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 اطًاإلرٍاب وأثرٍا على حياة املو مكافحةاملنلكة العربية السعودية يف  اسرتاجتيات

 :ملخص

يعد اإلرىاب مف أخطر الظكاىر التي تيدد أمف المجتمعات كقد عانت الدكؿ كثيرنا 
الدكؿ بيف  حيث كانت مف، المممكة العربية السعكديةكمف ضمنيا ، بسبب اليجمات اإلرىابية

المممكة  استراتجياتؼ عمى كتيدؼ الدراسة الحالية إلى التعر ، التي تعرضت ليجمات إرىابية
كقد اعتمدت الدراسة المنيج ، السعكدم حياةاإلرىاب كأثر ذلؾ عمى  مكافحةالعربية السعكدية في 

كتكصمت الدراسة ، مف خالؿ تتبع استراتجيات المممكة كتقييميا، الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىدافيا
كأف ، كاالجتماعية، كاالقتصادية، ياسيةالس منياإلى عدة نتائج منيا أف اإلرىاب لو أسباب متعددة 

، استراتيجية كترمف ذلؾ ، المممكة العربية السعكدية قد قامت باستراتجيات كبيرة لمحاربة اإلرىاب
، كتجفيؼ منابعو، الكقاية مف اإلرىاب قبؿ كقكعوك ، كمركز األمير محمد بف نايؼ لممناصحة

، د التكعية بخطر اإلرىاب بجميع أنكاعيابضركرة مضاعفة جي كتكصي الدراسة، كالتكعية بخطره
 لمتصدم لإلرىاب بمختمؼ أشكالو. كمزيد مف التكاتؼ الدكلي، كتحمؿ األسر دكرىا في التربية
 أثر.، استراتجيات، المممكة العربية السعكدية، الكممات المفتاحية: اإلرىاب

Abstract 

Terrorism is one of the most dangerous phenomena that threaten the 

security of societies. Countries have suffered a lot due to terrorist attacks, 

including the Kingdom of Saudi Arabia and they were among the 

countries that were subjected to terrorist attacks. The current study aims 

to identify the strategies of the Kingdom of Saudi Arabia to fight 

terrorism and its impact on the Saudi citizen. The study adopted the 

descriptive analytical approach to achieve its goals, by tracking and 

evaluating the Kingdom's efforts. The study concluded several results, 

including that terrorism has multiple causes, including political, economic 

and social. The Kingdom of Saudi Arabia has made great efforts to fight 

terrorism including the strategy of the Prince Mohammed bin Nayef 

Center for counseling, prevention of terrorism before it occurs, ending its 

sources, and raising awareness of its danger. The study recommends that 

the awareness of the danger of terrorism of all kinds should be increased, 

and families should take their role in education, and more international 

solidarity to fight terrorism in all its various forms. 

 Key words: terrorism, Saudi Arabia, efforts, impact . 
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 :مكدمة

الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد 
 كبعد... صمى ا عميو كسمـ

، مختمؼ أنكاعولظاىرة اإلرىاب ب ممحكظا زايدات الماضيةفقد شيت الفترة 
مف  كقد تسببت تمؾ الظاىرة في كثير مف الخسائر البشرية كاالقتصادية لكثير

فقد ، ألف اإلرىاب ظاىرة عالمية ليست مرتبطة بدكلة أك عرؽ أك ديفك ، البشرية
 .عانت منو جميع البمداف كمف ضمنيا البالد العربية كاإلسالمية

ؽ أك جنس أك ديف معيف أك عر  معينةال يقتصر عمى دكلة  اإلرىابكمف 
 نسبة كبيرة مفقد عانت منو معاناة كبيرة كما أف كاإلسالمية  أف الدكؿ العربيةحيث 

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف المممكة ، ضحايا اإلرىاب مف الدكؿ العربية كاإلسالمية
العربية السعكدية قد تعرضت ليجمات إرىابية كثيرة في العقديف الماضييف ما يؤكد 

  .(ٙٙ:، ٕٔٔٓ، )المركاني ابييف ال يفرقكف بيف دكلة كأخرلىأف اإلر 

بؿ إف اإلحصائيات العالمية الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد قتمى العمميات 
، مؤشر اإلرىاب العالمي)اإلرىابية بتسعة أضعافيا منذ بداية القراف الحالي 

ٕٓٔ٘.)  

المعرض الذم ب، كأكضحت رئاسة أمف الدكلة بالمممكة العربية السعكدية 
تـ  (ٜٙٓٔت اإلرىابية )أقيـ مصاحبا لفعاليات رالي حائؿ بأنو بمغ عدد العمميا

، الجزيرة)(. ٖٚٓٓبمغ عدد الضحايا ليذه العمميات )ك ، عممية منيا (ٖٙٛتنفيذ )
 (. ٓ٘٘ٙٔعدد:، ٜٖٗٔ
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أسباب كعكامؿ  لعدةفي الفترة األخيرة  تنامتاإلرىاب مف الظكاىر التي  إف
فيناؾ بعض المشاكؿ السياسية كاالقتصادية كحتى الدينية في ، فالياال يمكف إغ

دكؿ العالـ قد ساىمت في زيادة عمميات اإلرىاب في الدكؿ الغربية كالعربية عمى 
 السكاء.

كانت بداية معاناة المممكة العربية السعكدية مف األعماؿ اإلرىابية المنظمة 
ككانت في البداية ، كالخبرـ حينما بدأت تفجيرات بالرياض ٜٜ٘ٔمف عاـ 

، تستيدؼ مقر الجنسيات الغربية تـ تطكر األمر الستيداؼ أمكاف حيكية كعامة
محاكلة ، كاستمرت ىذه األعماؿ اإلرىابية لعدة سنكات كىي تتشكؿ كفي كؿ مرة

 (ٕٚٓ: ٖٛٗٔ، الزىراني، )ضرب المممكة العربية السعكدية عمى جميع األصعدة

لمحاربة اإلرىاب ، عدة كفؽ استراتجيات مدركسة كقد بذلت المممكة جيكدا
 بمختمؼ أنكاعو.

المممكة العربية  استراتجياتكتػأتي ىذه الدراسة لتحاكؿ الكقكؼ عمى 
 عمى حياة المكاطف. ذلؾاإلرىاب كآثار  مكافحةالسعكدية في 

 مشكلة الدراسة:

تعد ظاىرة اإلرىاب مف أخطر الظكاىر التي تؤثر عمى أمف المجتمعات 
سالمتيا كقد عانت المممكة العربية السعكدية مف تمؾ الظاىرة معاناة كبيرة في ك 

كمف ىذا المنطمؽ فقد قامت المممكة العربية السعكدية ، الماضييف العقديف
فقد دعمت المراكز ، في التصدم لإلرىاب كتجفيؼ منابعو عدة استراتجياتب

ثير مف المؤتمرات كعقدت الك، المتخصصة في دراسة محاربة اإلرىاب ماليا
 كالندكات لدراسة ىذه الظاىرة كعالجيا كفؽ استراتجيات كمنيجيات كاضحة

 .(ٖٕ: ، ٖٕٔٓ، العمياف)
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الدكر الكبير الذم قامت بو المممكة العربية كتأتي الدراسة الحالية لتبرز 
 كأثر ذلؾ عمى حياة المكاطف.السعكدية لمكافحة اإلرىاب 

أبرز  ام، تطرح تساؤالن رئيسنا مفادهاسة كمف ىذا المنطمؽ فإف ىذه الدر 
عمى حياة  ذلؾ أثرما اإلرىاب ك  مكافحةالمممكة العربية السعكدية في  استراتجيات

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ عدة تساؤالت فرعية مف أبرزىا ما يمي:، المكاطف السعكدم
 اإلرىاب؟ بمفيكـما المراد  -ٔ
 بتطكرات تاريخية كداللية؟ مفيكـىؿ مر  -ٕ
 سباب التي أدت إلى ظيكر اإلرىاب كالتطرؼ الفكرم؟األ ما -ٖ
المممكة العربية السعكدية في محاربة  مالمح االستراتجيات التي اتخذتيا ما -ٗ

 اإلرىاب؟
ىؿ ىناؾ آثار مممكسة عمى حياة المكاطف السعكدم كنتيجة لمحاربة  -٘

 المممكة لإلرىاب؟

 أٍداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يمي:
 كؼ عمى مفيـك اإلرىاب كتطكره.الكق -ٔ
 .تنامي ظاىرة اإلرىابألسباب التي أدت إلى معرفة ا -ٕ
لمممكة العربية السعكدية في  تي اتخذتياال اإلستراتجياتالتعرؼ عمى  -ٖ

 اإلرىاب. مكافحة
 المممكة في محاربة استراتجياتالمترتبة عمى  ةاآلثار اإليجابيالتعرؼ عمى  -ٗ

 .اإلرىاب عمى المكاطنيف
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 الدراسة: أٍنية

 تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مما يمي:
أف ظاىرة اإلرىاب مف الظكاىر المتنامية كالتي تحتاج إلى تسميط الضكء  -ٔ

 عمييا كالتحذير منيا.

نقص المعرفة النظرية الكفيمة بتفسير تنامي ظاىرة اإلرىاب في مجتمعات  -ٕ
ممكة العربية كمنيا الم، العالـ العربي كخصكصيتو االجتماعية كالثقافية

 السعكدية.

تقديـ مجمكعة مف المقترحات العممية التي يمكف اف تساعد المسؤكليف مف  -ٖ
 كصانعي السياسات في مكافحة ظاىرة اإلرىاب.، متخذم القرار

تقؼ الدراسة الحالية عمى المسارات كاألطر التي اعتمدت عمييا المممكة  -ٗ
كت عدة مسارات أثبتت العربية السعكدية في محاربة اإلرىاب حيث إنيا سم

 يا.حنجا
بإبراز كالمكتبة اإلسالمية بكجو خاص ، إثراء المكتبة العربية بكجو عاـ -٘

ضافة ناتج عممي لتخصصي.، استراتجيات المممكة في مكافحة اإلرىاب  (ٔ)كا 

 ميَج الدراسة:

استنادا إلى طريقة ، اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي التحميمي
كالخطط ، باستخداـ طريقة تحميؿ المضمكف لمجمكعة مف البرامج، فيالتحميؿ الكي

، االستراتيجية المعتمدة مف قبؿ الجيات الرسمية في المممكة العربية السعكدية
كاآلليات التي اعتمدت ، كعناصرىا، كأىدافيا، لمكقكؼ عمى أبعاد تمؾ االستراتيجيات

 .كالنتائج التي حققتيا، عمييا
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 الدراسات السابكة:

 أوًلا: الدراسات العربية.

اإلرهاب بين الشريعة اإلسالمية والقوانين ( بعنوان: 2112دراسة الصالحي ) -1
 السعودية. باألنظمة مقارنة الوضعية دراسة

كقد تناكلت الدراسة ظاىرة اإلرىاب بيف الشريعة اإلسالمية كاألنظمة  
كقد ، الظاىرة السعكدية كبياف مدل تعاطي المممكة العربية السعكدية مع تمؾ

تكصمت الدراسة إلى أف المممكة العربية السعكدية قد قامت بدكر كبير في القضاء 
عمى اإلرىاب كقد اعتمدت تكجييات الشريعة اإلسالمية في عممياتيا ضد اإلرىاب 

 كاإلرىابييف.
ستباقية لشل العمميات الضربات اال( بعنوان: 2114دراسة المحياني ) -2

 السعودية. العربية اإلرهابية في المممكة
المممكة األمنية في القضاء عمى  استراتجياتكىدفت الدراسة لمكقكؼ عمى  

اإلرىابييف في المممكة كذلؾ مف خالؿ الضربات االستباقية كقد تكصمت الدراسة 
ات كبيرة استراتجياتإلى عدة نتائج منيا أف المممكة العربية السعكدية قد قامت بم

بية كذلؾ مف خالؿ عدة ضربات استباقية ساىمت في لمقضاء عمى البؤر اإلرىا
كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ المتكاصؿ كالتكعية الشاممة ، تجفيؼ منابع اإلرىاب

 لممكاطنيف بخطكرة العمؿ اإلرىابي كالتعاطي معو بأم شكؿ مف األشكاؿ.
سياسات مكافحة اإلرهاب: دراسة حالة ( بعنوان: 2115دراسة الخفاجي ) -3

 .ج العربيةدول الخمي
، كقد ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى سياسات دكؿ الخميج في مكافحة اإلرىاب 

كقد ، كالدكر الذم قامت بو المممكة العربية السعكدية في محاربة الفكر المتطرؼ
تكصمت الدراسة إلى أف اإلرىاب مف أخطر الظكاىر التي تيدد أمف الخميج كأف 
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طكات مممكسة ساىمت في تجفيؼ منابع المممكة العربية السعكدية قد اتخذت خ
 اإلرىاب في المنطقة برمتيا.

مكافحة  يدور المممكة العربية السعودية ف( بعنوان 2116دراسة الزهراني ) -4
 .اإلرهاب الجديد

كقد ىدفت الدراسة لمكقكؼ عمى دكر المممكة العربية السعكدية في مكافحة  
ة إلى أف المممكة العربية السعكدية اإلرىاب الجديد بكافة أشكالو كقد تكصمت الدراس

اتخذت عدة إجراءات لمقضاء عمى اإلرىاب اإللكتركني ما كاف لو بالغ األثر في 
 تجفيؼ منابع اإلرىاب اإللكتركني.

 ثاىًيا: الدراسات األجيبية.

المممكة العربية السعودية واإلرهاب: ( بعنوان: 2116) Al Saudدراسة  -1
 Saudi Arabia and Terrorism: The) . مياألثر القانوني من منظور عال

Legal Impact from A Global Perspective) 

كقد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دكر المممكة العربية في الكقكؼ أماـ  
كقد تكصمت الدراسة إلى ، اإلرىاب العالمي كبياف اآلثار القانكنية المترتبة عمى ذلؾ

ية السعكدية كانت مف أكائؿ الدكؿ التي اتخذت عدة نتائج منيا أف المممكة العرب
كما أف المممكة قامت ، استراتيجيات فعالة لمقضاء عمى اإلرىاب كتجفيؼ منابعو
 بتحصيف النشأ مف الكقكع في براثف الجماعات اإلرىابية.

حماية حقوق اإلنسان في قوانين ( بعنوان: 2116) Alkahtaniدراسة  -2
 .مكافحة اإلرهاب السعودية

(The Protection of Human Rights in Saudi Counter terrorism Laws) 
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السعكدية في مكافحة  استراتجياتكقد ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى  
اإلرىاب في العقديف األخيريف مع بياف دكرىا في حفظ حقكؽ اإلنساف في قكانيف 

مكة العربية كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا أف المم، مكافحة اإلرىاب
السعكدية قد قامت بدكر كبير في حربيا عمى اإلرىاب كمع ذلؾ لـ تغفؿ مسألة 

 حقكؽ اإلنساف في القكانيف المنظمة لمحاربة اإلرىاب.
 التعليل على الدراسات السابكة:

المممكة  استراتجياتاتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكؿ  
في دفع عممية السالـ في  ستراتجياتفاعمية ىذه اال كمدل، في مكافحة اإلرىاب

 المنطقة.
كقد اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف الدراسة الحالية قد 

المممكة في مكافحة اإلرىاب مف خالؿ عرض األساليب  استراتجياتتناكلت 
لمكاطف السعكدم عمى حياة ا االستراتجياتكقد بينت ىذه الدراسة أثر ىذه ، المختمفة

 كىذا ما لـ يتحقؽ في الدراسات السابقة.
 خمطط الدراسة:

 جاءت ىذه الدراسة في مقدمة كتمييد كثالثة مطالب كخاتمة.
المقدمة: فييا التعريؼ بالدراسة كمشكمتيا كأسئمتيا كأىدافيا كأىميتيا كمنيجيا 

 كخطتيا.
 : التعريؼ بمصطمح اإلرىاب كتطكر المصطمح.دــــــــــــــــــالتمهي
 : أسباب اإلرىاب.ب األولالمطم

 المممكة العربية السعكدية في محاربة اإلرىاب. استراتجيات: المطمب الثاني
اب ػػػػػػػة في مكافحة اإلرىػػػػػػػػػػػػالمممكة العربية السعكدي اتػػػاستراتجي: أثر المطمب الثالث

 عمى حياة المكاطف.
 : بيا النتائج كالتكصيات.ةــــــــــــــــــالخاتم
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 ملصطلح.اإلرٍاب وتطور ا مفَووالتنَيد: التعريف 
إف تحرير المفاىيـ مف األىمية بمكاف في البحث العممي فمف خاللو تتضح 
دالالت األلفاظ كمعانييا كتطكراتيا المغكية كالتاريخية كيأتي عمى قائمة 
المصطمحات التي تحتاج إلى تحرير دقيؽ مصطمح اإلرىاب نظرنا لتعمقو ببعض 

 القضايا األيديكلكجية.
ف مصطمح اإلرىاب بكجو عاـ قد أثار ( أٛٙ: ٕٕٔٓ، الصالحي)كيرل 

ثارة القالقؿ بينيـ لكف ، جدالن كبيرنا بيف المجتمعات كصؿ إلى حد الذعر كالخكؼ كا 
، ال بد مف اإلشارة إلى أف المفظ قد يككف مخيفنا لكنو ال يحمؿ ضررنا أك قمقنا لممتمقي

ا ثابتنا بؿ ىك مصط رنا لتطكره نظ، ح متغيرمذلؾ أف مصطمح اإلرىاب ليس مصطمحن
ف الكقكؼ عمى حقيقتو ك   .تطكره يكضح المراد منو بدقةفي العقكد القميمة الماضية كا 

 اإلرٍاب لغة:
بالرجكع إلى معاجـ المغة العربية فإف لفظة اإلرىاب ترجع إلى الفعؿ 

كاآلخر عمى ، الثالثي رىب كالراء كالياء كالباء أصالف: أحدىما يدؿ عمى خكؼ
كمنو الترىب أم ، األكؿ قكلنا رىبت الشيء أم خفتوفمف األصؿ ، دقة كخفة

، ٕٕٓٓ، ابف فارس) كمف األصؿ الثاني الرىاب أم الشيء الرقيؽ اليزيؿ، التعبد
 .(ٖٓٚ:، ٕج

كيظير مما سبؽ أف لفظ اإلرىاب في المغة العربية ال يدؿ عمى التخكيؼ 
 فقط بؿ لو يدؿ عمى الرقة كالضعؼ كاليزاؿ.

يـ العديد مف األلفاظ المشتقة مف الفعؿ رىب كالتي كقد كرد في القرآف الكر 
﴿ َيا َبِني ِإْسَراِئيَؿ اْذُكُركا ِنْعَمِتَي الَِّتي  تدؿ عمى الخكؼ كمف ذلؾ قكلو تعالى:

يَّاَم َفاْرَىُبكِف﴾ ـْ َكاِ  ـْ َكَأْكُفكا ِبَعْيِدم ُأكِؼ ِبَعْيِدُك ، (ٓٗ)سكرة البقرة:  َأْنَعْمُت َعَمْيُك
، ٕٛٓٓ، عمر) يقاؿ رىب الشخص أم خافو، أم خافكفكمعنى فارىبكف 

 .(ٜٛٗ:،ٕج



 

 

  

 12 
 

 حمند بً حسً مشَور محدي /د

 

ۇ ۆ ۆ ) كقد كرد الفعؿ رىب بصيغة المضارع في قكلو تعالى

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ى ى 

يقاؿ ترىََّب ، كالمقصكد بترىبكف في اآلية ُتخّكفكف [ٓٙ]األنفاؿ:  (ىئىئ
 (ٗٙٛ:، ٕج، ٕٓٔٓ، جبؿ) َبو: أخافو كأفزعوكاسترى، غيرَه: تكعَّده

كيظير مما سبؽ أف الفعؿ رىب في لغة العرب كثيرنا ما يطمؽ كيراد بو 
كيتقارب المعنى االصطالحي لإلرىاب مع المعنى المغكم ، الخكؼ أك التخكيؼ

كسأقكـ ببياف ذلؾ ، في مسألة التخكيؼ لكف الدكافع كاألسباب تختمؼ لمفعؿ رىب
 فيما يمي.

 رٍاب اططالًحا:اإل
اختمؼ الباحثكف كالمتخصصكف اختالفنا كبيرنا في تحديد المراد باإلرىاب 

كما أف ، ذلؾ أف ظاىرة اإلرىاب بمعناىا الجديد لـ تظير إال في فترة متأخرة، بدقة
لفظ اإلرىاب مف األلفاظ الفضفاضة التي ربما يساء استخداميا في كثير مف 

 األحكاؿ.

أف أكؿ محاكلة لتعريؼ اإلرىاب كانت في عاـ كيرجع بعض الباحثيف 
كقد عرؼ اإلرىاب عمى أنو" االستعماؿ ، خالؿ مؤتمر تكحيد القانكف الدكلي ٖٜٓٔ

العمدم لكؿ كسيمة قادرة عمى إحداث خطر جماعي" كعرؼ كذلؾ عمى أنو" العمؿ 
اإلجرامي المصحكب بالرعب أك العنؼ أك الفزع بقصد تحقيؽ ىدؼ أك غرض 

 (.ٔٚ: ٕٕٔٓ، لصالحيمعيف". )ا
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كىذا التعريؼ مف التعريفات األكلية لإلرىاب كلـ يتناكؿ صكر اإلرىاب 
كيرجع ذلؾ مف كجية نظرم إلى أف اإلرىاب قد تطكر بشكؿ كبير في ، الحديثة

 اآلكنة األخيرة عمى ما سيأتي بيانو.

مجمكع أعماؿ العنؼ التي تقكـ بيا منّظمة كعرؼ اإلرىاب كذلؾ عمى أنو "
ة أك محاكلة أك  أفراد قصد اإلخالؿ بأمف الدَّكلة كتحقيؽ أىداؼ سياسيَّة أك خاصَّ
 .(ٜٜٗ: ٕٛٓٓ، مب نظاـ الحكـ" )عمرق

كيظير مف ىذا التعريؼ أف اإلرىاب ييدؼ لتحقيؽ مصالح سياسية كربما 
 مصالح خاصة كييدؼ لتغيير أنظمة الحكـ مف أساسيا.

تجاه المجتمع بكجو عاـ  كيالحظ أف أم عمؿ إرىابي يتصؼ بالعدائية
كال شؾ أف ىذا مف السمككيات المضطربة لدل ، كتجاه األشخاص بكجو خاص

 اإلرىابي.

كيظير مف التعريفات السابقة أنيا قد اتفقت عمى أف اإلرىاب جريمة تتكفر 
فييا العناصر األساسية كما أف اإلرىاب يقكـ عمى العنؼ كتركيع اآلخريف بيدؼ 

كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ قتؿ لسياسية أك االقتصادية تحقيؽ بعض المكاسب ا
كغالبنا ، ك إيذائيـ أك إتالؼ ممتمكاتيـ عف طريؽ تخريبيا كاإلضرار بياأاألشخاص 

ما تككف أىداؼ اإلرىاب سياسية لإلخالؿ بأمف المجتمع كسالمة المكاطنيف كىناؾ 
ا ما يبرز كلعؿ ىذ، عدة اعتبارات تتعمؽ بطبيعة البيئة كمكاف العمؿ اإلرىابي

 .(ٔٚ: ٕٔٔٓ، رىاب )المركانيالتطكر الذم مر بو مصطمح اإل

يرجع إلى أنو قد مر بتطكرات  كعميو فإف االختالؼ في تعريؼ اإلرىاب
 كبيرة في اآلكنة األخيرة كبياف ذلؾ فيما يمي.
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 اإلرٍاب: مفَووتطور 
لقػػد مػػر مفيػػـك اإلرىػػاب بتطػػكرات كبيػػرة فػػي العقػػكد المنصػػرمة حيػػث اسػػتفاد 

ف التطػػكر التكنكلػػكجي كالتقنػػي الػػذم شػػيده العػػالـ فمػػـ يعػػد اإلرىػػاب مقتصػػرنا عمػػى مػػ
العمميػػػات اإلرىابيػػػة فحسػػػب بػػػؿ تعػػػدل ذلػػػؾ ليتعمػػػؽ باإلرىػػػاب اإللكتركنػػػي كتكسػػػيع 

كمػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتعراض ، مجاالتػػػػو كغسػػػػيؿ األمػػػػكاؿ كاإلتجػػػػار بالسػػػػالح كالمخػػػػدرات
ذا أمػر قػػد كجػد فػي الحضػػارات المعنػى المغػكم لإلرىػاب تبػػيف أنػو يعنػي التخكيػػؼ كىػ

رىػػػاب الجماعػػػات كػػػذلؾ فػػػي  رىػػػاب الػػػدكؿ كا  المتقدمػػػة حيػػػث ظيػػػر إرىػػػاب األفػػػراد كا 
كلمػا جػاء ، عصكر الدكؿ اإلغريقية كالركمانيػة كالفرعكنيػة كالبابميػة كالفارسػية كغيرىػا

اإلسػػالـ قضػػى عمػػى تمػػؾ الصػػكر كاعتبػػر أنيػػا ال تجػػكز بحػػاؿ مػػف األحػػكاؿ بػػؿ إف 
قد نعى عمى المحاكالت التي قاـ بيا البعض إلرىاب المجتمع مف ذلؾ القرآف الكريـ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ما فعمو فرعػكف مػع بنػي اسػرائيؿ قػاؿ تعػالى

كقػػػد بػػػدأ اسػػػتخداـ ، [ٙٔٔ]األعػػػراؼ:  (ې ې ې ې ى ى
اإلرىػػػاب كمصػػػطمح بعػػػد الثػػػكرة الفرنسػػػية كظيػػػر بشػػػكؿ كاضػػػح فػػػي مػػػؤتمر تكحيػػػد 

 (ٗٚ-ٖٚ:  ٕٕٔٓ، )الصالحي ـ.ٖٜٓٔكارسك عاـ  القانكف العقابي في

أف الثكرة الفرنسية قد مثمت تحكالن كبيرنا في تطكر ظاىرة  كيرل الباحث
اإلرىاب حيث أصبح العمؿ المسمح طريقة جديدة لتغيير أنظمة الحكـ كربما يتـ 

 تعتمد عمى إرىاب اآلخريف. جذريةذلؾ بطريقة 

خيرة بعد ظيكر مصطمح اإلرىاب قد تطكر بشكؿ كبير في الفترة األ إف
التنظيمات اإلرىابية التي نظمت أعماليا كىجماتيا ما كاف لو بالغ األثر في 

كقد زاد مف خطكرة تمؾ التنظيمات أنيا استفادت مف التطكر ، اإلضرار بالمجتمعات
كعميو يمكنني القكؿ بأف ، التكنكلكجي في خدمة مطامعيا كأىدافيا التخريبية

تنفيذ فعؿ إجرامي سكاء كاف بالتخريب المباشر أك اإلرىاب " كؿ تصرؼ يقصد بو 
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كيصدر مف أفراد ، بغض النظر عف دكافعو غير المباشر بأساليب قديمة أك حديثة
  بقصد الحاؽ الضرر باآلخريف".، كجماعات ككيانات

كىذا ، قامت عمى مجمكعة مف األسباب ظاىرة اإلرىابغير أف اإلرىاب 
 ي.ما سأقـك ببيانو في المطمب التال

 املطلب األول: أسباب اإلرٍاب.

ال يستطيع باحث أف يغفؿ األضرار الكبيرة التي ترتبت عمى اإلرىاب في 
كقد طرح المد اإلرىابي المتزايد ، البالد العربية بكجو خاص كدكؿ العالـ بكجو عاـ

في العقديف الماضييف عدة تساؤالت مف أبرزىا ما ىي األسباب التي تجعؿ شخنصا 
مؿ إرىابي يزىؽ أركاح األبرياء كيتسبب في أضرار جسيمة لكطنو الذم يقدـ عمى ع

 نشأ فيو كترعرع عمى أراضيو؟

كقطعنا فإف إجابة ىذا السؤاؿ لتؤكد أف اإلرىاب لو عدة أسباب كىذا ما 
 سيتضح في ىذا المطمب.

 :أسباب اإلرىاب األساسية بمزيد تفصيؿأىـ  كفيما يمي الحديث عف

 اسية: أواًل: األسباب السي

كعمى الرغـ مف أف كثيرنا ، تعد األسباب السياسة مف أىـ أسباب اإلرىاب
إال أف ، مف المكاقؼ التي يتخذىا اإلرىابيكف تجاه السياسة غير صحيحة كمنصفة

ىناؾ أسباب سياسية ربما تؤدم لإلرىاب ككما أشرت سابقنا ليس ىناؾ مبرر يدفع 
 اإلنساف ألف يككف إرىابينا.

، ( ك)عاشكرٕٓٓٔ-ٜٜٔٔ: ، ٕٙٔٓ، )عزاـ مفأشار كؿ كقد 
 ( أف مف أبرز األسباب السياسية لظيكر اإلرىاب ما يمي:ٛٔ:،ٕٛٔٓ
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كيتمثؿ في الصعكبات المتكلدة مف األفعاؿ التي  اليأس السياسي واإلحباط: -ٔ
مما يخمؽ نكعنا مف الظمـ ، عمى الدكؿ الفقيرة اتمارسيا الدكؿ الكبرل كاألكثر غنن 

كغياب الحرية كالعدالة ، عدـ احتراـ القيـ اإلنسانية كالسمككيةك ، االجتماعي
 متكقعة. مما يتسبب في رّدة فعؿ عنيفة كغير، كالمساكاة

مما ينشأ عنو ، بديالن عف شرع ا كحكمو اعتماد القوانين الوضعية والعقمية -ٕ
 كتغميب األىكاء.، كمخالفة الشرائع، فساد الرأم

كعدـ سياستيا بما يصمح شأنيا ، مصالحيا كعدـ الحرص عمى إهمال الرعية -ٖ
كزيادة الفرقة ، مما يؤدم لضياع األمانة، كيعمي مف قدرتيا كيحسف حياتيا

 كالعداء بيف األفراد.
، كفرض سياسة األمر الكاقع وجود تجمعات سياسية ناتجة عن حالة التهميش -ٗ

تمؾ كقد نشأت ، كمجابيتيا بالقسكة كالردع، كعدـ كجكد حكار بيف األطراؼ
الجماعات عمى ضكء مفاىيـ غير صحيحة كقراءات مغمكطة عف الديف 

 كالشرع.
، حرمان الشباب من القنوات التي يستطيعون من خاللها التعبير عن آرائهم -٘

بما يجعؿ الشباب غير ممثؿ في الكاقع السياسي ، كتمثيميـ بأناس غير مؤىميف
 كالحزبي.

كتأجيجيـ عمى  المتناحرةاستغالل الشباب من قبل التيارات السياسية  -ٙ
 خصكميـ كاالستفادة مف سف الشباب في القياـ ببعض األعماؿ اإلرىابية.

بغرض زعزعة  الحمالت السياسية الخارجية المنظمة عمى بعض البمدان  -ٚ
  استقرار البمد المقصكد.



  
     
  

 م.0202( أبريل 47العدد ) 11

 

 اطًاإلرٍاب وأثرٍا على حياة املو مكافحةاملنلكة العربية السعودية يف  اسرتاجتيات

مف قبؿ  استغالل بعض المظمومين سياسيا كأدوات لتحقيق أهداف معينة -ٛ
ثـ ، عمى القياـ بأعماؿ إرىابية ـتكفير ما يساعدى األعداء كذلؾ مف خالؿ

 التخمص منيـ بعد انتياء الدكر المطمكب منيـ.

بعض ىذه األسباب قد أدل بشكؿ كبير لظيكر اإلرىاب  أف كيرل الباحث
كتطكره كمف ذلؾ المظالـ العالمية التي تقكـ بيا بعض دكؿ العالـ ضد المسمميف 

شعكر البعض بالتيميش كعدـ كجكد رادع كالمكقؼ مف القضية الفمسطينية ك 
لصييكنية العالمية التي تترصد لمعرب إلرىاب الدكلة المنظـ الذم تقكـ بو ا

ككصؼ العالـ اإلسالمي كبعض دكلو بالتطرؼ كاإلرىاب لتحقيؽ ، كالمسمميف
 مكاسب سياسية كاقتصادية.

 ثاىًيا: األسباب اليفسية لإلرٍاب.

يكر اإلرىاب األسباب النفسية ذلؾ أف مف أخطر األسباب المؤثرة في ظ
اإلرىاب مف كجية نظرية يقـك عمى اعتناؽ بعض المبادئ كاألفكار التي ربما يككف 
السبب في اعتناقيا أسباب نفسية كحب الظيكر كغير ذلؾ كفيما يمي الحديث عف 

 أبرز أسباب اإلرىاب النفسية.

فيشعر ، شيءكذلؾ حيف يككف الشخص غير مؤىؿ ل، الشهرة والظهور حب -ٔ
 فينتيج القتؿ كالتدمير.، أنو لك فعؿ ذلؾ سيكتسب شيرة كاسعة ال حد ليا

  كعدـ األمؿ في التغيير.، خيبة األمل واإلحباط وفقدان التعايش مع الواقع -ٕ
، كىك ما يؤثر عمى الجكانب النفسية لمشخصية، وجود خمل في البيئة المحيطة -ٖ

حيطة ينعكس بالضركرة عمى فكؿ خمؿ في المحيط االجتماعي كالبيئة الم
، عاشكر) مما يؤدم إلى اكتساب الشخصية لصفات رديئة كغير سميمة، األفراد
ٕٓٔٛ ،:ٔٚ). 
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النزعة العدكانية عند البعض كحب االنتقاـ. كمما يسيـ في إيجاد ىذه النزعة  -ٗ
مما ينتج عنو نكع مف ، القسكة المفرطة التي قد تمارس عمى بعض األطفاؿ

 ء شخصية عدكانيةالكبت يؤدم لنشك 
 عدـ النجاح في ممارسة حياة طبيعية مثؿ األقراف. -٘
حيث يعتمدكف ، التأثير الكبير الذم تقكـ بو الجماعات المتطرفة عمى الشباب -ٙ

عممية الشحف المعنكم لمشباب كيركزكف عمى ذلؾ النكع الذم يفتقر إلى العمـ 
 تحقيؽ أىدافيـ. كيحاكلكف تصيد شباب ال يممؾ الكعي الكافي مف أجؿ، كالفيـ

كربما تتعاضد تمؾ األسباب كتؤثر مجتمعة في ظيكر الفكر اإلرىابي لدل 
 الشخص.

كبالجممة يمكف القكؿ إف األسباب النفسية تساىـ بدرجة كبيرة في اعتناؽ 
 الشخص لمفكر المتطرؼ كمف ثـ التفكير في األعماؿ اإلرىابية.

 .ثالًجا: األسباب األخالقية والفكرية والرتبوية

كتأتي األسباب األخالقية كالفكرية كالتربكية كأسباب ليا دكرىا في كجكد 
 .اإلرىابييفاإلرىاب كتفشي الظاىرة بيف بعض 

لظيكر اإلرىاب أدت لذا فإف ىناؾ عدة أسباب فكرية كأخالقية كتربكية 
، (ٗٛٗ: ، ٜٕٔٓ، ( )العنزمٔٛٔ-ٓٛٔ: ، ٕٗٔٓ، أشار إلييا كالن مف )محمد

 :منيا، (ٛٔ-ٚٔ: ، ٕٛٔٓ، )عاشكر، (ٕٓٓٔ:، ٕٙٔٓ، )عزاـ

  .التنازع والتشرذم واالنقسام داخل المجتمع اإلسالمي -ٔ
كعدـ فيـ مقاصد الشريعة اإلسالمية ، الجهل بمسائل الدين وشرائعه وغاياته -ٕ

كعدـ فيـ اآليات القرآنية فيمنا ، كالكقكؼ عمى األمكر السطحية كاليامشية
كيعد الخكارج مثاال ، الكصكؿ إلى الغاياتبما يضمف تدبر المعاني ك ، شامال
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كغيرىـ مف ، عمى أكلئؾ الذيف يمثمكف ىذا المذىب في تاريخنا اإلسالمي
الجماعات األخرل التي تقؼ عند ظاىر النصكص كال تتدبر معانييا كال 

كال ترد ، كال تسأؿ الراسخيف في العمـ مف كبار العمماء، تسترشد بأحكاميا
 المسائؿ إلييـ.

كيؤدم ىذا النقص إلى  جود ثقافة دينية كافية في المراحل االبتدائية:عدم و  -ٖ
إلى أبسط األشياء الضركرية لكي يصبح مؤىالن في المستقبؿ.  الشخصفقداف 

 كمف ثـ خرجت إلينا أجياؿ تفتقد إلى الكعي الديني الالـز كالتكجيو الرشيد.
عي جيدنا لذلؾ فإف مما ال شؾ فيو أف األمـ بجميع أصنافيا أصبحت ت

بؿ إنيا أصبحت تتفيـ نكع التربية ، مكانة التدريب كالتربية عمى مستقبؿ األجياؿ
كذلؾ مف خالؿ ، المطمكبة كالضركرية بغية االرتقاء باألجياؿ كتنشئتيا تنشئة جيدة

، المبنية عمى الكتاب كالسنة كفيـ سمؼ األمة، الطرؽ التربكية كالتعميمية الحديثة
جتمع كنيضة األمة. كيتمثؿ الطريؽ التربكم األمثؿ في دفع كالتي تضمف ُرقي الم

 مف اإلجبار كالحتمية بدالن ، الطالب نحك العمـ كالمعرفة كالنيؿ منيما قدر اإلمكاف
قمـ مع الكاقع  قادرة عمى التأكال تبني أجياالن ، التي تؤدم إلى التسرب مف التعميـ

 االجتماعي الحديث.

 التي كىي، الصحيحة سميتيا بالتربية اإليمانية: يمكف تسميمة تربية وجود عدم -ٗ
المبني عمى الكتاب كالسنة إلى لممنيج الشرعي السميـ مف التطرؼ كالغمك  تستند

 كفيـ سمؼ األمة. 
  غياب القدوة الحسنة النافعة والقادرة عمى التغيير. -5
تؤثر فكرينا كسمككينا عمى الشباب مثؿ كسائؿ  :وجود وسائل تأثير خارجية قوية -6

كالتي تستيدؼ عقكؿ الشباب مف ، التكاصؿ االجتماعي كالعاب العنؼ كغيرىا
 جيات خارجية. تغذييا بالتطرؼ كاإلرىاب.
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يقتنع البعض  ألف المجاؿ تييئ التي ىي السابقة األسباب إف القكؿ كيمكف
األفكار المتطرفة فإذا ما افتقدت التربية الصحيحة كالنشأة الفكرية المتكازنة فمف ب

 ف أف يصبح الفرد عرضة لمتأثر بالفكر المتطرؼ.الممك

 رابًعا: األسباب االجتناعية.

تبرز األسباب االجتماعية كأسباب قكية في انتشار اإلرىاب كىذه األسباب 
تتككف كثيقة الصمة باألسباب التربكية الفكرية ذلؾ ألف عممية التربية كبناء الفكر 

 المجتمع. داخؿ

 ية لظهور اإلرهاب ما يمي: ومن أبرز األسباب االجتماع

: مما يؤدم لمفكضى كالعشكائية كحب الذات التفكك األسري واالجتماعي -ٔ
 كالضعؼ.

: مما عدم االستفادة من الطاقات والمواهب والقدرات عند بعض أفراد المجتمع -ٕ
 تحكؿ مسارىا نحك التيارات اإلرىابية المنحرفة. قد يساعد عمى

: مما يجعميا مى بعض أفراد المجتمعالتميز المجتمعي الذي قد يمارس ع -ٖ
 تنساؽ كراء بعض األفكار اإلرىابية.

كمف يككف مسؤكال عف ، الذم قدر يصدر مف أحد األبكيف، التعنيؼ األسرم -ٗ
 األسرة.

أك القربيف ، أك فساد أحد أفراد األسرة، القدكة الحسنة في األسرةغياب  -٘
 (.ٗٙ-ٔٙ: ، ٕٕٓٓ، بكساؽ)منيا

دكرنا كبيرنا في انتشار اإلرىاب بيف  كغيرىا تمعبة كىذه األسباب المجتمعي
 جمكع الشباب.
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 خامًسا: األسباب االقتصادية.

األسباب  كمف األسباب التي تعمب دكرنا حاسمنا في انتشار اإلرىاب
 .(ٛٚٔ: ،ٕٗٔٓ، ( )محمدٕٔٓٔ: ، ٕٙٔٓ، دية كقد ذكر كال مف )عزاـاالقتصا

في الفقر  تتمثؿإلرىاب كىذه األسباب أف ىناؾ أسباب اقتصادية مؤثرة في ظيكر ا
كالحرماف ، يضاؼ إلى ذلؾ البطالة، كىك مؤثر في حياة األفراد كالجماعات، كالعكز

 مف الفرص المتاحة لمبعض عمى حساب اآلخريف.

كتجتمع ىذه األسباب االقتصادية فتؤدم إلى تفشي الفكر المتطرؼ بيف 
 ؿ اإلرىابي.بعض الشباب ما يجميـ أكثر قابمية لتبني العم

كال تقتصر أسباب اإلرىاب عمى ما سبؽ ذكره بؿ ىناؾ أسباب تظير 
بشكؿ دائـ حيث تتعمؽ تمؾ األسباب بالتطكر كالتقدـ التكنكلكجي الذم يشيده العالـ 

 . (ٖٙٚ:، ٕ٘ٔٓ، الخفاجي) في الفترة األخيرة.

أثير عمى كبالجممة فإف األسباب المذككرة كغيرىا تساىـ بدكر سمبي في عممية الت
كربما يقع بعضيـ ضحية لمفكر المتطرؼ كمف ثـ االنضماـ إلى الجماعات ، النشأ

 اإلرىابية.

ات الكبيرة الذم قامت بو ف إغفاؿ استراتجياتكفي ىذا الصدد ال يمك
كبير في المممكة العربية السعكدية في التصدم لمفكر المتطرؼ حيث قامت بدكر 

الؿ استراتيجيات مدركسة ساىمت بشكؿ مكافحة اإلرىاب كالقضاء عميو مف خ
 ستراتجياتالفت لتقميؿ حدة اإلرىاب كحفظ أمف المكاطف السعكدم نتيجة لإل

التي قامت بيا المممكة العربية  ستراتجياتاال :التاليب كيكضح المطال، المبذكلة
 اإلرىاب. محاربةالسعكدية في 
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 يف حماربة اإلرٍاب.املطلب الجاىي: اسرتاجتيات املنلكة العربية السعودية 

سبؽ اإلشارة إلى أف المممكة العربية السعكدية قد شيدت بعض العمميات 
اإلرىابية في الفترة األخيرة كمع أف المممكة معركفة بكسطيتيا ككقكفيا بجانب 
المظمكميف في العالـ إال أف ذلؾ لـ يمنع أيدم اإلرىاب الغاشـ مف قتؿ األبرياء 

 ـ.المعصكميف في البمد الحرا

كانت مف أكائؿ ، كما سبؽ يؤيد حقيقة مفادىا أف المممكة العربية السعكدية
لكف ذلؾ لـ يمنعيا مف القياـ بكاجبيا حيث كقفت أمامو ، الدكؿ التي مّسيا اإلرىاب
كسعت بكؿ ، كدعت إلى مناقشة أفكاره كمحاكره جماعاتو، كدافعت عف نفسيا أمنينا

أك الخطب ، كاء مف خالؿ المؤتمرات العمميةس، قكة إلى معالجة األفكار المتطرفة
كقد استخدمت في ذلؾ ، أك فتح مجاالت الحكار كتالقح األفكار، كدركس النصح

 كؿ أجيزتيا الدينية كالثقافية كالعممية بغية معالجة ىذه األفكار كمحاكلة تعديميا
 .(ٕٚ:، ٖٕٔٓ، اليميؿ)

لسعكدية ساىمت بشكؿ التي قامت بيا المممكة العربية ا ستراتجياتكىذه اال
كقبؿ قياـ المممكة ، ألمف كالنظاـ في المجتمع السعكدما ارساء دعائـكبير في 

يا لمحاربة اإلرىاب فقد عممت عمى دراسة تمؾ الظاىرة استراتجياتالعربية السعكدية ب
مف خالليا التعرؼ عمى كؿ أبعاد الظاىرة  دراسة متأنية كمتخصصة استطاعت

 كأسبابيا في المجتمع.

المممكة ينتظـ في ضكء حقيقة مفادىا أف معالجة أم ظاىرة  بوكما قامت 
تتـ معالجاتيا عف طريؽ دراسة تمؾ الظاىرة بشكؿ ، الكاقع أك تنشأ في المجتمع

بجانب كشؼ مالبساتيا ، استقصائي كتشخيصي بغية تحميميا بشكؿ صحيح ككامؿ
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كما نتج عف ظيكر ، ممةبشكؿ جمي مف أجؿ تبيف أسبابيا كآثارىا كنتائجيا المحت
تمؾ الظاىرة كدكافعيا الخفية. كتعد دراسة األسباب تمؾ بشكؿ معمؽ مف أىـ الطرؽ 

فكريةن أك اعتقادية ، كذلؾ كيفما كاف نكع الظاىرة، العالجية الحديثة في ىذا الباب
المشاكؿ مف جذكرىا  أك غير ذلؾ؛ ألف معرفة األسباب كتحميميا يساىـ في حؿ تمؾ

 ما يمي: ستراتجيات. كمف أبز تمؾ اال(ٜٜٔٔ :، ٕٙٔٓ، )عزاـ

 .المساهمة في إنشاء المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب 

التي قامت بيا المممكة العربية السعكدية منذ فترة  ستراتجياتعمى رأس اال
طكيمة في الكقت الذم تزايدت فيو عمميات اإلرىاب في بداية األلفية الثالثة قياميا 

 أسيس المركز الدكلي لمكافحة اإلرىاب.بالمشاركة في ت

كيعد المركز الدكلي لمكافحة اإلرىاب )التابع لألمـ المتحدة( كمقره في 
مف ، المممكة العربية السعكدية في ىذا المضمار استراتجياتثمرة كممت ، )فيينا(

يا مع المجتمع استراتجياتكدعمنا حثيثنا لتضافر ، خالؿ اتباع األساليب العممية
كقد ، كالتي باتت سرطاننا ينتشر في العالـ بأسره، ي لمقضاء عمى تمؾ الظاىرةالدكل

الممؾ عبد ا مف خالؿ قراره الرشيد في مد يد العكف  استراتجياتكمؿ ىذا المركز 
ككاف ذلؾ مف خالؿ مؤتمر ، مف خالؿ األمـ المتحدة لمقضاء عمى تمؾ الظاىرة

كيعد ىذا المركز أكؿ مركز دكلي ، ٕ٘ٓٓمكافحة اإلرىاب كالذم أقيـ في الرياض 
 (ٖٕ:، ٖٕٔٓ، العمياف) في ىذا المضمار

كبمالحظة التاريخ المذككر نالحظ أف المممكة العربية السعكدية مف أكائؿ 
الدكؿ التي كعت الدكر الخطير الذم يمثمو اإلرىاب فشاركت في إنشاء ىذا المركز 

 المتخصص.
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كقد كاف السبب في إنشاء ىذا المركز اليجمات المتعددة التي تعرضت ليا 
 كقد قدـ الممؾ ، دكؿ العالـ بكجو عاـ كالمممكة العربية السعكدية بكجو خاص

اقتراحات كاف مف بينيا اقتراح بإنشاء المركز الدكلي لمكافحة  )عبد ا( حينئذ
كجة التي تعرضت ليا إضافة إلى ما ذكره عف الم، ـ ٖٕٓٓٓاإلرىاب عاـ 

كأف تمؾ العمميات أكدت بحياة ، أمف البمدالسعكدية في العاـ نفسو كاستيدفت 
 .(ٓٛ:، ٕٙٓٓ، مركز الممؾ فيصؿ) ..العشرات

 .استراتيجية )وتر( لمكافحة اإلرهاب 
العممية التي قامت بها المممكة العربية  ستراتجياتوبالعودة إلى اال

إن المممكة قد اعتمدت استراتيجية متكاممة السعودية في محاربة اإلرهاب ف
كىذا الرمز ، ويرمز لها بـ )وتر(، األركان لمحاربة اإلرهاب في برامج ثالثة رئيسة

كتعني كقاية ، رعاية(، تأىيؿ، يختص المراحؿ الثالث المراد القياـ بيا: )كقاية
د العكف مع تقديـ ي، كتأىيؿ أصحاب الفكر الضاؿ، المجتمع مف شركر تمؾ األفكار

عمى الفئة األكثر  ستراتجياتليـ كرعايتيـ كي يصبحكا صالحيف. كقد تركزت اال
 أال كىي فئة الشباب كذلؾ مف خالؿ ثالثة مستكيات:، ميالن لتمؾ األفكار

كيقصد بيا تقديـ كؿ السبؿ االحترازية لمكقاية مف  المستوى األول: الوقاية:
 كات.تمؾ األفكار كتحصيف المجتمع مف تمؾ الميم

كيتـ المجكء إليو إلصالح كؿ مف كقع في ىذا  المستوى الثاني: التأهيل:
، الظالؿ كتـ اإلمساؾ بو كأكدع في غياىب السجكف لكي يعكد إلى جادة الصكاب

كعف ، كمف ىنا تكمف أىمية تأىيمو بشكؿ فريد كجيد مف خالؿ البرامج المعدة لذلؾ
قامة األدلةطريؽ العمماء كالمشايخ كما يككف مف إبراز ا مع ، لخمؿ كنثر الحجة كا 

االىتماـ بكؿ األمكر السمككية كالنفسية كاالجتماعية ككؿ ما يمثؿ دافعنا لمعكدة 
 كالتكبة كاإلصالح. 
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كتتـ مف خالؿ متابعتيـ بعد اإلفراج عنيـ  المستوى الثالث: الرعاية:
جؿ تبياف مدل كذلؾ مف أ، كحصكليـ عمى البرامج التأىيمية كالنفسية كالشرعية كافة

حرصيـ عمى السير الحميد كاندماجيـ اجتماعينا كنفسينا في السياؽ االجتماعي 
، )اليميؿ بما يضمف عدـ عكدتيـ إلى ما كانكا عميو مرة أخرل.، كالبيئي
ٕٖٓٔ،:ٖٚ). 

 لمشأف المتابع يالحظ حيث أىدافيا تحقيؽ في نجحت االستراتيجية كىذه
  .السعكدية العربية المممكة في باإلرىا عمى الكبير القضاء السعكدم

 .إنشاء مركز محمد بن نايف لممناصحة والرعاية 

إذا كانت المممكة العربية السعكدية قد ساىمت في إنشاء المركز الدكلي 
كيمثؿ المساىـ ، لمكافحة اإلرىاب كىك مركز عالمي ييدؼ لمقضاء عمى اإلرىاب

فإف المممكة قد قامت ، الدكليفي ىذا المركز الدكر الكبير لمممكة عمى الصعيد 
 بإنشاء العديد مف المراكز المتخصصة لمكافحة اإلرىاب داخؿ األراضي السعكدية.

كتطبيقنػػا لسياسػػة المممكػػة فػػي إنشػػاء المراكػػز المحميػػة فقػػد تػػـ إنشػػاء مركػػز محمػػد بػػف 
كقػػد كػاف ىػػذا المركػز سػػببنا مػف أسػػباب إعػادة الكثيػػر مػػف ، نػايؼ لممناصػػحة كالرعايػة

المغرر بيـ إلى جادة الصكاب كالبعػد عػف العنػؼ كاإلرىػاب مػا كػاف لػو بػالغ  الشباب
كقد بمغ عػدد المتعػاكنيف ، األثر عمى مشاركتيـ في خدمة الكطف كدفع عجمة التنمية

 كممػا يميػز المركػز أنػو يضػـ، مع المركز المئات مف الشباب كالشركات كالمستفيديف
كمػػػػا أف المركػػػػز ، الجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػاديةالعديػػػػد مػػػػف البػػػػرامج التأىيميػػػػة التربكيػػػػة كا

يضػػطمع بػػدكر كبيػػر فػػي رعايػػة أىػػالي المكقػػكفيف كيعػػامميـ معاممػػة طيبػػة ألف القيػػادة 
، الحربػػػػػي) السػػػػػعكدية تػػػػػكقف أف أىػػػػػالي المكقػػػػػكفيف ال عالقػػػػػة ليػػػػػـ بأخطػػػػػاء أبنػػػػػائيـ

ٕٜٓٔ،:ٖٛٔ). 
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كمف كجية نظرم فإف مركز محمد بف نايؼ قد ساىـ بشكؿ كبير في 
الشباب المغرر بيـ كمعرفة ىمكميـ كمف ثـ العمؿ عمى حميا عبر احتضاف 

االستراتيجية السعكدية الشاممة لمقضاء عمى الفكر المتطرؼ مف خالؿ االعتماد 
الطيبة  ستراتجياتكقد أشاد العالـ باال، عمى أحدث األساليب العممية في ىذا المجاؿ

لقياـ بدكر كبير في عممية لمركز محمد بف نايؼ ما يؤكد أف المركز قد استطاع ا
 اإلصالح االجتماعي كمحاربة اإلرىاب. 

 .الخطة االستراتيجية لمكافحة التطرف 

كقريب مف خطة كتر ما قامت بو المممكة مف خطة استراتيجية لمكافحة 
كقد اشتممت تمؾ الخطة االستراتيجية عمى خطط قصيرة المدل كخطط ، التطرؼ

 طكيمة المدل.

ة المدل فقد قامت المممكة العربية السعكدية مف أما عف الخطط قصير 
خالليا باالىتماـ المستمر باألمف الكقائي كتفعيؿ دكر األجيزة الشرطية بكؿ دقة 

بينما ركزت الخطط طكيمة المدل عمى الدكر التثقيفي عبر اإلعالـ ، كمكضكعية
تفعيؿ دكر كالكسائط الثقافية كالعمؿ الجماىيرم كاألمني ككذلؾ التنشئة األسرية ك 

 .(٘ٔ:، ٕٗٔٓ، )الطريؼ المكاطنة الذم سيأتي الحديث عنو

كأرل أف ىذه الخطة االستراتيجية كثيقة الصمة بخطة )كتر( ذلؾ أف 
المممكة العربية السعكدية قد سمكت عدة استراتيجيات كفيمة بالقضاء عمى اإلرىاب 

مف تحقؽ الحياة بما يحفظ أمف الكطف كالمكاطف كيض، كاجتثاث منابعو في المممكة
 الطيبة المنشكدة.
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 .تكثيف الجانب الوقائي 

كذلك قيام المممكة العربية السعودية بتكثيف الجانب  ستراتجياتومن اال
كىك ما يمثؿ تطبيقنا فعاالن لممستكل األكؿ الستراتيجية كتر كيتمثؿ الجانب  الوقائي

رىا كأشكاليا تعد الكقائي في السياسة الشرعية في أف كؿ حكادث التفجير بكؿ صك 
 ألنيا تمثؿ ما يمي:، محرمة كال يقرىا اإلسالـ بحاؿ مف األحكاؿ

 تركيع اآلمنيف كالمسالميف كاالعتداء عمى حرمة المسمميف كبالدىـ. -ٔ
 إزىاؽ األنفس المعصكمة في الشريعة اإلسالمية. -ٕ
فسادىا عمى المسمميف.، القياـ باإلفساد في األرض -ٖ ىدار األمكاؿ كا   كا 

تقديـ الدكلة مجمكعة مف  المممكةيات مكافحة اإلرىاب في كتتضمف آل
الضمانات كالحكافز لتشجيع الناس كدفعيـ عمى المشاركة في اإلبالغ عف األعماؿ 

كتكريـ كؿ مف يدؿ ، مع تقديـ المعمكمات التي تساىـ في الكشؼ عنيا، اإلرىابية
ر صكر المطمكبيف كنش، ككذلؾ مكافأة العامميف في ىذا المجاؿ، عمى تمؾ األعماؿ
 (ٔٛ-ٓٛ: ، ٕٔٔٓ، المركاني) كتعميـ المنشكرات

تمعب دكرنا كبيرنا في تجفيؼ منابع اإلرىاب كالقضاء  ستراتجياتكىذه اال
طيبة في حفظ األمف في المممكة ال ستراتجياتىذه االكبالفعؿ أثمرت ، عمى أككاره

 العربية السعكدية.

 .تشديد الرقابة عمى التمويالت المالية 

التي قامت بها المممكة العربية السعودية في محاربة  ستراتجياتمن االو 
 اإلرهاب تشديد الرقابة عمى التمويل المالي لمجماعات اإلرهابي.
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كمف المعمكـ أف مصادر تمكيؿ الجماعات اإلرىابية تتمثؿ غالبنا في أمكاؿ 
جرة أك المتا، مف عمميات غسيؿ األمكاؿ إذ يككف مصدرىا ناتج، غير شرعية
أك التالعب بأمكاؿ البنكؾ كالحكاالت غير ، كاألسمحة كالمتفجرات، بالمخدرات

كلكنيا ُتستخدـ في سبؿ ، يككف المصدر شرعينا االعادية. كلكف ىناؾ حاالت أيض
سكاء كانت تمؾ األمكاؿ عف طريؽ التبرع أك الجمعيات كالمؤسسات ، غير مشركعة

ذلؾ يككف تحت مسميات متعددة تكىـ ككؿ ، الخيرية أك المنظمات غير الحككمية
الناس بضركرة التبرع. كمف ىنا جاء التفكير في إيجاد آلية تنظيمية لمتبرع كجمع 

كذلؾ مف خالؿ مؤسسات تككف تحت إشراؼ الدكلة ، األمكاؿ مف ِقبؿ المممكة
 .(ٜٛ-ٛٛ:، ٕٔٔٓ، )المركاني كرقابتيا.

الت غير الشرعية التي في التقميؿ مف التمكي ستراتجياتكقد أثمرت ىذه اال
 تصؿ إلى أيدم اإلرىابييف كتكفر ليـ االحتياجات العسكرية كالمكجستية.

 .توسيع دائرة المراقبة لإلرهابيين 

التي قامت بها المممكـة العربيـة السـعودية فـي محاربـة  ستراتجياتومن اال
، فػػػةقيػػػاـ الجيػػػات المعنيػػػة بتعقػػػب اإلرىػػػابيف عبػػػر األجيػػػزة المعنيػػػة المختم اإلرهـــاب

مع تفعيؿ استراتيجية تبادؿ ، كعقدت اتفاقات أمنية مع الدكؿ العربية كالدكؿ األجنبية
كقامػػت المممكػػة بالتكعيػػة بضػػركرة التبميػػغ عػػف ، المعمكمػػات عػػف تحركػػات اإلرىػػابييف

  أكلئػػػػػػػػؾ اإلرىػػػػػػػػابييف مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػكقيفيـ كمػػػػػػػػنعيـ مػػػػػػػػف القيػػػػػػػػاـ بأعمػػػػػػػػاؿ إرىابيػػػػػػػػة
 .(ٜٓٔ: ، ٕٗٔٓ، محمد)

المممكة العربية السعكدية التقميؿ مف خطر اإلرىابييف  كبالفعؿ استطاعت
عادتيـ مكاطنيف  في المممكة كاستعادة عدد منيـ كادخاليـ في برامج مناصحة كا 
 .صالحيف
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 .الضربات االستباقية 

األمنية التي قامت بها المممكة العربية  ستراتجياتمن أفضل االو 
التي تقضي عمى مخططات  السعودية في محاربة اإلرهاب الضربات االستباقية

 اإلرهابيين وتشل عممياتهم.

ككنيا تعمؿ ، كقد مثمت الضربات االستباقية جزءنا ميما مف التدابير األمنية
كىي في األساس تدابير ، عمى حفظ األمف لممكاطنيف مف خالؿ منع كقكع الجرائـ

تمؾ الضربات كلكي يتـ تنفيذ ، احترازية لمكقاية مف الجريمة كمعالجتيا قبؿ أف تقع 
لككنيا تمثؿ الخط األكؿ لمردع ، مف تكفير قدر كاؼ مف المعمكمات أكالن  فال بد

كالكقكؼ أماـ العمميات اإلجرامية. كيتكقؼ اإلمساؾ باإلرىابييف عمى مقدار النجاح 
كما استطاع التكصؿ إليو مف معمكمات كافية ، المتحقؽ في الجياز األمني

بجانب أف يككف األمر مفاجئنا كيتميز ، مامناكفي الكقت المناسب ت، كضركرية
كتعد الضربات االستباقية مف أكثر ، بالتنبؤ كاالستشعار كتكخي الحذر كالسرعة

ذا ، إذ إنيا الطريؽ األمثؿ لتفادم كؿ أنكاع الخسائر المحتممة، الكسائؿ أىمية كا 
يات بخالؼ المكاج، قارناىا مع العمميات األخرل فإنيا تعد ناجحة كاستباقية

، كتفتقد إلى المفاجأة كالتنبؤ، إذا إنيا غير مضمكنة النتائج، المباشرة مع اإلرىابيف
ف نجح بعضيا فال نضمف عدد الخسائر المحتممة ككف اإلرىابي يككف في ، كحتى كا 

تمؾ الحالة عمى أىبة االستعداد كيمكنو بسيكلة أف يضحي بكؿ شيء لتدمير ما 
ذا بدكره يجعؿ ىناؾ نسبة مف الخسائر في كى، حكلو كالخالص مف تمؾ الكرطة

األركاح كالممتمكات. كلذا فإف األجيزة األمنية السعكدية قد اتخذت النيج االستباقي 
بكصفو إجراءن أمنينا لمكقاية مف كقكع الجرائـ ، في الضربات المكجية لتمؾ البؤر

دقة كقد أسفرت تمؾ العمميات عف ضرب أىدافيا ب، كمنعيا في الكقت المناسب
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ككنيا ، كلعؿ ىذا ما يجعميا مف األمكر المفضمة عند األجيزة األمنية، شديدة
لذا فإف الضربات ، تضرب اليدؼ في كقت قميؿ كنجاح تاـ دكف خسائر تذكر

االستباقية تعد مف أنجح الطرؽ في الحيمكلة دكف كقكع خسائر في األركاح أك 
 منية. مما يجعميا الطريقة المفضمة لألجيزة األ، األمكاؿ

 .(ٜٛ-ٛٛ: ،ٕٔٔٓ، )المركاني

ككثيػػػػػرنا مػػػػػا نقػػػػػرأ عػػػػػف إحبػػػػػاط الجيػػػػػات األمنيػػػػػة لعمميػػػػػة إرىابيػػػػػة كالقضػػػػػاء 
 عمػػػػى اإلرىػػػػابييف ككػػػػؿ ذلػػػػؾ بسػػػػبب الضػػػػربات االسػػػػتباقية التػػػػي تقػػػػـك بيػػػػا المممكػػػػة

 .بفضؿ ا كتكفيقو

فػػػػػػػػي محاربػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػتراتجياتكتقػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػو مػػػػػػػػف  المممكػػػػػػػػةبػػػػػػػػو  كمػػػػػػػػا قامػػػػػػػػت
كأصػػػػػػػبحت تجربػػػػػػػة ىػػػػػػػذه ، ييػػػػػػػده كتجنيػػػػػػػب الػػػػػػػبالد شػػػػػػػركرهاإلرىػػػػػػاب سػػػػػػػاعد فػػػػػػػي تح

شادة دكلية.  البالد مثار اىتماـ كا 

  :توعية المجتمع بخطر اإلرهاب 

 ىااإلشارة إلى األىمية الكبيرة لممدرسة كاألسرة كالمسجد ... كغير  فالبد مف
في التأثير عمى العقكؿ كتفادم االنحرافات الفكرية كالسمككية ألفراد ، مؤسساتالمف 

التكعية بخطر في  كمساىمة المؤسسات التعميمة كاإلعالمية كالدينية لمجتمع.ا
 .(ٖٚ: ، ٖٕٔٓ، اليميؿ) اإلرىاب كاجب كطني يجب القياـ بو عمى أكمؿ كجو

كال يمكف إغفاؿ الدكر الديني في محاربة اإلرىاب كالتصدم لو كمف 
ميو المممكة العربية المعمكـ أف الشريعة اإلسالمية تمثؿ الركف األساس الذم تستند ع

كالذم يقر بأف الكتاب كالسنة ىما ، كما يقضي بذلؾ نظاـ الحكـ بيا، السعكدية
كنتيجة لما يمثمو ، كيعداف مكجييف ألنظمة المممكة كافةن ، الدستكر الذم يمثؿ الدكلة
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، إضافة إلى إضعاؼ أجيزة الدكلة، اإلرىاب مف فزع كرعب كتقكيض لألمف كالسمـ
فإنو قد ، ىابيكف مف بعد عف أم منيج قكيـ كديف حقيقي ينبذ التطرؼكما يمثمو اإلر 

ق( كالذم ٜٓٗٔ( لسنة )ٛٗٔصدر عف ىيئة كبار العمماء في المممكة القرار رقـ )
، يقضي بتبياف عقكبة َمف يقكـ بأعماؿ عدائية كتخريبية عمى األفراد أك المؤسسات

فإنو يعاقب ، أك الممتمكات، نفسككؿ فعؿ يعد مساسنا بأمف البالد كاالعتداء عمى ال
كقد أدخمت الفتكل العمميات اإلرىابية أك ، بالقتؿ لداللة اآليات القرآنية عمى ذلؾ
 .(ٔٛ-ٓٛ:،ٕٔٔٓ، المركاني) التخطيط ليا ضمف أحكاـ حد الحرابة

چ چ چ ڇ ڇ ڇ )كقد دؿ عمى ذلؾ قكؿ ا تعالى: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 [33]المائدة:(  ں ں

التي قامت بيا المممكة  ستراتجياتكأبرز اال أىـأف أحدد  كيمكف لمباحث
 العربية السعكدية في مكافحة اإلرىاب في أربعة عناصر أساسية ىي:

مف خالؿ الحمالت األمنية المكثفة لمقضاء عمى األككار  االستراتجيات األمنية: -ٔ
ككذلؾ الضربات ، األمنية عمى التعامؿ مع اإلرىاباإلرىابية كتدريب العناصر 

 االستباقية التي سبؽ اإلشارة إلييا.
كتحقؽ ذلؾ مف خالؿ القياـ بحمالت تكعية دينية  استراتجيات التوعية: -ٕ

عالمية كثقافية تحذر مف خطر اإلرىاب كمف ضركرة التصدم لو مف أبناء  كا 
 المجتمع.
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مة السعكدية تشريعات حاسمة مف حيث تضمنت األنظ المواجهة التشريعية:  -ٖ
كتكقيع عقكبات قاسية عمى مف ُيشؾ ، شأنيا التصدم لإلرىاب كاإلرىابييف

 بقيامو بأم أعماؿ إرىابية أك المشاركة فييا.
مػػػف خػػػالؿ تػػػكفير فػػػرص عمػػػؿ لممػػػكاطنيف السػػػعكدييف  المواجهـــة االقتصـــادية: -ٗ

مػػػػػػػاعي كالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى القضػػػػػػػاء عمػػػػػػى أسػػػػػػباب البطالػػػػػػػة كتػػػػػػكفير الرخػػػػػػاء االجت
، باإلضػػػافة لتجفيػػػؼ منػػػابع اإلرىػػػاب، كاالقتصػػػادم لػػػدل المػػػكاطنيف السػػػعكدييف

 كتتبع مصادر تمكيمو كالقضاء عمييا.

التي قامت بيا المممكة العربية السػعكدية فػي  ستراتجياتكيمكف القكؿ إف اال
محاربػػػة اإلرىػػػاب تسػػػاىـ فػػػي تػػػكفير حيػػػاة آمنػػػة لممػػػكاطف السػػػعكدم كسػػػيادة السػػػالـ 

مػػع الحفػػاظ عمػػى التػػراث الػػديني كالثقػػافي لمممكػػة العربيػػة ، فػػي المجتمػػع كاالطمئنػػاف
السػػػعكدية الػػػذم ينطمػػػؽ مػػػف تعػػػاليـ اإلسػػػالـ السػػػمحة كمػػػف تكجييػػػات القػػػرآف الكػػػريـ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) كالسػػػنة النبكيػػػة قػػػاؿ تعػػػالى

 [ٖٗٔ]البقرة: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڱ

بؿ عمدت ، اديةمكاجية اإلرىاب عند المكاجية الم استراتجياتكال تتكقؼ 
 المممكة العربية السعكدية إلى مكاجيتو مف خالؿ التنمية كتحسيف أحكاؿ المكاطف؛

في محاربة اإلرىاب في التأثير اإليجابي عمى  ٖٕٓٓفقد ساىمت رؤية المممكة 
كقد اعتمدت استراتيجية الرؤية في محاربة اإلرىاب عمى ، كاقع المكاطف السعكدم

كذلؾ مف أجؿ نشر الفكر الكسطي كالمشاركة ، دامةالتنمية االجتماعية المست
 ككؿ ذلؾ يساىـ في تحقيؽ التقدـ المنشكد.، المجتمعية كالبعد عف اإلقصاء

 .(ٕ٘ٗ:، ٜٕٔٓ، )الحربي
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املطلب الجالح: أثر اسرتاجتيات املنلكة العربية السعودية يف مكافحة اإلرٍاب على 

 حياة املواطً.

مممكة العربية السعكدية بنعمة األمف كما أنعـ ا سبحانو كتعالى عمى ال
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )تعيشو المممكة ببركة دعكة إبراىيـ عميو السالـ قاؿ تعالى

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 [ٕٙٔ]البقرة:  (حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

كقد سبؽ اإلشارة إلى أف المممكة العربية السعكدية قد شيدت عددنا مف 
ية التي تدؿ عمى كجكد ثقافة كافدة عمى المجتمع حيث إف المجتمع العمميات اإلرىاب

كنتيجة ، السعكدم مجتمع محافظ معركؼ بكسطيتو كبعده عف التطرؼ كاإلرىاب
لتمؾ العمميات اإلرىابية فقد رأت المممكة العربية السعكدية أف اإلرىاب ظاىرة 

اجتثاثيا مف جذكرىا كبيرة لمقضاء عمى تمؾ الظاىرة ك  استراتجياتكقامت ب، خطيرة
 المممكة العربية السعكدية آثارنا إيجابية عمى كافة المستكيات ستراتجياتكقد كاف ال

 .(ٙٔ:، ٕٗٔٓ، الطريؼ)

 اإف الثقافة المتشددة التي كفدت عمى المممكة العربية السعكدية لـ تكف نتاج
 ذلؾ المجتمع المحب لمكسطية كقد قامت الدكلة، لممجتمع بحاؿ مف األحكاؿ

السعكدية في األساس عمى نشر التكحيد كالبعد عف الغمك كالتطرؼ عمى يد 
كحتى يكمنا ىذا  -رحميا ا -الكىاب اإلماميف محمد بف سعكد كمحمد بف عبد

كىذا التطرؼ ، مازالت المممكة تفخر بكسطيتيا المستمدة مف خالؿ الكتاب كالسنة
افدة عمى بالد الحرميف كما الذم ظير بيف بعض الجاىميف إنما ىك نتاج لثقافة ك 

 سبؽ بياف ذلؾ.
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أما عف اآلثار المترتبة عمى مكافحة اإلرىاب بالنسبة لممكاطف السعكدم فقد 
المممكة العربية السعكدية في مكافحة اإلرىاب في تقكية الشراكة  استراتجياتأثمرت 

كدم المجتمعية كتعمؽ المكاطف بدينو ككطنو كقيادتو ككؿ ذلؾ يدفع المكاطف السع
إلى تطكير مجتمعو ككطنو كالكقكؼ خمؼ القيادة لممضي قدمنا في تجفيؼ منابع 

 .(ٖٙٔ:، ٕٗٔٓ، )محمد اإلرىاب.

التي بذلتيا المممكة العربية السعكدية في محاربة  ستراتجياتاال أف كما
اإلرىاب كالتي قامت عمى أطر دينية كاجتماعية كتربكية كاف لو دكر كبير في 

فيف الذيف انخدعكا بالفكر المتطرؼ فتمت بعض المراجعات تعديؿ سمكؾ المنحر 
الفكرية ليـ ما جعميـ يتبرأكف مف الفكر المتطرؼ كيخرجكف مف عباءة الجماعات 

 .(ٖٓٛ:، ٜٕٔٓ، )الحربي اإلرىابية.

كىذا األمر قد أصبح ممحكظنا في المممكة العربية السعكدية التي اجتثت 
 اره بفضؿ ا كتكفيقو.منابع اإلرىاب كقضت عمى أككاره كأفك

المممكة في مكافحة  استراتجياتكمف اآلثار المممكسة كالتي ترتبت عمى 
قد ساىمت بشكؿ كبير في حماية المكاطف  ستراتجياتأف تمؾ اال، اإلرىاب

السعكدم مف الكقكع ضحية لالنحرافات الفكرية ما كاف لو بالغ األثر في زيادة 
سسات المجتمع المدني دكر كبير في ذلؾ كمف الكعي لدل المكاطنيف كقد كاف لمؤ 

المؤسسات التي اضطمعت بذلؾ الدكر المؤسسات االجتماعية كالثقافية كالتربكية 
 .(ٕٚ:، ٕٗٔٓ، )الطريؼ ..كالدينية كاإلعالمية.
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المممكة العربية السعكدية في مكافحة اإلرىاب  استراتجياتكقد عززت 
كديكف مبادئ المكاطنة تطبيقنا فعاالن مف المكاطنة لدل المجتمع السعكدم كطبؽ السع

خالؿ ربطيا بالشريعة اإلسالمية كالعمؿ الجاد مف أجؿ االرتقاء بالكطف كالنيكض 
ككؿ ذلؾ يساعد عمى بناء مجتمع فعاؿ يقـك عمى المثؿ العميا كيتميز ، بو

 .(ٖٓ:، ٕٚٔٓ، ىاللي) بالكسطية كاالعتداؿ كالبعد عف التطرؼ كاإلرىاب

لحقيقية ليا دكر كبير في سيادة الرفاء االجتماعي كتحقيؽ كالمكاطنة ا
 األىداؼ كالخطط التي تساىـ في رفع عجمة التنمية.

المممكة في مكافحة اإلرىاب أنيا ساىمت في  استراتجياتكمف آثار 
كذلؾ أنيـ أدرككا أف العدك الحقيقي ىك ، بيف المكاطنيف كالدكلة أك السمطة التالحـ

فأصبح االصطفاؼ مف ، ذم ال يفرؽ بيف أبناء الكطف الكاحداإلرىاب الغاشـ ال
 .(ٕٙٔ:، ٕٗٔٓ، )محمد. األمكر الالزمة لمتغمب عمى اإلرىاب

كبالفعػػػػػؿ فإننػػػػػا نػػػػػرل المػػػػػكاطنيف السػػػػػعكدييف عمػػػػػى قمػػػػػب رجػػػػػؿ كاحػػػػػد فػػػػػػي 
كقػػػػػد جػػػػػاء ذلػػػػؾ مػػػػػف شػػػػػعكر المػػػػػكاطنيف ، الػػػػػذم ال يفػػػػرؽ بيػػػػػنيـ، مكاجيػػػػة اإلرىػػػػػاب

الػػػػػكطف كالمػػػػػكاطف كأف الحػػػػػؿ األمثػػػػػؿ لمتصػػػػػدم  بػػػػػأف اإلرىػػػػػاب خطػػػػػر كبيػػػػػر عمػػػػػى
 .لو التكاتؼ كنبذ الفرقة كالخالؼ

المممكة العربية السعكدية في محاربة اإلرىاب ثمارنا  استراتجياتكقد أثمرت 
طيبة عمى المكاطف السعكدم الذم شعر بكاجبو الديني كالكطني كاالجتماعي في 

 .(ٜٜٔ:، ٕٗٔٓ، )محمد ىاب.التعاطي الفعاؿ مف الجيات األمنية لمتصدم لإلر 
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ات المممكة في محاربة اإلرىاب قد أثمرت في استراتجياتكيمكف القكؿ إف م
زيادة معدالت النمك االقتصادم كتحقيؽ التنمية المستدامة التي كانت إحدل 

 .ٖٕٓٓاألىداؼ األساسية لرؤية المممكة 

مكة في المم استراتجياتكأرل أف ىناؾ العديد مف اآلثار المترتبة عمى 
 كمف أبرز تمؾ اآلثار ما يمي: محاربة اإلرىاب عمى المكاطف السعكدم

 :آثار اجتماعية 

كقػػػػػػػد بػػػػػػػرزت تمػػػػػػػؾ اآلثػػػػػػػار فػػػػػػػي كحػػػػػػػدة النسػػػػػػػيج المجتمعػػػػػػػي فػػػػػػػي المممكػػػػػػػة 
كاصػػػػػػػطفافو خمػػػػػػػؼ قيادتػػػػػػػو السياسػػػػػػػية كشػػػػػػػعكره بالسػػػػػػػمـ المجتمعػػػػػػػي الػػػػػػػذم تفتقػػػػػػػده 

التػػػػػػػي  تجياتسػػػػػػتراكثيػػػػػػر مػػػػػػػف دكؿ العػػػػػػالـ ككػػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ بفضػػػػػػػؿ ا ثػػػػػػـ بفضػػػػػػػؿ اال
 بذلتيا المممكة في محاربة اإلرىاب.

 ة:ــــــآثار أمني 

المممكة في  استراتجياتكتعد اآلثار األمنية أكثر اآلثار الممحكظة في 
، محاربة اإلرىاب حيث قمت العمميات اإلرىابية لدرجة تالشييا في اآلكنة األخيرة

ت مف قائمة الدكؿ كقد خرج، كقد أصبحت السعكدية مف أكثر دكؿ العالـ أمننا
األمنية الكبيرة التي قامت بيا المممكة في  ستراتجياتاألكثر تأثرنا باإلرىاب بسبب اال
 ـٕٕٓٓ، مكافحة اإلرىاب. اإلمارات اليكـ

                              https://www.emaratalyoum.com 

https://www.emaratalyoum.com/
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الكبيرة التي قامت بيا أجيزة األمف أدت إلى  اتجياتستر كذلؾ فإف اال
كأصبح بإمكاف السعكدييف التنقؿ دكف ، استتباب األمف في جميع مناطؽ المممكة

 في جميع أنحاء البالد بفضؿ ا ككرمو.، خكؼ مف عمميات إرىابية أك تخريبية

 :آثار اقتصادية 
ي البالد ككنتيجة ال شؾ أف االقتصاد يتأثر بشكؿ كبير بالكضع األمني ف

طبيعية الستقرار األمف في المجتمع فد ازدىر االقتصاد السعكدم بشكؿ كبير في 
ات تحقيؽ التنمية المستدامة في المممكة كفؽ استراتجياتالفترة األخيرة كتسارعت م

 .ٖٕٓٓرؤية المممكة 
 :آثار أخالقية 

حيػػػػػػػػث أثمػػػػػػػػرت اآلثػػػػػػػػػار السػػػػػػػػابقة عمػػػػػػػػى أف يشػػػػػػػػػعر المػػػػػػػػكاطف السػػػػػػػػػعكدم 
ة التكػػػػػػاتؼ كالخػػػػػػكؼ عمػػػػػػى المصػػػػػػمحة العميػػػػػػا لمػػػػػػكطف كمسػػػػػػاعدة اآلخػػػػػػريف بضػػػػػػركر 

كالتعػػػػاكف مػػػػع الجيػػػػات األمنيػػػػة مػػػػا كػػػػاف لػػػػو بػػػػالغ األثػػػػر فػػػػي سػػػػيادة ركح التعػػػػاكف 
 كالقيـ الفاضمة في المجتمع.

كفي الختاـ يمكنني أف أؤكد اآلثار المترتبة عمى مكافحة اإلرىاب قد 
شعر بتغير ممحكظ في ظؿ حكـ أصبحت مممكسة لدل المكاطف السعكدم الذم 
العزيز كتكجييات صاحب السمك  خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد

 كفقيما ا كسددىا.، الممكي األمير محمد بف سمماف كلي العيد
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 اخلامتة

 اليتائج:

 في ختاـ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج:
حكليا خالؼ كبير تبعنا  أف مصطمح اإلرىاب مف المصطمحات التي دار -ٔ

 كأف المصطمح قد شيد تطكرنا كبيرنا في الفترة األخيرة.، لماىية العمؿ اإلرىابي
لإلرىاب أسباب متعددة كركافد متنكعة تغذيو كتعمؿ عمى نشره بيف الشباب  -ٕ

القابؿ لمفكر المتطرؼ كمف أبرز أسباب اإلرىاب األسباب االجتماعية 
 ية كالتربكية.كالسياسية كاالقتصادية كالنفس

تعد المممكة العربية السعكدية مف أكائؿ الدكؿ التي تعرضت ليجمات إرىابية   -ٖ
 كىذا ينسؼ الزعـ القائؿ أنيا ىي مف صدرت اإلرىاب لمعالـ.

سمكت المممكة العربية السعكدية عدة كسائط لمقضاء عمى اإلرىاب كتجفيؼ  -ٗ
 مف ىيايؼ لممناصحة كمركز األمير محمد بف ن كلعؿ استراتيجية كتر، منابعو

أفضؿ االستراتيجيات التي حققت نتائج مممكسة عمى أرض الكاقع في القضاء 
 عمى اإلرىاب.

األمنية دكرنا كبيرنا في التصدم لميجمات اإلرىابية مف  ستراتجياتمثمت اال -٘
خالؿ الضربات االستباقية كتفعيؿ آليات ناجحة أمكف مف خالليا التصدم 

 لإلرىابييف.
كبيرة في مكاجية الفكر المتطرؼ  استراتجياتكة العربية السعكدية بقامت الممم -ٙ

عادت بالنفع عمى المكاطف السعكدم  ستراتجياتاالكاألعماؿ اإلرىابية كىذه 
 الذم شعر بتكفر األمف كاألماف كالسالـ المجتمعي.
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المممكة العربية السعكدية في محاربة اإلرىاب بتحقيؽ  استراتجياتساىمت  -ٚ
مرتفعة في الجانب االقتصادم كزيادة االستثمار كنتج عف ذلؾ معدالت نمك 

 .ٖٕٓٓتحقيؽ التنمية المستدامة كفؽ رؤية المممكة 
، كالتعميمي، عمى المستكل اإلعالمي، كاف لنشر ثقافة الكعي بخطر اإلرىاب -ٛ

 دكر كبير في انحسار اإلرىاب كمخاطرة.، كالديني
 التوطيات:

 توطي الدراسة مبا يلي:

رة دكر كبير في مراقبة النشاطات المشككؾ فييا لدل األبناء فكثيرنا ما عمى األس -ٔ
 تككف الخطكة األكلى لالنضماـ لمجماعات اإلرىابية.

، التكعية اإلعالمية بخطكرة اإلرىاب عمى الكطف كالمكاطفمضاعفة ضركرة  -ٕ
كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ إتاحة مساحات أكبر لتمؾ التكعية مع مراعاة أف تشمؿ 

 جميع كسائؿ اإلعالـ بما في ذلؾ اإلنترنت كركافده. التكعية
عقد المؤتمرات كالندكات كالكرش التدريبية التي تبيف خطكرة الفكر اإلرىابي  -ٖ

 المتطرؼ.
تكفير أنشطة نافعة يمكف لمشباب أف ينشغمكا بيا كفتح حكار مجتمعي يتـ فيو  -ٗ

 القضايا.احتضاف الشباب كالعمؿ عمى إزالة المبس الكاقع لدييـ في بعض 
، كتحذر منو، مقررات تبيف خطر التطرؼ كاإلرىاب، تضميف المقررات الدراسية -٘

 في مختمؼ المراحؿ الدراسية.
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 اهلوامش

 
تخصص الثقافة اإلسالمية، في القيـ، كالنظـ، كالفكر، كىذا البحث المجاالت البحثية ل (ٔ)

 ( الثقافة اإلسالمية تخصصا كمادة كقساما.ٓٗ: ٕٚٔٓيتناكؿ مجاؿ الفكر. )الطريقي، 

 عـــــــاملراج
 الكرآٌ الكريه. 

(. دكؿ مجمس التعاكف في مكاجية االرىاب: ٕٓٔٓ. )عبد اابف باز، أحمد بف  .ٔ
األمانة  -الخميج العربية مة التعاكف: مجمس التعاكف لدكؿ تحديات كحمكؿ. مج

 .قطاع الشؤكف الثقافية كاإلعالمية -العامة
(. معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السَّالـ ٕٕٓٓ)أحمد. ابف فاِرس، أبي الحسيف  .ٕ

 ـ.ٕٕٓٓىػ =  ٖٕٗٔمحمد َىاُركف، اتحاد الكتاب العرب، الطبعة: 
(. أسباب اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ. ىدم اإلسالـ: ٕ٘ٔٓأبك شريعة، زياد أحمد. ) .ٖ

 .كزارة األكقاؼ كالشئكف كالمقدسات اإلسالمية
(. أسباب ٕٚٔٓالسميع خميس. ) أبك عمرة، فايز حساف سميماف، كالعرابيد، عبد .ٗ

الغمك الفكرم كسبؿ عالجو في ضكء القرآف الكريـ. مجمة الجامعة اإلسالمية 
عمادة البحث العممي كالدراسات  -ة اإلسالمية بغزة لمدراسات اإلسالمية: الجامع

  .العميا
(. اإلرىاب الفكرم األسباب. االثار. ٜٕٔٓأحمد محمكد. ) رعبد الصبك األنصارم،  .٘

العالج: دراسة في ضكء القرآف الكريـ. المجمة الدكلية لمدراسات اإلسالمية 
 .المتخصصة: مركز رفاد لمدراسات كاألبحاث

اتجاىات السياسة الجنائية المعاصرة كالشريعة اإلسالمية،  (ٕٕٓٓ)محمد ، بكساؽ .ٙ
 .مركز الدراسات كالبحكث، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض
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لكتركني كطرؽ مكاجيتو عمى (. اإلرىاب اإلٕٙٔٓمدم بكجمطية. )بكعمي، أح .ٚ
لمدراسات المستكل العربي: دراسة لمتجربتيف السعكدية كالقطرية. مجمة األكاديمية 

  .االجتماعية كاإلنسانية: جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ
(. رؤية مستقبمية لتفعيؿ دكر مؤسسات التعميـ ٕٓٔٓالثكيني، يكسؼ بف محمد. ) .ٛ

العالي في مكاجية ظاىرة العنؼ كاإلرىاب في ضكء التحديات المحمية كالعالمية 
 .التنميةكاإلقميمية. الثقافة كالتنمية: جمعية الثقافة مف أجؿ 

(، المعجـ االشتقاقي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ٕٓٔٓ)حسف. جبؿ، محمد  .ٜ
ؿ ببياف العالقات بيف ألفاظ القرآف الكريـ بأصكاتيا كبيف معانييا  (، مكتبة)مؤصَّ

 القاىرة. الطبعة: األكلى. –اآلداب 
 (.ٓ٘٘ٙٔ، عدد:ٜٖٗٔالجزيرة، الجزيرة، جريدة الجزيرة )  .ٓٔ
(. االستراتجيات التربكية لمركز محمد بف نايؼ ٜٕٔٓبف مزعؿ. ) عبد االحربي،   .ٔٔ

: رؤية مقترحة. المجمة التربكية: الفكرممكاجية التطرؼ  فيلممناصحة كالرعاية 
 .كمية التربية -جامعة سكىاج 

(. سياسات مكافحة اإلرىاب: دراسة حالة دكؿ ٕ٘ٔٓالخفاجي، عمي محمد حسف. )  .ٕٔ
كمية  -لمعمـك القانكنية كالسياسية: جامعة الككفة الخميج العربية. مجمة الككفة 

 .القانكف
(. األدكار التربكية في مكاجية ظاىرة التشدد ٕٓٔٓخكج، فخرية محمد إسماعيؿ. )  .ٖٔ

كمية  -لدل الشباب السعكدم: دراسة تحميمية. مجمة التربية: جامعة األزىر  كالغمك
 .التربية

مكافحة  فيكة العربية السعكدية (. دكر المممٕٙٔٓالزىراني، يحيي بف مفرح. )  .ٗٔ
اإلرىاب الجديد. مجمة دراسات: مركز البحريف لمدراسات االستراتيجية كالدكلية 

 كالطاقة.
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المممكة في مجاؿ مكافحة  استراتجيات كتجربة( ٖٛٗٔ، ىاشـ محمد )الزىراني  .٘ٔ
. مركز الدراسات كالبحكث، كرقة عممية مقدمة لندكة دكر مؤسسات المجتمع االرىاب

 لمدني في التصدم لإلرىاب.ا
 ىاشـ محمد الزىراني مركز الدراسات كالبحكث جامعة نايؼ  .ٙٔ
(. دكر المدرسة الثانكية في مكاجية اإلرىاب ٕٗٔٓالسممي، فاطمة بنت عايض. )  .ٚٔ

. مجمة كالمأمكؿاالنتماء الكطني لدل الطالبات بمحافظة حفر الباطف: الكاقع  كتعزيز
 مركز البحكث كالدراسات.  -األمنية  البحكث األمنية: كمية الممؾ فيد

(. ٕٕٔٓ، جماؿ عباس أحمد. )كعثمافإسماعيؿ،  فعبد الرحمالصالحي، محمد   .ٛٔ
اإلرىاب بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية: دراسة مقارنة باألنظمة السعكدية. 

 .مجمة الجامعة اإلسالمية: رابطة الجامعات اإلسالمية
(. استراتجيات المممكة في التخفيؼ ٕٗٔٓمحمد. ) فحمعبد الر الطريؼ، غادة بنت   .ٜٔ

مركز  -مف تطرؼ الشباب السعكدم. مجمة البحكث األمنية: كمية الممؾ فيد األمنية 
 .البحكث كالدراسات

(. اإلرىاب في صفكؼ الشباب: األسباب كالمعالجة. مجمة ٜٕٔٓعاشكر، قياتي. )  .ٕٓ
 .جيؿ البحث العممي جيؿ الدراسات السياسية كالعالقات الدكلية: مركز

(. األسباب النفسية لإلرىاب كالتطرؼ ٕٚٔٓ. )ـعبد الكري، صالح ؿعبد الجمي  .ٕٔ
سالمية: جامعة  كعالجيا بالرياضة كمكاءمة العالج بالشريعة. دراسات عربية كا 

 .مركز المغات االجنبية كالترجمة التخصصية -القاىرة 
سياسة التنظيمية لممممكة (. الٕٚٔٓالعجمكني، عبد الميدل محمد سعيد أحمد. )  .ٕٕ

العربية السعكدية في مكاجية المخاطر األمنية لشبكات التكاصؿ االجتماعي. مجمة 
: جامعة زياف عاشكر الجمفة   .آفاؽ لمعمـك
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(. أسباب اإلرىاب كالعالج القرآني ليا. ٕٙٔٓعزاـ، إسماعيؿ طاىر محمد. )  .ٖٕ
ية في عالج المشكالت المؤتمر الدكلي القرآني األكؿ: تكظيؼ الدراسات القرآن

أبيا: جامعة ، ٕكمية الشريعة كأصكؿ الديف، مج -المعاصرة: جامعة الممؾ خالد 
 .كمية الشريعة كأصكؿ الديف -الممؾ خالد 

(. االستراتجيات السعكدية لمقضاء عمى اإلرىاب. ٖٕٔٓالعمياف، محمد عمي. )  .ٕٗ
ؿ لمدراسات معيد األمير سعكد الفيص -مجمة الدبمكماسي: كزارة الخارجية 

 .الدبمكماسية
(، معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ ٕٛٓٓعمر، أحمد مختار عبد الحميد )  .ٕ٘

 الكتب، الطبعة: األكلى.
مف منظكر  )دراسة(. أسباب انتشار ظاىرة اإلرىاب: ٜٜٜٔالعمكش، أحمد فالح. )  .ٕٙ

لرياض: . ندكة مكافحة اإلرىاب: اكاديمية نايؼ العربية لمعمـك االمنية، اتكاممي(
 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية

(. منيج التربية اإلسالمية في مكاجية ٜٕٔٓالعنزم، بدرية بنت خمؼ حمداف. )  .ٕٚ
كمية  -ـ. مجمة كمية التربية: جامعة أسيكط  ٖٕٓٓالتطرؼ المضاد كفؽ رؤية 

 .التربية
، محمد لغامدمكابف أحمد، زريقات، مراد بف عمي،  عبد االمالكي، عبدالحفيظ بف   .ٕٛ

(. نحك بناء استراتيجية كطنية لتحقيؽ األمف الفكرم ٕٛٓٓبف حجر. ) عبد ابف 
في مكاجية اإلرىاب: دراسة كصفية لدكر مؤسسات التنشئة االجتماعية. مجمة 

الجمعية السعكدية لعمـ  -االجتماعية: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية 
 االجتماع كالخدمة االجتماعية. 
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(. المكاطنة كدكرىا في مكافحة االرىاب في ٕٗٔٓمحمد، نياد فاركؽ عباس. )  .ٜٕ
مركز  -المممكة العربية السعكدية. الفكر الشرطي: القيادة العامة لشرطة الشارقة 

 .بحكث الشرطة
 كطرؽ(. تمكيؿ اإلرىاب إلكتركنيان: التحديات ٖٕٔٓالمركاني، نايؼ محمد. )  .ٖٓ

المجمة العربية لمدراسات األمنية: جامعة نايؼ العربية المكاجية "التجربة السعكدية". 
 .لمعمـك األمنية

فيرست  الثقافة اإلسالمية تخصصا ومادة وقساما.( ٚٔٗٔ) الطريقي، عبدا ابراىيـ  .ٖٔ
 مكتبة الممؾ فيد.

(. قيـ المكاطنة في المنيج الدراسي السعكدم: تحميؿ ٕٚٔٓىاللي، أحمد محمد. )  .ٕٖ
تماعية كالكطنية. المجمة التربكية الدكلية المتخصصة: مضمكف منيج الدراسات االج
 .دار سمات لمدراسات كاألبحاث

(. لمحة عف االستراتيجية الفكرية ٖٕٔٓ. )فعبد الرحمبف  زعبد العزياليميؿ،   .ٖٖ
  .السعكدية في مكاجية اإلرىاب. األمف كالحياة: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية

  (ٕ٘ٔٓعالمي)مؤشر، تقرير مؤشر اإلىارب ال  .ٖٗ
http://economicsandpeace.org/wp-

content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf  
اإلسالـ كالعالـ  ،السعكدية كالحرب ضد اإلرىاب ،(ٕٙٓٓ) ،ىيئة التحرير  .ٖ٘

  .المعاصر: مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية
ٖٙ.   ، ( استرجع https://www.emaratalyoum.com، ٕٕٓٓ)اإلمارات اليـك

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٓٔبتاريخ 
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