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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

استقبل اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ممثلي جمهورية املالديف يف مركز التحالف يوم 
األحد 24 يناير 2021، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها خمًسا وعشرين دولة.  شهد اللقاء سعادة سفير جمهورية املالديف لدى اململكة العربية السعودية 

السيد محمد خليل، ومدير عام املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب بوزارة الدفاع بجمهورية املالديف العميد زكريا منصور.
ورّحب األمني العام مبمثلي جمهورية املالديف يف التحالف اإلسالمي راجًيا لهم التوفيق يف أداء مهام عملهم، ومنوًها بالدور الكبير املنوط بهم يف خدمة التحالف 

ومبادراته يف محاربة اإلرهاب. 

األمين العام يستقبل ممثلي جمهورية المالديف

مذكرة تعاون بين التحالف 
واتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي

ع التحالُف يوم األربعاء  ولية، وقَّ مات واالحتادات واملراكز العربية واإلسالمية والدَّ يف إطار التعاون املشترك بني التحالف اإلسالميِّ العسكري حملاربة اإلرهاب واملنظَّ
رةَ تعاون مشترك مع احتاد وكاالت أنباء دول منظمة  20 من يناير 2021م ممثَّاًل يف اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي األمني العامِّ للتحالف املكلَّف، مذكِّ

التعاون اإلسالمي )يونا(، ميثِّلها مساعُد املدير العامِّ األستاذ محمد بن عبد ربِّه اليامي.
رة بناءُ شراكة إستراتيجية حقيقية بني التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب واحتاد وكاالت األنباء؛  د اللواء املغيدي أن الغرض من توقيع هذه املذكِّ  وأكَّ

لتعزيز التعاون بني اجلانبني يف مجاالت إعالمية شتَّى. 



ندوة الشهر

هشاشة  أن  على  اإلرهاب  محاربة  مجال  والباحثون يف  اخلبراء  يُجمع  يكاد 
الدولة أحد الشروط األساسية لعمل التنظيمات اإلرهابية، وقد خلص فريق 
األمريكي يف  الكوجنرس  نه  كوَّ الذي  الهشة  الدول  بالتطرف يف  املَعنيُّ  العمل 
 Preventing Extremism in بعنوان   2019 عام  قدمه  الذي  تقريره 
اإلرهابية  الهجمات  أن  إلى   Fragile States: A New Approach
 2001 عام  منذ  مرات  خمس  "تضاعفت  العالم  أنحاء  جميع  يف  السنوية 
اإلرهاب؛  حملاربة  والوطنية  واإلقليمية  العاملية  اجلهود  كل  من  الرغم  على   "
واإلكراه"،  والصراع  الفوضى  يف  ويُسهم  الهشة،  الدول  يفترس  "التطرف  ألن 
تقوية  على  يقوم  وقائي  نهج  "باتباع  إال  املعضلة  هذه  من  للتخلص  سبيل  وال 

املجتمعات املعرَّضة للتطرف؛ حتى تصبح أكثر قدرة على مقاومة هذه اآلفة".
للباحث  واإلرهاب(  الضعيفة  الدول  بني  )العالقة  بعنوان  دراسة  وخلصت 
Peter Tikuisis نشرتها مجلة )العلوم السلوكية لإلرهاب  بيتر تيكويسس 
والعدوان السياسي( إلى تأكيد وجود عالقات قابلة للقياس بني هشاشة الدولة 
واإلرهاب، إذ "تتحمل الدول الضعيفة نسبة أعلى من اإلرهاب مقارنة بالدول 
الرئيسة، فقد تعرضت  النظر عن وجود اجلماعات اإلرهابية  األخرى، بغض 
 3:1 تتجاوز  بنسبة  تقابل  قاتلة  إرهابية  لهجمات  الضعيفة  الدول  من   ٪50

مقارنة بالدول األخرى".
وليون من هشاشة الدول؟(  وَدعت دراسة بعنوان )كيف يستفيد اإلرهابيون الدَّ
على  تقوم  اإلرهاب  محاربة  مجال  يف  األجل  طويلة  إستراتيجية  اتباع  إلى 
"التعزيز املستدام لهياكل الدولة، فذلك أجدى نفًعا يف تضييق مجال املناورة 
عملها،  نطاق  وتقييد  وتوسعها،  ظهورها  ووقف  اإلرهابية،  الشبكات  على 
وإضعاف قدراتها العملياتية، وإمكانياتها يف التجنيد، وإمداداتها، ووقف نشر 
أيديولوجيتها، أكثر مما تفعله احلرب املباشرة على الهياكل اإلرهابية. أي: إن 
االهتمام يجب أن ينصبَّ على محاربة الظروف التي تدعم ظهور التنظيمات 

اإلرهابية واستمرارها".
والبحوث،  الدراسات  هذه  إليه  خلصت  ما  سبق  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
فانخرط منذ تأسيسه يف حتسني نوعية احلياة ألكثر من 1.7 مليار إنسان يف 
جميع أنحاء العالم، ودعم التنمية والسالم يف 57 دولة موزعة يف أربع قارات 
واملجتمعات  الدول،  ومساندة  الالتينية،  وأمريكا  وأوروبا  وآسيا  إفريقيا  هي: 

واملناطق الضعيفة والهشة؛ لدعم صمودها يف مواجهة اإلرهاب. 
البنك  مجموعة  رئيس  حّجار،  محمد  بن  بندر  الدكتور  معالي  عرض  وقد   
اإلسالمي للتنمية، جتِربة البنك يف محاضرة له بعنوان )دور البنك اإلسالمي 
للتنمية يف دعم التنمية والسالم يف الدول األعضاء التي تعاني من الهشاشة 

حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  مركز  استضافها  االستقرار(،  وعدم 
اإلرهاب مبقره يف مدينة الرياض يوم األحد 31 يناير 2021.

شملت محاضرة الدكتور حّجار ثالثة محاور رئيسة، تضمن أولها إلقاء الضوء 
على خارطة بؤر الهشاشة وعدم االستقرار يف بعض الدول األعضاء، وتناول 
احملور الثاني وظيفة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم التنمية والسالم 
الهشاشَة وعدم االستقرار، واستعرض احملور  تعاني  التي  الدول األعضاء  يف 
الثالث وظيفة البنك يف مكافحة وباء كورونا اجلديد يف أكثر من 30 دولة متأثرة 

بالهشاشة وعدم االستقرار.

الهشاشة تحدٍّ كبير
قال الدكتور حجار إن الهشاشة -التي تعني عدم قدرة الدول على الصمود يف 
النزاعات، وعدم  والعجز عن حل  واالجتماعية،  السياسية  وجه االضطرابات 
 ،2010 عام  منذ  كثيًرا  تصاعدت  الطبيعية-  الكوارث  مواجهة  على  القدرة 
ًيا إمنائّيًا كبيًرا يهدد اجلهود املبذولة إلنهاء الفقر املُدِقع؛  وأصبحت متثل حتدِّ
إذ يُتوقع بحلول عام 2030 أن يعيش ما يصل إلى ثلثي األشخاص الذين يعانون 

فقًرا ُمدقًعا يف العالم يف ظروف هشة وعنيفة.
ويعيش أكثر من 1.5 مليار شخص ممن يعانون الفقَر املُدقع يف الدول الهشة 

التي تعاني عدم االستقرار.
ويصبح حتقيق التنمية أكثر صعوبة يف الدول الهشة، إذ ترتفع معدالت الفقر 
بنسبة 20%، ويضعف األداء االقتصادي، وتزيد حاالت عدم االستقرار؛ ونتيجة 
لذلك ترتفع تكِلفة إيصال املساعدات، وتصبح أكثَر تعقيًدا يف مثل هذه الظروف 

الهشة، وتِقلُّ ُفَرص السالم واالستقرار يف هذه املجتمعات. 
ويُعدُّ التهجير القسري والنزوح الداخلي لالجئني أحَد العوامل الرئيسة التي 
الطبيعية  والكوارث  النزاعات  تُسهم  إذ  الهشاشة وعدم االستقرار،  إلى  تؤدي 
يف  قسرّيًا  دين  املشرَّ أعداد  زيادة  يف  حاسمة  بصورة  املناخ  تغير  عن  الناجتة 

جميع أنحاء العالم. 
وَوفًقا لتقرير املفوَّضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام 2020، 
بلغ عدد الالجئني والنازحني يف العالم أكثر من 79 مليوًنا، وهو أعلى رْقم منذ 
احلرب العاملية الثانية، معظمهم يف الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، 
فأكثر من ثلثي عدد الالجئني يف جميع أنحاء العالم )68%( من خمسة بلدان 
فقط، هي: سوريا، وأفغانستان، والصومال، وجنوب السودان، وميامنار )3 دول 
منها أعضاء يف البنك(: وثمانية من بني أكبر 12 دولة مضيفة لالجئني أعضاء 

يف البنك اإلسالمي للتنمية. 

 البنك اإلسالمي للتنمية
يدعم صمود الدول الهشة في مواجهة اإلرهاب
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وعدم  الهشاشة  إلى  تؤدي  قد  التي  العوامل  من  آخر  عاماًل  املناخ  تغير  ويعد 
االستقرار، وهو حتدٍّ أساسيٌّ للبيئة والتنمية املستدامة؛ إذ إن الكثير من الدول 
األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية معرض لتأثيرات تغيُّر املُناخ، مبا يف ذلك 
موجات احلر الشديد، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف 
الشديدة، واجلفاف، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تأثر بها أكثر من 800 
مليون شخص يف الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية منذ العام 1970، 

منهم أكثر من 50 مليون شخص تأثروا يف السنوات الثالث املاضية وحدها. 
وقد حدد "إطار دول الهشاشة" الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
ا، ثمان وعشرون دولة منها  يف عام 2020 سبًعا وخمسني دولة تعاني وضًعا هّشً

أعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية. 
ومن 50 نزاًعا مسلًَّحا شهدها العالم عام 2015، وقع 30 منها يف الدول األعضاء 
يف البنك اإلسالمي للتنمية؛ مما أدى إلى أزمات إنسانية حادة، ونزوح يف جميع 
جميع  من   %8 حوالي  أن  للقلق  إثارة  األكثر  واألمر  اإلسالمي.  العالم  أنحاء 
حاالت النزوح الداخلي اجلديدة يف العالم يف عامي 2014 و2015 حدثت يف 

الدول األعضاء يف البنك.

دور البنك اإلسالمي 
الدكتور  يقول  كما   – األعضاء  الدول  تنمية  يف  اإلسالمي  البنك  نهج  يقوم 
بتوفير فرص  الصمود،  على  قدرة  أكثر  دول  بناء  املساعدة يف  على  احلجار- 
الطويل، وخلق  املدى  واالستقرار على  السالم  ودعم  الفقر،  واحلد من  للنمو، 
الفرص االقتصادية واملالية واالجتماعية لتمكني الشباب والفئات األكثر ضعًفا 
يف  والبناء  والتعايف،  اإلعمار  إعادة  جهود  يف  واإلسهام  بفعالية،  املشاركة  من 

البلدان املتضررة من الهشاشة وعدم االستقرار. 
وينصبُّ اهتمام مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف معاجلة الهشاشة وضعف 
التنمية على الوقاية واخلطوات االستباقية من ناحية، وإعداد تدابير عالجية 
من ناحية أخرى؛ ولذلك أعد البنك إستراتيجية شاملة ملعاجلة دوافع الهشاشة 

وعدم االستقرار يف البلدان املتضررة.
واستعرض الدكتور حجار ركائز "سياسة البنك للهشاشة والصمود"، وهي:

االستثمار يف الوقاية بهدف معاجلة الدوافع واألسباب اجلذرية للهشاشة 	 
وعدم االستقرار.

املرحلة 	  للدول األعضاء إلدارة  الداعمة  التنمية  إلى  االنتقال من اإلغاثة 
االنتقالية، والربط بني التنمية اإلنسانية والسالم.

دعم االنتعاش والصمود.	 
تعبئة املوارد من أجل القدرة على الصمود. 	 

تعزيز الشراكة 
د الدكتور حجار أن رفع فعالية املساعدات اإلمنائية يتطلب تنسيًقا أفضل  وأكَّ
جلهود املانحني، وحتسني التعاون بني البلدان املانحة واملؤسسات املالية الدولية، 
وهذا هو السبب يف أن أحد املكونات الرئيسة لنموذج األعمال اجلديد ملجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية هو تعزيز الشراكة رأسّيًا مع شركاء التنمية العامليني 
الِقطاع اخلاص، ومنظمات املجتمع املدني،  واإلقليميني والثنائيني، وأفقّيًا مع 

واملنظمات غير احلكومية، واحمُلِسنني، واملراكز األكادميية والبحثية.
التعاون  بزيادة  العشرية  البنك  إلستراتيجية  الرئيسة  الركائز  إحدى  وتهتم 
اإلقليمي، والتكامل والترابط بني الدول األعضاء يف البنك وتعزيزها، إذ بلغت 
نات التعاون والتكامل اإلقليمي حوالي  اعتمادات البنك اإلسالمي للتنمية يف مكوِّ

4.5 مليار دوالر أمريكي. 

دعم جهود مكافحة كوفيد 19
ملساعدة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة  جهود  حجار  الدكتور  استعرض 
الدول األعضاء على تعزيز استجابتها ملواجهة وباء كوفيد- 19، فقد طرح البنك 
ُحزمة استجابة بقيمة 2.3 مليار دوالر أمريكي يف إطار البرنامج اإلستراتيجي 
من  العديد  إلى  إضافة  كورونا،  جلائحة  واالستجابة  ب  للتأهُّ البنك  ملجموعة 

وليني اآلخرين. املبادرات املشتركة مع شركاء التنمية الدَّ
وقال الدكتور حجار إن جائحة كوفيد19- أدت إلى انتكاس التقدم الذي حتقق 
املُدِقع يف  الفقر  زيادة  إلى  ودفعت  الفقر،  من  واحلد  التنمية  من  يف سنوات 
يترتب عليه من عواقب  ما  بكل  عاًما،   20 أكثر من  منذ  األولى  للمرة  العالم 

واجتماعية. نفسية 
ويف مواجهة ذلك دعا الدكتور حجار إلى اتخاذ إجراءات فورية للتكيف بصورة 
أفضل مع االحتياجات املتغيرة لعالم ما بعد كوفيد19-، وهو أمر يتطلب تعاوًنا 
َدولّيًا أكثر من أي وقت مضى، وتوحيد اجلهود ملعاجلة قضايا التجارة العاملية، 
وتنسيق أي قيود سفر َدولية محتَملة، ومراقبة انتشار األمراض بناًء على بيانات 

موثوقة وقابلة للمقارنة. 
د الدكتور حجار التزاَم البنك اإلسالمي للتنمية ودعمه  ويف نهاية احملاضرة أكَّ
للجهود العاملية الرامية إلى تعزيز الترابط بني السالم والتنمية اإلنسانية التي 
تهتم باإلنسان، واستكشاف األساليب املبتكرة لدعم جهود التنمية االقتصادية 
واالجتماعية يف الدول األعضاء، واملجتمعات املسلمة يف الدول غير األعضاء 

بطريقة شاملة ومتكاملة ومستدامة. 

ندوة الشهر

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب- 3 -



أقام التحالف يوم اخلميس 28 يناير 2021 يف مقره مبدينة الرياض، محاضرة 
العربية  اإلمارات  دولة  ممثل  مها  قدَّ التكاليف(،  منخفضة  )العمليات  بعنوان 
دولة  وممثل  الظاهري،  محمد  بن  راشد  الركن  العميد  الوفد  رئيس  املتحدة 
وذلك بحضور  ناصر اجلطيلي،  بن  نواف  الركن  العميد  الوفد  رئيس  الكويت 
األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلف، اللواء الطيار 

الركن محمد بن سعيد املغيدي، وممثلي الدول األعضاء ومنسوبي التحالف.
بالعمليات  تعريًفا  منهما  األول  تناول  أساسيني،  محورين  احملاضرة  وناقشت 
املنخفضة التكاليف، واألسباب التي تدفع املنظمات اإلرهابية إلى القيام بتلك 
إلى  الدول،  يف  املنخفضة  الكلفة  ذات  العمليات  تلك  بعض  وتأثير  العمليات، 
تلك  عن  الناجتة  املخاطر  فتناول  اآلخر  احملور  أما  التقديرية.  الكلفة  جانب 
العمليات ذات الكلفة املنخفضة، وتأثير العمليات املنخفضة يف املجاالت األربعة 

حملاربة اإلرهاب، والقضاء عليها، وأخيًرا احللول املناسبة واملعاجلات. 
الُكلفة االقتصادية لإلرهاب  أن  إلى  املتحدثان يف احملاضرة  البداية أشار  يف 
ر بنحو 750 - 870 مليار دوالر كحد أدنى سنوّيًا على شكل خسائر مباشرة  تُقدَّ
وغير مباشرة. ورغم تأكيد املختصني اإلستراتيجيني واالقتصاديني فإن هنالك 
صعوبة يف حصر التكاليف التي يتحملها االقتصاد العاملي نتيجة زيادة وتيرة 
املتعلقة  تلك  سيما  ال  املباشرة  غير  اآلثار  هنالك  أن  إال  اإلرهابية،  العمليات 

بخسائر البورصات نتيجة زيادة حالة القلق بشأن االستقرار السياسي.

تعريف العمليات منخفضة التكاليف 
تناولت الورقة األولى من احملاضرة التعريف بهذا النوع من العمليات، وأوضحت 
أنه ال يوجد تعريف محدد لهذه العمليات سوى أنها عمليات ذات تكلفة قليلة 
تتوافر مصادرها وأدواتها من السوق احمللي لغرض القيام بعملية إرهابية مثل 
الهجوم على فندق كما حدث يف مالي، أو اغتيال سياسي بارز، أو اغتيال عالم 
مثلما حدث لعالم الكيمياء البروفيسور جليل اخلفاجي األستاذ يف جامعة بابل، 
الذي تويف يف ظروف غامضة، بعد كشفه معلومات خطرة عن طبيعة الغاز الذي 

تقمع به امليليشيات املوالية إليران املتظاهرين السلميني يف ساحات التظاهر يف 
مدن العراق. كذلك ميكن تنفيذ هذه العمليات اإلرهابية باستخدام التفجيرات 
مثل التفجير الذي وقع يف مدينة أوكالهوما، وهو عمل إرهابي محلي متمثل 
مدينة  الفدرالي يف وسط  مورا  ألفريد  مبنى  على  بسيارة مفخخة  يف هجوم 
أوكالهوما بالواليات املتحدة يف 19 أبريل 1995. خطط لهذا التفجير كلٌّ من 
تيموثي مك فاي وتيري نيكولز وأودى بأرواح 168 شخًصا، وأصيب نحو 680 
ر ثلث املبنى، إضافة إلى تسببه يف أضرار لنحو 324 مبنى آخر،  آخرين، ودمَّ
أمثلة  ومن  دوالر.  مليون   652 بنحو  تقدر  مسبًبا خسائر  سيارة،   86 وتدمير 
ذلك أيًضا التفجيرات التي وقعت يف لندن بتاريخ 7 يوليو 2005، وهي سلسلة 
عمليات انتحارية متزامنة استهدفت املواطنني يف وقت الذروة، وأسفرت عن 

مصرع 50 شخًصا وإصابة نحو 700 آخرين.

أساليب العمليات الرخيصة 
العمليات  بها  ذ  تُنفَّ التي  املختلفة  األساليب  تناولت احملاضرة  آخر  ويف محور 
هذه  استُخدمت  وقد  الكبيرة،  واملركبات  بالسيارات  الدعس  مثل  الرخيصة 
باألسلحة  الشخصي  الهجوم  وكذلك  وأمريكا،  وبريطانيا  فرنسا  يف  الطريقة 
وكذلك  واليمن،  وأمريكا  فرنسا  يف  حدث  مثلما  البيضاء  واألسلحة  اخلفيفة 
تؤدي  التي  احليوية  القطاعات  من  كثير  على  اإللكترونية  الهجمات  استخدام 
إلى أضرار كبيرة على القطاع االقتصادي للدول، وأيًضا التفجير بالسيارات 
على  الهجوم  جانب  إلى  الناسفة،  األحزمة  واستخدام  املفخخة  والدراجات 
املساجد والكنائس ودور العبادة، واستخدام الطائرات املسيرة من دون طيار. 

أسباب استخدام المنظمات اإلرهابية هذه العمليات
إلى  املنظمات اإلرهابية  التي تدفع  إلى جملة من األسباب  أشارت احملاضرة 
املالية  املوارد  ضعف  بينها:  ومن  الرخيصة،  العمليات  استخدام  إلى  اللجوء 
للتنظيم اإلرهابي، والصعوبات األمنية، وعدم وجود وقت كاٍف، والرقابة املالية، 

إضافة إلى املجندين اجلدد.

العمليات منخفضة التكاليف
بديل اضطراري لإلرهابيين
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تأثير العمليات ذات الُكلفة المنخفضة في الدول
من  النوع  هذا  يخلّفها  التي  الكارثية  اآلثار  احملاضرة  من  احملور  هذا  تناول 
ذلك  أمثلة  ومن  عليه.  املترتبة  الكبيرة  والبشرية  املادية  واخلسائر  العمليات 
وهي  املتحدة،  الواليات  تاريخ  يف  األبرز  احلدث   ،2001/9/11 تفجيرات 
يوم  يف  املتحدة  الواليات  استهدفت  التي  اإلرهابية  الهجمات  من  مجموعة 
الثالثاء 11 سبتمبر 2001، بواسطة أربع طائرات نقل مدني جتارية، تقودها 
هت لتصطدم بأهداف محددة، وقد جنحت  أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة، ُوجِّ

ثالث منها يف ذلك، يف حني سقطت الطائرة الرابعة. 
ألف دوالر، من   500 بنحو  املتحدة  الواليات  القاعدة على  ُكلفة هجوم  رت  ُقدِّ
ضمنها ُكلفة املعيشة، وخطة التدريب على الطيران، وحتديد األهداف، وكذلك 
رت اخلسائر ما بني 10 مليارات  التعويضات ألهالي املنفذين. ويف املقابل، ُقدِّ
دوالر و100 مليار دوالر، إضافة إلى حدوث تغيير شامل يف النظام األمني، إلى 

جانب اآلثار التي خلّفها يف السياحة والطيران.
ومن األمثلة أيًضا التفجيرات التي شهدتها لندن يف 7 يوليو 2005، وهي  سلسلة 
تفجيرات حدثت يف لندن بواسطة أربعة انتحاريني استخدموا أربعة تفجيرات، 
ثالثة منها يف قطارات لندن حتت األرض، والرابع يف حافلة نقل عام. وبلغت 
اخلسائر البشرية مصرع 50 شخًصا وإصابة 700 آخرين، إضافة إلى خسائر 
أخرى قدرت بنحو 2.5 مليار دوالر، وتوقفت حركة املواصالت العامة واألنفاق 

ملدة ثالثة أيام. وكانت الُكلفة اإلجمالية لهذه العمليات 4.200 دوالر.
كذلك من األمثلة، التفجير الذي وقع يف مسجد بالكويت يف رمضان سنة 2015 
االرتباك  من  حالة  وخلَّف  آخرين،   227 وجرح  27 شخًصا  مقتل  يف  وتسبب 
اعتقاالت  حملة  إلى  إضافة  املنافذ،  جميع  يف  اإلجراءات  وتشديد  األمني، 

موسعة. ولم تتعَد الُكلفة املالية لتلك احلادثة سوى 300 دوالر.

المخاطر الناتجة عن العمليات الرخيصة 

تناولت احملاضرة يف هذا احملور املخاطر التي تخلِّفها هذه العمليات ذات الُكلفة 
املنخفضة، حيث أشارت إلى أن اخلسائر املباشرة يف الغالب تكون محدودة، 

ولكن اآلثار الناجتة عنها تكون عالية الُكلفة، مثل تعطل التنمية واالقتصاد ملدة 
محدودة، إال أن ذلك ستكون له آثار ومخاوف مستقبلية، وكذلك تأثر السياحة 
والتجارة، وتأثر سوق األوراق املالية، فضاًل عن اإلجراءات األمنية وما يتبع ذلك 

من مخاوف وتوتر يف املنطقة.

أما عن تأثير العمليات املنخفضة يف املجاالت األربعة حملاربة اإلرهاب، فقد 
تناولت احملاضرة جهود البحث والتحري عن الدوافع السياسية واأليديولوجية، 
واإلعالم الداخلي واستغالل اإلعالم املضاد، وكذلك محاربة متويل اإلرهاب، 
إضافة إلى البحث والتحري عن مصادر التمويل، وتكاليف اإلجراءات األمنية.

من جانب آخر، أشار املتحدثان يف هذه احملاضرة إلى التحديات التي تواجه 
اجلهات املسؤولة يف تتبع هذه العمليات، وذلك بسبب توافر أدواتها يف األسواق 
والتنقل  معها  التعامل  اخلبرة  لقليلي  ميكن  إذ  استخدامها،  وسهولة  احمللية، 
اجلهات  أو  املصارف  نظر  لفت  دون  متويلها  وميكن  الشكوك،  إثارة  دون  بها 
األمنية، وكذلك من الصعب معرفة املنفذين املجندين اجلدد الذين ليس لديهم 
ملف أمني، وكذلك من التحديات صعوبة تأمني جميع األهداف احملتملة، حيث 

الُكلفة العالية جًدا والقدرة البشرية لتغطية جميع تلك األهداف. 

 الحلول والمعالجات
 اختُتمت احملاضرة بطرح احللول واملعاجلات للتصدي لهذه العمليات، ومن ذلك 
التوعية التي تَُعدُّ من أفضل اإلجراءات األمنية، وذلك بتوعية املجتمع باملخاطر 
واألحداث املدمرة، وتوعية الشباب باألهداف احلقيقية لتلك املنظمات، ومراقبة 
سلوك الطلبة، وتوعية األهل بضرورة مراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم مبخاطر 
تلك التنظيمات. ومن املعاجلات أيًضا التعاون الدولي، وذلك بتبادل املعلومات 
بني الدول، وتشجيع املجتمع على التعاون األمني مع اجلهات املختصة، وتوافر 
اإلرادة السياسية بني الدول، والتعاون لتجفيف مصادر متويل اإلرهاب، واتخاذ 
ملكافحة  الدولي  التعاون  وزيادة  اخليرية،  اجلمعيات  ضد  صارمة  إجراءات 

املخدرات وجتارة النشاطات احملظورة. 

محاضرات
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ضمن برنامج األنشطة العلمية والثقافية السنوي أقام مركُز التحالف اإلسالميِّ 
املضادِّ  )طرائُق صياغة اخلطاب  بعنوان  اإلرهاب محاضرًة  العسكري حملاربة 
مها األستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي املمثُِّل  للخطاب العنيف(، قدَّ
اإلعالمي للمملكة العربية السعودية يف التحالف، يوم األحد 17 يناير 2021م، 
اإلعالمية، وعناصَر اخلطاب  وتطبيقاته  وأنواعه  فيها مفهوَم اخلطاب  تناول 

ْقمية. ومصادر تكوينه وآفاقه، وِسمات خطاب العنف يف البيئة الرَّ

ناته مفهوم الخطاب ومكوِّ
معنى  إن  قائاًل:  اخلطاب  مفهوَم  محاضرته  يف  الصبيحي  الدكتور  استعرَض 
مة  اخلطاب عموًما هو "نظاُم تعبير مقنَّ ومضبوط"، وهو يعني املعرفَة املنظَّ
دة، ويهِدُف حتليل اخلطاب إلى حتديد  د من الواقع أو ظاهرة محدَّ بجانب محدَّ
وجهة نظر اخلطاب وتناقضاته، وإبراز ما أهمله أو سكت عنه أو تستَّر عليه، 
واكتشاف الكالم من وراء الصمت، وإدراك املعنى بحَسب السياق، على النحو 
االجتماعية  والشروط  وحتوُّالته،  اخلطاب،  مكوِّنات  إدراك  من  ن  ميكِّ الذي 

والتاريخية التي أثَّرت يف إنتاجه أو قراءته.

وحَرص احملاضُر على حتليل عناصر اخلطاب، وآفاقه، ومصادر تكوينه، مشيًرا 
د يف مصادره، متشابك يف جوانبه، وهو  د يف تكويناته، متعدِّ إلى أن اخلطاب معقَّ

يف مجمله يتكوَّن من عناصَر ثالثة تُسهم يف إنتاجه، وهي:

الفاعلية: ويُقَصد بها ما يتعلَّق بـ "الفاعل اخلطابي"، وهو بالتحديد ليس . 	
اخلطاب،  إنتاج  إعادة  بعملية  القائُم  هو  وإمنا  الرسمي،  اخلطاب  ُمنِتَج 

ني بالعمل اإلعالمي والنفسي. فني واملختصِّ ويتمثَّل يف فئة اخلبراء واملثقَّ

الفضائية: للخطاب اإلعالمي فضاءٌ إدراكي، ميتلك قدرًة على التواصل . 	
والسماح  جزئية،  َوَحدات  عبر  اخلطابية،  نات  املكوِّ وإدراك  املباشر، 

دة. بتحوُّالت محدَّ

الزمانية: وهي ال تعني تكثيَف اجلانب الزمني فقط، بل تعني يف أبرز . 	
صورها وأوسعها عمليَة التدرُّج يف بناء املنطق اإلعالمي؛ لوضع مستقبل 
بصفات  الواقع  تقنية  بواسطة  وذلك  د؛  محدَّ فكري  موقف  اخلطاب يف 

جديدة ال تعبِّر يف حقيقتها عنه.

ِسمات خطاب الُعنف
إنه  وقال:  ْقمية،  الرَّ البيئة  العنف يف  الصبيحي سمات خطاب  الدكتور  رصَد 
خطاٌب مثير لالنقسام، ويؤدِّي إلى تفكيك بنيان التماُسك االجتماعي، ويزعم 
منتجو هذا اخلطاب أنهم الضحيُة لكسب التعاطف، ويعملون على إعادة صياغة 
املظالم التي قد يعانيها مؤيِّدوهم احملتَملون بتقدمي معًنى لها وإلقاء اللوم عليها.

وهو خطاٌب يدعو إلى التجنيد وارتكاب أعمال العنف بواسطة جتريد خصومهم 
عن  ْرَف  الطَّ ه  غضِّ مع  جتاههم.  الوحشيَة  يسوِّغ  ا  ممَّ وهذا  إنسانيتهم،  من 
جرائمهم وترهيب معارضيهم. وخطاُب العنف والتطرف واإلرهاب ما هو إال 
العنيفون  املتطرفون  يتشاركها  التي  النظر  ووجهات  األفكار  من  عة  مجمَّ نسخ 

واملؤيِّدون احملتَملون واملتعاطفون املدافعون.

احلوار  وغرَف  املنتديات،  العنف  خطاب  وأصحاُب  املتطرفون  ويستخدم 
للعثور  الفيديو،  ألعاب  ات  وِمنصَّ االجتماعي،  التواصل  ووسائَل  )الدردشة(، 
لديها  عمل  ِفَرق  اإلرهابية  اجلماعاُت  ص  وتخصِّ وجتنيدهم،  املتعاطفني  على 

الخطاب المضاد لإلرهاب
ضمن أنشطة التحالف الشهرية
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ولعلَّ  املختلفة.  وتطبيقاتها  اإلنترنت  ات  ِمنصَّ مع  للتعامل  الكافية  املهاراُت 
منـوذج اخلطـوات اخلمـس لتطوير الكراهية اجلماعية إحدى أهمِّ املرجعيات 
والتفسـير  البنـاء  إسـتراتيجيات  يوضح  الذي  العنف  خطاب  لتفسير  النظرية 
للهيئة التي يـرى عليها بعُض الناس أنفَسـهم، وهـم يسـبُّون ويسـخرون ويتنابـزون 
ويحرِّضـون؛ بـل قـد يقتلـون اآلخرين أحياًنا، لكنَّهـم مدفوعون ملـا ميكـن وصُفـه 

ن هذا النموذُج خمَس خطوات هي: (. ويتضمَّ )ببنـاء فضيلـة الشـرِّ
الظاملة . 1 الضالَّة  السيِّئة  الُهويَّة  بناء  مقابل  يف  لألنا،  اجليدة  الُهويَّة  بناء 

الفاسدة لآلَخر.
تأكيُد االختالف واستبعاد اآلَخر.. 2
إبراز اآلَخر على أنه تهديٌد للُهويَّة، فكلُّ مـن ليـس منَّـا فهو عدوٌّ لنا، حتى . 3

ي، وهنا يجب أن يكون  وإن لم يكن كذلك، لكنَّه يجـب أن يبدَو كذلك للمتلقِّ
ا وجماعـّيًا وخِطـًرا، وكذلك التهديد. الَعداء عـاّمً

إعـالُن مناصرة الهوية اجلديدة ودعُمها وتأييدها.. 4
االحتفاءُ بأنشـطة القضـاء علـى الهويـة السـيِّئة، كون هذه األنشطة نـوًعا . 5

مـن الفضيلـة اجلماعيـة.
ويستند خطاُب العنف والدعوة إليه، واستقطاب املتعاطفني معه، وجتنيد أتباعه، 
إلى عدد من املداخل النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية؛ 
املنتمني  األعضاء  أعداد  وزيادة  الشعبية اجلماهيرية،  القاعدة  توسيع  بغرض 
ف يف صياغة هذا  إلى جماعات التطرف والعنف. ومن أهمِّ العوامل التي تُوظَّ

اخلطاب عوامُل تندرج حتت مجموعتني رئيستني:
وعدم . 	 والتهميش  باإلحباط  اإلحساس  من  حالًة  تعني  الدفع:  عوامُل 

التمكني، تدفع أصحابها إلى تبنِّي التطرف والعنف واإلرهاب.
مات واجلماعات املتطرفة . 	 عوامُل اجلذب: قًوى جاذبة نحو االنضمام للمنظَّ

واإلرهابية، مثل الشعور بالقرابة أو البطولة أو املغامرة، أو احلصول على 
مكاسَب اقتصادية مادية، أو حتقيق الذات.

صياغة خطاب مضادٍّ  
م الدكتور الصبيحي ُمنطلقات صياغة خطاب مضادٍّ خلطاب العنف، وتتجلَّى  قدَّ

فيما يأتي:
وبرامجها 	  والعنف  التطرف  مكافحة  سياسات  ألن  العلمي؛  النهج  تبنِّي 

تكون أجدى نفًعا عندما تُبنى على بحوث تطبيقية تستند إلى أدلَّة قوية، 
وهذا ما يتطلَّب يف الوقت نفسه حتليَل خطاب العنف وتفكيكه بطريقة 
تساعد على فهمه؛ متهيًدا لبناء خطاب متَقن قادر على مواجهته بحزم. 

مستوى 	  على  سواء  العنف،  خطاب  ملواجهة  خطاب  من  أكثر  تكامل 
الوقاية والتحصني أو على مستوى العالج وفكِّ االرتباط، وهو ما يتطلَّب 
وبناء  املتاحة،  األدوات  وتوسيع  والشركاء،  املعنية  اجلهات  نطاق  توسيَع 
ساُت واألنشطة  فهم مشترك، وتفعيل التواُصل بني الشركاء، وهم: املؤسَّ
اإلعالمية، واملدارُس والبيئات التعليمية، واملؤسسات واألنشطة الدينية، 

واملؤسسات الثقافية، والفعاليات والبرامج الرياضية. 
ا، على مستوى السياسات واملمارسات 	  استثمار طاقات الشباب استثماًرا تاّمً

وعلى املستوى الشعبي؛ لإلسهام يف متكني الشباب من املشاركة الفاعلة 
يف جميع املجاالت، ومتكينهم من املشاركة يف ُصنع القرار.

املختلفة 	  التعليمية  املراحل  يف  الدارسني  د  تزوِّ تعليمية  مناهَج  إدراج 
إليها؛ للكشف عن الدعاية املتطرفة ودحضها،  باملهارات التي يحتاجون 
وجعل املتعلِّمني أكثَر قدرة على الصمود يف وجه التطرف العنيف واإلرهاب.

ة التربية اإلعالمية ضمن مناهج التعليم؛ بهدف متكني الدارسني 	  إدراج مادَّ
من املهارات الالزمة لتحديد مصادر املعلومات، وكيفية استخدامها لتوجيه 
رة أو الدعاية  آرائهم، والتأثير يف طرق تفكيرهم، وجتنُّب نشر األخبار املزوَّ
الكاذبة، ثم تنمية قُدراتهم على الصمود يف وجه خطاب العنف، ومنحهم 

احلصانَة الالزمة من تأثيراته.

دة املجاالت، َوفَق مناذج خطاب تتكامل 	  تبنِّي حملة شاملة ومتكاملة ومتعدِّ
فيها هذه اخلطاباُت الهجومية والدفاعية والعقالنية، عبر مختِلف وسائط 
ْقمية، يف خطاب مركزي متفق زماًنا مع العمل  ات البيئة الرَّ اإلعالم ومنصَّ

على أرض الواقع.

ركائز الخطاب المضاد
خطاب  ملواجهة  الثالث  املهنية  االتصاليَة  املمارساِت  احملاضر  استعرض 

العنف، وهي:

م مزيًدا من الفهم غير العنيف للمظالم وطرق معاجلتها،  أ- اخلطاب البديل: يقِدّ
باتِّباع نقد بنَّاء موضوعي، وتعزيز متاسك املجتمع نحو القيم االجتماعية.

بكشف  وذلك  العنف،  خلطاب  موضوعّيًا  تفنيًدا  م  يقدِّ  : املضادُّ اخلطاب  ب- 
أو  النزاع  معالم  صياغاتهم  وعيوب  وممارساتهم،  وأفكارهم  عقائدهم  عيوب 

القضايا احمللِّية، وفضح أكاذيبهم.

خطاب  بنيان  تفكيك  إلى  تسعى  احلكومية:  اإلستراتيجية  االتصاالت  ج- 
التطرف والعنف، بشرح اإلجراءات والسياسات احلكومية بطرٍق وأساليَب تفنِّد 

املعلومات اخلاطئة التي تستخدمها اجلماعات املتطرفة والعنيفة، وتدحضها.

املمارسة  واقع  مراجعة  إلى  محاضرته  نهاية  يف  الصبيحي  الدكتور  دعا  وقد 
يقوم  العنف،  خلطاب  مضادٍّ  إعالمي  خطاب  لصياغة  وتطويرها؛  اإلعالمية 

ها:  على عدد من الركائز أهمُّ

وضُع إستراتيجية واضحة املعالم يف كيفية التعاطي اإلعالمي مع التطرف 	 
والعنف واإلرهاب؛ لتجنُّب االرجتال والعفوية واألخطاء.

وتأكيد خطاب 	  والسالم،  والتعايش  التسامح  قيم  وإبراُز  الوعي،  نشر  تأكيُد 
إعالمي يرفض اإلقصاَء والتكفير، ويقوم على نشر قيم املواطنة وقبول اآلَخر.

ْقمي، وحتليل خصائص هذا 	  تفكيٌك منهجيٌّ للخطاب العنيف يف احملتوى الرَّ
مه اجلماعاُت اإلرهابية يف خطابها العنيف.  اخلطاب انطالًقا من فهم ما تقدِّ

ْقمية 	  الرَّ ات  واملنصَّ اإلعالم  وسائل  لتفاعل  إعالميٍة  مراصَد  تفعيُل 
عن  صورة  إلعطاء  املسلَّحة؛  والنزاعات  والكراهية  العنف  خطاب  مع 

االنتهاكات املرتَكبة يف املجال.

العمُل على تفسير املفاهيم التي يسعى اإلرهابيون إلى تثبيتها ونشرها، 	 
أدخله  مما  وتنقيتها  املفاهيم  هذه  وتفكيُك  واجلهاد،  اخلالفة،  مثل: 

املتطرفون عليها من تشويه.

التوازن بني حقِّ الوصول إلى املعلومة واحملاذير القانونية، وذلك بتعزيز بيئة 	 
التفاهم واالتفاق على أفضل املمارسات الناظمة لَعالقة اإلعالميني مبصادرهم، 

باعتماد رؤية مشتركة بني مخِتلف األطراف؛ لتعزيز الثقة والشفافية.

ة واملهنية، واملبادرة والتفاعل 	  معاجلُة الشائعات واألخبار التي تفتقد للدقَّ
ي للفوضى الناجتة عن انتشارها. الفوريُّ للتصحيح والتوضيح، والتصدِّ

سياقاتها، 	  عن  منعزلًة  بوصفها  اإلرهابية  األحداث  مع  التعامل  عدُم 
ين يف نصوصه املرجعية الثابتة  والتفريق يف التعامل مع الظاهرة بني الدِّ

األصيلة، والقراءات املختلفة للدين تفسيًرا وتأوياًل وتبدياًل وحتريًفا. 

محاضرات
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 من النفسية إلى المجتمعية
عوامل التحاق الشباب بتنظيمات التطرف العنيف

يف إطار البرنامج العلمي ملركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب، 
ه بالرياض محاضرًة للدكتور منصور القرني، مدير اإلدارة  م التحالف يف مقرِّ نظَّ
الفكرية مبركز التحالف، يوم الثالثاء 12 يناير 2021م بعنوان: )عوامل التحاق 
الشباب بتنظيمات التطرف العنيف(، وقد حضرها سعادة األمني العام للتحالف 
املكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي، وممثلو الدول األعضاء، 

ومنسوبو املركز.

طريق  عن  التطرف  عوامل  محاضرته  يف  القرني  منصور  الدكتور  تناول 
مجالني رئيسني هما: العوامل النفسية/ الدوافع )الذاتية الداخلية(، والعوامل 
املجتمعية/ املثيرات )البيئية اخلارجية(. إذ حتدث احملاضر عن عوامل التطرف 
النفسية التي حللها يف خمسة عناصر، وهي: االضطرابات الشخصية، والشعور 
الصراعي. يف  والشعور  والشعور احلرماني،  االنتمائي،  والشعور  االستعالئي، 
حني حلل العوامل املجتمعية بواسطة ستة عناصر، وهي: العوامل السياسية، 
االقتصادية،  والعوامل  االجتماعية،  والعوامل  )الدينية(،  الفكرية  والعوامل 

والعوامل التعليمية، والعوامل اإلعالمية.

عوامل التطرف النفسية
وتفسيرها  اخلمسة،  النفسية  التطرف  عوامل  بيان  يف  احملاضر  شرع  ثم 
وحتليلها بإسهاب، مبتدًئا بأولها وهي االضطرابات الشخصية، إذ حتدث عن 
بعض الصور املرضية التي متثل دافًعا للتطرف العنيف، وذلك عندما تستجيب 
الثاني  النوع  إلى  انتقل  ثم  املجتمعية.  العوامل  املتمثلة يف  اخلارجية  املؤثرات 
من عوامل التطرف النفسية، وهو الشعور االستعالئي الذي يظهر يف عدد من 
الصفات التي وضحها بصورة مقتضبة، وبنيَّ الكيفية للشعور االستعالئي الذي 
الفوقي  الشعور  أن هذا  وأكد  النفس،  وتزكية  اآلخر  على  األفضلية  يعبِّر عن 

يتبناه عدد ليس بالقليل من الشباب الذين انضموا إلى قافلة التطرف العنيف، 
مميزين أنفسهم بالنقاء اإلمياني.

ثم مضى احملاضر يف احلديث عن النوع الثالث من عوامل التطرف، وهو الشعور 
بالتطرف  امللتحقني  الشباب  لدى  املهمة  اجلوانب  بعض  إلى  تطرق  إذ  االنتمائي، 
العنيف، التي يفتقدونها يف حياتهم وعلى األرجح يجدونها لدى جماعات التطرف 
يف  ا  مهّمً دوًرا  لهم  بأن  ويشعرونهم  واألمن،  باالنتماء  الشعور  لهم  يتيحون  الذين 
احلرماني،  الشعور  وهو  التطرف،  عوامل  من  الرابع  النوع  على  ج  عرَّ ثم  احلياة. 
الذي يُعد أكثر وضوًحا لدى بعض شباب التطرف العنيف، إذ يتبنيَّ من سماتهم 
إلى محاولة  بهم  يدفع  الذي  باحلرمان اخلاطئ  يتعلق  فيما  وبخاصة  الشخصية، 
التعويض أو االستعاضة عنه بااللتحاق بجماعات التطرف العنيف وممارسة الكثير 
اخلامس  النوع  بذكر  حديثه  وختم  والكراهية.  العنف  التي حتمل  السلوكيات  من 
راعي الذي يُسفر عن حالة من الشعور بالصراع النفسي الداخلي  وهو الشعور الصِّ
نتيجة مواقف معينة، أو ظروف طارئة، أو أحداث مستجدة، يجد فيه بعض الشباب 
أنفسهم يف مواقف غير متوازنة نفسّيًا، وقد ال يستطيعون معها التصرف بشكل 
طبيعي، أو التفاعل بصورة إيجابية، ومن ثَمَّ تبدأ حالة الصراع التي تستجيب ألي 
مؤثر خارجي وهو هنا العوامل املجتمعية التي تدفع بهم إلى أحضان االنحراف، 

وأخطرها االنحراف الفكري.

ومما امتازت به احملاضرة أنها لم تقتصر على اجلانب النظري والتحليلي فحسب، 
وذكر  األمثلة  بضرب  خاصة  عناية  القرني  منصور  الدكتور  احملاضر  أولى  بل 
وا إلى جماعات  ر بهم فانضمُّ الشواهد الواقعية، من قصص حقيقية ألفراد ُغرِّ
متطرفة عنيفة. وقد استعرض احملاضر مناذَج من جتليات هذه العوامل الذاتية 
النفسية للتطرف كما كشفتها اللقاءات مع عدد من الشباب العائدين من مناطق 

الصراع واالقتتال.

محاضرات
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عوامل التطرف المجتمعية
قِّ الثاني من محاضرته، وهو  ثم حتوَّل احملاضر الدكتور منصور القرني إلى الشِّ
أنواعها  بذكر  بدأ  وقد  والتحليل.  الشرح  مع  املجتمعية،  التطرف  عوامل  بيان 
الستة، وهي: األسباب السياسية، حيث أشار احملاضر إلى أن من أهم البواعث 
وممارسة  التطرف  العتناق  وحتفزها  النفسية  الدوافع  تثير  التي  وأخطرها 
السلوك العنيف، وكذا االلتحاق بجماعات العنف واإلرهاب، العوامل السياسية. 
فاملجال السياسي مظلة كبيرة ميارس حتتها كثير من األعمال اإلرهابية، إلى 
الدرجة التي أصبح معها القول إن اإلرهاب هو يف حقيقته سياسي، وأُطلق عليه 
اإلرهاب السياسي، والنظر إليه بوصفه األكثر خطًرا لكونه يعتمد على منظومة 
ثم حتدث  سياسية.  ومصالح  أهداًفا  التكتيك حتقق  عالية  إستراتيجية  عمل 
احملاضر عن العوامل الفكرية )الدينية(، إذ ذكر أنه ما من شك يف أن الفكر 
فات  الديني يأتي يف مقدمة األسباب الباعثة على التطرف والعنف، ذلك أن تصرُّ
ه هذا اإلنسان  اإلنسان هي يف الواقع تصدر عن تفكير، فإذا كان الفكر الذي يوجِّ
ويقوده فكًرا فاسًدا بالضرورة تكون النتيجة سلوكيات فاسدة، والعكس بالضرورة 
كذلك. ولذلك جند أن السلوكيات اإلرهابية هي يف حقيقة األمر ترجمة حرفية 
للفكر األيديولوجي املعتنق من طرف ممارسيه. وأكد احملاضر ضرورة التفريق 
بني الدين يف ذاته أي الدين اإلسالمي، الذي ليس له عالقة بالتطرف والعنف، 

وبني معتنقيه الذين ميارسون التطرف والسلوكيات العنيفة حتت مظلته. 

كذلك تناول احملاضر األسباب االجتماعية، إذ أشار إلى أن املتتبع للمشكالت 
العديد من  توافر  العنف، يالحظ  التطرف وسلوك  لفكر  الصانعة  االجتماعية 
العوامل االجتماعية التي تكّونت من هذه املشكالت، ومثلت عوامل منفردة أو 
مجتمعة أو متداخلة مؤثرة وباعثة الستجالب التطرف ومنحه الفرصة أو متكينه 
ليكون له موطئ قدم. وأكد أن املشكالت االجتماعية يف العصر احلالي كانت 
ا يف حدوث التطرف واإلرهاب وما ينتج عن ذلك من آثار  أكثر أثًرا وعاماًل مهّمً

الدمار واخلراب يف املجتمع.

ثم انتقل إلى احلديث عن األسباب االقتصادية التي تشّكل أحد العوامل األساسية 
العالقة  احملاضر  وأكد  املنحرف،  السلوك  ممارسة  إلى  الفرد  تدفع  قد  التي 
بعضهما  مع  يدوران  فهما  االجتماعي،  واألمن  االقتصادي  الوضع  بني  القوية 
االجتماعي  واألمن  األمن،  بتحقق  تزدهر  االقتصادية  فالتنمية  وعدًما،  وجوًدا 
عنصران  فهما  االقتصادي،  واإلخفاق  والبطالة  الفقر  مظاهر  بانعدام  يتحقق 
متالزمان يف تأمني مقّومات العيش الكرمي لإلنسان، ويحصنانه أمام املغريات 
االنحرافية، فكًرا وسلوًكا، وعلى هذا فهما يتبادالن التأثير والتأّثر سلًبا وإيجاًبا.

كذلك تناول احملاضر موضوع األسباب التعليمية، إذ أشار إلى أن نظام التعليم 
ضمن العوامل أو األسباب التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر ضمن عوامل 
أن  من  الرغم  وعلى  متطرفة.  وعقائد  أفكار  لتقبل  الفرد  استعداد  أخرى، يف 
التشكيل األول  املباشرة تسهم يف  بالبيئة االجتماعية  املتصلة  العوامل األخرى 
لألفكار والعقائد والسلوكيات الذي تلعب فيه األسرة والبيئة االجتماعية دوًرا 
الفكرية  والتربية  العقل  تشكيل  األكبر يف  الدور  له  يظل  التعليم  أن  إال  كبيًرا، 
والوجدانية والسلوكية، وكذلك التوجهات األخالقية والقيمية، فضاًل عن كونه 
التعليم  األداة الكبرى للتمكني االقتصادي واحلراك االجتماعي. وميثل إخفاق 
السبب األهم يف إضعاف املناعة الفكرية والعقائدية مبا يحدثه من فراغ فكرى 
ووجداني وأخالقي يجعل عقول الشباب مهيأة للتجنيد واالستقطاب العقائدي 

املتطرف من قبل التنظيمات واجلماعات املتطرفة والعنيفة.

وختم هذا احملور باحلديث عن وسائل اإلعالم بتنوعاتها، إذ أكد أنها تؤدي دوًرا 
أساسّيًا ال يستهان به يف تغذية ظهور التطرف وسلوكيات العنف واإلرهاب، إذ 
لألحداث  مباشر  ونقل  ومقابالت،  وأخبار  وأفالم  برامج  من  تقدمه  مبا  إنها 
اإلرهابية ميدانّيًا، أو مترير رسائل اجلماعات اإلرهابية ونشرها صوًتا وصورة، 
نقل  يف  والعنف  التطرف  جماعات  مع  تشاركية  وسيطة  أدوات  منها  يجعل 
أخبارها، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بحسن نية أم ليس كذلك، وما إذا كان 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء أكان موجًها للداخل أم للخارج. 

محاضرات
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 ،2021 يناير   27 األربعاء  يوم  الرياض  مقرة مبدينة  التحالف يف  مركز  م  نظَّ
محاضرة بعنوان )األمن السيبراني: التهديدات، التحديات، احلماية(، قدمها 
الدكتور باسل بن عبد اهلل السدحان، أستاذ األمن السيبراني املشارك بجامعة 

امللك سعود. 
يف بداية احملاضرة أشار الدكتور السدحان إلى أن التهديد السيبراني ينتشر 
واإلعالم  والعسكري  القومي  واألمن  واملال  االقتصاد  احلياة:  كل مجاالت  يف 
يُعنى  السيبراني  األمن  وأن  املجاالت،  وغيرها من  الصناعي  التحكم  وأنظمة 
أو  املعلومة عند حفظها  إلى  الوصول  بحماية ثالثة أشياء هي: السرية مبنع 
ح لهم فقط، وحماية سالمة املعلومة، وضمان  نقلها إال من األشخاص املصرَّ
دوًما.  إليها  الوصول  وميكن  متاحة،  اخِلدمة  أو  املعلومة  تكون  بأن  توافرها 
ًيا حقيقّيًا بسبب التسارع الكبير يف تطور  ولتحقيق ذلك تواجه املؤسسات حتدِّ
التقنية،  التطورات  تنشأ مع هذه  التي  والتهديدات  الالزم حمايتها،  التقنيات 
ر ملواجهة هذه التحديات التي تتطلب  فضاًل عن كثرة احللول األمنية التي تُطوَّ
فهًما دقيًقا وعميًقا ألي حل جديد من أجل تطبيقه بصورة تكاملية صحيحة 

مع سائر احللول التقنية واألمنية املستخدمة. 
والقرصنة  البيانات  خروقات  -مثل  السيبراني  األمن  مشكالت  مثَّلت  وقد 
جميع  من  للمؤسسات  ردٍة  ُمطَّ بصورة  يزيد  تهديًدا  االحتيالي-  والتصيد 
األحجام. إذ ُكشف عن أكثر من 15 مليار هجوم إلكتروني يف عام 2019 وحده، 
بزيادة قدرها 284% عن العام السابق. ويا لألسف فقد زاد األمر سوًءا يف 
عام 2020؛ بسبب وباء كوفيد-19 الذي رفع عمليات االحتيال يف اإلنترنت بأكثر 

من 400% يف مارس 2020 مقارنة باألشهر السابقة.
حيث اختلفت احلروب التي عرفناها طوال تاريخنا، إلى حروب من نوع آخر 
واجليوش  واملصانَع  الشركاِت  تستهدف  التي  اإللكترونية  الهجمات  سالُحها 
واألفراد، فتُوِقع من اخلسائر واألضرار أضعاَف ما توقعه احلروب التقليدية. 
شواهد هذه احلروب أطلَّت برأسها، فبها ميكن تدمير مصنع أو ُمفاعل نووي 
استخدام  إلى  حاجة  دون  مصِرف  تخريب  أو  إيران(  مفاعل  مع  حدث  )كما 

طائرة وال مدفع. 

بعض الدول استعدت ملواجهة هذا اخلطر القادم، فقد أكد اجلنرال “باتريك 
متتلك  بالده  أن  البريطاني،  باجليش  اإلستراتيجية  القيادة  رئيس  ساندرز” 
التحتية  البنية  تدمير  ميكنها  إلكترونية  هجمات  لتنفيذ  الالزمة  اإلمكانات 
الذي  السيبراني”  “الفوج  البريطاني  اجليش  وأطلق  احملتمل.  للخصم 
الدول  ومواجهة  السيبراني،  الفضاء  يف  هجومية  عمليات  لتنفيذ  سيُستخَدم 
املعادية واملجموعات اإلرهابية احمللية واخلارجية، ويوفر درًعا رقمية للعمليات 

اخلارجية، ويوفر حماية للبنية التحتية والقطاعات الصناعية يف البالد.
العديد  اجتاحت  التي  القرصنة  وعمليات  اإللكترونية  الهجمات  تسببت  وقد 
من دول العالم يف أن يقفز حجم اإلنفاق على أمن املعلومات إلى نحو ) 96.3 ( 
مليار دوالر يف عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8% عن حجم اإلنفاق يف 
العام السابق. ومع زيادة مستوى االتصال بني املزيد من عناصر البنية التحتية 
تريليون   2 من  أكثر  الشركات  تكلف  اإللكترونية  اجلرائم  أصبحت  لألعمال، 
دوالر يف عام 2019، ويتوقع أن تكلف اجلرمية اإللكترونية العالم 10.5 تريليون 

دوالر سنوّيًا بحلول عام 2025. 
وكشف املدير التنفيذي ألمن املعلومات يف هيئة البيانات والذكاء االصطناعي 
يف السعودية )سدايا( أن الهيئة أحبطت أكثر من 2.3 مليون هجوم إلكتروني 
استهدف منصات "مجموعة العشرين" أثناء انعقادها افتراضّيًا يف الرياض يف 

نوفمبر2020 بأنظمة احلماية اخلاصة التي طورتها. 
أولوية  أصبحت  السيبرانية  التهديدات  مواجهة  أن  السابقة  املعطيات  تؤكد 
فائقة ألمن الدول واملجتمعات، وهي تهديدات ال تتوانى التنظيمات اإلرهابية 
تلك  نت  ومكَّ العالم،  التي جتتاح  االتصال  تقنية  ثورة  استخدامها يف ظل  عن 

التنظيمات من تنفيذ هجمات إلكترونية. 

فئات املهاجمني ومناذج الهجمات السيبرانية
م الدكتور السدحان من ميارسون الهجمات السيبرانية ويسَعون بها إلى  وقسَّ
جمع املعلومات أو أنظمتها، أو تعطيلها، أو منعها، أو إضعافها، أو تدميرها، 

إلى فئات حسب دوافعهم، وهم:
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	 )Script Kiddies( ِفتيان سكريبت
املواقع،  تشويه  ويستهدفون  متمرِّسني،  غير  وهم  جاهزة،  أدوات  يستخدمون 

ونَيل اإلعجاب وإثبات الذات.

	 )Hacktivists( املتسللون
أنُوِنيُمس(،  )مثل  سياسية  الغالب  يف  ودوافعهم  السكريبت،  لِفتيان  مشابهون 

ويسعون لسرقة البيانات بهدف إحراج الضحية.

مجرمو اإلنترنت 	
االئتمان،  وبطاقات  املصرفية  اخلدمات  مثل  التجارية  بالشركات  ون  يهتمُّ

ودوافعهم كسب املال.

لون من احلكومات 	 الدول أو املهاجمون املموَّ
ميثِّلون التهديد األكبر للحكومات، ويستطيعون توظيف أفضل املواهب لتنفيذ 
مة للهدف،  هجمات متقدمة وبطريقة متخفية، ويشنُّون هجمات متقدمة ومصمَّ

وليس لها مثيل سابق، ومن ثم ليس لها حماية.

واستعرض الدكتور السدحان يف محاضرته أمثلة لهجمات سيبرانية، فأشار 
إلى الهجوم على أنظمة ميناء شهيد رجائي اإليراني املُطلِّ على مضيق هرمز، 
وتدمير إسرائيل ملفاعل نووي يف سوريا باختراق أنظمة الرادار، قبل قصف 
وكاالت  باختراق  روسيا  قيام  عن  األمريكية  اخلارجية  وزير  وإعالن  املوقع، 
فيدرالية وشركات أمريكية، واختراق شركة الكهرباء يف جوهانسبرغ، واختراق 
حساب وكالة األنباء الكويتية، ونشر تصريحات عن وزير الدفاع حول انسحاب 
القوات األمريكية من معسكر عريفجان، والهجوم على أنظمة حتكم ضخ املياه 
والصرف الصحي اإلسرائيلية لزيادة نسبة الكلور يف مياه الشرب؛ مما كان قد 

يؤدي ملرض كثيرين.

أنواع الهجمات السيبرانية
وعرض الدكتور السدحان أنواع الهجمات السيبرانية، ومنها:

	 )Trojan Horse( حصان طروادة
فيمنح  جهازه،  على  بتحميله  الضحية  إلقناع  مؤٍذ؛  غير  بأنه  يتظاهر  برنامج 
أو  املعلومات  سرقة  من  نهم  وميكِّ اجلهاز،  هذا  على  الصالحية  القراصنة 

اإلضرار بأنظمة اجلهاز.

	 )DDoS Attacks( هجمات تعطيل اخلدمة
وهي  الشرعيني،  ملستخدميها  متوفرة  غير  الشبكة  أو  اجلهاز  موارد  جتعل 
ليبقيه مشغواًل، ومينع  باستمرار على خط هاتفي  يتصل  مشابهة لشخص 
اخلدمة  تعطيل  على  القدرة  الهجمات  ولهذه  عليه،  االتصال  من  اآلخرين 

ملدة طويلة.

	 )Port Scanning( مسح املنافذ
لو الشبكات ألغراض   مسح املنافذ يف ذاته غير مؤٍذ، ويستخدمه أيًضا مشغِّ
إدارية، لكن املهاجمني يستخدمونه إليجاد منفذ نِشط، واستغالل ثغرة معروفة، 
على غرار ما يفعله اللصوص للدخول إلى املنزل بالبحث عن ثغرة فيه، برسائل 
تُرسل إلى كل منفذ؛ ملعرفة أهو مفتوح؟ وتُعد طريقة سهلة وسريعة للقراصنة 

الكتشاف اخلدمات التي ميكن اقتحامها.

	 )Viruses/Worms( الفيروسات والديدان
إلى  حتتاج  وهي  واحد،  جهاز  على  آخر  إلى  ملف  من  الفيروسات  تنتشر 
تدخل بشري، أما الديدان فتنتشر من جهاز إلى آخر بالشبكة، وال حتتاج 

إلى تدخل بشري.

 ومن هجمات الفيروسات والديدان يف الشرق األوسط دودة ستوكسنت التي 
لتجاوز  واستخدمت   ،2010 يونيو  يف  اإليراني  النووي  البرنامج  إلى  ُوجهت 
وهجوم  اخلارجي،  العالم  عن  النووي  البرنامج  تعزل  التي  الهوائية"  "الفجوة 
فيروس شمعون يف أغسطس 2012 الذي استهدف محو ذاكرة أجهزة احلاسب 
اجلديدة يف  ونسخته  والغاز،  النفط  إنتاج  عمليات  لتعطيل  أرامكو  شبكة  يف 
يف  الويندوز  نظام  استهدف  الذي  واناكراي  فيروس  وهجوم   ،2018 ديسمبر 

أجهزة احلاسب وتشفير بياناتها، ثم طلب فدية لفك التشفير. 

	 )Botnet( شبكات الروبوت
من  وتتكون  بعد،  مهاجم عن  املستغلة حتت سيطرة  األجهزة  من  وهي شبكة 
جيش من آالف إلى مئات اآلالف من األجهزة املستغلة التي تسمى بوت )اسم 

مختصر لروبوت( وهو جهاز اختُرق بحصان طروادة بغرض استغالله.

الشبكة، فهي  واالتصاالت يف  للتطبيقات  كبيًرا  تهديًدا  الهجمات  ومتثِّل هذه 
املوزعة  اخلدمة  تعطيل  هجمات  عن  الناجتني  والدمار  الضرر  حجم  م  تضخِّ
ومسح النوافذ، وجتعل السرقات، والتصيد، ورسائل البريد اإللكتروني املتغلغلة 

أكثر جدوى.

وتبدأ الهجمات من هذا النوع بالبحث عن اجلهاز مبسح النوافذ، ثم احلصول 
برامج  وحتميل  طروادة،  حصان  أسلوب  باستخدام  الدخول  صالحية  على 

السيطرة على البوت، ثم تلقي األوامر والتنفيذ الفعلي لألنشطة اخلبيثة.

	 )Phishing( رسائل االصطياد
املعلومة  على  للحصول  موثوقة  جهة  من  وكأنه  يبدو  أن  املختِرق  يحاول  وبها 
عن طريق البريد اإللكتروني، أو مواقع اإلنترنت، أو أي وسيلة أخرى؛ ليخدع 
ن املختِرق من  أو يقوم بعمل ميكِّ املعلومة مباشرة،  الرسالة، فيعطي  مستقِبل 

احلصول على املعلومة.

احلماية من التهديدات السيبرانية
التهديدات  أساليب احلماية من  السدحان  الدكتور  نهاية احملاضرة قدم  ويف 

السيبرانية، كالهجمات، أو رسائل االصطياد، أو التسلل، وأهمها: 

التحديثات 	  بإجراء  وسدها  النظام  يف  املعروفة  الثغرات  عن  الكشف 
املستمرة ألنظمة التشغيل والبرامج املختلفة.

باستمرار، 	  التعريفات  وحتديث  فيروسات،  مكافحة  برنامج  تركيب 
واستخدام وسائل حماية أخرى مثل جدران احلماية.

احلذر عند تركيب برامج مجهولة املصدر.	 

تعطيل اخلدمات غير املستخدمة يف اجلهاز.	 

وضع سياسات تُلزم باختيار كلمة مرور قوية.	 

ق متعدد العناصر.	  تطبيق التحقُّ

مع 	  مشاركتها  وعدم  باستمرار،  وتغييرها  قوية،  مرور  كلمة  استخدام 
اآلخرين، واستخدام كلمة مرور واسم مستخدم لكل حساب. 

جتنب الدخول على الشبكات الالسلكية غير اآلمنة.	 

احلذر من نشر تفاصيل احلياة على شبكات التواصل االجتماعي.	 

عدم فتح الرسائل مجهولة املصدر، أو الروابط مجهولة املصدر، وحذفها 	 
مباشرة، واحلذر من الرسائل التي تطلب من املتلقي معلوماته الشخصية.

تفعيل خاصية تصفية الرسائل للحماية من الرسائل غير املرغوبة.	 

جتنب فتح امللفات ذات االمتدادات؛ ما لم يكن املتلقي ينتظر وصولها. 	 
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تواصل التحالف

اعتمد مركُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض برنامَجه السنويَّ لألنشطة العلمية والثقافية؛ من النَدوات واحملاضرات والدورات وجلَسات 
ل أربعة أنشطة شهرّيًا موزعة على مجاالت عمل التحالف األربعة )الفكري، واإلعالمي، ومجال محاربة متويل اإلرهاب، والعسكري(. وقال اللواء الطيَّار  العمل، مبعدَّ
ذ يف مقرِّ التحالف ويف بعض الدول األعضاء، وسيُشارك يف إعداد أنشطته وتنفيذها  الركن محمد بن سعيد املغيدي األمنُي العامُّ للتحالف املكلَّف: إن البرناَمج سيُنفَّ

ممثِّلو الدول املستهَدفة، ضمن معاييَر واضحة يف حتديد أولوية إقامتها، واختيار الدول املستهَدفة، وانتقاء ذوي اخلبرة من احملاضرين.
يهِدُف البرنامج إلى: 

فات عنيفة، واألساليب املشروعة يف مكافحته. 	 توضيح مفاهيم التطرُّف وقضاياه وتطوُّراته التاريخية، وما يترتَّب عليه من تصرُّ
كشف خصائص تنظيمات التطرُّف العنيف، وأنشطتهم الفكرية، وُخططهم العسكرية. 	
معرفة األساليب العلمية التي تُسِهم يف فكِّ االرتباط بني فكر التطرُّف ومعتنقيه، وبني فكر التطرُّف واملجتمع. 	
تنمية املهارات التي تساعد على منع جاذبية الفكر املتطرف، أو احلدِّ منه، أو التقليل من جاذبيته، وما يتبُعه من سلوك.  	

اعتماد البرنامج السنوي ألنشطة التحالف
ا تشمل مجاالت عمل التحالف أربعة أنشطة شهريًّ

 مركز التحالف يحتفل
باليوم الوطني للسودان

ه بالرياض، احتفااًل مبناسبة اليوم الوطنيِّ للسودان، الذي يوافق األوَل من  أقام ممثِّلو جمهورية السودان يف التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مقرِّ
يناير 2021م، وهي الذكرى اخلامسة والستون إلعالن استقالل السودان يف عام 1956م. وقد حضر االحتفاَل اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي األمني 
العامُّ للتحالف املكلَّف، وممثِّلو الدول األعضاء، ومنسوبو مركز التحالف. وعبر ممثل جمهورية السودان العميد الركن موسى عمر أحمد سعيد يف كلمة ألقاها بهذه 

املناسبة عن الرمزية الكبيرة التي يوليها شعب السودان لهذا اليوم املجيد، وأعرب عن التطلع إلى مستقبل أفضل وتقدم مستمر بإذن اهلل. 


