العدد السادس والثالثون  -فبراير 2022
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

وزيرة الدفاع في جمهورية المالديف
َ
األمين العام يلتقي
ُ
وقائد قوة الدفاع
َ

2

التحالف يعلن ُخطته
السنوية لعام 2022م

ني العام للتحالف اإلسالمي
استقبلت معالي وزيرةُ الدفاع بجمهورية املالديف الس ِّيدة ماريا أحمد ديدي ،األم َ
العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يف مق ِّر الوِ زارة بالعاصمة املالديفية
ماليه ،يوم الثالثاء  25يناير 2022م .والتقى اللواءُ املغيدي يف اليوم نفسه سعادةَ قائد قوة الدفاع بجمهورية املالديف
اللوا َء عبد اهلل شمال.

ولي العهد ،نائب رئيس مجلس
ونقل األم ُ
ني العام يف اللقاءين حت َّيات صاحب السم ِّو امللكي األمير محمد بن سلمان ِّ
َ
الوزراء وزير الدفاع ،ورئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف ،واستعرض ُسبل التعاون وتعزيز ال َعالقات؛ لتحقيق
املستجدات املتعلِّقة مببادرات التحالف وإستراتيج َّيته يف
األهداف املرج َّوة يف احلرب على اإلرهاب .وناقش آخ َر
َّ
محاربة اإلرهاب ،مؤ ِّكدًا على أهمية جهود جمهورية املالديف  -الدولة العضو يف التحالف اإلسالمي ،ويف عدد من
املنظمات املعن َّية مبكافحة اإلرهاب  -يف التعاون على تقويض التطرف واإلرهاب.

ني العام املرك َز الوطني ملكافحة اإلرهاب بالعاصمة املالديفية ،يوم األربعاء  26يناير 2022م ،واستمع
كما زار األم ُ
مفصل من املسؤولني عن جهود املركز يف محاربة اإلرهاب ،وبحث معهم ُسبل التعاون بني التحالف واملركز.
إلى شرح
َّ

وجاءت هذه الزيارة؛ انطال ًقا من حرص التحالف على إقامة شــراكات إستراتيجية مع الدول األعضاء ،والدول
الداعمة ،واملنظمات الدولية؛ لرفع الق ُدرات ،وتبادل أفضل املعلومات واملمارسات واخلبرات يف مجال محاربة
الدوليني.
والسلم َّ
اإلرهاب ،ودعم اجلهود َّ
الدولية الرامية إلى حفظ األمن ِّ

تحديات االستعانة
ِّ
بالقوات المسلَّ حة
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التطرف اإللكتروني
وسبل مواجهته
ُ

كأس التحالف في بطولة قفز الحواجز
ضمن بطولة كأس وِ زارة الدفاع لقفز احلواجز ،التي أُقي َمت
يف نادي الفروسية بكلِّية امللك عبد العزيز احلربية ،فيما بني
ُ
التحالف اإلسالمي
قدم
السادس والثامن من يناير 2022مَّ ،
كأسه يف اليوم الثاني للفائزين يف
العسكري حملاربة اإلرهاب َ
الكأس واجلوائز
شوط التحالف ،فسلَّم سعادةُ األمني العام
َ
للفرسان الفائزين .التفاصيل ص 5 - 4
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بروناي واحة آمنة في
منطقة مضطربة

نشاطات

التحالف يعلن ُخطته السنوية لألنشطة والفعاليات
لعام 2022م

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف يوم األربعاء 29
أعلن
ديسمبر 2021م خُ َّطته السنوي َة لألنشطة والفعاليات لعام 2022م ،التي
اقتباس من كلمة صاحب السم ِّو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
تصدرها
َّ
ٌ
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،رئيس مجلس
عبد العزيزِّ ،
وزراء دفاع دول التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،أمام االجتماع
األول ملجلس وزراء الدفاع ،التي أ َّكد فيها:

ص ِّم َمت
تكون جن ًبا إلى جنب اجلهود العسكرية واألمنية .وعلى هذا األساس ُ
خُ َّطة سنوية للفعاليات واألنشطة املقترحة التي سين ِّفذها التحالف مبشاركة
واملتخصصني يف محاربة
جميع مم ِّثلي الدول األعضاء ،وغيرهم من اخلبراء
ِّ
اإلرهاب يف مجاالته املختلفة.

المنطلقات واألهداف

تض َّمنت ا ُ
خلط ُة ثالث َة ُمنطلَقات ،وست َة أهداف.

أ َّما املنطلقات فهي:

¦اجلودة يف احملاضرات والن َدوات وجلَسات العمل؛ لتعزيز تنفيذ اخلطة
قدم.
تنفي ًذا ُمجد ًيا ،يح ِّقق االستفادة املُثلى مما يُ َّ

ً
دولة إسالمية تُرسل اليوم
"إنَّ أكثر من أربعني
وتنسق
معا،
إشار ًة قوية ًّ
جدا بأنها سوف تعمل ً
ِّ
جدا؛ لدعم ٍّ
كل منها جهو َد اآلخرين،
تنسيقً ا قو ّيًا ًّ
اجلهود السياسية والفكرية والعسكرية
سواء
ُ
ٌ
واملالية واالستخباراتيةُّ .
وكل دولة ستقدِّ م ما
تستطيع يف ِّ
قدراتها وإمكاناتها.
كل مجال
بحسب ُ
َ
سيالحق هذا
ونؤ ِّكد أنَّ الدول اإلسالمية هي َمن ُ
متاما من وجه األرض".
اإلرهاب حتى
َ
يختفي ً
َ

التنوع يف األنشطة؛ وذلك بتبنِّي كثير من املوضوعات التي تخ ُدم التحالف
¦ ُّ
ِّ
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب وحتقق أهدافه.
¦الشمول التا ُّم ملجاالت التحالف األربعة يف الفعاليات واألنشطة؛ سع ًيا إلى
حتقيق األهداف اإلستراتيجية.
وأ َّما األهداف فهي:

قدم ا ُ
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف،
خل َّطة األم ُ
َّ
اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،بكلمة أشار فيها إلى أنَّ الدول
اإلسالمية أضحت امليدا َن األكثر تض ُّر ًرا من التهديدات اإلرهابية ،وأصبح كثي ٌر
منها يعاني آثا َرها السلبية يف التنمية االجتماعية ،ويف تط ُّورها ومنائها ،وأنَّ
بالسهلة أو اليسيرة ،لكن حت ًما
املعركة يف مواجهة التطرف العنيف ،ليست
َّ
ستنتصر على التطرف بتضا ُفر اجلهود ،والعمل التكاملي اجلاد.
ِ
املواجهات العسكري َة واحللو َل األمنية لم ت ُعد كافي ًة
ني العام :إنَّ
وقال األم ُ
مغاير تكون
نهج
ٍ
وح َدها يف عالج قضية التطرف العنيف ،ومن امله ِّم اتِّبا ُع ٍ
نتائجه أكث َر إيجابية ،يف إعاقة فكر التطرف العنيف ،وحتييد مخاطره اإلرهابية
أو تقليصها ،وذلك بإطالق البرامج العلمية وا ِمل ْهن َّية يف صورة جهود تكاملية
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¦التوضيح :توضي ُح مفاهيم التطرف الفكري ،وقضاياه ،وتط ُّوره التاريخي،
وما يترتَّب عليه من تص ُّرفات سلوكية عنيفة ،وكشف محدِّدات تنظيمات
التطرف ،وخصائصها ،ومناهج قادتها ،وأنشطتهم الفكرية ،ووسائلهم
العسكرية.
¦املعرفة :معرف ُة مصادر متويل اإلرهاب ،ومحاربتها بالتدابير الوقائية،
الدولية.
والوسائل املناسبة املتفقة مع املعايير واألنظمة َّ
¦التنمية :تنمي ُة املهارات التي تساعد على منع السلوك العنيف أو احل ِّد
وتقليص جاذبية الفكر املتطرف.
منها،
ُ
¦التطوير :تطوي ُر املهارات التي تُسهم يف التصدِّي لإلرهاب اإلعالمي
واإللكتروني ،ومعرف ُة سياسات التنظيمات املتطرفة يف االستقطاب
والتجنيد بواسطة اإلعالم اجلديد.
¦التبادل :تباد ُل اخلبرات العسكرية يف تت ُّبع التنظيمات اإلرهابية ،ورصد
وسائلها العسكرية.

نشاطات

التوضيح

التبادل

التنمية

املعرفة

االستقطاب

التطوير

أهداف خطة التحالف لألنشطة والفعاليات
استقطاب ذوي اخلبرة يف فهم اإلرهاب املعاصر؛ لالستفادة
¦االستقطاب:
ُ
ِّ
من خبراتهم يف مجال جمع املعلومات وحتليلها ،ومعاجلة البيانات املتعلقة
بالتهديدات اإلرهابية ،واإلملام بالسياسات والطرق املتط ِّورة يف محاربة
ً
ٍ
متخصصة يف هذا املجال ،ملصلحة
خبرات وكواد َر
وصول إلعداد
اإلرهاب،
ِّ
الدول األعضاء.

الفعاليات واألنشطة

تختص مبنظومة محاربة اإلرهاب يف
حوت اخلط ُة عد ًدا من املوضوعات التي
ُّ
مجاالته املختلفة؛ َوف َق نوعني من الفعاليات واألنشطة:

قدر من املعلومات واملعارف واخلبرات واملهارات إلى
اإلرهاب بإيصال أكبر ٍ
مم ِّثلي الدول األعضاء؛ من أجل محاربة التطرف العنيف بحكمة واحتراف.

التنفيذ والتقويم

لضمان جودة تنفيذ اخلطة ،وحتقي ًقا ألهدافها ،ألزمت اخلط ُة َّ
كل املجاالت
(الفكرية ،اإلعالمية ،محاربة متويل اإلرهاب ،العسكرية) بطريقةِ
ٍ
تنفيذ فاعلة
تتض َّمن عد ًدا من اخلطوات ،هي:
¦التحقُّق من أنَّ محتوى املا َّدة العلمية موافق لسياسة التحالف.

¦إشراك مم ِّثلي الدول األعضاء ذوي اخلبرة والكفاءة يف مجاالت محاربة
اإلرهاب.

النوع األول :هو فعاليات وأنشطة ُمستَدامة ،وهي الفعاليات واألنشطة التي
معدة لذلك ساب ًقا ،وهي :احملاضرات
ُتد َول يف أثناء العام وتُنفَّذ
بحسب خطة َّ
َ
والدورات التدريبية ،والزيارات ،وجلَسات العمل ،واللقاءات مع
والن َدوات،
َّ
اخلبراء.

¦التحقُّق قبل البدء يف البرنامج ،من أنَّ وسائل تنفيذ النشاط متوافرة.
¦التحقُّق من أنَّ خطة البرنامج تسير َوف َق الهدف النهائي له ،والوقوف على
نِقاط القوة لدعمها ،ونِقاط الضعف ملعاجلتها.

بحسب ما يقتضيه
والنوع الثاني :هو فعاليات وأنشطة إضافية داعمة،
َ
الواق ُع املستج ُّد ،وتدعو إليه املصلحة ،وتشمل :املؤمترات ،وامللتقَيات العلمية،
الدولية ،واملشاركة يف املعارض.
والدراسات والبحوث ،والتجارِ ب َّ
ُشجع أمانة التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،على قيام مم ِّثلي
وت ِّ
الدول األعضاء يف التحالف ،بإعداد بحوث يف موضوعات تتعلَّق مبجاالت
متخصصة وعميقة ،يُع َّول عليها يف حتقيق أهداف
التحالف األربعة ،تكون
ِّ
مي هذه البحوث
التحالف ،ويُراعى فيها
ُ
خطوات البحث العلمي .وستتو َّلى تقو َ
جلن ٌة علمية ِّ
ترشح أفض َل ثالثة منها يف ك ِّل مجال ،للفوز بجوائز ،ثم ت َ
ُنشر
البحوث الفائزة ضمن إصدارات التحالف.

الفعاليات واألنشطة مع املنطلَقات واألهداف املوضوعة،
ريب ستكون هذه
ُ
وال َ
قيم ًة مضافة للخُ َّطة ،تؤ ِّكد اهتما َم التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة

¦يُعِ ُّد قس ُم الفعاليات استبان ًة لتقومي الفعالية ،توزَّع على احلضور قب َل
نهائي
مي
بدئها ،ثم ُتلَّل وتُز َّود اجلهة املن ِّفذة للفعالية بالنتائج .ويُ َع ُّد تقو ٌ
ٌّ
لك ِّل األنشطة والبرامج التي نُف ِّذت َطوا َل العام.
¦تُعِ ُّد إدارةُ الدراسات والبحوث تقري ًرا مختص ًرا يو ِّثق الفعالية ،ويُوزَّع على
املشاركني فيها ،وعلى مم ِّثلي الدول ،ويُحفَظ يف مكتبة التحالف.
وتخضع جمي ُع الفعاليات واألنشطة التي تتض َّمنها اخلطة لتقومي علمي؛ للوقوف
على اإليجابيات وتعزيزها ،وحتديد السلبيات وتالفيها ،باتِّباع معايي َر علمية
مي على مرحلتني ،األولى :بعد تنفيذ ك ِّل فعالية
ُم َّ
عدة ساب ًقا .وسيكون التقو ُ
مباشرة ،والثانية :يف نهاية العام لك ِّل األنشطة والفعاليات التي نُف ِّذت .ويقدِّم
ً
ُ
شامل عن واقع تنفيذها فو َر االنتهاء
املشرف التنفيذي على الفعاليات تقري ًرا
مضمنًا اإليجابيات والسلبيات والتوصيات.
منها،
َّ
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مشاركات

ضمن بطولة كأس وزارة الدفاع لقفز الحواجز

توج الفائزين بشوط التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
ُ
األمين العام ُي ِّ

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري
توج األم ُ
َّ
َّ
حملاربة اإلرهاب املكلف ،اللواء الط َّيار الركن
محمد بن سعيد املغيدي ،الفائزين يف شوط
التحالف اإلسالمي ،ببطولة كأس وِ زارة الدفاع
لقفز احلواجز ،التي أُقي َمت يف نادي الفروسية
وحص َد فرسا ُن
بكلِّية امللك عبد العزيز احلربية.
َ
اململكة العربية السعودية املراك َز الثالثة األولى
يف نتائج اليوم الثاني للمنافسة على شوط
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب،
وهم :محمد آل هادي يف املركز األول ،وعبد
اهلل آل الشيخ يف املركز الثاني ،وخالد البراق
يف املركز الثالث ،فيما حصل أنس احلارث
من اململكة املغربية على املركز الرابع ،وجاء
يف املركز اخلامس ناصر الش َّواف من اململكة
العربية السعودية.

املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود،
ط َّيب اهلل ثَراه .واهتمام خادم احلرمني الشريفني
ولي عهده
امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسم ِّو ِّ
األمني ،األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،

اهتما َم وِ زارة الدفاع بهذه الرياضة العريقة ،ورفع
روح املنافسة بني املواطنني يف متثيل اململكة يف
الدولية .ويض ُّم نادي الفروسية بكلِّية امللك
احملافل َّ

بهذه الرياضة العربية األصيلة .وقد أنشأت كلي ُة

عبد العزيز عد ًدا من اخليول العربية األصيلة ،مثل:

العاملية ،واعتادت إقام َة بطولة كأس وِ زارة الدفاع

واستضافت كلي ُة امللك عبد العزيز احلربية كثي ًرا من

امللك عبد العزيز احلربية ناد ًيا مج َّهزًا بأعلى
متطلَّبات البنية التحتيةَ ،وف َق أعلى املعايير

اخليول االستعراضية للمناسبات الرسمية ،واخليول
والدولية.
التدريبية التي تُنافس يف البطوالت احمللِّية َّ

لقفز احلواجز حتت إشراف االحتاد السعودي

الدولية ،والبطولة
البطوالت ،مثل :بطولة التحدِّي َّ

للفروسية ،واستضافت فيها كثي ًرا من الفرسان

أشواط البطولة
ُتحت يف نادي الفروسية
اشتملت البطول ُة التي افت َ
يوم اخلميس  6يناير 2022م ،واستم َّرت حتى
السبت  8يناير 2022م ،على أشواط كأس وِ زارة

الدفاع ،وكأس التحالف اإلسالمي ،وكأس شهداء
الواجب ،وكأس شركة بواسق ،وكأس مؤسسة

احلناكي للتجارة ،وكأس هي لنا دار ،وكأس طويق،

وكأس األجيال.

وتنافس يف البطولة التي انطلقت بالتنسيق مع
َ
ً
َّ
وِ زارة الرياضة ،ممثلة باالحتاد السعودي للفروسية،
َ
رات الفرسان من أبناء الوطن وبناته ،بحضور
عش ُ
ٍ
عدد من منسوبي القوات املسلَّحة وساكني الكلِّية.
وأ ُ ِع َّدت فِ
خاصة هذا العام ل ُهواة ركوب اخليل
قرات
ٌ
َّ
ً
فضل عن ٍ
عدد من النشاطات.
من احلضور،

رياضة أصيلة

تُقام هذه البطولة انطال ًقا من رؤية اململكة 2030م
ً
وتأصيل لتاريخ اململكة يف
يف االهتمام بالرياضة،
ركوب اخليل ،وإسهامه البارز يف فتوحات امللك
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بجميع األعمار واملستويات .وتُبرز هذه البطول ُة
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اإلسالمية ،وبطولة كأس وِ زارة الدفاع ،وبطولة

مشاركات

ٍ
كأس وِ زارة الزراعة ،وبطولة وِ زارة الداخلية ،وبطولة اهلل ،وش َّرف سم ُّوه
حينئذ حف َل اختتام البطولة البطوالت والجوائز
املؤسس.
كأس
ِّ

الدولية لقفز احلواجز ،وكانت أُولى البطوالت التي
َّ

نبذة تاريخية

تُقام على هذا امليدان .ومنذ ذلك الوقت ض َّم النادي

أ ُ ِّسس نادي الفروسية عام 1993م ،وافتُتح عام

مجموع ًة من اخليول العربية األصيلة ،ونخب ًة من

الفرسان الذين حقَّقوا مراك َز متقدِّمة يف بطوالت

1996م برعاية صاحب السم ِّو األمير فهد بن
عبد اهلل آل سعود ،مساعد وزير الدفاع والطيران
لشؤون الطيران املدني آنذاك ،نياب ًة عن صاحب

والكلِّية يف احملافل احمللِّية والعاملية .ويقيم النادي

السم ِّو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز آل
سعود ،وزير الدفاع والطيران واملفتِّش العام رحمه

القوات املسلَّحة ،والراغبني من ساكني الكلِّية.

مختلفة ،وأسهموا يف رفع اسم القوات املسلَّحة
كثي ًرا من الدورات التدريبية لطلبة الكلِّية ،ومنسوبي

املركز األول

املركز الثاني

املركز الثالث

محمد آل هادي

عبد اهلل آل الشيخ

خالد البراق
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من البطوالت التي حقَّق فيها نادي الفروسية بكلِّية
امللك عبد العزيز احلربية مراك َز متقدِّمة :بطول ُة
كأس امللك عبد العزيز ،وبطول ُة كأس وِ زارة الدفاع
خمس م َّرات ،وكأس وِ زارة التعليم م َّرتني ،وكأس
التضامن ضد اإلرهاب ،وكأس احلملة الوطنية
ملكافحة اإلرهاب ،وكأس معالي قائد القوات الب ِّرية،
وكأس البطولة اإلسالمية ،ودرع االحتاد السعودي
وتأهل فرسا ُن
للفروسية ،وكأس شهداء الوطن،
َّ
النادي لبطولة كأس العالم يف نهاية عام 2021م.

املركز الرابع
أنس احلارث

املركز اخلامس
الشواف
ناصر
َّ

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضرات

تحديات االستعانة بالقوات المسلَّ حة
ِّ
في محاربة اإلرهاب

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء  4يناير
أقام
2022م ،يف مق ِّره مبدينة الرياض ،محاضر ًة بعنوان (حتدِّ يات االستعانة
السلطات امل َدنية يف جهود محاربة اإلرهاب)،
َّ
بالقوات املس َّلحة يف مساندة ُّ
املقدم الركن حامد كرمي بيغ ،مم ِّث ُل جمهورية باكستان اإلسالمية لدى
قدمها
َّ
َّ
التحالف .وتناولت احملاضرةُ العق ِ
َبات الرئيس َة املرتبطة باالستعانة بالقوات
الصلة ،مثل :عمليات
السلطات املدنية ،واملفاهيم ذات ِّ
املسلَّحة يف مساندة ُّ
إحالل االستقرار ،واملساعدة املدنية ،وإعادة احلياة إلى طبيعتها.

المتغيرة
الطبيعة
ِّ

بحسب اختالف
أ َّكد َّ
املقدم الركن حامد كرمي بيغ بداي ًة طبيع َة احلروب املتغ ِّيرة؛ َ
الزمان واملكان والظروف واألفكار ،وتط ُّور األسلحة وامل َع َّدات ،وطبيعة التهديدات
األمنية التي تواجه الدول ،مشي ًرا إلى خمسة أجيال لهذه احلروب ،وهي:
اجليل األول :احلروب التقليدية بني جيوش نظامية ،تعتمد على املواجهة
محددة للمعركة.
املباشرة بأسلحة تقليدية ،على أرض
َّ
حروب اجليل األول ،لكنَّها
اجليل الثاني :حروب العصابات واخلنادق ،وتُشبه
َ
حت ُدث يف ظروف غير مالئمة للجيش النظامي ،وهي أكث ُر قدر ًة على إحداث
الضرر للخصم.
َّ
اجليل الثالث :حروب املناورة ،ويُطلَق عليها "احلروب الوقائية أو االستباقية"،
وتتم َّيز باملرونة والسرعة يف احلركة ،واستخدام عنصر املفاجأة.

تدخل إنساني
ُّ

وأشار احملاض ُر إلى أهمية القوة الوطنية يف احلرب على اإلرهاب ،مثل :اجلهود
السيبراني ،واإلعالم التقليدي واجلديد .مضي ًفا أنَّ تدخُّ َل
الدبلوماسية ،واألمن ِّ
القوات املسلَّحة ملواجهة هذا اخلطر يأتي يف إطار التنسيق والتعاون مع هذه

إنساني يف املقام األول؛ ألنه يسعى إلى حماية املدنيني،
العناصر ،وهو تدخُّ ل
ٌّ
وبسط األمن ،وإحالل االستقرار ،وإعادة األمور إلى طبيعتها.
بي أنَّ هذا التدخ َل ينبغي أن يكون َوف َق الدستور والقانون ،ويف حال انتشار
ثم َّ
بتفويض من األمم املتحدة ،أو باتفاقيات ثنائية أو متعدِّدة
قوات َدول َّية فإنه يكون
ٍ
األطراف؛ لتعزيز ق ُدرات احلكومات ،وفرض النظام ،واستعادة اخلِ ْدمات األساسية،
املؤسسات ،وتسهيل مشاريع التنمية ،وتيسير جهود األعمال
وإعادة اإلعمار ،وبناء
َّ
الدعم واملساعدات اخلارجية.
اإلغاثية يف حاالت الكوارث ،واستقطاب َّ
حرب طويلة
املقدم الركن حامد كرمي أنَّ احلرب على اإلرهاب هي
وأوضح
َّ
ٌ
األ َمد ،حتتاج إلى وقت وصبر طويلني ،وعزمية صادقة .وأنَّ حتقيق السالم
والضمانات األمنية ،هي عناص ُر أساسية يف
املستدام ،وإيجاد البنية التحتية،
َّ
مفهوم النصر لهذه احلرب.
وبي احملاضر أنَّ مشاركة القوات املسلَّحة يف جهود محاربة اإلرهاب ،بوصفها
َّ
ً
تدخل إنسان ّيًا ،لها ثالثُ حاالت:
بأسباب قوية تستدعي التدخ َل العسكري يف
¦العدالة قبل احلرب :تكون
ٍ
السلطة الشرعية ،على أنه اخلِ يا ُر األخير.
إطار ُّ

احلرب على
حروب غير متكافئة ،ومنها
التمرد ،وهي
اجليل الرابع :حروب
ُ
ٌ
ُّ
ُ
اإلرهاب ،وتُستخ َدم فيها وسائل شتَّى ،مثل :وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة،
واالستعانة بالعمليات االستخبارية واملجتمع املدني.
يعج ُز اجليش النظامي عن
اجليل اخلامس :احلروب الهجينة ،تُستخ َدم حني ِ
ٌ
َ
بأفكار مبتكرة ،وهي خليط بني
اإلطاحة بخصم يخوض حر ًبا غير نظامية
ٍ
احلرب الشعبية واحلرب الثورية وحرب العصابات .ومن مظاهر هذه احلرب
سعي األفراد واملجموعات غير احلكومية للوصول إلى املعرفة املتط ِّورة ،والتقنية
ُ
احلديثة ،واستخدامها بوصفها وسائ َل هجوم َّية.
العدد  - 36فبراير 2022م

تفادي األضرار اجلانبية ،وأن تكو َن العملية
تتضمن
¦العدالة أثناء احلرب:
َ
َّ
َوف َق (نسبة وتناسب) ،إضافة إلى املعاملة العادلة ألسرى احلرب.

¦العدالة بعد احلرب :تشمل إعادةَ اإلعمار ،وإحال َل السالم ،ومساعدةَ
السلطات املدنية ،واالنتقال إلى احلكومة املدنية.
ُّ

التنسيق العسكري والمدني

تنسيق
أ َّما تدخ ُل القوات املسلَّحة لدعم القوات املدنية واحلكومية ،فيحتاج إلى
ٍ
والسلطات املدنية والس َّكان احمللِّيني،
سابق ،وتعاون تا ٍّم بني اجلهات العسكرية
ُّ
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محاضرات

واجلهات احلكومية املشتركة؛ للوصول إلى خُ طط ناجحة يف مواجهة خطر
اإلرهاب .ويتطلَّب النجا ُح يف هذه امله َّمة االستعدا َد اجل ِّيد ،والتق ُّي َد بالنظام،
واتِّبا َع اإلجراءات ،وتو ُّق َع التغ ُّيرات يف طبيعة احلرب ،وأن يكو َن تدخُّ ل القوات
يتضمن وضع خُ طة
املسلَّحة يف إطار الشرع َّية ،والنظام املتَّبع يف الدولة ،وأن
َّ
السلطة املدنيةُ ،عق َْب انتهاء
السلطة من القوات املسلَّحة العسكرية إلى ُّ
النتقال ُّ
ُ
ِ
عمليات عسكرية أكثر
العمليات هي
اجليش األمريكي أن هذه
امله َّمة .وفيما يرى
ٌ
عمليات لدعم السالم.
من كونها حر ًبا ،فإنَّ اجليش البريطاني يرى أنها
ٌ
وأشار احملاضر إلى أنَّ آليات تدخُّ ل القوات املسلَّحة يف محاربة اإلرهاب تتض َّمن
اآلتي:
التطهير :أي تطهير املِنطقة من جميع العناصر اإلرهابية فيها.
السيطرة :أي السيطرة التا َّمة للقوات املسلَّحة على املكان أو امل َ
ِنطقة.
وضع آمن ومستق ٍّر.
وضع مضطرب ،إلى
االنتقال :أي االنتقال من
ٍ
ٍ

البناء :أي معاجلة آثار الدمار والتلف الناجتة عن عمل َّيات االشتباك ،مما
د َّمره املقاتلون اإلرهابيون ،وإعادة بناء املِنطقة مبا ال يسم ُح بعودة هذه
اجلماعات املتطرفة.

َّ
ُ
جتفيف منابع اإلرهاب ،والقضاء
احلل األمث َل هو
لكن
ناجح لدحر اإلرهابَّ ،
على أسبابه ،واحملافظة على ثقة الس َّكان ودعمهم ،وتعزيز االنسجام والتآلف
االجتماعي ،وتنمية املشاعر اإليجابية ،مع تضييق املساحات للعناصر املناهضة
ً
واملهجرين ومخ َّيماتهم ،وإقامة أنشطة
فضل عن إدارة مناطق النازحني
للدولة،
َّ
ً
ميارسونها داخل هذه املخ َّيمات؛ جلعلهم فئة فاعلة يف املجتمع.
ِ
اجلماعات اإلرهابي َة تهت ُّم َدو ًما باألهداف احليوية واملؤ ِّثرة
وأوضح احملاضر أنَّ
ُ
لكسر إرادة املجتمعات ،وهو ما نالحظه يف عمليات جماعات مثل :بوكو حرام
ٍ
مهارات
اجلماعات
وهجمات جماعة احلوثي يف اليمن .ومتتلك هذه
ُ
يف نيجيرياَ ،
كبير ًة يف معرفة التضاريس ،مما مينحها القدرةَ على االنتقال عبر حدود الدول،
ويزيد من أنشطتها يف جتارة األسلحة واملخدِّرات .وهم يستخدمون أحدثَ
ٍ
وأكاذيب؛ بهدف
روايات
الوسائل يف الدعاية ملعتقداتهم وأفكارهم ،وير ِّوجون
َ
ني املجتمع من هذه الدعاية ،والتنسيق
التأثير يف اجلمهور ،مما يستدعي حتص َ
مع وسائل اإلعالم ،لتكون املتابعة اإلعالمية احترافية.

التوصيات

واقترح احملاض ُر أخي ًرا أن تتض َّمن جهود التحالف اإلسالمي يف مواجهة اإلرهاب
تدابي َر قصيرة املدى ،تشمل توثي َق اجلهود املبذولة من قِ بَل اجليوش يف مواجهة
اإلرهاب ،واالهتمام بالتوصيات والدروس املستفادة من هذه املواجهات ،إضافة
إلى تنمية الوعي مبا تُقيمه من جلَسات عمل ون َدوات ومحاضرات ،يُلقيها خبراءُ
متخصصون ذوو علم ودراية.
ِّ

منوذجا لعملية حتقيق النصر على اإلرهاب ،متض ِّمنًا هذه
وتناول احملاض ُر
ً
الطريقة ،وهي عمل َّية مِ َ
نطقة "وادي سوات" الواقعة شمال غربي باكستان .فقد
أنواعا من اجلرائم املختلفة ،مثل :قتل
كانت َمعقِ ًل لإلرهابيني الذين مارسوا
ً
مما استدعى
املواطنني ،وترويع الس َّكان ،وتدمير املدارس ،وحظر تعليم الفتياتَّ ،
الس ِ
القوات املسلَّحة
لطات الباكستاني َة للتعامل بحزم مع هذا اخلطر .وقد جنحت
ُ
ُّ
السلطات يف القضاء على جميع العناصر اإلرهابية ،وإعادة بناء
بالتنسيق مع ُّ
مجد ًدا ،ويعو َد الس َّكان
ما ُد ِّمر يف أثناء االشتباكات؛ لتعو َد احلياة إلى الوادي
َّ
والتجار ملمارسة أنشطتهم ،وتصب َح املِنطقة مركزًا جتار ًّيا مه ّمًا ،وواح ًة آمنة
َّ
تستقب ُل أعدا ًدا كبيرة من الس َّياح.

وأخرى طويلة املدى ،تتطلَّب إنشا َء مركز للتم ُّيز بالتحالف اإلسالمي العسكري
اخلاصة بالتعاون بني اجلانب العسكري
حملاربة اإلرهاب؛ لدراسة اجلوانب
َّ
الدعم للدول األعضاء والبلدان الداعمة فيما يتعلَّق باستخدام
واملدني ،وتقدمي َّ
الدوليني
الصدد ،والتعاون مع الشركاء َّ
أفضل التِّقنيات واإلجراءات يف هذا َّ
لتقدمي أفضل اخلبرات واملمارسات.

إنَّ مشاركة القوات املسلَّحة يف جهود محاربة اإلرهاب ،على املستويني اإلقليمي
والدولي ،هي حقيق ٌة ُمسلَّم بها ،لكنَّها تواجه حتد ٍ
ِّيات وأخطا ًرا ،منها :استخدا ُم
َّ
القوة ِخيا ًرا أخي ًرا ،والتدريب اجل ِّيد على هذه املهام ،والتخطيط السابق،
الصلة .وإنَّ عزل اإلرهابيني عن الس َّكان هو ٌّ
حل
والتنسيق مع األطراف ذات ِّ

ويف املناقشات التي أعقبت احملاضرة ،اقترح الفري ُق األول املتقاعد راحيل
شريف القائ ُد العسكري للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،الرجو َع
الدولية (،)International Crisis Group
إلى دراسات مجموعة األزَمات َّ
التي تناولت تدخُّ َل القوات املسلَّحة حملاربة اإلرهاب ،واالستفادة منها ،ملا حتتويه
من تص ُّورات وحتليالت تتعلَّق باملواجهة العسكرية مع اإلرهاب.

التحديات واألخطار
ِّ

آليات تدخل القوات
املسلحة يف محاربة
اإلرهاب

تطهير املنطقة من
العناصر اإلرهابية

االنتقال من وضع
مضطرب إلى وضع
آمن ومستقر

السيطرة التامة على
املنطقة
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البناء ورد التلف َّيات
التي ُدمرت أثناء
االشتباك

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضرات

تحديات التطرف اإللكتروني
ِّ
وسبل مواجهته
ُ

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره مبدينة الرياض،
أقام
يوم األربعاء  19يناير 2022م ،لقا ًء بعنوان( :التطرف اإللكتروني ،التحدِّ ي
واملواجهة) ،استضاف فيه عض َو مجلس ُّ
الشورى السعودي اخلبير يف اإلعالم
اإللكتروني الدكتور فايز بن عبد اهلل ِّ
الشهري ،وأدار اللقاء مدير اإلدارة الفكرية
الدكتور منصور بن سعيد القرني.
ناقش الدكتور ِّ
الشهري مع مم ِّثلي الدول األعضاء بالتحالف نشو َء االجتاهات
املتطرفة عبر اإلنترنت ،ومسا َر تكوين الشخصية املتطرفة إلكترون ّيًاِ ،
وسمات
احملتوى املتطرف على اإلنترنت ،وحتدِّيات املواجهة اإللكترونية مع اجلماعات
املتطرفة واإلرهابية ،وأساليب التحصني والوقاية من األفكار املتطرفة.

التطرف في عصر المعلومات

استعرض الدكتور ِّ
الشهري مراح َل الفكر اإلنساني؛ من األُسطورة
يف بداية اللقاء
َ
وعالقتها بتط ُّور وسائل االتصال .وحلَّل املتغ ِّي ِ
رات
إلى العلم ،مرو ًرا بالفلسفةَ ،
االتصالي َة يف املجتمع املعاصر ،التي غ َّيرت مصاد َر التأثير يف الرأي العام،
ووسائل تكوينه؛ من وسائل اإلعالم التقليدية التي كانت متتلكها الدو ُل وتشارك
يف إدارتها الن َُّخب ،إلى الثورة التقنية التي بدأت بظهور احلواسيب الشخصية
يف ثمانين َّيات القرن العشرين ،ثم ثورة اإلنترنت يف التسعين َّيات ،وظهور مصطلح
الرأي العام ال َّر ْقمي الذي نشأ وات ََّسع ،وتك َّونت اجتاهاتُه يف بيئة اتصالية جديدة
السلطة ،أو النخب ،أو مؤسسات املجتمع املسؤول ُة
ال متلكها أو تسيطر عليها ُّ
شركات جتارية عاملية مثل( :تويتر،
عن الضبط االجتماعي ونقل الثقافة؛ بل
ٌ
َ
شروط احملتوى ،وتستطيع َوف َق خُ وارِ زم َّيات معقَّدة
فيسبوك ،يوتيوب) ،حتدِّد
أن تتح َّك َم فيما يظهر ملستخدميها من آراءٍ ومعلومات.

وتناول الدكتور احملاضر سلبيات ثورة املعلومات ،فقال :إن وسائ َل اإلعالم
االجتماعية أسهمت يف تعزيز األكاذيب واملعلومات اخلاطئة ،وتشويه املفاهيم،
اجلماعات
وعوملة بعض القِ يَم السلبية ،إضافة إلى نشر التطرف .وقد كانت
ُ
الغربية املتطرفة يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية من أوائل الداخلني إلى
العالم اإللكتروني ،فكان األمريكي "دان جانوون" أو َل من أنشأ موق ًعا متطر ًفا
يبثُّ فيه أفكاره العنصرية عن نقاء العِ رق األبيض يف ديسمبر 1991م .ثم
عدةُ مجموعات؛ منها مجموع ُة "جبهة العاصفة" األمريكية املسيحية
اشتَ َه َرت َّ
املتطرفة ،بقيادة "دون بالك" ،التي أنشأت أو َل موقع متكامل عن التطرف
وثقافة الكراهية يف مارس سنة 1995م ،وكان املسلمون واليهود واملل َّونون من
أوائل املسته َدفني بهذه املواقع األمريكية املتطرفة.
ومنذ نهاية التسعين َّيات انتقلت العدوى إلى العالم اإلسالمي ،فاجتاحت
اجلماعات املتطرفة شبك َة اإلنترنت التي أضحت َم ِ
حضنًا مه ّمًا للجماعات
ُ
املتطرفة يف الشرق والغرب .واليو َم نعيش يف عصر التوظيف الثالث لإلنترنت،
سمى "شبكات التواصل االجتماعي" ،التي و َّفرت للمتطرفني قد ًرا كبي ًرا
فيما يُ َّ
بقدر َّ
أقل من اخلطر.
من االنتشار ٍ

وتناول احملاض ُر خصائص شبكة اإلنترنت اجلاذبة للجماعات املتطرفة ،التي
جعلت من الشبكة ناش ًرا ألفكارها وداع ًيا إليها؛ فهي أسر ُع وسائل االتصال
ً
تداول بني الشباب ،تعمل دون حواج َز بني
اجلماهيري انتشا ًرا ،وأكثرها
ِ
املرسل واملستقبِل ،وتتم َّيز باخلصوصية والس ِّرية .ولذلك انتشرت املواق ُع
العدد  - 36فبراير 2022م
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الفكرية لرموز الفكر التكفيري إلى درجة أن معظم رموز الفكر املتطرف
الشباب لم يُعرفوا جماهير ًّيا إال من مواق َع تر ِّوج فك َرهم،
الذين تأ َّثر بهم
ُ
وتستقطب لهم األتباع.

مصفوفة االتجاهات المتطرفة

وحلَّل الدكتور ِّ
الشهري مراح َل تكوين الفكر املتطرف يف شبكة اإلنترنت ،فقال:
ِ
جماعات التطرف واإلرهاب تواصل استغال َل فضاء الشبكات االجتماعية
إن
ٍ
فئات ومناط َق
وإمكاناتها املتن ِّوعة؛ لتوسيع دائرة التجنيد ،والوصول إلى
جغرافية جديدة ،وإدخال الشباب يف نفق التطرف املوصل غال ًبا إلى اإلرهاب،
وذلك على النحو اآلتي:
ً
الضخ املعريف املكثَّف ،ويبدأ مع اتصال الشاب املسته َدف مبواقع التنظيمات
أول)
ُّ
َ
ُؤسس للمفاهيم
املتطرفة ،فيتع َّرض ل ُدفعات
منتظمة من الرسائل الغزيرة التي ت ِّ
التي يتبنَّاها التنظيم ،والتي تُعنى بهدم املسلَّمات الفكرية السائدة عنده ،وبناء
صر والتشويق والتتابع ،مبا
مفاهي َم جديدة لديه .وتتَّس ُم هذه الرسائ ُل عاد ًة بالقِ َ
َ
تشويش املسته َدف وإرباكه فكر ًّيا .ويف هذه املرحلة يعتمد الفك ُر املتطرف
يكفُل
على النَّبش يف الكتب ،وإظهار التفسيرات والفتاوى األكثر تش ُّد ًدا ،وإنزالها على
وقائع العصر.
ُ
إحداث صدمة شرعية؛ به ِّز املك ِّون الفكري للمتل ِّقي ،وإرباك قناعاته.
ثانيا)
ً
الشباب باحلياة ،وحت ِّذر من
ويجري يف هذه املرحلة تروي ُج مفاهي َم تزهِّ د
َ
تيسر استخدامهم وتوظيفهم يف
مخالطة املجتمع؛ لبناء قاعدةٍ فكرية لديهم ِّ
اخلروج عن املجتمع.

محاضرات

ً
ثالثا) تكوينُ االجتاه وتثبيت املسار ،وتعزيزه باألفكار اجلديدة .ويف هذه
الشاب املسته َدف يف النزوع إلى ال ُعزلة ،واحلرص على
اجتاهات
املرحلة تتَّض ُح
ُ
ِّ
املظهر ،وإعالن رأيه الذي يتَّف ُق مع الوضع الفكري اجلديد ،وغال ًبا ما يالحظ
القريبون منه مظاه َر من التغ ُّير لديه.

االنضمام إلى التنظيم املتطرف ،ودعمه بالقول والعمل .يف هذه املرحلة
رابعا)
ُ
ً
الصحبة يف مجتمعه،
يهت ُّم القائمون على التجنيد بإرشاد املسته َدف إلى بدائل ُّ
أو يف الوسائط اإللكترونية؛ لتثبيت القناعات اجلديدة ،وتعزيز التطرف لديه.

سمات التطرف اإللكتروني

مؤسسات املجتمع والدولة يف
¦تنسي ُق برامج العمل املشتركة؛ لتفعيل إسهام َّ
التوعية مبخاطر التطرف اإللكتروني.

رصد الدكتور ِّ
الس ِ
مات اجلديدةَ للتطرف اإللكتروني ،وسمات احملتوى
الشهري ِّ
اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،وهي:
اإللكتروني املتطرف ،الذي تر ِّوجه
ُ

َ
ٍ
التطرف اإللكتروني ،وتستقطب
إلكترونية معتدلة؛ تواجه
تأسيس مواق َع
¦
ُ
املؤسسات العلمية ،مثل :اجلامعات ومراكز البحوث.
الشباب .تقوم عليها
ُ

¦ َ
صخ ُب الفكرة ،وف َورانها ،على الرغم من ضحالتها الشرعية والفكرية،
برص العناوين احمل ِّرضة ،مبا يشبه عناوين روايات املغامرات
واالكتفاء
ِّ
الصوارم)( ،لهيب املعركة)( ،صناعة األُباة)،
وأفالم احلركة ،مثل( :صليل َّ
(أُسود اخلالفة).

وسطية؛ الستيعاب هموم األجيال
¦تعزي ُز جهود تأسيس مشاري َع فكرية َ
اجلديدة ،وتبنِّي حوارات ون َدوات ملناقشة األصول الفكرية للتش ُّدد.
ٍ
فكرية مستقلَّة؛ لبحث الظواهر الفكرية ،وحتليلها ،وتنفيذ
¦إنشاءُ مراك َز
التوجه
املتخصصة يف
أنشطة علمية ،مثل :البحوث والدراسات والن َدوات
ِّ
ُّ
لقادة الرأي وتفعيل إسهامهم.

الس َخط والتم ُّرد ،وتنميتها ،وتعبئة الشباب بها.
¦استقطاب مظاهر َّ

والصور ،واالهتمام الكبير باإلخراج الفنِّي والصور
¦استخدام الوسائط
ُّ
املؤ ِّثرة ،لعمليات القتل والتدمير ،واصطحاب األناشيد احلماسية مع صور
ويفجرون ،مبا مياثل ألعاب القتال اإللكترونية
اإلرهابيني وهم يقتلون
ِّ
الرائجة ،والقريبة من جيل الشباب اإللكتروني.
¦توظيف الرموز اإلسالمية املوحية بالعزَّة والبطولة ،واستعارة ِّ
الشعارات
وال ُكنى التي اشتَ َهر بها القادةُ املسلمون على مدار التاريخَّ .
يفسر
ولعل هذا ِّ
وض َع تنظيم داعش اإلرهابي صورةَ ختم الرسول ﷺ على راية التنظيم،
وتسمية الواليات والدواوين ،وضرب الدينار اإلسالمي.
ممن لم َ
تنضج شخص َّياتهم ،بفكرة التط ُّهر باخلالص من
¦إغراءُ الشباب َّ
الذنوب؛ باالنتماء إلى التنظيم ،وتنفيذ العمليات االنتحارية.
¦استخدام لغة حتريضية؛ لضمان استمرار احلشد النفسي للمتعاطفني
واألنصار ،وهدم القناعات املستق َّرة عند الناس يف السياسة والدِّين،
وتشويه العلماء والدعاة الذين يخالفونهم ،واالغتيال املعنوي للرموز
السياسية والفكرية.

تحديات وتوصيات
ِّ

ذكر احملاض ُر أبر َز التحدِّيات يف مواجهة التطرف اإللكتروني ،منها بُطء تشخيص
ُ
ُ
وتنميط
وضعف املواكبة التشريعية واملشاركة املجتمعية،
األجهزة البيروقراطية،
املواجهة الرسمية املؤسسية للتطرف اإللكتروني ،واتسا ُع الفجوة بني األجيال،
واالنشغا ُل مبعاجلة األعراض على حساب مواجهة اجلوهر ،وجذور املشاكل.
بعض التوصيات ملواجهة التطرف اإللكتروني أبرزُها:
قدم َ
ثم َّ
¦دع ُم بناء الشخصية الناقدة لدى الشباب ،وتفعيل الفكر الناقد؛ لتحصينهم
من التطرف.

الحوارات والمناقشات

ثم عرض مدي ُر اإلدارة الفكرية يف التحالف الدكتور منصور القرني الذي أدار
اللقاء ،موضو َع اخلاليا االفتراضية يف عالم اإلنترنت ،وقارنها باخلاليا النائمة
نصات مجهولة املصدر ميكن لهذه اخلاليا
يف العمليات اإلرهابية؛ فبواسطة مِ َّ
أن تؤ ِّث َر يف الرأي العام ،وأن حت ِّق َق حضو ًرا للتنظيمات املتطرفة واإلرهابية.

العميد الط َّيار الركن مصطفى إبراهيم علي سويسي مم ِّث ُل دولة ليبيا
ودعا
ُ
يف التحالف ،إلى التفريق بني نوعني من اإلرهاب اإللكتروني؛ األول يسعى إلى
واملؤسسات وتعطيل عملها ،وهو س ِّري وغير معروف ،والثاني
تخريب الشبكات
َّ
ير ِّوج الفك َر املتطرف واإلرهابي على شبكة اإلنترنت ،ويسعى إلى جتنيد األتباع،
وأساليب مختلفة.
ومشاهد .ومواجه ُة كل نوع منهما تتطلَّب وسائ َل
وهو معل ٌن
َ
َ

العميد الركن راشد بن محمد الظاهري مم ِّث ُل دولة اإلمارات يف التحالف،
وسأل
ُ
نصات التواصل االجتماعي ،وكيف ميكن
عن أثر فتح املساحات الصوتية على مِ َّ
حماي ُة الناس من الفكر اإلرهابي الذي قد تبثُّه .وأجاب الدكتور الشهري بأن
الصوتية تُ َع ُّد أحدثَ تقنية أدخلها تطبي ُق "تويتر" ،وهي مجا ٌل لتكوين
املساحات َّ
القناعات وتغييرها ،ومجا ٌل لنشر األفكار الرديئة.
واختتم الدكتور فرحات احلرشاني مستشا ُر التحالف ،بتأكيد أن العومل َة هي
العنص ُر األبرز الذي غ َّير وجه اإلرهاب وأساليب التعامل معه .ولم ي ُعد احل ُّل
التقني كاف ًيا ملواجهة هذه املعضلة ،فالتقني ُة يف تغ ُّير وتط ُّور مستم َّرين ،وقال :إن
الفكري هو الرك ُن الركني يف مواجهة التطرف العنيف واإلرهاب ،يف ظ ِّل
األساس
َّ
التناقض بني التق ُّدم التقني والتقهقر الثقايف والفكري.

الدولي يف مجال التشريعات ،وحجب اخلدمة عن املواقع التي تر ِّوج
¦التعاو ُن َّ
محت ًوى متطر ًفا.
¦حتدي ُد خصائص الفئات املسته َدفة بخطابات جماعات العنف والتطرف،
علمي يستوعب القضايا السياسي َة
وتطوير البرامج الوقائية لهاَ ،وف َق منهج
ٍّ
والدينية بأسلوب ش َفّاف وصادق.
¦دراس ُة أساليب اإلقناع التي يستخدمها رمو ُز الفكر املتطرف ،ومواجهتها
باألد َّلة واألساليب العلمية ،وليس بالوسائل التقليدية.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

جهود دول التحالف

دون حوادث إرهابية في تاريخها الحديث...

غربي جزيرة بورنيو يف بحر الصني
تقع سلطن ُة بروناي دار السالم يف شمال
ِّ
شرقي آسيا ،تشترك فيها مع ماليزيا وإندونيسيا،
اجلنوبي ،الواقعة يف جنوب
ِّ

وعاصمتُها "بندر سيري بكاوان" وهي مرك ُز جميع اخلِ ْدمات احلكومية.
الرئيس للدخل القومي فيها تصدي ُر النفط والغاز ،مما جعلها دول ًة
واملصدر
ُ
غنية مزدهرة.

آمنة في وسط العاصفة

َ
ٍ
وتنشط فيها
تهديدات إرهابي ًة كثيرة،
تشهد دو ُل منطقة جنوب شرقي آسيا
كثي ٌر من اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية احمللِّية والعابرة للدولة ،مثل :جماعة
أنصار اخلالفة ،وجماعة أنصار الدولة ،وهما شبكتان مرتبطتان بتنظيم داعش

الهجمات .وكذلك يف ماليزيا التي أحبطت عد ًدا
يف إندونيسيا ،ونفَّذتا كثي ًرا من َ
الهجمات اإلرهابيةَّ ،
وعطلت عد ًدا من اخلاليا اإلرهابية.
من
َ
إال أن سلطنة بروناي دار السالم كانت بعيد ًة عن ك ِّل تلك األنشطة اإلرهابية،
حتى إنها لم تدخل يف تقارير ِّ
مؤشر اإلرهاب العاملي الذي يصدر سنو ًّيا .ويف

ٍ
اضطرابات ِعرقي ًة ودينية مستم َّرة
بعض دول تلك املنطقة
الوقت الذي تواجه فيه ُ
منذ عقود ،بقيت بروناي محافظ ًة على االستقرار واألمن والسالم ،وهي من
الدول املنخفضة اجلرمية والعنف؛ سواءٌ العنف السياسي أو االقتصادي أو
أي نوع من االضطرابات منذ عقود ،وال
الديني أو العِ رقي .ولم تشهد بروناي َّ
أي منها يف املستقبل القريب.
يُتو َّقع حدوث ٍّ
وقد وصفت وِ زارةُ اخلارجية األمريكية العاصمة "بندر سيري بكاوان" بأنها
موق ٌع آم ٌن منخفض التهديد اإلرهابي.

أي منظمات أو
وال تعرف سلطن ُة بروناي َّ
أي تاريخ حديث لإلرهاب ،وليس فيها ُّ
أي دعم أو تعاطف
جماعات إرهابية محلِّية ،وال يُعرف عن هذا البلد ومواطنيه ُّ

مع اإلرهابيني العابرين للحدود .ولكن يبقى خط ُر اإلرهاب العابر للحدود
تضرب يف أيِّ مكان
مات اإلرهابية ال َعشوائية التي ميكن أن
الهج ُ
َ
قائ ًما ،وكذلك َ
وزمان ،وال ميكن إغفا ُل هذا النوع من التهديد؛ ألنه يتس َّرب من املناطق ال ِّرخوة؛
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وال تزال احلكوم ُة يف بروناي س َّباقة يف مواجهة التهديدات احملت َملة ،ولهذا لم
أي حوادثَ إرهابية.
تشهد َّ

ِّ
مؤشر اإلرهاب
بروناي في

يقيس ِّ
مؤشر اإلرهاب العاملي األث َر املباشر وغي َر املباشر لإلرهاب ،ومن ذلك
آثاره يف األرواح املفقودة ،واإلصابات ،واألضرار التي تلح ُق باملمتلكات ،واآلثار
النفسية الالحقة ،ويصنِّف الدو َل َوف ًقا لتأثير اإلرهاب يف مقياس من ( )0بال
تأثير ،إلى ( )10أعلى تأثير.

ِّ
املؤشر يف سلطنة بروناي دار السالم لألعوام من  2016إلى
وبتت ُّبع حركة
ِّ
2019م نالحظ النتائ َج اآلتية :لم يرِ د ذك ُر بروناي يف املؤشر يف هذه األعوام،
وهذا يعني أن السلطنة من الدول غير املتأ ِّثرة باإلرهاب ،مع أن ً
دول أخرى يف

ِّ
املؤشر ،مثل:
مراتب متقدِّمة ضمن الدول املتأ ِّثرة باإلرهاب يف
املنطقة شغلت
َ
الفل ِّبني  7.137نقطة ومرتبتها  ،9وتايلند  6.029نقطة ومرتبتها  ،18وميامنار
 5.521نقطة ومرتبتها  ،26وإندونيسيا  5.07نقطة ومرتبتها  ،35وماليزيا

 2.495نقطة ومرتبتها  ،74وفيتنام  0.999نقطة ومرتبتها  97على مستوى
العالم.

أسس كبح التطرف
ُ

هناك عوام ُل بنيوية وهيكلية يف بروناي عزَّزت قدرة الدولة على مواجهة
التطرف العنيف واإلرهاب ،وهي ِصما ُم أمان لها ،ميكنها كب ُح أثر نداءات
اجلماعات اإلرهابية العابرة ،ومن أبرزها:
 )1القواننيُ والتشريعات الداخلية
تشريعات مدنية وتشريعات إسالمية ،تسيران بالتوازي والتكامل،
لدى بروناي
ٌ

وتعمالن جن ًبا إلى جنب من أجل حفظ األمن الداخلي .وهناك وكالتان رئيستان
إلنفاذ القانون املدني ،هما :قوة الشرطة امللكية ( ،)RBPFوإدارة األمن

تفويض واسع يف معاجلة مخاوف األمن القومي،
الداخلي ( )BISDالتي لديها
ٌ
َّ
املنظمة ،والتهريب ،والتهديدات الداخلية ،ومن ثَ َّم
مثل :اإلرهاب ،واجلرمية
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جهود دول التحالف

بروناي واحة آمنة في منطقة مضطربة

ِ
ني واألجهزة األمنية قادرةٌ على ضبط الوضع الداخلي
فإن
التشريعات والقوان َ
بطريقة آمنة.
ُ
التركيبة الدميوغرافية
)2
االختالفات والنزاعات الطائفية والعِ رقية والقبَلية والدينية
لطاملا كانت
ُ
والطبقية يف أيِّ منطقة ،مصد ًرا للتطرف والعنف واإلرهاب ،وال س َّيما حني
تكون ال َعالق ُة بني مك ِّونات النسيج الداخلي غي َر متوازنة ،ومتضاربة يف املصالح،
لكن هذه العوام َل هي سبب قوة يف سلطنة بروناي ،فإن نسيج الدولة الداخلي
َّ
متجانس إلى حدٍّ كبير.
ٌ
ِّ
¦من جهة الدِّين :أغلب الس َّكان من املسلمني ،مع أقلية من البوذيني
واملسيحيني.
¦ومن جهة العِ رق :أغلب الس َّكان من ِعرق املاالوي ،مع أقلِّية صينية ،وأق ُّل
منها الس َّكان األصليون.
¦ومن جهة الثقافة :الثقافة الغالبة املاالوي ذات الطابع اإلسالمي احملافظ.
¦ومن جهة اللغة :اللغة السائدة لغة املاالوي.
ُ
العوامل االقتصادية
)3
تُع ُّد العوام ُل االقتصادية من العوامل األساسية يف انتشار التطرف العنيف
واإلرهاب ،بسبب ما يرافق االنهيا َر االقتصادي من إحباط عا ٍّم وغضب محتدم،
الحظ أن بروناي متتلك اقتصا ًدا قو ًّيا على مستوى املنطقة والعالم ،وقد
ويُ َ
حقَّقت مركزًا عامل ّيًا متق ِّد ًما يف ِّ
مؤشرات ال َّرفاه ،فعلى سبيل املثال :الناجت احمللِّي
ومتوسط دخل الفرد يزيد على  76ألف
اإلجمالي للفرد يف بروناي مرتفع عامل ّيًا،
ِّ
دوالر سنو ًّيا ،ونسبة البطالة منخفضة.
ُ
العامل اإلداري
)4
جتاوزت سلطنة بروناي املشكالت املرتبطة باإلخفاق اإلداري والفساد والقمع،
ِّ
املؤشرات العاملية .فقد احتلَّت مركزًا
بحسب
ومت َّكنت من حتقيق أداء متقدِّم
َ
ِّ
ِّ
مؤشر محو
مؤشر التنمية البشرية ،ورق ًما عال ًيا يف
متق ِّد ًما بني الدول يف
ِّ
مؤشر
بحسب منظمة اليونسكو ،وصل إلى ما يزيد على  ،%96ويف
األ ِّمية،
َ
الصحة واخلِ ْدمات
معدل اجلرائم ح َّققَت نسبة منخفضة عامل ّيًا .ومن ناحية
َّ
َّ

االجتماعية ،تُ َع ُّد بروناي دول َة رفاهية متط ِّورة ،يتلقَّى مواطنوها الرعاية الط ِّبية
مجا ًنا ،يف شبكة من املراكز والعيادات احلكومية
األساسية ورعاي َة ِّ
طب األسنان َّ
املنتشرة يف جميع أنحاء البالد ،إضافة إلى زيارة املناطق الريفية النائية بانتظام
بواسطة ِخدمة الطبيب الطائر احلكومية.
ُ
الشراكة العاملية يف محاربة اإلرهاب
)5
والدولية ،وكانت جز ًءا من عدد
شاركت بروناي يف عدد من املنظمات اإلقليمية َّ
من برامجها وجلَسات العمل فيها ،كاملشاركة يف جلسة العمل اإلقليمية املتعلِّقة

شرقي آسيا ،واإلسهام يف ا َ
العاملي
حلراك
مبكافحة اإلرهاب يف منطقة جنوب
ِّ
ِّ
املناهض لإلرهاب .ومن أه ِّم الشراكات يف هذا املجال (رابط ُة دول جنوب
انضمت بروناي
شرقي آسيا) املعروفة اختصا ًرا باسم (آسيان،)Asean - التي
َّ

إليها عام 1984م ،وهي منظمة تض ُّم عشر دول يف تلك املنطقة ،ومن أهدافها
األساسية إحال ُل السالم واالستقرار يف املنطقة.
ويدعم (املنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا  )ARFالذي تُقيمه

(آسيان) ،احلوا َر والتشاو َر بشأن القضايا السياسية واألمنية ،وعلى رأسها
األنشط ُة اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب.
وتعمل بروناي يف ظ ِّل هذه الشراكة اإلقليمية على تعزيز قدرة وكاالت إنفاذ

القانون واالستخبارات ،وتعزيز التعاون يف تبا ُدل املعلومات االستخباراتية؛ من
أجل التصدِّي لإلرهاب واجلرائم العابرة للحدود الوطنية ،مثلِّ :
االتار غير

املشروع باألسلحة ،وتهريب املخدِّرات ،وتهريب البشر والبضائع.

ُ
واألطر القانونية حملاكمة اإلرهابيني وتسليمهم ،والتعاون َوف َق
وتعزيز التعاون
الهجمات اإلرهابية،
االتفاقات واملعاهدات الثنائية ومتعدِّدة األطراف؛ ملنع
َ
ٍ
إجراءات جتاه مرتكبي هذه األعمال.
واتخاذ

ك ُّل العوامل املذكورة آن ًفا واخلطط والوسائل املتَّبعة كان لها األث ُر يف بقاء سلطنة
بروناي دار السالم بعيد ًة عن آثار اإلرهاب اإلقليمية والعاملية ،إال أن خطر

اإلرهاب ،ومخططات اجلماعات اإلرهابية ،وعملياتها ال َعشوائية ،حتتاج إلى
اليقظة الدائمة واملستم َّرة ،يف محاربة التطرف العنيف وما ينتج عنه من إرهاب.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تواصل التحالف

ِّ
ممثلها إلى التحالف
جمهورية السنغال توفد
باشر العقي ُد الركن عبد اهلل نديولني عمله يف التحالف ،يف  20يناير
2022م ،مم ِّث ًل جلمهورية السنغال؛ لينض َّم إلى مجموعة مم ِّثلي دول
التحالف اإلسالمي ،وليص َل عدد الدول األعضاء التي أوف َدت مم ِّثليها
إلى سبعة وعشرين دول ًة.
ني العام للتحالف املكلَّف ،اللواءُ الط َّيار الركن محمد
رحب األم ُ
وقد َّ
بن سعيد املغيدي ،مبم ِّثل جمهورية السنغال ،راج ّيًا له التوفي َق يف أداء
مها ِّم عمله ،ومن ِّوهً ا بالدور الكبير املـَنوط مبم ِّثلي الدول األعضاء ،يف
تعزيز جهوده ومبادراته يف محاربة اإلرهاب.

التحالف اإلسالمي يهنئ السودان بذكرى االستقالل
أقام مم ِّثلو جمهورية السودان يف التحالف اإلسالمي ،يوم األحد 2
ً
احتفال مبناسبة الذكرى السادسة والستِّني الستقالل
يناير 2022م
بالدهم ،الذي يوافق  1يناير عام 1956م ،بحضور األمني العام
للتحالف ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،ومنسوبي التحالف.
ً
عرضا تعريف ّيًا بجمهورية السودان؛
قدم مم ِّثلو السودان
وبهذه املناسبة َّ
اجلوانب االقتصادية والتنموية واجلغرافية والس َّكانية .وهنَّأ
َشمِ َل
َ
ُ
التحالف جمهورية السودان بهذه املناسبة ،ومتنَّى حلكومة السودان
وشعبها األم َن واالزدهار.

وفد من كلية القيادة واألركان يزور التحالف

التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره مبدينة الرياض ،يف  24يناير 2022م .ض َّم الوفد َّ
َ
عدة دول
زار وف ٌد من كلِّية القيادة واألركان،
طل ًبا من َّ
يدرسون يف برنامج ماجستير العلوم العسكرية بالكلِّيةَّ ،
واطلع الوف ُد يف أثناء الزيارة على جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وجا َل يف أقسام التحالف وإداراته.
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