العدد السادس والعشرون  -أبريل 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

سفير جمهورية كوسوفا،
األمين العام يستقبل
َ
والملحق العسكري العراقي بالرياض
َ

استقبل اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب /املكلَّف ،سعادة السي َد لولزمي مييكوليوم سفي َر
جمهورية كوسوفا لدى اململكة العربية السعودية ،يوم الثالثاء  9مارس 2021م ،كما استقبل امللح َق العسكري للجمهورية العراقية لدى اململكة العربية السعودية ،العميد
الركن داود عبد الكرمي مهدي ،والوف َد املرافق له ،يوم اخلميس  18مارس 2021م.
جرى يف اللقاءين مناقشة ُسبل التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي ٍّ
مفصل عن جهود التحالف يف
وكل من جمهورية كوسوفا ،والعراق ،واستمع الضيفان إلى شرح َّ
محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،ومحاربة متويل اإلرهاب ،والعسكري) ،وما يضطلع به لتنسيق جهود الدول األعضاء وتعزيزها.

مهمة تسعى إلى دعم التعاون يف مجال محاربة اإلرهاب بني الدول األعضاء ،وينهض على قِ يَم الشرعية
وأوضح اللواء املغيدي يف اللقاءين أن التحالف َ
بات منظومة َّ
الدولية.
ص على ضمان توافق جميع جهود دول التحالف يف محاربة اإلرهاب مع األنظمة واألعراف والقوانني َّ
واالستقاللية والتنسيق واملشاركة ،ويحرِ ُ

يودع ممثلي جمهورية السودان
التحالف ِّ

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء  16مارس 2021م ممثلي جمهورية السودان بعد انتهاء مدة عملهم ،وهم :العميد الركن سر اخلتم األمني
ودع
َّ
الدسوقي عثمان ،والعميد الركن ناصر احلسن ناصر علي ،والعميد الركن موسى عمر أحمد سعيد ،راج ًيا لهم التوفيق يف مهامهم اجلديدة .ويذكر أن التحالف قد
استقبل ممثلني جد ًدا جلمهورية السودان ً
بدل من الضباط املغادرين

محاضراتنا

التكامل المؤسسي

في برامج الوقاية من التطرف العنيف

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف أول مارس
أقام مركز
2021م ،يف مق ِّره مبدينة الرياض ،محاضر ًة بعنوان (التكامل املؤسسي يف برامج

رئيس
قدمها الدكتور محمد بن حميد الثقفي
الوقاية من التطرف العنيف)َّ ،
ُ
موضحا فيها مفاهيم
مركز اخلبرة العاملية للدراسات واالستشارات والتدريب.
ً
ً
فضل عن بيان املراد بالتكامل املؤسسي
كالتعصب ،والتطرف ،واإلرهاب؛
عدة
ُّ
وأهميته يف التصدِّي للتطرف والوقاية منه.
تحليل المفاهيم
بدأ الدكتور الثقفي احملاضرةَ بتحليل املفاهيم املرتبطة بالتطرف العنيف،
"اجتاهات سلبية جتاه أفراد ينتمون إلى
التعصب وع َّرفه بأنه:
فتناول مفهو َم
ٌ
ُّ
معي ،سواء قام هذا التنظيم على أساس ديني أو سياسي أو طبقي،
تنظيم َّ
مكتسب نتيجة عواملَ
محددة" .وهو منط سلوكي
بخصائص
أو كونه يتَّسم
َّ
َ
َ

مختلفة ،ومن املمكن تخفيفُه وإزالته .وهذا التعريف ينطبق متا ًما على التطرف.

اإلرهاب فهو" :األعمال اإلجرامية التي ين ِّفذها فر ٌد أو جماعة أو تنظيم ذو
أما
ُ

أشخاص أو أماك َن أو وسائل مواصالت ،باستخدام أجهزة
ميول متطرفة ،جتاه
ٍ
وأساليب مبت َكرة تضمن تنفي َذ اجلرمية بأقصى درجات التدمير والترويع؛
َ
لتحقيق أهداف سياسية أو فكرية" .وتتَّس ُم اجلرائم اإلرهابية باستخدام العنف
أو التهديد به ،ونشر الرعب والتخويف للضحايا ،وانتقائهم وانتقاء األماكن

بعناية ،واستخدام أسلحة ومتفجرات حديثة فاتكة ،وتوظيف أحدث التِّقنيات

يف التواصل ،واإلعالم ،والتمويل ،والتجنيد ،والسعي لتحقيق أهداف سياسية،
يدعيها من ِّفذوه.
على الرغم من الذرائع األخرى التي َّ

قصد بها" :االهتمام اإلستراتيجي بوضع خطط
وأما الوقاي ُة من التطرف العنيف فيُ َ
للجهود املؤسسية والفردية الرامية إلى الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته".
معقدة
َّ
ظاهرة
أشار الدكتور الثقفي إلى أن التطرف العنيف من الظواهر االجتماعية األكثر
تعقيدًا محل ًّيا وإقليم ًّيا و َدول ًّيا ،ملا يف ِّ
تفشيه من تعطي ٌل حلياة الشعوب وتنميتها
التطورات التقنية التي تستخدمها التنظيمات
املستدامة .وزاد من تعقيده
ُ
الدولي يف مواجهته ،ال تزال
املتطرفة واإلرهابية .وعلى الرغم من التكاتف َّ
هناك جرائ ُم تبرز بني َف ٍ
ينة و َفينة يف عدد من الدول.

أساس محاربة اإلرهاب ،وتسابقت الدول
وقد أصبحت الوقاي ُة من التطرف
َ
َ
الهدف
واملؤسسات واملنظمات يف تطوير املبادرات واألنشطة التي ُت ِّقق هذا
املنشود ،وقد تراكمت اخلبرات واملمارسات الوطنية واإلقليمية والعاملية يف هذا
املجال .ومن اجلوانب املشتركة يف هذه املمارسات أن جهود الدول الفردية لم ت ُعد
ُ
التطرف العنيف ،وأن التكامل
الدولية التي يتسم بها
كافية؛ نظ ًرا للخصائص َّ
ملحة ملكافحة التطرف.
املؤسسي على املستويني الوطني َّ
والدولي أصبح ضرور ًة َّ
ويزداد الشعور بأن عموم الناس واملجتمعات شركاءُ يف مكافحة التطرف
موجهة إلى املجتمع يف هذا املجال،
العنيف ،والدول بحاجة إلى تطوير مبادرات َّ
تستجيب للواقع احمللِّي ،وتعتمد على شراكات تشمل ُسلطات حكومية ومنظمات
غير حكومية ومؤسسات اقتصادية وإعالمية.
مسوغات أهمية هذا التكامل عد ٌد من املتغ ِّيرات حص َرها احملاض ُر
وزاد من
ِّ
فيما يأتي:

قصد به" :اضطالع عدد من املؤسسات الرسمية
وأما التكام ُل املؤسسي فيُ َ
َّ
مخطط لها ،مك َّثفة ومتكاملة؛ للوقاية من بواعث
واألهلية بجهود جماعية
التنظيمات اإلرهابية املتطرفة".
األعمال اإلجرامية التي ترتكبها
ُ
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◄تط ُّور أساليب التجنيد للتنظيمات املتطرفة واإلرهابية.
◄تواضع نتائج اجلهود غير التكاملية يف مقاومة التطرف العنيف.
الدولية يف مكافحة التطرف.
◄اتساق هذه البرامج مع السياسات َّ

محاضراتنا

◄انخفاض مستوى مشاركة مؤسسات املجتمع احمللِّية يف وأد التطرف،
واحليلولة دون انتشاره.
◄استمرار بروز األنشطة اإلجرامية الناجتة عن التطرف العنيف.
إستراتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وهي:
محاور
◄واستعرض احملاضر
ِ
َ
◄معاجلة الظروف املؤ ِّدية الرتكاب اجلرائم اإلرهابية.

وال تعني هذه املشت َركات بني برامج التأهيل إمكاني َة تعميم أحدها أو بعضها
ليناسب مختل َ
ِف الدول واملجتمعات ،إذ يقول خبي ُر اإلرهاب العاملي الدكتور
الدولي لدراسة
جون هورجان ،أستا ُذ علم النفس بجامعة جورجيا ومدير املركز َّ
اإلرهاب ساب ًقا ،بعد إجرائه مقابالت مع أعضاءٍ سابقني يف أكث َر من اثنتي
عشرة حرك ًة أصولية ومتطرفة يف العالم ،ضمن برامج التأهيل" :من الواضح أنه
أي من هذه البرامج.
ال ميكن أن يكون هناك منوذ ٌج مثالي ملا ميكن افتراضه من ٍّ

◄الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب.
◄بناء قدرات الدول على الوقاية من اإلرهاب ومكافحته.
◄ضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون عند تنفيذ إجراءات املكافحة.
ووضعت خط ُة العمل امللحق ُة بهذه اإلستراتيجية أرب َع مجموعات من التدابير
الالزمة لتحقيق هذه احملاور .ومن التدابير الرامية إلى معاجلة الظروف املؤ ِّدية
إلى انتشار اإلرهاب ،الوقاي ُة من التطرف بالترويج لثقافة السالم والعدالة والتنمية
البشرية ،والتسامح العِ رقي والوطني والديني ،واحترام جميع األديان واملعتقدات
والثقافات ،ووضع برام َج للتثقيف والتوعية تشمل جميع قِ طاعات املجتمع.
ويف إطار هذه اإلستراتيجية أطلقت األمم املتحدة أسبو َع مكافحة اإلرهاب
االفتراضي ،بعنوان "التحدِّيات اإلستراتيجية والعملية ملكافحة اإلرهاب يف بيئة
َوبائية عاملية" ،استم َّر من  6إلى  10يوليو 2020مَ .
صصت
وشمِ لَت تسع ن َدوات خُ ِّ
ألولويات محاربة اإلرهاب ،منها املبادرات التي يقودها الشباب لبناء مجتمعات
متسامحة ،وتأكيد أهمية وسائل اإلعالم يف منع التطرف العنيف.
برامج شتَّ ى
ُ
أما برام ُج التأهيل للوقاية من التطرف العنيف التي عرضها احملاضر ،فأه ُّمها:
◄التدريب على املعارف واملهارات ذات ال َعالقة.

نتاجا لزمانه ومكانه ،فسيترتب على ذلك ارتباط قضايا
فإذا كان تطو ُر اإلرهاب ً
نزع التطرف بهذا السياق ً
أيضا ،يف كيفية إنشاء البرامج وتنفيذها".
خرجات
وم َ
مهارات ُ

ثم عرض الدكتور الثقفي أبرز مهارات حتقيق التكامل يف مجال الوقاية من

التطرف العنيف يف جانبني:

أولهما معرفة حاملي الفكر املتطرف املب ِّكرة ،بواسطة املؤشرات املختلفة،

كاملؤشرات االقتصادية واالجتماعية والنفسية والسياسية.

وثانيهما إجراء حوارات مع من يُتو َّقع انزالقهم إلى التطرف ،وتعزيز ذواتهم،
واستمرار متابعتهم واحتوائهم ،واحلرص على تغيير اجتاهاتهم السلبية إلى
اجتاهات إيجابية ،وإشغالهم مبسؤوليات وهوايات ،وإدماجهم يف صداقات،

وحتذيرهم من مصير اإلرهابيني.

توجه إلى
وأشار احملاض ُر إلى أن برامج التأهيل للوقاية من التطرف العنيف َّ
املجتمع احمللِّي ،واألسرة ،واألصدقاء ،واملؤسسات التعليمية ،واملسجد ،وبيئة

العمل ،والشرطة املختصة ،والسجون املختصة ،ومؤسسات الرعاية الالحقة.

َّ
املتوقعــة واملســتدامة لهــذه
خرجــات
ثــم عــرض الدكتــور الثقفــي أهــم ا ُمل َ

البرامج ،وهي:

◄ح َمالت التوعية باملهام املطلوبة.

َ
املعارف واالجتاهات الداعمة لكشف مؤشرات التطرف العنيف.
¨إكساب املشاركني

◄استخدام التلفاز ووسائل التواصل احلديثة.

¨امتثال املشاركني للمعارف واملهارات الداعمة للتعامل املب ِّكر األمثل يف نبذ

◄استخدام أنواع الفنون املختلفة.

الفكر املتطرف.

◄االستفادة من املناهج الدراسية.

¨إسهام املشاركني يف نبذ تص ُّرفات املتطرفني ،وحتذيرهم من عواقب أعمالهم.

◄تنظيم األلعاب واملسابقات.

¨تبنِّي املتطرفني أنفسهم األفكار املعتدلة ،وإعادة نشر االجتاهات التي

◄استخدام البحث العلمي يف وصف الظاهرة واستشرافها.

¨رفع نسبة التط ُّوع واملبادرات االجتماعية.

◄توظيف اخلطب الدينية.

اكتسبوها يف بيئاتهم.

◄استثمار األشخاص املؤ ِّثرين.
وعلى الرغم من تع ُّدد برامج التأهيل بتع ُّدد الدول واملؤسسات املط ِّورة لها ،فإنها
تشترك يف ا ُ
خلالصات التي رصدتها الدراسات وهي:
◄تأكيد أهمية االلتزام بالقِ َيم عند التعامل مع التطرف العنيف بجميع أنواعه.
◄اتِّباع نهج متعدِّد يشمل جميع املجاالت (الفكرية ،النفسية ،االجتماعية،
االقتصادية) يف السياسات والبرامج الرامية ملكافحة التطرف العنيف.
◄التصدِّي خلطاب مستخدمي العنف من املتطرفني ،إذ إنه ال يق ُّل أهمية عن
التصدِّي ألعمال العنف ،فهذا اخلطاب أساسي يف جذب مزيد من األتباع.
◄مشاركة أشخاص ومِ َهن مختلفة يف مكافحة التطرف العنيف ،وعدم إسناد
األمر ب ُر َّمته إلى احلكومات ،وغال ًبا ما تكون أفضل احللول هي احللول
احمللِّية األهلية.
◄ َجدوى البرامج واملبادرات القائمة على التعاون بني مجموعة من املؤسسات،
وتلك املعنية بأثر األسرة ،وإيجاد بيئة اجتماعية صحية للمتطرف ،بديلة
عما كان يُتيحه له املتطرفون.
َّ

¨خفض نسب التطرف ،والعودة إلى الوضع الطبيعي.
ال بديل عن التكامل
املؤسسات الرسمية
يف ختام احملاضرة سأل الدكتور الثقفي :ماذا لو تعاونت
ُ
واألهلية (أفراد األسرة ،ومنسوبو املدرسة واجلامعة ،وأفراد املجتمع ،ور َّواد

املسجد) وتكاملت يف مقاومة التطرف العنيف؟ هل سنرى أبناءنا وإخواننا
يتسلَّلون من بني أيدينا ملناطق الصراع؟ وهل سنرى بعض أبنائنا يقتلون أرحامهم
ورجال األمن؟ اإلجابة املؤكدة (ال) ،وهذا يكفي لتتكام َل اجلهود لتحقيق هذه

الغاية النبيلة.

وهذا يؤ ِّكد أنه ال بدي َل عن تكاتف جميع فئات املجتمع للوقاية من التطرف؛
بداي ًة من األسرة (األم واألب م ًعا) ،مرو ًرا باملدرسة ،واملؤسسة الدينية ،وانتها ًء

الدولة ،وذلك بدحض ُشبهات املتطرفني ،وتفنيدها ،ونقدها بواسطة
مبؤسسات َّ
َّ
دعمة باألدلة الدينية ،والفكرية ،والعلمية السديدة،
الدراسات والبحوث املـ ُ َّ
ً
والعمل على نشر الفكر املعتدل دون إفراط وال تفريط؛ إدراكا حلقيقة أن الوقاية
خي ٌر من العالج.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

َ
ورشة عمل

التطرف العنيف
ستجدات
ُم
ُّ
َّ
في ورشة عمل بمركز التحالف

مع ازدياد ظهور اجلماعات املتطرفة والتنظيمات اإلرهابية وانتشارها
ُ
العرقية والثقافية والدينية
مختلف ِبقاع األرض ،ازدادت
يف
االنقسامات ِ
ِ
والوطنية بني فئات الشعوب يف كثير من الدول؛ بدعاوى شتَّى تصل إلى حدِّ
العرق أو الدِّ ين أو الطائفة أو املذهب ،وإلغاء جميع
إنكار إنسانية املخالفني يف ِ
حق الوجود واحلياة الكرمية! وبهذا تصاعد التطرف
حقوقهم ،وعلى رأسها ُّ
ً
ملحوظا ،حتى بات حتدِّ ًيا عامل ًّيا مؤ ِّر ًقا.
تصاعدا
العنيف
ً
رصد الظاهرة وتحليلها
والدولية
الدراسات والبحوث والبرامج واألنشطة الوطنية واإلقليمية
تتتابع
ُ
َّ
ِ
اخلطرة ،ظاهرة التطرف العنيف املـُفضي
تتصدى ملعاجلة هذه الظاهرة
التي
َّ
إلى اإلرهاب ،سواء برصدها وتت ُّبعها وحتليلها ،أو بتقدمي وسائل عالجها
ومواجهتها ،ومكافحة آفاتها.
ويف هذ السياق توصلَّت دراس ٌة ملؤسسة "راند" األمريكية الشهيرة عن نزع
التطرف ،إلى أن املك ِّونات الرئيسة املـُجدية والناجحة لبرامج نزع التطرف يجب
أن تت َ
مهمتني:
َّصف بصفتني َّ
الصفة األولى :الشمول واإلحاطة واالستيعاب.
والصفة الثانية :االستمرار واملثابرة والدوام.
بتناغم فإن حتجيم فكر التطرف العنيف
وإذا ما جرى العمل بهذين املك ِّونني
ٍ
متيقَّن ،وحتييد خطره ممكن ،مع األخذ باحلسبان أن الفرد عندما ينض ُّم
إلى إحدى جماعات التطرف العنيف ،فإنه يرتبط بشبكة ُم ْح َكمة من الروابط

والعالقات تص ِّعب انفصاله عنهم؛ مالم يكون هناك إستراتيجية تدرك مثل
هذه الروابط ،وتعمل على إزالتها ،بوسائل متعددة وغير عادية ،ومن أهم تلك
الوسائل برامج املعاجلات الفكرية ،التي تُفنِّد الدالئل النصية التي يستند إليها
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فك ُر التطرف العنيف ،وقد حقَّقت برام ُج إعادة التأهيل واإلدماج تق ُّد ًما مشج ًعا
يف هذا االجتاه؛ لتنفيد تلك الدالئل التطرفية ،بالدالئل الشرعية الصحيحة،
املنزلة على وقائعها احلقيقة ،وفق ما شرعت من أجله.
تفكيك خطاب التطرف
إن الدعوةَ إلى تفكيك خطاب التطرف ،وبيان مدى ضعفه وتهافته ،وضرورة
تكاتف جميع فئات املجتمع للتصدِّي للفكر املتطرف؛ بداي ًة من األسرة (األم
واألب م ًعا) ،مرو ًرا باملدرسة واملؤسسة الدينية ،وانتها ًء برجال الدولة املسؤولني؛
ضرورةٌ ُمل َِّحة للتخلص من التطرف.
ويف هذا السياق أقامت اإلدارةُ الفكرية مبركز التحالف اإلسالمي العسكري
املختصون يف
حملاربة اإلرهاب ورش َة عمل يف  3مارس 2021م ،حضرها
ُّ
(مستجدات
املجال الفكري من ممثلي الدول األعضاء ،حتت عنوان:
َّ
التطرف العنيف).
ُّ
وقد افتتحها اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األمني العام
رحب باملشاركني يف هذه الورشة ،ودعاهم إلى
للتحالف /املكلَّف ،الذي َّ
استخالص االقتراحات والتوصيات التي حت ِّقق أهداف التحالف يف مجاالت
تخصصه األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،واملالي ،والعسكري) ،وال س َّيما املجال
ُّ
تؤتي نتائج مفيدة ،بدفع عمل
الفكري ،مشيدًا مبوضوع هذه الورشة ،وراج ًيا أن َ
التحالف إلى األمام نحو حتقيق غاياته وطموحاته.
أدار ورشة العمل هذه الدكتور منصور القرني مدي ُر اإلدارة الفكرية مبركز
التحالف ،وبدأها بالتعريف باإلدارة الفكرية واختصاصاتها التي تتجلَّى يف
وعقد ًّيا واجتماع ًّيا
اجلهود الناعمة حملاربة فكر التطرف العنيف؛ نفس ًّيا وفكر ًّيا َ
تصب يف هذا االجتاه ،ومنها تطوي ُر
وثقاف ًّيا ،إضاف ًة إلى اجلوانب األخرى التي
ُّ
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َ
ورشة عمل

البرامج الوقائية املوجهة جلميع فئات املجتمع ونشاطاته املختلفة ،وتطوي ُر
برامج إعادة التأهيل ،واملبادرات املعت َمدة يف ذلك املجال.

🔸

 )2االقتراحات:
🔸االهتمام باملجال الفكري يف محاربة التطرف أكثر؛ ألنه يؤ ِّدي بالضرورة
إلى إضعاف ظاهرة التطرف ومجاالته األخرى.

ثم اشترك مم ِّثلو الدول يف النقاش واحلوار وتبادل األفكار ،وتناولوا عد ًدا من

🔸

اإليجابي يف محاربة اإلرهاب ،وأثر األسرة يف وقاية أفرادها من التطرف
َ
وخطر توظيف جماعات التطرف العنيف
فكر متطرف.
العنيف ،والتصدِّي لك ِّل ٍ

🔸

املوضوعات التي تخدم املجال الفكري ،مثل :األساليب املناسبة إلبراز اجلانب

وتنظيماته اإلرهابية وسائ َل التقنية العصرية ووسائل التواصل االجتماعي يف

🔸

امتد النقاش إلى التدريب على معرفة
املضا َّدة لهذا االستخدام والتوظيف .ثم
َّ

🔸

ترويج أفكارهم ،واإلغراء مبعتقداتهم .وأهمية وضع اخلطط اإلستراتيجية
عوامل التطرف العنيف ،والوقوف على مؤشراته وأساليبه يف االستقطاب

والتجنيد ،والتدريب على برامج إعادة التأهيل والدمج.
واقتراحات وتوصيات
نتائج
ٌ
ُ

التطرف العنيف" واحلوار املرافق لها كثي ًرا
"مستجدات
أثمرت ورشة عمل
َّ
ُّ

من النتائج واالقتراحات والتوصيات ،من أهمها:
 )1النتائج:

🔸
ً
مجال رح ًبا يف تقدمي املقترحات والتوصيات ،وعرض اآلراء
🔸 🔸أتاحت الورشة

🔸أبدى جميع املشاركني يف الورشة رضاهم وتفاعلهم مع املوضوعات والرؤى املطروحة.

🔸

🔸استشعر املشاركون يف الورشة الرغب َة الصادقة من قِ بَل التحالف
باالضطالع مبسؤولياتهم؛ لتحقيق ما ُوجدوا من أجله.

🔸العمل على تدريب املد ِّربني يف دول التحالف؛ من أجل إتقان عملهم يف
املجال الفكري بعد عودتهم إلى بالدهم.
🔸تقدمي ورقة عمل أو محاضرة لتفكيك بعض مصطلحات مفهوم التطرف
وعالقته باإلرهاب.
َ
🔸تخصيص ورشة عمل ملناقشة أسباب التطرف العنيف ،تشمل األسباب
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للتطرف.

 )3التوصيات:
🔸االستمرار يف عقد حلَقات عمل يف محاربة التطرف بجميع أشكاله
مستجدات
وأنواعه؛ ألهمية هذه احللَقات يف تبادل اخلبرات ،وعرض
َّ
ظاهرة التطرف العنيف يف دول التحالف ،وجتارِ بها ومناهجها يف مكافحته
وحتييد خطره.
ً
جدول لورش عمل يف املوضوعات املهمة التي أشار
🔸وضع اإلدارة الفكرية
إليها املشاركون .وقد أُحيلت هذه االقتراحات والتوصيات إلى اإلدارة

🔸
🔸

واملداخالت.

🔸أث َرت تعقيبات املشاركني ومداخالتهم والردود عليها موضوعات الورشة.
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الفكرية يف التحالف؛ ألجل دراستها وتطويرها ،باالستعانة مبمثلي
الدول يف املجال الفكري ،لوضع املناسب منها حتت التطبيق العملي
وفق أولويته.

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ندواتنا

حرب العصابات
المفضل
َّ
أسلوب التنظيمات اإلرهابية
ُ

مرت احلروب بأطوار مختلفة على مدار التاريخ ،ف ُعرف أقدمها بحرب اجليل
َّ
األول ،وهي احلروب التقليدية بني دولتني وجيشني نظاميني ،واستم َّرت هذه
املرحلة من عام 1648م ،وهو عام توقيع معاهدة "وستفاليا" يف أملانيا ،التي
أسست لبداية عصر الدولة صاحبة السيادة على أرضها ،حتى عام 1960م .ثم
تلتها حرب اجليل الثاني ،وهي حرب العصابات بني جيش نظامي وجماعات
مسلَّحة .ثم ظهر مصطلح حرب اجليل الثالث ،وهي التي وصفها اخلبراء
باحلرب االستباقية أو الوقائية .ثم شاع مصطلح حرب اجليل الرابع يف عام
1989م ،وهي التي ال جتري بني جيش وآخر ،وال تكون صدا ًما مباش ًرا بني دولة
وأخرى؛ بل تستخدم فيها الدولة َّ
كل الوسائل واألدوات املتاحة إلضعاف العد ِّو
وإنهاكه وإجباره على اخلضوع إلرادتها دون حتريك أي جندي.
اإلرهابيون وحرب العصابات
التنظيمات اإلرهابية على اتباع أسلوب حرب العصابات ،ولم يخالف يف
دأبت
ُ
ذلك إال (تنظيم داعش) عندما سيطر على أجزاءٍ من أراضي سوريا والعراق
وح ِّررت
عام 2015م واتبع أسلوب احلرب التقليدية ،ولكنه لم يلبث أن ُهزم ُ
األراضي التي كان يسيطر عليها ،فعاد إلى أسلوب حرب العصابات مرة أخرى.
موضوعا لندوة
وهذه ال َعالقة الوطيدة بني اإلرهابيني وحرب العصابات كانت
ً
توعوية يف مركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض،
قدمها يوم اخلميس  11مارس
وعالقتها باإلرهاب)َّ ،
بعنوان( :حرب العصابات َ
2021م ٌّ
كل من العميد الركن يحيى بن محمد عسيري ،مم ِّثل اململكة العربية
واملقدم اجلوي الركن زكي بن يحيى الرواحي،
السعودية املكلف يف التحالف،
َّ
مم ِّثل سلطنة ُعمان.

يف بداية احملاضرة أشار العميد عسيري إلى أنه لم يخ ُل عص ٌر من العصور من
ُ
واصطلح حدي ًثا
جماعات تقاتل بطريقة مخالفة ألساليب اجليوش التقليدية،
على تسميتها (حرب العصابات) ،وهي أح ُد أنواع احلروب غير النظامية التي
العدد  - 26أبريل 2021م

والسلم محلِّ ًّيا
أصبحت ظاهر ًة عاملية ،وباتت خط ًرا يهدِّد األمن واالستقرار
ِّ
وإقليم ًّيا و َدول ًّيا.
َجالء معنى المصطلح
َ
طرف
حرب يكون أح ُد
املقدم الرواحي معنى "حرب العصابات" بأنها
أوضح
َّ
ٌ
القتال فيها جنو ًدا غير نظاميني ،يهاجمون عد َّوهم كلما سنحت لهم فرص ٌة
مكان آمن .فهي حرب غير تقليدية بني مجموعات ذات
مناسبة ،ثم يف ُّرون إلى ٍ
هدف واحد وبني جيش تقليدي َّ
منظم .وتتك َّون هذه املجموعات من َو َحدات قتالية
مدعمة بتسليح َّ
ونوعا من تسليح اجليوش التقليدية،
أقل عد ًدا
صغيرة نسب ًّيا
ً
َّ
أسلوب املباغتة يف القتال ،وتتجنَّب االلتحام لعدم تكافؤ الفرص ،وتلجأ إلى
وتتَّبع
َ
َ
معارك صغيرة تتخ َّير أماكنها وأوقاتها بد َّقة؛ لتكون أنكى وأوجع للخصم.
خوض
حرب العصابات إلى العدول عن
وغال ًبا ما تضط ُّر القوات النظامية التي تواجه
َ
وبي الرواحي الفرو َق
أساليبها التقليدية إلى أساليب حرب العصابات نفسهاَّ .
بني حرب العصابات واحلروب التي قد تشتبه بها؛ مثل :احلرب األهلية،
واملقاومة الشعبية ،والثورة ،والعصيان والتم ُّرد .فاحلرب األهلية تنشأ بني
مجموعتني أو مجموعات متكافئة يف بلد واحد ،مثل احلرب األهلية اللبنانية
(1990 1975-م) .واملقاومة الشعبية نوع من الدفاع التلقائي غير َّ
املنظم ،يلجأ
ٍّ
محتل أو آخذ يف االحتالل ،مثل املقاومة الشعبية
إليه الشعب ملقاومة جيش
اجلزائرية لالحتالل الفرنسي (1960 1830-م) .لذا تع ُّد الثورة حد ًثا سياس ًّيا
كبي ًرا ،يقلب األوضاع يف ٍ
دولة ما؛ ليرتفع مبستوى الواقع إلى مستوى اآلمال
الوطنية ،مثل الثورة "البلشفية" التي حدثت بني عامي (1921-1917م) .أما
ٌ
الدولة ،سواء كان مسلَّ ًحا أو غير مسلَّح.
العصيان والتم ُّرد فعم ٌل
مخالف لقانون َّ
عناصر حرب العصابات
استعرض العميد عسيري العناص َر األربعة حلرب العصابات ،وهي:
 )1اإلستراتيجية ،وأهم قواعدها:
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ندواتنا

🔷
🔷 🔷جتنُّب احلسم العسكري.
🔷 🔷احلرص على احلسم السياسي.
🔷 🔷احلرص على التأييد الشعبي.
الدولي.
🔷 🔷العمل على كسب التأييد َّ

🔷العمل مع تنظيم عقائدي ،أو سياسي ،أو وطني.

 )2التكتيك ،ويتعلَّق بأسلوب تنفيذ العمليات يف املعارك املختلفة ،ويتخذ يف

رئيسني هما :الكمني واإلغارة .وأهم قواعده هي:
حرب العصابات شكلني
َ

🔷
🔷 🔷احلذر الدائم من حصار العدو.
🔷 🔷االعتماد التام على التخ ِّفي باالختالط بالسكان احمللِّيني.
🔷 🔷حتصني قواعد التدريب واالنطالق وجتهيزها للدفاع عنها عند اللزوم،
🔷الهدف هو املقاومة ال حتقيق النصر.

مع إمكانية التخلِّي عنها.

🔷
🔷 🔷الس ِّرية التا َّمة يف التحركات.
الهجمات غير النمطية؛ لتحقيق املفاجأة على العدو.
🔷 🔷تنويع
َ
🔷 🔷مهاجمة العدو يف أثناء حتركاته؛ لسهولة اإليقاع به.
🔷 🔷االعتماد على اجلهود الذاتية وغنائم العمليات الناجحة.
🔷استخدام مخازن صغيرة متفرقة لإلعاشة والذخيرة.

ص اجلماعات يف حرب العصابات على االستفادة
)3
ُّ
التقدم العلمي ،حترِ ُ
من التق ُّدم العلمي ،سواء يف االتصاالت أو غيرها من املجاالت؛ لتحقيق
األهداف املرج َّوة.

 )4اخلطة ،توظيف العناصر الثالثة السابقة يف الزمان واملكان املناسبني؛

وأورد العميد عسيري أمثل ًة على َعالقة اجلماعات اإلرهابية باملجاالت األربعة
السابقة ،مب ِّينًا إن "تنظيم داعش اإلرهابي" قد َّ
وظف اجلانب الفكري باستخدام
قادته للخطاب الديني ،كأبي بكر البغدادي ،واستخدم وسائل اإلعالم ،وال
س َّيما وسائل التواصل االجتماعي ،وألعاب الفيديو إليصال مبادئه ،وحصل
على التمويل من تهريب النفط يف العراق وسوريا ،وجنَّد األطفال وهاجم القوات
احلكومية للحصول على الذخائر واألسلحة.
اخلطاب الديني لقادتها سندًا فكر ًّيا
وكذلك استخدمت "جماعة بوكو حرام"
َ
لها ،وسخَّ رت وسائل التواصل اإلعالمي املتاحة للترويج لها ،وم َّولت نشاطاتها
ببيع العاج والذهب واألملاس ،وجنَّدت األطفال وهاجمت القوات احلكومية
للحصول على الذخائر واألسلحة.
َّ
يشذ "تنظيم القاعدة اإلرهابي" عن هذا ،فمن الناحية الفكرية استخدم
ولم
اخلطابات الدينية لقادته مثل أسامة ابن الدن ،وأمين الظواهري ،وقادة
املنظمات التي بايعته أو ساندته .واستخدم وسائل التواصل االجتماعي وألعاب
الفيديو إليصال أفكاره ،واعتمد يف متويله على التنظيمات التي أعلنت والءها
له ،وعلى بعض املتعاطفني مع التنظيمَّ .
ووظف خبرات محاربيه القُدامى ممن
خاضوا جترِ ب َة احلرب يف أفغانستان من الصف األول والثاني والثالث ،يف
التجنيد والقتال.
دروس مستفادة
املقدم الرواحي الندوة ببيان الدروس التي ميكن أن تستفي َد منها ال َو َحدات
ختم َّ
أسلوب
العسكرية النظامية يف مواجهتها للتنظيمات اإلرهابية التي تستخدم
َ
حرب العصابات ،ومنها:

🔷

لتحقيق االنتصار .وتعتمد على أمور هي :الهدف ،والطاقة ،واألسلوب ،ووضع
القوات يف مرحلة املفاوضات.

العالقات الوطيدة
جوانب َ

🔷
🔷 🔷تطوير خطط العمليات املشتركة الدفاعية والهجومية على اجلماعات
🔷حتليل أفضل مناطق عمليات حرب العصابات واجلماعات اإلرهابية.

تناول العميد عسيري َعالقة حرب العصابات الوطيدة باجلماعات اإلرهابية؛
من اجلوانب الفكرية واإلعالمية واملالية والعسكرية.

🔷

فكريا :تُدرك اجلماعات اإلرهابية أن اإلنسان كائ ٌن عاقل اجتماعي يتأ َّثر
ًّ
بد أن يكون لديه دافع فكري التخاذ قراراته ،وال
ويؤ ِّثر فكر ًّيا فيمن حوله ،وال َّ
ِ
ص على أن يكون لها قادةٌ مؤ ِّثرون يجذبون
س َّيما
القرارات املصيرية ،ولهذا حترِ ُ

🔷

إعالميا :تشير التجارِ ُب البشرية إلى أن اجلماعات تبدأ صغيرة ثم تزداد
ًّ
حج ًما وتوس ًعا ،وحتى تص َل إلى هذه املرحلة حتتاج إلى االنتشار بني الفئات
املسته َدفة ،ولن حتص َل على ذلك إال بتوظيف الدعاية اإلعالمية املؤ ِّثرة،

🔷

املتوهمة ،وتسعى جلذب املؤيدين من اخلارج ،أو الذين يشابهونها
للترويج لقوتها
َّ

🔷

اآلخرين إليهم بقوة حجتهم وصرامة قيادتهم.

فتستخدم اخلطابات الر َّنانة التي تستثير العواطف ،وتن ِّفذ العمليات الصغيرة
التوجه واألهداف واملصالح.
يف
ُّ

ماليا :إن التمويل هو األساس الذي يوصل اجلماعات إلى غاياتها يف
ًّ
االنتشار والسيطرة على الشعوب ،لذلك جتد بني هذه اجلماعات وعصابات

اجلرمية املنظمة َعالقات مصالح مالية مشتركة ،على ما بينهما من اختالف
التوجهات واألهداف.
ُّ

عسكريا :تُ َع ُّد وسائل حرب العصابات من أفضل وسائل اجلماعات اإلرهابية
ًّ

لضمان بقائها وانتشارها؛ بل والتأثير يف قرارات الدول.

🔷تطوير أساليب القتال للقوات؛
ليناسب حرب العصابات ،من حيثُ
َ
التدريب على مختلِف البيئات اجلغرافية (اجلبلية ،الغابات ،الصحاري،
املدن) ،وإيجاد أنظمة القتال احلديثة والتسليح الذي يناسب تكتيكات
حرب العصابات.

اإلرهابية التي تنتهج حرب العصابات.

🔷حتقيق أفضل تنسيق بني اجلهات العسكرية واألمنية يف تبادل املعلومات
والعمليات املوجهة إلى العصابات واجلماعات اإلرهابية.
املختصة يف الدول الشقيقة والصديقة حملاربة
🔷تنسيق التعاون بني اجلهات
َّ
اإلرهاب ،وتبادل املعلومات واخلبرات ملواجهة اجلماعات اإلرهابية،
الدولي
الدولي مثل "التحالف َّ
وتنفيذ العمليات املشتركة على الصعيد َّ
ضد داعش".
َّ
🔷تطوير قواعد االشتباك يف أثناء بناء القوات العسكرية التي تواجه
اجلماعات اإلرهابية.
حروب العصابات.
🔷تطوير القيادة املشتركة للحروب غير النظامية ،ومنها
ُ

ِ
اجلماعات اإلرهابي َة
ص العميد عسيري يف نهاية احملاضرة إلى تأكيد أن
ثم َخل َ َ
منهجا وطريقة يف العصر احلديث
التي تتَّخذ من أسلوب حرب العصابات
ً
الدوليني،
تسير عكس سير التاريخ ،فهي تستهدف زعزع َة األمن
والسلم َّ
ِّ
اجلماعات
وإضعاف األساس الذي قامت عليه الدو ُل احلديثة .وقد فتحت هذه
ُ
والتنظيمات بفكرها وآرائها املخالفة ملا هو معمول به يف دولها ،الباب على
مِ صراعيه ملطالبة الدول املتض ِّررة واألمم املتحدة لهذه الدول باتخاذ اإلجراءات
الدولي.
احلازمة معها ،وإال تكون ُعرض ًة للمحاسبة مبوجب القانون َّ
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داعش ووسائلها اإلعالمية في ِّ
بث الرسائل اإلجرامية

وقد سخَّ ر التنظيم اإلرهابي إعالمه يف ترويج عقيدته التي تؤمن بنهاية العالم،
التي استوردها من الغرب ،وحتديدًا من املف ِّكر األمريكي صامويل هنتنغتون
صاحب كتاب "صراع احلضارات" ،واملف ِّكر األمريكي اآلخر فرانسيس فوكوياما
صاحب كتاب "نهاية التاريخ" ،وهما من ر َّوجا فكرةَ أن العالم ُمقدِ ٌم على صراع
عقائدي بني األديان ،وال س َّيما الديانتني املسيحية واإلسالم.

قصة تنظيم داعش اإلرهابي مع اإلعالم ٌ
كثيرا عن
ثرية ومعقَّ دة ،وتختلف ً
إن َّ
التنظيم اإلرهابي يف توظيف
قصص التنظيمات اإلرهابية األخرى ،فقد بالغ
ُ
نوعا من اجلهاد .وعلى الرغم من اندحار التنظيم اإلرهابي،
اإلعالمَّ ،
وعده ً
لكن خالفته االفتراضية
وحترير األراضي التي أعلن خالفتَه املزعومة فيهاَّ ،
على شبكة اإلنترنت ال تزال تقاوم ،وت ُب ُّث رسائلها املسمومة يف كل آن.

وقد استلهم عد ٌد من ِّ
الصدام والصراع من
منظري التنظيم اإلرهابي فكرةَ ِّ
التوحش" ،الذي ميكن
هذين املف ِّك َرين ،فأصدر أبو بكر ناجي كتاب "إدارة
ُّ
ِّ
املنظر اآلخ ُر فهو املدعو
َع ُّده العقيدةَ القتالية لتنظيم داعش اإلرهابي .أما

نصات
كان الظهور األول للجهاز اإلعالمي لتنظيم داعش اإلرهابي يف ِم َّ
ُ
قرابة  60ألف
التواصل االجتماعي عام 2012م ،وبحلول عام 2014م كان هناك
املنصات ُت ِّجد "داعش" ،أو ُيديرها أنصا ُر التنظيم اإلرهابي.
حساب على تلك َّ
وذكرت شركة تويتر يف العام الالحق أنها حظرت أكث َر من  125ألف حساب؛
وحدثت الشركة األرقام عام
بسبب إظهار التعاطف مع التنظيم اإلرهابي،
َّ
2016م ِّ
مؤكد ًة أنها حذفت ما يزيد على  325ألف حساب!

أبو املنذر ِّ
الشنقيطي أو (غوبلز داعش) الذي انبرى للدفاع عن التنظيم أمام
أعدائه من املسلمني أو غيرهم .أما أبو احلسن املهاج ُر فهو الفقيه الشرعي
األزدي تأصيل جواز
للتنظيم بكتاباته ،وأشهرها "مسائل يف فقه اجلهاد" ،وتو َّلى
ُّ
واختص تركي البنعلي بر ِّد ُشبهة خروج
القتل والتمثيل يف ُجثث أعداء التنظيم،
َّ
التنظيم عن اإلسالم.

وقد استعرض مركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،هذه
القضي َة املهمة يف َحلْقة نقاش بعنوان( :داعش ووسائلها اإلعالمية يف ِّ
بث
قدمها العقي ُد الركن الط َّيار علي محمد محمود ،مم ِّثل
الرسائل اإلجرامية)َّ ،

ناد
"هايبر ماركت" ال ٍ
وأشار العقيد علي محمود إلى أن هناك رسال ًة ُمعلنة لتنظيم داعش اإلرهابي
تتلخَّ ص يف اآليات  20إلى  22من سورة التوبة ،وهي قوله تعالى﴿ :ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا
الل ِب َأ ْم َوالِهِ ْم َوأَنف ُِسهِ ْم أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِعن َد َّ ِ
اه ُدوا ِف َسبِيلِ َّ ِ
الل
اج ُروا َو َج َ
َو َه َ
َوأُولئ َ
ض َو ٍان َو َجن ٍ
َّات َّل ُه ْم فِ ي َها
ِك ُه ُم الْفَا ِئزُو َن ( )20يُ َب ِّش ُر ُه ْم َربُّ ُهم ِب َر ْح َم ٍة ِّمنْ ُه َورِ ْ
َ
َّ
َ
لكن الرسالة التي
نَعِ ي ٌم ُّمقِ ي ٌم
()21خالِدِ ي َن فِ ي َها أَبَدًا إِنَّ الل ِعن َدهُ أَ ْج ٌر َع ِظي ٌم﴾ َّ
يُفصح عنها مف ِّكرو التنظيم تتلخَّ ص يف احلاجة إلى القتل والترويع والتصفية
البشرية؛ لبثِّ الرعب يف قلوب األعداء واألتباع على حدٍّ سواء.

مملكة البحرين لدى التحالف ،يوم األربعاء  17مارس 2021م مبدينة الرياض،
وتناول فيها محاور عدة نعرض لها فيما يأتي.
ترويج نهاية العالم
وصف العقيد علي محمود تنظي َم داعش اإلرهابي بأنه من أكثر التنظيمات
ٍ
عدد
اإلرهابية انتشا ًرا على الصعيد اإلعالمي ،فقد جنح يف استقطاب
مدة قصيرة نسب ًّيا ،مستفيدًا من التق ُّدم التِّقني،
كبير من املوالني واألتباع يف َّ
والفضاء اإلعالمي املفتوح .إال أن هذا النجا َح لم يكن ليتح َّق َق لوال اجتما ُع ٍ
عدد
من العوامل التي م َّهدت الطري َق نحو اختراق عقول كثير من املخدوعني واملغ َّرر
بهم من الشباب ،على اختالف أعراقهم وأجناسهم.

بد له من التفكير
وقبل أن يقوم تنظيم داعش اإلرهابي بنشر رسالته كان ال َّ
يف فلسفة التسويق ،وهنا استفاد التنظيم اإلرهابي من أخطاء تنظيم القاعدة
اإلرهابي ،الذي َع َّد نفسه ناد ًيا حصر ًّيا للن َُّخب اجلهادية ،فلم يجذِ ب الكثي َر
من األتباع واملؤ ِّيدين ،يف حني اعتمد تنظيم داعش سياس َة التسويق التي تتَّب ُعها
محا ُّل (هايبر ماركت)؛ إذ يتن َّوع األتباع يف َ
رغباتهم وميولهم وحاجاتهم الفكرية
والعاطفية والنفسية .ومن هذا املنطلق استفاد التنظيم من الثورة التقنية
والفضاء اإلعالمي ال َّرحب ،فتن َّوعت أساليبه ووسائله اإلعالمية؛ باتخاذه
متح ِّد ًثا رسم ًّيا (وهو مصطلح تبنَّاه التنظيم من السياسة اإلعالمية الغربية)،
ِّ
كالشعر واألناشيد ،إضافة إلى اإلعالم املرئي
واستفادته من اآلداب والفنون،

وتناول العقيد عناص َر عملية االتصال (من ُم ِ
رسل ،ورسالة ،ووسيلة ،ومستقبِل،
َ
األهداف اإلعالمية
ور ِّد فعل) ،وط َّبقها على إعالم تنظيم داعش ،مشي ًرا إلى أن
ِ
(املرسل) واضحة ،وميكن حتدي ُدها يف كسب ثقة اجلمهور ،وجتنيد
للتنظيم
املؤمنني بأفكار التنظيم ،وجلب املؤ ِّيدين ،والدفاع عن التنظيم ،وتهديد
املدعاة للتنظيم ،وإرساخ الرعب يف
املعارضني وتخويفهم ،وترويج االنتصارات َّ
قلوب أعدائه.

العدد  - 26أبريل 2021م
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واملسموع واملقروء ،ووسائل التواصل االجتماعي ،التي مت َّكن بها من جذب أكبر
عدد من اجلمهور.

وقد وجد التنظيم تلك البيئ َة املنشودة يف الفئات العمرية الصغيرة ،ذات التعليم
واملهمشني ،إضاف ًة إلى ٍ
عدد كبير من الفتيات الالتي لم
احملدود من األقلِّيات
َّ
ويتهن الفكرية والعاطفية.
يحدِّد َن ُه
َّ

وسائل إعالم التنظيم اإلرهابي
تناول العقيد بالتحليل الوسائ َل اإلعالمية التي أنشأها تنظيم داعش اإلرهابي،
وسخَّ رها لتحقيق أهدافه ،فقد أصدر التنظي ُم اإلرهابي أو َل مجلَّة شهرية
باللغتني العربية واإلجنليزية يف  5يوليو 2014م ،وكانت توزَّع يف مناطق سيطرته
يف سوريا والعراق ،لكنَّها أُغلقت يف يوليو 2016م .ثم أطلق مجلَّة جديدة يف
سبتمبر 2016م ،ظهرت بعد وفاة املتحدِّث باسم التنظيم أبي محمد العدناني،
بعدة لغات ،منها :اإلجنليزية والفرنسية
وكانت تُنشر على شبكة اإلنترنت َّ
واألملانية والروسية واإلندونيسية واألوردية واألويغورية ،لكنها أُغلقت ً
أيضا
يف العام الالحق ،بعد إعالن العراق هزمي َة التنظيم اإلرهابي يف غرب ِنيْنَوى.

ويف هذه البيئة جنح تنظي ُم داعش اإلرهابي بإستراتيجيته اإلعالمية يف
ثوب اإلرهاب والعنف ،بآلة إعالمية تستند إلى
اختطاف ال ِّدين ،وألبسه َ
َّ
ٍ
مخطط له بعناية ،مع توا ُفر التمويل والعمل العسكري الذي
وفكر
فلسفة
ٍ
ٍ
انتصارات صغيرة ،ولكنَّها ال حتسم
اعتمد نه َج حرب العصابات التي حت ِّقق
احلروب الكبيرة.
َ
وأ َّكد ممثل مملكة البحرين أن األسئلة املهمة يف احلرب على اإلرهاب ال تتعلَّق

بهزمية تنظيم داعش فقط؛ بل بأيِّ خطر مستقبلي مماثل له ،أو مختلف
نناهض تنظيم داعش اإلرهابي أو ما كان
عنه ،ومن أهم هذه األسئلة :كيف
ُ
على شاكلته إعالم ًّيا؟ وما الرسائ ُل املضا َّدة الواجب تَبنِّيها يف احلرب على

بعدها أصدر ديوان اإلعالم املركزي التابع للتنظيم اإلرهابي صحيفة أسبوعية
رسمية يف عام 2014م ،وال تزال مستم َّرة يف الصدور حتى اآلن .وتتناول
الصحيفة األخبا َر احمللِّية والعاملية ،وعمليات التنظيم ،إضافة إلى حوارات
صحفية ،وموضوعات دينية وتربوية.
َ

جناحا يف
التنظيمات املتطرفة العنيفة؟ وما أفض ُل الوسائل اإلعالمية وأكثرها
ً
هذه احلرب؟ وأخي ًرا :كيف ميكننا حماي ُة اجلمهور املسته َدف من تأثير رسائل
تنظيم داعش اإلجرامية؟

ويف اإلعالم املرئي واملسموع أطلق التنظي ُم اإلرهابي عام 2014م محط ًة إذاعية
تبثُّ باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية والروسية والتركية والكردية ،وقد
أُغلقت مطلع العام املاضي 2020م .وأنشأ مؤسس َة إنتاج يف يناير 2014م ،وهي
متخصصة يف إنتاج الصوتيات من األناشيد واحملاضرات .وبلغ ما أصدرته
ِّ
أكث َر من  150نشيدًا باللغة العربية .ويف  4مايو 2016م أطلقت مؤسسة (البتَّار)
املناصرة للتنظيم تطبي ًقا يتيح ملستخدميه االستما َع إلى األناشيد التي ينتجها
التنظيم على هواتفهم احملمولة.

الحلْ قة
ختام َ
يف ختام ا َ
حللْقة النقاشية ذكر العقي ُد الطيار علي محمود أنه من الضروري
مناهض ُة إعالم تنظيم داعش اإلرهابي بالوعي املجتمعي الذي يستوعب املعنى
احلقيقي لإلسالم ،وال جت ُّره العواطف نحو املعاني املسمومة ،التي تستهدف
ِ
فئات الشباب املسلم املتح ِّمس.
وينبغي القيا ُم بعدد من ا ُ
خلطوات الواقعية ل َد ْرء خطر التنظيمات املتطرفة

العنيفة؛ كتحصني النَّشء من الفكر املتطرف العنيف ببرام َج تربوية توعوية،
وموا َّد ترفيهية ِ
ذات محتًوى هادف ،وغرس قِ يَم التسامح التي يحثُّ عليها
الدِّين اإلسالمي احلنيف ،ومحاربة التقسيم الديني واملذهبي والعِ رقي

وأسس التنظيم وكالة إخبارية يف شهر أغسطس عام 2014م ،وهي وكال ُة أنباءٍ
َّ
ٌ
تختص بنشر األخبار العاجلة واألنباء السياسية والعسكرية
رسمية للتنظيم،
ُّ
على مدار الساعة ،وبثِّ تسجيالت مص َّورة ملعارك التنظيم اإلرهابي ،وما يتعلقَّ
بها ،ومتتلك الوكالة تطبي ًقا ُرفع ً
أول على متجر جوجل ثم ُحذف.

والطبقي ،ووضع حلول عادلة للمشكالت االجتماعية؛ كاأل ِّمية والفقر وال َبطالة.
وحتقيق التنمية البشرية املـُستدامة ،وحرمان اجلماعات املتطرفة العنيفة من
الفضاء اإلعالمي ،والتحذير من خطر رسائلها ،ووضع ا ُ
خلطط اإلستراتيجية

المستهدف
الجمهور
َ
يخص اجلمهور املسته َدف فقد اعتمد تنظيم داعش اإلرهابي حتدي َد
أما ما
ُّ
البيئة اخلِ صبة التي ميكن تشبي ُهها ببيئة زراعة نبات الفِ طر "املشروم" ،وهي
البيئة املـُظلمة والرطبة الباردة ،دون حاجة إلى مزيد من الرعاية واالهتمام.

والسياسات التنفيذية يف املجال اإلعالمي؛ حملاربة نشاطات التنظيمات

اإلرهابية والعنيفة ،وتعرية األفكار املتطرفة العنيفة من ردائها الديني الزائف،

وكشف أهدافها احلقيقية.
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ورشة عمل

المستجدات في مجال محاربة تمويل اإلرهاب
َّ

عقد مرك ُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره بالرياض
(املستجدات يف مجال محاربة متويل
ورشة عمل يف  23مارس 2021م بعنوان:
َّ
اإلرهاب) بحضور األمني العام املكلَّف اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد
املغيدي ،ومم ِّثلي الدول األعضاء.
قدم الورشة األستاذ عبد اهلل بن عبد الرحمن املديفر ،مدي ُر إدارة محاربة
َّ
متويل اإلرهاب بالتحالف ،بدأها ببيان الهيكل التنظيمي إلدارته ،وهدفها
املستجدات
اإلستراتيجي ،وواجباتها ،ومبادراتها .ثم أدار النقاش يف موضوع
َّ
ً
متناول االحتياجات املقت َرحة ،والتحدِّيات،
يف مجال محاربة متويل اإلرهاب،
الص َدد.
واملستجدات َّ
َّ
الدولية يف هذا َّ

¨تقدمي استشارات لتطوير إجراءات العمل يف مجال محاربة متويل اإلرهاب
يف املؤسسات الراغبة من الدول األعضاء.

¨تنسيق برامج تدريبية خاصة يف الدول األعضاء الراغبة؛ لتعزيز ق ُدراتها
يف مجال الوقاية والكشف واإلبالغ وتبادل املعلومات.

واجبات اإلدارة ومبادراتها
أوضح األستاذ املديفر واجبات إدارة محاربة متويل اإلرهاب بالتحالف ،على
النحو اآلتي:

هيكل اإلدارة وأهدافها
ذكر األستاذ املديفر أن إدارة محاربة متويل اإلرهاب بالتحالف تتو َّلى التخطيط
والتنسيق والتدريب على البرامج واألنشطة املتعلِّقة بتخصصها ،يف ثالثة أقسام
رئيسة ،هي:

¨حتديد أفضل الطرائق واملمارسات يف محاربة متويل اإلرهاب.
¨دعم التحالف يف حتديد األولويات ،واإلسهام يف تطوير مبادرات محاربة
متويل اإلرهاب وتنفيذها.
الصلة ،وحتسني متطلَّبات جمع
¨دعم إدارات مركز التحالف وأقسامه ذات ِّ
املعلومات عن محاربة متويل اإلرهاب.

الدولية ملكافحة غسل
◄قسم التشريعات ،ويُعنى بالتشريعات واملعايير َّ
األموال ومحاربة متويل اإلرهاب.

الدولية يف مجال محاربة متويل اإلرهاب،
¨التوعية بالتشريعات واجلهود َّ

بجدوى إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل
◄قسم العمليات ،ويُعنى َ
الدولية.
اإلرهاب ،واالمتثال للتوصيات َّ

املختصني يف مجال محاربة متويل اإلرهاب.
¨تدريب
ِّ

◄قسم األخطار ،ويُعنى بتقومي أخطار غسل األموال ومتويل اإلرهاب
الصلة.
وتقديرها ،وتت ُّبع سواها من التهديدات ذات ِّ

وتقدمي االستشارة للتحالف.

¨املشاركة يف تطوير إستراتيجية التحالف ،بإيجاد ُم َ
دخالت متعلِّقة
مبحاربة متويل اإلرهاب.

¨اقتراح البرامج واملبادرات والدراسات واألنشطة يف مجال محاربة متويل

وأ َّكد األستاذ املديفر أن إدارة محاربة متويل اإلرهاب بالتحـالف تضطلع
بتحقيق الهدف اإلستراتيجي الثالث للتحالف ،وهو :إعداد تدابي َر ُمجدية تعزِّز
عمليات الوقاية واالكتـشاف ،واحل ُّد من عمليات متويـل اإلرهاب .وتسعى إلى
حتقيق هذا الهدف اإلستراتيجي باتِّباع ٍ
عدد من اإلجراءات ،من أه ِّمها:

عليها؛ لالستفادة من خبرات الشركاء وقدراتهم وإمكاناتهم؛ لدعم قدرات

¨توقيع شراكات مع اجلهات املعنية يف مجال محاربة متويل اإلرهاب.

الدول األعضاء يف التحالف وعملياتها يف مجال محاربة متويل اإلرهاب.

العدد  - 26أبريل 2021م
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اإلرهاب ،بالتنسيق مع اإلدارات املعنية.
¨اقتراح شراكات مع منظمات محاربة متويل اإلرهاب ،وتطويرها واحلفاظ

ورشة عمل

¨اقتراح قدرات جديدة أو ُمنقَّحة؛ إلحداث تطوير مستمر لقدرات التحالف
وخبراته يف مجال محاربة متويل اإلرهاب.

مستجدات َدولية في محاربة تمويل اإلرهاب
َّ

ِ
اجتماعات دورتها َر ْقم ( )32فيما بني 11
أقامت مجموعة العمل املالي (فاتف)
عددا من املشاريع
و 25فبراير 2021م ،وأطلقت املجموع ُة يف هذه االجتماعات ً

املختصة يف الدول األعضاء
وتقوم اإلدارة بإعداد برام َج تدريبية للجهات
َّ
وتنسيقها ضمن (مبادرة بناء) ،وتقدمي استشارات للجهات املختصة يف الدول

واملبادرات اإلستراتيجية من أبرزها:

األعضاء ضمن (مبادرة خبرات) ،وإعداد برنامج التدريب القانوني على مكافحة

 )1مشروع التخفيف من النتائج غير املقصودة ملعايير مجموعة العمل املالي

متويل اإلرهاب ضمن (مبادرة دليل) .والغرض من هذه املبادرات الثالث هو
احل ُّد من عمليات متويل اإلرهاب.

ويعنى بأربعة مجاالت رئيسة:
ُ

1 .االستبعاد املالي ،أي إبعاد األفراد من النظام املالي الرسمي ،وحرمانهم
من الوصول إلى اخلِ ْدمات املالية األساسية.

االحتياجات واالقتراحات

2 .تقييد الوصول إلى اخلِ دمات املالية.

ثم ناقش املجتمعون االحتياجات املقت َرحة يف مجال محاربة متويل اإلرهاب،

وقدم ممثلو الدول عد ًدا من االقتراحات نذكرها فيما يأتي:
َّ

3 .قمع قِ طاع املنظمات غير الربحية ،بترك تنفيذ نهج مجموعة العمل املالي
القائم على األخطار.

دعا خالد عرب ممثل أفغانستان يف مجال محاربة متويل اإلرهاب ،إلى ضرورة
ً
التدريب
مجال مه ًّما يف هذه املبادرات ،وأن يتناول
العناية بالتدريب؛ بوصفه
ُ

4 .التهديدات التي تتع َّرض لها حقو ُق اإلنسان األساسية الناجمة عن إساءة

ممثلي الدول األعضاء يف التحالف ،والعاملني يف جهات مكافحة متويل اإلرهاب

يف الدول األعضاء ،مثل َو َحدات التح ِّريات املالية ،وجهات التحقيق واستخراج
األد َّلة ،والرقابة والقضاء.
وقدم ممثل اإلمارات العميد الركن راشد محمد الظاهري اقتراحني؛
َّ
األول :إعطاء التحالف األولوي َة يف الدعم واملساندة للدول األعضاء التي

تزداد أخطا ُر متويل اإلرهاب لديها ،أو تُصنَّف يف قائمة الدول املتهمة بتمويل
اإلرهاب؛ ملساعدتها ببرامج مكافحة متويل اإلرهاب التي ين ِّفذها التحالف.
والثاني :إنشاء قسم يف إدارة مكافحة متويل اإلرهاب مبركز التحالف للتنسيق
متخصصني لديها يف مكافحة متويل اإلرهاب،
مع الدول األعضاء؛ الستقبال
ِّ

بحسب رغبتها ،يشاركون يف تقدمي احملاضرات وبرامج التدريب.
َ

وقدم ممثل البحرين العقيد الط َّيار الركن علي محمد محمود اقتراحني؛
َّ

استخدام معايير مجموعة العمل املالي.

وستنفذ مجموعة العمل املالي هذا املشروع على مرحلتني؛ األولى :البحث
واملشاركة اعتما ًدا على خبرات أعضاء الشبكة العاملية ملجموعة العمل املالي،
ً
فضل عن املراقبني وأصحاب املصلحة
التي تزيد على مئتي ُسلطة قضائية،

اخلارجيني .والثانية :تقدمي احللول ملنع العواقب غير املقصودة وتخفيفها.
 )2حتسني اإلشراف القائم على األخطار

وافقت (فاتف) على إرشادات جديدة للمساعدة على حتسني اإلشراف القائم
على األخطار ،وهذا يعني االنتقا َل من اإلشراف املستند إلى القواعد إلى
بحسب
اإلشراف القائم على األخطار ،وهذا يستغرق وقتًا ،وقد يكون صع ًبا
َ
ما أظهرته نتائ ُج التقوميات املتبادلة؛ إذ يتطلَّب تغيي ًرا يف الثقافة اإلشرافية،

الصالحيات والقدرات واملوارد املناسبة ،إضافة إلى
ويحتاج القائمون عليه إلى َّ
الدعم السياسي والتنظيمي.

األول :إصدار تقرير ربع سنوي ،يرصد أنشطة محاربة متويل اإلرهاب يف
العالم ويحلِّلها ،ويعرض أفض َل املمارسات يف هذا املجال ،ويرسم مسا ًرا لواقع

محاربة متويل اإلرهاب؛ أين تسير؟ وإلى أين وصلت؟ والثاني :إصدار جدول

 )3تعزيز التدابير ملنع متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

يتضمن مجاالت التدريب ،و ُفرصه
لبرامج التحالف التدريبية يف العام القادم،
َّ

وافقت (فاتف) على إرشادات جديدة بشأن تقومي أخطار متويل االنتشار،
والتخفيف منها .وتهدِ ُ
ف هذه اإلرشادات إلى توضيح تنفيذ متطلَّبات مجموعة

واملختصني.
املجاالت ،أو َمن ميكن أن يُسهموا يف تقدميها من اخلبراء
ِّ

ومؤشرات األخطار للخرق احملت َمل ،أو عدم التنفيذ ،أو الته ُّرب من التزامات

املتاحة؛ كي تتمكن الدول األعضاء من إرسال َمن يحتاجون إلى التدريب يف هذه

العمل املالي ،ومنها كيفي ُة إعداد تقومي األخطار يف سياق متويل االنتشار،

موسع
وذكر ممثل سيراليون سيميون ناصرو شريف أنه َّ
قدم تص ُّو ًرا ملشروع َّ

عقوبات متويل االنتشار ،وتدابير التخفيف من األخطار الالزمة ملعاجلة
احملددة ،ويُتو َّقع أن يُوا َفق عليها يف يونيو 2021م.
األخطار
َّ

حملاربة متويل اإلرهاب إلى التحالف ،ودعا بقية الدول األعضاء إلى التفاعل

مع املشروع ،وإبداء الرأي بشأنه.

 )4حتسني التحقيقات واملالحقات القضائية املتع ِّلقة بتمويل اإلرهاب

واقترح ممثل الكويت العميد الركن ن َّواف بن ناصر اجلطيلي ،توزي َع مبادرات

التقوميات أن كثي ًرا من البلدان لديها عناص ُر ضعف رئيسة يف
أبرزت
ُ
مجلس األمن التابع
التحقيق ،أو مقاضاة أولئك الذين مي ِّولون اإلرهاب .ودعا
ُ

واقترح ممثل ليبيا العميد الدكتور الط َّيار مصطفى إبراهيم علي سويسي،

قضايا متويل اإلرهاب .وانتهت مجموعة العمل املالي من وضع إرشادات

محاربة متويل اإلرهاب التي يط ِّورها التحالف ،على ممثلي الدول األعضاء؛

إلثرائها ،ومعرفة ُفرص دعمها واملشاركة فيها.

تطوي َر ال َعالقة بني مركز التحالف وممثلي الدول بعد انتهاء عملهم فيه وعودتهم

حتقيق أكثر جدوى يف
لألمم املتحدة يف القرار ( )2462عام 2019م ،إلى
ٍ
للسلطات الوطنية؛ لتحسني إجراءاتها القانونية
إليجاد أفضل املمارسات ُّ
جتاه متويل اإلرهاب.

مكاتب إقليمية أو
إلى بالدهم؛ لالستفادة من اخلبرة التي اكتسبوها ،وإنشاء
َ
محلِّية للتحالف يف بعض الدول األعضاء ،تدعم الشراكة بني اجلانبني.

 )5معاجلة ِّ
االتار غير املشروع باألسلحة ومتويل اإلرهاب

ويف ختام ورشة العمل أ َّكد األمني العام أن التحالف سيولي جمي َع االقتراحات

استكشاف الروابط بني ِّ
َ
االتار غير املشروع باألسلحة ومتويل
واصلت (فاتف)

التجارِ ب بني الدول األعضاء يف مكافحة متويل اإلرهاب.

السلطات احلكومية ،من شأنه رف ُع مستوى الوعي بهذه القضية.
من قِ بَل ُّ

بجدٍّ  ،وأن هذه النشاطات تُسهم يف تبادل اخلبرات ،وإثراء
عنايته واهتمامه ِ

متاحا لالستخدام
اإلرهاب ،ووافقت يف دورتها األخيرة على تقرير س ِّري سيكون ً
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تواصل التحالف

برنامج تعاون
بين التحالف ومعهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

والدولية ،و َّقع اللواءُ الط َّيار الركن محمد
يف إطار التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب واملنظمات واملعاهد واملراكز العربية واإلسالمية َّ
بن سعيد املغيدي ،األمني العام للتحالف /املكلَّف ،والدكتور عادل بن حسن العمراني ،املدير العام ملعهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ،مذ ِّكرةَ برنامج
تعاون مشترك بني التحالف واملعهد ،يف  10مارس 2021م .وأ َّكد اللواءُ املغيدي أن توقيع املذ ِّكرة يأتي يف سياق تعزيز الشراكة اإلستراتيجية بني التحالف اإلسالمي
العسكري حملاربة اإلرهاب ومعهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية؛ جتسيدًا للمنزلة الريادية للطرفني محلِّ ًّيا وإقليم ًّيا و َدول ًّيا ،يف محاربة التطرف العنيف
واإلرهاب ،ولتعزيز الرؤية العلمية والبحثية والتدريبية املشتركة بينهما.

تطعيم ممثلي الدول ومنسوبي التحالف
للوقاية من فايروس كورونا

ضد فايروس كورونا ( ،)COVID-19شملت
نفَّ ذ مرك ُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبق ِّره يف مدينة الرياض ،يوم  18مارس 2021م ،حمل َة تطعيم َّ
جميع ممثلي الدول األعضاء ومنسوبي املركز؛ للوقاية من الفايروس.

العدد  - 26أبريل 2021م
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