حتمية القضاء على اإلرهاب
أ.د/ذحمؿدذخمتارذذيعة
وزؼرذاألوضاف
ذ إذاذأردغاذأنذغؼضيذسؾىذاإلرػابذصالبدذأنذغضعذخطةذحمؽؿةذدلواجفتهذ,ذوأنذغؼفذسؾىذحجمذ
اظتحدؼاتذوربقعةذاظتحاظػاتذاإلرػابقةذ,ذوظقسذذررًاذيفذػذهذاظتحاظػاتذأنذتؽونذعؽتوبةذأوذعوضعةذأوذ
ععؾـةذ,ذوظؽـفاذضدذتؽونذضؿـقةذيفذضوءذعاذحيؼقذأػدافذذياساتذوضوىذاظظالمذواإلرػابذوعنذؼدسؿفاذ
أوذؼدتخدعفاذظتحؼققذعصاحلهذ.
ذوالذذكذأنذاألؼامذتؽشفذؼوعًاذبعدذؼومذظوغًاذعنذاظتحاظفذواظتـدققذبنيذاجلؿاساتذاإلرػابقةذ,ذوسؾىذ
رأدفاذتـظقمذداسشذاظذيذؼعقثذصدادًاذيفذاظعراقذواظشامذ,ذوتـظقمذاإلخوانذاظدوظيذاظذيذػوذسؾىذأمتذ
ادتعدادذألنذؼفؾكذاحلرثذواظـدلذظتحؼققذعكربهذاظدؾطوؼةذوعطاععهذاظدغقوؼةذ,ذسؾىذأغهذؼتخذذعنذعصرذ
ػدصًا ذرئقدًا ذ ,ذوعن ذضطر ذوترطقا ذعـطؾؼًا ذوشطاء ذ ,ذألغه ذؼدرك ذأن ذغفاؼة ذاظتـظقم ذيف ذعصر ذتعين ذغفاؼته ذيفذ
عشارقذاألرضذوعغاربفاذ*-,ذطؿاذؼدركذداسؿوذاإلرػابذأنذصؿودذعصرذيفذعواجفةذضوىذاظشرذواإلرػابذ
واظتخرؼبذواظتدعريذؼعينذإصشالذخمططفمذيفذتؼدقمذادلـطؼةذواالدتقالءذسؾىذغػطفاذوخرياتفاذوعؼدراتفاذ
وإغفاك ذجقوذفا ذ ,ذحتى ذؼؽون ذجقش ذاظعدو ذاظصفقوغي ذادلدتػقد ذاألول ذعن ذتػتقت ذأعتـا ذاظعربقة ذومتزؼقذ
طقاغفاذػوذاجلقشذاألضوىذاظذيذالؼؼفرذطؿاذطانذؼؼالذسـهذضبلذأنذؼؽدرذاجلقشذادلصريذذوطتهذوؼذلذ
طربؼاءهذيفذحربذاظعاذرذعنذرعضانذاظدادسذعنذأطتوبرذ3791مذ .ذ
ذصػيذاظوضتذاظذيذتعؾنذصقهذداسشذسنذجرائؿفاذادلتتابعةذ,ذتعؾنذبعضذضقاداتذاإلخوانذتباسًاذ
سن ذدسوتفا ذظإلرػاب ذواظعـف ذواظتخرؼب ذواظتدعري ذ ,ذوأخرػا ذعا ذذطره ذأريد ذادلغري ذأحد ذأػم ذرجاالتذ
دـّة ذ ,ذوعا ذوجفه ذحمؿد ذاظصغري ذعن ذضطر ذإديذ
خريت ذاظشارر ذعن ذأن ذاإلرػاب ذصرض ذواالشتقاالت ذ ُ
ادلتظاػرؼنذبدقذسـقذعنذؼؼفذيفذررؼؼفمذ,ذوبؼصدذأوذبدونذضصدذغطقذسضوذجمؾسذاظشقوخذاألعرؼؽيذ
اظدقـاتورذدارؼلذسقدى مباذؼػقدذاظربطذبنيذداسشذواإلخوانذيفذمماردةذاإلرػابذوتلثريذطلذعـفؿاذسؾىذ
خقاراتذذعوبذادلـطؼةذ,ذمباذؼثريذاظؼؾقذوادلخاوفذجتاهذعاذحيدثذصقفاذعنذأسؿالذإرػابقةذ .ذ
ذ وضدذذطرتُذأطثرذعنذعرةذأنذداسشذواإلخوانذختوضانذحربًاذباظوطاظةذظصاحلذاظؼوىذاالدتعؿارؼةذ
اجلدؼدةذاظيتذتغريذجؾدػاذوثقابفاذ,ذوتدتخدمذاخلوغةذواظعؿالءذوذادللجورؼنذظتـػقذذأػداصفاذوخمططاتفاذ
سؾىذؼدذادلتاجرؼنذباظدؼنذ,ذواظدؼنذعـفمذوعنذأصعاهلمذاإلجراعقةذبراءذ,ذبلذأطدغاذأنذػذهذاألسؿالذالذ
سالضةذهلاذباإلغداغقةذأوذاآلداعقةذصضالذسنذاإلدالمذ .ذ
وظؽنذطؿاذضالذاظشاسرذ :ذ
أغاذالذأظومذادلدتبــد

ذإذاذجتــاوزذأوذتعـــدى ذ

صدبقؾـهذأنذؼدتبــــد

ذوذلغــاذأنذغدتعــــــدا ذ

ذ وػذه ذادلواجفة ذاحلتؿقة ذتتطؾب ذإجراءات ذػاعة ذوساجؾة ذيف ذاظداخل ذواخلارج ذسؾى ذعدتوىذ
األصرادذواجملتؿعاتذواظدولذ .ذ
-3ذأنذؼفبذاظعؾؿاءذوادلثؼػونذوادلػؽرونذػبةذرجلذواحدذيفذغػسذواحدذظؽشفذزؼفذػذهذاجلؿاساتذ
اإلرػابقةذواالغتحارؼةذاظضاظةذ,ذوبقانذسؿاظتفاذظتحؼققذعصاحلذعنذؼدسؿوغفاذوميوظوغفاذوؼؼػونذخؾػفاذ .ذ
 -2ذدرسة ذاظتـدقق ذبني ذضقادات ذاظدول ذادلدتفدصة ذ ,ذوسؾى ذرأدفا ذ :ذعصر ذ ,ذواظدعودؼة ذ ,ذواظؽوؼت ذ,ذ
واإلعارات ذاظعربقة ذادلتحدة ذ ,ذظتؽوؼن ذرؤؼة ذادرتاتقجقة ذشري ذتؼؾقدؼة ذدلواجفة ذحتدؼات ذاإلرػاب ذوضوىذ
االدتعؿارذاظيتذتدسؿهذ,ذوإنذتظاػرتذػذهذاظؼوىذبغريذذظكذأوذشريتذجؾدػاذأظفذعرةذوعرةذ,ذصادلمعنذالذ
ؼَخدعذوالذؼُخدعذ,ذوطانذدقدغاذسؿرذبنذاخلطابذؼؼولذ:ذظدتذباخلبذوظؽنذاخلبذالذخيدسـاذ .ذ
 -1ذ أنذؼدركذاجلؿقعذذعوبًاذوحؽوعاتذحتؿقةذادلصريذادلشرتكذ,ذوضدذارتػعذعدتوىذاظوسيذبذظكذإديذ
درجةذتدصعذإديذاألعلذ,ذظؽـفاذحتتاجذإديذعزؼدذعنذاظشجاسةذواجلرأةذيفذاظتعاونذواظتـدققذبصورةذشريذ
تؼؾقدؼةذتتـادبذوربقعةذادلرحؾةذوحجمذاظتحدؼاتذاظيتذتواجهذعـطؼتـاذاظعربقةذوخباصةذدوهلاذاظؽربىذ
وادلمثرةذ .ذ
ذظؽنذعنذاإلغصافذأنذغشقدذباظتحرطاتذاإلجيابقةذيفذػذاذاالجتاهذ .ذ
ذأوهلاذ:ذعاذذطرهذاظدقدذاظرئقسذ/ذسبدذاظػتاحذاظدقديذعنذأنذأعنذعصرذعنذأعنذأعتفاذاظعربقةذ,ذوأعنذ
اظعرب ذعن ذأعن ذعصر ذ ,ذوأن ذأعن ذدول ذاخلؾقج ذاظعربي ذخط ذأرير ذ ,ذوضد ذأطدتُ ذأطثر ذعن ذعرة ذأن ذػـاكذ
دالئل ذطثرية ذسؾى ذادتؼالل ذاإلرادة ذاظورـقة ذواظؼرار ذاظورين ذادلصري ذ ,ذعـفا ذػذه ذاظتصرحيات ذ ,ذوعـفاذ
إسطاءذإذارةذاظبدءذيفذادلشروساتذاظورـقةذواالضتصادؼةذاظؽربىذ,ذوسؾىذرأدفاذعشروعذضـاةذاظدوؼسذ .ذ
ذ ثاغقفا:ذعاذذطرهذخادمذاحلرعنيذاظشرؼػنيذيفذأطثرذعنذعوضفذ,ذوعنذأػمذعاذضالذ:ذأنذعنذؼؼفذإديذ
جاغبذعصرذاظقومذدتؼفذإديذجاغبهذشدًاذ,ذوعنذملذؼؼفذإديذجاغبذعصرذاآلنذصؾنذجيدذعنذؼؼفذإديذ
جاغبه ذشدًا ذ ,ذعع ذوضوف ذادلؿؾؽة ذاظعربقة ذاظدعودؼة ذبؽل ذطقاغفا ذإدي ذجاغب ذذؼقؼتفا ذعصر ذيف ذعواجفةذ
اإلرػابذواظتحدؼاتذ .ذ
ذ ثاظثفا ذ :ذتصرحيات ذضقادات ذدوظة ذاإلعارات ذيف ذادلـادبات ذادلختؾػة ذ ,ذوػي ذتصرحيات ذتمؼدػاذ
ادلواضف ذ ,ذمبا ذؼـم ذسن ذوسي ذػذه ذاظؼقادات ذبطبقعة ذادلرحؾة ذوربقعة ذاظتحدؼات ذ ,ذوآخرػا ذتصرحياتذ
اظػرؼقذضاحيذ خؾػانذاظيتذذطرذصقفاذأنذعصرذتفونذيفذدبقلذسزتفاذاظدعاءذ,ذصؿاذباظكذباألعوالذ,ذوؼمطدذ
أغه ذإذا ذوضػت ذعصر ذسؾى ذضدعقفا ذصدوف ذتدري ذاألعة ذإدي ذاألعام ذ ,ذوأغه ذدقـدم ذطل ذعن ذوضف ذضد ذاظشعبذ
ادلصريذوضواتهذادلدؾحةذاظبادؾةذ,ذوػوذطالمذؼدتحقذاظتحقةذواظتؼدؼرذ .ذ
ذ وذظكذإضاصةذإديذعاذمسعتهذبـػديذأثـاءذصحبيتذظػضقؾةذاإلعامذاألطربذيفذزؼارتهذظدوظيتذاظؽوؼتذ
واظبحرؼن ذاظشؼقؼتني ذعن ذتصرحيات ذإجيابقة ذواسقة ذعن ذأعري ذدوظة ذاظؽوؼت ذمسو ذاظشقخ ذ /ذصباح ذاألريدذ
اجلابرذاظصباحذ,ذوعؾكذاظبحرؼنذمسوذاظشقخذ/ذريدذبنذسقدىذبنذدؾؿانذآلذخؾقػةذمباذؼؽشفذأؼضًاذسنذ
رؤؼةذثا ضبةذوإدراكذطبريذظطبقعةذاظتحدؼاتذ,ذععذحسذسربيذوورينذطبريذدواءذجتاهذعصرذأمذجتاهذضضاؼاذ
األعةذاظعربقةذ,ذمماذؼدصعذإديذعزؼدذعنذاألعلذ .ذ

وإذذغمطدذأنذاظشعبذادلصريذطؾهذعؾتفذحولذضقادتهذاظدقادقةذ,ذوػوذعدتعدذظؾتضحقةذيفذدبقلذ
ورـهذويفذدبقلذأعتهذاظعربقةذباظـػسذواظـػقسذ,ذصنغـاذغؽررذاظتلطقدذبلنذاألعرذؼتطؾبذوضػةذسربقةذذياسقةذ
سؾىذعدتوىذادلخاررذواظتحدؼاتذ,ذوأنذاإلرػابذدقلطلذعنذؼدسؿهذإنذاظقومذوإنذشدًاذ,ذوإنذشدًاذظـازرهذ
ضرؼب .ذ

