العدد الثالثون  -أغسطس 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

التحالف يستضيف رئيس العمليات بالقيادة المركزية األمريكية
المسيرة"
محاضرة له عن "الطائرات
ً
ويعقد
َّ
اســتقبل التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب يف مقــ ِّره
بالريــاض ،ســعادة اللــواء الطيــار الركــن أليكســوس جرينكيويتــش رئيــس
العمليــات بالقيــادة املركزيــة األمريكيــة والوفــد املرافــق لــه ،يــوم اخلميــس
 29يوليــو 2021مَّ ،
واطلــع الوفــد علــى جهــود التحالــف يف مجــال
محاربة اإلرهاب.
وألقى سعادة اللواء جرينكيويتش أثناء الزيارة محاضر ًة بعنوان:
"الطائرات املس َّيرة" ،أشار فيها إلى أهمية التعاون والتنسيق بني الدول
ملنع وقوع الطائرات املس َّيرة يف أيادي التنظيمات اإلرهابية ،ص .6

سفير اليابان لدى المملكة
يزور التحالف
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب /املكلَّف،
استقبل األم ُ
اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،سعادةَ سفير اليابان لدى اململكة،
الس ِّي َد إيواي فوميو والوف َد املرافق له ،يوم األربعاء  30يونيو 2021م.
مفصل عن جهود التحالف يف محاربة
استمع السفي ُر يف أثناء الزيارة لشرح
َّ
اإلرهاب يف املجاالت األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،ومحاربة متويل اإلرهاب،
والعسكري) ،وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء.
وأوضح اللواءُ املغيدي أن التحالف اإلسالمي منظوم ٌة متكاملة تسعى إلى
تعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف مجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة،
ً
فضل عن التنسيق
ويستند يف عمله إلى قِ يَم الشرعية واالستقاللية،
الدولية.
واملشاركة والتوافق مع األنظمة واألعراف والقوانني َّ
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دور التِّ قنيات الناشئة في االكتشاف المبكِّ ر للمحتوى المتطرف

يعد التصدِّي ألطروحات التنظيمات اإلرهابية وخطاباتها على شبكة اإلنترنت،
ُّ
أح َد مجاالت عمل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،ألهمية هذا
املجال عقد التحالف محاضر ًة بعنوان( :دور التقنيات الناشئة يف االكتشاف
ِّ
قدمها الدكتور
املبكر للمحتوى املتطرف اإلرهابي عبر الشبكات االجتماعية)َّ ،
مجدل بن سلطان بن سفران ،أستا ُذ الذكاء االصطناعي بجامعة امللك سعود،
يف  5يوليو 2021م يف مق ِّر التحالف يف مدينة الرياض.

بي احملاض ُر أن شبكات التواصل االجتماعي أضحت
يف بداية احملاضرة َّ
ً
(فاعل) مه ًّما ومؤ ِّث ًرا يف اإلعالم؛ فقد بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 7.2
مليار مستخدم ،ويوتيوب  2.2مليار ،وواتساب مليارين ،وماسنجر  1.3مليار،
املنصات أكثر من 3.96
وإنستغرام  1.2مليار .وزاد عد ُد الناشطني على هذه
َّ
مليار مستخدم شهر ًّيا .وال يزال استخدا ُمها يف ازدياد سريع؛ لذلك على
اجلهات املعنية أن تسار َع إلى تفعيل استخدام التقنيات الناشئة يف محاربة
اإلرهاب عبر تلك الشبكات.

اإلرهاب وشبكات التواصل
وصفَت وزيرةُ الداخلية البريطانية أمبر رود  ،Amber Ruddمحارب َة احملتوى
املتطرف على شبكة اإلنترنت ،بأنه سبا ُق تسلُّح بني املتطرفني ومؤسسات
إنفاذ القانون والنظام .وكشفت أنه منذ بداية 2017م حتى نوفمبر من العام
نفسه ،أنشأت عناص ُر متطرفة عنيفة ُقرابة  40ألف موقع وتطبيق جديد على
اإلنترنت .وكأيِّ سباق تسلُّح فإن ذلك يستدعي أحدثَ التقنيات ،ففي عام
خصص للمحادثة Conversation
2017م جرى ابتكا ُر الذكاء االصطناعي امل ُ َّ
 ،AIوهو مشروع بحثي يهدِ ُ
ف إلى اكتشاف احملتوى املتطرف على اإلنترنت،
قدر ممكن من هذا احملتوى الذي ال ُّ
يكف عن االزدياد ،وكانت
وحذف أكبر ٍ
االستعانة بالتعلُّم اآللي يف إجناز هذه امله َّمة إسها ًما كبي ًرا يف احل ِّد من احلجم
الكبير لهذا احملتوى.
وقد أعلن عمالق ُة التقنية ،ويف مقدِّمتهم شركات مايكروسوفت ،وجوجل،
الدولية املعروفة باسم (نداء
وفيسبوك ،وأمازون ،وتويتر ،دع َمهم املبادرةَ َّ
كرايستشيرش) التي حتثُّ على مكافحة احملتوى املتطرف على اإلنترنت،
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الشركات بالتحديث املستم ِّر لشروط االستخدام ،وتنويع
ومبوجبها تلتزم تلك
ُ
وسائل اإلبالغ عن احملتوى املتطرف ،واالستثمار يف تقنيات رصده.
وأطلقت املديري ُة التنفيذية ملكافحة اإلرهاب يف األمم املتّحدة مبادرةَ (تقنية
مكافحة اإلرهاب) التي تراقب حثي ًثا ما يزيد على  500قناة متطرفة موزَّعة
منصات احملتوى وتطبيقات املراسلة.
على أكث َر من  20من َّ

تعددت أوج ُه استفادة التنظيمات اإلرهابية من هذه الشبكات ،ومن أبرزها
َّ
تقلي ُل العبء املا ِّدي ،وتعزيز ال ُهو َّية اجلماعية ،وتسريع الوصول إلى جميع
اجلماعات إلى توظيف هذه الشبكات لتحقيق ُحزمة من
الفئات .وس َعت تلك
ُ
األهداف؛ مثل :التنسيق ،وجتنيد األتباع ،ونشر األفكار ،واستخدامها ساح ًة

افتراضية للتدريب ،واحلصول على الدعم املالي واملعنوي.

الذكاء االصطناعي

إن تِقن َّيات الذكاء االصطناعي أصبحت أبر َز التقنيات الناشئة يف مكافحة
محتوى التطرف على شبكة اإلنترنت ،فنحو  %99من محتوى تنظي َمي القاعدة
وداعش الذي أُزيل من فيسبوك ،اكتشفته أنظم ُة الذكاء االصطناعي قبل أن
بحسب إفادة زوكربيرغ يف جلسة مجلس الشيوخ األمريكي.
يكتشفَه البشر،
َ

ومن مزايا الذكاء االصطناعي التي جعلت منه أفض َل سالح ملكافحة اإلرهاب

يف عالم البيانات الضخمة :ق ُدراته على االكتشاف اآللي للمحتوى املتطرف

واإلرهابي ،وألصحاب امليول املتطرفة واإلرهابية ،وللمجتمعات االفتراضية
ُ
تخفيف أثرها.
املتطرفة ،وتوق ُع املخاطر اإلرهابية املستقبلية ومنعها أو
وال َّ
شك يف أن استخدامات الذكاء االصطناعي يف محاربة اإلرهاب تُنتج تن ُّبؤات

دقيقة تؤ ِّدي إلى احل ِّد من اإلجراءات غير الضرورية التي تط َّبق على أعداد
كبيرة من الس َّكان ،وتخ ِّفف التح ُّي َز البشري يف صنع القرار ،بتوجيه االنتباه بد َّقة
إلى املناطق أو األفراد األكثر ُعرض ًة للتهديدات ،وتقليل عدد املواطنني الذين
يخضعون ملزيد من املراقبة.

وقد تأ َّكدت ق ُدرات الذكاء االصطناعي التن ُّبئية يف محاربة اإلرهاب؛ فأجهزةُ

األمن واالستخبارات تستخدم حتليل البيانات اآللية يف تقومي مخاطر السفر
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بعض
ج ًّوا ،وكشف الروابط بني التنظيمات اإلرهابية وأعضائها ،وتستخدم
ُ
منصات
شركات التقنية التدابير التن ُّبئية املتطورة لرصد النشاط اإلرهابي على َّ
ً
فضل عن استخدام الذكاء االصطناعي يف
التواصل االجتماعي وتعطيلها.
مالي مشبوه.
قِ طاع اخلِ ْدمات املالية لإلبالغ عن أي نشاط
ٍّ

ويُستخ َدم الذكاء االصطناعي ً
أيضا يف حتليل الشبكات االجتماعية ،وحتديد
وعالقاتهم عبر اإلنترنت ،وتصنيف خصائصهم ،وحتليل َعالقة
املشتبَه بهم َ
التواصل بينهم ،واكتشاف امليول املتطرفة للمجتمعات االفتراضية .وقد
استخدمت وكال ُة األمن القومي األمريكية برنامج ( )SKYNETالذي تض َّمن
خُ وارِ زم َّية معتمدة على الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات الوصفية لـ 55
مليون مستخدم محلِّي للهاتف احملمول يف أحد البلدان ،وجرى حتدي ُد نحو 15
أل ًفا منهم على أنهم إرهابيون محت َملون.
وط َّورت شركة فيسبوك سياساتها املتعلِّق َة باستخدام الذكاء االصطناعي يف
متوسط الوقت يف حتديد مقاطع
محاربة محتوى التطرف ،مما م َّكنها من تقليل
ِّ
الفيديو التي تنتهك قواع َد فيسبوك يف البثِّ املباشر إلى  12ثانية فقط ،بنسبة
 %90مقارنة مبا سبق.

واستعرض احملاضر تقنيات معاجلة اللغة الطبيعية وأثرها يف رفع كفاءة محاربة
محتوى التطرف على اإلنترنت ،فهي مت ِّكننا من تدريب األجهزة لفهم ما نقوله
نصية كبيرة ج ّدًا دون تدخل بشري؛
لها ،واكتشاف معلومات يف مجموعات ِّ
الكتشاف األمناط اللغوية املختلفة ذات الطابع املتطرف واإلرهابي.

تحديات توظيف الذكاء االصطناعي
ِّ

ِقنيات الذكاء االصطناعي يف محاربة
على الرغم من التق ُّدم الذي أحرزته ت
ُ
محتوى التطرف واإلرهاب على شبكة اإلنترنت؛ ال تزال تُواجه مشكالت يف
حتليل احملتوى اللغوي ،وال س َّيما مع انتشار اللغات الهجينة مثل :الفرانكو،
ً
فضل عن حتليل اإلشارات غير اللفظية والصور ،وهي
والل َهجات العامية،
األمو ُر التي تُعرقل االعتماد الكامل على التحليل اآللي حملتوى ضخم ج ّدًا،
وفائق النم ِّو ،ال ميكن رص ُده بواسطة اخلبرات البشرية فحسب.

ُ
التقاط املعنى احلقيقي
وال يزال أمامنا طري ٌق طويل للوصول إلى مناذ َج ميكنها
ٍ
كلمات
الدقيق الكامن وراء اللغة ،والوصول إلى ما هو أبع ُد من مج َّرد حفظ

وعبارات بعينها .ويجب أن نخط َو خطو ًة أكبر من ذلك؛ بأن نبدأَ بتأويل البيانات
ً
السلوك على شبكة اإلنترنت.
عامل
يف سياقها ،وهو ما بات
ً
رئيسا يف فهم ُّ

ويشير آدم هادلي  Adam Hadleyاملدي ُر التنفيذي ملبادرة (تقنية مكافحة اإلرهاب)
 Tech Against Terrorismالتي أطلقتها اإلدارةُ التنفيذية ملكافحة اإلرهاب
التابعة لألمم املتحدة ،إلى حتدٍّ ِ
خطر يواجه إزال َة احملتوى املتطرف من شبكة
َّ
ِ
املنظمات
احلكومات الغربي َة لم تصنِّف سوى عدد قليل من
اإلنترنت ،وهو أن
واجلماعات على أنها إرهابية.
ويؤ ِّكد أن تصنيف َّ
منظمات اليمني املتطرف ضمن قائمة املجموعات اإلرهابية،
الصغرى واألكثر ُعرض ًة الستغالل اليمني
يساعد َّ
منصات التواصل االجتماعي ُّ
ٍ
لضغوط أو حتدِّيات.
املتطرف ،على حذف احملتوى العنيف من دون التع ُّرض

وتبدي كلوديا والنر  Claudia Wallnerاحمللِّل ُة يف مجموعة بحوث اإلرهاب
والصراع يف املعهد امللكي ِ
للخ ْدمات املتحدة للدراسات الدفاعية واألمنية
( ،)RUSIتشاؤ َمها جتاه جناح إستراتيجية االحتاد األوروبي اجلديدة إلزالة
لعدة أسباب ،من أه ِّمها:
احملتوى اإلرهابي ،وتصفها بأنها محدودةُ اجلدوى َّ
غموض احملتوى املتطرف أو اإلرهابي بسبب حتدِّيات التعريف القانوني،
ُ
ٍ
تعريفات شتَّى للتطرف العنيف واإلرهاب ،وقوائ ُم
فاحلكومات تستخدم
ُ
التصنيف الوطنية غال ًبا ما تشمل جز ًءا صغي ًرا فقط من املجموعات املتطرفة
أو اإلرهابية النشيطة.

وثَ َّم َة صعوب ٌة يف اكتشاف احملتوى املتطرف فيما يس َّمى (محتوى املنطقة
اجلماعات واألفراد املتطرفون ،وال يتض َّمن
الرمادية) ،وهو احملتوى الذي تنشره
ُ
التحريض على الكراهية ،لكنَّه
احلض على العنف أو
تلميحا،
تصريحا أو
َ
َّ
ً
ً
والسخر َّية إلخفاء الن َّيات العنيفة.
يستخدم الفُكاهة ُّ
ومن سوء احلظ أن إزالة احملتوى املتطرف من شبكة اإلنترنت يدفع املتطرفني
والتوجه نحو أجزاءٍ أكث َر أما ًنا لهم على
املنصات الكبيرة،
واإلرهابيني إلى هجرة
ُّ
َّ
اإلنترنت ،مما يص ِّعب على جهات إنفاذ القانون اكتشاف أنشطتهم.
وقد أضحت مواق ُع التواصل االجتماعي الصغيرة اآلن أكث َر استقطا ًبا واستخدا ًما
من قِ َبل تنظي َمي القاعدة وداعش ،وجماعات اليمني املتطرف؛ بسبب قلَّة املوارد
ات للتم ُّكن من حذف احملتوى اإلرهابي.
التي متتلكها هذه
املنص ُ
َّ
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حرب العقول

شبهات الجماعات اإلرهابية ومنهج معالجاتها

ال تتحقَّ ق هزمي ُة التنظيمات اإلرهابية باجتثاث
آلتها العسكرية ،أو طردها من مناط َق تسيطر عليها
فحسب؛ إذ لم يح ُدث أن انتص َر تنظيم إرهابي
على دولة ،أو حافظ على أرض استولى عليها من
دولة ،وإمنا تتحقَّق الهزمية بدحض ُشبهات تلك
حرب
التنظيمات ،وهزمية فكرها ،وهو ما يُطلق عليه ُ
العقول ،ليس بتحصني الشباب من أفكارها فحسب،
ولكن بتحرير املغ َّرر بهم من أسر تلك ُّ
الشبهات.
وقد اضطلع التحالفُ اإلسالمي العسكري حملاربة
اإلرهاب مبواجهة أفكار التنظيمات اإلرهابية،
وهو أح ُد مجاالت عمله األربعة الرئيسة .ومن
إسهامه يف هذا املجال عقده محاضر ًة مبقره
يف مدينة الرياض يوم  8يوليو 2021م بعنوان:
ُ
(شبهات اجلماعات اإلرهابية ،ودورها يف جذب
قدمها األستاذ الدكتور إبراهيم بن
الشباب)َّ ،
محمد امليمن ،أستا ُذ العقيدة بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،ووكي ُل اجلامعة
السابق .تناولت أبر َز شبهات التنظيمات اإلرهابية،
وتفنيدها ،ومنه َج املعاجلات الشرعية لشبهات الغل ِّو
والتطرف واإلرهاب.

جرأة على التكفير

يف بداية احملاضرة أشار الدكتور امليمن إلى أن
ُشبهات اجلماعات اإلرهابية قدمية متجدِّدة ،فهي

العدد  - 30أغسطس2021م

بوسا ،وتتماهى مع طبيعة
س يف كل وقت لَ ً
تزداد وتل َب ُ
العصر ،مثل :استخدام األساليب احلقوقية واملدنية
لتحقيق أهداف التنظيم أو اجلماعة يف تكفير
األنظمة واحل َّكام والشعوب ،واستحالل الدماء
واألموال واألعراض ،ومتويل العمليات اإلرهابية.
واستعرض الدكتور امليمن أبرز شبهات اجلماعات
َ
اإلرهابية ،وعلى رأسها التكفي ُر واجلرأة عليه ،من
ذلك قو ُل املتطرفني :إن التكفير ُحكم هلل تعالى
ولرسوله ﷺ ،وقد ذكر العلماءُ نواقض اإلسالم،
فمن ارتكب واحدًا منها فلك ِّل مسلم تكفي ُره طاع ًة
هلل ورسوله ،ولكل مسلم قتلُه.
واجلواب عن هذه الشبهة يتلخَّ ص يف أمور منها:
◄إن من مقاصد الشريعة نش َر التسامح والرحمة
والهداية ،ودعوةَ الناس للخير ال تنفيرهم منه.
تخصصي من العلم
جانب
◄إن التكفير
ُّ
ٌ
الشرعي ،وبيانه يكون للعلماء والقضاة
على سبيل التعيني؛ لضبط أحوال الناس،
َّ
بعضهم على بعض دون حق،
ولئل يتجاس َر
ُ
وتكون فوضى.
ٍ
ألحد تكفي ُر من لم يك ِّفره اهلل ورسوله
◄ليس
ً
فضل
ﷺ صراحة؛ تب ًعا لهوى أو ُشبهة،
محددة السبب
عن قتله؛ ألن القتل عقوبة
َّ
ولها ضوابطها ،وهي من اختصاص احل َّكام
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السلطة القضائية ،وال يحقُّ ألحد
بواسطة ُّ
التعدِّي فيه.
◄األصل يف املسلم اإلسالم ،وال يجوز تكفي ُره
ً
ِّ
ُّ
بهات
فضل عن الوهم،
الشك،
مبج َّرد
والش ُ
ِّ
الشك.
من
◄النواقض التي ذكرها العلماءُ هي من َقبيل
كفر العمل ،ال من كفر
َّ
املعي ،وال يجوز أليِّ
مسلم التكفير مج َّر ًدا ،ما لم يكن من أهل
العلم الراسخني.
◄التكفير يف الشرع ض ِّيق اإلطار ،فال يُصار
إليه إال بضوابطه الدقيقة ،ويف ظ ِّل انتهاك
ُحرمة الدين؛ حماي ًة له ،فهو ليس سي ًفا
يسلَّط على عباد اهلل؛ لتصنيف املجتمع،
وتهديد َوحدته ونسيجه االجتماعي.

شبهة الحاكمية

اجلماعات اإلرهابية شبه َة احلكم بغير ما
تر ِّوج
ُ
أنزل اهلل (احلاكمية) ،وهي شبهة طرقها اخلوار ُج
األوائل ،ورفعوا شعار (ال ُحك َم إال هلل) ،ورفع رايتَها
خلَفُهم من خوارج العصر ،وهي وسيلة اجلماعات
لتحقيق األغراض السياسية؛ ألن بها تُسقَط شرعية
األنظمة واحل َّكام .واجلواب عن هذه الشبهة يكون
مبنع أن يكو َن احلكم بغير ما أنزل اهلل من املك ِّفرات
ً
أصل ،ويشهد لهذا أن العلماء والباحثني يف الفِ َرق،

محاضراتنا

كان تصنيفهم للخوارج مبن ًّيا على عدم اعتبار احلكم
بغير ما أنزل اهلل من املك ِّفرات ،فهم ي َرون أنه كف ٌر
دون كفر؛ أي ال يُخرج من ملَّة اإلسالم .حتى لو
ُع َّدت املسأل ُة اجتهادية؛ فإن َمناط التكفير فيها
(يف رأي كثير من العلماء) هو اجلحو ُد والتبديل ،ال
مج َّرد احلكم بغير ما أنزل اهلل.

وال يُسلَّم للمتطرفني والغُالة أن األنظمة والقوانني
يف واقع الدول العربية واإلسالمية هي من َقبيل
احلكم بغير ما أنزل اهلل ،فإن ذلك خطأ فادح،
وفهم مغلوط فاسد .فكيف يكو ُن هذا ،واألنظم ُة
تستقي أحكامها وقوانينها عمو ًما من مقاصد
قوانني األحوال
الشريعة وأحكامها ،وال س َّيما
ِ
الشخصية ،فكلُّها قائمة على الفقه اإلسالمي.

الوالء والبراء

والشبهة الثالثة هي الوالء والبراء ،وهي من أبرز
أدوات اجلماعات املتطرفة يف الوصول إلى فئة
الشباب ،وتسميم عقولهم ،وتغيير قناعاتهم؛ فالوالء
لكن أعضاء هذه التنظيمات
والبراء مبدأ ٌ شرعيَّ ،
يقدِّمونه بصورة منحرفة ،يساعدهم على ذلك أنه
مرتبط بجانب عاطفي ،فيستخدمونه يف عزل
الشباب عن أوطانهم ومجتمعاتهم ،متجاهلني أن
مبني على أصول شرعية علمية ،حتفظ
هذا املبدأ
ٌّ
ال ُهو َّية الدينية ،وتعزِّز االنتماء لها ،لكنَّها ال تنطوي
على اإلقصاء والتمييز ،فحقو ُق غير املسلمني
محفوظة و َمصونة يف الشرع بال أدنى ٍّ
شك.
ويتف َّرع من شبهة الوالء والبراء شبهة االنتماء
الوطني ،أي ا ِّدعاء أن االنتماء للوطن انتماءٌ جاهلي
ينايف األخ َّوة يف اهلل ،ويقطع ال َوحدة يف الدين.
وكانت هذه الشبهة سب ًبا يف قطع صلة اإلنسان

بوطنه ،وعزله عن دولته ومجتمعه ،وجعله ُعرض ًة
لالنحراف والتجنيد؛ ليكو َن عد ًّوا للوطن .والتأصيل
الشرعي َوف َق الكتاب والسنَّة يدل على أن الوطن
ُّ
من احملبوبات الفِ طرية التي يحتاج إليها كل البشر،
واإلسالم ال يصادم الفِ طرة ،وقد عزَّز هذا االنتما َء
لتحقيق غاية اخللق وهي عبودية اهلل سبحانه.
والقدوةُ يف هذا االنتماء للوطن ،وإخالص احمل َّبة
له ،هو رسو ُل اهلل ﷺ الذي بُعث للناس كا َّفة،
توه َم
ولم مينعه ذلك من أن
يحب بلده ووطنه .إن ُّ
َّ
التعارض بني االنتماء للوطن والوالء للدين خطأ
فادح ،فهما أمران يتكامالن وال يتعارضان.

توظيف الجهاد

اختتم الدكتور امليمن حديثَه عن شبهات اجلماعات
اإلرهابية بتناول قولهم :إن الدول ِّ
تعطل اجلهاد ،وهو
عبادة ماضية إلى قيام الساعة ،ومتى ما ق َد َرت عليه
ٍ
وجب
ألحد فيه؛ ألنه
وجب عليها ،وال إذ َن
طائفة
َ
َ
ُّ
بسبب تسلط غير املسلمني على بالد املسلمني.
وفنَّد احملاض ُر هذه الشبهة بقوله :إن اجلهاد
مرتبط بالوالية واحلكم ،وهو من الصالحيات
اخلاصة باحلاكم ،ومسؤولية من مسؤولياته،
َّ
بحسب حال الدولة؛ لذا تختلف
ر
ي
متغ
وحكمه
ِّ
َ
أحكا ُمه باختالف القوة والضعف .واجلهاد وسيل ٌة
وليس غاية ،حتكمه العهو ُد واملواثيق والواقع
الدولي ،ورعاية العهود واملواثيق أص ٌل عظيم من
َّ
َ
بضوابط جتعله
أصول اإلسالم ،وهو منضبط
أه َّم وسيلة من وسائل استقرار الدولة ،وحتقيق
السالم والوئام ،ومن أبرز ضوابطه إذ ُن احلاكم به،
ُ
مبني على
وإسقاط إذنه لدى اجلماعات املتطرفة
ٌّ

شبهة تكفير من يحكم بغير ما أنزل اهلل.
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واجلها ُد حكم شرعي له ضوابطه وأحكامه ،ومن
أبرز مس ِّوغاته ر ُّد العدوان عن أراضي املسلمني،
ونقض الكفَّار للعهود واملواثيق.

َ
عواطف وِ جدانية ،وال على
وال يقوم اجلها ُد على
حماسة فردية؛ بتحريض الشباب األغرار على
الذهاب إلى مواطن الفنت وأماكن الصراعات؛

بوصفها ميادي َن جهاد.

منهج المعالجات

بعد أن استعرض تلك ُ
بي
الشبهات وفنَّدهاَّ ،
الدكتور امليمن منه َج دحض شبهات اجلماعات
اإلرهابية ،فبدأ بتحديد صفات هذه الشبهات،
وقال إنها ُمشبعة بالعاطفة إلثارة احلماسة ،وهي

نه ُج أهل الزيغ كما أخبر اهلل تعالى يف قوله{ :فأ َّما
الذي َن يف ُقلوبِهِ م زَي ٌغ ف َي َّتبِعو َن ما تشابَ َه من ُه}،
وعما ُدها القصد الس ِّيئ؛ {ابتِغا َء الفِ تنَةِ وابتِغا َء
تأويلِه} ،ويجري تزييفُها وتزويقها لتكون مقنعة،
ومن يُبتلى بها يص ُعب رجوعه عنها؛ ألنها نو ٌع من
أيت َمنِ
الهوى املذموم ،وقد قال اهلل تعالى{ :أ َف َر َ
وأضلَّ ُه َّ
اتَّخ َذ إل َه ُه َهواهُ َ
اللُ على ِعلم}.

معاجلات هذه الشبهات فاعلة
ولكي تكون
ُ
بد أن تكو َن قوية األسس ،تنطلق من
ومؤ ِّثرة ،ال َّ
نصوص الكتاب والسنَّة ،وتُبنى على املقاصد
العا َّمة للشريعة اإلسالمية ،والقواعد األصولية

والفقهية ،واالجتهادات العلمية السابقة والالحقة،

وتتمتَّع بجاذبية العرض وواقعيته ،وتقوم على

الفهم التكاملي الذي ينظر إلى أسباب املشكلة

وجوانبها ،مع التص ُّور الشمولي للشبهة ،وانتمائها،
ودوافعها.

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضراتنا

تحديات مستقبلية!
ِّ

الطائرات المسيرة سالح اإلرهابيين القادم

الطائرات املس َّيرة (طائرات دون ط َّيار) اإلرهابيني فرص ًة ليط ِّوروا
منحت
ُ
َ
املفضل لديهم يف املستقبل .فإذا
هجماتهم اإلرهابية ،مبا قد يجعلها السال َح
َّ
َ
هجماتها على أسلحة وموا َّد كان
كانت
ُ
التنظيمات اإلرهابية اعتم َدت يف معظم َ
فضي إلى القبض على اإلرهابيني أو قتلهم ،مما كان يدف ُعهم إلى
استخدا ُمها يُ
َ
القيام بعمليات انتحارية ،فإن استخدام الطائرات دون ط َّيار ميكن أن يسم َح
هجمات كثيرة مؤ ِّثرة ،دون حاجة إلى عمليات انتحارية ،ودون ٍ
خوف
لهم بشنِّ َ
من القبض عليهم.

تطور سريع
ُّ

بني عامي 2018-1994م وقع ُقرابة  14هجو ًما إرهاب ًّيا ،يف أماكن مختلفة،
باستخدام طائرات دون ط َّيار .ففي عام 1994م حاولت جماع ُة "أوم شينريكيو"
اليابانية استخدا َم مروحية يجري التح ُّكم بها من بُعد ِّ
لكن
لرش غاز السارينَّ ،
َّ
سلطات إنفاذ
وحتطمت املروحية .ويف عام 2013م أوقفَت
احملاولة أخفقت
ُ
َّ
مخط ًطا لتنظيم القاعدة يف باكستان باستخدام طائرات مس َّيرة.
القانون هجو ًما
ويف عام 2014م بدأ تنظي ُم داعش يف استخدام الطائرات املس َّيرة التجارية على
نطاق واسع يف العمليات العسكرية يف العراق وسوريا .ويف أغسطس 2018م
باملتفجرات يف محاولة غير ناجحة؛
استُخدمت طائرتان دون ط َّيار مح َّملتان
ِّ
الغتيال الرئيس الفنزويلي مادورو.

عدة طائرات يف وقت واحد ،مما بات حت ِّد ًيا للق ُدرات
القدرةُ على تعطيل َّ
رب يض ُّم  13طائرة دون ط َّيار قاعدتني
الدفاعية .ففي عام 2018م هاجم ِس ٌ
روس َّيتني يف سوريا ،وحاولت إطال َق قنابل ج ِّوية من مسافة تزيد على  50كم.

اهتمام بالغ

ِ
اخلطرة أقام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
وألهمية هذه القضية
اللواء الط َّيار
قدمها سعادة
اإلرهاب محاضر ًة بعنوان( :الطائرات املس َّيرة)َّ ،
ُ
رئيس العمليات بالقيادة املركزية األمريكية،
الركن أليكسوس جرينكيويتش
ُ
مبق ِّر التحالف يف الرياض ،يوم اخلميس  29يوليو 2021م.

تناولت ُسبل توظيف الطائرات املس َّيرة يف ساحات املعركة احلديثة ،واحمل ِّفزات
الداعية الستخدام اجلماعات اإلرهابية ملثل هذه التقنيات ،وأبرز التهديدات
والسبل الوقائية الالزم اتخا ُذها
احملت َملة ج َّراء مواجهة الطائرات املس َّيرة،
ُّ
للتصدِّي لهذا النوع من الطائرات اإلرهابية.

ُ
التحالف يف
يف بداية احملاضرة أشاد اللواءُ أليكسوس باجلهود التي يبذلها
ً
قائل" :عندما أتأ َّمل يف مجاالت محاربة اإلرهاب التي
مواجهة اإلرهاب
يضطلع بها التحالف ،أج ُدها موافق ًة ملجاالت العمل املطلوبة للتصدِّي ملثل هذا
التهديد اجلديد للطائرات املس َّيرة ،وهو خط ٌر ماثل اآلن يف بعض الدول ،ويف
اعتقادي أنه سيكون قري ًبا يف كثير من الدول ،مع انتشار هذه الطائرات يف

وأ َّدى االنتشا ُر السريع للطائرات املس َّيرة إلى نشوء سوق نشيطة ،ستستم ُّر يف
تطوير هذه الطائرات تِقن ًّيا يف املستقبل القريب ،كتحسني املدى وقدرة الرفع
لهذه الطائرات ،مما يجعلها أكثر فت ًكا وأكثر صعوب ًة يف التصدِّي لها .فقد كانت
ذات قدرة رفع محدودة ،لكنَّها اآلن تط َّورت
مناذ ُج اإلنتاج األولى لهذه الطائرات َ
ٍ
بسرعة تزيد
وأصبحت الطائرات املسيرة قادر ًة على رفع  227كجم ،وتسير
على  129كم/ساعة ،ومبدًى يبلغ  16كم.

التقصي واالستطالع ،وعمليات
استخدامها يف عمليات شتَّى ،مثل :عمليات
ِّ

وتعمل كثي ٌر من الطائرات املس َّيرة احلديثة ضمن نطاق التر ُّدد الالسلكي العريض
( ،)RFمما يسمح بالتح ُّكم املباشر فيها بد َّقة عالية ،ويتيح لها إرسا َل املعلومات
وبثَّ تصوير مرئي مباشر .ومن أحدث التط ُّورات يف تقن َّيات هذه الطائرات

وقد أ َّدى انتشا ُر صناعة الطائرات املس َّيرة إلى ازدياد استخدامها من قِ بَل
املتطرفني؛ للمساعدة على تنفيذ أعمال غير مشروعة؛ كتهريب املخدِّرات،

العدد  - 30أغسطس2021م

مختلِف أنحاء العالم".

واستعرض اللواءُ أليكسوس أنوا َع الطائرات املس َّيرة وأحجا َمها ،وطرق
رئيسا لتهديد لألمن الوطني يف كثير من الدول؛
وعدها مصد ًرا
استخدامهاَّ ،
ً
بسبب انتشارها الواسع ،وقلَّة تكلِفة شرائها ،وسهولة صناعتها ،وإتاحة
السلع وغيرها.
نقل ِّ

-6-

محاضراتنا

◄يحتاج استخدا ُم هذه الطائرات إلى اكتساب املعرفة الفنية ،فعندما يف ِّكر
يعي األساليب والوسائل
اإلرهابي بالقيام بهجوم من هذا النوع فال َّ
بد أن َ
املتعلِّقة به ،كأن يعرف طريق َة تشغيل الطائرات ،وأساليب برمجتها
وتوجيهها نحو الهدف ،وقد يلجأ إلى التعليم الذاتي بواسطة املواقع
اإلرهابية التي ُ
تنشر مقاط َع تدريبي ًة على شبكة اإلنترنت .وهنا ينبغي
تدخُّ ل اجلهات املعنية للبدء يف عمليات املكافحة واإلغالق ووقف عمليات
التدريب اإللكترونية.

شيوعا لهذه الطائرات استخدا ُمها
والعمليات اإلرهابية .ومن أكثر األغراض
ً
ألغراض استخباراتية واستطالعية ،ويكون مبقدرة اإلرهابيني يف هذه احلالة
احلصو ُل على بيانات ومعلومات إضافية مت ِّكنهم من استخدام أسلحتهم جتاهنا.

عقدة
تهديدات ُم َّ

أشار اللواء أليكسوس يف محاضرته إلى أهمية عنص ًرا املباغتة يف الطائرات
املس َّيرة مما يجعل تهديدها عالي اخلطورة والتعقيد ،فقال" :إذا تأ َّملنا يف
الطائرات املس َّيرة ،فإن أه َّم ما مي ِّيزها هو عنص ُر املباغتة ،فهي تفاجئك
بأسراب تأتيك من ك ِّل اجتاه تزيد صعوب َة تص ُّور مسارها ،وصار ذلك أح َد
َ
تكثيف جهودهم؛ جلعل مه َّمتنا
اجلوانب الرئيسة التي يحاول اإلرهابيون فيه
عالي
يف الدفاع أكث َر تعقيدًا ،وجعل التهديد الناجت عن هذه الطائرات تهديدًا
َ
جوانب مختلفة".
ورخيص الثمن ،وذا
التعقيد،
َ
َ
أساليب أخرى الستخدام الطائرات املس َّيرة ذات القدرة على إحداث
وهناك
ُ
ضرر كبير؛ فمن املمكن أن ُتدثَ ضر ًرا بال ًغا على ِغرار الطائرات التقليدية
ِ
الطائرات املس َّيرةَ تسير َوف َق النظام العاملي لتحديد
القاذفة .ونظ ًرا إلى أن
احملدد ،فقد حت َّولت من سالح
املواقع ( )GPSقاصد ًة إطالق النار على املوقع
َّ
غير دقيق ،وإطالق نار غير مباشر ،إلى إطالق نار مباشر ودقيق اإلصابة ،مما
يُلحق ضر ًرا أكب َر باجلهة املسته َدفة ،وإصابة الهدف بدقة عالية ،هي أكب ُر مما
اجلماعات اإلرهابية.
نراه عاد ًة يف األسلحة ال َعشوائية التي تستخدمها
ُ

وهذا يذ ِّكرنا مبرحلة احلرب العاملية الثانية عندما كان اليابانيون ين ِّفذون
ِ
الطائرات املس َّيرةَ حت ِّقق النتيجة
ولكن
هجمات باستخدام الطائرات االنتحارية،
َّ
َ
هجماتها ،غير أنها
نفسها دون حاجة إلى ط َّيار ،وهي تُشبه صواريخ كروز يف َ
َ
ُّ
تطير على عل ٍّو منخفض وببُطء ،وتكلِفتها املالية أقل من تلك الصواريخ.

ُسبل الوقاية

وقدم عد ًدا من
تناول اللواء أليكسوس ُسبل التصدِّي للهجوم اإلرهابي املـُس َّيرَّ ،
اخلطوات امله َّمة يف هذا الصدد منها:
◄يحتاج اإلرهابيون إلى أموال لشراء الطائرات املس َّيرة ،فإذا استطعنا عرقل َة
هذه اخلطوة منعناهم من امتالكها ،وهذا يتَّفق مع محاربة متويل اإلرهاب
الذي يُعنى باحليلولة دون وصول األموال إلى اجلماعات اإلرهابية ،مع
أهمية تعاون الدول على مراقبة اإلنتاج الصناعي للطائرات املس َّيرة؛ حتى
ال تق َع يف أيدي اجلماعات اإلرهابية.

اجلماعات اإلرهابية إلى تخزين الطائرات املس َّيرة بعد شرائها؛ من
◄تلجأ
ُ
أجل إجراء االختبارات االعتيادية ،والتيقُّن من ُحسن أدائها ،ومعرفة كيفية
استخدامها بدقة ،ثم تدريب عناصرها على تشغيلها واستعمالها ،ومن هنا
تأتي أهمي ُة تت ُّبع مناطق التخزين بواسطة أنظمة االستخبارات واملعلومات؛
لتدمير هذه الطائرات.
املنصات والطائرات املس َّيرة من موقع إلى
اجلهات اإلرهابية بتحريك
◄تقوم
ُ
َّ
موقع آخ َر؛ ويتطلَّب ذلك حت ُّركات (لوجستية) كبيرة ،وإذا أصبح مبقدرتنا
املعدات،
معرف ُة تفاصيل الشبكات املتصلة باألشخاص الذين ينقلون هذه
َّ
واستطعنا معرف َة األماكن التي يذهبون إليها ،توافرت لدينا ق ُدرات جيدة
إليقاف هذه التقن َّيات يف مراحل نقلها املب ِّكرة ،وتعطيلها والقضاء عليها
قبل أن تص َل إلى مرحلة اإلطالق.

أسئلة ومناقشات

َ
املداخالت واالستفسارات التي أعق َبت احملاضرةَ ،سأل مم ِّث ُل اململكة األر ُد ِّنية
يف
الهاشمية ،العمي ُد الركن رائد املراشدة احملاض َر ع َّما إذا كانت زيادةُ االهتمام
بالطائرات املس َّيرة ،وتطوير تقنياتها ،سيقلِّل من أهمية القوة اجل ِّوية التقليدية؟
وأجاب اللواء أليكسوس أن املستقبل سيكون فيه الكثي ُر من الطائرات دون ط َّيار
يف جميع القوات اجل ِّوية؛ ألسباب شتَّى ،منها أنها أق ُّل ُكلفة من حيثُ التصنيع
ِ
الطائرات املس َّيرةَ من سياق اإلرهاب ،ونظرنا إليها
والتشغيل ،لكن إذا استب َعدنا
بعض هذه الطائرات
يف النزاعات بني الدول ،أو النزاعات مبعناها الواسع ،فإن َ
ال تُناسب هذا النو َع من النزاع.
َ
تضيف مزيدًا من
وميكن للق ُدرات التي متتاز بها القوة اجل ِّوية التقليدية أن
التقنيات للطائرات املس َّيرة ،مثل زيادة القدرة على النجاة .وستكون هناك كثي ٌر
ِ
القوات اجلوي َة التقليدية ستظ ُّل نشيطة
لكن
من منظومات الطائرات دون ط َّيارَّ ،
وتستخدم التقن َّيات املتوافرة يف الطائرات املس َّيرة.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تقنيات

السيبراني
اإلرهاب ِّ

المفضل لدى اإلرهابيين
َّ
الخيار
ِ

أ .محمود الحمدان

خاصية حيوية
ُيتيح الهيكل الالمركزي لإلنترنت إخفا َء ُهو َّية املستخدِ م ،وهي
ِّ
الرتكاب أنشطة غير قانونية بنجاح ،جتعل جاذبي َة كثير من األهداف يف

نص ًة قوية لتعزيز أهداف التطرف العنيف.
اإلنترنت ُعرض ًة َّ
بشدة للجرمية ،ومِ َّ
لذلك أصبح استغال ُل اإلنترنت يف تعزيز التطرف العنيف واالستفادة من املزايا
ملحا للحكومات،
الكثيرة واملتط ِّورة التي يُتيحها للمتطرفني واإلرهابيني ،حت ِّد ًيا ًّ
يف ظ ِّل سعي اإلرهابيني إلى تقويض شرعية الدولة ،وكسر االحتكار التقليدي
بسلطتها.
للعنف املرتبط ُ

بين المكاسب والمخاطر

ال َّ
وطني من الدرجة األولى يهدِّد كثي ًرا من
السيبراني خط ٌر
شك أن اإلرهاب ِّ
ٌّ
احلكومات؛ ملا ميكن أن يس ِّببَه من أضرار َمهولة ،نتيج َة اعتماد العالم على
ُ
واألهداف الرئيسة والواضحة
أنظمةِ تقنية املعلومات اعتما ًدا كبي ًرا وواس ًعا.
َ
ِ
واملصارف ،واملرافق
احلكومات ومؤسساتها،
السيبراني قد تكون
لإلرهاب ِّ

العا َّمة ،مثل :املياه والكهرباء والنفط والغاز ،والبنية التحتية لالتصاالت؛
إلحداث أكبر قدر من اخلراب االقتصادي والسياسي واملا ِّدي.
السيبراني أكث َر تعقيدًا وتنسي ًقا فيما بينها ،وميكنها
وقد باتت
ُ
جماعات اإلرهاب ِّ
االستفادةُ من أي جهاز حاسوب متصل باإلنترنت لدعم أيِّ هجوم ،وبهذا صار
السيبراني مؤ ِّث ًرا يف املؤسسات الكبيرة ،ويف جميع املواطنني الذين
ُ
اإلرهاب ِّ

يستخدمون أجهزةَ حاسوب.

واإلرهاب اإللكتروني اليوم خيا ٌر َّ
لعدة أسباب ،منها أنه أق ُّل
جذاب لإلرهابيني؛ َّ
ُ
ُكلفة من األساليب اإلرهابية التقليدية ،فك ُّل ما يحتاج إليه اإلرهابي هو جها ُز

شخصي ،واتصال باإلنترنت ،دون حاجة إلى شراء أسلحة مثل البنادق
حاسوب
ٌّ
ِّ
واملتفجرات .وإن إنشاء فيروسات احلاسوب وإيصالها بواسطة خط هاتف

شيوعا،
تقليدي ،أو باتصال السلكي ،من أكثر األساليب اإلرهابية اإللكترونية
ً
وهي تُوقع أضرا ًرا قد ال تق ُّل يف َفداحتها ع َّما تُوقعه األسلح ُة واملتفجرات.
العدد  - 30أغسطس2021م

السيبراني
أسلحة اإلرهاب ِّ
السيبراني ،وما إذا كان هذا
ال يزال هناك
ٌ
غموض يحيط بتعريف السالح ِّ
املصطل ُح مناس ًبا عند اإلشارة إلى التعليمات البرمجية املستخ َدمة ألغراض
ُ
تسليط الضوء على ُعنصرين مه َّمني لتمييز السالح من األداة،
ضا َّرة .وقد جرى
وهي ن َّي ُة اجلاني التي تُ َع ُّد عنص ًرا أساس ًّيا للتسبيب يف ضرر ،أو التهديد بإحلاق
السيبراني.
ضرر بضحية ما ،وهذا جزءٌ ال يتجزَّأ من تعريف السالح ِّ
وعلى سبيل املثال :املِطرق ُة أداة معروفة تُستعمل يف أمور شتَّى ،فإذا أريد
استعمالها فيما يس ِّب ُب ضر ًرا جسد ًّيا أو ما ِّد ًّيا ،فإن التعريف املعتاد للمطرقة
سالحا ضا ًّرا .وميكن تطبي ُق هذا املنطق ً
أيضا على استخدام
سيتغ َّير لتصبح
ً
السيبراني على هذا
البرامج احلاسوبية الضا َّرة ،ويجب أن يُنظ َر إلى السالح ِّ
النحو ،وهذا يعني أن تص ُّو َر الهدف من السالح الذي يس ِّبب ضر ًرا فعل ًّيا ،يجب
أن يكو َن حاض ًرا دو ًما.

السيبراني على مقدار اعتماد الس َّكان
ويعتمد حج ُم الضرر الناجت عن السالح ِّ
السيبرانية
على الشبكة التي يستهدفها ذلك السالح ،وبذلك تكون آثا ُر األسلحة ِّ
حدة
التي تستهدف البني َة التحتية احلرجة يف الدولة مثل شبكة الكهرباء ،أكث َر َّ
مستمر من أن
وأبعد ضر ًرا .ونظ ًرا إلى طبيعة هذه األسلحة ،هناك خطر
ٌّ
التنظيمات اإلرهابية .على سبيل املثال :اخترقت مجموعة تُعرف باسم
تقتنيَها
ُ
 ،Shadow Brokerوكال َة األمن القومي األمريكية ( ،)NSAوا َّد َعت أنها سرقت
أسلح ًة إلكترونية وطنية بقصد بيعها يف مزاد علني ،ما يؤ ِّكد أن األسلحة
السيبرانية قد تصبح أكث َر ُعرضة لعمليات البيع والشراء غير القانونية من
ِّ
األسلحة التقليدية.

الصفر والبوتات
هجوم ِّ

البرامج الضا َّرة هو مصطل ٌح شامل أليِّ نوع من البرامج املصنَّعة إلحلاق الضرر
بأي جهاز ،أو خدمة ،أو شبكة قابلة للبرمجة ،أو استغاللها .ويستخدمها
مجرمو اإلنترنت عاد ًة الستخراج البيانات التي ميكنهم االستفادةُ منها لتحقيق
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تقنيات

َّ
وسجلت
البيانات بني البيانات املالية،
مكاسب مالية .وميكن أن تراو َح هذه
ُ
َ
الرعاية الصحية ،ورسائل البريد اإللكتروني ،وكلمات املرور الشخصية .وقد
املعلومات التي ميكن اخترا ُقها ال حص َر لها.
أصبحت
ُ

الصفر"  Zero day exploitsأو بتعبير أدق "ثُغرات
وإن استخدام "ثُغرات يوم ِّ
صفر يوم" تعبي ًرا عن ثُغرة جديدة غير مكتشفة من قبل؛ من أفضل الطرق
للوصول إلى النظام واإلضرار به؛ إذ ميكن استغال ُل هذه الثُّغرة األمنية من قِ َبل
قراصنة اإلنترنت للوصول إلى معلومات مق َّيدة ،إضافة إلى إنشاء برام َج ضا َّرةٍ ،
جتسس ،واستخدامها.
وبرامج
ُّ
هجمات رفض اخلدمة املوزَّعة ،وسرقة البيانات ،وإرسال
وكذلك ميكن تنفي ُذ َ
والسماح للمهاجم بالوصول إلى اجلهاز ،بواسطة شبكة بوت
البريد العشوائيَّ ،
 .Botnetوالبوتات أو الروبوتات هي عد ٌد من األجهزة املتصلة باإلنترنت ،يقوم
ٌّ
كل منها بتشغيل روبوت واحد أو أكثر .ويستطيع املهاجم التحك َم يف الروبوتات
باستخدام برنامج القيادة والتح ُّكم.

الفيروسات والقنابل

الفيروسات أشهر أنواع البرامج الضا َّرة وأقدمها ،وهي برام ُج تعلَّق بأجهزة
ُ
حواسيب أخرى ،ولديها
احلاسوب أو امللفَّات ،وتتكاثر لتنتش َر إلى ملفَّات أو
َ
القدرةُ على إتالف البيانات أو محوها .وقد ال يُصاب احلاسوب ما لم يُشغَّل
ُّ
امللف املصاب ،أو يُفتح
البرنامج املخت َرق ،وقد يظ ُّل الفيروس كامنًا حتى يُفتَح
املرفق .وتتطلَّب الفيروسات تسهي َل املستخدم للحاسوب؛ لتعميمها وإصابة
امللفَّات واألنظمة األخرى ،أي تشغيل البرنامج املصاب يف قائمة بريدية.
وكثي ًرا ما يستخدم اإلرهابيون القنابل املنطقية لالنتقام من الضحية ،أو
السيبراني .وميكن استخدام القنابل املنطقية ً
أيضا
الستهدافه بالتخريب ِّ
املجانية من البرامج التي ِّ
لوسائ َل َّ
تعطل البرنامج
أقل ضر ًرا ،مثل :التجارِ ب َّ
محدد ساب ًقا ،أو مقدار من زمن .ويُدرك اإلرهابيون أهمي َة القنابل
بعد تاريخ
َّ
املنطقية؛ ألن البنية التحتية ملعظم دول العالم تعتمد على شبكات احلاسوب،
ِّ
وتعط َل الكثير
الهجمات املنطقية بالقنابل ميكن أن تغل َق
وألن سلسل ًة
َّ
محددة من َ
من أنظمة النقل واملصارف يف العالم.

استهداف البنية التحتية

تدعم البني ُة التحتية احلرجة اخلِ ْدمات األساسي َة التي يحتاج إليها املجتمع،
مثل :النقل والطاقة والصحة وغيرها ،وميكن لالضطراب الشديد يف هذه
اخلِ ْدمات أن يجع َل عد ًدا كبي ًرا من الس َّكان ُعرض ًة لنقص الغذاء والكهرباء
ً
فضل عن الضروريات األخرى .ويؤ ِّدي االعتما ُد على سالسل التوريد
وال َوقود،

اللوجستية اإللكترونية يف هذه اخلِ ْدمات إلى تضخيم العواقب واآلثار السلبية
أليِّ هجوم سيبراني تتع َّرض له ،فهي العمو ُد الفِ قَري القتصاد الدولة ،وال س َّيما
َّ
والشحن ،واالتصاالت ،واخلِ ْدمات
األمنِ  ،والصحة ،والطاقة ،واملياه ،والنقل
املصرفية واملالية.
السيبراني ،مما يعني زيادةَ توا ُفر
وتتأ َّثر البنية التحتية احليوية باإلرهاب ِّ
البيانات وترابطها ،ويؤ ِّدي بوضوح إلى زيادة البنية التحتية التقنية جلمع
ني أنظمة التح ُّكم الصناعي يف البُنى التحتية
البيانات وحتليلها .ويؤ ِّثر تضم ُ
السيبراني للبنية
لالتصاالت العا َّمة ،وانتشا ُر الذكاء االصطناعي ،يف األمن ِّ
التحتية الوطنية ،بسبب االزدياد الكبير لألنظمة اإللكترونية الفيزيائية
هجمات جديدة ،مثل :التسبيب يف
اجلديدة التي ميكن استغاللها بواسطة َ
ُّ
حتطم السيارات الذاتية القيادة.
ويُ َع ُّد التطور السريع والترابط بني التقنيات مدعا ًة للقلق ً
أيضا ،ويرجع ذلك
إلى حدٍّ كبير إلى ظهور إنترنت األشياء الذي أوجد الكثي َر من ناقالت الهجوم
اجلديدة ،التي ميكن ملجرمي اإلنترنت واإلرهابيني استغاللها.
السيبراني وأمن البنية التحتية واملركز
يف  8أبريل 2020م ،أصدرت وكال ُة األمن ِّ
السيبراني يف اململكة املتحدة ،حتذي ًرا بشأن احلوادث األمنية
الوطني لألمن ِّ
التي استهدفت البنية التحتية احليَوية لهيئات الرعاية الصحية واألدوية ،مثل:
الشركات ،ومؤسسات البحث الط ِّبي ،واجلامعات ،يف أعقاب ظهور جائحة
كورونا (كوفيد .)19 -ويف الواليات املتحدة األمريكية لم تكن الرعاي ُة الصحية
أكث َر قطاعات البنية التحتية احليوية استهدا ًفا للمهاجمني اإللكترونيني ،ففي
مارس 2019م استفا َد املهاجمون من ثُغرة يف جدار احلماية إلنشاء نِقاط َعمياء
مدة  10ساعات تقري ًبا.
ملش ِّغلي شبكة الطاقة َّ

ويف فبراير 2021م اخترق قراصن ٌة محطة مياه ملدينة صغيرة يف فلوريدا؛ لرفع
مستوى هيدروكسيد الصوديوم إلى  11100جزءٍ يف املليون ،وهو مست ًوى مرتف ٌع
ِّ
ِ
احلظ فقد ُكشف الهجوم قبل وقوعه .ويف الشهر نفسه كشفَت
وخطر ،وحلسن
وزارةُ األمن الوطني هجو ًما ببرنامج الفِ دية ،استهدف البني َة التحتية احليوية
ملنشأة ضغط الغاز الطبيعي .واستخدم املهاجم أسلوب التص ُّي َد بالرمح ،وهو
موجه مصمم خلداع األشخاص على تقدمي معلومات حساسة مثل
هجوم
َّ
كلمات السر؛ من أجل الوصول إلى الشبكات التابعة للمؤسسة ،مما نتج عنه
هجمات
إغال ُق املنشأة َّ
مدة يومني .واستُخدم تكتيك تص ُّيد احتيالي مشابه يف َ
أخرى على مستوى البالد ،استهدفت املوظفني الذين يتمتَّعون بامتياز الوصول
َّ
احملطات النووية ،ومنها شرك ُة وولف كريك
إلى الضوابط احلرجة لكثير من
للتشغيل النووي يف كانساس.
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قراءات

معضلة اإلرهاب في الديمقراطيات الليبرالية

كنت مهت ًّما بفهم ُمعضالت الدميقراطيات الليبرالية يف مواجهة اإلرهاب،
إذا َ
ً
وشمول؛ فمؤ ِّلف ُه قضى أربع َة
الكتاب يقدِّم لك التحلي َل األكثر ُعم ًقا
فإن هذا
َ
وقدم ر ًؤى جديدة يف
عقود يف البحث
التخصصي يف مجال مكافحة اإلرهابَّ ،
ُّ
واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا واستمرا ًرا على جدول األعمال العاملي.

يؤ ِّكد املؤ ِّلف الدكتور رونالد كريلينستني يف كتابه "اإلرهاب والدميقراطية واألمن

اإلنساني :منوذج اتصال

Terrorism, Democracy, and Human Security:

 ،"A Communication Modelأن اإلرهاب يجب أن يُف َهم بطريقة متعدِّدة
اجلوانب ،ويأخ َذ بيد القارئ لفهم الترابط بني اإلرهاب واحلياة االقتصادية

واالجتماعية والثقافية والسياسية ،وفهم ال َعالقة بني اإلرهاب ومكافحته،
والسلطة واحلكم
وأثر هذه ال َعالقة يف السياق األوسع للتواصل والسيطرة
ُّ

والدولي.
الدميقراطي على املستويني الوطني َّ

الكتاب جا ٌّد وهادف ،يسعى إلى تقدمي نظرية لإلرهاب ومكافحته ،ليس بوصفه
ُ

نوعا من التهديد األمني للحياة الدميقراطية واحلرية الفردية فحسب ،ولكن
ً
نوعا من أنواع االتصال العنيف أو اإلقناع القسري ً
املوجه إلى
أيضا
بوصفه ً
َّ
حتقيق ٍ
عدد من األهداف ،منها :إكراه الضحايا املباشرين على االمتثال أو تلبية

املطالب ،أو ترهيب جمهور أوسع ،أو إثارته واحلصول على إعجابه للفت االنتباه.
ويرى املؤ ِّل ُ
ف أن اإلرهاب ومكافحته هما نو ٌع من أنواع االتصال ،التي تتفاعل
وتتط َّور مع مرور الوقت بني احلاكم (الدولة) واحملكوم (عموم الناس ،ومنهم
اإلرهابيون) ،لذا يقدِّم الكتاب إطا ًرا مبت َك ًرا يحدد السياق الذي يتفاعل فيه
اإلرهاب ومكافحته ،ويتط َّوران م ًعا عبر سلسلة من النماذج التي تنتقل من
ُ
ِّ
الرؤية احمللية إلى الرؤية العاملية ،ويضع اإلطا ُر هذه ال َعالق َة ضمن السياق

األوسع للحياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،مع اإلحاطة
مزيجا من املواقف
والوعي بالظروف والوقائع املتعدِّدة املستويات ،التي باتت
ً

ووجهات النظر.

ض املؤ ِّلف الذي كان أستا ًذا يف علم اجلرمية بجامعة أوتاوا ،وهو حال ًّيا
يعرِ ُ
زمي ٌل مشارك يف جامعة فيكتوريا يف كندا ،ال َعالقة بني اإلرهاب ومكافحته
العدد  - 30أغسطس2021م

يف مجموعة واسعة من املجاالت :السياسة ،والعسكرية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والبيئية .وينتقَّل من املستويات اجلزئية إلى الكلِّية .ويناقش
الكتاب مفهوم األمن ،وال س َّيما األمن اإلنساني؛ إذ الهدف املرجعي لألمن هو
ُ
الناس ،ويربطه بحقوق اإلنسان واحتياجاته ،وعلى رأسها التح ُّرر من اخلوف،
ِّي املتمثل يف وضع قِ يَم ومعايي َر عاملية يف محاربة
ومن ال َع َوز ،ويناقش التحد َ
هجمات احلادي عشر من
اإلرهاب ،يف ظ ِّل
التوجه نحو العسكرة الذي أعقب َ
ُّ
ِّيات سياسية ِ
خطرة يف كثير من املجاالت.
سبتمبر 2001م ،ونتجت عنه حتد ٌ

الكتاب مشكالت املفاهيم احمليطة بدراسة اإلرهاب ،مث ُل :األسباب
ويستكشف
ُ
اجلذرية لإلرهاب ،وإرهاب الدولة ،ومسألة كون اإلرهاب يف جوهره ظاهر ًة
غير قانونية أو إجرامية ،وصور االتصال العنيف األخرى غير السياسية ،ذات
القواسم املشتركة مع اإلرهاب .ويُعنى بشتَّى التحدِّيات التي يواجهها نظا ٌم
ناجح للحكم الدميقراطي يف البيئة األمنية املعقَّدة يف القرن احلادي والعشرين،
ويبحث يف وسائل عمل احلكم الدميقراطي ضمن أنظمة تكيفية معقَّدة تابعة
للدولة واجلهات الفاعلة غير احلكومية؛ للسيطرة على التط ُّرف العنيف
واإلرهاب أو منعهما.
ِ
الدولي َة والثنائية ،واملتعددة األطراف ،والعابرة للحكومات،
الكتاب ال َع
ويحلِّل
القات َّ
ُ
التي حتيط باإلرهاب ومكافحته ،ويرى أن التفاعالت بني دولة وأخرى أكث ُر
ٍ
مستويات مختلف ًة
تعقيدًا بكثير من ال َعالقة الثنائية (األفقية) بني دولتني ،وتشمل
من البيروقراطية التي ميكن أن تتفاع َل مع مستويات مماثلة من احلكومات يف
الدولية أو اإلقليمية.
دول أخرى ،وال س َّيما يف كِ يانات مثل املنظمات َّ

ِ
الكتاب ً
القات املجتمعي َة املدنية ،والعابرة للحدود الوطنية،
أيضا ال َع
ويحلِّل
ُ
وسبل تفاعل اجلهات الفاعلة غير احلكومية من الدول
والعاملية َّ
الدوليةُ ،
بعض
الدولي .وتشمل
ُ
املختلفة خارج حدود دولهم ،وأثر ذلك يف اإلرهاب َّ
ٍ
موضوعات مثل :الهجرة وتدف َق الالجئني ،واستخدام وسائل
هذه التفاعالت
التواصل االجتماعي ،واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،وتهريب
والقرصنة ،واجلرائم اإللكترونية ،واملقاتلني األجانب ،وغيرها من
املخدِّرات،
َ
املوضوعات املهمة ذات الصلة.
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مؤتمرات

برنامج تدريبي

التطرف العنيف وكشفه والتصدي له
لمنع
ُّ
رنامجا تدريب ًّيا افتراض ًّيا على شبكة اإلنترنت ،فيما بني  16و 18من
يقيم مرك ُز التعليم امل َهني بجامعة لَيدن ،واملرك ُز َّ
ً
الدولي ملكافحة اإلرهاب بالهاي ( ،)ICCTبَ
أغسطس 2021م يف مجال كشف التط ُّرف العنيف ،ومنعه ،ومكافحته.
يتناول البرنام ُج أه َّم املشكالت واملعضالت الناشئة عن التطرف واإلرهاب ،وأحدث االجتاهات يف مجال منع التط ُّرف العنيف ،مع عرض وجهات النظر املختلفة
الفرص والتحدِّيات التي تواجه نُه َج محاربة التط ُّرف العنيف ،والوظائف والرؤى املختلفة
بشأن التط ُّرف ومكافحته ،وإعادة التنشئة االجتماعية والتأهيل .ويحلِّل
َ
ويتضمن البرنامج عد ًدا من احملاضرات وجلَسات العمل وحلَقات النقاش ،يتبادل فيها املشاركون األفكا َر والرؤى
ألصحاب املصلحة النشيطني يف هذا املجال.
َّ
واملتخصصني.
واخلبرات مع املمارسني والباحثني
ِّ
سيحاضر يف البرنامج "بارت شورمان" األستا ُذ املشارك يف معهد األمن والشؤون العاملية ،يف جامعة ليدن ،و"طاهر عباس" األستا ُذ املشارك يف املعهد نفسه.
ِ
املوضوعات املشا َر إليها آن ًفا ،للوقوف على أحدث االجتاهات
وسيلتقي املشاركون يف البرنامج أكادمييني وخبرا َء وصانعي سياسات وممارسني ،يناقشون معهم
َ
الوظائف والواجباتِ
البحثية يف مجال منع التط ُّرف العنيف ،وكيف تؤ ِّثر يف جناح األساليب املختلفة يف املمارسة العملية .وإضافة إلى ذلك سيستكشف املشاركون
بعضها ببعض يف جهود منع التط ُّرف العنيف.
والقيو َد املختلفة ألصحاب املصلحة والنُّهج ،وكيف يرتبط ُ
كسب املشاركني:
واملأمو ُل من البرنامج أن يُ َ

◄ر ًؤى بشأن أحدث املعضالت واالجتاهات يف مجال التط ُّرف ،ومنع التط ُّرف العنيف.
تتضمنها الطرائ ُق املختلفة لكشف التطرف العنيف ومواجهته ،والوقاية منه.
◄تص ُّو ًرا بشأن الفرص والتحدِّيات التي
َّ
صحيحا ملختلِف املنظمات واجلهات املعنية العاملة يف مجال منع التط ُّرف والتطرف العنيف ،ووظائفها املختلفة.
◄فه ًما
ً

◄إحاط ًة بطرائق تصميم التدخُّ الت السياسية التي تهدِ ُ
ف إلى الكشف عن التط ُّرف العنيف والوقاية منه ،واالستجابة السريعة له ،على نحو مسؤول ملتزم
الدولية.
بالقِ يَم األخالقية والقوانني َّ
◄معرف ًة واضحة وعميقة بوظيفة ك ِّل فرد من أفراد املجتمع يف اإلسهام مبنع التط ُّرف والتط ُّرف العنيف ،ومكافحتهما.

وسيستفيد من هذا البرنامج ٌّ
الدولية واإلقليمية والوطنية يف هذا املجال،
وصنَّاع السياسات َّ
كل من :املمارسني يف مجال منع التط ُّرف والتط ُّرف العنيفُ ،
املتخصصون (األكادمييون) ،والباحثون واملهنيون ،الذين يحرِ صون على توسيع فهمهم لتحدِّيات منع التط ُّرف العنيف،
والصحفيون ،والدارسون
والدبلوماسيون،
ِّ
َّ
واكتساب مزيد من اخلبرات.

مؤتمر ستوكهولم األمني
يعقد دورته السادسة في نوفمبر القادم
التطورات السريعة يف مجال
فتحت التط ُّورات العصرية احلالية يف الفضاء اإللكتروني والسيبراني ميادي َن معركة جديدة محتملة يف املستقبل القريب ،وتضيف
ُ
ِّ
الشك ،ومزيدًا من احلاجة إلى فهمها وإدارتها ،وال س َّيما يف ظل املستوى الزائد من فِ قدان الثقة بني القوى العظمى.
التقنية مزيدًا من

الدولي السادس لألمن فيما بني  8و 11نوفمبر2021م .يف موضوع( :ساحات املعارك
الدولي لبحوث السالم ( )SIPRIمؤمت َر ستوكهولم َّ
لذلك يعقد معهد ستوكهولم َّ
الصراع واحلرب يف القرن احلادي والعشرين) .وهو يهدِ ُ
ف إلى استكشاف ُسبل منع أخطار التطرف واإلرهاب ،والتخفيف مما ينجم عنها
يف املستقبل :اجتاهات ِّ
َ
وتكاليف بشرية باهظة.
من دمار

تتجدد ،ويدرس إلى أيِّ مدًى تتك َّيف األنواع التقليدي ُة للحرب مع
عدة مناط َق من العالم ،حيث تستم ُّر أنواع احلروب التقليدية أو
َّ
ويناقش املؤمت ُر االجتاهات يف َّ
َ
ِ
اجلهات الفاعلة غي َر التقليدية بفرص جديدة للقيام بوظيفة أكبر.
الوسائل املتاحة حدي ًثا ،أو تز ِّود
فهم أفض َل
تخصصاتهم
منصة إلجراء مناقشات عميقة بني كبار اخلبراء واملمارسني وصانعي السياسات ،على اختالف
ويو ِّفر املؤمتر
ُّ
َّ
ُّ
وتوجهاتهم؛ من أجل ٍ
الدولي ،وملسؤولية احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف ،واجلهات الفاعلة ،والباحثني ،واملجتمع املدني ،يف التعامل مع حتدِّيات
للتحدِّيات التي تواجه األمن َّ
ساحات القتال يف املستقبل.
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تواصل التحالف

وفد من مجلس التعاون الخليجي
في زيارة التحالف

زار وف ٌد من األمانة العا َّمة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية مق َّر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الرياض ،يوم اخلميس  8يوليو 2021م ،وكان
ني العام للتحالف /املكلَّف ،الذي شرح للوفد جهو َد التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وبحثَ معه ُسبل
يف استقباله اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األم ُ
التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي ومجلس التعاون اخلليجي.
ً
متكامل يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت الفكرية واإلعالمية والعسكرية ومجال محاربة متويل اإلرهاب؛
نهجا
وأوضح اللواءُ املغيدي يف اللقاء أن التحالف يتَّبع ً
لتحقيق أهدافه على أحسن وجه.

التحالف يحتفل باليوم الوطني

الق ُمر المتحدة و جمهورية المالديف
لجمهورية ُ

ً
احتفال يف السادس و السابع
أقام ك ّ ٌل من مم ِّثل جمهورية القُ ُمر املتحدة ومم ِّثل جمهورية املالديف لدى التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض،
والعشرين من يوليو مبناسبة ذكرى استقالل بلديهما ،بحضور األمني العام للتحالف ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،وعدد من منسوبي التحالف ،راجني لهما ولشعوبهما
دوا َم األمن واالزدهار.

العدد  - 30أغسطس2021م
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