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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

الركن  الطيَّار  اللواءُ  اإلرهاب،  العسكري حملاربة  اإلسالمي  للتحالف  العام  األمنُي  استقبل 
محمد بن سعيد املغيدي، يوم االثنني 14/ 9/ 2020م سعادة سفيَر اململكة املتحدة لدى اململكة 

العربية السعودية السيد نيل كرومبتون، والوفَد املرافق له.
استمع السفيُر إلى شرح ُمسَهب عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب يف املجاالت األربعة: 
الدول  تنسيق جهود  وأثره يف  والعسكري(،  اإلرهاب،  ومحاربة متويل  واإلعالمي،  )الفكري، 

األعضاء وتكثيفها.
وأشاد السفيُر البريطاني بجهود التحالف يف إقامة شراكات إستراتيجية بني الدول األعضاء 
ولية، وتعزيز التعاون املستمر مع جميع دول العالم؛ من أجل  والدول الداعمة واملنظمات الدَّ
واخلبرات،  واملعلومات  املمارسات  أفضل  وتبادل  اإلرهاب،  محاربة  مجال  يف  القُدرات  رفع 

وليَّني.  لم الدَّ ولية الرامية إلى حفظ األمن والسِّ ودعم اجلهود الدَّ
للتحالف  املشترك  التعاون  إطار  يف  تأتي  البريطاني  السفير  زيارة  أن  املغيدي  اللواءُ  وأكد 

اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مع اململكة املتحدة التي تُعدُّ من الدول الداعمة.

عقد مركُز التحالف بالرياض ندوتَه التاسعة يوم األربعاء 30 سبتمبر التي تناولت 
مها ممثِّلو جمهورية غامبيا وسيراليون لدى  املجاَل الفكري يف محاربة اإلرهاب، قدَّ
التحالف. ناقشت الندوةُ الفكر املتطرف، مستعرضًة تعريَفه، وأبعاده التاريخية، وأثره 

ي له. يف اإلرهاب، وطرق التصدِّ
وافتُتحت الندوة بنعي سعادة األمني العام للتحالف الشيَخ صباح األحمد اجلابر 
أميَر   ،  2020 سبتمبر   29 الثالثاء  يوم  اهلل  رحمة  إلى  انتقل  الذي  الصباح 
ًما العزاء ملمثِّل دولة الكويت لدى التحالف، وداعًيا للفقيد  دولة الكويت، مقدِّ

بالرحمة واملغفرة. 
أدار الندوةَ العقيُد ساميون شريف رئيُس بعثة سيراليون لدى التحالف. واستعرض 
املتطرف،  الفكر  تعريَف  البعثة،  اإلعالمي يف  املجال  تيجاني ممثُل  م مختار  املقدَّ
ونشأته التاريخية، مبيًِّنا أنه البيئُة اخِلصبة الزدهار اإلرهاب، وتستخدمه اجلماعاُت 
د ملقاصد اإلسالم. ... التفاصيل 2 اإلرهابية للتجنيد، وحشد القوة، والتشويه املتعمَّ

أقام مركُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبدينة الرياض، 
 ، يوم األحد 2020/9/27م، احتفااًل مبناسبة اليوم الوطني الـ 90 لدولة املقرِّ
اململكة العربية السعودية، وذلك بحضور األمني العامِّ للتحالف، اللواء الطيَّار 
الركن محمد بن سعيد املغيدي، وممثِّلي الدول األعضاء، ومنسوبي التحالف.
ألقى رئيُس الوفد السعودي املكلَّف العميُد الركن يحيى بن محمد َعسيري، 
كلمًة بهذه املناسبة، أوضح فيها اجلهَد الكبير الذي تبذله اململكُة العربية 

السعودية يف خدمة اإلسالم واملسلمني، ومكافحة اإلرهاب بشتَّى مجاالته.
وأشار اللواءُ املغيدي يف ختام احلفل إلى أهمية اململكة العربية السعودية، 
العسكري  اإلسالمي  التحالف  دعم  يف  التحالف،  ملركز  املقرِّ  دولَة  كونها 

حملاربة اإلرهاب، وكلِّ ما من شأنه نبُذ الفكر املتطرف والعنيف.

سفير بريطانيا لدى المملكة يزور مركز التحالف

ندوة التحالف التاسعة تناقش 
ي للفكر المتطرف  التصدِّ

مركز التحالف يحتفل باليوم 
الوطني للمملكة
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العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  مركُز  أقام 
 30 األربعاء  يوم  التاسعة  ندوتَه  بالرياض  اإلرهاب 
ي  التصدِّ يف  الفكري  املجاَل  تناولت  التي  سبتمبر 
مها ممثِّلو جمهورية غامبيا  لإلرهاب ومحاربته، قدَّ
وجمهورية سيراليون لدى التحالف. ناقشت الندوةُ 
دها  الفكَر املتطرف بوصفه أحَد املجاالت التي حدَّ
تعريَفه،  واستعرضت  اإلرهاب،  حملاربة  التحالُف 
وأساليب  اإلرهاب،  يف  وأثره  التاريخية،  وأبعاده 

ي له ومكافحته. التصدِّ

د بن  يف بداية الندوة نعى اللواءُ الطيَّار الركن محمَّ
سعيد املغيدي األمنُي العام للتحالف، الشيَخ صباح 
الذي  الكويت  دولة  أميَر  الصباح  اجلابر  األحمد 
انتقل إلى رحمة اهلل يوم الثالثاء 29 سبتمبر 2020، 
م العزاء للعميد نوَّاف بن ناصر اجلطيلي ممثِّل  وقدَّ
دولة الكويت لدى التحالف، ودعا للفقيد بالرحمة 
وأن  لوان،  والسُّ بالصبر  الكويت  ولشعب  واملغفرة، 

يحفَظ اهلل دولَة الكويت حكومًة وشعًبا. 

ساميون  الدكتور  املتقاعُد  العقيد  الندوةَ  أدار 
شريف رئيُس بعثة سيراليون لدى التحالف، نائُب 
مختار  م  املقدَّ واستعرض  سابًقا.  الدفاع  وزير 
تيجاني ممثُِّل املجال اإلعالمي يف بعثة سيراليون 
أن  ًدا  مؤكِّ املتطرف،  الفكر  تعريَف  التحالف،  لدى 
التي  الرسائل  نقل  يف  ومؤثِّرة  قوية  أداةٌ  الفكر 
األشخاص  دفع  بهدف  البشري  الِوجداَن  تخاطب 
ر. وأن  إلى القيام بأمر ما، وهو مفهوٌم متغيِّر ومتطوِّ
عقائدّيًا  تفسيًرا  األحداَث  ر  يفسِّ املتطرف  الفكر 
دوافُع  تثيره  الذي  العنف  إلى  ويدفع  أيديولوجّيًا، 

سياسية، ويُسهم يف وضع هيكل تنظيمي، وتأسيس 
قيادة وعضوية، وينشط يف التجنيد. 

تنظيم  مثل  اإلرهابية  اجلماعاُت  قامت  وقد 
فكرها  بصياغة  حرام،  وبوكو  وداعش،  القاعدة، 
واملسائل  الدينية  النصوص  بتأويل  املتطرف 
السياسية تأوياًل منحرًفا، واستخدمت هذا الفكَر 
الستقطاب أعضائها ومناصريها واملتعاطفني معها 
السبيَل  املتطرف  الفكُر  د  ميهِّ وبذلك  وجتنيدهم. 
للجماعات املتطرفة الستقطاب أتباعها من مختِلف 
أنحاء العالم، ومن شتَّى مجاالت احلياة البشرية. 
ويجري غرُس هذا الفكر املتطرف باتِّباع حَمالت 
واخُلطَب  والكلمات  احملاضراِت  ف  توظِّ دعائية 
واحملتوى املكتوب يف وسائل التواصل االجتماعي. 
الفكري"  "املجاَل  التحالُف  املنطلَق جعل  ومن هذا 
واحًدا من مجاالته األربعة حملاربة اإلرهاب؛ بإعادة 
تأكيد املبادئ اإلسالمية يف االعتدال، والوسطية، 

ي خلطاب الفكر املتطرف. والرحمة، والتصدِّ

الجوانب التاريخية للفكر المتطرف
التاريخية  النشأةَ  تيجاني  مختار  م  املقدَّ أرجع 
الفرنسية، حني  الثورة  بدايات  إلى  التطرف  لفكر 
يف  واليميني  اليساري  الفكر  مصطلحاُت  برزت 
م أعضاء  1789م، وكان قسَّ ة يف عام  العامَّ احلياة 
اجلمعية الوطنية أنفَسهم بأن يجلَس مؤيِّدو امللك 
على  الثورة  مؤيِّدو  ويجلس  األمين،  اجلانب  على 
اجلانب األيسر يف مقاعد اجلمعية الوطنية. وبذا 
مقابلني  وكانوا  )اليمني(  بـ  امللك  مؤيِّدو  ُوِصف 
بأن  العتقادهم  الوطنية  اجلمعية  مقاعد  لترتيب 

ة،  اخلاصَّ أو  ة  العامَّ القضايا  تأييَد  اب  النوَّ على 
وعدَم إنشاء جماعات أو أحزاب سياسية. وترتب 
كلِّ  على  حافة  الصِّ إطالق  بعُد  فيما  ذلك  على 
اليسار  مصطلَح  املجموعتني  هاتني  من  مجموعة 
واليمني. ثم بعد إلغاء اجلمعية الوطنية واستبدال 
اجلمعية التشريعية بها، استمرَّ هذا التقليُد املتَّبع؛ 
األيسر،  اجلانب  يف  يجلسون  "املبتدعون"  كان  إذ 
املدافعون  سون"  و"املتحمِّ الوسط،  يف  و"املعتدلون" 

عن الدستور يف اجلانب األمين.

هنالك  السياسي  للفكر  احلديث  املفهوم  ووفَق 
مع  تطوَّرت  مختلفة  وأيديولوجياٌت  فكرية  عقائُد 
والليبرالية  االشتراكية  عن  نشأت  الوقت،  مرور 
ليشمَل  ذلك  وميتدُّ  احملافظ،  الفكري  واملذهب 
مثل  املتطرف،  واليسار  اليمني  أيديولوجيات 
أيديولوجياٌت  ظهرت  ثم  والفاشية.  املاركسية 
واحملافظني  اجلديدة،  الليبرالية  مثل  أحدُث 
املجتمع  إن  القوُل:  وبذلك ميكن  وغيرهم.  اجلُدد 
كان منقسًما لقرون مَضت، وأن تلك االنقسامات 

الفكريَة قد ازدادت يف وقتنا احلاضر. 

يف  املتطرف  الفكر  أثَر  تيجاني  م  املقدَّ وتناول 
التي  اخِلصبة  البيئة  ميثِّل  أنه  د  فأكَّ اإلرهاب، 
يزدهر فيها اإلرهاب، ولهذا استطاعت اجلماعاُت 
يف  وتوابعهما  وداعش  القاعدة  مثل  اإلرهابية 
اخلارج  يف  عملياتها  إطالَق  املاضية  السنوات 
يف  واستخدامه  املتطرف  فكرها  نشر  بواسطة 
د  ة، والتشويه املتعمَّ استقطاب األتباع، وحشد القوَّ
اجلماعات  إن  م:  املقدَّ وقال  اإلسالم.  ملقاصد 

األميُن العام للتحالف ينعى أميَر الكويت 
ندوة التحالف التاسعة تناقش المجال الفكري في محاربة اإلرهاب
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مبادئ  أحَد  قصد  دون  من  تستخدُم  اإلرهابية 
احلرب، ونعني بذلك مفهوَم حشد القوة الذي يُقَصد 
استخداًما  الطاغية  القتالية  القوة  استخداُم  به 
أثٌر  ينتج عنه  َدين، ما  حاسًما يف مكان وزمان محدَّ
ة قصيرة من الوقت.  واضح بنيِّ يف قوة العدوِّ يف مدَّ

القوة  حشد  مبدأ  اإلرهابية  اجلماعاُت  وتستخدم 
لشنِّ هَجمات عنيفة ووحشية يف كثير من احلاالت 
عسكرية  أهداف  على  وأحياًنا  ُعْزل،  مدنيني  على 
من  ممكن  قدر  أكبر  إليقاع  تقليدية؛  غير  بطرق 

رر على ضحاياهم. الضَّ

ي للفكر اإلرهابي  التصدِّ
م سمبا بالديه ممثُِّل املجال العسكري  استعرض املقدَّ
يف بعثة غامبيا لدى التحالف، جهوَد األمم املتحدة 
اخلطة  أن  إلى  مشيًرا  املتطرف،  للفكر  ي  للتصدِّ
اإلستراتيجيَة ملكافحة اإلرهاب لدى املنظمة األممية 

تُعنى بأربعة أُسس رئيسة تتمثَّل يف اآلتي:

1. معاجلة الظروف املساعدة على انتشار اإلرهاب. 

2. العمل الوقائي ومحاربة اإلرهاب. 

من  الوقاية  من  لتمكينها  الدول  قُدرات  تعزيز   .3
يف  املتحدة  األمم  جهود  ودعم  ومحاربته،  اإلرهاب 

هذا اجلانب.

ق من احترام حقوق اإلنسان لدى اجلميع،  4. التحقُّ
وضمان سيادة حكم القانون. 

القيام  إلى  األعضاء  الدوَل  الثاني  األساُس  ويدعو 
ومحاربته،  اإلرهاب  وقوع  دون  َتوُل  بإجراءات 
املوارد  إلى  الوصوَل  من  اإلرهابيني  منع  سيَّما  وال 
هَجماتهم،  تنفيذ  على  تساعدهم  التي  والوسائل 
وجه  على  السهلة  لألهداف  احلماية  وإيجاد 
امللحقة  العمل  خطُة  ن  وتتضمَّ اخلصوص. 
إذ  التطرف؛  من  للوقاية  إجراءاٍت  باإلستراتيجية 
إستراتيجيات  وضع  إلى  األعضاء  الدوَل  دعت 
إعالمية وطنية وتنفيذها، بالتعاون اجلادِّ الوثيق مع 

مع  والِقطاع اخلاص،  االجتماعي  التواصل  شركات 
ضرورة أن تأخَذ هذه اإلستراتيجياُت يف احلسبان 
املجتمعية،  احلساسيات  وتراعَي  احمللِّية،  الظروَف 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  معايير  مبراعاة  وتهتمَّ 
املصاحب  املتطرف  الفكر  خلطاب  ي  والتصدِّ

للتطرف العنيف.
ت الدوُل ملا قامت به اجلماعاُت اإلرهابية  وقد تصدَّ
هذه  خطاَب  وحاربت  العنيف،  التطرف  نشر  من 
الوسطيَة  تقبل  ال  التي  ورسالتها  اجلماعات 
والسياسة،  والثقافة  والفكر  ين  الدِّ يف  والتسامح 
لنقل رسائَل  التواصل االجتماعي  وتستخدم وسائَل 
تنفيذ  أتباَعها ومؤيديها على  فيها  رة( تضُّ  )مشفَّ

جرائَم بشعة. 
والتزاًما بتوصيات األمم املتحدة الداعية إلى تعاون 
ية،  والقارِّ اإلقليمية  املستويات  الدول األعضاء على 
يف محاربة اإلرهاب، كانت اململكُة العربية السعودية 
العسكري  اإلسالمي  التحالف  لتأسيس  سبَّاقًة 
دولًة  وأربعني  إحدى  ضمَّ  الذي  اإلرهاب  حملاربة 
محاربة  جهود  تضاُفر  تقيق  أجل  من  إسالمية، 
اإلرهاب، وصدِّ العوامل املساعدة للتطرف والغلوِّ يف 

أوساط الشباب يف العالم اإلسالمي. 
اجلماعاُت  بها  تقوم  التي  املغرضة  للدعاية  ونظًرا 
اإلسالم  صورة  تشويه  على  تعمُل  التي  املتطرفة 
اإلسالمي  التحالُف  قام  املتطرف،  فكرها  خلدمة 
العسكري حملاربة اإلرهاب بوضع خطة إستراتيجية 
الفكري  املجاُل  منها  مجاالت،  أربعة  ذات  ُمحَكمة 
على  املجال  هذا  فكرةُ  وتقوم  اإلرهاب.  يف محاربة 
اإلرهابية  للجماعات  املتطرف  اخلطاب  مواجهة 

وتفنيده ودحضه.
ويُتوقع من كلِّ دولة من الدول األعضاء يف التحالف 
صياغُة خطط عمل وطنية لوضع وسائَل فاعلة يف 
مواجهة الفكر اإلرهابي املتطرف؛ من أجل جتفيف 
مصادر التجنيد لهذا الفكر يف جميع الدول األعضاء. 

رئيُس  جالو  الرحمن  عبد  مامادو  م  املقدَّ واختتم 
بتأكيد  الندوة  محاوَر  التحالف،  لدى  غامبيا  بعثة 
يقوم  التي  يَُعدُّ األرَض اخلصبة  الفكر اإلرهابي  أن 
نت يف  عليها اإلرهاب، وأن اجلماعات اإلرهابية متكَّ
السنوات املاضية من شنِّ عمليات يف اخلارج نتيجًة 
للفكر املتطرف الذي انتشر يف أوساط أتباعها، وتقع 
اإلسالمي  التحالف  يف  األعضاء  الدول  عاتق  على 
اإلرهاب مسؤوليُة تقدمي خطاب  العسكري حملاربة 
واٍع يفنِّد أطروحات اجلماعات اإلرهابية يف دولهم 
األفعال  عن  بعيًدا  اإلسالم  وإبقاء  اإلسالمية، 

الشنيعة واآلثمة لتلك اجلماعات. 
وتناولت املناقشاُت التي أعقبت الندوةَ جوانَب شتَّى 
أولوية  تأكيُد  منها  املتطرف،  الفكر  تتصل مبحاربة 
الصحيحة  القيم  ونشُر  العنيف،  التطرف  محاربة 
من  عدًدا  واستعرضت  املتطرف.  الفكَر  م  تقوِّ التي 

قضايا الفكر املتطرف منها:
للفكر    التاريخية  للجذور  املتشابهة  األُسس 

العنيف  التطرُّف  بني  والَعالقُة  املتطرف، 
واملشكالت احمللِّية والعاملية.

األخطر    املصدَر  كونه  التطرُّف  معاجلة  أهمية 
لإلرهاب، ودون هذه املعاجلة سيستمرُّ اإلرهاب 
د حتى لو انحسرت اجلماعاُت اإلرهابية. ويتمدَّ

التطرُّف وليُد البيئة، فال يولد اإلنسان متطرًفا؛   
بل يصبح كذلك متأثًرا ببيئته، وهذا ما يوجب 

معاجلَة أسباب التطرُّف وليس نتائجه فقط.
ولي وإستراتيجياته يف    أثبتت ُخطط املجتمع الدَّ

األمنية  الوسائل  كفاية  عدَم  اإلرهاب  محاربة 
والعسكرية يف اجتثاث اإلرهاب، وهو ما يؤكِّد 
د وسائل محاربة اإلرهاب وتكاملها،  أهمية تعدُّ

وعلى رأسها الوسائُل الفكرية. 
التراث االستعماري االحتاللي يف آسيا وإفريقيا   

وَعالقته بإيجاد ظروف التطرف واإلرهاب.
واختالفها    العنيف  التطرُّف  انتشار  أسباب  د  تعدُّ

بني بلد وآخر، حتى لو اتفَقت األسباُب فإن أوزانها 
النسبيَة تختلف وتتفاوت بني بلد وآخر.  



منظمات ومؤسسات

ولية يف الوقاية  تعتمد خطُط العمل الوطنية والدَّ
من التطرُّف على نشاط منظمات املجتمع املدني، 
وذلك بأن تكوَن هناك أطراٌف مشاركة يف البرامج 
أو  احلكومات  لبرامج  لًة  مكمِّ تكون  قد  الوطنية، 
ًيا  بدياًل عنها يف بعض األحيان. بات التطرُّف تدِّ
يف  واملجتمعات  للحكومات  كبيًرا  وأمنّيًا  سياسّيًا 
الوقت  الواضح يف  أوروبا، وليس من  أنحاء  جميع 
على  قادرة  احلكوماُت  هذه  كانت  إذا  ما  احلاضر 
هذه  دفعت  وقد  بنجاح.  يات  التحدِّ هذه  مواجهة 
املعضلُة احلكومات إلى االهتمام ببرامَج مجتمعية 
التي  العوامل  معاجلة  إلى  تهدف  دة،  محدَّ وقائية 
تؤدِّي إلى التطرُّف، ومن ذلك التعاطُف الثقايف مع 

التطرُّف العنيف وغير العنيف على حدٍّ سواء. 

2011م  سنة  األوروبية  املفوضيُة  قامت  هنا  ومن 
وهدفها   ،)RAN( بالتطرف  التوعية  شبكة  بإنشاء 
العنيف  والتطرُّف  التطرُّف  من  والتوعية  الوقايُة 
األمن  وتعزيُز  األوروبية،  املجتمعات  يف  واإلرهاب 
احمللِّية  املجتمعات  ومتكني  األوروبي،  املجتمعي 
أداء  من  إلخ(  العبادة...  أماكن  مدرسة،  )أسرة، 

ة يف هذا الشأن. جهود مهمَّ

أدواِت  إحدى  أنها  على  عملها  الشبكة  بدأت 
املفوضية األوروبية الراميِة إلى تعزيز أمن أوروبا، 
لالتاد  الداخلي  األمن  إستراتيجية  وتطبيق 
خمسة  تقيق  إلى  الشبكُة  وتسعى  األوروبي. 
أهداف رئيسة، هي: متكنُي املجتمعات وتصينها 
من الوقوع يف التطرف، ومكافحة التجنيد، وقطع 
ُسبل وصول اإلرهابيني إلى التمويل والعتاد، وتتبُّع 

معامالتهم، وحماية وسائل املواصالت.

االمتياز  مركز  إلى  وتولت  الشبكة  رِت  تطوَّ وقد 
أكتوبر  من  األول  يف  بالتطرف  التوعية  لشبكة 

2015م. وتعرِّف املفوضيُة األوروبية شبكَة التوعية 
واملمارسني  اخلبراء  من  "شبكٌة  بأنها  بالتطرُّف 
املستوى  على  أو  األمامية  اخلطوط  يف  العاملني 
يتفاعلون  الذين  أوروبا  أنحاء  جميع  من  الشعبي 
يومّيًا مع األشخاص الذين سلكوا طريَق التطرف، 
ويشمل  التطرف.  خلطر  املعرَّضني  األشخاص  أو 
نطاق عمل هؤالء: دوائر الشرطة والسجون، وأولئك 
مكافحة  أنشطة  يف  تقليدّيًا  يشاركون  ال  الذين 
املجتمع  وممثِّلي  ال،  والعمَّ كاملدرِّسني  اإلرهاب، 
صي  ومتخصِّ احمللِّية،  السلطات  وممثِّلي  املدني، 

الرعاية الصحية".

وترمي شبكُة التوعية بالتطرُّف إلى ما يأتي: تيسير 
واألطراف  أنفسهم  املمارسني  بني  اخلبرات  تبادل 
االتاد  من  لكلٍّ  الدعم  وتقدمي  األخرى،  املعنية 
دة،  محدَّ ظروٍف  )يف  األعضاء  والدول  األوروبي 
أوراق  بصياغة  وذلك  أخرى(  بلدان  إلى  وكذلك 
السياسات وتنظيم فعاليات مثل املؤمترات الرفيعة 
املستوى، والفعاليات املتعلِّقة مبوضوعات ذات صلة، 
واخِلْدمات  والتدريب،  املشورة،  تقدمي  عن  فضاًل 
أنشطة  َوفَق  املستفادة  الدروس  صة، ونشر  املتخصِّ

شبكة التوعية بالتطرُّف للجمهور املستهَدف.

بأنه  بالتطرُّف  التوعية  شبكة  نهج  تعريُف  وميكن 
ي الفاعل للتطرُّف العنيف، ويَُعد هذا النهُج  التصدِّ
أربعة  الشبكة يف  وتعمل  هاتها.  وتوجُّ الشبكة  ِعماَد 
من  تنطلق  أساسية  مبادَئ  َوفَق  رئيسة  مسارات 
د لها، وهي: إشراُك املمارسني  هذا التعريف احملدِّ
وتدريبُهم،  األمامية  اخلطوط  على  يعملون  الذين 
باألفراد  احترافية  اتصال  نقطة  أوَل  بوصفهم 
اتصال  على  الذين  أو  التطرُّف،  خلطر  املعرَّضني 
ا، فمن املهمِّ االستثماُر  وثيق باألفراد املتطرفني حّقً

يف التدخالت التي تهِدُف إلى إزالة التُّربة اخِلصبة 
للتطرُّف؛ وذلك ملنع هذه العمليات أو وقفها يف أقرب 
الدفع  عوامل  معاجلة  على  والعمل  ممكن،  وقت 
هذه  يف  التورُّط  إلى  ية  املؤدِّ والدوافع  واجلذب، 
األنشطة املتطرفة، والتعاون بني الوكاالت املختلفة 
ذات الصلة. ويَُعدُّ هذا مبنزلة العنصر الرئيس كونه 
يجمع بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات احمللِّية 
ومنظمات الرعاية االحترافية، فضاًل عن املنظمات 
غير احلكومية وممثِّلي املجتمع. وأخيًرا وضع خطط 
للتدخل مع مراعاة خصوصية كلِّ بلد واحتياجاته، 

ومبا يناسب ظروفه احمللِّية. 

ى أهمية فَرضيَّة أنه "ال يوجد منوذٌج واحد  وهنا تتبدَّ
يناسب اجلميع"؛ إذ العمليات تختلف ما بني عملية 
األفراد  واقع  فهم  أهميُة  تبرز  هنا  ومن  وأخرى، 
ودوافعهم ومخاوفهم، وما يعانون من إحباط؛ لكي 
نكوَن قادرين على تطوير تدخالت مناسبة. وفضاًل 
العوامل  مراعاةُ  يجب  الداخلية،  العوامل  عن 
اخلارجية، مثل البيئة االجتماعية للفرد، والظروف 

احمللِّية األخرى؛ إليجاد الدعم الفاعل.

وتتميَّز شبكة التوعية بالتطرف بهيكل تنظيمي يضمُّ 
صة، بقيادة جلنة توجيهية ترأسها  تسع فرق متخصِّ
الفرق  قادةَ  التوجيهية  اللجنة  وتضمُّ  املفوضية، 
هذه  من  فريق  كلُّ  ويُعنى  االمتياز،  ومركز  العاملة 
د. وتهتم الشبكة باجلانب املعريف  الفرق مبجال محدَّ
أيًضا؛ إذ تُصدر تقاريَر وأدلًة بشأن التطرُّف والوقاية 
واملمارسات  املناهج  مجموعة  دليُل  ويأتي  منه، 
املعنية بالتطرُّف ليكوَن من أهمِّ املخَرجات الرئيسة 
ة على األفكار املختلفة،  م نظرة عامَّ للشبكة، وهو يقدِّ
مبكافحة  املعنية  واملمارسات  املستفادة،  والدروس 

التطرُّف املؤدِّي إلى اإلرهاب منذ إطالق الشبكة. 

ف  شبكة التوعية بالتطرُّ
مظلة أوروبية للوقاية من التطرف
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جهود ضد اإلرهاب

لكثير  أساسّيًا  مركًزا  إفريقيا  عاملّيًا؛ غدت  اإلرهاب  ظاهرة  مع تنامي خطر 
من التنظيمات واجلماعات اإلرهابية التي تبحث دوًما عن البيئة املناسبة لتنفيذ 
إذ  التنظيمات؛  لتلك  رئيًسا  دافًعا  ة  بالقارَّ احمليطة  الظروُف  وباتت  نشاطاتها. 
ساعد غياُب األمن وضعُف القيادة السياسية هناك على جعلها مقصًدا لتلك 
التنظيمات؛ سعًيا لبسط نفوذها. واستطاعت تقيَق جناحات ملحوظة، مستغلَّة 
أهمِّ  من  البشر  وجتارة  رات  باملخدِّ االجتار  عملياُت  وكانت  املختلفة.  ثرواتها 
الوسائل املستخَدمة يف التمويل؛ إذ تعتمد أكثُر اجلماعات اإلرهابية املسلَّحة مالّيًا 
ة  ولوجستّيًا على التدفقات الناجتة عن االقتصاد غير املشروع، حتى غدت القارَّ

رات االصطناعية.  السمراء سوًقا كبيرةً لتجارة الكوكايني والهيروين واملخدِّ

ومن هنا، كان ال بدَّ من إطالق مبادرتني ملواجهة تالف اجلماعات اإلرهابية، 
األولى مبادرُة "الشراكة ملكافحة اإلرهاب عبر الصحراء )TSCTP("، التي أُنِشئت 
يف عام 2005م، وتضمُّ كاّلً من: اجلزائر، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، 
ومالي، وموريتانيا، واملغرب، ونيجيريا، والنيجر، والسنغال، وتونس. واألخرى 
التي   )PREACT("إفريقيا شرق  إقليم  يف  اإلرهاب  ملكافحة  "الشراكة  مبادرةُ 
: جيبوتي، وإثيوبيا،  ست يف عام 2009م بتمويل من الواليات املتحدة، وتضمُّ أُسِّ
وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وبوروندي، وجزر القمر، ورواندا، وسيشيل، وجنوب 

السودان، والسودان. 

والغرض من إنشاء املبادرة األولى "الشراكة ملكافحة اإلرهاب عبر الصحراء" 
تنشط يف  النطاق؛  واسعة  مبادرةٌ  وهي  الساحل،  دول  ملبادرة  لًة  مكمِّ تكوَن  أن 
املساعدة على مواجهة اإلرهاب املتطرف يف إثر انتشار اجلماعات املسلَّحة التي 

استغلَّت املوقَع اجلغرايف اإلستراتيجي للساحل اإلفريقي.

ة يف مجال مكافحة التطرف  وتَُعدُّ هذه الشراكُة من املبادرات اإلستراتيجية املهمَّ
واإلرهاب؛ إذ إن األهداف الرئيسة لهذه الشراكة ملكافحة اإلرهاب هي: احلفاُظ 
ة، ووضع حدٍّ للتطرف اإلرهابي، وإيجاد بيئًة عاملية غير  على املجتمعات احلرَّ

مواتية لإلرهابيني، والتقليل من الدعم الفكري "األيديولوجي" لإلرهاب.

يُذكر أن من أشهر املنظماِت املتطرفة العنيفة التي تنشط يف بلدان إفريقيا: 
واجلهاد  التوحيد  وحركَة   ،)AQIM( اإلسالمي  املغرب  بالد  القاعدة يف  تنظيَم 
يف  املسلمني  أنصار  وجماعة  حرام،  وبوكو  ين،  الدِّ وأنصار  إفريقيا،  غرب  يف 
القاعدة يف بالد  تنظيم  ويَُعدُّ  الشريعة، وغيرها.  وأنصار  "أنصارو"،  السودان 
أن  ومع  واألمريكية.  اإلقليمية  للمصالح  خِطر  تهديد  أكبَر  اإلسالمي  املغرب 

نشاط هذه املنظمات املتطرفة العنيفة خارج منطقة الساحل واملغرب العربي 
محدوٌد وليس له كبيُر تهديد للمصالح العاملية للواليات املتحدة األمريكية، فإن 
ان املنطقة املسلمني عموًما يرفضون الفكَر املتطرف العنيف الذي  معظم سكَّ

تتبنَّاه هذه املنظماُت واجلماعات.
وتسعى الواليات املتحـدة إلى هزمية املنظمات اإلرهابية وذلك بتعزيز قُدرات 
سي يف التعاون مع قوات األمـن  مكافحة اإلرهـاب اإلقليمي، وتعزيز الـطـابـع املؤسَّ
يف املنطقة، وتعزيز احلكم الدميقراطـي العادل، وتشويه األفكار "األيديولوجية" 
وتعزيز  املتحدة،  الواليـات  مع  الثنائية  العسكرية  الَعالقات  وتعزيـز  اإلرهابية، 
ي  يـة للحكومات يف منطقة الساحل يف إفريقيـا؛ ملواجهة التحدِّ القُدرات املـحـلِـّ
احلقيقيِّ لتلك املنظمات واجلماعات اإلرهابية يف املنطقة. إضافة إلى كلِّ ذلك، 
العربي  الـمـغـرب  وشركاء  الساحل  بلدان  بني  التعـاون  على  البرنامج  يحِرُص 

)املغرب، واجلزائر، وتونس( يف مجال مكافحة اإلرهاب.
واالنتشار  التنوُّع  من  مرتفعة  درجًة  اإلرهابية  اجلماعات  نشاُط  بلغ  أن  وبعد 
على املستوى احلركي والفكري والتنظيمي، أطلقت الواليات املتحدة األمريكية 
وشركاؤها ُحزمًة من  البرامج واملشاريع واألنشطة الرامية إلى مكافحة نشاط 
هذه املنظمات، باتِّباع اإلجراءات اآلتية: بناء قُدرات األجهزة العسكرية وأجهزة 
اإلرهاب،  مكافحة  بعمليات  للقيام  املناطق؛  هذه  يف  األجنبية  القانون  إنفاذ 
وتعزيز التعاون بني الِكيانات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون األجنبية والواليات 
القدرة  وتعزيز  اإلرهاب،  مكافحة  األخرى يف جهود  الشريكة  والدول  املتحدة 
األمنية احلدودية للدول الشريكة يف هذه املناطق، وال سيَّما القدرِة على رصد 
هذه  يف  القانون  سيادة  وتعزيز  واعتراضهم،  وضبطهم  وتتبُّعهم  اإلرهابيني 
النشاط  اكتشاف  على  القانون  إنفاذ  ِكيانات  وقدرة  العدالة،  كتحقيق  البلدان 
متويل  ومراقبة  ومقاضاته،  فيه  والتحقيق  له  واالستجابة  وتعطيله،  اإلرهابي 
ان املعرَّضني خلطر التطرُّف واإلرهاب يف هذه  اإلرهاب ومكافحته، ودعم السكَّ
املناطق، واحلدِّ من عمليات التجنيد أو التحريض على األنشطة اإلرهابية التي 
ة، مثل  تشعل فتيلها املنظماُت اإلرهابية وذلك بتعزيز جهود الدبلوماسية العامَّ
دعم توظيف الشباب، وتعزيز املشاركة الهادفة للمرأة، وتعزيز احلكم احمللِّي، 
ودعم قُدرات املجتمع املدني، وتسني الوصول إلى الفرص االقتصادية، وتوفير 
التعليم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلَّة الناطقة باللغات احمللِّية، وال سيَّما يف 
واملنظمات  للمتطرفني  اإلعالمية  الدعاية  عمليات  ملواجهة  الريفية؛  املناطق 

اإلرهابية، وكسر شوكتها. 

)TSCTP( مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء
شراكة أمريكية إفريقية داعمة لمبادرة دول الساحل
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احلديث،  العصر  وباء  واإلرهاُب  التطرُّف  أصبح 
املجتمعات  لتفتيت  ؛  الشرِّ قوى  بيد  هدم  وِمعَوَل 
العالم.  أرجاء  يف  الرعب  ونشر  الدول،  وتقسيم 
من هنا كان من الضروري مواجهتُه بحزم والوقاية 
والهيئات  واملؤسسات  الدول  جميع  وتعاون  منه، 
وليس  منه.  واملجتمعات  األفراد  تصني  على 
ثمَة سبيٌل سهٌل للوقاية من التطرُّف؛ إذ إن جميع 
دة بقدر تعقيد ظاهرة اإلرهاب نفِسها،  بل معقَّ السُّ
ينبغي اجلمُع بني عدد من  التطرُّف  ففي مواجهة 
دة  لها من وظائَف محدَّ األطراف واملستويات، مبا 
ومتشابكة، ليقَع عبءُ مواجهته على عاتق اجلميع، 
تكوَن  أن  الطبيعي  ومن  وحَدها.  فئة  على  وليس 
األسرة يف طليعة ُسبل مكافحة التطرُّف؛ فهي نَواةُ 
له، بحَسب  الطبيعية واألساسية  والَوحدة  املجتمع 
يُظهر  ما  اإلنسان،  حلقوق  العربي  امليثاق  تعريف 

تَي األسرة واملجتمع.  الَعالقة الوطيدة بني صحَّ

تحديد المفهوم
ليس  التي  املفاهيم اإلشكالية  التطرُّف من  مفهوم 
نقِصُد  أننا  إلى  اإلشارة  وجتُدر  اتفاق،  عليها 
بالتطرُّف هنا الغلوَّ ومخالفَة الوسطية واالعتدال، 
مع كون الوسطية أو االعتدال من املفاهيم النسبيَّة 
وزمان.  زمان  وبني  وأخرى،  ة  أمَّ بني  تختلف  التي 
الرؤية  تبنِّي  بأنه  أيًضا  التطرُّف  تعريُف  وميكن 
التطرف  يتعلَّق  وقد  ما.  فكر  أو  لعقيدة  دة  املتشدِّ
ين،  بأي معتََقد، إال أنه عادًة ما يكون مرتبًطا بالدِّ
ونقتصر هنا على هذا اجلانب فقط، بوصفه أبرَز 

مصادر اإلرهاب والعنف يف العالم.

وهناك اختالٌف بني التطرُّف واإلرهاب فيما يتعلَّق 
باملفهوم وحدود ممارسة العنف وجترمي كلٍّ منهما؛ 
ففي حني يَُعدُّ اإلرهاُب جرميًة يعاقُب عليها القانون، 
املتطرف، ما  الفكَر  م  البالد ال جترِّ كثيًرا من  فإن 
دام غيَر مقترن بفعل؛ ألن جترمي التطرُّف من شأنه 
ا، لتشمَل األفكاَر والعقائد. توسيُع دائرة اإلدانة جّدً

ونتناول يف هذه املقالة واجباِت األسرة ومسؤولياتها، 
باستعراض مراحل إصابة أحد أفرادها أو جميعهم 

بداء التطرُّف، على النحو اآلتي: 

ف أوًل: األسرة والوقاية من التطرُّ
األفراد  ُهويَّة  تكوين  يف  األولى  اللَِّبنة  هي  األسرة 
أن  ريَب  وال  واآلخر.  بالذات  اخلاص  ووعيهم 
سات األخرى التعليمية والتثقيفية والدينية أثًرا  للمؤسَّ
ا يف تكوين إدراك األفراد وصناعة تصوُّراتهم عن  مهّمً
الكون واملجتمع والدولة واآلَخر، ولكن هذا ال يُغني 
عن األسرة؛ فإن الرابطة األسرية وثيقٌة قوية وموضع 

صدق وثقة، ويصُعب بناء روابَط على ِغرارها.

ة  اخلاصَّ والدراسات  البحوث  من  كثيٌر  وأوضحت 
املتطرفة  واجلماعات  التنظيمات  يف  باملنخرطني 
له  كان  األسري  التماُسك  غياب  أن  واإلرهابية 
أثٌر مباشر أو غير مباشر يف تبنِّي األفراد أفكاًرا 
أو  فردّيًا  واإلرهاب؛  العنف  وممارسة  متطرفة، 
جماعّيًا باالنضمام إلى تنظيم إرهابي. ويُشار إلى 
أن إسهاَم األسرة يف الوقاية من التطرف واإلرهاب، 
يتشابك مع مسؤوليات اجلهات الرسمية واملجتمعية 
الذي  الوعي  بناء  يف  التعليم  كمسؤولية  املختلفة، 
سة  تتجلَّى فيه ُهوية املجتمع، وكذلك مسؤولية املؤسَّ

الدينية يف تربية األفراد على ِقيَم الرحمة والتعاون 
والعدل والسالم، ال الصراع والعنف واإلرهاب.

الثقافية  املؤسسات  مسؤوليُة  أيًضا  يخفى  وال 
وتكوين  وتهذيبها،  بالنفس  االرتقاء  يف  والفنِّية 
ثقافات  على  باالطالع  والشغوفة  املبدعة  الروح 
األمم ومعرفة طباع أهلها وعاداتهم، وَقبول التنوُّع 
بني  آفاقه  امتداد  على  معه  واالئتالف  احلضاري 
واعتقاداته  انتماءاته  واختالف  والغرب،  الشرق 
وأعراقه. ومن قبيل ذلك أيًضا املؤسساُت القانونية 
والدستورية التي تمي حريات األفراد وحقوَقهم، 

ي على حقوق اآلخرين. وتردع املتعدِّ

املرتبطَة  املسؤوليات  أن  تأكيُد  ميكن  سبق  مما 
تعقيًدا عن  تقلُّ  وال  دة،  ومتعدِّ متنوِّعة  باملجتمعات 
بناءُ  الوطنية  للمؤسسات  وينبغي  التطرُّف،  ظاهرة 
بكلِّ  املـَنوطة  املسؤوليات  م  تنظِّ إستراتيجية وطنية 
تنفيذ  متابعة  مع  بينها،  االنسجام  ق  يحقِّ فئة، مبا 

هذه املسؤوليات حتى تقيق أهدافها.

ثانًيا: األسرة والتنظيمات اإلرهابية
إرهابية  عملية  على  العالم  أفاَق  2018م  مايو  يف 
قاد  أفرادها؛  بجميع  أسرةٌ  ذتها  نفَّ إندونيسيا،  يف 
بها  واقتحم  رات  لة مبتفجِّ محمَّ سيارًة  األسرة  ربُّ 
كنيسة، يف حني هاجمت زوجُة الرجل وابنتاه كنيسًة 
اجة  ثانية، واقتحم طفاله كنيسًة ثالثة، باستعمال درَّ
نارية. ولم ميِض سوى يوم واحد على احلادث حتى 
يف  للشرطة  مركًزا  أخرى  متطرفة  أسرةٌ  هاجمت 
إرهاب من  أمام  أنهم  الناُس  وأدرك  ذاتها.  املدينة 
نوع جديد "إرهاب األسرة الواحدة"، وأن للتنظيمات 

األسرة ِدرُع الوقاية من اإلرهاب
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اإلرهابية مثل "داعش" القدرةَ على استغالل أسرة 
كاملة لتنفيذ مخططاتها اإلرهابيَّة.

وينبغي أال يُفَهم من هذا أن اإلرهاب العائليَّ منٌط 
إرهابية  عمليات  ة  عدَّ العالم  شهد  فقد  جديد؛ 
"ماراثون  كتفجير  واحدة،  أسرة  من  أفراٌد  ذها  نفَّ
يف  شقيقان  ذه  )نفَّ املتحدة  الواليات  يف  بوسطن" 
الهجوم اإلرهابي على صحيفة  أو  2013م(،  أبريل 
ذه األخوان كواشي يف  "شارلي إيبدو" يف فرنسا )نفَّ
يناير 2015م(. لكن اجلديد يف عمليتَي إندونيسيا 
يف  عمليات  ة  عدَّ أفرادها  بجميع  العائلة  تنفيُذ 
واحدة  أسرة  من  أفراد  ُضلوَع  وليس  واحد،  وقت 
يف  هو  اجلديد  النوعيُّ  فالتطوُّر  ما،  عملية  يف 
جتنيد كامل أفراد األسرة، ما يشي باهتمام كبير 
وحثِّها  األسر،  استقطاب  يف  اإلرهابية  للجماعات 

فة. على أداء مخططاتهم املتطرِّ

وتطوَّر استغالُل األسر يف تنفيذ العمليات اإلرهابية 
املباشرة، إلى استغاللها يف التجنيد والتمويل، وقد 
اتضح أن ثُلَث املقاتلني األجانب يف صفوف داعش، 
الذين ينتمون إلى نحو 25 دولًة، لديهم ِصالُت قرابة 
َوفَق  وذلك  التنظيم،  صفوف  يف  اإلرهابيني  بأحد 
دراسة أمريكية أُجريت على نحو 474 مقاتاًل أجنبّيًا 
كانت  الُقربى  َعالقة  إن  أي  التنظيم،  إلى  وا  انضمُّ

مؤثرة، باستغالل جسور الثقة بني أفراد العائلة.

يف  ظهَر  أهمية،  من  م  تقدَّ ما  لألسرة  كان  َّا  وملـ
)األسرة  مصطلُح  التطرُّف  دراسة  )أدبيات( 
البديلة(، يف أعقاب جناح داعش يف جتنيد الكثير 
الوسيلة،  هذه  باستخدام  والفتيات  الشباب  من 
التنظيم أسرًة بداًل من أسرة العضو  وتعني توفيَر 
الُهويَّة  ألفرادها  تُتيح  وهي  احلقيقية،  اجلديد 
إطالق  عن  فضاًل  املشتركة،  والقضية  الواحدة، 
وإنشاء  الزواج  بتحقيق حلمهم يف  للشباب  الوعود 
قت تلك الدعايُة جناًحا كبيًرا َوفَق  أسرة. وقد حقَّ
مرتبة  يف  الزواج  حلم  وُصنِّف  ولية،  الدَّ التقارير 
االنضمام  إلى  الشباب  دوافع  ضمن  مة  متقدِّ

للتنظيمات اإلرهابية.

ثالًثا: األسرة والوقاية من التطرف
من  الوقاية  يف  شتَّى  مسؤوليات  األسرة  ل  تتحمَّ
التطرُّف، بحَسب املراحل التي ميرُّ بها األفراد يف 
التطرُّف  قبل  ما  مرحلة  ففي  باإلرهاب.  َعالقتهم 
استناًدا  متاُسكها  ُعرى  توثيق  األسرة  على  يجب 
أفرادها،  جميع  بني  والرضا  واحلرية  العدل  إلى 
املباِشر  التواصل  قنوات  وفتح  الثقة  جسور  ببناء 
علًنا  والقضايا  األفكار  جميع  ومناقشة  واملستمر، 
بشفافية، دون قمع أو تهميش لرأي. والبقاء على 
فيها  يشارك  التي  االفتراضية  العوالم  من  مقربة 

االجتماعي  التواصل  ات  كِمنصَّ األسرة؛  أفراُد 
من  الوقاية  بهدف  الذكية؛  الهواتف  وتطبيقات 
فكلَّما  واإلرهابية،  املتطرفة  التنظيمات  دعاية 
اختراقها  الصعب  من  كان  األسرة،  روابُط  توثقت 

بالدعايات اإلرهابية.

ويف مرحلة ظهور بوادر التطرف الديني لدى واحد 
ب للرأي،  أو أكثر من أفراد األسرة، من قبيل التعصُّ
وامليل  أصحابها،  وتشويه  األخرى،  اآلراء  وازدراء 
يف  طويلة  أوقات  وقضاء  األسرة،  عن  الُعزلة  إلى 
مشاهدة مواقع اإلنترنت، واتخاذ صداقات جديدة، 
إلى  امليل  مع  عنهم،  واالبتعاد  األصدقاء  هجر  أو 
والدفاع  تأييده  ورمبا  ممارسته،  وَقبول  الُعنف، 
املبادرةُ  األسرة  على  ينبغي  املرحلة  هذه  يف  عنه. 
إلى معاجلة تلك الظواهر يف بدايتها، وفتح حوار 
ونقاش موضوعي صريح خاص بالتطرف واملقوالت 
املجتمعات  على  اإلرهاب  وخطر  ينشرها،  التي 
والشعوب العربية واإلسالمية، وإتاحة املجال لنقد 
املتأثِّرة  األسرة،  أفراد  أحد  يتبناها  التي  األفكار 
يف  لألسر  وميكن  واإلرهاب.  التطرف  بدعايات 
املجاالت  يف  صني  مبتخصِّ االستعانُة  الصدد  هذا 
املشورة  لتقدمي  والدينية؛  واالجتماعية  النفسية 
املعنية  باملؤسسات  االستعانة  عن  فضاًل  والدعم. 
جتاه  أفرادها  تصني  على  والتدريب  بالتأهيل 

األفكار واملعتقدات املتطرفة.

يف  مسؤوليتها  أهميَة  األسرة  تُدرَك  أن  بدَّ  وال 
الوقاية من التطرُّف، ومنع االنزالق نحو العنف، وإن 
سقوَط فرد أو أكثر من األسرة يف األفكار املتطرفة 
يعني أن هناك خلاًل ما يف متاُسك األسرة وقدرتها 

على مقاومة األفكار املتطرفة والعنيفة.

ف رابًعا: الدليل اأُلَسري ملواجهة التطرُّ
أَُسري  دليل  إلى  يوم  بعد  يوًما  احلاجة  تزداد 
بدًءا  والعنف،  التطرُّف  قضية  مع  للتعامل  ه  موجَّ
مبنطلقاتها، وانتهاًء بهدم أفكارها وتصني األفراد 
ة إلى بناء وعي مجتمعي  منها. إننا يف حاجة ماسَّ
تكون نَواتُه األسرة املتماسكة القوية، بإطالق دليل 
رة  ميسَّ خريطة  لها  م  ويقدِّ األسرةَ  يخاطب  محلِّي 
املتَّبَعة،  التجنيد  وطرق  واإلرهاب،  التطرُّف  ألنواع 
تصوُّر  وتقدمي  املستخدمة،  واألدوات  والوسائل 
التطرُّف  لبوادر  ر  املبكِّ االكتشاف  على  ملساعدتها 
حاالت  مع  التعامل  وُسبل  أفرادها،  أحد  لدى 
ة يف حال وجودها يف األسرة، إضافة  التطرف بدقَّ
املجال،  بهذا  املعنيَّة  باملؤسسات  قائمة  تقدمي  إلى 
وظائف  وتديد  بها،  واالتصال  التواصل  وطرق 
كل مؤسسة من املؤسسات املساعدة على مواجهة 

اتها ومسؤولياتها. التطرف ومهمَّ

وينبغي أيًضا أن يتناول الدليُل التعامَل مع األمناط 
أَُسر  مبشاكل  يتعلَّق  ما  سيَّما  وال  لألسر،  املختلفة 
املسجونني واملقاتلني يف صفوف التنظيمات اإلرهابية، 
شة، واحلواضن االجتماعية القريبة من  واألسر املهمَّ
التي  األمناط  من  وغيرها  والعنف،  التطرف  بَُؤر 
تتاج إلى استجابة من ِقبَل الدليل ملواجهة التطرف 
ة  خاصَّ استجاباٌت  هناك  تكون  أن  على  واإلرهاب، 

لألسر التي تعرَّضت لظروف استثنائية.

ويجب تقدمي هذا "الدليل األَُسري ملواجهة التطرُّف" 
من  مجموعة  باعتماد  املجتمع،  أفراد  جميع  إلى 
بناَء  تستهدف  التي  والتأهيليَّة  التدريبية  البرامج 
ودعاياته،  ومقوالته  وخطره  بالتطرف  عامٍّ  وعي 
والردَّ عليها وتفنيدها لدى فئات املجتمع كلِّها على 
اختالفها وتنوُّعها، وصواًل إلى جميع الفئات العاملة 
َل  يف مجال مكافحة التطرف والوقاية منه، بأن يؤهَّ
التطرف،  معضلة  مع  للتعامل  هاُت  واألمَّ اآلباء 
واملعلومات  املعارف  من  مبجموعة  وإمدادهم 
واملهارات الالزمة ملواجهة هذه الظاهرة، فمواجهُة 
الهمم،  لها  تُشَحَذ  أن  ينبغي  واإلرهاب  التطرُّف 

وجُتَمع ألجلها الطاقاُت واإلمكانات. 
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القرن  سبعينيَّات  أواخر  منذ  اإلرهاب،  ل  حتوَّ
ظاهرة  إلى  محلِّية  ظاهرة  من  املاضي،  امليالدي 
واالنتشار  املبادئ،  مستوى  على  وَدولية  إقليمية 
العمليات  صعيد  وعلى  تنظيمّيًا،  اجلغرايف 
اإلرهابية للجماعات املتطرفة العنيفة. ونتيجًة لكلِّ 
ذلك يَحظى التمويُل لدى تلك اجلماعات بأهمية 
ُقصوى، سواء للتنظيمات الكبرى التي تسيطر على 
والكتائب  اخلاليا  أو  دة،  محدَّ جغرافية  مجاالت 

التابعة لها أو املستقلَّة عنها.

الحاجة إلى التمويل
ضخمة  متويالت  إلى  الكبرى  التنظيماُت  تتاج 
أنشطتها  مبمارسة  لها  تسمُح  تتية  بنية  إلقامة 
فيه،  ك  تتحرَّ الذي  الفضاء  بحَسب  املختلفة، 
بها.  تقوم  التي  العمليات  وأنواع  أفرادها،  وعدد 
أو  كان حجُمها  مهما  اجلماعاُت،  تلك  لذا تتاج 
نطاق سيطرتها ونوع نشاطها إلى املال؛ للتخطيط 
وتسيير مؤسسات التنظيم واملنتسبني إليه، وجتنيد 
الذخيرة  وتوفير  والتدريب،  املقاتلة،  العناصر 
واملالئمة  الالزمة  الظروف  ولتهيئة  واألسلحة، 
إلى متطلَّبات  اإلرهابية، إضافة  العمليات  إلجناح 
واالتصال  الدعاية  ومؤسسات  اإلعالمي  اجلهاز 

والتواصل املختلفة. 
التقني  َم  التقدُّ اإلرهابية  التنظيماُت  استغلَّت  وقد 
إمكانات،  من  املعلومات  وثورة  العوملُة  أفرزته  وما 
التجاري  للتبادل  ترير  من  ذلك  صاحب  وما 
وسهولة انتقال األموال ملمارسة أنشطة اقتصادية 
األموال  غسل  عمليات  وتَُعدُّ  مشروعة.  غير 
مظاهر  أهمِّ  أحَد  رات  املخدِّ جرائم  عن  الناجتة 

اجلماعات  تالف  أمناط  وأحَد  التحوُّالت،  تلك 
املنظمة  اجلرمية  منظمات  مع  العنيفة  املتطرفة 

احمللية وغير احمللية.

غات باطلة مسوِّ
رات ألغراض مختلفة لم  ولتسويغ استخدام املخدِّ
العلم يف اجلماعات املتطرفة  د بعُض أدعياء  يتردَّ
يف  املعصية،  تبيح  أسباب  استحضار  يف  العنيفة 
ًسا، ومن ذلك جواُز  ونه جهاًدا مقدَّ سبيل ما يسمُّ
أصبحت  لذلك  بها.  واالجتار  رات  املخدِّ إنتاج 
أحَد  وتصديًرا،  وتوزيًعا  ونقاًل  إنتاًجا  رات،  املخدِّ
أهمِّ نشاطات اجلماعات اإلرهابية لتمويل التنظيم 
واإلنفاق على احتياجاته، وهو أمٌر تطلَّب التنسيَق 
نشاط  لتأمني  املنظمة؛  اجلرمية  منظمات  مع 
على  بالبشر  واالجتار  رات  املخدِّ تهريب  شبكات 
من  كبير  عدد  على  متتدُّ  واسعة،  جغرافية  ُرقعة 
ات العالم، وال سيَّما يف الدول التي تعاني  دول قارَّ
كأفغانستان  أمنّيًا؛  وفراًغا  سياسيًة  اضطراباٍت 

والعراق وسوريا وليبيا ومنطقة الساحل.
لألمم  التابع  واجلرمية  رات  املخدِّ مكتُب  ويذكر 
رات أوجد التمويَل املالي  املتحدة أن االجتار باملخدِّ
للنشاط اإلرهابي يف أرجاء العالم. وأكَّدت التقاريُر 
األمنية األوروبية األخيرة أن هناك كثيًرا من ِنقاط 
ذي العمليات اإلرهابية يف بعض  التقاطع بني منفِّ
املدن والعواصم األوروبية )مدريد، باريس، نيس، 

رات والسالح. ار املخدِّ بروكسل، لندن( وجتَّ

من اإلنتاج إلى التصدير
ومنها  العنيفة،  املتطرفة  مات  املنظَّ بعض  تُنـــتج 
أقـراَص  والشـام،  العـراق  يف  داعش  تنظـيُم 

الكبتاجون، ويشير تقرير نُشر عام 2017 على موقع 
جامعة يوتا األمريكية للقانون، تت عنوان "صلة 
املنظمات  مشاركة  أن  إلى  رات"  باملخدِّ اإلرهاب 
رات، أو فرض ضرائب  اإلرهابية يف االجتار باملخدِّ
بيها، وعلى مزارع اخلشخاش يف األراضي  على مهرِّ
التي يسيطرون عليها، هي ممارسٌة متداولة، وأن 
هي  اإلرهابية  واملنظمات  بني  املهرِّ بني  الَعالقة 
تبادلية. فاإلرهابيون يستفيدون من  نفعية  َعالقة 
بإغراق  أعدائهم؛  وإضعاف  املالية،  األرباح  َجني 
مجتمعاتهم بالعقاقير املسبِّبة لإلدمان من ناحية، 
اإلرهابيني  سيطرة  من  رات  املخدِّ ار  جتَّ ويستفيد 
على املسالك، وجتنُّب سطوتهم من ناحية أخرى. 

اإليطالية،  الشرطُة  حجزت  اإلطار  هذا  ويف 
االتادية  رات  املخدِّ مكافحة  إدارة  مع  بالتعاون 
أوائل  إيطاليا  جنوب  مرافئ  أحد  يف  األمريكية، 
ترامادول  ار  عقَّ من  حبَّة  مليون   24 نحو  2017م 
مليون   50 نحو  قيمتُها  بلغت  رة(  مخدِّ )أقراص 
حنة تابعة لتنظيم داعش كانت متجهًة  يورو، والشِّ
يوليو  يف  اإليطالية  السلطاُت  نت  ومتكَّ ليبيا.  إلى 
تابعة  رة  مخدِّ أقراص  ِشحنة  ضبط  من  2020م 
لتنظيم داعش، بلغ وزنها اإلجمالي 14 طّنًا، تتوي 
ر أنتجها تنظيُم داعش  على 84 مليون قرص مخدِّ
يف سوريا، وكان يُفتَرض بحَسب الوثائق الرسمية 

أن تصَل إلى ليبيا.

رات  التكفيرية املتطرفة املخدِّ تستخدم اجلماعاُت 
رة تزيل اخلوف،  ة مخدِّ وحبوَب الكبتاجون )وهي مادَّ
وجتعل متعاطيها شديَد الُعدوانية وال يخشى املوت( 

لتحفيز اإلرهابيني على القتل واالنتحار.

تحليالت

رات  المخدِّ
مة ف العنيف وجماعات الجريمة المنظَّ والَعالقة بين التطرُّ

  أسرة التحرير
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لدراسة  ولي  الدَّ املركز  ها  أعدَّ دراسٌة  وبيَّنت 
يف  اإلرهابيني  تفاعَل  السياسي  والعنف  التطرف 
رات،  املخدِّ مع  2012-2017م  عامي  بني  أوروبا 
فهم  تطرُّ وبعد  املتطرفة،  األفكاَر  تبنِّيهم  قبل 
شنَّهم  تسبق  التي  الساعات  أو  األيام  ويف  أيًضا، 
يف  املشاركة  أن  البحث  وبنيَّ  إرهابي.  هجوم  أي 
رات  املخدِّ عالم  والتورُّط يف  اإلرهابية  النشاطات 
فرًدا من مرتكبي   75 نحو  ة. فمن  بشدَّ متالزمان 
 %7( أفراد  أوروبا خمسُة  اإلرهابية يف  الهَجمات 
أو  األيام  يف  رات  املخدِّ تناولوا  قد  املجموع(  من 

الساعات التي سبَقت هجومهم.

رات واإلرهاب المخدِّ
رات وثيًقا وحيوّيًا  يبدو االرتباط بني اإلرهاب واملخدِّ

للجماعات اإلرهابية وملنظمات اجلرمية.
تنظيُم  فيها  نشط  التي  الساحات  كلُّ  وعرفت 
ار السالح  القاعدة نشوء تالف بني اجلهاديني وجتَّ

رات.  بي املخدِّ ومهرِّ
وتَُعدُّ طالبان من أولى اجلماعات املتطرفة العنيفة 
رات لتمويل التنظيم. وحَسب  التي استخدمت املخدِّ
ى نحو 40 ألًفا من أعضاء  األمني العامِّ لإلنتربول تلقَّ
ر مجموعها  يُقدَّ رواتَب  2017م  عام  طالبان  حركة 
الضرائب  مداخيل  من  دوالر،  مليون  و95   75 بني 

رات واألرض واملنتجات الزراعية. على املخدِّ
تديُر  احلركة  أن  يف  َدوليون  مسؤولون  ويشتبه 
لتحويل  اجلنوبية،  هلمند  والية  ة يف  مصانَع خاصَّ
الناجت  إجمالي  نصَف  تبلغ  التي  اخلشخاش  نبتة 
الزراعي يف أفغانستان، إلى مورفني وهيروين، ثم 

ره إلى اخلارج.  تصدِّ
رات )األمفيتامني(،  ويقوم تنظيم داعش بُصنع مخدِّ
والكبتاجون يف بعض املناطق التي يسيطر عليها يف 
سوريا، ثم االجتار بها لتمويل جزٍء مهم من أنشطته. 
دوالر  ماليني  عشرة  نحو  يكِسُب  التنظيم  وكان 
شهرّيًا حَسب تقديرات سنة 2017م، وبعد ِفقدانه 
أهمَّ معاقله يف سوريا والعراق اعتمد التنظيُم على 
التنظيم  بني  للتعاون  ًما  متقدِّ مركًزا  لتكون  ليبيا 

رات َدولّيًا. ومافيا االجتار باملخدِّ
ة اتهامات  َهت حلزب اهلل اإلرهابي اللبناني عدَّ وُوجِّ
إفريقيا  إلى  رات متتدُّ  باملخدِّ ار  اجتِّ بإدارته شبكَة 
ا دفع وزارة  وأوروبا وأمريكا الوسطى واجلنوبية، ممَّ
العدل األمريكية يف يناير 2018م إلنشاء فريق عمل 
للتحقيق يف أنشطة احلزب اإلرهابي، غير أن هذا 
رات.  األخير يُنكر صلته بشبكات َدولية لتهريب املخدِّ
اإلفريقي فضاًء ال يخضع  الساحل  ِمنَطقُة  وباتت 
ا جعل اجلماعاِت  لسيطرة الدول وال لرقابتها؛ ممَّ
املنطقة،  يف  تنَشط  العنيفة  املتطرفة  اإلرهابيَة 

اجلرمية  طرق  يف  مها  بتحكُّ سيطرتها  وتفرض 
مة، بوصفها تتيح لها احلمايَة األمنية والدعم  املنظَّ
جتارة  من  املنطقة؛  يف  اجلرائم  أنواع  بكلِّ  للقيام 
وتهريب  بالبَشر،  واالجتار  والكوكايني،  احلشيش 
املواد الغذائية، وغسل األموال. وبذلك توَّلت تلك 
املنطقُة إلى أكبر َمصَدر لتمويل اإلرهاب يف العالم، 
برعاية بعض التنظيمات املتطرفة، وال سيَّما بوكو 

حرام، وتنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي. 

جماعات الجريمة المنظمة
الشبكات  إلى  العنيفة  املتطرفة  اجلماعاُت  تلجأ 
اإلجرامية، يف جميع أنحاء أوروبا ودولها، للحصول 
على الدعم اللوجستي. وتَُعدُّ اليونان من أهمِّ مناطق 
رات بني تركيا ومنطقة البلقان وإفريقيا.  عبور املخدِّ
ويشارك "تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" 
يف جتارة الهيروين وتوزيعه من غرب إفريقيا إلى 
إفريقيا  بشمال  اإلرهابية  اخلاليا  وتنتظم  أوروبا، 
وباكستان بكثرة يف نشاط إجرامي لتمويل العمليات 

اإلرهابية يف اخلارج ويف الدول األوروبية. 

التشريعات والسياسات
أصدرت األمُم املتحدة اتفاقيَة االجتار غير املشروع 
رات واملؤثرات العقلية عام 1988م )اتفاقية  باملخدِّ
األعضاء  الدول  االتفاقيُة  هذه  وطالبت  فيينا(، 
ُجرًما  بوصفها  األموال  غسل  ممارسة  بتجرمي 
ولي"  الدَّ املالي  العمل  "مجموعة  وأُنشئت  جنائّيًا، 
FATF عام 1989؛ لتنفيذ التدابير القانونية الالزمة 

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
ووحشية  جغرافّيًا  اإلرهاب  ظاهرة  د  متدُّ ومع 
ا دفع  العمليات التي قامت بها تلك التنظيماُت، ممَّ
"االتفاقية  لوضع  املتحدة  لألمم  ة  العامَّ اجلمعية 
القرار  اإلرهاب"، مبوجب  ملكافحة متويل  ولية  الدَّ
وأكَّدت   .1999 ديسمبر   9 يف  املؤرَّخ   ، 109/ 54
الدوُل األعضاء يف األمم املتحدة الروابَط الوثيقة 
جتارة  سيَّما  وال  املنظمة  واجلرمية  اإلرهاب  بني 
ولي،  الدَّ املستوى  على  األموال  وغسل  رات  املخدِّ
االتفاقيات  إلى  بعُد  تنضمَّ  لم  التي  الدوَل  ودعت 
ولية ذات الصلة، إلى االنضمام إليها. واعتمد  الدَّ
مجلُس األمن القرار )1373( عام 2001م، فأُنشئت 
جلنة مكافحة اإلرهاب لرصد تنفيذ القرار الذي 

يحثُّ الدول على منع متويل األعمال اإلرهابية. 
املتحدة  لألمم  ة  العامَّ اجلمعيُة  واعتمدت 
إستراتيجيًة ملكافحة اإلرهاب يف سبتمبر 2006م 
ة طرق لتجفيف منابع متويل اإلرهاب.  نت عدَّ تضمَّ
ولي يف 28 مارس 2019م  وتبنَّى مجلس األمن الدَّ
إلى  يرمي  الذي   )2462( رقم  القرار  باإلجماع 
مطالًبا  اإلرهاب،  متويل  مكافحة  تدابير  تشديد 

وقواعَد  وطنية  قواننَي  بوضع  األعضاء  الدوَل 
تنصُّ على جرائَم جنائية أو عقوبات مناسبة على 
غير  أو  مباشر  بنحو  أموااًل،  يستخدم  فرد  أيِّ 
اعتداءات  لتنفيذ  استخداَمها  ينوي  أو  مباشر، 
املتاحة  االقتصادية  الِقطاعات  وتديد  عنيفة، 
استخباراتية  بَوَحدات  والتزوُّد  اإلرهاب،  لتمويل 
التي تستفيد  املالية  الدوائر  صة يف كشف  متخصِّ

منها املنظماُت اإلرهابية.
مراقبة  وسائل  بتطوير  التحويالت  يَة  سرِّ وكشف 
املدفوعات عبر الهاتف، واستخدام املبالغ النقدية 
املعلومات  تبادل  وأكَّد ضرورةَ  رة.  املشفَّ والُعمالت 
القرار  هذا  متيَّز  وقد  الدول.  بني  االستخباراتية 
ملكافحة  الالزمة  والطرق  املعايير  كلَّ  جمع  بأنه 

متويل اإلرهاب.
احلديُث  فيمكن  اإلقليمي،  الصعيد  على  أما 
ملكافحة  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  معاهدة  عن 
وزراء  مؤمتُر  اعتمدها  التي  ولي  الدَّ اإلرهاب 
يف  أواغادوغو  يف  املنعقُد  املنظمة  دول  خارجية 
وجاءت  1999م،  يوليو  وأول  يونيو  من   28 بني  ما 
اإلرهابي  التمركز  ملواجهة  محاولًة  االتفاقيُة  هذه 
يف إفريقيا. وتنوَّعت املبادراُت الرامية إلى مواجهة 
الساحل  منطقة  يف  اإلرهابية  اجلماعات  تالف 
أطلقتها  التي  الشراكة  مبادرةُ  ومنها  والصحراء، 
املعنية  2007م  عام  األمريكية  املتحدة  الوالياُت 
ومن  الكبرى،  الصحراء  يف  اإلرهاب  مبكافحة 
منطقة  عموم  يف  البلدان  قدرة  تعزيُز  أهدافها 
الساحل على مواجهة اإلرهاب وتيسير التعاون بني 

بلدان املنطقة والبلدان املغربية.
لتعزيز  2014م  عام   G5 مجموعُة  واجتهت 
إفريقية هي  األمنية بشراكة خمس دول  جهودها 
)بوركينافاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر( 
الساحل ملكافحة  ة يف منطقة  ات خاصَّ قوَّ لتكوين 

رات واالجتار بالبشر. اإلرهاب وتهريب املخدِّ
وساعدت الفوضى السياسيُة والفراغ األمنيُّ الذي 
عَرفته كثيٌر من الدول، نتيجًة للصراعات الداخلية 
أو اإلقليمية، على زيادة نشاط مجموعات التطرف 
رات  املخدِّ تهريب  عن  فضاًل  اإلرهابي،  العنيف 
اجلرمية  جماعات  مع  بالتحالف  وتوزيعها  ونقلها 
املنظمة، يف ظلِّ غياب األجهزة والتقنيات احلديثة 
يستخدمها  التي  الطرق  كشف  على  تساعد  التي 

رات يف عمليات التهريب. بو املخدِّ مهرِّ
الدولي  والتعاون  التنسيق  تعزيز  يستدعي  مما 
باملخدرات  واالجتار  اإلرهاب  جرائم  ملكافحة 
وغسل األموال، وتشجيع الدول على تطبيق املعايير 
دها التوصيات املتعلِّقة  ولية الشاملة التي جتسِّ الدَّ

بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

تحليالت



وثائق - بيانات - تحليالت
بوابة جنوب آسيا لإلرهاب )SATP( مصدر إقليمي معرفي

وهي  2005م،  عام  النوَر  الداخلي"  األمن  "مجلة  أبصرت 
زمالء  من  علمّيًا  ومجازة  مة  محكَّ سنوية  إلكترونية  مجلة 
مركز الدفاع واألمن الداخلي )CHDS(، يف كلية الدراسات 
منتًدى  املجلة  وتتيح  املتحدة.  الواليات  يف  البحرية  العليا 
والترتيبات  واخلطط  والسياسات  اإلستراتيجيات  القتراح 
الواليات  يف  الداخلي  األمن  لتعزيز  ومناقشتها؛  التنظيمية 
واملتخرِّجني  صني  واملتخصِّ املدرِّبني  مبشاركة  املتحدة، 

واملشاركني والشركاء التابعني للمركز.
التي  املوثوقة  املجازة  واملقاالت  باملوضوعات  املجلة  تُعنى 
واملمارسني يف جميع  العلماء  من  وأفراد  مها جماعاٌت  تقدِّ
فهم  يف  تُسهم  التي  بالكتابات  أيًضا  وتهتمُّ  أمريكا.  أنحاء 
بني  النقاَش  ع  وتشجِّ به،  والنهوض  الداخلي  األمن  مجال 

املقاالت  بني  موضوعاتها  ع  وتتنوَّ صني.  واملتخصِّ املمارسني 
وسائل  ومراجعات  القصيرة،  واملقاالت  األصيلة،  البحثية 
وآخر  املمارسات  أفضَل  املقاالت  هذه  وتُظهر  اإلعالم. 
ًصا  تخصُّ بوصفه  الداخلي  األمن  مجال  يف  التطوُّرات 

أكادميّيًا ومهنّيًا ناشًئا. 
تناولت املجلُة يف عددها األخير الصادر يف شهر أغسطس 
لكتاب مهمٍّ  2020م موضوعات مهمة عدة، منها: مراجعٌة 
عن املرأة يف األمن الداخلي، بعنوان "وضع املرأة، مكافحة 
ومقاٌل  سبتمبر"،   11 منذ  املتحدة  الواليات  يف  اإلرهاب 
يدرس احلاجَة إلى إجراءات تشغيل ِمعيارية قابلة للتكيُّف 
للمستجيبني األوائل، إضافًة إلى مقاٍل بحثي يقوِّم مشروعني 

حديثني يُعنيان مبكافحة التطرُّف العنيف. 

مجلة األمن الداخلي نتاج معرفي للكلية البحرية العليا
دوريات

لإلرهاب  آسيا  جنوب  بوابة  الهند  يف  بنيودلهي  الصراعات  إدارة  معهد  أنشأ 
واحلرب  اإلرهاب  عن  إلكتروني  موقع  أكبر  وهي  2000م،  مارس  )SATP( يف 

ة يف جنوب آسيا؛ وتضمُّ قاعدةُ بياناتها على 82041 صفحة، وفًقا  منخفضة احلدَّ
آلخر تديث. وهي تشمل فضاًل عن قاعدة البيانات الكبيرة، تقدمَي تليالت 
عميقة لألحداث، ودراسة جميع احلركات املتطرفة يف املنطقة دراسًة تليلية، 
صة. والغرُض من إنشاء البوابة مواجهُة أنواع اخللل  والبحوث الرصينة املتخصِّ
ولي مجموعًة واسعة  التصاعدية يف دراسة اإلرهاب، وال سيَّما إهمال املجتمع الدَّ

ة يف الهند. من احلركات اإلرهابية يف منطقة جنوب آسيا، وبخاصَّ

وتتميَّز البوابة بأن قاعدة بياناتها شاملة وقابلة للتحديث واإلضافة باستمرار، 
ويسُهل استخدامها واإلفادة من جميع املعلومات املتاحة فيها املتعلِّقة باإلرهاب، 

ة، وبالنزاع الِعرقي والطائفي يف جنوب آسيا. وبالصراعات املنخفضة احلدَّ

ليست  املتصاعدة  اإلرهاب  آفة  أن  املشروُع على قناعة راسخة  وقد قام هذا 
تهديًدا لهذه املنطقة فحسُب، ولكنها تهديٌد للبشرية جمعاء؛ ألن اإلرهاب أسلوٌب 

ال يعترف بحدود القانون، وال يعرف قيوَد األخالق أو التعاطف اإلنساني، أو 
ولية؛  حتى احلدَّ األدنى من قواعد احلرب. فهو بال شكٍّ يتجاوز كلَّ احلدود الدَّ
ر األنظمة واملجتمعات ذاتها التي تزرُع بذور اإلرهاب وتدعمه وترعاه،  إذ يدمِّ

إضافة إلى أولئك الذين يتسامحون معه أو يستسلمون له.
صني واملعنيني باإلرهاب؛ لتنوُّع  م هذه البوابة فوائَد جليلة للباحثني واملتخصِّ تقدِّ
محتواها، وثراء فحواها، إذ تشمل ما يأتي: التحديثات اإلخباريَة اليومية عن 
اإلرهاب والقضايا ذات الصلة يف جنوب آسيا، والتقييمات واجلداول الزمنية 
ثة باستمرار لكلِّ النزاعات الرئيسة يف املنطقة، وإحصاءات واسعة النطاق  احملدَّ
الكبرى،  بالصراعات  املتعلِّقة  ة  املهمَّ املعايير  بشأن  املستمرِّ  للتحديث  تخضع 
بالنزاعات  الصلة  ذات  والتحليالت  البحوث  من  النطاق  واسعة  ت  وسجالَّ
يف  النِشطة  الرئيسة  اإلرهابية  اجلماعات  عن  ة  عامَّ ودراسات  واإلرهاب، 
املتعلقة  ة  املهمَّ والبيانات  واالتفاقيات  واملعاهدات  والقوانني  والوثائق  املنطقة، 
وخرائط  ومكافحته،  باإلرهاب  املعنية  املواقع  ألهمِّ  وروابط  النزاعات،  بهذه 

الصراعات، إضافة إلى مقاالت مختارة. 
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مراكز بحثية

رابط المجلة



الكاتب   أعده  الذي  العنف"   "اقتصاديات  كتاُب  يعالُج 
البشري  لوك  السُّ فهم  تسخير  وسائَل  شيغمان  جاري 
ويبدأ  وَجدوى.  فاعلية  أكثر  نحو  على  العنف  ملواجهة 
َع سلوك البشر بسهولة،  الكتاُب بفكرة أننا نستطيع توقُّ
على  القدرةُ  وهذه  ذلك.  نفعَل  أن  الصعب  من  وليس 
ة تنطبق أيًضا على قادة  "منذجة" السلوك البشري عامَّ
املنظمات الداعية للكراهية والعنف، وليس على الناس 

العاديني فقط.
إلى  الوصول  أن  مفاُدها  جوهرية  فكرًة  الكتاُب  ويورد 
من  ملزيٍد  املجال  إتاحة  إلى  يؤدِّي  وأوسع،  أكبر  سوق 
الواحد،  الوطن  نطاق  خارج  والعنف  واإلكراه  اخلداع 
ْقمية  وبات هذا الوصوُل أسهَل؛ بتوظيف االتصاالت الرَّ

ووسائل التواصل االجتماعي. 
ا وهو: إذا كانت نظرةُ اخلبير  ويُبرز الكتاُب سؤااًل مهّمً
ل  تُسهِّ فكيف  العنف،  تفسير  على  تساعد  االقتصادي 
الرؤى لتعزيز السالم واألمن؟ ويعتقد غاري م. شيفمان 
إذا  أنه  السلوكية،  العلوم  مجال  يف  واخلبير  الكاتُب 
متكنَّا من التعامل مع العنف بصفتنا خبراَء يف السلوك 
نحو  على  مؤسساتنا  هيكلُة  ميكننا  فإنه  اإلنساني، 
أفضل؛ إلنشاء سياسات جتعل العالم مكاًنا أكثَر أماًنا 

لنا ولألجيال القادمة. 

وينظر الناُس عادة إلى عنف الدولة على أنه تعبير غيُر 
عقالني عن الُهويَّة الدينية أو القبَلية أو الِعرقية، إال أن 
الكاتب يعرض رؤيًة مخالفة متاًما يف كتابه، إذ يرى أن 
م يتطلَّب تليَل اتخاذ القرارات الفردية  فهم العنف املنظَّ

واحلوافز واخِليارات املتاحة. 
ته َوفق التحليل االقتصادي العميق،  يعِرُض الكتاُب مادَّ
ودراسات احلالة التي طالت أخطَر املجرمني واإلرهابني، 
من أمثال "بابلو إسكوبار" و"أبي بكر البغدادي"؛ إذ يشرح 
األعمال؛  اد  كـروَّ منهم  فرٍد  كلُّ  ف  تصرَّ كيف  الكتاُب 
باستخدام القوة وأنواع اإلكراه؛ لالستيالء على األسواق، 

ة. كلٌّ على طريقته اخلاصَّ
الكتاُب  م  يقدِّ "األكادميي"  صي  التخصُّ اجلانب  ومن 
للطالب  للعنف  املؤدية  السلوكيات  لفهم  رة  طريقًة ميسَّ
ن القادةَ  صني يف األمن القومي، وميكِّ والباحثني واملتخصِّ
احلاليِّني واملستقبليِّني من إصالح املؤسسات، ثمَّ إرساء 

السالم وإضفاء األمن.
خبرةُ الكاتب العميقة جتعل من هذا الكتاب مادًة علمية 
الشيوخ،  مجلس  يف  موظًفا  كان  فقد  وثرية؛  رصينة 
وباحًثا  أعمال،  ورجَل  الداخلي،  لألمن  تنفيذّيًا  ومديًرا 

يف الدراسات األمنية والسلوكية. 

يف  ليد  وستيان  هانسن  جارلي  ستيج  الكاتبان  م  يقدِّ
كتابهما "دليل روتليدج ملكافحة التطرُّف وفكِّ االرتباط" 
نظرًة شاملة عن األوضاع التاريخية واملناقشات النظرية 
واملناهج الوطنية واخلطط العملية املتعلِّقة بنزع التطرُّف 

وفكِّ االرتباط.
من  هما  العنيَفني  د  والتشدُّ التطرَف  أن  الكتاُب  ح  يوضِّ
وال  املجتمعات،  تواجه  التي  الكبرى  العاملية  يات  التحدِّ
متطرفة  وبيئات  جلماعات  اجلديد  الظهور  مع  سيَّما 
وعنيفة، تهِدُف إلى اإلفساد والتخريب. ويعرض الكتاب 
املساعَي احلثيثة إليجاد حلول ُمجدية للحدِّ من هاتني 
تغيير  ثم  جسدّيًا،  األفراد  بضمان سالمة  الظاهرتني؛ 

طرائق تفكيرهم يف التعامل مع هذه الظاهرة.
ويذكر الكتاب أنه تاريخّيًا، كان هذا املوضوع محلَّ اهتمام 
ستني األمنية والعسكرية يف الدرجة األولى، وهما  املؤسَّ
ية واحلزم والردع، على  ان أساليب اجلدِّ ستان تقرَّ مؤسَّ
خالف ما جاء يف هذا الكتاب؛ إذ يسعى الكاتبان إلى 
ن هذا  ويتضمَّ املجتمع.  تخدم  فة"  "مخفَّ أساليب  تقدمي 
التطرف؛  لنزع  السياسية  العمل مناقشاٍت يف املساعي 

ميينّيًا كان أم يسارّيًا، ويأخذ اجلانب الدينيُّ حيًِّزا كبيًرا 
من هذه املناقشات لكونه حقيقًة ال َمناَص منها.

ص الكتاُب يف ثالثة أجزاء رئيسة: أما اجلزء األول  يتلخَّ
للظاهرة االجتماعية، ويشمل  النظريَّ  فيتناول اجلانَب 
هذا اجلانُب التعريفات املختلفة، واخللفيات التاريخية، 
َدحُضها.  أو  إثباتها  يُراد  التي  والفَرضيات  والنظريات 
هذه  يف  املؤثِّرين  الفاعلني  فيتناول  الثاني  اجلزء  وأما 
للحدِّ منها.  أو الساعون  بها  املتسبِّبون  الظاهرة، سواء 
لهذه  فيه  الكاتبان  فيمثِّل  األخير  الثالث  اجلزء  وأما 
الظاهرة؛ وذلك بعرض دراسة حالة إقليمية شاملة متسُّ 
كلَّ اجلوانب السابقة، ثم محاولة اخلروج بحلول عملية 

للحدِّ من ظاهرة التطرُّف.
الطالب  من  كبير  باهتماٍم  أكادميّيًا  الكتاب  ويحظى 
التطرُّف  نزع  يف  صني  واملتخصِّ والعلماء  والباحثني 
ومكافحة اإلرهاب والعنف السياسي، وهو يساعد على 
معتمدة  علمية  مراجع  لتكون  رصينة؛  دراسات  إنشاء 
ونافعة لكلِّ باحث يف هذا امليدان. وهو بال ريب يُسهم 

ولية.  يف إثراء ميدان الدراسات األمنية والَعالقات الدَّ
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احتفل مركُز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض بانضمام العميد الركن موسى عمر أحمد سعيد، يوم االثنني 21/ 9/ 2020م إلى ممثِّلي 
م يف حفِل وداٍع خاص أقامه  جمهورية السودان يف املركز، ليكون ممثِّاًل ملجال محاربة متويل اإلرهاب، خلًفا للعميد الركن أبو بكر سعيد محمد عبد الرحيم الذي ُكرِّ

مركُز التحالف يوم األحد 13/ 9/ 2020م.

التحالف اإلسالمي يصدر 
عدًدا جديًدا من مجلته الفصلية

مركز التحالف يستقبل ممثاًل جديًدا للسودان

أصدر التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب العدَد الرابع من مجلَّته الفصلية )التحالف( 
ا عن ظاهرة التطرف يف جوانبها وسياقاتها املختلفة؛ الفكرية والثقافية والدينية،  ن ملّفً الذي تضمَّ
شارك فيه كتَّاٌب ومفكرون حلَّلوا الظاهرةَ يف سياقاتها التاريخية، وتوُّالتها املرحلية؛ سعًيا إلنشاء 
هيكل موضوعي ملنع التطرف العنيف ومكافحته، يتمتَّع بالتأثير املـُجدي واالستدامة. وعرض العدُد 
مة يف إفريقيا وَعالقتها  ر اجلرمية املنظَّ التجِربَة املوريتانية يف احلرب على اإلرهاب، ونتائَج مؤشِّ
باإلرهاب، وحلَّل أخطار صعود اليمني املتطرف يف أوروبا، وال سيَّما حزب البديل من أجل أملانيا 

ة ملكافحة اإلرهاب بعد وباء كورونا اجلديد. م محاوالت جادَّ د، وقدَّ املتشدِّ


