العدد السابع والثالثون  -مارس 2022
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

وزير الدولة لشؤون الدفاع اإلماراتي
األمين العام يلتقي
ُ
َ

3

استقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،األستاذ محمد أحمد البواردي ،يف مدينة
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،اللوا َء
أبوظبي ،يوم الثالثاء  22فبراير 2022م ،األم َ
الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي.
واستعرض اجلانبان يف اللقاء ُسب َل التعاون يف الرؤى املشتركة ،وتعزيز ال َعالقات؛ لتحقيق أهداف احلرب على اإلرهاب،
ذات االهتمام املشترك بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والتحالف العسكري حملاربة اإلرهاب،
وناقشا م ًعا القضايا َ
ُ
التحالف يف سياسته وخُ طته اإلستراتيجية ،ومبادراته التي يقوم على تنفيذها .وأ َّكد
املستجدات التي وصل إليها
وآخ َر
َّ
ٍ
وخبرات متم ِّيزة
اللواء املغيدي أهمي َة جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بوصفها عض ًوا يف التحالف يتمتَّع بتجارِ َب
يف محاربة التطرف العنيف واإلرهاب.
ضي يومكس وسيمتكس 2022م ،مبشاركة ٍ
وجرى اللقاءُ على هامش انطالق معرِ َ
عدد من اجلهات اإلقليمية والعاملية.
وجاءت هذه الزيارةُ من منطلَق حرص التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب على إقامة شـراكات إستراتيجية
الدولية ،وتعزيز ال َعالقات والتعاون املستم ِّر مع جميع دول العالم؛ لرفع
بني الدول األعضاء والدول الداعمة واملنظمات َّ
الدولية واملعلومات واخلبرات يف مجال محاربة اإلرهاب ،واالنضمام إلى اجلهود
الق ُدرات وتبادل أفضل املمارسات َّ
الدول َّيني.
لم
والس
َّ
األُمم َّية الرامية إلى حفظ األمن ِّ

ترحيب َدولي بقرار مجلس
األمن اعتماد الحوثيين
ً
جماعة إرهابية

تجارب المتورطين في
العنف السياسي

4

ملحق الدفاع البريطاني يزور التحالف

6

بنغالديش تحارب اإلرهاب
بجهود ُصلبة وأخرى ناعمة

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد
استقبل األم ُ
املغيدي ،سعادةَ ملحق الدفاع باململكة املتحدة لدى اململكة العربية السعودية ،العميد الركن فرانسيس بيجوت،
والوف َد املرافق له ،يوم االثنني  14فبراير 2022م.
مفصل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة
لشرح
واستمع العمي ُد بيجوت يف أثناء الزيارة
َّ
ٍ
(الفكري ،واإلعالمي ،ومحاربة متويل اإلرهاب ،والعسكري) ،وإسهامه يف تنسيق جهود الدول األعضاء وتعزيزها.
وبحثا ُسبل التعاون املشترك بني التحالف واململكة املتحدة ،وقد أشاد العميد بيجوت مبا يبذله التحالف يف خدمة
مصالح الدول األعضاء واملتعلقة مبجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة.

10

المواجهة الرقمية للظاهرة
اإلرهابية

متابعات

االجتماع الرابع للبرلمانيين العرب يدين أعمال الحوثيين اإلرهابية
حد لهذه الجرائم
ويطالب المجتمع الدولي بوضع ٍ

دان البرملا ُن العربي ،يف ختام أعمال مؤمتره الرابع الذي ُعقِ د يف مق ِّر جامعة
َ
استهداف جماعة
الدول العربية بالقاهرة ،يوم السبت  19فبراير 2022م،
احلوثي اإلرهابية مطا َر أبها يف اململكة العربية السعودية بطائرة مس َّيرة
هدد حياة مئات املسافرين ،واص ًفا هذا العمل بأنه
مفخَّ خة دون ط َّيار ،مما َّ
وبي أنَّ هذه
حدة االضطراب يف املنطقةَّ .
عمل إرهابي تخريبي ،يزيد من َّ
الهج ِ
مات ال تستهدف اململكة فقط ،إمنا تستهدف زعزع َة االستقرار يف املنطقة
َ
الدولي حملاسبة جماعة احلوثي
ب ُر َّمتها ،مطال ًبا بتح ُّرك عاجل وفوري للمجتمع َّ
الدولي.
اإلرهابية على اجلرائم التي تقوم بها ،وانتهاكها الدائم للقانون َّ

جريمة مكتملة األركان

حرب مكتمل ُة األركان،
شدد البرملا ُن العربي على أنَّ استهداف مطار أبها جرمي ُة ٍ
َّ
للهجمات اإلرهابية التي نفَّذتها جماعة احلوثي بأسلحة تستهدف
وهي امتدا ٌد َ
األحياء السكنية واملطارات واملوانئ والبنية التحتية إلنتاج الطاقة؛ تنفي ًذا
للسياسات الرامية إلى زعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة ،مج ِّد ًدا تأكيده
َ
الوقوف إلى جانب اململكة العربية السعودية ،قياد ًة وشع ًبا ،وثقته بقدرة اململكة
ِّ
بعزم واقتدار.
على جتاوز كل األزَمات ٍ
ً
صاروخا باليست ّيًا جتاه دولة
واستنكر البرملا ُن إطال َق جماعة احلوثي اإلرهابية
َ
ينجم
اعترضته
اإلمارات العربية املتحدة ،الذي
ُ
الدفاعات اإلماراتية بنجاح ،ولم ُ
أي خسائر؛ إذ سقطت بقايا الصاروخ خارج املناطق املأهولة بالس َّكان.
عنه ُّ
جاز ًما أنَّ أمن دولة اإلمارات جزءٌ ال يتجزَّأ من األمن القومي العربي ،وأنَّ هذه
ني دول َة اإلمارات ع َّما تقدِّمه من ِخ ْدمات إنسانية لشعب
األفعا َل الشائنة لن تَثْ َ
اليمن الشقيق ،وعن سياساتها التي تهدِ ُ
صون السالم واالستقرار يف
ف إلى َ
خاصة ،واملنطقة العربية عا َّمة.
منطقة اخلليج
َّ

َ
ٍ
حازمة جتاه
مواقف
الدولي املسؤولي َة الكاملة التخاذ
وح َّمل البرملا ُن العربي املجتمع َّ
هذه االعتداءات اإلرهابية املستم َّرة ،ومحاسبة ُمرتكبيها وداعميها باملال والسالح،
ومنع اجلماعة االنقالبية حيازةَ أسلحة متط ِّورة ،وصواري َخ باليستية ،وطائرات
مس َّيرة ،تستخدمها يف تنفيذ أعمالها اإلرهابية التي تستهدف بها املدنيني.

خطر داهم ونداء الساحل

قال معالي رئيس البرملان العربي األستا ُذ عادل عبد الرحمن العسومي ،يف
كلمته أمام املؤمتر" :ال ميكن إغفا ُل اخلطر الداهم للفكر املتطرف واإلرهاب،
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ومؤسساتها"َّ .
وحذر من خطر تصاعد اجلرائم
الذي يُهدِّد بقاء الدولة الوطنية
َّ
اإللكترونية التي تهدِّد االقتصاد ال َّر ْقمي والبِنية التحتية احل َيوية يف الدول
العربية .مشي ًرا إلى أنَّ البرملان العربي سوف ِّ
ينظم أول مؤمتر برملاني عن
(حماية األمن السيبراني وتعزيزه يف العالم العربي) بالشراكة مع عدد من
والدولية.
املؤسسات العربية َّ
صحف َّية ،إلى أهمية تعزيز التعاون العربي يف
وأشار العسومي يف تصريحات َ
مجال مكافحة الفكر املتطرف واإلرهاب ،وأشاد بإطالق البرملان العربي "املرك َز
امللحة إلى هذا
العربي ملكافحة اإلرهاب والفكر املتطرف" ،يف ظ ِّل احلاجة
َّ
املركز؛ لإلسهام يف دعم اجلهود البرملانية يف مجال مكافحة اإلرهاب ،التي
كانت الدو ُل العربية أكث َر من اكتوى بناره يف العالم.
وذكر معالي رئيس البرملان العربي مبادرةَ مكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل
والصحراء ،التي تبنَّاها البرملا ُن العربي حتت عنوان( :نداء الساحل) يف أثناء
القمة العاملية األولى ملكافحة اإلرهاب ،التي ُعقدت يف فيينَّا يف شهر سبتمبر
َّ
2021م ،وهي من أه ِّم املبادرات التي أطلقها البرملان العربي أخي ًرا؛ لكون منطقة
الساحل اإلفريقي تض ُّم أخط َر التنظيمات اإلرهابية يف العالم .وتقوم املبادرةُ
مؤسسي بني البرملان العربي ٍّ
وكل من االحتاد البرملاني
على أساس تعاون برملاني َّ
الدولية لدول
الدولي ،وبرملان دول البحر األبيض
املتوسط ،واللَّجنة البرملانية َّ
َّ
ِّ
الساحل اخلمس؛ لتنسيق اجلهود البرملانية الرامية إلى مكافحة اإلرهاب يف
هذه املنطقة احليوية وتعزيزها.
وتتبنَّى املبادرة خُ ط ًة برملانية شاملة ملكافحة اإلرهاب؛ ألنَّ جهود مكافحة
اإلرهاب يف منطقة الساحل اإلفريقي ال حتتاج إلى خُ طط جديدة بقدر حاجتها
التوجه نحو املسار الصحيح؛ حتى حت ِّق َق نتائ َج ملموس ًة يف مواجهة اإلرهاب.
إلى
ُّ
وقد القت هذه املبادرةُ استجاب ًة قوية من جميع أطرافها ،ووج َدت دع ًما كبي ًرا.
الدولي التي ُعقدت يف العاصمة اإلسبانية
ويف أثناء اجتماعات االحتاد البرملاني َّ
مدريد ،يف شهر نوفمبر املاضي 2021م ،جرى التواف ُق على أن يكون "املركز
العربي ملكافحة اإلرهاب والفكر املتطرف" بالبرملان العربي مركزًا تنسيق ّيًا لهذه
املبادرة؛ تقدي ًرا إلسهامه الكبير يف محاربة التطرف واإلرهاب منذ إطالقه
هذه املبادرة.
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متابعات

ً
جماعة إرهابية
ترحيب َدولي بقرار مجلس األمن اعتماد الحوثيين

اعتمد
مجلس األمن َّ
الدولي يوم االثنني  28من فبراير 2022م ،القرار َر ْقم الجمهورية اليمنية
ُ

( )2624حتت البند السابع ،الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن،
ُ
ويصف جماعة احلوثي (املعروفة بجماعة أنصار اهلل) بأنها جماع ٌة إرهابية.

وذكر معالي وزي ُر اإلعالم اليمني معمر اإلرياني أن تأييد إحدى عشرةَ دول ًة
من أعضاء مجلس األمن للقرار ،ومنها الدو ُل الدائمة العضوية ،يؤ ِّكد القناعة
الدولي ،يف استنكار ممارسات جماعة احلوثي اإلرهابية،
الراسخة لدى املجتمع َّ
واإلجماع األُممي على ضرورة دعم احل ِّل السياسي القائم على املرجع َّيات
الثالث؛ املبادرة اخلليجية ،و ُمخ َرجات مؤمتر احلوار ،وقرارات مجلس األمن.

املنظمات اإلقليمية والعربية.

وأظهرت وِ زارةُ خلارجية املصرية رغبتَها يف أن يُسه َم القرار يف إنهاء ال ُعدوان
املساعدات اإلنسانية إلى املدنيني ،ودفع مسار
احلوثي اآلثم ،وتيسير إيصال
َ
املمتدة.
احل ِّل السياسي لألزمة
َّ

ويُدرج القرا ُر اجلماع َة يف قائمةِ عقوبات اليمن املشتملة على حظر السالح ،مع

هجماتها عب َر احلدود على املدنيني والبنية التحتية املدنية يف اململكة
استنكار َ
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملطالبة بالوقف الفوري
لقي القرا ُر ترحي ًبا عرب ّيًا و َدول ّيًا واس ًعا ،وإشاد ًة من
لألعمال ال َعدائية .وقد َ

المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء يف اجتماعه املنعقد بقصر اليمامة ،يوم الثالثاء أول مارس
رحب
َّ
ُ

2022م برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،بقرار
مجلس األمنُ ،معر ًبا عن تطلُّعه بأن يُسه َم القرار يف وضع حدٍّ ألعمال اجلماعة
والسلم
اإلرهابية وداعميها ،وحتييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق واألمن ِّ
جد َدت فيه تأكي َدها دع َم
الدوليني .وأصدرت وِ زارةُ اخلارجية السعودية بيا ًنا َّ
َّ
اجلهود املبذولة للوصول إلى ٍّ
حل سياسي شامل لألزمة اليمنية ،وتأيي َد جهود
املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن؛ استنا ًدا إلى املبادرة اخلليجية وآل َّياتها

التنفيذية ،و ُمخ َرجات احلوار الوطني الشامل ،وقرارات مجلس األمن ذات
الصلة ،ومنها القرار َر ْقم (.)2216
ِّ

دولة اإلمارات العربية المتحدة
السفيرة النا
واحتفَت اإلمارات العربية املتحدة بهذا القرار ،فقالت سعادة َّ
َ
الهدف من هذا القرار
نسيبة ،املندوب ُة الدائمة لإلمارات لدى األمم املتحدة" :إن
هو احل ُّد من الق ُدرات العسكرية جلماعة احلوثي اإلرهابية ،ومنع أنشطتها
وجددت السفيرةُ
مطالب دولة اإلمارات بوقف أعمال جماعة
ال ُعدوانية".
َّ
َ

احلوثي اإلرهابية ،والعودة إلى طاولة املفاوضات لبدء عملية سياسية جا َّدة.

المملكة المتحدة

وقالت املتحدِّثة باسم احلكومة البريطانية يف الشرق األوسط وشمالي إفريقيا
ينص أل َّول م َّرة
روزي دياز" :إنَّ حكومة بالدها ِّ
ترحب بقرار مجلس األمن الذي ُّ
على أن احلوثيني إرهابيون ،ويُدرج اجلماع َة كلَّها ضمن قرار حظر األسلحة.

منظمة التعاون اإلسالمي

فضي
السياق ع َّبرت منظم ُة التعاون اإلسالمي عن أملها يف أن يُ
ويف هذا ِّ
َ
القرار إلى كبح جرائم جماعة احلوثي اإلرهابية املستمرة ،وردع داعميها،
وحتييد خطرها ،وإيقاف تزويدها باألسلحة املتقدِّمة واألموال التي استعملتها
الدولية ودول اجلوار.
الستهداف الشعب اليمني ،وتهديد املِالحة َّ

مجلس التعاون الخليجي

ني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور نايف
وقال معالي األم ُ
الدولي
احلجرف" :إنَّ صدور القرار هو تأكي ٌد لألهمية التي يوليها املجتمع َّ
لدعوات وقف
لألزمة اليمنية ،ودعا احلجرف جماعة احلوثي إلى االستجابة َ
إطالق النار فو ًرا ،واالنخراط اإليجابي يف املشاورات السياسية التي تهدِ ُ
ف إلى
حتقيق األمن واالستقرار لليمن.

الجامعة العربية

مملكة البحرين
مهمة من شأنها اإلسها ُم
وص َّرحت وِ زارةُ اخلارجية البحرينية :أن القرا َر خطوةٌ َّ
وهجماتها الباغية ،مؤ ِّكد ًة دعم
يف إضعاف ق ُدرات جماعة احلوثي اإلرهابية،
َ
للتوصل إلى حلٍّ
مملكة البحرين جلهود اململكة العربية السعودية التي تبذلها
ُّ

عادل وشامل لألزمة اليمنية.
سياسي
ٍ

جمهورية مصر العربية

ني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أنَّ القرار يأتي
وأوض َح األم ُ
الدولية للتصدِّي لإلرهاب والتخريب ،ويُسهم يف احل ِّد من
اجلهود
اتسا ًقا مع
َّ
ً
فضل عن
ق ُدرات احلوثيني العسكرية ،ووقف التصعيد العسكري يف اليمن،
تقييد استهداف اجلماعة ألمن املنطقة ودول اجلوار ،واملنشآت االقتصادية
واملدنية ،يف السعودية واإلمارات.
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قراءات

تجارب المتورطين في العنف السياسي

أثر ذكريات الماضي في الحفاظ على هوية الحاضر
القصص والسيرة الذاتية

املراهقة،
يصبح احلصو ُل على قصة حياة متماسكة ممكنًا بد ًءا من مرحلة
َ
ففي هذه املرحلة من احلياة يستطيع األفرا ُد التعبير عن السياقني الداخلي
واخلارجي لقصص حياتهم ،ودمج الذكريات ومفهوم الذات ،وتص ُّور أنفسهم
ٍ
تفسيرات ألحداث احلياة
واآلخرين ،وبناء سيرة ذاتية لها مسا ٌر زمني تقدِّم
املختلفة ،وللسياقات االجتماعية والثقافية والتاريخية التي حتيط بهم ،وتؤ ِّثر
يف حياتهم.
وبهذا املعنى يعرفون بواسطة السرد القصصي العال َم االجتماعي ،ويك ِّونون
وتوجه بناءهم للواقع،
ُهو َّياتهم االجتماعية ،وهكذا تؤ ِّثر القصص يف األشخاص،
ِّ
القصص لكانت حياتنا غي َر متص َّورة ،فهي
وفهمهم له ،ومسا َر عملهم فيه .ولوال
ُ
ً
احتمال ،وجتدي َد
تُتيح لنا قاعد ًة مشتركة ،وإعادةَ صياغة الواقع جلعله أكثر
إمياننا بأن العالم يف متناول أيدينا.
حت ِّلل هذه الدراس ُة (سرديات العنف السياسي Narrative of Political
املتخصصة يف العنف السياسي
 ،)Violenceللمؤ ِّلفة الدكتورة راكيل دا سيلفا،
ِّ
بجامعة برمنجهام ،حياةَ متم ِّردين س ِّريني سابقني يف البرتغال ،وتكشف أث َر
املوارد السردية (القصصية) يف صناعة الوعي السياسي الشخصي ،ويف
النشاط السياسي .وتكشف الطر َق التي يُعاد بها بناء التجارِ ب ،وأثر ذكريات
املاضي يف احلفاظ على ُهو َّية احلاضر.

فحوى الدراسة

ٍ
هي أو ُل دراسةِ
حالة شاملة للعنف السياسي يف البرتغال ،تستند إلى وجهات
نظر املقاتلني السابقني من مختلِف الت َّيارات السياسية ،الذين كانوا مقتنعني
بأنهم ال ميكن أن يكونوا مج َّر َد مشاهدين لظروف عصرهم ،وأن الطريقة
فرق هي استعمال العنف.
الوحيدةَ املمكنة إلحداث ٍ
وأصل هذه الدراسة أطروح ٌة نالت بها املؤلف ُة درجة الدكتوراه ،حيث أجرت
ٍ
مقابالت عميق ًة يف البرتغال مع مقاتلني س ِّريني سابقني هناك ،مما سمح لها
ٌ
ثري ج ًّدا لتجارِ ب الفاعلني االجتماعيني الذين
جم َع  28قص َة حياة ،فيها
وصف ٌّ
حت َّولوا إلى العنف السياسي.
يستجيب األفرا ُد لظروف بيئتهم بطرق تناسب قصص حياتهم ،أي التص ُّورات
التي يحملونها عن أنفسهم ،وعن اآلخرين وبيئتهم السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية والتاريخية .وتولد هذه التص ُّورات بواسطة املوارد
السردية املتاحة لهم ،مثل :ذخيرتهم الثقافية الشخصية ،والبيئة السردية املب ِّكرة
للعائلة ،وبواسطة التفا ُعالت االجتماعية على مدى دورة احلياة.
القصص الشخصية عن التو ُّرط يف أعمال عنف بدواف َع سياسية ،محو َر
تُع ُّد
ُ
هذا الكتاب ،وهي تُبرز السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية
واإلنسانية التي ِّ
القصص
تؤطر احلياة ،مما يُثري دراسة العنف السياسي .وهذه
ُ
الشخصية ال ميكن ع ُّدها مج َّر َد متثيل للواقع؛ بل هي الوسائ ُل التي مي ِّثل األفراد
بواسطتها جتارِ بهم ،وهي املور ُد الثقايف واالجتماعي الذي مي ِّكن األفرا َد من
إعطاء معنًى ألنفسهم وللعالم ،وتكوين ُهو َّياتهم الشخصية.
العدد  - 37مارس 2022م

معاني للحلَقات املخزَّنة يف الذاكرة الذاتية
وبواسطة القصص يُنتج األفراد
َ
ٍّ
لكل منهم ،تعتمد على التذ ُّكر االنتقائي؛ لتكييف املاضي مع متطلَّبات احلاضر
واملستقبل املتو َّقع ،فا َ
حللْقة التي حتدِّد ال ُهو َّية قد تُروى بطريقة مختلفة متا ًما
يف ظروف مختلفة ،مما يؤ ِّدي إلى إنشاء كثير من قصص احلياة السردية ،وبناء
ُهو َّيات شتَّى.
ً
القصص الشخصية ً
ارتباطا وثي ًقا بالتاريخ ،وتص ُّور التح ُّوالت
أيضا
وترتبط
ُ
ِ
الذكريات اجلماعي َة ،وتصل بني التاريخ الثقايف
التاريخية يف الثقافة ،وتؤسس
ِ
السياقات التاريخي َة لقصص الناس هي مفتا ُح
والسيرة الذاتية ،وعلى هذا فإن
فهمهم .ويصبح سر ُد القصص خُ ط ًة سياسية ،وعملية إبداعية؛ لربط الكلِّي
(ماكرو) باجلزئي (ميكرو) ،ووسيل ًة بشرية ِ
نشطة؛ لبناء فهمنا للعالم ،واالتصال
به وتغييره.

القصص والعنف السياسي

رواية القصص متج ِّذرة يف املكان والزمان اللذين ُو ِجدت فيهما ،ويف ال َعالقات
االجتماعية التي أُنشئت فيها و ُرويَت و ُك ِّررت ،وهي تؤ ِّثر يف العمليات املعرفية
والعاطفية التي قد تؤ ِّدي إلى العنف ،والتي يعزِّزها العنفُ بروايات وقصص
جديدة .ومن ثَ َّم فإن اللجوء إلى العنف السياسي ليس تلقائ ّيًا ،ولكنَّه عمل مرتبط
بأفعال وردود أفعال ،يُع َّبر عنها غال ًبا بنوع من ال َعالقة املتبادلة.
ٍ
واجلوانب التي تدفع األفراد إلى العنف السياسي تنطوي على عنصر (عالئقي)،
ُ
وعلى مك ِّون ثقايف يُظهر الطبيعة الرمزية لظاهرة العنف السياسي وجذورها،
متجلِّي ًة يف الصور والقصص والتجارِ ب والظروف املتاحة لألفراد يف وقت
القصص بطريقة جماعية ،وينمو األفراد معها ،ويستخدمونها
محدد؛ إذ تُشا َرك
َّ
ُ
لتسويغ أفعالهم.
لذلك ،فإن حتليل العنف السياسي يجب أن يتجاو َز العوامل املا ِّدية والهيكلية
املعتادة ،ويهت َّم بأفكار النشطاء السياسيني ومشاعرهم ،وهنا يب ُرز األثر العمي ُق
للقصص والروايات عن مظالم املاضي واحلاضر ،والنضال من أجل املستقبل،
القصص لها صدًى لدى اآلخرين ،وتساعدهم على تغيير الظروف املا ِّدية
فتلك
ُ
والفكرية حلياتهم اليومية.
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قراءات

المقابالت مصدر معرفي

ً
مهمة يف إنتاج معرفة
تتض َّمن املقابالت
تفاعل شخص ّيًا وثي ًقا ،ولها وظيف ٌة َّ
رصينة ،مما يجعل اإلطار األخالقي ضرور ًّيا ج ًّدا يف أثناء عملية البحث ،وال
ٍ
ِ
ذات حساسية .ويف هذا السياق تقع
تتضمن
املقابالت التي
س َّيما
موضوعات َ
َّ
يبي
املسؤولي ُة عن البيانات التي ُجمعت على عاتق الباحث ،الذي يجب أن ِّ َ
ِ
التخصصية يف
االستخدامات املجتمعي َة احملتملة للمعرفة التي تُنتجها املقابالت
ُّ
مجال العلوم االجتماعية ،وال س َّيما أثرِ ها يف املشاركني يف البحث.
وقد تلقَّى جميع األشخاص الذين جرت مقابلتُهم يف هذه الدراسة ،النصوص
ويصححوا أي أخطاء ي َرونها فيها،
املكتوبة ملقابالتهم (حرف ّيًا)؛ ليتث َّبتوا منها،
ِّ
ويتيقَّنوا أنها تع ِّبر عن آرائهم بدقة ،ويستبعدوا ما من شأنه أن يجعلَهم يشعرون
بعدم االرتياح إذا ما ُك َ
شف عنه علنًا .وأُخبروا جمي ًعا أن بياناتهم ستُستخ َدم يف
جوانب من ح َيواتهم الشخصية،
دراسة املوضوع املقصود بالتحليل ،وليس لكشف
َ
وأنه سيُتعامل مع قصصهم على أنها مناذ ُج محت َملة من الواقع االجتماعي ،حتى
االقتباسات يف املخ َرجات النهائية بعناية ،من
ال يشعروا باخليانة ،وقد اختِي َرت
ُ
أجل حماية ُهو َّياتهم.
بعض الذين خضعوا لهذه الدراسة يف مناط َق فقيرة ُمعدِ مة ،حيث كان
نشأ
ُ
الس َّكا ُن يعتمدون على الزراعة والثروة احليَوانية والغابات ،وامللكية ُدول ٌة يف
أيدي ٍ
عدد قليل من مالكي األراضي ،الذين كانوا يتعاقدون مع ع َّمال من املنطقة
بأجر بَخْ ٍس زهيد.

هذه احلا ُل من الفقر املـُدقِ ع والظلم ،عزَّز املعارضة السياسية يف تلك املناطق،
وجذب انتباهَ احلزب الشيوعي البرتغالي الس ِّري ،الذي كان له حضو ٌر قوي فيها،
بعض األمل للذين ليس لديهم ما
وقدم نفسه على أنه القوةُ الوحيدة التي جتلب َ
َّ
املصاعب اليومية الناس يُدركون احلاجة إلى محاربة النظام،
يخسرونه .وجعلت
ُ
والكفاح من أجل العدالة.
األشخاص أكثر ً
ومن هنا كان هؤالءِ
ميل لالنضمام إلى صفوف احلزب الشيوعي
ُ
َ
احلزب املعارض الوحيد ِ
النشط يف البالد
(حزب املؤمتر الشعبي) ،الذي كان
َ
ٍ
وقتئذ (اجلمهورية الثانية يف البرتغال بني عامي  1933و1968م) ،على الرغم من
حظره من قِ بَل النظام ،وإجباره على البقاء حتت األرض.

الواقع االجتماعي واقع سردي

للسلوك البشري ،ويرى
يهت ُّم البحث السردي (القصصي) بالطبيعة املسرحية ُّ
أن الواقع االجتماعي يف أصله واقع سردي .فالطريقة التي يقدِّم بها األفرا ُد
أنفسهم بواسطة القصص التي يروونها تشمل ماض َي ُهم وحاضرهم ومستقبلهم
ً
يتحدثون إليه ،والقصص التي أنشؤوها على
فضل عن اجلمهور الذي
املتخ َّيل،
َّ

ِ
تتحدث عن الفرد فقط ،ولكنَّها تفتح
الروايات الشخصي َة ال
مدار السنني .إن
َّ
نافذ ًة صغيرة على مح ِّركات التاريخ والتغيير التاريخي.
وتعتمد قراءةُ النصوص السردية يف الغالب على تفسيرين :األول يقرأ هذه
حي للتجارِ ب احل َّية ،ويسعى إلى استكشاف معانيها
َ
النصوص على أنها متثي ٌل ٌّ
ومتثيلها على مست ًوى مختلف من اخلطاب أو احلوار أو التجريد .واآلخر يقرأ هذه
َ
يكتشف معانيَها اخلف َّية ،ومغازيَها املخبوءة.
النصوص على أنها مقنَّعة ،وعليه أن
َ

القصص والوعي السياسي

يشير مفهو ُم (احليَوات املترابطة) إلى التفاعل بني العوالم االجتماعية للفرد
على مدى احلياة ،وأن القُوى االجتماعي َة يف حياة األفراد هي املسؤول ُة عن
تطوير دورات حياتهمَ .وف َق هذا املفهوم ،تُسهم املوارد السردية يف تطوير الوعي
السياسي الشخصي لألفراد ،ويف اخلِ يارات الالحقة يف حياتهم ،مثل :دعم
إنشاء منظمة مسلَّحة حملاربة نظام سياسي رأوا أنه غي ُر عادل ،على ما ب َّينت
قصص
الدراسة القائمة على املقابالت مع املتم ِّردين السابقني الذين ارتبطت
ُ
ً
ارتباطا وثي ًقا بالوقت الذي عاشوا فيه ،وبثقافتهم االجتماعية ،وبتجارِ ب
حياتهم
أ ُ َسرهم ورواياتها.
إضافة إلى ذلك ،فإن قصص الناس راسخ ٌة يف املوارد السردية القصصية
وبعض الذين تناولتهم هذه الدراسة ُولدوا يف السنوات
لسياقاتهم التاريخية.
ُ
األخيرة من نظام "إستادو نوفو" (الدولة اجلديدة أو اجلمهورية الثانية) ،التي
ٍ
اضطرابات أفسحت املجا َل ملرحلة من احلماسة والتسييس ،ك َّونت وع َيهم
شهدت
السياسي ،وأ َّكدت أن تأثير التغيير االجتماعي يف الفرد تقوده جزئ ّيًا عوام ُل
مرتبط ٌة بـمرحلة حياتهم يف وقت التغيير ،مرحلة حياة كانوا فيها مستعدِّين،
ويف بعض احلاالت كانوا متح ِّمسني؛ الحتضان األفكار واملـُثُل االجتماعية
نتاجا للثورة ،وللنشاط
والسياسية ،ورؤية أنفسهم ،وبناء ُهو َّية سردية بوصفها ً
السياسي الذي أعقبها.

للمراهقة ،تسمح للسرد
إن إدراج السياق يف بناء قصة احلياة ميزةٌ رئيسة
َ
ووضع اجتماعي واقتصادي
الشخصي بأن يصب َح متماس ًكا مع تاريخ عائلي،
ٍ
األشخاص صياغة تاريخهم
املراهقة يعيد
وثقايف ،وموقف تاريخي .ويف مرحلة
َ
ُ
بطريقة مماثلة لتلك التي تُعيد فيها األ َّمة كتابة تاريخها يف وقت الحق ،من أجل
إنشاء أساطي َر متتالية عن املاضي املجيد ،ذات صلة بتلك املرحلة يف التاريخ.
ويف سياق ال َعالقة بني النشاط السياسي وأوقات االضطرابات االجتماعية،
تكون نقط ُة البداية لألفراد هي َدو ًما الروايات السياسية التي ورثوها ،وهذا ما
مقابالت
أ َّكدته هذه الدراس ُة التي كشفت كيف ط َّور األشخاص الذين أُجريت
ٌ
معهم ،يف حلظات مختلفة من الزمن ،ويف ظ ِّل أنظمة سياسية مختلفة ،ووع َيهم
السياسي ُ
وأط َر أنشطتهم الالحقة.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

جهود دول التحالف

بنغالديش تحارب اإلرهاب بجهود ُصلبة وأخرى ناعمة

يعود تاري ُخ بنغالديش مع التطرف العنيف إلى عودة احملاربني القُدامى من

تنظي َم داعش يف مقطع مص َّور ،حني إعالن أبي بكر البغدادي (دول َة اخلالفة

منسقة معقَّدة يف أواخر التسعينيات وأوائل القرن احلادي والعشرين .وكان
َّ
لالستقطاب السياسي أث ٌر يف عودة التطرف العنيف ،وظهور اجلماعات
املسلَّحة يف أنحاء البالد.

اإلجنليزية.

هجمات
أفغانستان ،بعد مشاركتهم يف قتال السوفييت ،فقد انخرطوا يف َ

ُ
املوجة
وشهدت بنغالديش يف العِ ق َدين املاضيني موجتَني من التطرف؛ أما

األولى فكانت بني عامي 1999م و2005م ،بقيادة البنغاليني الذين قاتلوا إلى
جانب املجاهدين األفغان يف الثمانين َّياتَ ،
وشمِ لَت هذه املوج ُة مئات الشباب
الذين سافروا إلى دول مثل أفغانستان والعراق ،وبعد عودتهم إلى الوطن نشروا
ُ
املوجة الثانية من
التطرف ،وانض ُّموا إلى اجلماعات املتطرفة احمللِّية .وأما
التطرف فقد اندلعت عام 2010م.

املزعومة) يف العراق وسوريا .وبهذا أعلن تنظي ُم داعش رسم ّيًا وجو َده يف
بنغالديش ،يف عدد نوفمبر 2015م من (مجلَّة دابق) اإللكترونية باللغة

بنغالديش ومكافحة اإلرهاب
سارت جهو ُد مكافحة اإلرهاب يف بنغالديش يف مسارين متوازيني ،هما :اجلهود

الصلبة ،واجلهود الناعمة ،وظهرت هذه اجلهود على النحو اآلتي:
ُّ
الصلبة
 )1اجلهود ُّ

وكاالت إنفاذ القانون يف بنغالديش كثي ًرا من
منذ هجوم دكا عام 2016مَ ،د َه َمت
ُ
ٍ
وحوالَيها ،ويف شمال البالد،
مخابئ املتطرفني ،يف مناط َق
مختلفة من العاصمة َ

مصادر التهديد اإلرهابي

وقتلت كثيرين من املشت َبه بتو ُّرطهم يف شبكات إرهابية.

اجلماعات اإلرهابية احمللِّية وعبر الوطنية على حدٍّ سواء ،تهديدًا
ال تزال
ُ
اجلماعات بتاريخ واضح يف استهداف الكِ يانات
حقيق ّيًا لبنغالديش .وتتمتَّع هذه
ُ
احلكومية والسياسية واملصالح الغربية ،ومن ذلك املسافرون األجانب ،وال ُكتَّاب
واملد ِّونون ،والب َعثات األجنبية ،ومجموعات األقلِّيات .ومن أبرز هذه اجلماعات:

تبنَّت حكومة بنغالديش نهج مكافحة اإلرهاب ضمن إطار القانون والنظام،
وتعتمد على قوة النخبة ،وهي كتيبة التدخُّ ل السريع التي أُنشئت عام 2004م،

◄جماعة مجاهدي بنغالديش (:)JMB
أ ُ ِّسست بجناحها املسلَّح عام 1998مِ ،
ونشطت يف أوائل العِ قد األول من القرن

احلادي والعشرين؛ فقامت بالتجنيد ،والتدريب ،وجمع األموال ،وإدارة برامج
االستقطاب ،وحشد األعضاء يف َّ
الشمال ويف املقاطعات اجلنوبية.
القارة الهندية (:)AQIS
◄تنظيم القاعدة يف شبه
َّ

أُنشئ تنظي ُم القاعدة يف شبه القا َّرة الهندية بعد جهد استم َّر عامني؛ لتوحيد
الفصائل املتطرفة العنيفة هناك ،ويف سبتمبر 2014م أعلن زعي ُم تنظيم القاعدة

أمين الظواهري ،أن هذا التنظيم الوليد تاب ٌع رسم ّيًا لتنظيم القاعدة املركزي.
◄تنظيم داعش (:)ISIS

يف أغسطس 2014م بايعت مجموع ٌة من مواطني بنغالديش مجهولي ال ُهو َّية،
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التدخل السريع ()RAB
كتيبة
ُّ

وتتألف من عناص َر من القوات املسلَّحة والشرطة.

َوحدة مكافحة اإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود ()CTTC

تُ َع ُّد بنغالديش من الدول العشر األق ِّل يف عدد عناصر الشرطة يف العالم؛
إذ فيها  96شرط ّيًا فقط لك ِّل مئة ألف مواطن .وعقب هجوم عام 2016م
ُمنحت َوحدةُ مكافحة اإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود ،التي أ ُ ِّسست عام
2014م ،التابعة لشرطة العاصمة دكاُ ،منحت سلط َة قيادة مكافحة اإلرهاب،
ً
بدل من كتيبة التدخُّ ل السريع ،وهو حت ُّول يهدِ ُ
فَ ،وف ًقا للمسؤولني ،إلى بناء
متخصصة يف مكافحة اإلرهاب .وأ َّكد مسؤولون أمن ُّيون أن هناك حاج ًة
خبرة
ِّ

إلى َوحدة شرطة محترفة.

الطب
الوكاالت الهندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لل َوحدة ُم َع َّدات
وقدمت
ُ
َّ
ِّ
مجلس
الشرعي والتدريب على التحقيقات واملراقبة السيبرانية ،وأصدر
ُ
ً
استقالل عن مؤسسة الشرطة الرئيسة،
الوزراء أم ًرا تنفيذ ًّيا مينح ال َوحدة
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السلطات
ويسمح لها بالعمل يف جميع أنحاء البالد دون احلصول على إذن من ُّ
وسمح لها بأن تقدِّم تقاريرها مباشر ًة إلى مكتب رئيس الوزراء ،وتعمل
احمللِّيةُ .
مستقلَّة خارج الهيكل الرسمي للشرطة البنغالية.

األموال ومتويل اإلرهاب ،وإلى مجموعة إيغمونت .ومنح قانو ُن مكافحة اإلرهاب
عام 2009م مصرف بنغالديش ُسلط َة جتميد احلسابات ،واتخاذ إجراءات

أخرى للح ِّد من النشاط اإلجرامي .وأ َّدى قانو ُن منع غسل األموال لعامي 2012

و2013م ،إلى إطالة قائمة جرائم غسل األموال ،وتوسيع العقوبات القانونية،

 )2اجلهود الناعمة
وتتجلَّى هذه اجلهو ُد الناعمة يف جانبني:

الدولي.
وتعزيز جهود التعاون َّ

التشريع والقضاء

ولقيت جهو ُد بنغالديش يف هذا املجال استحسا ًنا َدول ّيًا؛ ففي فبراير 2014م
الدولية (فاتف) بنغالديش من قائمتها الرمادية،
أزالت مجموع ُة العمل املالي َّ

يعتمد نظا ُم العدالة اجلنائية يف بنغالديش ،يف مواجهته لإلرهاب ،على قانون

حتسن كبير
مي ملجموعة آسيا واحمليط الهادئ يف أكتوبر 2016م ،إلى
وأشار تقو ٌ
ُّ

خاصة
ني
التعامل مع املقاتلني اإلرهابيني األجانب .وعلى أنه ليس هناك قوان ُ
َّ
باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،اعتقلت بنغالديش املشتبَه بهم من املقاتلني

عام 2017م.

املعدل يف عامي 2012م و2013م ،وهو يُتيح كثي ًرا
مكافحة اإلرهاب لعام 2009مَّ ،
من الوسائل التي ميكن بواسطتها تنفي ُذ قرار مجلس األمن رقم  ،2396بشأن

الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب .وشغلت
يف االمتثال للمعايير َّ
ِّ
جنوبي آسيا يف (مؤشر بازل) ملكافحة غسل األموال
بنغالديش املرتب َة الثانية يف
ِّ

اإلرهابيني األجانب أو مساعديهم حتت هذا القانون.

اخلاصة يف مكافحة اإلرهاب يف
ويف شهر نوفمبر 2019م ،حكمت احملكم ُة
َّ

دكا ،على سبعة أشخاص باإلعدام ،ملشاركتهم يف دعم هجوم "هولي أرتيسان"
شخصا ،بينهم
عام 2016م ،حيث قتل مهاجمون موالون لتنظيم داعش 20
ً
أمريكي واحد.
ٌّ
إنفاذ القانون وأمن احلدود
نقص املوارد ،كامل َع َّدات والتدريب،
وكاالت إنفاذ القانون يف بنغالديش
تعاني
ُ
َ
الذي يَ ُعوق قدرتها على التحقُّق من الهجرة ونِقاط الدخول ا ُ
جلمركية ،يف ظ ِّل
ضعف تقن َّية املراقبة وجمع املعلومات االستخبارية .وقد تعاونت بنغالديش مع

الواليات املتحدة لتعزيز ال َّرقابة على حدودها ،ومنافذ الدخول الب ِّرية والبحرية
َ
املتفجرات ،والقيام بدوريات يف
الكشف عن
خاصة
واجل ِّوية ،حيث تُتيح لفِ رق
ِّ
َّ
الدولي ،وتشارك بنغالديش ً
أيضا معلومات إنفاذ القانون مع الشرطة
مطار دكا َّ

الدولية (اإلنتربول).
َّ

وواصلت بنغالديش تل ِّق َي املساعدة من برنامج وِ زارة اخلارجية األمريكية
ملكافحة اإلرهاب ،وتل ِّق َي التدريب على مكافحة اإلرهاب لض َّباط إنفاذ القانون.
وتلقَّت وِ زارةُ العدل يف بنغالديش ً
أيضا التدريب على مهارات اال ِّدعاء العام،

ودعم املجتمع لق َّوات الشرطة يف املناطق املسته َدفة من البالد .وتابعت قيادةُ
تدريب القوات البنغالية،
اخلاصة األمريكية باسيفيك ()SOCPAC
العمليات
َ
َّ
اخلاصة ،وقوات البحرية ،و َوحدة اإلنقاذ،
ومنها :خُ فَراء السواحل ،والقوات
َّ
وكتيبة (الكوماندوز) األولى ،وقوات احلدود.

مكافحة تمويل اإلرهاب

من التحدِّيات التي تواجه بنغالديش طو ُل حدودها املـَألى بالثُّغرات مع الهند
بعضها
وميامنار ،هو حتدٍّ يف مواجهة تد ُّفق األموال غير املشروعة التي قد ينتهي ُ
بتمويل العمليات اإلرهابية .ويستخدم اإلرهابيون نظام ا َ
حلوالة (الهندي) ،وهي
والدولي ،ويعتمد
طريقة غي ُر رسمية لتحويل األموال على الصعيدين احمللِّي
َّ

ُ
نصف العاملني من مواطني بنغالديش يف اخلارج على حتويل أموالهم بواسطته
ِ
أرباحا وطريقة
ليكسبوا
لكن اإلرهابيني ميكن أن يستغلُّوه
ألغراض مشروعةَّ ،
ً

ُ
جناحا يف فحص
املصرف املركزي يف بنغالديش
آمن ًة لنقل األموال .وقد حقَّق
ً
هذه التحويالت ومراقبتها ،واتخذ ُ
خط ٍ
وات لزيادة جاذبية استخدام القنوات
املصرفية العادية للتحويالت.

واتخذت احلكوم ُة خطوات ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،فانض َّمت
بنغالديش يف يوليو 2013م إلى مجموعة آسيا واحمليط الهادئ ملكافحة غسل

التطرف العنيف
مكافحة
ُّ

تواصل حكوم ُة بنغالديش جهودها يف مكافحة التطرف العنيف ،بواسطة (هيئة
دعم املجتمع  )CSMالتي تعمل يف إطار "صندوق املجتمع العاملي للمشاركة
والصمود  "GCERFوهو صندو ٌق عاملي لدعم اجلهود الشعبية ملكافحة التطرف

العنيف.

وتعمل وِ زارةُ الشؤون الدينية و(اللَّجنة الوطنية للقتال واملقاومة والوقاية) مع

األئمة وعلماء الدِّين؛ لبناء الوعي العام يف موضوع اإلرهاب .وتقوم الشرطة
َّ
بإشراك الزعماء الدينيني يف محاربة التطرف العنيف؛ باملساعدة على مواجهة
تدعي االستناد إلى الدِّين .وتعمل ُسلطات إنفاذ القانون
الدعاية املتطرفة التي َّ
مع اجلامعات احمللِّية للح ِّد من التطرف بني طالب اجلامعات ،ومع مؤسسات

البحث احمللِّية ،ومراكز الفكر
اخلاصة ،واجلامعات احلكومية واألهلية ،على حدٍّ
َّ
سواء ،يف البحوث املتعلِّقة مبكافحة التطرف العنيف.

الدولي
التعاون َّ

وعلى الصعيد اإلقليمي ،ترتبط جهو ُد مكافحة اإلرهاب غال ًبا ،مبؤسسة
احلساسيات
(رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،سارك  ،)SAARCوأ َّدت
ُ
املتعلِّقة بالسيادة وعدم التدخُّ ل إلى احل ِّد من قدرة الرابطة على تنفيذ كثير من
لكن
إعالناتها و ُمعاهداتها وقواعدها املتعلِّقة بطرق التعاون ملكافحة اإلرهابَّ .
ذلك لم مينع حكوم َة بنغالديش من صياغة سياسة "عدم التسامح املطلق" جتاه
اإلرهاب واستخدام أراضيها مال ًذا آمنًا لإلرهابيني.

ويف ديسمبر 2019م استضافت حكوم ُة بنغالديش ،بالتنسيق مع ِسفارة الواليات

املتحدة واألمم املتحدة وشركا َء آخرين ،املؤمت َر الوطني االفتتاحي ملكافحة
التطرف العنيف؛ لوضع خُ طة إستراتيجية وطنية ملكافحة التطرف العنيف.
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دراسات

الفدية
برامج ِ
ُ

موجة من اإلرهاب الجديد
ينتشر اليوم نو ٌع جديد من اإلرهاب انتشا َر النار يف الهشيم ،يُوقع أضرا ًرا
واملؤسسات ،لكنَّه ال يَلقَى االهتمام الذي تلقاه أنوا ٌع أُخرى من
كبيرة باألفراد
َّ
الفدية ( ،)Ransomwareوهي هجو ٌم إلكتروني البتزاز
اإلرهاب؛ إنه
برامج ِ
ُ
املستخدِ م وإجباره على دفع املال .كان املجرمون يستخدمونها من قب ُل على أنها

جلنْي األموال من األفراد ،واليوم يستخدمونها وسيل َة ابتزاز َ
وسيل ُة ابتزاز َ
جلنْي
األموال من الشركات.

هجمات برامج
ويف السنوات األخيرة ،ازدا َد الضر ُر الذي حلِ َق باملنظمات بسبب َ

الفِ دية ،وأصبح كثي ٌر منها عاجزًا عن العمل أو الوصول إلى املعلومات امله َّمة.
ً
وبدل
املؤسسات يف جميع القِ طاعات ضح َّي ًة لهذا النوع من االبتزاز،
ووقعت
ُ
من انتظار ٍّ
بعض املنظمات الفِ دي َة التي طلبَتها
ِقني مفيد ،دفعت
ُ
فني وت ٍّ
حل ٍّ
اجلماعات اإلجرامية الستعادة ِخ ْدماتها.
ُ

حجم المشكلة وآثارها

ٍ
بيانات
يف يونيو 2013م ،أصد َرت شرك ُة برامج مكافحة الفيروسات ()McAfee

تُظهر أنها رصدت أكثر من ربع مليون هجمة ببرامج الفِ دية يف الربع األول من
ذلك العام ،أي أكثر من ضعف العدد الذي رصدته يف الربع األول من العام

السابق .ويف األشهر الستَّة األولى من عام 2018مُ ،رصد  181.5مليون هجمة
ببرامج الفدية ،بارتفاع قد ُره  %229عن األشهر الستَّة األولى من عام 2017م.

هجمات برامج الفِ دية،
واستحوذ قِ طا ُع الصناعة والتصنيع على  %20من َ
وجاءت بعده قِ
والصحة ،والتمويل ،والقانون،
طاعات البيع بالتجزئة ،والنقل،
ُ
َّ
ً
فضل عن التعليم واحلوكمة .وكشف تقري ُر "حالة فيروسات الفِ دية 2020م"
َّ
املنظمات
الذي أصدرته شرك ُة األمن السيبراني ( ،)Sophosأنَّ  %51من
تع َّرضت العتداءات فيروسات الفِ دية يف عام 2019م ،وأنَّ متوسط تكلِفة عالج
مدفوعات برامج
االعتداء الواحد وآثاره بلغ نحو  761ألف دوالر عامل ّيًا ،وبلغت
ُ

الفدية أكثر من  400مليون دوالر يف عام 2020م ،وجتاوزت  81مليون دوالر يف
الربع األول من عام 2021م.

وتتضاعف اخلسائ ُر الناجتة عن برامج الفِ دية مبتوالية هندسية (2- 1-
وقدر تقرير صاد ٌر عام 2017م من (Cybersecurity
 ...16 8- 4إلخ)َّ ،َّ
 )Venturesأنَّ أضرار برامج الفِ دية كلفت العالم خمسة مليارات دوالر عام
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2017م ،بعدما كانت  325مليون دوالر يف عام 2015م .أ َّما أحدثُ التقديرات
فهو أنَّ تكلِفة أضرار هذه البرامج بلغت  20مليار دوالر يف عام 2021م ،أي أكثر
عما كانت عليه يف عام 2015م.
من  50ضع ًفا َّ

وتشمل ُكلفة برامج الفِ دية َ
ووقت التو ُّقف عن العمل،
تلف البيانات أو فق َدها،
َ
َ
وضعف اإلنتاج ،وتعطي َل مسار العمل الطبيعي بعد الهجوم ،والتحقي َق اجلنائي،

وتدريب املوظفني
بالسمعة،
واستعادةَ بيانات الضحايا وأنظمتهم ،وإحلا َق َّ
َ
الضرر ُّ
ً
ِ
فضل عن مدفوعات الفِ دية.
لهجمات برامج الفِ دية،
على االستجابة
املباشرة َ

السيبراني ( )Kaspersky Labأنَّ َّ
كل  40ثانية يف
وكشفت شرك ُة األمن ِّ
ٌ
نشاط جتاري ضحي َة هجمة لبرامج الفِ دية ،بعد أن كان
عام 2017م ،كان يقع
املعدل يف أوائل عام 2016م َّ
كل دقيقتني .وأ َّكد تقرير (مشاريع األمن السيبراني
َّ

هجمات الفِ دية تقع على الشركات َّ
كل 14
 )Cybersecurity Venturesأن َ
ثانية يف نهاية عام 2019م ،ثم صارت تقع َّ
كل  11ثانية يف عام 2021م ،وهذا ال

الهجمات على األفراد التي حت ُدث باستمرار على نحو يفوق ما يحدث
يشمل
َ

وقدر مرك ُز شكاوى جرائم اإلنترنت ( )IC3التاب ُع ملكتب التحقيقات
للشركاتَّ .
الفيدرالي ( )FBIخسائ َر برامج الفِ دية يف الواليات املتحدة األمريكية مببلغ
 29.1مليون دوالر يف عام 2020م.

وتقتصر تلك اخلسائ ُر على مدفوعات الفِ دية ،وال تشمل ال ُكلَف األُخرى املتعلِّقة
َ
أضعاف
بالهجمات اإللكترونية .ومن املؤ َّكد أنَّ ال َّر ْقم احلقيقي للمدفوعات يبلغ
َ
املذكور ،ذلك أنَّ تقرير جرائم اإلنترنت رصد اجلرائم التي أُبلغ عنها فقط.
مؤسسات إنفاذ القانون يف القضاء على
وعلى الرغم من النجاح الذي حت ِّققه
ُ
كثير من عصابات برامج الفِ دية ،أثبتت هذه البرام ُج أنها كالوحش األُسطوري

رأس ظهر عد ٌد من الرؤوس اجلديدة مكانه ،وتو َّقع تقرير
(هيدرا) ،كلَّما ُقطع له ٌ
"مشاريع األمن السيبراني" أن تكلِّ َف برام ُج الفِ دية ضحاياها نحو  265مليار

دوالر سنو ًّيا بحلول عام 2031م.

لهجمات من برامج الفدية
وبلغ عد ُد الشركات التي ص َّرحت عن تع ُّرضها َ
مدة ستة أيام ،وارتفع األث ُر
 %61من عموم الشركات ،وتوقفت عن العمل َّ

املالي للهجمة الواحدة من  761ألف دوالر عام 2019م ،إلى  1.85مليون دوالر
عام 2021م.
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دراسات

هجمات الفِ دية
و َوف ًقا ملسح
استطالعي أجرته شركة ( )VentureBeatارتفعت َ
ٍّ

التهديدات
بنسبة  %250يف النصف األول من عام 2021م وح َده ،وأ َّدت هذه
ُ
املستم َّرة إلى إعالن ما يقرب من ثلثَي صانعي القرار األمني أنَّ مكافحة برامج
الفِ دية يجب أن ُتنَح األولوي َة على املستوى نفسه الذي حتظى به مكافح ُة
اإلرهاب .عل ًما أنَّ واحد ًة من ك ِّل  10شركات تع َّرضت يف عام 2020م لهذه
الهجمات أذعنت بدفع الفِ دية.
َ

نماذج واقعية مؤلمة

يف أوائل عام 2012م انتشر برنام ٌج كبير من برامج الفِ دية اسمه (،)Reveton
ِ
شعارات شرطة اجلرائم
يدعي البرنامج الذي يستخدم
عدة دول أوروبيةَّ .
يف َّ
اإللكترونية ،أنَّ احلاسوب استُعمل ألنشطة غير قانونية ،ويح ِّذر املستخدِ م من

مقدم .وبحلول أغسطس من عام
أنه يجب أن يدف َع غرام ًة باستعمال قسيمة دفع َّ
وتدعي
2012م ،بدأت نسخ ٌة جديدة من البرنامج تنتشر يف الواليات املتحدةَّ ،
أنها تطلب دف َع غرامة قد ُرها  200دوالر ملكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويف مايو 2017م ،واجه العالم أكب َر موجة قرصنة بواسطة برنامج الفِ دية
( )WannaCryptالذي اجتا َح أكثر من  150دولة ،وأوقع  200ألف ضحية،
ُ
اضط َّرت إجنلترا إلى إلغاء
وكانت روسيا من أكثر الدول املتض ِّررة منه ،فيما
عدد من العمليات اجلراحية بعد أن تع َّر َ
للهجمات
بعض مستشفياتها
ضت
ُ
َ
التي أصابت  %70من أجهزة شركة االتصاالت اإلسبانية ً
أيضا .وأعلن املركز
أصاب
الوطني لألمن اإللكتروني يف وِ زارة الداخلية السعودية ،أنَّ البرنامج
َ
ُقرابة ألفَي جهاز يف اململكة.

ويف  31من ديسمبر عام 2019م ،هاجمت عصاب ٌة باستخدام برنامج الفِ دية
الصرافة البريطانية ( )Travelexالتي
( )REvil-Sodinokibiشرك َة
ِّ
مق ُّرها مدينة لندن ،وشلَّت شبكتَها ،وسرقت ما مقدا ُره خمسة (جيجا بايت)

من وثائقها ،وطالبتها بدفع فدية الستعادة أنظمتها ،ومنع تس ُّرب البيانات
املسروقة عبر اإلنترنت .وقد دفعت الشرك ُة إلى العصابة  2.3مليون دوالر ب ُعملة
(البيتكوين)؛ الستعادة أنظمتها .وكلَّف الهجوم الشرك َة أكثر من  33مليون دوالر،
إفالسها ،وألقت باللَّوم يف هذا اإلفالس على
ويف أغسطس 2020م أعلنت
َ
هجمات برامج الفِ دية ،وعلى تأثير جائحة كورونا (كوفيد .)19
َ

ويف شهر مارس 2020م ،تع َّرضت شركة (Communications & Power Industries

لصنع اإللكترون َّيات يف
 ،)CPIلهجوم من برنامج الفدية ،وهي شركة كبرى ُ

كاليفورنيا ،تعمل يف صنع مك ِّونات لألجهزة وامل َع َّدات العسكرية ،وتو ِّردها

لوزارة الدفاع األمريكية .وأفادت التقاري ُر أنَّ الشركة دفعت  500ألف دوالر
للمهاجمني؛ السترداد بياناتها .ويف الشهر الالحق وقعت شرك ُة Energias
ِ de Portugal EDP
(عمالق الطاقة) يف البرتغال ،ضحي ًة لهجوم من برنامج
الفدية ( )Ragnar Lockerالذي شفَّر أنظم َة الشركة ،وطالبها املهاجمون
بفِ دية قد ُرها عشرة ماليني دوالر.

ويف يونيو 2020م ،تع َّرضت شرك ُة السيارات الشهيرة (هوندا) لهجوم فايروس
الفِ دية ( - Snakeاملعروف ً
أيضا باسم  ،)Ekansواستهدف الهجو ُم مكاتب

الشركة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا واليابان .ومبج َّرد اكتشاف

الهجوم ،أوقفت هوندا اإلنتا َج يف كثير من مواقعها .ويف الشهر التالي أصبحت
شرك ُة ( )Garminلتِقن َّية الرياضة واللياقة البدنية ضحي ًة أُخرى لهجوم برامج

مدة خمسة أيام ،ابتدا ًء من 23
الفِ دية ،وأعلنت يف  27يوليو أنَّ انقطاع اخلدمة َّ
يوليو ،كان بسبب برنامج الفِ دية ،ومع أنَّ الشركة مت َّكنت من استعادة اخلِ ْدمات،
انخفض سع ُر أسهمها يف البورصة بنسبة  .%10ويف الشهر نفسه وق َعت شرك ُة
َ

االتصاالت الفرنسية ،راب ُع أكبر مش ِّغل للهاتف احملمول يف أوروبا (،)ORANG
ضحي َة ُجرثومة الفِ دية ( ، )Nefilimوأضاف املهاجمون الشرك َة إلى موقع

اإلنترنت املظلم ( )Dark webالذي وضع تفاصي َل تسريبات الشركة يف مِ ٍّ
لف
مضغوط بحجم  339ميجا بايت.

ويف شهر (أغسطس) الالحقُ ،ك َ
شف أنَّ جامعة "يوتا" دفعت فدي ًة قد ُرها 457
ألف دوالر ملجرمي اإلنترنت؛ ملنعهم من نشر مِ لفَّات س ِّرية سرقوها يف أثناء
هجوم فدية .ويف مايو 2021م ،أغلقت شرك ُة (كولونيال بابيالين) ،أكب ُر مش ِّغل

ألنابيب ال َوقود يف الواليات املتحدة ،أغلقت شبكتَها متا ًما بعد هجوم برامج
فدية .ودفعت الشرك ُة التي تنقل  2.5مليون بِرميل يوم ّيًا من البِنزين وأنواع
ال َوقود األُخرى عبر  8850كيلومت ًرا من خطوط األنابيب خمس َة ماليني دوالر
فدي ًة للمهاجمنيَ ،وف َق إفادة رئيسها التنفيذي للجنة األمن الداخلي والشؤون
احلكومية مبجلس الشيوخ.

فدية تلد فدية

لكن هذه
كثي ًرا ما يكون دف ُع الفِ دية هو املال َذ األخير لضحايا برامج الفِ ديةَّ ،
اخلطوةَ تغ ِّذي دورةَ املجرمني ،فمن أبرز املشكالت الشائكة يف سياق هجوم
أي فدية تُدفع للحصول على أداة ِّ
فك التشفير ،واستعادة
برامج الفِ دية أنَّ َّ
اخلِ ْدماتُ ،ت ِّول بني َة النظام ملجرمي اإلنترنت مباشرة.

وكل ُدفعةِ فدية تتيح حواف َز إضافية ،ليس ملش ِّغلي برامج الفدية احلاليني

ً
أيضا ،حتى أصبحت برام ُج الفدية
فحسب ،ولكن للوافدين اجل ُدد منهم
ً
عمل مزده ًرا يد ُّر أكثر من مئة مليون دوالر سنو ًّيا
املستهدِ فة للمنظمات
للجماعات اإلجرامية الشهيرة.

وقد يكون دف ُع الفِ دية يف بعض احلاالت ،هو اخلِ يا َر الوحيد القابل للتطبيق
لشركة ما؛ لبقائها على قيد احلياة ،إال أنَّ تكرار املدفوعات وازديا َد عدد
املنظمات التي تدفع فِ دًى ،يجعالن فكرةَ دفع الفِ دية حل ِّل املشكلة أكثر َق ً
بول.
وجتد كثي ٌر من الشركات أن سداد الفِ دية أق ُّل تكلِف ًة بكثير من األضرار
احملت َملة لها .وازداد عد ُد الشركات الوسيطة التي تساعد الضحايا على
لكن ذلك غال ًبا ما يؤ ِّدي
التفاوض بشأن الفِ دية والدفع واالسترداد التِّقنيَّ ،
إلى زيادة مبلغ الفِ دية.

بعض الشركات إلى شراء وثيقة تأمني
ويف مواجهة برامج الفِ دية ،تلجأ
ُ

لكن بعض الدراسات كشفت أنَّ هذه اخلطوةَ
إلكتروني تشمل برام َج الفِ ديةَّ ،
تدفع املؤسسات إلى جتاهل السلوك اآلمن ،وأنَّ املنظمات التي تعتقد أنَّ وثيقة
ً
احتمال
اخلاصة بها ستح ُّل حاد ًثا ما ،أو تع ِّوض خسائره ،أق ُّل
التأمني اإللكتروني
َّ

لالستثمار يف الوقاية من املخاطر.

ويتعلَّم مش ِّغلو برامج الفِ دية من جناحاتهم وإخفاقاتهم ،ويط ِّورون باستمرار
طر ًقا مبت َكرة .وك ُّل عنوان إخباري يُبلِّغ عن هجوم ناجح لبرنامج الفِ دية ،ودفع
تعويضات من الضحية الذي غال ًبا ليس لديه ِخيا ٌر آخر ،يدعم سو َق الفِ دية،

مات الفِ دية حت ُدث دون سرقة
هج ُ
ويدفعها إلى مرحلة جديدة ،فقد كانت َ
البيانات ،لكنَّها باتت اآلن تتَّبع نه َج االبتزاز املزدوج (تشفير البيانات وسرقتها)،
بتشجيع من النجاحات ،وزيادة مدفوعات الفِ دية.

وجاءت جائح ُة كورونا التي صاحبَها ازدها ُر العمل من بُعد ،لتزي َد من فرص
الوصول إلى املنظمات املسته َدفة من قِ َبل مجرمي برامج الفِ دية .ك ُّل هذه الوقائع
وشركات تقدِّم
عصابات تخترق،
جعلت من برامج الفِ دية سو ًقا متكاملة ،فهناك
ٌ
ٌ

ومؤسسات تدفع األموا َل لتعال َج آثار هذا النشاط اإلجرامي.
ِخ ْدماتها للضحايا،
ٌ
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مقاالت

المواجهة الرقمية للظاهرة اإلرهابية
منتصر حمادة

ُ
اجلبهة ال َّر ْقمية من أه ِّم جبَهات التصدِّي للظاهرة اإلرهابية ،وذلك لتأثير
إن
اخلطاب املتطرف املتصاعد يف العالم ال َّر ْقمي عبر شبكة اإلنترنت ،ومواقع
َ
بخطر استغالل املشروع اإلرهابي
بد من الوعي
التواصل االجتماعي ،وال َّ

ملـُخ َرجات الثورة ال َّر ْقمية وتسخيرها خلدمة أهدافه ،ثم العمل على التصدِّي
له نظر ًّيا وعمل ّيًا.

ومحددات
أسس
ِّ
ُ

تع ُّد الظاهرةُ اإلرهابية ظاهر ًة مر َّكبة ،وال ينبغي االقتصا ُر يف التصدِّي لها
على مواجهة أُحادية ،كاملواجهة الفكرية ،أو املواجهة األمنية ،أو املواجهة
االقتصادية؛ بل يجب اعتما ُد خطة ُمر َّكبة متعدِّدة التدابير واملجاالت .وهذا ما

بعض دول املنطقة العربية يف العِ قد املاضي ،وال س َّيما اململكةِ العربية
ط َّبقَته
ُ
السعودية ،واململكة املغربية ،وقد أصبح الباحثون يصفون التجرِ ب َة املغربية
باملعاجلة ُّ
الشمولية للظاهرة اإلرهابية ،من بعد أن كانت املواجهة منحصرة

تقري ًبا يف الشأن األمني ،وال سيما بعد اعتداءات الدار البيضاء يف عام 2003م.
اخلوض يف املنطقة العربية والعالم
والثورة ال َّر ْقمية ليست تر ًفا فكر ًّيا ،وإن كان
ُ

وصنَّاع القرار ،من
اإلسالمي يف موضوعها وبيان آثارها يف رؤى املجتمع ُ

املستجدات
اخلوض يف قضايا الترف الفكري قبل ِعق َدين تقري ًبا ،والنظرةُ إلى
َّ
َ
سقف بعض أعمال اخليال العلمي
ال َّر ْقمية على أنها تط ُّورات علمية ال تتجاوز

الغربي يعمل منذ زمن بعيد على التطوير
يف املجال السينمائي ،فإن العالم
َّ
بد من
ال َّر ْقمي والذكاء االصطناعي ،ومن ثَ َّم فإن املواجه َة ال َّر ْقمية حتمي ٌة ،وال َّ

استحضارها عند تفعيل أدوات املعركة املفتوحة على املشروعات اإلرهابية،
ٍ
مبزيد من
مهدد ًة
سواءٌ كانت املشروعات محلِّية أم إقليمية ،فاملنطق ُة ما زالت َّ
الفوضى ،واإلرهاب ُّيون يستغلُّون الفضاءات ال َّر ْقمية خلدمة مشروعاتهم.

الر ْقمي
اإلرهاب َّ

ليست الظاهرةُ اإلرهابية مبن ًأى عن املجال ال َّر ْقمي؛ بل اجتهد اإلرهابيون
عمل ّيًا يف توظيف الثورة ال َّر ْقمية خلدمة مشروعهم محل ّيًا وإقليم ّيًا و َدول ّيًا،
ويتجلَّى ذلك بكثرة املنابر ال َّر ْقمية للجماعات اإلرهابية باختالف اجتاهاتها

اجلماعات اإلرهابية احلركية .فقد متا َدوا يف
املنهجية والعقَدية ،ويف مق ِّدمتها
ُ
استهداف شباب اجلاليات واألقلِّيات املسلمة يف الغرب ،وال س َّيما يف الدول

األوروبية ،لتسخيرهم يف خدمة األهداف اإلرهابية ،وكذلك استهداف الشباب
ممن لديهم قابلي ُة اعتناق اإلسالم ،مستغلِّني األزَمات
األوروبي غير املسلمَّ ،

النفسية أو االجتماعية أو غيرهما مما يعانيه الشباب ،فيُلجئهم إلى االلتحاق
بركب اإلرهاب.

خصوصا ،والعالم اإلسالمي
صنَّاع القرار يف املنطقة العربية
ً
وأصبح لزا ًما على ُ
عمو ًما ،االهتما ُم بالشأن الديني ال َّر ْقمي يف سياق مواجهة التحدِّيات اإلرهابية
جلميع الدول العربية واإلسالمية ،بضبط اخلطاب الديني الصادر عن

املؤسسات الدينية ،ملسؤوليتها األولى عن ثالثية الوعظ والتوجيه واإلرشاد،
َّ
نصاتها
سواء يف مق َّرات املؤسسات الدينية ،أو يف خُ َطب اجلمعة ،أو يف مِ َّ
اإلعالمية التقليدية الورقية ،أو احلديثة ال َّر ْقمية.

وبتقومي أداء اخلطاب ال َّر ْقمي للكثير من املؤسسات الدينية يف املنطقة العربية،
تتضح املشكل ُة وتظهر الثُّغرات يف األداء ،وعلى سبيل املثال ال احلصر؛ فإن
املؤسسات الدينية املغربية على الرغم من مرور ِعقد ون ِّيف على إطالق

مشروعها يف إعادة تنظيم احلقل الديني لتحقيق أهداف جليلة يف مقدِّمتها

ونوعا
تقومي اخلطاب الديني للمؤسسات الدينية ،ال تزال نتائجها متواضعة ك ّمًا
ً
مقارن ًة مبا هو مرج ٌّو ومأمول.

الر ْقمية
خرجات َّ
الم َ
ُ

ينبغي على الباحثني املهت ِّمني بتقومي املخرجات ال َّر ْقمية الدينية أن يقارنوا
املنصات ال َّر ْقمية،
اخلطاب الديني الصادر عن اجلماعات اإلرهابية يف
َ
َّ
سواء املواق ُع اإللكترونية ،أو الصفَحات ال َّر ْقمية ملواقع التواصل االجتماعي،
املوسوعات واإلصدارات والوثائق ،مع اخلطاب الديني ألغلب املؤسسات
أو
ُ

الدينية يف املنطقة العربية .ثم يقوموا بدراسة أثر الفوارق بني اخلطابني
يف فئة األطفال واملراهقني والشباب وحتليلها ،فرسائ ُل اخلطاب اإلرهابي
ال تستهدف الكهو َل والشيوخ؛ لتجاوزهم مرحل َة املراهقة الفكرية ،بخالف

كاتب وباحث مغربي.

العدد  - 37مارس 2022م
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مقاالت

اإلرهابي ،وتوسيع دائرة االستشارة التقنية والدينية ،واالستفادة من

املراهقني والشباب الذين ميتلكون الكثي َر من الفضول املعريف يف البحث عن
املؤسسات الدينية
امللحة ،فإن لم يجدوها يف خطاب
أجوبة شافية ألسئلتهم
َّ
َّ
املعتدلة الرسمية وغير الرسمية ،فإنهم سيجدونها جاهز ًة لدى اخلطاب الديني

جتارِ ب الدول يف تعاملها مع ظواهر اإلرهاب والتطرف والعنف املما َرسة

باسم املرجعية الدينية أو املرجعية املا ِّدية.

املتط ِّرف ،وخطاب التط ُّرف العنيف.

اخلطاب اإلرهابي ونقضته،
¦توظيف األعمال الفكرية التي فنَّدت
َ
واالستفادة منها يف الترويج ال َّر ْقمي بواسطة ح َمالت َر ْقمية.

وشباب اليوم
إن القاعدة الفيزيائية الشهيرة تق ِّرر أن الطبيعة ال تقبل الفراغ،
ُ
مستجدة ،ذات صلة بقضايا الدِّين
هواجس وأسئل ٌة
يف املنطقة العربية لديهم
َّ
ُ
وال ُهو َّية واجلنس والتع ُّددية ،فإذا لم يجدوا أجوب ًة عن هذه األسئلة يف البيئة

¦مراعاة اخلصائص النفسية للمتل ِّقي عند تقدمي املا َّدة الدينية يف العالم
ال َّر ْقمي ،وال س َّيما فئة الشباب واملراهقني ،وتوظيف احملدِّدات اجلمالية

املنصات
األسرية أو املجتمعية ،فإن أسهل البدائل للظفَر بتلك األجوبة تو ِّفرها
َّ
ال َّر ْقمية بواسطة الهواتف الذكية ،دون حاجة إلى حاسوب ،أو انتظار مضامني

والفنية املصاحبة ملضامني تلك املا َّدة الدينية.

¦مواجهة املشروعات اإلرهابية بتوظيف رموز مشروع املراجعات الدينية
عدة جماعات وشخصيات يف املنطقة يف اجلبهة ال َّر ْقمية،
التي جرت مع َّ

خطاب املؤسسات
املق َّررات التعليمية والتوجيهات التربوية والدينية .وكلما كان
ُ

ونوعا يف املنصات
الدينية املسؤولة عن التوجيه والوعظ واإلرشاد حاض ًرا ك ّمًا
ً
شباب
ال َّر ْقمية كانت أجوب ُة هذه املؤسسات يف مقدِّمة األجوبة التي يظفر بها
ُ
املشروعات اإلرهابية ،وصار
املنطقة ،وهذه املعضلة استغلَّتها منذ ِعق َدين تقري ًبا
ُ

وذلك ألنهم األكث ُر مت ُّكنًا من فهم طبيعة هيكل تلك املشروعات ومفاهيمها،
ولديهم املفاتي ُح النظرية التي تُسهم يف تقويض اخلطاب اإلرهابي.

املنصات ال َّر ْقمية غير التابعة للمؤسسات الدينية الرسمية ،وتأهيلها
¦دعم
َّ

من الصعب إحصاءُ نتائجها وتطبيقاتها.

للتصدِّي فكر ًّيا للخطاب اإلرهابي بنقده وتفنيده ،وتأصيل الرؤى الدينية
منصات ال
الصحيحة والفكرية السليمة املناهضة لإلرهاب ،بواسطة
َّ
َعالقة لها باملؤسسات الدينية رسم ّيًا ،لكنَّها تقدِّم ما يصون الدول َة ويحفظ

وعي العاملني يف املؤسسات الدينية أهمي َة املعركة
وهناك معضل ٌة أخرى هي
ُ
بد من تبيينها؛ لعِ َظم املسؤولية املرتبطة مبواجهة اخلطاب اإلرهابي
ال َّر ْقمية ،وال َّ
الوعي
ونوعا ،تتطلَّب سل ًفا
يف الساحة ال َّر ْقمية ،فاملواجه ُة على أرض الواقع ك ّمًا
ً
َ
وأي عامل يف مؤسسة دينية لم يستوعب أهمي َة العمل على اجلبهة ال َّر ْقمية،
بهاُّ ،

منهجها التخريب بالتطرف والعنف.
هدامة
الدِّين من مشروعات َّ
ُ

أي إجناز يُعت ُّد به ،ومن لم يكن على يقظة وفِ طنة بقالقل
ال ميكن أن ننتظ َر منه َّ
هذه احلرب ال َّر ْقمية املفتوحة بجميع ج َبهاتها ،التي تهدِّد مؤسسات الدولة بل
الدول َة كلها ،وال تقتصر على استهداف الشباب واملراهقني ،ال يع َّول عليه يف

¦إطالق ح َمالت َر ْقمية مفتوحة؛ ملواجهة اخلطاب ال َّر ْقمي اإلرهابي،
دون االقتصار على ح َمالت عابرة أو موسمية ،كما جرت العادة يف
الصلة مبواجهة
التفاعل مع كثير من األحداث احمللِّية واإلقليمية ذات ِّ

حتقيق األهداف وحماية املجتمع من استحواذ اخلطاب اإلرهابي على عدد

كبير من الشباب.

توصيات ومقترحات

لصياغة ر ًؤى صحيحة ،ووضع خُ طط عملية للمشرفني على تدبير املؤسسات

صنَّاع القرار الديني يف املنطقة ،نقترح اآلتي:
الدينية ،ويف مقدِّمتهم ُ

¦إعادة النظر يف مضامني اخلطاب الديني ال َّر ْقمي املعني مبواجهة اخلطاب

الظاهرة اإلرهابية.

نحس ُب أن العمل بهذه التوصيات كفي ٌل بإحداث فروق أولية مؤ ِّثرة
وختاما
ً
َ
لكن املأمول واملطلوب أكب ُر من ذلك
يف مواجهة املشروعات اإلرهابية َر ْقم ّيًاَّ ،
وأبعد يف التخطيط والتنفيذ ،وعلى املسؤولني عن اجلبَهات الفكرية واألمنية

واالقتصادية أن ينهضوا مبسؤول َّياتهم يف دعم العمل اجلماعي على اجلبهة
ِ
اخلطرة.
ال َّر ْقمية
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تواصل التحالف

وفد التحالف يزور المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)
زار وف ٌد من التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،برئاسة األمني العام للتحالف املكلَّف،
اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،مق َّر املركز العاملي ملكافحة
الفكر املتطرف (اعتدال) ،يوم اخلميس  10فبراير 2022م ،وكان يف استقبالهم سعادةُ األمني العام
للمركز الدكتور منصور بن الشمري.

واستمع وف ُد التحالف ملوجز عن أعمال املركز ،وأه ِّم املجاالت التي َ
ينشط فيها ،يف مكافحة الفكر
املتطرف ونشر ثقافة االعتدالَّ .
واطلع الوف ُد ً
أيضا على سياسات عمل مركز (اعتدال) وخُ ططه،
ووسائل عمله يف الرصد ،والتحليل ،والتقن َّيات املستخ َدمة ،والنماذج التي يجري تطوي ُرها لتفكيك
خطابات الفكر املتطرف.
وقد أشاد اللواءُ املغيدي بعمل املركز والقائمني عليه ،وأ َّكد أنَّ التحالف ومركز (اعتدال) يشتركان يف
التوجه ذاته ،وهو محاربة اإلرهاب بك ِّل أنواعه وأمناطه ،وقطع جذور العنف والتطرف ،ونشر ثقافة
ُّ
الوسطية واالعتدال.

ِّ
ممثلَ ي جمهورية بنغالديش الشعبية
التحالف يستقبل
انضم مم ِّثال جمهورية بنغالديش الشعبية إلى مم ِّثلي الدول األعضاء يف التحالف،
َّ
وباشرا عملَيهما يف مق ِّر التحالف بالرياض ،يف  15فبراير 2022م ،ليص َل عد ُد الدول
األعضاء التي أوف َدت مم ِّثليها إلى سبع وعشرين دولة.
ني العام للتحالف
رحب اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األم ُ
وقد َّ
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،مبم ِّثلَي بنغالديش ،راج ًيا لهما التوفي َق
يف أداء عملهما ،ومبرزًا اإلسها َم الكبير املنوط مبم ِّثلي الدول األعضاء ،مبا يخ ُدم
التحالف ومبادراته يف محاربة اإلرهاب.

للقوات المسلَّ حة
وفد كلِّ ية القيادة واألركان
َّ
في ضيافة التحالف

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره بالرياض ،يوم األحد  13فبراير
استقبل
ِّ
2022م ،وفدًا من دارسي برنامج املاجستير للعلوم العسكرية يف كلية القيادة واألركان للق َّوات
املسلَّحة .وقد ألقى سعادةُ اللواء الط َّيار الركن عبد اهلل بن حامد القرشي مساع ُد القائد العسكري
بالتحالف كلم ًة بهذه املناسبةَّ ،
واطل َع الوف ُد على جهود التحالف يف مجال محاربة التطرف واإلرهاب.

التحالف يحتفل باليوم الوطني لغامبيا والكويت ويهنئ بروناي بذكرى االستقالل

ً
احتفال مبناسبة ذكرى استقالل بالدهم ،يف مق ِّر التحالف بالرياض ،بحضور مم ِّثلي الدول األعضاء،
أقام مم ِّثلو جمهورية غامبيا يوم األحد  20فبراير 2022م،
رض فِ ل ٌم مص َّور تعريفي بجمهورية غامبيا.
ومنسوبي التحالف .وألقى مم ِّث ُل جمهورية غامبيا لدى التحالف العقي ُد الركن مامادو عليوي جالو كلم ًة بهذه املناسبة ،و ُع َ
ني العام الدولتني بالعيد الوطني ،راج ًيا لهما دوا َم التق ُّدم واالزدهار.
وقد هنَّأ األم ُ
ً
احتفال مبناسبة ذكرى اليوم الوطني
كما أقام مم ِّث ُل دولة الكويت يف التحالف اإلسالمي العمي ُد الركن ن َّواف بن ناصر اجلطيلي ،يوم األحد  27فبراير 2022م،
لبالده ،يف مق ِّر التحالف بالرياضَ ،
ني العام للتحالف ،ومم ِّثلو الدول األعضاء ،ومنسوبو التحالف .وقد ألقى العمي ُد الركن اجلطيلي كلم ًة بهذه املناسبة،
حضره األم ُ
ُ
التحالف ً
أيضا دول َة بروناي دار السالم مبناسبة ذكرى االستقالل ،التي توافق يوم  23فبراير 2022م.
تعريفي بدولة الكويت .وهنَّأ
مع عرض فِ لم
ٍّ
العدد  - 37مارس 2022م
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