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تقدمي 

ي�صهد العامل تنامي موجات التطرف العنيف باأ�صكالها املختلفة، مما 

االأمم  منظومة  داخل  �صواء  اهتماما خا�صا،  املو�صوع  اإيالء  ا�صتدعى 

املتحدة اأو املنظمات االإقليمية واملخت�صة اأو من طرف الدول والهيئات 

املدنية.

وقد اعتمدت عدة اإعالنات وخطط عمل، كما اتخذت اإجراءات ت�رضيعية 

واأمنية وغريها ملواجهة هذا التهديد لالأمن وال�صالم.

اأن  على  للتقييم،  كاف  وقت  مرور  بعد  دوليا  االتفاق  ح�صل  وقد 

الت�صدي للتطرف العنيف يف �صياق تدابري مكافحة االإرهاب بعد 11 

اأمام ظهور جيل جديد من اجلماعات  �صتنرب مل يعد كافيا كمقاربة 

العمل  خطط  تطوير  ا�صتدعت  جديدة  واأ�صكال  و�صائل  وا�صتعمال 

واملقاربات، مع اعتماد نهج ت�صاركي بني املوؤ�ص�صات احلكومية، ومنها 

االأمنية، يف عالقة باملجتمع وخمتلف الفاعلني داخله، وحت�صني الثقة 

والتوا�صل مع املواطنني وو�صع الربامج الالزمة لذلك.

ملكافحة  وطنية  خطط  و�صع  ي�صتوجب  العمل  هذا  اأن  �صك  وال 

خمتلف  بخ�صو�س  والبحوث  املعرفة  على  قائمة  العنيف،  التطرف 

ذات  اال�صرتاتيجيات  واعتماد  انتعا�صها  ومرتكزات  الظاهرة  مكونات 

البعد اال�صتباقي ملكافحتها.

�صحيح اأن البعد االأمني هام و�رضوري يف هذه املعركة، اإال اأن مفهومه 

ات�صع ليجعل منه ق�صية جمتمعية و�صيا�صة عمومية ت�صتدعي ا�صرتاك 

وم�صاهمة اأطراف متعددة لك�صب هذا الرهان.
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تهديدا  ي�صكالن  واالإرهاب  العنيف  التطرف  الأن  اأمنية،  املواجهة  اإن 

حقوق  انتهاك  �رضوط  يوفران  ثمة  ومن  واال�صتقرار،  وال�صالم  لالأمن 

االإن�صان و�صيادة القانون، ويعيقان متطلبات التنمية. غري اأن ذلك مل 

يعد كافيا لوحده اأمام تعدد اأ�صكال منوه وا�صتمراريته.

لذلك تبلورت عنا�رض خطط متعددة االأبواب للوقوف يف وجه هذا 

التحديد ، �صواء داخل االأمم املتحدة، اأو املنظمات املخت�صة كاملفو�صية 

املتحدة  االأمم  برنامج  اأو  اليون�صكو،  اأو  االإن�صان  حلقوق  ال�صامية 

االإمنائي، تدعو اإىل اعتماد مقاربة متكاملة باأبعادها الرتبوية والفكرية 

االإٌن�صان يف  حقوق  ومقاربة  ثقافة  جعل  مع  والت�صاركية،  والتنموية 

�صلب هذا البناء.

وقد انخرط املغرب، يف م�صار هذا التطور، وبلور مقاربة حاولت اعتماد 

هذا البعد ال�صامل والتكاملي يف مواجهة هذا التهديد. وتعترب هذه 

الدولية، رغم ما قد ي�صجل من  التجارب  اأهمية �صمن  التجربة ذات 

خ�صا�س هنا وهناك ل�صمان النجاعة والفعالية يف ذلك على م�صتوى 

وملتطلبات  االأهمية  لهذه  واعتبارا  وال�صلوكات.  والعقليات  الثقافة 

تطوير الروؤية، وتفعيل مكوناتها ارتاأى مركز درا�صات حقوق االإن�صان 

والدميقراطية وموؤ�ص�صات فريدريت�س اإبريت تنظيم هذا اللقاء للوقوف 

على بع�س اأوجه هذه التجربة

تدبري  يف  املبا�رضة  املداخل  بع�س  على  الوقوف  املنظمون  حاول  لقد 

املو�صوع، والتفكري امل�صرتك يف اأدوار فاعلني غري مبا�رضين، كمحطة 

الإر�صاء عنا�رض للمعرفة واالطالع على املنجز فيها واملطلوب.

اإننا ال ندعي االإحاطة ال�صاملة مبتطلبات معركة ا�صرتاتيجية ت�صتوجب 

خططا وبرامج وانخراطا وتفاعال من طرف اجلميع، كما تتطلب تتبعا 

الدميقراطي  املجتمعي  البناء  للتجربة ق�صد حت�صني م�رضوع  وتقييما 
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مما يتهدده، مع ا�صتح�صار االإن�صان يف �صلب هذه العملية، واحلر�س 

على �صمان العدل واحلرية و�صيادة القانون يف جمتمع دميقراطي.

اإنها حمطة جديدة من التفكري ناأمل اأن ت�صاهم يف فتح اأفق للخو�س 

ومعرفة  اأدوات  من  مبا ميكننا  وم�صوؤولية  التحديات مبو�صوعية  يف 

تغني كل الفاعلني لالإ�صهام بفعالية يف ك�صب هذا الرهان.

 

�شيا �شتوري�س

 �ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة 

فريدري�س �إيربت بالرباط

�حلبيب بلكو�س

 رئي�س مركز در��شات حقوق

�لإن�شان و�لدميقر�طية





�جلل�شة �لفتتاحية

• �ل�شيدة �شيا �شتوري�س،	

 �ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة فريدري�س �إيربت بالرباط

• �ل�شيد �حلبيب بلكو�س، 	

رئي�س مركز در��شات حقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية
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كلمة �ل�شيدة �شيا �شتوري�س،

�ملمثلة �ملقيمة ملوؤ�ش�شة فريدري�س �إيربت بالرباط 

ال�صيد رئي�س مركز درا�صات يف حقوق االإن�صان والدميقراطية،

ال�صيدات وال�صادة املتدخلون،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو و�صائل االإعالم، احل�صور الكرمي

بكم  اأرحب  اأن  البداية  اأود يف  اإيربت،  فريدريك  موؤ�ص�صة  عن  نيابة 

واأ�صكركم بحرارة على ا�صتجابتكم لدعوة منظمي هذه الندوة.

جميع  يواجهان  تهديدين  ي�صكالن  والتطرف  االإرهاب  اأن  �صك  ال 

البلدان يف  املا�صية، عانت ع�رضات  �صنة   الع�رضين  فعلى مدار  الدول. 

مناطق خمتلفة من العامل من نتائج واآثار العديد من الهجمات االإرهابية 

والبنيات  االقت�صاديات  ودمرت  االأبرياء،  من  االآالف  بحياة  اأودت  التي 

االجتماعية وال�صيا�صية للعديد من الدول.

هكذا، وعلى الرغم من اأن املغرب كان م�رضًحا الأربع هجمات اإرهابية، 

ومو�صوعا للعديد من التهديدات، فقد جنح يف بلورة مقاربة ا�صتباقية 

ت�صتهدف  التي  االإرهابية  املوؤامرات  معظم  وتفكيك  ر�صد  من  مّكنته 

النظام العام  وتهدد حياة و�صالمة املواطنني.

تعتمد هذه املقاربة، ب�صكل اأ�صا�صي، على اجلانب االأمني، من خالل 

املكتب املركزي لالأبحاث الق�صائية ، وغريه من م�صالح االأمن الوطني.

غري اأنه واأمام املخاطر والتهديدات املتزايدة، املرتبطة باجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية وبتطور التكنولوجيات اجلديدة، مت اعتماد مقاربة متعددة 
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التنمية  على  الرتكيز  مع  العنيف،  التطرف  ملكافحة  والقطاعات  االأبعاد 

االجتماعية واالقت�صادية.

ويف هذا ال�صياق، مت و�صع برامج ملكافحة الفقر واله�صا�صة واحلرمان 

بهدف احلفاظ على كرامة املواطنني ومنع ا�صتغالل الفقر وه�صا�صة البع�س 

ال�صتقطابهم وحتري�صهم على امل�صاركة يف م�صاريع التطرف العنيف.

مع ذلك، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة ملحاربة االإرهاب والتطرف 

قائمة، حيث ت�صكل  زالت  املغرب ما  تتهدد  التي  املخاطر  فاإن  العنيف، 

عودة »اجلهاديني« املغاربة من اجلبهتني ال�صورية والعراقية تهديًدا قويا 

الدولة  تنظيم   املنخرطني يف  املغاربة  ال�صباب  واأن عدد  فعليا، خا�صة 

االإ�صالمية )داع�س( يتجاوز 1000 �صخ�س، كما اأن االأمن على امل�صتوى 

االإقليمي مازال �صعيفًا، واأن عدة جماعات متطرفة ما زالت ن�صطة يف 

منطقة ال�صاحل وال�صحراء.

يف هذا ال�صياق، جتدر االإ�صارة اإىل الدور احلا�صم الذي ميكن اأن تلعبه 

مكونات املجتمع املدين وغريها من الفاعلني ال�صيا�صيني واالجتماعيني 

ويف جمال حقوق االإن�صان على م�صتوى الوقاية والتتبع والتعبئة والرتافع 

من اأجل تعزيز االأمن وال�صالم، ومواجهة التهديدات االإرهابية والتطرف 

العنيف.

ال�صيدات وال�صادة

تاأتي هذه الندوة حول التطرف العنيف لت�صليط ال�صوء على حتديات 

هذه الظاهرة واأدوار خمتلف اجلهات الفاعلة، ولت�صاهم يف التفكري يف 

كيفية بلورة اإ�صرتاتيجية مندجمة ملكافحة التطرف العنيف .

حتقيقا لذلك، وجهت موؤ�ص�صة فريدريك اإيربت ومركز درا�صات حقوق 

االإن�صان والدميقراطية، اإىل ممثلني للم�صالح االأمنية وجامعيني وفاعلني 
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كل  امل�صاهمة،  ق�صد  الندوة  هذه  حل�صور  الدعوة  املدين  املجتمع  يف 

ح�صب جمال ا�صتغاله، يف بلورة عنا�رض اأجوبة على التحديات املطروحة.

�صكرا على ح�صن اإ�صغائكم واأمتنى النجاح لندوتكم.
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كلمة �لأ�شتاذ �حلبيب بلكو�س

رئي�س مركز در��شات حقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية

ال�صيدة املمثلة املقيمة ملوؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت بالرباط

ال�صيدات وال�صادة 

اأود، يف البداية،  اأن اأرحب واأ�صكر جميع امل�صاركات وامل�صاركني على 

التجاوب الذي وجدناه لديكم ولدى املوؤ�ص�صات املعنية مبو�صوع التطرف 

املندوبية  اأو  الوطني  لالأمن  العامة  باملديرية  االأمر  تعلق  �صواء  العنيف، 

واملوؤ�ص�صات  القطاعات  وباقي  االإدماج  واإعادة  ال�صجون  الإدارة   العامة 

املدين  املجتمع  الباحثني وممثلي  ن�صكر  اأخرى، كما  احلكومية ووطنية 

وغريهم من امل�صاركني ذوي االجتاهات وامل�صارب املتنوعة.

لعمل  االأولية  احل�صيلة  على  التعرف  هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  اإن 

يف  تبلور  وما  العنيف،  التطرف  مبواجهة  مبا�رضة  املعنية  املوؤ�ص�صات 

هذه التجربة من م�صاريع وما حتقق من منجزات، خا�صة واأن التجربة 

املنطقة  �صعيد  على  خا�س  باهتمام  حتظى  معلوم،  هو  كما  املغربية، 

وعلى ال�صعيدين االأفريقي والدويل، �صواء ما تعلق مبقاربتها  اال�صتباقية 

يف التعامل من الزاوية االأمنية مع ظاهرة التطرف العنيف، اأو ما تعلق 

بالربامج  املرتبطة باإعادة االإدماج واالإ�رضاف على مراجعات الذات الذي 

قام بها االأ�صخا�س املتورطون يف هذه االأعمال والعائدين من مناطق 

اإعداد الربامج  الدينية ملواجهة اخلطاب املتطرف  ال�رضاع واحلرب ويف 

املوؤطر لهذه املمار�صات. 



عالقة  لها  اأخرى  جوانب  يف  التداول  الندوة،  هذه  يف  �صنحاول، 

مبا�رضة باملو�صوع، وخا�صة اجلانب الفكري واملدين، باعتبار اأن املقاربة 

باتخاذ  املتعلقة  الدويل،  امل�صتوى  على  �صتنرب   11 بعد  تبلورت  التي 

اأبانت عن  اأمنية باالأ�صا�س ملواجهة التطرف العنيف واالإرهاب   اإجراءات 

حمدوديتها، كما اأبانت اأن املواجهة يف هذا املجال ت�صمل مواجهة الفكر 

االنغالقي االإق�صائي، وبذلك فاإنها ال تقت�رض على اجلانب االأمني  على 

�رضورته واأهميته، بل ت�صمل اأي�صا اجلانب الفكري واالإيديولوجي، مع 

ما يتطلبه ذلك من تر�صيخ ثقافة املواطنة وحقوق االإن�صان، خا�صة واأن 

ا�صتهدافه  اإىل  اإ�صافة  العنيف،  التطرف  قبل  من  م�صتهدفة  القيم  هذه 

ال�صتقرار الدول واالأمن، مبا ينعك�س �صلبا على ق�صايا حقوق االإن�صان 

مقاربة  نهج  ي�صتدعي  ما  وهذا  املجاالت.  خمتلف  يف  والدميقراطية 

اأ�صمل تاأخذ يف االعتبار كون هذه املعركة لها اأبعاد متعددة، �صيا�صية 

واأمنية واجتماعية وثقافية واقت�صادية وتربوية اإ�صافة اإىل البعد االإعالمي 

يف هذه املواجهة، ناهيك عما يتعلق بالتفكري والتقييم امل�صتمر ملثل هذه 

الظواهر، ق�صد ر�صد التحوالت ومواطن القوة واخللل يف ا�صرتاتيجية 

وخمططات العمل ملواجهتها.

وي�صكل تنظيم هذه الندوة منا�صبة الإعادة طرح م�رضوع �صبق واأن 

باأهمية بلورة  املتحدة �صنة 2015، واملتعلق  امل�صادقة عليه باالأمم  متت 

ا�صرتاتيجيات وطنية يف مواجهة التطرف العنيف واالإرهاب على م�صتوى 

الدول، والذي جاء نتيجة تفكري وعمل متوا�صل لفريق من م�صتوى عال، 

اأدى اإىل بلورة العديد من االإعالنات واالتفاقات التي تبلورت من خالل 

لقاءات يف عدد من الدول وتوجت مبا �صمي »اإعالن الرباط«.

واأبعاده،  جوانبه  من خمتلف  للمو�صوع  نتطرق  مل  اأننا  نوؤكد  واإذ 

ال�صوء عليها والتفكري  اإليها لت�صليط  امل�صار  فقد اقت�رضنا على املحاور 

فيها خارج ال�صعارات واالأفكار املنمطة واجلاهزة،  والوقوف على ما مت 
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حتقيقه يف هذا الباب وتثمينه ف�صال على التداول بخ�صو�س التحديات 

التي ما زالت تنتظر بالدنا، واالأدوار التي على كل الفاعلني اال�صطالع 

بها، كل من موقعه، وجمال ا�صتغاله، يف جمال االأمن واالإعالم والثقافة 

العمومي  النقا�س  ف�صاءات  تو�صيع  تتطلب  املقاربة  هذه  اإن  والرتبية... 

وانخراط البحث العلمي وتعزيز  اأدوار املجتمع املدين يف املواكبة والتاأطري 

واالجتهاد؛ وهو ما ي�صتدعي تفكريا هادئا ناأمل اأم ي�صكل هذا اللقاء 

اأحد املداخل للم�صاهمة فيه.

واأود اأن اأ�صري اإىل اأن ندوة اليوم ت�صكل، اأي�صا، جزءا من ور�س ا�صتغل 

عليه مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية منذ حوايل 12 �صنة، 

ويتعلق باحلكامة االأمنية التي تناولناها من زوايا نظر متعددة وخمتلفة، 

امل�صتوى  على  �صواء  املجتمع  عرفها  التي  امل�صتجدات  مواكبة  من خالل 

ندوتنا  مو�صوع  ندرج  و�صمنه  ال�صيا�صي  اأو  املوؤ�ص�صاتي،  اأو  الت�رضيعي 

اليوم. 

مع  االإيجابي  التفاعل  على  لكم  ال�صكر  اأجدد  اأن  اأود  االأخري  ويف 

دعوة املركز، كما اأود اأن اأ�صكر موؤ�ص�صة فريدريك اإيربت على انخراطها 

يف هذه املحطة التي ت�صكل جزءا من برنامج تعاون انطلق منذ تاأ�صي�س 

املركز �صنة 2005، حيث متت ترجمة هذا التعاون يف اأن�صطة متعددة، واأن 

اأهنئها مبنا�صبة احتفالها مبرور 35 على تواجدها باملغرب اآمال اأن يتوا�صل 

عطاوؤها يف دعم الدميقراطية وحقوق االإن�صان





�ملحور �لأول:

�ملقاربة �حلقوقية و�ملوؤ�ش�شاتية
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»من �أجل تعزيز دور �لأمم �ملتحدة يف 

تطوير مقاربة حقوقية للوقاية من 

�لتطور �لعنيف«

�ملحجوب �لهيبة، �أ�شتاذ �لتعليم �لعايل

ال ميكن ملنظمة االأمم املتحدة، التي �صاهمت يف تطوير منظومة 

التطرف  حتدي  رفع  على  تعمل  اأن  االإن�صان،  حقوق  حلماية  كونية 

ا�صتيعاب طبيعة هذا  تعمل على  اإذا مل  العامل،  املتزايد عرب  العنيف 

التهديد اخلطري حلقوق االإن�صان. فالظاهرة مركبة ت�صتوجب حلوال 

منا�صبة ملعاجلتها من اأجل تطوير مقاربة �صمولية )اأوال(. كما اأن املقاربة 

االأمم  تدخالت  اإطار  يف  تواجه،  العنيف  التطرف  ملواجهة  احلقوقية 

املتحدة، حتديات عديدة تتطلب مراعاة كل االأطراف املعنية واعتماد 

الربامج الت�صاركية والداجمة )ثانيا(.

من  مركبة:  حلوال  ت�صتوجب  مركبة  ظاهرة  العنيف  التطرف  اأوال: 

اأجل مقاربة �صمولية

التطرف العنيف ظاهرة مركبة، وال يوجد حلد االآن تعريف دقيق لها. 

كما اأنها لي�صت ال جديدة وال خا�صة مبنطقة اأو بجن�صية اأو مبعتقد. كما 

توجد اأ�صكال عدة ومتنوعة من التطرف العنيف. وقد م�صت العديد من 

دول العامل، من خالل مظاهر هذه الظاهرة، التي ترتاوح ما بني عنف 

ذات طبيعة  العنف  من  اأخرى  واأنواع  املتطرف  والي�صار  املتطرف  اليمني 
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�صيا�صية اأو اجتماعية اأو دينية اأو اأيديولوجية. وكل هذه االأعمال ت�صرتك 

يف اأن فاعليها يلجوؤون اإىل العنف غري امل�رضوع للم�صاهمة يف حتقيق 

اأهداف غالبا ما تكون مبنية على اإيديولوجيات. 

يف ال�صنوات االأخرية، وعلى اإثر عمليات جماعات اإرهابية كالقاعدة 

وفتح  التطرف،  من  النوع  هذا  فكرة  حرام، تبلورت  وبوكو  وداع�س 

النقا�س حول كيفية معاجلة تهديداته. فخطابات الالت�صامح الديني اأو 

الثقايف اأو االجتماعي، التي تن�رضها هذه اجلماعات كانت لها نتائج 

اأرا�صي  يف  فبتحكمها  العامل.  مناطق  من  للعديد  بالن�صبة  وخيمة 

وا�صتعمالها لو�صائط التوا�صل االجتماعي لن�رض اأفكارها الهدامة على 

والكرامة  والعدالة  ال�صلم  قيم  على حتدي  تعمل  فاإنها  وا�صع،  نطاق 

ا�صتفحال  اإىل  اأدى  قد  العنيف  التطرف  انت�صار  فاإن  الب�رضية. وهكذا 

اأزمات اإن�صانية ال مثيل لها تتجاوز احلدود الوطنية. وقد ترتبت عنه 

تدفقات ملاليني الب�رض من ونحو مناطق النزاع يف اآن واحد، وذلك من 

خالل الباحثني عن ال�صالمة والنجاة واأولئك املغرر بهم يف النزاع، مثل 

زعزعة  بذلك يف  وي�صاهم  االأجانب«،  »املقاتلني  بــ  يعرف  اأ�صبح  ما 

ا�صتقرار املناطق املعنية. والتطرف العنيف ي�صمل اأكرث من امل�س باحلياة 

اأو ال�صالمة اجل�صدية لالأ�صخا�س وتدمري ممتلكاتهم. فهو ي�صمل اأي�صا، 

�صمن اأمور اأخرى، انتزاع اأو تدمري االأرا�صي والو�صائل االأخرى لالإنتاج 

االقت�صادي، وكذا اأ�صكال العنف اجلن�صي واالنتهاكات االأخرى حلقوق 

االإن�صان.

عالوة على ذلك، فاإنه بخالف الو�صف الذي تقدمه و�صائط االإعالم 

يف العامل باأ�رضه، فاإن التطرف العنيف ال يرتبط فح�صب بفعل االإرهابيني 

يف  وتعددا  تنوعا  اأكرث  فهو  االإ�صالم.  با�صم  الت�رضف  يدعون  الذين 

االأ�صكال، الأنه يتقاطع مع عدة انق�صامات دينية اأو عرقية اأو �صيا�صية اأو 

غريها. مثال، عنف اليمني املتطرف قد عرف منوا ملحوظا يف الغرب خالل 
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فاإنه قد يتجاوز االإرهاب  الدرا�صات،  ال�صنوات االأخرية، وح�صب بع�س 

.
1
اجلهادي بالواليات املتحدة االأمريكية

اأحد  عقود،  منذ  العنيف،  التطرف  فيه  اأ�صبح  الذي  الوقت  يف 

االن�صغاالت الرئي�صية ملتخذي القرار ال�صيا�صيني يف العامل، فاإن ا�صتمراره 

هفوات.  بدون  تطبيقها  اأو  م�صتدامة  حلول  اعتماد  �صعوبة  على  يدل 

اأكرث  اأ�صبحت  القرار  متخذي  توؤرق  التي  امل�صاكل  اأن  ذلك  اإىل  ي�صاف 

تعقيدا واأكرث تغريا من �صنة الأخرى.

لقد ازداد الوعي بواقع التطرف العنيف، واأدت مواجهته اإىل اعتماد 

اإال  االأمن.  اأ�صا�صا على  والوطني، مبنية  الدويل  امل�صتويني  تدابري، على 

العنف  تدبري  من  �صك  بال  التدابري متكن  هذه  كانت  اإذا  انه  تبني  اأنه 

واآثاره حني وقوعه، فاإنها لي�صت كافية على املدى الطويل. بل اإن التدابري 

االأمنية قد توؤدي اأحيانا اإىل تغذية هذه الظاهرة، خا�صة عندما تنتج 

عن الرد االأمني جتاوزات ويبتعد عن قاعدة التنا�صبية، اأو عندما ال تتم 

التطرف  اإن  للعنف.  م�صدرا  ت�صكل  التي  احلرمان  الأ�صكال  اال�صتجابة 

اإمكانية جعل  يق�صي على  والتدابري  الردود  ينتج عن مثل هذه  الذي 

االأ�صخا�س امل�صتهدفني، وهم يف الغالب �صباب، يتحولون اإىل �رضكاء يف 

بناء جمتمعات �صلمية. فهوؤالء ال�صباب، الذين كان باإمكانهم اأن يكونوا 

بالن�صبة  للتوظيف  م�صدر  اإىل  يتحولون  املجتمع،  يف  منتجني  اأع�صاء 

للمتطرفني، خا�صة مع وجود عوامل اأخرى للخطر، مثل �صوء احلكامة 

.
2
و�صعف امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية

1-  Charles  Kurzman et David Schanzer, «The Growing Right-Wing Terror Threat », New York 
Times, 16 juin 2015, disponible à www.nytimes.com/2015/06/16/opinion/the-other-terror-threat.
html ; Sirkku Hellsten, «Radicalisation and Terrorist Recruitment among Kenya’s Youth», Nordic 
Africa Institute, février 2016, disponible à www.files.ethz.ch/isn/196275/FULLTEXT01.pdf

2 - Lyndsay McLean Hilker et Erika Fraser, «Youth Exclusion, Violence, Conflict and 
Fragile States », Social Development Direct, 30 avril 2009, disponible à www.gsdrc.
org/docs/open/con66.pdf .
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 ولذلك فاإن تدابري الوقاية التي ت�صاعد على معاجلة االأ�صباب الكامنة 

للتدابري  فهي مكملة  اأولوية.  ذات  بل  ت�صبح �رضورية  املتطرف  للعنف 

العنيف من  التطرف  ملنع  امل�صبق  التدخل  االأمنية وت�صدد على �رضورة 

العمل على  املعنية ب�صكل خا�س من  الدول  اأنها متكن  االنت�صار. كما 

هذا  تطور  ت�صاهم يف  التي  للم�صاكل  امللمو�صة  والردود  احللول  اإيجاد 

امل�رضوعة،  املعنية ومطالبها  ال�صاكنة  احلر�س على حقوق  التطرف، مع 

للوقاية من جلوئها اإىل التعبري عن نف�صها بوا�صطة العنف. فهناك اأ�صباب 

مقاربة  تطوير  اأجل  من  ومعاجلتها،  ينبغي حتديدها  عميقة  جمتمعية 

وقائية �صلمية �صد العنف املتطرف.

وبالرغم  الوقائية،  املقاربة  لتطبيق  للتقدم  الرئي�صية  العوائق  اأحد  اإن 

يتمثل يف كون دعم  به،  اأ�صبحت حتظى  الذي  املتنامي  االهتمام  من 

ال�رضطة،  )تدخالت  االإرهاب  ملكافحة  التقليدية  لالأ�صكال  ال�صلطات 

املكر�صة  املجهودات  دائما  يتجاوز  االأجنبية...(   والتدخالت  واملراقبة، 

�صبيل  فعلى  العنيف.  للتطرف  العميقة  االأ�صباب  واإزالة  الوقاية  لتدابري 

املثال، يقدر باأن الواليات املتحدة االأمريكية خ�ص�صت 4،6 مليار دوالر 

للعمليات الع�صكرية ملواجهة »داع�س« ما بني غ�صت 2014 وغ�صت 2016 

فقط.  وينبغي مقارنة هذا الرقم مع حوايل 15 مليون دوالر التي اأنفقتها 

هذه الدولة �صنة 2016 يف كل العمليات املخ�ص�صة للوقاية من التطرف 

.
3
العنيف داخل وخارج حدودها

اإن الوقاية التي تعتمدها الدول غالبا ما ت�صتهدف، وب�صورة ح�رضية 

تقريبا، مواجهة اأعمال توظيف املجموعات املتطرفة. ولهذا ال�صبب، فاإنها 

ال تاأخذ بعني االعتبار اأن عدم اال�صتقرار ينتج تقريبا دائما عن ت�رضف 

3 - Eric Rosand, « Investing in Prevention: An Ounce of CVE or a Pound of 
Counterterrorism? », Brookings Institution, 6 mai 2016, disponible à www.brookings.
edu/blog/order-from-chaos/2016/05/06/investing-in-prevention-an-ounce-of-cve-or-a-
pound-of-counterterrorism/
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غري  بطريقة  العنف  ي�صتعملون  الذين  االآخرين  الفاعلني  من  جمموعة 

م�صموح بها. ومثال اليمن يعترب ذا داللة كبرية يف هذا ال�صياق، حيث 

اأنه منذ �صنوات واحلكومات وو�صائط االإعالم الغربية تقدم اليمن، قبل 

كل �صيء، كموقع خطري ي�صكل ملجاأ للقاعدة. ولكن يف الواقع، التهديد 

الكبري لال�صتقرار يف اليمن كان يتمثل يف التع�صفات يف ال�صلطة وعجرفة 

الطبقات احلاكمة... فكاأن الفاعلون الغربيون مل يكونوا يرون اإال م�صكل 

»التطرف العنيف«، ومل يعطوا، بالتايل، االأولوية للتدابري التي ت�صاهم يف 

تي�صري ا�صتقاللية املجتمع واالإ�صالحات البناءة، وهذا ما �رضع من توريط 

.
4
اليمن يف حرب بدون هوادة

اإذا كانت الدول تريد حقا مواجهة التطرف العنيف وو�صع حد له، فاإنه 

يتعني عليها اأن تنكب على ت�رضفاتها اخلا�صة. فاالأمر يتعلق يف نف�س 

الوقت باالنتظارات ال�رضيحة لربامج بناء ال�صلم واإجراء بحوث معمقة. 

فقد تبني مثال باأن 93 يف املائة من كافة الهجمات االإرهابية املرتكبة ما 

بني 1989 و2014 قد وقعت يف دول تعرف م�صتويات مرتفعة من اإرهاب 

الدولة )االإعدامات خارج نطاق القانون، والتعذيب، واالعتقال وال�صجن 

.
5
دون حماكمة، الخ...(

بربوز  وثيقة  عالقة  االأمريكية،  اخلارجية  ح�صب  الدولة،  ولعنف 

املنظمات املتطرفة العنيفة. فالدول التي تتجاوز فيها ن�صبة العنف املعدل 

التي ي�صل  والدول  ن�صوء منظمة متطرفة عنيفة.  فيها خطر  يت�صاعف 

فيها العنف اإىل اأعلى م�صتوياته، يزداد فيها بن�صبة اأربع مرات خطر ن�صوء 

.
6
منظمة متطرفة عنيفة

4 -Larry Attree, « Shouldn’t YOU Be Countering Violent Extremism? », Saferworld, 
14 mai 2017, disponible à https://saferworld-indepth.squarespace.com/shouldnt-you-
be-countering-violent-extremism .

5 - Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2016.

6- David M. Robinson, «Remarks at the Geneva Conference on Preventing Violent 
Extremism», 7 avril 2016, disponible à https://2009-2017.state.gov/j/cso/releases/
remarks/2016/255681.htm .
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يف تقريره املقدم للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف يناير 2016، خل�س 

االأمني العام ال�صابق بان كي مون العالقة بني ت�رضف الدول واالأ�صباب 

العميقة للتطرف، حيث اعترب اأن القمع والف�صاد وانعدام العدل عوامل، 

.
7
�صمن اأخرى، ت�صكل اأر�صية خ�صبة لال�صتياء والتطرف

جمموعة  االعتبار  يف  ناأخذ  عندما  جلية  التحدي  ج�صامة  وتبدو 

جديا  رجوعا  وت�صتوجب  التطرف  تطور  يف  ت�صاهم  التي  العوامل  من 

لل�صيا�صات الفعالة املنفتحة.  فقد اأح�صت وثيقة ل�صبكة للتوعية بالتطرف 

اأحدثتها اللجنة االأوربية، العوامل التي حتث على التطرف، وهي املطالب 

وبالتمييز،  بالظلم  واالإح�صا�س  واالقت�صادية،  وال�صيا�صية  االجتماعية 

للعنف،  وامليول  واالنعزال،  ال�صخ�صية،  الدرامية  واالأو�صاع  واالأزمات 

االجتماعي،  واالإق�صاء  الهوية،  واأزمة  احلياة،  ملعنى  اأجوبة  عن  والبحث 

.
8
والتهمي�س، وخيبة االأمل من الدميقراطية واال�صتقطاب

املعنية حول عوامل  تلتف اجلماعات  اأن  اإذن، احلر�س على  ينبغي، 

اأخرى خمالفة لتلك التي تدعو اإىل التطرف: فموا�صيع الغ�صب التي تولد 

مطالب ينبغي اأن ت�صتبدل بالقيم امل�صرتكة وبت�صبث قوي حلل اخلالفات، 

اأن  ينبغي  واال�صتالب  واالنعزال  العدل،  يحل حمله  اأن  ينبغي  والظلم 

يرتكا املكان لالنفتاح واالندماج، وهكذا دواليك. وعلى متخذي القرار 

واملمار�صني احلر�س على اأن تعمل اجلماعات املعنية على تطوير عوامل 

اأخرى خا�صة النتزاع االأفراد من براثني التطرف وتوجيههم نحو ال�صلم، 

7-Le Secrétaire général des Nations Unies, lors de sa présentation à l’Assemblée 
générale du Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent, le 15 janvier 
2016; disponible en anglais à www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-01-15/un-
secretary-generals-remarks-general-assembly-presentation-plan .

8- Magnus Ranstorp, «Les causes profondes de l’extrémisme violent », Réseau de 
sensibilisation à la radicalisation, 4 janvier 2010, disponible à https://ec.europa.eu/
home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_
network/ran-papers/docs/issue_paper_rootcauses_jan2016_fr.pdf .



31

لكي ال تغريهم طريق العنف من اأجل اإيجاد �صعور باالنتماء واملغامرة، 

الخ... 

يف مواجهة اأو�صاع اله�صا�صة املذكورة، فاإن الوقاية من التطرف العنيف 

التي  الظروف واالأ�صباب  تبدو مقاربة مهمة ومعقدة ت�صتهدف معاجلة 

ت�صاهم يف جعل اأ�صخا�س يلجوؤون اإىل التطرف العنيف الأ�صباب �صيا�صية 

اأو اإيديولوجية اأو ي�صقطون يف براثني جماعات متطرفة عنيفة الأ�صباب 

التطرف تتطلب  فالوقاية من هذا  الدين وعقائد معينة.  ت�صتغل  اأخرى 

تطبق  اأن  يتعني  �صمولية،  مقاربة  باعتماد  ال�رض  ملعاجلة جذور  التدخل 

العنيف.  التطرف  على ظاهرة  االأمني  للرد  اأو مكملة  ا�صتباقية  ب�صورة 

ومن بني اأهم الربامج التي ينبغي اعتمادها �صمن هذه املقاربة، يحتل 

املعرتف  من  اأ�صبح  اأنه  حيث  مهمة،  مكانة  امل�صتدامة  التنمية  برنامج 

وباأن  للتنمية  بالن�صبة  ج�صيما  تهديدا  ي�صكل  العنيف  التطرف  اأن  به 

اال�صرتاتيجيات اخلا�صة بالوقاية منه والق�صاء عليه ب�صورة فعالة ينبغي 

االإقرار  ينبغي  ال�صياق،  هذا  ويف   .
9
بالتنمية املتعلق  اجلانب  تدمج  اأن 

كذلك باأنه ال ميكن الف�صل بني التطرف العنيف و�رضورة مراعاة حكامة 

ملواجهة  املنا�صب  اال�صرتاتيجي  الرد  وبان  الثقافات.  متعددة  جمتمعات 

واحرتام  والت�صامح  للجميع،  بالتنمية  النهو�س  يتمثل يف  التطرف  هذا 

 .
10
التنوع

9-Fondation Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer-Stiftung), communiqué externe, 20 
juin 2017.

10 - Programme des Nations Unies pour le développement, Preventing Violent Extremism 
through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect for Diversity, 
14 février 2017, disponible à www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/
democratic-governance/conflict-prevention/discussion-paper--- preventing-violent-
extremism-through-inclusiv.html .
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ثانيا: الوقاية من التطرف العنيف واملقاربة احلقوقية: نحو تعزيز دور 

االأمم املتحدة

اإن الهجمات العنيفة التي يقوم بها اأفراد وجمموعات منذ مدة بالعديد 

اليوم  العنيف  التطرف  تزايد. ويعترب  العامل يف  واملناطق يف  الدول  من 

اأحد اأهم التهديدات على نطاق وا�صع لل�صلم العاملي والتنمية، وحلقوق 

خطة  باعتماد  التهديد  هذا  على  االأمم  منظومة  ردت  وقد  االإن�صان. 

االأمني العام ل�صنة 2016 »خطة العمل للوقاية من التطرف العنيف«، والتي 

اأ�ص�س مواجهتها  الظاهرة، وت�صع  العاملي لهذه  تعرتف بحجم االنت�صار 

ومنعها من خالل تدخالت املنظومة االأممية. وتذهب اخلطة املذكورة اإىل 

اأبعد من التدابري االأمنية ملكافحة االإرهاب، باعتماد مقاربة ممنهجة تركز 

على العمل الوقائي. ومبوجب هذه املقاربة، تدعو اخلطة وكاالت االأمم 

املتحدة املتخ�ص�صة والدول االأع�صاء اإىل اعتماد مقاربة �صمولية للتعامل 

ت�صجع  اأنها  كما  انعكا�صاته.  وكذا  العنيف،  التطرف  عن  امل�صوؤولني  مع 

كل الدول على و�صع خطط عمل للوقاية من التطرف العنيف واعتماد 

�صيا�صات وت�رضيعات جديدة وفق مقت�صيات هذه اخلطة.

مالءمة  املذكورة  اخلطة  اعتمدتها  التي  ال�صمولية  املقاربة  وت�صمل 

التدخالت املتعلقة بالتدابري االإن�صانية وال�صيا�صية والتنموية وبناء ال�صلم، 

مع االأهداف املحددة للوقاية من التطرف العنيف وتطبيق برامج خا�صة 

ت�صمل  املقاربة،  هذه  ووفق  امل�صتهدفة.  والفئات  املحددة  ال�صياقات  يف 

االأن�صطة املعتمدة لهذا الغر�س جماالت وا�صعة. كما اأن مبادرات االأمم 

اإىل اعتماد مقاربات مبنية  العنيف تطمح  التطرف  للوقاية من  املتحدة 

على حقوق االإن�صان، بخالف التدابري االأمنية التي غالبا ما ينظر اإليها 

على اأنها اأقل ح�صا�صية حلقوق االإن�صان. كما اأن مبادرات االأمم املتحدة 

يف هذا املجال تنفتح على جمموعة متنوعة من ال�صبكات واالئتالفات 

الوطنية والدولية ال�صتباق احلركات االجتماعية العنيفة. وقد �صاهمت 

االأمم املتحدة برباجمها للوقاية من التطرف العنيف وفق تلك املقاربة يف 
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التحفيز على تطوير �رضاكات حكومية وغري حكومية عرب العامل تتما�صى 

مع تدخالتها وغالبا ما توفر متويالت وحتليالت للنزاعات املحلية ب�صكل 

ال يهدد حكومات الدول االأع�صاء.

غري اأنه ال توجد، حلد اليوم، اأبحاث جادة حول كيف ت�صتطيع االأمم 

املتحدة واملنظمات الدولية االأخرى النهو�س بحقوق االإن�صان كجزء من 

براجمها املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف. ومن هنا �رضورة العمل 

االأمم  لتدخالت  اال�صرتاتيجي  التحول  اإجناز م�صاريع بحثية حول  على 

املتحدة يف جمال بناء ال�صلم نحو الوقاية من التطرف العنيف، والعراقيل 

التي تواجهها تلك التدخالت يف جمال حماية حقوق االإن�صان. فاأوجه 

الغمو�س يف م�صاريع االأمم املتحدة يف هذا املجال قد ت�رض بالنهو�س 

بحقوق االإن�صان. فاالأمم املتحدة تقود االآن، ومنذ 2017، عدة م�صاريع 

للوقاية من التطرف العنيف يف �صبعة واأربعني )47( دولة على االأقل. كما 

اأن االحتاد االأوربي يقوم بتدخالت ملكافحة االإرهاب والوقاية من التطرف 

العنيف يف اأربعني دولة منذ 2018 .

ويف هذه البيئة تواجه االأمم املتحدة حتديات كبرية يف �صياغة وتنفيذ 

العنيف. فتدخالتها يف  التطرف  بالوقاية من  املتعلقة  امل�صاريع والربامج 

هذا املجال جديدة وخ�صعت لقليل من التقييمات التف�صيلية وامل�صتقلة. 

فاإذا كانت مبادرتها يف هذا املجال م�صاغة ب�صكل جيد على امل�صتوى 

العاملي، فاإنها تخ�صع المتحان �صعب على امل�صتوى املحلي، حيث ت�صبح 

مت�س  عندما  م�صتويات  عدة  على  ح�صا�صية  ذات  و�صيا�صيا  اجتماعيا 

م�صالح وخماوف قائمة. واحل�صا�صية ال�صيا�صية لهذه املبادرات االأممية 

ميكن اأن تنتج عنها مقاومات حملية؛ مما يوؤدي اإىل عواقب اأو نتائج 

هنا  ومن  املتحدة.  لالأمم  احل�صنة  النوايا  من  الرغم  على  مق�صودة  غري 

تطرح دائما م�صاألة تاأمني حقوق االإن�صان يف برامج الوقاية من التطرف 

العنيف التي تنفذ باإ�رضاف هذه املنظمة.
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التطرف  من  الوقاية  مبادرات  خالل  االإن�صان  حقوق  تعزيز  وي�صكل 

العنيف حتديا كبريا لعدة اأ�صباب، منها ب�صكل خا�س:

مع 	  العنيف  التطرف  من  الوقاية  برامج  تتداخل  ما  غالبا  اأوال: 

اإعطاء  اإىل  متيل  التي  االإرهاب،  ملكافحة  »ال�صلبة«  املبادرات 

على  املانحة،  الدول  واأمن  الوطنية  احلكومات  مل�صالح  االأولوية 

ح�صاب املجتمعات املحلية واالأفراد؛

ثانيا: حتى ولو كانت مقاربات الوقاية من التطرف العنيف تدخل 	 

اأدت  اإذا  اأ�رضارا  تت�صمن  فاإنها قد  »اللينة«،  التدابري  �صمن خانة 

اإىل تفاقم التوترات واالنق�صامات االجتماعية املوجودة م�صبقا، اأو 

اإذا اأدت اإىل اإ�صفاء ال�رضعية على عمليات القمع احلكومية التي 

تنطوي على انتهاكات حلقوق االإن�صان؛

ثالثا: غالبا ما حتجم الدول عن معاجلة االأ�صباب الداخلية العميقة 	 

للتطرف، التي تت�صمن يف الغالب �صيا�صاتها اخلا�صة. ويف بع�س 

احلاالت، يكون احلكام وال�صلطات العمومية اأنف�صهم حتت تاأثري 

االإيديولوجيات التي ت�رضعن التطرف وي�صل بهم االأمر اإىل اإ�صاعتها 

داخل �صاكنتهم ولدى �صاكنة بلدان اأخرى؛

رابعا: ا�صتمرار �صيطرة دور الدول يف هذا املجال تطرح �صعوبة 	 

رئي�صية بالن�صبة لربنامج بناء ال�صلم، حيث ينتج عن ذلك حتما 

توجيه اأغلب القرارات بناء على امل�صالح ال�صيقة التي تندرج �صمن 

املدى الق�صري. مثال برامج الدول يف الوقاية من التطرف العنيف 

الغالب  جماعات، يف  ت�صتهدف  باأنها  االنطباع  تعطي  ما  غالبا 

م�صلمة، وتن�رض ال�صك والريبة يف جمموع اأع�صائها. ميكن االإ�صارة 

يف هذا ال�صدد اإىل اإ�صرتاتيجية الوقاية Prevent، للمملكة املتحدة 

املنتقدة  للوقاية  الوطنية  الربامج  واأحد  النف�س  طويل  كمجهود 
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طيلة 15 �صنة من وجودها ب�صبب طبيعتها الكا�صحة وتوجهها 

؛
11
نحو تغذية ال�صعور باالنطواء واال�صتالب لدى امل�صلمني

خام�صا: بالرغم من اإقرار �صيا�صات االأمم املتحدة ووثائقها ب�رضورة 	 

التوفيق  تواجه حتديا كبريا يف  اأنها  اإال  االإن�صان،  حماية حقوق 

بني مكافحة التطرف العنيف، من جهة، واحرتام حقوق االإن�صان 

ال�صيد  املتحدة،  لالأمم  العام  فاالأمني  اأخرى.  جهة  من  وحمايتها 

املنظمة،  هذه  يف  اآخرون  كبار  وم�صوؤولون  غوتريي�س  اأنطونيو 

اأثناء معاجلة التطرف  يعرتفون بالتحدي املتمثل يف القيام بذلك 

مبادئ  تطوير  االآن  حلد  يتم  مل  ذلك  ومع  واالإرهاب.  العنيف 

توجيهية كافية ب�صاأن �صمان احرتام حقوق االإن�صان خالل تنفيذ 

برامج وم�صاريع الوقاية من التطرف العنيف؛ مما يحد من طموح 

اعتماد املقاربة املبنية على حقوق االإن�صان يف هذا املجال. وقد 

ا�صتفحل هذا االنف�صال وزاد �صوءا ب�صبب اأنه ال ميكن الف�صل 

ب�صكل قطعي بني تعاون االأمم املتحدة واحلكومات امل�صيفة يف 

جمال مكافحة االإرهاب؛

�صاد�صا:يف الوقت الذي ميكن فيه مل�صوؤويل االأمم املتحدة التفريق 	 

يف  ومبادراتهم  االإرهاب  مواجهة  مبادراتهم يف جمال  بني  ما 

ال  املحليني  ال�صكان  فاإن  العنيف،  التطرف  من  الوقاية  جمال 

ي�صتطيعون ذلك يف كثري من االأحيان؛ مما يحد من قدرة االأمم 

؛
12
املتحدة على القيام بدورها يف حفظ ال�صلم يف مناطق ال�رضاع

11-Dominic Casciani, «Analysis: The Prevent Strategy and Its Problems », BBC, 26 
août 2014, disponible à www.bbc.com/news/uk-28939555 .

12- Eric Rosand et Sanam Naraghi-Anderlini, «UN Counterterrorism Reform Overlooks 
Crucial Partner », Just Security, 24 avril 2017, disponible à www.justsecurity.org/40226/
counterterrorism-reform-overlooks-important-partner-fight-violence-extremism/
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�صابعا: ب�صبب الغمو�س بني التعاون يف جمال مواجهة االإرهاب 	 

ومبادرات الوقاية من التطرف العنيف، فاإن هذه االأخرية املتوافقة 

التطرف  من  الوقاية  املتحدة يف جمال  االأمم  اأجندة  مع  ر�صميا 

املذكور، ت�رض اأحيانا بحقوق االإن�صان. ومما يزيد الطني بلة اأن هناك 

اأدلة متزايدة على اأن منظومة االأمم املتحدة غري مهياأة لالنخراط 

التمويل  العنيف ب�صبب نق�س  التطرف  الوقاية من  يف مع�صالت 

وعدم كفاية املوظفني واخلربات. ي�صاف اإىل ذلك، اأن العديد من 

احرتام حقوق  لتاأمني  املتحدة  االأمم  تعيق جهود  امل�صيفة  الدول 

االإرهابيني  »املقاتلني  ا�صتهداف  مثل  تدابري  خالل  من  االإن�صان 

»االإرهاب«  مل�صطلحي  غام�صة  حتديدات  واعتماد  االأجانب«؛ 

و«التطرف«؛ واإعالن حظر ال�صفر والتنقل؛ ونزع اجلن�صية؛ وتو�صيع 

طويلة  احتجاز  تدابري  واتخاذ  واملخابرات؛  ال�رضطة  �صالحيات 

قبل االتهام واملحاكمة؛ وقمع االحتجاجات ال�صلمية وغريها من 

والدينية؛  االأكادميية  احلرية  من  واحلد  املدين؛  املجتمع  اأعمال 

واإعالن حاالت الطوارئ؛ و�صوء اللجوء اإىل االعتقاالت الوقائية اأو 

اأوامر املراقبة واملحاكم اخلا�صة وعقوبات االإعدام. وال�صك اأن هذا 

وتدابري  برامج  مكا�صب  كل  يفقد  االإن�صان  حقوق  التدهور يف 

تنامي  بالعك�س يف  ي�صاهم  قد  بل  العنيف،  التطرف  الوقاية من 

التطرف والعنف، وهو ما ي�صكل ان�صغاال وقلقا لدى االأمم املتحدة 

بالن�صبة ملقاربتها لتعزيز ال�صلم ونهجها املتوا�صل يف الرتكيز على 

الوقاية. كما اأن برنامج االأمم املتحدة للتنمية قد خل�س مثال اإىل 

اأن انتهاكات حقوق االإن�صان و�صعف احلكامة واالإدارة ي�صاهمان 

يف ت�رضيع التطرف وانت�صار التطرف العنيف واالإرهاب. وك�صفت 

اأبحاث اأخرى عن العالقة بني عنف الدولة، املرتكب اأحيانا با�صم 

؛
13
مكافحة االإرهاب، ودعم التطرف العنيف واالإرهاب

13- مراجع مذكورة �صابقا
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ثامنا: بالنظر لهذه العوامل، كيف ميكن اأن تكون االأمم املتحدة 	 

�رضيكا داعما، ويف نف�س الوقت حا�صما يف نقده بالن�صبة للدول 

االأع�صاء فيها؟ فاملنظمة االأممية لي�صت حمايدة، بحيث تدعوها 

املتعلقة  الربامج  فاإن  وبالتايل،  اأجنداتها.  االأع�صاء خلدمة  الدول 

على  تركز  التي  القيم  من  تت�صكل  العنيف  التطرف  من  بالوقاية 

مبادرات  مع  جنب  اإىل  جنبا  تنفيذها  يجب  ما  وغالبا  الدولة 

مكافحة االإرهاب امل�صددة. ويف الوقت نف�صه، فاإن االأمم املتحدة 

الدول  تعمل  اأن  على  واحلر�س  االإن�صان،  بحماية حقوق  مكلفة 

االأقليات  فيهم جمموعات  للجميع، مبن  على �صمانها  االأع�صاء 

الغا�صبة وال�صكان املت�رضرين من التطرف. وت�صكل هذه الواليات 

اأو ال�صالحيات املتنافرة حتديا كبريا بالن�صبة ملو�صوعنا؛

تا�صعا: حتى ولو اأن خطة العمل للوقاية من التطرف العنيف املقدمة 	 

�صنة 2015 من طرف االأمني العام ال�صابق بان كي مون �صجلت 

القامو�س  يف  العنيف  التطرف  من  الوقاية  الإدراج  واعدة  مرحلة 

العادي لالأمم املتحدة، فقد كانت عليها بع�س املاآخذ منها اأ�صا�صا 

عدم اإ�رضاكها ب�صورة منا�صبة املجتمع املدين، وعدم تقدمي تعريف 

مالئم لعبارة »التطرف العنيف«، وبالتايل �صاغت �صيا�صة غام�صة 

.
14
يف هذا املجال

باعتمادها ملقاربة غام�صة يف جمال الوقاية من التطرف العنيف، 

ترتك االأمم املتحدة تدخالتها عر�صة ل�صوء اال�صتعمال واملنزلقات، مما 

االإن�صان  االإن�صان. وحلماية حقوق  انتهاكات حقوق  ي�صاهم يف  قد 

14- Naz Modirzadeh, « If It’s Broke, Don’t Make it Worse: A Critique of the U.N. 
Secretary-General’s Plan of Action to Prevent Violent Extremism», Lawfare, 23 janvier 
2016, disponible à www.lawfareblog.com/if-its-broke-dont-make-it-worse-critique-un-
secretary-generals-plan-action-prevent-violent-extremism
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لل�صكان املحليني ب�صكل اأف�صل، يتعني على االأمم املتحدة اأن تعمل 

على تو�صيح الطريقة التي تت�صور وفقها الوقاية من التطرف العنيف، 

واأن تعتمد الروؤى املحلية لتقدمي توجيهات اأو�صح حول كيفية تعزيز 

التطرف  ظهور  الأ�صباب  املجتمع  م�صتوى  على  �صمولية  اأكرث  فهم 

العنيف، وكيفية التعامل مع امل�صارات املعقدة التي توؤدي باالأفراد اإىل 

ولالأطراف  للم�صطلحات  الوا�صح  الفهم  ي�صكل  اأن  وميكن  التطرف. 

املعنية اأ�صا�صا مرجعيا لالأمم املتحدة يف تفاعلها مع موؤ�ص�صات الدولة، 

مبا يف ذلك قوات ال�رضطة واالأمن، ل�صمان احرتامها حلقوق االإن�صان 

للجميع، مبن فيهم »املتطرفون«. زيف هذا ال�صياق، فاإن الو�صوح ال 

يعني التب�صيط اأو الب�صاطة، بل اإن الو�صوح يك�صف عو�س ذلك عن 

احلاجة ال�صتجابات معقدة و�صاملة.

واإذا كان لكل جمتمع فكرته عن العوامل القمينة بتعزيز مقاومته 

املرتبطة  ال�رضوط  من  مبجموعة  يرتبط  ذلك  وباأن  العنيف،  للتطرف 

بال�صياق الوطني، فاإن ذلك ينبغي اأن يت�صمن ب�صكل خا�س، �صمن 

اأمور اأخرى، الرتبية املدنية لفائدة كل فئات ال�صكان، وخا�صة ال�صباب 

واملراهقني واالأطفال. وقد اعتربت منظمة اليوني�صكو ان الرتبية املدنية 

�رضورية لرت�صيخ التفكري النقدي وت�صجيع حل اخلالفات باحلوار. اإال 

 .
15
العمومي التعليم  برامج  غائبة يف  ما تكون  غالبا  الرتبية  اأن هذه 

وميكن ا�صتخال�س بع�س الدرو�س من مقاربة جمل�س اأوربا يف تطوير 

، وكذا يف الربامج اخلا�صة 
16
دور الرتبية يف مناه�صة التطرف العنيف

15-UNESCO, La prévention de l’extrémisme violent par l’éducation : Guide à 
l’intention de décideurs politiques, 2017, disponible à http://unesdoc.unesco.org/
images/0024/002480/248087f.pdf .

16-Francessco Ragazzi, Elève ou suspects. Les enjeux des politiques de lutte contre 
la radicalisation dans le secteur éducatif des Etats membres du Conseil de l’Europe, 
Editeur Conseil de l’Europe, 2018, 132p.
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 .
17
مبواجهة هذا التطرف باملوؤ�ص�صات ال�صجنية اأو موؤ�ص�صات املراقبة

كما اأن احللول املنفتحة والداجمة التي تعترب مالئمة للوقائع املحلية 

تعترب اأ�صا�صية يف اإعادة االإدماج واإعادة التن�صئة للمتطرفني. وينبغي 

ينا�صب  ب�صكل  ومو�صوعة  متفردة  االإدماج  اإعادة  برامج  تكون  اأن 

لبلدانهم  العائدين  االأجانب  املقاتلني  فيهم  مبن  ال�صابقني،  املتطرفني 

بلدهم  يغادرون  جعلتهم  التي  اخلا�صة  الظروف  ح�صب  االأ�صلية، 

. ومن بني 
18
العنيف التطرف  العمليات االإرهابية ون�رض  لالنخراط يف 

احللول التي اعتمدت ملواجهة هذا امل�صكل، تلك التي ميكن اعتبارها 

التجربة  هذه  ففي  الدامنركية.  اأرو�س  مبدينة  طبقت  التي  منوذجا 

يتم تطبيق مقاربة اإعادة االإدماج يف جزء كبري منها، حتت اإ�رضاف 

النف�س  علماء  من  مكون  تعددي  فريق  طرف  من  املحلية،  اجلماعة 

حيث  الدينيني،  واملمثلني  املعنيني  اأ�رض  واأع�صاء  املحليني  وامل�صوؤولني 

يعمل الفريق على معاجلة العوامل التي دفعت االأفراد املعنيني نحو 

التطرف واحلر�س على اإرجاعهم اإىل طريق ال�صلم وجادة ال�صواب19.

17-Conseil de l’Europe, Prisons : terrau de radicalisation et d’extrémisme violent ?, 
Editeur Conseil de l’Europe, 2018, 150p ;Conseil de l’Europe, Connexions. Manuel 
pour la lutte contre le discours de haine en ligne par l’éducation aux droits de l’homme, 
Conseil de l’Europe, 2014, 234p

18-Voir, par exemple, l’article de Julia Harte et Dustin Volz, «U.S. Looks to Facebook, 
Private Groups to Battle Online Extremism», Reuters, 24 février 2016, disponible 
à www.reuters.com/article/us-internet-militants-countermessaging/u-s-looks-to-
facebook-private-groups-to-battle-online-extremism-idUSKCN0VY01O .

19-Preben Bertelsen, «Danish Preventive Measures and De-radicalization Strategies: 
The Aarhus Model », Panorama: Insights into Asian and European Affairs, janvier 
2015, disponible à http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Preben_Bertelsen/
Avisartikler_radikalisering/Panorama.pdf .
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الغمو�س  من  للحد  عدة خطوات  تتخذ  اأن  املتحدة  لالأمم  ميكن 

الدول امل�صيفة، ل�صمان حماية حقوق  التزامها مع  وتو�صيح �رضوط 

االإن�صان يف مبادراتها املتعلقة بالوقاية من التطرف العنيف، م�صتوحية 

ال�صدد، يتعني  الف�صلى. ويف هذا  املمار�صات  اأو  التجارب  مثل هذه 

عليها اأواًل اأن حتدد املفاهيم، من خالل حتليل امل�صارات التي ت�صلكها 

املكونات املحلية للتطرف والتطرف العنيف على اأ�صا�س متوا�صل، بداًل 

بالتطرف  ترتبط  اأحداث  وقوع  عند  منا�صباتي  ب�صكل  التدخل  من 

العنيف. وي�صمح هذا التوجه بالتفاو�س امل�صتمر حول مفاهيم الوقاية 

من التطرف العنيف الهامة وا�صرتاتيجيات التدخل. ويجب اأن يكون هذا 

التحليل قائما على امل�صاركة واأن ي�صمل جمموعة وا�صعة من االأطراف 

واملتخ�ص�صة،  االإن�صانية  املتحدة  االأمم  وكاالت  املعنية، مبا يف ذلك 

ذلك  مبا يف  املدين،  واملجتمع  والوطنية  املحلية  احلكومات  وكذلك 

املجتمعات املعر�صة للخطر. وينبغي اإعطاء االأولوية املجموعات املمثلة 

التطرف  مع  تعاملها  كيفية  حول  ثاقبة  نظرة  لتوفري  ناق�صا  متثيال 

العنيف وانتهاكات حقوق االإن�صان.



41

�لتطرف �لعنيف وحماربته باملغرب

ر�شيد �ل�شمريي

عميد �ل�شرطة �لإقليمي، �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني 

متهيد

ي�صكل االإرهاب يف وقتنا املعا�رض اأحد اأخطر التهديدات التي حتدق 

ا�صتفادت  بعدما  اخلطر  هذا  تعاظم  وقد  الدوليني،  واالأمن  بال�صالم 

التنظيمات االإرهابية كثريا من العوملة من اجل متددها وتو�صعها، ال�صيء 

الذي حدا باملنتظم الدويل، اإىل التاأكيد على اأنه ال ميكن دحر االإرهاب اإال 

باتباع نهج يت�صم باملثابرة وال�صمولية، ويرتكز على م�صاركة جميع الدول 

وتعاونها بفعالية للحد من  التهديدات االإرهابية، وجتفيف منابعها ل�صل 

حركتها. 

وموقف املغرب من الظاهرة االإرهابية ب�صفة عامة، هو موقف وا�صح 

وحازم ، يدين بكل قوة كل مظاهر االإرهاب اأيا كان م�صدره اأو دافعه اأو 

مظهره ، كما اأن انخراط املغرب يف اجلهود الدولية ملكافحة االإرهاب وتبنيه 

منهجا دينيا مبني على االعتدال والت�صامح جعل منه عر�صة الأحداث 

البي�صاء  الدار  مدينة  عا�صتها  التي  الدامية  االأحداث  اأهمها  كان  اإرهابية 

بتاريخ16 ماي 2003 التي خلفت 45 �صحية والع�رضات من اجلرحى.

وقد �صكل هذا الفعل االإرهابي منعطفا اأ�صحى معه املغرب اأكرث وعي 

تربته اخل�صبة  والذي وجد  الدين  قناع  يلب�س  الذي  االإرهاب  بخطورة 

يف اأو�صاط الدعاة املتطرفني من اأتباع تيار ما ي�صمى ال�صلفية اجلهادية. 
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مواجهة الإرهاب يف الت�رشيع املغربي

نقط  ثالث  معاجلة   03-03 القانون  املغربي من خالل  امل�رضع  حاول 

رئي�صية: 

اجلرائم −− �صمن  تدخل  التي  االأفعال  بتجرمي  مرتبطة  االأوىل  النقطة 

االإرهابية والعقوبات املتعلقة بها .  

النقطة الثانية  تنظم القواعد امل�صطرية املتبعة ب�صاأن  اجلرائم االإرهابية. −−

حتركات −− ومنع  املالية  املعلومات  ملعاجلة  خ�ص�صت  الثالثة  النقطة 

االأموال املخ�ص�صة لدعم االأفعال االإرهابية . 

كما يت�صمن  قانون مكافحة االإرهاب 03-03 من االأحكام ما ي�صكل 

مت  وقد  االأجانب،  االإرهابيني  املقاتلني  ظاهرة  ملعاجلة  قانونيا  اإطارا 

ثالثة  اإىل  االإرهاب  قانون  اإطار  �صمن  عليها  املعاقب  االأفعال  ت�صنيف 

اأ�صناف بح�صب طبيعة االأ�صخا�س وعالقتهم مب�رضوع فردي اأو جماعي 

يهدف اإىل امل�س اخلطري بالنظام العام . 

ال�صنف االأول: يت�صمن االأ�صخا�س الذين التحقوا مبناطق النزاعات 

اإرهابية  قتالية �صمن جمموعات  اأفعال  امل�صاركة يف  اجل  من  امل�صلحة 

م�صلحة؛  اأو تكوين ع�صابة اإجرامية اأو اتفاق الأجل اإعداد اأو ارتكاب 

فعل من اأفعال االإرهاب وفق الف�صل 218-1 الفقرة 9؛  اأو �صنع اأو حيازة 

اأو الذخرية خالفا  اأو املتفجرات  اأو ا�صتعمال االأ�صلحة  اأو ترويج  اأو نقل 

الأحكام القانون )الف�صل 218-1 الفقرة 6 ؛  ف�صال عن امل�صاركة  كما مت 

التن�صي�س عليها يف الف�صل 129 من القانون اجلنائي املغربي والتي مت 

تو�صيع نطاقها لت�صمل كل من يقدم اأي نوع من اأنواع امل�صاعدة.

 ال�صنف الثاين ي�صم نوعني من االأ�صخا�س: 

 



43

بالتنظيمات −− االلتحاق  يحاولون  اإيقافهم وهم  الذين مت  االأ�صخا�س 

 1-218 )الف�صل  القتالية  االأعمال  يف  امل�صاركة  اجل  من  االإرهابية 

الفقرة 9 ( من اجل امل�صاركة يف تكوين ع�صابة اإجرامية كما �صلفت 

االإ�صارة اإليه. 

 االأ�صخا�س الذين بلغ اإىل علمهم خمطط اإرهابي اأو اأفعال تهدف −−

اإىل ارتكاب اأفعال اإرهابية ومل يبلغوا عنها فورا ال�صلطات االأمنية اأو 

االإدارية اأو الق�صائية اأو الع�صكرية )الف�صل 8-218 (

ال�صنف الثالث: ي�صم بدوره فئتني من االأ�صخا�س  : 

موؤيدي −− �صفر  متويل  اأو  ا�صتقطاب  يف  ين�صطون  الذين  االأ�صخا�س 

التنظيمات االإرهابية )الف�صل 218-1 الفقرة 9 (. 

وفق −− اإرهابية  باأفعال  القيام  اإىل  الداعون  اأو  املحر�صون  االأ�صخا�س 

الف�صل 218-5 الذي ورد فيه: »كل من قام باأي و�صيلة باإقناع الغري 

بارتكاب جرمية اإرهابية اأو دفعه اإىل القيام بها اأو حر�صه على ذلك 

يعاقب بالعقوبات املقررة لتلك اجلرمية«

ال�صرتاتيجية املغربية ملواجهة الظاهرة الإرهابية

حتمت اأحداث 16 ماي 2003 على املغرب و�صع اإ�صرتاتيجية متعددة 

االأمنية  املقاربة  اإىل  اإ�صافة  ت�صمل  االإرهابية،  الظاهرة  ملواجهة  االأبعاد 

والق�صائية، تلك التي ترمي اإىل النهو�س باجلانب االجتماعي والتنموي، 

دون اإغفال املقاربة الرتبوية والدينية التي تن�رض ثقافة الت�صامح والو�صطية 

حت�صينا للمواطنني من الفكر الديني املتطرف العنيف. وبهذا اخل�صو�س 

�صد  اال�صتباقية  الوقائية  العمليات  بني  جتمع  �صيا�صة  املغرب  انتهج 

واال�صتقرار  االأمن  على  احلفاظ  وم�صتلزمات  للتطرف  املنتجة  االأ�صباب 

وذلك بف�صل و�صع خطة عمل مبنية على : 
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التن�صيق والتعاون بني خمتلف امل�صالح االأمنية الوطنية؛ −−

تعزيز وحتديث الرت�صانة القانونية مع تقوية اإ�رضاف الق�صاء من نيابة −−

عامة وق�صاة التحقيق على عمل ال�رضطة الق�صائية؛ 

تاأهيل العن�رض الب�رضي، حيث مت اإطالق برنامج املبادرة الوطنية للتنمية −−

الب�رضية التي �صاهمت يف احلد من مظاهر الفقر، واله�صا�صة واالإق�صاء؛ 

اإن�صاء مكتب وطني ملكافحة االإرهاب واجلرمية املنظمة تابع للفرقة −−

ق�صايا  معاجلة  يف  وطنيا  املخت�صة  الق�صائية  لل�رضطة  الوطنية 

االإرهاب؛ 

اإن�صاء مكتب مركزي لالأبحاث الق�صائية تابع للمديرية العامة ملراقبة −−

الرتاب الوطني مكلف اأ�صا�صا بتفكيك ال�صبكات االإرهابية؛ 

اإحداث وحدة معاجلة املعطيات املالية التي يتم يف اإطارها ت�صهيل −−

االإرهاب بعد  بتبيي�س ومتويل  املتعلقة  املالية  املعلومات  تبادل  اآلية 

اإ�صدار قانون 05-43 املتعلق مبكافحة غ�صل االأموال. 

 اأ�ص�س املقاربة الأمنية املتبعة من قبل امل�صالح املخت�صة يف حماربة

 الإرهاب

تنبني املقاربة االأمنية املتبعة من قبل امل�صالح املخت�صة يف حماربة 

االإرهاب على ما يلي: 

تعزيز املوارد الب�رضية االأمنية عرب تاأهيل العن�رض الب�رضي بالتكوين −−

املادية  بالو�صائل  االأمنية  امل�صالح  ودعم  وامل�صتمر  التخ�ص�صي 

واللوجي�صتية ال�رضورية والتكنولوجيات احلديثة .

خمتلف −− بني  واال�صتعالماتية   امليدانية  االأمنية  املعلومات  تبادل 

االأجهزة املخت�صة يف حماربة االإرهاب على ال�صعيد املحلي والوطني.
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تكثيف املراقبة االأمنية على معتنقي ودعاة الفكر املتطرف، ومراقبة −−

م�صادر التمويل وعمليات تبيي�س االأموال للجماعات املتطرفة .

للفكر −− تروج  التي  املواقع  عن  الك�صف  خالل  من  االنرتنيت  مراقبة 

املتطرف وت�صيد باأفعال  اجلماعات املت�صددة.

الق�صائية يف جمال −− ال�صوابق  ذوي  واأن�صطة  حركات  ومراقبة  تتبع 

ق�صايا االإرهاب، املفرج عنهم . 

 تنظيم حمالت اأمنية ا�صتباقية دورية ت�صتهدف االأ�صخا�س واملناطق −−

خمتلف  بني  التعاون  تعزيز  مع  املتطرف  الفكر  فيها  ين�صط  التي 

االأجهزة االأمنية.

املتمدر�صيني −− لفائدة  املدر�صي  بالو�صط  حت�صي�صية  بربامج  القيام 

وجمعيات املجتمع املدين للتعريف باأ�صباب االإرهاب واأخطاره ( خالل 

الربنامج  من  امل�صتفيدة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  عدد  بلغ   2017 �صنة 

7449 موؤ�ص�صة وعدد اجلمعيات املدنية 5023(.

احلدودية −− العبور  نقط  م�صتوى  على  واملراقبة  الر�صد  قدرات  تقوية 

اإ�صارة  رهن  مو�صوعة  متطورة  وتكنولوجية  تقنية  و�صائل  باعتماد 

امل�صالح االأمنية باملطارات ، املوانئ  ونقط احلدود الربية.

العمل على تطوير ال�رضاكات االإ�صرتاتيجية يف املجال االأمني مع باقي −−

االإرهاب  مكافحة  ال�صديقة يف جمال  الدول  االأمنية يف  امل�صالح 

واجلرمية املنظمة. 

االإقليمية −− املوؤمترات  اأو  املنتديات  جميع  يف  امل�صاركة  على  احلر�س 

والدولية التي تعنى مبحاربة االإرهاب بهدف تبادل اخلربات.
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تو�صع ومتدد التنظيمات الإرهابية

وابتداء من �صنة 2011 عرفت ال�صاحة العربية، جمموعة من املتغريات 

االجتماعية   واال�صطرابات ال�صيا�صية اأثرت �صلبا على املوؤ�ص�صات الوطنية 

لبع�س الدول العربية واالإ�صالمية، كما اأ�صعفت اجلهود الوطنية ملحاربة 

االإرهاب، فاغتنمت التنظيمات االإرهابية الفر�صة من اجل االنت�صار والتمدد 

اجلغرايف م�صتغلة الفراغ االأمني فاحتلت جماالت �صا�صعة غري خا�صعة 

ل�صلطة الدولة واأقامت عليها قواعد خلفية بعد تزودها باأ�صلحة وذخائر 

غنمتها من  م�صتودعات اجليو�س النظامية لهذه الدول ، فنتج عن ذلك 

تطور م�صتوى االأداء القتايل للتنظيمات االإرهابية وح�صولها على موارد 

هامة للتمويل.

كما اأن الدعاية االإعالمية على م�صتوى �صبكات التوا�صل االجتماعي 

املواكبة لتمدد التنظيمات االإرهابية بهذه املناطق ولد لدى بع�س دعاة 

ودعوة  االإرهابية  باالأعمال  واالإعجاب  لالإ�صادة  حافزا  والتكفري  التطرف 

وعزز  ومنا�رضتها  اإليها  االن�صمام  اإىل  للتغيري  املتحم�س  ال�صباب  عموم 

وهمهم بامل�صاركة يف تاأ�صي�س ما ي�صمى  »دولة اخلالفة االإ�صالمية » التي 

ت�صعى اإىل اإقامتها التنظيمات االإرهابية التي تتبنى الفكر الديني املتطرف 

اأو االإ�صالم ال�صيا�صي املحر�س على العنف لال�صتيالء على ال�صلطة. 

وهكذا، مت ا�صتقطاب العديد من اأتباع التنظيمات االإرهابية �صواء من 

�صباب مناطق النزاعات امل�صلحة ، �صباب الدول العربية  واالإ�صالمية، اأبناء 

اجلاليات العربية واالإ�صالمية املقيمة باملهجر  بل وحتى من املغرر بهم من 

�صبكات  فت�صكلت  االإ�صالمي،  الدين  اعتناق  الغربية حديثي  الدول  اأبناء 

دولية متتد عرب عدة دول ينقل من خاللها املقاتلون املوارد الالزمة لدعمهم 

يزيدون  اأ�صبحوا  اأنهم  اعتبار  على  متعاظما،  الفئة  هذه  خطر  فاأ�صبح 

النزاعات امل�صلحة تعقيدا وتاأجيجا مما يطيل يف اأمدها كما اأنهم حتولوا 



47

اإىل خطر كبري يحدق بدولهم االأ�صلية، وبالدول التي يقيمون بها  والدول 

التي يعربون منها  مما ا�صتدعى تكاثف اجلهود الدولية لت�صييق اخلناق 

على التنظيمات االإرهابية. 

واململكة املغربية مل تكن يف مناأى عن ظاهرة املقاتلني االإرهابيني اإذ 

التي عرفتها  الفو�صى  اإىل �صوريا نتيجة حالة  املقاتلني  اأن �صهولة و�صول 

احلدود الرتكية ال�صورية �صاهم يف توافد عدد كبري من اجلهاديني املغاربة 

ال�صفر املتقطع / ال�صفر اإىل تركيا بطرق ملتوية:  اإليها بعد متكنهم من 

عدم اإخ�صاع امل�صافرين العابرين اإىل اإجراءات مراقبة الهجرة مبطارات بع�س 

الدول /عدم املطالبة امل�صبقة بقائمة امل�صافرين. 

مواجهة ظاهرة اللتحاق باملع�صكرات التدريبية

    اأ�صدرت اململكة املغربية، بتاريخ 01/06/2015، القانون رقم 14.86، 

االلتحاق  حماولة  اأو  االلتحاق  ظاهرة  ملواجهة  القانونية  اآلياتها  لتقوية 

امل�رضع  اعترب  حيث  بها  تدريبات  وتلقي  باخلارج  تدريبية  مبع�صكرات 

االأفعال التالية جرائم اإرهابية: 

ا / االلتحاق اأو حماولة االلتحاق ب�صكل فردي اأو جماعي يف اإطار 

منظم اأو غري منظم بكيانات اأو تنظيمات اأو ع�صابات اإرهابية 

اأيا كان �صكلها اأو هدفها اأو مكان وجودها ولو كانت االأفعال 

االإرهابية ال ت�صتهدف االأ�رضار باململكة املغربية اأو مب�صاحلها . 

اأو مدته  اأو نوعه  اأو تكوين كيفما كان �صكله  ب / تلقي تدريب 

داخل اأو خارج اململكة املغربية اأو حماولة ذلك بق�صد ارتكاب 

اأو خارجها �صواء  املغربية  اململكة  االإرهابية داخل  االأفعال  احد 

وقع الفعل املذكور اأومل يقع.  
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ج / جتنيد باأي و�صيلة كانت اأو تدريب اأو تكوين �صخ�س اأو اأكرث 

من اجل االلتحاق بكيانات اأو تنظيمات اأو ع�صابات اأو جماعات 

اإرهابية داخل اململكة املغربية اأو خارجها اأو حماولة ارتكاب هذه 

االأفعال. 

اأعداد  ازدياد  واأمام  االإرهابي،  االإ�صالمية  الدولة  تنظيم  اندحار  ومع 

املقاتلني االإرهابيني العائدين، �صواء لبلدانهم االأ�صلية اأو بلدان اال�صتقبال، 

فاخلوف كل اخلوف من بروز اأقطاب جهوية جديدة، قد ت�صكل مالذات 

اآمنة وقواعد خلفية لهوؤالء املقاتلني الفارين من بوؤر التوتر االإرهابي، وقد 

راأينا كيف اأن االأو�صاع االأمنية وال�صيا�صية امل�صطربة يف ليبيا �صاهمت 

يف احت�صان جماعات اإرهابية مقاتلة حم�صوبة على تنظيم »داع�س«، كما 

اأكدت تقارير ا�صتخباراتية واإعالمية فرار جمموعة من املقاتلني االإرهابيني 

وتوجههم نحو جنوب �رضق اآ�صيا وحتديدا اإىل الفلبني . 

ب�صاأنهم  املتوفرة  فاملعطيات  املغاربة  االإرهابيني  املقاتلني  وبخ�صو�س 

توؤكد اأن:

املقاتلة بكل من −− التحقوا باجلماعات  الذين  املغاربة  1669 هو عدد 

�صوريا والعراق اأغلبهم من�صوون حتت راية تنظيم الدولة االإ�صالمية 

االإرهابي، تليها حركة �صام االإ�صالم ثم جبهة الن�رضة . 

939 مقاتال ب�صفوف تنظيم الدولة االإ�صالمية االإرهابي. −−

100 مقاتل ب�صفوف حركة �صام االإ�صالم. −−

50 مقاتال ب�صفوف جبهة الن�رضة ) جبهة فتح ال�صام حاليا (. −−

226 مقاتال من دوي ال�صوابق يف ق�صايا االإرهاب. −−

اإثر −− اأو على  املواجهات  لقوا حتفهم خالل  الذين  املقاتلني  553 عدد 

عمليات انتحارية ) 485 قتلوا ب�صوريا و68 بالعراق ( . 
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280 امراأة مغربية التحقن ب�صوريا والعراق، عادت منهن 52 امراأة. −−

329 طفال مغربيا التحقوا مبناطق القتال ب�صوريا والعراق. −−

حتديات عودة املقاتلني

تكمن التحديات التي تطرحها عملية عودة املقاتلني املغاربة اإىل اأر�س 

الوطن يف كون املقاتل العائد ي�صكل، ب�صفة عامة، قنبلة قابلة للتفعيل 

الفكرية لدى  اأو ما ي�صمى باملراجعة  التوبة  اإظهار  اأن  اإذ  اأية حلظة،  يف 

بع�س االإرهابيني، تكون يف بع�س االأحيان جمرد و�صيلة للتمل�س من 

املراقبة االأمنية، ومن مت  العمل على  ا�صتقطاب عنا�رض اأخرى، يف اأفق 

�صناعة  يف  راكموها  التي  اخلربة  على  اعتمادا  اإرهابية  باأعمال  القيام 

اإىل جانب  االإرهابية،  التوتر  ببوؤر  تواجدهم  اإبان  القتال  املتفجرات ويف 

التكوين االإيديولوجي املتطرف الذي ي�صاعدهم يف ا�صتقطاب وا�صتمالة 

ال�صباب القريبني من هذه املعتقدات، مما يطرح عبئا على االأجهزة االأمنية 

التي عليها اأن تبقي كل عائد حتت املراقبة العينية على مدار ال�صاعة. 

اإن عملية ر�صد عودة هوؤالء االإرهابيني من طرف االأجهزة االأمنية 

لي�صت بال�صهولة التي ميكن اأن نت�صورها، فاملقاتل العائد قد يرتب عودته 

وهويات  مزيفة   �صفر  با�صتعمال جوازات  الر�صمية  احلدودية  املراكز  عرب 

مغلوطة ، اأوقد يتعمد برجمة رحلة العودة عرب مطارات بع�س الدول 

التي ال ت�صنف على اأنها مناطق للقتال. كما اأن هناك �صيناريو اآخر يف 

م�صار العودة املفرت�صة للمقاتلني، يتمثل يف ا�صتخدام م�صارات الهجرة 

، من خالل  اجلن�صية  بلد  اأو  االأ�صلي  البلد  اإىل  للعودة  امل�رضوعة  غري 

اال�صتعانة ب�صبكات الهجرة ال�رضية التي تن�صط عرب النقط احلدودية غري 

املحرو�صة يف املناطق النائية . 

مغاربة  ينهجها  قد  التي  الطريقة  حتديد  يف  التحديات  وتكمن 

ال  وامل�صكلة  التوتر.  بوؤر  خارج  االنت�صار  الإعادة  االإرهابية  التنظيمات 
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تكمن فقط يف تدبري العودة واإمنا يف ق�صية اإعادة االنت�صار نف�صها التي 

يلجاأ اإليها املجندون. فح�صب التقارير االأمنية الواردة من بوؤر التوتر، هناك 

اإ�صرتاتيجية متبعة من قبل عنا�رض »داع�س« كلما مت ت�صييق اخلناق 

عليهم ع�صكريا. وتنق�صم املجموعات االإرهابية، على هذا امل�صتوى،  اإىل 

ثالثة اأ�صناف:   

�صنف قاتل حتى قتل . −−

 �صنف غادر عرب احلدود الرتكية فرارا من املعارك . −−

 �صنف اختفى دون معرفة الوجهة التي �صلكها .  −−

على  امل�صلح  النزاع  مناطق  من  العائدين  املقاتلني  اأغلب  قد ح�صل 

جتربة كبرية يف ا�صتعمال االأ�صلحة واملتفجرات ولهم ارتباطات باأجندات 

املنظمات االإرهابية حيث اأعرب العديد من املقاتلني املغاربة يف �صوريا عن 

نيتهم القيام باأعمال تخريبية يف املغرب.

ويف هذا ال�صياق متكنت امل�صالح االأمنية املغربية خالل �صهر ابريل 

2019 من تفكيك خلية اإرهابية مبدينة تازة يراأ�صها مقاتل �صابق مبنطقة 

�صوريا كان قد ق�صى عقوبة �صجنية مبقت�صى قانون االإرهاب �صنة 2015، 

وما  املتطرفني  لدن  م�صتهدفة من  تعد وجهة  اململكة  اأن  على  يدل  ما 

ي�صطلح عليه بالذئاب املنفردة. 

وبف�صل اجلهود اال�صتخباراتية واالأمنية احلثيثة التي تبذلها خمتلف 

امل�صالح االأمنية الفاعلة يف جمال مكافحة االإرهاب والتن�صيق االأمني 

مع امل�صالح االأمنية ال�صديقة، متكنت االأجهزة االأمنية املغربية املخت�صة 

يف جمال مكافحة االإرهاب من احل�صول على معطيات ومعلومات اأمنية 

عن غالبية املقاتلني املغاربة ببوؤر التوتر. وقد مت االإ�صعار بهم واإدراجهم 

احلدودية  املراكز  م�صتوى  على  املم�صوكة  للم�صافرين  االآلية  بالناظمة 

كمطلوبني للم�صالح االأمنية حتى يت�صنى �صبطهم والتعامل معهم وفق 
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ما هو من�صو�س عليه يف قانون االإرهاب 03-03  ل�صنة 2003 الذي مت 

تتميمه مبوجب القانون 14-86 ل�صنة 2015. 

اأ�ص�س مقاربة مكافحة اجلرمية الإرهابية

املغرب  املعتمدة من طرف  املقاربة  عليها  تقوم  التي  االأ�ص�س  اأهم  اإن 

يف جمال مكافحة اجلرمية االإرهابية بكل متظهراتها، تنبني على روح 

االإرادة اجلماعية بني بالدنا وخمتلف الدول، والتي متت ترجمتها على 

اأر�س الواقع عرب �رضاكات من التعاون ال�صادق والوفاء بااللتزامات، كما 

ت�صاركية على  ت�صتوجب مقاربة  االإرهابية  للجرمية  الدولية  الطبيعة  اأن 

يف  فعالة  حلول  اإيجاد  اأجل  من  والدويل  واجلهوي  الثنائي  امل�صتوى 

مواجهة هذه الظاهرة. 

وتقوم اململكة املغربية يف هذا االإطار، وعمال بدورها الدويل، مبا يلي: 

تفعيل االتفاقيات يف جمال التعاون الق�صائي وترحيل االأ�صخا�س. −−

تقوية ال�رضاكة والتعاون بني موؤ�ص�صات تطبيق القوانني. −−

تقوية تبادل املعلومات وخا�صة يف جمال حماربة االإرهاب. −−

والدويل −− اجلهوي  الثنائي،  التعاون  وكذا  الوطنية  اجلهود  تكثيف 

االإرهاب واجلرمية  اآليات مراقبة احلدود ومكافحة  اأجل تطوير  من 

مبختلف اأ�صكالها، وذلك بـ: 

يف −− الق�صائي  التعاون  بخ�صو�س  الرباعي  االتفاق  على  التوقيع 

جمال حماربة االإرهاب بني النيابات العامة بالرباط، مدريد، باري�س 

وبلجيكا. 

وعلى امل�صتوى اجلهوي، �صاركت اململكة املغربية يف اإن�صاء �صبكة يف 

التعاون الق�صائي العربي يف حماربة االإرهاب واجلرمية املنظمة،  جمال 

باالإ�صافة اإىل التعاون الق�صائي من اأجل الرفع من كفاءات دول ال�صاحل 

االإفريقي يف جمال حماربة االإرهاب. 
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تاأهيل و�إدماج �ل�شجناء �ملعتقلني مبوجب 

 قانون مكافحة �لإرهاب 

»برنامج م�شاحلة« منوذجا

حممد مز�وي، رئي�س ق�شم �ملر�قبة و�ل�شوؤون �لعامة،

املندوبية العامة الإدارة ال�صجون واإعادة االإدماج

مكافحة  قانون  مبوجب  املعتقلني  ال�صجناء  واإدماج  تاأهيل  يعتمد 

االإرهاب على املرجعيات االأ�صا�صية التالية:

 التوجيهات امللكية ال�صامية −−

الن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية الوطنية −−

املواثيق الدولية −−

املقت�صيات الد�صتورية −−

مقت�صيات الظهري ال�رضيف رقم 01-08-49 −−

وتنبني اأ�ص�س املقاربة املعتمدة يف تدبري فئة �صجناء التطرف واالإرهاب 

على احرتام تام حلقوق االإن�صان،  وحت�صي�س وتكوين املوظفني، و�صمان  

االأمن وال�صالمة داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية، وبلورة وتنفيذ برامج اإعادة 

االإدماج. 

تام  احرتام  على  املوظفني  تكوين  يتم  احلقوقي،  البعد  فبخ�صو�س 

حلقوق االإن�صان من خالل تكوين م�صتمر واأ�صا�صي  بتعاون مع خمتلف 



)قواعد  ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  واحرتام  ال�رضكاء؛ 

مانديال(، وو�صع اآليات جديدة لتعزيز ولوج النزالء حلقهم يف الت�صكي 

من خالل و�صع �صناديق ال�صكايات مبختلف مرافق املوؤ�ص�صات ال�صجنية 

والبحث فيها وتو�صل امل�صتكني باأجوبة كافية، واتخاذ االإجراءات الالزمة 

يف حالة ثبوت اأي جتاوز.

الهيئات  انفتاحا على خمتلف  االإطار  ال�صجون يف هذا  كما عرفت 

احلقوقية الوطنية والدولية باالإ�صافة اإىل املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان 

الذي يلج املوؤ�ص�صات ال�صجنية يف كل وقت وحني انطالقا من دوره يف 

مراقبة مراكز احلرمان من احلرية وخمتلف اللجان الق�صائية واالإقليمية 

وجلان التق�صي الربملانية. ناهيك عن توفري تغطية �صحية كاملة لفائدة .

 كما مت اإجناز جمموعة من الدالئل من بينها »دليل عملي لفائدة 

ال�صحية«  والرعاية  التعذيب  من  الوقاية  جمال  يف  ال�صجون  اأطباء 

التعذيب«  من  والوقاية  لل�صجناء  ال�صحية  مثل«الرعاية  ودرا�صات 

و�رضكاء  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  درا�صات  مركز  مع  بتعاون 

املهنية ملوظفي  والواجبات  ال�صلوك  اإ�صدار مدونة  اآخرين، ف�صال عن 

النزالء وزوار  ال�صلوك جتاه  العامة ت�صتعر�س قواعد ح�صن  املندوبية 

املوؤ�ص�صات ال�صجنية. 

وعلى م�صتوى حت�صي�س وتكوين املوظفني، مت تكوين املوظفني واإعداد 

النف�صانيني يف  ال�صجون، وتكوين  التطرف داخل  دليل تدريبي ملحاربة 

جمال تقدمي الدعم النف�صي واالجتماعي يف تعامل مع هذه الفئة من 

ال�صجناء؛ كما مت يف هذا ال�صد اأي�صا:

 اإجناز برامج تدريبية حول حماربة التطرف العنيف داخل ال�صجون −�

)املكتب الدويل ملكافحة املخدرات واإنفاذ القانون )INL((؛

اإجناز برامج تدريبية ب�رضاكة مع املركز العاملي لالأمن التعاوين؛−�
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القيام بربامج حت�صي�صية الإبراز دور املوظفني يف حماربة التطرف؛−�

العاملني يف متا�س مع −� تنظيم برامج تكوينية معمقة ت�صتهدف 

هذه الفئة من ال�صجناء؛ 

االهتمام بالعن�رض الب�رضي )احلماية القانونية، الدعم النف�صي، الدعم −�

املادي واالجتماعي املقدم يف اإطار جمعية التكافل االجتماعي(؛

وبخ�صو�س البعد االأمني الوقائي ميكن االإ�صارة اإىل ما يلي:

ل�صمان −� والتتبع  للمراقبة  العامة  وال�صوؤون  املراقبة  ق�صم  اإحداث 

التدخل اال�صتباقي 

ال�صجون −� خمتلف  بتجهيز  االإلكرتونية  املراقبة  وتقوية  تعزيز 

بكامريات املراقبة  

حت�صني �رضوط االعتقال وتهييء بنية حتتية تتوفر على املوا�صفات −�

التي حتقق كرامة املعتقلني 

اعتماد مقاربة مبتكرة لت�صنيف واإعادة ت�صنيف �صجناء التطرف −�

واالإرهاب وفق اأ�صناف وفئات حمددة 

انتقاء وتكوين املوظفني املكلفني بحرا�صة هذه الفئة من ال�صجناء −�

واإخ�صاعهم لتكوين خا�س 

منع و�صول الكتب التي حتمل اأفكارا متطرفة لل�صجناء وجتفيف −�

منابعها 

�− )... االأزمات،  دليل  االأمني،  )الدليل  م�صطرية  دالئل  اإعداد 

واإحداث فرق احلماية والتدخل 

املندوبية  اأهداف  ظل  ،ويف  االإدماج  اإعادة  برامج  م�صتوى  وعلى 

العامة الرامية اإىل اإعادة تاأهيل ال�صجناء بال�صكل الذي ي�صمن اندماجهم 

ي�صتفيد  االإطار،  هذا  يف  �صيا�صتها  مع  ومتا�صيا  عنهم،  االإفراج  بعد 
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ال�صجناء مبا فيهم �صجناء التطرف واالإرهاب من خمتلف �صعب التكوين 

اإ�رضاك  يتم  كما  االأمية،  وحماربة  م�صتوياته  مبختلف  والتعليم  املهني 

خمتلف الفعاليات يف عملية التاأهيل الروحي والتاأطري الرتبوي، الثقايف 

والفني. باالإ�صافة اإىل الربنامج ال�صنوي لالأن�صطة الثقافية. 

الربنامج ال�صنوي للأن�صطة الثقافية

من  جممـــــــوعة  يف  واالإرهاب  التطــــرف  ق�صايا  نزالء  ي�صارك 

ال�صجنية.  املوؤ�ص�صات  �صجنــــاء  لفائدة  املنظمــــــــــة  الثقافية  الربامــــــــج 

 ، واحلكم  واالأمثال  الكتاب،  واأ�صبوع  االأدبية،  بالكتابة  االأمر  ويتعلق 

اإ�صافة اإىل اخلط العربي وامل�رضح والفن الت�صكيلي.

 الربامج  التاأهيلية اخلا�صة

يعترب برنامج اجلامعة يف ال�صجون فر�صة لتوا�صل ال�صجناء اجلامعيني 

م�صوؤولني  اإىل  اإ�صافة  اجلامعيني  واالأ�صاتذة  اخلرباء  من  جمموعة  مع 

حكوميني وغري حكوميني يف اإطار موا�صيع ذات ال�صلة بال�صاأن ال�صجني، 

حيث �صارك �صجناء ق�صايا التطرف واالإرهاب يف معظم الن�صخ ال�صابقة 

لهذا الربنامج.

وقد مت تنظيم 6 ن�صخ من برنامج اجلامعة يف ال�صجون منذ �صنة 

2016 حتت �صعارات متعددة:

الن�صخة االأوىل حتت �صعار: »املواطنة، مدخل لالإدماج«−−

دور −− اأي  لالإدماج،  ال�صجناء  »تهييئ  �صعار:  حتت  الثانية  الن�صخة 

للفاعلني املنتخبني؟«

الن�صخة الثالثة حتت �صعار: »التاأهيل الروحي لل�صجناء: اأي دور يف −−

حت�صني الذات وتغذية الروح؟« 

الن�صخة الرابعة حتت �صعار: »ال�صورة ال�صجنية ومفهوم االإدماج« −−
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الن�صخة اخلام�صة حتت �صعار: »تقوية القدرات االإبداعية لل�صجناء −−

رافعة لالإدماج«

لل�صجناء: −− االجتماعية  »احلماية  �صعار:  حتت  ال�صاد�صة  الن�صخة 

تعزيز ودعامة لربامج التهيئ لالندماج و�صمان حتقيق اإدماج فعلي 

وحقيقي«

الن�صخة ال�صابعة حتت �صعار: »ظاهرة العود اأية حلول« −−

واهلل  ن�رضه  اجلاللة  �صاحب  بتف�صل  االأخريتان  الدورتان  وتتميز 

واأيده باإحاطته برنامج اجلامعة يف ال�صجون برعايته ال�صامية بالنظر اإىل 

االإ�صعاع الذي حققه هذا الربنامج مع توايل الدورات والأهدافه التاأهيلية 

واالإدماجية النبيلة.

يهــدف الربنامــج املحا�رضات العلمية اإىل ف�صــح املجال اأمــام امل�صاركني 

مــع  والتوا�صــل  والتحليــل  للنقــا�س  ال�صجينة  املوؤ�ص�صات  نزالء  مــن 

اأ�صــاتذة بارزيــن وفاعلني يف احلقــل الرتبوي والثقايف والدينـي واحلقوقـي 

والقانوين، ممـا يتيـح لهـم اإبـراز قدراتهــم املعرفية وموؤهالتهم الفكريــة، 

وي�صــاعدهم عـلـى حتقيــق اندماجهــم يف املجتمع بعــد االإفراج. وقد 

مت اإطالق هذا الربنامج يف �صهر مـاي 2018 باأربع موؤ�ص�صات �صجنيه 

يف  متابع  �صجني   124 منهم  م�صتفيد   300 وا�صتهدف  اأوىل،  كتجربة 

ق�صايا تتعلق بالتطرف. 

وينظم هذا الربنامج ب�رضاكة مع الرابطة املحمدية للعلماء بهدف التاأهيل 

الروحي والديني وكذا تر�صيخ قيم ومبادئ حقوق االإن�صان من خالل اإلقاء 

حما�رضات من طرف فقهاء واأ�صاتذة تابعني للرابطة املحمدية للعلماء.

جاء برنامج التثقيف بالنظري يف اإطار م�رضوع »دعم اإ�صالح املنظومة 

ال�صجنية من اأجل اإعادة اإدماج اجتماعي جيد«، لتعزيز »قيم الت�صامح«، 

والوقاية من التطرف داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية، وذلك ب�رضاكة مع الرابطة 
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املحمدية للعلماء، وبدعم من حكومة اليابان، وتن�صيق مع برنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، وهو خمطط ا�صرتاتيجي لتثقيف ال�صجناء �صد التطرف، 

حيث يهدف هذا الربنامج اإىل: 

واإعادة  ال�صجون  العامة الإدارة  املندوبية  تعزيز قدرات موظفي   .1

االإدماج وكذا العلماء الو�صطاء يف جمال ن�رض وتر�صيخ خطاب 

الت�صامح؛ 

للتكوين،   )Guides( ودالئل   )Modules( م�صوغات  اإجناز   .2

وو�صع خطة عمل الإجناز االأن�صطة؛ 

3. تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي املندوبية العامة والعلماء 

الو�صطاء؛ 

4. االإ�رضاف على تكوين املثقفني النظراء من بني �صجناء احلق العام 

وكذا �صجناء التطرف داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية؛ 

5. مواكبة املثقفني النظراء يف اأن�صطة تثقيف ال�صجناء. 

 الربنامج التاأهيلي م�صاحلة

اإ�صرتاتيجيتها  اإطار  »برنامج م�صاحلة« يف  العامة  املندوبية  اعتمدت 

النزالء  ا�صتهدف  ال�صجنية،  املوؤ�ص�صات  داخل  التطرف  مبحاربة  اخلا�صة 

املدانني مبوجب قانون مكافحة االإرهاب والذين تقدموا بطلبات اال�صتفادة 

من الربنامج عن طواعية، وقد مت اإعداد هذا الربنامج وبلورة منهجيته 

تعاون  اإطار  يف  وذلك  الذاتية  مواردها  على  فقط  باالعتماد  وتنفيذه 

مع الرابطة املحمدية للعلماء، واملجل�س الوطني حلقوق االإن�صان، وخرباء 

خمت�صني، ويرتكز برنامج م�صاحلة على ثالث حماور اأ�صا�صية وهي:

امل�صاحلة مع الذات؛ 	 
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امل�صاحلة مع الن�س الديني؛ 	 

امل�صاحلة مع املجتمع 	 

وقد مت اعتماد برنامج م�صاحلة لكونه نابعا عن قناعة تكونت لدى 

لالأ�صخا�س  امل�صاعدة  يد  ومد  الطريق  تعبيد  ب�رضورة  العامة  املندوبية 

املليء  م�صتنقعهم  من  اخلروج  على  م�صاعدتهم  اأجل  من  الراغبني 

بالتناق�صات والت�صاربات وقطع يقينهم بامتالك احلقيقة املطلقة بال�صك 

وبالتايل م�صاعدتهم على حتقيق الذات وتكوين الهوية وال�صخ�صية: 

فكيفما كانت مدة العقوبة ال�صادرة يف حق �صجناء ق�صايا التطرف 

واالرهاب فاإن معظمها يظل موؤقتا، وهو ما ي�صتدعي مواكبة هذه 

الفئة لتتمكن من االندماج ب�صهولة داخل املجتمع بعد االفراج؛

كما اأفرزت التقارير ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات ال�صجنية اأن بع�س نزالء 

ق�صايا التطرف عربوا عن رغبتهم يف اإيجاد حل لو�صعيتهم القانونية 

واالجتماعية وكذا معتقداتهم الفكرية؛ 

وميثل  هذا الربنامج خطة مندجمة ومتعددة االأبعاد تهدف اإىل 

الديني  البعد  االعتبار  بعني  اأخذا  الوقاية  خالل  من  االأمن  تعزيز 

والرتبوي اإ�صافة اإىل البعد ال�صو�صيو- اقت�صادي، من اأجل حما�رضة 

اال�صتقطاب داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية؛

ويعترب برنامج م�صاحلة برناجما مميزا لكونه يرتكز على:

الطوعية؛. 1

اأي�صا . 2 ي�صمل  الديني  اجلانب  اإىل  باالإ�صافة  اإذ  ال�صمولية؛ 

اإىل  اإ�صافة  واحلقوقي  القانوين  املجال  ودرو�س يف  حما�رضات 

دون  النزالء،  �صخ�صية  يف  النف�صية  اجلوانب  بع�س  معاجلة 

اإغفال ال�صق ال�صو�صيو- اقت�صادي؛  
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معايري االنتقاء:

بعني  االأخذ  مع  امل�صتفيدين  انتقاء  لها  يعهد  علمية  اإحداث جلنة  مت   

االعتبار االأبعاد التالية: 

• ت�صنيف امل�صتفيد �صمن الفئة ”ج“؛ 	

• انخراط النزيل يف الربامج التاأهيلية داخل املوؤ�ص�صة ال�صجنية 	

• �صلوك النزيل داخل املوؤ�ص�صة 	

• الو�صعية اجلنائية للمعتقلني 	

االعتبار  بعني  االأخذ  مع  اأ�صا�صية  حماور  اأربعة  على  الربنامج  يرتكز 

االأبعاد التالية: 

v− البعد الفكري والديني

وراءها  يختفي  التي  االأ�ص�س  ونقد  التطرف  تفكيك خطاب  يقت�صي 

اخلطاب،  هذا  اأ�صحاب  يتداولها  التي  املفاهيم  وتفنيد  بطالنها  وبيان 

الوعي الكامل بن�صقه الداخلي، واالحاطة باأ�صوله العقدية التي يتاأ�ص�س 

الأعطابه  وال�صليم  الدقيق  والت�صخي�س  الفكرية  بياناته  وحتليل  عليها 

بال�صكل  الديني  الن�س  وا�صتيعاب  فهم  خالل  من  واملنهجية  الذاتية 

ال�صحيح واملكر�س لقيم الت�صامح واالعتدال. 

v− البعد القانوين واحلقوقي

اإن �رضعية االأحكام ال�صادرة يف حق نزالء التطرف واالإرهاب نابعة من 

القوانني الوطنية التي ت�صتمد مرجعيتها من الد�صتور الوطني واملواثيق 

الدولية وهو ماي�صتدعي اإعمال مقاربة قانونية يف تاأهيل نزالء التطرف 

واالإرهاب من خالل تلقيتهم ملختلف املبادئ القانونية املنظمة للمجتمع 
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وكذا احلقوق والواجبات االأ�صا�صية، وفهم وا�صتيعاب وقبول هذا االإطار 

القانوين املنظم لعالقة االأفراد باملجتمع وبالدولة. 

v− البعد املتعلق بالتاأهيل وامل�صاحبة النف�صية

من خالل ر�صد الهوية املت�صاربة التي تعي�صها هذه الفئة التي تت�صم 

يف معظمها بالتيه واالن�صطار الوجداين فاإن اجلهود الرامية اإىل معاجلتها 

على م�صتوى متثل الذات ي�صتدعي مواكبة هذه الفئة نف�صيا وم�صاحبتها 

خالل فرتة االعتقال ق�صد حتقيق التوازن النف�صي ال�رضوري لتقبل التغيري 

واالنخراط االإيجابي يف برامج التاأهيل اأثناء وبعد فرتة االعتقال.

v−البعد املتعلق بالتاأهيل ال�صو�صيو-اقت�صادي

متكنه  ذاتية  مبوؤهالت  للمجتمع  للعودة  ال�صجني  تاأهيل  خالل  من 

من االندماج االقت�صادي واالجتماعي ومتكينه من اكت�صاب الثقة يف 

النف�س ويف االإمكانات والقدرات ق�صد تقدمي خدمة ملجتمعهم واأ�رضهم 

وذواتهم، حيث ا�صتفاد باملنا�صبة جمموعة من نزالء التطرف واالإرهاب 

موؤ�ص�صة  بدعم  للدخل  مدرة  م�صاريع  من  م�صاحلة  برنامج  اإطار  يف 

حممد ال�صاد�س الإعادة االإدماج التي تعترب �رضيك يف هذا الربنامج.

 جمريات برنامج ”م�صاحلة“

يعتمد اإجناز برنامج م�صاحلة عل عدة اأدوات منها:

حما�رضات متنوعة

�صق كبري من الربنامج عبارة عن حما�رضات علمية يف التخ�ص�صات 

وحوار  نقا�س  فتح  على  الرتكيز  مع  للربنامج  االأربع  باملحاور  املرتبطة 

ح�صب  كل  املتخ�ص�صني  واالأ�صاتذة  امل�صتفيدين  ال�صجناء  بني  مبا�رض 

تخ�ص�صه الديني القانوين احلقوقي وال�صو�صيو اقت�صادي. 



جل�صات ا�صتماع نف�صية 

على  النزالء  مل�صاعدة  املتخ�ص�س  اال�صتماع  تقنيات  الربنامج  يعتمد 

على  النف�صية  القدرة  وامتالك  ال�صلبية  فراغاتها  ومالأ  ذاكرتهم  ا�صتجماع 

تذكرها ثم البوح بها والوعي مبواقع ال�صعف النف�صي، وهي خطوات للتعايف 

ولرتميم االأعطاب املوجودة باالآليات الدفاعية منذ املراحل املبكرة للفرد.

ح�ص�س لعر�س ت�صجيالت �صمعية ب�رضية 

ل�صهادات  ب�رضية  �صمعية  ت�صجيالت  لعر�س  ح�ص�س  تخ�صي�س  مت 

املدانني يف  ال�صجناء  االإرهاب، بهدف حت�صي�س  بع�س عائالت �صحايا 

التطرف  يخلفه  الذي  االأذى  بحجم  واالإرهاب،  التطرف  ق�صايا  اإطار 

الذي  املبا�رض  ال�رضر  على  عالوة  واأمنه،  املجتمع،  ا�صتقرار  على  العنيف 

ي�صيب ال�صحايا. ومت احلر�س خالل هذه املرحلة على تاأمني امل�صاحبة 

النف�صية، حتى ال يتم رفع حدة ال�صعور بالذنب اإىل درجات مر�صية قد 

تف�صد عملية التعايف وتعديل ال�صلوك. 

مناظرات يف �صكل متارين جتريبية 

مدى  يخترب  مترين جتريبي  �صكل  مناظرة يف  بعقد  الربنامج  توج 

ا�صتيعابهم  ومدى  املتطرف  اخلطاب  تفكيك  تقنيات  ال�صجناء  متلك 

ملختلف حماور هذا الربنامج يف جميع مراحله. 

التقيــيم 

ت�صهر على اجناز هذا التقييم جلنة علمية، من خالل اإعمال موؤ�رضات 

علمية دقيقة، مت ت�صجيلها يف �صفوف امل�صاركني يف هذا الربنامج حيث 

ر�صدت اللجنة جتاوبا اإيجابيا لدى ال�صجناء امل�صتفيدين وتطورا ملحوظا 

على م�صتوى متثل الذات وفهم وا�صتيعاب الن�س الديني ومقاربة القيم 

املجتمعية ال�صحيحة اأبرز حمطات برنامج ”م�صاحلة“، 
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الن�صخة االأوىل2017 ،  25 نزيال م�صتفيدا 

خالل الفرتة املمتدة ما بني 29 ماي و25 يوليو 2017 بال�صجن املحلي 

العرجات 1، وا�صتفاد منه 25 نزيال، ميثلون عينات من خمتلف االجتاهات 

�صجنية متفاوتة، عربوا عن رغبة  بعقوبات  واملحكوم عليهم  اجلهادية، 

طواعية،  وعن  اختياري  ب�صكل  الربنامج  هذا  يف  امل�صاركة  يف  اأكيدة 

وقد توجت الن�صخة االأوىل من هذا الربنامج بعفو ملكي �صامي عن 14 

نزيل )13 مت االفراج عنهم و�صجني واحد ا�صتفاد من تخفي�س العقوبة 

املتبقية(. 

الن�صخة الثانية 2018 )50 نزيال(

مت تنظيم هذه الن�صخة بال�صجن املحلي �صال2 خالل الفرتة املمتدة ما 

بني 07 ماي اإىل 23 يوليوز 2018 وقد ا�صتفاد منها ما جمموعه 50 نزيال، 

وتوجت هذه الن�صخة بعفو ملكي �صامي عن 17 نزيل مت االإفراج عنهم 

كما ا�صتفاد 5 نزالء اآخرين من تخفي�س للعقوبة املتبقية. 

الن�صخة الـثالثة، 2019 )75 نزيال( 

اأجنزت بال�صجن املحلي �صال2 خالل الفرتة املمتدة ما بني 23 يناير اإىل 

05 اأبريل 2019 وا�صتفاد منها ما جمموعه 37 نزيال، وقد توجت هذه 

الن�صخة اأي�صا بعفو ملكي �صام عن 11 نزيال مت االإفراج عن 8 نزالء اإ�صافة 

اإىل ا�صتفادة 3 نزالء من حتويل وتخفي�س للعقوبة املتبقية. 

الن�صخة الرابعة 2019 

نظمت بال�صجن املحلي �صال2 خالل الفرتة املمتدة ما بني 09 ماي اإىل 

15 يوليوز 2019 وقد ا�صتفاد منها ما جمموعه 28 نزيال. وتوجت هذه 

الن�صخة اأي�صا بعفو ملكي �صامي عن 14 نزيال مت االإفراج عن 11 نزالء 

اإ�صافة اإىل ا�صتفادة 03 نزالء من تخفي�س العقوبة ال�صجنية. 
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الن�صخة اخلام�صة 2019

نظمت بال�صجن املحلي تيفلت2 خالل الفرتة املمتدة ما بني 16 �صتنرب 

اإىل 14 نونرب 2019 وقد ا�صتفاد منها ما جمموعه 10 نزيالت بينهم 05 

اأحداث، واملالحظ اأنه رغم ا�صتفادة �صجينتني من االإفراج بنهاية العقوبة 

اأكرث من �صهر من  التكوين  اأن يتابعان  اإال  اأبتا  اأنهما  اإال  الربنامج  اأثناء 

خارج اأ�صوار ال�صجن.

من بني اأهم  تو�صيع دائرة ال�رضكاء امل�صاهمني يف برنامج ”م�صاحلة“ 

جدد،  موؤ�ص�صاتيني  �رضكاء  انخراط  م�صاحلة  برنامج  جناح  موؤ�رضات 

بعدما اقت�رض يف الن�صخة االأوىل على املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان 

اإدماج  الإعادة  ال�صاد�س  حممد  وموؤ�ص�صة  للعلماء  املحمدية  والرابطة 

ال�صجناء واخ�صائيني يف جمال علم النف�س االإكلينيكي واخت�صا�صيني 

يف االقت�صاد لي�صمل يف الن�صخ املوالية انخراط القطاعات التالية:

وزارة العدل؛ . 1

رئا�صة النيابة العامة؛ . 2

املجل�س االأعلى لل�صلطة الق�صائية؛ . 3

وزارة الدولة املكلفة بحقوق االإن�صان؛ . 4

وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية؛ . 5

التطرف  بنزالء  اخلا�صة  االإدماج  برامج  جناح  موؤ�رضات  بع�س 

واالإرهاب:

ال�صجناء  لدى  اإيجابي  جتاوب  عن  تنم  التي  املوؤ�رضات  بني  من 

امل�صتفيدين من برنامج م�صاحلة ميكن االإ�صارة اإىل تطور على م�صتوى 

املجتمعية  القيم  ومقاربة  الديني  الن�س  وا�صتيعاب  وفهم9  الذات  متثل 
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بع�س  تاأطري  يف  عنهم  املفرج  ال�صجناء  بع�س  وم�صاركة   ، ال�صحيحة 

الور�صات التاأهيلية لباقي ال�صجناء، واإن�صاء م�صاريع مدرة للدخل مب�صاهمة 

موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س الإعادة اإدماج ال�صجناء واالنخراط االإيجابي يف 

الن�صيج املجتمعي ،قبول �صجناء هذه الفئة للربامج التاأهيلية وتعبريهم 

ال�صجناء  اأي حالة عود يف �صفوف  عن االنخراط فيه، وعدم ت�صجيل 

امل�صتفيدين من برنامج م�صاحلة.  كما مت االنخراط يف عملية التثقيف 

بالنظري لباقي �صجناء فئتهم مبختلف ال�صجون علما اأن عددا من هوؤالء 

ال�صجناء قد متكنوا من اال�صتفادة من العفو امللكي ال�صامي. 

التحديات التي الزالت قائمة بخ�صو�س تاأهيل نزالء التطرف واالإرهاب 

ما زال الق�صاء على التطرف العنيف يواجه عددا من التحديات، منها:

• واالإرهاب  	 التطرف  فئة  نزالء  ملعظم  الثقايف  امل�صتوى  �صعف 

خا�صة الدواع�س مما ي�صتدعي اإعمال جمهودات اإ�صافية خا�صة 

فيما يتعلق بالربامج الرتبوية ق�صد تنمية قدراتهم املعرفية 

• الو�صم 	 لبع�س مظاهر  املفرج عنهم  النزالء  مدى تقبل عائالت 

يف  م�صاهمتهم  ومدى  ذويهم  اأفعال  عن  املرتتب  االجتماعي 

اإعادة اإدماجهم اأثناء وبعد فرتة االعتقال.

• مع 	 امل�صاحلة  رغبتهم يف  عن  املعربين  النزالء  م�صداقية  مدى 

الذات واملجتمع وتبنيهم ملبداأ »التقية«؛ 

• والو�صط 	 املدين  املجتمع  ودور  االإفراج  بعد  التكفل  اإ�صكالية 

العائلي وباقي املتدخلني املوؤ�ص�صاتيني. 





�ملحور �لثاين:

دور �لفكر و�لفاعل �ملدين يف مو�جهة 

�لتطرف �لعنيف
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م�شوؤولية �لفكر و�ملثقف يف مو�جهة 

�لإرهاب

منت�شر حمادة

مركز �ملغرب �لأق�شى للدر��شات و�لأبحاث. �لرباط

اأربع حماور، ذات �صلة باملقت�صيات النظرية  تتفرع هذه املقالة على 

والعملية التي جاءت يف عنوانها، اأي املقت�صيات التي يتطلبها اخلو�س 

يف اأهل النظر واأهل الفكر يف قراءة وتدبر ظاهرة االإرهاب املمار�س با�صم 

الدين، اأو ما اأ�صبح ُي�صطلح عليه عامليًا، وباإ�رضاف املنتظم الدويل يف 

موؤ�ص�صة االأمم املتحدة بالتطرف العنيف.

وجاءت عناوين هذه املحاور كالتايل:

حمدد  املقاربات؛  حمدد  ال�صياقات؛  حمدد  املفاهيم؛  حمدد 

يهمنا  اأي  ال�صياق،  هذا  اأكرث يف  يهمنا  الذي  املحدد  وهو  التفاعالت، 

الفكرية  االأقالم  معامل  عند  التوقف  املداخلة،  هذه  االأوىل يف  بالدرجة 

التطرف  ال�صاحة املغربية مع الظاهرة املعنية، وهي ظاهرة  والبحثية يف 

هذا  وتقومي  تقييم  باب  من  اأ�صئلة،  عدة  لنا طرح  ُيخول  مبا  العنيف، 

التفاعل.

�ملفاهيم: حمدد  1 ــ 
ونق�صد مبحدد املفاهيم، التدقيق االأويل يف املفاهيم التي جاءت يف 

عنوان املقالة/ املداخلة، ونتوقف عند مفهومني اثنني بالتحديد:
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ــ �لفكر

نتحدث  فكر  اأي  الفكر: عن  التدقيق يف طبيعة  اأنه يجب  وا�صح 

بال�صبط؟ الفكر الديني، الفكر الفل�صفي، الفكر ال�صيا�صي؟ اأو عن جُممل 

هذه املقامات من التكفري، وموؤكد اأن االأمر يهم هذه املقامات وغريها، ما 

دام االأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية مركبة، نق�صد ظاهرة التطرف العنيف، 

يتداخل فيها املحدد االجتماعي والديني واالقت�صادي والنف�صي. مبعنى 

اآخر، اأن املفكر املعني بالتفاعل النظري مع التطرف العنيف، من املفرت�س 

اأن يكون مفكراً يف موؤ�ص�صة دينية اأو �صيا�صية اأو غريها، اأو ي�صتغل بعيداً 

عن هذه املوؤ�ص�صات، يف مقام اأهل »االإ�صالم النظري« بتعبري عبد االإله 

بلقزيز. )1(

ــ �لإرهاب

االإرهاب ُيق�صد به التطرف املادي الذي ميار�س با�صم الدين، والدين 

هنا اأو قل املرجعية الدينية هنا هي ما ُي�صطلح عليه باملرجعية االإ�صالمية، 

من قبيل مرجعية امل�رضوع »ال�صلفي اجلهادي« يف املنطقة.

اأو  فكر،  يف  يوجد  العمل،  هذا  اأ�صل  اأن  اإىل  االنتباه  �رضورة  مع 

يف تنظري، وبالتايل ال يجب االقت�صار على الظاهر من امل�رضوع، واإمنا 

يجب اال�صتغال موازاة مع ذلك، على املقدمات النظرية التي اأفرزت لنا 

ال�صلفية  باالأدبيات  عليها  ُي�صطلح  التي  املقدمات  وهي  امل�رضوع،  هذا 

اجلهادية، ونتحدث عن مو�صوعات ي�صعب ح�رضها كما، فاالأحرى الزعم 

اأنه ي�صهل نقدها نوعًا.

2 ــ حمدد �ل�شياقات:
والتاريخية والدينية والثقافية وغريها،  الزمنية  ال�صياقات  به  ونق�صد 

تلك التي اأفرزت لنا اليوم ظاهرة التطرف العنيف.
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التطرف  اأو عن  اليوم عن اجلهاديني  اآخر، ال ميكن احلديث  مبعنى 

االإقليمي  ال�صياق  االعتبار  بعني  االأخذ  دون  املغرب،  يف  هنا  العنيف 

العرب« مثاًل،  ا�صتح�صار ما جرى يف حقبة »االأفغان  والدويل، ويكفي 

ال�صوفياتي الأفغان�صتان  الغزو  بالتحديد، مبا�رضة بعد  االأول  مع اجليل 

نيويورك ووا�صنطن يف  اعتداءات  اأو ما جرى مبا�رضة بعد  عام 1978، 

�صتنرب 2001، اأو ما جرى مبا�رضة بعد اندالع اأحداث »الربيع العربي« اأو 

»الفو�صى اخلالقة« ابتداًء من يناير 2011.

لنالحظ اأننا نتحدث عن �صياقات اإقليمية ودولية، ولكن كانت ذات 

تبعات عن املراهقني وال�صباب هنا يف املغرب، وبالتايل من املفرو�س اأن 

توؤخذ هذه االأمور بعني االعتبار يف معر�س تناول الظاهرة، اللهم اإن كنا 

ن�رضف النظر عنها، ب�صبب عدة اعتبارات �صوف نتطرق اإليها يف املحور 

الرابع الذي يهمنا اأكرث يف هذه املداخلة.

بـ«موؤمتر ن�رضة اجلهاد يف  ولنتاأمل ما جرى مع ما ا�صطلح عليه 

 ،2013 يونيو  منت�صف  القاهرة يف  العا�صمة  احت�صنته  والذي  �صوريا«، 

من  كان  الدين،  با�صم  دماغ حقيقي  غ�صيل  تكري�س  �صاهم يف  والذي 

اأي�صًا، طبيعة الوالء  �صحاياه �صباب املنطقة، مع االأخذ بعني االعتبار 

ال�صيا�صي واالإيديولوجي واال�صرتاتيجي للدعاة امل�صاركني يف هذا املوؤمتر.

عن  احلديث  دون  مغربي،  �صاب  اأي  اأن  لنتذكر  اآخراً  ولي�س  واأخرياً 

االأقليات  �صباب  االإ�صالمي، مبا يف ذلك  العامل  املنطقة، و�صباب  �صباب 

االإ�صالمية يف الغرب، كان يرغب يف االلتحاق بالديار ال�صورية، من اأجل 

االن�صمام اإىل اجلهاديني التابعني جلبهة الن�رضة وتنظيم »داع�س«، كان 

مطلوبًا منه بداية املرور على مطار اإ�صطنبول، حيث كان هناك مكتب 

ا�صتقبال، على غرار مكتب اال�صتقبال اأو مكتب اخلدمات يف التجربة 

اإىل احلدود  االأمنية  االأجهزة  اأعني  ُيرحل حتت  الذكر،  �صالفة  االأفغانية 

الرتكية ال�صورية.
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هذا غي�س من في�س، وال نود الرتحال مع الئحة عري�صة من االأمثلة 

املزعجة والدالة يف اآن.

�ملقاربات: حمدد  3 ــ 
العنيف،  التطرف  ظاهرة  قراءة  معر�س  يف  منهجية  مع�صلة  نواجه 

وعنوان هذه املع�صلة، طبيعة االأر�صية العلمية للتقييم، وهذه مع�صلة 

الديني  ال�صاأن  على  ت�صتغل  التي  االأعمال  من  كثري  غائبة يف  زالت  ال 

ُي�صبه  الغربية، فت�صقط يف ما  باملقاربات  اإما الأنها متاأثرة  ال�صاحة،  يف 

علمية  اأر�صية  من  تنطلق  اأعمال  الأنها  واإما  املعكو�س«،  »اال�صت�رضاق 

�صيقة، ت�صاهم من حيث تدري اأو ال تدري يف مترير مناذج تف�صريية 

عن  بالتحديد  هنا  واحلديث  املركبة،  اإىل  منها  االختزالية  اإىل  اأقرب 

القراءات االإيديولوجية، �صواء تعلق االأمر باالإيديولوجيات الدينية احلركية 

)اإخوان، �صلفية وهابية، جهادية... اإلخ(، اأو االإيديولوجيات املادية )قومية، 

ا�صرتاكية، حداثية،... اإلخ(. )4(

واإذا �َصلمنا باأننا اإزاء ظاهرة جُمتمعية ُمركبة، فمن باب اأوىل اأن يكون 

تناولها ُمركبًا، وبالنتيجة ال ميكن اأن نختزل الظاهرة يف ُبعد تف�صريي 

واحد، حتى ال نلج الباب الذي كان ُيحّذر منه الراحل حممد اأركون؛ اأي 

ال�صقوط يف ماأزق »ال�صياجات الدغمائية املُغلقة«، وبيان ذلك اأن هذه 

تكن  اإن مل  اختزالية،  تكون  تكاد  تف�صريية  لنماذج  توؤ�ّص�س  ال�صياجات 

كذلك؛ اأي الرتكيز مثاًل على املُحدد ال�صيا�صي يف قراءة الظاهرة، انطالقًا 

اأو  االجتماعي  املُحدد  على  الرتكيز  اأو  ال�صيا�صية«،  »العلوم  اأدبيات  من 

الديني انطالقًا من اأدبيات »علم االجتماع الديني«، وغريها من املُحّددات 

النف�صية واالقت�صادية والفل�صفية واالأمنية واال�صرتاتيجية وغريها.

ومعلوم اأنه كلما ات�صعت دائرة املُحّددات التي تتناول الظاهرة اقرتبنا 

من منوذج تف�صريي ُمركب ي�صاعد الباحث املعني، فاالأحرى املتلقي، على 
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القراءة والتفاعل. ووا�صٌح اأن اإحدى اأهم املُع�صالت املنهجية ذات ال�صلة 

البحث،  يف  املُتبعة  التف�صريية  املقاربة  مبو�صوع  ترتبط  الظاهرة  بقراءة 

فكانت النتيجة فورة يف »الكم التف�صريي«، البحثي واالإعالمي، العربي 

والغربي، الذي ي�صتغل على الظاهرة، مع توا�صع يف »النوع التف�صريي«)5(

ولكي ناأخذ فكرة اأولية عن تعقيدات اأّي ظاهرة جمتمعية، مبا فيها 

الظاهرة االإ�صالمية احلركية، �صوف نتوقف عند بع�س النماذج التف�صريية، 

انطالقًا من حُمّدد اأحادي دون �صواه:

ومعها  خا�صًة،  املُ�صي�صة  االأقالم  عند  وجنده  ال�صيا�صي:  التف�صري  ــ  اأ 

االأقالم التي تنهل من العلوم ال�صيا�صية واالإدارية والقانونية، والتي 

ال جتد اأي حرج يف اختزال اأ�صباب الظاهرة االإ�صالمية احلركية، عرب 

االإحالة على املحدد ال�صيا�صي. )6(

بـ ـ التف�صري االجتماعي: وجنده عند بع�س الباحثني يف علم االجتماع، 

املنطقة،  منه  مرت  الذي  الدميغرايف  الت�صخم  بني  يربطون  الذين 

اأو  ال�صيا�صي  اأو  الدعوي  �صواء  احلركي،  االإ�صالمي  املد  و�صعود 

اجلهادي، مع ا�صتح�صار تراجع دور الدولة يف التفاعل امليداين مع 

املطالب املتوقعة الرتفاع ن�صبة النمو الدميغرايف والتمدد العمراين 

يف اآن، اأو االأو�صاع االجتماعية للفاعل االإ�صالمي احلركي.

ــ التف�صري الديني: وجنده خا�صًة عند االأقالم البحثية واالإعالمية  ج 

املح�صوبة على املرجعية االإيديولوجية املناف�صة للمرجعية االإ�صالمية 

اأو  العلمانية«،  بـ«املرجعية  عليه  ُي�صطلح  ما  قبيل  من  احلركية، 

والدة  اأن  وترى  الليربالية«.  »املرجعية  واأقالم  احلداثية«،  »املرجعية 

تراجع  اأ�صبابه يف  اأحد  بُبعد ديني �رضف يكمن  الظاهرة مرتبطة 

املوؤ�ص�صات الدينية عن تلبية الطلب على الدين يف »�صوق دينية« 

نوعي مع  وب�صكل  نظريًا وعمليًا  يتفاعل  ملن  فيها  البقاء  مفتوحة 

موؤ�رضات »ال�صوؤال الديني« و«العر�س الديني«.
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د ــ التف�صري النف�صي: وهذا ما عايناه مع اأعمال الراحل عبد الوهاب 

املوؤدب، اأو كتاب املُحلل النف�صي فتحي بن �صالمة، وُيركز هذا املُحدد 

النف�صي بالدرجة االأوىل، وُي�صاعدنا على قراءة حاالت  البعد  على 

اإ�صقاط حيثياته وم�صامينه  اإ�صالمية حركية فردية، ولكن ي�صعب 

على احلالة االإ�صالمية اجلهادية برّمتها يف التداول االإ�صالمي، �صواء 

يف حمور الدار البي�صاء ــ جاكرتا، اأم لدى الف�صاءات املجتمعية التي 

ت�صم جاليات واأقلية م�صلمة. )7(

هـ ــ تف�صري »فل�صفة الدين«: معلوم اأّن حقل »فل�صفة الدين« ال يزال 

مع  مقارنًة  عام،  ب�صكل  ال�صني  االإ�صالمي  التداول  يف  متوا�صعًا 

ح�صور اأعمال »فل�صفة الدين« يف باقي املجاالت التداولية.

هذه مفاتيح نظرية ذات �صلة بالُعّدة املعرفية واملنهجية، وال ميكن 

لوم باحث ّما اإن ارتاأى الظفر مبفتاح واحد منها لكي يتفاعل بحثيًا مع 

�صتتّم  الظاهرة  قراءة  اأن  ُيفيد  اخليار  لهذا  االآخر  الوجه  ولكن  الظاهرة، 

ب�صكل اأف�صل لو ارتاأى الباحث نف�صه الظفَر باأكرب عدٍد من هذه املفاتيح 

من باب تاأهيل املقاربة املنهجية وتغذية االأر�صية املعرفية. )8(

�لتفاعلت: حمدد  4 ــ 
ناأتي للمحور الذي يهمنا اأكرث يف هذه املحا�رضة، اأي حمور تفاعل 

النخبة الفكرية والبحثية املغربية مع ظاهرة التطرف العنيفـ، وال نرغب 

يف احلديث عن تفاعل النخبة العربية واالإ�صالمية، حتى ال نتيه يف كرثة 

التفا�صيل والقالقل النظرية وامليدانية يف اآن.

يوؤ�صفني اجلزم باأن هذا التفاعل متوا�صع واأقل من املرجو، وال تنق�س 

املوؤ�رضات والوقائع التي تقف وراء اجلزم بهذا املعطى، ونذكر منها الوقائع 

التالية:
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العنيف يف  التطرف  ظاهرة  على  والنوعي  الكمي  اال�صتغال  توا�صع  ــ 

اأداء املراكز البحثية املغربية، بل اإن العديد من املراكز، تابعة مل�صاريع 

اإ�صالمية حركية، ومن ال�صعب اأن ننتظر منها الكد املعريف الر�صني، 

مبقت�صى القوا�صم امل�صرتكة يف اجلهاز املفاهيمي للحركات االإ�صالمية 

والدعوية واجلهادية، وميكن التاأكد من هذا املعطى يف االأعمال التي 

ت�صدر عن هذه املراكز البحثية.

ــ من اأ�صباب هذا التوا�صع، وجود عدة حمددات نظرية، نذكر منها ثقل 

االعتبار االإيديولوجي يف قراءة الظاهرة، كما هو احلال مع تفاعل 

االإيديولوجيات الدينية واملادية مثاًل، اأو الرغبة يف الظفر بامتيازات 

مادية ورمزية، تقت�صي عدم اخلو�س يف املو�صوع اأ�صا�صًا، على غرار 

عدم اخلو�س يف القوا�صم امل�صرتكة بني جُممل احلركات االإ�صالمية، 

اأو حمدد ثالث، يرفع �صعار »اذهب اأنت وربك فقاتال، اإننا ها هنا 

قاعدون«، مبعنى اأن هذه الفئة ال تريد اخلو�س يف ملف قد يت�صبب 

لها يف م�صاكل مع عدة جهات، مبقت�صى بع�س احل�صا�صيات التي 

متيز اخلو�س النظري يف الظاهرة.

ــ اإ�صارة اأو ر�صالة م�صوؤول اأمني يتوىل رئا�صة املوؤ�ص�صة االأمنية باملتابعة 

للمفكرين  دعوة  توجيه  هدفها  العنيف،  التطرف  لظاهرة  االأمنية 

الظاهرة.  مع  التعامل  يف  م�صوؤوليتهم  يتحملوا  لكي  والباحثني 

واحلديث عن ال�صيد عبد احلق اخليام، مدير املكتب املركزي لالأبحاث 

الق�صائية، كما جاء ذلك ب�صكل �رضيح يف ثنايا مداخلة األقاها مبقر 

جمل�س جهة طنجة تطوان احل�صيمة، بتاريخ 10 مار�س 2017، معترباً 

اأن »الظاهرة االإرهابية تنبني على االإيديولوجية، وهذه االأخرية يجب 

اأن تواجه من طرف املفكرين واملثقفني«، داعيا املفكرين املغاربة العودة 

اإىل الر�صالة املنوطة بهم، وتاأكيد ح�صورهم يف املجتمع، وذلك عرب 

حماربة جميع االأفكار التي تنبني على اإيديولوجية التطرف، وتغذي 

نزوعات الكراهية يف نفو�س ال�صباب«. )9(.
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ــ هناك نقطة �صوء يف العمل البحثي للموؤ�ص�صات الدينية، وجندها لدى 

موؤ�ص�صة الرابطة املحمدية للعلماء، والتي رغم كونها تعج بالفاعلني 

االإ�صالميني، ولكن وجود فاعلني بحثني من مرجعيات اأخرى، ومنها 

املوؤ�ص�صة،  نواة  يف  �صوفية  نواة  وجود  بحكم  ال�صوفية،  املرجعية 

�صاهم يف اإنتاج اأعمال بحثية ت�صتغل على نقد اخلطاب اجلهادي، 

وجندها للتحميل يف املوقع الر�صمي للموؤ�ص�صة، وقد �صبق اأن توقفنا 

يف حمطة اأولية مع بع�س قالقل )10( هذا االنخراط امل�صوؤول والهام 

للموؤ�ص�صة، ولكن مع اأهمية هذا التفاعل، هناك عدة موؤاخذات على 

�صكل وم�صامني هذه االأعمال، الأن املو�صوع يقت�صي وقفات نقدية 

حقيقية وم�صوؤولة، ولكن لي�س هذا مقام اخلو�س يف هذه اجلزئية، 

بقدر ما نروم التنويه يف العناوين. )11(.

ظاهرة  مع  املغاربة  للمفكرين  البحثية  التفاعالت  اأهم  ح�رض  وميكن  ــ 

االإرهاب يف ما �صنعاينه مبا�رضة بعد اعتداءات 16 ماي 2003 التي 

ع�صفت بالدار البي�صاء، حيث انخرطت العديد من االأ�صوات االإعالمية 

والبحثية يف ت�صليط ال�صوء على ظاهر االإرهاب، ويف هذا ال�صياق 

�صدرت عدة اأعمال عند عدة اأ�صماء فكرية واأدبية وغريها، نذكر منها:

املغربي، عبا�س اجلرياري،  والفكر  املغربية  الثقافة  اأعمدة  ــ كتاب الأحد 

ويحمل عنوان: »ال تطرف وال اإرهاب يف االإ�صالم«، وتناول االإرهاب 

من منظور الفكر االإ�صالمي.

ــ كتاب للمفكر �صعيد بن�صعيد العلوي، بعنوان »دولة االإ�صالم ال�صيا�صي« 

نقد  خالل  من  اجلهادي،  االإ�صالمي  امل�رضوع  فيه  ينتقد  والذي 

االأدبيات النظرية املوؤ�ص�صة للم�صاريع االإ�صالمية املتطرفة.

واالإرهاب«،  اال�صت�صهاد  بعنوان »بني  ال�صقاط،  للباحثة حنان  ــ كتاب 

ت�صتغل يف  اأنها  لغوي، مع  االإرهابية من منظور  الظاهرة  وتناول 

جمال الدرا�صات االإ�صالمية.



77

ح�صور  مع  مرجعيات،  عدة  من  اأخرى  اأ�صماء  عدة  بالطبع  وهناك 

اأكرب للمرجعيات احلداثية والدميقراطية مقارنة مع املرجعيات االإ�صالمية 

احلركية، موازاة مع االأعمال التي بالكاد اأ�صبحت ت�صدر خالل ال�صنوات 

اأو �صابقا، واحلديث عن كتاب  االأخرية عن املوؤ�ص�صات الدينية الر�صمية، 

نقد  على  ي�صتغل  االأعلى  العلمي  املجلي  موؤ�ص�صة  عن  �صدر  مرجعي 

امل�رضوع ال�صلفي الوهابي، اأو بع�س االأعمال البحثية التي �صدرت موؤخرا 

عن موؤ�ص�صة الرابطة املحمدية للعلماء.

ولكن يالحظ اأن هذه الفورة البحثية للمفكرين املغاربة يف الت�صدي 

البحثي لظاهرة االإرهاب والتي جاءت مبا�رضة بعد اعتداءات الدار البي�صاء، 

تراجعت مع مرور ال�صنوات، مقابل الرتكيز على الدرا�صات واالأبحاث التي 

التي جعلت  العربي«  »الربيع  اأحداث  ب�صبب  ال�صيا�صي،  لالإ�صالم  تتطرق 

احلكومي  العمل  يف  بامل�صاركة  معنية  االإ�صالمية  ال�صيا�صية  االأحزاب 

املغربي، منذ انتخابات نونرب 2011.

ومن نتائج هذه التحوالت، اأن الدرا�صات واالأبحاث اخلا�صة باالإرهاب 

املغاربة،  املفكرين  اهتمامات  �صلم  تراجعت يف  واملنطقة،  املغرب  هنا يف 

وبالكاد ت�صدر بني الفينة واالأخرية، على غرار ثالث اإ�صدارات على االأقل:

االإرهاب«،  هند�صة  اآليات  وتفكيك  اجلهادي  »الذكاء  بعنوان  كتاب  ــ 

الكتاب  ويروم  ال�صايف،  اإبراهيم  اجلهادية،  احلركات  يف  للباحث 

تفكيك بنية »العقل اجلهادي« على اأ�صا�س اأن هذا الذكاء االإرهابي 

اأ�صبه بتطرف تقوده التنظيمات االإرهابية وتقف ورائه القدرة على 

خلق اإطار معبئ، ي�صفي معنى على ت�صل�صل اجلرائم التي يقوم بها، 

فهي حتافظ على ح�صورها ب�صكل مكثف يف الف�صاء االإعالمي.

ــ كتاب »�صوؤال العنف« لطه عبد الرحمن، وال�صادر يف عام 2017 والذي 

انتقد فيه االإرهاب انطالقا من مرجعية اأخالقية وحوارية، واإن كان 

اإىل مرحلة �صابقة، عندما تورط  اأعادنا  العمل املوايل لهذا الكتاب 
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طه عبد الرحمن يف اإ�صدار كتاب بعنوان »ثغور املرابطة« يت�صمن 

بع�س املواقف ال�صيا�صية التي جندها يف خطاب جماعات االإرهاب.

ــ »الكتاب االأبي�س عن االإرهاب«، وال�صادر يف عام 2015 عن موؤ�ص�صة 

»الفريق الدويل للدرا�صات االإقليمية واالأقاليم ال�صاعدة«، وهو عبارة 

نوعية  ملفاتيح  غياب  مع  االأوىل،  بالدرجة  بييلروغرايف  عمل  عن 

الظاهرة  تفكيك  على  واملتتبعني  والباحثني  القرار  �صانعي  ت�صاعد 

االإرهابية.

اأبرز معامل احل�صور البحثي للمفكرين املغاربة يف الت�صدي  اأن  على 

لالإرهاب، جنده يف ثالثة جماالت:

ــ جمال مقاالت الراأي التي تن�رض يف املنابر االإعالمية، املغربية والعربية، 

وميكن احلديث هنا عن جمموعة كبرية من االأ�صماء، يتقدمها عبد االإله 

بلقزيز وحممد �صبيال واأ�صماء اأخرى بالطبع.

ف�صائيات  تنجزها  التي  االإعالمية  احلوارات  امل�صاركات يف  ــ جمال 

ال�صاحة، وخا�صة ف�صائيات املنطقة العربية، حيث نعاين م�صارك جمموعة 

من املفكرين والباحثني.

خارج  اأو  داخل  تنظم  التي  والندوات،  املوؤمترات  جمال  واأخريا  ــ 

اأو  تنظمها جمعيات حملية،  التي  بالندوات  باالأمر  تعلق  �صوءا  املغرب، 

موؤمترات دولية تنظمها موؤ�ص�صات عربية واإقليمية، من قبيل ما ينظمه 

اأخرى،  م�رضقية  موؤ�ص�صات  اأو  مثال،  اخلليجي  ال�صلم«  »موؤمتر  م�رضوع 

وتعرف م�صاركة العديد من املفكرين والباحثني املغاربة، اإما من اأجل اإلقاء 

حما�رضات اأو امل�صاركة يف املناق�صات.

الت�صدي  يف  املغاربة  للمفكرين  م�صاركة  اأهم  تبقى  اإجماال،  ولكن 

املراجع  البحثية، الأنها تعتمد يف مقام  لالإرهاب قائمة عرب االإ�صدارات 

هناك  ولكن  املرجو  من  اأقل  كانت  واإن  القرار،  و�صناع  الباحثني  عند 
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البي�صاء  الدار  اعتداءات  بعد  ما  منذ  الواقع،  اأر�س  على  حتقق  تراكم 

والنوع، الأن  الكم  الرتاكم يف  يزداد هذا  اأن  واملاأمول  اآخر 2019،  حتى 

الظاهرة االإرهابية طويلة االأمد، وتهدد اجلميع، كما اأن م�صبباتها قائمة 

ومتعددة، وهذه مهمة املفكرين والباحثني املغاربة لال�صتغال على تلك 

امل�صببات واالإدالء مبقرتحات ومفاتيح للتفاعل مع ظاهرة تزداد تعقيدا 

مع مرور الزمن.

هكذا، فاإن اخلو�س يف م�صوؤولية الفكر واملثقف املغربي، يف �صياق 

عدة حمددات،  على  تتوزع  العنيف«[،  »التطرف  ]اأو  االإرهاب  مواجهة 

اأخرى، وهي حمدد  االأقل، �صمن حمددات  اأربعة على  منها  اأح�صينا 

التفاعالت،  وحمدد  املقاربات؛  وحمدد  ال�صياقات؛  وحمدد  املفاهيم؛ 

وهي املحددات التي ميكن ح�رضها بدورها يف حمددين رئي�صني: حمدد 

ال�صياقات الذي ال مفر من اأن ُيوؤخذ بعني االعتبار، من جميع الفاعلني، 

االأمنيني وال�صيا�صيني والبحثيني وغريهم؛ ثم حمدد التفاعالت، والذي 

ات�صح اإجمااًل، يبقى متوا�صعًا كما توقفنا عند ذلك ببع�س االإ�صارات.
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قر�ءة يف جتربة �ملر�جعة، 

حممد عبد �لوهاب رفيقي، 

باحث يف �لفكر �لإ�شلمي 

منذ البدء اأريد اأن اأ�صري اإىل اأنه ي�صعب علي الف�صل بني ما هو ذاتي 

عن  احلديث  من  البداية البد  املو�صوع. يف  هذا  تناول  ومو�صوع يف 

اإىل جتربة  االأخري  اأدى يف  الذي  الواقع  التي متخ�صت عنها  ال�صياقات 

املراجعات.

 �ل�شياقات

اإن الكثري ممن يتناولون مو�صوع التطرف العنيف واالأفكار املرتبطة به 

يوؤكدون اأن املراجعة ال تنح�رض يف العالقة بني االإرهابي واملتطرف العنيف 

داخل ال�صجن، واإمنا يجب البحث عن ال�صباب والدوافع واملحا�صن التي 

ميكن اأن تنتج اأو تتولد عنها خمتلف اأ�صكال التطرف.

هذا  �صخ�صيا يف  ع�صته  ما  عن  احلديث  ال�صياق ميكن  هذا  ويف 

املجال من جتربة كانت �صياقاتها والقرارات وال�صيا�صات العامة املنتهجة 

من طرف الدولة املغربية التي كانت وراء اجلناية على جزء كبري من جيلنا.

اأواخر ال�صبعينات، وهي  النور يف  اإىل  اأنني خرجت  فمن �صوء حظي 

مرحلة �صجلت منعطفا يف تاريخ املجتمعات االإ�صالمية والعربية، باعتبار 

االإ�صالمي، نذكر منها  العامل  اأحدثا �صخمة يف  اأن �صنة 1979 �صهدت 

حادثة جهيمان �صنة1979 واخرتاق احلرم املكي وتغري �صيا�صة ال�صعودية 
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العامل،  بقاع  اإىل خمتلف  الوهابية  ال�صلفية  ت�صدير  من خالل م�رضوع 

االحتاد  ودخول   ،1979 �صنة  نف�س  يف  اندلعت  التي  اخلميني  وثورة 

ال�صوفياتي اإىل اأفغان�صتان يف ال�صنة ذاتها. هي اأحداث كربى اأثرت على 

املنطقة حدثت يف نهاية ال�صبعينات وبداية الثمانيات، واجليل الذي فتح 

عيناه على هذه ال�صنوات هو الذي عا�س هذه التجربة والتي اأنتجت يف 

اأ�صبحنا ن�صميه تطرفا، يف وقت مل يكن يعترب كذلك يف  ما بعد ما 

الثمانينات. وميكن اأن اوؤكد اأنني �صاهد على اأن الكثري من االأفكار التي 

يتفق اجلميع على اأنها تطرف كانت ت�صكل اآنذاك الثقافة ال�صائدة يف 

جمتمعات معينة، وكان يراد تلقينها لنا ونحن �صغار. فقد فتحت عيني 

يف مدينة كبرية مثل الدار البي�صاء، يف و�صط من املفرو�س فيه اأن ال 

تكون له عالقة بالتدين املت�صدد، باأي حال من االأحوال. غري اأن ال�صيا�صة 

العامة املتبعة يف ذلك الوقت التي كانت ت�صعى اإىل مواجهة الفكر الي�صاري 

وتتخوف من تاأثريات الثورة االإيرانية ببالدنا اأدت اإىل اأن تهدي امل�صاجد 

الكربى بهذه املدينة، التي كنت اأرافق والدي اإليها، لت�صبح حتت رحمة 

تيار ال�صلفية الوهابية التي كانت وراء كل هذا التطرف الذي نعي�صه اليوم. 

ال زلت اأذكر اأنني كنت اأتوجه اإىل م�صجد ال�صهداء بالبي�صاء، الأح�رض 

درو�س �صخ�صيات ما زالت لها اإىل حد االآن تتمتع برمزية اعتبارية عند 

اأنهم علماء دين و�صيوخ وفقها،  اليوم، بحكم  اإىل  املتدينني  الكثري من 

وهم الذين لقنونا كل ما يتعلق بال�صلفية الوهابية، بل تبني يف ما بعد 

ال�صعودية مقابل ت�رضيف  العربية  اململكة  اأجورا من  يتلقون  كانوا  اأنهم 

املغربي  التدين  بني  وقع  الذي  اال�صطدام  وقد ع�صت ذلك  الفكر.  هذا 

وهذا النوع من التدين الوهابي املمول باأموال �صخمة جدا، فكان ال�رضاع 

يف امل�صاجد بخ�صو�س حترمي بع�س املمار�صات كالفاحتة، اأو قراء القراآن 

جماعة، وتعدد اآذانات �صالة اجلمعة، ودور امل�صمع، وال�صالة على النبي، 

اإ�صافة اإىل م�صائل اأخرى مثل امل�صافحة، وم�صاهدة التفزةن وقد حدث 
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هذا يف اإطار ا�صترياد هذا الفكر ال�صلفي يف عمومه حيث مل تظهر بعد 

التيارات ال�صلفية اأو تيارات حركات االإ�صالمي الدينية. وقد اأدى ذلك اإىل 

بداأت  االإ�صالمية  الرتبية  مناهج  ان  والعائالت.كما  االأ�رض  داخل  توترات 

تتبنى نف�س االجتاه، كما مت اإغالق �صعب الفل�صفة وفتح �صعب الفكر 

االإ�صالمي، للتمكني لهذا التيار،. وقد ح�رضت الكثري من هذه الدرو�س 

على اأيادي هوؤالء امل�صايخ، كما تلقيت اأعدادا �صخمة من الكتب التي 

كانت تهدى وال تباع كما كانت توزع املاليني من االأ�رضطة ال�صمعية على 

نطاق وا�صع، اإ�صافة اإىل ت�صجيع املدار�س القراآنية التي �صميت بدور القراآن 

والتي كان املواطن العادي اأنها جمرد مدار�س يلقن فيها القراآن، فيدع بها 

ابنه ليحفظ القراآن. لكن بعد اأيام من حفظ القراآن يتم االنتقال اإىل اأمور 

اأخرى اإىل حفظ متون اأخرى تت�صمن نواق�س االإ�صالم )من مل يكفر كافرا 

فهو كافر، من واىل اليهود والن�صارى فهو كافر( وهي اأمور ال ميكن اأن 

ي�صتوعبها االأطفال يف �صن مبكرة من حياتهم )7 اأو 8 �صنوات من العمر( 

وهي تتعلق باالآليات التي ميكن اأن نكفر بها االآخر. كما اأن هذه امل�صاجد 

كانت ت�صتغل �صالة اجلمعة التي كان يح�رضها االآالف من امل�صلني لن�رض 

املغرب  �صالتي  بني  امل�صائية  الدرو�س  عن  ف�صال  ال�صلفي،  التطرف  فكر 

ت�رضيح  اإىل  ن�صري  اأم  وميكن  واالأحد.  وال�صبت  اجلمعة  اأيام  والع�صاء، 

وزير ال�صوؤون االإ�صالمية عبد الكبري العلوي املدغري ملجلة تيل كيل،حي 

قال اإنه اأراد اأن يقف يف وجه هذا املد لكنه تلقن اأوامر عليا من اإدري�س 

توقيف  او يحاول  امل�صاجد  تلك  واأن ال يقرتب من  له  يت�صدى  باأن ال 

هذا املد اأو تعطيله. وقد اخرط الفكر ال�صلفي عموما وحركات االإ�صالم 

ال�صيا�صي بعمومها يف هذا امل�صار، ف�رضعت توؤطر ال�صباب واالأطفال يف 

هذا االإطار. 

ال�صدد،  الكبري يف هذا  التاأثري  لها  اأفغان�صتان كانت  اأن ق�صية  كما 

والتي كانت مدعمة من طرف كل االأنظمة العربية االإ�صالمية. وقد حظرت 
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�صخ�صيا، واأنا ما زلت يف مقتبل العمر، مهرجانات خطابية كانت منظمة 

احلركة  زعماء  ويوؤطرها  املغربة  من  االآالف  يحظرها  عمومية،  بقاعات 

اإىل  للذهاب  لل�صباب  مبا�رضة  دعوى  فيها  وكانت  اآنذاك،  االإ�صالمية 

اأفغان�صتان، وت�صوير الزعماء االأفغان على اأنهم اأبطال االأمة االإ�صالمية، 

واأن خالد ابن الوليد و�صالح الدين االأيوبي واأمثالهم قد ولدوا من جديد 

على اأر�س اأفغان�صتان. كما كانت توزع كتب يف هذه املهرجانات حتر�س 

ال�صباب على التوجه اإىل اأفغان�صتان، مبباركة اجلميع، وبتي�صري اجلميع. 

وال زلت اأذكر املغامرة التي ع�صتها �صخ�صيا. كنت طفال مل يتجاوز عمري 

15 �صنة، لكنني ا�صتطعت اأن اأتوجه لوحد من الدار البي�صاء )بالتاأ�صريات 

الأحط  الطائرة  بوا�صطة  ا�صالمباد  اإىل  جدة  ومن  جدة  اإىل  ال�رضورية( 

ملدة  بي�صاور  اإىل  ال�صيارة  اأخذت  اأخذت  اآ�صيا  �رضق  باأق�صى  بباك�صتان 

�صت اأو �صبع �صاعات، ودخلت اأفغان�صتان، وتوغلت يف اأرا�صيها الأتعرف 

على جميع ما يحدث اآنذاك، حيث احلرب يف عزها: الطائرات تق�صف 

من فوق، واملواجهات الع�صكرية على اأكرث من جبهة �صنة 1987، اإذ كان 

كان ميثل  الذي  االأفغان وجنيب  املجاهدين  بني  قائما  زال  ما  ال�رضاع 

بقايا االحتاد ال�صوفياتي اآنذاك. بل لقد عدت من هذه الرحلة اخلطرية 

جدا الآخذ مقعدي بالثانوية ب�صكل عاد وكاأن �صيئا مل يكن. بل متت 

معاملتي معاملة االأبطال �صواء من طرف االأ�صاتذة اأو ال�صيوخ اأو اجلريان 

املنحى.  هذا  تنحو  كانت  العامة  ال�صيا�صة  الأن  ذلك  املجتمع.  عموم  اأو 

كما اأن اأجواء االنفتاح التي �صادت يف ت�صعينيات القرن املا�صي فتحت 

االأبواب ملنظري ال�صلفية اجلهادية على اختالف طبقاتهم واأنواعهم لن�رض 

اأفكارهم.

 لكن وعلى الرغم من هذه ال�صيا�صات العامة، مت االنقالب على كل 

ذلك بني ع�صية و�صحاها يف �صنة 2001، واأ�صبح كل ما كان م�صت�صاغا 

التي  واإرهاب. كل من تبنى هذه االأفكار  وم�صجعا عليه يعترب تطرف 
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كانت يتم الت�صويق لها بت�صجيع من اجلهات الر�صمية ويحر�صون ال�صباب 

على تبنيها، اأ�صبح مهددا بال�صجن بتهمة التطرف، وهذه لي�صت حالتي 

فقط بل هناك الكثري من احلاالت التي تدخل يف هذا الباب. ناهيك عن 

اأن عددا ممن كانوا وراء ن�رض هذه االأفكار انقلبوا على اأفكارهم وتركوا 

ال�صباب ال�صادقني اأمام تهم الرتويج للفكر املتطرف واالإرهابي. 

هذا هو ال�صياق العام ملا وقع �صنة 2003 بعد �صنوات وعقود التي مت 

اال�صتغال فيها داخل املجتمع والتي اأدت اإىل ما اأدت اإليه، فتفاجاأ العامل 

باأن املغرب به اأي�صا التطرف واالإرهاب.

 �ملر�جعات

عرفت العديد من الدول االإ�صالمية حاالت من املراجعة، بيد اأن املغرب 

همت  بالدنا  يف  املراجعة  الأن  ال�صدد،  هذا  يف  خا�صة  حالة  ي�صكل 

عملية قام بها بع�س االأفراد، اإذ مل نكن ن�صكل جماعة منظمة اجلماعة 

اأو  اأو اجلماعات املقاتلة بليبيا،  اأو جماعة اجلهاد،  االإ�صالمية يف م�رض 

اجلماعة امل�صلحة باجلزائر. فهذه اجلماعات كانت جماعات فعلية تتخذ 

قرارات وت�صدر بيانات وا�صلت الأعماله يف كتب، وبعد اأن اعتقلوا يف 

ال�صجن كما حدث يف م�رض، وهي اأبرز احلاالت بهذا اخل�صو�س، اأعلنوا، 

بعد �صنوات بال�صجن، يف بيانات. اأما املغرب فاالأمر مغاير حيث مل يكن 

هناك تنظيم اأبدا. حتى اأن اأغلب من اعتقل يف اأحداث 16 ماي دافعوا 

عن اأنف�صهم باأنه مل تكن تربطهم اأية عالقة بهذه االأحداث واأنه ال يوجد 

ال�صلفية اجلهادية، )وهو موجود(. ومن  تنظيم  ا�صمه  املغرب  �صيء يف 

ثمة، فاإن املراجعات التي متت داخل ال�صجن كانت بدورها ب�صكل منفرد 

منتدى  2008 مع  �صنة  قمت مببادرة  اأنني  رغم  منظم.  ب�صكل  ولي�س 

الكرامة، عندما كان الرميد رئي�صا له، حاولنا من خاللها تنظيم عملية 

اأننا  غري  ال�صجون،  داخل  من  التوقيعات  من  العديد  وجمعنا  املراجعة، 
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مل جند اأي جتاوب اأو تفاعل مع هذه املبادرة من طرف الدولة ل�صبب 

معرفة  يف  بعد  ما  يف  �صاهمت  قد  املبادرة  هذه  تكون  وقد  جنهله. 

املراجعة  عملية  اأما  غريهم.  من  بعفو  عنهم  االإفراج  ميكن  من  الدولة 

ما  تكن  2017، ومل  �صنة  اإال  تبداأ  فلم  املغربية  ال�صجون  داخل  احلالية 

بني 2003 و2017 اأية مبادرة للتعامل مع هذه امللف، رغم اأنه كان من 

املفرت�س القيام بذلك، خا�صة واأن امللف كان معقدا باعتبار اأن البع�س من 

املعتقلني مل يكونوا متورطني. هناك املتورطون فعال وهم اأقلية، وهناك 

من له اأفكار متطرفة و�صلفية بدون تورط يف اأعمال عنف وهناك من 

اأن اأحد  ال عالقة له نهائيا ال بفكر وال مبمار�صة، وميكن االإ�صارة اإىل 

اإ�رضاب  املعتقلني بعد  ا�صتغل ت�صامح االإدارة مع  املعتقلني كان  هوؤالء 

عن الطعام، فا�صتغل ذلك ليدخل �صديقته يف حقيبة، لتمكث معه 3 

اأيام بالزنزانة قبل التبليغ عنه من قبل �صجني اآخر. فقد كان من املفرو�س 

غري  هو  ومن  باملو�صوع  له  عالقة  ال  من  بني  للتمييز  مببادرات  القيام 

متورط وله اأفكار متطرفة قابل ملراجعتها واملتورطني. ومل تبداأ معاجلة 

هذا امللف اإال يف �صنة 2017 مع برنامج م�صاحلة.

نتائج  له  كانت  اأنه  فيبدو  م�صاحلة،  برنامج  تاأخر  من  الرغم  وعلى 

يجب دعمها وت�صجيعها، واإن كانت من ال�صعب على الطريقة املتبعة اإىل 

حد االآن، ح�صب جتربتي اخلا�صة، اأن ت�صكل اأداة للتمييز بني ال�صخ�س 

املقتنع وغري املقتنع. كما اأن و�صع الطوعية �صمن معايري اال�صتفادة من 

الربنامج �صتفتح املجال للكل، مقتنعا كان اأم غري مقتنع. وقد عرفت اأن 

البع�س من الذين مت االإفراج عنهم بفعل برنامج م�صاحلة غري مقتنعني 

مبا كانوا ي�رضحون به، بل جلاأوا اإىل ذلك رغبة يف مغادرة ال�صجن ال 

غري، يف حني كان باإمكان ال�صلطات، من خالل تتبعها مل�صار �صخ�س ما 

على امتداد �صنوات، معرفة اإن كان �صادقا يف مراجعته اأم ال.
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من  كان  اإن  ال�صدد،  هذا  يف  الت�صاوؤل  ميكن  اآخر،  �صعيد  وعلى 

اأو ثالث،  اثنتني  اأو  اأو غريه حما�رضة  العبادي  ال�صيد  يلقي  اأن  الكايف 

حول اعتدالية وو�صطية االإ�صالم، لتغيري قناعات �صخ�س م�صبع باأفكار 

متطرفة، ويعتمد دوغمائية معينة يف تناولها وال يقبل ا�صتبدالها باأفكار 

اأخرى. اإنه اأمر غري ممكن نهائيا، الأن تفكيك مثل هذا الفكر يحتاج اإىل 

جل�صات مطولة، ومنفردة، ويحتاج اإىل االإ�صغاء للمعني باالأمر، ومعرفة 

ولي�س  ومعقد،  �صعب  املجال  واأن  خ�صو�صا  لقناعاته،  تغيريه  اأ�ص�س 

بال�صهولة التي قد نت�صور. كما ال بد من التاأكيد اأن هذه العملية تتطلب 

اأن يكون امل�صتوى الدرا�صي للمعتقلني مرتفعا ن�صبيا، ويجب العمل على 

التي  االأفكار  تتمكن من مناق�صة بع�س  ال�صجن. حتى  ذلك من دخل 

يعترب اأنها متوافقة مع القران الذي يدعو اإىل قتال الذين ال يوؤمنون باهلل 

واليوم االآخر، يجب اأن تف�رض له �صياقات مثل هذه االآيات واأ�صباب نزولها 

ومقا�صدها، يف حني اأنه ال ميكن اأن ي�صتوعب ذلك مب�صتواه الدرا�صي 

الن�صو�س ال ميكن  التعامل مع هذه  ملا قبل االعتقال، خ�صو�صا واأن 

اأن يتم اإال من خالل اآليات اأخرى تنتمي لل�صو�صيولوجيا، والتاريخ وعلم 

النف�س.... وهكذا، فاإن من بني اخلطوات التي يتعني �صلوكها يف اإطار 

برامج املراجعة الرفع من امل�صتوى الدرا�صي للمعنيني بهذه الربامج.

اأن ما �صاعدين كثريا على ما  اإىل  ال�صدد  االإ�صارة يف هذا  وجتدر 

اأقدمت عليه من مراجعة يكمن يف جتربة من 9 �صنوات، �صبع �صنوات 

منها يف زنزانة انفرادية، من القراءة، مع اأنني اعتقلت واأنا حا�صل على 

ما�صرت وموؤهل للمطالعة والقراءة، كما اأنني ترعرعت يف بيت يقراأ كثريا. 

اأي طرف، لالنفتاح على علوم  فقمت مبجهود ذاتي بدون مبادرة من 

مي�رض  غري  اأمر  وهو  اآخر.  نوع  من  وكتب  اأخرى،  ثقافات  وعلى  اأخرى 

ملعتقلني اآخرين، الأنهم غري موؤهلني واإن توفرت لهم االإرادة للقيام مبراجعة 

اأفكارهم وجتربتهم.



يف االأخري البد من التاأكيد اأن املراجعة يجب اأن تتم على اجلانب 

االآخر اأي�صا. فاإىل االآن ال زالت ال�صياقات التي تولد عنها التطرف، والتي 

�صيوخا، وعرب  فمازلنا جند  االآن.  اإىل حد  قائمة  اإليها،  االإ�صارة  �صبقت 

اليوتوب، يكفرون النا�س واملوؤ�ص�صات بدون من يقف �صد ذلك. واإىل االآن 

ال يوجد لدينا قانون يجرم التكفري، االأمر الذي يتم ا�صتغالله للتمادي يف 

عمليات التكفري. بل هناك مواقع اإلكرتونية لها رخ�س ا�صتغال ر�صمية 

اأو  ما زالت تبت الكراهية واحلقد والتحري�س على كل �صخ�س يحمل 

يدعو اإىل فكر غري فكرها، مما قد يعر�س �صالمته واأمنه للخطر. فمراجعة 

املعتقلني الأفكار التطرف تتطلب مراجعة على هذا امل�صتوى اأي�صا.
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�أر�شية �لندوة و�لربنامج

يفيد التقرير ال�صنوي الثاين لرئا�صة النيابة العامة حول تنفيذ ال�صيا�صة 

نحو  يتجه  باملغرب  االإرهابية  باجلرائم  املتعلق  التهديد  اأن  اجلنائية 

اال�صتقرار خالل العامني املا�صيني. وي�صري التقرير، يف هذا ال�صدد، اإىل 

اأن 337 فرًدا مثلوا اأمام النيابة العامة ملحكمة اال�صتئناف بالرباط �صنة 

ا خالل  2018 لتورطهم املفرت�س يف اأعمال اإرهابية، مقارنة بـ 358 �صخ�صً

�صنة 2017. 

وتاأتي يف مقدمة اجلرائم االإرهابية التي ارُتكبت يف عام 2018، والتي 

ُقدم مرتكبوها اإىل العدالة، جرمية االإ�صادة والتحري�س على االإرهاب، ب 

107 حاالت، تليها جرائم العنف ال�صديد و�صنع االأ�صلحة وحيازتها )19 

حالة( ومتويل االأعمال االإرهابية )حالة18( وع�صوية اجلماعات االإرهابية 

)13حالة(.

هكذا، وعلى الرغم من اأن املغرب كان مو�صوع تهديدات اإرهابية �صاأنه 

ا�صتباقية  بلورة مقاربة  االأخرى، فقد متكن من  البلدان  �صاأن عدد من 

متكنت من ر�صد جل املخططات االإرهابية التي كانت تهدف اإىل الت�صبب 

لالأبحاث  املركزي  املكتب  متكن  حيث  العام،  للنظام  ج�صيم  �رضر  يف 

الق�صائية، التابع للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني، من تفكيك عدد 

كبري من اخلاليا االإرهابية. 

ويقوم املغرب، بف�صل موؤ�ص�صات حكامته االأمنية، ببذل جهود كبرية 

ل�صمان لي�س االأمن الوطني واالإقليمي فح�صب، بل اأ�صبحت له خربة 
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معرتف بها يف مكافحة االإرهاب ول�صالح اال�صتقرار واالأمن على امل�صتوى 

الدويل. هكذا اأ�صبح املغرب ينتمي اإىل قائمة »الدول االآمنة« غري املهددة 

االأمريكي،  وال�صالم  االقت�صاد  معهد  تقرير  ت�صنيف  ح�صب  باالإرهاب 

الذي ي�صتند اإىل اأبحاث اأجراها اعتمادا على االأحداث االإرهابية وعدد 

�صحاياها، واحلمالت اال�صتباقية التي قامت بها الدول ملحاربة االإرهاب، 

ما بني عامي 2000 و2017.

اأكيد اأن املقاربة االأمنية �رضورية ملحاربة االإرهاب والتطرف العنيف، 

وقد اأتت هذه املقاربة اأكلها اإىل االآن بف�صل اجلهود الكبرية املبذولة يف 

هذا املجال، لكنها غري كافية يف عامل ما زال يهدده التطرف العنيف 

تنامي  مع  والتهديدات  املخاطر  تزايدت  وقد  ومكان.  وقت  كل  يف 

اجلرمية املنظمة العابرة للبلدان وتطور و�صائل التوا�صل عرب التكنولوجيا 

االإرهابية.  باجلرائم  العالقة  ذات  املعلومة  اأي�صا  �صهلت  والتي  اجلديدة، 

والقطاعات  االأبعاد  �صمولية متعددة  اعتماد حكامة  الدولة  فكان على 

يف مكافحة هذا التطرف العنيف، من خالل اهتمامها بالبعدين الديني 

وال�صو�صيو اقت�صادي لهذه الظاهرة، وذلك من خالل اتخاذ عدة مبادرات 

يف خمتلف هذه املجاالت، اإ�صافة اإىل تطوير بنيات تتبع وتنظيم اأ�صكال 

التوا�صل والقنوات اجلديدة امل�صهلة لالأعمال االإرهابية. 

اإعادة  اإىل  الرامية  املبادرة  اإىل  الديني  امل�صتوى  االإ�صارة على  وميكن 

علمية  جمال�س  واإحداث  االإ�صالمية،  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  هيكلة 

حملية بعنا�رض ن�صائية الأول مرة، واإعادة هيكلة املجل�س العلمي االأعلى 

واملر�صدات.  املر�صدين  االأئمة  تكوين  معهد  واإن�صاء  امللك،  يرتاأ�صه  الذي 

كما مت �صنة 2015 اإحداث موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للعلماء االأفارقة التي 

اأهدافها، توحيد وتن�صيق جهود »العلماء امل�صلمني«، بكل من  من بني 

ون�رضها  ال�صمحة  االإ�صالم  بقيم  للتعريف  االإفريقية  الدول  وباقي  املغرب 
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وتر�صيخها. كما ميكن االإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل املبادرات التي همت 

ال�صلفية اجلهادية الذين راجعوا مواقفهم  اإطالق �رضاح بع�س معتقلي 

ونبذوا التطرف العنيف واالإرهاب. ومن الناحية االجتماعية واالقت�صادية، 

اأطلق املغرب عدًدا من الربامج التي تهدف اإىل مكافحة الفقر واله�صا�صة 

واحلرمان، بغر�س حفظ كرامة املواطنني واحليلولة دون تعبئة ا�صتغالل 

عقولهم  على  وال�صيطرة  الإغرائهم  بع�صهم  لدى  واله�صا�صة  الفقر  حالة 

تطور  اأن  كما  العنيف.  التطرف  م�صاريع  امل�صاركة يف  على  وحتري�صهم 

منظومة التاأطري الديني بخطاباتها املتطرفة، والتي ال تخ�صع اأحيانا اإىل 

مراقبة املوؤ�ص�صات امل�صوؤولة عن املو�صوع، ي�صاهم ب�صكل وازن يف التاأثري 

ون�رض خطاب الكراهية والتطرف، ويفر�س االأر�صية ل«قنا�صي« االأدوات 

الب�رضية املنفذة.

واإذا كانت االأرقام واملعطيات املقدمة عن م�صار تفكيك اخلاليا النائمة 

جناح  مدى  تربز  باملغرب  االإرهابية  للعمليات  اال�صتباقي  واالإحباط 

حكامته االأمنية التي جتمع بني املداخل امل�صار اإليها، فاإنها تربز باملقابل 

نف�صه،  الوقت  يف  مواطنيه  �صالمة  وتهدد  تهدده  التي  املخاطر  حجم 

وتعدد التحديات التي ما زال عليه مواجهتها بغر�س التقلي�س من هذه 

املخاطر باجتاه الق�صاء عليها وجتفيف منابعها. وقد منا ال�صعور بهذه 

املخاطر بعد اجلرمية االإرهابية التي ذهبت �صحيتها �صائحتان اجنبيتان 

مت  التي  النائمة  االإرهابية  اخلاليا  عدد  عن  ف�صال  مراك�س  مدينة  قرب 

تفكيكها موؤخرا.

ويف هذا ال�صياق اعتربت بع�س التقارير اأن عودة »اجلهاديني« املغاربة 

من جبهتي �صوريا والعراق ت�صكل تهديدا كبريا خالل �صنة 2018؛ حيث 

يقدر عدد ال�صباب املغاربة املن�صوين يف منظمة الدولة االإ�صالمية »داع�س« 

ما بني 1500 و 2500 �صاب. ويخ�صى اأن يعمل هوؤالء »العائدون« على 
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ن�رض اإيديولوجية التطرف العنيف وتكوين«خاليا نائمة« اأو »ذئاب منفردة« 

حت�صريا الأعمال اإرهابية. وهناك تهديد اآخر للمغرب يتمثل يف �صعف 

العراق  يف  داع�س  على  اخلناق  ا�صتداد  فبعد  االإقليمي.  االأمن  بنية 

و�صوريا، اختار قادته التوجه اإىل املغرب الكبري، اإذ اأدى النزاع ال�صيا�صي 

املوجود يف ليبيا اإىل غياب االأمن، وبالتايل �صهل ماأمورية »داع�س« يف 

اخرتاق املنطقة. 

ومما يزيد هذه التحديات خطورة كون املبادرات الرامية اإىل حماربة 

الفقر واله�صا�صة مل حتقق كل النتائج املرجوة منها. فاإذا كانت م�صتويات 

ت�صجل  االإح�صاءات  فاإن  تطورا،  عرفت  قد  العام  ال�صعيد  على  العي�س 

ارتفاعا على م�صتوى الفقر باملناطق القروية، حيث ارتفعت معدالت الفقر 

الذاتي من 41.8 % اإىل 54.3 % ح�صب تقرير البنك الدويل، )اأبريل 2019(، 

االأمر الذي يدعو اإىل الت�صاوؤل حول اإن كانت للجهود التي يبذلها املغرب 

على هذا امل�صتوى لها تاأثري على مواجهة التهديد االإرهابي يف البالد.

ال�صلفيني  مبراجعة  املتعلقة  جتربة«م�صاحلة«  اأن  من  الرغم  على 

، بل  النجاح بعد جتارب متعرثة  اجلهاديني الآرائهم قد عرفت بع�س 

تعترب �صمن التجارب املوفقة مقارنة مع ما يتم على امل�صتوى الدويل، مبا 

يف ذلك داخل الدول االإ�صالمية، فاإنها، مع ذلك، تتطلب هي بدورها 

التي  التجربة ومنجزها والتحديات  الوقوف عندها ملعرفة مكونات هذه 

واإعادة  التكفريي  اخلطاب  وحتييد  تطويرها  ق�صد  مواجهتها  تتطلب 

اإدماج حامليه �صمن اإ�صرتاتيجية مكافحة التطرف العنيف، خا�صة واأن 

هذا اخلطاب مازال يطفو اإىل ال�صطح يف بع�س املنا�صبات وعلى �صبكات 

التوا�صل االجتماعي.

كما اأن من حتديات مواجهة االإرهاب والتطرف العنيف الدور الذي 

ميكن اأن تلعبه مكونات املجتمع املدين وغريها من الفاعلني ال�صيا�صيني 
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واالجتماعيني وغريهم، �صواء على م�صتوى املواكبة اأو الوقاية، االأمر الذي 

يتطلب الوقوف على املنجز يف هذا املجال ومتطلبات التطوير ومتكني 

الفعل  اإىل  »ال�صلبي«  الر�صد  من  االنتقال  من  املدين  املجتمع  مكونات 

االإيجابي على م�صتوى خمتلف مكونات واأبعاد احلكامة التي تنهجها 

الدولة على هذا ال�صعيد.

العنيف: حتديات  التطرف  ندوة حول  تنظيم  نقرتح  �صبق  ما  لكل 

الظاهرة ومتطلبات تطوير احلكامة واإعادة االإدماج، مب�صاركة خمتلف 

االأطراف املعنية بهذه احلكامة يف خمتلف اأبعادها.

وت�صعى هذه الندوة اإىل التداول يف عدة ق�صايا من قبيل:  −

ما هي اأ�ص�س وح�صيلة هذه املقاربة على خمتلف امل�صتويات؟  −

وهل مكونات هذه املقاربة كافية للحد من ظاهرة التطرف العنيف  −

يف اخلطاب واملمار�صة؟

وما هو دور خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف مواجهة هذه الظاهرة؟ 

العنيف،  التطرف  ا�صرتاتيجية متكاملة يف مواجهة  بلورة  وكيف ميكن 

املوؤ�ص�صات واالآليات االجتماعية  اأدوار كل  تفعيل  خطابا وممار�صة عرب 

والرتبوية واالإعالمية وغريها؟
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اخلمي�س 28 نوفمرب 2019

حفل �صاي ا�صتقبال وت�صجيل امل�صاركني 09.30-09.00

اجلل�صة االفتتاحية

 ال�صيد احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�صات  ➤

حقوق االإن�صان والدميقراطية

 ال�صيدة �صيا �صتوري�س، املمثلة املقيمة ملوؤ�ص�صة  ➤

فريدري�س اإيربت بالرباط

10.00-09.30

اجلــل�صــة االأولــى :  املقاربة احلقوقية واملوؤ�ص�صاتية 

ت�صيري اجلل�صة:

حقوق  ➤ جمال  يف  نا�صط  الن�صنا�س،  حممد 

االإن�صان

املتدخلون :

التطرف  مواجهة  يف  احلقوقية  املقاربة  دور 

العنيف؛

جمال  ➤ يف  وخبري  جامعي  الهيبة،  املحجوب 

حقوق االن�صان.

املقاربة اال�صتباقية يف مواجهة التطرف العنيف؛

االإقليمي،  ➤ ال�رضطة  عميد  ال�صمريي  ر�صيد 

املديرية العامة لالأمن الوطني

برنامج م�صاحلة بني التاأهيل واإعادة االإدماج؛

وال�صوؤون  ➤ املراقبة  ق�صم  رئي�س  مزاوي،  حممد 

العامة، املندوبية العامة الإدارة ال�صجون واإعادة 

االإدماج

11.15-10.00

مناق�صة 12.30-11.15

غــذاء 14.00-12.30
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اجلل�صة الثانية: دور الفكر والفاعل املدين يف مواجهة التطرف العنيف

15.00-14.00

ت�صيري اجلل�صة:

مديرة  ➤ االجتماع،  علم  باحثة يف  العاجي،  �صناء 

موقع مرايانا

املتدخلون :

دور الفكر واملثقف يف مواجهة التطرف

منت�رض حمادة، كاتب وباحث، رئي�س مركز املغرب  ➤

االأق�صى للدرا�صات واالأبحاث

قراءة يف جتربة املراجعة، 

الفكر  ➤ يف  باحث  رفيقي،  الوهاب  عبد  حممد 

اال�صالمي

مناق�صة16.00-15.00

اختتام االأ�صغال وحفل �صاي16.15
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تقرير تركيبي عن ندوة

�لتطرف �لعنيف يف �ملغرب: ح�شيلة جتربة 

وحتديات مرحلة 

نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية بتعاون مع موؤ�ص�صة 

فريدريك اإيربت، ندوة وطنية حول »التطرف العنيف يف املغرب: ح�صيلة 

موؤ�ص�صات  مب�صاركة   2019 نونرب   28 بتاريخ  مرحلة«،  وحتديات  جتربة 

ر�صمية ووطنية وباحثني ون�صطاء حقوقيني.

عملت هذه الندوة  على ت�صليط ال�صوء على مكانة املو�صوع �صمن 

التجربة  املعتمدة يف  واملقاربة  املخت�صة  املتحدة  االأمم  هياآت  ان�صغاالت 

املغربية اإىل جانب اإبراز اأدوار الفكر واملجتمع املدين يف مواجهة التطرف 

التعبري  وحلرية  احلياة  وللحق يف  لالأمن  تهديدا  ي�صكل  الذي  العنيف 

املقاربة  ومكونات  الظاهرة  حتديات  على  وقفت  كما  جتلياتها.  وتعدد 

املغربية �صواء يف مواجهتها اأو يف اإعادة التاأهيل واعتماد املقاربة اال�صتباقية 

يف التعاطي معها، اإىل جانب اأدوار خمتلف الفاعلني يف امل�صاهمة يف 

مواجهتها وحت�صني املجتمع من انعكا�صاتها املتعددة االأمنية والفكرية 

والقيمية وال�صلوكية.

 �جلل�شة �لفتتاحية

املقيمة  املمثلة  �صتوري�س،  �صيا  ال�صيدة  األقت  اجلل�صة  بداية هذه  يف 

اأن  من خاللها  اأكدت  ترحيبية  كلمة  بالرباط،  اإيربت  فريدري�س  ملوؤ�ص�صة 

االإرهاب والتطرف العنيف ي�صكالن تهديدين يواجهان جميع الدول منذ 
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م�رضحا  كان  اأنه  من  الرغم  وعلى  املغرب  اأن  اإىل  م�صرية  طويلة،  مدة 

لهجمات اإرهابية، ومو�صوعا للعديد من التهديدات، فقد جنح يف بلورة 

مقاربة ا�صتباقية متعددة االأبعاد والقطاعات مّكنته من ر�صد وتفكيك 

حياة  وتهدد  العام   النظام  ت�صتهدف  التي  االإرهابية  املوؤامرات  معظم 

و�صالمة املواطنني، اإىل جانب و�صع و�صع برامج ملكافحة الفقر واله�صا�صة 

الفقر  ا�صتغالل  ومنع  املواطنني  كرامة  على  احلفاظ  بهدف  واحلرمان 

م�صاريع  امل�صاركة يف  على  وحتري�صهم  ال�صتقطابهم  البع�س  وه�صا�صة 

التطرف العنيف.

واعتربت ال�صيدة �صيا �صتوري�س، اأنه على الرغم من ذلك فاإن املخاطر 

التي تتهدد املغرب ما زالت قائمة، يف ظروف تتميز بعودة  »اجلهاديني« 

امل�صتوى  على  االأمن  و�صعف  والعراقية  ال�صورية  اجلبهتني  من  املغاربة 

ال�صاحل  منطقة  يف  متطرفة  جماعات  عدة  ن�صاط  وتوا�صل  االإقليمي 

وال�صحراء. ولذلك ت�صيف املمثلة املقيمة ملوؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت بالرباط 

يتم تنظيم هذه الندوة حول التطرف العنيف باملغرب، لت�صليط ال�صوء على 

حتديات هذه الظاهرة واأدوار خمتلف اجلهات الفاعلة، وامل�صاهمة  يف 

التفكري يف كيفية بلورة اإ�صرتاتيجية مندجمة ملكافحة التطرف العنيف .

اأو�صح االأ�صتاذ احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�صات  ومن جهته، 

حقوق االإن�صان والدميقراطية اأن الغر�س من هذا اللقاء يكمن يف التعرف 

العنيف،  التطرف  املعنية مبواجهة  اجلهات  لعمل  االأولية  احل�صيلة  على 

وما تبلور يف هذه التجربة من م�صاريع وما حتقق من منجزات وخا�صة 

واأن التجربة املغربية، كما هو معلوم، حتظى باهتمام خا�س على �صعيد 

املنطقة وعلى ال�صعيد االأفريقي وكذا على امل�صتوى الدويل. اإ�صافة اإىل 

اأن هذه الندوة �صتتطرق اإىل جوانب فكرية ومدنية لها عالقة مبا�رضة 

باملو�صوع، وخا�صة اأن املقاربة املعنية التي تبلورت بعد 11 �صتنرب على 

امل�صتوى الدويل، املتعلقة باتخاذ اإجراءات اأمنية باالأ�صا�س ملواجهة التطرف 
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العنيف واالإرهاب  اأبانت عن حمدوديتها، واأن هذه املواجهة يجب اأن 

ت�صمل اجلانب الفكري واالإيديولوجي، مع ما يتطلبه ذلك من تر�صيخ 

درا�صات حقوق  مركز  رئي�س  واأ�صاف  االإن�صان.  وحقوق  املواطنة  ثقافة 

االإن�صان والدميقراطية اأن هذه املواجهة ت�صتدعي مقاربة اأ�صمل تاأخذ يف 

االعتبار ما لهذه املعركة من اأبعاد متعددة، �صيا�صية واأمنية واجتماعية 

وثقافية واقت�صادية وتربوية اإ�صافة اإىل البعد االإعالمي، ناهيك عما يتعلق 

التحوالت  ر�صد  ق�صد  الظواهر،  هذه  ملثل  امل�صتمر  والتقييم  بالتفكري 

ومواطن القوة واخللل يف ا�صرتاتيجية وخمططات العمل.

على  ال�صوء  ت�صليط  تروم  الندوة  هذه  اأن  بلكو�س  احلبيب  واأكد 

واجلاهزة،  املنمطة  واالأفكار  ال�صعارات  خارج  فيها  والتفكري  حماورها 

والوقوف على ما مت حتقيقه يف هذا الباب وتثمينه ف�صال الوقوف على 

التحديات التي ما زالت تنتظر بالدنا، واالأدوار التي على كل الفاعلني 

االأمن  جمال  يف  ا�صتغاله،  وجمال  موقعه،  من  كل  بها،  اال�صطالع 

واالإعالم والثقافة والرتبية... ف�صال عن النقا�س العمومي والبحث العلمي 

واأدوار املجتمع املدين يف املواكبة والتاأطري. 

 �جلــل�شــة �لأولـــى: �ملقاربة �ملوؤ�ش�شاتية

الن�صنا�س،  الدكتور حممد  اأ�صغالها  ي�رض  التي  اجلل�صة  هذه  ا�صتهل 

ملركز درا�صات  املديرية  الهيئة  االإن�صان وع�صو  نا�صط يف جمال حقوق 

جمال  يف  واخلبري  اجلامعي  االأ�صتاذ  والدميقراطية،  االإن�صان  حقوق 

املقاربة  »دور  حول  مبداخلة  الهيبة  حمجوب  ال�صيد  االإن�صان  حقوق 

احلقوقية يف مواجهة التطرف العنيف«، حيث اأكد يف البداية، اأن التطرف 

العنيف يعترب انتهاكا ملقا�صد ومبادئ االأمم املتحدة يف جمال حقوق 

االإن�صان، وتهديدا يعمل على تقوي�س ال�صلم والتنمية م�صريا اإىل اأن كل 

الدول مهددة باآثاره. 
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وبعد ذلك اأ�صار اإىل انه على الرغم من توفر منظومة االأمم املتحدة 

على خطة عمل الرباط التي هياأها خرباء م�صتقلون من جمل�س حقوق 

االإن�صان تدعو اإىل منع احلقد والكراهية و�صمان حقوق االإن�صان، وعلى 

الرغم من وجود خطط اأخرى وطنية ودولية، فاإنه ال يوجد تعريف دقيق 

للتطرف العنيف الذي ال يرتبط مبنطقة بعينها اأو معتقد اأو دين معني، 

واإن كانت بع�س اجلماعات االإرهابية قد اأعطت للمجتمع الدويل والراأي 

العام �صورة حول هذا التطرف �صمحت بفتح نقا�س حوله.

واأبرز اأن خطاب الال ت�صامح الديني والثقايف كانت له نتائج وخيمة 

االأفكار  ون�رض  �صا�صعة  اأرا�س  على  اال�صتيالء  يف  جتلت  العامل،  على 

الهدامة على نطاق وا�صع، مما اأدى اإىل اأزمات اإن�صانية تتجاوز احلدود 

النزاع  مناطق  من  الب�رض  من  ماليني  تدفق  يف  �صببا  كانت  الوطنية، 

ونحوها بالن�صبة للمقاتلني االإرهابيني االأجانب، االأمر الذي قد اأدى اإىل 

زعزعة اال�صتقرار يف مناطق خمتلفة.

واإذا كان ال �صيء يربر التطرف العنيف، ي�صيف املحجوب الهيبة،، فاإنه 

مل ينتج عن فراغ، بل له عالقة مبا�رضة بغياب العدل و�رضوط العي�س 

وانحبا�س  والتدبري  احلكامة  و�صوء  االإن�صان  حقوق  وانتهاكات  الكرمي 

الأكرث  املتطرفني  ال�صتقطاب  خ�صبة  اأر�صية  �صكل  الذي  االأمر  االآمال، 

من 30 األف مقاتل من 100 دولة لل�صفر اإىل بلدان عديدة خا�صة �صوريا 

والعراق واليمن ...الخ، علما اأن بع�صهم ي�صبح، بعد العودة، ذا خطورة 

ببلدانهم االأ�صلية من حيث ن�رض احلقد والكراهية وما يرتبط بها من 

ممار�صات عنيفة.

التي  الغمو�س  اأوجه  اأن  الهيبة  االأ�صتاذ  اأو�صح  اآخر،  وعلى �صعيد 

االإن�صان  بحقوق  كثريا  ت�رض  املتحدة  االأمم  م�صاريع  عليها  حتتوي 

بالدرجة االأوىل، خا�صة واأن لديها عددا كبريا من امل�صاريع يف 47 دولة 
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)كما يتدخل االأوروبي يف 40 دولة( منذ �صنة 2018. ويف هذا ال�صياق 

تواجه االأمم املتحدة حتديات متعددة يف و�صع وتطبيق براجمها، منها 

ما يرتبط باخللط بني التطرف العنيف واالإرهاب وما ي�صتتبع ذلك من 

تدخالت �صلبة متيل اإىل اإعطاء االأولوية لالأمن على ح�صاب املجتمعات، 

وتفاقم االن�صقاقات وما ي�صتتبعه من اإ�صفاء ال�رضعية على التدخالت 

احلكومية، التي ت�رض بحقوق االإن�صان من حيث متديد فرتات االعتقال 

واملنع  اجلن�صية،  ونزع  العادلة،  املحاكمة  �رضوط  وانعدام  االحتياطي، 

من ال�صفر وتو�صيع �صالحيات ال�رضطة واملخابرات وقمع االحتجاجات، 

الخ...

ومن التحديات الناجمة عن املقاربات غري احلقوقية، ظهور انطواءات 

هوياتية يف ال�صمال كما يف اجلنوب تنبني على عوامل دينية اأو ثقافية 

اأو اقت�صادية، ف�صال عن حتدي العن�رضية التي ما فتئت مظاهرها تتفاقم 

وتتو�صع، وكلها حتديات توؤجج بدورها مظاهر التطرف العنيف ومتكنه 

من االنت�صار بقوة. 

�لتطرف �لعنيف وحماربته باملغرب

التطرف العنيف وحماربته باملغرب، كان عنوان مداخلة ال�صيد ر�صيد 

ال�صمريي عميد ال�رضطة االإقليمي باملديرية العامة لالأمن الوطني، الذي 

اأكد يف البداية اأن حزم املغرب يف تعامله مع الظاهرة االإرهابية، وانخراطه 

يف اجلهود الدولية ملكافحتها، وتبنيه منهجا دينيا مبني على االعتدال 

والت�صامح جعل منه عر�صة الأحداث اإرهابية كان اأهمها االأحداث الدامية 

التي عا�صتها مدينة الدار البي�صاء بتاريخ 16 ماي 2003، م�صريا اإىل هذا 

الفعل االإرهابي �صكل منعطفا اأ�صحى معه املغرب اأكرث وعيا بخطورة 

االإرهاب ف�صعى اإىل مواجهته على اأ�صعدة متعددة .

فعلى م�صتوى الت�رضيع، حاول امل�رضع املغربي من خالل القانون 03-
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03 معاجلة الق�صايا املتعلقة بتجرمي االأفعال التي تدخل �صمن اجلرائم 

االإرهابية والعقوبات املتعلقة بها؛ وتنظيم القواعد امل�صطرية املتبعة ب�صاأنها 

حتركات  ومنع  املالية  املعلومات  معاجلة  عن  ف�صال  االإرهابية،  اجلرائم 

القانون  هذا  ت�صمن  كما  االإرهابية.  االأفعال  لدعم  املخ�ص�صة  االأموال 

من االأحكام ما ي�صكل اإطارا قانونيا ملعاجلة ظاهرة املقاتلني االإرهابيني 

االأجانب. 

اال�صرتاتيجية  عن  احلديث  اإىل  االإقليمي  العميد  انتقل  ذلك،  وبعد 

املغربية متعددة االأبعاد ملواجهة الظاهرة االإرهابية والتي ت�صمل اإ�صافة 

باجلانب  النهو�س  اإىل  ترمي  التي  تلك  والق�صائية،  االأمنية  املقاربة  اإىل 

االجتماعي والتنموي، دون اإغفال اجلوانب الرتبوية والدينية، التي تن�رض 

ثقافة الت�صامح والو�صطية حت�صينا للمواطنني من الفكر الديني املتطرف 

التن�صيق  مبنية على  ال�صياق، مت و�صع خطة عمل  العنيف. ويف هذا 

والتعاون بني خمتلف امل�صالح االأمنية الوطنية؛ وتعزيز وحتديث الرت�صانة 

القانونية مع تقوية اإ�رضاف الق�صاء على عمل ال�رضطة الق�صائية؛ وتاأهيل 

الب�رضية؛  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برنامج  خالل  من  الب�رضي  العن�رض 

للفرقة  تابع  املنظمة  واجلرمية  االإرهاب  ملكافحة  وطني  مكتب  واإن�صاء 

الوطنية لل�رضطة الق�صائية املخت�صة وطنيا يف معاجلة ق�صايا االإرهاب؛ 

ملراقبة  العامة  للمديرية  تابع  الق�صائية  لالأبحاث  مركزي  مكتب  واإن�صاء 

الرتاب الوطني مكلف اأ�صا�صا بتفكيك ال�صبكات االإرهابية؛ اإ�صافة اإىل 

اإحداث وحدة معاجلة املعطيات املالية. 

اأما عن املقاربة االأمنية املتبعة من قبل امل�صالح املخت�صة يف حماربة 

االإرهاب، فتنبني وفق املداخلة على تعزيز املوارد الب�رضية االأمنية؛ وتبادل 

املعلومات االأمنية امليدانية واال�صتعالماتية بني خمتلف االأجهزة املخت�صة 

املراقبة  وتكثيف  والوطني؛  املحلي  ال�صعيد  على  االإرهاب  يف حماربة 

التمويل  م�صادر  ومراقبة  املتطرف،  الفكر  ودعاة  معتنقي  على  االأمنية 
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االنرتنيت؛  ومراقبة  املتطرفة؛  للجماعات  االأموال  تبيي�س  وعمليات 

وتتبع ومراقبة حركات واأن�صطة ذوي ال�صوابق الق�صائية يف جمال ق�صايا 

ا�صتباقية دورية والقيام  اأمنية  املفرج عنهم؛ و تنظيم حمالت  االإرهاب 

وجمعيات  املتمدر�صيني  لفائدة  املدر�صي  بالو�صط  حت�صي�صية  بربامج 

قدرات  وتقوية  واأخطاره،  االإرهاب  باأ�صباب  للتعريف  املدين  املجتمع 

اأ�ص�س  من  كما  احلدودية.  العبور  نقط  م�صتوى  على  واملراقبة  الر�صد 

هذه اال�صرتاتيجية العمل على تطوير ال�رضاكات االإ�صرتاتيجية يف املجال 

االأمني مع باقي امل�صالح االأمنية يف الدول ال�صديقة يف جمال مكافحة 

االإرهاب واجلرمية املنظمة، واحلر�س على امل�صاركة يف جميع املنتديات 

اأو املوؤمترات االإقليمية والدولية التي تعنى مبحاربة االإرهاب بهدف تبادل 

اخلربات .

واأمام تو�صع ومتدد التنظيمات االإرهابية منذ �صنة 2011، وما عرفته 

املوؤ�ص�صات  اأثرت �صلبا على  اأحداث �صيا�صية  العربية، من  ال�صاحة  عرفت 

الوطنية لبع�س الدول العربية واالإ�صالمية، وما نتج عنه من ا�صتقطاب 

العديد من اأتباع التنظيمات االإرهابية مبختلف اأنواعهم وت�صكل �صبكات 

املوارد  املقاتلون  خاللها  من  ينقل  دول  عدة  عرب  متتد  دولية  اإرهابية 

املقاتلني  ظاهرة  عن  مناأى  يكن يف  مل  املغرب  والأن  لدعمهم؛  الالزمة 

 ،14.86 رقم  القانون   ،2015 �صنة  املغربية،  اململكة  اأ�صدرت  االإرهابيني، 

االلتحاق  اأو حماولة  االلتحاق  ملواجهة ظاهرة  القانونية  اآلياتها  لتقوية 

ال�صياق  هذا  ويف  بها.  تدريبات  وتلقي  باخلارج  تدريبية  مبع�صكرات 

املغاربة  االإرهابيني  املقاتلني  ب�صاأن  املتوفرة  املعطيات  اأن  املتدخل  اأو�صح 

توؤكد اأن 1669 هو عدد املغاربة الذين التحقوا باجلماعات املقاتلة بكل 

من �صوريا والعراق اأغلبهم من�صوون حتت راية تنظيم الدولة االإ�صالمية 

االإرهابي، تليها حركة �صام االإ�صالم ثم جبهة الن�رضة . وتكمن التحديات 

كون  الوطن يف  اأر�س  اإىل  املغاربة  املقاتلني  عودة  عملية  تطرحها  التي 

اأية حلظة  للتفعيل يف  قابلة  قنبلة  العائد، ب�صفة عامة، ي�صكل  املقاتل 
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مما يطرح عبئا على االأجهزة االأمنية التي عليها اأن تبقي كل عائد حتت 

املراقبة العينية على مدار ال�صاعة، وهي عملية لي�صت بال�صهلة. ويف هذا 

من   2019 ابريل  �صهر  املغربية خالل  االأمنية  امل�صالح  ال�صياق، متكنت 

تفكيك خلية اإرهابية مبدينة تازة يراأ�صها مقاتل �صابق مبنطقة �صوريا كان 

قد ق�صى عقوبة �صجنية مبقت�صى قانون االإرهاب �صنة 2015، ما يدل 

اأن اململكة تعد وجهة م�صتهدفة من لدن املتطرفني وما ي�صطلح  على 

عليه بالذئاب املنفردة. 

وبخ�صو�س اأ�ص�س مقاربة مكافحة اجلرمية االإرهابية باملغرب، اأو�صح 

ال�صيد ال�صمريي اأنها تنبني على روح االإرادة اجلماعية بني بلدنا وخمتلف 

الدول، والتي متت ترجمتها على اأر�س الواقع عرب �رضاكات من التعاون 

ال�صادق والوفاء بااللتزامات، كما اأن الطبيعة الدولية للجرمية االإرهابية 

ت�صتوجب مقاربة ت�صاركية على امل�صتوى الثنائي واجلهوي والدويل من 

اأجل اإيجاد حلول فعالة يف مواجهة هذه الظاهرة.

تاأهيل و�إدماج �ل�شجناء �ملعتقلني مبوجب قانون مكافحة �لإرهاب

تدخل  االإدمــاج،  واإعـادة  ال�صجون  الإدارة  العامة  املندوبية  وبا�صم 

االأ�صتاذ حممد مزاوي، رئي�س ق�صم املراقبة وال�صوؤون العامة، يف مو�صوع 

االإرهاب،   مكافحة  قانون   مبوجب  املعتقلني  ال�صجناء  واإدماج  تاأهيل 

»برنامج م�صاحلة« منوذجا، اأ�صار يف بدايته اإىل اأن  املندوبية تعتمد يف 

عملها هذا على مرجعيات ثابتة تتمثل يف التوجيهات امللكية ال�صامية، 

والن�صو�س الت�رضيعية والتنظيمية الوطنية، واملواثيق الدولية، واملقت�صيات 

الد�صتورية، اإ�صافة اإىل مقت�صيات الظهري ال�رضيف رقم 49-08-01 . كما 

اأكد اأن اأ�ص�س املقاربة املعتمدة يف تدبري فئة �صجناء التطرف واالإرهاب 

وحت�صي�س  وال�صالمة،  االأمن  االإن�صان،  حلقوق  تام  احرتام  على  تنبني 

وتكوين املوظفني وبرامج  اإعادة االإدماج. 
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فبخ�صو�س البعد احلقوقي اأ�صار اإىل تكوين املوظفني على احرتام تام 

حلقوق االإن�صان من خالل تكوين م�صتمر واأ�صا�صي  بتعاون مع خمتلف 

ال�رضكاء، احرتام القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء قواعد مانديال، 

وو�صع اآليات جديدة لتعزيز ولوج النزالء حلقهم يف الت�صكي، وانفتاح 

ال�صجون على خمتلف الهيئات احلقوقية الوطنية والدولية باالإ�صافة اإىل 

املجل�س الوطني حلقوق االإن�صان .كما يتجلى هذا البعد يف توفري تغطية 

وبرامج  الدالئل  من  اإجناز جمموعة  مع  النزالء  لفائدة  كاملة  �صحية 

تدريبية حول حماربة التطرف العنيف داخل وبرامج تدريبية ب�رضاكة مع 

املركز العاملي لالأمن التعاوين؛ وبرامج حت�صي�صية الإبراز دور املوظفني يف 

حماربة التطرف.

وعلى ال�صعيد  االأمني الوقائي، اأ�صار املتدخل اإىل اإحداث ق�صم املراقبة 

وتعزيز  اال�صتباقي،  التدخل  ل�صمان  والتتبع  للمراقبة  العامة  وال�صوؤون 

املراقبة،  املراقبة االإلكرتونية بتجهيز خمتلف ال�صجون بكامريات  وتقوية 

حت�صني �رضوط االعتقال وتهييء بنية حتتية تتوفر على املوا�صفات التي 

حتقق كرامة النزالء، واعتماد مقاربة مبتكرة لت�صنيف واإعادة ت�صنيف 

�صجناء التطرف واالإرهاب وفق اأ�صناف وفئات حمددة. 

باملندوبية  العامة  وال�صوؤون  املراقبة  ق�صم  رئي�س   ، تطرق  ذلك  وبعد 

العامة الإدارة ال�صجون واإعادة االإدماج اإىل برامج اإعادة االإدماج  التي 

ي�صتفيد منها ال�صجناء مبن فيهم �صجناء التطرف واالإرهاب �صواء تعلق 

االأمية،  وحماربة  م�صتوياته  مبختلف  والتعليم  املهني  بالتكوين  االأمر 

والتاأهيل الروحي والتاأطري الرتبوي، الثقايف والفني باالإ�صافة اإىل الربنامج 

ال�صنوي لالأن�صطة الثقافية.

كما حتدث عن بع�س الربامج التاأهيلية اخلا�صة، كربنامج اجلامعات 

عند  ليتوقف  بالنظري  والتثقيف  العلمية  واملحا�رضات  ال�صجون  يف 



108

الربنامج التاأهيلي »م�صاحلة«، موؤكدا اأن املندوبية العامة اعتمدت برنامج 

داخل  التطرف  مبحاربة  اخلا�صة  اإ�صرتاتيجيتها  اإطار  يف  »م�صاحلة« 

مكافحة  قانون  مبوجب  املدانني  النزالء  ا�صتهدف  ال�صجنية،  املوؤ�ص�صات 

الربنامج عن طواعية.  اال�صتفادة من  تقدموا بطلبات  والذين  االإرهاب 

ويرتكز برنامج م�صاحلة على ثالثة  حماور اأ�صا�صية وهي امل�صاحلة مع 

الذات؛ وامل�صاحلة مع الن�س الديني؛ وامل�صاحلة مع املجتمع. وي�صيف 

املتدخل اأن هذا الربنامج ميثل خطة مندجمة ومتعددة االأبعاد تهدف 

الديني  البعد  االعتبار  بعني  اأخذا  الوقاية  خالل  من  االأمن  تعزيز  اإىل 

والرتبوي اإ�صافة اإىل البعد ال�صو�صيو- اقت�صادي، وحما�رضة اال�صتقطاب 

داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية. وياأخذ الربنامج بعني االعتبار البعد الفكري 

اأ�ص�صه،والبعد  ونقد  التطرف  خطاب  تفكيك  يقت�صي  الذي   والديني 

اإ�صافة  النف�صية  وامل�صاحبة  بالتاأهيل  املتعلق  والبعد  القانوين واحلقوقي 

الربنامج  هذا  ويتخذ  ال�صو�صيو-اقت�صادي.  بالتاأهيل  املتعلق  البعد  اإىل 

لعر�س  وح�ص�س  نف�صية  ا�صتماع  وجل�صات  متنوعة  �صكل حما�رضات 

عالوة  متارين جتريبية  �صكل  ومناظرات يف  ب�رضية  �صمعية  ت�صجيالت 

اإعمال  خالل  من  علمية،  جلنة  اإجنازه  على  ت�صهر  الذي  التقيــيم  على 

موؤ�رضات علمية دقيقة. 

عرف هذا الربنامج 3 حمطات همت 25 نزيال �صنة 2017، و50 نزيال 

�صنة 2018، و75 نزيال �صنة 2019. واعترب ممثل املندوبية العامة اأن من 

موؤ�رضات جناح برامج االإدماج اخلا�صة بنزالء التطرف واالإرهاب جت�صد 

يف جتاوب اإيجابي لدى ال�صجناء امل�صتفيدين، وتطور على م�صتوى متثل 

الذات وفهم وا�صتيعاب الن�س الديني ومقاربة القيم املجتمعية ال�صحيحة، 

وم�صاركة بع�س ال�صجناء املفرج عنهم يف تاأطري بع�س الور�صات التاأهيلية 

لباقي ال�صجناء،  واإن�صاء م�صاريع مدرة للدخل مب�صاهمة موؤ�ص�صة حممد 

الن�صيج  يف  االإيجابي  واالنخراط  ال�صجناء  اإدماج  الإعادة  ال�صاد�س 
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عن  وتعبريهم  التاأهيلية  للربامج  الفئة  هذه  �صجناء  وقبول  املجتمعي، 

ال�صجناء  �صفوف  يف  عود  حالة  اأي  ت�صجيل  وعدم  فيه،  االنخراط 

امل�صتفيدين من برنامج م�صاحلة، واالنخراط يف عملية التثقيف بالنظري 

ا�صتفادة عدد من  ف�صال عن   ال�صجون  فئتهم مبختلف  �صجناء  لباقي 

نزالء التطرف من العفو امللكي ال�صامي.

 اأما عن  التحديات التي الزالت قائمة بخ�صو�س تاأهيل نزالء التطرف 

واالإرهاب فتتمثل يف �صعف امل�صتوى الثقايف ملعظم نزالء فئة التطرف 

اإ�صافية  اإعمال جمهودات  ي�صتدعي  مما  الدواع�س  خا�صة  واالإرهاب  

خا�صة فيما يتعلق بالربامج الرتبوية ق�صد تنمية قدراتهم املعرفية، ومدى 

م�صداقية النزالء املعربين عن رغبتهم يف امل�صاحلة مع الذات واملجتمع 

املجتمع  ودور  االإفراج  بعد  التكفل  واإ�صكالية  »التقية«،  ملبداأ  وتبنيهم 

املدين والو�صط العائلي وباقي املتدخلني املوؤ�ص�صاتيني.

�جلل�شة �لثانية: دور �لفكر و�لفاعل �ملدين يف مو�جهة �لتطرف �لعنيف

عرفت هذه اجلل�صة التي اأدارت اأ�صغالها االأ�صتاذة �صناء العاجي، باحثة 

من  كل  تدخل  االإلكرتوين،  مرايانا  موقع  ومديرة  االجتماع،  علم  يف 

للدرا�صات واالأبحاث  املغرب االأق�صى  االأ�صتاذ منت�رض حمادة من مركز 

بالرباط، وحممد عبد الوهاب رفيقي، باحث يف الفكر االإ�صالمي الذي 

قدم �صهادة وقراءة يف جتربة املراجعة.

م�شوؤولية �لفكر و�ملثقف يف �لإرهاب

للدرا�صات واالأبحاث  املغرب االأق�صى  االأ�صتاذ منت�رض حمادة من مركز 

مواجهة  يف  واملثقف  الفكر  »م�صوؤولية  مو�صوع  يف  تدخل  بالرباط 

االإرهاب«، تناول فيه اأربعة حماور ذات �صلة مبا اأ�صبح ي�صطلح عليه 

ال�صياقات؛  املفاهيم؛ وحمدد  وتتعلق مبحدد  العنيف.  بالتطرف  عامليا 

وحمدد املقاربات؛ وحمدد التفاعالت.
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التدقيق  الواجب  من  اأنه  املتدخل  يرى  املفاهيم  فبخ�صو�س حمدد 

التطرف  ظاهرة  بخ�صو�س  نتحدث؟(  فكر  اأي  )عن  الفكر  طبيعة  يف 

االجتماعي  املحدد  فيها  يتداخل  مركبة،  اجتماعية  كظاهرة  العنيف، 

ما  اأن  اعترب  املحدد  بنف�س  وارتباطا  والنف�صي.  واالقت�صادي  والديني 

يق�صد باالإرهاب هو ذلك التطرف الذي ميار�س با�صم امل�رضوع »ال�صلفي 

اجلهادي« يف املنطقة.

والدينية  والتاريخية  الزمنية  ال�صياقات  بها  فاملق�صود  ال�صياقات،  اأما 

والثقافية وغريها، تلك التي اأفرزت لنا اليوم ظاهرة التطرف العنيف.مبعنى 

اأو عن التطرف العنيف هنا  اأنه ال ميكن احلديث اليوم عن اجلهاديني 

يف املغرب، دون االأخذ بعني االعتبار ال�صياق االإقليمي والدويل، خا�صة 

واأن هذه ال�صياقات كانت ذات تبعات على املراهقني وال�صباب يف املغرب. 

ظاهرة  اإزاء  اأنه  باملقاربات  املتعلق  الثالث  املحور  بخ�صو�س  واعترب 

جُمتمعية ُمركبة )التطرف العنيف( �صيكون من باب اأوىل اأن يكون تناولها 

ُمركبًا. وبالنتيجة ال ميكن اأن نختزل الظاهرة يف ُبعد تف�صريي واحد، اأي 

الرتكيز مثاًل على املُحدد ال�صيا�صي يف قراءة الظاهرة، انطالقًا من اأدبيات 

»العلوم ال�صيا�صية«، اأو الرتكيز على املُحدد االجتماعي اأو الديني انطالقًا 

النف�صية  املُحّددات  من  وغريها  الديني«،  االجتماع  »علم  اأدبيات  من 

واالقت�صادية والفل�صفية واالأمنية واالإ�صرتاتيجية وغريها، ليخل�س، بهذا 

اأنه كلما ات�صعت دائرة املُحّددات التي تتناول الظاهرة  اإىل  اخل�صو�س، 

يتم االقرتاب من منوذج تف�صريي ُمركب ي�صاعد الباحث املعني، فاالأحرى 

املتلقي، على القراءة والتفاعل. 

وانتقل االأ�صتاذ منت�رض اإىل حمدد التفاعالت الذي اعتربه ذا اأهمية يف 

تناول ظاهرة التطرف العنيف، ويعني به تفاعل النخبة الفكرية والبحثية 

متوا�صع  التفاعل  باأن هذا  العنيفـ،، جازما  التطرف  املغربية مع ظاهرة 
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واأقل من املرجو، دليله يف ذلك توا�صع اال�صتغال الكمي والنوعي على 

ظاهرة التطرف العنيف يف اأداء املراكز البحثية املغربية، من اأ�صبابه وجود 

عدة حمددات نظرية، منها ثقل االعتبار االإيديولوجي يف قراءة الظاهرة، 

كما هو احلال مع تفاعل االإيديولوجيات الدينية واملادية مثاًل، اأو الرغبة 

يف الظفر بامتيازات مادية ورمزية، تقت�صي عدم اخلو�س يف املو�صوع 

اأ�صا�صًا. وعلى الرغم من مظاهر �صعف هذه التفاعالت ح�صب االأ�صتاذ 

منت�رض فاإن هناك نقطة �صوء يف العمل البحثي لدى موؤ�ص�صة الرابطة 

ت�صتغل على نقد اخلطاب  اأعمال بحثية  املتمثل يف  للعلماء،  املحمدية 

اجلهادي.

قر�ءة يف جتربة �ملر�جعة

ومن جهته اعترب حممد عبد الوهاب رفيقي يف مداخلته، »قراءة يف 

جتربة املراجعة«اأن ظهور التطرف العنيف ببالدنا يرتبط ب�صياقات متعددة 

منها التحوالت التي عرفتها املنطقة العربية والعامل االإ�صالمي يف نهاية 

ال�صبعينات وبداية الثمانينات، حيث عرفت �صنة 1979 اأحداث كربى يف 

هذه املنطقة، منها اخرتاق احلرم املكي وثورة اخلميني باإيران، وت�صدير 

الوهابية اإىل بلدان اإ�صالمية اأخرى، ناهيك عن الدور الذي لعبه االحتاد 

اأثرت يف جيل هذه الفرتة مما  اأفغان�صتان. وهي اأحداث  ال�صوفياتي يف 

دفع به اإىل تبني اأفكار التطرف الديني. ويف املغرب يقول رفيقي، كانت 

الدولة وممار�صاتها وراء ظهور ومنو هذا الفكر، منها ال�صيا�صة العمومية 

التي انتهجتها ملواجهة الفكر الي�صاري وتياراته، والتخوف من تاأثري الثورة 

االإيرانية. وحتقيقا لذلك، �صارعت الدولة اإىل فتح امل�صاجد الكربى اأمام 

ال�صلفية والوهابية، والعمل على مواجهة التدين ال�صيا�صي للتدين ال�صعبي 

املغربي، مما خلق توترا واأثرا كبريا و�صط االأ�رض والعائالت املغربية، وتغيري 

املقررات مبا يتالءم وامل�رضوع الوهابي وحذف �صعبة الفل�صفة والت�صييق 
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املكثف  واالإدخال  القراآنية،  باملدار�س  ي�صمى  ما  وفتح  تدري�صها،  على 

الذي  االأمر  ال�صلفي،  التوجه  ذات  ال�صمعية  واالأ�رضطة  الدينية  للكتب 

اأن  ال�صباب واالأطفال، كما  ال�صلفي عموما و�صط  الفكر  مكن من ن�رض 

اأحداث نهاية ال�صبعينيات امل�صار اإليها كانت وراء تنظيم مهرجانات كربى 

ب�صكل  تدعو  اجلهادية،  احلركة  زعماء  من  بتاأطري  عمومية  قاعات  يف 

بل  اجلميع  ومراأى  م�صمع  على  وذلك  باأفغان�صتان  اجلهاد  اإىل  �رضيح 

وبدعم اأطراف داخل الدولة.

قد  خلقتها  التي  العامة  واالأجواء  ال�صيا�صة  هذه  اأن  رفيقي  واأ�صاف 

اإىل جتربة  ال�صدد  تاأثريا كبريا، م�صريا يف هذا  اأطرت فيه ويف عائلته 

اإىل  �صنة،   15 يتجاوز  مل  و�صنه  اأ�رضته،  وموافقة  بعلم  خا�صها،  �صفر 

جدة ومن ثمة اإىل اإ�صالماباد قبل اأن ي�صل اإىل اأفغان�صتان حيث ق�صى 

مدة زمنية اطلع فيها على واقع احلرب هناك، قبل عودته اإىل املغرب 

معاملة  عومل  بل  جدا.  عاد  االأمر  وكاأن  بالثانوية،  ا�صتقباله  مت  حيث 

االأبطال. لي�صتغرب، يف االأخري لكون ال�صباب الذين تاأثروا بالفكر املتطرف 

نتيجة هذه ال�صيا�صات العمومية وجدوا اأنف�صهم يف بداية االألفية الثالثة 

مهددين بال�صجن.

خا�صة  حالة  عرف  املغرب  اأن  املتدخل  اأكد  فقد  املراجعات،  عن  اأما 

ولي�س  فردي  م�صتوى  على  العملية  هذه  متت  اإذ  امل�صتوى،  هذا  على 

اأن املغرب  على م�صتوى التنظيم كما هوا احلال مب�رض، ل�صبب ب�صيط 

مل يكن به تنظيم معني، ح�صب حممد عبد الوهاب رفيقي. واأ�صار يف 

هذا ال�صدد اإىل جتربة له مع اإحدى اجلمعيات لتنظيم عملية املراجعة 

داخل تيار ال�صلفية اجلهادية غري اأن مبادرته مل جتد التجاوب املطلوب 

من طرف الدولة. واأبرز اأن املراجعة التي قام ها قد اعتمدت على جمهود 

التمحي�س يف قناعاته واالنفتاح  بال�صجن، يف  ذاتي ول�صنوات ق�صاها 

على الثقافات االأخرى. 
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اأما عن عملية املراجعة احلالية، والتي مل تبداأ يف الواقع اإال يف �صنة 

2017، فقد اأ�صار رفيقي اإىل اأنها تهم متطرفني لي�صت لهم قناعات مبنية 

ال�صعب  من  يجعل  الذي  االأمر  فعلية،  وال ممار�صة  متاأ�صل،  فكر  على 

التعامل معهم بغر�س »امل�صاحلة«. واعترب اأن جناح التجربة رهني بالطرق 

املتبعة يف ذلك، معتربا اأنه يجب اتباع منهجية تقوم على تفكيك الفكر 

املتطرف من جهة، واإقامة عالقات �صخ�صية لبناء الثقة من جهة ثانية، والرفع 

الن�صو�س  التعامل مع  اإىل  اإ�صافة  ال�صجن،  الدرا�صي داخل  امل�صتوى  من 

باآليات معرفية متعددة من علم اجتماع، وتاريخ، وعلم نف�س الخ.

واأهم من ذلك، ي�صري رفيقي اإىل اأن العديد من ال�صياقات التي اأدت اإىل 

ظهور فكر التطرف العنيف باملغرب وانت�صاره ما زالت قائمة، منها عدم 

جترمي التكفري، والرتخي�س ملواقع اإلكرتونية تبث الكراهية وحتر�س على 

احلقد اإىل غري ذلك من املظاهر التي يجب التعامل معها بجدية ت�صاهم 

يف جتفيف منابع التطرف العنيف واالإرهاب. 

نقا�س ومقرتحات

عرفت هذه الندوة نقا�صا غنيا تطرق اإىل خمتلف املحاور التي تناولها 

املتدخلون لتقدمي مالحظات اأو مقرتحات تبتغي الرقي بتجربة املغرب يف 

التعامل مع التطرف العنيف من مداخل متنوعة ووفق مقاربة �صمولية 

متعددة االأبعاد. 

هكذا، متت االإ�صادة باملجهودات االأمنية التي تنهجها اجلهات املعنية 

ملحاربة التطرف العنيف، غري اأن ذلك مل مينع من تقدمي مالحظات على 

�صكل اأ�صئلة من اأبرزها: هل ميكن حماربة التطرف العنيف واالإرهاب 

يف غياب دميقراطية فعلية واحرتام فعلي حلقوق االإن�صان؟، حيث متت 

االإ�صارة اإىل اأن املقاربة االأمنية على الرغم من اأهميتها ومن النتائج التي 

حتققها، فقد اأبانت التجربة، دوليا ووطنيا اأنها  غري كافية لوحدها، واأنه 
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االإرهابية  واالأفعال  االأفكار  مبتغاها حماربة  �صمولية  مقاربة  من  البد 

والتي تدخل يف باب التطرف العنيف يف ظل احرتام حقوق االإن�صان. 

وعلى م�صتوى اآخر، ويف ارتباط باحلديث عن اإعالن الرباط والوقاية 

من التطرف العنيف، متت االإ�صارة اإىل التغا�صي عن دور بع�س الدول 

يف التحري�س على التطرف العنيف بل ودعمه، على اأكرث من م�صتوى. 

كما متت االإ�صارة بهذا ال�صدد اإىل اأن الوقاية من التطرف العنيف تتطلب 

ن�رض ثقافة الت�صامح والعي�س امل�صرتك على م�صتوى وا�صع داخل املجتمع، 

وذلك لي�س بني الديانات فقط، بل بني الفئات واملواطنني ب�صكل عام، 

خا�صة واأن املدينة املغربية اأ�صبحت جماال لن�رض ثقافة البوؤ�س واالإق�صاء 

وممار�صة العنف، كما تتطلب هذه الوقاية عدم طغيان اجلانب االأمني 

على احلقوقي ودمج هذه الثقافة يف الربامج واملناهج الدرا�صية.  

ويف عالقة باجلانب املتعلق بن�رض الثقافة املناه�صة للتطرف العنيف، 

متت االإ�صارة اإىل اأن هناك اإنتاجات غري معروفة للرابطة املحمدية �صيكون 

من املفيد التعريف بها ون�رضها ب�صتى الطرق الكفيلة بالتح�صي�س بخطورة 

التطرف العنيف فكرا وممار�صة، خا�صة يف اأو�صاط ال�صباب. ويف ارتباط 

املجتمع  تلعبها منظمات  اأن  التي ميكن  االأدوار  الوقوف على  بذلك مت 

ال�رضوريني  القدرات  الدعم وتعزيز  لقيت  اإذا ما  ال�صدد  املدين يف هذا 

للقيام بذلك. 

املغرب  اإليه  و�صل  ما  اأن  على  بقوة  التاأكيد  مت  اآخر  �صعيد  وعلى 

على م�صتوى انت�صار فكر التطرف العنيف وبع�س مظاهره لي�س �صوى 

نتيجة الخرتاقات متت منذ زمن لي�س بالق�صري، وهي اخرتاقات لها �صلة 

بالت�صجيع على ن�رض الفكر الوهابي مبختلف جتلياته، �صواء تعلق بدعاة 

وقنوات وا�صتقطابها ملغاربة العامل والت�صجيع غري املدرو�س وال يخ�صع 

الأي تتبع اأو تقييم للمدار�س القراآنية واجلمعيات املوؤطرة لها وغزو ال�صوق 

املغربية بكتب واأ�رضطة وهابية بدعم من دول خليجية. والإبراز مدى 

انت�صار هذا الفكر داخل العديد من االأ�رض والعائالت املغربية، اأ�صار حممد 
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عبد الوهاب رفيقي، يف تفاعله مع بع�س التدخالت، اإىل اأن والده اأخذه، 

اإال  ل�صيء  القاهرة ال  اإىل  الطائرة  اأعوام،  عرب  ت�صعة  يتجاوز  و�صنه مل 

ليلتقي باأحد �صيوخ ال�صلفية وحثه على اأن يعتربه قدوة له.   

ومن متة �رضورة مراجعة الدولة ل�صيا�صتها يف هذا املجال وخا�صة على 

م�صتوى الدور الذي تلعبه املدار�س القراآنية، ومراجعة الربامج واملناهج مبا 

يحرتم مبادئ حقوق االإن�صان وقيم املواطنة والت�صامح والتعاي�س. ويف 

نابعا من  اأ�صبح يتطلب جوابا  الو�صع  اأن  اإىل  التنبيه  ال�صياق مت  هذا 

الثقة  العدالة االجتماعية وتعزيز  اإرادة �صيا�صية ت�صعى فعال اإىل حتقيق 

بني خمتلف مكونات املجتمع والدولة، اإرادة ت�صتح�رض حقوق االإن�صان 

مبا يف ذلك تفعيل اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق االإن�صان التي ما 

زالت تعاين من جتميد غري مفهوم، واإعادة احلياة لدور ال�صباب والثقافة 

لتلعب دورها يف امل�صاهمة يف بناء �صباب موؤمن  مبواطنته وبقدرته على 

الفعل مبا يخدم تقدم بالده.

كما تداول املتدخلون يف جتربة امل�صاحلة اأو املراجعة  �صواء تلك التي 

كانت فردية اأو املنظمة داخل املوؤ�ص�صات ال�صجنية لفائدة نزالء التطرف 

العنيف واالإرهاب. ويف هذا ال�صدد مت التاأكيد على الدور الذي ميكن اأن 

يلعبه املراجعون الأفكارهم وت�صوراتهم املتطرفة يف الدفع بهذه التجربة 

اإىل االأمام. كما مت التاأكيد على اأن جتربة امل�صاحلة داخل ال�صجون ما 

زالت تتطلب بع�س املراجعات �صواء ما تعلق مبنهجيتها اأو االأ�ص�س التي 

تقوم عليها اأو طرق تنفيذها، حتى تتمكن من بلوغ االأهداف امل�صطرة 

لها، خا�صة واأن التجربة ما زالت فتية ال يتعدى عمرها 3 �صنوات. ولعل 

التحاق 100 �صجني �صابق ب�صوريا بعد مغادرتهم لل�صجن بوقت ق�صري 

الر�صمية، وجهود  تظافر اجلهود  وتتطلب  �صهلة  لي�صت  املهمة  اأن  تبني 

املدين. ويف  املجتمع  منظمات  ف�صال عن  الدينني  والفاعلني  املوؤ�ص�صات 

ارتباط بذلك، وب�صهولة ن�رض فكر التطرف العنيف عرب العديد من الو�صائل 

وعلى اخل�صو�س و�صائل التوا�صل االجتماعي، تبدو احلاجة ملحة اإىل 
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لن�رضه، ونهج ا�صرتاتيجية اإعالمية ت�صتجيب لهذا الغر�س.  

درا�صات  مركز  رئي�س  بلكو�س  احلبيب  االأ�صتاذ  اللقاء  هذا  واختتم 

بغنى  اللقاء،  هذا  اأن  على  بالتاأكيد  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق 

مداخالته والنقا�صات التي اأثارتها واملالحظات واالقرتاحات التي تخللتها، 

يفتح ال�صهية للقاءات اأخرى لتعميق النقا�س وحتقيق املبتغى  الرامي اإىل 

العنيف  التطرف  ظاهرة  ملواجهة  �صمولية  اأكرث  ِروؤية  بلورة  امل�صاهمة يف 

اأجل  والفاعلني من  القطاعات  ال�رضورية بني خمتلف  التفاعالت  وخلق 

حتقيق هذه الغاية.

من  تتطلب  العملية  هذه  اأن  على  بلكو�س  احلبيب  �صدد  وبدوره 

الدولة، هي اأوال قبل غريها،  مراجعة �صاملة  للمنجز وو�صع ا�صرتاتيجية 

اأبعاد  اآفاقا للعمل وفق نظرة �صمولية ذات  تنبني على ديناميات تفتح 

متعددة ت�صمل الرتبية والتعليم، واملوؤ�ص�صات الدينية، واالإعالم العمومي، 

اإنتاج فكر جديد مناق�س الأفكار وممار�صات  التحفيز على  ف�صال على 

التطرف العنيف واالإرهاب. ويف هذا ال�صدد اعترب اأن ما تنتجه القنوات 

االإعالم،  اأن  باعتبار  اليقظ  بالتتبع  جدير  احلرة  واالإذاعات  الف�صائية 

ف�صال عن و�صائل التوا�صل االجتماعي، ي�صكل حتديا كبريا �صمن هذه 

الديناميات ونقطة �صعف بارزة بخ�صو�س النقا�س العمومي املطلوب.

جديدة  اأدوارا  املدين  للمجتمع  اأن  اإىل  اأ�صار  اآخر،  م�صتوى  وعلى 

روؤية  ومتلك  والتكوين  املعارف  حيث  من  تاأهيله  تتطلب  ومتعددة، 

وا�صحة بخ�صو�س هذه االأدوار ، ليختم كلمته بتقدمي ال�صكر للجميع 

على م�صاهمتهم يف جناح هذا اللقاء، م�صريا اإىل اأن اأ�صغال هذه الندوة 

�صيتم ن�رضها مرفقة بالتقرير الرتكيبي عنها.




