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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

بحضور أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، والقائد العسكري للتحالف، وممثِّلي الدول األعضاء، ومنسوبي التحالف؛ أقام ممثُِّل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف التحالف، العميد الركن راشد محمد الظاهري، احتفاًل يف الثاني من ديسمبر، مبناسبة اليوم الوطني 49 لدولة اإلمارات، وأشار فيه 
إلى القيم األصيلة الراسخة يف وجدان الشعب، وإلى الدور الريادي الذي تنهض به دولة اإلمارات، حيث تشكل منوذًجا استثنائّيًا يف التنمية عبر حتقيق إجنازات 

علمية واقتصادية متثل إضافة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبها ولألمتني العربية واإلسالمية.
كذلك أقام ممثُِّل دولة ليبيا يف التحالف، العميد الدكتور الطيار الركن مصطفى إبراهيم علي سويسي، احتفاًل يف 24 من ديسمبر، مبناسبة استقالل ليبيا، عبَّر 
فيه عن أهمية املناسبة ورمزيتها الكبيرة لدى الشعب الليبي، مؤكًدا أن بالده ماضية يف طريق التعايف من احملن التي أملت بها، وعائدة بإذن اهلل إلى ركب إخوانها 

من العرب واملسلمني لتسهم يف حتقيق األمن والستقرار وإعادة اإلعمار والبناء. 

التحالف يحتفل باليوم الوطني لإلمارات وبيوم االستقالل لليبيا

رتي تعاوٍن مع جامعة نايف واألكاديمية المالية ع مذكِّ التحالف ُيوقِّ

ي لإلرهاب اإللكتروني في الفضاء  ُسبل التصدِّ
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ع التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم األربعاء املوافق 23 ديسمبر 2020م مذكرةَ تعاوٍن مشترك مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنيَّة، وبهذه املناسبة  وقَّ
رة يأتي يف إطار سعي التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب  أّكد اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، األمنُي العام للتحالف املكلَّف، أن توقيع املذكِّ
ولية، وأعرب عن تطلعه لستثمار هذا التعاون بني التحالف واجلامعة، بطريقة علمية منهجية،  مات واملراكز العربية واإلسالمية والدَّ للتعاون املشترك والتنسيق مع املنظَّ

وعلى نحو منتظم، يف املجالت البحثّية والدراسات، مبا يعزز الرؤية املشتركة، ويسهم يف تبادل الزيارات واملعلومات واإلصدارات اإلعالمية والتدريب. 
وأثنى معالي الدكتور عبد املجيد البنيَّان، رئيُس جامعة نايف العربية للعلوم األمنيَّة، على العمل الكبير الذي يضطلع به التحالف يف محاربة اإلرهاب مبجالته 

ًحا أن هذه الشراكة ستُسهم يف ِخدمة املجتمعات العربية واإلسالمية. )الفكري، واإلعالمي، ومحاربة متويل اإلرهاب، والعسكري( موضِّ
رةَ تعاوِن مع األكادميية املالية يوم اإلثنني 14 ديسمبر 2020م. وأشاد األستاذ مانع آل خمسان،  وتَُعدُّ هذه املذكرة هي الثانية يف شهر واحد، إذ وّقع التحالف مذكِّ

وليني. لم الدَّ املديُر العام لألكادميية املالية، بجهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، ودعم اجلهود العاملية الرامية إلى حفظ األمن والسِّ
الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، األمنُي العام املكلَّف للتحالف، يوم اخلميس 17 ديسمبر 2020م، سعادةَ سفير جمهورية  ويف سياق آخر استقبل اللواءُ 

بنغالديش الشعبية لدى اململكة العربية السعودية، الدكتور محمد جافيد باتواري، والوفَد املرافق له لبحث سبل التعاون والتنسيق يف اجلوانب املشتركة. 



لم يُعد خطُر اإلرهاب اإللكتروني يف الفضاء السيبراني عبر وسائل التواصل 
املجتمع،  لبنية  ا  جاّدً وتهديًدا  مرعًبا،  خطًرا  بات  فقد  خافًيا،  الجتماعي 
على  اإلرهاب  مبكافحة  املعنية  األمنية  ولألجهزة  الشباب،  لفئة  سيَّما  ول 
املالذات  أحَد  أصبح  السيبراني  الفضاء  أن  وذلك  وصوره.  أنواعه  اختالف 
وأفكارها؛  عقائدها  ُغضون  يف  سمومها  لبثِّ  اإلرهابية؛  للتنظيمات  اآلمنة 
ة. وقد بلغ عدُد مواقعها على  بغية اصطياد املزيد من الضحايا على حني ِغرَّ
عشرة  باثنتي  وأخباَرها  ومنشوراتها  خطاباتها  وتبثُّ  اآللف،  مئات  اإلنترنت 
لغة، وهذا يعني مخاطبتَها فئات مختلفة األجناس واللغات واألديان والثقافات؛ 

لستقطاب داعمني ومتبرِّعني، وجتنيد مقاتلني ومؤازرين، وغير ذلك.

المواجهة الحازمة
يف سبيل تعزيز مواجهة هذا املدِّ الفضائي اإلرهابي اخلِطر، ل بدَّ من اتخاذ 
بل والتدابير والطرق الالزمة واملتاحة من ِقبَل األجهزة املعنية؛ سواء  جميع السُّ
أكانت أجهزة أمنية، أو إعالمية، أو توعوية، أو تقنية، وغير ذلك من أجهزة 
ة. كلٌّ يف مجال اختصاصه واهتمامه؛ لرصد اإلرهاب اإللكتروني وتتبُّعه  مختصَّ

ة، وذلك بتوظيف املجالت اآلتية: بدقَّ

1( املجال اإلعالمي: 
الرسمي  وغير  الرسميِّ  اإلعالم  دور  بتعزيز  اإلعالمي  املجال  توظيُف  يكون 
التي تروِّج للفكر املتطرف والسلوك  للمواقع اإللكترونية  ي املباشر  يف التصدِّ
التواصل الجتماعي خصوًصا.  اإلرهابي على اإلنترنت عموًما، وعلى مواقع 
ويكون أيًضا برفع اهتمام اإلعالم باجلوانب اإلنسانية والجتماعية التي تهزُّ 
الِوجداَن واملشاعر الفردية واجلماعية، مثل إبراز ضحايا اإلرهاب وأعدادهم 
واألطفال  كالنساء  املجتمع  يف  الضعفاء  فئِة  سيَّما  ول  ومعاناتهم،  وأحوالهم 
ز توجيَه رسالة إعالمية مؤثِّرة وُمجدية يف نفوس اجلماهير  والشيوخ، ما يعزِّ
ة. وكذلك قياُم األجهزة األمنية واإلعالم األمني باعتماد ُخطة للتوظيف  عامَّ
ورصد  واإلرهاب،  للتطرف  ي  للتصدِّ الجتماعي  التواصل  لشبكات  األمني 
املواقع اإللكترونية املشبوهة ومتابعتها ومراقبتها، وتعزيز التعاون بني اإلعالم 
التآزر  بهدف  الوطنية؛  الصُعد  جميع  على  األخرى  اإلعالم  ووسائل  األمني 

ي الفكَر املتطرف العنيف، الذي غالًبا ما يُفضي  الفاعل لرصد املواقع التي تغذِّ
ي لها بحزم، وكشف مخططاتها ووسائلها. إلى أعمال إرهابية مروِّعة، والتصدِّ

للحَدث  اإلعالمية  باملتابعة  ٍة  وخاصَّ واضحة  اعتماُد ضوابَط  ا  جّدً املهمِّ  ومن 
ة،  اإلرهابي واجلماعات اإلرهابية، آخذين يف احلسبان عدًدا من األمور املهمَّ

نذكرها على النحو اآلتي:

اإلعالمية  للمتابعة  جيًِّدا  تأهياًل  لني  ومؤهَّ صني  متخصِّ إعالميني  اعتماُد   -
املتعلِّقة بالتطرف واإلرهاب على اختالف أنواعه وصوره وطرائقه.

ومواقع  اإللكترونية  املواقع  يف  اإلرهابية  اجلماعاُت  تنشره  ما  متحيُص   -
التواصل الجتماعي، والتدقيق فيه، وعدم األخذ به، واحلَذر من اعتماد هذه 

املواقع أو جعلها مصادَر موثوقة مأمونة.

- احلرُص على عدم املبالغة يف نشر املعلومات والتهديدات التي تبثُّها اجلماعات 
اإلرهابية يف شبكة اإلنترنت؛ لئال يؤثَر ذلك يف مشاعر املواطنني خوًفا ورهبة، 
ة، وصورة ذهنية من  س يف نفوس العامَّ ويصنع لتلك اجلماعات هالًة من التوجُّ

الصعب محُوها أو تغييرها.

اإللكتروني  اإلرهاب  مكافحة  يف  ة  املختصَّ األمنية  األجهزة  جهود  إبراُز   -
ز ثقَة املواطنني واملجتمع بأسره بحضور هذه  ي له، مما يعزِّ ومكافحته والتصدِّ

األجهزة وكفاءتها وخبرتها وقدرتها.

2( املجال التوعوي التثقيفي: 
الشاملة  للتوعية  وطنية  ُخطة  بوضع  التثقيفي  التوعوي  املجال  توظيُف  يكون 
بطرق  وتعريفهم  املستهَدفة،  الفئاِت  سيَّما  ول  واملقيمني،  املواطنني  جلميع 
إلى  والشوابِّ  الشباب  استدراج  يف  املختلفة  ووسائلها  اإلرهابية  اجلماعات 
دروب الباطل وَمهاوي التهلُكة. وكذلك نشُر أسماء املواقع اإللكترونية املشبوهة، 
أمناط  من  منط  بأيِّ  معها  التعامل  أو  إليها  الدخول  من  املواطنني  وحتذير 
اإلعالم  من  لة  الصِّ ذات  اجلهات  جميُع  اخلطة  هذه  بتنفيذ  وتُعنى  التعاون. 
واإلعالم  التربوي،  واإلعالم  الديني،  واإلعالم  األمني،  واإلعالم  الوطني، 
صة  الشبابي، واألسرة واملدرسة. فضاًل عن إجراء الدراسات والبحوث املتخصِّ
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يف مختِلف جوانب اإلرهاب اإللكتروني وأنواعه وصوره وجتلِّياته وآثاره، 
إسهام  تعزيز  وكذلك  ي،  والتصدِّ املواجهة  مجال  يف  منها  والستفادة 
عن  باإلبالغ  ة  واملختصَّ املعنية  األجهزة  مع  التعاون  يف  الواعي  املواطنني 

حالت اإلرهاب اإللكتروني.

3( املجال التقني: 

يكون توظيُف املجال التقني باتِّباع عدد من اإلجراءات العملية الضرورية على 
النحو اآلتي: 

وتقنيات  بكفاءات  ل  ومؤهَّ ومدرَّب  ص  متخصِّ إلكتروني  عمل  فريق  إعداُد   -
رة، يُعنى بالرقابة الدائمة ورصد مواقع التواصل الجتماعي التي  حديثة متطوِّ
ي احلازم لها؛  تستخدمها اجلماعاُت املتطرفة والتنظيمات اإلرهابية، والتصدِّ
رة وغير  بتعطيلها وَحجبها، والتعامل معها بطرق علمية ونفسية وتقنية متطوِّ

تقليدية، ومالحقة املشبوهني واملرتبطني بها وتتبُّعهم واإليقاع بهم. 

املتطرفة  املواقع  من  ة  املختصَّ األمنية  األجهزة  باستفادة  اجلادُّ  الهتمام   -
ة ميكن دراستُها وحتليلها وتفسيرها  واإلرهابية، كونها مصادَر معلومات مهمَّ
والتنبُّؤ بها، ومواجهتها باملستوى الفكري واللوجستي نفسه، بل والتفوُّق عليها 
دراسُة  ذلك:  من  نفسها،  ومواقعها  وأدواتها  وأساليبها  أسلحتها  باستخدام 
واخلطط  املطروحة،  اإلرهابية  واألفكار  اإلرهابية،  اجلماعات  بني  الَعالقة 

واإلستراتيجيات اإلرهابية املختلفة، والبيانات الصادرة عنهم.

بة واحملترفة لالنضمام إلى هذه املواقع  - الدفُع بأعداد من عناصر األمن املدرَّ
ا، أو على األقلِّ إفساد ُخططها،  على مدار الساعة، بهدف تدميرها تدميًرا تاّمً
ونشر تصحيح علمي ومنطقي وموضوعي للمعلومات الدينية الشرعية الواردة 
فيها، ما يُفقدها حيويتها والثقَة بها، وتصبح مواقع ُمختَرقة بدًل من أن تكون 

ُمختِرقة للمواقع الرسمية احلكومية وغيرها.

ودينّيًا  علمّيًا  دقيقة؛  دراسًة  مدروسة  إلكترونية  مواقَع  ة  عدَّ استحداُث   -
احلقَّ  تُظهر  معتدلة،  وَسطية  وطروحات  بأفكار  ونفسّيًا،  واجتماعّيًا  وثقافّيًا 
وتنُقض الباطل وتفنِّد دعاواه؛ لتكوَن سالًحا فتَّاًكا يف مواجهة املواقع املتطرفة 

والتكفيرية، وتبرز التسامَح والوسطية والعتدال يف أحكام الشريعة اإلسالمية 
محة، بعيًدا عن فكر الغلوِّ والتكفير والقتل والتدمير. السَّ

- التنسيُق مع مزوِّدي ِخْدمات اإلنترنت املختلفة؛ بغرض التعاون احلثيث يف 
ن  اإلبالغ عن النشاطات اإلرهابية الظاهرة وامللموسة، ول سيَّما تلك التي تتضمَّ

تهديدات ملنشآت ومؤسسات حيوية أو ألفراد ذوي شخصيَّات اعتبارية.
ات  كات البحث املختلفة، وِمنصَّ مة مبحرِّ - التنسيُق مع الشركات املالكة واملتحكِّ
للحيلولة  وذلك  تويتر؛  بوك،  فيس  ياهو،  يوتيوب،  مثل: جوجل،  من  التواصل 
أفكارهم  بثِّ  يف  واملطروقة،  املشهورة  املواقع  لهذه  اإلرهابيني  استخدام  دون 

املتطرفة، وخطاباتهم اإلرهابية.
- الهتماُم بعمليات التمويل اإللكتروني، وذلك بتعزيز الرقابة الصارمة على 
وِخْدمات  وإعالنات  دعايات  م  تقدِّ التي  املشبوهة  اإللكترونية  املواقع  بعض 
مقابل مبالَغ مالية كبيرة، على الرغم من أنها تبدو يف ظاهرها مواقَع عادية 

ل ُشبهَة فيها، ولكنَّها على احلقيقة واجهٌة خلليَّة متطرفة أو جماعة إرهابية.
وحاسمة؛  شديدة  لوائَح  ووضُع  إلكترونية،  وتشريعاٍت  قواننَي  سنُّ   -
ملكافحة اإلرهاب بجميع أنواعه وصوره، ومن ذلك إساءةُ استخدام املواقع 
جميع  تَُسدَّ  أن  يضمن  مما  الجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإللكترونية 
ي  والتحرِّ اإللكتروني،  اإلرهاب  جرائم  تكثِّف  التي  والفَجوات  الثُّغرات 

والتحقيق فيها ويف أدلَّة إثباتها.
علًما  متميِّزة؛  وقضائية  أمنية  وكفاءات  خبرات  ذوي  صني  متخصِّ إعداُد   -
ي والتحقيق يف قضايا التطرف والتطرف العنيف  ودرايًة ومهارة وِحذًقا؛ للتحرِّ
التوعية  وتعزيز  ة،  خاصَّ السيبراني  اإللكتروني  واإلرهاب  ة،  عامَّ واإلرهاب 

والتثقيف والتبصير بقوانني مكافحة اإلرهاب وتشريعاتها. 
الهتمام  ذات  الدول  بني  األطراف  دة  ومتعدِّ ثنائية  اتفاقيات  عقد  تشجيُع   -
اإلرهاب  بجرائم  تختصُّ  األممي،  ولي  والدَّ اإلقليمي  املستوى  على  املشترك، 
ذلك  ومن  بشأنها،  واألدلَّة  املعلومات  وتباُدل  لها،  ي  التصدِّ وُسبل  اإللكتروني 
الذين  واملجرمني  بهم  واملشتبَه  املتَّهمني  وتسليُم  املتبادلة،  القانونية  املساعدةُ 

ثبتت إدانتهم. 
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تحليالت



منظمات ومؤسسات

املنتَهجة  وسائلها  ومن  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  جهًدا  هولندا  خر  ال تدَّ
اإلرهاب  تورُّطهم يف  املـُحتَمل  األفراد  املجال حتديُد  ذلك  النجاح يف  لتحقيق 
ومراقبتهم، واحلرص على أمن األشخاص املستهَدفني واملباني املعرَّضة للخطر. 
ل املجتمع الهولندي، فإن الهيئة  ويف سبيل احلدِّ من التهديدات التي قد تعطِّ
الهولندية لألمن ومكافحة اإلرهاب تسعى جاهدًة حلماية  التنسيقية الوطنية 
هولندا ودعمها، بالتنسيق مع الشركاء يف احلكومة ومجتمع البحوث والِقطاع 

اخلاص؛ حتى تضمن دواَم األمان واحلماية للبنية التحتية احليوية لهولندا.

نموذج ُيحتذى
ملكافحة  واحدة  منظمٌة  املركزية  احلكومة  لدى  كان  مة  املنظَّ هذه  إنشاء  قبل 
األَزمات.  وإدارة  القومي  واألمن  اإللكتروني  األمن  على  واحلفاظ  اإلرهاب، 
وبتوحيد جهود هذه املنظمة مع شركائها يف ِقطاع األمن، أصبحت هولندا مكاًنا 
املنطقة،  الجتماعي يف  الضطراب  منُع  اهتمامها  ُجلَّ  إن  إذ  ا؛  ومستقّرً آمًنا 
القومي،  األمن  مسائل  ملعاجلة  األطراف  مختِلف  بتعاون  إل  ذلك  يتأتَّى  ول 

وتشجيعها على اتخاذ تدابيَر ُمجدية.
منع  إلى  تهِدُف  إجراءات  على  مة  املنظَّ لهذه  املشترك  الوكالة  برنامُج  يشتمل 
التهديدات اإلرهابية احملتَملة لألمن القومي على األراضي الهولندية، ومتابعتها 
ومكافحتها. إذ إن وجود مورد بشري يشرُف على وظائَف تتعلَّق بإدارة األَزمات 
فاعلة  مشاركًة  يضمُن  اإللكتروني  واألمن  املخاطر  وتقييم  اإلرهاب  ومكافحة 

للمعلومات بني جميع وَحدات هيكل فريق العمل. 
القومي  األمن  مجال  العاملة يف  األخرى  الفاعلة  اجلهات  مشاركة جميع  وإن 
لطات احمللِّية ومنظمات املجتمع املدني والعلماء والشركات  خارج احلكومة، كالسُّ
صات. إضافة إلى ذلك، فإن هذه  د التخصُّ ة، جتعل النهج شاماًل ومتعدِّ اخلاصَّ
املنظمة طوَّرت برامَج كثيرًة من قبُل بالتنسيق مع وكالت أخرى، مثل "برنامج 
هة  مت تقاريَر دوريًة موجَّ العمل الهولندي الشامل ملكافحة النهج اإلرهابي"، وقدَّ
لطات  ة اجلمهور والسُّ إلى احلكومة والِقطاعات القتصادية من جهة، وإلى عامَّ
ة من جهة أخرى. وقد بات النموذُج الهولندي وآثاره  احمللِّية والشركات اخلاصَّ

ولية عالمًة فارقة يف النهج الشامل لألمن. يف الساحة الدَّ
وتهِدُف هذه املنظمُة، التي ترأُسها وزارة األمن والعدل الهولندية، إلى أن تَبقى 
املؤثِّرة  مة اجلهات  لتكوَن يف مقدِّ بَْسط األمن، وتسعى  به يف  يُحتذى  منوذًجا 
املشاركة يف العملية. إن اإلستراتيجية املشتركة التي جتمع الشركاء العاملني يف 
مجال الوقاية والستجابة األمنية يف احلكومة واملؤسسات البحثية ومنظمات 

تبادل  بقصد  املبادرة  توحيد  إلى  تتطلَّع  ة  اخلاصَّ والشركات  املدني  املجتمع 
املعارف واخلبرات واملوارد التشغيلية ملكافحة الضطرابات الجتماعية ومنعها.

واجبات وأهداف
ق الوطني الهولندي لألمن ومكافحة اإلرهاب يف اآلتي: تتجلَّى الواجباُت الرئيسة للمنسِّ

ها 	  وتبادلها وتقييمها )حدِّ وِنقاط الضعف وتفسيرها  التهديدات  حتديد 
األدنى أو األساسي أو احَلِرج( ثم مكافحتها واحلدِّ منها.

تعزيز مرونة الِقطاعات احليوية والهياكل والشبكات.	 
مراقبة األفراد وحمايتهم، وكذلك الوكالُت والِقطاعات احليوية.	 
إدارة األَزمات والتنسيق والتواصل.	 
ضمان األمن اإللكتروني.	 
شمال 	  وِحلف  املتحدة،  واألمم  األوروبي،  )الحتاد  ولي  الدَّ التعاون  دعم 

األطلسي، ومنظمة التعاون القتصادي والتنمية(.

هيكل المنظمة
في املنظمة نحو 300 موظف، إضافًة إلى مكتب يضمُّ عدًدا من  يبلغ عدُد موظَّ
اإلدارات: قسم التحليل واإلستراتيجية، وقسم مكافحة اإلرهاب، وقسم األمن 
املدني،  الطيران  وأمن  واحلماية،  املراقبة  وإدارة  املرونة،  وإدارة  اإللكتروني، 

إضافة إلى املركز الوطني لألَزمات، واملركز الوطني لتنسيق العمليات.
يف حال حدوث أزمة وطنية أو ذات طابع فوق إقليمي، تعمل جلنُة التنسيق الوطنية 
ق جهوَد  َّا كان األول ينسِّ عمَل املركز بدعم من املركز الوطني لتنسيق العمليات. وملـ
السلطات وعملية صنع القرار على مستوى احلكومة املركزية، ويضمن إبقاء كلٍّ 
لطات املعنية على علم بكلِّ التفاصيل، يعمل األخير على تنسيق  من اجلمهور والسُّ
اإلجراءات الالزمة للسيطرة على األزمة. أما يف حالة حدوث األزمة على املستوى 
لطات اإلقليمية أو احمللِّية، بدعم من  احمللِّي أو اإلقليمي، فإن التعامل يكون مع السُّ

املركز الوطني لألَزمات لتزويدها باملعلومات واملشورة املوثوقة.
إن الهيئة التنسيقية الوطنية الهولندية لألمن ومكافحة اإلرهاب هيئٌة تنسيقية 
اإللكتروني،  واألمن  اإلرهاب،  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  عن  مسؤولة 
واألمن الداخلي، وإدارة األَزمات، وتضمن مشاركَة اجلهات الفاعلة املنتمية إلى 
ة، ومنظمات  مجالت مختلفة، مثل احلكومة املركزية، واألعمال التجارية اخلاصَّ
لطات احمللِّية واإلقليمية، والباحثني، وذلك لتبادل اخلبرات  املجتمع املدني، والسُّ

ة.  واملعارف بني عدد من اجلهات الفاعلة والوكالت املختصَّ

الهيئة التنسيقية الوطنية الهولندية لألمن ومكافحة اإلرهاب
ذراع هولندا في منع األَزمات والكوارث
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جهود ضد اإلرهاب

هيئٌة  هي   )CDCT( األوروبي  الحتاد  ملجلس  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  جلنة 
اإلرهاب.  ملكافحة  أوروبا  مجلس  أهداف  حتقيق  إلى  تسعى  َدولية،  حكومية 
القانونية  كوك  الصُّ على  اإلشراُف  للجنة  الرئيسة  األهداف  هذه  أهمِّ  ومن 
إلى  اللجنُة  وتسعى  بنجاح.  دقيًقا  تطبيًقا  تطبيقها  وضمان  أوروبا،  ملجلس 
وليني؛ لتحليل التطوُّرات يف مجال  اتخاذ الوسائل واألدوات الالزمة للخبراء الدَّ

مكافحة اإلرهاب، والستجابة لها على نحو فاعل.

األهداف  يخدم  مبا  وتطبيقها  ولية  الدَّ املعايير  َوفَق  بالعمل  ذلك  كلُّ  ويتجلَّى 
رة؛ إذ تستند اللجنُة يف ذلك إلى مبادئ املنع واملقاضاة واحلماية. وقد  املسطَّ
كوك القانونية غير امللزمة،  ُكلِّفت جلنُة مكافحة اإلرهاب وضَع أدوات فاعلة للصُّ
على  املقتَرحة  التوجيهية  واملبادئ  التوصيات  يف  أساًسا  األدواُت  هذه  وتتمثَّل 

الدول األعضاء للنظر فيها، ثم تطبيقها يف مكافحة النشاط اإلرهابي.

مكافحة  جلنة  أولويات  أهمُّ  كانت  2018-2019م،  املـُنصرَمني  العاَمني  يف 
اإلرهاب التابعة ملجلس الحتاد األوروبي هي: تطويُر إستراتيجية مجلس أوروبا 
ة من 2018م إلى 2022م، ودراسُة َجدوى املوافقة على  ملكافحة اإلرهاب يف املدَّ
تعريٍف قانوني ملفهوم )اإلرهاب( تتَّفُق عليه جميُع دول أوروبا. والتطرُق لظاهرة 
استخدام  إساءة  ودراسُة  منهم.  والعائدين  اإلرهابيني  املقاتلني  من  األجانب 
ومناقشُة  اإلرهاب،  يف  واألطفال  النساء  مشاركة  وأثر  لإلنترنت،  اإلرهابيني 

مة. الَعالقة بني اإلرهاب واجلرمية املنظَّ

سي ملكافحة  م معلومات عن الوضع التشريعي واملؤسَّ ًة تقدِّ وتتيح اللجنُة ِمنصَّ
وتعزيز  واخلبرات،  املمارسات  أفضل  لتبادل  األعضاء،  الدول  يف  اإلرهاب 
كوك القانونية ملجلس أوروبا املعنية مبكافحة اإلرهاب. وإن  التنفيذ الفاعل للصُّ
املركز يساعُد على تقدير جهود الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب ومساعيها، 
املركزية  اللجنُة  م  وتقدِّ القانون.  وسيادة  اإلنسان  حقوق  باحترام  اللتزام  مع 
قابلًة  وقائع  صحيفَة  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  واحملكمة  اإلرهاب  ملكافحة 
املتعلِّقة  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  التفاقية  قضايا  بشأن  بانتظام،  للتحديث 

مبكافحة اإلرهاب.

القُدرات  عن  إقليميًة  صات  ُملخَّ تقدمي  اللجنة  لهذه  األخرى  األعمال  ومن 
والتصديقات،  التوقيعات  ورصُد  اإلرهاب،  ملكافحة  سية  واملؤسَّ التشريعية 

واإلشراُف على إعداد قاعدة بيانات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلِّقة 
بقضايا مكافحة اإلرهاب. 

وقد دعا وزراءُ العدل األوروبيون يف مؤمترهم اخلامس والعشرين، جلنَة الوزراء 
ولية، مع منح  إلى النظر يف إمكانية إنشاء سِجلٍّ أوروبي للمعايير الوطنية والدَّ
عام  منذ  اللجنُة  دأبَت  الطلب  هذا  ولتلبية  اإلرهاب.  مكافحة  ملعايير  األولوية 
ن معلوماٍت عن التشريعات  2004م على نشر موَجزات على مستوى البلدان تتضمَّ

والسياسات املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب للدول األعضاء ومراقبتها بانتظام. 

ة هيئات َدولية، على ِغرار املديرية التنفيذية  وتتعاون اللجنة تعاوًنا وثيًقا مع عدَّ
رات  للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ
واملنتدى  األوروبي،  والحتاد  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن  ومنظمة  واجلرمية، 
العاملي ملكافحة اإلرهاب. وللنجاح يف مكافحة اإلرهاب مكافحًة شاملة، وضَع 
يرتبط  بعُضها  أخرى،  بروتوكولت  إلى  إضافة  اتفاقيات،  ة  عدَّ أوروبا  مجلُس 
يات األخرى التي قد  ارتباًطا مباشًرا باإلرهاب، وبعُضها اآلخر يرتبط بالتحدِّ

تؤدِّي إليه.

ومن أهمِّ التفاقيات املتعلِّقة باإلرهاب تعلًُّقا مباشًرا: التفاقية األوروبية لقمع 
اإلرهاب )رقم 90 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(، والتفاقية األوروبية ملنع 
اإلرهاب )رقم 196 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(، والتفاقية األوروبية 
املتعلِّقة بغسل عائدات اجلرمية والبحث عنها وضبطها ومصادرتها، وبتمويل 

اإلرهاب مالّيًا )رقم 198 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(. 

يات األخرى التي قد تؤدِّي إلى اإلرهاب، فهي:  أما أهمُّ التفاقيات املتعلِّقة بالتحدِّ
التفاقية األوروبية املتعلِّقة بجرائم اإلنترنت )رقم 185 يف سلسلة معاهدات مجلس 
أوروبا(، واتفاقية غسل عائدات اجلرمية والبحث عنها وضبطها ومصادرتها )رقم 
141 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(، والتفاقية األوروبية بشأن تعويض ضحايا 
جرائم العنف )رقم 116 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(، والتفاقية األوروبية 
املتعلِّقة بنقل اإلجراءات يف املسائل اجلنائية )رقم 73 يف سلسلة معاهدات مجلس 
أوروبا(، والتفاقية األوروبية للمساعدة املتباَدلة يف املسائل اجلنائية )رقم 30 يف 
سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(، والتفاقية األوروبية املتعلِّقة بتسليم املجرمني 

)رقم 24 يف سلسلة معاهدات مجلس أوروبا(.  

 لجنة مكافحة اإلرهاب األوروبية
كوك القانونية وضماُن تطبيقها إشراٌف على الصُّ
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تحليالت

ُيراد مبصطلح "الذئاب املنفردة" اإلرهابيون الذين يرتكبون أعماَل عنف دون 
ل  التنسيق مع أيِّ جماعة أو دون اتباع أيِّ جهة. ولم تكن الذئاُب املنفردة تُشكِّ
الوضع،  تغيَّر  فقد  اآلن  أما  اإلرهابية،  اجلماعات  مثل  للدولة  كبيًرا  تهديًدا 
وأظهرت جائحُة كورونا أن الفرد الواحد ميكن أن يكون تهديًدا كبيًرا للدولة. 
بهَجمات  مقارنًة  شيوًعا  أقل  املنفردة  اإلرهابية  الهَجمات  أن  به  املسلَّم  ومن 

اجلماعات اإلرهابية.

خطر الهَجمات المنفردة
ارتكب  1995م  عام  ففي  وقاتلة،  خِطرة  تكون  أن  املنفردة ميكن  الهَجمات  إن 
يف  تفجير  عمليات  عبر  مجزرًة  ماكفي،  جيمس  تيموثي  األمريكي  اإلرهابي 
مدينة أوكالهوما، أودت بحياة 168 شخًصا، وجرح أكثر من 680 آخرين. وهو 
هاجم  2015م  ديسمبر  ويف  أمريكا.  تاريخ  يف  فتًكا  األكثر  اإلرهابي  الهجوم 
ى إلى وفاة 14 شخًصا. ويف يونيو  زوجان حفَل عيد ميالد يف سان برناردينو، أدَّ
2016م قتل اإلرهابي املنفرد عمر متني، 49 شخًصا يف ملًهى ليلي يف أورلندو 
 11 أحداث  منذ  األمريكية  األراضي  الهَجمات على  أعنف  إحدى  بفلوريدا يف 

سبتمبر 2001م. 
عضُو  بيم  لويس  نشر  عندما  1983م،  عام  إلى  املنفردة  الذئاب  مفهوُم  يعود 
فة، وأريان نيشنز بياًنا يدعو إلى "مقاومة بال  جماعة "كو كلوكس كالن" املتطرِّ
املخابرات  أدوات وكالت  أن  إلى  بيم  وأشار  األمريكية.  قيادة" جتاه احلكومة 
وإنفاذ القانون ليست ُمجدية جتاه فرٍد منعزل ل يشارك ُخططه ونيَّاته اآلخرين.
التي ارتكبها اليمني  ومنذ منتصف التسعينيات ازداد عدُد اجلرائم اإلرهابية 

ى إلى انتشار عمليات الذئاب املنفردة. ويف 11 سبتمبر  املتطرف بال قيادة، ما أدَّ
ع أودى بحياة كثيرين،  2001م أسفرت هَجماُت القاعدة اإلرهابية عن تدمير مروِّ
ى إلى حتوُّل األنظار عن اليمني املتطرِّف. ونُسبت التفجيرات التي وقعت  مما أدَّ
يف بالي وإستانبول ومومباسا وهَجمات القطارات يف مدريد إلى بروز إرهاب 

تنظيم القاعدة.

أثر الجماعات اإلرهابية
عندما  2014م،  عام  عاملية  شهرًة  داعش  تنظيُم  اكتسب  القاعدة  تنظيم  بعد 
التنظيم  فَقَد  2019م  مارس  بحلول  لكن  العراق،  وشمال  املوصل  على  سيطر 
تعلَّمت  وقد  دة.  متمرِّ خاليا  إلى  ل  وحتوَّ وسوريا  العراق  يف  أراضيه  معظم 
الشرق األوسط،  املباشرة يف  اجلماعاُت اإلرهابية من خسائرها يف احلروب 
فاتبعت سياسات مختلفة تعتمد على دعاية مكثَّفة يف اإلنترنت ومواقع التواصل، 

ه فساًدا لدى احلكومات.  بتقدمي خطابات عاطفية، وإبراز ما تعدُّ

رة  املتفجِّ األجهزة  صنُع  ومنها  التقنية،  خبراتها  اإلرهابية  اجلماعاُت  وتتبادل 
اإلرهابية  الهَجمات  تنفيذ  أساليب  وتنشر  للجميع،  متاحة  موادَّ  باستخدام 
ر املتعاطفون التصرَف فردّيًا كذئاب منفردة،  الفردية يف اإلنترنت. وعندما يقرِّ

د متعاطفني، إلى إرهابيني نشطني وخِطرين. لون من مجرَّ فإنهم يتحوَّ

خصوصية الذئاب المنفردة
لتهديد الذئاب املنفردة خصوصية متييزها، ذلك أنه عندما يعمل اإلرهابيون 
ضمن جماعة، عادًة ما تتمكن أجهزةُ األمن من اختراقهم، وغالًبا ما تكون وكالُت 

إرهاب الذئاب المنفردة

  د. محمد يزيد ذو القبلي
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تحليالت

اجلماعة؛  أعضاء  تتبُّع  على  قادرًة  اإلرهاب  مكافحة  ووَحدات  القانون  إنفاذ 
إذا ُقبض على أيٍّ منهم، وتكون املعلوماُت املجموعة عن العضو املقبوض عليه 
ما  ووسائلها.  نشاطها  قيادة اجلماعة، وطريقة  ا يف حتديد هيكل  جّدً مفيدًة 

يؤدِّي إلى القبض على بقية أعضاء املجموعة.

اكتشاُفهم؛  ا  جّدً يصُعب  فقد  املنفردة،  الذئاب  لدى  تعقيًدا  أشدُّ  الوضع  لكن 
ألنهم يعملون مبفردهم دون اتصال أو تفاعل، ول يثيرون الشكَّ فيهم، ول سيَّما 
عند استخدامهم أسلحًة خفيفة كالسكاكني، حتى عندما يستخدمون األسلحَة 

النارية يصُعب الكشف عنها قبل تنفيذ العملية اإلرهابية.

الذئاَب املنفردة تشنُّ هَجماتها مبفردها، غالًبا ما تكون لها صلٌة ما  ومع أن 
التواصل  وسائل  أو  اإلنترنت  منتديات  عبر  كالتواصل  اإلرهابية،  بالتنظيمات 
ووسائل  اإلنترنت  عبر  املنفردة  الذئاب  من  كثير  تطرُف  ويبدأ  الجتماعي. 
استقصاًء  2013م  عام  بنسلفانيا يف  ولية  باحثون يف جامعة  أجرى  اإلعالم. 
بشأن تفاعل 119 إرهابّيًا من الذئاب املنفردة من بيئات مختلفة فكرّيًا ودينّيًا 
العائلة على  وأفراد  األصدقاءُ  كان  64% من احلالت  أن  واكتشفوا  وثقافّيًا، 

دراية فيها بعزم الفرد على ممارسة نشاط إرهابي.

السالَح  استخدموا  لو  فيما  يكونوا خطًرا جسيًما  أن  املنفردة  للذئاب  وميكن 
البيولوجي أو الفيروسي. ففي أبريل 2020م اتُّهم شخصان يف أميركا بارتكاب 
جرائَم إرهابية بعد الدِّعاء بأنهما كانا يحاولن عمًدا نشَر فيروس كوفيد 19. 
أما أولهما فاتُّهم بارتكاب خدعة األسلحة البيولوجية، ويواجه عقوبًة قد تصل 

إلى خمس سنوات يف السجن الحتادي، وأما اآلخر فتبنيَّ أن التهديَد كاذب.

ي للذئاب المنفردة التصدِّ
اتخاُذ خطوات وقائية شتَّى؛ منها حتديُد  املنفردة ميكن  الذئاب  ملنع هَجمات 
األسباب اجلذرية لإلرهاب ومعاجلتها. ومن حسن احلظِّ أن قرار مجلس األمن 
ية  رقم 2250 الصادر سنة 2015م يُؤكِّد أهميَة معاجلة الظروف والعوامل املؤدِّ
اجلماعي،  العمل  إلى  هناك حاجٌة  ذلك  ولتحقيق  الشباب.  بني  التطرف  إلى 
تنظيُم  املجتمعات واألفراد يف محاربة اإلرهاب، ويجب  ة بني  واملشاركة اجلادَّ
الناعمة  الوسائل  واستخدام  بدقة،  أثرها  وقياس  التطرف  مكافحة  جهود 
لبة وفق مقتضيات احلال. فأحياًنا تكون جهوُد نزع التطرف أكثر جدوى،  والصُّ
تكوَن  أن  يجب  ذلك   ولتحقيق  بهم،  املشتبَه  مشاركة  مستوى  على  اعتماًدا 
أثبتت  أوًل على حتديد هؤلء املشتبَه بهم. وقد  القانون قادرًة  إنفاذ  سلطات 
وحُتلَّل  املعلوماُت  تتوافر  أنه عندما  القضائية مراًرا  التحقيق واملالحقة  نتائُج 

بدقة، فإن اإلستراتيجيات والقوانني تكون أكثَر تأثيًرا وجناًحا.
لذلك يجب وضُع اإلطار القانوني واملؤسسي الالزم يف حيِّز التنفيذ، وهذا يشمل 
حتديَث قوانني مكافحة غسل األموال، ومكافحة متويل اإلرهاب، والتنسيق بني 
ولية. وبتعاون جميع األطراف ميكن منُع هَجمات  الوكالت والهيئات احمللِّية والدَّ

الذئاب املنفردة أو احلدُّ منها.
أخيًرا جتدر اإلشارة إلى أن فيروس كورونا 19 أحدث مجاًل جديًدا ملكافحة 
الدول  بعض  يف  بيولوجي"  "عامل  أنه  على  الفيروس  ُصنِّف  فقد  اإلرهاب، 
اتهاُمهم  دون بنشره هناك ميكن  كالوليات املتحدة؛ لذا فإن أولئك الذين يهدِّ
التعاوُن  الضروري  ومن  حذوها،  حتذَو  أن  األخرى  الدول  وعلى  باإلرهاب. 
الذئاب  إرهاب  حملاربة  جديدة  سياسة  وصياغُة  احلكومات،  بني   والتنسيق 

املنفردة، ول سيَّما يف سياق األسلحة البيولوجية. 
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شغلت جرائُم غسل األموال ومتويل اإلرهاب العالَم وأرهبته؛ خلَطرها الكبير 
رة يف القتصاد العاملي، وتهديدها استقراَر النظام املالي والستثمار،  وآثارها املدمِّ
على  ولية  الدَّ القواننُي  أجمعت  ولهذا  رات.  واملقدَّ املوارد  استنزاف  عن  فضاًل 

جترميها، ونهضت املنظماُت العاملية إلى مواجهتها ومكافحتها.

تحرير المصطلح
يُقَصد مبصطلح غسل األموال العملياُت التي تُخَفى فيها مصادُر األموال غير 
املشروعة؛ لَستْر الصلة بينها وبني األنشطة اإلجرامية الناجتة عنها أو املستخَدمة 
فيه،  ُشبهة  ل  مشروًعا  ماًل  الظاهر  تبدو يف  األموال  هذه  جعل  بهدف  فيها؛ 
والعصابات  اإلرهابية  ملدِّ اجلماعات  وإنفاقه،  واستثماره  نقله وحتويله  فيسُهل 
العامليني،  لم  والسِّ املزعزعة لألمن  ملمارسة نشاطاتهم  الالزمة  باملوارد  مة  املنظَّ
وتعقيداتها،  املالية  األنظمة  ضعَف  مستغلِّني  والعاملية،  الوطنية  ولالقتصادات 
وفروق ما بني قوانني الدول وأنظمتها يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل 
ة، التي يتخذها  اإلرهاب، ول سيَّما املناطِق ذات الضوابط واألنظمة القانونية الهشَّ

اإلرهابيون ساحاٍت لتعامالتهم املشبوهة.

عم املالي للجماعات اإلرهابية املسلَّحة واملنظمات  أما متويل اإلرهاب فيرتبط بالدَّ
اإلجرامية، بجمع األموال املشروعة أو غير املشروعة، وتيسير املعامالت املالية 
املشبوهة، وإمداد اإلرهابيني باألموال يف أرجاء العالم؛ لتمكينهم من شنِّ هَجماتهم 
يف كلِّ مكان يستهدفونه؛ إذ حتتاج اجلماعاُت اإلرهابية واملنظمات اإلجرامية إلى 
موارَد ماليٍة ضخمة للدعم واملساندة يف تنفيذ عملياتها اإلرهابية واإلجرامية. لذا 
لم تأُل تلك اجلماعاُت اإلرهابية جهًدا يف حتصيل هذا املال القذر؛ حفاًظا على 

طاتها.  بقائها واستمرارها، وإمداًدا لعملياتها ومخطَّ

2020م  مايو   6 نُشر يف  له  تقرير  األميركي يف  ولية  الدَّ السياسة  مركُز  وأفاد 
أعضاء  رواتب  دفع  عليها يف  يحصل  التى  األمواَل  يستخدم  داعش  تنظيم  أن 
ًدا أن تلك األموال تدعم التنظيَم  التنظيم ومقاتليه؛ لضمان استمراره وبقائه. مؤكِّ
ًصا لها رواتَب  على نحو كبير، إلبقاء َعالقته بخالياه النائمة يف العراق، مخصِّ
شهريًة تبلغ )200 إلى 250 دولًرا( للجندي، و)500 إلى 600 دولر( للقائد. 
وكانت نشرت صحيفُة "الديلي تلغراف" البريطانية تقريًرا استقصائّيًا نُشر يف 
لطات البريطانية سرقَة مليارات من اجلنيهات  أول أبريل 2019م عن اكتشاف السُّ
نة من  ية مكوَّ اإلسترلينية من أموال دافعي الضرائب البريطانية، عبر  شبكة سرِّ
ية عبر باكستان وأفغانستان، لنقل  بريطانيني آسيويني، كانت تستخدم طرًقا سرِّ

تلك األموال إلى اجلماعات اإلرهابية. 

الموارد واألساليب
ار  ها: الجتِّ تنوَّعت املوارُد املالية غير املشروعة لألنشطة اإلجرامية، ومن أهمِّ
وسرقة  بالبشر،  ار  والجتِّ القانوني،  غير  النفط  وبيع  واملمنوعات،  رات  باملخدِّ
اآلثار، والتهريب وبيع السالح، والسطو والسلب والنهب، والفساد والختالس، 
وبيع الُعمالت وشراؤها، واملعامالت املالية غير القانونية واملشبوهة. مستخدمني 

يف سبيل ذلك أساليَب شتَّى، َوفَق ثالث مراحَل رئيسة هي:

● اإليداع: هي املرحلُة األولى، وتكون بإيداع األموال وغيرها يف النظام املالي 
ولية، والبنوك التجارية، والبنوك البريدية، وشركات األوراق املالية،  عبر البنوك الدَّ
رافة، واجلمعيات السكنية، أو أيِّ نوع من املشروعات التي ميكن أن  ومكاتب الصِّ

تقبَل الدفع النقدي.

غسل األموال 
َمنفٌذ لتمويل اإلرهاب 

قضايا

  د. عماد الدين أحمد
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● التمويه: هي مرحلُة استبدال األموال املشبوهة وغيرها بأصول أخرى، أو 
نقلها أو حتويلها؛ للحيلولة دون تعقُّب السلطات لها، بغرض إخفاء املصدر أو 
املقصد غير املشروع. ومن ذلك: بيع الُعمالت وشراؤها، والستثمار السريع يف 
األسهم والسندات، والستثمار يف املنتجات القائمة على التأمني، أو الستثمار يف 
املشروعات املشتركة، أو حتويل األموال من دولة إلى أخرى، ول سيَّما بني الدولة 

ة، كإيران وبنما والبهاما وموريشيوس. ذات اإلجراءات املالية والقانونية الهشَّ

● الدمج: هي املرحلُة األخيرة، وهي عمليُة حتويل األموال املشبوهة أو األموال 
صة لنشاط غير مشروع، إلى موجودات مشروعة ومال نظيف يبدو سليَم  املخصَّ
املصدر واملآل، وذلك بدمج هذه األموال يف النُّظم املالية املشروعة والنظيفة، مثل: 

ْقمية كالبيتكوين. العقارات واملمتلكات، واألسهم، والُعمالت الرَّ

وإن هذه األساليَب ليست خطواٍت متتابعًة دائًما يف العمليات اإلجرامية لغسل 
األموال؛ إذ إن هذه األمواَل قد تُستخَدم مباشرة يف نشاط إجرامي أو استثماري 

َوفًقا للنظام املالي دون إيداع أو متويه أو دمج.

ولية الجهود الدَّ
ة لتشديد األنظمة والقوانني املكافحة لغسل األموال ومتويل  كانت الضرورة ُملحَّ
ي لهذا  ولي املشترك يف التصدِّ اإلرهاب يف جميع دول العالم، وتفعيل التعاون الدَّ
الوباء الفتَّاك، ول سيَّما يف املناطق التي يتخذها اإلرهابيون مالذاٍت آمنًة لعملياتهم 
املشبوهة، وحتديث تلك األنظمة والقوانني باستمرار، والسعي إلى تكاملها ضمن 
ونزاهتها  املالية  واإلدارة  لتعزيز احلوكمة  منظومة مالية عاملية واحدة، إضافًة 
ا للثُّغرات التي ميكن أن ينُفَذ منها اإلرهابيون  وسالمتها محلِّّيًا وَدولّيًا وعاملّيًا، سّدً
ولية  واملتواطئون يف غسل األموال وتبييضها. ومن أهمِّ املنظمات واملؤسسات الدَّ

املكافحة لغسل األموال:

)FATF - ة مبكافحة غسل األموال )فاتف  مجموعة العمل املالي املعنيَّ
ة مجموعة السبع يف اجتماعها بباريس عام 1989م،  أُنشئت املجموعة بدعم من قمَّ
العربية  اململكُة  منها  عضًوا،   39 عددها  بلغ  األعضاء  الدول  من  عدًدا  وتضمُّ 
السعودية. وتعد مجموعة فاتف مسؤولٌة عن وضع املعايير العاملية ملكافحة غسل 
ولي،  ولية املعنية كالبنك الدَّ األموال ومتويل اإلرهاب، بالتعاون مع املنظمات الدَّ
املركزي األوروبي، واإلنتربول.  املتحدة، والبنك  ولي، واألمم  الدَّ النقد  وصندوق 
وقد أصدرت املجموعُة توصياٍت ومعاييَر قابلة للتطبيق عاملّيًا للحكومات الوطنية 
ملساعدتها على تنفيذ نُظم ُمجدية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
ويستفيد منها اليوم أكثُر من مئتي دولة وُسلطة قضائية تتَّبع ما تسنُّه من تدابيَر 

ومعاييَر وتوصيات.

ة بغسل األموال،  وبلغ عدُد توصيات مجموعة العمل املالي أربعني توصيًة خاصَّ
التوصياُت:  هذه  لتشمل  وجترميه؛  اإلرهاب  بتمويل  ة  خاصَّ توصيات  وتسَع 
العقوبات  ونظام  وتنسيقها،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  سياسات 
املالية املتعلِّقة بهذه اجلرمية، واإلجراءات الوقائية للمؤسسات املالية واخِلْدمات 
املالية وتعامالت املستفيدين، والدول ذات املخاطر العالية، واألعمال واملهن غير 
املالية، والشفافية وامللكية، وَوَحدات الستخبارات املالية، ومسؤوليات ُسلطات 
ولي، واملساعدات القانونية املتبادلة،  إنفاذ القانون والتحقيق، وتدابير التعاون الدَّ
ومعاهدات تسليم املجرمني، وغيرها من النُّظم والقوانني والتشريعات واإلجراءات 

الساعية إلى القضاء على جرميتَي غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

مة وغسل األموال   َوحدة إنفاذ القانون ومكافحة اجلرمية املنظَّ
واجلرمية  رات  باملخدِّ املعنيِّ  املتحدة  األمم  مكتب  ضمن  الَوحدةُ  هذه  أُنشئت 
"UNODC"؛ لتنفيذ "البرنامج العاملي ملكافحة غسل األموال، وعوائد اجلرائم، 

ومتويل اإلرهاب" الذي أُطلق عام 1997م استجابًة للتفويض املمنوح ملكتب األمم 
ملكافحة  املتحدة  األمم  "اتفاقية  مبوجب  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعنيِّ  املتحدة 
رات واملؤثِّرات العقلية" املعتَمدة يف عام 1988م. وقد  الجتار غير املشروع باملخدِّ
وتبنِّي  السياسي  اإلعالن  بصدور  1998م،  عام  الَوحدة  هذه  ُعزِّزت مسؤولياُت 
ة لألمم املتحدة يف جلستها  تدابير مكافحة غسل األموال من ِقبل اجلمعية العامَّ
وليس  اخلِطرة،  اجلرائم  ليشمَل  التفويض  نطاَق  عت  فوسَّ العشرين؛  ة  اخلاصَّ

رات فحسب. اجلرائَم املتعلِّقة باملخدِّ

ولي  صندوق النقد الدَّ
أسهم الصندوُق إسهاًما كبيًرا يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، عبر 
نا تقييًما  برنامج تقييم الِقطاع املالي ومبادرة املركز املالي اخلارجي، اللَذين تضمَّ
كاماًل ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وأطلق يف عام 2009م صندوًقا 
األموال ومتويل  التقنية يف مجال مكافحة غسل  املساعدات  لتمويل  استئمانّيًا 

اإلرهاب، أسهمت فيه اململكُة العربية السعودية.

ولي  البنك الدَّ
ولي يف عملياته املتعلِّقة بالِقطاع املالي على اتخاذ تدابيَر ملكافحة  ع البنك الدَّ يشجِّ
ق األموال غير املشروعة إلى األنظمة املالية لدول العالم، لإلحاطة باإلجراءات  تدفُّ

املتخذة ملكافحة أنشطة غسل األموال ومتويل اإلهارب.

ماٌت وهيئات عدة يف عدد من دول العالم ملكافحة غسل األموال  ولذا أُنشئت منظَّ
ومتويل اإلرهاب.

غسل األموال والتقنية
رة(، والتقلَُّب احلادَّ يف أسعار تداولها،  اة )املشفَّ إن النموَّ السريع لألصول املعمَّ
ة مع العالم املالي التقليدي، كلُّ ذلك ميكن أن يُنشَئ  فة بدقَّ وروابطها غير املعرَّ
مكامَن خطٍر جديدة. وقد أشار تقريٌر لألجهزة األمنية اإلسبانية نُشر يف 27 
أكتوبر 2019م إلى أن "فارس قطيني" املسؤوَل عن خليَّة إرهابية تابعة لتنظيم 
القاعدة يف إسبانيا، كان يدير شبكًة واسعة لغسل األموال يف مدريد وضواحيها، 
وبعض مُدن الساحل الشرقي يف إسبانيا مثل كاستيون وفالينسيا. وكان يُشرف 
على تسع شركات للبناء والنقل واخِلْدمات الصحية والعناية باملسنِّني، يستخدمها 
إلرسال األموال إلى سوريا بواسطة نظام "حوالة" الذي يستخدمه تنظيُم القاعدة 
تركيا  عبر  مترُّ  األطراف  مترامية  شبكة  بتوظيف  وعملياته،  أنشطته  لتمويل 

واألرُدنِّ ولبنان وسوريا.

مات اإلجرامية إلى طرق ملتوية لغسل هذا  وتسعى اجلماعاُت اإلرهابية واملنظَّ
التقينة  وسائُل  الطرق  تلك  أهمِّ  ومن  اإلجرامية،  عملياتهم  من  ل  احملصَّ املال 
وشبكة اإلنترنت، ول سيَّما الويب العميق "ديب ويب Deep Web"، والويب املظلم 
"دارك ويب Dark web" التي صارت مالًذا لإلرهابيني وأنشطتهم. لذا أولت 
العاملية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب هذا اجلانَب  الدوُل واملنظمات 
أهميًة كبيرة، وسَعت إلى إغالق منافذه التي يسلُك منها اإلرهابيون يف أعمالهم 
وجتاراتهم، ففي يوليو عام 2017م أُغِلق سوُق ألفاباي )AlphaBay(  الذي كان 
أكبَر أسواق املعامالت غير املشروعة على شبكة اإلنترنت، عقَب عملية َدولية 
قادتها الوليات املتحدة، بعد أن ظلَّت هذه السوُق ألكثر من عامني ساحًة لبيع 
ة على  رات وأدوات القرصنة اإللكترونية، واألسلحة واملوادِّ الكيميائية السامَّ املخدِّ
مستوى العالم. وقد جرى تداوُل أكثر من مليار دولر أمريكي باستعمال ُعملة 
رة( األقلِّ شهرة فيه، قبل إخراج هذا  اة )املشفَّ البيتكوين وغيرها من األصول املعمَّ
املوقع من شبكة اإلنترنت. ول تزال ُعملة البيتكوين محطَّ مضاربات، ول تخضع 

ات اإللكترونية.  أليِّ رقابة مصرفية أو قانونية، ويقتصر تداولها على املنصَّ

قضايا
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الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا
مبادرة بحثية لمكافحة التطرف واإلرهاب

صات،  التخصُّ دة  متعدِّ مجلَّة  هي 
املرتبطة  القضايا  الدراسات يف  ز  تعزِّ
وتهِدُف  واإلرهاب،  السياسي  بالعنف 
األكادميية،  ية  اجلدِّ إضفاء  إلى 
وتشجيع الدراسات املقارنة، والهتمام 
اإلرهابي.  للنشاط  السياسي  باملعنى 
بني  الروابط  موضوعاتها:  أبرز  ومن 
مة،  املنظَّ واجلرمية  السياسي  العنف 
املظاهرات  والدول،  دين  املتمرِّ عنف 
وسائل  أثر  الثورات،  د،  التمرُّ وأعمال 
التواصل الجتماعي، اإلرهاب وحقوق 

اإلرهاب  أيًضا:  ومنها  اإلنسان. 
والعنف،  ين  الدِّ ة،  العامَّ والسياسة 
األحزاب السياسية واإلرهاب، التقنية 
واإلرهاب، اإلرهاب اليميني املتطرف.
صات  تعتمد املجلَّة على عدٍد من التخصُّ
إضافًة  النظرية،  النظر  ووجهات 
لتقدمي  العملية؛  املقارنة  املناهج  إلى 
مجال  يف  الرائدة  األعمال  بعض 
أيًضا  ة. وتُفرد املجلة  الدقَّ إلى  يفتقر 
صة  املتخصِّ النَدوات  ملتابعة  أبواًبا 
لدراسة  رة  محرَّ ومجلَّدات  باملوضوع، 

وتخضع  دراسة عميقة.  مهمٍّ  موضوع 
إلى  مة  املقدَّ واملقالت  البحوث  جميُع 
والتقومي،  لي  األوَّ للفحص  املجلة  هذه 
لفحص  البحثية  املقالت  تخضع  ثم 
َمنِي  محكَّ ِقبَل  من  األقران،  مراجعة 

اثنني على األقل.
والعنف  اإلرهاب  مجلَّة  باتت  وقد 
من  كثير  اهتمام  محطَّ  السياسي 
القرار،  وُصنَّاع  األكادمييني،  الباحثني 
بفهم  املعنيني  األمنيني  صني  واملتخصِّ

العنف السياسي. 

اع القرار ياسي محطُّ اهتمام الباحثين وُصنَّ ة اإلرهاب والعنف السِّ مجلَّ

دوريات

مع انتشار التقنية على نطاق واسع واستخدامها 
املتطرفون  سعى  املختلفة،  احلياة  مناحي  يف 
ذلك  ومن  بسهولة،  مآربهم  لتحقيق  توظيفها  إلى 
استعماُل اإلنترنت ومواقع التواصل؛ لنشر أفكارهم 
حلول  وضع  من  بدَّ  ل  كان  هنا  ومن  املتطرفة. 
ملكافحة أنواع التطرف اإللكتروني، فكانت الشبكُة 

.)GNET( العاملية للتطرف والتكنولوجيا
يدعمها  مستقلَّة،  أكادميية  بحثية  مبادرةٌ  وهي 
 ،)GIFCT( منتدى اإلنترنت العاملي ملكافحة اإلرهاب
ي  لها املؤسساُت الصناعية، وتهِدُف إلى التصدِّ ومتوِّ
وطرائق  فاتهم  لتصرُّ أعمق  بفهم  لإلرهابيني، 
ولي  استخدامهم التقنية. ويشرف عليها املركُز الدَّ
تابع  بحثيٌّ  مركز  وهو   ،)ICSR( األصولية  لدراسة 

لقسم دراسات احلروب يف كلية كينغز يف لندن.
اد الشبكة بحوًثا ملعرفة أحدث نشاطات   يُجري روَّ

يف  ينتشرون  وهم  التقنية،  مجال  يف  اإلرهابيني 
وأستراليا.  آسيا،  شرق  وجنوب  وأوروبا،  أمريكا، 
أيًضا  أخرى  مناطَق  يف  ينتشر  فريٌق  ويساعدهم 
آسيا.  وجنوب  املتوسط،  وشرق  إفريقيا،  كشمال 
بحوث  إجراء  على  تُهم  مهمَّ تقتصر  أنصاٌر  وهناك 

يف مجال مكافحة اإلرهاب القائم على التقنية. 

ع  التحقيق املوسَّ تُعنى الشبكة بتمكني اخلبراء من 
على  القائم  بالعنف  املتعلِّقة  اجلدلية  القضايا  يف 
تها  بقوَّ الشبكة  بحوث  وتتَّسُم  والتقنية،  التطرف 
من حيُث املصادُر واألدلَّة األكادميية؛ لضمان نتائَج 
قابلة للتنفيذ. وتسعى الشبكة لتحديد الَعالقة بني 
العنيف،  للتطرف  والواقعي  الفتراضي  النشاطني 
وتُراعي يف عملها مبادَئ حقوق اإلنسان يف حرية 
التعبير، وتعزيز التعاون األكادميي بني الباحثني يف 
بحثية  مجالت  ستَة  الشبكة  تتناول  املجال.  هذا 

اإلنترنت  يف  السلوك  بني  الَعالقة  هي:  رئيسة، 
بني  واملوازنة  اإلنترنت،  خارج  الواقعة  واألضرار 
خصوصية املستخدم وأمن الدولة وحقوق اإلنسان، 
تنل  لم  التي  أو  الناشئة  العنيف  التطرف  وأمناط 
األكادميي  التعاون  وحتسني  الدراسة،  من  ها  حظَّ
ات  امللفَّ وتبادل  البيانات،  املمارسني، ومشاركة  بني 
التدابير  حدود  واستكشاف  التواصل،  ات  ومنصَّ

اخلوارزمية وشرحها.

تُدرك الشبكة أهميَة عمل جامعي املعلومات املتعلِّقة 
باحملتوى اإلرهابي، والدارسني واحمللِّلني لها. وهي 
ة  تضمن حريَة عملهم، وحتثُّهم على اإلحاطة التامَّ
املعلومات  إتاحة  فوائد  ومعرفة  ينشرون،  مبا 
-عن  صياغتها  إعادة  وعدم  وأضرارها،  للجمهور 
ز  تعزِّ أو  اإلرهاب  د  متجِّ بطريقة  قصد-  غير 

أهداَف اجلماعات املتطرفة العنيفة. 

- 10 - العدد الثالث والعشرون 2021

مراكز بحثية

رابط المجلة



أن معرفة اجلمهور بظاهرة  الرأي  ُتظهر استطالعاُت 
اإلرهاب ل تتجاوز حقيقَة أنه وجهُة نظر مشوَّهة يُروَّج 
لها ترويًجا سيًِّئا. ومثلما كان احلاُل مع ظاهرة "األرض 
رة، على الرغم  حة" التي أسست مفاهيَم خاطئة مبكِّ املسطَّ
من وفرة األدلَّة التي تدحضها، فإن مؤلِّفي كتاب "اإلرهابي 
مون أدلًَّة على املفاهيم اخلاطئة الشائعة  الالعقالني" يقدِّ
إليها  ة يَسهل الوصوُل  املتصلة باإلرهاب، مع نظرة عامَّ
حون حتليلَهم بدراسة بعض  عن حقائق اإلرهاب، ويوضِّ
الدينية  املرجعيات  إلى  ذلك  يف  ويستندون  احلالت، 
مات اإلرهابية  والقتصادية لإلرهابيني، وإلى طبيعة املنظَّ
لتقدمي تفسيرات منطقيًة قائمة على  انتشارها؛  ومدى 

حقائق دوافع اجلماعات اإلرهابية وسلوكها.
اإلرهاب من  تعالج موضوع  ة محاوَر  الكتاُب عدَّ يتناول 
جوانَب شتَّى، بدًءا من املعتقدات السائدة عن اإلرهاب، 
دة، ثم مدى  رات ودلئَل محدَّ َوفَق مؤشِّ وكيفية معرفته 
وتُعنى  ين.  الدِّ باسم  اإلرهابية  العمليات  تنفيذ  صحة 
التصقت  التي  األساطير  أشهر  بإبراز  أخرى  محاوُر 
وسائل  أثر  على  لحقة  محاوَر  يف  ج  وتعرِّ باإلرهابي، 
د مساعيها ملكافحة اإلرهاب.  اإلعالم واحلكومات وتعدُّ
يف  شيء  كل  وضَع  الكتاب  مؤلِّفو  يحاول  اخلتام  ويف 

الظاهرة،  لهذه  احلقيقية  الصورة  تكتمَل  حتى  نصابه، 
وتتضَح معاملها التي بواسطتها يستطيع العالَم وحكوماته 
التي  احللول  وضَع  اإلرهاب  ملكافحة  املجنَّدة  والهيئات 

تعالج استفحاَل هذه الظاهرة وتكافحها.
)ضحايا  اإلرهاب  إن  فتقول:  األولى  األسطورةُ  أما 
سببه  عاملنا  يجتاُح  الذي  اإلرهاب  أن  فيُشاع  اليأس(؛ 
اليأس وِفقدان األمل، وأنه بإمكاننا تغييُر احلال باعتماد 
عملية سياسية متنح اإلرهابيني بعَض ما يطمحون إليه، 
وأما  سيتوقف.  احلالة  هذه  يف  اإلرهاب  أن  ويزعمون 
أفراد(؛  ذون  )منفِّ اإلرهاب  فهي:  الثانية  األسطورةُ 
جماعيٌّ  اإلرهاب  أن  فكرةَ  اإلعالم  وسائُل  تبنَّت  فقد 
وأما  أفراد.  ينبُع من  العمليات  تنفيذ  لكن  الظاهر،  يف 
ولي( حللِّ الصراع؛  الدَّ )الدعم  الثالثة فهي:  األسطورةُ 
إذ إن هذا الدعَم املزعوم قائٌم فقط يف حدود املصالح، 
ة َعالقات الدول بعضها ببعض. وهناك  دون املساس بقوَّ
ت لها دراسُة )راند( ترى أنه ميكن  أسطورةٌ أخرى تصدَّ
اإلرهاب،  أو  العنف  إلى  الشخص  بنزوع  ًرا  مبكِّ التنبُّؤ 
ُمجِحف  حكٌم  وهذا  معتقداته.  أو  أصوله  إلى  استناًدا 
املعتقدات متطرفًة دون  بعَض  وظالم وعنصري، يجعل 

معتقدات أخرى. 

"ِعلم  مصطلَح  1980م(   1896-( بوثول  جاستون  صاغ 
م  ر له بوصفه علًما قائًما بذاته. وكان قدَّ احلرب" ثم نظَّ
صات،  د التخصُّ عام 1937م فكرًة إلنشاء ِعلم سالم متعدِّ
هيكلها  وحتليل  احلروب  أسباب  يف  بالتحقيق  ملتزًما 
دراسة  إلى  العلم  من  الفرُع  هذا  ويهِدُف  وآثارها. 
على  الدائم  السالم  لتحقيق  واملستقلَّة  التابعة  اجلهات 
لت احلرُب العاملية  ولي، وقد عجَّ الصعيَدين الوطني والدَّ

الثانية بتحقيق الفكرة.
ويف عام 1945م أنشأ بوثول مؤسسًة علمية بحثية باسم 
"املعهد الفرنسي لِعلم احلرب" يف باريس، واختار لهذا 
الِعلم اسم "علم احلرب"، ليكوَن مختلًفا عن املصطلحات 
الشائعة آنذاك، وليكون دقيًقا يف التعبير عن موضوعه 
وخصائصه الفردية جتاه ما يتصل باحلرب من ُخطط 
للمصدر  ووفًقا  والتكتيكات(.  )اإلستراتيجيات  ووسائل 
باحلرب  تُعنى  موضوعاته  فإن  احلرب،  لعلم  اليوناني 
راع والقتال والقوانني التي حتكم احلرَب  والنزاع والصِّ
يهِدُف  الِعلم  فإن هذا  يف مواقَف مختلفة. وعلى هذا، 
الناس يف  اكتشاف أسباب احلروب وحفظ حقوق  إلى 
احلياة. أما دافُع علماء احلرب فهو إدراُك احلرب ألجل 

إلى  ترمي  كنَت  "إذا  مقولة:  ده  جتسِّ ما  وهو  السالم، 
السالم فابدأ بدراسة احلرب". وتختلف هذه املقولة عن 
إلى السالم فاستعدَّ  "إذا كنَت ترمي  الرومانية:  املقولة 
للحرب". وهناك اختالٌف جوهري يف املبادئ التوجيهية 
للحرب  الستعدادات  يف  فمثاًل  السالم،  إلى  الساعية 
يجب مالحظُة أيِّ تعهُّدات مقلقة أو جائرة، ومن ناحية 
َي معرفُة مصادر احلروب والنزاعات  أخرى ميكن أن تؤدِّ

املسلَّحة وأسبابها إلى بدء أعمال لصالح السالم.
احلرب  ظاهرة  يف  البحَث  السياسة  علماءُ  يفترض 
من  الكثير  تُشرك  بطريقة  املسلَّحة  والنزاعات 
إن  فقط.  العسكرية  صات  التخصُّ وليس  صات،  التخصُّ
ة لقيادتها بكفاءة.  ق أغراًضا مهمَّ اكتشاف احلرب يحقِّ
كانت العلوُم العسكرية )علوم الدفاع( تهِدُف إلى حتقيق 
النصر على خصم محتَمل، وذلك لضمان السيادة على 
البلد. وميكن الستفادةُ من معرفة احلرب ومصادرها 
فيها  الشروع  ويف  الظاهرة،  على  القضاء  يف  وأسبابها 
يف الوقت نفسه أيًضا. لذلك كان موضوع احلرب ِعلًما 
صني، ويبدو  وفّنًا ضمن مجال اهتمام الباحثني املتخصِّ
ا؛  أن الهتمام املعريف الثنائي لعلم احلرب وفنِّها مهم جّدً

ألن الغرض منه احلدُّ من احلروب. 
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تواصل التحالف

اختتم التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثنني 2020/12/28م مبدينة الرياض، ندوته الشهرية الثانية عشرة األخيرة لعام 2020م بعنوان: 
مها الدكتور فهد بن عبد العزيز الغفيلي، بحضور األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة  "فهم أشكال التطرف وأدواته متهيًدا ملواجهته إعالمّيًا"، التي قدَّ
اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي، والقائد العسكري يف التحالف، الفريق متقاعد رحيل شريف، وممثلي الدول األعضاء، ومنسوبي 
مركز التحالف. تناول الدكتور الغفيلي يف الندوة أشكال التطرف وأدواته ومؤشرات التطرف املتشدد، إضافة إلى الطرق التجنيديَّة احلديثة عبر الوسائل اإلعالمية 

واملنصات الرقمية، وطرق التأثير التي تتبناها اجلماعات اإلرهابية املتطرفة، إضافًة إلى أشكال اجليوش اإللكترونية على اإلنترنت.
د اللواءُ املغيدي أن هذه الندوة تأتي يف مجال محاربة اإلرهاب إعالمّيًا، وهو املجال الثاني من مجالت عمل التحالف، إذ إنها تكشف سبل اجلماعات  وقد أكَّ

املتطرفة، وأدوات عملها، عبر استغالل املنصات الرقمية واإلعالمية يف التجنيد. 

متها إدارةُ  تها وقدَّ ة وآلياُت بناء(، أعدَّ عقد مركُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب جلَسات عمل تدريبية ملنسوبيه بعنوان )اإلستراتيجية: مفاهيُم عامَّ
اإلستراتيجية يف املركز. تناولت اجللَساُت مفاهيم اإلستراتيجية وأهدافها وخصائصها، وطرَق صياغة الرؤية والرسالة، وحتديد األهداف، وقياس نتائج األداء.

نت عروًضا مرئيَّة تستخدم أسلوَب السرد القَصصي لتوصيل مفهوم اإلستراتيجية، وكيفية تطبيق أدواتها وتقنيَّاتها؛ مبا يضمن  ت اجللَساُت ثالثة أيام، تضمَّ استمرَّ
نت أيًضا عدًدا من التمارين العملية  إتقاَن املوظفني تطبيَق األهداف اإلستراتيجية، ونقل األهداف التشغيلية والتنفيذية ملرؤوسيهم؛ لتحقيق أهداف التحالف. وتضمَّ

التطبيقية يف بناء اإلستراتيجية. 

التحالف يقيم ندوته الشهرية بعنوان:
ا  فهم أشكال التطرف وأدواته تمهيًدا لمواجهته إعالميًّ

اإلستراتيجية في جلسات عمل
لمنسوبي مركز التحالف


