العدد السابع والعشرون  -مايو 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

طالب كلية الحرب يزورون التحالف

زار وف ٌد من َّ
طلب الدورة الثانية عشرة يف كلية احلرب بالرياض مق َّر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،يوم الثالثاء السادس من أبريل 2021م .جا َل
الوفد يف إدارات التحالف وأقسامه ،واستمع إلى شرح عن التحالف وأهدافه ومبادراته ،وأشاد مبا يبذله التحالفُ يف تنسيق جهود الدول اإلسالمية يف محاربة
الدوليني.
السلم واألمن َّ
اإلرهاب ومكافحة التطرف ،ودعم ِّ

استقبال ممثل اليمن وتوديع ممثل السودان

املقد َم فهد أحمد سعيد علي ممث َل الجمهورية اليمنية يف التحالف ،الذي باشر عمله مبق ِّر التحالف يوم الثالثاء
استقبل التحالفُ اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب َّ
السادس من أبريل 2021م؛ منض ًّما إلى مم ِّثلي  24دولة من الدول األعضاء .وو َّدع التحالف العمي َد الركن موسى عمر أحمد سعيد ،ممث َل جمهورية السودان يف اليوم
مدة عمله يف التحالف.
التالي السابع من أبريل ،بعد انتهاء َّ

محاضراتنا

ِّ
مؤشرات التطرف الديني
في محاضرة بمركز التحالف

أقام مرك ُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الرياض محاضر ًة
ِّ
قدمها الدكتور
(مؤشرات
بعنوان
التطرف الديني) يف  5أبريل 2021مَّ ،
ُّ
عبد الرحمن بن محمد عسيري أستاذ علم االجتماع يف جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية بالرياض ،أستاذ كرسي األمير نايف لدراسات ال َوحدة
الوطنية .وقد ُعني يف محاضرته بتحليل ِّ
مؤشرات التط ُّرف العنيف اخلاضعة
للرصد؛ االجتماعية منها واالقتصادية ،والنفسية ،واملظهرية ،والدينية،
والسياسية ،على ما سيأتي بيانه.

التفاوت واالختالف

أ َّكد الدكتور عسيري يف بداية محاضرته أهمي َة حتديد نوع التط ُّرف من أجل
حتديد ِّ
مؤشراته؛ فالتط ُّرف أم ٌر نسبي يختلف باختالف الزمان واملكان .وأوضح
أنه ليس لدينا ِّ
محددة للمتطرف فكر ًّيا أو دين ًّيا حتظى باتفاق علمي،
مؤشرات
َّ
وغاية ما يف األمر أن هناك ِّ
مؤشرات رص َدتها الدراسات والبحوث العلمية بعد
حتليل آالف احلاالت والتقارير العلمية التي تناولت بعض املتطرفني ،وحلَّلَت
ِّ
ُ
واملؤشرات التي تظهر عليهم ،أو طر ُق
السلوك
أوضاعهم ،سواءٌ من حيث
التحاقهم بهذه اجلماعات ،أو العوام ُل التي أسهمت يف ذلك.
ِّ
املؤشرات ال ميكن النظر إليها على أنها ثابتة وعا َّمة لدى املتطرفني
لكن هذه
َّ
فكر ًّيا ودين ًّيا يف جميع املجتمعات واألزمنة ،فهي تختلف باختالف النوع ،فالذكور
تظهر عليهم ِّ
مؤشرات للتطرف ال تظهر لدى اإلناث .وكذلك باختالف األعمار،
وخصائص األسرة .وتختلف ً
املدة؛ ففي املاضي كان املتطرف
أيضا من حيث َّ
ِّ
املؤشرات التي
فكر ًّيا مي ُّر مبرحلة طويلة نسب ًّيا ومتد ِّرجة حتى تظه َر عليه بعض
ميكن مالحظتها ويصب َح شديد التط ُّرف ،على حني يجري التح ُّول حال ًّيا يف
أي تغ ُّيرات لدى الفرد من أعضائها
أيام معدودة؛ مما يجعل األسرةَ ال تلحظ َّ
توحي بتطرفه.

ِّ
المؤشرات االجتماعية

يُع ُّد هذا املؤشر من املؤشرات ذات الدالالت القوية على التطرف؛ إذ إن رغبة
الشخص يف االنعزال يف غرفته ،وعدم السماح بدخولها أو تنظيفها ،وهو
ِّ
مؤشر يد ُّل على أن الشخص لديه ما يُخفيه عن أسرته .وإذا كان هذا األمر
طار ًئا على األسرة فهو ِّ
مؤشر قوي على تو ُّرط الشخص .وقد باتت هذه احلالة
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مشكل ًة كبيرة اليوم ،لدى أكثر األُ َسر بعد ظهور ما يُع َرف باألسر الفندقية؛
ِّ
املؤشر! فإن اعتزال األبناء يف غرفهم
مما يجعل األسرة ال تهتم كثي ًرا بهذا
أصبح مشكل ًة شائعة تؤ ِّرق معظم األسر .ومثل ذلك االنقطاع عن الدراسة،
ِّ
املؤشر لدى ٍ
عدد
والتوقف عن املشاركة يف األنشطة الترفيهية؛ فقد ُر ِص َد هذا
كبير من احلاالت التي تبدأ بترك الدراسة ،وعدم ممارسة األنشطة الرياضية
والترفيهية املعتادة؛ كارتياد األندية الرياضية ،وممارسة بعض الهوايات .وكذلك
قط ُع ال َعالقات السابقة ،وظهو ُر أصدقا َء ج ُدد يف حياة املتطرف ،و ُر ِص َد هذا
ِّ
املؤشر يف اجليل األول من املتطرفني ،وما زال مستم ًّرا إلى وقتنا احلاضر.

ِّ
املؤشرات االجتماعية للتطرف استخدا ُم املتطرف للعنف مع احمليطني به،
ومن
ِّ
املؤشر لدى
بح َّجة تغيير املنكر! إذ رص َدت الدراسات هذا
وال س َّيما أسرتِه؛ ُ
ٍ
عدد كبير من احلاالت ،يظهر عليهم تغ ُّير مفاجئ يف اجلموح إلى التحرمي،
وحتطيم بعض األدوات التي ي َرون ُحرمتها كالتِّلفاز وآالت املعازف ،أو مينعون
محددة ليس غير.
األسرةَ من استخدامها ،وقد يفرضون عليها مشاهدة قنوات
َّ
وكذلك اإلفراط يف الوصاية على النساء من أخوات وزوجات.
ِّ
املؤشرات االجتماعية للتطرف ً
أيضا كثرةُ التغ ُّيب عن املنزل،
كما يُع ُّد من أهم
واختال ُق األعذار؛ كالسفر مع األصدقاء أو غير ذلك ،ويظهر ذلك على الشخص
يف بداية اعتناقه للفكر املتطرف؛ إذ يُخفي عن أسرته تواصله مع اجلماعات
املتطرفة ،أو انضمامه إليها.
وقد ُر ِص َد لدى كثير ممن تطرفوا فكر ًّيا عد ُم مشاركتهم يف املناسبات
االجتماعية ،وقلَّة اختالطهم باألهل ،وكثرة أسفارهم ،والرغبة يف اخلروج مع
األصدقاء اجل ُدد يف رحالت ب ِّرية باسم الصيد ،أو لصالة اجلمعة عند خطيب
يحمل فكرهم.

ِّ
المؤشرات االقتصادية

ِّ
املؤشرات التقليدية التي تظهر انحراف
يُع ُّد املؤشر االقتصادي من أهم
توجه الشخص فجأ ًة إلى االهتمام
املتطرف عن جادة الصواب واحلق ،ومن ذلك ُّ
باجلمعيات اخليرية ،والتط ُّوع فيها بهدف جمع التب ُّرعات املالية أو العينية من
التجار والعا َّمة ،حتت اسم العمل اخليري ،أو جتهيز الغازي ،أو اجلهاد أو غير
َّ
ذلك .ثم استخدامها يف متويل األنشطة واملنظمات املشبوهة.
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محاضراتنا

ِّ
املؤشرات االقتصادية ُ
ترك الشخص عملَه احلكومي فجأة ،واالجتاه إلى
ومن
التجارة اليسيرة؛ كبيع ا َ
ضراوات والعسل والتمر ،والعطور والبَخُ ور ،وتسويغ
خل ْ
ِّ
ذلك ُ
املؤشرات االقتصادية
بشبهات تتصل مبشروعية العمل احلكومي .ومن
ً
أيضا تغ ُّي ُر الوضع املالي للمتطرف سل ًبا أو إيجا ًبا؛ إما بفِ قدانه املال دون مس ِّوغ
واضح ،وإما بغناه املفاجئ وكثرة اإلنفاق على خالف املعهود.

ِّ
المؤشرات النفسية

ِّ
املؤشرات النفسية للتطرف عزل ُة املتطرف وشعوره بالغربة ع َّمن
من أبرز
حوله ،وتعويضه ذلك بالبقاء ساعات طويلة يقلِّب مواقع اجلماعات املتطرفة
والتنظيمات اإلرهابية أو يشارك فيها .إن كثرة تر ُّدد الشخص إلى مواقع
ِّ
مؤشر قوي على اجنذابه
اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،أو املشاركة فيها
ِّ
ِّ
احلظ فإن هذا املؤشر يص ُعب على
إلى فكر تلك اجلماعات واملنظمات ،ولسوء
األسرة اكتشا ُفه ،وإمنا ميكن للجهات األمنية رص ُده وتت ُّبعه.
ِّ
املؤشرات النفسية ظهو ُر عالمات االضطراب والقلق واالكتئاب لدى
ومن
املتطرف عند ذكر أجهزة األمن وجرائم اإلرهاب ،وهو يُبدي االرتياب املستم َّر
من كل شيء.

ِّ
المؤشرات المظهرية

ِّ
املؤشرات
يجنح املتطرفون إلى تغيير مظهرهم مع تغير أفكارهم؛ لذا كان من
ُ
والبي يف مظهر الشخص املتطرف ،وال
االختالف الواضح
املظهرية للتطرف
ِّ
س َّيما ِ
منط الزِ يِّ واملالبس ،فيرتدي بعضهم املالبس وأغطية الرأس املل َّونة
نسوة السوداء املعروفة باسم
غير املألوفة (البني ،والرمادي ،واألخضر) ،أو ال َقل َ ُ
(طاقية الزرقاوي) ،وتظهر منهم تص ُّرفات غريبة ،كإطالة اللحية والشعر ج ّدًا،
أو حلق شعر الرأس كلِّه ،أو ترك ُحسن املظهر إظها ًرا للخشونة ،ويف ذلك داللة
بينة على اختالف أفكار الشخص وتوجهاته.

ِّ
المؤشرات الدينية

ُعزلتهم عن اجلماعة ،وترك الصالة يف املسجد ،ورمبا يكون ذلك جز ًءا من
شعورهم برِ َّدة املصلِّني وكفرهم ،وعدم جواز الصالة معهم .وقد يحدث ض ُّد
هذا حني يكون التديُّن لدى املتطرف مفاج ًئا ،فيُكثر من الذهاب إلى املسجد
رغب ًة يف التوبة والغفران.
ِّ
املؤشرات الدينية ً
أيضا ظهو ُر الرغبة يف القيادة والزعامة لدى الشخص
ومن
الذي ينتمي فكر ًّيا ألي من اجلماعات املتطرفة أو التنظيمات اإلرهابية،
ومحاولة الظهور مبظهر الشيخ الواعظ أو اإلمام الذي ينبغي االقتداء به .فإذا
وقت الصالة فإنه ال يتر َّدد يف التق ُّدم إلمامة املصلِّني ،وإن
كان يف جماعة وحان ُ
لم يُطلَب منه ذلك ،ولو كان يف احلاضرين من هم أقرأ منه وأعلم وأكبر س ّنًا؛
لشعوره بالعل ِّو والرفعة.

ِّ
مؤشرات هذا النوع امتدا ُح الشخص العمليات االنتحارية التي ين ِّفذها
ومن
اإلرهابيون ،وتسميتها عمليات استشهادية ،وإنكا ُر احلدود اجلغرافية
والسياسية للدول إميا ًنا مبا يس ِّميه (االنتماء العقَدي).
وكذلك التعلُّق بالكرامات واملنامات وتصديقها وإشاعتها ،وقد ُو ِّظف هذا بقوة
يف إ َّبان حرب أفغانستان ،وبات من األمور الشائعة لدى املقاتلني حينئذ ،وما زال
ِّ
املؤشرات التي يؤمن بها غي ُر قليل من املتطرفني ويخدعون اآلخرين بها.
من

ِّ
المؤشرات السياسية

ِّ
مؤش ًرا قو ًّيا على وصول الشخص إلى مرحلة متقدِّمة من
يع ُّد هذا النوع
تبنِّي أفكار التنظيمات اإلرهابية ،وجتاوزه مرحل َة الك ُمون وانتقاله إلى مرحلة
الظهور ،وعدم اخلوف والتح ُّول إلى مرحلة املجاهرة؛ كاملشاركة يف املظاهرات
ُ
التعاطف معها وتأييدها .وقد ُر ِص َد هذا
اجلماعات املتطرفة ،أو
التي تقيمها
ُ
ِّ
والدولية؛ إذ شارك املتطرفون فعل ًّيا ،أو
املؤشر يف بعض األحداث الوطنية
َّ

وضعوا شعا َر تلك التنظيمات ،أو نقلوا صو ًرا أو مقاط َع عن أحداث يع ُّدونها
اخلاصة بالتنظيمات
نصر ًة للمظلومني ،واستخدموا الرمو َز واإلشارات
َّ
املتطرفة واإلرهابية.

ِّ
املؤشرات الدينية من أهم املؤشرات للتطرف وأكثرها ممارس ًة وانتشا ًرا؛ إذ
يع ُّد ظهو ُر الغل ِّو والتش ُّدد الديني ،واملبالغ ُة يف مخالفة وسطية اإلسالم وسماحة
الشريعة ،والفه ُم اخلاطئ للنصوص الدينية ،وتفسي ُر نصوص القرآن الكرمي أو
التمس ُك بحرفية النصوص دون
األحاديث النبوية الشريفة َوف ًقا لألهواء ،أو
ُّ
إدراك مقاصدها و َمراميها من املؤشرات الدينية على اختالف أفكار الشخص
وتوجهاته! ومن أبرز األمثلة على ذلك التفسي ُر اخلاطئ الجتهادات اإلمامني ابن
تيمية وابن الق ِّيم وآرائهما ،واالستشهاد بها يف غير محلِّها.

ِّ
املؤشرات السياسية التقلي ُل من قدر العلماء ورجال الدولة وغيرهم ،ممن
ومن
يعارضون أفكار الغل ِّو والتش ُّدد ،وقد ظهر هذا يف مرحلة ما يُعرف بالصحوة
تؤصل لهذا النوع من النقد السلبي ملن يعارض فكرهم .واستم َّر هذا
التي كانت ِّ
السلوك لدى من يتبنَّون فكر اخلوارج ،بوصفه امتدا ًدا لتلك األحزاب الدينية.
ِّ
احلط من قدر العلماء يشيد املتطرفون برموز التط ُّرف واإلرهاب،
ويف مقابل
وينعتونهم بألقاب سياسية أو دينية مثل :اخلليفة ،وأمير املؤمنني ،واملجاهد،
والشيخ ،واإلمام ،ونحوها.

ِّ
املؤشرات التي ُرصدت بني املتطرفني ،وال س َّيما يف مراحل التط ُّرف األولى
ومن

ِّ
املؤشرات تبنِّي املتطرفني نظريات املؤامرة ،فهم ي َرون
ويصب يف هذا النوع من
ُّ
أن العالم اإلسالمي يتع َّرض ملؤامرات من األمم األخرى ،وال س َّيما الغرب؛ ولذا
فهم يتخذون موق ًفا معاد ًيا لتلك األمم ،وكل من يخالفهم ويدعو إلى التسامح
يصنِّفونه بأنه َعلماني أو ليبرالي ،وبذلك يغلب على حديثهم تقسيم الناس إلى
(نحن ،وهم).

رفض التعامل مع أتباع األديان األخرى ،ورفض الرأي اآلخر ،وعدم
وكذلك
ُ
بح َّجة أنهم من أهل االنحراف
الرغبة يف احلوار ،واالستعالء على من حوله ُ
والفسوق أو من أهل البدعة والضاللة ،وترديد القول بتكفير اآلخرين أو
تفسيقهم ،وال س َّيما احلكام والعلماء ،مع وصم العلماء بأنهم من شيوخ السلطان.
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الهجمات السيبرانية وأساليبها
َ
في محاضرة للتحالف

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الرياض ،يوم األربعاء
أقام
(الهجمات السيبرانية وأساليبها) ضمن
 7أبريل 2021م ،محاضر ًة بعنوان:
َ
قدمها الدكتور سلطان بن داود الفرهود ،األستا ُذ
سلسلة محاضرات (واعي)َّ ،
ِ
ممارسات أمن البيانات ،وأنوا َع
املساعد يف جامعة امللك سعود ،ناقش فيها
الهجمات اإللكترونية ،ووسائ َل احلماية منها.
َ
الهجمات اإللكترونية
يف بداية احملاضرة أشار الدكتور الفرهود إلى أحدث
َ
الكبيرة؛ إذ نشرت شركة جوجل يف  18مارس 2021م تفاصي َل إحدى أعقد
نصة الختراق
َ
الهجمات اإللكترونية التي أدارتها إحدى الدول ،وكشفت عن مِ َّ
مختلِف األنظمة يف  Windowsو IOSو .Androidثم قال :إن أمن املعلومات
يهدِ ُ
ف إلى حتقيق الس ِّرية وضمان استمرار تد ُّفق املعلومات ،وضمان صحة
واخلاصة واألفراد من
املؤسسات احلكومية
احملتوى ودقته ،يف ظ ِّل ما تواجهه
ُ
َّ
جهات أجنبية ،ووراء  %55منها
الهجمات اإللكترونية التي تقف وراء  %70منها
ٌ
َ
جماعات اجلرمية املنظمة ،ووراء  %30منها مخ ِّربون من الداخل ،وهم يس َعون
ُ
جمي ًعا إلى حتقيق أهداف مالية ،أو فكرية ،أو سياسية ،أو شخصية ،أو معنوية،
فإن أكثر من  %86من االختراقات اإللكترونية كانت بدواف َع مالية ،و %10فقط
التجسس.
كانت بدافع
ُّ

ٌ
فادحة
خسائر
ُ

الهجمات اإللكترونية ،وقال :إن اجلرائم اإللكترونية
استعرض احملاضر تكلِفة
َ
ستكلِّف العالم  10.5تريليون دوالر سنو ًّيا بحلول عام 2025م ،ويف كل دقيقة
متوسط
الهجمات اإللكترونية .وقد بلغ
يخسر العالم  2,9مليون دوالر؛ بسبب
َ
ِّ
َّ
تكلِفة اختراق البيانات  3,86مليون دوالر يف عام 2020م .وحلل الدكتور الفرهود
الهجمات مثل هجوم ( )Wanna Cryعام 2017م ،وهو برنامج خبيث قام
أبرز
َ
بتشفير محتويات احلواسيب ،وطلب فِ دًى مالية الستعادة البيانات ،وهاجم 200
ُقدر بأربعة مليارات دوالر.
ألف حاسوب يف  150دولة ،وأوقع خسائ َر ت َّ
العدد  - 27مايو 2021م

أما الهجو ُم على شبكة تويتر االجتماعية يف عام 2020م ،فقد استهدف 130
حسابات الرؤساء السابقني للواليات املتحدة األمريكية،
حسا ًبا مه ًّما ،منها
ُ
وحساب إيلون ماسك الصناعي الشهير .وغال ًبا ما يكون الهجوم على شبكة
تويتر َوف َق أسلوب يقوم على حتديد الضحية ،وخداعها باالتصال الهاتفي،
أو بتطبيق  VPNمزيف ،ثم سرقة بيانات الدخول لألنظمة ،والدخول عليها
وسرقة املعلومات .وقد تع َّرضت شركة "سوالر ويندز" الختراق أنظمتها بهجوم
إلكتروني استطاع الوصو َل إلى عمالئها ،ولم يُ َ
كتشف َطوال سنة 2020م.

خاصة مثل مايكروسوفت،
التجسس على شركات
ومت َّكن املهاجمون من
َّ
ُّ
وفايرآي  ،FireEyeواخترقوا أنظم َة الشركة ،وأضافوا تعليمات برمجية ضا َّرة
إلى أنظمتها التي يستخدمها أكث ُر من  33ألف عميل( ،منهم  18ألف تلقَّوا
التعليمات البرمجية الضا َّرة با ًبا خلف ًّيا ألنظمة تقنية
برام َج ضا َّرة) .وقد فتحت
ُ
اخلاصة ب ُعمالء الشركة ،استخدمها املهاجمون بعد ذلك لتثبيت
املعلومات
َّ
التجسس .واخترق املهاجمون
املزيد من البرامج الضا َّرة التي تساعدهم على
ُّ
غي َر قليل من إدارات احلكومة األمريكية امله َّمة ،ومن ذلك وزارةُ الدفاع ،ووزارة
األمن الداخلي ،ووزارة اخلزانة.
هجماتهم
وكانت جائح ُة كورونا فرص ًة سانحة للمخترقني واملهاجمني لزيادة َ
الهجمات على األنظمة السحابية بنسبة
اإللكترونية ،فقد ارتفع عد ُد تلك
َ
 %630بني يناير وأبريل 2020م ،وارتفع عد ُدها بنسبة  %238على املصارف يف
عام 2020م ،واختُرق نصف مليون حساب يف تطبيق (زوم) يف أبريل 2020م.
َ
املصارف ،أو
الهجمات اإللكترونية
ومنذ بداية اجلائحة استهدفت  %27من
َ
مؤسسات الرعاية الصحية.

الهجمات السيبرانية
أنواع
َ

الهجمات اإللكترونية ،ومنها البرام ُج
استعرض الدكتور الفرهود أنواع
َ
وهجمات
الضا َّرة ،والهندسة االجتماعية ،والرسائل غير املرغوب فيها،
َ
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محاضراتنا

احلرمان من اخلدمة ،واالختراق املتقدِّم لألنظمة ،وقال :إن  %45من
تضمنت محاوالت اختراق لألنظمة ،و %17منها
الهجمات اإللكترونية
َ
َّ
تضمنت تص ُّيدًا احتيال ًّيا .ومن أبرز وسائل
منها
%22
و
ة،
ر
ضا
برامج
نت
تضم
َّ
َّ
َّ
ِّ
االختراق استخدا ُم الطرائق املتقدمة واحملترفة الختراق األنظمة ،مثل:
 (Man-in-the-Middle).و) (Cross Site Scripting) (XSSو)(SQL Injection
التجسس ،وطلب الفِ دية،
ومن أشهر البرامج الضا َّرة :الفيروسات ،وبرامج
ُّ
وبرامج اإلعالنات .وكلُّها يستخدمها املهاجمون باستغالل وسائط التخزين ،أو
البريد اإللكتروني ،أو البرامج امللوثة ،أو املواقع املشبوهة .وأ َّكد الدكتور الفرهود
أنه قد ُحظر يف عام 2018م نحو  10,573تطبي ًقا خبي ًثا للهواتف احملمولة
يوم ًّيا ،وارتفع متوسط املدفوعات لبرمجيات طلب الفدية عام 2020م ليص َل
إلى  111,605دوالر أمريكي ،بارتفاع قدره  %33ع َّما كان عليه عام 2019م.

ُ
وثانيها:
االكتشاف؛ بتطبيق إجراءات الكشف عن تسريب البيانات أو تلفها،
وكشف املتس ِّبب واألسباب.
ُ
وثالثها:
الهجمات اإللكترونية،
املعاجلة؛ باتخاذ التدابير التي تسمح باحتواء
َ
وتقليل أثرها.
وتتوزَّع وسائ ُل حماية البيانات ما بني األفراد واملؤسسات؛ فمن أهم وسائل
حماية بيانات األفراد:
¦استخدا ُم كلمات مرور قوية؛ باستخدام أكبر عدد من احلروف واألرقام
والرموز ،وجتنُّب استخدام كلمة مرور واحدة يف جميع املواقع ،وتغيير كلمة
املرور كل حني ،واستخدم طرائق التحقُّق بخُ طوتني.
¦حتديثُ البرامج ونظام التشغيل دو ًما ،وتنزيل جميع التحديثات الضرورية
وقت صدورها.

الهندسة االجتماعية :تع ُّد هذه من أجنح وسائل االختراق وأسهلها ،ويجري
الهجمات اإللكترونية ،وفيها يحتال املهاج ُم على
استخدامها يف  %98من
َ
َ
ليكشف له إراد ًّيا معلومات س ِّرية ،أو مي ِّكنَه من الوصول إلى معلومات
املستخدم
س ِّرية ،سواءٌ كان ذلك بالهاتف ،أو البريد اإللكتروني ،أو من طريق شبكات
املالحظ أن الهندسة االجتماعية ال تعتمد على
التواصل االجتماعي .ومن
َ
أي شخص لديه قد ٌر من الدهاء القيا َم بها،
معرفة تقنية عميقة ،فيستطيع ُّ
تدعي أنها من إدارة تطبيق أو برنامج
فقد تصل إلى الضحية رسال ٌة بالبريد َّ
يستخدمه ،وتخبره بأن طلبه َّ
متت معاجلته ،وتطلب منه الدخول إلى الرابط
املرفق ،وهو يف حقيقة األمر برنامج ضا ٌّر يخترق جهازه ويسرق بياناته.
تدعي أنها من إدارة الفندق،
وقد تصل رسالة إلى مستخدم نزيل يف أحد الفنادق َّ
وتفيده بأن هناك خط ًأ يف معلومات البطاقة االئتمانية التي دفع بها ثم َن احلجز،
ولكن االتصال ليس من الفندق ،ولكن من شخص
وتطلب منه معلومات البطاقة،
َّ
يتابع نُزالء الفندق عند قدومهم بغرض االتصال بهم ،ثم سرقة بيانات بطاقاتهم
"سجل بياناتك لالشتراك يف فرصة
االئتمانية .وقد تصلك رسال ٌة تقول لك:
ِّ
محض حيلة الختراق جهازك .وغال ًبا ما تنجح
السحب على اجلائزة" ،وهي
ُ
أساليب الهندسة االجتماعية بسبب استغالل املهاجمني للشائعات واملواضيع
ُ
السمعة اجليدة لتطبيقات معينةَ ،
وضعف اخلبرة التقنية
الساخنة ،واستغاللهم ُّ
للمستخدم ،وال س َّيما من يستخدمون كلمات مرور ضعيفة.

¦عد ُم استخدام وسائط التخزين املتن ِّقلة وغير املوثوقة ،لتخزين البيانات الس ِّرية.

¦استخدا ُم الطرائق اآلمنة للتخلُّص من البيانات؛ ألن حذفها بالطرائق
ص منها نهائ ًّيا؛ إذ ميكن استرجا ُع البيانات
التقليدية ال يعني التخلُّ َ
خاصة.
باستعمال برام َج وأدوات
َّ

¦احل َذ ُر من فتح املرفقات والروابط قبل التحقُّق منها والوثوق بها ،ومن أبرز
مرفقات البريد اإللكتروني الضا َّرة doc :و dotوتنتشر بنسبة  ،%37وexe
وتنتشر بنسبة .%19.5
حواسيب غير موثوق فيها.
¦احل َذ ُر من استخدام
َ
¦استخدا ُم برامج احلماية من الفيروسات واالختراقات.

يخص
ومن وسائل حماية املعلومات يف املؤسسات ،ما يتعلَّق باملوظفني ،وما
ُّ
مسؤولي تقنيات املعلومات .وعلى املوظفني االلتزا ُم بوسائل احلماية السابق
ذك ُرها واملتعلقة باألفراد ،ويزيدون عليها عدم مشاركة بيانات الدخول لألنظمة،
وعدم تصفح مواق َع ال صلة لها بالعمل.
ُ
مسؤولية حماية املعلومات،
ويقع على مسؤولي تقنيات املعلومات يف املؤسسات
ويف سبيل ذلك ميكنهم اتِّبا ُع كثير من الوسائل التي تزيد ع َّما يتبعه األفراد
العاديون أو املوظفون ،ومن أهم هذه الوسائل:

الهجمات اإللكترونية ،وذلك مبحاولة املهاجمني
التصيد :وهو من أنواع
أسلوب
َ
ُّ
احلصو َل على معلومات حساسة ،مثل أسماء املستخدمني ،وكلمات املرور،
متن ِّكرين يف صورة كِ يان جدير بالثقة يف اتصال إلكتروني .وقد تع َّرضت %88
من املؤسسات يف أرجاء العالم حملاوالت التص ُّيد عام 2019م.
ويستخدم املهاجمون الرسائل غي َر املرغوب فيها التي تُرسل إلكترون ًّيا دون
رغبة أو طلب من املستخدم .وقد بلغ عد ُد الرسائل اإللكترونية من هذا
النوع زُهاء  14.5مليار رسالة يوم ًّيا ،أي ما نسبته  %45من إجمالي رسائل
البريد اإللكتروني.
هجمات احلرمان من اخلدمة التي جتري
ومن أخطر
الهجمات اإللكترونية َ
َ
سيل من البيانات غير الالزمة تصيب األجهزة ببرام َج
بإغراق األنظمة عبر ٍ
يتم َّكن املهاجمون بها من التحكم من بُعد ،وإرسال تلك البيانات إلى األنظمة
بكثافة؛ مما يس ِّبب بُط َء استجابة هذه األنظمة لطلبات مستخدميها.

وسائل الحماية والوقاية

¦التحقُّق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات وامللفَّات املهمة.
واملختصني الذين يتمتعون بحسابات لديها
¦احل ُّد من عدد املوظفني
ِّ
صالحيات إدارة األنظمة على شبكات املؤسسة وأنظمتها وتطبيقاتها،
ُ
والتحقُّق من حاجة املوظف إلى هذه الصالحيات.
¦تسجي ُل كل العمليات التي يقومون بها باستخدام احلسابات ،والتدقيق
فيها باستمرار.
َّ
سجلت الدخول واحملاوالت غير الناجحة يف اخلوادم واألجهزة
¦مراجع ُة
التي تتمتع بصالحية إدارة األنظمة.
املختصني أال يستخدموا حسابات إدارة األنظمة لقراءة البريد
¦تنبي ُه
ِّ
ِّ
اإللكتروني ،أو االطالع على املرفقات ،أو تصفُّح اإلنترنت.
¦استخدا ُم اجلدار الناري والتشفير.

ُ
اكتشاف االختراق يف الشبكات ،ومنعه وتقومي الضعف والثُّغرات والتح ُّكم
¦
يف الدخول.
¦مكافح ُة البرمجيات الضا َّرة يف اخلوادم.

الهجمات
ختم الدكتور الفرهود محاضرته ببيان أهم وسائل احلماية من
َ
السيبرانيةً ،
قائل :إن ممارسات أمن املعلومات تقوم على ثالثة أعمدة:

¦التحقُّق من املدخالت يف التطبيقات ،وتقومي الضعف والثُّغرات ،والتح ُّكم
يف الدخول.

ُ
أولها:
الوقاية؛ باتخاذ التدابير حلماية البيانات من التلف أو السرقة.

¦تشفير البيانات والتح ُّكم يف الدخول إليها.
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العالقة بين اإلرهاب والتهريب
َ
جماعات اإلرهاب وشبكات الجريمة من التعاون إلى االعتماد المتبادل

العقيد روجر نيكابيس مم ِّثل دولة اجلابون يف التحالف اإلسالمي
قدم
ُ
َّ
العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض ،محاضر ًة يوم األحد  11أبريل 2021م،
بعنوان" :ال َعالقة بني اإلرهاب والتهريب" تناولت حتلي َل الصلة بني اإلرهاب

هذا السياق نحو إستراتيجية التمويل الذاتي واالستقاللية؛ لتقليل اعتمادها
السياسي والفكري على الدول أو املانحني األفراد .وتتجلَّى هذه اإلستراتيجي ُة

املفضلة ملمارسات التهريب ،وأبرز املنتجات التي تُه َّرب ،وأثر
املالية ،واملواقع
َّ
ال َعالقة بني اإلرهاب والتهريب يف مجاالت محاربة اإلرهاب لدى التحالف،
والتدابير التي ينبغي اتخا ُذها لقطع الصلة بني اإلرهاب والتهريب.

ُ
النظم القانونية الوطنية واإلقليمية .وقد ث َّبتت هذه الوقائ ُع التداخل والترابط
بني الدوائر اإلرهابية واإلجرامية ،وصنعت ً
جيل جديدًا من املتاجرين باإلرهاب،

والتهريب ،واألساليب التي تتَّب ُعها التنظيمات اإلرهابية يف تدبير احتياجاتها

تباين األهداف
ُ

غموضا ،كتلك التي ِّ
ً
التنظيمات اإلجرامية .واجتهت يف
تفضلها
معامالت أكثر
ُ

ُشجع على متويل نفسها ضمن
يف منطق الالمركزية للخاليا اإلرهابية؛ إذ ت َّ
اخلاص .وهذه اخلاليا اإلرهابية تعمل اليوم يف الظل ،مستغلَّ ًة ثُغرات
نطاقها
ِّ

ولم يكن غري ًبا واألمر كذلك أن يُصد َر مجلس األمن القرار رقم  1373الذي يق ُّر
الدولي واجلرمية املنظمة العابرة للحدود.
بالترابط بني اإلرهاب َّ

أ َّكد احملاض ُر ابتدا ًء أن ثنائي "اإلرهاب والتهريب" تهديدان ِ
خطران منتشران
يف جميع أنحاء العالم ،أ َّديا إلى تفاقم الهشاشة وفِ قدان األمن يف الدول
واملجتمعات ،وزيادة أخطار زعزعة االستقرار وتقويض جهود التنمية ،وانتهى

ِ
االحتياجات املالي َة للتنظيمات اإلرهابية لتحقيق أهدافها،
حلَّل العقيد نيكابيس

لإلنتربول ،بنحو  31.5مليار دوالر.

طعام ومأ ًوى وسفر للتواصل والتجنيد والتشاور ،وإصدار
حياته اليومية من
ٍ
التعليمات ،وما يتطلَّبه استخدا ُم الوسطاء ،واحلفاظ على شبكته يف حالة جيدة.

األمر إلى تعزيز الروابط بني اجلماعات اإلرهابية وشبكات التهريب عبر
احلدود ،بالتعاون واالعتماد املتبادل .و ُقدِّرت التدفقات املالية غير املشروعة
وحوالَيهاَ ،وف ًقا
الناجمة عن هذا النشاط يف عام 2018م ،يف مناطق النزاع َ

مكاسب اقتصادية ومالية فإن
عصابات التهريب تسعى وراء
وإذا كانت
ُ
َ
ِ
التنظيمات اإلرهابي َة تتبنَّى منط ًقا مختل ًفا من تو ُّرطها يف ممارسات التهريب،
وهو احلصو ُل على األموال من أجل متويل النشاطات اإلرهابية ،حتت مِ ظلَّة
الغايات العقَدية والفكرية والسياسية.

هجمات  11سبتمبر
ومنذ التضييق على مصادر متويل اإلرهاب ،وال س َّيما ِ
عقب َ
2001م ،وفرض عقوبات َدولية تستهدف مصاد َر التمويل ،يف إطار األمم
التنظيمات اإلرهابية عن القِ طاع املصرِ يف التقليدي ،وجلأت إلى
املتحدة ،تخلَّت
ُ
العدد  - 27مايو 2021م

االحتياجات المالية

هجماتها اإلرهابية ،أو جتني ُد املقاتلني وتدريبهم ،أو احلصول على
سواءٌ تنفيذ َ
ً
فضل ع َّما يحتاج إليه اإلرهابي يف
الوسائل التقنية املناسبة وضمان الدعاية.

التنظيمات اإلرهابية كتنظيم داعش،
لتلبية هذه االحتياجات املالية تبنَّت
ُ
األسلوب القائم على النهب على نطاق واسع يف املناطق التي سيطرت عليها.
َ

متارس أعمالها
التنظيمات اإلرهابية ،إضافة إلى عمليات النهب ،أن
واختارت
ُ
َ
ِّ
مؤسسات جتارية حقيقية قادرة على االستثمار يف االقتصادات احمللية
كأنها
ٌ
والقانونية ،وال س َّيما املناطق التي تكون فيها الدو ُل ضعيفة ،وهذا يغريها
بإخضاع مناط َق أخرى يف املستقبل لتحقيق أكبر قدر من املكاسب من حيث
استثمارات من شأنها أن تعزِّز روابط تلك التنظيمات
املوار ُد املالية ،وهي
ٌ
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محاضراتنا

بالنسيج االجتماعي ،وتزي َد نفوذها يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها التي تع ُّدها
مصد ًرا للموارد.

الهجمات التي نُ ِّفذت يف السنوات األخيرة يف أوروبا أن
وقد كشف حتلي ُل
َ
املهاجمني مي ِّولون أنفسهم بعمليات تهريب مختلفة ،وأن  %95من من ِّفذي
الهجمات اإلرهابية األخيرة يف أوروبا كانت لديهم اخلبرةُ الكافية بوصفهم
َ
مجرمني صغا ًرا.

المفضلة
َّ
المواقع

بي العقيد نيكابيس أن نشاطات التهريب تنحصر يف مناطق احلضور الضعيف
َّ
للدولة ،ومناطق الفقر املـُدقِ ع؛ إذ يؤ ِّدي ضعف الدولة إلى انفالت مناط َق شاسعة
اجلماعات اإلجرامية يف هذه
عن سيطرتها ،وصعوبة مراقبة احلدود؛ فتظهر
ُ
لالتار غير املشروع ،مرتبطةً
شبكات متعدِّدة األوجه ِّ
األماكن التي تنمو فيها
ٌ
باجلرمية العابرة للحدودَ .سرعان ما تتح َّول هذه األراضي إلى مرات َع ِخصبة
التهريب واالجتار ،وال س َّيما املخ ِّدرات ،وجتارة العاج ،والهجرة
يزدهر فيها
ُ
غير املشروعة.
ويستغ ُّل السكان يف املناطق احلدودية سهول َة اختراق احلدود ،ملمارسة أنشطة
غير مشروعة بشبكات قائمة على جانبَي احلدود ،وتُباع املنتجات بطريقة
احتيالية؛ مما ُي ِّكن السكان املعزولني يف هذه املناطق من احلصول على
منتجات أساسية ،بأسعار منخفضة ،ال تستطيع الدو ُل توفيرها لهم .ثم تنفصل
اقتصادات هذه املناطق احلدودية عن الدوائر االقتصادية الوطنية شي ًئا فشي ًئا،
ُ
لتندم َج يف دوائ َر عابرة للحدود يهيمن عليها امله ِّربون .وهكذا تنشأ شبكات
ِّ
االتار والتهريب وتُث ِّبت أقدامها يف مناط َق شاسعة عابرة للحدود ،وينشأ
ُ
التعاطف االجتماعي جتاه هذه األنشطة التي يرى فيها عد ٌد كبير من املواطنني
ً
ً
يف هذه املناطق ِّ
نشاطا إجرام ًّيا.
وقليل ما يع ُّدونها
اتا ًرا بري ًئا،

قدر احلجم العاملي للنفط امله َّرب يف كل عام ،بقُرابة  133مليار دوالر أمريكي.
ويُ َّ
وكان بيع النفط غير املشروع لصالح تنظيم داعش اإلرهابي ،بعد سيطرته على
عدة حقول نفطية يف العراق وسوريا ،أح َد مصادر الدخل الرئيسة له ،التي
َّ
ُقدِّرت مبليونَي يورو يوم ًّيا.
ومت ِّثل الدخائن (السجائر) امله َّربة َوف ًقا لتقرير صدر عام 2015م ،عن مركز
حتليل اإلرهاب ،أكث َر من  %20من املصادر اإلجرامية لتمويل التنظيمات
اإلرهابية ،ومن هذه التنظيمات "حزب اهلل اإلرهابي" ،و"القاعدة يف بالد املغرب
اإلسالمي" الذي تب َّوأ زعيمه "مختار بلمختار" مكان ًة يف هذا النشاط غير
القانوني يف منطقة الساحل ،حتى لُ ِّقب بـ "السيد مارلبورو".
الرب للمقاومة ( ،)LRAالناشط
رئيسا جليش
تهريب العاج مصد َر دخل
وبات
ِّ
ُ
ً
يف املثلَّث احلدودي بني جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو
الدميقراطية .و َوف ًقا للتقديرات فإن اجلماعات املسلَّحة يف جنوبي الصحراء
الكبرى حتصل على دخل تقديري يُراوح بني  4و 12.2مليون دوالر من تهريب
العاج الذي يصل حج ُم جتارته إلى  3مليارات دوالر سنو ًّيا على الرغم من
حظرها منذ عام 1989م.
وتلجأ التنظيمات اإلرهابية وجماعات اجلرمية املنظمة إلى ِّ
االتار غير املشروع
وقدر اخلبراء يف عام 2006م
باألسلحة النارية ،فتُسهم يف زعزعة االستقرارَّ .
السمسرة غير
عدد األسلحة اخلفيفة املتداولة يف العالم التي تأتي من أنشطة َّ
املشروعة يف مناطق الصراع ،بأكثر من  600مليون دوالر.

األثر والحل

عرض العقيد نيكابيس أثر ال َعالقة بني اإلرهاب والتهريب يف مجاالت محاربة
اإلرهاب لدى التحالف؛ الفكرية واإلعالمية واملالية والعسكرية ،وهي املجاالت
ُ
التحالف اإلسالمي بالعناية بها ،ومن أبرز هذه اآلثار:
التي يضطلع
◄على الصعيد الفكري :يو ِّفر التهريب املوار َد الالزمة لدعم متويل الفكر اإلرهابي.

إن مناطق الصراع وعدم االستقرار بيئ ٌة ِخصبة للتحالف بني اجلماعات
ُ
التحالف يؤ ِّدي إلى تقويض السالم،
اإلجرامية والتنظيمات اإلرهابية ،وهذا
وانحسار االستقرار؛ إذ يصبح بإمكان اجلماعات اإلرهابية وشبكات ِّ
االتار
اإلجرامي أن تتقاس َم األماكن؛ من أجل السيطرة على الطرق ومختلِف احملاور
االقتصادية ،يف مساحات شاسعة عابرة للحدود ،مرتبطة بعوملة اجلرمية
املنظمة .ويف هذه املناطق يظهر خط ُر التواطؤ احلقيقي بني اإلرهاب واجلرمية
املنظمة ،ويكشف عن الروابط والصالت بني هذين النوعني من اإلجرام ،فإذا
كانت قواف ُل املنتجات غير املشروعة العابرة للمناطق حتت حماية عناصر
التجار يدفعون نسب ًة من قيمة البضائع املنقولة.
اجلماعات اإلرهابية فإن َّ

منتجات التهريب

التنظيمات
استعرض العقيد نيكابيس مناذ َج من منتجات التهريب التي تتعامل بها
ُ
موضحا أن املوا َّد امله َّربة تتن َّوع على نطاق واسع ،لتشم َل املخدِّرات،
اإلرهابية،
ً
َّ
والنِّفط ،والدخائن (السجائر) ،واألدوية املقلدة ،واألسلحة النارية ،والذخيرة،
قدر مكتب األمم
واملشغوالت العتيقة ،واملعادن ،وسائر املوارد الطبيعية .وقد َّ
املعني باملخدِّرات واجلرمية ( )UNODCهذه التد ُّفقات غير املشروعة،
املتحدة
ُّ
غربي إفريقيا وح َدها.
يف عام 2009م ،بنحو  3.8مليار دوالر أمريكي ،ملنطقة
ِّ
بعض التنظيمات اإلرهابية يف إنتاج املخدِّرات أو تصديرها ،وقد
وتخصصت
ُ
َّ
ضبطت شرطة نابولي بإيطاليا يف أول يوليو 2020م ،أكبر ِشحنة أمفيتامينات
يف العالم بلغت  14ط ّنًاَ ،شمِ لَت  84مليون قرص من الكبتاغون أنتجها تنظيم
داعش يف سوريا .ويستخدم مقاتلو التنظيم هذا املخدِّر لتثبيط اخلوف لديهم،
تهريب النفط يف املناطق التي تغ ِّذيها الصراعات؛
وجعلهم ُعدوانيني ج ّدًا .ويزداد
ُ
فهو مصدر متويل للتنظيمات اإلرهابية ،أو تلك املرتبطة باجلرمية املنظمة،

املكتسبة بالتهريب اجلماعات
◄على الصعيد اإلعالمي :مت ِّكن القدرةُ املالية
َ
اإلرهابي َة من امتالك وسائ َل إعالمية حديثة تتالءم مع طموحاتها.
◄على صعيد محاربة متويل اإلرهاب :تو ِّفر التد ُّفقات املالية املتولدة من
نشاط التهريب االكتفا َء الذاتي املالي للتنظيمات اإلرهابية واستقاللها،
وتضمن قدرتها على العمل.
◄على الصعيد العسكري :يتيح التهريب الفرص َة للتنظيمات اإلرهابية
معدات وآالت ،ومن ذلك األسلحة
لتعزيز قدرتها على العمل باقتنائها َّ
والذخائر النارية.
ويف ختام احملاضرة دعا العقيد نيكابيس إلى تطوير مجموعة من املبادرات
الصلة بني اإلرهاب والتهريب ،فعلى املستوى الوطني دعا إلى استعادة
لقطع ِّ
ُسلطة الدولة ،ووضع حدٍّ لالستغالل غير القانوني للموارد الطبيعية ،بتأمني
الق ُدرات البشرية واخلِ ْدمية الوطنية الهادفة إلى متكني السيطرة على األراضي
َّ
املنظمة واإلرهاب
ني ملكافحة اجلرمية
وال س َّيما احلدود الب ِّرية ،وتشريع قوان َ
تعالج الثُّغرات احملت َملة يف النصوص املعمول بها.
وعلى املستوى اإلقليمي يجب تعزي ُز التعاون األمني والقضائي بني الدول؛
وضمان تبادل املعلومات االستخباراتية؛ بهدف تعقُّب املتاجرين ،وتفكيك
الشبكات اإلجرامية.
الدولي يجب تعزي ُز تنسيق التعاون أمام التهديدات اإلرهابية ،وأن
وعلى الصعيد َّ
تواص َل األمم املتحدة دعم الدول واملنظمات اإلقليمية من أجل تعزيز ق ُدراتها
القتالية ،وقدراتها يف املجاالت املختلفة ،وال س َّيما مجال العمل االستخباراتي،
واجلانب األمني ،والتعاون القضائي.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ندواتنا

مصادر تمويل اإلرهاب وطرائق محاربتها
في ندوة للتحالف

قدم ٌّ
كل من العقيد الط َّيار الركن علي محمد محمود ممثل مملكة البحرين يف
َّ

التحالف ،والعقيد الركن إبراهيم موسى ممثل جمهورية النيجر ،واألستاذ خالد
عرب ممثل جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،ندو ًة بعنوان (مصادر متويل اإلرهاب

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبق ِّره
وطرائق محاربتها) ،أقامها

يف مدينة الرياض ،يوم األربعاء  21أبريل 2021م.

وعالقتها
تناولت الندوة تعريف متويل اإلرهاب ودورة حياته ،وأركان اإلرهاب َ

قرارات
واألسس الثالثة حملاربة متويل اإلرهاب ،وهي
بعمليات التمويل،
ُ
ُ
وتوصيات مجموعة العمل املالي (فاتف) والهيئات
األمم املتحدة واتفاقياتها،
ُ

اإلقليمية املشابهة ،ونظا ٌم فاعل حملاربة اإلرهاب يقوم على إطار قانوني
وتنظيمي .وتناولت الندوة التحدِّيات التي تواجه محاربة متويل اإلرهاب ،مع

توصيات لتذليلها.

خطر تمويل اإلرهاب

لغرض اإلرهاب ،سواءٌ كان ذلك بقصد أو بغير قصد .أما غس ُل األموال فهو أي
عمل يقوم به أفرا ٌد أو جماعات لتحويل أموال ذات َعالقة باإلجرام ،أو نقلها
بقصد أو بغير قصد؛ بهدف إخفاء مصدرها األصلي.

دورة تمويل اإلرهاب

ُ
ممثل جمهورية النيجر دورةَ متويل
واستعرض العقيد الركن إبراهيم موسى
موضحا أنها تبدأ بجمع األموال من املصادر املشروعة وغير
اإلرهاب،
ً
املشروعة ،ثم اإليداع ،فالنقل ،سواءٌ يف صورة أموال غير ملموسة ،أو أحجار
كرمية ،ثم التغطية بإخفاء مصدر األموال ،ثم استخدامها يف متويل العمليات
والتجنيد والدعم االجتماعي .ويف املراحل األولى من هذه الدورة ،وهي التي
تسبق االستخدام ،تتقاطع أعما ُل التنظيمات اإلرهابية مع أعمال جماعات
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ،وهو ما نرى شواهده يف مناط َق شتَّى من
العالم ،تشهد تعاو ًنا بني اجلانبني ،كما يف إفريقيا وأمريكا الالتينية.

ُ
ممثل مملكة البحرين الندوةَ
افتتح العقيد الط َّيار الركن علي محمد محمود

وعالقتها بالتمويل،
وتناول العقيد موسى بالرصد والتحليل أركان اإلرهاب َ
فقال :إن النشاط اإلرهابي يقوم على ثالثة أركان رئيسة ،هي :العمليات
التي حتتاج إلى تقدمي اخلِ دمات ،والدعم الذي يحتاج إلى املوارد البشرية
واللوجستية ،والتطوير الذي يحتاج إلى التغيير والنم ِّو والتحويل .ويف كل هذه
ً
شرطا لوجودها واستمرارها.
العمليات ومستلزماتها يبرز التمويل

ماسة إلى التمويل على الصعيد اإلستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي؛ ولذلك يُ َع ُّد
َّ
قطع التمويل ضرب ًة قاصمة لإلرهاب واإلرهابيني .وإن محاربة متويل اإلرهاب
عمل مهم للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،ووسيل ٌة رئيسة
مسا ُر ٍ

محاربة تمويل اإلرهاب

ببيانِ خطر متويل اجلماعات اإلرهابية ،وأهمية محاربة هذا التمويل ،وقال :إن
متويل اإلرهاب أح ُد ركائز اإلرهاب ،فهو ِشريان احلياة وأوكسجني البقاء ،فكل
نشاط وكل مرحلة من مراحل العمل اإلرهابي حتتاج إلى التمويل ،الذي يتيح
لإلرهابيني مواصل َة التخطيط والتنفيذ للعمليات املتطرفة العنيفة ،وهم بحاجة

للح ِّد من اإلرهاب ،وهو مسا ٌر ميتاز بأنه ميكن تنفيذه عن بُعد ،دون املواجهة

املباشرة مع اإلرهابيني ،ودون حاجة إلى إراقة الدماء.

أي عمل يرتكبه فر ٌد
وأورد العقيد محمود تعري ًفا إجرائ ًّيا لتمويل اإلرهاب بأنه ُّ
أو جماعة ،بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ،جلمع األموال وإدارتها وإنفاقها

العدد  - 27مايو 2021م

ُ
ممثل جمهورية أفغانستان اإلسالمية مرتكزات
وعرض األستاذ خالد عرب
محاربة متويل اإلرهاب مم َّثل ًة يف معاهدات األمم املتحدة وقراراتها املتعلِّقة
بغسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتوصيات مجموعة العمل املالي (فاتف)،
ونظام فاعل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
فقد أصدرت األمم املتحدة عد ًدا من القرارات املتصلة مبحاربة متويل اإلرهاب،

من أهمها:
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ندواتنا

جمي َع عوائد اجلرمية املنظمة ،وال تقتصر على جتارة املخدِّرات ،وجت ِّرم
غس َل عوائد تلك اجلرائم ،وتفرض تدابي َر ملكافحة هذا الغسل.

 .1قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،1267الصادر يف  15أكتوبر
عام 1999م ،بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان ،الذي أنشأ جلن ًة تابعة ملجلس
اجلوي واحلصار املالي على التنظي َمني ،وما يرتبط بهما
ض احلظر
األمن تفرِ ُ
َّ

مجموعة العمل المالي وأخواتها

بشأن التنظيمني .وقد صدر القرا ُر مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة ،وهو يقتضي من جميع الدول القيا َم بتجميد األصول املالية لألفراد

تختص بوضع املعايير العاملية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
1989م،
ُّ

من أفراد وكِ يانات ،وتتو َّلى اإلشراف على تنفيذ اجلزاءات الواردة يف القرار

بأي منهما.
والكِ يانات املنتمني إلى التنظيمني أو املرتبطني ٍّ

 .2قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،1373الذي تبنَّته دول املجلس
باإلجماع يف  28سبتمبر عام 2001م ،واستهدف عرقلة اجلماعات اإلرهابية
السبل ،وتشجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على تبادل املعلومات
بجميع ُّ

االستخبارية عن هذه اجلماعات؛ من أجل املساعدة على مكافحة اإلرهاب
الدولي .ودعا جمي َع الدول إلى تعديل قوانينها الوطنية حتى تتمك َن من
َّ
الدولية القائمة بشأن اإلرهاب .وأنشأ القرار
التصديق على جميع االتفاقيات َّ

جلن َة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن ملراقبة التزام الدول بأحكامه.

وأصدرت اللجن ُة الدليل ال ِّتقْني لتنفيذ القرار متض ِّمنًا التدابير الوقائية الالزم

اتخا ُذها من قِ بَل املؤسسات املالية واألعمال التجارية؛ ملكافحة غسل األموال
وسبل مواجهة ُ
نظم التحويل البديلة مثل (احلوالة)ِ ،
وخ ْدمات
ومتويل اإلرهابُ ،
حتويل قيمة األموال.

 .3قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،1617الصادر يف  29يوليو عام

ونص على وجوب أن تتخ َذ جميع الدول اإلجراءات املفروضة ساب ًقا
2005مَّ ،
مبوجب القرارات  1267عام 1999م ،و 1333عام 2000م ،و 1390عام 2002م
ومدة كل عقوبة مفروضة على
اخلاصة بتجميد أصول اجلماعات اإلرهابيةَّ ،
َّ

تنظيم القاعدة ،وزعيمه أسامة ابن الدن ،وحركة طالبان ،وأتباعهم؛ بحظر
السفر ،وحظر إمدادهم بالسالح .وحثَّ مجلس األمن جميع أعضاء األمم
الدولية الشاملة الواردة يف توصيات مجموعة العمل
املتحدة على تطبيق املعايير َّ
املالي (فاتف)  FATFاملتعلِّقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .4قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،1988الصادر يف  17يونيو عام
2011م ،الذي استهدف حركة طالبان واملرتبطني بها من جماعات ومؤسسات
وكِ يانات وأفراد؛ بتجميد أموالهم وأصولهم املالية ومواردهم االقتصادية ،ومنع
دخولهم إلى أراضي الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،ومنع توريد األسلحة
إليهم.
الدولية التي عاجلت مكافحة متويل اإلرهاب
أما االتفاقيات واملعاهدات َّ
فأهمها  3اتفاقيات ،هي:
◄اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ِّ
االتار غير املشروع يف املخدِّرات واملؤثرات
العقلية عام 1988م ،املعروفة باسم اتفاقية فيينَّا.

أما مجموعة العمل املالي (فاتف)  FATFفهي هيئ ٌة حكومية َدولية أُنشئت عام

مق ُّرها يف العاصمة الفرنسية باريس .وقد ط َّورت املجموعة ما يُعرف بتوصيات

(فاتف) األربعني حملاربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،صدر أولها عام 1989م
وآخرها عام 2012م ،و ُق ِّسمت التوصيات إلى سبعة فصول ،ك ُّل واحد منها

محدد.
يختص بجانب
َّ

وأ ُ ِّسست تسع هيئات إقليمية على غرار مجموعة العمل املالي ( )FSRBsتك ِّون
مع مجموعة العمل شبك ًة عاملية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وتقومي
الدولي ،وتقدمي املساعدة التقنية إلى
امتثال الدول األعضاء ،وتعزيز التعاون َّ
البلدان األعضاء.

نظام مكافحة التمويل
اختتم األستاذ عرب مشاركته بتحليل عناصر النظام الفاعل ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب؛ ليقوم بعمليات املنع والتعطيل والكشف والتجميد

واالستيالء واملصادرة بفاعلية ،وهي ثالث ُة عناصر:

السلطات ذات الصلة
 )1إطار قانوني وتنظيمي جيد يسمح بتعاون متني بني ُّ

للعمل يف الوقت املناسب ،وبطريقة ناجحة يف ضبط أصول اإلرهابيني،
وعائداتهم املالية ،وجتميدها ومصادرتها ،وجترمي عمليات غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ،وفرض شروط تنظيمية وقائية على املؤسسات املالية والتجارية.
َ )2و َحدات التح ِّريات املالية ،وتُع ُّد الوكالة املركزية لتل ِّقي املعلومات املالية
والدولي.
وحتليلها ونشرها ،وجه ًة رئيسة للتعاون احمللِّي َّ
الدولية وتنفيذها ،واالمتثال
الدولي يف التصديق على االتفاقيات َّ
 )3التعاون َّ

لتوصيات مجموعة العمل املالي؛ لتيسير املساعدة القانونية املتبادلة ،وبناء
ق ُدرات محلِّية شاملة و ُمجدية.

تحديات وتوصيات
ِّ

استعرض العقيد إبراهيم موسى التحدِّيات التي تواجه محاربة متويل اإلرهاب،
صعوبات مراقبة العمليات غير امللموسة ،ورص ُد تغيير التنظيمات
وعلى رأسها
ُ
اإلرهابية ألساليبها يف غسل األموال ،وإجهاضها ،واستغالل تلك التنظيمات
للتق ُّدم التِّقني يف حتقيق أهداف تخريبية ،وعدم تنفيذ كثير من الدول توصيات

مجموعة العمل املاليَ ،وف َق ما تكشفه تقاري ُر املتابعة؛ بسبب َ
ضعف إمكاناتها.
قدم العقيد موسى عد ًدا من التوصيات ،أه ُّمها:
ويف ختام الندوة َّ

الدولية لقمع متويل اإلرهاب التي اعتُمدت مبوجب قرار
◄االتفاقية َّ
اجلمعية العا َّمة لألمم املتحدة رقم  ،109/54الصادر يف  9ديسمبر عام
حددت بدقة
1999م .وهي أهم اتفاقية َدولية حملاربة متويل اإلرهاب؛ إذ َّ

جرمية متويل اإلرهاب ،وأركانها ،واملقصود باألموال والعائدات يف متويل
اإلرهاب.
◄اتفاقية األمم املتحدة عام 2000م؛ ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية،
املعروفة باسم اتفاقية باليرمو ،وهي أوسع من اتفاقية فيينَّا؛ ألنها تشمل
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◄االستجابة اجلماعية يف محاربة متويل اإلرهاب.
◄الوعي بعمليات تعقُّب أساليب التمويل اجلديدة.
الدولية ،وتوصيات مجموعة
◄االمتثال لقرارات األمم املتحدة ،واملعاهدات َّ
العمل املالي.

املختصة يف مجال مكافحة غسل
◄تعزيز برامج بناء ق ُدرات السلطات
َّ
األموال ومحاربة متويل اإلرهاب.
والدولي؛ يف مجال تبادل املعلومات واملساعدة القانونية.
◄التعاون احمللِّي َّ

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

اصدارتنا

العدد السابع  -مايو 2021
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صدر العدد السابع من مجلَّة (التحالف) يف األول من مايو 2021م ،متض ِّمنًا

وشدة احلراسات األمنية ،وضيق الوقت ،والتص ُّرف الفردي ،إضافة
املنظمات،
َّ
وعرض ألثر هذه العمليات ومخاطرها،
إلى وجود خطة محكمة تقلِّل التكاليف.
َ

مجموع ًة من التقارير والتحليالت واألبواب واألبحاث التي تتناول مختل َ
ِف جوانب

ً
حلول للحماية والوقاية منها على املستويني
وخصائصها ومزاياها ،مق ِّد ًما

واختص ُّ
ملف العدد مبوضوع اإلرهاب
الظاهرة اإلرهابية ،وترصد حت ُّوالتها.
َّ
الرخيص باعتباره إستراتيجي َة الفرصة األخيرة للتنظيمات اإلرهابية ،يف ظ ِّل

والدولي.
الوطني َّ

ٍ
ضغوط وهزائ َم .فقد جلأت هذه التنظيمات إلى وسائ َل رخيصة
ما تواجهه من

ثم تناول األستاذ عاشور اجلهني معضل َة الفجوة الكبيرة بني تكاليف العمل

فرصا أكثر
أساليب متنح اإلرهابيني
والهجوم بالقنابل البدائية الصغيرة .وهي
ً
ُ
هجمات ِ
خطرة بأق ِّل قدر من ال ُكلفة والتدريب واخلبرة السابقة .فبعد
لشنِّ َ

تنفيذ أي عملية انتحارية سواءٌ بالتفجير أو إطالق النار ال َعشوائي  150دوال ًرا،

ومتاحة ،من نحو :الطعن بالسكاكني ،وإشعال احلرائق ،والدعس باملركبات،

اإلرهابي وتكاليف محاربة اإلرهاب؛ ففي الوقت الذي ال تتجاوز فيه تكلِف ُة
شخصا ،وبثِّ الرعب
املعدل العاملي إلى مقتل 12
فإن هذا املبلغ الزهيد يؤ ِّدي يف َّ
ً
املشددة التي ُف َ
رضت
يف نفوس املئات .ويف املقابل بلغت تكلِفة التدابير األمنية
َّ

الهجمات اإلرهابية إلى ،%33
عام 2008م ارتفع َّ
معدل استخدام السكاكني يف َ

ولم تكن تتجاوز من قب ُل  %7.3بني عامي 2007-2001م.

على األماكن احليوية يف أرجاء العالم ،ملنع العمليات اإلرهابية ،أكث َر من 300

التنظيمات
مليار دوالر .وقد فرضت وسائ ُل اإلرهاب الرخيص التي اتبعتها
ُ
اإلرهابية على مؤسسات محاربة متويل اإلرهاب ،وعلى رأسها مجموع ُة العمل

ووجد اإلرهابيون يف السكاكني واملركبات ،والقنابل الرخيصة املصنوعة من
موا َّد تُباع يف األسواق ،وسيل ًة مناسبة الستمرار عملياتهم اإلجرامية .وتكاد
ِ
التهديدات اإلرهابي َة األكثر استمرا ًرا ستأتي
ُتمع التقديرات اإلستراتيجية أن

املالي (فاتف) ،حت ِّد ًيا جديدًا ملواجهة ما أس َموه "التمويل الصغير" ،ففي حني

مات اإلرهابية الكبيرة صعبة ج ّدًا.
أصبحت
الهج ُ
َ

غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نطاق واسع ،تبقى اللوائ ُح واإلجراءات ُم َع َّدة

هجمات من هذا النوع من اإلرهاب ،بعد أن
من خاليا إرهابية ال مركزية ،تن ِّفذ َ

أساليب الكشف يف مكافحة
مؤسسات إنفاذ القانون واملؤسسات املالية
ط َّورت
ُ
َ

إلحباط تد ُّفقات األموال الكبيرة إلى املنظمات اإلرهابية فقط.

وناقش مِ ل َ ُّف العدد هذه القضي َة امله َّمة بجوانبها املتشابكة املختلفة؛ فقد

وحلَّل الدكتور سليم فرار كفاءة األداتني املالية والقانونية يف تنفيذ قوانني

أسباب جلوء
نواف بن ناصر اجلطيلي ممثل دولة الكويت
َ
أبا َن العميد الركن َّ
التنظيمات اإلرهابية إلى العمليات املنخفضة التكاليف ،واعتبارها املال َذ

مكافحة متويل اإلرهاب ،فإذا كانت بلدا ٌن كثيرة تط ِّبق اإلبالغ اإللزامي عن

َ
ضعف احلالة االقتصادية ،واحتضار
األخير لها ،فذكر من تلك األسباب:

العدد  - 27مايو 2021م

جميع املعامالت املالية التي تزيد على عشرة آالف دوالر أو ما يعادلها ،فإن
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اصدارتنا

الكثير من حاالت اإلرهاب الرخيص تنطوي على مبال َغ َّ
أقل بكثير .وإن تت ُّبع
املبالغ القليلة سيشمل عد ًدا كبي ًرا ج ّدًا من املعامالت ،وسيكون ُمك ِل ًفا ج ّدًا
إلنفاذه ،وسيَطول بال ٍّ
شك كثي ًرا من األبرياء.
وأبر َز األستاذ محمود احلمدان حتدِّيات اإلرهاب الرخيص النابع َة من سهولة

وشدة الفتك التي يُحدِ ثها ،مما جعل األسلحة الصغيرة
الوصول إلى أدواته،
َّ
املفضل لكثير من
واخلفيفة والرخيصة التي يس ُهل الوصول إليها السال َح
َّ
الدولية
اجلماعات اإلرهابية يف جميع أنحاء العالم ،يف ظ ِّل ضعف االستجابة َّ
يف مجال مكافحة ِّ
االتار غير املشروع بتلك األنواع من األسلحة.

وتناولت األستاذة ميلي كريزيس إستراتيجي َة اإلرهابيني يف تسهيل أعمالهم

باللجوء إلى صنوف اإلرهاب األكثر أث ًرا ،واألجدى يف حتقيق مآربهم ،دون
حاجة إلى خبرات كبيرة متم ِّيزة ،أو استثمار مالي ضخم ،بعد أن أتاحت شبكة
اإلنترنت لألفراد املتطرفني ،وملناصري اجلماعات اإلرهابية واملتعاطفني معها،
موا َّد وأد َّلة إرشادية ،ومجموع ًة متنوعة من أفكار الهجوم منخفضة التكلِفة،
مع الدعاية لها واإلغراء بها .واستعرضت الكاتبة الدعاية املتطرفة التي تر ِّوج
ُ
خل ٍ
طط ووسائ َل إرهابية مبيزانية منخفضة ،وكيف يُعيد املتطرفون واإلرهابيون
تدوير هذه ا ُ
خلطط والوسائل لتنفيذ أفكارهم املتطرفة.

أه َّم مصادر متويل هذه التنظيمات ،وحتدِّيات مكافحة هذا التمويل؛ كالفساد

الدولي
السياسي ،وفساد االستخبارات ،وضعف ُسلطة القانون .ودعا املجتمع َّ

إلى تعزيز التعاون مع دول غربي إفريقيا يف جميع املجاالت ،وال س َّيما مجالِ

تبادل املعلومات االستخباراتية؛ للمساعدة على استهداف األفراد والكِ يانات

املتو ِّرطة يف أنشطة تدعم التنظيمات اإلرهابية يف املنطقة.

ويف باب (دراسات) تناولت الباحث ُة الفرنسية سيلفي تاوسيج نظري َة النهج الثالث،
كونها عاملـًا ً
بديل لليمني املتطرف ،التي تعود جذو ُرها إلى نهاية احلرب العاملية

الثانية ،والتي َّ
غذت الشعور املتمكن بتف ُّوق الرجل األبيض أو احلضارة األوروبية.

قضايا
ويف باب (قضايا) تناول الباحث عبد العزيز أغراز موضو َع (الشبكة املظلمة
واإلرهاب) ،مب ِّينًا نشاط اإلرهابيني يف مواق َع مختلفة على شبكة اإلنترنت منذ
أواخر التسعينيات ،مما أ َّدى إلى فتح جبَهات جديدة ملكافحة اإلرهاب يف العالم
االفتراضي ،وال س َّيما بعد أن جلأ اإلرهابيون إلى التواصل بس ِّرية باستخدام

شبكة اإلنترنت

املظلم "."Dark Web

وحلَّل الدكتور حواس سينيغير إشكالية (الشباب الفرنسي والتطرف)،

جامعة الدول العربية تكافح اإلرهاب

تناول الدكتور مازن شندب يف باب (إستراتيجيات) إستراتيجي َة جامعة
ً
مستعرضا محطات
الدول العربية ملكافحة اإلرهاب ،يف قراءة حتليلية نقدية،
جهود اجلامعة يف مكافحة اإلرهاب التي بدأت بإقرار مجلس وزراء الداخلية
العرب اإلستراتيجي َة األمنية العربية يف السابع من يناير 1983م ،ثم اعتماد

تضمنت عناص َر
اإلستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب عام 1997م ،التي
َّ
ترمي إلى تنسيق جهود مكافحة اإلرهاب يف الدول العربية ،وتعزيز التعاون
الصدد .وتنهض هذه اإلستراتيجية على مجموعة
مع املجتمع َّ
الدولي يف هذا َّ
من املق ِّومات ،سواءٌ على صعيد السياسات الوطنية ملكافحة اإلرهاب ،أو على

صعيد التعاون العربي ملكافحته.

أما احملطة الثالثة يف مسيرة جامعة الدول العربية ملكافحة اإلرهاب فهي
االتفاقي ُة العربية ملكافحة اإلرهاب التي أبر َمها مجلس وزراء الداخلية العرب
ومجلس وزراء العدل العرب يف  22أبريل عام 1998م ،وتُ َع ُّد الرك َن القانوني
األساسي ملكافحة اإلرهاب يف اجلامعة العربية .ثم جاءت اإلستراتيجية العربية
لألمن الفكري التي أصدرها مجلس وزراء الداخلية العرب يف دورته الثالثني،
التي ُعقدت يف الرياض يوم  13مارس عام 2013م؛ لتكو َن احملطة الرابعة،
وهي تهدِ ُ
ف إلى :مواجهة األفكار التي تر ِّوجها التيارات الفكرية املنحرفة،
ومواجهة ح َمالت التضليل وبثِّ الفكر املنحرف التي تدفع املغ َّرر بهم لاللتحاق

بالتنظيمات املتطرفة.

تحليالت ودراسات
وضمن (حتليالت) العدد تناول الباحث السينا ديارا من جمهورية كوت ديفوار
ال َعالقة بني تنظيمي داعش والقاعدة يف منطقة الساحل ،منتقدًا بعض

التحليالت التي ذهبت إلى أن االشتباكات بني التنظي َمني يف أوائل سنة 2020م
مبِ َ
املرجح أن تُنهِ َك قوى احلركات اإلرهابية قاطبة ،مؤكدًا
نطقة الساحل ،من
َّ

أن مثل هذه التحليالت تُسيء فهم جوهر اإلرهاب وهدفه ،وال س َّيما يف تلك
امل َ
ِنطقة ،ذلك أن تنظيم داعش يف الصحراء الكبرى ( )ISGSليس سوى مم ٍّر
للقاعدة ،ومتت ُّد بني هذين الكِ يانني اإلرهابيني جسو ُر التضامن.

ً
مستعرضا
وتناول حمدي بشير اقتصا َد التنظيمات اإلرهابية يف غربي إفريقيا،

ً
مصطلحي الشباب والتطرف ،فإن استخدام مفردة
مستعرضا صعوبات تكتنف
َ

"الشباب" يف اخلطاب قد يتس َّبب يف النظر إلى هذه الفئة "على أنها َوحدةٌ
اجتماعية ،ومجموعة منظمة لها مصال ُح مشتركة ،وحصر هذه املصالح يف
محدد بيولوج ًّيا" ،وهذا عبثٌ واضح املعالم؛ ألننا نُدرج بإساءة استخدام
عمر
َّ

اللغة بطريقة فِ َّجة ،حتت املفهوم نفسه عوال َم اجتماعية ال يكاد يجمعها رابط
ِ
نفسها عندما يتعلَّق األمر مبفردة "التطرف"
مشترك تقري ًبا .ونواجه
الصعوبات َ
التي يجب أن ننظ َر إليها متا ًما كما ننظر إلى مفردة "الشباب" ،فالتطرف يحمل
دالالت مختلفة ً
أيضا.

تختص بقِ طاعات من الس َّكان
وبي سينيغير أن ال َعالقة بني التطرف والشباب ال
َّ
ُّ
املسلمني الفرنسيني فقط ،وال ميكن اختزا ُل فكر الغل ِّو أو الفكر املتطرف يف
ُ
وصف املتطرف العنيف
جانبه الديني واإلرهابي فقط .لذلك من اخلطأ الكبير

بأنه يأتي بالضرورة من دوائ َر متش ِّددةٍ يف اإلسالم الفرنسي؛ ألن ذلك يخالف
الواقع ،كما يخالفه اال ِّدعاءُ بأن هذا املتطرف بات ظاهر ًة مركزية أو أساسية

لإلسالم يف فرنسا؛ ألن هذا النو َع من املتطرفني يتط َّور على هامش الظواهر

التي متثل اإلسالم الفرنسي.

شرقي إفريقيا ووسطها
داعش في
ِّ

ويف باب (حتت الضوء) تناول الباحثُ أحمد عسكر موضوع (انتشار تنظيم
داعش اإلرهابي يف شرقي إفريقيا ووسطها)؛ فقد باتت ٌّ
كل من موزمبيق

والكونغو الدميقراطية مركزًا جديدًا لتنظيم داعش يف منطقة البحيرات
وسط إفريقيا) ،إضاف ًة إلى التم ُّدد
ال ُعظمى ،أُطلق عليه اسم (والية داعش يف َ
يف منطقة شرقي إفريقيا ،وحتديدًا الصومال؛ إلحكام السيطرة على مناط َق
تقديرات األمم
بعيدة عن قواعده التقليدية؛ لتعزيز نفوذه يف القا َّرة .وتشير
ُ
املتحدة إلى انتشار ألفَي داعشي يف الكونغو الدميقراطية وموزمبيق وبلدان
أخرى يف شرقي إفريقيا .وقال الباحث :إن انتشار تنظيم داعش اإلرهابي يف
َ
الدولية واإلقليمية من أن تصب َح املنطقة
ووسطها يزيد
املخاوف َّ
شرقي إفريقيا َ

نص ًة للتم ُّدد إلى مناط َق أخرى يف القا َّرة ،مما يُنذر
مركزًا إقليم ًّيا لإلرهاب ،ومِ َّ
مبوجة ثانية لداعش يف القا َّرة اإلفريقية.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تواصل التحالف

مساعدا للقائد العسكري
القرشي
ً

باشر اللواء الط َّيار الركن عب ُد اهلل بن حامد القرشي أعماله ،مساعدًا للقائد العسكري للتحالف ،وبهذه املناسبة أقام التحالفُ حفل استقبال للواء القرشي وذلك
يوم األحد  11أبريل 2021م.

تدشين الموقع اإللكتروني الجديد

دشن سعادة اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف املوقع اإللكتروني اجلديد للتحالف،
يف مطلع رمضان املبارك 1442هـ املوافق ( 13أبريل  ،)2021ليكون منصة تعريفية بالتحالف ومجاالت عمله وأهدافه وإجنازاته ،وأخباره ونشاطاته ،بثالث لغات
هي العربية واإلجنليزية والفرنسية؛ مع إتاحة االطالع على إصداراته الرئيسة( :مجلة التحالف) ،و(نشرة متحالفون) ،و(قراءة يف كتاب) و(تقارير َدولية).
العدد  - 27مايو 2021م
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