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ورشة عمل تجمع التحالف
بمركز الملك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية

استقبل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء املوافق 
11 أكتوبر2022م وفداً إعالمياً عسكرياً من دول مجلس التعاون اخلليجي.

وإجنازات  أعمال  أهم  عن  إيجاز  إلى  العسكري  اإلعالمي  الوفد  واستمع 
لتنفيذ  عليها  يقوم  التي  واإلستراتيجيات  املختلفة  مجاالته  يف  التحالف 
مبادراته املعنية مبحاربة اإلرهاب، ودوره يف محاربة الفكر املتطرف وتنسيق 
الفكرية  املبادرات  خالل  من  اإلرهابية  التوجهات  ملجابهة  اجلهود  كافة 

واإلعالمية ومحاربة متويل اإلرهاب ومواجهته ميدانياً.. يتبع ص10.

التحالف يستقبل وفدًا إعالميًا عسكريًا 
من دول مجلس التعاون الخليجي

والثالثاء  االثنني  يومي  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  أقام 
املوافق 24-25 أكتوبر 2022م يف مقره، ورشة العمل املعنية بالعمل اإلغاثي، 
وذلك بالتعاون مع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، وكان ذلك 
بحضور أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب اللواء الطيار 

الركن محمد بن سعيد املغيدي وممثلي الدول األعضاء يف التحالف.

آلية مكافحة االستغالل اإلرهابي ألموال  العمل  ناقش اجلانبان خالل ورشة 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  يعي  حيث  اخليري،  العمل 
االستغالل اإلرهابي ألموال العمل اخليري كونه إحدى الُسبل املتبعة يف متويل 
العمل اإلجرامي اإلرهابي؛ وانطالًقا مما سبق فقد حرص مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية على وضع حوكمة شديدة وعالية، باإلضافة إلى 
العديد من اإلجراءات التي من شأنها جتفيف منابع متويل اإلرهاب وقطع كافة 

الطرق املمكنة للحيلولة دون وصول تلك املبالغ لغير مستحقيها. يتبع ص8.

قلَّد أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم اخلميس 
الركن  العقيد  التحالف ملمثل بوركينافاسو  2022م نوط  13 أكتوبر  املوافق 
عبدو ديالو؛ وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله يف التحالف وتكرمًيا جلهوده 
املبذولة، ويأتي ذلك تنفيًذا ألوامر صاحب السمو امللكي رئيس مجلس وزراء 

دفاع دول التحالف.
اجلدير بالذكر بأن نوط التحالف مُينح لكافة ممثلي الدول يف حال انتهاء 

فترة عملهم بالتحالف ومعه براءة النوط وهي عبارة عن شهادة معتمدة. 

األمين العام للتحالف
د نوط التحالف لممثل بوركينافاسو ُيقلِّ
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 نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي
العسكري لمحاربة اإلرهاب



فعاليات التحالف

أقاَم التحالف اإلسالمي العسكـــري حملاربــة اإلرهاب فــي مقره، يـــوم االثنني 
املوافق 31 أكتوبر 2022م، محاضرة إعالمية بعنوان: )دور اإلعالم يف محاربة 
سعادة  متها  قدَّ االجــتــمــاعــي(،  التواصل  وســائــل  والتطرف يف عصر  ــاب  اإلرهـ
الدكتورة/ إميان أحمد رجب؛ رئيس وحدة البحوث األمنية يف مركز األهرام 

للدراسات األمنية والعسكرية.  
مستقبل  حــول  هــام  بتساؤل  محاضرتها  رجــب  إميــان  الــدكــتــورة  وافتتحت 
وتأتي  اإلرهــاب؟  مكافحة  من  اليوم  موقفنا  أين  وهو  اإلرهابية  التنظيمات 
العديد  لسعي  نتيجة  الدكتورة  سعادة  قالت:  كما  تبعاً  السؤال  هذا  أهمية 
من املختصني مبجال محاربة اإلرهاب للحديث عن أن اإلرهاب بدأ يضعف 
وأوشك على االنتهاء، تزامًنا مع انتشار جائحة كورونا، ولكن يف واقع األمر أن 
هذه اجلماعات أثناء اجلائحة استعادت أنفاسها، ورسمت خطِطها؛ استعداًدا 
مؤشر  وبحسب  مستحدثة.  وأساليب  جديد  بإرهاب  العالم  ملواجهة  وتأهًبا 
إلى  يشيـــر  فــإنه  والســالم  االقتصـاد  مركز  عن  الصادر  العاملي  اإلرهــاب 

دور اإلعالم في 
محاربة اإلرهاب 

والتطرف
في عصر وسائل 

التواصل االجتماعي

إلى تزايد أعداد الضحايا  العمليات واحلوادث اإلرهابية، باإلضافة  استمرار 
واجلرحى جراء تلك العلميات، وأوضح املؤشر بأن التنظيمات اإلرهابية تشن 
هجماتها جتاه املؤسسات واجلهات احلكومية والعسكرية والبنية التحتية رغبًة 

يف إحداث أكبر عدد ممكن من الضحايا واملصابني. 
اإلرهاب  العمل اإلعالمي يف محاربة  دور  الدكتورة خالل احملاضرة  وطرحت 
اإلرهــاب  مبكافحة  الصلة  ذات  اإلعالمية  األدوات  وأهــم  العنيف  والتطرف 
استخدام  يف  الدولية  اخلبرات  إلى  إميــان  الدكتورة  تطرقت  كما  والتطرف، 
األدوات اإلعالمية يف مكافحة اإلرهاب واجلماعات اإلجرامية وماهّية الدروس 

املستفادة لدول العالم اإلسالمي.
التواصل  وسائل  دور  تنامى  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجي  للتطور  نتيجة 
االجتماعي ووجدت التنظيمات اإلرهابية أرًضا خصبة، حيث قامت باستغالل 
االتــصــال  وســائــل  واســتــخــدام  املــتــاحــة،  والتقنية  العلمية  اإلمــكــانــيــات  كــافــة 
تهديدهم  أو  بهم،  الضرر  واإلنترنت، بهدف تخويف وترويع اآلخرين، وإحلاق 
والدمار، ألهداف فاسدة  الفوضى  البالد ونشر  التنمية يف  وتدمير مرتكزات 
ومنحرفة ونشر اإلشاعات الكاذبة بني العامة، مما يؤدي لنشر اخلوف والهلع 

بني اجلمهور.
وأوضحت الدكتورة يف معرض ذكر أنواع الكيانات اإلرهابية يف الوقت الراهن 
أن هناك نوعان من الكيانات اإلرهابية؛ وهما: )الكيانات التقليدية، واإلرهاب 
اجلديد(، ويقصد بالكيان األول الذي يوجد به هيكلة إدارية واضحة، بحيث 
ميكن تتبعه من قبل قوات مكافحة اإلرهاب، وإمكانية حصره من قبل اجلهات 
املعنية بإصدار التقديرات والتقارير املعلوماتية عن خرائط الكيانات اإلرهابية 

يف العالم. 
والكيان اآلخر هو اإلرهاب اجلديد، وتُشير الدكتورة إميان رجب إلى أنه ظهر 
على الساحة املتطرفة إرهاب جديد يُطلق عليه "إرهاب بال قيادة" ويقصد بهذا 

اإلرهاب أن من ينفذ الهجوم اإلرهابي إحدى ثالث أنواع:
الذئب املنفرد: وهو شخص قائم بذاته، وال يتبع كيان إرهابي تقليدي، ويتميز 
كذلك  وينفرد  والسياسية،  املتطرفة  األفكار  من  مزيج  وهي  اخلاصة  بأفكاره 

بعملية التخطيط وتنفيذ العمليات اإلجرامية، بالرغم من إمكانياته احملدودة.
اخلاليا الصغيرة: تتشكل هذه اخلاليا غالًبا عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
 8 من  أعضائها  عدد  ويتكون  اإلعــالم،  تكنولوجيا  على  تركيبتها  يف  وتعتمد 
أشخاص كحد أقصى، وتتميز هذه اخلاليا بتنوع طبيعة األعضاء اجلغرافية، 
إال أن إمكانياتها العسكرية ومصادر متويلها محدوًدا، وال تتخطى عملياته 3 

عمليات إرهابية، وهي مستقلة وال تتبع كيان تقليدي إرهابي.
نتيجة  التسمية  وجاءت هذه  عام،  بشكل  املرأة  بها  ويقصد  الــســوداء:  األرملة 
حيث  من  املنفرد،  الذئب  مجرى  النوع  هذا  ويأخذ  بالسواد،  املغطى  للباسها 
طبيعة األفكار املتطرفة وحتركاتها وإمكانياتها احملدودة، كما أنها ال تتبع كيان 

تقليدي إرهابي.
كما بينت الدكتورة إميان العالقة بني اإلعالم واإلرهاب قائلة: أن العالقة بني 
اإلعالم واإلرهاب تعتبر اليوم مرتبطة بتحول نشاط اجلماعات اإلرهابية خالل 
السنوات املاضية على شبكة اإلنترنت لكونها أحد وسائل تكنولوجيا اإلعالم 
حيث ميكن استخدام اإلعالم من خالل اجتاهني مختلفني، األول يف استخدامه 
األدوات  تطورت  وقد  اإلرهــاب.  ملكافحة  كأداة  واألخر  اإلرهــاب،  لدعم  كأداة 
اإلعالمية للتنظيمات اإلرهابية نتيجة للتغيرات التقنية بدًءا باملنشورات الورقية 
االجتماعي؛  التواصل  منصات  يف  انغماسها  إلى  وصــوالً  الكاسيت،  وأشرطة 

نظًرا لكونها األكثر شعبية يف جميع أنحاء العالم بهدف بث أفكاره املتطرفة. 
الكيانات  ممارسات  يف  اجلــاري  التحول  من  نوعان  احملاضرة  واستعرضت 

اإلرهابية يف املجاالت اإلعالمية، وهي كاآلتي:
النوع األول: مرتبط بإستراتيجيات التخطيط للعمليات اإلرهابية وإستراتيجيات 
نت تكنولوجيا اإلعالم اجلماعات اإلرهابية يف  جتنيد األعضاء اجلدد، حيث مكَّ
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التقنية  تطور  ظل  ويف  العالم،  مناطق  بعض  ويف  أوروبــا  يف  التجنيد  عمليات 
احلديثة أصبحت عملية التجنيد تستغرق أسبوعني فقط.

النوع الثاني: يتعلق بألعاب الفيديو الرقمية، والتي تتيح جتربة فريدة للعملية 
نظًرا  اإللكترونية؛  األلعاب   )Twitch( و   )STEAM( منصتا  وتتصدر  القتالية، 
 120 شهرّيًا  مستخدميها  أعداد  تتراوح  حيث  املستخدمني،  من  الهائل  للعدد 
مليون مستخدم، وتأتي خطورتها من حيث االعتياد على ممارسة العنف لكونها 

قائمة على األسلحة واملتفجرات والتخطيط وتنفيذ العمليات القتالية.
وأشارت الدكتورة إميان يف هذا اجلانب إلى أهم اخلبرات الدولية يف توظيف 
التواصل االجتماعي يف محاربة اإلرهاب، من حيث أهمية  تكنولوجيا وسائل 
االستفادة من التجارب الدولية يف مجال مكافحة اإلرهاب واآلليات املتعبة جتاه 
التصدي ملكافحة األفكار املتطرفة، وفيما يلي عدد من النماذج العاملية يف آلية 

املكافحة التي ذكرتها احملاضرة:

 التجربة األلمانية: منصة مراقبة التحول للراديكالية
أجل  من  البحثية  واملؤسسات  املدني  املجتمع  منظمات  جتمع  منصة  وهــي 
الذكاء  تكنولوجيا  باستخدام  واإلرهاب  الراديكالية  نحو  التحول  ومراقبة  تتبع 

االصطناعي.
تتضمن عدة مشاريع فرعية، منها: )مراقبة التكنولوجيا واستخداماتها من قبل 
اإلرهابيني، ومراقبة استخدام اإلنترنت من قبل اإلرهابيني، وحتليل اخللفيات 
سياسات  بدائل  وتطوير  واملتطرفني،  لإلرهابيني  واالقتصادية  االجتماعية 
للمؤسسات األمنية ملجابهة التطرف واإلرهاب( حيث من املقرر أن يدخل حيز 

التنفيذ يف عام 2023م.

 التجربة األسترالية: حملة "العيش بسالم مًعا"
أطلقتها احلكومة األسترالية لتوعية املواطن، واألسرة واملدرسني ورجال الدين 
بكيفية املالحظة املبكرة للتصرفات املتطرفة التي قد تقود ملمارسة اإلرهاب؛ 
كتفضيل االنعزال بدالً من االنخراط مع العائلة واألصدقاء، التعبير عن مشاعر 
أو إعادة نشر محتوى متطرف على منصات  بالظلم، نشر  الكراهية والشعور 

التواصل االجتماعي.
اللقاء ناقشت الدكتورة إميان رجب أبرز الدروس املستفادة  ويف ختام محاور 
بها  والتي ميكن األخذ  اإلرهــاب،  العالم اإلسالمي يف مجاالت محاربة  لدول 

وفق اآلتي:

- املعركة احلقيقة: 
املعركة ضد اإلرهاب ليست عسكرية فقط، وال تتعلق باخلطاب الديني املتطرف 
فقط، وأصبحت موجودة يف كل بيت من خالل منصات التواصل االجتماعي، 

حيث من خاللها يتم استهداف املجتمعات يف محاولة كسب التعاطف والتأييد 
لقضيتهم املزعومة.

- إستراتيجيات التواصل:
خاصة   )communication strategy( للتواصل  إستراتيجيات  تطوير  أهمية 

باإلرهاب وتستخدم يف مختلف وسائل اإلعالم احلديث.
- توظيف التكنولوجيا:

أهمية الشراكة بني املؤسسات الرسمية وغير الرسمية يف مكافحة اإلرهاب، 
باإلضافة إلى توظيف تكنولوجيا املعلومات يف احلصر الدقيق ملجمل األنشطة 
على اإلنترنت ذات الصلة باإلرهاب من عمليات التمويل املشبوهة، إستراتيجيات 

التجنيد املتَّبعة.
- دور املرأة:

االهتمام بتعزيز دور املرأة يف التصدي لإلرهاب والتطرف من خالل برامج بناء 
القدرات املتعلقة بكيفية التحقق من املعلومات املغلوطة -التعامل مع احملتوى 

املتطرف على االنترنت - االكتشاف املبكر ملظاهر تطرف االبناء وغيرها.
- أهمية التعاون:

مواقع  على  منصات  إطــالق  يف  اإلسالمية  الــدول  بني  التعاون  أهمية  تزايد 
مع  تتواكب  بطريقة  املتطرف  الفكر  يُفنِّد  محتوى  م  تُقدِّ االجتماعي  التواصل 

ثقافة اجليل اجلديد، وتنشر احملتوى الوسطي.
- محدودية احلجب:

على  اإلرهابية  بالكيانات  اخلاصة  احلسابات  حجب  فعالية  محدودية  إدراك 
منصات التواصل االجتماعي.

- برامج خاصة:
تستهدف  اإلرهــاب  مكافحة  مجال  يف  الــقــدرات  ببناء  خاصة  برامج  إطــالق 
مختلف قطاعات املجتمع )اإلعالم، مراكز الفكر والدراسات، القطاع اخلاص، 

املواطن(.
- إصدار وثيقة:

أنشطة  مع  االســالمــي  العالم  يف  اإلعــالمــي  التعامل  "حوكمة  وثيقة  إصــدار 
اجلماعات االرهابية وخطابها املتطرف"، وتتضمن ما يلي:

- أكواد لإلعالميني والصحفيني.

- أكواد ملراكز الفكر.
إيجاد جهة تقوم على مراقبة االلتزام بهذه األكواد بشكل دوري، وإصدار تقارير 

سنوية حول األكثر التزاًما واألقل التزاًما.
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الهيئة  بحسب  السيبراني  الفضاء  مفهوم  محاورها  أولى  يف  الفعالية  فت  عرَّ
لتقنية  التحتية  البنية  املترابطة من  الشبكة   " بأنه  السيبراني  الوطنية لألمن 
املعلومات، والتي تشمل اإلنترنت وشبكات االتصاالت، وأنظمة احلاسب اآللي 
واألجهزة املتصلة باإلنترنت، إلى جانب املعاجِلات وأجهزة التحكم املرتبطة بها، 
كما ميكن أن يُشير املصطلح إلى عالم أو نطاق افتراضي كظاهرة مجربة أو 
مفهوم مجّرد"، كما عرفت هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية "األمن السيبراني" 
بنفس تعريف الهيئة الوطنية لألمن السيبراني: "هو حماية الشبكات وأنظمة 
)عتاد(  أجهزة  من  ومكوناتها  التشغيلية،  التقنيات  وأنظمة  املعلومات  تقنية 
وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما حتتويه من بيانات، من أي اختراق أو 

فعالية
ا" ا سيبرانيًّ "كن ذكيًّ
األربعاء  يومي  اإلرهــاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  أقاَم 
واخلميس املوافق )19 - 20 أكتوبر 2022م( يف مقره فعالية بعنوان "كن 
مها قسم األمن السيبراني باملركز، والتي تتزامن مع  ذكيًا سيبرانيًا" قدَّ
اجلهود الدولية لالحتفاء بشهر التوعية باألمن السيبراني، مبشاركة 
أمني عام التحالف اإلسالمي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد 

املغيدي، وممثلي الدول األعضاء يف التحالف، ومنسوبي املركز. 

وتهدف هذه الفعالية لرفع الوعي األمني باألمن السيبراني وتطبيق 
أفــضــل املــمــارســات األمــنــيــة، حــيــث تلخصت مــجــاالت هـــذه الفعالية 
بالتعريف باألمن السيبراني والتطرق ألساليب املخترقني يف التصيد 
األجهزة  تأمني  كيفية  وكــذلــك  االجتماعية،  والهندسة  اإللكتروني 
إقــامــة  الفعالية  هـــذه  ورافــــق  وغــيــرهــا،  الــشــبــكــات  وأمـــن  والتطبيقات 
متقدمة  بتقنيات  االفتراضي  الواقع  يحاكي  سيبراني  أمــن  معرض 
حملاكاة عمليات احلماية الرقمية ومعرفة أبعاد الهجمات السيبرانية. 

تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغالل غير مشروع، ويشمل مفهوم 
األمن السيبراني أمن املعلومات واألمن اإللكتروني واألمن الرقمي ونحو ذلك".

املخترقني  أساليب  إلى  الفعالية  محاور  ثاني  يف  السيبراني  األمــن  ق  تطرَّ فيما 
االحتيال  أيًضا  عليه  يُطلق  الذي  االجتماعية،  والهندسة  اإللكتروني  التصيَّد  يف 
اإللكتروني واالستدراج اإللكتروني، ويعني قيام شخص أو شركة بالتحايل والغش 
من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني مدعياً أنه من شركة نظامية يرتبط متلقي 
الرسالة بهذه الشركة، ويطلب احلصول منه على بعض املعلومات الشخصية مثل 
تفاصيل احلسابات املصرفية، وكلمات املرور، وتفاصيل بطاقة االئتمان، حيث يؤكد 
قبل  أمور  من عدة  التأكد  إلكترونية ضــرورة  روابــط  تلقي  عند  السيبراني  األمن 
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فعاليات التحالف

فتحها، أولها التأكد قبل فتح الروابط التي تصلك سواًء عبر الرسائل النصية 
أو البريد اإللكتروني من مصدرها ومصداقيتها، من خالل االنتباه السم املرسل 
تتوقع  التي ال  أو  الروابط املشبوهة  أبًدا بفتح  الرابط، حيث ال يُنصح  وعنوان 
استالمها، كذلك ينصح األمن السيبراني املنسوبني بعدم استخدام شبكة الواي 
فاي يف األماكن العامة إال يف حال الضرورة القصوى ويف قدر احلاجة؛ وذلك 
واجلدير  العامة،  الشبكة  على  بناًء  االختراقات  عملية  من  املستخدم  حلماية 
التصيُّد اإللكتروني متجددة ومتطورة، ليس لها طريقة واحدة  بالذكر أن حيل 
بل تتطور يف كل مرة، فمن املهم أن يكون املستخدم واعّيًا لها، وتعتبر الهندسة 
احليل  من  مجموعة  باعتبارها  اإللكتروني  التصيُّد  أساليب  أحد  االجتماعية 

والتقنيات املستخدمة خلداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن 
معلومات سرية وشخصية، حيث تتضمن جميع أنواع الهجمات غالًبا صورة من 
الهندسة االجتماعية. فعلى سبيل املثال، رسائل الفيروسات والتصيُّد االحتيالي 
االجتماعية. وميكن جتنب هجمات  باملغريات  تأتي محملة  اإللكتروني  بالبريد 
كونها  وجه اخلصوص؛  على  أساليبها  مواجهة  االجتماعية من خالل  الهندسة 
مصممة للعب على اخلصائص البشرية الطبيعية، مثل الفضول واحترام السلطة 
أن  التي ميكن  النصائح  يوجد عدد من  والرغبة يف مساعدة األصدقاء، حيث 
تساعد يف اكتشاف هجمات الهندسة االجتماعية، من خالل التحقق من املصدر، 

والتأكد من املعلومات املقدمة، وعدم التجاوب معه حلني التأكد.

5 التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب



م التحالف اإلسالمي العسكـــري حملاربــة اإلرهاب يـــوم األحد املوافق 23  نظَّ
الدكتور  مها  قدَّ النائمة(،  )اخلاليا  بعنوان:  علمية  محاضرة  2022م،  أكتوبر 
منصور بن سعيد القرني؛ مدير اإلدارة الفكرية بالتحالف. وقد تطرق الدكتور 
القرني إلى مفهوم اخلاليا النائمة وآليات تشُكلها، حيث أشار إلى أن تشكل هذه 
التنظيمية،  الهيكلة  بحسب طبيعة  وأيضاً  املهام،  يأتي بحسب طبيعة  اخلاليا 
ويف نوع ثالث بحسب املستهدفات بالعمل اإلرهابي، فضاًل عن مناقشته للركائز 

الرئيسة التي تعتمدها اخلاليا النائمة. 
وقد استهل الدكتور منصور القرني محاضرته بتوضيحه ملفهوم اخلاليا النائمة 
قائاًل: هي مجموعة محدودة من األفراد، يتم تشكيلها بطريقة سرية، تذوب يف 
املجتمع، وتعمل بسكون، بعد أن تؤهل فكًرا وسلوًكا لتنفيذ العديد من املهام، 
القيادة  ألوامر  ومتتثل  التنظيمية؛  القيادة  من  لها  املرسوم  التخطيط  بحسب 
التنظيمية يف تنفيذ املهام املوكلة لها، والتي تتنوع بحسب األهـداف التي يسعى 
التنظيم األم لتحقيقها، والتي تتأرجح ما بني جمع املعلومات وتنفيذ األعمال 
العنيفة مبا يف ذلك القتل واالغتيال، ولذلك دائًما ما تعمل يف اخلفـاء، وبحـذر 

شـديــد. 
وقد أوضح الدكتور منصور القرني: أن إستراتيجية اخلاليا النائمة تعتبر من 
نظًرا  األخيرة؛  السنوات  يف  داعش  تنظيم  تبناها  التي  اإلستراتيجيات  أكثر 
لكونها إستراتيجية بديله للعمل اإلجرامي، وميكننا القول بأن اخلاليا النائمة 
تنغمس يف املجتمع وكأنهم جزء منه. تعمل اخلاليا النائمة على جتنيد الشباب 
يكون عناصرها مدربني عسكرّيًا،  وقد  اللوجستية،  األعمال  واستخدامهم يف 
قياداتهم  من  األوامــر  ينتظرون  أنهم  إال  للتنفيذ،  جاهزة  مخططات  ولديهم 
للتنفيذ، كما تكمن خطورتها يف أنها ليست نائمة كما يشير املصطلح أو يتصور 
البعض وإمنا هي يقظة ومحترسة تنتظر اإلشارة لتقوم بتنفيذ املهام املوكلة بها.
والواضحة  اجللية  الفروقات  إلى  محاضرته  خالل  الدكتور  سعادة  أشار  كما 
بني اخلاليا النائمة والذئاب املنفردة، قائاًل : " إن بني اخلاليا النائمة والذئاب 
املنفردة تقاطعات فيما بينها يف كثير من املهام والبناء والصناعة. فلو نظرنا 
بنظرٍة فاحصٍة من خالل العمل امليداني يف الفروقات جند بأن اخلاليا النائمة 

تتشكل باألصل كبديل للعمل اإلرهابي، لذلك تعمل بعض التنظيمات اإلرهابية 
على إنشاء اخلاليا النائمة وتركها مجمدة يف حالة سكون لسنوات عديدة وقد 
متتد لعشر سنوات، وحني حتتاجها تعيد إيقاظها من جديد وتوجيهها بتنفيذ 
الفردي"  الذي يطلق عليه "اجلهاد  املنفردة  الذئاب  بينما  العمليات اإلرهابية. 
يعتمد على قيام العنصر اإلرهابي بنفسه بالضربات اإلرهابية من حيث بناء 
اخلطط واإلستراتيجيات وحتديد األهداف، وتتميز ضربات الذئاب املنفردة يف 

كونها ضربات عشوائية وبدائية؛ نظًرا الفتقارها اخلبرة واملمارسة".
وبالنسبة إلستراتيجبة   الذئاب املنفردة  بنيَّ  احملاضر أن أبو مصعب السوري 
هو أول من ابتدع إستراتيجية الذئاب املنفردة، الذي أشار إليها يف كتابه )دعوة 
ملقاومة اإلسالمية العاملية(، وبالرغم من صدور الكتاب يف عام 2004 إال أنه لم 
يتبني خطورة الكتاب إال يف عام 2013 عندما تبنت داعش كل فلسفة الكتاب، 
ولذلك مت تصنيفه كواحد من أخطر الكتب يف هذا الشأن على مستوى العالم.
ناقش الدكتور القرني يف ثاني محاور احملاضرة تشكل اخلاليا النائمة بقوله: 
من الصعب القول بأن هناك أنواع معينة لطبيعة تشكل اخلاليا النائمة؛ ألن 
التنظيمات اإلرهابية وخاصة تنظيم داعش قد ال يهتم كثيًرا مبثل هذا التشكل، 
يف حني قد يكون اهتمامه فقط بالنتائج املرجوة، فال فرق لديه بني إستراتيجية 
وأخرى، بل األمر املهم لديه كيف يحقق غاياته بأي وسيلة كانت، ومن خالل 

الرصد واملتابعة وجدنا بأن هناك ثالثة أنواع من تشكيالت اخلاليا النائمة:

 النوع األول: خاليا بحسب طبيعة المهام
يُقصد بها اخلاليا املعتمد تشكيلها على عدة مهام؛ فمثاًل: خاليا هدفها جمع 
املستقبلية  األهــداف  عن  املعلومات  جمع  مسؤولية  تتولى  بحيث  املعلومات، 
احملتملة بهدف شن الهجمات اإلرهابية، سواًء أكانت مؤسسات أو شخصيات 

هامة أو غيرهم.
أيًضا هناك خاليا مهمتها املراقبة واالستكشاف، وهي تابعة للمهمة السابقة 
بحيث تستكمل مهام جمع املعلومات، ورمبا يقوم بهذا الدور عنصر واحد، وبكون 
الهدف من هذه املهمة هو مراقبة املؤسسات من حيث مناطق الدخول واخلروج، 

التحالف ُيناقش "المفاهيم اإٍلستراتيجية للخاليا النائمة"

محاضرات
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اإلجرامية على  الضربات  تأثير  الهامة، ومدى  والشخصيات  وعدد مرتاديها، 
املؤسسة، والنتائج املنعكسة على املجتمع جراء الهجوم.

ونظًرا  اإلرهابية،  التنظيمات  كافة  يف  األساسية  األركان  أحد  التدريب  يُعتبر 
اإلجرامي  العمل  وممارسني  عالية  كفاءة  ذو  عناصر  إال  يتواله  ال  ألهميته 
العسكرية؛  اخللفية  على  بناء  واختيارهم  ترشيحهم  يتم  الغالب  ويف  لسنوات، 
الدعاية  بجوانب  كذلك  اإلرهابية  اجلماعات  وتهتم  الكايف.  التأهيل  المتالكه 
بهدف  أو  املرسلة،  املالية  واملساعدات  املوارد  كافة  استقبال  بغرض  واإلعالن 
استقطاب الشباب املغرر بهم بتجنيدهم لصالح التنظيم، وأخيًرا هناك خاليا 

مهمتها صناعة أدوات الفعل اإلرهابي.

 النوع الثاني: خاليا بحسب الهيكلة التنظيمية
تنقسم اخلاليا النائمة بحسب الهيكلة التنظيمية إلى قسمني: )اخلاليا النائمة 
املنظمة أو اخليطية، واخلاليا العنقودية(، وقد برز النوع األول يف تنظيم داعش 

بالهيكلة  أشبه  وبطريقة  منظم  بشكل  النوع  هذا  تشكل  يتم  بحيث  اإلرهابي، 
التنظيمية، ويكون على اتصال وتواصل مباشر مع القيادات التنظيمية للتطرف 
)التنظيم األم(، وحينما يصبح التنظيم جاهًزا يتم فصل كل عالقة اتصالية فيما 
بينهم وبني التنظيم األم، بحيث يُترك يف حالة سكون حلني صدور أوامر بتفعيله 

واستيقاظه من جديد لتنفيذ العمليات املوكلة له.
العنب،  بعنقود  لتشابهها  كذلك  سميت  العنقودية(  )اخلاليا  الثاني  النوع  أما 
واستخدمته  جًدا  قدمي  نوع  وهو  الهرمي،  التسلسل  عن  البعيدة  بها  ويقصد 
األسلوب من  استخدم هذا  القاعدة  تنظيم  ومنها  اإلرهابية،  التنظيمات  كافة 
اخلاليا منذ عام 2003 يف خالياها اإلرهابية التي باشرت العلميات اإلرهابية 

أو خالياها النائمة.

 النوع الثالث: الخاليا النائمة بحسب المستهدفات
وهي اخلاليا التي تتشكل وفق مستهدفاتها، ومنها: خلية األمن، املسؤولة عن 
صناعة وتهيئة املؤسسات األمنية لضربها وشن الهجمات اإلرهابية عليها، من 

الذي مينعهم من حتقيق  الوحيد  احلائل  باعتبارهم  األمن  رجال  تعقب  حيث 
أهدافهم. والنوع اآلخر هو خلية التجمعات، ويقصد بها أي نوع من التجمعات 
القضاء  بغية  التجمع  يفتعلون  رياضية، وقد  أو  انتخابية  كانت جتمعات  سواًء 
على أكبر عدد ممكن من الضحايا، كما فعل ذلك تنظيم داعش يف أوروبا ويف 

بعض الدول العربية.

وتعتبر خلية النفط من أهم اخلاليا النشطة انطالًقا من مقولة ابن الدن يف عام 
البترول هو ثروة اقتصادية للدول العربية واإلسالمية لكن الدول  2004 )أن 
األجنبية تنهبه(، ولذلك أصبح استهدافه أمًرا مؤكًدا، بحيث يتم تأهيلهم خلية 

كاملة خصيًصا لهذه الغاية.

باإلضافة خللية املواصالت، ويتم استخدام هذا األسلوب يف الدول األوروبية 
نظًرا لكون مناطق املواصالت تكون عادة مكتظة بالبشر، وبالتالي وجود عدد 

كبير من الضحايا احملتملني، بحيث يسهل ضرب تلك املناطق لكثافة احلشود 
وصعوبة التأمني وسهولة التخفي والتأثير االقتصادي، فضاًل عن وجود خاليا 

مخصصة يف أماكن العبادة؛ كاملساجد والكنائس وغيرها.
واختتم القرني محاضرته بأساليب مواجهة هذه اخلاليا النائمة وآليات العمل 
املنظور  نرى يف  أن  "هل ميكن  قائاًل:  الدكتور   وتساءل سعادة  ردعها.   على 
القريب أفوالً لتنظيمات التطرف العنيف، ومن ثم توقًفا أو تراجًعا يف تكتيكاتها 

العسكرية وإبداعاتها اإلرهابية؟ ال سيما مع وجود حتالفات دولية حتاربها"
وأجاب عن هذا التساؤل قائاًل: "جند أن الكاتب "أوليفييه راوا" أجاب بشيء 
من ذلك يف كتابة املعنون بـ )اجلهاد واملوت( حتت عنوان فرعي )إًذا ملاذا يصمد 
"داعش"؟(. ومضمون ما سطره )أن السبب الرئيسي الستمرارية بقاء "داعش" 
أنه ما من قوة إقليمية أو دولية ترى فيه عدًوا رئيسًيا. بل إن هناك ما ميكن 
أن يكون عدًوا وأشد خطًرا من هذا التنظيم، وهناك مصالح مختلفة باختالف 

تلك الدول ترى ضرورة وجوده(".

محاضرات

7 التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب



والثالثاء  االثنني  يومي  اإلرهــاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  أقام 
املوافق 24-25 أكتوبر 2022م يف مقره، ورشة العمل املعنية بالعمل اإلغاثي، 
وذلك بالتعاون مع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، وكان ذلك 
بحضور أمني عام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب اللواء الطيار 

الركن محمد بن سعيد املغيدي وممثلي الدول األعضاء يف التحالف.
اإلرهابي ألموال  االستغالل  آلية مكافحة  العمل  ورشة  ناقش اجلانبان خالل 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  يعي  حيث  اخليري،  العمل 
االستغالل اإلرهابي ألموال العمل اخليري كونه إحدى الُسبل املتبعة يف متويل 
العمل اإلجرامي اإلرهابي؛ وانطالًقا مما سبق فقد حرص مركز امللك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية على وضع حوكمة شديدة وعالية، باإلضافة إلى 
العديد من اإلجراءات التي من شأنها شل عمليات التمويل اإلرهابي وقطع كافة 

الطرق املمكنة للحيلولة دون وصول تلك املبالغ لغير مستحقيها.
كما استعرض األستاذ ياسر بن أحمد الشهري، مشرف إدارة الدعم املجتمعي 
حيث  اإلنسانية،  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  ملركز  اإلنسانية  املساعدات 
امللك  مركز  استطاع  املركز  عمر  من  الوجيزة  الفترة  هذه  خالل  اهلل  بفضل 
أربع  مرسومة يف  دولة   76 إلى  يصل  أن  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان 

قارات العالم، وهذا ما يؤكد حرص حكومة اململكة وخادم احلرمني الشريفني 
وولي عهده األمني على أن يصل العمل اإلغاثي واإلنساني السعودي إلى الدول 
التي  اإلغاثية  املركز  مبادرات  عن  فضاًل  العالم،  مناطق  كافة  يف  احملتاجة 
ولكي  اإلنساني،  اجلانب  من  السعودية  العربية  اململكة  هوية  إبــراز  يف  تصب 
يكون أداة لبناء العمل اإلنساني، إذ ال ميكن أن تقدم العمل اإلنساني وال تكون 
أحد أهم األدوات والفاعلني والصانعني للعمل اإلنساني، وبناًء على توجيهات 
م  قدَّ اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خــادم 
املركز عدًدا من البرامج واملشاريع اخليرية، وأهمها ما يلي: )منتدى الرياض 
الدولي اإلنساني، واملؤمترات الصحفية الداخلية واخلارجية، واملهمات الدولية 

للدبلوماسية الناعمة، والندوات الداخلية واخلارجية(.
وانطالقاً من دور اململكة اإلنساني والريادي جتاه املجتمع الدولي يف شتى أنحاء 
العالم، واستشعاراً منها بأهمية هذا الدور املؤثر يف رفع املعاناة عن اإلنسان 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مبركز  متمثلًة  اململكة  بادرت  فقد  كرمية،  حياة  ليعيش 
واألعمال اإلنسانية يف تقدمي مبادرة منصات املساعدات اإلغاثية والتطوعية 
املساعدات  )منصة  املنصات:  تلك  أهــم  ومــن  الــدولــي،  والتسجيل  والتوثيق 
السعودية، ومنصة املساعدات السعودية املقدمة للزوار الآلجئني( يف اململكة، 

ورشة عمل

ورشة عمل تجمع 
التحالف بمركز 
الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية
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ورشة عمل

ومنصة التطوع اخلارجي، ومنصة التبرع اإللكترونية، 
املنصات  يف  السعودية  املساعدات  وتسجيل  وتوثيق 

العاملية(.
مدير  السبيعي  عبداهلل  بن  فالح  األســتــاذ  أكــد  فيما 
سلمان  امللك  مركز  اهتمام  على  العمليات  دعم  إدارة 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية باملبادرات التطويرية للعمل 
اليوم يف وطن حريص  اإلنساني، خاصة ونحن نعيش 
ا على املبادرة واإلبداع، منطلقني نحو رؤية اململكة  جّدً
محمد  األمــيــر  امللكي  السمو  صاحب  بقيادة   2030
فقد  سبق  ممــا  وانــطــالًقــا  اهلل-  -حفظه  سلمان  بــن 
التطويرية  املبادرات  من  عدد  إنشاء  إلى  املركز  سعى 

اإلنسانية، والتي تشمل ما يلي:
)إنشاء مركز البحوث والدراسات اإلغاثية واإلنسانية، 
التطوعية  والبرامج   ،)PMO( املشاريع  إدارة  ومكتب 
الدولية  املجلة  وإصدار  املتطوعني،  وتأهيل  اخلارجية 
والدراسات  األكادميية  البرامج  اإلنسانية،  للدراسات 

العليا يف العلوم اإلنسانية(.
ويف ختام ورشة العمل تطرقت الدكتورة هناء بنت عمر 
سالم، مدير إدارة الشراكات والعالقات الدولية مبركز 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية إلى مبادرات 
مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب انطالًقا من إميان 
املــركــز بأهمية دعــم األســر املــتــضــررة مــن احلــوادث 
اإلغــاثــي  العمل  أن  باعتبار  اإلرهــابــيــة،  والعمليات 
يتجزأ من عمل  ال  التطرف واإلرهــاب جزءٌ  ومكافحة 
ا والنبيل، بحيث تركز هذه  التحالف اإلسالمي املهم جّدً
وفض  االستقرار  لدعم  مشاريع  تبني  على  املبادرات 
النزاعات، ومشاريع تفضي إلى ُسبل العيش، باإلضافة 

إلى لتوعية األمهات، ومشاريع األطفال.
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العدد الرابع واألربعون - أكتوبر 102022

استقبل التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء املوافق 11 
أكتوبر 2022م وفداً إعالمياً عسكرياً من دول مجلس التعاون اخلليجي.

وإجنــازات  أعمال  أهــم  عن  إيجاز  إلــى  العسكري  اإلعــالمــي  الوفد  واستمع 
واإلستراتيجيات  املختلفة  اإلرهــاب  محاربة  مجاالت  يف  اإلسالمي  التحالف 
التي يقوم عليها لتنفيذ مبادرات التحالف املعنية مبحاربة اإلرهاب، ودوره يف 
محاربة الفكر املتطرف وتنسيق كافة اجلهود ملجابهة التوجهات اإلرهابية من 
خالل املبادرات الفكرية واإلعالمية ومحاربة متويل اإلرهاب ومواجهته ميدانياً، 
التحالف  يف  األعضاء  الــدول  جهود  تنسيق  مجال  يف  جهوده  الــى  باإلضافة 

وتكثيفها.
بن  الركن محمد  الطيار  اللواء  املكلف  التحالف اإلسالمي  و تطرق أمني عام 
سعيد املغيدي خالل أجوبته على أسئلة الوفد إلى أن التحالف اإلسالمي يرتكز 
واملشاركة  للتنسيق  ويسعى  الدولية،  والقوانني  واملبادئ  الشرعية  القيم  على 
لتوحيد ضمان اجلهود لدول التحالف يف محاربة اإلرهاب مع ضمان توافقها 

مع األنظمة واألعراف والقوانني الدولية، كما أوضح اللواء املغيدي أن املجال 
اإلعالمي يشكل أهمية بالغة يف محاربة اإلرهاب، فهو أحد األدوات التي من 
خاللها يتم تبيان حقيقة اجلماعات اإلجرامية وأعمالهم التخريبية، وبث رسائل 
املتطرف  الديني  اخلطاب  وتفضح  وجُتابه  تناقض  التي  واالعتدال  الوسطية 

العنيف بكافة أمناطه و أشكاله.
واطلعوا  اإلسالمي  التحالف  مقر  جنبات  بني  الزائر  الوفد  جتول  ذلك  بعد 
على أهم اإلصدارات املعنية مبجاالت محاربة اإلرهاب، كما أطلعوا على آخر 
العالم،  حول  اإلرهابية  واألحداث  باجلماعات  املعنية  واملستجدات  التطورات 

والرصد واملتابعة التي يقوم عليها التحالف يف هذا الشأن.
اإلسالمي  التحالف  بني  املشترك  العمل  إطار  يف  تأتي  الزيارة  هذه  أن  يذكر 
حتارب  التي  اإلعالمية  التوجهات  تدعيم  شأنها  من  والتي  األعضاء  والــدول 
تبادل اخلبرات يف كل ما من شأنه  الشراكة يف  املتطرف، وتعزز مدى  الفكر 

القضاء على آفة اإلرهاب من خالل األدوات اإلعالمية.

التحالف يستقبل وفدًا إعالميًا عسكريًا 
من دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار التحالف



يبقى  العسكرية  االنقالبات  مخاطر  واستمرار  والسياسية  األمنية  األوضــاع  تدهور  مع 
التهديد اإلرهابي مستمًرا ومتصاعًدا يف منطقة الساحل؛ وذلك يف ضوء تشابك العديد من 
امللفات األمنية الشائكة التي مُتّثل حتدًيا مشترًكا لتلك املنطقة، مثل نشاط التنظيمات 
دة بني  اإلرهابية املرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش التي استطاعت نَْسج شبكة ُمعَقّ
الفروع والعناصر املؤيدة لها يف مناطق مختلفة، وهو ما يُهّدد أمن منطقة الساحل 
والدول املجاورة، يف ظّل احلدود السائبة بني دول املنطقة وبني املناطق اجلغرافية 
لت حترك وانتقال التنظيمات اإلرهابية وجماعات التهريب بني الدول  املجاورة، التي سَهّ

دون أي مقاومة.

بوركينافاسو: عنيِّ احلاكم العسكري للبالد "الكابنت إبراهيم تراوري". حكومة من 23 
 64 العمر  البالغ من  الــوزراء يواكيم كيليم دي متبيال، احملامي  وزيــًرا، يرأسها رئيس 

عاًما.
مالي: باماكو تضع شروًطا للتهدئة مع فرنسا، وتؤكد أنه لديها دالئل على انتهاك فرنسا 
اتهامات  وهي  الساحل،  منطقة  استخبارية يف  معلومات  املالي جلمع  اجلوي  للمجال 

نفتها فرنسا بشكل قاطع.
النيجر: تقدم الواليات املتحدة من خالل سفارتها يف النيجر مكافأة تصل إلى 5 ماليني 

دوالر ألي شخص ميكنه تزويدها مبعلومات عن املسؤولني عن كمني تونغو.
تشاد: تعلن عن تأجيل االنتخابات ملدة عامني، وتعيني محمد إدريس ديبي رئيًسا انتقالًيا 

للبالد، ومتنحه حق الترشح للرئاسة.
وزارة  وكيلة  وصلت  بايدن،  جو  إدارة  من  أمريكي  ملسؤول  زيــارة  أول  يف  موريتانيا: 
اخلارجية األمريكية للشؤون السياسية إلى نواكشوط، وهدفت الزيارة ملناقشة مجموعة 

واسعة من األولويات السياسية واألمنية يف العالقات الثنائية بني البلدين.

مؤشرات اإلرهاب
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العدد الرابع واألربعون - أكتوبر 122022

هنأ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب كاّلً من جمهورية غينيا بعيد االستقالل، والذي وافق 2 أكتوبر 2022م، وجمهورية أوغندا بعيد 
االستقالل، والذي وافق 9 أكتوبر 2022م، كما هنأ التحالف جمهورية نيجيريا االحتادية مبناسبة عيد االستقالل، والذي وافق 10 أكتوبر 2022م، 

متمنًيا لهم ولشعوبهم املزيد من األمن واالزدهار.
ويحتفل التحالف مع ممثلي الدول األعضاء املعتمدين مبناسباتهم الوطنية ملا لذلك من أثر كبير يف تعزيز عرى الصداقة بني التحالف وكافة ممثلي 

الدول األعضاء.

التحالف يهنئ الدول األعضاء بعيد االستقالل

أخبار  التحالف

صدر العدد الثاني عشر ملجلة التحالف الذي تناول عدد من املواضيع املهمة 
واألبحاث التي تعزز أهداف التحالف بتفنيد أطروحات الفكر اإلرهابي وتبرز 

املبادئ والقيم اإلسالمية السمحة.
بدأت املجلة بـقمة جدة ودعوتها لتعزيز التعاون الدولي يف مواجهة اإلرهاب، 
وانتقلت إلى التحليالت مبواضيع متعددة؛ منها اإلرهاب يف أمريكا الالتينية 
احملفزات والتأثيرات، وملف القضايا حزب اهلل اإلرهابي وجتارة املخدرات 
يف األرجنتني كتمويل إرهابي. ومن أم مكلومة إلى رمز ملكافحة التطرف يف 
ابنها  فقدت  التي  األم  زياتن  بن  لطيفة  السيدة  على  الضوء  سلط  بصمات 
أَما ملف العدد فقد تناول خمسة مواضيع حتت عنوان  يف عملية إرهابية. 
"دول جنوب شرق آسيا حتديات اإلرهاب وجهود االحتواء" بدأتها يف التطرف 
واإلرهاب  اإلعالمية،  واملعاجلة  التاريخية  اجلذور  إلى  تايالند  يف  والعنف 
يف  اإلرهاب  ومكافحة  والكراهية،  العنف  إلى  واملودة  الترابط  من  األسري 
ماليزيا بني احلق يف التدين وأحكام الدستور، حكومة الفلبني وجبهة حترير 
مورو شراكة إستراتيجية يف مكافحة التطرف واإلرهاب، واملعاجلة القانونية 
مكافحة  يف  الفاعلة  اجلهات  وإندونيسيا،  ماليزيا  يف  اإلرهاب  لتمجيد 
اإلرهاب يف إندونيسيا التدريبات وخيارات املواجهة، ويف مراجعات أبو حفص 
الفكرية لعقول  الوصاية  املتبرئ منها، ويف نظرات  القاعدة  املوريتاني مفتي 
الهندوسي،  التطرف  تصاعد  رصدت  قضايا   يف  اختراقها،  ميكن  الشباب 
واختتمت املجلة مبقال بقلم رئيس التحرير عن مقتل الظواهري واملسؤولية 

اإلعالمية.

صدور العدد الثاني عشر
)من مجلة التحالف(

العدد الثاني عشر - أكتوبر 2022

انضمام كينيا للتحالف ة تدعو للتعاون الدولي ضدَّ اإلرهاب ة ُجدَّ ِقمَّ
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