زاد أتباعه شغفاً به بدالً
من تركه ليكون سخرية وخزايً مثله كمثل «املهرج الذي يتعرض لنظرات سخريه وبغض» .88وسواء
أكان كويت على صواب يف هذه املسألة أم ال ،فإن األسئلة اليت يثريها مهمة فيما يتعلق ابحلاجة
إىل احلفاظ على كتاابت ورواايت قوية ضد التطرف ،فضال عن استجابة السلطات القانونية ذات
الصلة حني احلاجة إليها .وفضالً عن ذلك ،فإن تشويه مسعة الدعاة املتطرفني بدالً من سجنهم خيلق
محاية إضافية ضد التطرف يف السجون؛ وابلنظر إىل أن التطرف يف السجون كان قضية مستمرة يف
العراق؛ قبل ظهور تنظيم داعش ،فيبدو أن هناك هنجاً بديالً مناسباً.
املخاوف املتعلقة ابلفشل العملي يف وقف املتطرفني

لقد تعرضت عدد من اجلوانب العملية لالسرتاتيجية الربيطانية ملكافحة التطرف للنقد.
ترتبط العديد من هذه االنتقادات حن ٍو عدم القدرة على حتديد هوية األفراد الذين يشكلون خطراً
على احلكومة الربيطانية والشعب ،فضالً عن البريوقراطية املشرتكة بني اإلدارات اليت أصبحت تدرك
الشكوك احملتملة ،ويستشهد النقاد أبمثلة كمثال (خالد مسعود) الذي هاجم جسر وستمنسرت يف
88.Cottee, Simon. “Anjem Choudary and the Criminalisation of Dissent”, Foreign Policy
Magazine,19-August-2018,<foreignpolicy.com/2016/08/19/anjem-choudary-and-the]criminalization-of-dissent-britain-isis/>, [Accessed 08-August-2017
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آذار من عام ( 2017وسلمان عابدي) الذي فجر نفسه يف حفلة موسيقية يف مانشسرت يف 22
لكن كالً منهما مت
من شهر أاير ،وكان هذان الرجالن معروفني ملسؤويل املخابرات الربيطانية ،و َّ
تصنيفهما على أهنما من ضمن األولوايت الضعيفة .وابملثل ،فمن بني  850مواطناً بريطانياً كانوا
قد سافروا إىل العراق وسوراي للقتال مع تنظيم داعش ،مل يكن عدد منهم معروفاً لدى وكاالت
االستخبارات فحسب ،بل إن بعضهم ،مثل (سيدهاردا دهار) ،قد صودرت جوازات سفرهم خوفاً
من أن يقوموا أبعمال إجرامية يف أثناء الرحالت الطريانية ،وعلى الرغم من هذه التدابري (والبقاء
حتت قيد التحقيق) ،غادر دهار اململكة املتحدة مع عائلته إلدارة أمور انضمامه إىل داعش ،وبعد
ذلك مشت دهار من اإلجراءات األمنية حيث استطاع السفر بسهولة ومغادرة اململكة املتحدة.89
وعلى وفق ما ذكره النقاد ،فإن كل هذه احلوادث تسلط الضوء على أن األجهزة األمنية يف اململكة
املتحدة تعاين من انعدام التنسيق واجلد يف العمل ،وهم يؤكدون أن جهاز االستخبارات الربيطاين
يركز فقط على األخطار الفورية؛ مما يسمح للتهديدات الثانوية مثل مسعود وعابدي أبن تتحقق
من دون دراية .90ويشري منتقدو االسرتاتيجية أيضاً إىل أن اإلطار املتنامي الذي يتسم به برانمج
املنع قد جعل حتديد التهديدات وحتديد أولوايهتا أكثر صعوبة ،والحظوا أن ذلك قد تفاقم بسبب
قوة الشرطة اخلاضعة لالنشقاق إثر استخدام القسوة عليها ،91ويف هناية املطاف ،جيادلون أبن
املشكلة يف اسرتاتيجية مكافحة التطرف الربيطانية واسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب تنبع من االفتقار
إىل التنسيق الفعال بني الشرطة والتعاون بني الوكاالت ،ويف غياب هذه اخلطوات العملية حنو حفظ
النظام ،فإن توفري أي قوانني وتشريعات متنح األجهزة األمنية مزيداً من الصالحيات أصبحت بال
معىن ،وهذه مسألة ذات أمهية خاصة ينبغي النظر فيها يف العراق ،حيث ّأدى التنافس املشرتك بني
القوى بني خمتلف األجهزة األمنية للحكومة العراقية (مثل الشرطة االحتادية واجليش العراقي) إىل
ضعف االتصال والتنسيق.
وقد متت اإلشارة إىل مشكلة مماثلة فيما يتعلق بنهج احلكومة يف التصدي حملتوى املنشورات
املتطرفة عرب اإلنرتنت ،وتطرقت وزارة الداخلية ،يف التقرير املوثوق السرتاتيجية مكافحة التطرف،
89.«Radicalisation: The Counter-Narrative and Identifying the Tipping Point”, House of
Commons and the Home Affairs Committee, 19-July-2016, p. 25
90.Simcox, Robin. «British Counterterrorism Policy After Westminster», 28-March-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-03-28/british-counterterrorism]policy-after-westminster>, [Accessed 08-August-2017
91. Kazmi, Zaheer, “British Counterterrorism After the Election”, Foreign Affairs, 22-July-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-06-22/british-counterterrorism]after-election>, [Accessed 07-August-2017
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إىل التفاؤل بشأن التعاون املتنامي بني احلكومة الربيطانية وشركات التواصل االجتماعي الكربى
مثل فيسبوك ويوتيوب ،وقد أشادت احلكومة ابملساعدة اليت قدمتها هذه الشركات يف إزالة كمية
هائلة من املنشورات املتطرفة؛ وهذا أمر جدير ابلثناء حقاً .ومع ذلك ،فإن احلاجة إىل تفويض
مثل هذه املهام إىل الشركات اخلاصة (اليت لديها حقوق امللكية للمنشورات من الناحية الفنية
على هذه املواقع) جيلب هلا مشكالت ،وعلى الرغم من التزامها مبكافحة التطرف ألسباب ميكن
فهمها ،فإن العديد من شركات التواصل االجتماعي هلا دوافعها اخلاصة املتباينة يف شكل الربح
وخفض التكاليف واالحتفاظ ابملشاركة الفاعلة للمستخدم ،فكل هذه الدوافع تتعارض مع مهمة
توفري االعتدال الفاعل وإزالة املنشورات املتطرفة وحظر املستخدمني ،حىت لو مت عدهم من قبل
احلكومات؛ ونتيجة لذلك ،أصبحت العديد من هذه الشركات متخوفة أكثر فيما يتعلق ابلتزامها
ابألوامر اليت أقرهتا احلكومات بدالً من ختوفها على أرواح الشعوب ،وقد عاىن الفيسبوك ،على
وجه اخلصوص من االعتماد املفرط على نظام اخلوارزميات بدالً من برانمج املراقبة الفاعل كإجراء
خلفض التكاليف .وقد أسفرت حماوالت نقل املسؤولية عن طريق توجيه املستخدمني لإلبالغ عن
حمتوى املنشورات املتطرفة اليت ينشرها املتطرفون واملتعصبون الذين يهامجون الصفحات املشروعة
وغري املتطرفة من خالل اإلبالغ اجلماعي عن تلك الصفحات ،ومن األمثلة البارزة على ذلك
حينما مت حظر صفحة الفيسبوك اليت ينتمي إليها امللحدون العرب بسبب املستخدمني املتعصبني
الذين أشاروا إىل الصفحة كوهنا متطرفة ،92ونرى الشيء نفسه يتكرر عرب اليوتيوب ،إذ أدى
االعتماد املفرط على اخلوارزميات وبرانمج مراقبة اجملتمع كإجراء خلفض التكاليف إىل تعرض
القنوات املعلوماتية مثل شبكات املثليني أو قنوات النقاش السياسي املشروع إىل الرقابة ،93ويف
احلاالت اليت يكون فيها برانمج املراقبة الفاعل متضمناً ،ويتم أمر املراقبون -الذين غالباً ما يكون
عددهم قليالً ويتعرضون لإلرهاق املستمر -بتوجيهات متناقضة مسحت للمنشوارت ذات احملتوى
املتطرف أبن تستمر من دون مراقبة طاملا كانت مؤطرة بطريقة معينة ،94وبنح ٍو عام ،انتقد عدد
من املراقبني -من بينهم جلنة اختيار الشؤون الداخلية -شركات التواصل االجتماعي كوهنا «بعيدة
وخبجل» عن مواجهة املنشورات ذات احملتوى املتطرف ،مشريين إىل حاالت حمددة مل يتم فيها إزالة
92. «Abusing Facebook notifications to block atheist views in the Arab language”, Humanrights.
CH, 22-June-2016, <https://www.humanrights.ch/en/standards/international/campaigns/abusing]facebook-notifications-block-atheist-views-arab-language>, [Accessed 04-August-2017
93. Ellis, Emma Grey. “Silly Youtube, Don›t You Know Making the Internet Nicer is Impossible?”,
Wired Magazine, 22-March-2017, <https://www.wired.com/2017/03/youtube-restricted-mode]fiasco/>, [Accessed 04-August-2017
94. «Leaks ‹expose peculiar Facebook moderation policy›”, BBC, 22-May-2017, <www.bbc.
]co.uk/news/technology-39997579>, [Accessed 04-August-2017
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املضامني املتطرفة اليت تنتمي إىل اإلسالميني والنازيني اجلدد على حد سواء على أساس أهنا «مل
تنتهك سياسة السلوك الذي يبث الكراهية» أو «مل تتجاوز حدودها يف نشر اخلطاابت اليت حتث
على الكراهية» .95إن أي حكومة تتعامل مع الشركات اخلاصة ملواجهة أو تصفية املضامني املتطرفة
ستحتاج إىل االعرتاف أبن مصاحل هذه الشركات غالبا ما ستختلف عن ما حتتاجه احلكومة منهم
للقيام به ،مما أدى إىل إجراءات غري كاملة اليت من املمكن أن تكون غري فاعلة (إذا كانت مشتتة)
يف أحسن األحوال وغري منتجة يف أسوأ األحوال.
املخاوف املتعلقة مبسار املنع الذي يُنظر إليه مستهدفاً املسلمني بنح ٍو غري مناسب

ولعل أكرب االنتقادات املوجهة ضد االسرتاتيجية الربيطانية ملكافحة التطرف وأشدها،
وابلتحديد (برانمج املنع) أييت من اجملتمع اإلسالمي يف اململكة املتحدة الذين يقولون إن تطبيق
الربامج كان له عدد من اآلاثر الضارة على جمتمعاهتم.
وتتعلق املخاوف الرئيسية احمليطة مبسار املنع حول مسألة التطرف اإلسالمي الذي ُّ
يعد
التهديد األساس املتطرف الذي تواجهه اململكة املتحدة؛ ونظراً للمخاطر العديدة من قبل اجلماعات
اإلسالمية املتطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش ،فإن املخاوف املرتبطة بذلك معقولة ومنطقية ،ومع
ذلك ،يقول النقاد إن تطبيق السياسة وإن الضغط الشديد الذي تتعرضه املؤسسات حنو اإلبالغ
عن أي شيء معتاد واجلهل العام لغري املسلمني فيما يتعلق ابملسلمني قد أسفرت مجيعاً عن «جو
من اخلوف» الذي يضع املسلمني يف دائرة اهتمام اجلميع من أجل السلوك االعتيادي ،ومنذ
إصالح برانمج املنع يف عام  ،2011انتعشت التقارير عن اإلحاالت على أمناط السلوك اليت تبدو
غري ضارة إبطراد ،ويف املدارس على وجه اخلصوص ،أفاد الطلبة املسلمون أبهنم أحيلوا إىل برانمج
القناة على إثر أسئلة شرعية يف الصف،فضالً عن حالة واحدة أحيل فيها طالب إىل القناة بعد أن
طلب منه املعلم مشاركة رأيه بشأن احلرب األهلية السورية .96ويف حالة أخرى ،أحيل طالب مسلم
إىل برانمج القناة بعد أن طرح عليه سؤال بشأن االنشطار النووي ،وابملقابل مل حتدث أي إحالة
95. «Social media giants ‹shamefully far› from tackling illegal content”, BBC, 01-May-2017,
]<www.bbc.co.uk/news/technology-39744016>, [Accessed 04-August-2017
96. Khaleeli, Homa. “‹You worry they could take your kids›: is the Prevent strategy demonising
Muslim schoolchildren?”, The Guardian, 23-September-2015, <https://www.theguardian.
com/uk-news/2015/sep/23/prevent-counter-terrorism-strategy-schools-demonising-muslim]children>, [Accessed 08-August-2017
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أخرى حينما طلب من طالب آخر غري مسلم السؤال نفسه .97وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية
قد اعرتفت أبنه ليس كل اإلحاالت اليت يقوم هبا برانمج القناة تستحق ذلك ،وكان التصور بني
املسلمني أن برانمج املنع يستهدف املسلمني ألمناط من السلوك ال يستهدف هبا غري املسلم .وقد
ذكر املعلمون بدورهم أن الضغط املتزايد من جانب احلكومة على تطبيق إرشادات املنع ألجل
النظام التعليمي قد ّأدى إىل بيئة يشعر فيها املعلمون ابلقلق الشديد إزاء إجراء مناقشات حول
موضوعات صعبة بسبب اخلوف من اإلبالغ عنهم.98
هذه املخاوف بدورها تؤدي إىل فقدان الثقة للمسلمني جتاه احلكومة ،حيث ينظر إىل هذه
الربامج على أهنا مصممة للتجسس على املسلمني بطريقة جترب األصدقاء واجلريان على اإلبالغ عن
بعضهم بعضاً ،ويدعي الناشطون أن هذا اهلجوم من قبل هذه البيئة يؤدي ليس إىل أن يصبحوا
الناس أقل استعداداً للتحدث إىل السلطات؛ مما يعيق جهود مكافحة التطرف ،وميكن لبيئة اخلوف
نفسها أن تؤدي إىل توجه األفراد حنو التطرف بسبب املتطرفني الذين يستغلون مثل هذه املظامل.99
وقد اعرتض عدد من الشخصيات مبا فيهم (كالسون بشري) ،وهو انشط ومؤيد لربانمج املنع ،على
هذه املزاعم مشرياً إىل أنه على الرغم من تركيزها غري املناسب على املسلمني ،فإن الربامج قد فعلت
ما هو جيد من خالل تقدمي املشورة لألفراد سريعي التأثر ومنعهم من التوجه حنو التطرف ،100وكرر
كالسون أسلوب تفكري وزارة الداخلية من أن الكثري من املخاوف املتعلقة بربانمج املنع ودورها كما
حدث مع مشروع قانون « »snooper’s charterبسبب عدم الفهم الصحيح للوسائل والغرض
من الربانمج ،وعلى الصعيد الداخلي ،الحظت وزارة الداخلية نفسها أن برانمج املنع أصبح ساماً
للعالمة التجارية.101
97. Khaleeli, Homa. “‹You worry they could take your kids›: is the Prevent strategy demonising Muslim
schoolchildren?”, The Guardian, 23-September-2015, <https://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/23/
prevent-counter-terrorism-strategy-schools-demonising-muslim-children>, [Accessed 08-August-2017].
98. Bowcott, Owen. “Prevent strategy ‘stifles debate and makes teachers feel vulnerable’”,
The Guardian, 09-March-2016, <https://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/09/prevent]strategy-stifles-debate-and-makes-teachers-feel-vulnerable>, [Accessed 08-August-2017
99.Gayle, Damian. “Prevent strategy ‹could end up promoting extremism›”, The Guardian,
21-April-2016,<https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/21/government-prevent]strategy-promoting-extremism-maina-kiai>, [Accessed 08-August-2017
100. Khaleeli, Homa. “‹You worry they could take your kids›: is the Prevent strategy demonising
Muslim schoolchildren?”, The Guardian, 23-September-2015, <https://www.theguardian.
com/uk-news/2015/sep/23/prevent-counter-terrorism-strategy-schools-demonising-muslim]children>, [Accessed 08-August-2017
101. Dawson, Joanna; Godec, Samantha. “Briefing Paper: Counter-Extremism Policy: An
Overview”, House of Commons, 23-June-2017, p. 32
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ويدعم االنطباع الذي يشري إىل أن برانمج املنع يستهدف املسلمني بنح ٍو غري مناسب هو
البياانت ،ويشري طلب حرية املعلومات لعام  2014إىل أن عدد األشخاص الذين متت إحالتهم
إىل برانمج القناة قد ارتفع من مخسة أشخاص يف عام - 2006حينما مت تطبيق الربانمج ألول
مرة -إىل  748شخصاً يف عام  ،2013وما جمموعه  2653إحالة .وتظهر البياانت من إمجايل
اإلحاالت ،أن  ٪14منهم ميثلون التطرف اليميين ،مع اإلحاالت للتطرف اإلسالمي الذين ميثلون
ما يقرب 102املتبقني على الرغم من أن املسلمني ميثلون  ٪5فقط من سكان اململكة املتحدة.103
املخاوف املتعلقة برهاب اإلسالم الشرعي كنتيجة للمنع
ويشري النقاد أيضاً إىل أن الرتكيز املوجه إىل املتطرف اإلسالمي من قبل برانمج املنع قد
ّأدى إىل إضفاء الشرعية على رهاب اإلسالم بسبب أتطري التطرف على أنه مسألة إسالمية على
األرجح ،ويشري عامل اجلرمية الدكتور (فهيد قرشي) إىل أنه يف البيئة اليت يتم تصوير التطرف وكأنه
مسألة إسالمية يف نظر القانون يؤدي اىل إاثرة الشكوك حول والء املسلمني يف بريطانيا؛ وهذا
بدوره ينبه الناس العامة حول كيفية التعامل مع املسلمني ،فضالً عن جتسيد احلكاايت اليت تسرد
لنا ضدهم ،فإن مثل هذه البيئة تساعد على ظهور السياسيني الذين يسعون إىل إاثرة الكراهية ضد
املسلمني من خالل اللجوء إىل املسألة على أهنا مرتبطة أبمن البلد .104وتتكرر وجهة نظر قرشي
عرب (زاهري كازمي) الذي يشري إىل أن األحلان اليت تعزف على نشر رهاب اإلسالم يف اخلطاب
السياسي الربيطاين ترتبط ارتباطاً مباشراً بعودة ظهور شخصيات قومية وشعبية مثل (انجيل فاراج)،
فضال عن التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وما تالها من زايدة جرائم الكراهية
ضد املسلمني واألقليات األخرى.105
 .102يبعد طلب قانون حرية املعلومات ( )FOIالتطرف اليميين خارج اجملموعة .ومن بني األداين املدرجة يف ورقة البياانت،
ميثل اإلسالم األغلبية وميثل عدداً آخر من الدايانت املدرجة أيضا نسبة كبرية (ولكن أقل من اإلسالم) حيث أدرج الدين على أنه
“غري معروف”.

103. Traquair, Sherry. “Freedom of Information Request Reference Number: 000117/13”,
Association of Chief Police Officers, Hampshire, pp. 3-4
104. Qurashi, Fahid. “Prevent gives people permission to hate Muslims – it has no place in
schools”, The Guardian, 04-April-2016, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
]apr/04/prevent-hate-muslims-schools-terrorism-teachers-reject>, [Accessed 08-August-2017
105. Kazmi, Zaheer. «Islamophobia and the New Britishness», Foreign Affairs, 02-August-2016,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2016-08-02/islamophobia-and-new]britishness>, [Accessed 08 August-2017
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وابالقرتان مع املشكلة اليت نوقشت آنفاً فيما يتعلق ابملخاوف حول استهداف اجملتمع
املسلم ،فإن مشكلة التحيز املشروع ألسباب أمنية تربز مشكلة التناقض اليت تواجهها معظم
األجهزة األمنية ،وقد يكون هناك خماوف مشروعة إزاء استهداف دميوغرايف معني لتجنيد املتطرفني
(مثل املسلمني) والتسبب يف هجمات ،ومع ذلك فإن إعطاء اجملتمع إحساساً أبن االستهداف غري
عادل أو غري ذلك من تطبيع التمييز االجتماعي والسياسي ميكن أن يؤدي اىل أن تكون الثقة بني
تلك الدميوغرافية واحلكومة مهزوزة؛ وهذا ميكن أن يعزز بدوره حكاايت التهميش -أسواء أكان هذا
التهميش حقيقياً أم ال -اليت يستخدمها املتطرفون لتجنيد املؤيدين .وسواءٌ أكان التهميش السين يف
العراق حقيقياً أم ال فقد كان موضوع نقاش ،ولكن استخدمت احلكاايت والرواايت لتربير وجود
مجاعات سنية متطرفة .وقد أثريت خماوف مماثلة يف اململكة املتحدة .واستخدم كل من األحزاب
املتطرفة كحزب التحرير واملهاجرون احملظوران -الذي اعتقل زعيمهما آجنم تشودري يف وقت الحق
بسبب أتييده لتنظيم داعش -شبح اهلجمات العنصرية لتجنيد الشباب املسلمني.106
املخاوف املتعلقة ابلتهديدات من املتطرفني اليمينيني والنازيني اجلدد واملتفوقون البيض
الذين يتم جتاهلهم
إن الفكرة املذكورة آنفاً فيما يتعلق ابرتفاع جرائم الكراهية ضد املسلمني واألقليات األخرى
تؤدي إىل نقد هنائي بشأن برانمج املنع واسرتاتيجية مكافحة التطرف ،وهذا هو الفشل الظاهري
يف التعرف على خماطر تنامي التطرف اليميين ،متت اإلشارة فإن كالً من التقرير املوثوق السرتاتيجية
املنع وتقرير اسرتاتيجية مكافحة التطرف قد أشارا إىل تطرف مجاعة املتفوقون البيض والتطرف
اليميين وتطرف النازيني اجلدد ابعتبارهم هتديداً حمتمالً ولكنه مع ذلك ركز على التطرف اإلسالمي،
وهذا أمر مفهوم؛ ألن العديد من هذه اجلماعات قد مت هتميشها وفقدت مصادقيتها يف أواخر القرن
العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين .ومع ذلك -يف الوقت الذي ظل تركيز السياسيني واهليئات
األمنية على اجملتمعات اإلسالمية وخماطر التطرف اإلسالمي -فإن العديد من هذه اجلماعات
قد أعادت تشكيل نفسها عرب خطاابهتا على املنابر تناهض املهاجرين وتناهض اإلسالم يف إطار
فرضية تقول إن أورواب (أو بشكل عام «الغرب» أو حىت «النصرانية» تقع حتت خطر فقدان هويتها
و«النقاء العرقي» لألجانب؛ ومن اجلدير ابلذكر أن العديد من هذه اجلماعات (املتفوقون البيض
واملتطرفون اليمنييون والنازيون اجلدد) -على الرغم من معارضتها متاماً لتنظيم القاعدة وداعش-
106. Pantucci, Raffaello. “We Love Death as You Love Life”: Britain’s Suburban Terrorists”,
London: Hurst Publishing, pp. 51-53
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تبنت هنج معارضة الغرب لإلسالم عرب تلك اجلماعات (تنظيم القاعدة وداعش) ومت وصف هذا
النهج «ابلعنف املناهض للجهاد».107
ومن اجلدير ابلذكر -ومقلق بنح ٍو خاص -أنه حىت بعد اهلجمات اإلرهابية اليت قام هبا
املتطرفون اليمينيون مثل (أندرس هبرينغ بريفيك) يف النرويج ،استمرت القوى األمنية يف مجيع أحناء
أورواب واملمكلة املتحدة يف التغاضي عن هتديدات التطرف اليميين ،وأغفلت رئيس وزراء اململكة
املتحدة ترييزا ماي التطرف اليميين متاماً خالل خطاهبا حول األمن يف مايو  ،2017على الرغم من
ارتفاع اهلجمات على املسلمني واألقليات األخرى منذ التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب يف عام  2016واغتيال انئب حزب العمل ( )MPجو كوكس من قبل أحد النازيني اجلدد
قبل ذلك بفرتة قصرية .وبعد اهلجوم بسيارة على املسلمني يف فينسربي ابرك أقرت رئيس الوزراء ماي
أن التطرف اليميين يشكل خطراً حقيقياً.108ويف الواقع ،هناك عدد متزايد من احملللني الذين الحظوا
امليول املتزايدة للتطرف اليميين يف العامل الغريب حيث مل أيخذ ابحلسبان برامج مكافحة التطرف
مثل برانمج املنع على نطاق واسع ،وحىت اآلن ،اقتصر قدر كبري من التهديد على مشال وشرق
أورواب ،فضالً عن الوالايت املتحدة ،109ومع ذلك ،والسيما منذ عام  ،2016أظهرت اجملموعات
اليمينية املتطرفة يف مجيع أحناء العامل بصورة متزايدة عالمات على التماسك والتعاون والتقارب.110
وقد اعرتف جملس األعيان ابملخاطر املتزايدة اليت يقوم هبا التطرف اليميين ،ونصح احلكومة بزايدة
التمويل لربانمج املنع من أجل التصدي للتطرف اليميين يف عام .1112017
وتظهر التجربة الغربية مع التطرف اليميين حىت اآلن كيف أن نتائج التهديدات املتطرفة من
األكثرية غالباً ما يتم جتاهلها لصاحل هتديد متطرف من األقلية ،اليت متيل إىل أن تصبح حديث
107. Strømmen, Øyvind. “Violent ‹Counter-Jihadism›”, Foreign Affairs, 27-July-2011, <https://
www.foreignaffairs.com/articles/northern-europe/2011-07-27/violent-counter-jihadism>,
][Accessed 08-August-2017
108. Kazmi, Zaheer, “British Counterterrorism After the Election”, Foreign Affairs, 22-July-2017,
<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2017-06-22/british-counterterrorism]after-election>, [Accessed 07-August-2017
109. Adler-Bell, Sam. “Why Are We Blind to Right-Wing Terrorism?”, The Century Foundation,
26-June-2015, <https://tcf.org/content/commentary/why-are-we-blind-to-right-wing-terrorism/>,
][Accessed 08-August-2017
110.
Amarasingam, Amarnath; Davey, Jacob. “Far-Right Movements Are Starting to
Converge, Posing An Ever Greater Risk”, The Mantle, 19-July-2017, <www.mantlethought.
org/international-affairs/far-right-movements-are-starting-converge-posing-ever-greater-risk>,
][Accessed 08-August-2017
111. «Counter-Extremism: Second Report of Session 2016-17”, House of Lords, p. 12
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اجلميع ،وهذه مشكلة ميكن أن تصبح خطرية حينما يكون الصراع دينياً يف طبيعته؛ وابلنظر إىل
أمر جيب متييزه وتطبيقه على مساحات أكرب منه يف
التوافق الديين احلساس يف العراق ،فإن هذا ٌ
اململكة املتحدة.
التطبيق املقارن لربامج مكافحة التطرف يف العراق
واليوم ،يقرتب العراق من هناية حربه داعش .وقد طُردت اجملموعة من مجيع املدن الكربى
مبا يف ذلك املوصل ،112وجمموعة من األراضي يف ريف األنبار؛ ومع ذلك ،فقد تسببت احلرب يف
خسائر فادحة على اجملتمع العراقي ،وستحتاج العديد من املدن إىل إعادة بناء بعد أن عانت من
القصف اجلوي بسبب الصراع .ويشهد أغلب الساكنني يف تلك املدن وكثري منهم من العرب السنة،
على وحشية داعش منذ البداية ورفضوا أيديولوجية اجلماعة املتطرفة؛ ومع ذلك ،بذل التنظيم جهداً
كبرياً يف غسل أدمغة املواطنني -والسيما األطفال منهم -الذين يسكنون على األراضي اليت احتلها
من أجل نشر عقيدهتم ،وتعرض العديد من هؤالء العراقيني خلطر االنضمام إىل التطرف بسبب
فقدان الرعاية والدعم املناسبني حلمياهتم من داعش.
توافق اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف يف العراق
هل ميكن لربانمج املنع بل واسرتاتيجية مكافحة التطرف كاملةً يف اململكة املتحدة أن يكوان
عائقاً أمام هذا التطرف؟ وبنح ٍو خمتصر ،فإن الظروف بني العراق واململكة املتحدة متباينة جداً فيما
يتعلق بربانمج املنع لتطبيقه بنح ٍو مناسب يف العراق ،وفضالً عن ذلك ،تشري املشكالت الكثرية
املذكورة آنفاً إىل أن الربانمج يعاين من عدد من النقوصات اخلطرية .ومع ذلك ،فإن هذه االنتقادات
الضخمة املوجهة حنو برانمج املنع واالسرتاتيجية الربيطانية الواسعة ملكافحة التطرف ال ينبغي أن
تكون سبباً لتشويه مسعة الربانمج أبكمله بل لتحسينه ،وهذا هو رأي خرباء مكافحة التطرف أمثال
(هومرا خان وجميد نواز) وكذلك الناشط املوايل لربانمج املنع (كالسون بشري) ،وهم مجيعاً يعرتفون
أبن هناك العديد من اجلوانب لربانمج املنع اليت حتتاج إىل إصالح ،ولكنهم الحظوا أن الربانمج
يقدم أمنوذجاً واعداً وغري تقليدي حنو مكافحة التطرف.
ويف حني أن ظروف كل من اململكة املتحدة والعراق متباينة إىل حد كبري ،فإن أحد العناصر
احملددة يف برانمج املنع يطبق بدرجة كبرية على العراق؛ وهو النهج الذي يركز على اجملتمع من
112. Haiwja, Tal Afar as of August 2017
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األساس إىل القمة من أجل مكافحة التطرف .إن احلرب ضد داعش مل تدمر املدن والصناعات
فحسب ،بل إهنا أضرت ابلعديد من مؤسسات الدولة؛ ونتيجة لذلك ،ما تزال املنظمات القبلية
والدينية من أقوى مؤسسات اجملتمع املدين على أرض الواقع ،فكل من القبائل واملؤسسات الدينية
ذات تسلسل هرمي إىل ٍ
حد كبري؛ وابلتايل فهي تفضي إىل برانمج من شأنه أن يرى الشخصيات
الدينية وشيوخ العشائر كقادة للمجتمع احمللي يتعاملون مع الدالئل على وجود التطرف بني أفراد
جمتمعهم .ويف ظل هذا األمنوذج ،لن حتتاج احلكومة العراقية إىل تدريب بريوقراطية واسعة غري مؤهلة
للدعم ،بل عليها أن تنفق املوارد من أجل حتديد وتدريب الشخصيات القبلية والدينية امللتزمة
برؤية العراق موحداً بغض النظر عن الدين أو االنتماء العرقي؛ وستكون احلكومة العراقية الئقة
متاماً لالستفادة من روح الوحدة الوطنية السائدة يف مجيع أحناء العراق نتيجة هلزمية تنظيم داعش
واملساعدة يف دعم أصوات األفراد العراقيني.
وحياجج الكاتب أبن أمنوذج املنع ميكن أن يتممه أيضاً فروع أخرى من اسرتاتيجية اململكة
املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وهي املسارات الثالثة األخرى «املتابعة ،واحلماية ،واإلعداد»؛ ألن
احلد من األضرار واخلسائر يف األرواح النامجة عن اهلجمات اإلرهابية سيؤدي ابلتايل إىل احلد من
االستقطاب عرب البلد؛ مما يسمح بتنفيذ سياسات لوقف التطرف وحتقيق املصاحلة بسهولة أكرب.
برامج مكافحة التطرف يف أملانيا ومدى توافقها مع العراق
ميكن دعم برانمج املنع الذي يركز على اجملتمع من خالل تلقي اإلشارات من برانجمي
مكافحة التطرف املستخدم يف أملانيا :ومها ( )EXITو( .)Hayatأما ( )EXITفهو برانمج
وقف التطرف الذي يتعامل على وجه التحديد مع أولئك الذين كانوا من أتباع اجلماعات النازية
اجلديدة أو املتطرفني اليمينيني ،ويتخذ ( )EXITهنجاً ذا شقني يف شجب التطرف وجرائم
الكراهية ،ويف الوقت نفسه يعرض على أفراد هذه اجلماعات خمرج هلم ،ويُقدم للمشاركني يف
الربانمج وجهات نظر بديلة عن احلركات املتطرفة من خالل أسئلة جمتمعية وأفكار انقدة ،ويف هناية
املطاف إقناعهم بقطع العالقات مع اجلماعات نفسها ،وفضالً عن دعم العمال ،توظف املنظمة
علماء نفس ،وتوفر احلماية للمشاركني يف حالة اهلجمات الثأرية .113وإن النهج متعدد اجلوانب من
( )EXITيضعها يف موضع فعال وفريد لفهم أسس احلركات الفاشية ،فضالً عن أفضل الطرق
لتشويه مسعتهم ،وعلى الرغم من أن داعش معارضة متاماً ،فإهنا تشارك يف عدد من الدالالت
االستبدادية عن احلركات الفاشية؛ وابلتايل ميكن للمنظمة أن تقدم رؤى فريدة من نوعها للتعامل
]113. «Aims”, EXIT, <www.exit-deutschland.de/english/?c=aims>, [Accessed 08-August-2017
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مع التطرف اإلسالمي.
والواقع أن الربانمج الثاين ملكافحة التطرف يف املانيا ،وهو ( )Hayatيرتكز بشكل صريح
إىل ( ،)EXITولكنه يستهدف املتطرفني اإلسالميني يف أملانيا .والفرضية الرئيسية للـ ()Hayat
تضع األسر يف واجهة عملية إصالح التطرف على أساس أن التعاليم اإلسالمية تعطي أمهية كربى
حنو احرتام الوالدين ،ويعرتف الربانمج أيضاً أبن الوالدين مالئمان أكثر لتغيري عقول أطفاهلم،
وابلتايل تزويد اآلابء بتوجيهات حول أفضل الطرائق للتواصل مع أطفاهلم وإقناعهم ابلتخلي عن
األيديولوجية املتطرفة .وكما هو احلال مع ( ،)EXITويقدم الربانمج بعد ذلك سلسلة من برامج
الدعم من أجل تطبيعها مرة أخرى يف اجملتمع114؛ فهذا الربانمج مناسب بنحو فريد للعراق حيث
تؤدي الروابط العائلية والقبلية دورا ً كبرياً يف دعم الشبكات واجملتمع املدين.
برامج مكافحة التطرف يف املغرب ومدى توافقها مع العراق

ويف حني أن برامج مكافحة التطرف وبرامج إصالح التطرف املذكورة آنفاً تقدم توجيهات
هامة بشأن كيفية تطبيق برانمج مماثل يف العراق ،فإن مجيع هذه الربامج أتيت من بلدان غري إسالمية.
وحىت يف أكثر الدول تقدماً ،فإن هذه الربامج كانت تتعامل مع احلاالت الفردية كحاالت فردية
وال تنظر إليها من منظور إسالمي ،وميكن رسم اسرتاتيجية مكافحة التطرف يف البالد حىت أاير
من عام  2003حينما نظم  14شخصاً هجمات انتحارية متزامنة يف الدار البيضاء ،وقد طالت
اهلجمات على هذا البلد الذي طاملا كان يعد نفسه ينبوعاً لإلسالم املعتدل وكان يف مأمن من
التطرف ،وقد نفذت احلكومة املغربية سلسلة من السياسات من أجل إصالح قانون األسرة ،وزادت
بنح ٍو كبري من دور املرأة ومركزها يف اجملتمع ،ووضعت برانجماً تدريبياً رائداً للواعظات من السيدات
اللوايت يطلق عليهن اسم «املرشدات» ،115وابلتزامن مع ذلك بدأت اململكة بتعديل شامل لكيفية
تدريس اإلسالم وتفسريه ونشره ملواطنيه ،ومن خالل العمل عرب وزارة الشؤون اإلسالمية والرابية
احملمدية من العلماء -جملس علماء الدين املعني من قبل امللك -وضعت احلكومة رداً على السخرية
وعدم شرعية وتشويه مسعة التفسريات اجلوهرية للقرآن؛ وقد أصبح املشروع جاهزاً للتطبيق ابلكامل
مع افتتاح معهد حممد السادس يف عام .116 2015
114.Oltermann, Philip. “Crackdown on British jihadis to include ‹deradicalising› scheme from
Germany”, The Guardian, 27-August-2017, <https://www.theguardian.com/uk-news/2014/aug/27/
]crackdown-british-jihadis-youths-german-hayat-home-office>, [Accessed 08-August-2017
115. Berman, Ilan. “Morocco›s Islamic Exports”, 12-May-2016, Foreign Affairs, <https://www.
]foreignaffairs.com/articles/2016-05-12/moroccos-islamic-exports>, [Accessed 09-August-2017
116. Ibid
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على الرغم من أن غالبية طالب اجلامعة مغاربة ،فإن املدرسة حتلم ابحلصول على الرتكيز
الدويل .وقد درس فيها جمموعة من رجال الدين القادمني من عدد من الدول مبا فيها تونس وروسيا،
وتتطلع احلكومة إىل جعل الكلية معروفة على املستوى الدويل ،وفضالً عن الدراسات الدينية،
يتكون املنهاج الدراسي من  30مادة منفصلة وتنقسم املواد ابلتساوي بني دينية وإنسانية؛ وابلتايل
حيصل الطالب على التعليم يف مواضيع العلوم االجتماعية مثل الفلسفة وعلم النفس ،فضالً عن
إعطائهم دروساً يف اجلغرافيا والتأريخ والسياسة يف البلد الذي أتوا منه .ويف الوقت نفسه ،يُدرس
التدريب املهين يف أربعة جماالت منفصلة هي :اهلندسة الكهرابئية ،والزراعة ،واخلياطة ،واستخدام
احلاسوب .117أما هدف اجلامعة األساس هو جذب أكرب عدد ممكن من الراغبيني عرب العامل من
أجل «املساعدة وبفاعلية يف مكافحة اإلسالم املتطرف واملسامهة يف اعتماد التفسري الصحيح
فضال عن تبين نسخة من اإلسالم تتناقض مع التأويالت املتطرفة
لإلسالم يف مجيع أحناء العامل»ً ،118
اليت يقوم بنشرها تنظيم القاعدة وداعش ،فإن املناهج الدراسية للجامعة تسمح أيضاً لرجال الدين
أبن يكون لديهم نظرة مدروسة ومطلعة عن العامل الذي يتناسب مع العصر احلديث ،وفضالً عن
ذلك -ويف دعم التفسري املوحد لإلسالم -تواجه املدرسة نقصاًكبرياً يف رجال الدين املعتمدين وذو
مقام كبري يف املذهب السين.
خيص العراق ،فإن وجود مثل هذه املؤسسة التعليمية ميثل فرصة كبرية ملكافحة
وفيما ُّ
التفسريات املتطرفة لإلسالم ،وهنالك العديد من رجال الدين السنة عرب أحناء العامل الذين وقفوا ضد
داعش وعارضوا صورة اإلسالم اليت كان ينشرها هذا التنظيم ،ومع ذلك ،كانت تلك الشخصيات
اليت عارضت التنظيم ما هي إال أفراد مستقلون وال ينضمون اىل هيكل تنظيمي يتم تزويدهم
ابملعدات والدعم األيديولوجي حني احلاجة مما يسمح للدعاة املتطرفني من تنظيم داعش إبيذائهم.
وابلتايل فإن تعيني رجال دين منظمني حيملون وجهات نظر معتدلة ويكونون أصحاب أحاديث
ورواايت تدعو اىل االلتحام الداخلي من أجل إصالح اإلسالم مع العامل املعاصر وستكون أداة
فاعلة يف حمو البقااي العقائدية والفكرية لداعش.
وقد اقرتح هذا األمنوذج الشيخ خالد املال وهو شيخ سين ابرز ،ومنافس شديد للطائفية
والكراهية ذات الدوافع الدينية ،وعلى غرار احلكومة املغربية ،طرح املال فكرة إنشاء كلية فكرية
موحدة ومنظمة على أساس اإلسالم السين وضد اإلسالم السين املتطرف الذي نشره تنظيما داعش
117. Ibid
118. Ibid
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والقاعدة ،واقرتح املال أن -وعلى املدى الطويل -من املمكن أن تكون هذه املؤسسة مسؤولة عن
إصدار خطب اجلمعة (اخلطبة) يف مجيع أحناء العراق للحفاظ على التماسك الديين .وال يوافق
املؤلف على هذا االقرتاح األخري ويعتقد أن هذه السياسة قد تؤدي إىل فقدان شرعية رجال الدين
بني السكان األصليني ،مشرياً إىل أن هذه املخاوف موجودة ابألساس يف مصر حيث وضعت
هناك سياسة مماثلة119؛ ومع ذلك ،يعتقد املؤلف أن فكرة إنشاء كلية سنية موحدة لألفكار لتقدمي
نسخة عقائدية متماسكة ومعتدلة عن اإلسالم السين يف العراق هي فكرة واعدة جداً؛ لذلك يوصي
الكاتب أبن حتدد احلكومة العراقية شخصيات دينية مثل املال ،وأن تقيمهم يف معهد حممد الرابع من
أجل حتديد ما إذا كان من املمكن أن تتآزر جهود مكافحة التطرف بني العراق واملغرب.
اخلالصة
كما عرضت ورقة البحث هذه مطوال ،فإن تعريف ما يشكله التطرف ومواصلة حتديد
التطرف العنيف وغري العنيف ومكافحة التطرف يظل علماً غري دقيقاً ،حىت بعد سنوات من
املناقشات والتداوالت حول املصطلحات .فقد أشارت هذه الورقة إىل أن تعريف هذه املصطلحات
اختلف ليس فقط بني خمتلف البلدان ،ولكن أيضاً بني خمتلف احلكومات يف بلد واحد؛ ومع ذلك،
فإن الكثري من تعاريف التطرف تشدد على إضعاف النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي
القائم ،الذي غالباً ما يكون عنيفاً.
ويف حني أن العثور على تعريفات دقيقة للتطرف والتطرف العنيف وغري العنيف كان مسعى
بعيد املنال ،فقد حقق احملللون األمنيون واملسؤولون احلكوميون مزيداً من النجاح يف حتديد االجتاهات
واألمناط املشرتكة يف متييز األفراد املعرضني للتطرف واملعرضني خلطر أن يصبحوا راديكاليني (أو يف
طور أن يصبحوا كذلك ) .وقد سلطت هذه الورقة الضوء على هذه االجتاهات واألمناط كجزء من
سياق الفصول الالحقة حيث مت تفصيل اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف.
ومع وجود الدالئل والعمليات املتضمنة يف سياق التطرف ،قامت هذه الورقة يف وقت الحق
بتفصيل اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف ،وابلتزامن مع برانمج املنع ونظام إحالة القناة.
وقدمت تفاصيل عن كيفية تعامل احلكومة الربيطانية مع اسرتاتيجية مكافحة التطرف ،والرتكيز على
برانمج املنع ملواجهة التطرف اإلسالمي الذي مت حتديده كونه أكرب هتديد متطرف تواجهه اململكة
119. «Egypt orders Muslim preachers to deliver identical weekly sermons”, Reuters, 12-July-2016,
]<www.reuters.com/article/us-egypt-islam-idUSKCN0ZS2FI>, [Accessed 08-August-2017
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املتحدة .وتناولت الورقة ابلتفصيل كيف تقوم احلكومة الربيطانية بتحديد األفراد املعرضني خلطر
التطرف وتقدم هلم الدعم الذي مينع املتطرفني من صعود املنصات اليت ينشرون من خالهلا وجهات
نظرهم.
وقد بني البحث يف وقت الحق عدداً من املخاوف املتعلقة ابسرتاتيجية مكافحة التطرف
وبرانمج املنع ،وعلى الرغم من مالحظة عدد من املخاوف احمليطة ابلرقابة والتنفيذ العملي ،فإن
مصدر القلق األساس انبع من وجود اجملتمعات اإلسالمية يف بريطانيا .وأشار البحث إىل أن أكثر
من نصف إحاالت القناة تشمل املسلمني على الرغم من أن املسلمني يشكلون حنو  ٪5فقط من
السكان ،وكثري من هذه اإلحاالت كانت نتيجة أخطاء غري مقصودة أو ضارة أو من سوء الفهم؛
وأدت ابلتايل إىل اعتبار الربانمج «ساماً» من قبل الشعب .وحددت ورقة البحث أيضاً خماوف
جدية تتعلق ابلتطرف اليميين الذي تتغاضى عنه الربامج املعنية على الرغم من الدالئل العديدة اليت
تسلط الضوء على خطورة هذه اجلماعة وعدم تنظيمها .وينبغي الرتكيز على الفشل يف هذه املواضع
إذا كانت اسرتاتيجية مكافحة التطرف الربيطانية مالئمة يف بيئة جديدة.
وأخرياً ،قيمت الورقة ما إذا كان ميكن تطبيق االسرتاتيجية الربيطانية ملكافحة التطرف
وبرانمج املنع على وجه اخلصوص على العراق يف ظل حربه ضد املتطرفني اإلسالميني ،وخلصت إىل
أن هناك عهداً مهماً يف النهج الذي يرتكز إىل اجملتمع الذي يدعمه برانمج املنع بسبب املؤسسات
العائلية والقبلية والدينية اليت ُّ
تعد من أكثر اجلوانب مرونة وفاعلية للمجتمع املدين يف العراق احلايل.
وقد حددت هذه الورقة أيضاً مؤسسات التعليم الديين املغريب كوسيلة واعدة لتعزيز اجملتمع املدين
الديين يف العراق من خالل توجيه رجال الدين حنو رؤية معتدلة وشاملة لإلسالم .وابملثل ،فقد مت
حتديد برامج مكافحة التطرف األملانية ( )EXITو( )Hayatكإضافات عملية لالسرتاتيجيات
الربيطانية يف مكافحة التطرف ،مع وجود احتمال قوي إلمكانية تطبيقها يف السياق العراقي.
تبي أن احلكومة العراقية لديها عدد من سياسات
وعليه ،فإن االستنتاجات النهائية للبحث نَّ
مكافحة التطرف الواعدة اليت ميكن أن تقتبسها لصياغة إسرتاتيجيتها اخلاصة يف مكافحة التطرف
بعد هزمية تنظيم داعش .ويوصي املؤلف احلكومة ابالستفادة من روح الوحدة الوطنية اليت ما تزال
مسيطرة على الشارع العراقي يف أعقاب هزمية التنظيم ،وأن تطمح بناءً على ذلك إىل تعزيز اهلوية
العراقية من أجل حتقيق التوافق واإلصالح بني الفئات املختلفة دون أن تتعرض لالخرتاق من قبل
أجندات متطرفة.
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