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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

 التحالف يستضيف رئيس العمليات بالقيادة المركزية األمريكية
رة" ويعقد محاضرًة له عن "الطائرات المسيَّ

سفير اليابان لدى المملكة 
يزور التحالف

ه  مقــرِّ يف  اإلرهــاب  حملاربــة  العســكري  اإلســامي  التحالــف  اســتقبل 
ــس  ــش رئي ــن أليكســوس جرينكيويت ــار الرك ــواء الطي ــاض، ســعادة الل بالري
العمليــات بالقيــادة املركزيــة األمريكيــة والوفــد املرافــق لــه، يــوم اخلميــس 
مجــال يف  التحالــف  جهــود  علــى  الوفــد  لــع  واطَّ 2021م،  يوليــو   29 

محاربة اإلرهاب.
بعنوان:  محاضرًة  الزيارة  أثناء  جرينكيويتش  اللواء  سعادة  وألقى 
رة"، أشار فيها إلى أهمية التعاون والتنسيق بني الدول  "الطائرات املسيَّ

ملنع وقوع الطائرات املسيَّرة يف أيادي التنظيمات اإلرهابية، ص 6. 

استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب/ املكلَّف، 
اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، سعادةَ سفير اليابان لدى اململكة، 

السيَِّد إيواي فوميو والوفَد املرافق له، يوم األربعاء 30 يونيو 2021م.
ل عن جهود التحالف يف محاربة  استمع السفيُر يف أثناء الزيارة لشرح مفصَّ
اإلرهاب يف املجاالت األربعة )الفكري، واإلعامي، ومحاربة متويل اإلرهاب، 

والعسكري(، وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء.
وأوضح اللواءُ املغيدي أن التحالف اإلسامي منظومٌة متكاملة تسعى إلى 
تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف مجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة، 
التنسيق  عن  فضًا  واالستقالية،  الشرعية  ِقيَم  إلى  عمله  يف  ويستند 

ولية.  واملشاركة والتوافق مع األنظمة واألعراف والقوانني الدَّ

ص 8ص 4 ص 2 د يبراني حرب العقول سباق متجدِّ اإلرهاب السِّ



محاضراتنا

ي ألطروحات التنظيمات اإلرهابية وخطاباتها على شبكة اإلنترنت،  يعدُّ التصدِّ
أحَد مجاالت عمل التحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب، ألهمية هذا 
االكتشاف  الناشئة يف  التقنيات  )دور  بعنوان:  محاضرًة  التحالف  عقد  املجال 
مها الدكتور  ر للمحتوى املتطرف اإلرهابي عبر الشبكات االجتماعية(، قدَّ املبكِّ
مجدل بن سلطان بن سفران، أستاُذ الذكاء االصطناعي بجامعة امللك سعود، 

يف 5 يوليو 2021م يف مقرِّ التحالف يف مدينة الرياض. 
أضحت  االجتماعي  التواصل  شبكات  أن  احملاضُر  بنيَّ  احملاضرة  بداية  يف 
 7.2 فيسبوك  مستخدمي  عدد  بلغ  فقد  اإلعام؛  يف  ومؤثًِّرا  ا  مهّمً )فاعًا( 
مليار مستخدم، ويوتيوب 2.2 مليار، وواتساب مليارين، وماسنجر 1.3 مليار، 
ات أكثر من 3.96  وإنستغرام 1.2 مليار. وزاد عدُد الناشطني على هذه املنصَّ
على  لذلك  سريع؛  ازدياد  يف  استخداُمها  يزال  وال  شهرّيًا.  مستخدم  مليار 
محاربة  يف  الناشئة  التقنيات  استخدام  تفعيل  إلى  تسارَع  أن  املعنية  اجلهات 

اإلرهاب عبر تلك الشبكات.

اإلرهاب وشبكات التواصل
وصَفت وزيرةُ الداخلية البريطانية أمبر رود Amber Rudd، محاربَة احملتوى 
ومؤسسات  املتطرفني  بني  تسلُّح  سباُق  بأنه  اإلنترنت،  شبكة  على  املتطرف 
إنفاذ القانون والنظام. وكشفت أنه منذ بداية 2017م حتى نوفمبر من العام 
نفسه، أنشأت عناصُر متطرفة عنيفة ُقرابة 40 ألف موقع وتطبيق جديد على 
عام  ففي  التقنيات،  أحدَث  يستدعي  ذلك  فإن  تسلُّح  سباق  وكأيِّ  اإلنترنت. 
 Conversation للمحادثة  ص  املُخصَّ الذكاء االصطناعي  ابتكاُر  2017م جرى 
اإلنترنت،  املتطرف على  اكتشاف احملتوى  إلى  يهِدُف  بحثي  AI، وهو مشروع 

وكانت  االزدياد،  يكفُّ عن  الذي ال  أكبر قدٍر ممكن من هذا احملتوى  وحذف 
ة إسهاًما كبيًرا يف احلدِّ من احلجم  االستعانة بالتعلُّم اآللي يف إجناز هذه املهمَّ

الكبير لهذا احملتوى.
وجوجل،  مايكروسوفت،  شركات  متهم  مقدِّ ويف  التقنية،  عمالقُة  أعلن  وقد 
)نداء  باسم  املعروفة  ولية  الدَّ املبادرةَ  دعَمهم  وتويتر،  وأمازون،  وفيسبوك، 
اإلنترنت،  على  املتطرف  احملتوى  مكافحة  على  حتثُّ  التي  كرايستشيرش( 

ومبوجبها تلتزم تلك الشركاُت بالتحديث املستمرِّ لشروط االستخدام، وتنويع 
وسائل اإلباغ عن احملتوى املتطرف، واالستثمار يف تقنيات رصده. 

)تقنية  مبادرةَ  املّتحدة  األمم  اإلرهاب يف  ملكافحة  التنفيذية  املديريُة  وأطلقت 
مكافحة اإلرهاب( التي تراقب حثيًثا ما يزيد على 500 قناة متطرفة موزَّعة 

ات احملتوى وتطبيقات املراسلة.  على أكثَر من 20 من منصَّ

أبرزها  ومن  الشبكات،  هذه  من  اإلرهابية  التنظيمات  استفادة  أوجُه  دت  تعدَّ
جميع  إلى  الوصول  وتسريع  اجلماعية،  الُهويَّة  وتعزيز  املادِّي،  العبء  تقليُل 
الفئات. وسَعت تلك اجلماعاُت إلى توظيف هذه الشبكات لتحقيق ُحزمة من 
واستخدامها ساحًة  األفكار،  ونشر  األتباع،  التنسيق، وجتنيد  مثل:  األهداف؛ 

افتراضية للتدريب، واحلصول على الدعم املالي واملعنوي. 

الذكاء االصطناعي
مكافحة  يف  الناشئة  التقنيات  أبرَز  أصبحت  االصطناعي  الذكاء  ِتقنيَّات  إن 
محتوى التطرف على شبكة اإلنترنت، فنحو 99% من محتوى تنظيَمي القاعدة 
وداعش الذي أُزيل من فيسبوك، اكتشفته أنظمُة الذكاء االصطناعي قبل أن 

يكتشَفه البشر، بحَسب إفادة زوكربيرغ يف جلسة مجلس الشيوخ األمريكي.

ومن مزايا الذكاء االصطناعي التي جعلت منه أفضَل ساح ملكافحة اإلرهاب 
املتطرف  للمحتوى  اآللي  االكتشاف  على  قُدراته  الضخمة:  البيانات  عالم  يف 
االفتراضية  وللمجتمعات  واإلرهابية،  املتطرفة  امليول  وألصحاب  واإلرهابي، 
أثرها. تخفيُف  أو  ومنعها  املستقبلية  اإلرهابية  املخاطر  وتوقُع   املتطرفة، 
وال شكَّ يف أن استخدامات الذكاء االصطناعي يف محاربة اإلرهاب تُنتج تنبُّؤات 
التي تطبَّق على أعداد  إلى احلدِّ من اإلجراءات غير الضرورية  تؤدِّي  دقيقة 
ة  ان، وتخفِّف التحيَُّز البشري يف صنع القرار، بتوجيه االنتباه بدقَّ كبيرة من السكَّ
إلى املناطق أو األفراد األكثر ُعرضًة للتهديدات، وتقليل عدد املواطنني الذين 

يخضعون ملزيد من املراقبة.

وقد تأكَّدت قُدرات الذكاء االصطناعي التنبُّئية يف محاربة اإلرهاب؛ فأجهزةُ 
األمن واالستخبارات تستخدم حتليل البيانات اآللية يف تقومي مخاطر السفر 

د سباق متجدِّ
ر للمحتوى المتطرف قنيات الناشئة في االكتشاف المبكِّ  دور التِّ
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بعُض  وتستخدم  وأعضائها،  اإلرهابية  التنظيمات  بني  الروابط  وكشف  ا،  جّوً
ات  شركات التقنية التدابير التنبُّئية املتطورة لرصد النشاط اإلرهابي على منصَّ
يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  عن  فضًا  وتعطيلها.  االجتماعي  التواصل 

ِقطاع اخِلْدمات املالية لإلباغ عن أي نشاط ماليٍّ مشبوه. 

الشبكات االجتماعية، وحتديد  أيًضا يف حتليل  الذكاء االصطناعي  ويُستخَدم 
َعاقة  وحتليل  خصائصهم،  وتصنيف  اإلنترنت،  عبر  وَعاقاتهم  بهم  املشتبَه 
وقد  االفتراضية.  للمجتمعات  املتطرفة  امليول  واكتشاف  بينهم،  التواصل 
ن  تضمَّ الذي   )SKYNET( برنامج  األمريكية  القومي  األمن  وكالُة  استخدمت 
 55 لـ  الوصفية  البيانات  لتحليل  االصطناعي  الذكاء  على  معتمدة  ُخواِرزميَّة 
مليون مستخدم محلِّي للهاتف احملمول يف أحد البلدان، وجرى حتديُد نحو 15 

ألًفا منهم على أنهم إرهابيون محتَملون.

يف  االصطناعي  الذكاء  باستخدام  املتعلِّقَة  سياساتها  فيسبوك  شركة  وطوَّرت 
ط الوقت يف حتديد مقاطع  نها من تقليل متوسِّ محاربة محتوى التطرف، مما مكَّ
الفيديو التي تنتهك قواعَد فيسبوك يف البثِّ املباشر إلى 12 ثانية فقط، بنسبة 

90% مقارنة مبا سبق. 

واستعرض احملاضر تقنيات معاجلة اللغة الطبيعية وأثرها يف رفع كفاءة محاربة 
ننا من تدريب األجهزة لفهم ما نقوله  محتوى التطرف على اإلنترنت، فهي متكِّ
بشري؛  تدخل  دون  ا  جّدً كبيرة  ية  نصِّ مجموعات  يف  معلومات  واكتشاف  لها، 

الكتشاف األمناط اللغوية املختلفة ذات الطابع املتطرف واإلرهابي.

يات توظيف الذكاء االصطناعي تحدِّ
محاربة  يف  االصطناعي  الذكاء  ِتقنياُت  أحرزته  الذي  م  التقدُّ من  الرغم  على 
مشكات يف  تُواجه  تزال  ال  اإلنترنت؛  شبكة  على  واإلرهاب  التطرف  محتوى 
الفرانكو،  مثل:  الهجينة  اللغات  انتشار  مع  سيَّما  وال  اللغوي،  احملتوى  حتليل 
وهي  والصور،  اللفظية  غير  اإلشارات  حتليل  عن  فضًا  العامية،  واللَهجات 
ا،  جّدً ضخم  حملتوى  اآللي  التحليل  على  الكامل  االعتماد  تُعرقل  التي  األموُر 

، ال ميكن رصُده بواسطة اخلبرات البشرية فحسب.  وفائق النموِّ

وال يزال أمامنا طريٌق طويل للوصول إلى مناذَج ميكنها التقاُط املعنى احلقيقي 
د حفظ كلماٍت  أبعُد من مجرَّ إلى ما هو  اللغة، والوصول  الكامن وراء  الدقيق 

وعبارات بعينها. ويجب أن نخطَو خطوًة أكبر من ذلك؛ بأن نبدأَ بتأويل البيانات 
لوك على شبكة اإلنترنت. يف سياقها، وهو ما بات عامًا رئيًسا يف فهم السُّ

 ويشير آدم هادلي Adam Hadley املديُر التنفيذي ملبادرة )تقنية مكافحة اإلرهاب(
اإلرهاب  ملكافحة  التنفيذية  اإلدارةُ  أطلقتها  التي   Tech Against Terrorism

التابعة لألمم املتحدة، إلى حتدٍّ خِطر يواجه إزالَة احملتوى املتطرف من شبكة 
مات  اإلنترنت، وهو أن احلكوماِت الغربيَة لم تصنِّف سوى عدد قليل من املنظَّ

واجلماعات على أنها إرهابية.
مات اليمني املتطرف ضمن قائمة املجموعات اإلرهابية،  ويؤكِّد أن تصنيف منظَّ
غرى واألكثر ُعرضًة الستغال اليمني  ات التواصل االجتماعي الصُّ يساعد منصَّ

يات. املتطرف، على حذف احملتوى العنيف من دون التعرُّض لضغوٍط أو حتدِّ
اإلرهاب  بحوث  مجموعة  يف  احمللِّلُة   Claudia Wallner والنر  كلوديا  وتبدي 
واألمنية  الدفاعية  للدراسات  املتحدة  للِخْدمات  امللكي  املعهد  يف  والصراع 
إلزالة  اجلديدة  األوروبي  االحتاد  إستراتيجية  جناح  جتاه  تشاؤَمها   ،)RUSI(

ها:  أهمِّ من  أسباب،  ة  لعدَّ اجلدوى  محدودةُ  بأنها  وتصفها  اإلرهابي،  احملتوى 
القانوني،  التعريف  يات  حتدِّ بسبب  اإلرهابي  أو  املتطرف  احملتوى  غموُض 
وقوائُم  واإلرهاب،  العنيف  للتطرف  شتَّى  تعريفاٍت  تستخدم  فاحلكوماُت 
التصنيف الوطنية غالًبا ما تشمل جزًءا صغيًرا فقط من املجموعات املتطرفة 

أو اإلرهابية النشيطة. 

املنطقة  )محتوى  ى  يسمَّ فيما  املتطرف  احملتوى  اكتشاف  يف  صعوبٌة  َة  وثَمَّ
ن  الرمادية(، وهو احملتوى الذي تنشره اجلماعاُت واألفراد املتطرفون، وال يتضمَّ
لكنَّه  الكراهية،  على  التحريَض  أو  العنف  على  احلضَّ  تلميًحا،  أو  تصريًحا 

خريَّة إلخفاء النيَّات العنيفة.  يستخدم الُفكاهة والسُّ

ومن سوء احلظ أن إزالة احملتوى املتطرف من شبكة اإلنترنت يدفع املتطرفني 
ه نحو أجزاٍء أكثَر أماًنا لهم على  ات الكبيرة، والتوجُّ واإلرهابيني إلى هجرة املنصَّ

اإلنترنت، مما يصعِّب على جهات إنفاذ القانون اكتشاف أنشطتهم.

وقد أضحت مواقُع التواصل االجتماعي الصغيرة اآلن أكثَر استقطاًبا واستخداًما 
من ِقبَل تنظيَمي القاعدة وداعش، وجماعات اليمني املتطرف؛ بسبب قلَّة املوارد 

ن من حذف احملتوى اإلرهابي.  اُت للتمكُّ التي متتلكها هذه املنصَّ

محاضراتنا
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باجتثاث  اإلرهابية  التنظيمات  هزميُة  ق  تتحقَّ ال 
آلتها العسكرية، أو طردها من مناطَق تسيطر عليها 
إرهابي  تنظيم  انتصَر  أن  يحُدث  لم  إذ  فحسب؛ 
أو حافظ على أرض استولى عليها من  على دولة، 
تلك  ُشبهات  بدحض  الهزمية  ق  تتحقَّ وإمنا  دولة، 
التنظيمات، وهزمية فكرها، وهو ما يُطلق عليه حرُب 
العقول، ليس بتحصني الشباب من أفكارها فحسب، 

بهات. ر بهم من أسر تلك الشُّ ولكن بتحرير املغرَّ
وقد اضطلع التحالُف اإلسامي العسكري حملاربة 
اإلرهابية،  التنظيمات  أفكار  مبواجهة  اإلرهاب 
ومن  الرئيسة.  األربعة  عمله  مجاالت  أحُد  وهو 
مبقره  محاضرًة  عقده  املجال  هذا  يف  إسهامه 
بعنوان:  2021م  يوليو   8 يوم  الرياض  مدينة  يف 
جذب  يف  ودورها  اإلرهابية،  اجلماعات  )ُشبهات 
بن  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  مها  قدَّ الشباب(، 
اإلمام  بجامعة  العقيدة  أستاُذ  امليمن،  محمد 
اجلامعة  ووكيُل  اإلسامية،  سعود  بن  محمد 
السابق. تناولت أبرَز شبهات التنظيمات اإلرهابية، 
 وتفنيدها، ومنهَج املعاجلات الشرعية لشبهات الغلوِّ

والتطرف واإلرهاب. 

جرأة على التكفير
أن  إلى  امليمن  الدكتور  أشار  احملاضرة  بداية  يف 
دة، فهي  ُشبهات اجلماعات اإلرهابية قدمية متجدِّ

تزداد وتلبَُس يف كل وقت لَبوًسا، وتتماهى مع طبيعة 
العصر، مثل: استخدام األساليب احلقوقية واملدنية 
تكفير  يف  اجلماعة  أو  التنظيم  أهداف  لتحقيق 
الدماء  واستحال  والشعوب،  ام  واحلكَّ األنظمة 

واألموال واألعراض، ومتويل العمليات اإلرهابية. 
واستعرَض الدكتور امليمن أبرز شبهات اجلماعات 
اإلرهابية، وعلى رأسها التكفيُر واجلرأة عليه، من 
تعالى  هلل  ُحكم  التكفير  إن  املتطرفني:  قوُل  ذلك 
اإلسام،  نواقض  العلماءُ  ذكر  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  ولرسوله 
فمن ارتكب واحًدا منها فلكلِّ مسلم تكفيُره طاعًة 

هلل ورسوله، ولكل مسلم قتلُه. 
ص يف أمور منها: واجلواب عن هذه الشبهة يتلخَّ

إن من مقاصد الشريعة نشَر التسامح والرحمة  	
والهداية، ودعوةَ الناس للخير ال تنفيرهم منه.

العلم  	 من  صي  تخصُّ جانٌب  التكفير  إن 
والقضاة  للعلماء  يكون  وبيانه  الشرعي، 
الناس،  أحوال  لضبط  التعيني؛  سبيل  على 
حق، دون  بعض  على  بعُضهم  يتجاسَر   ولئاَّ 

وتكون فوضى.
ره اهلل ورسوله  	 ليس ألحٍد تكفيُر من لم يكفِّ

فضًا  ُشبهة،  أو  لهوى  تبًعا  صراحة؛  ملسو هيلع هللا ىلص 
السبب  دة  محدَّ عقوبة  القتل  ألن  قتله؛  عن 
ام  احلكَّ اختصاص  من  وهي  ولها ضوابطها، 

ألحد  يحقُّ  وال  القضائية،  لطة  السُّ بواسطة 
ي فيه. التعدِّ

تكفيُره  	 املسلم اإلسام، وال يجوز  األصل يف 
بهاُت  والشُّ الوهم،  ، فضًا عن  الشكِّ د  مبجرَّ

. من الشكِّ
َقبيل  	 من  هي  العلماءُ  ذكرها  التي  النواقض 

، وال يجوز أليِّ  كفر العمل، ال من كفر املعنيَّ
أهل  من  يكن  لم  ما  ًدا،  مجرَّ التكفير  مسلم 

العلم الراسخني.
يُصار  	 فا  اإلطار،  ضيِّق  الشرع  يف  التكفير 

انتهاك  ظلِّ  ويف  الدقيقة،  بضوابطه  إال  إليه 
سيًفا  ليس  فهو  له،  حمايًة  الدين؛  ُحرمة 
املجتمع،  لتصنيف  اهلل؛  عباد  على  يسلَّط 

وتهديد َوحدته ونسيجه االجتماعي.

شبهة الحاكمية
ما  بغير  احلكم  شبهَة  اإلرهابية  اجلماعاُت  تروِّج 
أنزل اهلل )احلاكمية(، وهي شبهة طرقها اخلوارُج 
األوائل، ورفعوا شعار )ال ُحكَم إال هلل(، ورفع رايتَها 
خلَُفهم من خوارج العصر، وهي وسيلة اجلماعات 
لتحقيق األغراض السياسية؛ ألن بها تُسَقط شرعية 
ام. واجلواب عن هذه الشبهة يكون  األنظمة واحلكَّ
رات  مبنع أن يكوَن احلكم بغير ما أنزل اهلل من املكفِّ
أصًا، ويشهد لهذا أن العلماء والباحثني يف الِفَرق، 

محاضراتنا
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كان تصنيفهم للخوارج مبنّيًا على عدم اعتبار احلكم 
رات، فهم يَرون أنه كفٌر  بغير ما أنزل اهلل من املكفِّ
لو  حتى  اإلسام.  ملَّة  من  يُخرج  ال  أي  كفر؛  دون 
فيها  التكفير  َمناط  فإن  اجتهادية؛  املسألُة  ت  ُعدَّ
)يف رأي كثير من العلماء( هو اجلحوُد والتبديل، ال 

د احلكم بغير ما أنزل اهلل.  مجرَّ
وال يُسلَّم للمتطرفني والُغاة أن األنظمة والقوانني 
َقبيل  من  هي  واإلسامية  العربية  الدول  واقع  يف 
فادح،  خطأ  ذلك  فإن  اهلل،  أنزل  ما  بغير  احلكم 
واألنظمُة  هذا،  يكوُن  فكيف  فاسد.  مغلوط  وفهم 
مقاصد  من  عموًما  وقوانينها  أحكامها  تستقي 
األحوال  قواننِي  سيَّما  وال  وأحكامها،  الشريعة 

الشخصية، فكلُّها قائمة على الفقه اإلسامي.

الوالء والبراء
أبرز  والبراء، وهي من  الوالء  الثالثة هي  والشبهة 
فئة  إلى  الوصول  يف  املتطرفة  اجلماعات  أدوات 
الشباب، وتسميم عقولهم، وتغيير قناعاتهم؛ فالوالء 
والبراء مبدأٌ شرعي، لكنَّ أعضاء هذه التنظيمات 
مونه بصورة منحرفة، يساعدهم على ذلك أنه  يقدِّ
عزل  يف  فيستخدمونه  عاطفي،  بجانب  مرتبط 
أن  متجاهلني  ومجتمعاتهم،  أوطانهم  عن  الشباب 
هذا املبدأ مبنيٌّ على أصول شرعية علمية، حتفظ 
ز االنتماء لها، لكنَّها ال تنطوي  الُهويَّة الدينية، وتعزِّ
املسلمني  غير  فحقوُق  والتمييز،  اإلقصاء  على 

. محفوظة وَمصونة يف الشرع با أدنى شكٍّ
االنتماء  شبهة  والبراء  الوالء  شبهة  من  ع  ويتفرَّ
الوطني، أي ادِّعاء أن االنتماء للوطن انتماءٌ جاهلي 
الدين.  يف  الَوحدة  ويقطع  اهلل،  يف  األخوَّة  ينايف 
اإلنسان  صلة  قطع  يف  سبًبا  الشبهة  هذه  وكانت 

ُعرضًة  دولته ومجتمعه، وجعله  بوطنه، وعزله عن 
لانحراف والتجنيد؛ ليكوَن عدّوًا للوطن. والتأصيل 
الوطن  أن  على  يدل  والسنَّة  الكتاب  َوفَق  الشرعيُّ 
من احملبوبات الِفطرية التي يحتاج إليها كل البشر، 
ز هذا االنتماَء  واإلسام ال يصادم الِفطرة، وقد عزَّ

لتحقيق غاية اخللق وهي عبودية اهلل سبحانه.
وإخاص احملبَّة  للوطن،  االنتماء  يف هذا  والقدوةُ 
ة،  كافَّ للناس  بُعث  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  هو  له، 
َم  ولم مينعه ذلك من أن يحبَّ بلده ووطنه. إن  توهُّ
خطأ  للدين  والوالء  للوطن  االنتماء  بني  التعارض 

فادح، فهما أمران يتكامان وال يتعارضان.

توظيف الجهاد
اختتم الدكتور امليمن حديثَه عن شبهات اجلماعات 
ل اجلهاد، وهو  اإلرهابية بتناول قولهم: إن الدول تعطِّ
عبادة ماضية إلى قيام الساعة، ومتى ما قَدَرت عليه 
فيه؛  ألنه وجَب  إذَن ألحٍد  طائفة وجَب عليها، وال 

بسبب تسلُّط غير املسلمني على باد املسلمني. 
اجلهاد  إن  بقوله:  الشبهة  هذه  احملاضُر  وفنَّد 
الصاحيات  من  وهو  واحلكم،  بالوالية  مرتبط 
مسؤولياته،  من  ومسؤولية  باحلاكم،  ة  اخلاصَّ
تختلف  لذا  الدولة؛  حال  بحَسب  متغيِّر  وحكمه 
أحكاُمه باختاف القوة والضعف. واجلهاد وسيلٌة 
والواقع  واملواثيق  العهوُد  حتكمه  غاية،  وليس 
من  عظيم  أصٌل  واملواثيق  العهود  ورعاية  ولي،  الدَّ
جتعله  بضوابَط  منضبط  وهو  اإلسام،  أصول 
وحتقيق  الدولة،  استقرار  وسائل  من  وسيلة  أهمَّ 
السام والوئام،  ومن أبرز ضوابطه إذُن احلاكم به، 
وإسقاُط إذنه لدى اجلماعات املتطرفة مبنيٌّ على 

شبهة تكفير من يحكم بغير ما أنزل اهلل.

ومن  وأحكامه،  له ضوابطه  واجلهاُد حكم شرعي 
املسلمني،  أراضي  عن  العدوان  ردُّ  مسوِّغاته  أبرز 

ار للعهود واملواثيق. ونقض الكفَّ

على  وال  ِوجدانية،  عواطَف  على  اجلهاُد  يقوم  وال 
على  األغرار  الشباب  بتحريض  فردية؛  حماسة 
الصراعات؛  وأماكن  الفنت  مواطن  إلى  الذهاب 

بوصفها مياديَن جهاد. 

منهج المعالجات 
بنيَّ  وفنَّدها،  الُشبهات  تلك  استعرض  أن  بعد 
اجلماعات  شبهات  دحض  منهَج  امليمن  الدكتور 
الشبهات،  هذه  صفات  بتحديد  فبدأ  اإلرهابية، 
وقال إنها ُمشبعة بالعاطفة إلثارة احلماسة، وهي 
ا  نهُج أهل الزيغ كما  أخبر اهلل تعالى يف قوله: }فأمَّ
منُه{،  تشابََه  ما  فيَتَِّبعوَن  َزيٌغ  ُقلوِبِهم  يف  الذيَن 
وابِتغاَء  الِفتنَِة  }ابِتغاَء  السيِّئ؛  القصد  وعماُدها 
مقنعة،  لتكون  وتزويقها  تزييُفها  ويجري  تأويِله{، 
ومن يُبتلى بها يصُعب رجوعه عنها؛ ألنها نوٌع من 
َمِن  }أَفَرأيَت  الهوى املذموم، وقد قال اهلل تعالى: 

ُ على ِعلم{. اتَّخَذ إلَهُه َهواهُ وأَضلَُّه اهللَّ

فاعلة  الشبهات  هذه  معاجلاُت  تكون   ولكي 
من  تنطلق  األسس،  قوية  تكوَن  أن  بدَّ  ال  ومؤثِّرة، 
املقاصد  على  وتُبنى  والسنَّة،  الكتاب  نصوص 
األصولية  والقواعد  اإلسامية،  للشريعة  ة  العامَّ
والفقهية، واالجتهادات العلمية السابقة والاحقة، 
على  وتقوم  وواقعيته،  العرض  بجاذبية  وتتمتَّع 
املشكلة  أسباب  إلى  ينظر  الذي  التكاملي   الفهم 
 وجوانبها، مع التصوُّر الشمولي للشبهة، وانتمائها،

ودوافعها. 

محاضراتنا

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب - 5 -



محاضراتنا

روا  ليطوِّ فرصًة  اإلرهابيني  طيَّار(  دون  )طائرات  املسيَّرة  الطائراُت  منَحت 
ل لديهم يف املستقبل. فإذا  هَجماتهم اإلرهابية، مبا قد يجعلها الساَح املفضَّ
كانت التنظيماُت اإلرهابية اعتمَدت يف معظم هَجماتها على أسلحة وموادَّ كان 
استخداُمها يُفضَي إلى القبض على اإلرهابيني أو قتلهم، مما كان يدفُعهم إلى 
القيام بعمليات انتحارية، فإن استخدام الطائرات دون طيَّار ميكن أن يسمَح 
لهم بشنِّ هَجمات كثيرة مؤثِّرة، دون حاجة إلى عمليات انتحارية، ودون خوٍف 

من القبض عليهم. 

ر سريع تطوُّ
مختلفة،  أماكن  يف  إرهابّيًا،  هجوًما   14 ُقرابة  وقع  1994-2018م  عامي  بني 
باستخدام طائرات دون طيَّار. ففي عام 1994م حاولت جماعُة "أوم شينريكيو" 
م بها من بُعد لرشِّ غاز السارين، لكنَّ  اليابانية استخداَم مروحية يجري التحكُّ
إنفاذ  سلطاُت  أوقَفت  2013م  عام  ويف  املروحية.  مت  وحتطَّ أخفقت  احملاولة 
ًطا لتنظيم القاعدة يف باكستان باستخدام طائرات مسيَّرة.  القانون هجوًما مخطَّ
ويف عام 2014م بدأ تنظيُم داعش يف استخدام الطائرات املسيَّرة التجارية على 
نطاق واسع يف العمليات العسكرية يف العراق وسوريا. ويف أغسطس 2018م 
رات يف محاولة غير ناجحة؛  باملتفجِّ لتان  استُخدمت طائرتان دون طيَّار محمَّ

الغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو.
ى االنتشاُر السريع للطائرات املسيَّرة إلى نشوء سوق نشيطة، ستستمرُّ يف  وأدَّ
تطوير هذه الطائرات ِتقنّيًا يف املستقبل القريب، كتحسني املدى وقدرة الرفع 
ي لها. فقد كانت  لهذه الطائرات، مما يجعلها أكثر فتًكا وأكثر صعوبًة يف التصدِّ
مناذُج اإلنتاج األولى لهذه الطائرات ذاَت قدرة رفع محدودة، لكنَّها اآلن تطوَّرت 
227 كجم، وتسير بسرعٍة تزيد  وأصبحت الطائرات املسيرة قادرًة على رفع 

على 129 كم/ساعة، ومبًدى يبلغ 16 كم.
وتعمل كثيٌر من الطائرات املسيَّرة احلديثة ضمن نطاق التردُّد الاسلكي العريض 
ة عالية، ويتيح لها إرساَل املعلومات  م املباشر فيها بدقَّ )RF(، مما يسمح بالتحكُّ

الطائرات  هذه  تقنيَّات  يف  التطوُّرات  أحدث  ومن  مباشر.  مرئي  تصوير  وبثَّ 

للقُدرات  ًيا  حتدِّ بات  مما  واحد،  وقت  يف  طائرات  ة  عدَّ تعطيل  على  القدرةُ 
قاعدتني  طيَّار  دون  13 طائرة  يضمُّ  ِسرٌب  2018م هاجم  عام  ففي  الدفاعية. 

ية من مسافة تزيد على 50 كم.  روسيَّتني يف سوريا، وحاولت إطاَق قنابل جوِّ

اهتمام بالغ
حملاربة  العسكري  اإلسامي  التحالف  أقام  اخلِطرة  القضية  هذه  وألهمية 
ار  الطيَّ اللواُء  سعادة  مها  قدَّ رة(،  املسيَّ )الطائرات  بعنوان:  محاضرًة  اإلرهاب 
األمريكية،  املركزية  بالقيادة  العمليات  رئيُس  جرينكيويتش  أليكسوس  الركن 

مبقرِّ التحالف يف الرياض، يوم اخلميس 29 يوليو 2021م. 

زات  تناولت ُسبل توظيف الطائرات املسيَّرة يف ساحات املعركة احلديثة، واحملفِّ
الداعية الستخدام اجلماعات اإلرهابية ملثل هذه التقنيات، وأبرز التهديدات 
اتخاُذها  الازم  الوقائية  بل  والسُّ املسيَّرة،  الطائرات  مواجهة  اء  جرَّ احملتَملة 

ي لهذا النوع من الطائرات اإلرهابية. للتصدِّ

التحالُف يف  يبذلها  التي  باجلهود  أليكسوس  اللواءُ  أشاد  احملاضرة  بداية  يف 
التي  اإلرهاب  محاربة  مجاالت  يف  ل  أتأمَّ "عندما  قائًا:  اإلرهاب  مواجهة 
ي ملثل هذا  يضطلع بها التحالف، أجُدها موافقًة ملجاالت العمل املطلوبة للتصدِّ
التهديد اجلديد للطائرات املسيَّرة، وهو خطٌر ماثل اآلن يف بعض الدول، ويف 
الطائرات يف  انتشار هذه  الدول، مع  أنه سيكون قريًبا يف كثير من  اعتقادي 

مختِلف أنحاء العالم".

وطرق  وأحجاَمها،  املسيَّرة  الطائرات  أنواَع  أليكسوس  اللواءُ  واستعرض 
ها مصدًرا رئيًسا لتهديد لألمن الوطني يف كثير من الدول؛  استخدامها، وعدَّ
وإتاحة  صناعتها،  وسهولة  شرائها،  تكِلفة  وقلَّة  الواسع،  انتشارها  بسبب 
وعمليات  واالستطاع،  ي  التقصِّ عمليات  مثل:  شتَّى،  عمليات  استخدامها يف 

لع وغيرها.  نقل السِّ

ِقبَل  من  استخدامها  ازدياد  إلى  املسيَّرة  الطائرات  صناعة  انتشاُر  ى  أدَّ وقد 
رات،  املخدِّ كتهريب  مشروعة؛  غير  أعمال  تنفيذ  على  للمساعدة  املتطرفني؛ 
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يات مستقبلية!  تحدِّ
الطائرات المسيرة سالح اإلرهابيين القادم



محاضراتنا

استخداُمها  الطائرات  لهذه  شيوًعا  األغراض  أكثر  ومن  اإلرهابية.  والعمليات 
ألغراض استخباراتية واستطاعية، ويكون مبقدرة اإلرهابيني يف هذه احلالة 
نهم من استخدام أسلحتهم جتاهنا. احلصوُل على بيانات ومعلومات إضافية متكِّ

دة تهديدات ُمعقَّ
أشار اللواء أليكسوس يف محاضرته إلى أهمية عنصًرا املباغتة يف الطائرات 
يف  لنا  تأمَّ "إذا  فقال:  والتعقيد،  اخلطورة  عالي  تهديدها  يجعل  مما  املسيَّرة 
تفاجئك  فهي  املباغتة،  عنصُر  هو  مييِّزها  ما  أهمَّ  فإن  املسيَّرة،  الطائرات 
أحَد  ذلك  وصار  مسارها،  تصوُّر  صعوبَة  تزيد  اجتاه  كلِّ  من  تأتيك  بأسراب 
تنا  مهمَّ تكثيَف جهودهم؛ جلعل  فيه  اإلرهابيون  يحاول  التي  الرئيسة  اجلوانب 
يف الدفاع أكثَر تعقيًدا، وجعل التهديد الناجت عن هذه الطائرات تهديًدا عالَي 

التعقيد، ورخيَص الثمن، وذا جوانَب مختلفة". 
إحداث  على  القدرة  ذات  املسيَّرة  الطائرات  أخرى الستخدام  أساليُب  وهناك 
ضرر كبير؛ فمن املمكن أن حُتدَث ضرًرا بالًغا على ِغرار الطائرات التقليدية 
لتحديد  العاملي  النظام  َوفَق  تسير  املسيَّرةَ  الطائراِت  أن  إلى  ونظًرا  القاذفة. 
لت من ساح  د، فقد حتوَّ املواقع )GPS( قاصدًة إطاق النار على املوقع احملدَّ
غير دقيق، وإطاق نار غير مباشر، إلى إطاق نار مباشر ودقيق اإلصابة، مما 
يُلحق ضرًرا أكبَر باجلهة املستهَدفة، وإصابة الهدف بدقة عالية، هي أكبُر مما 

نراه عادًة يف األسلحة الَعشوائية التي تستخدمها اجلماعاُت اإلرهابية. 
ذون  ينفِّ اليابانيون  كان  عندما  الثانية  العاملية  احلرب  مبرحلة  يذكِّرنا  وهذا 
ق النتيجة  هَجمات باستخدام الطائرات االنتحارية، ولكنَّ الطائراِت املسيَّرةَ حتقِّ
نفَسها دون حاجة إلى طيَّار، وهي تُشبه صواريخ كروز يف هَجماتها، غير أنها 

تطير على علوٍّ منخفض وببُطء، وتكِلفتها املالية أقلُّ من تلك الصواريخ.

ُسبل الوقاية 
م عدًدا من  ي للهجوم اإلرهابي املـُسيَّر، وقدَّ تناول اللواء أليكسوس ُسبل التصدِّ

ة يف هذا الصدد منها:  اخلطوات املهمَّ
يحتاج اإلرهابيون إلى أموال لشراء الطائرات املسيَّرة، فإذا استطعنا عرقلَة  	

هذه اخلطوة منعناهم من امتاكها، وهذا يتَّفق مع محاربة متويل اإلرهاب 
مع  اإلرهابية،  اجلماعات  إلى  األموال  وصول  دون  باحليلولة  يُعنى  الذي 
أهمية تعاون الدول على مراقبة اإلنتاج الصناعي للطائرات املسيَّرة؛ حتى 

ال تقَع يف أيدي اجلماعات اإلرهابية.

ر  	 يحتاج استخداُم هذه الطائرات إلى اكتساب املعرفة الفنية، فعندما يفكِّ
اإلرهابي بالقيام بهجوم من هذا النوع فا بدَّ أن يعَي األساليب والوسائل 
برمجتها  وأساليب  الطائرات،  تشغيل  طريقَة  يعرف  كأن  به،  املتعلِّقة 
املواقع  بواسطة  الذاتي  التعليم  إلى  يلجأ  وقد  الهدف،  نحو  وتوجيهها 
ينبغي  وهنا  اإلنترنت.  شبكة  على  تدريبيًة  مقاطَع  تنُشر  التي  اإلرهابية 
ل اجلهات املعنية للبدء يف عمليات املكافحة واإلغاق ووقف عمليات  تدخُّ

التدريب اإللكترونية.
تلجأ اجلماعاُت اإلرهابية إلى تخزين الطائرات املسيَّرة بعد شرائها؛ من  	

ن من ُحسن أدائها، ومعرفة كيفية  أجل إجراء االختبارات االعتيادية، والتيقُّ
استخدامها بدقة، ثم تدريب عناصرها على تشغيلها واستعمالها، ومن هنا 
تأتي أهميُة تتبُّع مناطق التخزين بواسطة أنظمة االستخبارات واملعلومات؛ 

لتدمير هذه الطائرات. 
ات والطائرات املسيَّرة من موقع إلى  	 تقوم اجلهاُت اإلرهابية بتحريك املنصَّ

كات )لوجستية( كبيرة، وإذا أصبح مبقدرتنا  موقع آخَر؛ ويتطلَّب ذلك حترُّ
ات،  معرفُة تفاصيل الشبكات املتصلة باألشخاص الذين ينقلون هذه املعدَّ
واستطعنا معرفَة األماكن التي يذهبون إليها، توافرت لدينا قُدرات جيدة 
رة، وتعطيلها والقضاء عليها  التقنيَّات يف مراحل نقلها املبكِّ إليقاف هذه 

قبل أن تصَل إلى مرحلة اإلطاق. 

 أسئلة ومناقشات
يف املداَخات واالستفسارات التي أعقبَت احملاضرةَ، سأل ممثُِّل اململكة األرُدنِّية 
ا إذا كانت زيادةُ االهتمام  الهاشمية، العميُد الركن رائد املراشدة احملاضَر عمَّ
ية التقليدية؟  بالطائرات املسيَّرة، وتطوير تقنياتها، سيقلِّل من أهمية القوة اجلوِّ
وأجاب اللواء أليكسوس أن املستقبل سيكون فيه الكثيُر من الطائرات دون طيَّار 
ية؛ ألسباب شتَّى، منها أنها أقلُّ ُكلفة من حيُث التصنيع  يف جميع القوات اجلوِّ
والتشغيل، لكن إذا استبَعدنا الطائراِت املسيَّرةَ من سياق اإلرهاب، ونظرنا إليها 
يف النزاعات بني الدول، أو النزاعات مبعناها الواسع، فإن بعَض هذه الطائرات 

ال تُناسب هذا النوَع من النزاع. 
من  مزيًدا  تضيَف  أن  التقليدية  ية  اجلوِّ القوة  بها  متتاز  التي  للقُدرات  وميكن 
التقنيات للطائرات املسيَّرة، مثل زيادة القدرة على النجاة. وستكون هناك كثيٌر 
من منظومات الطائرات دون طيَّار، لكنَّ القواِت اجلويَة التقليدية ستظلُّ نشيطة 

وتستخدم التقنيَّات املتوافرة يف الطائرات املسيَّرة. 
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ية حيوية  ُيتيح الهيكل الامركزي لإلنترنت إخفاَء ُهويَّة املستخِدم، وهي خاصِّ
يف  األهداف  من  كثير  جاذبيَة  جتعل  بنجاح،  قانونية  غير  أنشطة  الرتكاب 
ًة قوية لتعزيز أهداف التطرف العنيف.  ة للجرمية، وِمنصَّ اإلنترنت ُعرضًة بشدَّ
لذلك أصبح استغاُل اإلنترنت يف تعزيز التطرف العنيف واالستفادة من املزايا 
ا للحكومات،  ًيا ملّحً رة التي يُتيحها للمتطرفني واإلرهابيني، حتدِّ الكثيرة واملتطوِّ
يف ظلِّ سعي اإلرهابيني إلى تقويض شرعية الدولة، وكسر االحتكار التقليدي 

للعنف املرتبط بُسلطتها.

بين المكاسب والمخاطر
د كثيًرا من  يبراني خطٌر وطنيٌّ من الدرجة األولى يهدِّ ال شكَّ أن اإلرهاب السِّ
على  العالم  اعتماد  نتيجَة  َمهولة،  أضرار  من  يسبِّبَه  أن  ملا ميكن  احلكومات؛ 
أنظمِة تقنية املعلومات اعتماًدا كبيًرا وواسًعا. واألهداُف الرئيسة والواضحة 
واملرافق  واملصارَف،  ومؤسساتها،  احلكوماِت  تكون  قد  يبراني  السِّ لإلرهاب 
لاتصاالت؛  التحتية  والبنية  والغاز،  والنفط  والكهرباء  املياه  مثل:  ة،  العامَّ

إلحداث أكبر قدر من اخلراب االقتصادي والسياسي واملادِّي. 

يبراني أكثَر تعقيًدا وتنسيًقا فيما بينها، وميكنها  وقد باتت جماعاُت اإلرهاب السِّ
االستفادةُ من أي جهاز حاسوب متصل باإلنترنت لدعم أيِّ هجوم، وبهذا صار 
الذين  املواطنني  الكبيرة، ويف جميع  املؤسسات  مؤثًِّرا يف  يبراني  السِّ اإلرهاُب 

يستخدمون أجهزةَ حاسوب.

ة أسباب، منها أنه أقلُّ  اب لإلرهابيني؛ لعدَّ واإلرهاُب اإللكتروني اليوم خياٌر جذَّ
ُكلفة من األساليب اإلرهابية التقليدية، فكلُّ ما يحتاج إليه اإلرهابي هو جهاُز 
، واتصال باإلنترنت، دون حاجة إلى شراء أسلحة مثل البنادق  حاسوب شخصيٌّ
هاتف  خطِّ  بواسطة  وإيصالها  احلاسوب  فيروسات  إنشاء  وإن  واملتفجرات. 
تقليدي، أو باتصال السلكي، من أكثر األساليب اإلرهابية اإللكترونية شيوًعا، 

ا تُوقعه األسلحُة واملتفجرات.  وهي تُوقع أضراًرا قد ال تقلُّ يف َفداحتها عمَّ

يبراني  أسلحة اإلرهاب السِّ
هذا  كان  إذا  وما  يبراني،  السِّ الساح  بتعريف  يحيط  غموٌض  هناك  يزال  ال 
املستخَدمة ألغراض  البرمجية  التعليمات  إلى  اإلشارة  عند  مناسًبا  املصطلُح 
ني لتمييز الساح من األداة،  ة. وقد جرى تسليُط الضوء على ُعنصرين مهمَّ ضارَّ
وهي نيَُّة اجلاني التي تَُعدُّ عنصًرا أساسّيًا للتسبيب يف ضرر، أو التهديد بإحلاق 

يبراني. أ من تعريف الساح السِّ ضرر بضحية ما، وهذا جزءٌ ال يتجزَّ
أريد  فإذا  شتَّى،  أمور  يف  تُستعمل  معروفة  أداة  امِلطرقُة  املثال:  سبيل  وعلى 
ّيًا، فإن التعريف املعتاد للمطرقة  استعمالها فيما يسبُِّب ضرًرا جسدّيًا أو مادِّ
ا. وميكن تطبيُق هذا املنطق أيًضا على استخدام  سيتغيَّر لتصبح ساًحا ضاّرً
يبراني على هذا  ة، ويجب أن يُنظَر إلى الساح السِّ البرامج احلاسوبية الضارَّ
َر الهدف من الساح الذي يسبِّب ضرًرا فعلّيًا، يجب  النحو، وهذا يعني أن تصوُّ

أن يكوَن حاضًرا دوًما.
ان  يبراني على مقدار اعتماد السكَّ ويعتمد حجُم الضرر الناجت عن الساح السِّ
يبرانية  على الشبكة التي يستهدفها ذلك الساح، وبذلك تكون آثاُر األسلحة السِّ
ة  التي تستهدف البنيَة التحتية احلرجة يف الدولة مثل شبكة الكهرباء، أكثَر حدَّ
أن  من  مستمرٌّ  خطر  هناك  األسلحة،  هذه  طبيعة  إلى  ونظًرا  ضرًرا.  وأبعد 
تقتنيَها التنظيماُت اإلرهابية. على سبيل املثال: اخترقت مجموعة تُعرف باسم 
َعت أنها سرقت  Shadow Broker، وكالَة األمن القومي األمريكية )NSA(، وادَّ

األسلحة  أن  يؤكِّد  ما  علني،  مزاد  يف  بيعها  بقصد  وطنية  إلكترونية  أسلحًة 
من  القانونية  غير  والشراء  البيع  لعمليات  ُعرضة  أكثَر  تصبح  قد  يبرانية  السِّ

األسلحة التقليدية.

فر والبوتات   هجوم الصِّ
ة هو مصطلٌح شامل أليِّ نوع من البرامج املصنَّعة إلحلاق الضرر  البرامج الضارَّ
ويستخدمها  استغالها.  أو  للبرمجة،  قابلة  شبكة  أو  خدمة،  أو  جهاز،  بأي 
مجرمو اإلنترنت عادًة الستخراج البيانات التي ميكنهم االستفادةُ منها لتحقيق 

يبراني  اإلرهاب السِّ
ل لدى اإلرهابيين الِخيار المفضَّ

تقنيات

 أ. محمود الحمدان
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ت  البيانات املالية، وسجاَّ البياناُت بني  مكاسَب مالية. وميكن أن تراوَح هذه 
الرعاية الصحية، ورسائل البريد اإللكتروني، وكلمات املرور الشخصية. وقد 

أصبحت املعلوماُت التي ميكن اختراُقها ال حصَر لها.
فر" Zero day exploits أو بتعبير أدق "ثُغرات  وإن استخدام "ثُغرات يوم الصِّ
الطرق  أفضل  قبل؛ من  ثُغرة جديدة غير مكتشفة من  تعبيًرا عن  يوم"  صفر 
للوصول إلى النظام واإلضرار به؛ إذ ميكن استغاُل هذه الثُّغرة األمنية من ِقبَل 
ٍة،  قراصنة اإلنترنت للوصول إلى معلومات مقيَّدة، إضافة إلى إنشاء برامَج ضارَّ

س، واستخدامها. وبرامج جتسُّ
وكذلك ميكن تنفيُذ هَجمات رفض اخلدمة املوزَّعة، وسرقة البيانات، وإرسال 
ماح للمهاجم بالوصول إلى اجلهاز، بواسطة شبكة بوت  البريد العشوائي، والسَّ
Botnet. والبوتات أو الروبوتات هي عدٌد من األجهزة املتصلة باإلنترنت، يقوم 

كلٌّ منها بتشغيل روبوت واحد أو أكثر. ويستطيع املهاجم التحكَم يف الروبوتات 
م. باستخدام برنامج القيادة والتحكُّ

الفيروسات والقنابل  
بأجهزة  تعلَّق  برامُج  وهي  وأقدمها،  ة  الضارَّ البرامج  أنواع  أشهر  الفيروساُت 
ولديها  أو حواسيَب أخرى،  ات  ملفَّ إلى  لتنتشَر  وتتكاثر  ات،  امللفَّ أو  احلاسوب 
ل  القدرةُ على إتاف البيانات أو محوها. وقد ال يُصاب احلاسوب ما لم يُشغَّ
البرنامج املختَرق، وقد يظلُّ الفيروس كامًنا حتى يُفتَح امللفُّ املصاب، أو يُفتح 
وإصابة  لتعميمها  للحاسوب؛  املستخدم  تسهيَل  الفيروسات  وتتطلَّب  املرفق. 

ات واألنظمة األخرى، أي تشغيل البرنامج املصاب يف قائمة بريدية. امللفَّ
أو  الضحية،  من  لانتقام  املنطقية  القنابل  اإلرهابيون  يستخدم  ما  وكثيًرا 
أيًضا  املنطقية  القنابل  استخدام  وميكن  يبراني.  السِّ بالتخريب  الستهدافه 
البرنامج  ل  تعطِّ التي  البرامج  انية من  املجَّ التجاِرب  مثل:  أقلَّ ضرًرا،  لوسائَل 
د سابًقا، أو مقدار من زمن. ويُدرك اإلرهابيون أهميَة القنابل  بعد تاريخ محدَّ
املنطقية؛ ألن البنية التحتية ملعظم دول العالم تعتمد على شبكات احلاسوب، 
َل الكثير  دة من الهَجمات املنطقية بالقنابل ميكن أن تغلَق وتعطِّ وألن سلسلًة محدَّ

من أنظمة النقل واملصارف يف العالم.

استهداف البنية التحتية
املجتمع،  إليها  يحتاج  التي  األساسيَة  اخِلْدمات  التحتية احلرجة  البنيُة  تدعم 
هذه  يف  الشديد  لاضطراب  وميكن  وغيرها،  والصحة  والطاقة  النقل  مثل: 
والكهرباء  الغذاء  لنقص  ُعرضًة  ان  السكَّ من  كبيًرا  عدًدا  يجعَل  أن  اخِلْدمات 
والَوقود، فضًا عن الضروريات األخرى. ويؤدِّي االعتماُد على ساسل التوريد 

اللوجستية اإللكترونية يف هذه اخِلْدمات إلى تضخيم العواقب واآلثار السلبية 
أليِّ هجوم سيبراني تتعرَّض له، فهي العموُد الِفَقري القتصاد الدولة، وال سيَّما 
واخِلْدمات  واالتصاالت،  حن،  والشَّ والنقل  واملياه،  والطاقة،  والصحة،  األمِن، 

املصرفية واملالية. 
تواُفر  زيادةَ  يعني  مما  يبراني،  السِّ باإلرهاب  احليوية  التحتية  البنية  وتتأثَّر 
جلمع  التقنية  التحتية  البنية  زيادة  إلى  بوضوح  ويؤدِّي  وترابطها،  البيانات 
التحتية  البُنى  الصناعي يف  م  التحكُّ أنظمة  تضمنُي  ويؤثِّر  وحتليلها.  البيانات 
للبنية  يبراني  السِّ األمن  يف  االصطناعي،  الذكاء  وانتشاُر  ة،  العامَّ لاتصاالت 
الفيزيائية  اإللكترونية  لألنظمة  الكبير  االزدياد  بسبب  الوطنية،  التحتية 
يف  التسبيب  مثل:  جديدة،  هَجمات  بواسطة  استغالها  ميكن  التي  اجلديدة 

م السيارات الذاتية القيادة.  حتطُّ
أيًضا، ويرجع ذلك  للقلق  التقنيات مدعاًة  التطور السريع والترابط بني  ويَُعدُّ 
إلى حدٍّ كبير إلى ظهور إنترنت األشياء الذي أوجد الكثيَر من ناقات الهجوم 

اجلديدة، التي ميكن ملجرمي اإلنترنت واإلرهابيني استغالها.
يبراني وأمن البنية التحتية واملركز  يف 8 أبريل 2020م، أصدرت وكالُة األمن السِّ
يبراني يف اململكة املتحدة، حتذيًرا بشأن احلوادث األمنية  الوطني لألمن السِّ
التي استهدفت البنية التحتية احليَوية لهيئات الرعاية الصحية واألدوية، مثل: 
جائحة  ظهور  أعقاب  يف  واجلامعات،  الطبِّي،  البحث  ومؤسسات  الشركات، 
كورونا )كوفيد- 19(. ويف الواليات املتحدة األمريكية لم تكن الرعايُة الصحية 
أكثَر قطاعات البنية التحتية احليوية استهداًفا للمهاجمني اإللكترونيني، ففي 
مارس 2019م استفاَد املهاجمون من ثُغرة يف جدار احلماية إلنشاء ِنقاط َعمياء 

ة 10 ساعات تقريًبا.  لي شبكة الطاقة مدَّ ملشغِّ
ويف فبراير 2021م اخترق قراصنٌة محطة مياه ملدينة صغيرة يف فلوريدا؛ لرفع 
مستوى هيدروكسيد الصوديوم إلى 11100 جزٍء يف املليون، وهو مستًوى مرتفٌع 
وخِطر، وحلسن احلظِّ فقد ُكشف الهجوم قبل وقوعه. ويف الشهر نفسه كشَفت 
وزارةُ األمن الوطني هجوًما ببرنامج الِفدية، استهدف البنيَة التحتية احليوية 
ملنشأة ضغط الغاز الطبيعي. واستخدم املهاجم أسلوب التصيَُّد بالرمح، وهو 
مثل  حساسة  معلومات  تقدمي  على  األشخاص  خلداع  مصمم  ه  موجَّ هجوم 
كلمات السر؛ من أجل الوصول إلى الشبكات التابعة للمؤسسة، مما نتج عنه 
ة يومني. واستُخدم تكتيك تصيُّد احتيالي مشابه يف هَجمات  إغاُق املنشأة مدَّ
أخرى على مستوى الباد، استهدفت املوظفني الذين يتمتَّعون بامتياز الوصول 
ات النووية، ومنها شركُة وولف كريك  إلى الضوابط احلرجة لكثير من احملطَّ

للتشغيل النووي يف كانساس. 

تقنيات
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معضلة اإلرهاب في الديمقراطيات الليبرالية

ا بفهم ُمعضات الدميقراطيات الليبرالية يف مواجهة اإلرهاب،  إذا كنَت مهتّمً
م لك التحليَل األكثر ُعمًقا وشمواًل؛ فمؤلِّفُه قضى أربعَة  فإن هذا الكتاَب يقدِّ
م رًؤى جديدة يف  صي يف مجال مكافحة اإلرهاب، وقدَّ عقود يف البحث التخصُّ

واحدة من أكثر القضايا تعقيًدا واستمراًرا على جدول األعمال العاملي. 

يؤكِّد املؤلِّف الدكتور رونالد كريلينستني يف كتابه "اإلرهاب والدميقراطية واألمن 
 Terrorism, Democracy, and Human Security: اإلنساني: منوذج اتصال
دة  متعدِّ بطريقة  يُفَهم  أن  يجب  اإلرهاب  أن   ،"A Communication Model

االقتصادية  اإلرهاب واحلياة  الترابط بني  لفهم  القارئ  بيد  ويأخَذ  اجلوانب، 
ومكافحته،  اإلرهاب  بني  الَعاقة  وفهم  والسياسية،  والثقافية  واالجتماعية 
واحلكم  لطة  والسُّ والسيطرة  للتواصل  األوسع  السياق  يف  الَعاقة  هذه  وأثر 

ولي.   الدميقراطي على املستويني الوطني والدَّ

الكتاُب جادٌّ وهادف، يسعى إلى تقدمي نظرية لإلرهاب ومكافحته، ليس بوصفه 
ولكن  الفردية فحسب،  الدميقراطية واحلرية  للحياة  األمني  التهديد  نوًعا من 
إلى  ه  املوجَّ أيًضا  القسري  اإلقناع  أو  العنيف  االتصال  أنواع  من  نوًعا  بوصفه 
حتقيق عدٍد من األهداف، منها: إكراه الضحايا املباشرين على االمتثال أو تلبية 
املطالب، أو ترهيب جمهور أوسع، أو إثارته واحلصول على إعجابه للفت االنتباه. 

ويرى املؤلُِّف أن اإلرهاب ومكافحته هما نوٌع من أنواع االتصال، التي تتفاعل 
الناس، ومنهم  )الدولة( واحملكوم )عموم  الوقت بني احلاكم  ر مع مرور  وتتطوَّ
فيه  يتفاعل  الذي  السياق  مبتَكًرا يحدد  إطاًرا  الكتاب  م  يقدِّ لذا  اإلرهابيون(، 
من  تنتقل  التي  النماذج  من  سلسلة  عبر  مًعا  ران  ويتطوَّ ومكافحته،  اإلرهاُب 
السياق  الَعاقَة ضمن  هذه  اإلطاُر  ويضع  العاملية،  الرؤية  إلى  احمللِّية  الرؤية 
اإلحاطة  مع  واالقتصادية،  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  للحياة  األوسع 
دة املستويات، التي باتت مزيًجا من املواقف  والوعي بالظروف والوقائع املتعدِّ

ووجهات النظر. 

حالّيًا  وهو  أوتاوا،  بجامعة  اجلرمية  علم  أستاًذا يف  كان  الذي  املؤلِّف  يعِرُض 
ومكافحته  اإلرهاب  بني  الَعاقة  كندا،  يف  فيكتوريا  جامعة  يف  مشارك  زميٌل 

واالجتماعية،  والعسكرية،  السياسة،  املجاالت:  من  واسعة  مجموعة  يف 
ويناقش  الكلِّية.  إلى  اجلزئية  املستويات  من  ل  وينتقَّ والبيئية.  واالقتصادية، 
الكتاُب مفهوم األمن، وال سيَّما األمن اإلنساني؛ إذ الهدف املرجعي لألمن هو 
ر من اخلوف،  الناس، ويربطه بحقوق اإلنسان واحتياجاته، وعلى رأسها التحرُّ
ِقيَم ومعاييَر عاملية يف محاربة  املتمثل يف وضع  َي  التحدِّ ويناقش  الَعَوز،  ومن 
ه نحو العسكرة الذي أعقب هَجمات احلادي عشر من  اإلرهاب، يف ظلِّ التوجُّ

ياٌت سياسية خِطرة يف كثير من املجاالت.  سبتمبر 2001م، ونتجت عنه حتدِّ
ويستكشف الكتاُب مشكات املفاهيم احمليطة بدراسة اإلرهاب، مثُل: األسباب 
اإلرهاب يف جوهره ظاهرًة  كون  الدولة، ومسألة  وإرهاب  اجلذرية لإلرهاب، 
غير قانونية أو إجرامية، وصور االتصال العنيف األخرى غير السياسية، ذات 
نظاٌم  يواجهها  التي  يات  التحدِّ بشتَّى  ويُعنى  اإلرهاب.  مع  املشتركة  القواسم 
دة يف القرن احلادي والعشرين،  ناجح للحكم الدميقراطي يف البيئة األمنية املعقَّ
دة تابعة  ويبحث يف وسائل عمل احلكم الدميقراطي ضمن أنظمة تكيفية معقَّ
العنيف  التطرُّف  على  للسيطرة  احلكومية؛  غير  الفاعلة  واجلهات  للدولة 

واإلرهاب أو منعهما. 
وليَة والثنائية، واملتعددة األطراف، والعابرة للحكومات،  ويحلِّل الكتاُب الَعاقاِت الدَّ
أكثُر  وأخرى  دولة  بني  التفاعات  أن  ويرى  ومكافحته،  باإلرهاب  حتيط  التي 
تعقيًدا بكثير من الَعاقة الثنائية )األفقية( بني دولتني، وتشمل مستوياٍت مختلفًة 
من البيروقراطية التي ميكن أن تتفاعَل مع مستويات مماثلة من احلكومات يف 

ولية أو اإلقليمية.   دول أخرى، وال سيَّما يف ِكيانات مثل املنظمات الدَّ
الوطنية،  للحدود  والعابرة  املدنية،  املجتمعيَة  الَعاقاِت  أيًضا  الكتاُب  ويحلِّل 
الدول  من  احلكومية  غير  الفاعلة  اجلهات  تفاعل  وُسبل  ولية،  الدَّ والعاملية 
بعُض  وتشمل  ولي.  الدَّ اإلرهاب  يف  ذلك  وأثر  دولهم،  حدود  خارج  املختلفة 
التفاعات موضوعاٍت مثل: الهجرة وتدفَق الاجئني، واستخدام وسائل  هذه 
وتهريب  الوطنية،  للحدود  العابرة  املنظمة  واجلرمية  االجتماعي،  التواصل 
األجانب، وغيرها من  واملقاتلني  اإللكترونية،  والقرَصنة، واجلرائم  رات،  املخدِّ

املوضوعات املهمة ذات الصلة. 

قراءات
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ولي ملكافحة اإلرهاب باهاي )ICCT(، بَرنامًجا تدريبّيًا افتراضّيًا على شبكة اإلنترنت، فيما بني 16 و18 من  يقيم مركُز التعليم املَهني بجامعة لَيدن، واملركُز الدَّ
أغسطس 2021م يف مجال كشف التطرُّف العنيف، ومنعه، ومكافحته. 

يتناول البرنامُج أهمَّ املشكات واملعضات الناشئة عن التطرف واإلرهاب، وأحدث االجتاهات يف مجال منع التطرُّف العنيف، مع عرض وجهات النظر املختلفة 
يات التي تواجه نُهَج محاربة التطرُّف العنيف، والوظائف والرؤى املختلفة  بشأن التطرُّف ومكافحته، وإعادة التنشئة االجتماعية والتأهيل. ويحلِّل الفرَص والتحدِّ
ن البرنامج عدًدا من احملاضرات وجلَسات العمل وحلَقات النقاش، يتبادل فيها املشاركون األفكاَر والرؤى  ألصحاب املصلحة النشيطني يف هذا املجال. ويتضمَّ

صني.  واخلبرات مع املمارسني والباحثني واملتخصِّ
العاملية، يف جامعة ليدن، و"طاهر عباس" األستاُذ املشارك يف املعهد نفسه.  البرنامج "بارت شورمان" األستاُذ املشارك يف معهد األمن والشؤون  سيحاضر يف 
وسيلتقي املشاركون يف البرنامج أكادمييني وخبراَء وصانعي سياسات وممارسني، يناقشون معهم املوضوعاِت املشاَر إليها آنًفا، للوقوف على أحدث االجتاهات 
البحثية يف مجال منع التطرُّف العنيف، وكيف تؤثِّر يف جناح األساليب املختلفة يف املمارسة العملية. وإضافة إلى ذلك سيستكشف املشاركون الوظائَف والواجباِت 

والقيوَد املختلفة ألصحاب املصلحة والنُّهج، وكيف يرتبط بعُضها ببعض يف جهود منع التطرُّف العنيف. 
واملأموُل من البرنامج أن يُكسَب املشاركني: 

رًؤى بشأن أحدث املعضات واالجتاهات يف مجال التطرُّف، ومنع التطرُّف العنيف.  	
نها الطرائُق املختلفة لكشف التطرف العنيف ومواجهته، والوقاية منه.  	 يات التي تتضمَّ ًرا بشأن الفرص والتحدِّ تصوُّ
فهًما صحيًحا ملختِلف املنظمات واجلهات املعنية العاملة يف مجال منع التطرُّف والتطرف العنيف، ووظائفها املختلفة.  	
ات السياسية التي تهِدُف إلى الكشف عن التطرُّف العنيف والوقاية منه، واالستجابة السريعة له، على نحو مسؤول ملتزم  	 إحاطًة بطرائق تصميم التدخُّ

ولية.  بالِقيَم األخاقية والقوانني الدَّ
معرفًة واضحة وعميقة بوظيفة كلِّ فرد من أفراد املجتمع يف اإلسهام مبنع التطرُّف والتطرُّف العنيف، ومكافحتهما.  	

املجال،  هذا  يف  والوطنية  واإلقليمية  ولية  الدَّ السياسات  وُصنَّاع  العنيف،  والتطرُّف  التطرُّف  منع  مجال  يف  املمارسني  من:  كلٌّ  البرنامج  هذا  من  وسيستفيد 
يات منع التطرُّف العنيف،  صون )األكادمييون(، والباحثون واملهنيون، الذين يحِرصون على توسيع فهمهم لتحدِّ حفيون، والدارسون املتخصِّ والدبلوماسيون، والصَّ

واكتساب مزيد من اخلبرات. 

مؤتمرات

برنامج تدريبي
ف العنيف وكشفه والتصدي له لمنع التطرُّ

مؤتمر ستوكهولم األمني
يعقد دورته السادسة في نوفمبر القادم

فتحت التطوُّرات العصرية احلالية يف الفضاء اإللكتروني والسيبراني مياديَن معركة جديدة محتملة يف املستقبل القريب، وتضيف التطوراُت السريعة يف مجال 
، ومزيًدا من احلاجة إلى فهمها وإدارتها، وال سيَّما يف ظل املستوى الزائد من ِفقدان الثقة بني القوى العظمى.  التقنية مزيًدا من الشكِّ

ولي السادس لألمن فيما بني 8 و11 نوفمبر2021م. يف موضوع: )ساحات املعارك  ولي لبحوث السام )SIPRI( مؤمتَر ستوكهولم الدَّ لذلك يعقد معهد ستوكهولم الدَّ
راع واحلرب يف القرن احلادي والعشرين(. وهو يهِدُف إلى استكشاف ُسبل منع أخطار التطرف واإلرهاب، والتخفيف مما ينجم عنها  يف املستقبل: اجتاهات الصِّ

من دمار وتكاليَف بشرية باهظة.  
د، ويدرس إلى أيِّ مًدى تتكيَّف األنواع التقليديُة للحرب مع  ة مناطَق من العالم، حيث تستمرُّ أنواع احلروب التقليدية أو تتجدَّ ويناقش املؤمتُر االجتاهات يف عدَّ

الوسائل املتاحة حديًثا، أو تزوِّد اجلهاِت الفاعلَة غيَر التقليدية بفرص جديدة للقيام بوظيفة أكبر. 
أفضَل  فهٍم  أجل  من  هاتهم؛  وتوجُّ صاتهم  تخصُّ اختاف  على  السياسات،  وصانعي  واملمارسني  اخلبراء  كبار  بني  عميقة  مناقشات  ة إلجراء  منصَّ املؤمتر  ر  ويوفِّ
يات  ولي، وملسؤولية احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف، واجلهات الفاعلة، والباحثني، واملجتمع املدني، يف التعامل مع حتدِّ يات التي تواجه األمن الدَّ للتحدِّ

ساحات القتال يف املستقبل. 

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب - 11 -
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تواصل التحالف

وفد من مجلس التعاون الخليجي 
في زيارة التحالف

التحالف يحتفل باليوم الوطني
لجمهورية  الُقُمر المتحدة و جمهورية المالديف

ة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية مقرَّ التحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الرياض، يوم اخلميس 8 يوليو 2021م، وكان  زار وفٌد من األمانة العامَّ
يف استقباله اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، األمنُي العام للتحالف/ املكلَّف، الذي شرح للوفد جهوَد التحالف يف محاربة اإلرهاب، وبحَث معه ُسبل 

التعاون املشترك بني التحالف اإلسامي ومجلس التعاون اخلليجي.
وأوضح اللواءُ املغيدي يف اللقاء أن التحالف يتَّبع نهًجا متكامًا يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت الفكرية واإلعامية والعسكرية ومجال محاربة متويل اإلرهاب؛ 

لتحقيق أهدافه على أحسن وجه. 

أقام كٌلّ من ممثِّل جمهورية  الُقُمر املتحدة وممثِّل جمهورية املالديف لدى التحالف اإلسامي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض، احتفااًل يف السادس و السابع 
والعشرين من يوليو مبناسبة ذكرى استقال بلديهما، بحضور األمني العام للتحالف، وممثِّلي الدول األعضاء، وعدد من منسوبي التحالف، راجني لهما ولشعوبهما 

دواَم األمن واالزدهار. 


