العدد التاسع والعشرون  -يوليو 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

سفير نيجيريا لدى المملكة يزور التحالف

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب /املكلَّف ،اللواء الط َّيار الركن محمد بن
استقبل األم ُ
سعيد املغيدي ،سعادةَ سفير جمهورية نيجيريا لدى اململكة العربية السعودية ،الس ِّيد يحيى لوال ،والوف َد املرافق
له ،يوم الثالثاء  15يونيو 2021م.
لشرح
جرى يف اللقاء بحثُ سبل التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي وجمهورية نيجيريا ،واستمع الز َّوار
ٍ
ُ
التحالف يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،ومحاربة متويل
عما يبذله
َّ
مفصل َّ
اإلرهاب ،والعسكري) ،وأثره يف تنسيق جهود الدول األعضاء يف التحالف وتكثيفها.
ومهمة ،تسعى إلى تعزيز التعاون بني الدول األعضاء،
وأوضح اللواء املغيدي أن التحالف مي ِّثل منظوم ًة شاملة
َّ
استنا ًدا إلى قِ يَم الشرعية واالستقالل واملشاركة والتنسيق ،وضمان اتِّساق جهود دول التحالف يف محاربة
الدولية.
اإلرهاب مع األنظمة واألعراف والقوانني َّ

إستراتيجية الحوار

في مواجهة التطرف

ُ
التحالـف اإلسلامي العسـكري
اسـتضاف
مبقـره يف مدينـة الريـاض
اإلرهـاب،
حملاربـة
ِّ
بتاريـخ  31مـن مايـو 2021م ،الدكتـور عبـد
املنعـم بـن سـليمان املشـ ّوح ،الباحـثَ يف مجـال
ورئيـس برنامـج
مواجهـة اإلرهـاب اإللكترونـي،
َ
السـكينة ،يف محاضـرة بعنـوان( :إسـتراتيجية
َّ
احلـوار يف مواجهـة فِ كـر التطـرف العنيـف مـن
خلال الشـبكة العنكبوتيـة).

تناول فيها احملاض ُر استخدا َم التنظيمات
اإلرهابية لشبكة اإلنترنت ،وتوظيفها يف نشر
التطرف واإلرهاب ،وأساليب مواجهة هذا
الدولي لهذه املواجهة،
االستخدام ،والسياق َّ
وسمات اإلرهاب اإللكتروني وتأثيره...

ص2

التنظيمات اإلرهابية تستهدف
ست فئات من الشباب
تجنيد
ِّ

قرارات مجلس األمن لمحاربة
تمويل اإلرهاب

الخطاب اإلعالمي
للجماعات اإلرهابية

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
أقام
اإلرهاب بالرياض ،يف العاشر من يونيو 2021م،
محاضرة بعنوان( :محاربة التطرف العنيف:
قدمها الدكتور عبد اهلل بن
جتارِ ُب وخبرات)َّ ،
سعد اجلاسر  ،تناول فيها حتلي َل الشخصيات
األكثر استهدا ًفا للتجنيد من قِ بَل التنظيمات
وسبل التعامل معهم إلنقاذهم من
املتطرفةُ ،
براثن التطرف...
ص4

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
استضاف
اإلرهاب األستا َذ سليمان بن علي الزبن مدير
إدارة مكافحة َغسل األموال ومتويل اإلرهاب
بالبنك املركزي السعودي يف يوم  24يونيو
2021م ،إللقاء الضوء على قرارات مجلس
األمن ،يف محاضرة بعنوان( :تطبيق قرارات
مجلس األمن ذات العالقة باإلرهاب ومتويله)...

َّ
نظم التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
قدمها
اإلرهاب محاضر ًة يف  24يونيو 2021مَّ ،
العقيد الدكتور عبداهلل محمد شادي ممثل
اجلمهورية اليمنية يف التحالف ،بعنوان( :حتليل
اخلطاب اإلعالمي للجماعات اإلرهابية) ،تناولت
احملاضرة سمات اخلطاب اإلرهابي ،وأثر نظرية
"األُ ُطر اإلعالمية" يف تفسير الرسالة اإلعالمية
للجماعات اإلرهابية...
ص8
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محاضراتنا

إستراتيجية الحوار في مواجهة التطرف
التنظيمات اإلرهابية سبقت بعض الدول في توظيف اإلنترنت

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،مبق ِّره يف مدينة
استضاف

الرياض بتاريخ  31من مايو 2021م ،الدكتور عبد املنعم بن سليمان املش ّوح،

السكينة ،يف
الباحثَ يف مجال مواجهة اإلرهاب اإللكتروني،
َ
ورئيس برنامج َّ
محاضرة بعنوان( :إستراتيجية احلوار يف مواجهة ِفكر التطرف العنيف من
خالل الشبكة العنكبوتية).

تناول فيها احملاض ُر استخدا َم التنظيمات اإلرهابية لشبكة اإلنترنت ،وتوظيفها
يف نشر التطرف واإلرهاب ،وأساليب مواجهة هذا االستخدام ،والسياق

الدولي لهذه املواجهة ،وسمات اإلرهاب اإللكتروني وتأثيره ،وجترِ بة برنامج
َّ
ٌ
"السكينة" للحوار ،وهو حملة سعودية تابعة لوِ زارة الشؤون اإلسالمية ،تقوم
َّ
باحلوار اإللكتروني مع أصحاب الفكر املتطرف ،و َمن لديهم ميو ٌل نحو تأييد

األعمال اإلرهابية ،أو القَبول بها ،والتعاطف معها .وتقو ُم فكرة البرنامج على

االنتشار يف مواقع اإلنترنت املختلفة ،ومنتدياته ومجموعاته ،واحلوار اجلا ِّد مع
عمل
املتطرفني الذين يكتبون بأسماءٍ مستعارة يف اإلنترنت ،يتو َّلى ذلك فري ُق ٍ
التخصصات.
خبير ،من مختلِف
ُّ

قراءة الواقع

يف بداية احملاضرة أ َّكد الدكتور املش ّوح أن قراءة الواقع واالستفادة من األخطاء

من أه ِّم مق ِّومات النجاح يف محاربة اإلرهاب اإللكتروني ،وأن العقل اإلرهابي
يف ِّكر بطريقة منطية متشابهة ،على الرغم من االختالف الواضح بني التنظيمات

َ
يستشرف مستقب َل اإلرهاب
اإلرهابية ،ومن ثَ َّم ميكن ملن يقرأ الواقع أن
وطريق َة عمله.
ويف رصد التسلسل التاريخي الستخدام اإلرهابيني شبك َة اإلنترنت ،قال املش ّوح:
إن عام 1995م شهد أو َل استخدام فردي ومراسالت بريد إلكتروني من قِ َبل
اإلرهابيني ،وهو تاري ٌخ يسبق دخو َل اإلنترنت إلى بعض الدول .ويف عام 1997م
ُ
أُ َ
نشاط الطالب
نشئ أول موقع جلماعة إرهابية ،ثم بعد ذلك بعامني 1999م بدأ
املتعاطفني مع التنظيمات اإلرهابية "اجلهاد اإللكتروني" ،ويف العام الالحق

2000م أطلق تنظي ُم القاعدة اإلرهابي موقعه اإللكتروني "معالم اجلهاد" ،ثم
كثُرت املواقع اإللكترونية للتنظيمات اإلرهابية ،بد ًءا من عام 2001م ،وكان عام
الذهبي لتنظيم القاعدة يف اإلنترنت ،انتشا ًرا وتنظي ًما.
2003م العام
َّ
العدد  - 29يوليو 2021م

طبيعة اإلرهاب اإللكتروني

تناول الدكتور املش ّوح بالتت ُّبع والرصد والتحليل طبيع َة اإلرهاب اإللكتروني،
فقال :إن التنظيمات اإلرهابية تتعامل مع اإلعالم بطريقة منظمة وسريعة
ومتقدِّمة ،فحضو ُرها على شبكة اإلنترنت كثي ًرا ما يسبق عملياتها اإلرهابية،
ٍ
مهارات عالي ًة يف
لكن معظمها ميلك
وقد ال متلك كثي ٌر منها أسلح ًة متط ِّورةَّ ،
التواصل واالتصال.
ومت َّيز اإلرهاب اإللكتروني بالتطور املستمر السريع ،والتك ُّيف مع البيئة
والضغوط التي يواجهها ،ونوع املصطلحات التي يستخدمها ،واحلجج التي
يستند إليها .فم َّرة يُعنى باحلجج الشرعية الدينية ،وم َّرة أخرى يهت ُّم باجلوانب
الوِ جدانية العاطفية ،وأحيا ًنا يهت ُّم باجلوانب الذهنية العقلية .وقد استفاد
اإلرهابيون من سرعة انتشار اإلنترنت ،ومن طبيعة الشبكة العابرة للقا َّرات،
فوظفوها يف التعبئة والتجنيد والتدريب ،حتى إنهم نقلوا معسك َر "البتَّار" إلى
ً
املتفجرات ،وتنفيذ
مجال للتدريب على صنع
عالم اإلنترنت ،الذي أصبح
ِّ
العمليات اإلرهابية.

ووجد اإلرهابيون يف اإلنترنت األسود (الدارك ويب  )Dark Webوسيل ًة
للتخ ِّفي ،وس َعوا يف عالم اإلنترنت املفتوح ليس إلى جذب األنصار واألتباع
فحسب؛ بل إلى إيجاد ت َّيار عريض من املؤ ِّيدين لهم واملتعاطفني معهم ً
أيضا،
حتى إن لم ينض ُّموا إلى تنظيماتهم .واستهدفوا التهيي َج وصناعة ج ٍّو مشحون؛
وذلك ببثٍّ كثيف للموا ِّد التي تخدم أهدافهم ،وتنويع طريقة العرض ما بني
الكتاب ،واملجلَّة ،والنشرة ،والشريط الصوتي ،واملقطع املرئي ،مما يؤ ِّكد أن
ً
عمل جماع ًّيا يقوم على تراكم
عملهم هذا لم يكن عشوائ ًّيا فرد ًّيا؛ بل كان
اخلبرات وتطوير األداء.

أثر اإلرهاب اإللكتروني

أوض َح الدكتور املش ّوح أثر اإلرهاب اإللكترونيً ،
قائل :إن شبكة اإلنترنت كانت
ً
عامل أساس ًّيا يف جتنيد  %70من اإلرهابيني أو تهيئتهم للتجنيد ما بني
ً
عامل أساس ًّيا أو مساعدًا يف  %85من العمليات
عامي 2017-2003م ،وباتت
فرض على العالم
الصراع يف عام 2017م ،وهذا ما
َ
اإلرهابية خار َج مناطق ِّ
مواجه َة هذا الوباء.
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محاضراتنا

دعت فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابير مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم
وقد َ
السكينة
تجربة برنامج َّ
ِ

املتحدة عام 2013م إلى توظيف اإلنترنت ملكافحة اإلرهاب اإللكتروني ،وذكرت
فرصا لطرح وجهات النظر
أن املناقشات التي جتري على اإلنترنت تُتيح
ً
املعارضة ،أو الدخول يف نقاش بنَّاء ،وهو ما قد يؤ ِّدي إلى ثني أنصار محت َملني
للتنظيمات اإلرهابية عن االنخراط يف أعمالها.
أساس راسخ من احلقائق يف منتديات
ومن املمكن طر ُح أفكار مضا َّدة تقوم على
ٍ
النقاش والصور واملقاطع املص َّورة على اإلنترنت .وضما ًنا لفاعلية األفكار
الدفينة التي تُسهم يف الدفع
املطروحة ميكن إظها ُر التعاطف جتاه القضايا َّ
باجتاه التطرف ،مثل الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وتسليط
الضوء على بدائ َل لتحقيق النتائج املرج َّوة ،دون اللجوء إلى الوسائل العنيفة.
وميكن ً
أيضا بثُّ رسائ َل إستراتيجية حتتوي على أفكار مضا َّدة للدعاية اإلرهابية
يف اإلنترنت بلغات شتَّى؛ للوصول إلى جمهور عريض ومتنوع جغراف ًّيا.
ويقدِّم مركز االتصاالت اإلستراتيجية ملكافحة اإلرهاب ،التاب ُع لوزارة اخلارجية
يف الواليات املتحدة األمريكيةً ،
مثال على مبادرة مشتركة بني الوكاالت ،بهدف
احل ِّد من التح ُّول إلى التطرف والعنف ،وذلك بالكشف يف الوقت املناسب عن
أمور منها الدعاي ُة املتطرفة على شبكة اإلنترنت ،والر ِّد السريع عليها بخطاب
محدد الهدف ،عبر مجموعة واسعة من تقن َّيات االتصاالت ،وعلى رأسها
مضا ٍّد
َّ
األدوات ال َّر ْقمية.
ُ

أنماط المواجهة ونماذجها

َ
وقسمها
بي الدكتور املش ّوح يف شرح ُمس َهب
َّ
أمناط املواجهة الفكرية لإلرهابَّ ،
إلى نوعني هما :املواجهة األ َّولية الفاعلة ،وهي يف األغلب حكوم ّية رسم َّية
احلكومات معركة استنزاف جتاه هذا النوع من اإلرهاب ،بواسطة
تخوض فيها
ُ
وتوسعه .والنوع اآلخر هو املواجه ُة العميقة،
اإلغالق واإلغراق ،وتعالج انتشاره
ُّ
وذلك بالتواصل والتفاعل املباشرين مع املـُسته َدفني ،وهي يف األغلب تط ُّوعية
وبطيئة ،ولكنَّها فاعلة و ُمجدية.

وعرض الدكتور املش ّوح مناذ َج عاملي ًة مختلفة ملؤسسات تقوم باملواجهة الفكرية
لإلرهاب ،مثل :التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،والتحالف
الدولي ضد داعش ،ومرصد األزهر ،ومركز صواب ،ومركز احلرب الفكرية،
َّ
ومركز اعتدال ،وحملة َسكينة ،ومركز التم ُّيز لألمن السيبراني بجامعة نايف.

السكينة القائم على احلوار املباشر ،وتفنيد
عرض الدكتور املش ّوح جترِ ب َة برنامج َّ
ُّ
الشبهات ،والتأصيل العلمي ،والبناء املعريف ،وصناعة ت َّيار ورأي عام داخل البيئة
املسته َدفة ،واملواجهة بالدراسات واملعلومات.
ٍ
حوارات كثير ًة بني عامي  2003و2017م تض َّمنت التأصي َل
وقد نفَّذ البرنامج
ً
فاعل وعمي ًقا ومؤث ًرا ،وهو
والتصحيح ،وأسلوب احلوار املباشر الذي كان
ناضجا ،ويزيد من مساحة االجتهاد الفردي ،ويُتيح
يتضمن محت ًوى معرف ًّيا
ً
َّ
إمكاني َة معرفة اإلرهابي وتصنيفه ،وشبكة َعالقاته ،وقياس مدى خطره،
وتفكيك أفكاره ،والتأثير فيه.
وأجرى البرنامج ستة آالف حوار %25 ،منها أ َّدت إلى مراجعات مختلفة
جناحا محدو ًدا دون الطموح،
املستويات ،وعلى الرغم من هذا النجاح يبقى
ً
ويحتاج إلى منظومة إدارية ومعرفية وبحثية تكاملية ذات نفَس طويل ،متتلك
الدولي،
املهارات ،وتتحلَّى بالصبر.
وحظي البرنامج بتقدير وإشادة من املجتمع َّ
َ
فقد أشادت بنتائجه جلن ُة األمن القومي والشؤون احلكومية مبجلس الشيوخ يف
الكوجنرس األمريكي يف مواجهة التطرف واإلرهاب ،يف جلستها التي ناقشت
فيها أث َر اإلنترنت يف نشر اإلرهاب.

وأكدت دراس ٌة نشرتها األكادميية العسكرية األمريكية الشهيرة يف "ويست
أعدها كريستوفر بوسيك ،أن النجاح الذي ح َّققَته جترِ بة برنامج
بوينت"،
َّ
"السكينة" يف مواجهة استخدام املتطرفني والتكفيريني لفضاء شبكة اإلنترنت؛
َّ
لبثِّ سمومهم وتهديد املجتمعات ،يثير اهتما ًما َدول ًّيا كبي ًرا ،وميكن أن يكو َن
وصون
درسا مفيدًا لألمم والشعوب األخرى الراغبة يف جلم التش ُّدد والغل ِّوَ ،
ً
والدعوات الفاسدة إلى جهاد لم يز ِّكه
املتطرفة
اجلماعات
نفوذ
من
شبابها
َ
العلماء .وأضافت الدراس ُة أن جناح التجرِ بة دفع بريطانيا واجلزائر والكويت
واإلمارات إلى إبداء َ
رغباتها يف إنشاء برام َج مماثلة.

كتاب (حدود اجلهاد) الصادر يف باريس بالفرنسية ،للمستشرق جان
ودعا
ُ
بيار فيليو مستشار رئيس احلكومة السابق ليونيل جوسبان ،إلى تعميم برنامج
"السكينة" ،بأن يتو َّلى مراقبة املواقع العاملية ،كونها وسيل ًة جيدة لتبصير الضا ِّلني
َّ
َّ
ٌ
منوذجا ومصد َر
وعدته دراسة نشرتها مجلة "فورين أفيرز"
ومنع جتنيدهم،
َّ
ً
إلهام للقيام بجهود مشابهة للوقاية من اإلرهاب إلكترون ًّيا.
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تجار َب محاربة التطرف العنيف
الدكتور عبد الله الجاسر يحلِّ ل ِ

ست فئات من الشباب
التنظيمات اإلرهابية تستهدف تجنيد
ِّ

التنظيمات اإلرهابية ُوس ًعا يف استقطاب
تدخر
ُ
ال َّ
َ
الشباب ،والدفع بهم إلى أتُون عملياتها اإلرهابية،
وال يكاد يخلو تنظي ٌم إرهابي من خاليا عبر اإلنترنت
تسعى إلى جتنيد الشباب ،وقد بلغت هذه اخلاليا
ما نسبته  %70من وسائل استقطاب الشباب.
وكثي ٌر من هؤالء يكتشفون ز َ
َيف ما خدعتهم به تلك
التنظيمات ،ويبحثون عن سبيل للخروج من جحيمها.

مناذج شخصيات تناسبهم من الشباب لتجنيدهم،
ِ
الشخصيات التي
وتؤ ِّكد التجارِ ُب أنهما يتجنَّبان
ال تقدِّم الطاعة إال بعد متحيص واستفسار،
ولذلك يبحثان عن الصغار واملراهقني .وأضاف أن
املسته َدفني من التنظيمات املتطرفة ميلكون طاق ًة
تبحث عن التوجيه ،فهم يريدون أن يفهموا َمن هم،
وما وظيفتهم يف احلياة.

مات الشباب الذين يستجيبون لتلك
فما ِس ُ
تخليصهم من بَراثنها،
التنظيمات؟ وكيف ميكن
ُ
وإعادتهم إلى مجتمعهم ،عناص َر منتج ًة نافعة؟

المستهدفين
فئات
ُ
َ

تجارب وخبرات
ِ

صاحب جترِ بة
الدكتور عبد اهلل بن سعد اجلاسر
ُ
طويلة تؤهِّ له لإلجابة عن السؤالني السابقَني ،فمنذ
حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة ألينوي
األمريكية قبل  28عا ًما ،وهو يبحثُ ويعمل يف
قضايا الشباب ،وخبرتُه يف تأهيل الشباب التائبني
من أعضاء التنظيمات اإلرهابية وإعادة دمجهم،
يربو ُعمرها عن  14عا ًما.
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
وقد استضافه
اإلرهاب بالرياض ،يف العاشر من يونيو 2021م،
يف محاضرة بعنوان( :محاربة التطرف العنيف:
جتار ُب وخبرات) ،تناولت حتلي َل الشخصيات األكثر
ِ
استهدا ًفا للتجنيد من قِ َبل التنظيمات املتطرفة،
وسبل التعامل معهم إلنقاذهم من براثن التطرف.
ُ
يف بداية احملاضرة أ َّكد الدكتور اجلاسر أن
تنظي َمي القاعدة وداعش اإلرهابيني يبحثان عن
العدد  - 29يوليو 2021م

فئات شتَّى،
وهؤالء املسته َدفون ليسوا فئ ًة واحدة ،بل ٌ
وقد جعلهم الدكتور اجلاسر يف ستِّ فئات رئيسة،
لك ِّل واحدة ِسماتُها ومزاياها الشخصية ،وهم:
 )1الباحث عن االنتقام
ينظرون إلى أنفسهم أنهم ضحايا للمجتمع ،وي َرون
أن هناك عوام َل خارجي ًة تس ِّبب لهم التعاسة
وتدفعهم إلى اإلخفاق ،وهم يبحثون عن شيء
والتنظيمات اإلرهابية
يستاؤون أو يغضبون منه.
ُ
تسعى إلى جتنيد هؤالء ،وتُتيح لهم الفرص َة
لتفريغ ِشحنات االنتقام لديهم ،ويستخدمونهم
َ
واآلخر:
على مستويني؛ األول :نشر أفكار التنظيم.
تنفيذ األعمال اإلرهابية .وأح ُد هؤالء كان يضع
سالس َل يف أنفاق املرور خارج املدن إليقاع حوادثَ
ٍ
قاتلة للما َّرة من قادة السيارات.
 )2الباحث عن املكانة
ي َرون أن مجتمعهم ال يفهمهم وال يقدِّرهم على النحو
أصحاب هذه الشخصية
الذي يستحقُّون ،ويعتقد
ُ
أن لديهم ق ُد ٍ
رات وإمكانات عالي ًة ال تتجلَّى إيجا ًبا
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إمكانات
يف قيمتهم مبجتمعاتهم .وكثي ًرا ما تكون
ُ
هؤالء وق ُدراتهم َّ
واجلماعات
أقل من طموحاتهم.
ُ

اإلرهابية تلتقط هؤالء وتُضفي عليهم ألقا ًبا فخمة
كأمير أو قائد أو مجاهد؛ لتُشع َرهم مبكانتهم
ألقاب فارغة من أيِّ معنًى.
العالية ،مع أنها
ٌ
الهو َّية
 )3الباحث عن ُ

يهت ُّمون باالنضمام إلى جماعة أو تنظيم؛ ليكونوا
جز ًءا من كِ يان ما .واحلاج ُة إلى االنتماء أمر

طبيعي وحاجة فِ طرية ،ويحتاج طالب ال ُهو َّية إلى
االنتماء إلى مجموعة؛ ألن هذا االنتماء يحدِّد
وظيفته ونشاطه يف املجتمع .وغال ًبا ما ينشأُ هؤالء
يف عائالت ال تُشعرهم بقيمتهم ،وال تشاركهم
اهتماماتهم ،فيشعرون بأن وجو َدهم وغيابهم سواء،

اجلماعات اإلرهابية هؤالء ومتنحهم
فتتلقَّط
ُ
الشعور باالنتماء.
 )4الباحث عن اإلثارة
تثبت
شخصيات َمألى بالطاقة واحليوية ،تريد أن
َ
رجولتها بإجنازات مه َّمة وشا َّقة ،أو املشاركة يف

مغامرة ،وهم مستع ُّدون للتو ُّرط يف أكبر املشكالت
وأخطر املواجهات ،ما دامت متنحهم اإلثارة التي
يرغبون فيها ،التي تشبه ما يح ُدث يف بعض األفالم

تخاطب التنظيمات
التمثيلية "الدراما" .ولذلك
ُ
اإلرهابية هؤالء بأفالم مثيرة عن عملياتها ،وبطوالت

املدعاة! ويشعر الباحثُ
أفرادها املزعومة ،وقوتهم َّ
عن اإلثارة بامللل من البقاء يف املنزل ،ويبحث دائ ًما
عن جترِ بة ما أو مغامرة جديدة ،وكثي ًرا ما يكون من

محاضراتنا

الباحث عن االنتقام

الباحث عن املكانة

الباحث عن اإلثارة

الهو َّية
الباحث عن ُ

الباحث عن اله َرب

املضطرب

الفئات املستهدفة للتجنيد
من ِقبل التنظيمات اإلرهابية
الطبقة املتوسطة ،وال ميلك رؤي ًة واعية ملستقبله.
وقد قابل الدكتور اجلاسر واحدًا من هذا النوع
من الشخصيات ،بني َمن كان يتو َّلى إعادة تأهيلهم،
وأخبره بأنه هو َمن باد َر بالذهاب إلى التنظيم
اإلرهابي الذي كان يعمل معه ،بال أيِّ جهد من
التنظيم لتجنيده.
 )5الباحث عن اله َرب
أصحاب هذه الشخصية لله َرب من مشكالت
يسعى
ُ
َّ
أسرية أو مجتمعية ال يستطيعون حلها أو مواجهتَها،
فيس َعون لله َرب منها باقتحام جتارِ َب جديدةٍ ولو
كانت االنضما َم إلى جماعة متطرفة .وهؤالء كما
يرى اجلاسر هم اجلزءُ األكبر من الشباب الذين
ينض ُّمون إلى التنظيمات اإلرهابية .وأح ُد هؤالء
( 22عا ًما) ذهب إلى إحدى مناطق الصراع ه َر ًبا
من مشكلة عائلية؛ إذ خرجت أختُه من البيت ولم
ت ُعد ،واملجتمع يلوم األسرةَ على ذلك ويَعيبُها .فرأى
الشاب أنه بذهابه إلى مناطق الصراع سيُستش َهد
ُّ
ويط ِّهر ُسمعة أسرته التي د َّمرها ه َرب أخته .وبعد
الشاب
عودته ،ويف أثناء جلَسات التأهيل ،أخبر
ُّ
وتبي الح ًقا
بأنه كان يبحث عن (انتحار شرعي)! َّ
أن أخته كانت مريض ًة وتعاني اضطرا ًبا ثنائي
القُطب ،وقد عوجلت.
وشاب آخ ُر روى أنه ذهب إلى مِ َ
نطقة صراع ه َر ًبا
ٌّ
من املشكالت القائمة بني أ ِّمه وأبيه الذي تز َّوج
امرأ ًة أخرى وأساء معامل َة أ ِّمه ،فر َّدت عليه برفض
الشاب أن وال َديه عاصيان هلل تعالى
طاعته .ورأى
ُّ
وتوهم أن ذهابه إلى مناطق
وسيدخالن النار،
َّ
الصراع وموته شهيدًا رمبا يشفع لهما.
 )6املضطرب
اضطرابات ُعصابيةً
ٍ
أصحاب هذه الشخصية
يعاني
ُ
َ
ملواقف ضاغطة.
ُذهانية ،ال تظهر إال عند تع ُّرضهم

وغال ًبا ما يكونون يف املراحل األولى من االضطراب
التنظيمات اإلرهابية ،وتستخدمهم
عندما جتنِّدهم
ُ
يف عمليات التفجير.

َطوق النجاة

يف احملور الثاني من احملاضرة تناول الدكتور اجلاسر
التنظيمات املتطرفة ،فقال:
ُسب َل إنقاذ َمن غ َّر َرت بهم
ُ
إن معظم األفراد الذين يُ َغ َّرر بهم للخروج إلى مناطق
الصراع ،يكتشفون ز َ
َيف اال ِّدعاءات واملعلومات التي
تلقَّوها يف سبيل جتنيدهم ،ثم يبدؤون يف البحث عن
أنفسهم فيه ،ومن هنا
وجدوا
َمخ َرج من املأزِ ق الذي َ
َ
تبدأ ُ حاجتهم إلى َطوق جناة ملساعدتهم على اخلروج
من مأزِ قهم.
وتختلف طر ُق العمل التي ميكن أن تق ِّد َم لهم
َطوق النجاة ،وهي تبدأ بالرعاية األسرية ،ففي
أغلب احلاالت تكون َعالقة الشاب بأسرته س ِّيئة،
فال يج ُد فيها سن ًدا وال ُمعينًا ،وبعض العائالت
قد تكون معذور ًة بضعف قدرتها على تلبية
احتياجات أبنائها.
ويبدأ عم ُل األسرة يف استعادة املغ َّرر بهم من
والتواصل
الشباب ،مبعرفة أبنائهم يف اخلارج
ُ
معهم ،ثم إنشاء قناة اتصال مع احلالة وهي يف
اخلارج ،وتُستخ َدم يف هذه املرحلة وسائ ُل التواصل
االجتماعي املختلفة للوصول إلى الفئة املسته َدفة،
وتوفير وسيلة اتصال آمنة ومتاحة مبختِلف
بحسب الدول
الوسائل التي ميكن أن تُستخ َدم
َ
املسته َدفة ،يليها متابع ُة إجراءات العودة بالتنسيق
بني مختلِف األجهزة املعنية بعودة آمنة وموثوقة،
ومعظم َمن يتو َّرطون يف الدماء تص ُعب عودتهم؛
خلوفهم الشديد ،أو الستمرائهم وض َعهم اجلديد.
ُقدم لهم الرعاي ُة األولية يف الدولة
وبعد العودة ت َّ
تقدم لهم اخلِ ْدمات
َوف َق مرحلتَي التشخيص ،ثم َّ
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بحسب احلاجة ،وهي تشمل املجاالت
املختلفة
َ
الفكرية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والصحية،
والتعليمية ،واالقتصادية ،واملهنية .ومن امله ِّم يف
ِ
التنظيمات اإلرهابي َة
هذه املرحلة االنتباهُ إلى أن
ستحاول استعادةَ هؤالء التائبني والضغط
ودمجهم يف
عليهم ،ولذلك يجب ح ُّل مشكالتهم،
ُ
مجتمعاتهم ،ودوا ُم متابعتهم.

نقاشات ختامية

نقاشات يف املوضوع؛ فأشار
عقب احملاضرة أقيمت
ٌ
َ
الدكتور زايد احلارثي مم ِّث ُل املجال الفكري للمملكة
جوانب أخرى
العربية السعودية يف التحالف ،إلى
َ
وعقيدية واجتماعية واقتصادية ،إضافة إلى
فكرية َ
اجلوانب النفسية التي تناولها الدكتور اجلاسر ،تقف
وراء انضمام بعض الشباب إلى التنظيمات اإلرهابية،
بد من أخذ هذه اجلوانب يف ا ُ
حلسبان؛ الستعادة
وال َّ
الص َدد تب ُرز جترِ بة اململكة
هؤالء الشباب .ويف هذا َّ
العربية السعودية يف تأهيل اإلرهابيني التائبني
ودمجهم يف املجتمع ،وهي جترِ ب ٌة ثرية وناجحة،
ميكن االستفادةُ منها يف دول أخرى.
وسأل العمي ُد الركن راشد الظاهري مم ِّث ُل دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف التحالف :ما ُسبل حماية
الشباب مما تر ِّوجه وسائ ُل التواصل االجتماعي من
فكر متطرف؟ وأجاب الدكتور اجلاسر :إن مواجهة
هذه الظاهرة حتتاج إلى املبادرة ،وليس االكتفاء بر ِّد
الشباب هذه املبادرة بأنفسهم ،فهم
الفعل ،وأن يتو َّلى
ُ
أدرى مبا يف ِّكر فيه أمثالهم من الشباب.
ريب أن وسائل التواصل االجتماعي ساح ُة
وال
َ
املفضلة ،ويجب أن نباد َر مببادرات
الشباب
َّ
استباقية َّ
شباب
جذابة يف هذه الوسائل يقوم عليها
ٌ
نشيطون وواعون ،فهم إذا آمنوا بفكرة َ
أعطوها كلَّ
جهدهم.

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
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قرارات مجلس األمن لمحاربة تمويل اإلرهاب
ذراع دولية فاعلة

عد املال ِشريان احلياة للتنظيمات اإلرهابية ،فبه تشتري األسلحة ،وتدفع
ُي ُّ
الرواتب لعناصرها ،وبه مت ِّول َّ
تدخر ُوس ًعا يف
كل نشاطاتها التخريبية؛ لذا ال َّ
احلصول عليه بك ِّل الوسائل ،ومنها :نهب املوارد ،وجتارة املخدِّرات ،وخطف
املدنيني ،وغيرها من األساليب .وقد أتاحت السيول ُة -التي مت ِّيز النظام املالي
العاملي -الفرص َة للجماعات اإلرهابية الستغالل األنظمة املالية الرسمية يف
حتريك أموالها.
تصدت األمم املتحدة لها،
والعالم اليوم يعي هذه املساعي غير املشروعة؛ إذ
َّ
ٍ
عدة حملاربة متويل اإلرهاب .ولالطالع
وأصدر مجلس األمن التابع لها
قرارات َّ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
على هذه القرارات استضاف
األستا َذ سليمان بن علي الزبن مدير إدارة مكافحة َغسل األموال ومتويل
اإلرهاب بالبنك املركزي السعودي يف يوم  23يونيو 2021م ،إللقاء الضوء على
قرارات مجلس األمن يف هذا الشأن ،يف محاضرة بعنوان( :تطبيق قرارات
مجلس األمن ذات العالقة باإلرهاب ومتويله).
ومع عرض هذه القرارات حلّل األستاذ احملاضر وسائ َل جتميد األموال التي
تضمنتها ،وأنواع تلك األموال ،واإلجراءات التي يجب على املؤسسات املالية
َّ
اتباعها جتاه هذه األموال ،والعقوبات التي تُط َّبق يف حال عدم االلتزام بها،
وجترِ بة البنك املركزي السعودي يف تنفيذها.

التزامات صارمة

أشار األستاذ الزبن يف بداية احملاضرة إلى أن قرارات مجلس األمن املتعلِّقة
مبكافحة اإلرهاب ومتويله تُلزم الدول بتجميد األموال واألصول أليِّ شخص
أو مجموعة أو كيان مرتبط بأنشطة إرهابية ،أو منظمات إرهابية ،أو متويل
اإلرهاب ،من دون تأخير .وتُلزمها باتخاذ ك ِّل التدابير التي من شأنها عدم
إتاحة أيِّ أموال أو أصول أخرى لهؤالء األشخاص أو املجموعات أو الكيانات
أو لصاحلهم ،من أيِّ شخص ،أو مجموعة ،أو كيان ضمن األراضي السعودية،
أو حتت واليتها .واستعرض الزبن قرارات مجلس األمن ذات الصلة مبكافحة
ذات األرقام
اإلرهاب ومتويله ،وأه ُّمها القائمة املوحدة للجنة مجلس األمن ُ
العدد  - 29يوليو 2021م

( )1267و( )1989و( )2253املتعلِّقة بـ "تنظيم داعش" و"تنظيم القاعدة"
اإلرهابيني ،وسائر املرتبطني بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وكذلك عرض لقرار مجلس األمن رقم ( )1988وإضافاته ،املتعلِّق بحركة
طالبان .وقرار مجلس األمن رقم ( )1373الذي يستهدف َّ
كل َمن يقدِّم األموال،
وجم َعها ،بأيِّ وسيلة مباشرة أو غير مباشرة
أو يجمعها ،أو يش ِّرع تقدميها َ
وبإرادته ،أو يحاول القيام بذلك بن َّية استخدامها الرتكاب جرمية إرهابية ،أو
علمه بأنها ستستخدم كلِّ ًّيا أو جزئ ًّيا لهذا العمل ،أو لصالح منظمة إرهابية ،أو
شخص إرهابي أليِّ غرض كان.
وقد أ َّكدت التعليمات الصادرة لتنفيذ هذه القرارات -كما يقول الزبن -القيام
من دون تأخير (يف غضون ساعات) ،ومن دون إنذار سابق ،بتجميد أيِّ أموال
أو موارد اقتصادية ،أو ممتلكات ميلكها ،أو يسيطر عليها ،أو يَ ُحوزها كل ًّيا
أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج يف
أو جزئ ًّيا ،مباشرة أو غير مباشرةُّ ،
املوحدة للجنة مجلس األمن ،أو جلنة قرار مجلس األمن رقم (،)1988
القائمة
َّ
أي شخص يتص َّرف نياب ًة عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج يف قوائم
أو ُّ
ٍ
بتوجيه منه ،أو يكون مملو ًكا أو مسيط ًرا عليه على نحو مباشر
مجلس األمن ،أو
أو غير مباشر.
ومتنع القرارات إتاحة أيِّ أموال ،أو موارد اقتصادية ،أو ممتلكات أليِّ شخص،
أو مجموعة ،أو كيان مدرج ،وحتظر تأمني أيِّ صورة من صور اخلدمات املالية،
أو غيرها من اخلدمات مباشرة أو غير مباشرة لهؤالء األشخاص أو لصاحلهم،
إال بعد رفع جلان مجلس األمن االس َم إلى األمن ،أو احلصول على تصريح
سابق مس َّبب من البنك املركزي السعودي.
وتفرِ ض القرارات متابعة حتديث بيانات املدرجني على قوائم األمم املتحدة يوم ًّيا،
املوحدة ،أو موقع جلنة قرار مجلس األمن رقم
بالرجوع إلى موقع جلنة القائمة
َّ
( ،)1988اللذين يحتويان على اللوائح احملدثة بأسماء األشخاص املدرجني.
ُ
أي مدفوعات
وتيز القرارات السماح بأن تضاف إلى احلسابات املجمدة ُّ
مقدمة لصالح املدرجة أسماؤهم يف القوائم من أفراد ،أو جماعات ،أو
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مؤسسات ،أو كِ يانات؛ بشرط أن َّ
تظل هذه املدفوعات مج َّمد ًة ،وإبالغ البنك
املركزي السعودي بها.

تحديد واسع

أي "أموال" ،وهو مصطلح
َّ
حددت القرارات األموا َل التي يجب جتميدها بأنها ُّ
موسع يشمل" :األصول ،أو املوارد االقتصادية ،أو املمتلكات
– كما يقول الزبنَّ -
من أيِّ نوع ،كيفما كان احلصول عليها ،وأ ًّيا كانت قيمتها أو نوعها ،سواء كانت
ً
فضل عن
مادية أو غير مادية ،ملموسة أو غير ملموسة ،منقولة أو غير منقولة،
الوثائق أو الصكوك أو املستندات أو األدوات أ ًّيا كان شكلها ،مبا يف ذلك النُّظم
اإللكترونية أو الرقمية واالئتمانيات املصرفية التي تد ُّل على ملكية أو مصلحة
فيها ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر جميع أنواع "الشيكات" واحلواالت
واألسهم واألوراق املالية والسندات و"الكمبياالت" وخطابات االعتماد ،وأي
فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتِّبة على هذه األموال ،أو األصول األخرى ،أو
متو ّلدة منها ،سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها".
وميت ُّد أمر التجميد إلى األموال التي ميلكها ،أو يسيطر عليها ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا،
الشخص املعني ،فينطبق أمر التجميد بذلك على
مباشرة أو غير مباشرة،
ُ
الشخص املدرج ،أو يسيطر عليها
سبيل املثال على الشركات التي يسيطر عليها
ُ
مباشرة أو غير مباشرةً ،
مثل بواسطة األوالد القاصرين ،أو الزوجة ،والشركات
الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص املدرج ،واملشاريع املشتركة التي
يشارك فيها ،والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقدة أو غامضة؛ بهدف
إخفاء السيطرة عليها ،أو ملكيتها من شخص ُمد َرج.
وشملت القرارات األموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها
مشتركة بني الشخص ،أو املجموعة ،أو الكيان املدرج وشخص ،أو مجموعة،
مدرجا.
أو كيان ليس
ً

التجربة السعودية
ِ

يف النظام السعودي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يجب إبالغ البنك
املركزي السعودي بالتجميد يف غضون خمسة أيام عمل باحل ِّد األقصى من تاريخ
فرض التجميد ،مع تزويدها باملعلومات اخلاصة بوضع األموال ،وأي تدابير
اتُّخذت بشأنها ،وطبيعة األموال املجمدة ،وكميتها ،وأي معلومات أخرى ذات
صلة .وعلى املؤسسات املالية أن تتأ َّكد من دقة املعلومات املز ّودة بها .وإذا اتضح
أي أموال مستهدفة،
إلحدى املؤسسات املالية أنه ليس يف حيازتها أو حتت إدارتها ُّ
ينبغي عليها إبالغ البنك املركزي السعودي فو ًرا إذا كان أحد عمالئها السابقني،
مدرجا يف قائمة مكافحة متويل اإلرهاب .وإذا
أي عميل عابر تعاملت معه
أو ُّ
ً
ُرفع أمر التجميد يجب إبالغ البنك املركزي السعودي برفع التجميد يف غضون
خمسة أيام عمل بأقصى حدٍّ من تاريخ رفع التجميد ،مع تزويده باملعلومات
اخلاصة بوضع األموال ،وأيِّ تدابير اتُّخذت بشأنها ،وطبيعة األموال التي ُرفع
عنها التجميد ،وكميتها ،وأيِّ معلومات أخرى ذات صلة.
وتناول األستاذ الزبن عم َل البنك املركزي السعودي يف التحقُّق من التزام
املؤسسات املالية بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب
ومتويله ،فقال :إن البنك يفعل ذلك بالزيارات امليدانية ،ويق ِّوم التزام املؤسسة
والدولية ،وقرارات مجلس األمن املتصلة مبكافحة
املالية بقرارات احلظر احمللية َّ
ِّ
اإلرهاب ومتويله وطرائق تطبيقها ،ويط ِّبق العقوبات على كل َمن تهاو َن يف إيقاع
التجميد ،أو تنفيذ أمر التجميد على األشخاص الذين تنطبق عليهم طرائق تنفيذ
قرارات مجلس األمن ،وك ِّل َمن يُتيح األموال أو يؤ ِّمن اخلِ دمات املالية أو غيرها من
اخلِ دمات املرتبطة بها للشخص املـُد َرج أو لصاحله ،أو ال يفصح عن املعلومات ،أو
ً
إهمال ،أو يتأخر يف تزويد املعلومات.
يفصح عن معلومات غير صحيحة عمدًا ،أو

المناقشات

أعقبت احملاضرة مناقشات سأل فيها العميد الركن راشد محمد الظاهري
ممثل دولة اإلمارات عن إمكانية ض ِّم املدرجني على الالئحة الوطنية ملكافحة
الدولية لألمم
متويل اإلرهاب يف دولة ما إلى قائمة املدرجني على الالئحة َّ
املتحدة ،وعن ُفرص السيطرة على استغالل ال ُعمالت اإللكترونية يف متويل
اإلرهاب؟ فأبان احملاضر األستاذ الزبن :أن اإلدراج يف الالئحتني الوطنية
والدولية ملكافحة متويل اإلرهاب قائ ٌم ومعمول به؛ فاألمم املتحدة تخاطب
َّ
الدول لتُضيف األشخاص أو التنظيمات أو الهيئات التي أدرجتها األمم
املتحدة إلى قائمتها الوطنية .وميكن لدولة أو منظمة إقليمية أن تطلب من
األمم املتحدة إدراج أشخاص أو هيئات أو منظمات يف قائمتها ملكافحة متويل
اإلرهاب ،وتقدم مس ِّوغات هذا الطلب ،فتدرسه األمم املتحدة.
وأضاف األستاذ الزبن يف اإلجابة عن الشق الثاني من السؤال :إن العمالت
اجلديدة مت ِّثل حت ِّد ًيا جلهود محاربة متويل اإلرهاب :العمالت اإللكترونية
تُعا َمل معامل َة العمالت الورقية ،لكن العمالت االفتراضية أمرها مختلف؛
فبعض الدول اعترفت بها ،وأجازت التعامل بها ،لذلك تزيد املخاوف من
استغاللها يف متويل اإلرهاب .وقد أوصت مجموعة العمل املالي (فاتف) عام
2019م مبجموعة من التدابير املتعلِّقة مبكافحة استغالل العمالت االفتراضية
يف متويل اإلرهاب ،لكن التطور السريع يف إصدار هذا النوع من العمالت يع ِّقد
املشكلة ،ويزيدها صعوبة.
وسأل الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي ،مم ِّثل املجال اإلعالمي للمملكة
العربية السعودية يف التحالف عن مشكلة غسل األموال التي يزيد حجم
أموالها عن أموال متويل اإلرهاب ،وكيف ميكن بذل اجلهود حملاربتها؟
فأجاب األستاذ الزبن بأن غسل األموال قد يرتبط بتمويل اإلرهاب ،وهو
مشكلة كبيرة حتتاج إلى ِخبرات ملكافحتها ،فمستوى اإلثبات يف مكافحة
غسل األموال وإجراءات التحقيق واملتابعة ،وكشف التكتيكات يحتاج إلى بناء
خبرات واستخدام تِقنيات متق ِّدمة.
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الخطاب اإلعالمي للجماعات اإلرهابية
السماتُ ،
وس ُبل المواجهة
واأل ُطرُ ،
ِّ

ٍ
منصات لها
متكَّ نت التنظيمات اإلرهابية من إنشاء
على شبكات اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
املختلفة ،استطاعت عبرها إيصال خطابها اإلعالمي
إلى املستهدفني؛ لتجذبهم ،وحتوز اهتمامهم ،وجتنِّد
الكثير من املغ َّرر بهم ،إذ تتبنى هذه التنظيمات
اإلرهابية على الرغم من اختالف توجهاتها الفكرية
خطا ًبا إعالم ًيا متقار ًبا؛ يقوم على تسويغ العنف من
منطلقات دينية ،أو قومية ،وعنصرية ،وير ُّوج ألزمة
وجود تُهدِّد بقاءهم واستمرارهم ،ويعتمد العنف
ً
سبيل وحيدًا يف منع ذلك.
َّ
نظم التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
قدمها
اإلرهاب محاضر ًة يف  24يونيو 2021مَّ ،
العقيد الدكتور عبداهلل محمد شادي ممثل اليمن
يف التحالف ،بعنوان( :حتليل اخلطاب اإلعالمي
للجماعات اإلرهابية) ،تناولت احملاضرة سمات
اخلطاب اإلرهابي ،وأثر نظرية "األُ ُطر اإلعالمية"
وعناصرها يف تفسير الرسالة اإلعالمية
للجماعات اإلرهابية ،وأبرز الفئات املتأ ِّثرة بهذا
اخلطاب ،كما عرضت احملاضرة لعناصر اخلطاب
اإلعالمي املضاد أو املواجه للخطاب اإلرهابي ،مع
تقدمي أمثلة لتحليل اخلطاب اإلعالمي لتنظيم
داعش اإلرهابي.

سمات الخطاب اإلرهابي

أشار العقيد شادي يف بداية احملاضرة إلى أن
موج ًها إلى
خطاب اجلماعات اإلرهابية ليس
َّ
محدد،
توجه
محددة ،ذات فكر أو
مجموعة
َّ
َّ
ُّ
خطاب عا ٌّم يستهدف جميع مسلمي العالم،
ولكنه
ٌ
ويستخدم لغ َة الدِّين احلنيف؛ ليكون َّ
جذا ًبا ،السيما
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إلى أولئك الذين يشعرون بخيبة أمل وإحباط
نتيجة الوضع السيئ الذي يجدون فيه أنفسهم
هاد ًفا للتحريض ضد السلطات؛ فعلى سبيل
املثال :نسج إرهاب ُّيو القاعدة خطابهم اإلعالمي
ً
حامل شعارات "الدفاع عن األ َّمة" و"حماية الدِّين"،
مستعملني لغة عاطفية ،تسعى إليصال رسائلهم
إلى املستهدفني على نحو فاعل ومؤثر.
يجمع اخلطاب اإلعالمي للجماعات اإلعالمية
ٍ
سلسلة من اخلطابات التي تغذيها فكرتان
بني
أساسيتان :يُ ِّ
وظف الرؤى واألفكار والنصوص

التاريخية والدينية والثقافية والسياسية
واالجتماعية ،ومن ناحية أخرى يُقدِّم نفسه على
ٌ
شرط الز ٌم ال مف َّر منه لتحقيق احلرية ،والعودة
أنه
السليمة إلى الدِّين.
الدفاع عن األ َّمة
نفس ُه مسؤولي َة
وهو
ٌ
خطاب يُح ِّمل َ
ِ
يطلب منه أح ٌد ذلك؛ ليو ِّرط
بأسرها ،من دون أن
َ
"املتل ِّقي أو اجلمهور" ،ويح ِّمله عب ًئا ومسؤولي ًة
خطاب دائري مغلق،
ليست من اختصاصه .وهو
ٌ
تقديس
يبدأ بالدِّين وينتهي إليه ،ويحاول جاهدًا
َ
ٍ
ِ
والعبث
محاولة إلغراءِ جمهوره،
التاريخ؛ يف
بأفكاره؛ خلدمة مصاحله اخلاصة.

نظرية ُ
"األ ُطر اإلعالمية"

تناول العقيد شادي بالتحليل أثر نظرية "األطر
اإلعالمية" يف تكوين الرسالة اإلعالمية للجماعات
اإلرهابية ،وتأطير أفكارها وتوجهاتها يف القضايا
املهمة ،يف ظ ِّل استجابات اجلمهور املعرفية
والوجدانية والسلوكية لتلك القضايا ،للتأثير يف
اآلراء واألفكار واملعتقدات.
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وال يتحقق تأثير تأطير الرسائل اإلعالمية فقط
بواسطة إبراز بعض اجلوانب يف األحداث أو
الوقائع؛ بل يف احلذف والتجاهل واإلغفال من
القائم باالتصال ،إذ إن تأطير الرسالة اإلرهابية
يدخل فيها القائم باالتصال ،ونص الرسالة،
وجمهور املتلقني ،واإلطار الثقايف واالجتماعي.
وتستند األطر اإلعالمية خلطاب اجلماعات
اإلرهابية -كما يقول ممثل اجلمهورية اليمنية-
عدة أبرزها:
إلى عناصر َّ
1.االنتقاء :وفيه يقوم القائم باالتصال يف
اخلطاب اإلرهابي بانتقاء بعض العناصر
واملعلومات والصور املرئية التي يراها جدير ًة
بالتركيز عليها من وجهة نظره.
2.اإلبراز والتلميع :وفيه تستحوذ القضية
املستهدفة النصيب األكبر من املصادر
اإلعالمية املتاحة ،وتكون هي القضية
املسيطرة ،وميكن أن تساعد وسائل اإلعالم
الرسمية يف ذلك بقصد أو بغير قصد،
وهو ما يلفت االنتباه إلى أهمية السيطرة
اإلعالمية ،وال س َّيما بعد أيِّ عمل إرهابي.
3.التلميحات االجتماعية :يعتمد تشكيل األطر
اإلعالمية للرسائل والنصوص اإلرهابية
على الرموز ،واملعاني السائدة ،والتلميحات
االجتماعية ،التي تستخدمها وسائل اإلعالم؛
لنشر األفكار واآلراء املستهدفة وتعزيزها.
4.االستبعاد :يعني إغفال معلومات معينة قد
تُؤ ِّثر يف تفسير اجلمهور لألحداث ،وذلك
بواسطة جتاهل أخبار معينة ،أو إغفال بعض

محاضراتنا

التفسيرات التي توضح سبب احلدث ،وكيفية

حدوثه ،وال س َّيما يف العمليات االنتحارية.

الخطاب اإلعالمي المضاد

والصور؛ بغية التأثير يف وعي اجلمهور جتاه

عرض احملاضر آليات للخطاب اإلعالمي الذي
تخص
يتصدى لظاهرة اإلرهاب ،سواء تلك التي
َّ
ُّ
َ
الدولة ورجال األمن ،أو اخلاصة باملواطن،
وباملجتمع ،والعلماء واملفكرين ،واملؤسسات املدنية،
أو اخلاصة باإلعالم التقليدي واإلعالم احلديث
والقائمني عليهما .ومن أهم هذه اآلليات:

التغطية اإلعالمية ،وميول هذه الوسيلة،
ومواقفها جتاه احملتوى اإلعالمي ،وعاد ًة ما

1.السيطرة األمنية واإلعالمية على املوقف،
وامتالك زمام املبادرة األمنية واإلعالمية،
عند وقوع العملية اإلرهابية.

5.التكرار :يعني تكرار عرض بعض الكلمات

أحداث معينة ،تهدف اجلماعات اإلرهابية إلى

رسم صورة ذهنية عنها؛ لتخدم مصاحلها.

6.نبرة التغطية اإلعالمية :وهي حتدد طبيعة

تستخدم الكلمات الدينية املؤثرة.

المتأثرون بالخطاب اإلرهابي

عرض احملاضر أبر َز الفئات املتأثرة باخلطاب
اإلعالمي للجماعات اإلرهابية ،وهم:

◄طالبو الثأر أو العدالة :الذين يع ُّدون أنفسهم
جز ًءا من مجموعة " املضطهدين" الذين

جرى أو يجري قمعهم.

الهو َّية :الذين يشعرون بالعزلة
◄الباحثون عن ُ

2.نشر املعلومات الصحيحة عن اإلرهاب؛ من
أجل توعية املواطن باتخاذ التدابير الوقائية،
وعدم منح الفرصة لإلعالم اإلرهابي
لتضخيم األحداث ،وترويج املعلومات
الكاذبة ،التي يح ِّقق من ورائها أهدافه،
ونشر آراء أهالي اإلرهابيني يف اجلرائم
التي يرتكبها أبناؤهم ،وإبراز رفضهم لهذه
اجلرائم ،وندمهم على التقصير يف التربية
السليمة وحسن التوجيه لهم.

أو النفور من املجتمع ،والغربة يف بيئتهم،

3.إبراز صور اجلرائم اإلرهابية وواقعها البشع،
وتسليط الضوء على ضحايا اإلرهاب من
األبرياء؛ للتأثير يف الرأي العام.

◄طالبو اخلالص :الذين يتبنَّون أفكا َر حركات

4.جتديد لغة اخلطاب اإلعالمي ،وتصحيح
التصورات اخلاطئة عن بعض املفاهيم.

فيسعون للبحث عن ُهو َّية جديدة ،ولديهم

استعداد كبير لتبني أفكار متطرفة.

التطرف ،ظنًا منهم أنهم يخففون بذلك من
خطاياهم السابقة ،لتستغلهم اجلماعات

اإلرهابية يف تنفيذ العمليات االنتحارية.

◄الباحثون عن العالقات العاطفية :وأغلب
هؤالء من الفتيات الالتي يعانني من الفراغ

وتستهدفهن التنظيمات اإلرهابية
العاطفي،
َّ
للتجنيد.

أمثلة من الخطاب اإلرهابي

ً
حتليل لعينة من مجلة تنظيم
عرض العقيد شادي
داعش اإلرهابي باللغة العربية ،وكشفت نتائج
التحليل أن املجلة تركز على الدعاية الفكرية
"دينية سياسية" بنسبة  ،%31وعلى بيانات ورسائل
عامة بنسبة  ،%22وهو ما يتفق وأهداف احلرب
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النفسية إلقناع املستهدفني والتأثير فيهم .وقد
حرصت املجلة على إخفاء ُهو َّية القائم باالتصال
يف معظم صفحاتها ،فبينما شغل قادة التنظيم
املعروفون  %31من مضمون املجلة ،كان  %41منها
مجهول املصدر .واستهدفت املجلة جمهو ًرا عامل ًيا يف
 %46من مضمونها ،وجمهو ًرا عرب ًيا يف  %28منه،
وجمهو ًرا إسالم ًيا بنسبة ،%7وهذا يعني أن التنظيم
يخاطب اجلمهور العاملي لكسب التأييد.
أما األطر املرجعية ملضمون املجلة ،فلم تتجاوز
"األطر الدينية"  ،%22وسبقتها "األطر السياسية"
بنسبة  ،%28و"األطر الدينية السياسية" بنسبة
 ،%35وهذا يعني أن األطر املرجعية يف خطاب
أساسا على األطر
تنظيم داعش اإلرهابي تعتمد
ً
الدينية والسياسية بنسبة تصل إلى .%85
وعرض العقيد شادي نتائج حتليل خطابات
تنظيم داعش اإلرهابي على قناته يف اليوتيوب،
فسيطرت موضوعات الكراهية على مضمون
وتصدرت الدعوة إلى االنتقام واإلقصاء
القناة.
َّ
والقتل اخلطاب اإلعالمي يف القناة بنسبة عالية
 ،%37والدعوة إلى اإلرهاب  ،%11والتكفير
 ،%9والكراهية والعنف  ،%7والسب والقذف
والتشهير  ،%6وهذا يؤ ِّكد ما أشارت إليه كثير
من الدراسات بأن اجلماعات اإلرهابية تسعى إلى
االنتقام والقتل ليس أكثر .وكانت مدة معظم مقاطع
الفيديو املنشورة يف القناة ال تتعدى دقيقتني يف
 %87من إجمالي املواد املنشورة ،أي أن الرسالة
أو اخلطاب اإلعالمي فيها يجري دعمه على نحو
كبير باستخدام األدلة والبراهني والشواهد حتى

يكون مؤث ًرا .كما سيطرت االتهامات على مجمل
اخلطاب اإلعالمي للقناة بنسبة .%94

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

قراءات

نكس ُب الحرب على التطرف؟
كيف ِ
رؤية أمريكية

التطرف هو احلاضنة التي ينمو فيها العنف ،وهو اخلطوةُ األولى يف الطريق

ُجرثومة التطرف

ممتدة للمؤلفة "فرح أنور بانديث" اخلبيرة
املهمة ،وهو حصا ُد جترِ بة عملية
َّ
َّ
العاملية يف مجال مكافحة التطرف العنيف .وهي أمريكية مسلمة هاجرت يف

السبل للحكومات واملجتمع املدني؛ ملساعدة الشباب على
أن يق ِّد َم كتابها أفضل ُّ
الوقاية من التطرف بح ِّل أزمة ُهو َّيتهم ،وبناء عالم أكثر أما ًنا واستقرا ًرا.

إلى اإلرهاب ،لذا يجب أن يبدأ القضاءُ على اإلرهاب مبحاربة التطرف ،ذلك
والكتاب الذي حتت يدنا يعالج هذه القضي َة
املنبَع الذي يتد َّفق منه اإلرهاب.
ُ

َ
ُ
التطرف بأنه ُجرثومة تنتشر بسرعة ،فتصيب األفراد واملجتمعات
تصف املؤلفة
ِّ
بأكملهاَ ،
وتعطل االقتصا َد العاملي .وتأ ُمل يف
وت ِط ُم األرواح ،وتد ِّمر العائالت،

طفولتها من كشمير إلى الواليات املتحدة األمريكية .ومع أنها تقتصر يف كتابها
هذا على املجتمعات املسلمة ،فإننا جند كتاباتِها احلديث َة األخرى قد تناولت

منهجها يف مكافحة التطرف العنيف الذي تُطلق عليه (القوة
وتر ِّوج املؤلفة
َ
املفتوحة) ،وتَ ُع ُّده نُقل ًة نوعية يف هذا املجال ،باالعتماد على زياراتها إلى ثمانني

مكانة الكاتبة

املستوى يف إدارتَي الرئيسني بوش وأوباما .وتدعو املؤلفة إلى حت ُّول يف النهج

ني املتطرف يف الواليات املتحدة ً
أيضا.
اليم َ

دولة ،ومئات املقابالت التي أجرتها يف مختلِف بِقاع العالم ،وجترِ بتها الرفيعة

خاص للخارجية األمريكية لدى املجتمعات املسلمة ،يف
كانت املؤلف ُة أو َل ممثل
ٍّ

األمريكي ملكافحة التطرف؛ بحشد خبرات الدبلوماسيني ،وقادة املؤسسات،
الصحة العقلية ،وعلماء االجتماع ،ورجال األعمال ،واملجتمعات احمللِّية،
وخبراء
َّ

عهد وزي َري اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون وجون كيري ،بني عامي 2009

و2014م .ويف عهد الرئيس جورج بوش االبن عملت مدي ًرا ملبادرات الشرق

ورئيسا ملكتب الوكالة األمريكية
األوسط اإلقليمية يف مجلس األمن القومي،
ً
الدولية آلسيا والشرق األدنى .ثم عملت يف املجلس االستشاري لألمن
للتنمية َّ
ورأست فرق َة العمل املعنية مبكافحة
الداخلي بني عامي  2015و2017م،
َ

التطرف العنيف.

وهي اآلن تعمل كاتب ًة ومعلِّقة إعالمية يف ُكب َريات املؤسسات اإلعالمية ،مثل:

"سي إن إن  ،"CNNو"بي بي سي  ،"BBCو"فوكس نيوز  ."Fox Newsوتكتب
الصحف األمريكية مثل :نيويورك تاميز ،وواشنطن بوست.
بانتظام يف أشهر
ُ
وتقدِّم املشورةَ للحكومة واملجتمع املدني بشأن مكافحة التطرف العنيف .وهي
مسموع ُة الرأي لدى النخبة السياسية يف احلزبني الدميقراطي واجلمهوري،

ومن هنا كانت أهمي ُة ما تقدِّمه من أفكار؛ ألنها قد تتح َّول إلى سياسات واقعية.
العدد  - 29يوليو 2021م

أنفسهم.
شباب العالم
وأه ُّم من ذلك كلِّه
ُ
ُ

تأخذ املؤلف ُة على سياسة الواليات املتحدة أنها أنفقت مليارات الدوالرات منذ
احلادي عشر من سبتمبر 2001م ،يف محاولة لهزمية التنظيمات اإلرهابية،
وعلى الرغم من ذلك فإن داعش والقاعدة وغيرها من اجلماعات اإلرهابية ال

ِ
سياسات
تزال تهديدًا كبي ًرا ،ويف بعض النواحي ازدا َد التهديد سو ًءا .وتصف
بالدها بأنها لن تقلِّ َل من العنف املتطرف ،ولكن قد تس ِّهل لإلرهابيني نش َر
هجمات ِ
خطرة.
أفكارهم البغيضة ،وجتني َد أعضاءٍ ج ُدد ،وتنفيذ َ

صنَّاع القرار يف الواليات املتحدة بقولها" :نحن
وحت ِّذر املؤلفة زمالءها من ُ
مشكالت مستعصية،
نخسر حربنا على التطرف ،وأجد ذلك مأساو ًّيا ،تواجهنا
ٌ

وبعد أكث َر من ِعقد من الزمن يف العمل احلكومي ،وزيارة مئات املجتمعات
َ
وقف التجنيد املتطرف أح ُد أه ِّم السياسات الصحيحة
يف العالم ،أعرف أن
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قراءات

التي مت ِّكننا من احتواء هذا التهديد ،يف وقت قصير ،وبتكلِفة زهيدة نسب ًّيا".
َ
التطرف يف املقام األول؛ مبحاولة منع جماعات مثل
وتتابع املؤلفة" :لقد كافحنا
لكن نهجنا يف إيقاف التجنيد
القاعدة وداعش من استخدام الوسائل العسكريةَّ ،
ناقصا ،ومج َّزأً وينقصه التمويل ،وغير ف َّعال .قد اكتفَينا بح َمالت صغيرة
كان
ً

النطاق وملرة واحدة ،ولم نُنشئ البني َة التحتية التي نحتاج إليها لكسب حرب
األفكار .العم ُل العسكري مهم ،فنحن بحاجة إلى ضرب اجلماعات املتطرفة

الشباب املسلم
لكن داعش والقاعدة ومنظمة الشباب وآخرين يستهدفون
َّ
بشدةَّ ،
َ
حتديدًا .وإذا متكنَّا من إيقاف أو إبطاء التجنيد ،فيمكننا أن نهز َم التهديد
ونقضي عليه متا ًما".
املتطرف
َ

المشكلة والحل

الصدد" :منذ
ترى املؤلف ُة أن مشكلة ال ُهو َّية هي َمنبَع التطرف ،وتقول يف هذا َّ
الشباب املسلم أزم َة ُهو َّية .تخ َّيل أنك نشأت
احلادي عشر من سبتمبر ،عانى
ُ
وشاهدت الصور السلبية ألتباع دينك وثقافتك وتراثك ،يف ك ِّل
مواطنًا َر ْقم ًّيا
َّ
مكان تنظر إليه يف وسائل اإلعالم العاملية! هذا ما عاشه الشباب املسلم ،على

الشباب يعتقدون أن أمريكا والغرب يف حالة
خالف والديهم ،فأصبح هؤالء
ُ
حرب على اإلسالم ،وأن ُهو َّيتهم الشخصية يف خطر .ويف هذا السياق تكون
املمارس ُة الدينية والطريقة التقليدية للحياة التي تتبنَّاها عائالتهم واملدرسون
واألئ َّمة غي َر كافية لهم".

لقد باتت ال ُهو َّية واالنتماء املك ِّو َن الرئيس ،أو باألحرى الواق َع املشترك الذي
يربط جترِ ب َة الشباب املسلم يف أنحاء العالم ،يف ِحقبة ما بعد  11سبتمبر.
وكانت األسئل ُة التي طرحها جي ُل األلفية من املسلمني يف الدول ذات األغلبية

غير املسلمة؛ مثل إسبانيا وإيطاليا ،مماثل ًة لتلك التي كان يطرحها نظراؤهم
يف املغرب أو ماليزيا .وكان ذلك ح ًّقا الفتًا للنظر .ومع ذلك واجهت احلكوم ُة

مصاعب يف حتديد هذا االرتباط؛ ألنها متيل إلى جتزئة اهتمامها
األمريكية
َ
َوف ًقا للمِ نطقة .بَي َد أن احلرب الثقافية ال ُ ِ
ت ُّد نفسها مبنطقة أو دولة ما.

التواصل اليومي مع املجتمعات
فما احل ُّل إذن؟ جتيب املؤلفة" :نحتاج إلى
ُ
اإلسالمية احمللِّية يف العالم .فنحن بحاجة إلى البحث عن اجتاهات أوس َع يف
احلياة العاطفية والفكرية للشباب املسلم ،وزيادة دعمنا للمؤ ِّثرين منهم".

امتالك روح المبادرة
احلكومات
ترى الكاتب ُة أن التطرف تهدي ٌد عملي سريع احلركة ،ويجب أن تصب َح
ُ
سريع َة احلركة وعملية ً
أيضا .وينبغي البحثُ عن األفكار العظيمة املـُجدية
وجترِ بتها ،وحت ُّمل املخاطر اإلبداعية .ونحتاج إلى توحيد إجراءات احلكومات

الصلة باملعركة الفكرية والثقافية ،وباعتماد إستراتيجية واحدة شاملة.
ذات ِّ
وعند صياغة هذه اإلستراتيجية ،نحتاج إلى اخلروج من املمارسة احلالية،

والتشاور مع مجموعة من اخلبراء ،وعلماء النفس ،وعلماء األثنوجرافيا ،وخبراء
التقنية ،وخبراء وسائل التواصل االجتماعي ،والناشطني الثقافيني ،وخبراء
االتصاالت ،واملؤ ِّرخني ،وعلماء الدِّين .ونحتاج إلى توسيع زوايا الرؤية لنرى
التطرف كل ًّيا وعضو ًّيا ،بك ِّل تفاصيله وتعقيداته.
ً
الصلبة" التقليدية وهي القوة العسكرية ،أو "القوة الناعمة"
فبدل من "القوة ُّ

محدث من القوة
وهي تغيي ُر السلوك باإلقناع ،نحتاج إلى ممارسة منط جديد
َّ
الناعمة ،التي تسميها الكاتبة بـ "قوة مفتوحة" .وتضيف قائلة" :نحتاج إلى االنفتاح
متاحا أكثر ،بحيث ميكن أن يستم َّر
احلقيقي الواعي ،وأن جنع َل وض َع السياسات
ً
ٍ
مع تغ ُّير القضايا العاملية .إنه أم ٌر حيوي ً
إجراءات لدعم
أيضا ،أن تتَّخ َذ أمريكا
الثقافات والتقاليد اإلسالمية احمللِّية .وإال ،فإن ً
جيل من املسلمني ُعرض ٌة ألن

يق َع حتت تأثير عقائ َد وأفكار ش ِّريرة تقدِّم نفسها على أنها أصيل ٌة وصحيحة،
َ
الغني بالفضائل".
وتو ُر على الواقع واملاضي اإلسالمي
ِّ

وعلى الواليات املتحدة تطوي ُر إستراتيجية شاملة حملاربة الكراهية ،وأن تعم َل

على تهميش أولئك الذين ينخرطون يف خطاب الكراهية ،وحماية مستخدمي
اإلنترنت الشباب املع َّرضني للتجنيد من قِ بَل املتطرفني ،وض ِّم شركات التقنية
ُّ
فاخلط األمامي للحرب على التطرف واإلرهاب اآلن هو
إلى هذه املعركة،

مجموعات
وتعزِّز وسائ ُل اإلعالم باستمرار فكرةَ (نحن ،وهم) ،وهذا ما تفعله
ُ
الشباب املسلم ُج َّل أوقاتهم على اإلنترنت
األقران والتص ُّرفات اليومية .ويقضي
ُ
مث َل غيرهم من الشباب ،فهم يهاجرون إلى هذا العالم االفتراضي؛ بح ًثا عن

التواصل االجتماعي التي أخفق معظ ُمها يف مكافحة التطرف متا ًما .وعلى

االجتاهات والتقنيات للتواصل معهم ،واإليقاع بهم.

عاملي ًة ومحلِّية.

ً
فضل عن فرصة للقاء أصدقا َء متشابهني يف التفكير .ولسوء
ال ُهو َّية الدينية،
احلظ يتلقَّفهم املتطرفون هناك؛ لتقدمي إجابات سهلة ،واستخدام أحدث

نصات
منصات :فيسبوك وتويتر وتلغرام وتيك توك وواتس أب ،وغيرها من مِ َّ
َّ
الدولي يجب استعادةُ التحالفات والتعاون ،فمكافح ُة التطرف الناجحة
املستوى َّ
حتتاج إلى شراكات عاملية حقيقية ،تشمل ً
ٍ
ومنظمات
دول صغيرة وكبيرة،
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تواصل التحالف

مذكرة تعاون بين التحالف ومركز الملك فيصل للبحوث

َّ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره بالرياض مذ ِّكرةَ
ُ
وقع
تعاون مشترك مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،يوم األربعاء
الثاني من يونيو 2021م؛ لتعزيز التعاون بني اجلانبَني يف مجاالت محاربة
التطرف واإلرهاب.
ني العام املكلَّف
و َّقع املذ ِّكرة اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي األم ُ

ني العام ملركز امللك فيصل.
للتحالف ،واألستاذ تركي بن محمد الشويعر ،األم ُ
واستمع الشويعر والوف ُد املرافق له إلى شرح تفصيلي ألهداف التحالف،
ومبادراته ،ونشاطه يف تنسيق جهود الدول األعضاء حملاربة اإلرهاب بعدها.
وجالوا يف أرجاء مق ِّر التحالف؛ ملعرفة إداراته وأقسامه واألعمال املنوطة بها.

مرك ُز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية هو هيئ ٌة علمية بحثية ،أُنشئ
يف عام 1983م مبدينة الرياض ،لإلسهام يف نشر املعرفة ،وإثراء املشه َدين
العلمي والثقايف ،محلِّ ًّيا وعرب ًّيا وعامل ًّيا ،ببحوث ودراسات أصيلة ،وموار َد
ِ
وخبرات فريدة ،وتوثيق ُعرا التعاون مع املراكز واملؤسسات البحثية الشبيهة.

وفدا من األردن
التحالف يستقبل
ً

َ
التحالف اإلسالمي يف مق ِّره بالرياض ،امللح ُق العسكري للمملكة األر ُد ِّنية الهاشمية لدى اململكة العربية السعودية ،العمي ُد الركن عبد اهلل العجارمة ،والوف ُد
زار
املرافق له ،يف  22من يونيو 2021م.
استمع الوف ُد يف الزيارة إلى إيجاز عن التحالف ،وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء حملاربة اإلرهاب يف املجاالت الفكرية واإلعالمية ومجال محاربة متويل
ِّ
لالطالع على أقسامه وإداراته ،وأشاد مببادراته يف مجال محاربة اإلرهاب.
اإلرهاب واملجال العسكري ،وجال الوف ُد يف مق ِّر التحالف؛

العدد  - 29يوليو 2021م
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