العدد الواحد والثالثون  -سبتمبر 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

معالي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة يزور التحالف

زار معالي رئيس أركان الق َّوات املسلَّحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الفري ُق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي ،مق َّر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
ني العام للتحالف
اإلرهاب بالرياض ،يف  4أغسطس 2021م ،وكان يف استقباله معالي رئيس هيئة األركان العامة /الفريق األول الركن فياض بن حامد الرويلي واألم ُ
املكلَّف /اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي .وبحثَ معالي الفري ُق الرميثي يف أثناء الزيارة ُسب َل التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي ودولة اإلمارات
العربية املتحدة يف قضايا محاربة اإلرهاب .وأ َّكد اللواء املغيدي اجله َد الذي تبذله دولة اإلمارات يف محاربة اإلرهاب على اختالف أنواعه ومجاالته ،ومواقفَها
والدولية.
الرافضة للعنف والتطرف ،والداعمة ملبادئ التسامح واإلخاء ،يف كثير من املنظمات اإلقليمية َّ

مدير مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب:
نتطلَّ ع إلى التعاون مع التحالف اإلسالمي

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف /اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يف مق ِّر التحالف مبدينة الرياض،
استقبل األم ُ
مدي َر مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،الدكتور جيهانغير خان ،والوف َد املرافق له ،يوم الثالثاء  2أغسطس 2021م.

مفصل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،ومحاربة متويل
شرح
َّ
واستمع الدكتور خان يف أثناء الزيارة إلى ٍ
اإلرهاب ،والعسكري) ،وما يحمله على عاتقه من تنسيق جهود الدول األعضاء ودعمها.
َ
التحالف منظوم ٌة متكاملة ،تسعى إلى تعزيز التعاون بني الدول األعضاء ،ويقوم على قيم الشرعية واالستقاللية ،والتنسيق
وأوضح اللواء املغيدي أن
ورح َب بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة ،وجميع وكاالتها املَعن َّية مبحاربة اإلرهاب ،وعلى
واملشاركة ،والتوافق مع األنظمة واألعراف والقوانني َّ
الدوليةَّ .
رأسها مرك ُز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،يف املبادرات والبرامج املشتركة.

محاضراتنا

يمكن تعديل فكر التطرف العنيف؟
كيف
ُ
دة المداخل
متعد ُ
ات
إستراتيجي ٌ
ِّ
َّ

َ
الوقوف على ِسمات التغ ُّير والتب ُّدل يف
يتطلَّب اجتثاثُ فكر التطرف العنيف
هذا الفكر؛ لوضع خُ طط إستراتيجية ُمجدية تسهم يف تعديل فكر التطرف،
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
ووسائله وأدواته .وألهمية املوضوع أقام

اإلرهاب ،مبق ِّره يف مدينة الرياض ،محاضر ًة بعنوان( :إستراتيجية تعديل
قدمها الدكتور منصور بن سعيد القرني مدي ُر اإلدارة
فكر التطرف العنيف)َّ ،

الفكرية بالتحالف ،يف يوم االثنني  9أغسطس 2021م.

للتغير
فكر التطرف قابل
ُّ

يف بداية احملاضرة أ َّكد الدكتور القرني أن تعدي َل فكر التطرف العنيف وتغييره،
ُ
هو
الهدف األساسي لبرامج إعادة التأهيل واإلدماج ،وأن هذه احملاضرةَ جزءٌ
مختص ٍة بإعادة التأهيل واإلدماج .وإن فك َر التطرف،
من مبادرة أوسع للتحالف
َّ

لسنَّة التب ُّدل ،ويتأث ُر مبنظومة التغ ُّير
أ ًّيا كانت ماه َّيته وطبيعته ،يخض ُع ُ
االجتماعي ،ويتط َّو ُر مع تط ُّور املجتمع.
وقد وقع املتطرفون العنيفون حتت تأثير الرسائل املتطرفة التي استهدفتهم،
فتم َّكنت منهم ،وغ َّيرت منط تفكيرهم ،ودفعت بهم نحو التش ُّدد والتم ُّرد على
أنفسهم ،ثم على أ ُ َسرهم ومجتمعاتهم .وإذا كان َمن يبعثون بهذه الرسائل قد
استطاعوا أن يُحدثوا هذا التغ ُّي َر اجلذري يف أفكار هؤالء الشباب وعقولهم،
ودفعوهم إلى تبنِّي قناعات فكرية مضا َّدة لقناعات املجتمع ،فإن إحداثَ أيِّ
تعديل أو تغيير يف تفكيرهم ،وانتشالهم من فكر التطرف إلى فكر االعتدال،
أم ٌر ممكن؛ بل أكيد.

ووصف الدكتور القرني حياةَ املتطرفني بأنها حت ُّوالت وتفاعالت مختلفة ،إذ مت ُّر
خاض فكري لكثير من املفاهيم واألفكار ،وعندما
أفكار كثيرين منهم مبرحلة َم ٍ
تكون برام ُج إعادة التأهيل مدرك ًة لذلك ،فإنها تستطيع أن تُسه َم إسها ًما كبي ًرا
يف جتديد القناعات الفكرية ،وتؤ ِّث َر تأثي ًرا عمي ًقا يف توجيهها االجتاهَ الصحيح.
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ومن املجحف أن ننظ َر إلى الفكر املتطرف نظر ًة منطية ت َِس ُمه بالثبات وعدم
َقبول التب ُّدل والتح ُّول والتط ُّور ،ونعتقد أن املتطرفني يستعصون على التغيير
الفكري .فالتغ ُّير ُسنَّة إلهية؛ ولذلك ميكننا اخترا ُق فكر التطرف العنيف
مختصني َمعن ِّيني بتعديل تلك األفكار ،وحترير عقول الشباب
من قِ بَل أفراد
ِّ
وإطالق سراحها من األسر والوصاية الفكرية لقيادات التطرف و ُم ِّ
نظريهم.
األسلوب يف االختراق إحدى أه ِّم وسائل التعديل الفكري ،نظ ًرا إلى أن
وهذا
ُ
ذلك التعدي َل هو محور عملية إعادة التأهيل واإلدماج.

أنواع التعديل الفكري

استعرض الدكتور القرني أنوا َع التعديل الفكري ،ومن هذه األنواع التبديل
كما
َ
فكر آخ َر ،أي عملية قلب للفكر القائم.
فكر ما مكان ٍ
الفكري ،وذلك بجعل ٍ
ويتجلَّى التبديل الفكري يف محو الفكر القدمي متا ًما؛ ليصب َح من املاضي
املنسي ،ثم يح ُدث التعويض الفكري أو اإلبدال بفكر آخر.
ومن هذه األنواع التغيير الفكري ،وذلك مبحاولة العودة بالشباب املتطرفني إلى
ما كانوا عليه من فكر وسطي معتدل صحيح ،بواسطة إستراتيج َّيات التعديل
الفكري ،وتغيير أفكارهم القدمية بأفكار جديدة ،تستند إلى األدلة الصحيحة،
وغال ًبا ما يكون هذا التعديل جزئ ّيًا.
فكر
ومنها أخي ًرا
فكر متطرف إلى ٍ
قصد به االنتقال من ٍ
ُّ
التحول الفكري ،ويُ َ
متطرف مقابل.

إستراتيجيات التغيير

أما إستراتيجيات التعديل والتغيير والتبديل التي ذكرها الدكتور القرني ،فأوالها
املتخصصني
إستراتيجية بناء ال َعالقة الفاعلة ،وهي أو ُل خطوة يجب على
ِّ
واملختصني بالعلوم اإلنسانية القيا ُم
يف عملية تعديل األفكار من علماء الدِّين
ِّ
بها؛ وذلك ببناء َعالقة تقوم على الثقة مع الفئة املسته َدفة بالتعديل ،وهم
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وتيسر لغة التفاهم بينهما.
املتطرفون؛ ألن الثقة مت ُّد اجلسور بني الطرفني،
ِّ
َ
ِ
األدوات
ميتلك
املختص يف التعديل ،الذي يجب أن
ويقف جنا ُح هذه اخلطوة على
ِّ
العلمي َة واملهني َة التي مت ِّكنه من بناء تلك ال َعالقات مع املسته َدفني ،حتى لو كانوا
ألداءُ.
أشدا َء ومتعنِّتني ،ينظرون إلى
املختصني يف التعديل أنهم خصو ٌم وأعداءٌ َّ
َّ
ِّ

◄سياقُ إستراتيجية إعادة توطني اجلهاد :أي استهداف الدول العربية
واإلسالمية بأعمالهم اإلرهابية ،والنظر إليها على أنها دو ُل كفر.
احلـرص علـى انتهـاز كل فرصـة ممكنـة
◄سـياقُ الفوضـى املجتمعيـة :أي
ُ
التوحـش).
(إدارة
ُّ

مهارات التحية
املهارات التي تُسهم يف بناء الثقة مع املسته َدفني ،فمنها
وتتن َّوع
ُ
ُ
ً
والترحيب ،واختيار الكلمات التي تالقي َقبول حسنًا ،واملدح والثناء والتشجيع،
والتد ُّرج يف املوضوعات من األسهل إلى األصعب.
ُ
تفكيك
واإلستراتيجية الثانية هي إستراتيجية الهدم والتشكيك ،ويجري فيها
أفكار التطرف العنيفَ ،وف َق خُ طط مدروسة تقوم على معرفة مفاصل فكر
التطرف العنيف من حيثُ الدواف ُع واألسباب ،واإلحاط ُة بك ِّل ُّ
الشبهات التي
يتضمنها ذلك الفكر ،وتقويض مفاصله وتفنيد أسانيده االستداللية ،ونقض
َّ
مرجعياته ،واإلحاطة باملسته َدفني وأحوالهم وظروفهم.

◄سياقُ العد ِّو القريب والعد ِّو البعيد :يتبنَّى تنظيم القاعدة دو ًما مفهو َم
العد ِّو البعيد ،أي الدول الكافرة ،ثم حت َّولت اإلستراتيجي ُة عند تنظيم
داعش إلى مقولة" :العد ُّو القريب أولى من البعيد".
◄سيا ُق التخ ِّفي لعناصر التطرف العنيف :فعندما تتك َّون اجلماعات أو
اخلاليا ،تُد َّرب على ممارسة ما يُو َكل إليها بصورة س ِّرية.
أما الطريقة الثانية لتعديل فكر التطرف فهي االتصال الفاعل ،بأن يكو َن لدى
املعني بتعديل هذا الفكر معرف ٌة جيدة مبهارات االتصال الفاعل ،ومن تلك املهارات:
ِّ
¨الوضوح واالختصار.

وإذا ُهدمت األفكار املتطرفة َوف َق اإلستراتيجية السابقة ،وأصبحت القاعدةُ
الفكرية لدى املسته َدفني نظيف ًة من األفكار القدمية ،فستأتي إستراتيجية
َّ
َّ
محل القدمي.
ليحل
اإلحالل أو البناء ،وفيها يصبح باإلمكان بناءُ الفكر الصحيح
خصائصهم
وتتن َّوع الطرق أو أساليب اإلحالل بتن ُّوع املسته َدفني من حيثُ
ُ
النفسية واالجتماعية ،واملستوى اإلدراكي والتعليمي والثقايف.

¨االستماع اجل ِّيد والفهم الصحيح.
¨الذكاء العاطفي.
¨الكفاءة الذاتية.
¨احترام املسته َدف (املتطرف).

املهمة يف هذه املرحلة:
ومن أساليب البناء َّ

¨اختيار األساليب املناسبة للتواصل.

تفسر الوقائ َع وفق
◄االستناد إلى النصوص القرآنية والسنَّة النبوية ،التي ِّ
املنهج اإلسالمي الوسطي املعتدل الصحيح ،وإنزالها على تلك الوقائع.
◄حت ِّري الدقة والوضوح يف استخدام األلفاظ ،والبُعد عن الكلمات املب َهمة،
أو التي حتمل أوج ًها من املعاني ،أو تلك التي قد يُساء فهمها.
◄جتنُّب الوقوع يف فخِّ االستدراج من طرف املسته َدفني ،عند مناقشتهم يف
بعض قضايا االعتقاد.
◄استثارة مشاعر املسته َدفني وعواطفهم بالتعديل ،مبا ينتظره منهم دينُهم
َ
مواقف إيجابية بنَّاءةِ ،
وخ ْدمات جليلة ،ال أن يكونوا
ووطنُهم وشعبهم من
هدم.
مِ ع َو َل ٍ

طرق تعديل فكر التطرف

¨التفاعل مع الطرف اآلخر.
¨ضبط النفس وعدم االنفعال.
ويف الطريقة الثالثة لتعديل الفكر املتطرف تُط َّبق الطرق التعديلية ،وهي:
املختصني
الفكري عبر اللقاءات الفردية من قِ بل
الطريقة األولى :التعديل
ُّ
ِّ
شخص واحد؛ من علماء الدين الضليعني
فضل أن يكونوا أكث َر من
بالتعديل ،ويُ َّ
ٍ
التخصصات األخرى.
يف علوم الشريعة ،ومن ذوي
ُّ
السجون أو خارجها.
الطريقة الثانية :التعديل
ُّ
الفكري عبر اللقاءات اجلماعية داخل ُّ
الفكري عبر شبكة اإلنترنت ،أو اإلعالم بنوعيه
الطريقة الثالثة :التعديل
ُّ
التقليدي واجلديد.

حلَّل الدكتور القرني طر َق تعديل فكر التطرف ،وأما الطريقة األولى فهي مراحل تعديل الفكر المتطرف

فهم
ِ
ُ
السياقات التي أنتجت هذا الفكر ،والعواملِ التي تقف خلفه ،سواءٌ
ً
تعلَّقت باملتط ِّرف نفسه والظروف التي صنعت منه شخصية عنيفة ،أو تعلَّقت
بعوامل التط ُّرف العنيف الذي ينشأ نتيج ًة للمزاوجة بني االستجابات النفسية
واملؤ ِّثرات املجتمعية.
أو تعلَّقت بالتكوين الفكري للتطرف العنيف ،أو تعلَّقت بسياق املنطلَقات
الفكرية لطبيعة فكر التطرف العنيف وأطروحاته وفتاواه ،والقضايا التي
التنظيمات اإلرهابية ،وأهدافها ،والوعي بسياق املرجعيات األدبية ،أي
تتبنَّاها
ُ
تنظيمات التطرف العنيف إلضفاء
مرجعيات العقل اإلرهابي ،التي تستند إليها
ُ
املشروعية املزعومة على العنف الذي ميارسونه جتاه املجتمعات والدول .والوعي
بسياق األساليب االستقطابية ،أي األساليب التي تُستخ َدم إلقناع الشباب بفكر
التطرف العنيف والتأثير فيهم ،واستقطابهم وجتنيدهم.
املهمة ضمن طرق تعديل الفكر املتطرف التي تناولها الدكتور
ومن السياقات
َّ
القرني ،فه ُم الوصايا الس ِّرية لتنظيمات التطرف العنيف ،ف َمن يحلِّل خطابات
عدد من السياقات ،منها:
التنظيمات اإلرهابية ووثائقها ،ميكنه
ُ
رصد ٍ

خت َم الدكتور منصور القرني مدير اإلدارة الفكرية بالتحالف محاضرته ببيان
املختص النفسي ،ذلك أن التحا َق
مراحل تعديل الفكر املتطرف ،وأوالها :مرحلة
ِّ
الشباب بجماعات التطرف العنيف يعتمد على ركنني ،هما الدواف ُع النفسية
ً
وتأهيل ،يفرضه واق ُع
واألسباب املجتمعية .وحضو ُر املجال النفسي ،دراس ًة
التطرف؛ نظ ًرا للدور األساسي للدوافع النفسية ،سواءٌ كانت م َرضية (األمراض
ال ُعصابية) أو لم تكن كذلك.

بحسب ما يقتضيه واق ُع
املختص االجتماعي،
واملرحلة الثانية :هي مرحلة
ِّ
َ
بحسب ما يراه املعن ُّيون بالتنفيذ مناس ًبا ،أو َوف ًقا للظروف
املسته َدفني ،أو
َ
االجتماعية احمليطة .ذلك أن بعض املسته َدفني يعانون َدو ًما من ج َّراء املشكالت
االجتماعية الناجتة عن مخ َرجات البيئة احمليطة والظروف االجتماعية.
املختص الدِّ يني ،فالتعدي ُل الفكري الدِّيني هو
أما املرحلة الثالثة :فهي مرحلة
ِّ
الركن األه ُّم يف تعديل فكر التطرف العنيف؛ ليس ألن عوامل التطرف العنيف
محصورةٌ يف الفكر الدِّيني ،كما يز ُعم بعض الباحثني ،ولكن ألنه املظلَّة التي
تستظ ُّل بها منظوم ُة فكر التطرف العنيف.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضراتنا

الحـرب بالوكالة

حروب الجيل الرابع إلنهاك الدول

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
أقام
يف مق ِّره بالرياض ،محاضر ًة بعنوان( :احلـرب
العميد
قدمها
بالوكالة:
ُ
حروب اجليل الرابع) َّ
ُ
ِّ
ُ
ِّ
الركن رائد بن سليم مراشده ،ممثل اململكة األر ُدنية
الهاشمية يف التحالف ،يف  12أغسطس 2021م.
تناولت احملاضرةُ تعريف أنـواع احلـروب وأجيالها،
وحتلي َل مفهوم احلرب بالوكالة ،والهدف منها،
ووسائلها وأدواتها .وب َّينت أهم سماتها ،وخطط
الدول يف استخدامها والوقاية منها.

ُخطط إنهاك الدول

َ
وصف األستا ُذ سلطان الغامدي يف تقدميه
احلرب بالوكالة بأنها خط ٌة إستراتيجية
للمحاضرة،
َ
ُو ِض َعت إلضعاف الدول وإنهاكها ،ويجري تنفي ُذها
ببطء؛ بالنخر يف الدول املسته َدفة من الداخل
ُصاب بالعجز ،وينتهي بها األم ُر إلى
حتى تتأ َّكل وت َ
الركوع واخلضوع إلرادة الدولة التي تستهدفها.
حرب ِ
خطرة وماكرة إلخضاع أيِّ دولة يف
وهي
ٌ
العالم؛ كي تدو َر يف فلَك مصالح الدولة أو الدول
التي تستهدفها.
وأبان العميد مراشده أن احلرب بالوكالة نو ٌع من
احلروب اجلديدة التي ال تقوم الدو ُل فيها بإرسال
قواتها وآالتها العسكرية إلى دول أخرى؛ بل تلجأُ
ِ
اجلماعات املسلَّحة وتدريب املقاتلني
إلى متويل
للسيطرة على
داخل أراضي الدول التي تسعى َّ
ِ
اجلماعات من فرض
مقدراتها؛ حتى ُت ِّك َن تلك
َّ
العدد  - 31سبتمبر2021م

سيادتها على احلكم واإلدارة ،وبذلك يتحقَّق هد ُفها
بفرض التبعية لها بأق ِّل جهد ما ِّدي وبشري.

غير املتكافئة ،كما هو احلا ُل يف احلرب التي شنَّتها
الواليات املتحدة األمريكية على اإلرهاب؛ إذ وجد
ُ
نفسه يحارب قو ًة غير نظامية
اجليش األمريكي َ
أشب َه بأشباح.

حرب شاملة يف هدفها وأسلحتها ،مثل احلربني
ٍ
وحرب محدودة،
العامليتني األولى والثانية.
ٍ

الحرب بالوكالة ،أهدافها وأدواتها

واستعرض احملاض ُر أنـوا َع احلـروب َوف َق أقسامها
املختلفة؛ فمن حيثُ النطا ُق تنقسم احلروب إلى

يستخدم فيها أح ُد طريف احلرب جز ًءا من
وحرب استنزاف،
القوات املسلَّحة واملوارد املالية.
ِ
قدرات العدو ،وحت ُّل به خسائ ُر
تُستنزَف فيها
ُ
ما ِّدية وبشرية فادحة.

ومن حيثُ التطو ُر الزمني تنقسم احلروب إلى
حروب اجليل األول التي كانت سائد ًة
أجيال هي:
ُ

وحروب اجليل الثاني التي بدأت مع
ميا.
قد ً
ُ
وحروب اجليل الثالث التي
احلرب العاملية األولى.
ُ

ظهرت على يد اجليش األملاني ،ومت َّيزت بالسرعة
بعض احمللِّلني
الفائقة واملناورة واملفاجأة ،وع َّرفها
ُ
العسكريني باحلروب الوقائية أو االستباقية .أما
بس ٍ
حروب اجليل الرابع فقد مت َّيزت ِ
مات مختلفة
ُ
عن األجيال الثالثة السابقة ،أخطرها زوالُ
خطوط الفصل بني ما هو مدني وعسكري ،وبني

العمل السياسي والصراع العسكري.

وقد أنهى اجلي ُل الرابع من احلروب احتكا َر الدولة

التنظيمات واجلماعات
قرار شنِّ احلروب؛ فباتت
ُ
تشن حرو ًبا على الدول! وتُ َع ُّد حروب
املسلَّحة
ُّ
اجليل الرابع من احلروب غير املتماثلة ،أو احلروب
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ذكر العمي ُد مراشده أن مفهوم احلرب بالوكالة
بر َز عندما بدأت القوى الكبرى متتنع عن النزول
إلى َميادين الصراع ،وعملت على تسليح األتباع
احمللِّيني لالقتتال نياب ًة عنها يف حرب طويلة األمد.
ففي احلرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية
أساليب حروب
واالحتاد السوفيتي ،استُخدمت
ُ
نسبيا تكبي َد
الوكالة؛ فاستطاعت ق ًوى ضعيف ٌة
ًّ
خسائ َر غير قليلة لقوةٍ أكبر.

ُ
تفتيت مؤسسات
والهدف من حروب الوكالة هو
ُ
الدولة املسته َدفة (مثل :الق َّوات املسلَّحة ،أجهزة
األمن الداخلية ،جهاز القضاء) والعمل على انهيارها
أمن ًّيا واقتصاد ًّيا ،وتفكيك َوحدة شعبها؛ بإنهاكه
وتركه يتأ َّكل شي ًئا فشي ًئا ،وفرض واقع جديد على
األرض خلدمة مصالح العدو ،وحتقيق أهداف
احلروب التقليدية ب ُك ٍ
لفة ما ِّدية وبشرية أقل.
وأدوات
ولتحقيق األهداف السابقة تُستخ َدم وسائ ُل
ٌ
شـتَّى يف احلـرب بالوكالـة ،كاإلرهـاب ،وحـروب
العصابـات ،والتمـ ُّرد ،واحلـرب النفسـية بأنواعهـا
املختلفـة ،والضغـوط السياسـية واالقتصاديـة
واالجتماعيـة والعسـكرية واملاليـة ،وعرقلـة مشـاريع

محاضراتنا

البنـاء واإلنتـاج ،وإثـارة النُّ َعـرات الدينيـة والطائفيـة
والعِ رقيـة ،وتشـجيع األقلِّيـات علـى اإلضـراب
والتمـ ُّرد ،واسـتخدام منظمـات املجتمـع املدنـي
واملعارضـة ،ونشـر األفـكار والنظريـات وامليـول
االنهزاميـة ،وزرع بـذور االنحلال والتفـ ُّكك.

سمات الحرب بالوكالة

حلَّل احملاضر العميد مراشده أه َّم سمات احلروب
بالوكالة ،فقال :إنها ليست حرو ًبا منطية كحروب
األجيال السابقة ،وهي تستغرق أوقاتًا طويلة؛
العتمادها على أساليب حرب العصابات ،واستخدامها
وسائ َل تقنية حديثة ،مثل :قرصنة املواقع اإللكترونية
ملؤسسات الدولة املسته َدفة ،والطائرات املس َّيرة،
واعتمادها على شبكة صغيرة من االتصاالت والدعم
املالي ،وعلى مجموعات قتالية صغيرة ،تعمل داخل
الدول املسته َدفة ويص ُعب اكتشافها.
ُ
اخلطط اإلستراتيجية يف احلروب بالوكالة؛
وتُط َّور
إلجبار الدول املسته َدفة على انتهاج سلوك سياسي
تغيب
معي جتاه مواطنيها ،ففي تلك احلروب
َّ
ُ
اخلطوط الفاصلة بني احلرب والسياسة .ومن
السمات االجتماعية لتلك احلروب برو ُز فكرة
أه ِّم ِّ
تدهور الدولة ،وحتويلها إلى حالة الدولة َّ
الهشة ،ثم
الدولة الفاشلة.

ومن أه ِّم إستراتيجيات الدول الستخدام حروب
الوكالة ،كما عرضها احملاضر:

🔷

🔷

🔷السيطرةُ على وسائل اإلعالم اجلديدة
(اإلنترنت ،وشبكات التواصل االجتماعي)،
فجمي ُع البرامج والتطبيقات اإللكترونية،
وك ُّل مشغالت الهواتف الذكية (مثل :أبل،
محددة،
وأندرويد ،وويندوز) مملوكة لدول
َّ
وليس لها منافسون ج ُدد يف املدى القريب
أو البعيد.
🔷التح ُّكم يف أكبر املؤسسات اإلعالمية التقليدية

🔷
🔷
🔷
🔷

ووكاالت األنباء العاملية الرئيسة يف العالم ،التي
تهيمن على صناعة الرأي العام عامل ًّيا.

بحسب املقاييس واملعايير والقوانني
🔷نش ُر العوملة َ
السلط َة التشريعية للعالم،
اجلديدة؛ لتصب َح ُّ
الدولية الكبرى لتلك القوانني.
وإخضا ُع املنظمات َّ
ُ
الدولية واألحالف والنفوذ
🔷
توظيف ال َعالقات َّ
وسياسيا
السياسي حملاصرة الدولة اقتصاد ًّيا
ًّ
وثقافيا ،وإضعافها.
ًّ

🔷استخدا ُم العمليات االستخباراتية النوعية
ٍ
أهداف
لضرب
محددة ،والتخلُّص من أيِّ
َّ
تهديدات محتملة خارجة عن نطاق السيطرة.
حتريك بعض َّ
ُ
منظمات املجتمع املدني ،التي
🔷
ُ
َ
أنشئت َوفق األهداف املرسومة؛ الستهداف
الدولة يف الوقت املناسب.

الوقاية من حروب الوكالة

قدم العمي ُد مراشده
ملواجهة احلروب بالوكالةَّ ،
عد ًدا من الوسائل والتدابير للوقاية منها ،ففي
اجلانب االجتماعي ميكن الوقاي ُة من تلك احلروب
حب الشعوب
بتنمية ارتباط اإلنسان باألرض ،وزرع ِّ
للوطن واالنتماء لترابه ،وجعله ال ُهو َّي َة ومصد َر العزِّ
واالفتخار ،وحتقيق العدالة االجتماعية ومحاربة
الفساد ،وتوفير ُسبل احلياة الكرمية وال َّرفاهية.
ويف اجلانب االقتصادي للوقاية من احلروب
ُ
توظيف كل املصادر الداخلية
بالوكالة ينبغي
ٍ
قوةٍ
تنهض بالدولة على
واخلارجية لبناء اقتصادية
ُ
الص ُعد واملجاالت؛ فالقوةُ االقتصادية هي
جميع ُّ
املتح ِّكمة ببقية عناصر قوة الدولة ،وهي تُسهم
إسها ًما كبي ًرا يف حتقيق استقرار الدولة.

ويف اجلانب السياسي ميكن الوقاي ُة من تلك
احلروب ببناء نظام سياسي متماسك ،يضبط إدارةَ
ٍ
ٍ
داخلية متينة ،وب َعالقات إقليمية
بسياسة
الدولة
و َدولية قوية ،بواسطة سياسة خارجية مرنة ومتَّزنة
ومتوافقة مع املصالح العا َّمة.
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ويف اجلانب األمني فإن من أساليب تلك الوقاية
بنا َء منظومة أمنية قوية ،تستطيع حماي َة حدود
الدولة من أيِّ تهديد خارجي ،بواسطة قوات
مؤهلة ،ومنظومة أمنية داخلية حلفظ
مسلَّحة
َّ
األمن ،ومنع اجلرمية ،وحتقيق االستقرار الداخلي
للبالد ،وحتقيق األمن الوطني مبفهومه الشامل.

تعزيز الوقاية في عمل التحالف

َ
ربط العمي ُد مراشده بني مجاالت عمل التحالف
األربعة (الفكري ،واإلعالمي ،ومجال محاربة
متويل اإلرهاب ،والعسكري) وتعزيز الوقاية من
احلروب بالوكالة .ففي املجال الفكري دعا الدو َل
إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للحماية من
الهجمات الفكرية املتطرفة التي تستخدم وسائ َل
َ
التقنية احلديثة للوصول إلى عقول أبناء املجتمع،
وتوظيف كل مؤسسات املجتمع (كالعائلة والعشيرة،
واملدارس واجلامعات ،ووسائل الثقافة)؛ لتغذية
العقول مبا هو معتدل ومتوازن ومفيد.
ويف املجال اإلعالمي ،ويف ظ ِّل ثورة االتصاالت التي
جتتاح العالم اليوم ،لم ي ُعد أمام الدول من ِخيار
سوى بناء الثقة بينها وبني املواطنني ،وتعزيزها
بواسطة وسائل إعالم مِ هنية وموثوقة لدى الشعب،
وخاصة؛ لتصب َح املصدر األساسي لتل ِّقي
حكومية
َّ
املعلومات ،ولتُبع َد كل ما ميكن أن يفت َِّت وحدة الرأي
والفكر لدى فئات املجتمع.
ويف مجال محاربة متويل اإلرهاب يجب إحكا ُم
السيطرة على جميع املؤسسات املالية ومراقبتُها،
ووضع التشريعات التي تضمن سالم َة التدفقات
املالية ،وعدم استغاللها يف متويل أي عمليات
تستهدف أم َن الدولة واملجتمع وسالمتهما.
ويف املجال العسكري أصبح من الضروري
حتقي ُق التكامل بني القوات املسلَّحة واملنظومة
األمنية؛ لضمان تأمني احلدود من أيِّ اختراق،
ومواجهة أي نشاط تخريبي داخل حدود الدولة
يف مراحله األولى.

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضراتنا

اإلرهاب اإللكتروني وطرائق مواجهته

اإلرهاب اإللكتروني خط ًرا ُمحد ًقا بالعالم كلِّه ،ليس لعِ َظم ما ميكن
أضحى
ُ
ِ
اخلطرة ً
أيضا.
أن يُحدِ ثَه من أضرار فحسب؛ ولكن لسهولة تنفيذ جرائمه
ً
اجلماعات اإلرهابية بضغطة زِ ٍّر من
املتفجرات تستطيع
فبدل من استخدام
ُ
ِّ
لوحة املفاتيح تدمي َر البنية املعلوماتية ،وحتقي َق آثار تدميرية تفوق مثيلتها
شن هجوم إرهابي إلغالق
التي تُستخ َدم فيها األسلحة التقليدية؛ إذ ميكن ُّ
املواقع احليوية ،وإحلاق الشلل بأنظمة القيادة ،والسيطرة واالتصاالت ،وإيقاف
أعمال املصارف ووسائل االتصال ،وخطوط إمداد الكهرباء .ومن هنا ميكننا
القو ُل :إن اإلرهاب اإللكتروني هو إرهاب املستقبل ،وهو اخلطر القادم ،نظ ًرا
لتع ُّدد أنواعه ،واختالف أساليبه ،واتساع مجال األهداف التي ميك ُن مهاجمتها
بواسطة وسائل االتصاالت وتقنية املعلومات .وألهمية هذا املوضوع عقد
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب محاضر ًة مبق ِّره يف الرياض،

نواف بن
قدمها
ُ
تناولت اخلطر الداهم لإلرهاب اإللكترونيَّ ،
العميد الركن َّ
ناصر اجلطيلي مم ِّث ُل دولة الكويت يف التحالف ،يف  25أغسطس 2021م،
َ
تعريف اإلرهاب
بعنوان( :اإلرهاب اإللكتروني وطرائق مواجهته) .تناولت
وسبل مواجهته.
اإللكتروني ،وأسبابه ،ومظاهره ،وأساليبه ،ومخاطرهُ ،

جريمة عابرة للحدود

يف بداية احملاضرة ن َّبه العمي ُد اجلطيلي إلى أن العالم يعتمد اليوم اعتما ًدا تا ًّما
ً
فضل عن استخدامه
على اإلنترنت والشبكات ال َّر ْقمية يف التواصل والتعامل،
لألغراض العسكرية والتجارية واالجتماعات بأنواعها .حيث يزداد خط ُر اإلرهاب
الصدد
اإللكتروني كونه جرمي ًة إرهابية عابر ًة حلدود الدول والقا َّرات ،ويف هذا َّ
يقول بان كي مون األمني العا ُّم لألمم املتحدة السابق" :اإلنترنت خي ُر مثال
لتوضيح كيف ميكن لإلرهابيني أن ميارسوا نشاطهم على نحو عابر للحدود.
وللتصدِّي لذلك ينبغي للدول أن تف ِّك َر وتعم َل على نحو عابر للحدود ً
أيضا".
يات ضخمة من الثروات واألصول املالية تص ُل إلى مليارات ،بل إلى
فهناك ك ِّم ٌ
تريليونات الدوالرات يجري تداولها ،أو تخزينها ،أو نقلها عبر اإلنترنت ،وهو ما
يزيد من خطر اإلرهاب اإللكتروني الذي ميكن أن يستهدف َّ
كل هذه النشاطات.
وقد زادت جائح ُة كورونا من اعتماد العالم على التعامل اإللكتروني ،والعمل
من بُعد ،وازداد ً
أيضا اإلقبا ُل على استخدام وسائل التواصل االجتماعي
العدد  - 31سبتمبر2021م

التي أصبحت اخلِ يا َر األول ألولئك الذين ال يريدون االنفصا َل عن محيطهم
االجتماعي عند بقائهم يف منازلهم .وكشف تقري ٌر صادر عن مجلَّة األعمال
اليوم ( )Business Todayاألمريكية ،أن  %75من مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي يقضون كثي ًرا من أوقاتهم على مواقع وتطبيقات مثل:
فيسبوك وتويتر وواتس آب وسناب شات ،بعد تطبيق تدابير منع انتشار جائحة
كورونا (كوفيد .)19

أسباب اإلرهاب اإللكتروني

األسباب السياسية الدافعة
يف حتليل أسباب اإلرهاب اإللكتروني ،تناول احملاضر
َ
للهجمات اإللكترونية ،على ِغرار ما حدث بني الواليات املتحدة وكوبا ،وبني الصني
َ
والواليات املتحدة ،وبني إيران وإسرائيل ،وبني إيران والواليات املتحدة ،وبني
روسيا والواليات املتحدة .وأكث ُر تلك الهجمات نُفيت ولم يُعت َرف بها.

اإلجرامي ظاهرة
األسباب االجتماعية فتتجلَّى يف حقيقة أن السلوك
أما
ُ
َّ
عدة عوام َل اجتماعية ،منها األسرة ،واألصدقاء ،والعمل،
اجتماعية ،ويعود إلى َّ
واملدرسة واجلامعة؛ إذ ٍّ
لكل منها أث ٌر يف توجيه الفرد نحو ارتكاب اجلرائم
ُ
ميلك من اخلبرة
اإلرهاب اإللكتروني ،وال س َّيما إذا كان املجرم
بأنواعها ،ومنها
ُ
والتمويل املناسب ما مي ِّكنه من ذلك.
األسباب االقتصادية فلها أث ٌر رئيس يف حتديد أمناط التفاعالت ،وتوزيع
وأما
ُ
مراكز القوة؛ فالتذ ُّمر من توزيع الثروات يو ِّلد تعاط ًفا لدى أفراد املجتمع مع
التنظيمات املتطرفة .وكذلك قلَّة ُكلفة أداة اجلرمية وهي اإلنترنت ،وسهولة
استخدامه ،زادت من هذه املخاطر.

األسباب القانونية فقد زاد من انتشار اإلرهاب اإللكتروني الفرا ُغ التشريعي
وأما
ُ
ً
فضل عن
وغياب جهة الرقابة احملترفة على الشبكات املعلوماتية،
القانوني،
ُ
مختصة ال ميك ُن توافرها
صعوبة إثبات اجلرمية اإللكترونية إال بواسطة أجهزة
َّ
للجميع ،يف ضوء ضعف بنية الشبكات املعلوماتية وقابليتها لالختراق بسهولة.

توظيف اإلنترنت في اإلرهاب

استعرض العمي ُد اجلطيلي طرائ َق استخدام اإلنترنت يف األغراض اإلرهابية،
وأه َّم استخدامات اإلرهابيني له ،فقال :إن اإلرهابيني يستخدمون اإلنترنت
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محاضراتنا

يف بثِّ الدعاية لهم ،وتزيني أفكارهم وأفعالهم ،والتعبئة واالستقطاب ،وجتنيد
اإلرهابيني ،ونشر ثقافة اإلرهاب وترويجه .وبواسطة الشبكة املعلوماتية تقوم
التنظيمات اإلرهابية بجمع َمن لديهم ميو ٌل أو استعداد لالنخراط يف األعمال
ُ
والتوجهات نفسها ،وجتنيدهم لتنفيذ
ر
األفكا
لديهم
ن
مم
والتدميرية،
التخريبية
َّ
ُّ
ُ
عمليات إرهابية.

للطاقة يف الواليات املتحدة ،وحت َّكموا فيها ،ونقلت صحيف ُة (وول ستريت
جورنال) عن مسؤولني أمريكيني تأكي َدهم أن هؤالء القراصن َة كان بإمكانهم
إغال ُق إمدادات الكهرباء عن بعض الواليات .وكان الغرض هو استعراض القوة،
وبعث رسالة للواليات املتحدة تقول :ميكننا أن ِّ
نعط َل شبكة الكهرباء األمريكية

كذلك يستخد ُم اإلرهابيون اإلنترنت يف احلصول على التمويل ،وذلك مبعرفة
األشخاص ذوي املشاعر الرقيقة والقلوب الرحيمة ،واستجدائهم لدفع تب ُّرعات
مالية لهيئات اعتبارية تكون واجه ًة لهؤالء اإلرهابيني ،بطريقة ذكية وأسلوب
مخادع ،على نحو ال يثير أدنى ٍّ
شك لدى املتب ِّرع.

اجتناب اإلرهاب اإللكتروني

متى شئنا.

عرض احملاض ُر أه َّم املقترحات حملاربة اإلرهاب اإللكتروني واجتناب مخاطره ،وهي:
◄إنشاء َو َحدات إلكترونية يف املؤسسات تقوم بتنفيذ مها َّم دفاعية حلماية
هجمات إلكترونية على مصادر التهديد.
املعلومات والبنى التحتية ،ورمبا تنفيذ َ

بعضها
ويف ظ ِّل التضييق على التنظيمات اإلرهابية ومالحقتها على األرض ،جلأ ُ
إلى استخدام اإلنترنت ألغراض التعليم والتدريب على األعمال اإلرهابية ً
بدل

من معسكرات التدريب اإلرهابية التي ميكن اكتشا ُفها وتدميرها ،واتخذوا
بعض اجلماعات اإلرهابية بإنتاج
من اإلنترنت َميدا ًنا َرح ًبا للتدريب .وقامت
ُ
أد َّلة إرشادية للعمليات اإلرهابية نشرتها عب َر الشبكة لتص َل إلى اإلرهابيني يف
مختلِف أنحاء العالم.

ولم يقتصر األم ُر على هذا ،فاستخدموا اإلنترنت ً
أيضا يف أغراض التخطيط
محددة،
هجمات إرهابية َّ
والتنسيق وتنفيذ العمليات؛ ألنها تُتيح لهم احلري َة يف شنِّ َ
وهجماتهم.
بعد جمع املعلومات عن األهداف ،مما يس ِّهل عليهم
ترتيب حتركاتهم َ
َ

◄تقدمي الدعم للدول التي تفتقر إلى التقنية؛ لتأسيس البنى التحتية ،وتبادل
اخلبرات وأفضل املمارسات يف محاربة اإلرهاب اإللكتروني.

◄تبصير املجتمع واملستخدِ مني مبخاطر اإلرهاب اإللكتروني.
◄اإلبالغ عن أيِّ تهديد قد يتع َّرض له األفرا ُد أو الشركات أو املؤسسات.
ويف نهاية احملاضرة عرض احملاض ُر املبادئ اخلمسة األساسية التي يجب
اتِّبا ُعها لضمان املستويات املطلوبة لألمن اإللكتروني ،وهي:
منح احلدِّ األدنى من االمتيازات :إذا كنت تث ُق بكل املوظفني يف مكان
ُ 1.
َ
موظف االستقبال يحتاج إلى مستويات
العمل لديك ،فذلك ال يعني أن

خطرة
هجمات إرهابية ِ
َ

التنفيذي لشركتك.
الرئيس
الوصول ذاتها التي يحتاج إليها
ُّ
ُ

هجمات اإلرهاب اإللكتروني ،ومنها
تناول العمي ُد اجلطيلي بالتحليل مناذ َج من َ
الهجو ُم على البنية التحتية السيبرانية للضحية ،مثل :احلواسيب والشبكات،
واملعلومات املخزَّنة فيها؛ لتحقيق أهداف مختلفة ،كإفساد وظائف أنظمة
املعلومات ،وإتالف األصول االفتراضية واملا ِّدية أو تدميرها ،وحجب املواقع
اإللكترونية ،وتعطيل احلياة اليومية املتصلة بأجهزة حاسوبية ،كتلك املتعلِّقة
باملرافق الط ِّبية ،واألنظمة املالية ،والبورصات ،والنقل.

يف عام 2010م قامت مجموع ٌة تابعة لألمن السيبراني األمريكي ،بالتعاون مع دولة
االحتالل (إسرائيل) ،بتخريب البرنامج النووي اإليراني؛ بزرع ُجرثومة إلكترونية
(فايروس ،يف صورة دودة حاسوبية خبيثة تس َّمى ستوكسنت) َّ
عطلت البرنامج ألكثر
من عامني ،وال يزال حتى اليوم يعاني ً
خلل من آثارها .واملثير هنا أن إيران ط َّورت
هذه ا ُ
جلرثومة اإللكترونية (الفايروس) وهاجمت بها أهدا ًفا أمريكية.
ويف شهر أغسطس من عام 2012م تع َّرضت شركة أرامكو ألكبر هجوم سيبراني
يف تاريخها ،عندما تس َّبب هجوم فايروس (شمعون)؛ يف إتالف نحو َ 30
ألف
حاسوب ،وكان الهدف هو إيقاف إنتاج النفط والغاز يف اململكة .ويف عام 2018م
َّ
محطات
عدة
مت َّكن قراصن ٌة روس من اختراق خطوط الدفاع اإللكترونية يف َّ

استخدام التقسيم الدقيق :ميكنك بواسطة تقسيم شبكتك إلى مستويات
2.
ُ
حتمي نظامك كلَّه ،وتضم َن عدم تع ُّرض نِقاط
وطبقات مكتفية ذات ًّيا أن
َ
هجمات إلكترونية.
الوصول إلى َ

3.التعمية (التشفير) :عليك أخذ عملية تعمية البيانات وإخفائها (التشفير)
ِ
للمقتحمني.
على أنها آخ ُر سالح من أسلحتك التي تعتمدها للتصدِّي
عدة عوامل ،مثل معرفة بصمة اإلبهام،
4.التصديق واإلقرار :املعتمِ دان على َّ
ومعرفة بصمة الوجه.

5.تصحيح األخطاء :يجب دو ًما حتديثُ األنظمة حتدي ًثا مستم ًّرا .ففي ك ِّل م َّرة

تزداد فيها أعدا ُد البرامج الضا َّرة ،يقوم مز ِّودو اخلدمة لديك باالستجابة

لذلك بإجراء حتديثات جديدة على النظام والبرامج املستخ َدمة.

ويف املناقشات التي أعقبت احملاضرة ،أ َّكد الدكتور فرحات احلرشاني مستشا ُر
األمني العام للتحالف ،أهمي َة معاجلة الفراغ التشريعي والقانوني الذي يعرقل
َ
التحالف إلى تطوير مشروع اتفاقية بني
مواجه َة اإلرهاب اإللكتروني ،ودعا

الدول األعضاء يف اجلانب القضائي حملاربة اإلرهاب اإللكتروني.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تقنيات

األلعاب اإللكترونية

أخطر وسائل اإلرهابيين في تجنيد األطفال والمراهقين

أ .محمود بن عبد الله

التنظيمات
األلعاب اإللكترونية إحدى أخطر الوسائل التي تستغلُّها
باتت
ُ
ُ
اإلرهابية يف جتنيد األطفال واملراهقني؛ ألن الكثي َر من هذه األلعاب يعتم ُد على
التسلية واالستمتاع بالعنف واالعتداء على اآلخرين ،وتدمير ممتلكاتهم ،وإزهاق
أرواحهم .وهي تعلِّم فنون ارتكاب اجلرائم ِ
وح َيلها ،وتُن ِّمي يف عقولهم مهارات
العنف ،مما يجعل هذا الفضا َء اإللكتروني بيئ ًة ِخصبة الستقطاب الن ْ
َّشء،
وتوريطهم يف عمليات إرهابية.

ُ
أهمية األلعاب اإللكترونية

التنظيمات اإلرهابية أهم َّية هذه األلعاب يف نشر الفكر املتطرف ،وجذب
أدركت
ُ
الفتيان نحو أفكارها املد ِّمرة؛ لذا س َعت إلى اقتحام هذه الصناعة ،وإجراء
تغييرات عليها ،وإعادة تصميم بعض أجزائها ،مبا يسم ُح بترويج أفكارها،
وجتنيد عناص َر جديدةٍ يف صفوفها .وعلى سبيل املثال :قام تنظي ُم داعش
هج ٍ
مات افتراضية على
اإلرهابي بتعديل لعبة (أرما  )3مبا يُتيح للمراهق َّ
شن َ
ٍ
جنود يف سوريا ،أو اجليش العراقي ،أو شخص َّيات على ِغرار البيشمركة .وقام

تنظي ُم القاعدة اإلرهابي عام 2006م بإنتاج لعبة (البحث عن بوش) ،التي يقوم
الالعب بقتل اجلنود األمريك ِّيني ،والقبض على الرئيس األمريكي األسبق
فيها
ُ
صدام) .وتتض َّمن هذه اللعبةُ
جورج بوش وقتله ،وهي ر ٌّد على لعبة (البحث عن َّ
أناشي َد حتثُّ على اجلهاد ،ومن أسماء بعض مراحلها :اجلحي ُم األمريكي ،ومن ُّو
الصحراء.
اجلهاد ،ويو ٌم يف َّ

ويحاول املتطرفون التواص َل مع املراهقني عبر هذه األلعاب ،والتأثير فيهم؛
لتسهيل جتنيدهم وض ِّمهم إلى تنظيماتهم ،مستغلِّني صعوب َة مراقبة احملادثات
حزب اهلل
التي ُترى يف تلك األلعاب يف العالم االفتراضي .وقد استطاع
ُ
اإلرهابي استخدا َم ألعاب (الفيديو) مناف َذ إعالمي ًة لنشر عقيدته الفكرية
املتطرفة ،وترويج معتقداته الزائفة ،وإظهار براعته القتالية ،ومنها :لعب ُة

جتسد مجموع ًة من املعارك
وحتت احلصار ،والدفا ُع املق َّدس ،التي
قريش،
َ
ِّ
احلزب ،تستهدف من وصفَهم بالتكفيريني ،وتسعى إلى التعبئة
شارك فيها
ُ
الروحية ،وحتفيز الروح اجلهادية عند اجلمهور املسته َدف.

طط خبيثة
ُخ ٌ
نصات
على الرغم من أن إساءة استخدام املتطرفني أللعاب (الفيديو) ،ومِ َّ

باهتمام كبير من قِ بَل األجهزة األمن َّية وعلماء االجتماع
االتصاالت ،حتظى
ٍ
ووسائل اإلعالم املختلفة ،ال تزال طبيع ُة هذه املشكلة غي َر مفهومة؛ فإن
املتطرفني يُظهرون سلو ًكا رشي ًقا يف استعمال األنظمة املتعلِّقة باأللعاب ،وغال ًبا
نصات مختلفة لتجنُّب اكتشافهم وتعقُّبهم ،وهم بارعون يف
ما يتنقَّلون بني مِ َّ
التنظيمات استغال َل الثقافة
التح ُّدث بطرق مختلفة ومتقنة .واستطاعت هذه
ُ

الشعبية للدول يف تعديالتها على ألعاب (الفيديو) ،التي باتت من العناصر

األساسية يف الثقافة الشعبية.

التنظيمات اإلرهابية أن األلعاب اإللكترونية بيئ ٌة جاذبة للجمهور ،وال
وتُدرك
ُ
س َّيما األطفال والشباب .ومن الصعب مراقب ُة السلوك املتطرف فيها؛ إذ غال ًبا
ما تكون هناك درج ٌة عالية من إخفاء ال ُهو َّية يف اللعبة ،وكذلك احملادثات على
نهج متعدِّد اجلوانب،
مِ َّ
نصات االتصاالت املتعلِّقة بها ،فهي تعتم ُد على استخدام ٍ
يستهدِ ُ
ف األصدقاء واألعداء يف وقت واحد؛ لتعزيز نطاقِ رسائلها ،وحتقيق

التوافق بني القول والعمل ،وتعظيم اآلثار اإلستراتيجية والتشغيلية املطلوبة.

وتُعنى اجلماعات املتطرفة باستهداف فئة الشباب يف ألعاب (الفيديو) ،فهم
ٍ
نداءات عاطفي ًة للمراهقني الذكور
أكثر اجنذا ًبا إلى األلعاب العنيفة ،وتستخدم
عند إطالق النار يف أثناء اللَّعب ،مبا يُق ِّوي الرغب َة يف جترِ بة خياالت القوة
ُّ
ٍ
بيئات مثيرة وقريبة إلى الواقع.
والشهرة ،واستكشاف

باحث في مجال محاربة اإلرهاب ،األردن.

العدد  - 31سبتمبر2021م
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تقنيات

ٌ
بيئة لإلرهاب

السلوك العنيف للمراهقني
أثبتت كثي ٌر من الدراسات وجو َد َعالقة وثيقة بني ُّ
ُ
ذات تقنية
وممارسة األلعاب اإللكترونية ،ويزداد
العنف كلما كانت األلعاب َ
ً
فضل عن أن املمارسة املتك ِّررة أللعاب (الفيديو) العنيفة تُزيل احلساسية
أعلى،
من ردود الفعل العاطفية جتاه األعمال اإلجرامية ،وتقلِّل الشعور بالذنب حا َل
بدم
ارتكاب اجلرائم الدموية؛ ومن ثَ َّم فإنهم يُقدِ مون على إزهاق أرواح األبرياء ٍ
بارد ،و ُدو َن مباالة ،مما يجعل هذه األلعاب بيئ ًة ِخصبة لنم ِّو اإلرهاب وانتشاره.
حتقيقات احلادث اإلرهابي الذي وقع يف نيوزيلندا
على سبيل املثال :أظهرت
ُ
يف مارس عام 2019م ،وراح ضح َّيتَه  51من املسلمني يف أثناء أدائهم الصالة
داخل مسج َدي "النور" و"مركز لينود اإلسالمي" يف مدينة كرايستشرش ،أن
من ِّفذ الهجوم املسلَّح ويُدعى برينتون تارانت وعمره  28عا ًما ،كان شغو ًفا بألعاب
(الفيديو)؛ إذ كان يقضي معظ َم وقته يف ممارسة ألعاب عنيفة على أجهزة
َ
نفسه ،وأ َّكدته عائلته.
احلاسوب ،هذا ما
اعترف به هو ُ

ٌ
ومن ذلك ً
أبيض يُدعى
متطرف
أيضا :ما حدث يف يونيو عام 2015م أطلق
ُ
ديالن روف ،النا َر على مجموعة املصلِّني يف أثناء ِح َّصة لدراسة اإلجنيل يف
التحقيقات
السود ،وكشفت
ُ
كنيسة عمانؤيل لألفارقة ،مما أسفر عن قتل  9من ُّ
ٍ
ألوقات طويلة.
أن روف أدمن يف طفولته ممارس َة ألعاب (الفيديو) العنيفة
ويف عام 2011م ،حني قتل أنرش بريفيك بوحش َّية أكث َر من  69من الشباب
َّ
وطلب املدارس ،يف أثناء حضورهم معسك ًرا صيف ّيًا يف جزيرة أوتويا النرويجية،
نص َة تدريب قبل أن ين ِّف َذ
َّ
ليتبي فيما بع ُد أن املسلَّح اتخ َذ ألعاب (الفيديو) مِ َّ
فعلته بالقتل اجلماعي.

تأثير سلبي
ٌ

أوضحت دراس ٌة حديثة أن األلعاب اإللكترونية ،وال س َّيما العنيفة منها ،تؤ ِّثر
سل ًبا يف الشباب ،وتدف ُعهم إلى ممارسة العنف يف الواقع أحيا ًنا؛ لذا جلأ تنظي ُم
داعش إلى إنتاج ٍ
عدد من األلعاب القتالية للتأثير يف مستخدِ ميها ،وتزويدهم
بالعوامل الدافعة إلى العنف؛ متهيدًا الستقطابهم وجتنيدهم يف التنظيم؛ مما
ِ
أدوات قتل وتدمير.
يج ِّردهم من براءتهم ،ويح ِّولهم إلى
تتضمنه من رسائ َل مسمومة ،خط ٌر
األلعاب ،وما
ومن هنا يجب التنبي ُه أن هذه
َ
َّ
كبير يهدِّد مستخدِ ميها ،فهي تصنع حال ًة من االنغماس اجلسدي والعقلي
والوِ جداني جتعل َمن ميارسها مه َّي ًأ لتل ِّقي الرسائل التي تتض َّمنها بسهولة.
األلعاب واسع َة االنتشار؛ لسهولة توا ُفرها عبر الوسائط
وقد أصبحت تلك
ُ

اإلعالمية اجلديدة .ومع التط ُّور ال ِّتقْني بات باإلمكان ممارس ُة األلعاب
اإللكترونية بواسطة الهواتف الذكية ،وصار لها جمهو ٌر عريض من املستخدِ مني
ِّ
املتعطشني إلى ممارستها ،وأصبحت من عادات حياتهم اليومية.
َ
مبؤسساتها املختلفة لتوعية
تتكاتف جهو ُد األسرة واملجتمع والدولة
لذا يجب أن
َّ
الن ْ
وسبل الوقاية منها؛ لقطع الطريق على تكوين
َّشء مبخاطر هذه األلعاب ُ
خاليا إرهابية ،وجتنيب أبنائنا الوقو َع يف أيدي هذه التنظيمات ،واستغاللهم يف
َّ
مخططاتها اإلجرامية.
تنفيذ

دور اإلرهابي
ُ

مييل كثي ٌر من األطفال والشباب إلى القيام بدور الشخصية اإلرهابية يف ألعاب
(الفيديو)؛ نظ ًرا ملا تُتيحه من إثارةٍ ومتعة لهم ،وهي تقدِّم لهم جتارِ َب َمألى
وتغرس يف عقولهم مشاع َر زائف ًة بالبطولة والقدرة على
بالتشويق واملغامرات،
ُ
بعض ألعاب (الفيديو) حت ِّد ًيا حقيق ّيًا
التح ُّكم والسيطرة على اآلخر .وباتت
ُ
ملهارات الالعبني ،وال س َّيما األلعاب العنيفة منها ،مثل :الهجوم على نِقاط
تفتيش عسكرية ،وقتل اجلنود ،وتدمير املد َّرعات .وتُعنى بعض األلعاب
بتجريد الضحايا من إنسانيتهم؛ ومن ثَ َّم يشعر الطف ُل بنشوة االنتصار حيا َل
تدميرهم وقتلهم.
متخصصني لتصميم هذه
التنظيمات اإلرهابية بعلما َء ومبرمجني
وتستعني
ُ
ِّ
األلعاب ،التي تعتمد على العنف واملعارك واحلروب؛ بهدف زيادة التأثير يف
ألعاب أكث َر جاذبية ،مع االهتمام بتقنية
والسلوك ،إضاف ًة إلى تصميم
ٍ
األعصاب ُّ
اإلقناع؛ لالستحواذ على عقول الصغار والناشئةِّ ،
بغض النظر عن مرجع َّياتهم
الفكرية ،و ُهو َّياتهم وانتماءاتهم العِ رقية .ويُذكر أن تواف َر األموال والكفاءات
القادرة على استخدام طرق مبتكرة ومتقدِّمة يف بثِّ الرسائل ،قد ساعد هذه
التنظيمات على حتقيق جناحات واضحة يف هذا املجال.

ُ
الصة القول
ُخ

برزت قدرةُ التنظيمات اإلرهابية يف جتنيد األطفال ،واستغالل براءتهم يف تنفيذ
أعمال إجرامية بواسطة هذه األلعاب اإللكترونية .وهناك إقبا ٌل كبير ملحوظ
يفرض على
على هذه األلعاب لألسف! والتأثُّر بها ،ومحاكاتها يف الواقع؛ مما
ُ
تتأه َب حلماية أبنائها .وعلى احلكومات أن تتو َّلى مسؤولياتها بحماية
األسرة أن َّ
النشء من مخاطر هذه األلعاب ،وكشف هذه احلِ َيل ،والعمل على جتفيف منابع
االنضمام إلى هذه اجلماعات ،مع ضرورة تطوير ألعاب إلكترونية بديلة ممتعة،
وحتارب الفكر املتطرف.
تُث ِّبت القي َم الدينية واألخالقية والوطنية،
ُ
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كيف يخوض تنظيم داعش معاركه؟
وخطط غائبة
منفرة ،وأساليب متكررةُ ،
عقيدة ِّ

ٍ
واسعة من سوريا والعراق التي
أثار مت ُّكن تنظيم داعش من السيطرة على مناط َق
ُ
يقطنها نحو َ
نسمة تساؤالت عدة لدى الباحثني واملهتمني ،وكيف
عشرة ماليني َ
حارب ألكث َر من ألف يوم دون دعم من أيِّ دولة ،وال مساعدة شعبية محلِّية؟
َ
يحارب داعش؟ األساليب العسكرية يف العراق ،وسوريا ،وليبيا،
فجاء كتاب" :كيف
ُ
ومصر How ISIS Fights: Military Tactics in Iraq, Syria, Libya, -
 "and Egyptملؤ ِّلفه عمر عاشور ،والصادر عن جامعة إدنبرة يف سكوتلندا؛ ليقدِّم
ٍ
مفصلة وعميقة ألساليب قتال تنظيم
إجابات علمي ًة عن هذا السؤال ،يف دراسة َّ
ِ
قوات دول تفو ُقه ج ًّدا يف العدد وال ُع َّدة ،وواجه
داعش اإلرهابي ،الذي حارب
ً
أساليب قتالية نوع َّية،
جيوشا نظامية ،صمد أمامها سنوات عدة؛ بسبب ابتكاره
َ
وبسبب األخطاء الفادحة التي ارتكبتها بعض قيادات القوات العسكرية.

جم َع املؤ ِّل ُ
ف يف الكتاب بني العمل امليداني ( 58مقابل ًة شخصية) وحتليل
املصادر األ َّولية لتنظيم داعش (حتليل  228إصدا ًرا ونشرة) ،استوعب فيها
أنشط َة التنظيم اإلرهابي منذ تأسيسه ولغاية مارس 2020م .واهت َّم اهتما ًما
ُ
معارك ال َفلُّوجة،
كبي ًرا باألداء القتالي للتنظيم اإلرهابي يف  17معركة ،منها:
ِ
واملوصل ،وال َّرمادي ،وال َّر َّقة ،والشيخ زويد ،ويف مناط َق أخرى.

متكررة
أساليب
ِّ
ُ

تب ُرز أهمي ُة هذا الكتاب يف أنه يشرح طريق َة عمل تنظيم داعش اإلرهابي يف
مكان آخ َر ،ومن ثَ َّم
ٍ
مكان حتى يظه َر يف
ٍ
حروبه املتكررة ،فهو ال يكاد يُهزَم يف
فإن فه َم أساليبه يُسهم يف القضاء عليه متا ًما ،وال س َّيما أنه يعتم ُد تطبي َق هذه
األساليب باستمرار يف مناط َق شتَّى.
حلَّل املؤ ِّل ُ
ف خمس َة عشر أسلو ًبا عسكر ًّيا ط َّبقها التنظيم اإلرهابي يف البلدات
ص من
وامل ُدن العراقية ،ثم نسخها وط َّبقها يف مناط َق أخرى ،ومن ذلك :التخلُّ ُ
العدد  - 31سبتمبر2021م

التنظيمات املسلَّحة املخالفة له بواسطة االغتياالت ،أو بواسطة االستيعاب،
ونهب أسلحة
وعقد التحالفات إذا كانت قريب ًة منه فكر ًّيا ،وجتني ُد الشباب،
ُ
اجليش النظامي ومخازن اجلماعات املسلَّحة األخرى ،واستعما ُل العبوات

والعمليات
والقنص،
الناسفة ،واألنفاق ،والطائرات املس َّيرة (دون ط َّيار)،
ُ
ُ
االنتحارية ،ونق ُل املعرفة باملهارات العسكرية والقتالية واإلجرائية إلى مسارح
احلرب األخرى.

وعلى الرغم من هزمية التنظيم يف سوريا والعراق ،وحترير األراضي التي كان
يسيطر عليها ،ال يزال التنظيم ُي ِّثل خط ًرا إرهاب ًّيا كبي ًرا يف مناط َق مختلفة
من العالم؛ فبعد ثالثة أسابي َع من إعالن الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب ،القضا َء على تنظيم داعش يف  7أكتوبر 2019م ،أعلن أبو إبراهيم
البغدادي يف قيادة التنظيم اإلرهابي،
الهاشمي القرشي ،الذي َخل َ َف أبا بكر
َّ
يف آخر أكتوبر 2019م ،أن تنظي َمه يسيطر على  14والي ًة يف مناطق نزاع ،متت ُّد
من الكونغو إلى أفغانستان ،مرو ًرا مبوزمبيق وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر
ِ
تواص ُل أفر ُع داعش استخدا َم األساليب التي ط َّورها التنظيم
واليمن ،حيث

الرئيس يف العراق وسوريا.

ُ
سلف داعش ،و ُقتل
يف عام 2010م ُد ِّمر تنظي ُم الدولة اإلسالمية يف العراق ()ISI
الرئيس
أو أُسر  36من كبار قادته البالغ عد ُدهم  42فر ًدا ،وأبلغ "ليون بانيتا"
ُ

السابق لوكالة املخابرات املركزية األمريكية ،أعضا َء الكوجنرس بأن التنظيم
لديه أق ُّل من ألف مقاتل .وبعد أربع سنوات فقط استولى تنظي ُم داعش على
ِ
املوصل ثاني أكبر م ُدن العراق ،حيث هاجمت كتيب ٌة من التنظيم اإلرهابي مدين َة

ِ
املوصل ،وكان يف مواجهتها فرقتان :فرق ٌة من الشرطة العراقية ،وأخرى من
اجليش العراقي .ولم يكن ذلك فريدًا من نوعه ،فقد تك َّرر يف الرمادي والر َّقة
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قراءات

وأجزاءٍ من درنة وسرت ويف الشيخ زويد ،حيث كان لدى التنظيم اإلرهابي تن ُّو ٌع
يف أساليب املواجهات ،لكن لم يكن هناك جنا ٌح يف التخطيط اإلستراتيجي؛ فلم
أي من هذه امل ُدن والبلدات.
يتم َّكن البقاء أو السيطرة على ٍّ

البحث عن تفسير

حاول املؤ ِّل ُ
ٍ
وإجابات عن سؤال مهم ،وهو :كيف استطاع
ف أن يقدِّم تفسي ًرا
تنظي ٌم إرهابي مكروهٌ ومحا َر ٌب على نطاق واسع ،احتال َل عدد كبير من املدن
والبلدات والقرى؟ وكيف استم َّر يف القتال والبقاء ح ًّيا سنوات ِطوال مع مواجهة
حتالف َدولي يض ُّم عد ًدا كبي ًرا من الدول واملنظمات وأكثر من  150جهة فاعلة
مسلَّحة غير حكومية؟
ِ
لتنظيم داعش اإلرهابي دع ٌم
التفسيرات التقليدي َة ال تُفلح هنا ،فليس
إن
ِ
شعبي ،أو دع ٌم خارجي ،وليس هناك دول ٌة ترعاه ،وليس له إستراتيجي ٌة ُمح َكمة،
وال تسنده يف كثير من املناطق جغرافيا َو ْعرة ،كاجلبال والغابات؛ بل خاض
معظم عمل َّياته اإلرهابية يف األراضي امل ُ ِ
املمتدة،
نبسطة ،وأحيا ًنا يف الصحاري
َّ
َ
احلضرية والضواحي! لقد متكن التنظي ُم من إنشاء مِ ظلَّة للجماعات
واألراضي
ٌ
تتحدى الوضع
املتم ِّردة ،وهي مظلة متطرفة عنيفة على نحو غير مسبوق،
َّ
التفسيرات التقليدية لبقاء التم ُّرد.
الراهن بالسالح ،ولذلك ال تنطب ُق عليه
ُ
ً
ُ
تسلسل للمستوى التشغيلي لتنفيذ أساليب داعش ،مما
املؤلف
قدم
من هنا َّ
َ
ِ
والربط بني املستويات
اإلجراءات األسلوبية ،والطرق العملية،
يسمح للقارئ فه َم
والصالت
األسلوبية والتشغيلية والفاعلية القتالية لداعش ،ومعرف َة األمناط
ِّ
الكتاب على أنها دراس ُة حالة.
فيما بينها يف مناطق الصراع التي تناولها
ُ

منفرة وأساليب متكررة
عقيدة ِّ

يفسر تق ُّدم التنظيم اإلرهابي يف بعض معاركه ،وإن كان تق ُّد ًما مؤقتًا ،هو
ما ِّ
نوع األساليب التي استخدمها ،وطرق احلرب التي اعتمدها ،والتح ُّوالت يف
الكتاب بالتفصيل ،إال أن العقيدةَ الفكرية
العمليات التي نفَّذها ،مما عرض له
ُ
للتنظيم كانت ِعب ًئا على أساليبه العسكرية ،فق َّوضت جهوده فيها؛ فهي عقيدةٌ

َ
ٍ
محددة ،وهي
وأطراف
هوامش
من ِّفرة ومتطرفة ،ال جتذب املجنَّدين إال من
َّ
أي اختالف حتى ولو
عقيدةٌ تصنع الكثي َر من األعداء؛ كونها ال تستطيع حت ُّم َل َّ
كان يسي ًرا؛ ومن ذلك ً
احلرب بني داعش والقاعدة ،التي كانت وما زالت
مثل
ُ
مشتعل ًة يف ك ِّل مكان يلتقيان فيه ،على الرغم من أن االختالفات الفكرية بني
التنظيمني اإلرهابيني ضئيلة ج ّدًا.

العودة إلى حرب العصابات

الهوس العقدي الفكري تنظي َم داعش عن معرفة املخاطر احملدقة به،
أعمى
ُ
التنظيمات اإلرهابية ناد ًرا ما كانت
وأسهم يف تدمير ق ُدراته التقليدية؛ إذ إن
ُ
قاتلت قتا َل دولة؛ دون ق َّوة ج ِّوية،
تسيطر على األرض ،فالقاعدة تقول" :إذا
َ
ودون دفاع ج ِّوي ،ومبوار َد محدودة ج ًّدا ،فمن احملتمل أن تفقد األراضي"،
لكن تنظي َم داعش خالف هذه القاعدة؛ ً
أمل يف االستحواذ على املزيد من
املوارد ،واملزيد من القدرة على التجنيد ،ونهب األسلحة واألموال .فسيطرته
والهجمات
على األرض ع َّرضته لكثير من املخاطر املهلكة ،مثل القصف اجل ِّوي،
َ
الب ِّرية من قِ بل القوات الكبرى التي حاربته ،وهو ما حدث على نحو فاعل
بني عامي 2019-2017م ،مما أ َّدى إلى زوال دولته املزعومة .فتح َّول التنظيم
اإلرهابي بعدها إلى أسلوب حرب العصابات ،أو باألحرى عاد إليها ،فصار
مد ًة يسيرة من الوقت ،يسرق َّ
كل
يسيطر على البلدات أو القرى أو األحياء َّ
أسلحة ميكنه احلصو ُل عليها من مراكز الشرطة احمللِّية ،أو من أيِّ مراكز
تفتيش تابعة للجيش ،وينهب املوارد ،ومن ذلك املا ُل والذهب ،ويقتل املتعاونني
ِّ
ليوظفَها ألغراض
مع قوات األمن النظامية ،ويستعرض قوته ،ويو ِّثق عملياته
الدعاية والتجنيد ،ثم ينسحب ليتجن ََّب اخلسائر.
لقد جمعت األساليب القتالية لتنظيم داعش اإلرهابي بني األساليب العسكرية
التقليدية ،وأساليب حرب العصابات ،وأساليب اإلرهاب العنيف ،التي كانت
حت ِّقق نتائ َج سريعة و ُمربك ًة خلصومهم يف بعض األحيان؛ إال أن نتائجها كانت
سريع َة الزوال ً
أيضا؛ إذ ليس لدى التنظيم اإلرهابي إستراتيجي ٌة واضحة مت ِّكنه
من حتقيق أهدافه.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تواصل التحالف

مذكِّ رة تعاون بين التحالف اإلسالمي ومركز الحرب الفكرية

َّ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،يف مق ِّره مبدينة الرياض ،مذ ِّكرةَ تعاون مشترك مع مركز احلرب الفكرية ،يوم األربعاء  11أغسطس 2021م.
وقع
وأ َّكد أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي  /املكلف ،أن هذه املذ ِّكرةَ تأتي يف إطار تعزيز

الشراكة اإلستراتيجية بني التحالف ومركز احلرب الفكرية لوزارة الدفاع ،جتسيدًا للدور الريادي للطرفني يف مكافحة التطرف العنيف ،وتعزيزًا للرؤية املشتركة
ٍ
ٍ
وقائية وعالجية.
مببادرات وبرام َج
بينهما يف محاربة اإلرهاب ،وإسها ًما منهما يف حتصني املجتمعات من ذلك اخلطر
وقال اللواء املغيدي :إن التحالف اإلسالمي مي ِّثل توج ًها إسالم ًّيا وسط ًّيا ملواجهة التهديدات املستم َّرة للتنظيمات اإلرهابية ،ومكافحة التطرف العنيف ،ودعم
السالم واالستقرار يف العالم اإلسالمي ،ويف أرجاء العالم.

التحالف يحتفل باليوم الوطني
ألربع دول من أعضائه

سعادة سفير أوغندا في الرياض
يزور التحالف

أقام مم ِّثلو أربع دول من أعضاء التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
ٍ
احتفاالت مبق ِّر التحالف بالرياض ،مبناسبة اليوم الوطني لبلدانهم،
اإلرهاب،
بحضور األمني العا ِّم للتحالف ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،ومنسوبي التحالف.

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف/
استقبل األم ُ
اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،سعادة سفي َر جمهورية أوغندا
يف اململكة العربية السعودية الس ِّيد إيزاك بيرما سيبوملي والوف َد املرافق له،
يوم  24من أغسطس 2021م ،وبحث معه ُسبل تعزيز التعاون بني اجلانبني
يف مجاالت محاربة اإلرهابَّ ،
واطل َع الوف ُد األوغندي يف زيارته ملق ِّر التحالف
على جهود التحالف ومبادراته ،وأثنى عليها وأشاد بها.

العدد  - 31سبتمبر2021م

فقد احتف َل مم ِّثلو جمهورية باكستان اإلسالمية ،وجمهورية النيجر ،وجمهورية
كوت ديفوار ،وجمهورية الغابون ،باليوم الوطني اخلامس والسبعني لباكستان،
واحلادي والستني لبقية الدول.
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