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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

األمين العام للتحالف يستقبل  رئيس عمليات 
المعلومات في القيادة المركزية األمريكية

واستقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن 
محمد بن سعيد املغيدي، يوم الثالثاء 19 أكتوبر 2021م، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، العقيَد 

أندرو ويسكمان رئيَس عمليات املعلومات يف القيادة املركزية األمريكية، والوفَد املرافق له.
اإلرهاب، يف  التحالف يف محاربة  ل عن جهود  إلى شرح مفصَّ اللقاء  العقيُد ويسكمان يف  واستمع 
املجاالت األربعة )الفكرية، واإلعالمية، والعسكرية، ومحاربة متويل اإلرهاب(، وما يبذله من عمل 
القضايا ذات االهتمام  اللقاء بحُث  التحالف، وجرى يف  الدول األعضاء يف  التعاون بني  يف تنسيق 

املشترك. 
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التحالف اإلسالمي في معرض 
الرياض الدولي للكتاب 2021

إعالم الجماعات اإلرهابية على 
الشبكات اإللكترونية

قراءة الواقع المستقبلي
للتطرف العنيف 

نائب وزير الدفاع الماليزي 
يزور التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

الركن  الطيَّار  اللواء  املكلَّف،  اإلرهاب  العسكري حملاربة  للتحالف اإلسالمي  العام  األمنُي  استقبل 
محمد بن سعيد املغيدي، يوم االثنني 11 أكتوبر 2021م، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، معالَي نائب 
وزير الدفاع املاليزي داتو سري إكمال هشام بن عبد العزيز، والوفَد املرافق له. وبحث اجلانبان ُسبل 

التعاون املشترك بني التحالف اإلسالمي ودولة ماليزيا.
العنيف  التطرُّف  الكبير لدولة ماليزيا يف محاربة اإلرهاب، ومكافحة  املغيدي اإلسهاَم  اللواء  د  وأكَّ
على اختالف أنواعه يف ِمنطقة شرقي آسيا، ومساعيها الدائمة الجتثاث جذور التطرُّف ونبذ العنف. 
وأشاد معالي نائب وزير الدفاع املاليزي باجلهود الكبيرة للتحالف اإلسالمي يف خدمة مصالح الدول 

قه التحالف من إجنازات يف مجاالت عمله املختلفة.  األعضاء، مشيًدا مبا حقَّ



سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  برعاية 
ولي  الدَّ الرياض  معِرض  انطلق  العزيز،  عبد  بن 
للكتاب يف األول من شهر أكتوبر 2021م، واستمر 
دار  ألف  العاشر منه، وحظي مبشاركة قرابة  إلى 
28 دولة يف  نشر عربية وأجنبية، تنتمي إلى نحو 
بوصفه  ا،  مهّمً ثقافّيًا  حدًثا  املعِرض  ويَُعدُّ  العالم. 
يف  تقام  التي  العربية  الكتب  معارض  أهمِّ  أحَد 
املبيعات،  وحجُم  ار،  الزوَّ عدُد  حيُث  من  املنطقة، 
النشر  أبرز دور  الثقافية، ومشاركُة  وتنوُّع برامجه 

ولية. العربية واإلقليمية والدَّ

العسكري حملاربة  التحالُف اإلسالمي  وقد شارك 
بجناح  املهم،  ولي  الدَّ املعِرض  هذا  يف  اإلرهاب، 
أمراَء  من  بارزًة،  فيه شخصياٍت  واستقبل  خاص، 
ول األعضاء املعتَمدين  ووزراَء وُسفراء، وممثِّلي الدُّ
اململكة  مواطني  من  ار  الزوَّ وآالَف  التحالف،  لدى 
كلِّ مكان.  املعِرض من  زوار  إلى  واملقيمني إضافًة 
لع اجلميُع على إصدارات التحالف التي تشمل:  واطَّ
"مجلَّة التحالف، ونشرة متحالفون، وتقارير َدولية، 
ُمسهب  شرح  إلى  واستمعوا  كتاب"،  يف  وقراءة 
يف  وجهوده  عمله،  ومجاالت  التحالف،  ألنشطة 

محاربة التطرُّف واإلرهاب. 

قائمة الزوار
كلٍّ  على  التحالف  جناح  ار  زوَّ قائمُة  اشتملت 
تركي  األمير  امللكي  السموِّ  صاحب  األمراء:  من 
فيصل  امللك  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  الفيصل، 
السموِّ  وصاحب  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 
عبد  بن  سلمان  بن  فهد  بن  أحمد  األمير  امللكي 
وصاحب  الشرقية،  امِلنَطقة  أمير  نائب  العزيز، 

السمو امللكي عبد اإلله بن عبد الرحمن بن ناصر 
بن  بن سلمان  بندر  األمير  العزيز، وسمو  بن عبد 
محمد آل سعود، وسمو األمير خالد بن ثنيان آل 
بن  العزيز  عبد  بن  فيصل  األمير  وسمو  سعود، 
عيَّاف، أمني منطقة الرياض. ومن الوزراء: معالي 
ومعالي  العدل،  وزير  الصمعاني  وليد  الدكتور 
محافظ  العوهلي  عبدالعزيز  بن  أحمد  املهندس 
ومعالي  العسكرية،  ناعات  للصِّ ة  العامَّ الهيئة 
ماجد  الدكتور  املكلَّف  اإلعالم  وزير  التجارة  وزير 
الثقافة  القصبي، والوفد املرافق له، ومعالي وزير 

بدولة فلسطني الدكتور عاطف أبو سيف.

بن  فيصل  السيد  السموِّ  صاحب  فراء:  السُّ ومن 
اململكة،  لدى  ُعمان  آل سعيد سفير سلطنة  تركي 
الشيخ  اململكة  لدى  الكويت  دولة  سفير  وسعادة 
باح، وسعادة سفير دولة فلسطني  علي اجلابر الصَّ
السفير  باسم عبداهلل اآلغا، وسعادة  اململكة  لدى 
توماس ليد بول، سفير مملكة النرويج لدى اململكة.

الدكتور  الشيخ  معالي  البارزة:  الشخصيات  ومن 
الرئيس  السديس  العزيز  عبد  بن  الرحمن  عبد 
واملسجد  احلرام  املسجد  شؤون  لرئاسة  العامِّ 
قائد  الدعيج  علي  الدكتور  اللواء  وسعادة  النبوي، 
كلِّية امللك فهد األمنية، والوفد املرافق له، ومعالي 
جامعة  رئيس  العامري  أحمد  الدكتور  األستاذ 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومعالي الدكتور 
عبداملجيد بن عبداهلل البنيان رئيس جامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية.

الدول  ممثِّلي  من  وفًدا  أيًضا  التحالُف  واستقبل 
األعضاء املعتَمدين لدى التحالف.

المشاركة األولى 
اللواء  ف  املكلَّ للتحالف  العامُّ  األمني  ح  صرَّ
هذه  أن  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  ار  الطيَّ
محلِّية  معارَض  يف  للتحالف  األولى  هي  املشاركَة 
إطار  يف  وتأتي  والكتاب،  بالثقافة  َمعنيَّة  وَدولية 
وعي التحالف بأهمية اجلانب الثقايف يف محاربة 
وحماية  املتطرفة،  املفاهيم  وتصحيح  اإلرهاب، 

املجتمع وحتصينه من مخاطرها. 

إلى  ل  حتوَّ التحالف  جناح  أنَّ  العامُّ  األمني  د  وأكَّ
اإلرهابية،  األفكار  لدحض  ة  مهمَّ ثقافية  ة  ِمنصَّ
العالم  املتربِّص بدول  بآثار هذا اخلطر  والتعريف 
ار من مختِلف اجلنسيَّات والفئات  كلِّها، وجذَب الزوَّ
إلى  مشيًرا  الشباب.  فئاِت  سيَّما  وال  الُعمرية، 
يف  استُثمَر  كبيًرا،  إقبااًل  شهد  التحالف  جناح  أن 
واإلعالمية  الفكرية  باإلصدارات  اجلمهور  تعريف 
للتحالف، التي تهِدُف إلى كشف حقيقة اجلماعات 
وفكرية  علمية  أُسٍس  َوفَق  املتطرفة  اإلرهابية 
وإعالمية، يكتب فيها مجموعٌة من النَُّخب الثقافية، 

والفكرية، واإلعالمية، واالقتصادية، والعسكرية.

وأوضح اللواء املغيدي أن التحالف يسعى، بالشراكة 
إلى  ولية،  الدَّ مات  واملنظَّ الصــديـقــة  ول  الـــدُّ مــــع 
خطاب  وصناعة  اإلرهابي،  الفكر  ُشبهات  تفنيد 
إعالمي مـشــترك؛ يردُّ على الفكر املتطرف، ويبنيِّ 

ر الـرأَي العام بأخطاره. زيفه وكذبه، ويبصِّ

يتضاعف  التحالف  مكتبة  ار  زوَّ عدد 
عقَب المشاركة في معِرض الكتاب

ار مكتبة التحالف يف املوقع اإللكتروني  ازداد عدُد زوَّ

مشاركات

التحالف اإلسالمي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
 حضور متميز واحتفاء كبير لشخصيات بارزة
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مشاركة  عقَب   ،%700 بلغت  بنسبة  للتحالف 
ولي للكتاب. وَوفًقا  التحالف يف معِرض الرياض الدَّ
لدراسة أجرتها حديًثا َوحدةُ الرصد التابعة لإلدارة 
ار مكتبة  اإلعالمية للتحالف؛ للمقارنة بني عدد زوَّ
ارتفاع  تبنيَّ  وبعده،  الكتاب  معِرض  قبل  التحالف 
أن  يعني  مما  الكبيرة؛  النسبة  بهذه  ار  الزوَّ ر  مؤشِّ
احلَمالت التعريفية التي قام بها التحالُف يف أثناء 
مشاركته األولى باملعِرض آتت ثمارها، وأن أعداًدا 
كبيرة من اجلماهير باتت أكثر تطلًُّعا ملعرفة املزيد 
عن جهود التحالف يف مكافحة اإلرهاب، ومطالعة 

إصداراته املتميِّزة يف هذا املجال.

سبتمبر  من  األول  بني  ما  ة  املدَّ الدراسُة  وَشِملَت 
2021م حتى الثامن عشر منه، عيِّنًة زمنية ملعرفة 
وأظهرت  املعِرض،  بداية  قبل  املكتبة  ار  زوَّ عدد 
ار قد زاد على نحو الفت كما  نتائجها أن عدد الزوَّ

هو موضح يف اجلدول البياني أدناه.

مشاركة التحالف في المعِرض بعيون 
حافة ووسائل اإلعالم السعودية الصِّ

أنشطة  مع  السعودية  اإلعالم  وسائُل  تفاعلت 
اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف 
ولي للكتاب 2021م، ورصدت  مبعِرض الرياض الدَّ
َصحيفة   17 من  أكثَر  للتحالف  اإلعالمية  اإلدارة 
األنباء،  وكاالت  عن  فضاًل  إلكترونّيًا،  وموقًعا 
أنشطة  بإبراز  ت  اهتمَّ التي  التلفزة؛  وقنوات 

التحالف يف املعِرض.

ة،   ومن أبرز هذه الصحف: )الرياض، واملدينة، ومكَّ
وُعكاظ، واليوم، واخلليج(. 

ومن املواقع اإللكترونية: )صحيفة َسبق اإللكترونية، 
الرسمي  واملوقع  اليوم،  للسعودية  الرسمي  واملوقع 
واملوقع  اإللكترونية،  إلعالميون، وصحيفة احلدث 
شؤون  لرئاسة  ْقمية  الرَّ ات  واملنصَّ اإللكتروني 

املسجد احلرام واملسجد النبوي(.

السعودية،  األنباء  )وكالة  األنباء:  وكاالت  ومن 
ووكالة أنباء منظمة التعاون اإلسالمي(. 

والقنـاة  اإلخباريـة،  )قنـاة  التِّلفازيـة  القنـوات  ومـن 
السـعودية(.

وذكرت )صحيفة اجلزيرة( أن من إيجابيات معِرض 
العام، تخصيَص جناح  للكتاب هذا  ولي  الدَّ الرياض 
ًة لعرض ُحزمٍة مضيئة من ُمنجزنا األمني  كبير ِمنصَّ
العاملي، مع أصدقائنا من الدول الشقيقة والصديقة، 
وهو )التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب( 
سه سموُّ ولي العهد األمير محمد بن سلمان  الذي أسَّ
محمد  الركن  الطيَّار  اللواء  ويقوُده  2015م،  عام 
اد  لروَّ فيَّاضة  شروًحا  م  يقدِّ إذ  املغيدي؛  سعيد  بن 
اإلرهاب،  مكافحة  يف  التحالف  جهود  عن  املعِرض 

الذي تقوده اململكُة باقتدار مشهود. 

والقيادة  اإلسالمي  )التحالف  عنوان  وحتت 
)صحيفة  يف  املاجد  إبراهيم  كتب  السعودية( 
من  العسكري  اإلسالمي  التحالف  يَُعدُّ  اجلزيرة(: 
جناحات بالدنا وقيادتنا، وهي دوًما يف سباق مع 
للمملكة  وليس  ة،  األمَّ لكلِّ  األمن  لتحقيق  الزمن 
ولية إال دليٌل على  فحسب. وما هذه اإلشاداُت الدَّ
أننا، بفضل اهلل تعالى، لنا الريادة املـُطلَقة يف قيادة 

عاملنا العربي واإلسالمي.

الشيخ  معالي  زيارة  الرياض(  )صحيفة  وأبرزت 
ديس، التي جاءت يف اليوم  الدكتور عبد الرحمن السُّ
األخير للمعِرض، وتأكيَده أهميَّة الكتاب يف تثقيف 
التحالف يف مواجهة اإلرهاب، ومكانة  ة، ودور  األمَّ
احلرمني الشريفني ورسالتهما السامية، وجهود ُوالة 

األمر حفظهم اهلل يف ُعمرانهما وتطويرهما.

باإلصدارات  السعودية(  األنباء  )وكالة  ت  واهتمَّ
)العربية  الثالث  باللغات  التحالُف  يوزِّعها  التي 
محاربة  يف  صة  املتخصِّ والفرنسية(  واإلجنليزية 
الفكر اإلرهابي، موضحًة أن التحالف وزَّع أكثر من 

املعِرض، وهو رقٌم كبير  ار  زوَّ ألَف نسخة على   20
من  عدد  أكبر  تعريف  على  التحالف  حرص  يؤكِّد 
اجلمهور بأنشطته، وإعطائهم ُجرعات حتصينية من 
م الذي  األفكار املتطرفة. وسلَّطت الضوء على املجسَّ
ار، والشاشة التفاعلية  مه التحالف جلذب الزوَّ صمَّ

التي تُظهر أبرز أهدافه وإصداراته وإجنازاته.

وبيَّنت )صحيفة َعسير( أن أحد املسارات النوعية 
للكتاب، حتوُّله  ولي  الدَّ الرياض  ملعرض  املـُصاحبة 
ة لدحِض األفكار اإلرهابية؛  ة ثقافية مهمَّ إلى ِمنصَّ
العسكري  اإلسالمي  للتحالف  الفاعلة  باملشاركة 
ار من  حملاربة اإلرهاب؛ إذ حَرَص على تعريف الزوَّ
اجلنسيَّات والفئات الُعمرية املختلفة، بهذا اخلطر 

املتربِّص بكلِّ دول العالم، وما يبذل يف مكافحته.

يحمله  مبا  اإللكترونية(  سبق  )صحيفة  وأشادت 
ة  التحالف من رسائَل ثقافيٍة وفكرية وإعالمية مهمَّ
ار يجدون كلَّ  يف جناحه مبعِرض الكتاب، وأن الزوَّ
اإلجابات عن تساؤالتهم بخصوص إسهام التحالف 
أن  إلى  مشيرًة  لإلرهاب،  ي  التصدِّ يف  وأنشطته 
اململكة  من  مببادرة  جاء  الذي  التحالف،  إنشاء 
ول  العربية السعودية، يهِدُف إلى توحيد جهود الدُّ

اإلسالمية يف مواجهة التطرف واإلرهاب.

جمعية  من  وفًدا  أن  إعالميون(  )موقع  وذكر 
اإلعالميني السعوديني زار جناح التحالف مبعِرض 
من  استقبال  وحسَن  وترحيًبا  كرًما  ولقَي  الكتاب، 
املسؤولني عن اجلناح، وحصل الوفُد على عدٍد من 
إصدارات التحالف التي أُودَعت يف مكتبة اجلمعية، 
اجلمعية أعضاءُ  منها  يستفيُد  مراجَع   كونها 

ار مكتبتها. وزوَّ

موقعها  يف  خليجيون(  )صحيفة  وعرضت 
مشاركة  عن  )فيديو(  ًرا  مصوَّ مقطًعا  اإللكتروني 
متميِّزة  أنها مشاركٌة  مؤكِّدة  املعِرض،  التحالف يف 

تستحقُّ اإلشادة. 

مشاركات

مقارنة بني عدد الزائرين وتصفح مكتبة التحالف يف املوقع اإللكتروني قبل املشاركة يف معرض الرياض الدولي للكتاب وبعدها

517

60

الزائرون بعد املعرض

عدد الزائرين قبل املعرض وبعده

الزائرون قبل املعرض

792

101

التصفح بعد املعرض

عدد التصفح قبل املعرض وبعده

التصفح قبل املعرض
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أضـواء وأصداء فــي جــنــاح     التحـالف بمعرض الكتـاب
مشاركات

 صاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية، يزور جناح التحالف

 سفير دولة الكويت لدى اململكة
 الشيخ علي اخلالد اجلابر الصباح

يزور جناح التحالف

معالي املهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي 
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية

أمام مجسم التحالف

معالي الشيخ السديس: "التحالف اإلسالمي 
واجهة حلماية األمة من األفكار الضالة ومنبًرا 

للوسطية واالعتدال".

سعادة السفير توماس ليد بول، سفير مملكة 
النرويج لدى اململكة

الشيخ عائض القرني: "جهود كبيرة تبذلها 
اململكة يف خدمة اإلسالم واملسلمني".

معالي وزير الثقافة الفلسطيني  د. عاطف أبو سيف. 
وسعادة سفير فلسطني لدى اململكة السيد باسم 

عبداهلل األغا

معالي الوزير  الدكتور ماجد القصبي
يستمع إليجاز عن التحالف وجهوده
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صاحب السمو امللكي األمير / أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز
نائب أمير املنطقة الشرقية

اللواء املغيدي  ُيهدي إلى األمير خالد بن ثنيان آل 
سعود مطبوعات  التحالف

صاحب السمو امللكي األمير عبد اإلله بن عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز يبدي إعجابه 

بجهود التحالف  وإصداراته

صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد 
سفير سلطنة ُعمان لدى اململكة

 ممثلو دول التحالف يف
معرض الرياض الدولي للكتاب

سعادة اللواء د. علي الدعيج، قائد كلية امللك 
فهد األمنية والوفد املرافق له.

سمو األمير 
بندر بن سلمان بن محمد آل سعود

 سمو األمير فيصل بن عبد العزيز بن عّياف أمني منطقة الرياض
يتسلم مجموعة من إصدارات التحالف 

أضـواء وأصداء فــي جــنــاح     التحـالف بمعرض الكتـاب
مشاركات
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محاضراتنا

الشبكات  على  اإلعالمية  الوسائل  من  كثيًرا  اإلرهابية  اجلماعاُت  متتلك 
اإللكترونية؛ تبثُّ فيها سمومها، وتنشر عقائدها، وتروِّج أُطروحاتها، وتستقطب 
ما مييل  أغلَب  التي تشمل  رؤاها،  وتبنِّي  أفكارها،  لَقبول  وتهيِّئهم  عناصرها، 
ههم إلى أساليب اإلرهاب  إليه الشباب، ثم تنقلهم إلى منظومتها العنيفة، وتوجِّ

فكرّيًا وَميدانّيًا. 

اإلرهاب،  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالُف  أقام  املوضوع  هذا  وخلطر 
ه يف مدينة الرياض، محاضرًة بعنوان: )حتليل موادِّ اجلماعات اإلرهابية  مبقرِّ
جمهورية  ممثُِّل  تيجان  مختار  م  املقدَّ مها  قدَّ اإللكترونية(،  الشبكات  على 
سيراليون لدى التحالف، يف يوم الثالثاء 28 من سبتمبر 2021م. تناولت أثر 
هذه املوادِّ يف حتقيق أهداف التنظيمات اإلرهابية؛ مثل: نشـر الفكـر املتطرف، 
ودراسة  والتخطيط،  والتحريض  األموال،  وجمع  والتدريب،  التجنيد  وأعمال 
وتنظيم  القاعدة،  وتنظيم  الشباب،  حركة  هي:  جماعات  أربع  على  تطبيقية 

داعش، وجماعة بوكو حرام.

حركة الشباب
م تيجان مجلََّة "جايدي متاني" التي تُصدرها حركة  يف البداية استعرض املقدَّ
هة  موجَّ وهي  الشوارع"،  "إرهاب  بالعربية  وتعني  السواحلية،  باللغة  الشباب 
هي  السواحلية  اللغُة  حيث  وتنزانيا؛  وأوغندا  كينيا  يف  احلركة  جمهور  إلى 
باللغة  نسخًة  احلركة  وتُصدر  الثالث.  الدول  هذه  ان  سكَّ بني  التخاطب  لغُة 
اإلجنليزية؛ مستهدفًة الناطقني بها يف كينيا والبلدان املجاورة. وحتتوي املجلَّة 
جلذب  عال؛  احترايف  بتصميم  وتخرج  اقة،  برَّ وشعارات  توضيحية،  رسوم 

الشباب ملطالعة مضامينها، والتأثُّر مبوضوعاتها.

ان املسلمني يف تلك الدول  ويؤكِّد احملاضُر أن املجلَّة تسعى إلى استدراج السكَّ
القرآن  آليات  خاطئة  بتأويالٍت  الفاسدة؛  وعقيدتها  املنحرف،  نهجها  إلى 
شرقيِّ  يف  املزعومة  اخلالفة  بإقامة  وعٍد  مع  لنصوصه،  وحتريٍف  الكرمي، 
إفريقيا واملناطق احمليطة بها. وتُعنى املجلَّة مبوضوعات تهميش املسلمني يف 

كينيا، والزعم بتواطؤ الدولة مع الُقوى األجنبية الستهدافهم واضطهادهم؛ مما 
يجعلهم ساخطني على حكومتهم، ناقمني على وطنهم، غيَر راضني عن واقعهم، 
ومن ثَمَّ يصبحون صيًدا سهاًل لتلك احلركة، ووكالَء لها يف البلد الذي يقُطنون 

فيه، للقيام بأيِّ عمل إرهابي يُطلَب منهم، داخل كينيا أو خارجها.

م تيجان إلى أن املجلَّة تستغلُّ األجواَء املشحونة باالضطراب؛ لتغذية  وأشار املقدَّ
نات املجتمع، وشحن األقلِّيات جتاه  ان، ونشر الكراهية بني مكوِّ الِفتنة بني السكَّ
الصوماليني  مع  املثال  سبيل  على  ما حدث  وهو  االضطهاد،  بزعم  لطات  السُّ
من أصول كينية؛ إذ دَعتهم صراحًة حلمل السالح والدفاع عن أنفسهم. ولم 
د على غسل أدمغة الكينيني من أصول صومالية فحسب؛  يقتصر الشحُن املتعمَّ
بل استهدف أيًضا املسلمني الكينيني؛ الستقطابهم يف حملتها املزعومة لتحرير 
جموع املسلمني املضطَهدين يف كينيا. وترفض املجلَّة فكرة الدميوقراطية رفًضا 
ر من ميارسها، وترى أنه من الواجب  ين، وتكفِّ قاطًعا، وتؤكِّد تعارَضها مع الدِّ
ي للكَفرة ومحاربتهم؛ إرضاًء هلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، وسعًيا  التصدِّ

للشهادة يف سبيل اهلل.  

َي  توخِّ املواطنني  من  فطلبت  األساليب،  لهذه  األمنية  األجهزةُ  تنبَّهت  وقد 
احلذر، وعدم التأثُّر بهذه األفكار املنحرفة، أو االنضمام إلى احلركات الضالَّة، 
ان؛  دة جتاه بعض السكَّ ل بعض اإلجراءات املتشدِّ ات األمنية، وحتمُّ ودعم القوَّ
رجال  مع  لطات  السُّ تواصلت  وقد  واستقرارها.  البالد  أمن  إذ هدفها حمايُة 
ين حلثِّهم على اإلسهام اجلاد يف مكافحة التطرف، وحتصني املسلمني من  الدِّ
األفكار الفاسدة؛ للحيلولة دون انضمام الشباب إلى هذه احلركات، والتورُّط يف 

عملياٍت إجرامية تُوِقعهم حتت طائلة القانون. 

جماعة  أطروحات  يرفضون  املعتدلني  املسلمني  علماء  فإن  ذلك،  عن  فضاًل 
ين اإلسالمي، القائمة  الشباب، مؤكِّديَن أنها تتعارض كلّيًا وجزئّيًا مع تعاليم الدِّ

على التسامح والوسطية واالعتدال واالعتراف بحقوق اآلخر. 

إعالم الجماعات اإلرهابية على الشبكات اإللكترونية
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تنظيم القاعدة 
م تيجان للحديث عن مجلَّة "إنسباير" اإللكترونية، إحدى األذُرع  ثم انتقل املقدَّ
أهداُفها  تتجاوز  والتي  2010م،  عام  التي صدرت  القاعدة،  لتنظيم  اإلعالمية 
ُخصوم  على  النفسية  احلروب  شنَّ  لتشمَل  اخلبري؛  اإلعالَم  وخصائصها 
يف  لها  التابعة  واجلماعات  القاعدة،  فروع  جميع  نشاط  تُبرز  وهي  التنظيم، 
د بني  مختِلف املناطق. وتصُدر املجلَّة باللغة اإلجنليزية؛ سعًيا لنشر الفكر املتشدِّ

ائها يف الواليات املتحدة وبريطانيا. قرَّ

مت(،   وأشار تيجان إلى مقاٍل نشرته املجلَّة يف عددها الثاني عشر، بعنوان )حتطَّ
مت، وأنها فقَدت  يحمل دالالت بأن هيبَة الواليات املتحدة األمريكية قد حتطَّ
تها وسطوتها، وتهاوى اقتصاُدها؛ بعد هجوم 11 سبتمبر 2001م، الذي شنَّتُه  قوَّ

القاعدة بقيادة أسامة بن الدن، على بُرَجي التجارة العامليني. 

مبواصلة  اإلرهابية  اجلماعات  لقادة  السابقَة  التصريحاِت  املجلَّة  وأبرزت 
االنتقام، وتنفيذ هَجماٍت أخرى على أهداف أمريكية، وعلى ُحلفائها وداعمي 
رت  ذ الحًقا، مثل: تفجير قطار مدريد عام 2004م؛ إذ ُفجِّ مصاحلها، وهو ما نُفِّ
اب؛ مما أسفر عن قتل 191  7 قنابَل من أصل عشر، يف أربعة )قطارات( للركَّ

شخًصا، وإصابة نحو 1800 شخص.

نتائَج  لتحقيق  القتالية؛  واإلرشادات  املعلومات  لتبادل  قسًما  املجلَّة  ص  وتخصِّ
القتال  يف  للراغبني  دَعواٍت  مع  املنفردة(،  )الذئاب  هَجمات  بنتائج  شبيهٍة 
وإنهاك  والعسكريني،  األمريكيني  املدنيني  مبهاجمة  واالهتمام  له،  باالستعداد 

املوارد االقتصادية للدولة.

للتجنيد  مركز  على  الناَر  العزيز"  عبد  "محمد  اإلرهابي  أطلق  لذلك،  ونتيجًة 
بوالية  تشاتانوغا  مدينة  يف  البحرية،  يف  االحتياط  جلنود  وُمنشأٍة  العسكري، 
البحرية  ُمشاة  من  أربعٍة  مقتُل  عنه  نتج  مما  2015م،  يوليو   16 يف  تينيسي، 
ات البحرية. وقال مديُر مكتب التحقيقات االحتادي  األمريكية، وجنديٍّ من القوَّ
األمريكي "جيمس كومي" يف تعقيبه على احلادث: إن ما قام به املهاجُم، إمنا هو 

نتيجٌة لتأثير الدعاية اإلعالمية لتنظيم إرهابي أجنبي.

األمريكية،  املتحدة  للواليات  القاعدة  تنظيم  ُمعاداة  أسباَب  تيجان  م  املقدَّ وبنيَّ 
وزيادة العمليات اإلرهابية كما ذكرتها املجلَّة يف اآلتي:

الكافرة،  األنظمة  املتحدة يف دعم  الواليات  لنهج  الشديد  التنظيم  أواًل: رفض 
الشريعة  بقوانني  استبدلت  التي  العربية  والدول  إسرائيل،  دولة  رأسها  وعلى 

اإلسالمية القواننَي الغربية.

ات األمريكية على األراضي العربية، وال  ثانًيا: رفض التنظيم القاطع لوجود القوَّ
سيَّما بعد حرب اخلليج.

به،  املرتبطة  واجلماعات  التنظيم  لعناصر  املتحدة  الواليات  مناهضة  ثالًثا: 
واعتقال أعضائه ومحاكمتهم وَسجنهم. 

وتؤكِّد املجلَّة أن احلرب ال تتعلَّق بالقاعدة واألمريكيني فحسب؛ بل هي حرٌب 
ةٌ إلى قيام الساعة. رك، واإلميان والكفر؛ لذا فإنها مستمرَّ بني التوحيد والشِّ

وتبدو العبارةُ صحيحة يف ظاهرها؛ إذ إن عمليَّات مناهضة التنظيم لم ترَدعُهم 
عن إجرامهم، أو تدفعهم إلى مراجعة أفكارهم، وكلَّما ُقتل زعيم أو قائد يكون 

البديُل جاهًزا ليكمَل املسيرة.

للواليات  الَعداء  يجمعهم  زعماءُ  القاعدة  تنظيم  قيادة  على  تعاقَب  فقد 
ابن  ام، وأسامة  بها، مثل: عبد اهلل عزَّ رر  املتحدة، والرغبُة يف إحلاِق الضَّ

الدن، وأمين الظواهري.

تنظيم داعش
مجلَّة  أوُل  هي  "داِبق"  مجلَّة  أن  تيجان  م  املقدَّ أوضح  فقد  داعش،  إعالُم  أما 
رسمية للتنظيم، والسمها داللة دينية ظاهرة؛ إذ يرجُع لقرية قرَب مدينة حلب 
ى )داِبق(، وقعت فيها معركُة )َمرج دابق( الشهيرة بني العثمانيني  السورية تُسمَّ
واملماليك، فضاًل عن معركة فاصلٍة يف آخر الزمان ستقع يف تلك القرية. صدر 
ًنا موضوًعا رئيًسا عن )عودة اخلالفة(  العدُد األول منها يف يوليو 2014م، متضمِّ
تقع حتت سيطرة  التي  املناطَق  )دولة اخلالفة(، وتضمُّ  وعلى غالفها خريطة 

التنظيم يف سوريا والعراق.

البغدادي"  بكر  "أبي  املزعوم  أميرهم  األول مبقوالت  املجلَّة يف عددها  احتفت 
األراضي  يف  الشرعية  لطة  السُّ هي  اخلالفة  أن  فيها  د  أكَّ التي  داعش،  زعيم 
املجلَّة  وطالبت  ويُقتَل.  سيُقاتَل  األمر  هذا  يُعارض  ومن  إمرته،  حتت  الواقعة 
الوالء والطاعة، ودَعت أنصاَرها يف املناطق  القبائَل يف سوريا بتقدمي فروض 
ة إلى أصحاب  هت دَعواٍت خاصَّ األخرى إلى الهجرة إليها يف أسرع وقت، ووجَّ
وقد  التنظيم،  إلى  لالنضمام  الدولة؛  بناء  على  تُساعد  التي  املتميِّزة  املهارات 
دين داخَل سوريا وخارجها، وال  وجدت هذه الدعوة صًدى لها يف أوساط املتشدِّ
سيَّما املقيمني يف العالم الغربي؛ فقد توافد آالُف الشباب من أنحاء العالم إلى 

معسكرات التنظيم يف سوريا.

وأرجع احملاضُر إقباَل الشباب الغربي على الهجرة إلى التنظيم، إلى مشكالت 
شباُب  نشأ  حيث  األوروبي،  املجتمع  يف  االندماج  ضعف  عن  ناجتة  هيكلية 
وتَنقُصها  االقتصادي،  الكساَد  تُعاني  فقيرة  بيئٍة  يف  الدول  هذه  يف  املسلمني 
ُرهاب  إلى مشكلة  والعمل، إضافًة  التعليم  املتكافئة يف احلصول على  الفرص 
الدول  يف  للمسلمني  كثيرًة  ُمضايقاٍت  سبَّبت  التي  )اإلسالموفوبيا(  اإلسالم 
الغربية؛ مما دفعهم للبحث عن ُهويَّة جتمعهم. ويف ظلِّ وعود كاذبٍة بحياة أفضل، 
ودولة يُقام فيها شرع اهلل حتت راية اخلالفة اإلسالمية؛ ُخدع كثيٌر من الشباب، 

وهاجروا لالنضمام إلى معسكرات التنظيم يف سوريا. 

جماعة بوكو حرام
"بوكو حرام" يف تويتر، تسأل عن  م تيجان إلى تغريدة على حساب  أشار املقدَّ
عدد الطائرات التي ميتلكها الرئيس، والوظائف التي كان من املمكن توفيُرها 
للمواطنني بثَمن هذه الطائرات، واختُتمت التغريدة بـ "جاءت بوكو حرام إلنقاذكم، 

ولتكوَن طوَق جناة لكم".

د أن هذه التغريدةَ تشير إلى جانٍب من إستراتيجية "بوكو حرام" يف جذب  وأكَّ
عناصرها؛ ففيها إشارةٌ إلى اخللل يف ترتيب أولويات احلكومة، وعدم االكتراث 
مُبعاناة الفقراء، وإنفاق األموال على شراء الطائرات الرئاسية، بداًل من استثمار 

قيمتها يف توفير فرص عمل للشباب.

للمُدن  د  املتعمَّ واحلرق  املدارس،  ب  طالَّ خطف  بحوادث  حرام"  "بوكو  وتقوم 
املنشآت  على  والهَجمات  وغيرها،  أبوجا  مدينة  يف  والتفجيرات  والبلدات، 
العسكرية، ومراكز الشرطة؛ إلثبات عدم ُقدرة احلكومة النيجيرية على توفير 
مال جتتهد اجلماعُة يف تقدمي تأويالٍت خاطئة  األمن وحماية املواطنني. ويف الشَّ
آليات مختارة من القرآن، يكون لها صًدى يف قلوب الشباب؛ إذ إن أغلبهم من 

املسلمني، وميكن استدراُجهم بسهولة إلى القتال بهذه الطريقة.

ويف جانب آخر، جُتبر احلركة ضحاياها على االنضمام إلى ُصفوفها، وال سيَّما 
مقرِّ  على  واالستيالء  احلكومة،  لقتال  العمل؛  من  والعاطلني  املسلم،  الشباب 
لطة السياسية؛ إلقامة دولة الشريعة. وقد أدَّت حالُة الرعب والضعف لدى  السُّ
ان املناطق النائية يف نيجيريا؛ إلى التحاقهم بصفوف اجلماعة، أو مغادرة  سكَّ

ُقراهم والعيش يف مخيَّمات النازحني؛ خوًفا على أرواحهم وأرواح أَُسرهم. 

محاضراتنا
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يف  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  بالتحالف  الفكرية  اإلدارة  عقدت 
بعنوان"  عمل  ورشَة  2021م،  أكتوبر   13 األربعاء  يوم  الرياض  مبدينة  ه  مقرِّ
)قراءة الواقع املستقبلي ملنظومة التطرف العنيف بعد جائحة كورونا(، أدارها 
الدكتور عبد اهلل بن سعيد الدوه من منسوبي التحالف، وذلك بحضور األمني 
املغيدي، وممثلي  بن سعيد  الركن محمد  الطيار  اللواء  املكلف  للتحالف  العام 
الدول األعضاء يف املجال الفكري. وقد بدأت الورشة بالترحيب باألمني العام 
يف  الورشات  هذه  مثل  إقامة  أهمية  وبيان  الورشة،  يف  واملشاركني  للتحالف 
بعد  العنيف  التطرف  جماعات  تنهجها  قد  التي  والطرق  الوسائل  استشراف 

جائحة كورونا يف ضوء احملورين:

واقع التطرف العنيف ومستقبله فيما بعد جائحة كورونا.. 1

بجماعات . 2 وتنظيمّيًا  فكرّيًا  عالقته  ومدى  الفردي،  اإللكتروني  اإلرهاب 
التطرف العنيف. 

واقع الجماعات المتطرفة
استهلَّ الدكتور الدوه الورشة بطرح عدة تساؤالت منها: هل ستبقى جماعات 
التطرف العنيف متصلة تنظيمّيًا وإدارّيًا ومالّيًا وفكرّيًا بقياداتها أم سيحصل 

هناك حتوالت يف منظومتها؟ 

وهل ساعدت جائحة كورونا يف رسم خطط جديدة يف مرجعياتها وأساليبها 
ووسائلها اإلرهابية؟

وهدفت اجللسة إلى قراءة واقع اجلماعات املتطرفة بعد جائحة كورونا، وكذلك 
العنيف،  التطرف  وجماعات  الفردي  اإللكتروني  اإلرهاب  بني  العالقة  مدى 
وصواًل إلى وضع خطة إستراتيجية ملستقبل التطرف العنيف يف ضوء واقعها. 
إلى أهمية املوضوع ما  الورشة، وقد أشاروا  للمشاركني يف  النقاش  وقد فتح 

عًة؛ ملعرفة طريقة  أواًل قراءًة موسَّ التطريف  للفكر  يحتِّم أن يكون هناك قراءةٌ 
تفكير جماعات التطرف العنيف، من أجل مواجهة الفكر بالفكر، وألن قراءة 
ومرجعياٍت،  وأدبياٍت،  ووسائاًل،  وأساليَب،  فكًرا،  ومعرفته  التطريف  واقعهم 
إدراك  إن  إذ  املستقبل،  يف  هؤالء  به  يقوم  أن  ميكن  ما  استشراف  ل  ستسهِّ
اجلانب الفكري هو األهم، فهو الذي تتكئ عليه جماعات التطرف العنيف يف 
إقناع الشباب لالنضمام إليها، وجتنيدهم واستخدامهم لتنفيذ أعمال إجرامية 

باستخدام وسائل حديثة.

اإلرهاب اإللكتروني والبيولوجي
من جهة أخرى أشار املشاركون إلى أن الفضاء اإللكتروني أصبح ميداًنا خصًبا 
ميكن بواسطته أن تقوم جماعات التطرف العنيف مبزيٍد من احلشد والتجنيد 
م التقنية احلديثة أصبح  والترويج ألفكارهم؛ من أجل تبنِّي منهجهم، ومع تقدُّ
تنفيذ هجمات إلكترونية على املواقع احليوية واألماكن احلساسة أمًرا وارًدا، 
وباستطاعة أحد املجنَّدين استخدام هذه التقنية وهو يف بيته، أو من أي مكان 
نوٌع من  ِقبل األجهزة األمنية فيه  تتبع مثل هذه األمور من  آخر مبفرده؛ ألن 
العنيف  التطرف  جماعات  قيام  إمكانية  أن  إلى  أخرى  إشارة  ويف  الصعوبة، 
باستخدام األسلحة البيولوجية أمر وارد؛ إلدراكهم أثرها الكبير واخلِطر، وملا 
تُلِحقه من آثار جسيمة، ولصعوبة السيطرة عليها، ولهم فيما حصل يف أثناء 
جائحة كورونا من إغالق كامل للدول، واآلثار التي عصفت بها سواء سياسًيا 

أو اقتصادًيا خيُر شاهد.

أهم النتائج والتوصيات
د املشاركون أن إقامة مثل هذه الورشة ملثل هذا املوضوع املهم يحتاج إلى  وأكَّ
النتائج  من  إلى عدد  النهاية  النقاش يف  توصلت حلقة  وقد  ورشة،  من  أكثر 

من أهمها:

قراءة الواقع المستقبلي لمنظومة التطرف العنيف 
بعد جائحة كورونا

جلسة عمل
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1. أن اإلرهاب كظاهرة اجتماعية سيستمر بصرف النظر عما يعتريه من أفول 
له  بطبيعة احلال سيكون  لكن  وأمكنة محددة.  أزمنة معينة  وتعطل يف  وبطء 
الفكر  يظل  لكن  السابق،  يف  كما  تكون  ال  قد  متعددة  ووسائل  بطرق  ظهور 
التطريف هو العامل املشترك، وهو القابل لالستمرارية، وإن لم يكن هدًفا يف 
التطرف  لقيادات  األكبر  الهدف  لتحقيق  وسيلٌة  األمر  حقيقة  يف  فهو  ذاته، 

العنيف املتمثل يف الهدف السياسي.

اللغة  وأيًضا  املجتمعات  على  وسيطرتها  احلديثة  التقنية  لطغيان  نظًرا   .2
املناسبة لفئة الشباب، فضاًل عن املميزات التي تتميز بها من حيث التكاليف 
أنه  على  مؤشٌر  ذلك  فكلُّ  األقل؛  واملخاطر  اإلجناز،  وسرعة  القليلة،  املادية 
امليدان اجلديد الذي متارس فيه التنظيمات اإلرهابية تطرفها العنيف، واخلطر 
العمل  منفذي  أماكن  تعدد  إلى  بالنظر  األمنية  السيطرة  ضعف  هو  ذلك  يف 
اإلرهابي، وأيًضا ألن ضرره سيكون أكبر باستهداف مؤسسات الدولة التنموية 

حتديًدا بضربات عن بُعد.

ى باألسلحة  3. من غير املستبَعد جلوء التنظيمات اإلرهابية إلى استخدام ما يُسمَّ
البيولوجية، التي ال يتوانون عن احلصول عليها بأيِّ ثمن، أو صناعتها بأيدي 

عناصرها، الذين تستقطبهم ممن لهم تخصص يف ذلك، كما فعل تنظيم داعش 
اإلرهابي يف استقطاب املتخصصني يف احلاسب اآللي والتقنيات احلديثة، وقد 
يستلهمون ذلك من وحي أزمة كورونا التي تسبَّبت يف خسائر كبيرة جًدا أثرت 

رت مشروعات، وأسهمت يف زعزعة األمن االجتماعي. يف دول، ودمَّ

قبل  تبقى على وضعها  لن  العنيف  التطرف  أن جماعات  املجتمعون  يؤكِّد   .4
اجلائحة؛ بل ال بدَّ أن تغير إستراتيجيتها َوفق سياساٍت جديدة نحو ما أشير 
السؤال: هل سيجري حتييد خطر هذه  يبقى  أو بأساليب مبتكرة، لكن  إليه، 
اجلماعات عبر تنفيذ عمليات استباقية الكتشاف الطرق والوسائل التي يفكر 

بها ذوي الفكر املتطرف إلعادة نشاطها يف مناطق الصراع؟

على  القائمني  بشكر  للتحالف  العام  األمني  سعادةُ  ل  تفضَّ الورشة  ختام  ويف 
باالهتمام،  جديرًة  ومعلوماٍت  محاوَر  نت  تضمَّ أنها  وأبان  واملشاركني،  الورشة 
املجاالت،  جميع  يف  سيَّما  وال  الورشات،  هذه  مثل  يف  النشاط  بزيادة  ه  ووجَّ
وأنه ميكن أن تكون أرضية ينطلق منها التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة 

اإلرهاب؛ إليجاد خطة الستشراف مستقبل اجلماعات املتطرفة. 

جلسة عمل
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محاضراتنا

اإلرهابية؛  اجلماعات  يد  يف  خِطرة  أداًة  االجتماعي  التواصل  وسائُل  باتت 
تستغلُّها يف بثِّ ُسمومها، وجتنيد أعضائها، وجمع التمويل ملمارسة أنشطتها، 
وشنِّ حروب نفسية على خصومها. وتتسم شبكاُت التواصل بأنها عابرةٌ للحدود 
ات، وتُتيح ملستخدميها التواصَل من أيِّ مكان يف العالم، ويف أيِّ زمان؛  والقارَّ
مما أتاح فضاًء رحًبا للشباب؛ لتباُدل اآلراء ووجهات النظر يف مختِلف القضايا، 

بعيًدا عن ِمَقصِّ الرقيب، وقبضة األمن. 

وحلماية الشباب من أخطار استغالل املتطرفني لهذه الوسائل، وكشف أساليبهم 
حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالُف  عقد  طاتهم؛  مخطَّ تنفيذ  يف  الرخيصة 
ه مبدينة الرياض، محاضرًة  اإلرهاب، يف يوم االثنني 18 أكتوبر 2021م، يف مقرِّ
الدكتورة سارة  متها  قدَّ التجنيد(،  التواُصل االجتماعي وفضاء  )وسائل  بعنوان: 
بنت حمد القريني، عضو هيئة التدريس مبعهد األمير سعود الفيصل للدراسات 
اجلماعات  استخدام  أسباَب  تناولت  السعودية.  العربية  اململكة  الدبلوماسية يف 
رسائلها  وماهيَّة  املستهَدف،  وجمهورها  االجتماعي،  التواُصل  لوسائل  اإلرهابية 

جلذب النشء، ووسائلها يف تنفيذ جرائمها. 

ازدياد مستمرٌّ
مع سهولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وانخفاض ُكلفتها، وانتشارها 
بني فئات املجتمع وال سيَّما الشباب؛ أدركت اجلماعاُت اإلرهابية أنها لم تُعد يف 
حاجة إلى املساجد والزوايا، ومعسكرات الصحراء، أو إلى املواجهة مع عناصر 
األمن؛ إذ قفزت فوق أسوار املنازل، واقتحمت ُغرف اجللوس والنوم، وانفردت 
ال، أو حاسوبه الشخصي، محاولًة إقناعه بفكرها  بالضحية عبر هاتفه اجلوَّ

ذ كل ما يُؤَمر به. امة، حتى يُصبح أسيًرا لها، ينفِّ املتطرف، وُخططها الهدَّ

املستمرِّ يف  االزدياد  إلى  محاضرتها  بداية  القريني يف  الدكتورة  أشارت  وقد 
الصَفحات  عدُد  كان  إذ  االجتماعي؛  التواُصل  لوسائل  اإلرهابيني  استخدام 
ليرتفَع  موقًعا،   12 يتجاوز  ال  1998م  عام  يف  اإلنترنت  على  للعنف  املروِّجة 
اآلن إلى نحو 5800 موقع، َوفًقا لتقديرات االحتاد األوروبي. ورصدت إحدى 
تويتر يف عام  اإلرهابي على  تنظيم داعش  لدعم  ألف حساٍب   46 الدراسات 
التواصل  وسائل  بواسطة  ألًفا   30 ُقرابة  جتنيَد  التنظيم  واستطاع  2015م، 
االجتماعي، وتذكر الدراسة أن 80% من عمليات التجنيد اآلن جتري يف هذه 

جون، أو يف املساجد. الوسائل، يف حني 20% فقط جتري داخل السُّ

وسائل التواصل 
لالهتمام  اإلرهابيَة  التنظيماِت  دفعت  التي  األسباب  بعَض  احملاِضرةُ  تناولت 
ا، الذين  بوسائل التواصل االجتماعي، ومنها زيادةُ مستخدمي هذه الوسائل جّدً
136 مليون شخص يف  العالم، ونحو  3.5 مليار مستخدم يف  بلغ عدُدهم نحو 
العالم العربي. وإذا وضعنا يف احلسبان أن أكثر مستخدمي هذه الوسائل من 
يف  املتطرفة  للجماعات  ذهبية  فرصًة  تصبح  فإنها  واملراهقني،  الشباب  فئة 

استقطاب النشء.

للمرِسل  تسمح  التي  "التفاعل"،  بصفة  االجتماعي  التواصل  وسائُل  ومتتاز 
واملستقبل بتباُدل األدوار يف العملية االتصالية، وإنشاء حوارات جماعية تضمُّ 
العالم. وقد أحدثت النصوُص  أعداًدا كبيرة من املشاركني من مختِلف بلدان 
على  االتصالي  احملتوى  يف  ثورًة  رة  املصوَّ واملقاطع  الصوت  ات  وِملفَّ والصور 
وسائل التواصل، ميكن بها زيادةُ التأثير يف عقول الشباب، ودعم األفكار التي 

تروِّجها اجلماعة.

ألفكارها  للدعاية  التنظيمات؛  لهذه  إعالميًة  اٍت  ِمنصَّ املواقع  هذه  ر  وتوفِّ
م شروًحا  وأنشطتها، وعادًة حتمل هذه الدعايُة تعاليَم وإرشاداٍت عملية، أو تقدِّ
وسائل  وتُتيح  بها.  القيام  على  ع  تشجِّ أو  لها،  ومسوِّغات  اإلرهابية  لألنشطة 
التواصل أيًضا إخفاء الُهويَّة احلقيقية، والبُعد عن هيمنة الدول؛ مما يضمن 
أنشطتها  مزاولة  يف  اإلرهابية  اجلماعاُت  إليه  حتتاج  الذي  والتمويه  ية  السرِّ

اإلجرامية.

فئات ُمستهَدفة
ذكرت الدكتورة القريني ثالَث فئاٍت تستهدفها اجلماعاُت اإلرهابية على مواقع 

التواصل االجتماعي، وهي: 

دين؛  	 املتشدِّ الشباب  من  وغالبيَّتُهـم  ف:  املتطرِّ الفكر  مع  املتعاطفون 
الستمرار احلصول على دعمهم، ومحاولة جتنيدهم. لذا أنشأت حساباٍت 
ة للفئات  شتَّى لتَنُفَذ بها إلى عقولهم وقلوبهم، وكثيًرا ما تُِعدُّ موادَّ خاصَّ
شة، وتستغلُّ إحساس الفرد باملهانة واحَليْف أو اإلقصاء؛  الضعيفة واملهمَّ
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فضاُء التجنيد
أساليُب رخيصة الستدراج الشباب في وسائل التواصل االجتماعي



محاضراتنا

لدفعه نحو التطرف. وتشير املصادُر إلى أن تنظيم داعش ميتلك نحو 46 
األمريكي،  بروكنجز  معهد  أجرها  لدراسة  وفًقا  تويتر  على  ألف حساب 
فضاًل عن حساباٍت غير رسمية تابعة ألنصاره. ويعمل ُمبرمجو التنظيم 
على ابتكار تطبيقات تُتيح إرسال منشورات للمشترك مباشرًة فور نشرها، 

وإعادة النشر التلقائي ملتابعي املشترك. 

لتأكيد  	 العام  الرأي  توظيف  يف  اإلرهابية  التنظيماُت  جتَهُد  العام:  الرأي 
نفوذها يف املجتمع، إما بغَرض احلشد والتأييد، أو التخويف من مواجهـتهـا، 
وصواًل إلى هدف عامٍّ وهو تهيئُة العقول لَقبول فكر التنظيم، والهجرة إلى 

ما أُطلق عليه )دولة اخلالفة(.

ألدُّ  	 أنها  على  الدولة  أجهزة  إلى  اإلرهابية  اجلماعاُت  تنظر  اخُلصوم: 
والتأثير  موقفها،  التواصل إلضعاف  مواقع  تستهدفها على  لذا  أعدائها؛ 
يف هيبتها. وغالًبا ما تسعى إلى التشكيك يف قدرة املؤسسات العسكرية 
م مضموًنا يُثبِّت احلقَد عليهم، وتُلِصق بهم بعض الصفات  رطية، وتقدِّ والشُّ
رة، مثل: )الطواغيت، أعداء اهلل، أعداء اإلسالم(؛ إلثارة روح الَعداء  املنفِّ

لهم، واالنتقام منهم.

أساليب التجنيد
وبتحليل مضمون احملتوى اإلرهابي على مواقع التواصل االجتماعي، أوضحت 
الشباب  جذب  يف  املتطرفون  يستخدمها  التي  األساليَب  القريني  الدكتورة 
واملراهقني، وإقناعهم بفكر اجلماعة، ودفعهم للتطوُّع يف صفوفها، والقتال يف 

البلدان التي حتارب فيها. 

ومن أبرزها ما يأتي:

عدم  	 على  معها  املتعاطفني  املتطرفة  اجلماعات  حتثُّ  اإلعالم:  وسائُل 
التنظيم  بإعالم  واالهتمام  للدولة،  التابعة  اإلعالم  وسائل  وراء  االنسياق 
يناسب  مبا  فها  وتوظِّ اإلمياني،  الديني  بالطابع  رسائلها  وتطبع  فقط، 
معتقداتها ووجهة نظرها، ومن األمثلة الواردة: "ال تستمع إلى ما يقولونه 
نقيَم  نرتاَح حتى  ولن  نقاتل يف سبيل اهلل،  فإننا  لك يف وسائل اإلعالم، 

شريعة اهلل".

عامَل  	 ليكونوا  األطفال  اإلرهابية  اجلماعات  تستغلُّ  األطفال:  استغالُل 
معيَّنة، ومتنح هؤالء  بقضيَّة  جذٍب خلطابها اإلعالمي، ومحاولة لإلقناع 
األطفاَل ألقاًبا وُكًنى مثل: الغضنفر، وأبو طلحة، وأبو القعقاع، مما يجعلهم 

يشعرون بأهميَّتهم، وأنهم أصبحوا رجااًل وأبطااًل.

حلثِّ  	 السنِّ  كباَر  اإلرهابية  اجلماعاُت  تستخدم  ني:  باملسنِّ االستعانُة 
ي يوَم العيد(؛  الشباب على قتال الكَفرة، كما جاء يف حملة )أوصاني جدِّ
إذ استعانوا برجٍل يف الثمانني من عمره ليقول: "أيُّها املسلمون الساكنون 
ار؟  الكفَّ تُقاتلوا  لم  ملاذا  القيامة،  يوَم  اهلل  سيسألُكم  الكَفرة،  بالد  يف 
، السنِّ كبار  على  فردي  واجٌب  اجلهاد  اهلل؟  دين  على  تُعينوا  لم   ملاذا 

والشباب، والنساء". 

النصوُص الدينية: يعِمُد اإلرهابيون إلى تفسيراٍت وإسقاطاٍت خاطئة  	
ويُضفي  ُعنَفهم،  غ  ويسوِّ فكرهم،  يخُدم  النبوية؛ مبا  واألحاديث  للقرآن 
الشباب،  أعماق  إلى  ينُفذ  خطٌر  أسلوب  وهو  أعمالهم،  على  القدسية 
ق مصالح اجلماعة على ما تشتهي. فمثاًل: بتوظيف هذه النصوص  ويحقِّ
الوحيد  بيل  السَّ وأن  اخلالفة،  إقامة  بوجوب  أتباعهم  إقناَع  يحاولون 
صور  استعراض  ثم  املفِرطة،  والقوة  السالح،  استخداُم  هو  للنصر 
لة،  املسجَّ ومشاهدها  والتفجير،  واحلرق،  والذبح،  اإلعدام،  عمليات 
دين قولَه تعالى: ﴿َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم﴾ }البقرة: 191{، وآياٍت  ُمردِّ

أخرى يف غير موضعها.

لطان: دأبت اجلماعاُت اإلرهابية على التقليل من شأن علماء  	 علماُء السُّ
م  ين يف مؤسسات الدولة، ونقد آرائهم، واتهامهم بالكفر والنفاق؛ ويقدِّ الدِّ
التنظيم نفسه بأنه احلامي احلقيقي لإلسالم، واملطبِّق لشرع اهلل. ومن 
النماذج ما جاء يف حملة )يف بطونهم ناًرا(: "الذين يتظاهرون بأنهم شيوخ، 
وأن  ذنوبهم،  عن  للتكفير  اجلهاد  إلى  يحتاجون  ال  الشباب  أن  يزعمون 
داعش  تنظيم  قاله  ما  وأيًضا  والصوم".  الصالة  هو  املرء  إليه  يحتاج  ما 
ة عليهم، وهم  نَّك هؤالء، وال حملهم العلم، فعلُمهم ُحجَّ اإلرهابي: "فال يغرَّ

يف ضالل، ومصيرهم إلى النار".

ر االنتحاريون قبل عملياتهم االنتحارية،  	 وصايا االنتحاريني: عادًة ما يُصوَّ
ي، وكسب  وتُبَثُّ مقاطعهم على مواقع التواصل؛ للتأثير يف اجلمهور املتلقِّ
نبيِّه  "بسم اهلل، وصلَّى اهلل وسلَّم على  ذلك قول أحدهم:  تعاطفه، ومن 
الكرمي، أنصحكم يا إخواني بتقوى اهلل، وحفظ حقِّ نبيِّنا، إننا لم نخرج إال 

ين، ولن ننتصَر إال بالصبر والَوحدة". لنصرة هذا الدِّ

ة: الدعوة للقتال هي الهدُف األسمى للتنظيمات  	 القتاُل لعودة مجد األمَّ
جنَّة  إلى  والوصول  اهلل،  سبيل  يف  بالشهادة  َزيًفا  تربطه  لذا  اإلرهابية؛ 
ومن  ة.  األمَّ مجد  لعودة  السبيُل  أنه  وتؤكِّد  واألرض،  السماواُت  عرُضها 
الطريَق  "إنَّ  السيوف(:  ظالل  حتت  )اجلنَّة  حملة  يف  جاء  ما  األمثلة 
اإلسالمية  الطريقة  على  بالعيش  إال  َق  يتحقَّ لن  ة  األمَّ هذه  عظمة  إلى 
طاعًة  أرواَحهم  اخلالفة  أبناءُ  حبَس  لقد  اإلسالم.  دار  يف  الصحيحة، 
ليبيني، استسالًما ألمر اهلل  خلالقهم، ويواجهون نيراَن قصف أعدائهم الصَّ

يف قتال أعداء دينه".

الدموية،  	 جرائمها  اإلرهابية  اجلماعاُت  تنشر  ما  غالًبا  النصر:  عاُء  ادِّ
مصحوبًة بعناويَن ضخمة؛ إلضفاء هالة على عملياتها، وتضخيم قُدراتها، 
معنويات  وإحباط  الرُّعب،  ونشر  ُخصومها،  على  نفسيَّة  حرب  إطار  يف 
ذنا  األفراد. ومن األمثلة ما جاء يف حملة )الزعيم بوالية ديالى( قوله: "نفَّ
رنا  ين، دمَّ 60 عملية، قتلنا أكثر من 200 شخص، أحرقنا 25 منزاًل للمرتدِّ
الدكتورة  وأسفت  عسكرية".  وثُْكنًة  ا  مقّرً  17 قصفنا  عسكرية،  آلية   13
احملاِضرة ملتابعة اإلعالم الرسمي للدولة املرجتلة لهذه العمليات؛ إذ تصبُّ 

يف خدمة األهداف اإلرهابية، وتروِّج أهدافها، وتسوِّق مزاعَمها.

بأنها  	 املزعومة  دولتها  دائًما  اإلرهابية  التنظيماُت  ر  تصوِّ اخلالفة:  دولُة 
منوذٌج لتطبيق العدالة، واملعاملة احلسنة، ويتقن القائمون على أمرها أموَر 
احلكم، ومتتلئ األسواُق يف ظلِّهم باخليرات، ويعيش أتباُعهم حياًة كرمية، 
ومن األمثلة ذلك قولهم: "يعيش املسلمون بحمد اهلل حياًة كرمية يف ظلِّ 

ذ العقوباُت على القويِّ والضعيف".  ُحكم اخلالفة؛ تُطبَّق الشريعة، وتُنفَّ

وختاًما
أ من مكافحة  ال يتجزَّ إن حتليل اخلطاب اإلعالمي للجماعات اإلرهابية جزءٌ 
التطرُّف، وحماية الشباب؛ ألن هذا اخلطاب يضمُّ منظومة متكاملة من املؤثِّرات 
املشاهد،  يف  التأثير  من  املتطرفَة  التنظيماِت  ن  متكِّ التي  والسمعية،  البصرية 
أمين  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم  زعيُم  يقول  لذا  حماسته.  وإثارة  عقله،  وإلغاء 
الظواهري ألتباعه: "نحن يف معركة أكثُر من نصفها يدور يف ساحات اإلعالم، 

وعليكم أن تُدركوا أن كلَّ لقطة تلتقطونها هي صاروخ يُطلَق على العدو". 

مكافحة  طريق  يف  ضرورية  خطوةٌ  اخلطاب  هذا  تفكيك  إن  القول:  ويبقى 
العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالُف  بها  التي يضطلع  ة  املهمَّ وهي  اإلرهاب، 
اإلرهاب باقتدار، يف نَدواته، ومحاضراته، وإصداراته، وأنشطته املختلفة التي 

ة لغات.  تُترَجم إلى عدَّ
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تواصل التحالف

أقام ممثِّلو جمهورية نيجيريا االحتادية يف التحالف اإلسالمي، يوم االثنني 4 
أكتوبر 2021م، احتفااًل مبناسبة ذكرى استقالل بلدهم، بحضور األمني العام 

للتحالف، وممثِّلي الدول األعضاء، وجميع منسوبي التحالف. 

وفد التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب يزور قصر المصمك 

ممثلو جمهورية نيجيريا في التحالف 
يحتفلون بذكرى استقالل بلدهم

األمني  برئاسة  اإلرهاب،  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  من  وفٌد  زار 
الدول  وممثِّلي  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواء  املكلَّف  العام 
قصَر  2021م،  سبتمبر   30 اخلميس  يوم  التحالف،  لدى  املعتَمدين  األعضاء 
التاريخي  اإلرث  جوانب  من  جانب  على  الع  لالطِّ الرياض؛  مبدينة  املصمك 

والثقايف للمملكة العربية السعودية.
املعماري  والفنِّ  السعودي،  التراث  من  شاهده  مبا  سعادته  الوفُد  وأبدى 
جميع  يف  وازدهار،  م  تقدُّ من  اململكة  إليه  وصلت  ملا  تقديره  التاريخي، 
وُمثنًيا  والسياحية،  والثقافية  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  املجاالت 
الفكر  نبذ  يف  السعودية  العربية  للمملكة  والريادي  الكبير  الدور  على 
ولية  الدَّ للمنظمات  احملدود  غير  ودعمها  اإلرهاب،  ومحاربة  املتطرف، 

املعنيَّة مبكافحة اإلرهاب. 

األمين العام للتحالف 
يستقبل سفير جمهورية كينيا

استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، يوم 
الثالثاء 12 أكتوبر 2021م، سعادة سفيَر جمهورية كينيا لدى اململكة العربية السعودية، السيِّد بيتر نيكوالس أوقيقو، والوفَد املرافق له. وتناول اللقاءُ بحث ُسبل 

التعاون املشترك بني الطرفني يف مجال محاربة اإلرهاب.
وأوضح اللواء املغيدي أن التحالف منظومٌة متكاملة لتعزيز التعاون بني الدول األعضاء، ويقوم على ِقيَم الشرعية واالستقاللية والتنسيق واملشاركة، والسعي لضمان 
ولية، مشيًرا إلى اجلهد الكبير الذي تبذله جمهوريُة كينيا يف محاربة اإلرهاب،  أن تكون جميُع أعمال دول التحالف متوافقًة مع األنظمة واألعراف والقوانني الدَّ

ومكافحة التطرف العنيف بشتَّى أنواعه ومجاالته يف ِمنطقة الشرق اإلفريقي.
وأبدى السفيُر إعجابه مبا رأى، وأثنى على العمل الريادي للمملكة العربية السعودية يف إنشاء هذا التحالف ودعمه؛ ليكوَن ذراًعا َدولية ذات سيادة واستقاللية يف 

محاربة التطرف واإلرهاب. 


