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المنهج المرجعي لمكافحة اإلرهاب
التقرير عن حلف شمال األطلسي (الناتو) عام 2020م ،بعنوان:
صدر هذا
ُ
املرجعي ملكافحة اإلرهاب» COUNTER-TERRORISM REFERENCE
«املنهج
ُّ
«جتمع
 CURRICULUMوهو من إعداد فريق العمل املعني مبكافحة اإلرهاب يف
ُّ
الشراكة من أجل السالم» ،وهو فري ٌق من اخلبراء متع ِّد ُد اجلنسيات من أوروبا
وأمريكا الشَّ مالية وإفريقيا وآسيا .وقد ُجعل يف قسمني :القسم األول يُع ِّرف باملنهج
الـمستخلَصة من
وأقسامه وموضوعات كل قسم .والقسم الثاني يناقش الفائدةَ ُ
أفكار هذا املرجع وموضوعاته ونقده واملالحظات يف ما َّدته.
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النهج والمضمون

ِ
ويهد ُ
ف إلى وضع نهج
يتناول املنه ُج موضو َع اإلرهاب ومكافحته،
واضح وجامع ودقيق؛ لفهم مخت ِلف املواضيع املتعلِّقة باإلرهاب
ببحث مشكالت املاضي؛ لفهم ُم ِ
ِ
عضالت احلاضر،
ومكافحته ،وذلك
واستشراف حت ِّديات املستقبل؛ لتمكني جميع املتد ِّربني يف الدول
األعضاء مبنظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) ،والدول واملنظمات

املشاركة ،من تكوين صورة متكاملة جلميع القضايا والتح ِّديات ذات

والدولية.
الصلة بسياسات األمن والدفاع الوطنية واإلقليمية َّ

التخصصات ،ويساعد املتد ِّربني على
وهذا املنه ُج بأنه متع ِّدد
ُّ
تطوير املعارف واملهارات املطلوبة؛ لفهم اإلرهاب ومكافحته ،وتوقُّع
التهديدات احملت َملة واحل ِّد منها ،ويتيح وسائ َل لتكوين فهم أفض َل
إلستراتيجيات مكافحة اإلرهاب الشاملة ،وميكن استخدامه بوصفه

مجموع ًة من املبادئ التوجيهية ،ووثيقة مرجعية يف اجلَسر بني
املجالني الفكري النظري واملهني التطبيقي.
ومي ِّهد املرج ُع ببعض األفكار الرئيسة التي تساعد على فهم ظاهرة
اإلرهاب ،وأبرزُها:

🔳
🔳

ٍ
بوجه واحد ثابت؛ بل
🔳اإلرهاب ليس ظاهر ًة جديدة ،وال يتَّس ُم
لكن جوهره األساسي ثابت
يختلف باختالف الزمان واملكانَّ ،
ولم يتغ َّير.

أيضا إيصا َل
🔳ال ينطوي
اإلرهاب على العنف وحسب؛ بل يشمل ً
ُ
وشن حرب نفسية ِ
تهد ُ
ف إلى إضعاف أجهزة
رسائ َل فكرية،
َّ
الدولة واجلهات املستهدفة.

🔳
ً
منطا من أمناط املذهبية والعصبية
🔳 🔳شهدت جمي ُع الدول
🔳اإلرهاب تهدي ٌد عاملي يستدعي وض َع حلول مشتركة ملكافحته.

🔳

أي ديانة أو
والتطرف واإلرهاب ،إال أن هذا ليس من مك ِّونات ِّ
محدد.
عقيدة ،وال يرتبط ِبعرق
َّ

🔳يد ُّل استمرار اإلرهاب ،خُ ط ًة وممارسة ،على أنه ٍ
باق ويتط َّور،
ٍ
تهديدات لم تكن من قبل.
حركات جديدة تُفرز
وتنبثق منه
ٌ

يتعمق يف التفصيالت الدقيقة ،ويهت ُّم بنظرة واسعة النطاق ،ويُ َع ُّد
وال َّ
جه ًدا بحث ًّيا ميكن البناءُ عليه يف املستقبل .وهو يعرِ ض موا َّده يف
ُقدم
مجموعات،
تتضمن ك ُّل مجموعة عناوي َن وموا َّد (محاضرات) ت َّ
َّ
محدد من املسارات يتألف من :الهدف ،والوصف ،وأهداف
َوف َق نسق
َّ
التعلُّم ،ومسائل للبحث ،ومنهجية التعلُّم.

ُ
األهداف املراد حتقيقها
ففي مسار (الهدف) ُي َّهد للموضوع ،وتُد َرج

عناصر ما َّدة املوضوع
من املوضوع .ويف مسار (الوصف) تُذ َكر
ُ
بإيجاز مع األمثلة واألسماء وغيرها .ويف مسار (أهداف التعلُّم) تُو َرد
الدروس املستفادة املتوخَّ اة من املوضوع ومناقشته .ويف مسار (مسائ ُل
ُ

نوعا
ُعرض ُ
بعض األسئلة التي تراجع ما َّدة املوضوع ،وتثير ً
للبحث) ت َ
من العصف الذهني لدى القارئ واملتد ِّرب ،وتربط املوضو َع بغيره من
املوضوعات ذات ال َعالقة .ويف مسار (منهجية التعلُّم) تتحقق أهدف

التعلّم من خالل قراءة املقاالت العلمية وتدوين املالحظات وتقدمي
احملاضرات وإجراء املناقشات ضمن مجموعات مصغرة يف الفصل.
ويقع املنهج يف  146صفحة ،ويتألَّف من موضوعات يف أربعة أقسام
رئيسة هي:
القسم األول :تقدمي اإلرهاب
تعريف اإلرهاب ،واخلصائص املستخ َدمة عاد ًة لوصفه،
يتناول
َ

والتفاوت
أنواعه املختلفة،
اإلرهاب يف التاريخ ،ويشرح
ويستعرض
َ
َ
َ
يف عمر اجلماعات اإلرهابية ،وقدرتها على البقاء.
القسم الثاني :فهم العقائد والدوافع واألساليب
اجلماعات
يحلِّل طر َق التح ُّول إلى التطرف التي تكتسب بها
ُ
األعضاء واملناصرين ،ويدرس ًّ
كل من التطرف
اإلرهابية احلديثة
َ

العنيف والعقائد واألفكار والدواف َع الشخصية والتنظيمية الكامنة
واألساليب التي يعتمدها األفرا ُد واجلماعات يف
وراء اإلرهاب،
َ
ممارسة اإلرهاب.

املتطورة
التحديات املعاصرة ،والتهديدات
القسم الثالث:
ِّ
ِّ
ض وض َع اإلرهاب حال ًّيا ،والوسائ َل املالية التي تستخدمها
يعرِ ُ

🔳

ُ
النقاش
مستجدة ،وال يزال
🔳اإلرهاب ال يزال قضي ًة بحثية
َّ

اجلماعات اإلرهابية لتمويل االعتداءات وإعالة تنظيماتها ،وعد ًدا
ُ
من التهديدات الناشئة ،منها احتما ُل اقتناء أسلحة الدمار الشامل

🔳

🔳غ َّيرت جائحة كورونا (كوفيد )19 -معظم أوجه احلياة البشرية

خلدمة مآربها ،وتدفُّق املقاتلني األجانب.

يف تعريفه مستم ًرا ،واقتراح أفضل الطرق لدراسته ،وأفضل
السبل ملكافحته.
ُّ

عامل ًّيا ،مما دفع اإلرهابيني إلى تغيير منط التجنيد ،واستغالل
عدم االستقرار لدى احلكومات ،واالضطراب بني الدول،

لتحديد أهداف وأمناط جديدة.

أقسام المنهج
َّسم
يتك َّون املنه ُج من معلومات ُمستقاة من املصادر املفتوحة ،وال يت ُ
بعض املصادر التي ينبغي التعامل معها بحذَر،
بالس ِّرية .ويح ِّدد املنه ُج َ
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واستخدامها ،واستغال ُل اجلماعات اإلرهابية لالبتكارات التقنية
القسم الرابع :مكافحة اإلرهاب :اإلستراتيجية؛ العمليات،
القدرات
وبناء ُ
يُعنى بجهود الدول يف مكافحة تهديدات اإلرهاب ،وتقييم األدوات
املستخ َدمة محلِّ ًّيا وإقليم ًّيا و َدول ًّيا ملساعدة الدول على ضمان
ومؤسساتها ،مع حتديد الهيئات واألجهزة
أفضل حماية ملواطنيها
َّ
املختصة باستخدام هذه األدوات ،وكيف ميكن اجلم ُع بينها إلعداد
َّ

المنهج المرجعي لمكافحة اإلرهاب

إستراتيجية وطنية متماسكة .ثم يهت ُّم املوضوع بالوسائل التي مت ِّكن
الدو َل من تعزيز ق ُدرات مكافحة اإلرهاب ،ويق ِّدم وصفًا الستخدام
التمرين املكتبي لتقييم مكامن الضعف ،والعمل على بناء الق ُدرات

الالزمة لضمان األمن يف املستقبل.

ملحق املرجع :يف نهاية املرجع أُحلقت وثيق ٌة بعنوان «املبادئ
التوجيهية للتمرين املكتبي» ،وهو ما نُوقش يف القسم الرابع من
َ
واملهمات،
وأهداف تعلُّمه،
تضمنت الوثيق ُة موج َز التمرين،
املرجع.
َّ
َّ

واملخرجات ،وما
والتوقُّعات ،والصيغة ،وإنشاء احلوار (السيناريو)،
َ
ومنصة لبناء
يتيحه التمري ُن املكتبي من نهج مفيد ملكافحة اإلرهاب،
َّ
الق ُدرات؛ لتحديد الثُّغرات ،وإزالة التداخل ،وتفعيل اإلستراتيجيات
والدولية ملكافحة اإلرهاب ،وتطوير العقيدة
الوطنية واإلقليمية
َّ
والسياسات ،وتعزيز التعاون بني الوكاالت على املستويني احمللِّي
والدولي ،والترويج ملبدأ تدريب املد ِّربني ،واالنتقال من النظرية للتطبيق.
َّ

فائدة المرجع ونقده

منهجا معرف ًّيا
احملصلة من املرجع بوصفه
من املهم دراس ُة الفائدة
ً
َّ
وتدريب ًّيا ميكن االستفادةُ منه يف نشاطات التدريب والتأهيل
للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،وذلك ببحث ما َّدة
أقسامه بالتفصيل ،ونقدها ،ومناقشة ما ميكن اعتما ُده أو رفضه أو

تعديله أو اإلضافة إلى ما َّدته.

القسم األول :تقدمي اإلرهاب

موحد لإلرهاب
اإلرهاب .ويرى املرجع أن عد َم وجود تعريف
َّ
ينشأ بالدرجة األولى من االختالف والتفاوت يف وجهات النظر
جتاه الفعل الذي يُع ُّد إرها ًبا ،وهذا مر ُّده حقُّ الشعوب يف تقرير
مصيرها املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة ،الذي لم يضع
احلدو َد الفاصلة بني مقاومة االستبداد واملمارسات املجرمة؛ لذا
موحد يف تلك الرؤى واألحكام
تتجسد صعوب ُة اإلجماع على تعريف َّ
َّ

األخالقية والتح ُّيزات واملصالح اجليوسياسية التي تقوم عليها عبارة
ً
مناضل يف سبيل احلرية».
بعضهم إرهاب ًّيا قد يَع ُّده آخرون
«من يَع ُّده ُ
استخالص بعض العناصر األساسية واملبادئ املشتركة
لكن ميكن
ُ
بصوغ بعض اخلصائص الرئيسة لإلرهاب ،وهي أن
التي تسمح َ
غير حكوميني،
«عنف أو تهدي ٌد بالعنف ،يرتكبه فاعلون
اإلرهاب
ٌ
ُ
جتاه أهداف غير مقاتلة؛ إلحداث أثر نفسي لدى جمهور ما ،على

نطاق أوس َع من احلدث نفسه؛ ألغراض سياسية أو اجتماعية أو
دينية أو فكرية».
أوجه االختالف والتشابه بني
ثم ينتقل هذا القس ُم من املرجع إلى ُ
املتم ِّردين واملنظمات اإلرهابية؛ لتقدمي صورة واضحة عن جماعات
وتختلف عن املنظمات
املتم ِّردين أو االنفصاليني ،وكيف تتشابه
ُ

اإلرهابية ،وال س َّيما أن كليهما من فصيلة احلرب غير املتكافئة وغير

النظامية .وبسبب محدودية الق ُدرات العسكرية فإن كليهما يستخدم
والهجمات اإلرهابية.
غير منطية؛ كحرب العصابات،
َ
وسائ َل عسكرية َ

التمر َد بأنه صرا ٌع من أجل السيطرة على فضاء
ُّ
ويُع ِّرف هذا اجلزءُ

ِ
تعريفات اإلرهاب املختلفة،
يتناول موضو َع تعريف اإلرهاب ،ويناقش

سياسي (احلكم واجلغرافيا) بني فاعلني حكوميني وغير حكوميني

املتخصصني على تعريف
األسباب التي حتول دون توافق آراء
ِّ
َ

التمرد واإلرهاب بواسطة تواتر استخدام العنف واختيار األهداف،
بني
ُّ

َ
واالختالف فيما بينها ،ويناقش
خصائصها ،ومجال اهتمامها،
ويبي
ِّ
َ

وي َّيز
حاصلني على دعم فئة واسعة من الس َّكان ،أو من فريق وطنيُ .
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العنف
التمرد
مع اهتمام بغير املقاتلني يف اإلرهاب ،يف حني ميارس
َ
ُّ
املستمر ،وكثي ًرا ما يكون مق ِّدمة للحرب األهلية.
َّ

القسم الثاني :فهم العقائد والدوافع واألساليب
يناقش موضو َع ُسبل فهم العقائد والدوافع واألساليب ،وحتت عنوان
حملة عا َّمة عن التطرف ،يوضح مفهو َم التطرف والتطرف العنيف ،ويرى

بعض اجلماعات
يتتبع هذا القسم
َ
وحتت عنوان «تاريخ اإلرهاب» َّ
موضحا تن ُّو َع دوافع
واحلوادث اإلرهابية يف التاريخ القدمي واحلديث،
ً
اإلرهاب وأساليبه ،وتباينه وتط ُّوره يف ك ِّل ِحقبة زمانية؛ مثل أعمال

أساليب عنيفة ،ودواف َع عقيدية
تدعو إلى حلول استبدادية ،وتستخدم
َ

عام  44ق.م) ،وحرب العصابات واالغتياالت (كأعمال جماعتَي

القسم مسارات التطرف املتن ِّوعة التي تقود الفر َد إلى
ويناقش هذا
ُ

محددة (كحادثة اغتيال يوليوس قيصر
العنف جتاه نخب حاكمة
َّ
السيكاري واحلشَّ اشني) ،والطائفية والثورة التي حت ُدث يف مراحل
التغيير السياسي أو بعدها (مثل «مؤامرة البارود» لتفجير مبنى

أدوات حرب ِّ
لدك أسس املجتمع؛ نتيج َة األفكار املتش ِّددة التي
أنهما
ُ

فكرية ،واستدبار الدميقراطية وسيادة القانون ،لفرض تغيير جذري.
الدخول يف اجلماعات املتطرفة ورمبا اإلرهابية .ثم يبحث يف عقائد
التطرف العنيف؛ القومية ِ
العرقية أو الدينية (كاجليش اجلمهوري

البرملان البريطاني عام 1605م) ،والفوضوية والقومية املتطرفة

اإليرلندي) ،وعقائد اليسار املتطرف (كاأللوية احلمراء يف إيطاليا)،

«إرادة الشعب» التي اغتالت القيصر إلكسندر الثاني عام 1881م)،

األقلِّيات ،وتنتشر يف املجتمعات األوروبية والغربية عمو ًما.

التي تبنَّت أفكار احلرية الفردية وال َعلمانية والدولة األ َّمة (كجماعة
الثوري واملناهض للثورة الذي ترعاه الدولة (كالنظام
واإلرهاب
ِّ
اإليراني ،وكتائب الكرامة التابعة لرئيس باناما السابق 1988-
1990م ،واإلرهاب األبيض يف روسيا 1920 1917-م).

ويذكر هذا القس ُم العوام َل األساسية التي تُسهم يف انتشار
اإلرهاب ال يتوقف إطال ًقا ،إال أن
اإلرهاب ،وتنطلق من فكرة أن
َ
ِ
املنظمات واجلماعات واحل َمالت اإلرهابية التي تطلقها هي التي

الدفْع (كالقمع
تتداعى وتتالشى .أما العوام ُل األساسية فهي ثالثةَّ :
ِ
واحلرمان واالستبداد والعنف الذي متارسه الدولة) ،وا َ
جلذْب
(كالشعور باألخ َّوة واالنتماء ،والبحث عن الفائدة املا ِّدية ،وكسب

السمعة والشُّ هرة) ،والعوامل الشخصية (كاالضطراب النفسي
ُّ
واحلياة الرتيبة).
ويتطرق هذا اجلزءُ إلى مراحل دورة حياة املنظمات اإلرهابية،
َّ
تقسيمها إلى ثالث مراح َل ،هي :مرحلة النشوء ،وتتعلَّق بكيف
وميكن
ُ

مبدة
مدة البقاء ،وتتعلَّق َّ
تنشأ اجلماع ُة اإلرهابية وملاذا؟ ومرحلة َّ
يتفرع عنها من مراح َل أخرى .ومرحلة التراجع،
نشاط املنظمة وما َّ
وتتعلَّق بتقهقر املنظمة؛ لعدم قدرتها على التك ُّيف.

والنازية العنصرية اجلديدة القائمة على تف ُّوق العنصر األبيض و ُكره
ويناقش القسم العقائ َد املتطرفة (كتنظيمي القاعدة وداعش) يف
موضوعني هما :العقائديون والعقائد ،وقد ذُكرت بعض الرموز
الدينية يف سياق احلديث عن س ِّيد قطب ،وعبد اهلل عزَّام ،وحسن

الفكر املتطرف .ويناقش
البنَّا وغيرهم ،بوصفهم منظرين ألهموا
َ
اجلسر الذي يربط بني
أيضا موضو َع اخلطابات التنظيمية ،وهي
ً
ُ
العقائد املتطرفة املتج ِّردة وأعمال العنف ،وتتجلَّى يف الرسائل
املناهضة للغرب التي تدعو إلى قيام دولة اخلالفة (كمجلَّة «أنسباير»
التابعة لتنظيم القاعدة ،ومجلَّة «دابق» التابعة لتنظيم داعش).

ثم يعرض القسم دواف َع التطرف واإلرهاب بطرح ثالثة مواضيع هي:
عوام ُل الدفع واجلذب ،والفاعلون املنفردون ،والدواف ُع اجلماعية
واألهداف اإلستراتيجية .ويرى هذا القس ُم أن هناك عوام َل (كلِّية)
ِ
اجلماعات اإلرهابي َة على إرهابها .أما العوام ُل
حتث
وأخرى (جزئية) ُّ

الكلِّية فهي العقائ ُد واألهداف واحلاجات اإلستراتيجية للجماعات
واملنظمات اإلرهابية .وأما العوام ُل اجلزئية فهي نحو شخصية
(كاريزما) األعضاء والقادة.

شرحا واف ًيا
إن املا َّدة املعروضة يف هذا القسم تقدم للقارئ واملتد ِّرب،
ً

ويع ِّرف الفاعلني املنفردين بأنهم أفرا ٌد يرتكبون أفعا َل عنف دون
تفاعل أو تدريب أو دعم مباشر من اجلماعات اإلرهابية ،وهم

أوجه التشابه واالختالف ،وتق ِّدم تاري َخ اإلرهاب واحلوادث
بعرض ُ

التنبؤ بأنشطتهم
يفرضون تهدي ًدا كبي ًرا على األمن بسبب صعوبة
ُّ

التمرد؛
موحد لإلرهاب ،ومتييز اإلرهاب من
إلشكالية غياب تعريف َّ
ُّ
اإلرهابية بطريقة تساعد على فهم الظاهرة؛ بالربط بني دوافع
السوابق التاريخية من جهة ،ودوافع اإلرهاب يف العصر
اإلرهاب يف َّ

أسباب انتشار اإلرهاب،
احلديث من جهة أخرى .وتوضح للمتلقِّي
َ
املنظمات اإلرهابية وتنمو ،ثم تبدأ يف التراجع أو التالشي،
وكيف تظهر
ُ
ضمن تفصيل يتناول دورةَ حياة املنظمة اإلرهابية.

قدم يف سلسلة
وهذه املا َّدة تصلح أن تكون
منهجا تدريب ًّيا متهيد ًّيا يُ َّ
ً
ً
ميس ًرا يف الدورات التدريبية
مدخل
من احملاضرات التي تتيح
َّ
تطوير هذه املواضيع
اخلاصة مبواضيع اإلرهاب ومكافحته ،وميكن
َّ
ُ

املهمة مثل موقف األديان من اإلرهاب.
بإضافة بعض املساقات
َّ
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وتعقُّبهم (مثل «تيموثي مكفي» يف الواليات املتحدة عام 1995م،

وهجمات
وحادثة إطالق النار يف كنيس «بيتسبورغ» عام 2018م،
َ
مسجد «كرايستشرش» عام 2019م) .وأخي ًرا يناقش القس ُم موضو َع
الدوافع اجلماعية واألهداف اإلستراتيجية ،وفكرته الرئيسة حت ُّو ُل

الدوافع اجلماعية للجماعات اإلرهابية إلى أهداف إستراتيجية،
ٍ
ممارسات إجرامية (مثل حركة بوكو حرام يف
ثم تط ُّورها لتصب َح

شمال نيجيريا).

وخُ تم هذا القس ُم مبناقشة األساليب اإلرهابية ضمن مواضي َع
مختلفة ،وهي:

المنهج المرجعي لمكافحة اإلرهاب

🔸
🔸

🔸الشبكات اإلرهابية والهياكل التنظيمية ،مثل تنظي َمي القاعدة
وداعش؛ إذ إن فه َم هياكل الدعم الداخلي واخلارجي للشبكات
أمر حاسم يف مكافحة التهديدات اإلرهابية.
اإلرهابية ٌ

🔸 القيادة والتح ُّكم؛ إذ إن فه َم سلسلة القيادة والتح ُّكم وحتديدها،
وكيفية استخدام الشبكات اإلرهابية للتقنية ،ومقارنة أنواع

القيادة والتح ُّكم املختلفة لدى اجلماعات اإلرهابية ،تفيد ج ًّدا

🔸
🔸
🔸

يف مواجهة التهديدات التي تفرضها هذه الشبكات.

🔸الوسائل والتقنيات واإلجراءات؛ إذ تتط َّور وسائ ُل اجلماعات
بحسب البيئة التي تنتشر فيها ،وتستفيد
واملنظمات باستمرار،
َ

من خبرات اجلماعات واملنظمات األخرى.

أثر بارز
🔸البيئة العاملية واملقاتلون اإلرهابيون األجانب؛ إذ للعوملة ٌ
يف ظاهرة املقاتلني األجانب ،ومفهوم اجلهاد العاملي ،وتصدير

العقائد املتطرفة إلى الغرب ،وبيان مه َّمة املجنَّدات.
🔸أساليب التجنيد واملشاركة الفعلية ،كال َعالقات الشخصية،
ٍ
بأعضاء
وعالقات اجلوار ،أو االرتباطات املشتركة التي تدفع
َ
ج ُدد إلى التطرف يف الواقع احلقيقي أو االفتراضي ،وهي
استغال ُل الفضاء اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي يف

🔸

الدعوة إلى التطرف وجتنيد املتعاطفني.
استخدام العنف
🔸أخي ًرا التهديد اإلرهابي من الداخل ،عبر
ُ
من طرف املوظفني أو املتد ِّربني يف املؤسسة التي ينتمون إليها
(كالطبيب النفسي نضال مالك حسن يف اجليش األمريكي عام
2009م ،ورجب كرمي املوظف يف شركة الطيران البريطانية).

وعلى الرغم من مناقشة هذا القسم مواضي َع حيوي ًة ومتنوعة ،ال
تخلو من فائدةَ علمية للمتلقِّي ،لم يوفَّق القس ُم يف عرض موضوعات
بعض الرموز الدينية كشيخ اإلسالم
العقائديني والعقائد؛ إذ أُدرجت ُ
الوهاب ،يف سياق احلديث
ابن تيمية ،واإلمام املج ِّدد محمد بن عبد َّ
ِّ
املنظرين العقائديني للفكر املتطرف .و ُق ِّدمت آراؤهم وفتاواهم
عن
توجهاتهم
ُفسر لصالح
ُّ
بوصفها مح ِّفزًا للجماعات اإلرهابية ،ت َّ
العرض يف مجمله سطحي ج ًّدا ،ال
املتطرفة واإلرهابية! وهذا
ُ
ويوجه
يستقيم مع فهم الظاهرة اإلرهابية بجوانبها احلقيقية،
ِّ

محدد استغلَّه اإلرهابيون بطريقة سافرة لدعم
التُّ َهم باجتاه فكر
َّ
َّ
مخططاتهم ،دون احترام قواعد املكان والزمان ،ومن شأن عرضه
بهذه الطريقة أن يوه َم القارئ أن موروث هذه الرموز الدينية اجلليلة
أثر يف انتشار الفكر املتطرف واإلرهاب ،يف حني احلقيقة
كان له ٌ
والواقع يخالفان ذلك.

املفسرة للتطرف واإلرهاب،
بعض النظريات
القسم
وقد تبنَّى هذا
َ
ِّ
ُ
َ
االجنراف إلى التطرف والسلوك اإلرهابي بعوامل الدفع؛
تفسر
التي ِّ
ِّ
واملنظرين واألقران
كاحملفِّزات الدينية العقيدية ،ومكانة التنظيم
املؤ ِّثرين ،وغيرها من العوامل .وبعوامل اجلذب؛ كالتف ُّكك األسري،

واضطراب الشخصية ،والبحث عن الذات ،واملغامرة ،وغيرها من
العلمي أو االتفاق يف الوسط
العوامل .ففي حني لم يح ُدث اإلجماع
ُّ

التخصصي على هذا النهج من التفسير ،يق ِّدم املرجع هذه املا َّدةَ
ُّ
كونها حقيق ًة علمية بحتة ،وهو بذلك يتجاهل كثي ًرا من املتغ ِّيرات
املهمة؛ كتلك املتعلِّقة بالبيئة السياسية ،واإلرث الفكري والقومي
َّ
للشعوب ،وحال اإلحباط واالحتقان السياسي ،وغياب احل ِّريات
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العا َّمة ،وكلُّها من احملفِّزات القوية لتبنِّي األفكار املتطرفة من ثم
املفضل التعام ُل مع هذه املوا ِّد بحذَر
االجنراف نحو اإلرهاب .لذا من
َّ
ٍ
محاوالت نظري ًة تسعى لتفسير الظاهرة،
شديد ،وعرضها بوصفها

ٍ
تقنيات متنوع ًة مثل الهاتف احملمول الذكي.
املنصات التي تدمج
أو
َّ

املهمة ،كموضوع «التهديد
القسم بعض املوضوعات
وتناول هذا
ُ
َّ
املنظمات اإلرهابية إلى
اإلرهابي من الداخل»؛ إذ كثي ًرا ما تلجأ
ُ
مؤسسات حساسة أمنية وعسكرية ِ
وخ ْدمية
جتنيد أفراد يعملون يف َّ

استخدام اإلرهاب لل ُعملة املشفَّرة وما
اإلعالم التقليدية .وثالثها
ُ
تس ِّببه من حت ِّديات جديدة جلهود مكافحة اإلرهاب.

ً
بدل من التعامل معها بوصفها نتيج ًة وحقيقة علمية ثابتة.

وغيرها ،أو لهم القدرةُ باستغالل وظائفهم على الوصول إلى مناط َق

يص ُعب الوصول إليها من أفراد التنظيم العاديني ،وهنا مكم ُن اخلطر
يفرضه اإلرهاب على املنشآت احليوية
والتهديد احلقيقي الذي
ُ

كثير من املصادر والتقارير إلى
احلساسة والعاملني بها؛ إذ تشير
ٌ
َّ
أن مرافق ِ
اخل ْدمات والبُنى التحية واملعابر احلدودية ،أصبحت محلَّ
اهتمام املنظمات اإلرهابية وتخطيطها واستهدافها ،ومكافح ُة هذا

خاصة من املسح والتدقيق األمني الدوري
التهديد تتطلَّب جهو ًدا
َّ
للعاملني يف هذه املؤسسات ،واستمرار توعيتهم مبخاطر عملهم
وقيمة استغاللهم من ِقبَل املنظمات اإلرهابية.
املتطورة
التحديات املعاصرة ،والتهديدات
القسم الثالث:
ِّ
ِّ
يعالج هذا القسم موضو َع التح ِّديات املعاصرة والتهديدات املتط ِّورة؛
عبر مناقشة موضوع متويل اإلرهاب والروابط بني اإلرهاب
واجلرمية ،وذلك بتحليل اخلصائص املالية للجماعات اإلرهابية،

السيبراني
املواطنني .ويورد موضو َع االستخدام اإلرهابي للفضاء ِّ
والتقنية ،يف ثالثة اجتاهات :أولها التقني ُة املتقاربة ،وهي األجهزة
استخدام اإلرهاب لوسائط التواصل ،وكيف أ َّثرت وسائ ُل
وثانيها
ُ
التواصل االجتماعي يف اجلماهير على نحو مختلف عن وسائل

صصت خامت ُة هذا القسم ملناقشة موضوع التح ِّديات املتصلة
وخُ ِّ

باملقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وذلك ببحث خمسة مواضي َع هي:
أسباب السفر ،ومنع سفر اإلرهابيني ،وتأثير منطقة القتال يف
املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،والتدفُّق العكسي للمقاتلني اإلرهابيني
األجانب الذي يشير إلى منط عودة املقاتلني اإلرهابيني إلى بلدانهم
السابقة ،وأنشطة املقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين.
صلة بالتهديدات
وقد أورد هذا القس ُم مواضيع حيوية ومعاصرة ذات ِّ

اإلرهابية املتط ِّورة ،تق ِّدم بعضها مراجع ًة مفيدة للمارسني يف مجال

تطوير ما َّدة هذا القسم لتكو َن حقيب ًة تدريبية
مكافحة اإلرهاب .وميكن
ُ

خاصة مبعضلة
خاص ًة بدورات اإلرهاب اإللكتروني ،وأخرى َّ
منفصلةَّ ،

املقاتلني األجانب ،بوصف هذه املواضيع حتت ُّل الصدارةَ يف االهتمام
العاملي احلالي بالظاهرة اإلرهابية ،وباتت حديثَ الساعة يف األوساط
اإلرهابي األبرز.
املعنية مبكافحة متويل اإلرهاب ،وهي التهدي ُد
ُّ

ومناذج األعمال التجارية التي تقوم بها ،وتقدير مستوى اخلطر

بعض املساقات ل َعالقة اإلرهاب باإلجرام ،وبحث
وخصص هذا القسم َ
َّ

النشاطات اإلرهابية واملوارد املالية للمنظمات اإلرهابية.

س َّيما يف السجون الغربية التي ال يزال يواجه العاملون فيها معضل َة

يف متويل اإلرهاب على االقتصاد العاملي .وكذلك ما يتعلَّق بأنشطة
التنظيمات اإلرهابية التجارية ،وهي باختصار ِ
توض ُح ال َعالقة بني

مسأل َة ال َعالقات التي تنشأ بني اإلرهابيني واملجرمني يف السجون،
ومدارس لتخريج املتطرفني واإلرهابيني ،وال
فقد باتت السجون َوك ًرا
َ

اإلرهاب البحري والقرصنة البحرية؛ إذ يُ َع ُّد
أيضا
ويناقش القسم ً
َ
اإلرهاب البحري تهدي ًدا مرهقًا ٍّ
لكل من السفن املدنية والعسكرية،

فهم العقائد املتطرفة ،ومراقبة انتشارها ،ومتييزها من االلتزام

ويتضاعف التح ِّدي بسبب التعاون بني املجرمني واإلرهابيني،
املنظمات اإلرهابية يف مجال تقنية ا ِملالحة
واملعرفة التي ط َّورتها
ُ
أساليب جديدة لتح ِّدي القوة البحرية .ثم يناقش
البحرية ،وابتكار
َ
موضو َع املوارد الطبيعية والفساد والنزاع ،ومسأل َة استغالل
املنظمات اإلرهابية أو سيطرتها على املوارد الطبيعية يف الدول التي
تعاني اإلخفا َق احلكومي والفساد ،وقد ذُكرت يف هذا السياق «حركة
الشباب الصومالية» واستغالل الفحم لتحصيل موار َد مالية ضخمة.
وتطرق القسم أخي ًرا إلى متويل اإلرهاب ومكافحته ،وأساليب
َّ
املنظمات اإلرهابية يف خزن األموال ونقلها ،واإلجراءات واجلهود
والدولية املتخذة جتاهها.
الوطنية َّ
ثم يع ِّرج القسم على موضوع التهديدات الكيميائية والبيولوجية
اخلاصة لك ِّل تهديد،
واملتفجرة ،ليناقش الطبيع َة
اإلشعاعية والنووية
ِّ
َّ
يفرضها على البشرية والبيئة ومنط حياة
ومدى املخاطر التي
ُ
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الديني القومي.
القسم الرابع :مكافحة اإلرهاب :اإلستراتيجية؛ العمليات،
القدرات
وبناء ُ
التدابير الرامية إلى تقليل مواطن الضعف لدى الق َّوات
القسم
يتناول هذا
ُ
َ

تدابير
الهجمات اإلرهابية ،وتشمل
واألفراد واملمتلكات يف مواجهة
َ
ُ
مكافحة اإلرهاب أنشط َة املكافحة واالحتواء التي تشترك فيها القوةُ

ووكاالت االستخبارات والوكاالت املدنية.
العسكرية
ُ
والدولية ،وهي
وقد ُعرضت إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب اإلقليمية َّ
الدولية
ُجملة اجلهود التي تقوم بها الدو ُل ذات السيادة
ُ
واملنظمات َّ
واإلقليمية الفاعلة يف مكافحة اإلرهاب ،مثل األمم املتحدة ،واالحتاد

األوروبي ،واالحتاد اإلفريقي ،وحلف الناتو ،كذلك بُحث نهج الناتو يف
مكافحة اإلرهاب بإسهاب وتفصيل.
القسم إلى مك ِّونات اإلستراتيجية الوطنية ،وهي:
وتطرق هذا
ُ
َّ

المنهج المرجعي لمكافحة اإلرهاب

🔸
🔸

ِ
والقرارات
🔸سيادةُ القانون ،ويذكر أهمي َة تشريعات مكافحة اإلرهاب،

الدولي َة ملكافحة اإلرهاب ،وضرورةَ تعاون هيئات العدالة اجلنائية
َّ
يف العالم لتعطيل التهديدات اإلرهابية.

🔸إنفا ُذ القانون ،ويبحث يف مسؤوليات منظمات إنفاذ القانون ووكاالتها،
عناصر أخرى يف األمن الوطني؛ كالق َّوات العسكرية،
وتعاونها مع
َ
والدبلوماسية .وهي مجموع ُة السياسات واإلستراتيجيات والبرامج
السلطات الوطنية حلشد شبكات َدولية من كبار
واجلهود التي تبذلها
ُ

الزعماء السياسيني وخبراء مكافحة اإلرهاب يف احلرب على اإلرهاب.

🔸

االستخبارات ،التي حت ِّدد املسؤوليات الضروري َة يف جمع املعلومات
🔸
ُ

🔸

ات العسكرية ،التي من الضروري أن تنتق َل من عملها التقليدي
🔸الق َّو ُ

االستخبارية ،وحتليلها وتوزيعها يف احلرب على اإلرهاب.

إلى أداء أعمال حركية وغير حركية واسعة يف مجال مكافحة اإلرهاب.

القسم موضو َع ق ُدرات مكافحة اإلرهاب ،وهي مجموع ٌة من
وقد ناقش
ُ
التدابير والتوصيات والسياسات املفيدة؛ ملساعدة الدول على حتسني
ق ُدراتها الكلِّية ملواجهة التهديدات اإلرهابية .وموضو َع استغالل ِنقاط

الضعف لدى املنظمات اإلرهابية ،وهذا يتطلَّب فه ًما عميقًا للهيكل
ُ
األهداف املختلفة،
التنظيمي الداخلي للمنظمات اإلرهابية ،ومن ذلك

مما
عمليات الناتو ،وأهم َّيتها يف بناء ق ُدرات مكافحة اإلرهاب ،وهذا َّ
يسمح لألفراد واملنظمة باحل ِّد من مخاطر تكرار األخطاء ،وزيادة كفاءة
التكاليف ،وحتسني فاعلية العمليات.
ِ
موضوعات مكافحة اإلرهاب ،وبحثَ يف املا َّدة
أيضا
وناقش
القسم ً
ُ
الرئيسة املتعلِّقة بإستراتيجيات مكافحة اإلرهاب على املستويات
بعض العناصر األساسية التي
والدولية ،واقترح
الوطنية واإلقليمية
َ
َّ
اإلستراتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب ،وماهي َة عوامل
تتك َّون منها
ُ
بناء الق ُدرات يف مجال مكافحة اإلرهاب .وعمو ًما يحتاج هذا القسم

املهمة ،مثل فاعلية اإلستراتيجيات
التوسع يف بعض املوضوعات
إلى
َّ
ُّ
حيث ِن ُ
قاط القوة والضعف،
الدولية احلالية يف مكافحة اإلرهاب ،من
ُ
َّ
ومكامن اخللل ،واإلستراتيجيات الناعمة يف مكافحة التطرف
واإلرهاب؛ كبرامج الوقاية والتحصني املجتمعية من الفكر املتطرف

الذي يقود إلى اإلرهاب ،وبرامج اإلصالح والتأهيل للمتطرفني

واإلرهابيني السابقني ،ومدى إسهام مؤسسات املجتمع املدني يف دعم

اجلهود الرسمية ملكافحة التطرف واإلرهاب.

وناقش القس ُم الكثير من املوضوعات التي تق ُع ضمن املجال العسكري
َّ
ولعل من أه ِّم األفكار التي ُطرحت يف هذا السياق،
ملكافحة اإلرهاب.
ما تعلَّق بالتمارين املكتبية أو الوهمية ،وأثرها يف محاكاة الواقع لألزمة

والتدفُّقات املالية ،وتخصيص املوارد ،ودرجة املركزية يف العمليات،
وفاعلية القيادة .وتناول القس ُم ِ
اخلاصة؛ إذ إن ال َو َحدات
قوات العمليات
َّ

كثير من احملاوالت
اإلرهابية .وال يزال هذا املجا ُل يف قيد التط ُّور ،وهناك ٌ
والتجارِ ب الناجحة ،لكنَّها ال تزال َّ
أقل من املطلوب .إن التمارين املكتبية
املطلوب ب ُك ٍ
لفة َّ
وتكرار مثل هذه التمارين
أقل من التمارين امليدانية،
حتقِّق
َ
ُ

اخلاصة تتيح ق ُدرات وخيارات شتَّى للتص ِّدي للتهديدات
التابع َة للق َّوات
َّ
ٍ
مالذات آمن ًة
اإلرهابية؛ بسبب اتخاذ املنظمات اإلرهابية مناط َق شاسع ًة
لها ،يف وسط سياقات معقَّدة.

يث ِّبت الفه َم الصحيح والدقيق للواجبات واملسؤوليات من جهة ،ويحقِّق

تخفيف وطأة االعتداءات اإلرهابية من جهة أخرى.
َ

ويف مجال بناء الق ُدرات ملكافحة اإلرهاب ،ناقش هذا القس ُم مواضيع

خالصة القول

بناء النزاهة ،إذ تنطلق الفكرةُ الرئيسة لهذا املوضوع من ال َعالقة الوثيقة

بني الفساد واحلكم الرديء واإلرهاب ،فإن ِّ
بالسلع
االتا َر غير املشروع ِّ

والبشر مي ُّد اإلرهاب باإلمكانات الضرورية الستمرار نشاطاته .وكذلك

ً
دليل إرشاد ًّيا للعاملني
املرجعي ملكافحة اإلرهاب»
يُع ُّد هذا «املنهج
ُّ
واملبتدئني يف مجال مكافحة اإلرهاب ،وهو يصقُل معلومات املمارسني،
ٍ
تطويرها بالتعديل أو اإلضافة أو احلذف.
معلومات جيد ًة ميكن
ويتيح
ُ

لتنهض الدول واملنظمات بتعزيز املوارد
ناقش ضرورةَ بناء الق ُدرات؛
َ

ٍ
وكذلك يصلح هذا املرجع ليكون ً
تدريبية عا َّمة
حقائب
دليل إلعداد
َ
ومتخصصة يف مجال دورات مكافحة اإلرهاب ،لكنَّه ال يق ِّدم ماد ًة
ِّ
كافية للوقاية والتحصني من الفكر املتطرف ابتدا ًء ،والسبيل ملشاركة

أيضا موضو َع التدريب عبر التمارين املكتبية،
وتضمن هذا القس ُم ً
َّ
ويع ِّرف التمري َن املكتبي بأنه «مترين يجمع قاد ًة ومفكرين وممارسني
من دول ِ
وقطاعات مختلفة؛ لالستجابة لهجوم إرهابي وهمي ،يسمح

واألسرة ،وانتظامها يف مكافحة األفكار املتطرفة ،وكان األجد َر أن يق ِّدم

واملعدات للر ِّد على التهديدات اإلرهابية
واملعلومات واملهارات والهياكل
َّ
بكفاءة أعلى ،ومتكني الدول املشاركة من احل ِّد من أثر العوامل احلكومية
واملجتمعية التي تُسهم يف التجنيد اإلرهابي.

مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات التعليمية والدينية والتربوية
بعض جتارِ ب الدول األعضاء يف برامج الوقاية من التطرف التي نفَّذتها
َ

منظمات املجتمع املدني يف املجتمعات األوروبية.

ِّ
باالطالع من كثَب على عمليات االستجابة ،وسياسات املنع املناسبة،
لهم

املستجدة يف مجال اإلرهاب
ولفت املرج ُع االنتباه إلى بعض املوضوعات
َّ

املكتبي وأهدافه ،وهي :إذكاءُ الوعي املرتبط بالتح ِّديات املرتبطة
باإلرهاب لدى مجتمع املهنيني املعنيني مبكافحة اإلرهاب ،وتطوير

اإلرهابيني العائدين ،وبناء الق ُدرات ملكافحة اإلرهاب ،ومهارات

استجابات قابلة للتنفيذ ،وتبادل املمارسات اجل ِّيدة ،وحتديد مجاالت
الدروس املستفادة من
وتتضمن
التعاون .وخُ تم بالدروس املستفادة،
َّ
َ

ومستجدة حتتاج إلى
األزمة اإلرهابية ،وجمي ُعها موضوعات حيوية
َّ

وتعميق فهمها» .مع تقدمي ملحق يشتمل على املبادئ التوجيهية للتمرين

ومكافحته ،مثل موضوع اإلرهاب من الداخل ،وأنشطة املقاتلني
التفاوض يف أزَمات حجز الرهائن ،والتمارين املكتبية للتعامل مع

إمعان النظر والبحث فيها ب ُعمق.
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