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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

عقَد مركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ندوتَه الشهريَة السابعة 
والذكاء االصطناعي )سدايا(،  للبيانات  السعودية  الهيئة  بالتعاون مع  افتراضّيًا 
يف يوم اإلثنني 2020/7/20م بعنوان "حالة اإلرهاب يف أوقات األَزمات والكوارث، 
وأدارها  ومصر،  وماليزيا  األردن  من  خبراء  ومبشاركة  كورونا منوذًجا"  جائحة 

الدكتور فايز بن عبد اهلل الشهري عضو مجلس الشورى السعودي. 
تناول املستشار عبد الفتاح سليمان من جمهورية مصر العربية أثَر جائحة كورونا 
الرئيسة  العسكرية  والعمليَّات  اإلرهابية،  اجلماعات  نشاطات  يف   )19 )كوفيد 
ملكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسط وإفريقيا، مستعرًضا هذه اآلثار يف اجلوانب 
مة للدول، وقال: "إن العملياِت اإلرهابيَة  ولي واملساعدات املقدَّ املتعلِّقة بالتعاون الدَّ
ان تراجعت بعد انتشار اجلائحة، لكنها لم تتراجع يف  ة بالسكَّ يف األماكن املكتظَّ
املناطق النائية واحلدودية". مشيًرا إلى أن اإلنفاق على مكافحة وباء كورونا لم 

يؤثِّر يف اإلنفاق على محاربة اإلرهاب. 
وتناول اللواء الركن د. طالل بن ملحم من اململكة األردنية الهاشمية انكفاَء الدول 
ولية بشأن مسؤولية انتشار وباء كورونا، وأثر ذلك يف  على أنفسها، واخلالفات الدَّ
محاربة اإلرهاب. واستعرض الظروَف التي أعادت إحياء التنظيمات اإلرهابية، 
عابًرا  اإلرهاُب  أصبح  بعدما  إستراتيجية،  رؤية  َوفَق  معها  التعامُل  كان  وكيف 
للحدود والقارَّات. وقال اللواء ملحم: إن إستراتيجيات األمن والدفاع يف دول العالم 
ي لإلرهاب بأنواعه املختلفة مهما واجهت هذه الدوُل  لن تشهَد تراجًعا يف التصدِّ

من أَزمات، فهذا النهُج أصبح عقيدةً ثابتة تتطلَّب احلزَم يف مواجهة هذا اخلطر 
ولية.  وليني، واملؤثِّر بوضوح يف املصالح الدَّ د لألمن واالستقرار الدَّ املهدِّ

اجلامعة  يف  واألستاذ  اإلرهاب  محاربة  خبيُر  الهدى  ذو  سني  الدكتور  وتناول 
اإلرهابية يف ظلِّ  التهديدات  مواجهة  إستراتيجيات  العاملية مباليزيا  اإلسالمية 
تداعيات جائحة كورونا واستنزافها للموارد املالية، واستعرض تأثيَر اجلائحة يف 
ية )14 مليون مصاب، 597.583 حالة وفاة، يف 214  العالم من حيُث املخاطر الصحِّ
بلًدا وإقليًما منذ ديسمبر، بحَسب إحصاءات منظمة الصحة العاملية(، واالقتصادية 
تغيير  )الناجمة عن  (، واالجتماعية  للمؤسسات واحملالِّ الكامل  )نتيجَة اإلغالق 
منط احلياة يف العمل والتعليم والتسوُّق(. وقال الدكتور سني: إن اإلرهابيني يبنون 
أن جائحة  الضعف، وال شكَّ  وأوجه  االختالالت  استغالل  "منوذج عملهم" على 
يات  كورونا أنشأت ِنقاَط ضعف مختلفة تتطلَّب حلواًل إستراتيجية. فهي تطرح حتدِّ
ًيا يف أال تكوَن  على مستوى القيادة واحلوكمة والتعاون والثقة؛ فالقيادة تواجه حتدِّ
لألحداث  رؤية صحيحة  إلى  القادةُ  ويحتاج  الوباء،  وقت  يف  أسوأَ  الناس  إدارة 

وحتقيق التوازن بني الصراعات السياسية احملتملة. 
ار الركن عبُد اهلل بن صالح الزغيبي نائُب األمني العام  واختتم الندوةَ اللواء الطيَّ
وجتمع  اإلرهاب،  محاربة  سياسات  تثري  التحالف  نَدوات  أن  ًدا  مؤكِّ للتحالف، 
ز التعاوَن يف القضاء  أصحاَب اخلبرات واملمارسات والتجاِرب الناجحة، ما يعزِّ

على اإلرهاب. 

ندوة التحالف السابعة تناقش
حالة اإلرهاب في أثناء جائحة كورونا



تتعلَّم اجلماعاُت اإلرهابية من جتاِربها وجتاِرب 
تُفَهم  لم  لكن  باستمرار،  التنظيمات  من  غيرها 
عملياُت التعلُّم فهًما دقيًقا، وال سيَّما ما يتعلَّق منها 
بالتغيُّرات اإلستراتيجية. وهذا البحث يسعى إلى 
التعلُّم، ليس  فهم قدرة اجلماعات اإلرهابية على 
االفتراضات  يف  ولكن  فحسب،  عملها  طريقة  يف 
بدقة  ويهتمُّ  عليها.  نشاطها  تبني  التي  األساسية 
التحوُّل  على  التنظيم  قدرة  ألن  القاعدة؛  بتنظيم 
العميق املستند إلى التعلُّم غالًبا ما ينكرها معظُم 

محلِّلي اإلرهاب.  

التعلم ثنائي الحلقة
احللقة:  ثنائي  "التعلم  بعنوان  منشور  بحث  يف 
التحول اإلستراتيجي للقاعدة" للباحثني د. كارولني 
جورزيج  والدكتور مايكل فورستنبرغ، يؤكِّد الباحثان 
أن القناعات التي تسلِّم بأن التنظيماِت اإلرهابيَة 
أضعاُف  وهي  والتغيير،  التجريب  وتكره  محافظة 
على  التنظيمات  تلك  بقدرة  تقرُّ  التي  القناعات 
املرونة والتعلُّم واالبتكار. لكن األخيرة تهتم بجوانب 
وتتجاهل  التكتيكي،  املستوى  على  والتطور  التعلُّم 
التي  التعلُّم  ، وهو دراسُة عمليات  ما هو أهمُّ
 تنتهي إلى حتوُّالت أكثر عمًقا للمناهج األساسية

لهذه التنظيمات.   
املادية، ونادًرا  بالتحسينات  التعلُّم  يُربط  غالًبا ما 
تغيير  على  اإلرهابية  اجلماعات  قدرة  يتناول  ما 
هياكلها أو أهدافها. تسعى هذه الدراسةُ إلى معاجلة 
راسخ  نظري  مفهوم  على  باالعتماد  القصور  هذا 

ُطوِّر خارج سياق العنف السياسي، وهو نهُج التعلُّم 
م إطاًرا مرًنا للمفاهيم، ويدمج  التنظيمي الذي يقدِّ
اإلدراك والعمل على أنهما جزءٌ من عملية التعلُّم، 
ويهتم بأنواع التعلُّم عالي املستويات التي تقف وراء 

التعديالت اإلستراتيجية والتغييرات األساسية. 
ي الباحثان هذه التحوُّالت "التعلُّم ثنائي احللقة"،  يُسمِّ
بطرٍق  ح  ويُصحَّ يُكتَشف خطأ  وهو يحدث عندما 
املؤسسة وسياساتها  تعديل معايير  تنطوي على 
د عادًة مساَر العمل  وأهدافها األساسية، التي حتدِّ

الذي تتَّبُعه اجلماعات اإلرهابية. 
فاعلية  زيادة  إلى  احللقة  أحاديُّ  التعلُّم  يهدف 
اإلجراءات، واالستجابة السائدة ملعاجلة األخطاء 
يف اإلجراءات املعتادة يف أيِّ منظمة، لكنه قد يُؤدِّي 
سيَّما  وال  الطويل،  املدى  على  الفاعلية  عدم  إلى 
يف البيئات املتغيِّرة. فعندما تبدأ املنظمات عمليَة 
معاجلة  دون  األخطاء،  تصحيح  أجل  من  تغيير 
املعايير السائدة وفَق منوذج التعلُّم أحادي احللقة، 
قد يظهر تضارٌب يف املعايير نفسها، ينتج عنه حالٌة 
َي زيادة الفاعلية يف  من التناقض؛ إذ ميكن أن تؤدِّ

أحد األهداف إلى انخفاضها يف هدف آخر. 
إذ  النقيض؛  على  فهو  احللقة  ثنائي  التعلُّم  أما 
د له أساٌس إدراكي، وأنه  يفترض أن كلَّ عمل متعمَّ
وافتراضاٍت ومناذَج  وإستراتيجياٍت  يُظهر معاييَر 
د التوقعات بشأن  تعمل وكأنها إطاراٌت مرجعية حتدِّ
االهتمام  يتحوَّل  وفيه  والنتيجة،  السبب  َعالقات 
من تعلُّم كيفية إجناز املهام بطريقة أفضل ضمن 

د، إلى تعلُّم ما يجب القياُم به؛  إطار مرجعي محدَّ
وبعبارة أخرى، أي أن التعلُّم أحادي احللقة يهتم 
باألمور  "القيام  أو  املنظمات،  تفعله  ما  بتحسني 
ثنائي  التعلُّم  أن  حني  يف  الصحيحة"،  بالطريقة 
أو  املنظمات،  تفعله  أن  يجب  مبا  معنيٌّ  احللقة 

"القيام باألشياء الصحيحة".

م لدى تنظيم القاعدة التعلُّ
إنشاء  يف  صعوبًة  اإلرهابية  اجلماعاُت  تواجه 
أنظمة تعلُّم مزدوجة احللقات، فهي تعمل عادةً يف 
ربَط  عليها  يصعِّب  ما  أمني،  تهديد  ، يف ظلِّ  السرِّ
األحداث بالعمل واإلستراتيجيات. ومتيل التجمعات 
بـ"التفكير  قوي  شعور  تأسيس  إلى  عموًما  املغلقة 
اجلماعي" و"بناء اإلجماع"، وهو ما يضرُّ بالفحص 
االجتاه  هذا  ويتفاقم  العميق.  التنظيمي  والتدقيق 
هذه  تتَّبعها  التي  الصارمة  األفكار  بسبب  أيًضا 
عن  يُحِجم  مثاًل  القاعدة  فتنظيم  اجلماعات، 
التشكيك يف معاييره وافتراضاته، لكن ذلك لم مينع 
من حتوُّله اإلستراتيجي النابع من تعلُّمه. ففي نهاية 
ى بالتفكير  التسعينيات، بدأ التنظيم ثورة فيما يسمَّ
أي  البعيد"،  "العدو  اه  سمَّ مبا  باالهتمام  اإلرهابي 
أمريكا والغرب؛ إذ بنت القاعدةُ نظرية عمل جديدة 
صراعه  يف  التنظيم  إخفاق  أن  فكرة  من  مستقاًة 
مع النُظم احمللِّية يرجع إلى الدعم األمريكي لها، 
واتساًقا مع فكرة أن سقوط االحتاد السوفيتي كان 
التنظيُم  استخلص  أفغانستان،  يف  هزميته  نتيجَة 
الدول  من  االنسحاب  على  أمريكا  إجبار  إمكانية 
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مجموعًة  القاعدةُ  ت  استمدَّ هنا  ومن  اإلسالمية. 
من املتغيِّرات احلاكمة، وهي:

توجيه الضَربات إلى أهداف غربية وال سيَّما .  1  
األهداف األمريكية. 

إنشاء مالذات آمنة يف البلدان اإلسالمية. .  2  
كسب دعم اجلماهير املسلمة.  .  3  
دة للحركة اإلرهابية. .  4   تكوين قيادة موحَّ

باتت هذه املتغيِّرات أساًسا يف عمل القاعدة على 
املستويني التنظيري والتطبيقي يف النصف األخير 
من التسعينيات حتى عام 2000م، إذ ميكن النظُر 
واضًحا  مثااًل  بوصفها  سبتمبر   11 هَجمات  إلى 
على التعلُّم أحادي احللقة لدى القاعدة، بتصعيد 
األمريكية  األراضي  وضرب  العنف،  مستوى 
مباشرة. وقد فعل تنظيم القاعدة أفضَل ما عرفه 
جتبر  لم  السابقَة  هَجماته  أن  معضلة  ملعاجلة 
أمريكا على تغيير سياساتها، ومع ذلك أخفق هذا 
النهُج إلى حدٍّ كبير. ومع أن القاعدة أثبتت مرونتها 
الذي  الِعقد  بها يف  ت  التي مرَّ التغييرات  أن  غير 
أعقب 11 سبتمبر 2001م ميكن وصُفها بأنها تعلُّم 
أحادي احللقة؛ إذ كان االبتكار الرئيُس الذي أبقى 

احلركَة تنظيمّيًا هو إزالة املركزية. 
إن تفويض السلطات الذي ترتَّب على ذلك أدَّى يف 
الواقع إلى إضعاف إستراتيجية العدو، فقد كانت 
اجلماعاُت ذات اجلذور احمللِّية تهتم أواًل بتمرُّدها 
للقادة  متضاربًة  متطلَّباٍت  هذا  وأوجد  احمللِّي، 
على  القيادةُ  عتهم  إذ شجَّ القاعدة؛  لفروع  احمللِّيني 
العناية باألهداف الغربية، يف حني ظلَّت مصاحلهم 
د تعديل الهيكل التنظيمي  الرئيسة إقليمية. إن مجرَّ
للقاعدة لم يحلَّ املشكالت العميقة، وأبقى املتغيِّرات 
احلاكمَة غير قابلة للتنازع عليها؛ ألن ابن الدن لم 

ا لالعتراف باألخطاء اإلستراتيجية.  يكن مستعّدً

الفحص التنظيمي العميق
فحص  عمليَة  2010م  عام  القاعدة  تنظيم  بدأ 
وأصبح  أنشطته،  لتقييم  أعمق  تنظيمي  وتدقيق 
وفاة  بعد  عمًقا  أكثر  وحتقيُقها  املتغيِّرات  فحُص 
ه التنظيم  ابن الدن إبان الربيع العربي ، الذي عدَّ
أكثر  نهج  باتباع  مزدوج  لتحوُّل  تاريخية  فرصًة 
املسلَّحة  واجلهات  املسلمني،  عوامِّ  جتاه  تصاحًلا 

املناهض  د  للتمرُّ دائمة  متابعة  مع  املستقلَّة، 
لألنظمة. وبداًل من محاولة فرض أفكاره مباشرة، 
واالندماج  أكثر  بالتساهل  منتسبيه  التنظيُم  نَصح 
أو  عليه  السيطرة  من  بدالً  احمللِّي  املشهد  يف 

تهميش اجلماعات األخرى.   
ميكن النظر إلى هذه املقاربات من تنظيم القاعدة 
السابقة؛  التجاِرب  من  ة  مستمدَّ دروٌس  أنها  على 
اجلمهور،  ثقة  باستعادة  القاعدة  تنظيم  اهتمَّ  فقد 
االعتدال  بإظهار  احمللِّية؛  دات  التمرُّ يف  وتأثيره 
حاول  ذلك  من  النقيض  وعلى  التكتيكي.  والتعاون 
تنظيُم داعش القضاء على املنافسني احملتَملني له. 
أنه  على  القاعدة  تنظيم  مسار  رؤيُة  ميكن  لذلك 
يتجه نحو التعلُّم ثنائي احللقة، يف حني يتبنَّى تنظيم 
ة  داعش التعلُّم أحادي احللقة، وسعى للبقاء يف القمَّ
بتطبيق أساليبه الوحشية. ومن املثير لالهتمام أن 
تنظيم داعش شنَّ هَجماٍت إرهابيًة مذهلة يف أنحاء 
العالم، يف الوقت الذي تخلَّى فيه تنظيم القاعدة، 
قدرًة  وأظهر  الغرب،  استهداف  عن  الواقع،  بحكم 

كبيرة على التشكيك يف نهجه اإلستراتيجي.  
عن  البعد  كلَّ  بعيٌد  القاعدة  تنظيم  أن  الواضح  من 
تغيير معتقداته األساسية، وما تعديالته سوى تغييرات 
املعايير  تغيير  بأهمية  تكون  أن  ميكنها  إستراتيجية، 
اإلستراتيجيات  هذه  تكون  عندما  سيَّما  وال  نفسها، 

عماًدا لنظرية عمل التنظيم.

من جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام
صغيرة  قوًة  الشام  حترير  هيئة  جماعُة  بدأت 
إلى  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أرسلها 
سوريا عام 2011م، باسم جبهة النصرة، واتخذت 
ًها مستقاّلً إلى حدٍّ ما عن قادتها  منذ البداية توجُّ
البة  والصَّ الوحشية  الوسائل  فتجنَّبت  العراقيني، 
اإلسالمية  الدولة  تنظيُم  حاول  وعندما  الفكرية. 
عام  املباشرة  لسيطرته  إخضاعها  العراق  يف 
2013م، رفض ذلك قائُد اجلبهة محمد اجلوالني، 

وأيَّده الظواهري زعيُم تنظيم القاعدة. 
والذرائعية  بالتدرُّج،  اجلبهة  إستراتيجية  متيَّزت 
)البراغماتية(، وتهميش القواعد السلفية اجلهادية 
األكثر تطرًفا؛ إليجاد سمعة للجبهة كونها حليًفا ال 
غًنى عنه للثورة السورية. ولتجنُّب هَجمات القوات 

اجلبهُة خطوًة  اتخذت  والروسية،  الغربية  ية  اجلوِّ
غير مسبوقة بإعالنها عدم استخدام الشام قاعدًة 
لشنِّ هَجمات على الغرب، ومن ثمَّ جعلت النظرية 
املتبنَّاة تتسق مع النظرية املستخدمة، لكن ذلك لم 

يكن كافًيا.

وتبنيَّ للجبهة أن الوالء للقاعدة هو العقبُة الرئيسة 
دة،  أمام اجلماعات السورية يف إنشاء جبهة موحَّ
وللخروج من هذا املأزق قام اجلوالني عام 2016م، 
يف خطوة غير مسبوقة أليِّ فروع تنظيم القاعدة، 
بتغيير اسم التنظيم إلى جبهة فتح الشام، وأعلن 
خارجي.  ِكيان  أي  إلى  انتماء  لديه  يكوَن  لن  أنه 
األمُر  وانتهى  بالعصيان،  ذلك  الظواهري  ووصف 
إذ  مكتمل،  غير  تنظيمّيًا  حتقيًقا  يشبه  ما  إلى 
ُحلَّت الروابُط القائمة مع القاعدة ظاهرّيًا، وظلَّت 
العناصر املركزية غيَر قابلة للنقاش، وكان هذا يف 

جوهره إخفاًقا يف محاولة التعلُّم املزدوج. 

أصرَّ اجلوالني على املضيِّ ُقدًما حتى نهاية الشوط، 
سعًيا للتكيُّف مع بيئة صراع تزداُد صعوبة، بإنشاء 
أمله؛  خاب  ولكن  دة،  موحَّ عسكرية  جهادية  جبهة 
فتح  جبهة  من  حذرةً  األخرى  الفصائل  ظلَّت  إذ 
حدَّ  وبلغت  بينها،  اخلالفاُت  وتصاعدت  الشام، 
االقتتال املفتوح، ما اضطرَّ اجلبهة إلى املضي يف 
واقعيتها. ومع عجزها عن توفير حتالف سنِّي واسع 
حتت هيمنتها أعلنت يف يناير 2017م احتاَدها مع 
مرة  اسمها  وغيَّرت  أصغر،  إسالمية  مجموعات 
الظواهري  وانتقد  الشام.  هيئة حترير  إلى  أخرى 
ة إستراتيجية الهيئة لفصل اجلهاد السوري عن  بشدَّ
النضال العاملي، معلًنا أن "اجلهاد يف الشام هو جهاد 

ة املسلمة كلِّها، وليس جهاًدا لشعب سوريا". لألمَّ

للصراع  وشيك  عسكري  حلٍّ  وجود  لعدم  ونظًرا 
السوري، فإن التعلُّم التنظيمي لهيئة حترير الشام 
َر الهيئة إلى أبعد من ذلك حتى تصَل  ميكن أن يطوِّ
فاعل  إلى  وتنتقل  جديد،  )القاعدة(  من  نوع  إلى 

سياسي شبه معتَرف به. 
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منظمات ومؤسسات

ق دوَل االحتاد األوروبي موضوُع األمن منذ عام  يؤرِّ
الدوُل  أجنزته  مما  الرغم  على  اآلن،  حتى  2014م 
األوروبية من جناح؛ بجعل أوروبا ساحًة شبه خالية 
مسؤولي  تصريحات  لكن  اإلرهابية.  العمليات  من 
أجهزة استخبارات دول االحتاد متفقٌة أنه ليس هناك 
أمٌن مطلق، وأن تهديدات تنظيم داعش واجلماعات 
اإلرهابية األخرى ما زالت قائمة، إلى جانب تهديدات 
واإلرهاب  التطرف  انتشاُر  وأدَّى  املتطرف.  اليمني 
بأنواعه يف العقود األخيرة إلى إيجاد حالة من اخلوف 

وعدم االستقرار يف أرجاء العالم. 
اإلرهاب  من  جديًدا  منًطا  حالّيًا  أوروبا  تواجه 
يات جديدة على  ش، ما يفرض حتدِّ ولي املتوحِّ الدَّ
ي لها. وتتجلَّى  دول االحتاد األوروبي ينبغي التصدِّ
شنِّ  إلى  داعش  نهج  حتوُّل  يف  التحدياُت  هذه 
وال  العالم،  من  مختلفة  أماكَن  يف  نوعية  هَجمات 
سيَّما يف أوروبا، مع ازدياد أعداد املقاتلني األجانب 

يف صفوفه.
يات  لتحدِّ املـُجدية  االستجابة  لضرورة  وتأكيًدا 
وكالُة  أنشأت  أوروبا،  يف  واإلرهاب  التطرف 
الشرطة األوروبية )يوروبول( يف عام 2016م املركَز 
األوروبي ملكافحة اإلرهاب، وهو مركُز خبرة عملية 
االحتاد  وقوف  تعزيز  إلى  ة  امللحَّ احلاجَة  يُبرز 
أساسّيًا  عماًل  ويؤدِّي  اإلرهاب،  وجه  يف  األوروبي 
املركُز من  التطرف يف أوروبا. ويتخذ  يف مكافحة 
ا له، وهو جزءٌ من مركز الشرطة  الهاي بهولندا مقّرً
مع  بالتعاون  املركُز  ويعمل  )يوروبول(.  األوروبي 
قسم العمليات يف وكالة الشرطة األوروبية، ومراكَز 
األوروبية  الشرطة  وكالة  أجهزة  ضمن  أخرى 
تهريب  ومركز   )EC3( اإللكترونية  اجلرمية  كمركز 

.)EMSC( املهاجرين األوروبي

وللمركز األوروبي ملكافحة اإلرهاب أثٌر كبير يف التزويد 
االحتاد  دول  إلى  التحذيرات  وإطالق  باملعلومات، 
األوروبي، بشأن التهديدات احملتملة ألمن أوروبا. وإلى 
جانب اليوروبول تعمل وكالةُ فرونتكس أيًضا يف مراقبة 
احلدود، وتغذية دول أوروبا باملعلومات عن املطلوبني 

الذين يدخلون حدوَد االحتاد بطرٍق غير قانونية.
ها: تقدمي  ة أهداف، أهمُّ ويسعى املركز إلى حتقيق عدَّ
مكافحة  بخصوص  األوروبية  للدول  العملي  الدعم 
وتبادل  األجانب،  املسلَّحني  ومالحقة  اإلرهاب، 
متويل  بشأن  واخلبرات  االستخبارية  املعلومات 
للتطرف،  اإللكترونية  الدعاية  ومكافحة  اإلرهاب، 
وتعزيز  باألسلحة،  املشروع  غير  ار  االجتِّ ومكافحة 

ولي بني السلطات املعنية باإلرهاب.  التعاون الدَّ
ة الرئيسة للمركز فهي الدعُم العملي للدول  أما املهمَّ
األعضاء يف التحقيقات التي تلي الهَجمات اإلرهابية، 
وبيانات  الواقع  أرض  على  البيانات  بني  واملقارنة 
البيانات االستخباراتية  الشرطة األوروبية، وحتليل 
ووقف  اإلرهابية،  الشبكات  كشف  يف  للمساعدة 
ورصد  أوروبا،  يف  املتطرفة  اجلماعات  متويل 
الصيرفة،  املشبوهة وال سيَّما يف محالِّ  املعامالت 
والتجارة  املدفوعة،  االئتمانية  البطاقات  وعبر 

اإللكترونية عبر اإلنترنت. 
يعتمد املركز على أدوات وشبكات مكافحة اإلرهاب 
)يوروبول(،  األوروبية  الشرطة  بوكالة  ة  اخلاصَّ
اإلرهاب  مكافحة  واضحة يف  جهوٌد  لها  كان  التي 
والتقنيَّات  املزايا  بعض  عن  فضاًل  أوروبا،  يف 
ق املركز استجابة جيدًة عند وقوع  اجلديدة. ويحقِّ
صة  متخصِّ فرٌق  تتعاون  إذ  كبير؛  إرهابي  حادث 
من  مؤقًتا  املعارين  اإلرهاب  مكافحة  خبراء  مع 
احلادث.  طبيعة  بحَسب  وذلك  األعضاء،  الدول 

يقومون  وخبراء  محلِّلني  من  املركز  فرُق  ن  وتتكوَّ
ومن  القانونية،  املؤسسات  من  املعلومات  بجمع 
على  تعمل  ثم  أخرى،  وأطراف  األعضاء  الدول 
ق األهداَف  بناء نظام مكافحة اإلرهاب الذي يحقِّ

اإلستراتيجية والعملية املنشودة. 
ز عملياُت املركز يف تبادل املعلومات من قدرات  تعزِّ
مركز الشرطة األوروبي على مكافحة اإلرهاب، وهو 
ٌل ملساعدة الدول األعضاء، والشركاء الرئيسني  مؤهَّ
)اإلنتربول(  ولية  الدَّ اجلنائية  الشرطة  كمنظمة 
إدارة  على  )يوروجست(،  األوروبية  العدل  ووكالة 
ة باإلرهاب بفاعلية.  الشؤون االستخباراتية اخلاصَّ
ًما  ق املركز منذ إنشائه إجنازات كثيرة، مقدِّ وقد حقَّ
47 خدمًة يف مجال مكافحة اإلرهاب على أراضي 
املركز  رئيُس  قاله  ملا  ووفًقا  األوروبي،  االحتاد 
يف  اإلرهاب  بشأن  املتبادلة  املعلومات  نسبة  فإن 
2% عام  مركز الشرطة األوروبي )يوروبول( كانت 
2017م، أي بعد عام  2014م، ولكنها ارتفعت عام 
على إنشاء املركز، لتصَل إلى 14%. وأُنشئت شبكُة 
معلومات آمنة خِلْدمات مكافحة اإلرهاب تربط بني 

جميع الدول التابعة لالحتاد األوروبي.
ومن األعمال التي أسهم بها املركز حديًثا عقد جلسة 
عمل بعنوان "التعريف باإلرهاب اليميني املتطرف" 
)ديسمبر2019م(، وعقد املؤمتر السنوي التشاوري 
تقرير  وإعداد  اإللكترونية،  والدعاية  اإلرهاب  عن 
بحركات  والتعريف  اإلرهابية،  احلركات  عن 
التطرف بواسطة شبكة املركز االستشارية، وإعداد 
بحث عن تاريخ تنظيم داعش يف بلجيكا، ومساعدة 
إيقاف خلية متوِّل اإلرهاب  الشرطة اإلسبانية يف 
اإلرهابية  الدعاية  بنشر  الناشطني  واعتقال بعض 

يف إسبانيا )يونيو 2020م(. 

)ECTC( المركز األوروبي لمكافحة اإلرهاب
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جهود ضد اإلرهاب

يرمي مشروع "هوت سبوت HOTSPOT " التابع لإلنتربول إلى منع اإلرهابيني 
ر عدُد املقاتلني  ر سفرهم. ويُقدَّ عبوَر احلدود، وإلى تقويض الشبكات التي تيسِّ
يف مناطق النزاع بـ 15000 مقاتل على األقل، منهم عدٌد غير معروف قد يعود 
ة لإلنتربول ضرورةَ  إلى بلده للقيام بأنشطة متطرفة؛ لذا أكَّدت اجلمعية العامَّ

اتخاذ إجراءات عاجلة ملنع هذا التهديد.
على  باإلرهابيني  املتعلِّقة  )البيومترية(  الشخصية  البيانات  تبادل  عدم  إن 
ولي يخلِّف ثُغرًة أمنية خِطرة ميكن أن يستغلَّها اإلرهابيون العائدون  الصعيد الدَّ
رة،  من مناطق النزاع، إضافة إلى انتشار األسماء املستعارة، ووثائق السفر املزوَّ
ق يف إطارها وفاةُ أشخاص يف مناطق النزاع، كلُّ  وأساليب االحتيال التي يُلفَّ
ذلك يصعِّب عمل أجهزة إنفاذ القانون يف امليدان. لذا فقد برز لقاعدتَي بيانات 
اإلنتربول املتعلِّقة ببَصمات األصابع وصور الوجه أثٌر عظيم يف هذا املشروع 
الذي يهدف يف املقام األول إلى زيادة البيانات من الدول األعضاء، مما يساعد 
الذين  واملجرمني  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  كشف  يف  الطويل  املدى  على 

يحاولون عبوَر احلدود بطريقة غير مشروعة.

التدقيق في الخطوط األمامية
جميع  األمامية يف  اخلطوط  العاملني يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  ألفراد  ستُتاح 
يف  لة  املسجَّ باملعلومات  الشخصية  املعلومات  مقارنة  إمكانيُة  العالم  أنحاء 
قاعدتَي بيانات اإلنتربول لبَصمات األصابع وصور الوجه. وعندما تظهر النتائُج 
يف احلال، فذلك يعني أن باإلمكان عند حدوث مطابقة اتخاَذ إجراءات فورية.
اإلنتربول  باإلنترنت مباشرًة يف منظومة  اتصال  توافر  التدقيقات مع  وجتري 
العاملية  اإلنتربول  منظومة  استخدام  عبر  األصابع،  لبَصمات  اآللي  للكشف 
لالتصاالت الشرطية املأمونة، املعروفة باسم I-24/7. وإذا ُفقد اإلنترنت يظل 
نة يف جهاز محمول. وبهذه  إجراء التدقيقات ممكًنا باعتماد قائمة رصد مخزَّ
الطريقة ميكن إجراءُ تدقيقات للتعرف على الُهوية يف مواقَع نائية، أو عندما 

تكون البنية التحتية التقنية غيَر مالئمة.

اختبار غرب البلقان 
جرى يف دول غرب البلقان األربعة؛ ألبانيا، واجلبل األسود، وصربيا، ومقدونيا 
الشمالية، يف عام 2019م، وضُع البيانات املجموعة يف قيد االختبار، بالتعاون 
البلدان  من  وموظفني  لإلنتربول  ة  العامَّ األمانة  من  صني  متخصِّ موظفني  بني 
األربعة يعملون يف املكاتب املركزية الوطنية، وأجهزة الشرطة الوطنية املسؤولة 
أربعة  املنظمة. وعلى مدى  اإلرهاب واجلرمية  األدلَّة اجلنائية، ومكافحة  عن 
أسابيع جمع املوظفون بَصمات أصابع وصوًرا لوجوه 480 شخًصا عند ِنقاط 
العبور احلدودية، ويف مراكز استقبال املهاجرين غير الشرعيني، ثم أُخضعت 
املقارنة تظهر يف  نتائُج  وكانت  اإلنتربول.  بيانات  للتدقيق يف قواعد  البياناُت 
غضون 20 ثانية فقط مع توافر اتصال باإلنترنت. وإحدى أهمِّ نتائج مقارنة 
البيانات: أُخذت بيانات شخصية من أفراد جتاوزوا جميًعا ثمانية عشر عاًما، 
إفريقيا،  وشمال  األوسط،  والشرق  الوسطى،  آسيا  من  قادمون  أنهم  زعموا 
محاولة  سبق ضبُطهم يف  بأشخاص  تتعلَّق  مطابقًة  البيانات  مقارنُة  وكشفت 
معلوماُت هذه  وأُحيلت  2011م،  عام  بطرٍق غير مشروعة  أوروبا  إلى  للدخول 

القضية إلى البلدان املعنية التخاذ الالزم.

خطوات مستقبلية
أتاحت املرحلُة التجريبية أساًسا متيًنا لتطوير مشروع" هوت سبوت" يف املستقبل، 
علًما أنه مشروٌع مرن يتسنَّى تنفيُذه يف جميع أنحاء العالم، وفًقا لالحتياجات 
ة للدول األعضاء؛ ملا للمعلومات الشخصية، التي تهتم بعناصَر فريدة  اخلاصَّ
لتحديد الُهوية كبَصمات األصابع والبصمة الوراثية، من أثر مهمٍّ يف هذا املجال. 

ومع أن اإلنتربول يحتفظ حالّيًا مبعلومات عن قرابة 9000 مقاتل إرهابي، من 
ات بياناٌت شخصية أو  مناطق النزاع وغيرها، فإن أقلَّ من 10% من هذه امللفَّ

صور عالية اجلودة ميكن االستفادة منها لتحديد سمات الوجه. 
قت من إيفاد أحد فرق اإلنتربول إلى مالي للمساعدة  وتُبرز النتائج التي حتقَّ
أهميَة  اإلرهاب،  ملكافحة  عملية  عقب  السجون،  أحد  نزالء  ُهوية  يف حتديد 
مستعاًرا  اسًما  يستخدم  أن سجيًنا  تبنيَّ  فقد  الشخصية،  البيانات  استخدام 
أيًضا  وتطابقت  إرهابي.  باعتداء  لصلته  اجلزائرية  احلكومة  من  مطلوٌب 
منتجع"  على  االعتداء  ذي  منفِّ أحد  بَصمات  مع  آخَر  أصابع سجني  بَصماُت 
غراند بسام" الساحلي الذي وقع عام 2016م يف كوت ديفوار، حيث أعلن تنظيُم 

القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي مسؤوليته عنه.
اإلنتربول يف  بجهود  فيه  يقرُّ  قراًرا  املتحدة  التابع لألمم  األمن  اتخذ مجلُس 
تشمل  أخرى  هيئاٌت  وأوصت  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  لتهديد  ي  التصدِّ
االحتاد  يف  الداخلية  والشؤون  العدالة  ومجلس  النووي،  لألمن  ة  القمَّ مؤمتر 
األوروبي، والتحالف العاملي ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، 

بتعزيز ُسبل الوصول إلى أدوات اإلنتربول واستخدامها. 

مشروع اإلنتربول لتعزيز أمن الحدود
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تحليالت

رأسها  وعلى  اإلرهابية،  احلركاُت  استطاعت 
من  املجنَّدين  جذَب  و"داعش"،  "القاعدة"  تنظيما 
فقد  املتحدة  األمم  وبحسب  اجلنسيات،  مختِلف 
أزيَد  جذب  من  اإلعالمية  بوسائله  داعش  ن  متكَّ
تدفُّق  وكان  مئة جنسية.  مقاتل من  ألف   30 على 
2011م،  عام  بعد  والعراق،  سوريا  إلى  اإلرهابيني 
غيَر مسبوق يف التاريخ احلديث. واستطاع تنظيم 
داعش التأثيَر يف استقطاب مقاتلني من القاعدة، 
نسبتهم  بلغت  أفغانستان  يف  سابقني  ومقاتلني 
لدى  إن  إذ  التنظيم،  مقاتلي  إجمالي  من   %10
رة وأفالم  داعش قدراٌت كبيرة على إنتاج موادَّ مصوَّ
بُثَّت بكثافة على شبكات التواصل االجتماعي، إلى 
بني  أنتجت  لداعش  اإلعالمية  الوسائل  أن  درجة 
وثيقة   15000 من  أكثر  2014-2015م  عامي 

دعائية، منها 845 فيلًما!

دعاية داعش
اإلرهاب  لدراسات  ولي  الدَّ املرصد  دراسُة  ذكرت 
ال  اإلنترنت،  على  داعش  دعاية  أن   )OIET(
 %2 تبلغ  ضئيلة  نسبة  سوى  فيها  يُن  الدِّ يشغل 
الدعاية  موضوعات  ببقية  مقارنًة  املضمون،  من 

اإلرهابية، التي جاءت على النحو اآلتي:
30%: القتال وأعمال احلرب.◄ 
25%: مقابالت اإلرهابيني وتصريحاتهم.◄ 
18%: التنظيَم بوصفه دولًة مستقلَّة.◄ 
15%: مشاهد اإلعدامات.◄ 
10%: أخرى.◄ 

يحاول  التنظيمات  من  وغيره  داعش  أن  يعني  ذلك 
األخالقي  الغضَب  يستهدف  مقنع،  خطاب  تقدمَي 
شني  املتعطِّ املتابعني  ماليني  لدى  العدالة  وحتقيق 
العاملية  اإلعالم  تتسابق وسائُل  ما  الظلم، وهو  لرفع 
على  احلصول  أو  صحفي،  سبق  أجل  من  بثِّه  إلى 
مشاهدات عالية، وبذلك تنشر طواعيًة فكر التطرف 
ة اإلخبارية  العنيف واإلرهاب. من ذلك: نشرت احملطَّ
موقعها  على   )Fox News نيوز  )فوكس  األمريكية 
مقطَع إحراق الطيَّار األرُدنِّي املالزم معاذ الكساسبة، 
يحتوي  الفيديو  بأن  حتذير  مع  2015م،  فبراير  يف 
على مشاهَد مؤثِّرة، على الرغم مما فيه من مشاهَد 

صادمة يعدُّ نشرها فعاًل غير أخالقي.
عمل  بآليَّات  النفسية  الدراسات  من  كثيٌر  وُعنيت 
دراسٌة  ومنها  احلديثة،  اإلرهابية  اإلستراتيجيات 
أجنزها كلٌّ من: ديانا ريجر، ولينا فريشليك، وغاري 
بنت، يف عام 2013م، بيَّنت أثَر اإلعالم اجلماهيري 
والتقليدي يف التعامل مع احملتوى اإلرهابي، وكيفية 
العاطفي  التقييُم  فيها  وُفِحص  ي،  املتلقِّ يف  تأثيره 
للرسائل املتطرفة عبر اإلنترنت، باالستعانة بعيِّنٍة من 
الطالب، ولوحظ عدُم وجود متييز لديهم بني احملتوى 
والدعاية  والفضائيات،  األنباء  لوكاالت  الصحفي 
اإلرهابية نفسها، ما يعني وجوَد خلٍل كبير يف آليات 
إستراتيجيات  يخدم  التقليدي  اإلعالم  وأن  النشر، 

املنظمات اإلرهابية يف بعض احلاالت.
على  القضاء  أن  املاضية  العقود  يف  الثابت  ومن 
اإلستراتيجيات  يف  التنوُّع  إلى  يحتاج  اإلرهاب 
لبة والناعمة؛  املطبَّقة، واجلمع بني املعاجلات الصُّ

فالقضاء على اجلماعات العسكرية وقيادات التنظيمات 
لبة،  وهياكلها ممكٌن باستخدام الطرق العسكرية الصُّ
يف حني أن العقائد حتتاج إلى معاجلات ناعمة، تواجه 

األفكار والتصوُّرات املرتبطة بها.

الدراما والقوة الناعمة
مواجهة  يف  اإلعالمية  املادة  أغلب  أن  من  بالرغم 
اإلرهاب هي مادة مباِشرة، مثل األخبار والتحليالت، 
والبرامج احلوارية، فإن األساليب غير املباشرة لم تنل 
ما تستحقُّ من عناية، وال سيَّما تلك التي تدخل عميًقا 
يف ِوجدان املشاهد، ومن أبرزها الدراما التي تَعدُّ قوًة 

ناعمة عميقة التأثير.
، يف زمان ومكان معيَّنني،  الدراما َملَمٌح لواقع معنيَّ
ة  أمَّ ولثقافة  شعبية،  ومعاناة  جماعية  وآلالم 
وسياسّيًا.  ودينّيًا  اقتصادّيًا  مجتمع؛  ومشكالت 
النظرياُت  فيها  غ  تُفرَّ بوتقًة  الدراما  تصبح  بهذا 
االجتماعية والفلسفية واألدبية، ويتهاوى كلُّ حتديد 
منطقي لها، مبا يجعلها الفنَّ التمثيلي الوحيَد الذي 
يحتلُّ آفاق األدب والفكر؛ فالدراما ليست تصويَر 
واملقصود  نفسه.  الفعُل  هي  وإمنا  الفعل فحسب، 
أو  مسرحيًة  أكانت  سواء  األنواع؛  كلُّ  بالدراما 

سينمائية أو تلفازية. 
حرية  من  والتلفاز  السينما  به  تتمتَّع  ملا  ونظًرا 
واالنتقال  واملكان،  الزمان  عنصَري  استخدام  يف 
بالكاميرا إلى عوالَم مستحيلة من دونها، فإن مجال 

احملاكاة أو التقليد يف الدراما املرئية رحٌب وواسع.
طبيعة  فمن  اإلنسانية؛  الَعالقات  م  تقدِّ والدراما 
بالناس.  الناس  يعِرَض ما يفعله  الدرامي أن  الفنِّ 

الدراما في مواجهة التطرف
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تحليالت

تها تنحصر يف احلدث، ويف حتليل األشخاص،  ومهمَّ
الوسيلة  هي  فالُعقدة  القصوى،  املواقف  فنُّ  وهي 
املواقف  الدراما يف هذه  تُدخلنا  التي من طريقها 
الشرِّ  إلى معاجلة  أسرُع  والدراما  منها.  وتُخرجنا 
معاجلة  إلى  وأسرُع  اخلير،  معاجلة  إلى  منها 

اإلخفاق منها إلى معاجلة النجاح.
ر الشرَّ وفكر التطرُّف  ميكن بذلك للدراما أن تصوِّ
حقيقًة  يجعلهما  ما  بواقعية،  واإلرهاب  العنيف 
الوعي  إلى  إضافة  املتاِبع،  اجلمهور  أمام  واضحًة 
سيَّما  وال  الفكر،  هذا  يف  األساسية  بالتناقضات 
وحتاكي  ومؤثِّرة  متقنًة  ة  القصَّ حبكُة  تكون  حينما 
نفَسه  يترك  الدراما  ُمشاِهد  أن  ذلك  الواقع. 
وال  جها،  وتوهُّ ق  املتدفِّ الصور  سيل  أمام  طواعيًة 
يستطيع منَع نفسه من متابعتها، فيندمج مع الدراما 
املعروضة، وينتشي بذلك اخلَدر اللذيذ، ويسمو به 
من  الالشعور  ر  يحرِّ وحينئٍذ  والعالم،  الواقع  فوق 
العقلية  ملَكاته  تُكبَت  حني  يف  الُعرفية.  الكوابح 
ه يف نوم عميق، ما  املنطقية، ويدخل جسُده وحواسُّ
عدا حاستَي السمع والبصر، ما يتيح للخيال املهيَّج 
ممارسة تسلُّطه، بأدوات املخِرج العاطفية، واملنتقاة 
يًصا لهذا الغرض، فيعطي تأثيًرا أعمَق وأكثر  خصِّ
الدراما  لتأثير  استمراًرا؛ فاملـُشاِهد يكون خاضًعا 
ل اإلرادة أمام سحرها، ما يجعله مأسوًرا  فيه، معطَّ
لها، ومتابًعا بشغف للصور، وال سيَّما عندما تكون 
بًة بعناية ودقة إلحداث أقصى حدٍّ من التأثير. مركَّ
وثمَة مشهٌد من مسلسل "ِسيلفي" الذي ُعِرض يف 
التأثيُر  يتجلَّى فيه   MBC 2015م يف قناة  رمضان 
نُي االبن املقاتل يف  الكبير للدراما، عندما كانت ِسكِّ
داعش على نحر أبيه املكلوم، واألُب يتذكر طفولَة 
ابنه الذي يريد أن يذبحه! لقد أحدث هذا املشهُد 

ًة عنيفة لِوجدان املـُشاِهد.  بعواطفه املكثَّفة ِهزَّ

آثار عميقة واسعة
بهذا يظهر أثُر الدراما التي جتعل املـُشاِهد جزًءا 
من العالم املعروض أمامه، فينفعل ويتأثَّر مبا يراه. 
اب واسع التأثير، له آثاره الكبيرة  إنها بذلك فنٌّ جذَّ
يف حياة البشر، والسيطرة على العقول. فال عجَب 
أن أصبحت مجااًل واسًعا للدعاية، وترويج األفكار 

الشعوب،  وحتريض  الثورات  وإشعال  واملبادئ، 
أو  الزائف،  واحللم  الوهم  غياهب  يف  إغراقها  أو 
إزاء  وحتييدها  بالالمباالة  وإصابتها  إفسادها 
التي  املعادية  القوى  مواجهة  يف  ة  امللحَّ القضايا 
حتاصرها، أو إغراقها بالتافه من كلِّ ما هو سطحي.
بهذا يظهر أثُر الدراما يف عصرنا الذي تسوُد فيه 
الصراعات الفكرية والثقافية؛ إذ ميكنها إتاحُة صورة 
والبشاعات  اجلرائم  مقابل  يف  للواقع،  موضوعية 
م  وتقدِّ واإلرهاب.  العنيف  التطرف  يحملها  التي 

ها.  الدراما إطاللًة على احلياة بخيرها وشرِّ
والدراما التلفازية غيُر منعزلة عن املجتمع عموًما، 
وهي تتفاعل مع مجموعة النظم البيئية واالجتماعية 
يف مجتمعها، لذا فإننا حني نريد فهم أثرها؛ فإن هذا 
االجتماعية  للمشكالت  االلتفات  إلى  حتًما  يدفعنا 
واالقتصادية والسياسية يف ذلك املجتمع، سواء العام 
منها أو اخلاص؛ ألننا نعلم أن النظام االجتماعي بكلِّ 
جوانبه هو العامُل األساسي الذي يُؤثِّر يف القائمني 
تنشأ  هنا  ومن  التلفازية.  الدراما  صناعة  على 
يف  االجتماعي  النظام  أثر  بشأن  اجلدليَّة  الَعالقة 
صناعتها، وأثرها يف محاولة املشاركة يف هذا النظام 
التي  واملبادئ  للقيم  الترويج  ومحاولة  االجتماعي، 
يسعى هذا النظاُم االجتماعي إلقرارها أو تعديلها أو 
تغييرها، وكذلك التفاعل مع مشكالته، واملشاركة يف 
جتلِّياتها وحتليلها ووضع احللول لها، أو على األقل 
إثارة التساؤالت عنها، ووضعها على طاولة النقاش 

حملاولة البحث عن حلول ُمجدية لها.
ومن ثَم ميكن للدراما االهتمامُ باملشكالت واألَزمات 
التنظيماُت  عليها  ى  تتغذَّ التي  الضغط  وعوامل 
م معاجلاٍت أكثَر وعًيا، ميكن  اإلرهابية، بحيث تقدِّ
املستوى  على  معها  والتعامل  واقعّيًا،  تطبيُقها 
الفردي، وال سيَّما إذا ُوِضع يف احلسبان أن نظرة 
ة تتكوَّن ضمن  اإلنسان إلى قضية ما أو مشكلة عامَّ
ه ونشأته  ر لدى اإلنسان مع منوِّ أُطر معرفية تتطوَّ
وقناعاته  أفكاره  منظومَة  لتصوَغ  االجتماعية، 
تعمل  أن  األُطر  لهذه  ميكن  املقابل  ويف  وِقيَمه. 
بوصفها أدواِت إقناع، وذلك بإعادة اجلهات الفاعلة 
ون  ي املتلقُّ لتفسير املعاني واحلقائق. ومن ثَم يصفِّ
طبًقا  رونها  ويفسِّ الواردةَ  املعلوماِت  الغالب  يف 

املعتقدات  كانت  وإذا  لديهم،  املعيارية  للمفاهيم 
املركزية لدى الشخص متوافقًة مع محتوى الرسالة، 

فإنه مييل إلى َقبولها طواعيًة. 
واملشاعر  العواطف  ل  تفعِّ اإلرهابيَة  التنظيماِت  إن 
أنها  على  نفسها  م  وتقدِّ األخالقية،  الناحية  من 
تريد إقامَة العدل ورفع الظلم عن الناس، مع إبراز 
السياق  أخرى. ويف هذا  أحيان  الُهويَّة يف  خطاب 
التنبيه أن عملية التنشيط العاطفي حتُدث  ينبغي 
الرسالة  صدى  د  يتردَّ حيث  الدعاية،  بواسطة 
ويف  املتلقِّني،  لألفراد  الداخلية  األُطر  مع  الواردة 
وجود  افتراُض  العنيف ميكن  التطرف  موادِّ  حالة 
مع  متوائمة  املتلقِّني  لدى  متوافقة  فكرية  عقيدة 
هاتهم، ومن هنا تكون املنتجاُت الدعائية قادرًة  توجُّ
على إثارة املشاعر اإليجابية، كاالنبهار واالهتمام، 
محتَملة  انطالق  نقطة  يكوَن  أن  شأنه  من  وهذا 
أنه  عن  فضاًل  جتنيدهم،  أو  األشخاص  لتطرُّف 
من العوامل التي تؤثِّر يف َقبول خطابات اإلرهاب، 
والتعاطف مع املنظمات اإلرهابية، بعُض الظروف 
أو  ثقافة  أو  ما  مجتمع  تهميش  مثُل  احمليطة، 
أصحاب معتَقد ديني؛ فهذه الظروف تثير اجلوانَب 

ي الرسائل. العاطفية لدى متلقِّ

ختاًما
تقدمُي  الدراما ميكنها  إن  القوُل:  م ميكن  تقدَّ مما 
خطاٍب بديل، وحتويل الغضب األخالقي واملشاعر 
املتَخمة جتاه القضايا اإلنسانية إلى مسارات أكثَر 
إيجابية، لكن ذلك يتطلَّب االنتباه واحلذر من تقدمي 
أو تستثير احلساسية  املجتمع،  ِقيَم  تعارض  دراما 
يف  واضح  عكسي  أثٌر  لذلك  فسيكون  الدينية، 
والتنظيمات  اجلماعات  مع  التعاُطف  استدرار 
املتطرفة. إذن يحتاج األمر إلى توازن ونظرة متأنِّية 
ة الدرامية. ومن الالفت أن الساحة  يف تقدمي املادَّ
اليوم بدأت يف تقدمي أعمال درامية تناقش ظاهرةَ 
التطرُّف العنيف واإلرهاب، ويبقى السؤال مطروًحا 
عن قدرتها على تقدمي أفكار وتصوُّرات عميقة، من 
شأنها أن حُتِدَث شرًخا خلطاب جماعات التطرُّف 

العنيف واإلرهاب. 

موضوعات دعاية داعش على اإلنترنت

أخرىمشاهد اإلعداماتالقتال وأعمال احلرب ين الدِّ
مقابالت اإلرهابيني 

وتصريحاتهم
 التنظيَم بوصفه 

ة دولًة مستقلَّ
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تقارير

حياة  ُمتطلبات  من  رئيًسا  ُمتطلًبا  األمن  ُيثل 
واالرتقاء.  والتقدم  للتنمية  ا  مهّمً وشرًطا  اإلنسان، 
وقد واجه األمن مخاطر كبيرة انطلقت من مصادر 
املجتمعات،  لترهيب  وسيلًة  العنف  تتبنى  مختلفة 
والسعي إلى حتقيق مآربها. من هذا املنطلق تسعى 
الدول إلى فهم هذه املخاطر والعمل على مواجهتها 
حلماية األمن واحملافظة على حياة سليمة ومتطورة. 
األمريكية  نيوجيرسي  والية  قامت  اإلطار،  هذا  يف 
بإنشاء هيئة تُدعى "مكتب نيوجيرسي لألمن الداخلي 
إليها  وأوكلت  2006م،  عام   "NJOHSP واجلاهزية 
مهمة "تنسيق أعمال مقاومة اإلرهاب"؛ وقد أصدرت 
اإلرهاب  "تقييم مخاطر  تقريًرا عنوانه:  الهيئة  هذه 
هذا  معطيات  ألبرز  يأتي  فيما  ونعرض   ."2020

التقرير وأهم معامله. 
ينظر التقرير إلى "مخاطر مصادر اإلرهاب" نظرة 
تُظهر الدوائر الثالث املرتبطة بهذه املخاطر وهي: 
الدائرة احمللية يف إطار الوالية؛ والدائرة الوطنية على 
مستوى الواليات املتحدة األمريكية؛ والدائرة الدولية 
على مستوى العالم. ويقدم التقرير تقييًما للمخاطر 
الناجتة عن 22 مصدًرا من مصادر اإلرهاب. ويضع 
املستوى  للمخاطر:  مستويات  ثالثة  التقييم  لهذا 
"املرتفع"، واملستوى "املتوسط"، واملستوى "املنخفض". 

مصادر اإلرهاب
اإلرهاب يف  من مصادر  22 مصدًرا  التقرير  يطرح 
العالم، ويقسمها إلى نوعني رئيسني. يّتصف النوع األول 
"بتعدد األفكار والدوافع" نحو تنفيذ األعمال اإلرهابية، 
يعلن  إسالمية"  "شعارات  برفع  اآلخر  النوع  ويرتبط 
أصحابها أنها تُبرر توجههم نحو العنف، دون االمتثال 
ملبادئ العدل والتقوى وعدم االعتداء على اآلخرين 

ين اإلسالمي احلنيف.   التي يأمر بها الدِّ

مصادر متعددة األفكار والدوافع
يهتم تقرير نيوجيرسي مبصادر اإلرهاب املنطلقة من 
"عشرة أفكار ودوافع" مختلفة للتطرف والقيام بأعمال 

إرهابية، وفيما يأتي بعض املالحظات  بشأنها:
 متطرفو عنف البيئة احمللية   

البيئة  عنف  "مبتطريف  اخلاص  املصدر  يرتبط 
أنحاء  مختلف  من  ودوافع  بأفكار   "HVEs احمللية 
أو  فيه  نشأ  الذي  املكان  بيئة  على  تعتمد  العالم،  
إلى  حملَها  ثم  من  تبنَّاها  املـُتطرف، حيث  به  تأثر 
أماكن أخرى من العالم، وقام أو حاول القيام بأعمال 
هذا  مثل  أفعال  تكون  وقد  تأثيرها.  إرهابية حتت 
املـُتطرف مرتبطة بتنظيم يقوم بتوجيهه، أو قد تكون 
ذاتية مستقلة وفردية الطابع، ولكن مرتبطة بأفكار 

تلك البيئة ودوافعها. 
متطرفو تفوق الِعرق األبيض   

"الِعرق  جانب  من  كاّلً  العرقي  التطرف  يتضمن 
األبيض" الذي يرى أصحابه تفوقه، وتضخم حقوقه 
على حساب األعراق األخرى، ولو بالعنف؛ ثُم جانب 
داخل  االنفصال  إلى  يدعو  الذي  األسود"  "الِعرق 
أمريكا، ومستعد للعنف يف سبيل ذلك. ويشكل هذا 
"االستقطاب العرقي" خطًرا على العالم بأسره، ال 
سيما أن األعراق سمة رئيسة من صفات البشر. 
واحلقيقة أن تاريخ اإلنسان عبر العصور لم يثبت 

تفوق أي عرق على األعراق األخرى. 
متطرفو الفوضى  

هناك أفكار ودوافع متعددة للتطرف والتوجه نحو 
العنف، باإلضافة إلى ما سبق ذكره أعاله، ترتبط 
الراهنة  احلالة  معاداة  أفكار  مثل  سياسية  بقضايا 
والتحرر منها وتبني "الفوضى"، وأفكار معاداة نظام 
"احلكومة" األمريكية القائم، ثم أفكار معاداة احلكومة 

"الفيدرالية" األمريكية وتبني مقاومة مسلحة "ميليشيا" 
يف مواجهتها، باإلضافة إلى أفكار "املواطن املستقل" 
وأزمة ثقته بالقضاء، وأفكار تتعلق بقضايا اجتماعية 
مثل معاداة اإلجهاض، واالهتمام "بحقوق احليوان"، 

واحلرص على "البيئة"، واحلد من التلوث. 
التواصل  وشبكات  االتصال  وسائل  أسهمت  وقد 
على  والتشجيع  األفكار،  هذه  نشر  االجتماعي يف 
االستجابة لها، والقيام بأعمال إرهابية من أجلها. 

مصادر ترفع شعارات إسالمية
يُبرز التقرير "12 مصدًرا للمخاطر"، هي منظمات 
هذه  عمل  أن  وياُلحظ  إسالمية،  شعارات  ترفع 
املنظمات يغطي مساحًة جغرافية واسعة من العالم: 

"القاعدة وتوابعها"  
تبدو "القاعدة" يف تنظيمها الرئيس، الذي انطلق عام 
الذي  التقرير  طرحها  التي  املنظمات  أبرز  1988م، 
أو  املتفرعة عنها  التنظيمات  أيًضا عدًدا من  تناول 
اخلليج"،  منطقة  يف  "القاعدة  وهي:  بها،  املرتبطة 
يف  و"القاعدة  الهندية"،  القارة  شبه  يف  و"القاعدة 
ين"  املغرب اإلسالمي"، إضافة إلى "منظمة ُحّراس الدِّ
التي تعمل يف سورية. وأشار التقرير إلى أن تنظيم 
"داعش" كان جزًءا من تنظيم القاعدة، وانشق عنها 

عام 2014م.
"الشباب" و"بوكو حرام"   

هما:  إفريقيا  يف  تعمالن  منظمتني  التقرير  أبرز 
منظمة "الشباب" التي تعمل يف "الصومال، وكينيا، 
وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا"؛ ومنظمة "بوكو حرام" 

التي تعمل يف "نيجيريا وتشاد والنيجر".
"لشكر طيبة" و"حتريك طالبان"   

إحداهما  منظمتني،  وجود  التقرير  طرح  آسيا  ويف 
"لشكر طيبة" يف مقاطعة كشمير، واألخرى "حتريك 
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تقارير

طالبان باكستان" وتركز على إسقاط حكومة باكستان، 
وطرد القوات األمريكية من أفغانستان.

وقد ذكر التقرير، خارج إطار القاعدة أيًضا، حركات 
وغزة  عموًما،  فلسطني  يف  تعمل  التي  املقاومة 
االحتالل  إنهاء  إلى  وتسعى  اخلصوص،  وجه  على 
"اإلخوان  بحركة  التقرير  ربطها  وقد  اإلسرائيلي، 
املسلمني"، كما طرح التقرير، بني مصادر اإلرهاب، 
ارتباطه  إلى  وأشار  اللبناني،  اإلرهابي  اهلل"  "حزب 

القوي بإيران.
وكما هي احلال يف املصادر "متعددة األفكار والدوافع"، 
"ترفع شعارات إسالمية" من  التي  املصادر  استفادت 
يف  االجتماعي  التواصل  وشبكات  االتصال  وسائل 
ز ذلك وجود  التأثير يف اآلخرين ونشر توجهاتها، وقد عزَّ
ل نشاطاتهم.  "املتطرفني املتأثرين بعنف البيئة" وفعَّ

حوادث اإلرهاب  
يرصد التقرير أن عدد حوادث اإلرهاب التي جرت يف 
الواليات املتحدة األمريكية عام 2019م قد بلغ عددها 
"44 حادًثا"، ويقترب هذا العدد من األعداد املرصودة 
و2017م،  و2016م،  2015م،  السابقة:  السنوات  يف 
و2018م، حيث بلغت على الترتيب: "37، و43، و50، 
عن  التفاصيل  بعض  التقرير  وأعطى  حادًثا.  و46" 
أمثلة من احلوادث شملت "9 حوادث" على مستوى 
والية  مستوى  على  حوادث"  و"6  الواليات"،  "جميع 

نيوجيرسي. وعرض لها فيما يأتي: 
حوادث على مستوى الواليات املتحدة 

األمريكية
عــرض التقريــر حــوادث 2019م "التســعة" مرتبــًة 
زمنّيًــا تبًعــا لتاريــخ حدوثهــا، وفيمــا يأتــي بعــض 

بشــأنها: املالحظــات 
ذ األحداث الثالثة األولى التي جرت يف كلٍّ    نفَّ

من "إسكونديدو يف 24 مارس، وسان دييغو 

يف 27 إبريل، وتينيسي يف 20 يونيو" أفراٌد 
وكذلك  األبيض"،  الِعرق  تفوق  "متطريف  من 
"الباسو يف  الذي جرى يف  السادس  احلدث 
د التقرير أن هذه األحداث  3 أغسطس". وأكَّ
ترتبط بالهجوم على املسجدين يف نيوزيالندا 
نفسه،  العام  من  مارس   15 يف  وقع  الذي 
كان  إذ  جريًحا،  و50  قتياًل   51 عن  وأسفر 
وملهًما  ومشجًعا  حافًزا  نيوزيالندا  حادث 
ذوا  ملعتنقي أفكار "تفوق الِعرق األبيض" لينفِّ

هذه األعمال اإلرهابية. 
من    أفراد  واخلامس  الرابع  احلادثني  ارتكب 

ذ احلادث السابع أحد  "متطريف الفوضى"، ونفَّ
"متطريف املواطن املستقل". وكال الفصيلني من 
أمريكا،  القائم يف  للنظام  املعادين  املتطرفني 

ويستخدمون العنف سعًيا لتغييره. 
وكان احلادث الثامن "عرقّيًا" كاحلوادث األولى،   

"املتطرفني  تنفيذ  من  املرة  هذه  كان  لكنه 
دولة خاصة  الراغبني يف  السود"  االنفصاليني 
بأبناء الِعرق األسود. أما احلادث التاسع واألخير 

فقد ارتكبه شخٌص غير معروف االنتماء.
حوادث على مستوى والية نيوجيرسي

إرهابية"،    حوادث  "ستَة  التقرير  استعرض 
مصدرها والية نيوجيرسي عام 2019م، وفيما 

يأتي مالحظات عن هذه احلوادث:
اإلرهابية    احلوادث  من أصل  "ثالثة حوادث" 

تفوق  "متطرفو  فيها  اتُّهم  املطروحة،  الستة 
الِعرق األبيض".

"حادثان" حمال تأثيًرا خارجّيًا. اتُّهم بأحدهما   
أحد أفراد "متطريف عنف البيئة احمللية"، واتُّهم 
باحلادث اآلخر فرٌد يُعتقد أنه ذو صلة "بحزب 

اهلل اإلرهابي" اللبناني.

"حادث واحد" تضمن تنفيذ هجوم من شخصني   
من "متطريف االنفصاليني السود"، وأسفر عن 

ضحايا بينهم الشخصان املهاجمان.

تقييم مخاطر اإلرهاب
م التقرير مخاطر املصادر إلى ثالثة مستويات  قسَّ
عن  ناجتة  ُمحتملة  حوادث  وقوع  لتوقعات  تبًعا 
"مرتفع"،  مستوى  املستويات:  وهذه  املصادر.  هذه 
"منخفض". وفيما  ثُم مستوى  "متوسط"،  ومستوى 

يأتي بعض املالحظات على نتائج التقييم:
جرى تقييم مصدرين فقط ليكونا عند املستوى   

عنف  "متطرفو  وهما:  املخاطر؛  من  "املرتفع" 
البيئة احمللية"؛ و"متطرفو تفوق الِعرق األبيض". 

عند املستوى "املتوسط" من املخاطر، وضع التقرير   
وتشمل:  سياسية  منها  أربعة  مصادر،  خمسة 
متطريف "الفوضى، ومعاداة احلكومة األمريكية، 
للحكومة  املعادية  وامليليشيا  املستقل،  واملواطن 
االحتادية". ويُضاف إلى ذلك املصدر اخلامس 
الذي يرتبط مبتطريف "الِعرق األسود" الساعني 

إلى االنفصال عن الواليات املتحدة.
املستوى    عند  وُضعت  التي  املصادر  انقسمت 

املنخفض إلى قسمني: قسم يرتبط باملصادر 
"متعددة األفكار والدوافع"، ويبلغ عددها ثالثة 
مصادر، تضم متطريف "حقوق احليوان، ومعاداة 
اإلجهاض، والتركيز على عدم تلوث البيئة"، ثُم 
هناك قسم ثاٍن يشمل جميع املصادر التي "ترفع 

شعارات إسالمية".
وجتدر اإلشارة إلى أن أي تقييم للمخاطر يستند 
لكن  املستقبل.  توقعات  وإلى  املاضي  أحداث  إلى 
أن  ميكن  مفاجآت  ورمبا  مستجدات  دائًما  هناك 
تُؤدِّي إلى تغيير التقديرات. وعلى ذلك، ال بُدَّ من 
متابعة مستمرة ملا يجري، مقرونة بعمل دؤوب للحدِّ 

من مخاطر اإلرهاب احملتمل. 

 تقييم مستوى خطر مصادر اإلرهاب

خطر مرتفع

متطرفو عنف البيئة احمللية
متطرفو تفوق العرق األبيض

متطرفو الفوضى
متطرفو ُمعاداة احلكومة

متطرفو االنفصاليني السود 
متطرفو امليليشيا )قوات 

شبه عسكرية(
متطرفو املواطن املستقل

خطر منخفضخطر متوسط

متطرفو حقوق احليوان
متطرفو العداء لإلجهاض

متطرفو البيئة

منظمات ترفع شعارات 
إسالمية

حركات اجتماعية متطرفة

حركات ُمشوهة لإلسالم

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب- 9 -



)OIET( ولي لدراسات اإلرهاب المرصد الدَّ

ة سنوية تنشُر نتائَج ُمجديًة ومبتكرة بشأن القضايا  هي مجلَّ
األخالقية واالجتماعية والسياسية والقانونية املتعلِّقة باألمن 
أنحاء  جميع  من  أمثلة  باستخدام  السيبرانية،  واحلروب 
العالم. وتشمل موضوعاُت املجلة اجلوانَب التقنية، وقضايا 
املتصلة  احلكومية  والقضايا  االجتماعية،  والقضايا  اإلدارة، 

باحلرب السيبرانية واإلرهاب. 
ومن أهمِّ أبواب املجلة وموضوعاتها: الرصد، وإدارة األَزمات، 
اإللكتروني،  واإلرهاب  اسة،  احلسَّ التحتية  البنية  وحماية 
واحلرب السيبرانية، والعصيان املدني اإللكتروني، والقضايا 
األخالقية والسياسية والقانونية واالجتماعية املتعلِّقة باألمن، 
واحلوكمة واألمن، والقرصنة، وأمن الوطن، وتأثير التقنيات 

األمنية اجلديدة، وإدارة املعلومات، وأمن املعلومات، والضوابط 
اإللكتروني،  واالستغالل  التالعب  وأساليب  القانون،  وتطبيق 
ونُظم التعريف الوطنية، واألمن القومي، واخلصوصية، وحماية 

املجتمع، وحقوق الفرد، والهندسة االجتماعية، واإلرهاب.
باألمن،  املتعلِّقة  املوضوعات  استكشاف  على  املجلة  وتعمل 
السيبرانية  احلرب  موضوع  يف  بحثية  مناقشات  وإقامة 
واإلرهاب؛ باستهداف عدد من اخلبراء والباحثني واملمارسني 
العسكريني،  واملهنيني  احلكوميني  واملسؤولني  واألكادمييني 
صني يف هذا الشأن. وكذلك تتيح املجلة  وغيرهم من املتخصِّ
والسياسات  والتقنية،  البشرية،  القضايا  ملناقشة  منتًدى 

املتعلِّقة باحلرب السيبرانية واإلرهاب. 

)IJCWT( ولية للحرب السيبرانية واإلرهاب المجلة الدَّ
دوريات

بـإرادة مجموعـة  أُقيـم  إسـباني  بحثـي  هـو مركـٌز 
إنشـاء  إلـى  الهادفـة   )COVITE( اإلرهـاب  ضحايـا 
منظمـة لتعزيـز املشـاريع البحثيـة والدراسـات التـي 
تُعنـى مبنـع التطرف العنيف واإلرهاب، وتسـعى إلى 
إلـى  املرصـد  ويرمـي  الدميقراطيـة.  املبـادئ  نشـر 
وليـة بشـأن  دعـم البحـوث والدراسـات الوطنيـة والدَّ
اإلرهـاب، وإعـداد دراسـات البحـوث اإلسـتراتيجية 
وحتقيًقـا  العنيـف.  التطـرف  منـع  علـى  القائمـة 
ـة جلمـع  لهـذه الغايـة يعمـل املركـُز علـى إيجـاد ِمنصَّ
واملؤسسـات  واجلامعـات  والدارسـني  الباحثـني 
ـة، التـي تتفـق مـع مبدئه التأسيسـي  ـة واخلاصَّ العامَّ
األخالقيـة  الشـرعية  نـزع  علـى  القائـم  الرئيـس 

لإلرهـاب. والتعليميـة  واالجتماعيـة 
واملهنيـني  العلمـاء  مـن  مجلًسـا  املرصـد  يضـمُّ 
مـون خبراتهـم  يقدِّ الذيـن  املشـهورين  صـني  املتخصِّ
وليـة  والدَّ الوطنيـة  اإلعـالم  لوسـائل  ومعارفهـم 

وتقاريـره  حتليالتـه  مـن  االسـتفادة  يف  الراغبـة 
وإن  العنيـف.  والتطـرف  اإلرهـاب  بشـأن  السـنوية 
ـة املرصـد الرئيسـة يف مجـال مكافحة اإلرهاب  مهمَّ
تقـوم علـى تطويـر البحـوث والتحليـالت التي تُسـِهم 
وإنـكار  املناسـب،  سـياقه  يف  اإلرهـاب  وضـع  يف 
شـرعيته علـى أيِّ حـال مـن األحـوال، إضافـة إلـى 
صـات  التخصُّ مختلفـة  عامليـة  اسـتجابات  وضـع 
كثيـًرا  املتناميـة  العامليـة  الظاهـرة  هـذه  للحـدِّ مـن 

األخيـرة.  اآلونـة  يف 
يُصدر املرصد تقاريَر تُسلط الضوء على اجلماعات 
اإلرهابيـة األكثـر إثـارةً للرعـب يف العالـم وتصنيفهـا، 
وجـاء يف تقريـره األخيـر أن حركـة طالبـان األفغانيـة 
هـي األكثـر دمويـة، فقـد قتلـت 2589 شـخًصا، يليهـا 
داعـش التـي قتلـت 1196 شـخًصا، فحركـة الشـباب 
الصوماليـة التـي قتلـت 539 شـخًصا، فجماعـة بوكو 

حـرام التـي قتلـت 537 شـخًصا.

ويف تقريـره عـام 2019م، الـذي أجنـزه بتعـاون مـع 
األمنيـة  األجهـزة  أن  كشـف  اإلسـبانية،  احلكومـة 
ذت السـنة املاضية 25  واالسـتخباراتية اإلسـبانية نفَّ
عمليـًة أمنيـة يف مكافحـة اإلرهـاب، انتهـت باعتقـال 
58 مشـتبًها فيهـم، 29 منهـم تطرفـوا يف السـجون.
تُعنـى  حتليليـًة  مقـاالٍت  املرصـُد  وينشـر  هـذا، 
بإسـتراتيجيات الـدول يف مكافحـة اإلرهـاب، وذلـك 
املقارنـة،  محـلِّ  للـدول  األمنيـة  باملقاربـة  بربطهـا 
وعوامـل أخـرى مختلفـة ذات طابـع سياسـي وأمنـي 

واقتصـادي واجتماعـي ودينـي وفكـري وثقـايف. 
بالكثيـر  فيزَخـر  للمركـز  اإللكترونـي  املوقـُع  أمـا 
مـن البحـوث واملقـاالت املتميـزة الرصينـة املتعلِّقـة 
يف  ُصنِّفـت  وقـد  واإلرهـاب.  العنيـف  بالتطـرف 
ـة،  العامَّ االتصـاالت  رئيسـة:  خبـرة  مجـاالت  سـتة 
والعدالـة، وعلـم االجتمـاع، وعلـم النفـس، والتاريـخ، 

ولـي.  الدَّ واإلرهـاب 
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م الكتـاب حتقيًقـا شـاماًل عـن  يقـدِّ
اإلرهـاب احلديـث والبيئـة اإلرهابيـة 
د  متعـدِّ نهًجـا  ويسـتخدم  العامليـة، 
التخصصـات، ويناقـش مجموعـًة من 
دراسـات احلالـة العامليـة؛ من العقيدة 
الفكريـة لداعـش، إلـى إطـالق النـار 
يف أورالنـدو الـذي وقـع ضحيتـه 49 
إيـران  يف  اإلرهـاب  ويتنـاول  قتيـاًل. 
اء برؤية عميقة  وباكستان، ويُزوِّد القرَّ
ولـي، منذ ظهوره  للعنـف اإلرهابـي الدَّ
حتـى األحـداث اجلاريـة اليـوم. ويعـدُّ 
الكتـاب مراجعـًة لـألمم واألشـخاص 
واجلماعـات )احلـركات( الذيـن طاملـا 
ارتبطت نشاطاتهم بالعنف اإلرهابي.
وتشـمل موضوعاتـه الرئيسـة أسـبابَ 
اإلرهـاب، والعنـَف اإلرهابي واإلعالم، 
واإلرهـاَب  السـيبراني،  واإلرهـاَب 
ونظريـَة  االجتماعـي،  النـوع  حسـب 

الذئاب املنفردة، ومسـتقبَل اإلرهاب 
والباحثـني  الدارسـني  إلـى  ـه  ويتوجَّ
األمنيـة  الشـؤون  يف  صـني  واملتخصِّ
وقضايـا  اإلرهابـي  االجتمـاع  وعلـم 
العـدل، بتعريف اإلرهاب يف عصرنا 

احلالـي.
الكتـاب  فصـول  بعـض  وتتقصـى 
بـني  سـيَّما  وال  الفكـري،  العنـف 
قطبـي اليسـار واليمـني، املتصارعـني 
ـد علـى مـدى القرنـني  علـى نحـو معقَّ
بإسـهاب  الزمـان. كمـا عرضـت  مـن 
للعنـف السياسـي القائـم علـى النـوع 
عـن  النقديـة  والدراسـة  االجتماعـي 
العالقـة الوشـيجة بـني النـوع والعنـف 
املغامـرات  بـني  والفـروق  السياسـي، 
ونظريـات  واإلرهـاب،  اإلجراميـة 
يف  يُسـهم  ممـا  اإلرهـاب؛  مسـتقبل 
متكـني القـارئ مـن إجـراء تقييمـات 

نقديـة تستشـرف االجتاهاِت والعوامَل 
تقلـص  يف  تسـاعد  أن  ميكـن  التـي 

اإلرهـاب. مسـتقبل 
مـن  مجموعـًة  الكتـاب  ويسـتعرض 
البيئـات  لتقييـم  النظريـة  النمـاذج 
هـذه  وتطبيـق  لإلرهـاب،  احلاضنـة 
اجتاهـات  أي  العتـراض  النمـاذج 
م  ويقـدِّ لـه،  مسـتحدثة  أو  ناميـة 
األوضـاع  لتقييـم  نظرّيًـا  منوذًجـا 
بعـد انخفـاض احلمـالت اإلرهابيـة 
فـإن   ، ثـمَّ ومـن  عليهـا.  القضـاء  أو 
الدارسـني  علـى  ل  يُسـهِّ الكتـاب 
دورات  يف  واملشـتركني  والباحثـني 
فيمـا  ضالتهـم  يجـدوا  أن  مهنيـة 
مثـل  دة،  محـدَّ مبوضوعـات  يتصـل 
واألمـن  الوطنـي،  واألمـن  اإلرهـاب، 
ولي، واإلدارة اجلنائية، والصراع  الدَّ

العسـكري.  السياسـي، والصـراع 

مـن  عـدًدا  الكتـاُب  هـذا  يعـرض 
النقاشـات لإلجابة عن أسـئلة بعينها، 
الروابـُط  مـا  املثـال:  سـبيل  علـى 
األصوليـة  بـني  والعمليـة  املفاهيميـة 
الَعالقـات  أنـواُع  ومـا  واإلرهـاب؟ 
التـي ينبغـي تعزيُزهـا بـني احلكومـات 
واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية؟ 
يف  احلكومـة  برامـُج  جنحـت  وهـل 
نسـبُة  تُقـاس  وكيـف  ذلـك؟  حتقيـق 
النجـاح أو اإلخفـاق؟ وهـل باإلمـكان 
اسـتعارةُ منـاذَج ناجحـٍة يف مجـاالت 
ـي، لتطبيقهـا  أخـرى، كاملجـال الصحِّ
مكافحـة  حقـل  يف  ومتكيِّفـة  لـة  معدَّ

واإلرهـاب؟ العنيـف  التطـرف 
ة أمـــام  يـــات املســـتمرَّ ويبـــنيِّ التحدِّ
منظمـــات مكافحـــة التطـــرف العنيـــف 
ومكافحـــة اإلرهـــاب، وفـــَق حتليـــل 
مجموعـــة متنوِّعـــة مـــن وجهـــات النظـــر 
ر مـــن  األكادمييـــة واملهنيـــة. ويحـــذِّ
ـــم التطـــرف  ـــي منـــوذج طـــارئ لفه تبنِّ

العنيـــف دون النظـــر بعـــني ناقـــدة 
ـــدوُل  ـــا ال ـــي اتخذته ـــى األســـاليب الت إل
اإلرهـــاب  ظاهـــرة  مـــع  للتعامـــل 
ـــني  ـــرة الباحث ـــة. ويف ضـــوء خب العاملي
ـــذي  ـــة ومنفِّ ـــن احلكوم واملمارســـني م
د الكتـــاُب  القانـــون والعســـكريني، يحـــدِّ
م  مواقـــع اإلخفاقـــات الســـابقة، ويقـــدِّ
ـــح هـــذه األخطـــاء.  إرشـــادات لتصحي
تُعنـى الكاتبـة سـتيفاني فـون هالتكي 
مبقـدار فاعليـة قوائـم ِنقـاط الضعـف 
التعميـة  وتقنيـة   )CVE( والثُّغـرات 
نظـر  وجهـة  مـن   ،)CT( "التشـفير 
كنديـة وعامليـة. ويسـأل هـل باإلمـكان 
برامـَج  إلنشـاء  الـدول  بـني  التعـاوُن 
متعـددة األطـراف أكثر تطـوًرا لتجنُّب 
أخطـاء سـابقة، وتشـمل قـوى أمنيـة، 
اجتماعيـة  ومنظمـات  وقانونيـة، 
ومدنيـة؟ ومع ازدياد االهتمام احمللِّي 
تـرى  اإلرهـاب،  مبكافحـة  ولـي  والدَّ
الكاتبـة أن مسـار البحـوث متَّسـٌق مع 

واإلرهـاب  العنيـف  التطـرف  تطـور 
منـذ 11 سـبتمبر، بـدًءا بالتهديـدات 
احمللِّيـة وانتهـاًء باملقاتلـني األجانـب، 
إال أن هـذه البحـوث لـم تترَجـم إلـى 

سياسـات عمليـة. 
املسـتفيض  البحـث  علـى  واعتمـاًدا 
الشـائعة،  األسـاطير  الكتـاُب  د  يبـدِّ
النتائـج  ذاَت  التكتيـكاِت  ويسـتبعد 
العكسـية، يف حني يثني على جتاِرب 
السياسـاُت  فيهـا  أدَّت  التـي  البـالد 
ومـع  املنشـود.  النحـو  علـى  عملهـا 
املنظمـات  بعـض  تأثيـر  تراجـع 
أخـرى  منظمـاٌت  تنشـأ  اإلرهابيـة، 
ي جهاز  وتزدهـر، مـا يزيـد مـن حتـدِّ
التهديـدات  مـع  التكيُّـف  الدولـة يف 
الكتـاب  يسـعى  وبذلـك  املتغيِّـرة. 
تنظـر  التـي  الطريقـة  تغييـر  إلـى 
بهـا احلكومـاُت وصنَّـاع السياسـات 
وكيفيـة  األمنيـة  التهديـدات  إلـى 

معهـا.  التجـاوب 
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يف  األوَل  الــدفــاع  خــطَّ  الــشــرطــُة  تكون  مــا  غالًبا 
ظاهرة  تنامي  ومع  اإلرهابية.  للهَجمات  ي  التصدِّ
كبيرة.  يــاٍت  حتــدِّ الشرطة  ضبَّاُط  يواجه  اإلرهــاب 
ومن هنا برزت احلاجُة إلى تعزيز فهم املوظفني يف 
صات بني األمن  دة التخصُّ هذا القطاع للروابط متعدِّ
الوطنية  الدوائر  مستوى  على  اإلرهــاب،  ومكافحة 

ولية على حدٍّ سواء.  والدَّ
وترمي دورةُ الدراسات العليا اإللكترونية يف اإلرهاب 
ــاط الشرطة  ــد ضــبَّ ــزوي ــن إلـــى ت ــ والــشــرطــة واألم
اإلرهاب  مكافحة  يف  للمساعدة  الالزمة  باملهارات 
بقضايا  االهتمام  إلــى  إضافة  ولية.  الدَّ واجلــرائــم 
واالستجابة  االســتــخــبــارات  مثل  ولـــي،  الـــدَّ األمـــن 
الدارسون  وسيتناول  اجلنائية.  والعدالة  العسكرية 

وحتديد  بهم،  احمليط  األمني  الوضع  حتليَل  أيًضا 
وظيفة الشرطة املجتمعية يف مكافحة التطرف.

يقوم املنهج على توفير رؤية شاملة للقضايا احلالية 
التي تواجه قطاع األمن وقوات الشرطة. ومع زيادة 
ا ونوًعا، يحتاج املختصون إلى  التهديد اإلرهابي كّمً
فهم أعمق جلهود قوى األمن يف مكافحة اإلرهاب. 
هي:  دراسية،  رات  مقرَّ سبعة  على  املنهج  ويشتمل 
واألمنية  العسكرية  االستجابات  أمنية،  دراســـات 
الشرطة  استجابات  واملجتمع،  الشرطة  لإلرهاب، 
املعلومات  حتليل  الــعــنــيــف،  للتطرف  املجتمعية 
اجلرمية  يف  املــعــاصــرة  القضايا  االستخباراتية، 
والسالمة واألمن، إضافًة إلى أطروحة عن اإلرهاب 

واألمن والشرطة. 

ماجستير اإلرهاب والشرطة واألمن

دورة تدريبية في مكافحة اإلرهاب: المقاتلون األجانب

املتعلِّقة  للقضايا  واضًحا  فهًما  الدورةُ  هذه  م  تقدِّ
بالتطرف العنيف بدوافَع دينية، وتعرض إستراتيجيات 
يف  الصعاب  ل  لتحمُّ املهارات؛  وبناء  املرونة  لتعزيز 

املجتمعات واملدارس.
اإلرهابية  األحداث  فهم  على  الدورةُ  هذه  تساعد 
مها خبراءُ لشرح ُسبل  وعواقبها، وقصص اجلناة. ويقدِّ
اإلرهابيني الجتذاب الناس إلى التطرف، واالنخراط 
يف العنف اإلرهابي، وتعريف التطرف وأنواعه، فضاًل 
لتعزيز  برنامج  تطوير  على  مني  املتقدِّ مساعدة  عن 

مرونة املجتمعات جتاه التطرف واإلرهاب.
مبوضوعات  أسابيع  ثالثة  مدار  على  الدورة  تُعنى 
ها: تعريف التطرف العنيف احلالي وأنواعه،  عدة، أهمُّ

العنيف يف  التطرف  واالختالف بني  التشابه  وأوجه 
مختِلف البلدان ومناطق العالم، وكيفية ظهور التطرف 
العنيف، وما األساليُب النظرية الرئيسة لتحليله، وكيف 
ترتبط باحلاالت على أرض الواقع، وملاذا يصبح بعُض 
الناس عنيفني أكثر من غيرهم، وما الطرُق املمكنة 
ملواجهة التطرف والعنف، وما الفرُق بني التطرف عبر 
تعزيُز  وكيف ميكننا  السيبراني،  واإلرهاب  اإلنترنت 

مرونة املجتمعات ملواجهة التطرف العنيف.
االجتماعيني،  صني  املتخصِّ الدورةُ  هذه  تستهدف 
واجلهات املؤثِّرة يف املجتمع املدني، واملمارسني واملعلِّمني 
التطرف  والصحفيني، والعاملني يف مجال مكافحة 

ني بهذا املجال.  العنيف، واملواطنني املهتمِّ

فهم التطرف العنيف
ين والعنف القائم على أساس الدِّ

ووكالة  القضائي  للتدريب  األوروبية  الشبكة  تقيم 
 )CEPOL( االحتاد األوروبي للتدريب على إنفاذ القانون
دورةً تدريبية يف مكافحة اإلرهاب. ترمي الدورة إلى 
املقاتلني  لتحديد  اآلتي: وضع حلٍّ مشترك  حتقيق 
األجانب، إنشاء خريطة استخباراتية للمقاتلني األجانب 
وإليها،  النزاع  مناطق  من  السفر  طرق  على  بناًء 
وحتديد املخاطر عند احلدود والثُّغرات يف ممارسة 
املقاتلني،  هؤالء  حتركات  ملنع  التشغيلية  التدابير 
وسلطات  القضائية  السلطات  بني  التعاون  حتسني 
إنفاذ القانون والوكاالت يف قضايا مكافحة اإلرهاب 

عبر احلدود.
يشرف على الدورة خبراءُ ميثِّلون عدًدا من وكاالت 
أوروبية إلنفاذ القانون، وهي: وكالة االحتاد 

األوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، ويوروجست 
م املمثلون سلسلًة من  )Eurojust(، ويوروبول. يقدِّ

مراجعة  يف  العمل؛  وحلَقات  التدريبية  اجللسات 
يف  االستداللية  يات  والتحدِّ التحقيق  تقنيات 
باستخدام  ة  خاصَّ عناية  مع  اإلرهاب،  قضايا 
يف  ة  مهمَّ أدلًة  بوصفها  االستخباراتية  املعلومات 
احتماالت  وحتليل  اجلنائية،  اإلجراءات  حتسني 
طرق معاجلة استخدام اإلنترنت ألغراض جتنيد 
املتعلِّقة  اإللكترونية  األدلة  عن  والبحث  املقاتلني، 
وحفظها،  وجمعها  املقاتلني،  وجتنيد  بالتطرف 
وتطبيق  املشترك،  الفهم  بشأن  اخلبرات  وتبادل 
ية )SIS( ألغراض مكافحة  جهاز االستخبارات السرِّ

اإلرهاب. 

14 سبتمبر 2020م

16 نوفمبر 2020م

جامعة جون مورس يف ليفربول

)EUI( معهد اجلامعة األوروبية

رابط التقدمي

رابط التقدمي

9 سبتمبر 2020م
الشبكة األوروبية للتدريب القضائي رابط التقدمي
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