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المجلــة.

أن تكــون المــادة المرســلة فــي موضــوع

المجلــة (محاربــة اإلرهــاب) ،وذات صلــة بأحــد
أبوابهــا األربعــة :الفكــري ،واإلعالمــي ،وتمويــل

اإلرهــاب ،والعســكري.

أن تتســم المــادة باألصالــة والموضوعيــة
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مجلة صدى التحالف

إلــى مصادرهــا ،وإثبــات بيانــات المصــادر.

ً
مكتوبــة بإحــدى اللغــات
أن تكــون المــادة

الثــاث :العربيــة أو اإلنجليزيــة أو الفرنســية.

أال تكــون المــادة قــد ســبق نشــرها بــأي

وســيلة مــن وســائل النشــر الورقــي أو

والتصــرف
اإللكترونــي ،ولــو بتغييــر العنــوان
ُّ
اليســير فيهــا.

أال تكــون المــادة مســتلَّ ة مــن بحــث أو كتــاب،

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره.

والجـ َّـدة ،وســامة المنهــج واللغــة واألســلوب.
ِ
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(كو كلوكس كالن)
عاما من
مئة وخمسون ً
اإلرهاب

يتصــل بالمــادة ،مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة

يحــق لهيئــة التحريــر التصــرف فــي المــواد
ُّ

حاســوبيا ببرنامــج
نضــد المــادة المرســلة
تُ َّ
ًّ

مــن مواقــع الصــور المتخصصــة ال مــن الصحــف

يمــس جوهــر الموضــوع وأفــكاره
بمــا ال
ُّ
الرئيســة.

قيــاس  ،18للغــة العربيــة ،مــع جعــل الحواشــي
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس

ُيرفــق بالمــادة المرســلة الســيرة الذاتيــة

طريقــة شــاء ،شــرط أن ينــص صراحـ ًـة أنهــا ســبق

للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.

وتقويما،
وتصحيحــا
المرســلة؛ اختصـ ًـارا وتعديـ ًـا
ً
ً

نشــرها فــي مجلــة التحالــف.

يحــق لمجلــة التحالــف إعــادة نشــر المــواد
ُّ

إلكترونيــا أو فــي إصــدارات
بــأي طريقــة ،ســواء
َّ
مســتقلة.

ـواد إلــى أي
يحـ ُّـق لمجلــة التحالــف ترجمــة المـ ِّ

 .16وخــط ( )Times New Romanقيــاس ،14

للكــــــــــاتب ،متضمنــــــة :االســــــــــم الثالثـــــــي،
والجنسيــــــة ،وبلــــــد اإلقامــــــة ،والتخصــص

الدراســي ،والوظيفــة الحاليــة ،والنتــاج العلمــي

يحســن إثبــات اآليــات القرآنيــة مــن نـ ِّـص القــرآن
ُ

والثقافــي ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،ورقــم

بيــن معقوفتيــن بذكــر اســم الســورة ورقــم

عنــد أول مشــاركة ،علمــاً بأننــا لــن ننشــر تعريفــاً

الكريــم بالرســم العثمانــي ،مــع ضــرورة تخريجهــا
اآليــة.

الحســاب المصرفــي ،وصــورة شــخصية حديثــة

بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات

مقترحــة
يحســن إرفــاق صــور
المجلــة.
ُ
2019م  -ذو الحجة  1440هـ
لمــااألول/يوليو
العدد
توضيحيــةاألولى -
السنة
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يحــق للكاتــب أن يعيــد نشــر مادتــه بــأي
ُّ

الــورد ( ،)Wordخــط ()Traditional Arabic

والمجــات.

3

تحليالت
أ .عبد الستار عبد الرحمن

معضلة عالمية
اإلرهاب يخسر معاركه،
انتشارا!
لكنه يزداد
ً

ـب املعـ َ
ـارك ،لكـ َّـن األهــم أن
مــن املهــم أن ِ
تكسـ َ
ِ
فكســب معركــة أو أكثــر مــع
ــب احلــرب.
تكس َ
ُ
خســارة احلــرب هزميــة ،وخســارةُ معركــة أو
أكثــر مــع كســب احلــرب انتصــار.
علــى مــدار العقــود املاضية يخــوض العالم حر ًبا
َ
روســا علــى اإلرهــاب ،عســكرية واقتصاديــة
ض ً
وفكريــة ،ويُلحــق بــه هزائـ َم عديــدة ،ولكــن ذلــك
ِّ
فاملؤشــرات
لــم يكــن كاف ًيــا للقضــاء عليــه.
الكميــة تكشــفُ عــن تراجــع مخاطــر اإلرهــاب،
لكــن التحليــات الكيفيــة تشــير إلــى أن نهايتــه
لــن تكــو َن قريبــة ،فهــو يُ ِّ
وظــف عنصريــن
َ
متناقضــن يف إعــادة تك ُّيفــه بعــد ك ِّل هزميــة
يتلقَّاهــا :الصراعــات السياســية ،واملشــكالت
االقتصاديــة ،وهــي تضــرب جمي ًعــا مناطــ َق
اإلرهــاب بيئــ ًة
ضعيفــ ًة مــن العالــم ،ومتنــح
َ
مناســبة ،مــع تقــ ُّدم تقنــي يجعلــه قــاد ًرا علــى
ِّ
تخطــي احلــدود واحلواجــز.
صحفي وباحث.
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مطرد
ازدياد َّ

عل ــى الرغ ــم م ــن االختالف ــات الفكري ــة ،ف ــإن
اجلماعـــات اجلهاديـــة وجماعـــات اليمـــن
املتط ِّرفـــة تشـــترك يف ســـمات كثيـــرة ،فهـــم
يعتقـــدون أنهـــم يف ِخ َ
ضـــ ِّم أزمـــة وجـــود ،وأن
ال ســـبيل إلـــى احلفـــاظ علـــى الـــذات إال
بالعن ــف ،وكالهم ــا يُلح ــق الض ــرر مبجتمعات ــه
عـــن قصـــد ،ويفاقـــم االنقســـامات فيهـــا.
الهجمـــات اإلرهابيـــة
وأظهـــرت أبحـــاثٌ أن
َ
لــكال الطرفــن متيــل إلــى االرتفــاع يف الوقــت
نفس ــه ،وكأنهم ــا ينتظم ــان يف حتال ــف مض َم ـ ٍـر
لتقويـــض املجتمعـــات املعاصـــرة ،وهمـــا ال
يجســدان انبعا ًثــا للثقافــات التقليديــة كمــا قــد
ِّ
يب ــدو؛ ب ــل ه ــو تفكي ـ ٌ
ـس
ـك له ــا ،فاملكــ ِّون الرئي ـ ُ
ـباب يصارعــون بح ًثــا عــن ُهو َّيــة
فيهمــا هــو شـ ٌ
اجتماعي ــة ميكنه ــا أن حت ِّق ـ َق له ــم املج ــد ،وأن
تعطـــي معنًـــى حلياتهـــم.
َ
وق ــد كش ــف مش ــروع املس ــح العامل ــي للقي ــم
أن القي ــم الديني ــة ه ــي الت ــي حتاف ــظ عل ــى
س ــامة الف ــرد بق ــدر م ــا حتاف ــظ عل ــى س ــامة
املجتم ــع يف الش ــرق األوس ــط ،وأن األغل ـ َـب
يع ـ ُّـدون الدميقراطي ــة ذاتَ
م ــن األوروبي ــن ال ُ
أهميــة مطلقــة ،وليســوا مســتعدِّ ين للتضحيــة
ب ــأي ش ــيء م ــن أجله ــا ،وهـــذا ي ُؤ ِّكـــد ضـــرورةَ
الســـعي إلـــى إيجـــاد بدائـــل ،وعـــدم تـــرك
مه َّمـــة الدفـــاع عـــن نزعـــة وطنيـــة صادقـــة،
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منـــذ بـــدء احلـــرب علـــى اإلرهـــاب عقـــب
أحـــداث  11ســـبتمبر 2001م ،زاد انتشـــار
اإلره ــاب يف البل ــدان ،وزاد ع ــدد اجلماع ــات
اإلرهابي ــة أكث ــر م ــن الضع ــف .وأ َّك ــدت دراس ـ ٌة
ملعه ــد الس ــام األمريك ــي أن التدخ ــل الغرب ــي
أدى إلـــى زيـــادة عـــدد املنض ِّمـــن للجماعـــات
اإلرهابي ــة ،وال سـ ـ َّيما يف ال ــدول الت ــي تش ــهد
صراعـــات .فقـــد أدت التدخُّ ـــات األجنبيـــة
إل ــى إضع ــاف مؤسس ــات ال ــدول ،م ــا جعله ــا
أكث ـ َر عرض ــة للص ــراع واإلره ــاب .واس ــتفادت
اجلماعـــات اإلرهابيـــة مـــن ذلـــك يف الشـــرق
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا ،ومـــع أن تنظيـــم
داعـــش فقـــ َد خالفتـــه فإنـــه ال يـــزال ميلـــك
هي ــاك َل تابع ـ ًة ل ــه يف أكث ــر م ــن  12مقاطع ــة يف
ـوب الصح ــراء،
غ ــرب إفريقي ــا ،وإفريقي ــا جن ـ َ
ووســـط آســـيا؛ بـــل إن فـــرع التنظيـــم يف
خُ راســان كان رابـ َع أكثــر التنظيمــات اإلرهابيــة
تدميـــ ًرا يف العالـــم عـــام 2018م.
لســـبل
ويســـاعد التغ ُّيـــر املناخـــي املد ِّمـــر ُ
عي ــش املالي ــن يف آس ــيا وإفريقي ــا اجلماع ــات
اإلرهابيـــة علـــى جتنيـــد األتبـــاع ،حيـــث
تســـتخدم الغـــذاء واملـــاء أداةَ حـــرب .علـــى
س ــبيل املث ــال :قت ــل متط ِّرف ــو قبائ ــل الفوالن ــي
الرعويـــة 1158
شـــخصا يف نيجيريـــا ،بزيـــادة
ً
قد ُره ــا  %308ع ــن أع ــداد ضحاياه ــم يف ع ــام

2017م ،وتف َّوقـــوا علـــى جماعـــة بوكـــو حـــرام
شـــخصا ،بانخفـــاض قـــدره
التـــي قتلـــت 589
ً
 %42عــن أعــداد ضحاياهــا يف العــام الســابق،
وذل ــك بس ــبب صراعه ــم م ــع َّ
الفلح ــن عل ــى
مناطـــق الرعـــي والزراعـــة ،التـــي يـــزداد
تقلُّصهـــا بســـبب التغ ُّيـــرات املناخيـــة.
موجـــات الكراهيـــة بطرقهـــا
وتتصاعـــد
ُ
املختلفـــة يف مناطـــ َق شـــتَّى مـــن العالـــم؛
لتك ــو َن رافـ ـدًا جديـ ـدًا لإلره ــاب يف الس ــنوات
األخيـــرة ،فقـــد بـــدأت اجلماعـــات اليمينيـــة
املتط ِّرفـــة أو جماعـــات التفـــ ُّوق األبيـــض
( white supremacy groups (WSGيف
االنتش ــار الواس ــع يف أوروب ــا وأمري ــكا ،وكان ــت
الهجمـــات اإلرهابيـــة لهـــذه اجلماعـــات يف
َ
أمريـــكا هـــي اإلرهـــاب الســـائد يف الســـنوات
ِ
اجلماعـــات
وتنســـج هـــذه
العشـــر املاضيـــة.
ُ
ٍ
شـــبكات عامليـــ ًة مـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا
إلـــى أوروبـــا وأمريـــكا ،وبذلـــك ت َعـــ ُّد حت ِّد ًيـــا
املرجـــح أن يســـتم َّر
عابـــ ًرا لألوطـــان ،ومـــن
َّ
من ُّوهـــا يف الســـنوات املقبلـــة ،مدفوعـــ ًة
بالصراع ــات املس ــتم َّرة ،واخلط ــاب العنص ــري،
واإلســـاموفوبيا ،وزيـــادة الهجـــرة .ففـــي
أوكرانيـــا ً
مثـــا :تقاتـــل اجلماعـــات اليمينيـــة
املتط ِّرفـــة االنفصاليـــة املســـلَّحة يف شـــرق
البـــاد ،وجتـــذب مزيـــدًا مـــن املقاتلـــن
األجانـــب ،ويشـــ ِّكلون شـــبكات عامليـــة.

تعددت الجماعات واإلرهاب واحد!
َّ

5

تحليالت

محـــدد يف القيـــم ،ومنهـــا القيـــم
وتفضيـــل
َّ
الدينيـــة جلماعـــات متطرفـــة .ويجـــب تأكيـــد
أنـــه ال وجـــو َد لرســـالة تواجـــه املتط ِّرفـــن يف
ف ــراغ اجتماع ــي ،وتكتف ــي بالعم ــل يف فض ــاء
العقيــدة الفكريــة املج ـ َّردة ،فالقــدرة علــى فهــم
واقــع الشــباب يف مخت ِلــف املناطــق والســياقات
ومعاجلتــه ،ســتكون حاســم ًة يف التصـدِّي آلفــة
اإلره ــاب العاب ــرة للح ــدود.
التقنية واإلرهاب

التقنيـــات احلديثـــة وســـائ َل جديـــد ًة
تقـــدِّم
ُ
فالطائـــرات دون ط َّيـــار تســـاع ُد
لإلرهابيـــن،
ُ
علـــى عمليـــات االســـتطالع ونقـــل الذخائـــر
اليســيرة والعبــوات الناســفة ،أو نشــر األســلحة
الكيميائي ــة والبيولوجي ــة يف األماك ــن العا َّم ــة.
ويف عـــام 2018م أُحبطـــت محاولـــ ٌة جـــا َّدة
لهجـــوم بيولوجـــي واســـع النطـــاق باســـتخدام
"الريس ــن" يف أملاني ــا .وم ــع اس ــتمرار ال َعالق ــة
بـــن اجلرميـــة واإلرهـــاب ،ين ِّفـــذ اإلرهابيـــون
معام ـ ٍ
ـات ســ ِّري ًة ،ويش ــترون األس ــلحة بط ــرق
جماعـــات
ال ميكـــن تعقُّبهـــا ،وقـــد تغلغلـــت
ٌ
إرهابي ــة كثي ــرة يف الفض ــاء اإللكترون ــي ،وإذا
متكن ــت جماع ـ ٌة م ــن امت ــاك ق ــدرات الهج ــوم
منشـــآت البنيـــة
الســـيبراني ،فســـتتع َّرض
ُ
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ٍ
مجـــاالت كانـــت ِحكـــ ًرا علـــى الـــدول،
إلـــى

ـبكات الطاق ــة
التحتي ــة للدم ــار ،وم ــن ذل ــك ش ـ ُ
ً
فضـــا عـــن األهـــداف
واالتصـــاالت وامليـــاه،

وم ــع أن عمالق ــة الش ــبكة مث ــل مايكروس ــوفت

كان قـــادة اجليـــش اجلمهـــوري األيرلنـــدي

يســـ َعون إلـــى إزالـــة املعلومـــات اإلرهابيـــة،

إل ــى أن نك ــون محظوظ ــن م ـ َّرة واح ــدة فق ــط،

االصطناعـــي حملاربـــة اإلرهـــاب ،جنـــد أن
ِّ
ً
اإلرهابيـــن ال يزالـــون يتَّبعـــون طرقـــا بديلـــة

العســـكرية والتجاريـــة ،وســـتح ُّل كارثـــة.

يخاطب ــون خصو َمه ــم بقوله ــم" :نح ــن بحاج ــة

وأنت ــم حتتاج ــون إل ــى أن تكون ــوا محظوظ ــن
َطـــوا َل الوقـــت" .وينطبـــق هـــذا القـــو ُل علـــى

وجوجـــل وفيســـبوك وتويتـــر ويوتيـــوب
ويس ــتثمرون يف البرام ــج املس ــتندة إل ــى ال ــذكاء

لنش ــر رس ــائلهم ،وتوظي ــف إمكان ــات اإلنترن ــت

اســـتخدام اإلرهابيـــن اإلنترنـــت ،فـــإن نشـــر

خلدمـــة أغراضهـــم.

ـب عاملي ــة .م ــن ذل ــك :إرهاب ــي
تك ــو َن ل ــه عواق ـ ُ
اليمــن املتطـ ِّرف الــذي قتــل  51مصلِّ ًيــا مســل ًما

رؤوس اإلرهاب

مقطــع مصـ َّور واحــد ،أو بيــان واحــد ،ميكــن أن

يف مســجد بنيوزيلنــدا يف مــارس 2019م ،عندما
بــثَّ جرميتــه مباشــرة علــى فســيبوك ،وقــد بلــغ
ع ــد ُد مــ َّرات مش ــاركته مليو ًن ــا ونص ـ َ
ـف ملي ــون
مــ َّرة.

وقبـــل أكثـــر مـــن ِعق َديـــن تن َّبـــأ كثيـــ ٌر مـــن
الباحثـــن أن شـــبكة اإلنترنـــت ســـتصبح أدا ًة
سياســـية لإلرهابيـــن ،واملجرمـــن متعـــدِّدي

اجلنســيات ،واملنظمــات الثوريــة ،وســيوظفونها

ألغراضهــم التنظيميــة والفكريــة واالجتماعيــة
مب ــا يع ـزِّز قوته ــم .وه ــو م ــا ح ــدث ح ًّق ــا ،فق ــد
منح ــت ش ــبكة اإلنترن ــت اإلرهابي ــن الوص ــو َل
َ

حلي ــوانِ الهي ــدرا ِ
(ش ــبه الت ِّن ــن) يف األس ــاطير
اإلغريقيـــة َ
عشـــرةُ رؤوس ،إذا ُقطـــع أح ُدهـــا
رأس جديـــد! ويبـــدو أن اإلرهـــاب
منـــا لـــه ٌ
يف عصرنـــا احلاضـــر بـــات يشـــبه الهيـــدرا
األســـطورية ،فكلمـــا اســـت ِ
ُؤصلت جماعـــ ٌة
ً
بـــدل منهـــا جماعـــ ٌة؛ بـــل
إرهابيـــة منـــت

جماعـــات.
ً
وعلــى مــدار العِ ق َديــن املاضيــن شــهدنا منطــا

مكــر ًرا يف محاربــة اإلرهــاب ،هــو أشــبه بدائــرة

مفرغـــة ،فمـــا إن يظهـــر خطـــر اإلرهـــاب يف

منطقـــة حتـــى يســـارع العالـــم -أو يتباطـــأ

بحس ــب م ــكان اخلط ــر -إل ــى إرس ــال قـ ـ َّوات

ملواجهتــه ،أو دعــم الدولــة التــي تواجهــه ،فيقـ ُّل

ذلــك اخلطــر ،ثــم تنســحب الق ـ َّوات أو تتوقــف

املســـاعدات ،فـــا يلبـــث أن يظهـــر اإلرهـــاب

م ــن جدي ــد يف املنطق ــة نفس ــها ،أو يف منطق ــة
مجـــاورة ،ثـــم تُعـــاد الكـــ َّرة ،وهكـــذا َدوالَيـــك.
ويف ظـ ـ ِّل اس ــتمرار ه ــذا النم ــط م ــن املتو َّق ــع
أن يســـتم َّر توليـــد جـــزء كبيـــر مـــن النشـــاط
اإلرهاب ــي العامل ــي يف الس ــنوات املقبل ــة.

ويف مواجهـــة وحشـــية اجلماعـــات اإلرهابيـــة
ٍ
مبزيـــد
بعـــض الـــدول
كثيـــ ًرا مـــا تســـتجيب
ُ
م ــن التضيي ــق والعن ــف ال ــذي ق ــد ال يقتصـ ـ ُر
علـــى اإلرهابيـــن ،مـــا يعطـــي الفرصـــ َة لتلـــك

اجلماعـــات لتجنيـــد مزيـــد مـــن األتبـــاع .يف

ـوب الصحــراء حتظــى
بعــض بلــدان إفريقيــا جنـ َ
ـض اجلماع ــات اإلرهابي ــة بتأيي ــد قِ طاع ــات
بع ـ ُ
قبَل َّيــة واجتماعيــة ،مســتغلَّ ًة أخطــاء احلكومــات
يف الـــر ِّد عليهـــا ،ومظالـــم بعـــض قِ طاعـــات
الســـكان ،وفـــق مـــا كشـــفته دراســـ ُة الباحثـــة

ناثانيـــل ألـــن مـــن معهـــد الســـام األمريكـــي،

بعنـــوان "دروس غيـــر عاديـــة مـــن حـــرب غيـــر

عاديــ�ة :بوكــ�و حــ�رام والتمــ� ُّرد احلديــ�ث" �Un

عقبات ودروس

تتعـــ َّرض جهـــود محاربـــة اإلرهـــاب لعوائـــ َق

ش ـتَّى ،ب ــد ًءا م ــن التناف ــس اجلي ــو إس ــتراتيجي
ً
ووصـــول إلـــى ال َكيـــل مبِ كيالـــن .ولـــو نظرنـــا

إلــى الفجــوة الكبيــرة يف آثــار اإلرهــاب مــا بــن

ال ــدول الصناعي ــة املتقدِّم ــة وال ــدول النامي ــة،
ً
تناقضـــا كبيـــ ًرا .ففـــي إفريقيـــا
لوجدنـــا
وجنـــوب آســـيا والشـــرق األوســـط يفتـــكُ
ـدان كامل ــة ،يف ح ــن ل ــم
اإلره ــاب مبناط ـ َق وبل ـ ٍ

يحـــ ُدث كبيـــ ُر ضـــرر مـــن جـــ َّراء اإلرهـــاب يف

أوروب ــا وش ــرق آس ــيا واألمريكت ــن؛ ب ــل ي ــكاد
يك ــون محص ــو ًرا يف املناط ــق الث ــاث املذك ــورة؛

(الش ــرق األوس ــط ،وجن ــوب آس ــيا ،وإفريقي ــا)

الت ــي ش ــهدت  %93م ــن أض ــرار اإلره ــاب ب ــن
عام ــي 2002م و2018م ،وف ًق ــا ِّ
ملؤش ــر اإلره ــاب

العاملـــي ( )GTIعـــام 2019م ،وإن قرابـــة %90

مــن جميــع األنشــطة اإلرهابيــة تقــع يف َ
عشــرة

أي دول ــة غربي ــة.
بل ــدان لي ــس منه ــا ُّ

وبـــن عامـــي 2000م و2014م ،وقعـــت %4.4

الهجم ــات اإلرهابي ــة %2.6 ،م ــن القتل ــى
م ــن َ
فقـــط يف الـــدول الغربيـــة .أمـــا مجموعـــ ُة

usual Lessons from an Unusual War:

دول منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة

َّ
حـــذر األنثروبولوجـــي الفرنســـي
 ،cyوكذلـــك

وآســـيا واحمليـــط الهـــادئ واألمريكتـــن،

يف فرنســـا ،واألســـتاذ يف جامعتـــي أوكســـفورد

اإلره ــاب يف العال ــم ع ــام 2016م ل ــم ت ــزد فيه ــا
علـــى  %1فقـــط ،مرتفعـــ ًة مـــن  %0.1عـــام

�Boko Haram and Modern Insurgen

األمريكـــي الدكتـــور ســـكوت أتـــران مديـــ ُر
األبح ــاث يف املرك ــز الوطن ــي للبح ــوث العلمي ــة

وميشــغان ،يف أبحاثــه التــي أجراهــا يف مناطــق
النــزاع ،مــن أن "اســتغالل اجلماعــات اإلرهابيــة
املقدس ــة ،ديني ــة كان ــت أم وطني ــة ،مي ِّك ــن
للقي ــم َّ

َ
بعضه ــا م ــن حتقي ــق انتص ــارات عل ــى جي ــوش

أكث ــر ق ــوة م ــن الناحي ــة املا ِّدي ــة ،تعتم ــد عل ــى
ٍ
قياســـية ،مثـــل :األجـــور والترقيـــة
حوافـــ َز

وطـــرد التنظيـــم للجيـــش العراقـــي منهـــا يف
أيـــام معـــدودة ،مـــع أن َعتـــاد اجليـــش يبلـــغ
َ
ـــدة داعـــش حينئـــذ.
أضعـــاف ُع َّ

وتســتحوذ علــى  %80مــن التجــارة واالســتثمار
العاملي ــن؛ ف ــإن نس ــبة ال َو َفي ــات الناجت ــة ع ــن

2010م !

أي هجـــوم
ومـــع هـــذه احلقائـــق الب ِّينـــة فـــإن َّ

إرهابـــي يقـــع يف لنـــدن ،أو بروكســـيل ،أو

باريـــس ،يســـيطر علـــى وســـائل اإلعـــام

الدوليـــة ،ويُؤثـــر تأثيـــ ًرا كبيـــ ًرا يف السياســـة
َّ
ويوج ــه السياس ــات العاملي ــة
واألم ــن العاملي ــن،
ِّ

مئـــات
حملاربـــة اإلرهـــاب أكثـــر ممـــا تفعـــل
ُ
الهجمـــات يف كابـــول ،أو بغـــداد ،أو الهـــور،
َ

أو مقديش ــو .وه ــذا التناق ــض عل ــى م ــا في ــه
دروس ــا
م ــن عي ــوب ،ميك ــن أن نس ــتفي َد من ــه
ً

الدولـــي يف محاربـــة اإلرهـــاب.
للتعـــاون َّ

عـــدة مناطـــق فقـــط،
اإلرهابـــي العاملـــي يف
َّ
وعل ــى أي ــدي جماع ــات إرهابي ــة قليل ــة الع ــدد،
يعنــي بوضــوح أن أي زيــادة كبيــرة يف الضغــط
الدولـــي علـــى واحـــدة أو اثنتـــن مـــن
األمنـــي َّ

ه ــذه اجلماع ــات تقلِّ ــل م ــن اإلره ــاب العامل ــي
الدوليــة جتــاه
بنســبة عاليــة ،فتكثيــف اجلهــود َّ
(داع ــش) أ َّدى إل ــى تراج ــع مع ـ َّـدالت اإلره ــاب
علـــى مســـتوى العالـــم يف الســـنوات الثـــاث
املاضي ــة.
الـــدرس الثانـــي :إن اإلرهـــاب يف أوروبـــا

والواليــات املتحــدة ويف العالــم املتق ـدِّم عمو ًمــا
يحـــدِّد اخلطـــة العامليـــة حملاربـــة اإلرهـــاب
علــى مســتوى األمم املتحــدة ،ويضــع أولوياتهــا
ذات
ومخاو َفهـــا يف قضايـــا قـــد ال تكـــون َ
صل ــة بأولوي ــات محارب ــة اإلره ــاب يف ال ــدول
واملجتمعـــات يف الشـــرق األوســـط أو جنـــوب
آســـيا أو وســـط إفريقيـــا وشـــرقها ،التـــي
تعان ــي أعب ــا ًء ثقيل ــة ال تُضاه ــى م ــن اخلس ــائر
املباشـــرة الناجتـــة عـــن اإلرهـــاب ،وال متلـــك
امل ــوار َد املطلوب ــة للتص ـدِّي ل ــه ،أو حت ــى تنفي ــذ
الدولي ــة جت ــاه اإلره ــاب الت ــي و َّقع ــوا
التدابي ــر َّ
ماســـة لســـ ِّد هـــذه
عليهـــا ،وهنـــاك حاجـــ ٌة َّ

الفجـــوة أو علـــى األقـــ ِّل لتضييقهـــا.

الـــدرس الثالـــث :إن النشـــاط اإلرهابـــي
ي ــكاد يقتص ــر عل ــى مجموع ــة م ــن النزاع ــات
املس ـلَّحة اإلقليمي ــة واحل ــروب األهلي ــة يف دول
َّ
هش ــة أو ضعيف ــة ،وتل ــك حقيق ــة تقــدِّم دلي ـ ًـا
علـــى احلاجـــة إلـــى حتديـــث نوعـــي للجهـــود
الدولي ــة؛ للنه ــوض بح ـ ٍّـل حقيق ــي له ــذا الن ــوع
َّ
م ــن الصراع ــات ،الت ــي حت ــوي اجل ــز َء األكب ــر
مـــن اإلرهـــاب العاملـــي ،وإن حـــدث ذلـــك
فســـيكون أحـــ َد أكثـــر اإلجـــراءات العامليـــة
جناحـــا واســـتدام ًة حملاربـــة اإلرهـــاب.
ً
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والعقـــاب .واملثـــال األبـــرز يف هـــذا الصـــدد
ه ــو جترِ ب ــة س ــيطرة َ
عش ــرة آالف مقات ــل م ــن
داع ــش عل ــى امل َ ِ
وص ــل (ثل ــث مِ س ــاحة الع ــراق)

( )OECDالبال ــغ عد ُده ــا  36دول ــة م ــن أوروب ــا

الــدرس األول :إن االهتمــام الكبيــر للنشــاط
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تحليالت

الـمـــقـــاربــــــة السنغـــاليــــة
في مكافحـة اإلرهـــــــــــاب
أ .مور لوم
الســام واألمــن وبنــاء الدولــة واإلدارة يف جميــع أنحــاء القــا َّرة اإلفريقيــة .وقــد شــهدت إفريقيــا
لع ـ َّـل ظاهــرة اإلرهــاب باتــت إحــدى العقبــات الرئيســـة لنشــر َّ
يف الســنوات اخلمــس األخيــرة صعــو ًدا غي ـ َر مســـبوق للجماعــات اإلرهابيــة يف ربــوع القــا َّرة ،وف ًقــا ِّ
ملؤشــر اإلرهــاب العاملــي لعــام 2014م .وعلــى مــدار الســنوات
ـرحا لألنشــطة املتط ِّرفــة
القليلــة املاضيــة ،شــهدت منطقـ ُة الســاحل اإلفريقــي كثيـ ًرا مــن التهديــدات األمنيــة؛ بســبب ازديــاد املشــكالت التــي جعلــت املنطقـ َة مسـ ً
تأهــب واســتنفار قصــوى.
والعمليــات اإلرهابيــة ،مــا أدخــل دولــة الســنغال يف حالــة ُّ
إن انعــدام األمــن وتصاعـ َد نفــوذ اجلماعــات املتط ِّرفــة يضعــان عب ًئــا ثقيـ ًـا علــى عاتــق احلكومــات يف القــا َّرة اإلفريقيــة؛ إذ مــن املتو َّقــع أن تكــو َن إفريقيــا هــي الســاحةَ
اجلديــدة للحــرب علــى اإلرهــاب ،وال سـ َّيما بعــد انتقــال عـ ٍ
ـدد كبيــر مــن املقاتلــن األجانــب إليهــا .ففــي شــهر فبرايــر 2020م ،أعلــن االحتــا ُد اإلفريقــي يف أديــس أبابــا
لهجمــات املتط ِّرفــن
أنــه يســتع ُّد لنشــر ثالثــة آالف جنــدي مؤق ًتــا مبحــاذاة منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا ،حيــث تتصـ َّـدى قـ ٌ
ـوات إقليميــة منــذ نحــو ثمانــي ســنوات َ
الداميــة .وأ َّكــد االحتــا ُد أن ذلــك يســاعد علــى ردع املجموعــات اإلرهابيــة ،بالتعــاون مــع مجموعــة دول الســاحل اخلمــس ،واملجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب
إفريقيــا التــي تنتمــي إليهــا الســنغال.

رئيس تحرير الموقع اإللكتروني لألخبار (سين عرب) ،السنغال.
باحث
متخصص في مجال اإلرهابُ ،
ِّ
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تصاعد اإلرهاب في غرب إفريقيا

تض ـ ُّم دول غــرب إفريقيــا  15دولــة ،هــي :الــرأس األخضــر ،وبوركينــا
فاســـو ،وبنـــن ،وغامبيـــا ،وغانـــا ،وغينيـــا ،وليبيريـــا ،والنيجـــر،
ونيجيريـــا ،ومالـــي ،وموريتانيـــا ،والســـنغال ،وســـيراليون ،وتوغـــو،
وســـاحل العـــاج .وك ُّل هـــذه الـــدول باســـتثناء موريتانيـــا أعضـــاءٌ يف
(اإليكـــواس) املجموعـــة االقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا.
الهجمـــات اإلرهابيـــة علـــى
معـــدل
وبحســـب األمم املتحـــدة فـــإن
َّ
َ
َ
فالهجم ــات
أه ــداف مدني ــة وعس ــكرية ارتف ــع يف الس ــنوات األخي ــرة،
َ
اإلرهابيــة زادت مبقــدار خمســة أضعــاف يف بوركينــا فاســو ،ومالــي،
والنيج ــر ،من ــذ ع ــام 2016م ،وخلَّف ــت يف دول املنطق ــة أربعـ ـ َة آالف
قتي ــل عل ــى األق ــل الع ــام املاض ــي ،مقارنـ ـ ًة بنح ــو  770قتي ـ ًـا ع ــام
الهجم ــات تُن َّف ــذ للحص ــول عل ــى األس ــلحة،
2016م ،عل ًم ــا أن معظ ــم
َ
أو تأم ــن منافـ ـ َذ للتهري ــب.
ورص ــدت دراسـ ـ ٌة ص ــادرة ع ــن املرك ــز املص ــري للفك ــر والدراس ــات
ً
ملحوظـــا يف نشـــاط التنظيمـــات اإلرهابيـــة
ارتفاعـــا
اإلســـتراتيجية
ً
ع ــام 2019م ،فق ــد تع َّرض ــت الق ــا َّرة الس ــمراء لقُراب ــة  3471عملي ــة
إرهابي ــة ،أس ــفرت ع ــن  10460حال ــة وف ــاة .ه ــذا النش ـ ُ
ـاط الكبي ــر
م ــن التنظيم ــات اإلرهابي ــة يرتب ــط باملس ــارات اجلدي ــدة له ــا .ونظ ـ ًرا
بـــد مـــن
النحســـار نشـــاطها يف منطقـــة الشـــرق األوســـط ،كان ال َّ
َّ
االنتقـــال اإلســـتراتيجي الســـريع إلـــى إفريقيـــا ،مـــن هنـــا أكـــدت
الس ــنغال وال ت ــزال تُؤ ِّك ــد أن البل ــدا َن اإلفريقي ــة بات ــت أكبــ َر ضحي ــة
لإلرهـــاب ،وحملـــت علـــى عاتقهـــا رفـــ َع الوعـــي العاملـــي بضـــرورة
التنس ــيق للتعام ــل بطريق ــة حاس ــمة لقه ــر ه ــذه الظاه ــرة.
جهود لمكافحة اإلرهاب
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أقامـــت وِ زارةُ الداخليـــة الســـنغالية ،بالتعـــاون مـــع اجلمعيـــات
اإلســـامية والطـــرق الصوفيـــة يف البـــاد ،عـــد ًدا مـــن الفعاليـــات
واألنش ــطة لتثقي ــف الش ــعب الس ــنغالي مبفاهي ــم التس ــامح والس ــام
يف الدِّ ي ــن اإلس ــامي احلني ــف ،ون ــزع م ــا أُلص ــق ب ــه ظل ًم ــا كالتط ـ ُّرف
ـات اإلس ــامي ُة محاض ـ ٍ
ـرات يف اجلامع ــات
والعن ــف .وأقام ــت اجلمعي ـ ُ
وقاعـــات املؤمتـــرات لتوعيـــة الشـــباب ،وعرقلـــة جتنيدهـــم لصالـــح
التطـــ ُّرف ،ومـــن هـــذه احملاضـــرات "خطـــر اإلرهـــاب علـــى الفـــرد
واملتخصصـــن يف مجـــال
واملجتمـــع" حضرهـــا نخبـــ ٌة مـــن العلمـــاء
ِّ
مكافحـــة اإلرهـــاب ،ألقاهـــا األســـتاذ عمـــر ديالـــو الـــذي زار مركـــز
األميـــر محمـــد بـــن نايـــف للمناصحـــة بالريـــاض.
ونظــ ًرا إل ــى حج ــم اس ــتغالل اإلرهابي ــن لوس ــائل اإلع ــام املختلف ــة
والدول ــي ،عقـ ـ َدت جمعي ــة الدع ــاة
للتأثي ــر يف ال ــرأي الع ــام احمللِّ ــي َّ
للســـام والتنميـــة ملت ًقـــى عـــن "اإلرهـــاب اإلعالمـــي" بدعـــم مـــن
تضمـــن محـــاو َر جتيـــب عـــن األســـئلة التـــي
احلكومـــة الســـنغالية،
َّ
ض لإلعالمي ــن عن ــد أداء عمله ــم،
ـوب العمـ ـ َل الصحف ــي ،وتَع ــرِ ُ
تش ـ ُ
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تحليالت
مثـــل :كيـــف يجـــب أن تتعامـــ َل

وســـائل اإلعـــام مـــع اإلرهـــاب؟

ه ــل قي ــا ُم وس ــائل اإلع ــام برص ــد
األح ــداث اإلرهابي ــة يخ ــدم ال ــرأي

العـــا َّم أم يخـــدم اإلرهابيـــن؟
وكيـــف ميكـــن لوســـائل اإلعـــام
أن حتـــ ِّد َد متـــى يجـــب رصـــد
حـــادث أو واقعـــة؟ ومتـــى جتـــب

املقاطعـــة والتجاهـــل؟ وإذا تقـــ َّرر
أي الط ــرق أَول ــى
رصــ ُد خب ــر م ــاُّ ،
ـب الت ــي
يف معاجلت ــه؟ وم ــا اجلوان ـ ُ

ينبغـــي إبرازهـــا؟ ومـــا اجلوانـــب

التــي ينبغــي جتاهلهــا؟ ومتــى يجــب

الصحاف ــة ووس ــائل اإلع ــام
عل ــى ِّ

االلتـــزام بعـــدم نشـــر معلومـــات

وأخبــار قــد تــؤ ِّدي يف حــال نشــرها

إل ــى نتائ ـ َج وخيم ــة؟ ه ــذه األس ــئلة
واالستفســارات كانــت أبــر َز محــاور
امللتق ــى.

لقـــد ع َرفـــت الســـنغال طـــر َق
التصـــدِّي النتشـــار اإلرهـــاب،
ٍ
خطـــوات ضمـــن منهـــج
فرســـمت

ش ــامل ملكافح ــة التط ـ ُّرف العني ــف

واإلرهــاب ،يشــمل احلكـ َم الرشــيد،
وبس ـ َ
ـط األم ــن ،وحق ــوق اإلنس ــان،
وتوظيــف الشــباب ،والقضــاء علــى
الفقـــر ،ونشـــر الفكـــر املعتـــدل.
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تحمل المســؤوليــة
ّ

ملـَّـــا كان التهديـــد اإلرهابـــي يف
تصاعـــد ،حشـــ َدت الســـنغال
الص ُعـــد
جهو َدهـــا علـــى جميـــع ُّ
الدولي ــن
بالتع ــاون م ــع ش ــركائها َّ
يف القـــا َّرة اإلفريقيـــة ،وفرنســـا،
والواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة،
واململكــة العربيــة الســعودية؛ بغي ـ َة
محاربـــة الشـــبكات اإلرهابيـــة يف
إفريقيـــا .وملـَّـــا كانـــت الســـنغا ُل
مجـــاور ًة للـــدول األكثـــر تضـــ ُّر ًرا
مــن اإلرهــاب ،فقــد دعــت جارتَهــا
موريتانيـــا إلـــى ضـــرورة تأســـيس
حتالـــف َدولـــي وإقليمـــي واســـع
للقض ــاء عل ــى العن ــف واإلره ــاب،
وال ســـ َّيما يف دول منطقـــة
الس ــاحل .ويف إط ــار التع ــاون ب ــن
البلديـــن اتفقـــا يف أثنـــاء زيـــارة
الرئيـــس الســـنغالي ملوريتانيـــا
يف شـــهر فبرايـــر 2020م ،علـــى
دعــم التقــارب بينهمــا للوقايــة مــن
اجلرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود
ومحاربتهـــا ،وال ســـ َّيما اإلرهـــاب
وجت ــارة الس ــاح غي ــر الش ــرعية.
ومـــن مظاهـــر الســـعي احلثيـــث
الدول ــي
للس ــنغال لتعزي ــز التع ــاون َّ
يف مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب
الدولـــي الثالـــث
إقامـــة املنتـــدى َّ

للســـلم واألمـــن يف إفريقيـــا يف
ِّ
العاصم ــة الس ــنغالية دكار ،يوم ــي
 5و 6مــن شــهر ديســمبر 2016م.
حرصهـــا
وقـــد أبـــ َدت الســـنغال
َ
علـــى ضـــرورة تضافـــر اجلهـــود
الدوليـــة للتصـــدِّي لإلرهـــاب
َّ
واقتالعـــه مـــن جـــذوره ،ومنـــع
أســـباب اســـتفحاله ،وجتفيـــف
مصــادر متويلــه؛ لتعزيــز التعايــش
الس ــلمي يف املجتمع ــات ،وحتقي ــق
ِّ
األمـــن واالســـتقرار يف القـــا َّرة
اإلفريقيـــة .ولكـــي تبرهـــ َن
الســـنغال متابعتهـــا احلـــرب
منوذج ــا
قدم ــت
عل ــى اإلره ــابَّ ،
ً
حلفـــظ الســـام وبنـــاء األمـــن،
يف النســـخة السادســـة ملنتـــدى
الدولـــي للســـام واألمـــن
دكار َّ
يف إفريقيـــا عـــام 2019م ،وهـــو
املنتـــدى الـــذي ِّ
تنظمـــه الســـنغال
س ــنو ًّيا مبش ــاركة ال ــدول الكبي ــرة
لالســـتفادة مـــن خبراتهـــا ،مثـــل
اململكـــة العربيـــة الســـعودية،
والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،
وفرنس ــا ،ويش ــهد حض ــو ًرا كثي ًف ــا
مـــن الـــدول اإلفريقيـــة.
جـــاء موضـــوع املنتـــدى عـــن
"الســـام واألمـــن يف إفريقيـــا:
التحدِّيـــات احلاليـــة للتع ُّدديـــة"،

وقـــد أصـــدر املنتـــدى نتائـــ َج
ٍ
تصـــب يف مصلحـــة
وتوصيـــات
ُّ
األمـــن والســـام يف إفريقيـــا،
وترس ــم ق ــرارات حل ـ ِّل املش ــكالت
ُ
بعـــض
األمنيـــة التـــي شـــهدتها
ُ
وي َع ــد
الـــدول اإلفريقيـــة أخيـــ ًراُ .
الدول ــي لألم ــن
منت ــدى دكار َّ
والس ــام مب ــادر ًة س ــنغالية ته ــدف
إلــى إرســاخ جــذور الســام واألمــن
يف جميــع أنحــاء إفريقيــا ،وتفتــح
ً
آفاق ــا جدي ــدة أم ــام احلكوم ــات
اإلفريقي ــة ملواجه ــة كل م ــن
يس ــعى إل ــى املس ــاس باألم ــن
اإلفريق ــي ،فالعال ــم يحت ــاج إل ــى
أقطــاب متعــدِّ دة ُتســهم يف حتقيــق
ـاليب
االســتقرار والتنميــة وفــقَ أسـ َ
نضج ــا.
أكث ــر
ً
إستراتيجيات داخلية

ي ــرى كثي ـ ٌر م ــن احمللِّل ــن األمني ــن
أن القـــا َّرة اإلفريقيـــة أصبحـــت
مـــن أكبـــر بُـــ َؤر االضطـــراب
والتهديـــدات األمنيـــة يف العالـــم،
أرض
فأوضاعهـــا اجليوسياســـية
ٌ
ِخصبــة لإلرهــاب العابــر للقــا َّرات،
مـــا أجبـــ َر الســـنغال علـــى تبنِّـــي
جملــة مــن ا ُ
خلطــط اإلســتراتيجية

للحـــ ِّد مـــن زيـــادة اخلطـــر اآلتـــي

م ــن مناط ــق االضط ــراب .وب ــدأت
الســـنغا ُل يف ديســـمبر 2017م

شـــخصا بتهمـــة
مبحاكمـــة 30
ً

ارتــكاب أعمــال عنــف ،واالنتســاب

إلـــى مجموعـــة إجراميـــة علـــى

َعالقـــة

تدريبيـــة ضمـــن إطـــار برنامـــج

التحدِّيـــات أمـــام إفريقيـــا،
اعتمــ َدت الس ــنغال إرس ــا َخ مب ــدأ:

الشـــرطة الســـنغالية بـــدورات

دعمتــه الواليــات املتحــدة ملكافحــة
اجلماع ــات املتط ِّرف ــة يف املنطق ــة،

إرهابيـــة،

قـــدم فيـــه املد ِّربـــون األمريكيـــون
َّ
تدريب ـ ٍ
ـات تكتيكي ـ ًة لض َّب ــاط األم ــن

إل ــى جماع ــات إس ــامية متش ـدِّدة

وقـــد ســـاعدت هـــذه التدريبـــات
السـ ِ
ـلطات األمنيـ َة الســنغالية علــى

وتبييـــض

مبنظمـــة

اخلطـــر املـُـــحدِ ق ،إحلـــا ُق قـــوات

املنتـــدى إيجابيـــة جـــ ّدًا وفاعلـــة.

األمـــوال،

ومتويـــل

اإلره ــاب .وق ــد اتُّهم ــوا باالنتم ــاء
يف الســـنغال ،البلـــدِ الـــذي مـــا
هجمـــات
زال يف منـــ ًأى عـــن أي َ

للمتط ِّرفـــن بخـــاف جيرانـــه.
ٌ
ومعـــروف أن الســـنغال جنَّـــدت

جمي ــع أجهزته ــا حلماي ــة املجتم ــع

م ــن خط ــر اإلرهابي ــن ،والقض ــاء
علـــى خاليـــا اإلرهـــاب ،واتخـــاذ

التدابيـــر املناســـبة للتعامـــل مـــع

ورجـــال الشـــرطة الســـنغاليني.

ردع اإلره ــاب ،وتعطي ــل أنش ــطته،
عل ًمـــا بـــأن مشـــاركة الســـنغال
يف برنامـــج املســـاعدة ملكافحـــة
اإلره ــاب التاب ــع ل ــوزارة اخلارجي ــة
األمريكيــة تعــود إلــى عــام 1985م.
إستراتيجيات خارجية

املخاطـــر احملتملـــة ،والتهديـــدات

اعتمـــ َدت الســـنغال يف مواجهـــة

وتُـــدرك الســـنغال أن املســـؤولية

ٍ
فكريـــة وتنمويـــة
جوانـــب
ذات
َ
َ
وعســـكرية ،القـــت استحســـا َن
ال ــدول ،وأصبح ــت مث ـ ً
ـال يُحت ــذى؛

اجلمعيـــات اإلســـامية واحتـــاد

الدوليـــة التـــي تهـــدف
واللقـــاءات َّ

جهـــود الســـنغال يف مكافحـــة

بالتوصيـــات؛ حيـــث شـــاركت

اإلرهابيـــة.

امللقــاة علــى عواتــق العلمــاء كبيــرة؛
لذلـــك حقَّقـــت اإلســـتراتيجي ُة

ٍ
ـتراتيجيات
اجلماع ــات اإلرهابي ــة إس ـ

الداخليـــة تعـــاو َن احلكومـــة مـــع

كم ــا أنه ــا تش ــارك يف ك ِّل الن ـ َدوات

األئمـــة والعلمـــاء ،يف إبـــراز
َّ

إل ــى مكافح ــة اإلره ــاب ،والعم ــل

اإلرهـــاب ،ومطالبـــة العلمـــاء

الس ــنغال أخيــ ًرا يف مؤمت ــر َدول ـ ٍّـي
بنواكش ــوط لعلم ــاء إفريقي ــا ع ــن

أبنائهـــا وإصالحهـــم؛ لتحقيـــق

التس ــامح واالعت ــدال يف مواجه ــة

واالجتماعـــي لـــدى الفئـــات
املس ــته َدفة .وس ــاعدت احلكومـ ـ ُة

املؤمتـــر بإصـــدار بيـــان علمـــي

بتجديـــد خطاباتهـــم للتصـــدِّي
ألفـــكار الغلـــ ِّو املنحرفـــة ،ورعايـــة

دور اإلس ــام يف الق ــا َّرة الس ــمراء:

والنفســـي

التطـــ ُّرف واالقتتـــال .وانتهـــى

التـــوازن

الفكـــري

ِ
اجلمعيـــات علـــى إقامـــة
هـــذه

موح ــد،
مؤص ــل ،وإع ــان تاريخ ــي َّ
َّ
يع ِّبــر عــن موقــف العلمــاء ورؤيتهــم

يهـــدِّد َوحـــدة األ َّمـــة ،ومصاحلهـــا

تبنَّتهـــا الســـنغال ملكافحـــة هـــذا

مش ــاركة علم ــاء الس ــنغال يف ه ــذا

ومـــن اإلســـتراتيجيات التـــي

الدينيـــة والدنيويـــة .وكانـــت

"احللـــول اإلفريقيـــة للمشـــكالت
اإلفريقيـــة" ،بوصفـــه الســـبي َل

األمثـــل للتعامـــل مـــع أزَمـــات

القــا َّرة ،وفهــم خصوصيــات الــدول

والشـــعوب اإلفريقيـــة .وأســـهم
إدراك الســـنغال املب ِّكـــ ُر حلقيقـــة

رئيســـا
أن إفريقيـــا باتـــت مركـــزًا
ً
للتنظيمـــات املســـلَّحة الناشـــطة
حال ًّيـــا ،بعـــد تفكيـــك تنظيمـــات
أخــرى ،وطردهــا مــن املناطــق التــي

كان ــت تس ــيطر عليه ــا ،أس ــهم يف
إجنــاح إســتراتيجيتها يف مكافحــة

اإلره ــاب .وتن َّبه ــت الس ــنغال إل ــى

نشـــاط خاليـــا تنظيـــم القاعـــدة

يف جميـــع أنحـــاء القـــا َّرة ،ومـــدى
اســـتفادة املنظمـــات اإلرهابيـــة

مــن انعــدام الرقابــة علــى احلــدود

ب ــن البل ــدان اإلفريقي ــة ،وضع ــف

القانـــون واملؤسســـات القضائيـــة،
فض ـ ًـا ع ــن ضع ــف ق ــوى األم ــن،
م ــا م َّكنه ــا م ــن حتري ــك الرج ــال

والســـاح واملـــال مـــن إفريقيـــا

باجتـــاه ســـائر أرجـــاء العالـــم،
واســـتغالل الســـكان الفقـــراء

واملنطلقـــات الدينيـــة أو االثن َّيـــة
لتجنيدهـــم .ك ُّل هـــذه ا ُ
خل َطـــط
انكش ـفَت بوض ــوح ل ــدى الس ــنغال،

قدمـــت عـــد ًدا مـــن
وعلـــى هـــذا َّ
مبـــادرات دعـــم جهـــود مكافحـــة

اإلره ــاب بالق ــا َّرة؛ لوق ــف تنام ــي

التهديـــد اإلرهابـــي فيهـــا.
إشادة دولية

أثنَــت فرنســا علــى جهــود الســنغال
يف مكافحـــة اإلرهـــاب مبنطقـــة
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محاضـــرات ونـــ َدوات تعـــ ِّرف
الشــعب الســنغالي خطـ َر التطـ ُّرف.

الشـــرعية لهـــذا التحـــدِّي ،الـــذي

وعلـــى الرغـــم مـــن ازديـــاد

الســاحل اإلفريقــي ،فــأو ُل عناصــر
قــوة (ســيرفال) الفرنســية نُشــرت
يف الســنغال؛ ألنهــا أو ُل املســاهمني
يف بعث ــة حف ــظ الس ــام يف مال ــي.
ورأت فرنســا أن التعبئـ َة الصارمــة
والدائمـــة لألطـــراف الفاعلـــة يف
املنطقـــة هـــي وح َدهـــا الكفيلـــة
بصــ ِّد التهدي ــد اإلرهاب ــي .وأش ــاد
الرئيـــس الفرنســـي إميانويـــل
ماك ــرون ،يف أثن ــاء زي ــارة الرئي ــس
الســـنغالي ماكـــي ســـال لفرنســـا
ِّ
يف  12يوليـــو 2017م ،باجلهـــد
الســـنغالي .ومـــا زالـــت فرنســـا
تُب ــدي رغبته ــا يف تعزي ــز التع ــاون
االقتص ــادي م ــع الس ــنغال ،وتأ ُم ــل
يف مواصل ــة العم ــل م ــع املجموع ــة
االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا،
إلـــى جانـــب مواصلـــة التعـــاون
العس ــكري واألمن ــي م ــع الس ــنغال.
ويف زيـــارة وزيـــر اخلارجيـــة
األمريكــي مايــك بومبيــو للســنغال،
يف نهايــة فبرايــر 2020م ،أ َّكــد أن
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة تَ ُع ـ ُّد
الس ــنغا َل حلي ًف ــا أساســ ًّيا له ــا يف
محارب ــة اإلره ــاب؛ ألن اإلره ــاب
يهـــدِّد املصالـــ َح األمريكيـــة يف
إفريقيـــا.
وتنظـــر دولـــة اإلمـــارات العربيـــة
املتحـــدة بعـــن التقديـــر إلـــى
عم ــل الس ــنغال الب َّن ــاء م ــن طري ــق
منظمـــة التعـــاون اإلســـامي يف
دع ــم قضاي ــا اإلس ــام واملس ــلمني،
واجلهـــود املخلصـــة يف إظهـــار
الوج ــه احلض ــاري لدِّي ــن اإلس ــام
احلنيـــف البعيـــد عـــن التطـــ ُّرف
والعنـــف .وهنـــاك تعـــاو ٌن بـــن
اإلم ــارات والس ــنغال يف التصـ ـدِّي
لإلرهـــاب والعنـــف واجلماعـــات،
التـــي حتصـــد األبريـــاء يف أجـــزاءٍ
مــن إفريقيــا ،فضـ ًـا عــن إســهامها
يف دعـــم "مركـــز داكار لألمـــن
والســـلم".
ِّ
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تحليالت

النساء

في الخطاب الداعشي

ومعان براقة وواقع بائس
كلمات
ٍ
د .خالد ميار اإلدريسي

أث ــار ظه ــو ُر تنظي ــم داع ــش َحي ــرة كثي ـ ٍـر م ــن السياس ــيني والعس ــكريني ورج ــالِ األم ــن ،والباحث ــن يف مج ــال دراس ــة التط ـ ُّرف واإلره ــاب؛ ذل ــك أن
ـتقطاب كثي ـ ٍـر م ــن املؤيدي ــن والداعم ــن واحملارب ــن م ــن الرج ــال والنس ــاء .وال يُ َع ـ ُّد انتظ ــام النس ــاء عمو ًم ــا
التنظي ــم اس ــتطاع يف م ـ َّـدة وجي ــزة اس ـ
َ
يف ِســلك التنظيمــات املتط ِّرفــة واإلرهابيــة أم ـ ًرا جدي ـدًا ،وال حك ـ ًرا علــى داعــش ،فهنــاك أمثل ـ ٌة تاريخيــة لنســاء أس ـ َهم َن يف أعمــال إرهابيــة ،ويف
إدارة شــؤون منظمــات إرهابي ــة ،وليــس الترويــج ألفــكار متطرفــة أو توفيــر حاضن ــة اجتماعيــة للتطــرف فحســب.
حتدث ــت الباحث ـ ُة "فان ــي بوغن ــون  "Fanny Bugnonيف كتابه ــا "أمازوني ــات الرع ــب" ( ،)les amazones de la terreurع ــن مه ــا ِّم النس ــاء يف
التنظيم ــات اإلرهابي ــة ،مث ــل جماع ــة اجلي ــش األحم ــر يف أملاني ــا ،وه ــي جماع ــة يس ــارية تب َّن ــت العن ــف املســلَّح يف احتجاجاته ــا ،وتســ َّببت فيم ــا
ُســ ِّمي "اخلري ــف األملان ــي" .ويف ع ــام 2017م رأى وزي ــر الداخلي ــة األملان ــي أن جماع ــة اجلي ــش األحم ــر ش ــبيه ٌة بتنظي ــم داع ــش ،ووج ــه التش ــابه
أس ــس املجتم ــع وترهيب ــه.
ه ــو محاول ــة تقوي ــض ُ

باحث في العالقات الدولية ،ورئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية.
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أنماط النساء اإلرهابيات

اخلطـــاب الداعشـــي
وتضمـــن
وأبطالـــه!
ُ
َّ
حشـــدًا ملجموعـــة مـــن مســـ ِّوغات ضـــرورة
انتظ ــام امل ــرأة يف تنظي ــم داع ــش وااللتح ــاق
"بدولــة اخلالفــة" ،علــى ســبيل املثــالُ :جعلــت
املخصص ــة
"مجل ــة الش ــامخة" ضم ــن املناب ــر
َّ
لصياغ ــة ه ــذا اخلط ــاب ،ولف ــظ "الش ــامخة"
ِ
املجاهـــدة الداعشـــية أو
نفســـه يوحـــي بـــأن
ُ
املقاتِلــة ،أو باألحــرى اجلاريــة الداعشــية هــي
رمـــ ُز الشـــموخ األنثـــوي.
نماذج من الشامخات!

جــاء يف "مجلــة الشــامخة" علــى لســان زوجــة
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كشــفت "فانــي" عــن أمنــاط النســاء اإلرهابيــات
املرتبطـــات بالتنظيـــم اإلرهابـــي؛ مب ِّينـــ ًة أن
منوذج ــا م ــن النس ــاء التحق ـ َن بالتنظي ــم
هن ــاك
ً
بســبب ارتباطهـ َّـن الوِ جدانــي برجــل يف التنظيــم،
وهن ــاك ن ــو ٌع آخ ـ ُر انض ــم بس ــبب مي ــل حقيق ــي
إلـــى العنـــف واالنتقـــام ،ونـــوع ثالـــث اغتـــرا ًرا
بأســاطير النســاء احملاربــات واملقاتــات ،مثلمــا
ه ــو احل ــا ُل يف األس ــاطير اليوناني ــة وحكاي ــات
نس ــاء األم ــازون.
ومــا مييــز تنظيـ َم داعــش هــو ازديــا ُد االنتظــام
الن ِّْســوي يف تنظيمــه بعــدد كبيــر ،علــى الرغــم
م ــن تب ِّن ــي التنظي ــم خطا ًب ــا َعدوان ًّي ــا للنس ــاء،
طافح ــا ب ــدالالت إهان ــة امل ــرأة! فض ـ ً
ـا ع ــن
ً
املمارســـات التـــي روتهـــا بعـــض الداعشـــيات
العائـــدات مـــن مثـــل التحرشـــات اجلنســـية
واســـتغالل النســـاء األجنبيـــات وإعـــادة
تزويجه ــن كلم ــا قت ــل ال ــزوج بدع ــوى حت ــرمي
بقـــاء املـــرأة داخـــل التنظيـــم دون زواج،
حتـــى تواتـــرت روايـــات عـــن ســـجن األزواج
أو تغييبهـــم أو إرســـالهم لتفجيـــر أنفســـهم
لالســـتئثار بزوجاتهـــم.
وألن اس ــتقطاب النس ــاء م ــن الب ــاد املختلف ــة
حظ ــي باهتم ــام تنظي ــم داع ــش جلل ــب أكب ــر
ٍ
لتوظيفهـــن يف بعـــض أنشـــطة
عـــدد منهـــن،
َّ
الداعشـــي
ويخصـــص اخلطـــاب
التنظيـــم.
ِّ
ُّ
ً
للنس ــاء مجموع ـة متنوع ــة م ــن امله ــا ِّم ،فامل ــرأة
ِّ
ومنظمـــة ومحتســـبة
شـــريكة يف اجلهـــاد،
وداعيـــة ،وقائمـــة علـــى "ترفيـــه األبطـــال".
وباملقابـــل فهـــي وهـــي ً
أيضـــا َســـب َّية وأَ َمـــ ٌة
تاج ــر به ــا ،إن ــه خط ــاب ي ــزاوج ب ــن "التك ــرمي
يُ َ
البراغماتـــي" و"التشـــييء االنتفاعـــي"!
واملــرأة حاضــرةٌ ً
أيضــا يف "اخلطــاب الع َقــدي"
الداعش ــي ال ــذي يتب َّن ــى جملــ ًة م ــن العقائ ــد،
ـوب تغطي ــة امل ــرأة وجهه ــا ،م ــع أن
منه ــا وج ـ ُ
املس ــألة فقهي ــة وليس ــت مندرج ــة يف مبح ــث
العقائ ــد ،فق ــد ج ــاء يف البن ــد التاس ــع عش ــر
مي كل م ــا يدع ــو
له ــذه العقي ــدة" :ن ــرى حت ــر َ
إلـــى الفاحشـــة ،مثـــل جهـــاز الســـتاليت،
ونوجـــب علـــى املـــرأة وجو ًبـــا شـــرع ًّيا ســـت َر

وجههـــا ،والبُعـــد عـــن الســـفور واالختـــاط؛
ولــزوم الع َّفــة والطهــر ،قــال تعالــى{ :إِنَّ ا َّلذِ يـ َن
يُ ِح ُّب ــو َن أَن ت َِش ــي َع الْف ِ
َاح َشــ ُة ِف ا َّلذِ يــ َن آ َمنُ ــوا
اب أَلِيـــم ِف ال ُّدنْيَـــا َو ْال ِخـــر ِة َو َّ
اللُ
لَ ُهـــ ْم َعـــ َذ ٌ
ٌ
َ
يَ ْعلَـــ ُم َوأَنتُـــ ْم َل تَ ْعل َ ُمـــونَ} ،وآخـــر دعوانـــا أن
غالـــب علـــى
رب العاملـــن ،واهلل
احلمـــد هلل ِّ
ٌ
أم ــره ولك ـ َّـن أغل ــب الن ــاس ال يعلم ــون .أخوك ــم
أبـــو عمـــر احلســـيني القرشـــي البغـــدادي".
االعتقــاد الداعشــي يف هــذا اخلطــاب يطالــب
بالســـتر والعفَّـــة ،ولكـــن املمارســـة
املـــرأة
َّ
الداعش ــية تخال ــف ه ــذا املب ــدأ وف ًق ــا لله ــوى
واحلاجـــة ،فقـــد أظهـــر إصـــدار (صـــوالت
املوحديــن) مشــاركة عناصــر نســائية مكشــوفة
الوجـــه يف القتـــال؛ بهـــدف كســـب التأييـــد
واســـتثارة املشـــاعر لتجنيـــد متعاطفـــات
ج ــدد ،فض ـ ً
ـا ع ــن ذل ــك ع ّب ــر ظه ــور امل ــرآة
املقاتل ــة ع ــن أزم ــة حقيقي ــة واجهه ــا التنظي ــم
يف مراحلـــه األخيـــرة مـــن نقـــص الرجـــال
واملقاتل ــن ،ويف ه ــذا مخالف ــة ثاني ــة مل ــا كان
أعلنـــه التنظيـــم يف أحـــد إصداراتـــه مـــن أن
األصـــل يف املـــرأة أنهـــا ليســـت مـــن أهـــل
اجله ــاد فل ــم يخاطبه ــا الش ــرع بالقت ــال ،ول ــذا
نهـــى التنظيـــم عـــن اصطحـــاب النســـاء يف
ســـاحات القتـــال خشـــية الوقـــوع يف األســـر
أو الس ــبي ،مم ــا يؤك ــد أن التنظي ــم ال ميان ــع
م ــن اس ــتباحة ِع ــرض امل ــرأة خلدم ــة أهداف ــه
أو الدفـــاع عنـــه! ال متانـــع مـــن اســـتباحة
بحج ــة خدم ــة رج ــال التنظي ــم
ِع ــرض امل ــرأة َّ

مجاهـــد ُقتـــل يف إحـــدى معـــارك داعـــش،
ســـر ٌد للجهـــاد واحليـــاة األســـرية لزوجـــة
املجاه ــد ،ويُتوخَّ ــى م ــن ه ــذا الس ــرد حتفيــ ُز
نس ــاء التنظي ــم عل ــى تش ــجيع أزواجه ـ َّـن عل ــى
القتــال ،والظهــور مبظهــر التماســك والصبــر؛
ـاض هم ــم
ألن وظيف ــة امل ــرأة
أساس ــا ه ــي إنه ـ ُ
ً
الرجـــال لطلـــب الشـــهادة ،ويُســـتدعى هنـــا
تاريـ ُخ أمهــات املؤمنــن والصحابيــات وأثرهـ َّـن
الرائ ــد يف اجله ــاد م ــع رس ــول اهلل صل ــى اهلل
عليــه وســلم .وتبــرز يف حــوار مجلــة الشــامخة
مـــع هـــذه املـــرأة ،ســـواء أكانـــت شـــخصي ًة
حقيقي ــة أم مصطنع ــة ،ق ــدرةُ امل ــرأة عل ــى م ـ ِّد
الرج ــل الداعش ــي بالدع ــم النفس ــي ال ــازم،
وتبديـــد شـــكوكه ،وإزالـــة عوامـــل الوهـــن
والتـــر ُّدد لديـــه ،وشـــحنه عاطف ًّيـــا وإميان ًّيـــا؛
لالنط ــاق مج ـ َّـد ًدا يف معركت ــه القتالي ــة وراء
القائـــد واخلليفـــة املزعـــوم .ولهـــذا أشـــارت
افتتاحيـــ ُة مجلـــة الشـــامخة (العـــدد األول،
ربي ــع األول 1432هـــ) إل ــى م ــا يأت ــي:
"ومل ــا كان ــت امل ــرأة نص ـ َ
ـف املجتم ــع؛ ب ــل ه ــي
املجتمـــع كلُّـــه بإجنابهـــا للنصـــف اآلخـــر،
ص األع ــداء عل ــى إبعاده ــا ع ــن حقيق ــة
حـ ـ َر َ
دينهـــا ،وحقيقـــة دورهـــا؛ ألنهـــم يعلمـــون
ج ِّي ـدًا كي ــف س ــيكون احل ــال ل ــو دخل ــت امل ــرأةُ
املي ــدان! إن أ َّم ــة اإلس ــام بحاج ــة إل ــى نس ــاء
ـن حقيق ـ َة املعرك ــة وحجمه ــا
ـن دينه ـ َّـن ،يَعِ ـ َ
يَعِ ـ َ
وم ــا يُــراد منه ـ َّـن .إن زم ــان الغفل ــة والبس ــاطة
والســـذاجة قـــد و َّلـــى ،وآن للشـــامخات أن
يُســـهم َن يف بنـــاء مجـــد األ َّمـــة .إن املـــرأة
املســـلمة هـــي املربيـــ ُة للجيـــل القـــادم ،هـــي
الســـن ُد والســـاعد والداعـــم لفرســـان اليـــوم
مـــن رجـــال اإلســـام .إن املـــرأة يقـــع علـــى
عاتقهـــا الـــدور األكبـــر يف إنقـــاذ املـــرأة مـــن
أوحــال الغفلــة والضعــف الــذي عاشــته َر َد ًحــا
مـــن الزمـــان".
وال يجـــادل أحـــ ٌد يف كـــون املـــرأة نصـــف
املجتمـــع ،وهـــي دعامتـــه وعمـــاده؛ ألنهـــا
حاضنـــ ُة القيـــم وصفـــاءُ اإلميـــان ،إذا كانـــت
عل ــى تربي ــة إس ــامية صحيح ــة ،ولك ــن دالل ــة
النــص الداعشــي ،تعلــي مــن قيمــة املــرأة ،إذا
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تحليالت
كانــت "شــامخة" أي منخرطــة فعـ ًـا يف "الفتنــة
الداعشــية" و"داعمــة لهــا" .لــذا تقــول أ ُّم مهنــد
امل ــرأةُ الت ــي فقــ َدت زوجه ــا يف إح ــدى مع ــارك
داع ــش" :كن ــت بع ــد ال ــزواج أق ــول لزوج ــي :ك ُّل
ـوت أن يك ــون م ــن صفات ــك كا ُ
خلل ــق
دع ـ ُ
ش ــيء َ
وااللتـــزام والعلـــم ،وجدتُّـــه ،مـــا عـــدا شـــي ًئا
واحـــدًا (وكنـــت أقصـــ ُد اجلهـــا َد بالنفـــس)،
لمحــا :إذن واصلــي
فــكان -تق َّبلــه اهلل -يقــول ُم ً
ُّ
ـتجاب دع ــاؤك كل ــه".
الدع ــا َء حت ــى يُس ـ
َ
والرجـــل الكامـــل عنـــد املـــرأة الداعشـــية ال
يتح َّقــق كمالــه إال إذا انتظــم يف القتــال ،واملــرأة
يف خط ــاب أ ِّم مهن ــد نفس ــه ليس ــت تل ــك الت ــي
تطل ــب م ــن زوجه ــا ا ُ
حل ِل ـ َّـي والفس ــاتني ،وإمن ــا
زوجهـــا إلـــى توزيـــع راتبـــه
تلـــك التـــي تدعـــو َ
لدع ــم اجله ــاد يف أفغانس ــتان والشيش ــان.
ويبــدو جل ًّيــا أن تنظيــم داعــش يصــوغ طريق ـ ًة
مح ـ َّـددة للم ــرأة الش ــامخة ،فه ــي ام ــرأةٌ غي ــر
عاديــة متب ِّرمــة مــن الدنيــا ،وال تهتـ ُّم بتأســيس
أســـرة إال يف مناطـــ َق تعلـــن اجلهـــاد؛ امـــرأة
منتظمــة متا ًمــا يف خدمــة القضيــة الداعشــية.
وله ــذا جن ــد مث ـ ًـا أ َّم ولي ــد يف الع ــدد نفس ــه
مـــن "مجلـــة الشـــامخة" تنصـــح املجاهـــدات
بقوله ــا" :إن أول خط ــوة تضعينه ــا عل ــى درب
اجلهـــاد هـــي أن تُلقـــي الدنيـــا بأســـرها وراء
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ِّ
يحض ــر امل ــرأة نفس ـ ًّيا؛
ـاب
ظه ــرك" .وه ــو خط ـ ٌ
درب اآلخ ــرة .وح ًّق ــا انض َّم ــت
ب ــأن ذل ــك ه ــو ُ
نســـاءٌ مـــن بلـــدان كثيـــرة يف تنظيـــم داعـــش،
حتــى مــن أوروبــا ،ولــوال اجله ـ ُد الكبيــر الــذي
بُــذل ملن ــع ه ــذا التدف ــق الن ِّْس ــوي نح ــو داع ــش
لكان ــت كارثــ ٌة كب ــرى.
أسبايا أم َبغايا؟
َ

أس ــهم يف إقب ــال النس ــاء عل ــى تنظي ــم داع ــش
الترويـــ ُج املك َّثـــف للدعايـــة الداعشـــية عبـــر

وس ــائ َل ش ـتَّى ،وال س ـ َّيما اإلنترن ــت ،والتجني ــد
املباشـــر ،ففـــي العـــدد نفســـه مـــن املجلـــة،

تتح ــدث أ ُّم غدي ــر ع ــن من ــط احلي ــاة املتم ِّي ــز

يف الـــزواج مـــن مجاهـــد ،قائلـــة" :أختـــي يف
اهلل ،إن احليـــاة يف ظـــ ِّل مجاهـــد ليســـت

كاحلي ــاة ،إنه ــا النعي ــم ال ــذي يق ــو ُد ب ــإذن اهلل

إل ــى نعي ــم اآلخ ــرة .يف حيات ــك م ــع مجاه ــد
ستشـــعرين َّ
بلـــذة البـــذل ،وبحـــاوة الطاعـــة،
وســـتعرفني معنـــى احليـــاة مـــن أجـــل مبـــدأ،
ومـــن أجـــل قضيـــة وكفـــاح".

وال ميك ــن إرج ــا ُع االنتم ــاء الن ِّْس ــوي لداع ــش

والرحيـــل إلـــى بـــاد اخلالفـــة املزعومـــة
إلـــى جاذبيـــة اخلطـــاب الداعشـــي املتالعـــب

باملفاهي ــم الديني ــة وح َده ــا ،الت ــي اس ــتطاعت

الترويـــ َج لضـــرورة نبـــذ احليـــاة املعاصـــرة
والتفســـخ
املتَّســـمة بالظلـــم واالســـتغالل
ُّ
األخالق ــي ،وكذل ــك نُــدرة الفحول ــة والرجول ــة

ـباب ذاتي ــة ميك ــن رس ـ ُم
الكامل ــة ،ولك ــن ل ــه أس ـ ٌ
ـهن.
معامله ــا م ــن خطاب ــات الداعش ــيات أنفس ـ َّ

وميكـــن التنبيـــه علـــى كـــون دواعـــي انتمـــاء

نس ــاء م ــن العال ــم العرب ــي ليس ــت ه ــي حت ًم ــا
دواع ــي النس ــاء الغرب َّي ــات ،فهن ــاك فئـ ـ ٌة م ــن
امللتحق ــات بداع ــش يحلُم ـ َن باكتس ــاب "ش ــرف

الدف ــاع ع ــن األ َّم ــة" واالنتس ــاب إل ــى "الفرق ــة

إثبـــات حـــق
خطـــاب يـــروم
الناجيـــة" .وهـــو
َ
ٌ

املـــرأة يف املســـاواة مـــع الرجـــل يف البطولـــة
ويف بن ــاء الدول ــة اإلس ــامية ،فامل ــرأة ليس ــت
مج ــر َد تابع ــة وخانع ــة؛ ب ــل ه ــي تتم َّت ــع بج ــرأة
املب ــادرة والق ــدرة عل ــى التم ُّي ــز والتفــ ُّوق عل ــى
الرج ــال وم ــن ذل ــك "القاع ــدون" ع ــن القت ــال.
وتش ــترك يف نس ــج ه ــذا اخلط ــاب وصياغت ــه
وتبنِّيـــه عـــد ٌد مـــن الداعشـــيات ،ســـواء
مـــن املغـــرب العربـــي أو مـــن باقـــي الـــدول
احلس ــني
العربي ــة واإلس ــامية ،منه ـ َّـن فتيح ــة
َ
املعروفـــة بـــأ ِّم آدم املجاطـــي ،التـــي حظيـــت
بحفـــاوة التنظيـــم الداعشـــي عـــام 2015م،
وهـــي تفتخـــر بااللتحـــاق بدولـــة اإلســـام
ودار اخلالفـــة والهجـــرة .وتُ َعـــ ُّد الدكتـــورة

ِس ــوية داعش ــية تسـ ـ ِّوغ ح ــقَّ رج ــال التنظي ــم
ن ْ
الداعش ــي يف اس ــتغالل النس ــاء الداعش ــيات،
بحريتهـــن .ومـــن
بهـــن واالجتـــار
واالســـتمتاع
َّ
َّ
ذل ــك أ ُّم س ــمية املهاج ــرة الت ــي نش ــرت مق ــالً
"أســـبايا أم بَغايـــا؟" يف "مجلـــة
لهـــا بعنـــوان َ
داب ــق" (الع ــدد التاس ــع 1436هـــ) قال ــت في ــه:
"نعـــم ،لقـــد فتـــح اهلل ألوليائـــه األمصـــار،
فدخلـــوا وجاســـوا يف الديـــار ،فقتلـــوا
وســـ َبوا نســـاءهم،
احملاربـــن مـــن الكفَّـــارَ ،
ُّ
َّ
أخطهـــا
الـــذراري والصغـــار...
واســـتَ َر ُّقوا
واحل ــرف ُ
يقط ــر فخــ ًرا؛ نع ــم ي ــا مل ــل الكف ــر
قاطبـــة ،لقـــد َ
أغرنـــا وســـبَينا الكافـــرات
ـــقناهن بحـــ ِّد الســـيف ســـو َق
وس
َّ
األصليـــاتُ ،
الغنائـــم ،والعـــزَّة هلل ولرســـوله واملؤمنـــن،
ولكـــن املنافقـــن ال يعلمـــون!" .وأ َّكـــدت أن
َّ
ذل ــك ه ــو اخلالفــ ُة عل ــى نه ــج النب ــوة ولي ــس
زاح ــا ،خالف ــة فيه ــا العــزَّة للمس ــلم والذ َّل ــة
ُم ً
للكفَّـــار ،وهكـــذا تكـــون داعـــش قـــد ح َّولـــت
حرميه ــا والنس ــاء الهارب ــات م ــن "مجتمع ــات

الطواغيـــت" إلـــى مدافعـــات عـــن الوحشـــية
جتـــاه النســـاء وإذاللهـــن.
وقـــد جعـــل تنظيـــم داعـــش مـــن النســـاء
ـهن ج ـ َّـادات ،ومحتس ــبات
الداعش ــيات أنفس ـ َّ
علـــى النمـــط الداعشـــي ،وجاسوســـات،
وســـاهرات علـــى مقـــا ِّر انتهـــاك األعـــراض.
إن اخلط ــاب الداعش ــي الص ــادر ع ــن رج ــال
التنظيــم ونســائه هــو بــا شـ ٍّ
ـك انحـ ٌ
ـراف ِ
خطــر
عـــن مقاصـــد الشـــريعة اإلســـامية القائمـــة
علـــى حفـــظ األعـــراض ،مـــع حفـــظ الدِّيـــن
والنفـــس والعقـــل واملـــال .وتنظيـــم داعـــش
بأفعالــه لــم يق ـدِّر املــآالت املترتِّبــة علــى ذلــك،
وم ــن أه ِّمه ــا تش ــوي ُه ص ــورة اإلس ــام ،ومتك ــن
أعـــداء الدِّيـــن مـــن الته ُّكـــم علـــى املســـلمني،
واتهامهـــم بالوحشـــية والهمجيـــة ،ولذلـــك
حـــري باملجتمعـــات اإلســـامية أن تصـــو َغ
ٌّ
ِّ
منظومـ ٍ
ـات متكامل ـ ًة متكــن مــن تأهيــل النســاء
للقي ــام بالتوعي ــة واإلس ــهام يف حماي ــة األم ــن
املجتمعـــي.
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املتخصصـــة
إميـــان بنـــت مصطفـــى البغـــا،
ِّ
يف الفق ــه وأصول ــه ،وه ــي م ــن أس ــرة علمي ــة
منوذجـــا مح ِّيـــ ًرا بحـــق؛ إذ لـــم
يف ســـوريا،
ً
تلتح ــق وح َده ــا بداع ــش وإمن ــا كذل ــك ابنه ــا
الـــذي ُقتـــل يف إحـــدى املعـــارك ،وز َّوجـــت
وشـــج َعت
ابنتَيهـــا لداعشـــيني مـــن املقاتلـــن،
َّ
األمه ـ ِ
التأس ــي به ــا يف ذل ــك وتزوي ــج
ـات عل ــى
ِّ
وهـــن صغيـــرات؛ بـــل إنهـــا دافعـــت
البنـــات
َّ
ع ــن مش ــروعية الدول ــة الداعش ــية ،ووصفته ــا
بـــأرض اخلالفـــة ،وص َّرحـــت يف حســـابها
يف الفيســـبوك قائلـــة" :بعـــد دراســـة مآســـي
املســـلمني ،وســـيرة رســـول اهلل صلـــى اهلل
علي ــه وس ــلم ،وحي ــاة الصحاب ــة ،والفتوح ــات
ـفت
والتاري ــخ املعاص ــر ،وفق ــه اجله ــاد ،اكتش ـ ُ
أن ــي كن ــت داعش ــي َة املنه ــج ،أن ــا داعش ــية قب ــل
أن يوج ــد داع ــش ،وأع ــرف م ــن وقته ــا أن ــه ال
ح ـ َّـل للمس ــلمني إال يف ه ــذا اجله ــاد" .واحمل ِّي ــر
يف أمــر مفتيــة داعــش د .إميــان البغــا ،قبولهــا
"بفقـــه الـــدم الداعشـــي" ،علـــى الرغـــم مـــن
حتصيلهـــا العلـــم الشـــرعي علـــى يـــد علمـــاء
معروفـــن منهـــم وال ُدهـــا.
ومـــن منـــاذج النســـاء الداعشـــيات حيـــاة
بو َمديـــن التـــي امتزجـــت دواف ُعهـــا لاللتحـــاق
بداعـــش بعشـــقها ألميـــدي كوليبالـــي الـــذي
ُقتــل يف أحــد املتاجــر اليهوديــة عنــد احتجــازه
رهائــن ،والرغبــة يف العيــش يف أرض يحكمهــا
شـــرع اهلل ،فالعشـــق حملهـــا علـــى االلتحـــاق
بداع ــش لالنتق ــام ،ويف الوق ــت نفس ــه متثُّله ــا
ألرض اخلالفـــة املوعـــودة!
ٌ
يتبـــدى يف
منـــط آخـــ ُر مـــن التمثُّـــل
وهنـــاك
َّ
الرغب ــة اجلامح ــة يف مس ــح املاض ــي املد َّن ــس،
وتطهيـــر احلاضـــر مـــن العبـــث واحليـــاة
املاجنـــة ،عبـــر "التوبـــة الداعشـــية" وتقـــدمي
ال ــذات قربا ًن ــا للتنظي ــم ،وهك ــذا جن ــد ع ــد ًدا
قدمـــ َن
مـــن النســـاء التحقـــ َن بداعـــش ،أو َّ
للتنظي ــم ِخ ْدم ــات ع ــن بُع ــد؛ م ــن أج ــل تأكي ــد
ط ـ ِّـي مرحل ـ ٍـة م ــن العم ــر يف العب ــث واملج ــون!
ٌ
صنـــف مـــن النســـاء يظهـــر مـــن
وهنـــاك
خطاباتهـــن البحـــثُ عـــن الفتـــ َّوة والرجولـــة
َّ
ِّ
واملســـلم الفـــذ واملقاتـــل الشـــجاع ،يف زمـــن
تـــكاد تختفـــي فيـــه معالـــم الرجولـــة احلقَّـــة.
ومـــن املفارقـــات العجيبـــة وجـــو ُد خطابـــات
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تجارب

التجربة الباكستانية
في محاربة اإلرهاب

أ .غضنفر علي خان

تتســم جترِ بـ ُة باكســتان يف مكافحــة اإلرهــاب بالتنـ ُّوع والغنــى ،لــذا أعـ َّـدت احلكومــة الباكســتانية مشــرو َع إجــراءات مكافحــة اإلرهــاب بالتعــاون مــع
واملدعــن واملســؤولني عــن إنفــاذ القانــون ،واالرتقــاء
مكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخ ـدِّرات واجلرميــة.
يتضمــن املشــرو ُع زيــادةَ معــارف القضــاة َّ
َّ
مبهاراتهــم ،مــع تعزيــز التنســيق بــن الســلطات اإلقليميــة والســلطات االحتاديــة ،إضافــة إلــى الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة اإلرهــاب ،وإدارة شــرطة
مكافحــة اإلرهــاب ،وشــرطة إقليــم العاصمــة الباكســتانية إســام أبــاد.
صحفي وكاتب باكستاني.
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أهداف المشروع

ٌ
خاصـــة بعمليـــات
أهـــداف ثالثـــة
ُوضعـــت
َّ
التحقيـــق واســـتخدام أد َّلـــة الطـــب الشـــرعي
مـــن قِ بَـــل إدارة مكافحـــة اإلرهـــاب التابعـــة
لقس ــم الش ــرطة ،وتعزي ــز ق ــدرة النياب ــة العا َّم ــة
والس ــلطة القضائي ــة عل ــى مالحق ــة القضاي ــا
اإلرهابيـــة والفصـــل فيهـــا بد َّقـــة ،وحتســـن
التنســيق بــن األقاليــم واملقاطعــات لرفــع القــدرة
الش ــاملة عل ــى التحلي ــل اإلس ــتراتيجي .وجمي ـ ُع
ه ــذه التدابي ــر واإلج ــراءات تزي ــد م ــن مس ــتوى
نزاهــة القضــاء واالمتثــال حلقــوق اإلنســان مــن
طريــق العمليــات القضائيــة يف قضايــا اإلرهــاب.
وليـــس باإلمـــكان جتاهـــ ُل الســـبب الرئيـــس
للتعـــ ُّرض لإلرهـــاب أال وهـــو احلـــدو ُد مـــع
إيــران وأفغانســتان ،التــي مــن الســهل اختراقهــا
للدخــول إلــى باكســتان مــن قِ بَــل اجلهــات املؤثــرة
ـرص عل ــى
غي ــر احلكومي ــة .وم ــن هن ــا كان احل ـ ُ
حتســـن حالـــة القانـــون والنظـــام بنـــا ًء علـــى
اندمـــاج املناطـــق الق َبليـــة اخلاضعـــة لـــإدارة
االحتاديــة مــع الواليــة ،وف ًقــا للتعديــل الدســتوري
رقــم  .25وأُنشــئت مراكـ ُز إعــادة التأهيــل حتــت
الســـلمية
إدارة اجليـــش لتعزيـــز اإلجـــراءات ِّ
يف الوالي ــة ،وإحل ــاق ع ــدد كبي ــر م ــن املقاتل ــن
الس ــابقني به ــا ضم ــن إط ــار مش ــروع س ــاباوون
 The Sabawoon-projectيف قيــادة اجليــش؛
لتل ِّق ــي دورات يف الدِّي ــن اإلس ــامي ،ودورات يف
ً
فضـــا
التعليـــم األساســـي والتدريـــب املهنـــي،
عــن العــاج النفســي للتطـ ُّرف؛ ليكونــوا أعضــا ًء
منتجــن يف املجتمــع قادريــن علــى االندمــاج مــع
أبنـــاء وطنهـــم .وقـــد اســـتحقَّت هـــذه املبـــادرةُ
مــن احلكومــة الباكســتانية الكثيــر مــن اإلشــادة
والثن ــاء.
الخطة الوطنية

باكس ــتان؛ ه ــي الهج ــوم عل ــى مدرس ـ ٍـة يش ــرف
عليه ــا اجلي ـ ُ
ـش يف بيش ــاور بتاري ــخ  16ديس ــمبر

العدد الثالث  -مايو 2020

صاغ ــت احلكوم ـ ُة الباكس ــتانية يف يناي ــر 2015م
خطـــ َة عملهـــا الوطنيـــة بوصفهـــا جـــز ًءا مـــن
إس ــتراتيجية ش ــاملة للقض ــاء عل ــى اإلره ــاب.
وتضمنــت اإلســتراتيجية إطــا َر التعديــل احلــادي
َّ
والعشـــرين يف دســـتور باكســـتان الـــذي أنشـــأ
محاكـ ـ َم عس ــكري ًة س ــريعة للنظ ــر يف اجلرائ ــم

املتعلقــة باإلرهــاب ،وأعــاد عقوب ـ َة اإلعــدام إلــى
بصم ــات
التنفي ــذ ،والتح ُّق ــق اإللزام ــي مبعرف ــة َ
األصاب ــع جلمي ــع أصح ــاب الهوات ــف احملمول ــة.
وتســـمح خطـــ ُة العمـــل الوطنيـــة لوِ زارتـــي
اخلارجيـــة واملاليـــة وغيرهمـــا بالتواصـــل مـــع
الـــدول اإلســـامية الصديقـــة لقمـــع مم ِّولـــي
الشــبكات الطائفيــة واإلرهابيــة التــي تعمــل ضــد
باكســـتان .وهنـــا تكمـــن قـــوة باكســـتان بقَبـــول
التح ـدِّي وجعلــه فرص ـ ًة للنمــو؛ باالســتفادة مــن
الشــباب الذيــن يبلغــون قرابـ َة  %60مــن إجمالــي
الس ـ َّكان .ويواجــه الشــباب الباكســتانيون حال ًّيــا
ِ
اخلطــرة ،منهــا الفقــر وارتفــاع
بعــض املشــكالت
معـــدل األ ِّميـــة ،يف حـــن  %15مـــن الشـــباب
َّ
عاطلـــون مـــن العمـــل ،مـــا يجعلهـــم عرضـــ ًة
لإلره ــاب وتعاط ــي املخــدِّرات وغي ــر ذل ــك م ــن
الرذائـــل والشـــرور.
وبالتع ــاون م ــع احلكوم ــة عل ــى م ــدار أكث ــر م ــن
 35عا ًمـــا ،طـــ َّور مكتـــب األمم املتحـــدة املعنـــي
باملخـــدِّرات واجلرميـــة برنامجـــه الوطنـــي

الثان ــي لضم ــان توجي ــه دعم ــه نح ــو األولوي ــات
اإلســـتراتيجية وتلبيـــة االحتياجـــات الوطنيـــة
لباكس ــتان ،ويح ــرِ ص عل ــى مواجه ــة التحدِّي ــات
والصحــة العا َّمــة يف
اخلاصــة باحلوكمــة واألمــن
َّ
َّ
باكس ــتان بع ــزم وثب ــات .وحتقي ًق ــا له ــذه الغاي ــة،
يُعن ــى املكت ــب بثالث ــة مج ــاالت جوهري ــة ه ــي:
االجتــار غيــر املشــروع وإدارة احلــدود ،والعدالــة
اجلنائيـــة واإلصالحـــات القانونيـــة ،وخفـــض
الطلـــب علـــى املخـــدِّرات والوقايـــة والعـــاج،
إضافــة إلــى موضوعــن اثنــن ال يقـ َّـان أهمي ـ ًة
هم ــا التعليـ ـ ُم اإللكترون ــي والبح ــث والتحلي ــل.
يق ــول مكت ــب األمم املتح ــدة املعن ــي باملخــدِّرات
واجلرميـــة علـــى موقعـــه يف اإلنترنـــت :إن
ه ــذه اجله ــو َد عب ــر وس ــائل اإلع ــام املطبوع ــة
والشـــبكات االجتماعيـــة واإلنترنـــت ســـتؤتي
بد ثما َرها.
ال َّ
َّ
ولعـــل نقطـــة التحـــ ُّول يف تاريـــخ اإلرهـــاب يف
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تجارب
ً
طفـــا،
2014م ،وقـــد أســـفر عـــن مقتـــل 150
وأعلن ــت حركـ ـ ُة طالب ــان األفغاني ــة مس ــؤوليتها
عن ــه .ف ــإن ذل ــك الهج ــو َم جع ــل رئاس ــة ال ــوزراء
بقيـــادة الرئيـــس نـــ َّواز شـــريف آنـــذاك تضـــع
إس ــتراتيجي ًة جدي ــدة ملكافح ــة اإلره ــاب ،وه ــي
خط ــة العم ــل الوطني ــة املك َّون ــة م ــن  20بنـ ـدًا.
إال أنه ــا أثبت ــت بع ــد س ــتة أش ــهر ،ويف ِخ َ
ض ــم
الهجم ــات اإلرهابي ــة املس ــتم َّرة ،أنه ــا ُو ِض َع ــت
َ
َّ
للتنفيـــذ الفـــوري املؤقـــت .وســـاد شـــعو ٌر بـــأن
ً
شـــرخا عمي ًقـــا بـــن الدولـــة واملجتمـــع
هنـــاك
بســبب العناصــر املناهضــة للدولــة ،واقتُــرح بــأن
خاص ــة
تك ــو َن ل ــك ِّل منطق ــة يف باكس ــتان َوح ــدةٌ َّ
ملكافحـــة اإلرهـــاب.
الدولية
الشراكة َّ

ومـــن أهـــم مـــا مت َّيـــزت بـــه جترِ بـــة باكســـتان
يف مكافحـــة اإلرهـــاب شـــراكتها الوثيقـــة مـــع
التحالـــف الـــذي تقـــوده الواليـــات املتحـــدة،
وقـــد اســـتفادت مـــن املســـاعدة االقتصاديـــة
والعســـكرية ،وجنحـــت يف اســـتعادة عضويـــة
باكســـتان يف (الكومنولـــث) التـــي ُعلِّقـــت بعـــد
االنق ــاب العس ــكري يف أكتوب ــر 1999م .ولكنه ــا
ً
ً
باهظــا ملشــاركتها يف احلــرب
أيضــا دفعــت ثم ًنــا
العاملي ــة عل ــى اإلره ــاب ،ووف ًق ــا لكت ــاب "النم ــو
وانعـــدام املســـاواة :أجنـــدة برامـــج اإلصـــاح"
للمؤ ِّل ــف واالقتص ــادي الش ــهير الدكت ــور حاف ــظ
باشــا ،تك َّبدت باكســتان خســائ َر جســيمة قدرها
 252مليــار دوالر بســبب احلــرب األمريكيــة علــى
اإلرهــاب .وهــذا املبلــغ أعلــى ثمانــي مــرات مــن
املســاعدة املاليــة التــي تقدِّمهــا الواليــات املتحــدة
لباكس ــتان!
وإذا نظرنـــا إلـــى املســـار الزمنـــي ،نـــرى أن
باكســتان عانــت كثيـ ًرا مــن التهديــدات اإلرهابيــة
ع ــام 2017م ،الت ــي اس ــتخدمت طر ًق ــا مختلف ــة
ملهاجمــة األهــداف .ففــي  16فبرايــر 2017م قتــل
ـخصا وجــرح أكثــر مــن
انتحــاري أكثــر مــن  88شـ ً
ـزار لضري ــح الل ش ــهباز
 300ش ــخص عن ــد م ـ ٍ
الســند .ويف الواقــع تع َّرضت
قالنــدر يف مقاطعــة ِّ
الهجمــات اإلرهابيــة منــذ
باكســتان لسلســلة مــن َ
عـــام 1979م مـــع احتـــال االحتـــاد الســـوفيتي
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أفغانس ــتان .ووف ًق ــا ِّ
ملؤش ــر بواب ــة جن ــوب آس ــيا
ـات اإلرهابي ــة يف
الهجم ـ ُ
لإلره ــاب ،انخفض ــت َ
باكســـتان بنســـبة  %89يف عـــام 2017م بعـــد أن
بلغ ــت ذروته ــا يف ع ــام 2009م.
أمـــا اجلماع ـ ُ
ـات اإلرهابي ــة الرئيس ــة العامل ــة
يف باكس ــتان فه ــي حرك ــة طالب ــان الباكس ــتانية،
وجماعــة األحــرار ،واجلماعــة الطائفيــة الشــكار
إي جانغف ــي .وأعل ــن تنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية
يف مقاطع ــة ُخراس ــان مس ــؤوليتَه ع ــن ع ــدد م ــن
الهجم ــات ،إضاف ــة إل ــى جماع ــات مث ــل ش ــبكة
َ
حقَّ ان ــي ،والش ــكار طيب ــة ،وجي ــش محم ــد ،وق ــد
اســتخدمت ً
طرقــا مختلفــة ملهاجمــة املؤسســات
احلكومي ــة واملؤسس ــات األكادميي ــة ،واألس ــواق
وأماك ــن العب ــادة واألف ــراد ،ونف ــذت األعم ـ َ
ـال
االنتحاري ــة باس ــتعمال التفجي ــرات والقذائ ــف
الصاروخي ــة واألجه ــزة املتفج ــرة.
قانون مكافحة اإلرهاب

واصل ــت احلكوم ــة الباكس ــتانية تنفيـ ـ َذ قان ــون
مكافحـــة اإلرهـــاب لعـــام 1997م ،والتعديـــات
عليـــه عـــام  ،2014وقانـــون الهيئـــة الوطنيـــة
ملكافحــة اإلرهــاب ،وقانــون التحقيق لعــام 2014م
للمحاكمــة العادلــة ،التــي تســمح جميعهــا مبزيــد
م ــن الس ــلطات ل ــوكاالت احلكوم ــة الباكس ــتانية
يف محاربــة اإلرهــاب .ويُذكــر أن القانــون يســمح
باالعتقـــال الوقائـــي ،ويجيـــز عقوبـــ َة اإلعـــدام
خاصــة لإلرهــاب.
لإلرهابيــن ،وينشــئ محاك ـ َم َّ
وجـ َّـددت احلكومــة ملـ َّـدة عامــن آخريــن تعديــاً
دســتور ًّيا يســمح للمحاكــم العســكرية مبحاكمــة
املدني ــن بته ــم اإلره ــاب.
وقـــد حظيـــت هـــذه اجلهـــو ُد القانونيـــة بدعـــم
قـــ َّوات األمـــن العســـكرية وشـــبه العســـكرية
واملدنيـــة .ويتمتَّـــع مكتـــب االســـتخبارات يف
باكســـتان بالواليـــة القضائيـــة علـــى الصعيـــد
الوطنـــي ،وهـــو مفـــ َّوض للتنســـيق مـــع وكاالت
مكافحـــة اإلرهـــاب اإلقليميـــة .وتتبـــع وزارةَ
الداخليــة يف باكســتان أكث ـ ُر مــن َ
عشــرة كِ يانــات
مرتبط ــة بإنف ــاذ القان ــون تعم ــل حت ــت واليته ــا
القضائيـــة ،وتعمـــل الهيئـــ ُة الوطنيـــة ملكافحـــة
اإلرهـــاب بوصفهـــا نقطـــ ًة محوريـــة ألعمـــال

التنس ــيقُ .
وت َم ــع املعلوم ــات امله َّم ــة اجلنائي ــة
الدول ــي
عن ــد املعاب ــر الب ِّري ــة م ــع نظ ــام األم ــن َّ
وتتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة
إلدارة احلــدود،
َّ
ملكافحــة اإلرهــاب جهــو ًدا ملنــع متويــل اإلرهــاب
بتعزيـــز التنســـيق بـــن الـــوكاالت.
ولـــم تقُـــم حكومـــة باكســـتان بعمـــل بـــارز يف
مط ــاردة عناص ــر القاع ــدة ومؤيديه ــم فحس ــب،
ولكنه ــا تعامل ــت بش ـ َّـدة وح ــزم م ــع اجلماع ــات
اإلرهابيـــة الطائفيـــة الضالعـــة يف اإلرهـــاب
داخ ــل باكس ــتان .فقُت ــل زعيم ــا جماع ــة عس ــكر
جنجـــوي يف عـــام 2002م ،و ُقتـــل عـــدد مـــن
األفــراد املرتبطــن بهــذه املنظمــة يف مواجهــات
مــع الشــرطة ،وكثيـ ٌر منهــم معتقلون يف الســجون
يف أنح ــاءٍ شـ ـتَّى م ــن الب ــاد.
ـض التقاري ــر
ويف اآلون ــة األخي ــرة ،أوضح ــت بع ـ ُ
ِّ
حتسـ ـ َن الوض ــع األمن ــي يف جمي ــع
واملؤش ــرات ُّ
أنحـــاء البـــاد .ووف ًقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن
املعهــد الباكســتاني لدراســات الســام ،تراجعــت
األنش ــطة اإلرهابي ــة يف باكس ــتان بنس ــبة تزي ــد
علـــى  .%85وميكـــن أن يُعـــزى هـــذا إلـــى مـــا
تتحلَّـــى بـــه احلكومـــة الباكســـتانية مـــن عـــزم
وثبــات يف مكافحــة خطــر اإلرهــاب .وقــد عملــت
باكس ــتان عل ــى مراجع ــة سياس ــتها اخلارجي ــة
ٍ
انتكاســـات
مـــع أفغانســـتان ،وعانـــت باكســـتان
َ
دبلوماس ــي ًة عندم ــا دعم ــت النض ــال م ــن أج ــل
احلريـــة يف كشـــمير ،وواجهـــت حتدِّيـــات مـــن
َّ
ظـــل اقتصادهـــا
ســـكانها املدنيـــن ،يف حـــن
ًّ
وهشـــا .لذلـــك ميكـــن القـــول :إن
ضعي ًفـــا
باكس ــتان كان ــت خاس ــر ًة يف حتال ــف اإلره ــاب
العاملــي الــذي بــرز عقــب أحــداث احلــادي عشــر
مـــن ســـبتمبر .2001
خطر النفوذ الهندي

وعل ــى املس ــتوى اإلقليم ــي يُ َع ـ ُّد النف ــوذ الهن ــدي
املســتمر يف أفغانســتان خط ـ ًرا مقل ًقــا لسياســة
العالقـــات املتطـــ ِّورةَ
ِ
باكســـتان اخلارجيـــة .وإن
ب ــن الهن ــد وأفغانس ــتان ،واالنتظ ــام الهن ــدي يف
أفغانســتان ،مــع افتتــاح أربــع قنصليــات هنديــة
يف أفغانس ــتان ،كله ــا عوام ـ ُل ِ
خط ــرة عل ــى أم ــن
باكســـتان .وهـــذه العوامـــ ُل أتاحـــت إمكانيـــ َة

األخي ــرة عل ــى ي ــد اجلماع ــات املتشــدِّدة ،مث ــل

وتنظي ــم الدول ــة اإلس ــامية.
ـاب يف باكس ــتان ُيث ــل تهديــدًا
وال ي ــزال اإلره ـ ُ

كبيــ ًرا للش ــعب واقتص ــاد الب ــاد ،لك ـ َّـن الدول ــة
بات ــت أكثـ ـ َر اس ــتعدا ًدا الي ــوم للتعام ــل م ــع أي

أح ــداث إرهابي ــة .وبع ــد أكث ــر م ــن ِعق َدي ــن م ــن

ـاس
االقتت ــال املس ــتمر م ــع اإلره ــاب ،يج ــب قي ـ ُ
النج ــاح احلقيق ــي لباكس ــتان بإحب ــاط هج ــوم
إرهابـــي وشـــيك .ومتتلـــك القـــوات املســـلَّحة

الباكســـتانية ،وال ســـ َّيما مجموعـــة اخلِ ْدمـــات
اخلاصـــة (الكومانـــدوز) ،قـــدر ًة اســـتثنائية يف
َّ

عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب ،وتتمتـــع مبزايـــا

فري ــدة للقض ــاء عل ــى التهدي ــدات يف مث ــل ه ــذه
األزَمـــات بطريقـــة ســـريعة وحاســـمة.
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حص ــول عملي ــات ص ــراع داخ ــل باكس ــتان م ــن
ـتباكات
جه ــة حدوده ــا الغربي ــة .وب ــرزت االش ـ
ُ
الهنديــة األفغانيــة يف أعقــاب  11ســبتمبر لتكــو َن
للص ــراع ب ــن باكس ــتان والهن ــد.
نقطــ ًة رئيس ــة ِّ
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن روح التعــاون علــى
املســـتوى اإلقليمـــي ،وال ســـ َّيما بـــن باكســـتان
والهنــد وأفغانســتان ،تــكاد تكــون مفقــود ًة متا ًمــا.
رفـــض أفغانســـتان
ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك:
ُ
تس ــلي َم باكس ــتان أس ــلم فاروق ــي زعي ـ َم جماع ــة
داعــش اإلرهابيــة يف مقاطعــة خُ راســان ،إلجــراء
مزيــد مــن التحقيقــات يف أوائــل أبريــل املاضــي.
وم ــن امله ــم مالحظــ ُة أن باكس ــتان ق ــد ع ــززت
ق َّوته ــا باس ــتمرار يف مكافح ــة اإلره ــاب عل ــى
الرغـــم مـــن العوائـــق ،ووضعـــت خطـــ َة العمـــل
الوطنيــة لتفكيــك الشــبكات اإلرهابيــة ومحاكمة
وقدمــت العمليــات العســكرية .ويف
اإلرهابيــنَّ ،

هــذا الســياق حتـ َّـدث أنطونيــو غوتيريــش األمــن
الع ــام ل ــأمم املتح ــدة ،ع ــن باكس ــتان وجهوده ــا
ً
قائـــا :إن باكســـتان
يف مكافحـــة اإلرهـــاب،
انتقلــت مــن دولــة اإلرهــاب إلــى دولــة الســياحة.
ودعـــا األمـــن العـــام إلـــى ضـــرورة االعتـــراف
بجهــد باكســتان والثنــاء علــى أعمالهــا املبذولــة
الدولـــي .إنهـــا حلظـــ ُة فخـــر
علـــى املســـتوى َّ
لباكس ــتان ،لكنه ــا ال ت ــزال بحاج ــة إل ــى تش ــديد
قبضتهــا األمنيــة للقضــاء علــى خطــر اإلرهــاب
نهائ ًّيــا .ويتضــح مــن املراجعــة األمنيــة الشــهرية
للمعهــد الباكســتاني لدراســات الســام أن نحــو
 21هجو ًم ــا إرهاب ًّي ــا ق ــد وق ــع يف باكس ــتان يف
حـــدة
الشـــهر األول مـــن عـــام 2020م ،وكانـــت َّ
الهجمـــات يف الغالـــب محصـــور ًة يف
هـــذه
َ
الهجمــات
مقاطعــة بلوشســتان ،ونُفــذت معظــم َ

جماع ــة تهري ــك طالب ــان الباكس ــتانية ،وح ــزب
األح ــرار ،وجماع ــة األح ــرار ،وطالب ــان احمللِّي ــة،
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إستراتيجية
حلف شمال األطلسي
لمحاربة اإلرهاب
أسرة التحرير
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ِح ُ
جتمــع عســكري يف تاريــخ البشــرية ،لــذا لــم يكــن أمامــه ِخيــا ٌر إال التصــدِّ ي خلطــر اإلرهــاب الــذي
لــف شــمال األطلســي (الناتــو) هــو أكبــر ُّ
واجهتــه الـ ُ
ـدول األعضــاء وبقيــة دول العالــم .غيــر أن احللـ َ
ـكري بتكوينــه ووظيفتــه ،واجلانـ ُـب العســكري يف محاربــة اإلرهــاب ينــدرج حتــت
ـف عسـ ٌّ
ً
اختالفــا كبيـ ًـرا ،وكذلــك تتبايــن
مــا يسـ َّـمى احلــرب غيــر املتكافئــة Asymmetric warfare؛ إذ تختلــف القــوة العســكرية بــن الطرفــن املتحاربــن
إســتراتيجيتهما ووســائلهما جـ ًّـدا ،كمــا هــو واقـ ٌـع بــن اجليــوش الوطنيــة النظاميــة وحــركات التمـ ُّـرد واجلماعــات اإلرهابيــة املسـ َّلحة .غيــر أن (الناتــو)
تتضمــن إســتراتيجيته ووظيفتــه محاربـ َة اجلماعــات املسـ َّلحة ،أو حــركات التمـ ُّـرد ،وكان ال بـ َّـد أن يتك َّيـ َ
ـف مــع متط َّلبــات
يؤســس لهــذا الغــرض ،وال
َّ
لــم َّ
ـارب اإلرهــاب؟
احلــرب علــى اإلرهــاب ،وهــو مــا فــرض عليــه حتدِّ يــات ،وأوقــع بــن أعضائــه خالفــات .فمــاذا فعــل احللـ ُـف ليحـ َ
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تحو ٌل إستراتيجي
ُّ

ش ــهد ع ــام 2001م حتـ ـ ُّو ًل أساسـ ـ ًّيا يف تعام ــل
حلـــف شـــمال األطلســـي مـــع الظاهـــرة
ـاب
اإلرهابي ــة ،فقب ــل ه ــذا التاري ــخ كان اإلره ـ ُ
يف نظـــر احللـــف ظاهـــر ًة ثانويـــة محـــدودة
التأثيــر ،وبعــده حتـ َّول إلــى أولويــة أمن َّيــة ُعليــا،
وع ـ َّـده احلل ــف تهديــدًا مباشــ ًرا ملواطن ــي دول
الدوليـــن.
احللـــف ،ولالســـتقرار واالزدهـــار َّ
وقـــدم رؤيتـــه اإلســـتراتيجية للحـــرب علـــى
َّ
اإلرهـــاب عـــام 2010م .وبعـــد ذلـــك بعامـــن
ق ـ َّـدم املب ـ َ
ـادئ التوجيهي ــة لسياس ــات محارب ــة
ُ
احللـــف
اإلرهـــاب .ويف عـــام 2016م أنشـــأ
شـــعب ًة لالســـتخبارات املشـــتركة املتعلِّقـــة
باإلره ــاب وتهديدات ــه احملت َمل ــة ،الت ــي تواج ــه
الـــدول األعضـــاء.
َ
وعـــي احللـــف
املـــدة ازداد
وطـــوال هـــذه
َّ
ُ
باملعاجل ــة الوقائي ــة لإلره ــاب ،وتب َّن ــى يف ع ــام
2016م مفهـــو َم "اســـتهداف االســـتقرار" مـــن
طريـــق الدعـــم العســـكري للـــدول املجـــاورة،
ومتكـــن الـــدول الشـــريكة مـــن مواجهـــة
اإلره ــاب بنفس ــها .وف ــق م ــا ص ـ َّرح ب ــه األم ــن
العـــام للحلـــف "ينـــس ســـتولتنبرغ" بقولـــه:
"عل ــى امل ــدى الطوي ــل ،م ــن األفض ــل محاربــ ُة
اإلرهــاب وحتقيــق االســتقرار بواســطة تدريــب
مؤسســـات األمـــن احمللِّيـــة،
القـــوات ،وبنـــاء َّ
ً
بـــدل مـــن نشـــر أعـــداد كبيـــرة مـــن قـــوات
احللــف يف العمليــات القتاليــة" .وتنفي ـ ًذا لهــذه
السياســـة بـــدأ احللـــف منـــذ عـــام 2017م يف
إرســـال فـــرق تدريـــب إلـــى العـــراق واألر ُدن
وتونـــس.
ومصـــ َر وموريتانيـــا واملغـــرب
َ
محاور اإلستراتيجية

تعتم ــد إس ــتراتيجي ُة حل ــف ش ــمال األطلس ــي
حملاربــة اإلرهــاب علــى ثالثــة محــاو َر أساســية
ه ــي :رف ــع الوع ــي بالتهدي ــد اإلرهاب ــي ،وبن ــاء
قــدرات احللــف وتطويرهــا ملواجهــة اإلرهــاب،
وتعزيـــز التعـــاون واملشـــاركة مـــع الـــدول
الدولي ــة الفاعل ــة.
واجله ــات َّ
ً
أول) رفع الوعي بالتهديد اإلرهابي
يدع ــم حل ـ ُ
ـف ش ــمال األطلس ــي رفـ ـ َع الوع ــي
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املشـــترك بالتهديـــد اإلرهابـــي؛ باعتمـــاد
املشـــاورات ،وتعزيـــز تبـــادل املعلومـــات
االســـتخباراتية ،والتحليـــل اإلســـتراتيجي،
والتقييـــم املســـتمر .وتســـتند تقاريـــ ُر
االســـتخبارات يف احللـــف إلـــى إســـهامات
أجهـــزة االســـتخبارات الداخليـــة واخلارجيـــة
واملدني ــة والعس ــكرية لل ــدول األعض ــاء .وق ــد
تطـ ـ َّورت الطريق ــة الت ــي يتعام ــل به ــا احلل ـ ُ
ـف
احلساســة تدريج ًّيــا ،بنــا ًء علــى
مــع املعلومــات
َّ
قــرارات القِ َمــم املتعاقبــة ،واإلصــاح املســتم ِّر
لهيـــاكل االســـتخبارات منـــذ عـــام 2010م.
ومن ــذ إنش ــاء ش ــعبة االس ــتخبارات املش ــتركة
لإلره ــاب يف احلل ــف تصــ ُدر تقاريــ ُر حتليلي ــة
إســـتراتيجية تتعلَّـــق باإلرهـــاب وصلتـــه
بالتهديـــدات األخـــرى العابـــرة للحـــدود.
وإضاف ـ ًة إل ــى املش ــاورات اليومي ــة يف احلل ــف،
تخصص ــات ش ـتَّى إلط ــاع
يُدع ــى خب ــراءُ م ــن
ُّ
األعضــاء علــى مجــاالت محـ َّـددة مــن مكافحــة
اإلرهــاب ،وكذلــك إن املناقشــات مــع املنظمــات
الدولي ــة ،مث ــل األمم املتح ــدة ( ،)UNواالحت ــاد
َّ
األوروب ــي ( ،)EUومنظم ــة األم ــن والتع ــاون يف
أوروبـــا ( ،)OSCEواملنتـــدى العاملـــي ملكافحـــة
اإلرهـــاب ( ،)GCTFتعـــزِّز معرفـــ َة أعضـــاء
احلل ــف بجه ــود محارب ــة اإلره ــاب يف جمي ــع
أنح ــاء العال ــم ،وتس ــاعد عل ــى صق ــل إس ــهامه
يف ه ــذا اجله ــد العامل ــي.
ُ
حلـــف شـــمال األطلســـي
أســـس
وكان َّ
مركـــ َز التم ُّيـــز للدفـــاع ضـــد اإلرهـــاب
( )COE-DATيف عــام 2003م؛ إليجــاد خبــرات
التدري ــب والتعلي ــم للمس ــتويني اإلس ــتراتيجي
والتش ــغيلي يف محارب ــة اإلره ــاب ،واملس ــاعدة
صحـــة مفاهيـــم احللـــف
علـــى التحقُّـــق مـــن َّ
املتعلِّق ــة باإلره ــاب ،وتطوي ــر عقيدت ــه جتاه ــه
وتوحيدهــا .يتعــاون املرك ـ ُز مــع أكث ـ َر مــن 120
ومؤسســـة يف جميـــع أنحـــاء
منظمـــة َدوليـــة
َّ
العال ــم ،وق ـ َّـدم أكث ــر م ــن  180نش ـ ً
ـاطا تض َّمن ــت
دورات وجل َ
ِ
ٍ
ســـات عمـــل ونـــدوات ومؤمتـــرات
شــارك فيهــا ُقرابــة أحــد عشــر ألــف مشــارك
وقدمهـــا  2150محاضـــ ًرا مـــن
مـــن  105دولَّ ،
املتخصص ــن واخلب ــراء واملمارس ــن م ــن أكث ــر
ِّ

م ــن  60دول ــة .ويُص ــدر املرك ــز مجل ـ ًة مح َّكم ــة
عنوانهـــا "مجلـــة الدفـــاع ضـــد اإلرهـــاب
ٍ
ومقـــاالت علميـــ ًة
 ،"DATRتنشـــر بحو ًثـــا
لباحث ــن مرموق ــن يف ه ــذا املج ــال.
ثان ًيا) بناء قدرات احللف وتطويرها
يس ــعى حل ـ ُ
ـف ش ــمال األطلس ــي إل ــى ضم ــان
ً
ٍ
قـــدرات كافيـــة ملنـــع التهديـــدات
امتالكـــه
اإلرهابيـــة والـــر ِّد عليهـــا باســـتخدام برنامـــج
الدفـــاع ضـــد اإلرهـــاب ( ،)DAT-POWالـــذي
يه ــدف إل ــى تطوي ــر تقني ـ ٍ
ـات وق ــدرات جدي ــدة
ومتطـــ ِّورة؛ حلمايـــة العســـكريني واملدنيـــن
الهجمـــات
والبنيـــة التحتيـــة واملوانـــئ مـــن
َ
اإلرهابيـــة ،ومنـــع العمليـــات غيـــر التقليديـــة
الهجمـــات االنتحاريـــة بأجهـــزة تفجيـــر
مثـــل
َ
والهجمـــات الصاروخيـــة
بُدائيـــة الصنـــع،
َ
والهجمـــات
علـــى الطائـــرات واملروحيـــات،
َ
باســتخدام املــوا ِّد الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو
اإلشـــعاعية ،والتفجيـــرات التقليديـــة.
ثـــم ُطـــ ِّور البرنامـــ ُج عبـــر مؤمتـــر مديـــري
التســـلُّح الوطنـــي بـــدول احللـــف يف عـــام
2004م ،و ُو ِّســـع نطـــا ُق عملـــه منـــذ ذلـــك
ِ
التدريبـــات والتجـــارِ َب
احلـــن ،ليشـــم َل
وتطويـــ َر النمـــاذج واملفاهيـــم .ويســـتخدم
ٍ
تقنيـــات وطر ًقـــا جديـــدة للكشـــف
البرنامـــج
عـــن تهديـــدات التنظيمـــات واجلماعـــات
املسـ ـلَّحة غي ــر اخلاضع ــة للدول ــة ،وتعطيله ــا
وإحلـــاق الهزميـــة بهـــا.
ً
فضـــاوتشـــمل أنشـــطته يف هـــذا املجـــال
ع ــن برنام ــج الدف ــاع ض ــد اإلره ــاب -الدعــ َم
املباشـــر للعمليـــات ،مثـــل عمليـــةِ املســـاعي
النشــ�طة يف البحــ�ر املتوســ�ط �Active En
 ،deavourالتـــي كانـــت واحـــد ًة مـــن ثمانـــي
هجم ــات احل ــادي
مب ــادرات أُطلق ــت ر ًّدا عل ــى َ
عش ــر م ــن س ــبتمبر اإلرهابي ــة عل ــى الوالي ــات
املتح ــدة األمريكي ــة يف ع ــام 2001م ،وأكس ــبت
احلل ـ َ
ـف خب ــر ًة ال مثي ــل له ــا يف ردع النش ــاط
اإلرهابـــي البحـــري يف البحـــر األبيـــض
الدولي ــة للمس ــاعدة
املتوس ــط ،وعملي ــةِ الق ــوة َّ
األمني ــة (إيس ــاف  )ISAFيف أفغانس ــتان ب ــن
عامــي 2001م و2014م ،وعمليــة قــوة كوســوفا

 ،KFORالتـــي بـــدأت عـــام 1999م لنشـــر
األمـــن يف إقليـــم كوســـوفا.
ويعم ــل حل ــف ش ــمال األطلس ــي ً
أيض ــا عل ــى
تعزي ــز قدرات ــه يف مكافح ــة إس ــاءة اس ــتخدام
التقنيــة مــن قِ بَــل التنظيمــات اإلرهابيــة ،ففــي
ظ ـ ِّل س ــعي اإلرهابي ــن الدائ ــم إل ــى اس ــتخدام
التقنيـــات احلديثـــة يف عملياتهـــم ،يبـــرز
اســـتخدا ُمهم للطائـــرات دون ط َّيـــار كأشـــ ِّد
املخاط ــر يف ه ــذا املج ــال ،ونظـ ـ ًرا لالنتش ــار
الواس ــع له ــذه الطائ ــرات ،وس ــهولة تصنيعه ــا
وتســـييرها ،وتعـــ ُّدد اســـتخداماتها ،وافـــق
وزراء دف ــاع احلل ــف ،يف فبراي ــر 2019م عل ــى
إط ــار عمل ــي ملواجه ــة األنظم ــة اجلوي ــة غي ــر
املأهولــة ()UAS؛ لتنســيق نهــج التصـدِّي لهــذا
التهديـــد.
ً
ثالثا) التعاون مع الشركاء
تتطلَّ ــب االس ــتجابة املـ ـُـجدية لإلره ــاب اتِّب ــا َع

تشـــمل هـــذا املجـــال :برنامـــج العلـــم مـــن
ـجع
أج ــل الس ــام واألم ــن ( ،)SPSال ــذي يُش ـ ِّ

احلـــوا َر والتعـــاون بـــن الـــدول األعضـــاء
والــدول الشــريكة يف مجــاالت البحــث العلمــي

واالبتـــكار التقنـــي وتبـــادل املعرفـــة ،ويقـــدِّم
املتخصصـــة ،والدعـــ َم
التمويـــ َل واملشـــورة
ِّ

لألنشـــطة العلميـــة املرتبطـــة باألمـــن .وعلـــى
مـــدار الســـنوات اخلمـــس املاضيـــة ،شـــرع
البرنامـ ـ ُج يف أكثـ ـ َر م ــن  450نش ـ ً
ـاطا تعاون ًّي ــا

بــن  29دولــة عضـ ًوا ،و 41دولــة شــريكة ،منهــا
الدف ــاع اإللكترون ــي يف األر ُدن ،وإزال ــة األلغ ــام

يف أوكرانيــا .والبرنامــج اآلخـ ُر يف هــذا املجــال
ه ــو برنام ــج احلل ــف للعل ــوم والتقني ــة (،)STO

الـــذي يقـــدِّم االبتـــكا َر واملشـــورة واحللـــول
العلمي ــة؛ لتلبي ــة احتياج ــات احلل ــف ملواجه ــة

التحدِّيـــات األمنيـــة احلاليـــة واملســـتقبلية.

وه ــو أكب ــر منتـ ـدًى بحث ــي تعاون ــي يف العال ــم

يف مج ــال الدف ــاع واألم ــن؛ إذ يض ـ ُّم أكث ــر م ــن

خمســة ٍ
آالف مــن العلمــاء املشــاركني بنشــاط.

ويس ــتفيد م ــن خب ــرات أكثــ َر م ــن مئت ــي أل ــف
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ِ
األدوات
نهـــج متعـــدِّد اجلوانـــب يســـتخدم
السياســي َة والدبلوماســية والقضائيــة واألمنيــة
ِ
واملســـاعدات
واالســـتخباراتية والعســـكرية،
ً
فضـــا عـــن األدوات االقتصاديـــة
اإلمنائيـــة،
واملاليـــة .ومـــن ثـــ َّم فـــإن اإلســـهام العســـكري
ليــس ســوى جــزءٍ محــدود مــن اجلهــد العاملــي

حملاربــة اإلرهــاب .وتُــدرك املبــادئ التوجيهيــة
لسياســات حلــف شــمال األطلســي يف محاربــة
اإلرهـــاب التـــي أق َّرهـــا رؤســـاء دول احللـــف
ع ــام 2012م ه ــذه احلقيق ــة ،وتُؤ ِّك ــد التواص ـ َل
الدوليـــة للتشـــاور،
مـــع الشـــركاء واملنظمـــات َّ
وحتليـــل التهديـــدات اإلرهابيـــة ،وتطويـــر
القــدرات املناســبة ملواجهتهــا ،وتشــمل أنشــط ُة
التع ــاون املج ـ ِ
ـاالت املدنيـ ـ َة والعس ــكرية.
وتُ َعـــد االستشـــارات وتبـــادل املعلومـــات مـــن
أهـ ـ ِّم مج ــاالت التع ــاون الت ــي يس ــعى احلل ــف
إلـــى تنميتهـــا؛ لضمـــان الوعـــي املشـــترك
بالتهديـــدات اإلرهابيـــة بـــن احللفـــاء
والشـــركاء ،ومتكينهـــم مـــن االســـتعداد ملنـــع
الهجمـــات اإلرهابيـــة والـــر ِّد عليهـــا .ويشـــمل
َ
ِ
مجـــاالت
نطـــا ُق التعـــاون مـــع الشـــركاء
وتتضم ــن األنش ــطة الت ــي
التدري ــب والتعلي ــم،
َّ
يقدِّمهــا احللــف إليهــم يف هــذا املجــال التعلُّـ َم
اإللكترونــي ،والــدورات عــن بعــد ،والتعــاون مــع
مراك ــز التم ُّي ــز التابع ــة ل ــه ،وجلَس ــات العم ــل،
والـــدورات التدريبيـــة ،وتبـــادل الـــدروس
املســـتفادة ،وأفضـــل املمارســـات.
ويف مج ــال التع ــاون العلم ــي والتقن ــي تش ــمل
األنشـــط ُة التـــي يقدِّمهـــا احللـــف للشـــركاء:

االســـتعدا َد حلـــاالت الطـــوارئ ،وإدارة
املخاطـــر .ومـــن أهـــ ِّم برامـــج احللـــف التـــي
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شـــخص يف دول احللفـــاء والـــدول الشـــريكة،

ويشـــمل برنامـــج عملـــه الســـنوي أكثـــ َر مـــن
ث ــاث مئ ــة مش ــروع ،تش ــمل مجموع ـ ًة واس ــعة
م ــن التحدِّي ــات األمني ــة والعس ــكرية.
تحديات تواجه اإلستراتيجية

تواج ــه إس ــتراتيجي َة حل ــف ش ــمال األطلس ـ ِّـي
ـات كثي ــرة ،منه ــا م ــا
حملارب ــة اإلره ــاب حتدِّي ـ ٌ

هـــو "سياســـي" ،ومنهـــا مـــا هـــو "عملياتـــي"،
وتب ــرز التحدِّي ــات السياس ــي ُة يف أن التهدي ــد
اإلرهابــي واالســتجابة السياســية لــه ،ال يكــون
إدراكهم ــا بالطريق ــة نفس ــها م ــن قِ بَ ــل جمي ــع
ال ــدول األعض ــاء يف احلل ــف .وميك ــن التميي ــز
ب ــن ثالث ــة اختالف ــات أساس ــية ب ــن أعض ــاء

احلل ــف يف ه ــذا الس ــياق ،وه ــي:
 .1االخت ـ ُ
ـاف يف حج ــم اجله ــود الت ــي ينبغ ــي

عل ــى احلل ــف أن يبذله ــا يف محارب ــة اإلره ــاب؛
ً
عمـــا كبيـــ ًرا للحلـــف يف
فهنـــاك دو ٌل تدعـــم

محاربـــة اإلرهـــاب ،مثـــل الواليـــات املتحـــدة
األمريكيـــة ،واململكـــة املتحـــدة ،وتركيـــا،
والدمنـــارك .يف حـــن تـــرى دو ٌل أخـــرى
مث ــل فرنس ــا وأملاني ــا أن ه ــذه املس ــؤولي َة تق ــع
عل ــى عات ــق ال ــدول األعض ــاء مبفرده ــا؛ ألن
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األدوات الكافيــة للتص ـدِّي
احللــف ليــس لديــه
ُ
لإلره ــاب ،ويج ــب أال يطمــ َح إل ــى ب ــذل جه ــد
الصـــ َدد ،وعلـــى الـــدول أخـــ ُذ
كبيـــر يف هـــذا َّ
زمــام املبــادرة ،ويكتفــي احللــف بالدعــم وذلــك
بتعزيـــز االســـتخبارات اإلســـتراتيجية ،ورفـــع
الوعـــي بالواقـــع ،ومواصلـــة بنـــاء القـــدرات
احمللِّي ــة ملواجه ــة التهدي ــدات اإلرهابي ــة عل ــى
املس ــتوى الوطن ــي أو اإلقليم ــي.
 .2االخت ـ ُ
ـاف يف الوس ــائل الت ــي ه ــي أجـ ـ َدى
يف احل ــرب عل ــى اإلره ــاب؛ ففـــي حـــن تتبنَّـــى
ال ــدول األوروبي ــة الوس ــائ َل الل ِّين ــة الت ــي جتع ــل
األولويـــ َة للمناهـــج الدبلوماســـية والقانونيـــة
والقضائيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة
والثقافيـــة ملعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة
لإلره ــاب ،جن ــد الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
متنـــح النهـــ َج العســـكري األولويـــة الكبـــرى.
 .3االخت ـ ُ
ـاف يف تقدي ــر األولوي ــات؛ إذ تـــرى
بعـــض دول احللـــف وال ســـ َّيما دول البلطيـــق
والش ــمال ،أن التهدي ــد الروس ــي عل ــى اجله ــة
الش ــرقية ه ــو األكث ــر أهمي ــة ،يف ح ــن تنش ــغل
الـــدول األخـــرى ،وال ســـ َّيما دول اجلنـــوب،
بع ــدم االس ــتقرار يف منطق ــة الش ــرق األوس ــط
وش ــمال إفريقي ــا ،وبآث ــار الهج ــرة وأضراره ــا.

َّ
ِ
االختالفـــات يف حتديـــد
شـــك أن هـــذه
وال
األولويـــات تعـــوق التوافـــ َق بشـــأن اخليـــارات
السياســـية يف مواجهـــة اإلرهـــاب .تقـــول
"د .جولييـــت بيـــرد "Dr. Juliette Bird
رئيســـ ُة قســـم مكافحـــة اإلرهـــاب يف حلـــف
شـــمال األطلســـي مـــن 2011م حتـــى 2019م:
كثيـــر مـــن الـــدول
"إن العمـــل باســـتمرار مـــع
ٍ
التـــي تنطلـــق ك ُّل دولـــة منهـــا مـــن أولوياتهـــا
والدوليـــة ،أمـــ ٌر صعـــب
ومصاحلهـــا احمللِّيـــة َّ
كثيـــر مـــن األحيـــان .إنـــه يعنـــي التعامـــ َل
يف
ٍ
مـــع مســـتويات دائمـــة التغ ُّيـــر مـــن الطمـــوح
واملـــوارد واالهتمـــام والرغبـــة يف اســـتخدام
حلـــف شـــمال األطلســـي".
نفســـها حت ِّد ًيـــا لـــه
وتُ َعـــد طبيعـــة احللـــف ُ
ٌ
حتالـــف
يف حربـــه علـــى اإلرهـــاب ،فهـــو
عســـكري يظـــ ُّل دوره داع ًمـــا ،وليـــس قياد ًّيـــا،
يف إدارة التحدِّيـــات األمنيـــة غيـــر العســـكرية
لإلرهـــاب ،علـــى ســـبيل املثـــال :أصبحـــت
ال َعالقـــة بـــن اجلرميـــة املنظمـــة واملتاجـــرة
ً
ترابط ــا ،وأتاح ــت
باملخ ـدِّرات واإلره ــاب أكث ـ َر
للجماع ــات اإلرهابي ــة زي ــادةَ ف ــرص احلص ــول
علـــى التمويـــل واألســـلحة ،وتعزيـــز قدراتهـــا،
بـــات مصـــد َر قلـــق أمنـــي ِ
خطـــر للـــدول
مـــا
َ

األعضـــاء يف احللـــف والـــدول الشـــريكة يف

غـــرب البلقـــان ،وحـــول البحـــر األســـود ،ويف

منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا.

ِّي املباشـــر
َّ
لكـــن احللـــف ال يســـتطيع التصـــد َ

لهـــذا التحـــدِّي األمنـــي ،ويكتفـــي بزيـــادة

الس ــيطرة عل ــى الط ــرق البحري ــة عب ــر البح ــر
املتوســـط ،وجمـــع املعلومـــات االســـتخبارية،
ِّ

ورصـــد أنشـــطة اجلهـــات غيـــر احلكوميـــة

يف املناط ــق غي ــر اخلاضع ــة للحك ــم ،وإتاح ــة
اإلنـــذار املب ِّكـــر بالعمليـــات اإلجراميـــة عنـــد

االقتض ــاء ،بالتع ــاون م ــع الس ــلطات الوطني ــة،
واعتـــراض البضائـــع امله َّربـــة.
عمليات صنع السالم

يُـــدرك مســـؤولو حلـــف شـــمال األطلســـي أن
مهمـــ ًة أساســـية
مكافحـــة اإلرهـــاب ليســـت َّ
للحلـــف ،لكنهـــم يســـلِّمون بأنهـــا تدخـــل يف
مها ِّمـــه الثـــاث وهـــي :الدفـــاع اجلماعـــي،

واقتصاديــة واجتماعيــة ودميوغرافيــة وبيئيــة،

وأن احلل ــف غي ــر مج َّه ــز للتعام ــل معه ــا ،ول ــذا

وهـــو إحـــال األمـــن والســـام.

العدد الثالث  -مايو 2020

وإدارة األزَم ــات ،واألم ــن التعاون ــي .ويدرك ــون
ً
أيض ــا يف ظــ ِّل جت ــارِ ب العِ ق َدي ــن املاضي ــن أن
ـباب سياســية
األســباب اجلذريـ َة لإلرهــاب أسـ ٌ

اختـــاروا االهتمـــام بعمليـــات صنـــع الســـام؛
إليجـــاد االســـتقرار يف مناطـــق الصـــراع،
واملســـاعدة علـــى بنـــاء القـــدرات احمللِّيـــة وال
ســـ َّيما يف املناطـــق املجـــاورة لـــدول حلـــف
شـــمال األطلســـي.
لق ــد قط ــع احلل ـ ُ
ـف يف حرب ــه عل ــى اإلره ــاب
شـ ً
ـوطا طوي ـ ًـا ،فاعتم ــد مفهو ًم ــا عس ــكر ًّيا يف
َ
ومبـــادئ توجيهيـــة للسياســـات
عـــام 2002م،
وخُ
يف عـــام 2012م ،طـــة عمـــل يف عـــام
2014م ،وأنشـــأ خليـــ َة املخابـــرات اإلرهابيـــة
ـــب أن يذهـــب
يف عـــام 2017م ،ولكنـــه ُمطالَ ٌ
أبعــ َد م ــن ذل ــك؛ بتعزي ــز قدرت ــه عل ــى ق ــراءة
عالم ــات اإلن ــذار املب ِّك ــر؛ لتجنُّ ــب املفاج ــآت،
كتل ــك الت ــي نش ــأت ع ــن الظ ــروف السياس ــية
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف ســـورية
والعـــراق ،وانتهـــت بظهـــور تنظيـــم داعـــش
وســـيطرته.
وإذا كان أعضـــاء حلـــف شـــمال األطلســـي
مختلف ــن يف حج ــم اجله ــود الت ــي ينبغ ــي أن
يبذله ــا يف محارب ــة اإلره ــاب ،فإنه ــم متفق ــون
عل ــى أهمي ــة دع ــم الق ــدرات احمللِّي ــة حملاربت ــه
يف بعـــض املناطـــق ،وال ســـ َّيما القـــدرات
األمنيــة ،غيــر أن املمارســة العمليــة كشــفت أن

احلل ــف يتع ــاون م ــع أف ــراد األم ــن يف البل ــدان
املتأ ِّثــرة باإلرهــاب بطريقــة مك َّثفــة خــارج تلــك
البل ــدان أكث ــر م ــن داخله ــا ،م ــا يُح ــدث فج ــو ًة
بـــن الواقـــع علـــى األرض وتصـــ ُّور احللـــف
لذل ــك الواق ــع.
ُ
احللـــف إلـــى تعلُّـــم الـــدروس مـــن
ويحتـــاج
احل َم ــات الت ــي ُشــنَّت يف العِ ق َدي ــن املاضي ــن
حت ــت راي ــة محارب ــة اإلره ــاب ،فف ــي الع ــراق
شـــاب احلملـــ َة العســـكرية التـــي قادتهـــا
َ
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة لإلطاحـــة
ُ
بنظ ــام الرئي ــس ص ـ َّـدام حس ــن ،ع ــد ُم وج ــود
تخطيـــط ملـــا بعـــد الصـــراع .ويف أفغانســـتان
َش ــمِ َل التخطي ـ ُ
ـط العس ــكري للحل ــف التع ــاو َن
ب ــن املدني ــن والعس ــكريني يف برام ــج تق ــدمي
العـــون واإلغاثـــة للســـ َّكان احمللِّيـــن ،لكـــن
ِ
جناحـــات فـــرق إعـــادة اإلعمـــار احمللِّيـــة ال
الدوليـــة
ميكـــن أن تعـــ ِّو َ
ض إخفـــا َق الهيئـــات َّ
والـــدول لتعزيـــز احلكـــم والتنميـــة هنـــاك.
والــدرس هنــا يقــول :يجــب علــى حلــف شــمال
ـب التــو ُّرط يف أعمــال عســكرية
األطلســي جتنُّـ ُ
دون تخطي ـ ٍـط س ــليم للي ــوم ال ــذي يل ــي انته ــاء
يؤتـــي التدخـــل أ ُ ُكلَـــه املـَـــرج َّو،
التدخـــل ،كـــي
َ
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ملف العدد

اإلرهاب في القانون
الدولي
ِّ
الدولي ــة املعاص ــرة؛
ميث ــل اإلره ــاب الي ــوم أح ـ َد أخط ــر اجلرائ ــم َّ

الدولـــي احلاكـــم لـــه ال يـــزال يف طـــور
إال أن اإلطـــار القانونـــي َّ

الدولي ــة اتفق ــت عل ــى إدان ــة اإلره ــاب ،لكنه ــا
النم ــو؛ فاجلماع ــة َّ
لــم تتفــق بع ـ ُد علــى تعريــف محـ َّـدد وواضــح لــه! وتب َّنــت مصفوف ـ ًة

خاص ــة م ــن العن ــف
م ــن  19اتفاقي ــة جزئي ــة ،تتعام ــل م ــع أمن ــاط
َّ

السياس ــي.

ويف ه ــذا املل ــف نعال ــج ه ــذه املعضل ـ َة امله َّم ــة م ــن زواي ــا متع ـدِّدة،

فالدكت ــور محي ــي الدِّ ي ــن قاس ــم يق ِّيـــم مـــدى كفايـــة القوانـــن

الدوليـــة ملعاجلـــة الظاهـــرة اإلرهابيـــة ،ويناقـــش
والصكـــوك َّ
احلاجـــ َة إلـــى اتفاقيـــة شـــاملة ومتعـــدِّدة اجلوانـــب تتنـــاول

جرميــ َة اإلره ــاب الت ــي يدع ــو إل ــى إدراجه ــا ضمــ َن االختص ــاص
الدوليـــة.
املوضوعـــي للمحكمـــة اجلنائيـــة َّ

أمـــا الدكت ــور عب ــد اللطي ــف احلناش ــي فيأخـــذ علـــى املعاجلـــة

ـض اجلرائ ــم ضم ــن مفه ــوم
القانوني ــة لإلره ــاب أنه ــا جعل ــت بع ـ َ
اإلره ــاب ،واس ــتبع َدت جرائـ ـ َم أخ ــرى ،واعتم ــدت عل ــى صياغ ــة

فضفاض ــة غي ــر دقيق ــة .ويش ــير إل ــى ش ــبه إجم ــاع ب ــن رج ــال

القانـــون علـــى أن قـــرارات مجلـــس األمـــن بشـــأن اإلرهـــاب ،وال

ســ َّيما تل ــك الص ــادرة بع ــد أح ــداث احل ــادي عش ــر م ــن س ــبتمبر
2001م ،تُ َعـ ـ ُّد س ــابق ًة َدولي ــة ِ
خط ــرة ،ق ــد تفس ــح املج ــا َل لنهاي ــة
ِ
اإلجـــراءات واملمارســـات التـــي اســـتندت
الدولـــي؛ ألن
القانـــون َّ

إليهـــا متثـــل حت ِّد ًيـــا ِ
الدولـــي حلقـــوق
خطـــ ًرا ألحـــكام القانـــون َّ
الدولي ــة ،فض ـ ًـا ع ــن
اإلنس ــان ،وانته ــا ًكا
صريح ــا ملب ــدأ الش ــرعية َّ
ً
ذات طاب ــع عالج ــي آن ــي ،كان
ـب فص ــول ه ــذه االتفاقي ــات ُ
أن أغل ـ َ

هدفهــا إيجــا ُد العــاج للتخفيــف مــن التداعيــات املا ِّديــة والبشــرية
والنفس ــية بع ــد ك ِّل عملي ــة إرهابي ــة.
َ
أهـــداف التعـــاون
ويعـــرض الدكت ــور صال ــح الس ــعد يف مقالـــه،

وس ــبله وحتدِّيات ــه .يف ح ــن يتن ــاول
َّ
الدول ــي حملارب ــة اإلره ــابُ ،
الدكت ــور ُس ــني ذو اله ــدى اتفاقيـــ َة اجلرائـــم الســـيبرانية ،ويدعـــو
الصن ــف
إل ــى تعديله ــا جلعله ــا أدا ًة عاملي ــة و َدولي ــة ملكافح ــة ه ــذا ِّ

م ــن اجلرائ ــم ،وذل ــك ب ــإدراج جرائ ــم اإلره ــاب الس ــيبراني عل ــى
نح ــو مح ـ َّـدد يف االتفاقي ــة.
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محاربة اإلرهاب في
الدولية
المعاهدات َّ

لماذا استُ بعــد اإلرهــاب من االختصــاص
الدولية؟
الموضوعي للمحكمة الجنائية َّ
الدين محمد قاسم
أ .د .محيي ِّ

الدولي العام بكلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.
أستاذ القانون َّ

العدد الثالث  -مايو 2020

الدولــي الناظــم
اإلرهــاب َّ
الدوليــن؛ ولكــن مــع ذلــك جنــد أن اإلطــار القانونــي َّ
الســلم واألمــن َّ
الدولــي مــن أخطــر اجلرائــم املعاصــرة التــي تهـدِّد ِّ
توجه ــات ال ــدول م ــن حي ــث
للتعري ــف والوص ــف واألركان وكيفي ــة التعام ــل مع ــه ،ال ي ــزال يف ط ــور التكــ ُّون؛ بس ــبب طبيع ــة الظاه ــرة ،واخت ــاف ُّ
الدول ــي
الدول ــي كون ــه جرميــ ًة يف إط ــار القان ــون َّ
ـباب واملظاه ــر ،وكيفي ــة التعام ــل .ولع ــل م ــن املهــ ِّم رصــ َد تط ــورات التعام ــل م ــع اإلره ــاب َّ
األس ـ ُ
العــا ِّم ِ
الدوليــة) ،وال ُعــريف (القواعــد املشــتقة مــن املمارســات)؛ بغي ـ َة الوصــول إلــى حتديــد مــا إذا كان هنــاك إطــا ٌر
بش ـقَّيه :االتفاقــي (املعاهــدات َّ
الدول ــي االتفاق ــي.
ـاب يف القان ــون َّ
قانون ــي عامل ــي ش ــامل يصل ــح لرص ــد ظاه ــرة اإلره ــاب .وس ــنتناول هاهن ــا اإلره ـ َ
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ملف العدد

الدولي االتفاقي
القانون َّ

الدوليـــة علـــى إدانـــة
اتفقـــت اجلماعـــة َّ
اإلرهــاب بوصفــه عمـ ًـا إجرام ًّيــا غيــر مسـ َّوغ

ب ــأي اعتب ــارات سياس ــية أو ديني ــة أو فكري ــة

أو قومي ــة أو غي ــر ذل ــك ،لكنه ــا ل ــم تتف ــق بع ـ ُد
عل ــى حتدي ــد ماه َّي ــة املقص ــود باإلره ــاب؛ إذ
ً
مراوغــا،
مصطلحــا سياسـ ًّيا
يظـ ُّل (اإلرهــاب)
ً

ق ــد يُس ــتخ َدم لوص ــف أمن ــاط وط ــرق شـ ـتَّى
م ــن العن ــف السياس ــي.

ومـــن املتعـــارف عليـــه يف دراســـات اإلرهـــاب

الدولـــي أن غيـــاب اتفـــاق َدولـــي صريـــح يف
َّ

تعريـــف عاملـــي معت َمـــد ومقبـــول علـــى نحـــو

واســـع لإلرهـــاب؛ هـــو مـــا دفـــع اجلماعـــة
الدولي ــة إل ــى تب ِّن ــي مصفوف ــة م ــن  91اتفاقي ــة
َّ

جزئي ــة ،تتعام ــل م ــع فئ ــات وأمن ــاط بعينه ــا
مـــن العنـــف السياســـي؛ ملالحقـــة انتشـــار

محـــددة؛ مـــن
ذلـــك النمـــط يف مـــدة زمنيـــة
َّ
قبيـــل اختطـــاف الطائـــرات ( 1963و،)1970

أو ســـامة الطيـــران املدنـــي ( 1971و ،)1988
أو أعم ــال عن ــف جت ــاه األش ــخاص املتمتِّع ــن

الدوليـــة ) ،(1973أو احتجـــاز
باحلمايـــة َّ
الرهائ ــن ( ،)1979أو اس ــتخدام امل ــوا ِّد النووي ــة

واملتفجـــرات البالســـتيكية (،)1991
(،)1979
ِّ

والقنابـــل ( ،)1997أو القرصنـــة البحريـــة

والتعـــدِّي علـــى املنشـــآت البحريـــة الثابتـــة

( 1988و ،)2005أو متويـــل اإلرهـــاب (،)1999

وغيرهـــا مـــن الصكـــوك ،ومـــا يتبعهـــا مـــن

برتوكـــوالت إضافيـــة.

فاجلرائــم اإلرهابيــة هــي اجلرائ ـ ُم املنصــوص

الدوليــة،
عليهــا يف واحــد مــن تلــك الصكــوك َّ
فضـ ًـا عــن عــدد مــن قــرارات مجلــس األمــن

مـــن قبيـــل ،)1999( 1267 :و،)2001( 1373

و ،)2004( 1566و ،)2011( 1989و،)2014( 2178

و ،)2015( 2253و ،)2017( 2368وهـــي تكـــ ِّون

القانونـــي
مبجموعهـــا مـــا يُعـــرف بالنظـــام
ِّ
العاملـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب ،أو القانـــون
الدولــي لإلرهــاب ،وتعمــل يف إطــار التزامــات
َّ
الـــدول ً
الدولـــي اإلنســـاني
أيضـــا بالقانـــون َّ

الدولـــي حلقـــوق اإلنســـان.
والقانـــون َّ
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الدولية
الصكوك َّ

الدوليـــة أنهـــا
للصكـــوك َّ
ِّ
الســـمة األساســـية ُّ
جتنَّبـــت اخلالفـــات الفكريـــة يف طبيعـــة
اإلرهــاب ،ومــا يدخــل يف دائــرة اإلرهــاب ومــا
يخ ــرج منه ــا ،مث ــل العن ــف ال ــذي تس ــتخدمه
بعـــض حـــركات التحـــرر الوطنـــي ،واكتفـــت
ُ
بالتعـــاون الوظيفـــي العابـــر للـــدول ،وظلَّـــت
ـوات معت ــادة بالنظ ــر إل ــى طبيع ــة
فج ـ ٌ
هن ــاك َ
التوافـــق علـــى صناعـــة املعاهـــدات؛ بـــل
جتنَّبـــت اإلشـــارة إلـــى اإلرهـــاب ،باســـتثناء
ثـــاث اتفاقيـــات منهـــا ،وهـــي :االتفاقيـــة
الهجم ــات اإلرهابي ــة بالقناب ــل
الدولي ــة لقم ــع
َّ
َ
الدوليــة لقمــع متويــل
عــام 1997م ،واالتفاقيــة َّ
الدوليـــة
اإلرهـــاب عـــام 1999م ،واالتفاقيـــة َّ
لقم ــع أعم ــال اإلره ــاب الن ــووي ع ــام 2005م،
وق ــد كان ــت اتفاقي ــة متوي ــل اإلره ــاب قريب ــة
ح ًّقـــا مـــن الوفـــاء بالتعريـــف العـــام جلرميـــة
اإلرهـــاب ،إذ تناولـــت يف مادتهـــا الثانيـــة
َ
التعريـــف بطريقتـــن:
 )1التعريــف الوظيفــي يف الفقــرة (أ) التــي
ـاب بأن ــه كل عم ــل يُ َع ــد جرمي ـ ًة
ح ـ َّـددت اإلره ـ َ

يف نطـــاق إحـــدى املعاهـــدات الـــواردة يف
املرف ــق (تس ــع اتفاقي ــات حينئ ــذ) ،وبالتعري ــف
احمل ـ َّـدد يف ه ــذه املعاه ــدات.
 )2التعريـــف اإلجرائـــي يف الفقـــرة (ب)
ـاب بأن ــه أي عم ــل يه ــدف
الت ــي تعــ ِّرف اإلره ـ َ
إلـــى التســـ ُّبب يف مـــوت شـــخص مدنـــي ،أو
أي ش ــخص آخ ــر ،أو إصابت ــه بج ــروح ب َدني ــة
ِ
خط ــرة؛ عندم ــا يك ــون ه ــذا الش ــخص غيـ ـ َر
مش ــترك يف أعم ــال َعدائي ــة يف حال ــة نش ــوب
نـــزاع مســـلَّح ،وعندمـــا يكـــون هـــذا العمـــل
بحك ــم طبيعت ــه أو يف س ــياقه موج ًه ــا لتروي ــع
الس ــكان أو إلرغ ــام حكوم ــة أو منظم ــة َدولي ــة
بعمـــل مـــا ،أو االمتنـــاع عـــن
علـــى القيـــام
ٍ
القي ــام ب ــه.
َ
فرضــت علــى الــدول
وهــذه الصكــوك العامليــة
ٍ
محـــددة ضمـــن
إجـــراءات
ِّـــي
َّ
األطـــراف تبن َ
قوانينهـــا اجلنائيـــة الوطنيـــة تكفُـــل العدالـــ َة
الدولـــي بصـــدد
اجلنائيـــة ،وتســـ ِّهل التعـــاون َّ
املالحقـــة واحملاكمـــة مـــن ناحيـــة ،وكشـــفت
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ع ــن وج ــود جرمي ــة َدولي ــة
له ــا أركانه ــا احمل ـ َّـددة ،عل ــى األق ــل يف زم ــن

الدولــي اإلنســاني
الســلم ،مــع تعامــل القانــون َّ
ِّ
الدولـــي مـــع األفعـــال
والقانـــون اجلنائـــي َّ
اإلرهابيـــة التـــي تُرت َكـــب يف زمـــن النـــزاع
الدولـــي.
الداخلـــي ،أو النـــزاع املســـلَّح َّ
الدولي ــة عل ــى مع ًن ــى
واحت ــوت تل ــك الصك ــوك َّ
أساســي ،أو نــواة للتعريــف بجرميــة اإلرهــاب،
ميك ــن اش ــتقاقه م ــن طري ــق تل ــك االتفاقي ــات
والق ــرارات ذات الصل ــة ،وم ــع أنه ــا غال ًب ــا م ــا
تك ــون نت ــا َج تواف ــق سياس ــي أكث ــر مم ــا تع ِّب ــر
عــن مبـ َ
ـادئ قانونيــة؛ فــإن العناصــر املتداخلــة
واملتشـــابهة تعنـــي وجـــو َد قبـــول عـــام وشـــائع
بالنظ ــر إل ــى اإلره ــاب كون ــه مفهو ًم ــا قانون ًّي ــا.
قواسم مشتركة

أزمة التعريف والتسييس

ٍ
تعريـــف مقبـــول
هـــل عـــدم االتفـــاق علـــى
لإلرهــاب يصلــح مس ـ ِّو ًغا الس ــتبعاد اإلرهــاب،
أو يحــول دون الوصــول إلــى تعريــف إجرائــي؟
وملـــاذا لـــم يُعامـــل اإلرهـــاب علـــى شـــاكلة
جرميـــة العـــدوان ،التـــي لـــم يتَّفِ ـــق علـــى
أركانهـــا املؤمتـــرون ،لكنهـــم أدرجوهـــا ضمـــن
اختصـــاص احملكمـــة ،تاركـــن االتفـــا َق علـــى
م ــا يعنيه ــا إل ــى مؤمت ــر الح ــق؟ فل ــو أنصف ــوا
ـاب وفــق املنهــج ذاتــه ،ولدفعهــم
ألدرجــوا اإلرهـ َ
ذلــك للبحــث عــن أركانــه كونــه جرميــة؛ صونــاً
ملبـــدأ الشـــرعية .ثـــم ملـــاذا ال يقـــ ُّرون بـــأن
الدوليـــة
هنـــاك تعري ًفـــا أوردتـــه االتفاقيـــة َّ
لقم ــع متوي ــل اإلره ــاب ،الت ــي صادق ــت عليه ــا
الدولي ــة ،وتق َّبل ــت
 189دول ــة أي كل اجلماع ــة َّ
َ
التعريـــف الـــوارد يف مادتهـــا الثانيـــة؟
كذل ــك ال ميك ــن املجادل ــة حال ًّي ــا كم ــا ح ــدث
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ُ
موقـــف جلنـــة القانـــون
تقـــدم آن ًفـــا هـــو
مـــا
َّ
الدولـــي ،وال ســـ َّيما عنـــد مناقشـــة مد َّونـــة
َّ
اجلرائ ــم املخلَّــة ِ
بس ــلم اإلنس ــانية وأمنه ــا ع ــام
1995م ،ر ًّدا عل ــى تش ــكيك من ــدوب الوالي ــات
التوصـــل إلـــى تعريـــف
املتحـــدة يف إمكانيـــة
ُّ
مقبــول لإلرهــاب؛ بــأن ذلــك ال يســتبعد البحــثَ
ٍ
مشـــتركة بـــن هـــذه األفعـــال
عـــن قواســـ َم
املتنوع ــة م ــن اإلره ــاب ،ومحاول ــة اس ــتخالص
قواعـ ـ َد مش ــتركة تس ــتهدف قمعه ــا ،وأن ــه إذا
التوص ــل إل ــى تعري ــف ع ــام
كان م ــن الصع ــب
ُّ
لإلرهـــاب ،يبقـــى األمـــر ليـــس باملســـتحيل،
ـص امل ــادة  42عل ــى
وله ــذا اقترح ــت اللجن ــة ن ـ َّ
النح ــو اآلت ــي:
ً
ً
ممثـــا
وكيـــا أو
 -1ك ُّل فـــرد يقـــوم بصفتـــه
لدولــة مــا ،أو بصفتــه فــر ًدا ،بارتــكاب أي فعــل
م ــن األفع ــال ال ــوارد بيانُه ــا يف الفِ ق ــرة  2م ــن
ه ــذه امل ــادة ،أو األم ــر بارتكاب ــه ،يُعا َق ــب عن ــد
إدانت ــه بذل ــك.
الدول ــي
 -2يُ َعـ ـ ُّد فع ـ ًـا م ــن أفع ــال اإلره ــاب َّ
مباش ــرة ك ُّل أعم ــال عن ــف جت ــاه دول ــة أخ ــرى،
أو تنظي ــم ه ــذه األعم ــال أو األم ــر بارتكابه ــا،
أو تســـهيلها ،أو متويلهـــا ،أو تشـــجيعها ،أو
التغاض ــي عنه ــا؛ عندم ــا تك ــون ه ــذه األعم ــال
موجه ـ ًة إلــى األشــخاص أو املمتلــكات ،ويكــون
مـــن شـــأنها إثـــارة حالـــة رعـــب أو فـــزع يف
نفـــوس شـــخصيات عا َّمـــة ،أو جماعـــات مـــن

األشـــخاص أو عا َّمـــة اجلمهـــور؛ إلجبـــار
الدولــة املذكــورة علــى منــح مزايــا أو التصــرف
بطريق ــة مح ــددة.
بـــل إن ُح َّجـــة عـــدم وجـــود تعريـــف مقبـــول
كان مـــن أســـباب اســـتبعاد إدراج اإلرهـــاب
ضمـــن االختصـــاص املوضوعـــي للمحكمـــة
الدولي ــة؛ إذ سـ ـلَّم املؤمت ــر مبوج ــب
اجلنائي ــة َّ
الفق ــرة (هـــ) م ــن الوثيق ــة اخلتامي ــة ملؤمت ــر
األمم املتحـــدة الدبلوماســـي املعنـــي بإنشـــاء
محكمـــة جنائيـــة َدوليـــة يف يوليـــو 1998م،
بـــأن األفعـــال اإلرهابيـــة أ ًّيـــا كان مرتكبوهـــا،
وأينمـــا ارتُكبَـــت ،وأ ًّيـــا كانـــت أشـــكالها أو
طرقه ــا أو دوافعه ــا ،ه ــي جرائ ــم ِ
خط ــرة تثي ــر
الدولـــي .إال أنـــه يُعـــرب عـــن
قلـــ َق املجتمـــع َّ
ٍ
تعريـــف مقبـــول
أســـفه ألنـــه لـــم يُتَّفـــق علـــى
بطريقـــة عا َّمـــة جلرائـــم اإلرهـــاب إلدراجهـــا
ضمـــن اختصـــاص احملكمـــة ،ويوصـــي بـــأن
يقــو َم مؤمت ـ ٌر اســتعراضي عمـ ًـا بالفقــرة 123
مـــن النظـــام األساســـي ،بالنظـــر يف جرائـــم
ٍ
تعريـــف
التوصـــل إلـــى
اإلرهـــاب؛ بقصـــد
ُّ
مقبـــول لهـــا ،وإدراجهـــا يف قائمـــة اجلرائـــم
الداخلـــة يف اختصـــاص احملكمـــة.

عــام 1998م ،يف أن اإلرهــاب ميكــن أن يوصـ َ
ـف
بأنـــه جرميـــة أقـــل خطـــ ًرا مـــن اجلرائـــم
األساســـية املندرجـــة يف النظـــام األساســـي،
وال س ـ َّيما م ــع اإلدان ــات املتك ـ ِّررة م ــن مجل ــس
ً
عمـــا بالفصـــل الســـابع لإلرهـــاب،
األمـــن
الدوليـــن،
للســـلم واألمـــن َّ
بوصفـــه تهديـــدًا ِّ
وغيره ــا م ــن ق ــرارات األمم املتح ــدة ،فض ــاً
ع ــن الع ــدد الكبي ــر م ــن ال ــدول الت ــي اخت ــارت
أن تصبــح أطرا ًفــا يف عــدد كبيــر مــن الصكــوك
العامليـــة واإلقليميـــة ،مـــع ك ِّل اإلشـــارات إلـــى
ممارس ــات ال ــدول ،والقب ــول باإلل ــزام مبنزل ــة
قانـــون يدعـــم افتـــراض أن تلـــك اجلرائـــم ال
تق ــوم عل ــى أس ــاس تعاه ــدي فق ــط ،بق ــدر م ــا
أساســا .ولتجنُّــب الشــك يف
هــي جرائـ ُم َدوليــة
ً
ه ــذا األم ــر ميك ــن ملجل ــس األم ــن أو اجلمعي ــة
العا َّمـــة طلـــب الفتـــوى مـــن محكمـــة العـــدل
الدوليـــة طب ًقـــا للمـــادة  1/96مـــن امليثـــاق يف
َّ
الوض ــع القانون ــي لتل ــك اجلرائ ــم.
ثـــم إن الهـــدف مـــن إدراج اإلرهـــاب ضمـــن
اختصـــاص احملكمـــة هـــو ســـ ُّد الثغـــرات
القانوني ــة للحماي ــة؛ إذ ال يوج ــد نظ ــام َدول ــي
عاملـــي قائـــم للتعامـــل مـــع تلـــك اجلرميـــة،
بالنظـــر إلـــى أن نظـــام االتفاقيـــات الراهنـــة
ملكافحـــة اإلرهـــاب ،الـــذي أنشـــأته تلـــك
االتفاقيـــات ،ال يبـــدو أنـــه ُح َّجـــة كافيـــة
لتســـويغ عـــدم إنشـــاء اختصـــاص احملكمـــة
علـــى جرائـــم اإلرهـــاب؛ ألن إدراج اإلرهـــاب
يف النظ ــام األساس ــي ال يتع ــارض م ــع أولوي ــة
االختصـــاص اجلنائـــي الوطنـــي باجلرميـــة.
أمـــا اخلـــوف مـــن التســـييس ،وأن احملكمـــة
ل ــو تعامل ــت م ــع مس ــائل اإلره ــاب فق ــد تض ـ ُّر
مبش ــروعيتها ومصداقيته ــا القانوني ــة؛ فه ــذا
لي ــس مبقص ــور عل ــى اإلره ــاب؛ إذ ق ــد يثي ــر
العــدوان يف ضــوء التطــورات املعاصــرة للنــزاع
ٍ
إشـــكاالت سياســـي ًة أكثـــر خطـــ ًرا
املســـلَّح
مـــن اإلرهـــاب ،حتـــى يف اجلرائـــم املســـتق َّرة
األخـــرى؛ فـــإن احملكمـــة ليســـت يف َحصانـــة
م ــن االته ــام بالتس ــييس ،وم ــا دع ــوة االحت ــاد
اإلفريق ــي لدول ــه باالنس ــحاب م ــن احملكم ــة،
واس ــتجابة بعضه ــا لذل ــك ،إال تعبيـ ـ ٌر واض ــح
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عــن هــذا األمــر ،وهــل توجيــه االتهــام لرؤســاء
دول وحكوم ــات بارت ــكاب جرائـ ـ َم َدولي ـ ٍـة أقـ ـ ُّل
حساســـية عـــن اتهامـــات محتملـــة جتـــاه
إرهابيـــن؟
وقــد ترتــب علــى االدعــاء بعــدم وجــود تعريــف
مقب ــول لإلره ــاب إس ــاءةُ اس ــتعمال املصطل ــح
ٍ
أنشـــطة غيـــر إرهابيـــة (بـــل غيـــر
لقمـــع
إجراميــة أحيا ًنــا) مــن قِ َبــل بعــض الــدول التــي
الدولـــي حلقـــوق اإلنســـان
تنتهـــك القانـــون َّ
يف إطـــار مجهوداتهـــا ملناهضـــة اإلرهـــاب!
ً
متخصصـــ ًة
قوانـــن
فضـــا عـــن ابتكارهـــا
َ
ِّ

قـــد يكتنفهـــا اإلبهـــا ُم والتعميـــم مـــن حيـــث
املصطل ـ ُح واألعمــال املندرجــة حتــت اجلرميــة
والعقوبـــات مبـــا يخالـــف مبـــدأ الشـــرعية،
واألهـــ ُّم غيـــاب التناغـــم والتنســـيق بـــن
القوان ــن الوطني ــة واإلقليمي ــة وب ــن املعايي ــر
املوضوعي ــة ملناهض ــة اإلره ــاب؛ ألن املطالب ــة
باتخ ــاذ خط ــوات تش ــريعية يف غي ــاب تعري ــف
ٍ
ـتجابات مختلطــ ًة ومتضاربــ ًة
دقي ــق يعن ــي اس ـ
الدولـــي عـــن املناهضـــة.
تعـــوق التعـــاون َّ
نظام قانوني شامل

إن مـــا يجـــب حســـ ُمه إذا أردنـــا احلديـــثَ
عـــن إطـــار َدولـــي اتفاقـــي ناظـــم ملناهضـــة
التوص ــل إل ــى اتفاقي ــة
اإلره ــاب ،ه ــو ض ــرورة
ُّ
شـــاملة؛ إذ إنـــه علـــى خـــاف األنظمـــة
الدوليـــة األخـــرى ،ومنهـــا تلـــك
القانونيـــة َّ
الدول ــي
الناظمـ ـ ُة حلق ــوق اإلنس ــان والقان ــون َّ
اإلنســـاني ،ليـــس ث َّمـــ َة اتفاقيـــ ٌة تأسيســـية،
أو نظ ــام قانون ــي ش ــامل حال ًّي ــا لإلره ــاب ،أو
مكافحت ــه ،عل ــى الرغ ــم م ــن ش ــيوع مصطل ــح
الدول ــي لإلره ــاب ،وعل ــى الرغ ــم م ــن
القان ــون َّ
أن النظ ــام القانون ــي متعــ ِّد َد األوج ــه الراهــ َن
قـــد م َّكـــن الـــدول مـــن االســـتجابة ألشـــكال
محــددة وقائمــة مــن اإلرهــاب؛ هنــاك اعتقــا ٌد
بضــرورة دعــم ذلــك عــن طريــق تب ِّنــي اتفاقيــة
التوصــل
شــاملة ومتعــددة األبعــاد ،أو باألصـ ِّـح
ُّ
إلـــى اتفاقيـــة عامليـــة بشـــأن تنـــاول جرميـــة
اإلره ــاب كم ــا ه ــي.
وق ــد ب ــدأت األمم املتح ــدة مش ــرو َع االتفاقي ــة
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الشـــاملة لإلرهـــاب منـــذ عـــام 2000م ،إذ
وصل ــت إل ــى مش ــروع م ــن  27م ــادة يف ع ــام
2002م ،إال أنهـــا مـــا زالـــت تـــراوح مكانهـــا
لعـــدم التوافـــق يف نطـــاق التطبيـــق علـــى
الفاعلـــن مـــن غيـــر الـــدول ،وعلـــى العنـــف
املســـتخ َدم مـــن قبـــل القـــوات املســـلَّحة
النظاميـــة يف نـــزاع مســـلَّح ،وعلـــى ال َعالقـــة
الدوليـــة الراهنـــة ملكافحـــة
مـــع الصكـــوك َّ
اإلرهـــاب .وهـــذا مـــا حـــدا باألمـــن العـــا ِّم
ل ــأمم املتح ــدة يف ال ــدورة  )2004( 59إل ــى

تأكيــد أنــه مــن الناحيــة القانونيــة ،تخضــع ك ُّل
أش ــكال اإلره ــاب تقري ًب ــا للحظ ــر م ــن جان ــب
الدوليـــة ملكافحـــة
واحـــدة مـــن االتفاقيـــات َّ
الدولـــي ،أو
اإلرهـــاب ،أو القانـــون ال ُعـــريف َّ
اتفاقيــات جنيــف ،أو نظــام رومــا .لكـ َّـن هنــاك
واضحــا بــن هــذه القائمــة املتناثــرة مــن
فر ًقــا
ً
االتفاقيـــات واألحـــكام شـــبه املجهولـــة التـــي
معاهـــدات أخـــرى ،وبـــن إطـــار
تتضمنهـــا
ٌ
َّ
تنظيمـــي ُملـــزم يفهمـــه اجلميـــع تعالَـــج يف
س ــياقه مس ــأل ُة اإلره ــاب ،فع ــدم وج ــود اتف ــاق

اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــوالن امللحقــان بهــا.
ت -اإلشـــارة إلـــى التعاريـــف الـــواردة يف

الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب عــام
االتفاقيــة َّ

1999م ،وقــرار مجلــس األمــن .)2004( 1566
ث -وصــف اإلرهــاب بأنــه عم ـ ٌل -فضـ ًـا عــن

احملـــددة يف االتفاقيـــات القائمـــة
األعمـــال
َّ

بشـــأن جوانـــب اإلرهـــاب واتفاقيـــات جنيـــف

وقـــرار مجلـــس األمـــن  -1566يُـــراد بـــه
التس ـ ُّبب يف وف ــاة مدني ــن ،أو غي ــر محارب ــن،
أو إحلــاق إصابــات ب َدنيــة ِ
خطــرة بهــم ،عندمــا
يكــون الغــرض مــن هــذا العمــل بحكــم طبيعتــه

أو ســـياقه هـــو ترويـــ َع مجموعـــة ســـكان ،أو

إرغ ــام حكوم ــة أو منظم ــة َدولي ــة عل ــى القي ــام

بعم ـ ٍـل م ــا ،أو االمتن ــاع عن ــه.
وطب ًقـــا ملشـــروع االتفاقيـــة الشـــاملة فـــإن
الركـــن املوضوعـــي لإلرهـــاب يتكـــون مـــن
األفعـــال التـــي تتســـ َّبب يف:

 -1املوت أو إصابات ب َدنية جسيمة.

 -2أضـــرار جســـيمة مبمتلـــكات عا َّمـــة أو
خاصـــة.
َّ

خاص ــة تنت ــج
 -3أض ــرار مبمتل ــكات عا َّم ــة أو
َّ

عنه ــا خس ــارةٌ اقتصادي ــة كب ــرى.

أم ــا الركـ ـ ُن املعن ــوي ف ــإن األفع ــال اإلرهابي ــة
خاصـــة
يجـــب أن تُرت َكـــب عمـــدًا ،مـــع ن َّيـــة
َّ
تتجـــه إلـــى ترويـــع اآلمنـــن مـــن الســـكان ،أو

حم ــل حكوم ــة أو منظم ــة َدولي ــة عل ــى القي ــام

(أو االمتنــاع) بعمــل ،دون إشــارة إلــى الغــرض

السياســـي .إال أن مـــن املالحـــظ يف مناقشـــة
عل ــى تعري ـ ٍـف واض ــح ومتف ــق علي ــه ين ــال م ــن
املوق ــف القاع ــدي واألخالق ــي م ــن اإلره ــاب،
التوصـــل إلـــى اتفاقيـــة شـــاملة
وقـــد أصبـــح
ُّ
واضحـــا
تتضمـــن تعري ًفـــا
بشـــأن اإلرهـــاب
ً
َّ
بـــد منهـــا.
ضـــرور ًة سياســـية ال َّ

يـــرى مشـــروع االتفاقيـــة الشـــاملة لإلرهـــاب
(يف الفقــرة  )164أن تعريـ َ
ـف جرميــة اإلرهــاب
ينبغ ــي أن يش ــم َل العناص ــر اآلتي ــة:

اخلـــاص بالتدابيـــر الراميـــة إلـــى
األعمـــال
ِّ
الدولـــي يف الـــدورة
القضـــاء علـــى اإلرهـــاب َّ

( )74بتاريـــخ  18ديســـمبر 2019م ،أنهـــا قـــد

أضاف ــت رك ـ َن الغ ــرض يف تعريفه ــا لإلره ــاب؛

قصـــد أو
بأنـــه األعمـــال اإلجراميـــة التـــي يُ َ
ٍ
حالـــة مـــن الرعـــب بـــن
يُـــراد لهـــا إشـــاع ُة
عا َّم ــة اجلمه ــور ،أو جماع ــة م ــن األش ــخاص،

أو أشـــخاص معينـــن ،ألغـــراض سياســـية.
وهـــي اجللســـة التـــي أوصـــت فيهـــا بـــأن

العدد الثالث  -مايو 2020

عناصر التعريف

أ -االعتـــراف بـــأن اســـتعمال الدولـــة للقـــوة
جتـــاه املدنيـــن تنظمـــه اتفاقيـــات جنيـــف
وصكـــوك أخـــرى ،وأنـــه يُ َعـــد إذا كان علـــى
نط ــاق واس ــع ،جرمي ـ َة ح ــرب ،أو جرمي ــة ض ــد
اإلنســـانية.
ـص علــى أن األعمــال املشــمولة
ب -تكــرار النـ ِّ
باتفاقيـــات مكافحـــة اإلرهـــاب املشـــار إليهـــا
س ــاب ًقا تُ َع ــد إرها ًب ــا ،وأنه ــا جرمي ــة مبوج ــب
النـــص علـــى أن
الدولـــي ،وتكـــرار
القانـــون َّ
ِّ
اإلرهـــاب يف أوقـــات النـــزاع املســـلَّح حتظـــره

اجلمعيـــة العا َّمـــة للبنـــد ( )109مـــن جـــدول
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ملف العدد

تنشـــئ اللجنـــة السادســـة يف الـــدورة ()75

الت ــي س ـتُعقَد يف س ــبتمبر 2020م فري ـ َق عم ــل

إلمت ــام العملي ــة املتصل ــة مبش ــروع االتفاقي ــة
الدولـــي .ولعـــل
الشـــاملة املتعلِّقـــة باإلرهـــاب َّ

مـــن األفضـــل إضافـــ َة الغـــرض السياســـي
لفهـــم الظاهـــرة املركبـــة لإلرهـــاب ،وتقييـــد

التعري ــف األوس ــع ل ــه م ــن ناحي ــة ،ولصعوب ــة
التمييــز بــن القصــد اخلــاص والقصــد العــام

م ــن ناحي ــة أخ ــرى.

ونصـــت ديباجـــة املشـــروع علـــى أن األعمـــال
َّ
اإلرهابيـــة تُ َعـــد انتهـــا ًكا ِ
خطـــ ًرا ملقاصـــد
الســـلم
األمم املتحـــدة ومبادئهـــا ،وتهـــدِّد ِّ

الدوليـــن ،وتضـــ ُّر بال َعالقـــات
واألمـــن
َّ
الوديـــة بـــن الـــدول ،وتســـتهدف املســـاس
بحقـــوق اإلنســـان ،واحل ِّريـــات األساســـية،

واألســـس الدميوقراطيـــة للمجتمـــع ،ومـــن

ثـــ َّم كان الوفـــاء باملعيـــار الثانـــي للجرميـــة يف

تهديده ــا للقي ــم العاملي ــة ،مثلم ــا قوب ــل املعي ــار
الثالـــث باملســـؤولية اجلنائيـــة الفرديـــة بـــك ِّل
طـــرق الفعـــل والتهديـــد اجلـــدِّي والشـــروع

واملش ــاركة والتنظي ــم والتوجي ــه ،وإن ل ــم تش ــر

إلـــى االختصـــاص العاملـــي ،ومـــن ثـــ َّم فـــإن
مشـــروع االتفاقيـــة الشـــاملة ســـيكون مِ ظلَّـــة

لتل ــك االتفاقي ــات اجلزئي ــة مت ــأ م ــا به ــا م ــن
ثُغـــرات ،علـــى األقـــل فيمـــا يتصـــل بـــأركان

اجلرمي ــة ،مثلم ــا أن االتفاقي ــة اجلدي ــدة ح ــا َل

التوص ــل إليه ــا ستُنش ــئ م ــا يُع ــرف بالقان ــون

املختـــص علـــى تلـــك الصكـــوك األخـــرى،
ِّ
ومنهـــا احلـــاالت التـــي يحـــدث فيهـــا نـــو ٌع
مـــن التعـــارض املفاهيمـــي أو القيمـــي .ومـــا
توصـــل إلـــى تلـــك االتفاقيـــة الشـــاملة،
لـــم يُ َّ

ومـــا دامـــت النظـــرة الســـائدة إلـــى اإلرهـــاب
عل ــى أن ــه جرمي ــة يُتعام ــل معه ــا ُ
بأط ــر القم ــع

واملالحقـــة اجلنائيـــة ،دون مت ُّهـــل وال تف ُّكـــر

يف أســـبابها والدوافـــع التـــي تكمـــن وراءهـــا،
الدوليـــة تلهـــث جاريـــ ًة
ستســـتم ُّر اجلماعـــة َّ
ملالحق ــة ط ــرق شــتَّى متج ــددة م ــن اإلره ــاب،
ينضــب لهــا َمعــن.
ال ينقطــع لهــا حبـ ٌل وال ُ
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المعــــالجــة
القــــانونيــة
لإلرهــــــــاب
بين الكثرة والنجاعة
د .عبد اللطيف الحناشي

اإلره ــاب م ــن أكث ــر مظاه ــر العن ــف انتش ــا ًرا يف العال ــم الي ــوم ،وغال ًب ــا
م ــا يخلِّ ــف آث ــا ًرا ال ت ــكاد ُتح ــى م ــن الك ــوارث واملآس ــي .وكان ــت عملي ــة
ولـــي عهـــد
اغتيـــال األرشـــيدوق فرانســـوا فردينانـــد دي هابســـبورغ
ِّ
النمســـا ،يف ســـراييفو عـــام 1914م ســـب ًبا مباشـــ ًرا النـــدالع احلـــرب
العاملي ــة األول ــى (1914م1918 -م) الت ــي بل ــغ ع ــدد قتاله ــا وجرحاه ــا م ــن
عس ــكريني ومدني ــن نح ــو  36ملي ــون نس ــمة ( 16ملي ــون حال ــة وف ــاة ،و20
رج ــي مرك ــز
ملي ــون إصاب ــة) .وأ َّدت َ
هجم ــات  11س ــبتمبر 2001م عل ــى بُ َ
التجــارة العاملــي يف نيويــورك وأحــد مبانــي وِ زارة الدفــاع األمريكيــة إلــى
مقت ــل قراب ــة ثالث ــة آالف ش ــخص م ــن جنس ــيات مختلف ــة .أعقب ــت تل ــك
الهج ِ
حـــروب أطاحـــت بنظا َمـــي احلكـــم يف أفغانســـتان والعـــراق،
مـــات
َ
ٌ
وأعم ــا ُل عن ــف وقت ــل وتدمي ــر اس ــتهدفت املؤسس ــات والبش ــر يف ع ـ َّـدة
دول م ــن جمي ــع الق ــا َّرات.
وع َرفـــت هـــــذه الظـــــاهرة انتشــــا ًرا وتطــــو ًرا مســــتم َّرين يف األهـــداف
والتنظي ــم والوس ــائل .وه ــذه املقال ـ ُة جتي ــب ع ــن ع ــدد م ــن األس ــئلة مث ــل:
كيــف تطـ َّورت هــذه الظاهــرة؟ وبــأي اجتاهــات؟ وكيــف تفاعلــت القوانــن
الدولي ــة والوطني ــة م ــع ه ــذه الظاه ــرة املر َّكب ــة ،وم ــا ح ــدو ُد
والتش ــريعات َّ
ذل ــك؟

العدد الثالث  -مايو 2020

باحث متخصص بالتاريخ السياسي المعاصر ،أستاذ التعليم العالي في كلية اآلداب
والفنون واإلنسانيات ،جامعة منّ وبة ــــ تونس.
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تطور الظاهرة اإلرهابية
ُّ

الدولـــي بعـــد نهايـــة
اتخـــذ اإلرهـــاب
َّ
احلـــرب البـــاردة طر ًقـــا متنوعـــة ،مثـــل:
خطـــف الطائـــرات ،واالســـتيالء علـــى
الســـفن (اختطـــاف الباخـــرة أكيلـــي الرو
 AchilleLouroوقتــل أحــد ر َّكابهــا) ،وتدميــر
املنشـــآت املدنيـــة ،واغتيـــال شـــخصيات
سياســـية ودبلوماســـية وفنانـــن ورجـــال
الســـفارات واملؤسســـات
أعمـــال ،ومهاجمـــة ِّ
املتفج ــرات يف الس ــاحات
العمومي ــة ،ووض ــع
ِّ
ً
وصـــول إلـــى القتـــل
واألماكـــن العا َّمـــة،
اجلماعـــي .وحتـــ َّول اإلرهـــاب منـــذ أحـــداث
 11ســـبتمبر 2001م إلـــى ظاهـــرة َدوليـــة،
وب ــات أهــ َّم املص ــادر غي ــر التقليدي ــة لتهدي ــد
الدوليـــن ،وال ســـ َّيما بعـــد
الســـلم واألمـــن َّ
ِّ
ارتفـــاع عـــدد املنظمـــات اإلرهابيـــة مـــن
 30منظمـــة عـــام 1971م إلـــى  170منظمـــة،
وتنـــ ُّوع املواصفـــات االجتماعيـــة والتعليميـــة
واجلغرافيـــة للمنتمـــن .واتســـعت مِ ســـاح ُة
االرهـــاب جغراف ًّيـــا ،مـــا أ َّدى إلـــى ارتفـــاع
ع ــدد العملي ــات اإلرهابي ــة وع ــدد ضحاياه ــا
الــذي فــا َق عــدد ضحايــا احلــروب التقليديــة!
ً
واملهجريـــن،
فضـــا عـــن ماليـــن الالجئـــن
َّ
وعملي ــات نه ــب اإلرث الثق ــايف لل ــدول ،مثلم ــا
حـــدث يف أفغانســـتان والعـــراق وســـورية،
وتدمي ــر البني ــة التحتي ــة واألساس ــية لل ــدول.
ـاب العِ قــد األول مــن األلفيــة الثالثــة
مت َّيــز إرهـ ُ
بتط ـ ُّور طرقــه التنظيميــة ووســائله التنفيذيــة،
وارتفـــاع عـــدد املنتمـــن إلـــى املنظمـــات
اإلرهابيـــة مـــن الذكـــور واإلنـــاث ،واختـــاف
أعماره ــم وجنس ــياتهم ،واس ــتخدام الوس ــائل
التقنيـــة احلديثـــة .لذلـــك أصبحـــت عمليـــة
مراقبـــة التنظيمـــات اإلرهابيـــة ،والتصـــدِّي
النتش ــارها ،وكش ــف خالياه ــا ،ثــ َّم مواجهته ــا
والقضــاء عليهــا بالطــرق التقليديــة واألســلحة
النظامي ــة ،عمليــ ًة صعب ــة ومكلف ــة ومحفوف ــة
باملخاطـــر .لذلـــك فرضـــت التحـــ ُّوالت
التـــي ع َرفتهـــا الظاهـــرة اإلرهابيـــة علـــى
ومؤسســـاتها التنفيذيـــة والتشـــريعية
الـــدول
َّ
الدولـــي ،ضـــرورةَ
والقضائيـــة واملجتمـــع َّ
بســـنِّ
مواكبـــة تلـــك التحـــ ُّوالت ومواجهتهـــاَ ،
الدوليـــة واإلقليميـــة
القوانـــن والتشـــريعات َّ
والوطنيـــة املناســـبة.

تعدد المعالجات القانونية
ُّ

الدول ــي نح ــو
يف ه ــذا اإلط ــار ،أب ــرم املجتم ــع َّ
صـــ ًّكا قانون ًّيـــا عامل ًّيـــا بإشـــراف
ثالثـــة عشـــر َ
املتخصص ــة ،يف امل ـ َّـدة
األمم املتح ــدة ووكاالته ــا
ِّ
مــا بــن 1963م و2001م ،تقضــي بتجــرمي األعمال
الدول ــي يف
اإلرهابي ــة ،وتك ــون
أساس ــا للتع ــاون َّ
ً
ه ــذا املج ــال .منه ــا مكافحــ ُة االختط ــاف غي ــر
املشــروع للطائــرات ،واتفاقيــة مكافحــة األعمــال
غي ــر املش ــروعة جت ــاه س ــامة الطي ــران امل َدن ــي
عــام 1971م .وأصــدرت اجلمعيــة العا َّمــة عــد ًدا
مـــن القـــرارات التـــي أدانـــت فيهـــا اإلرهـــاب
الدوليـــة .وتبنَّـــت يف
وعدتـــه مـــن اجلرائـــم َّ
َّ
ع ــام 1972م (يف ال ــدورة الس ــابعة والعش ــرين)
طريقـ ـ ًة جدي ــد ًة يف معاجل ــة قضي ــة اإلره ــاب
مت َّي ــزت باالتس ــاع والصرام ــة ،ودع ــت التخ ــاذ
تدابيـ ـ َر به ــدف من ــع اإلره ــاب وأن ــواع العن ــف
األخ ــرى الت ــي تعــ ِّرض حي ــاة الســ َّكان األبري ــاء
الدوليــة بشــأن
للخطــر ،إضافــة إلــى االتفاقيــة َّ
ِ
ـخصيات
مكافحــة اجلرائــم التــي تســتهدف الشـ
االعتباريـــ َة احملميـــة ،ومنهـــم املمثلـــون
الدوليــة
الدبلوماســيون ،عــام 1973م ،واالتفاقيــة َّ
ملكافح ــة خط ــف الرهائ ــن ع ــام .1979
جوانـــب مه َّمـــة
وتناولـــت اجلمعيـــة العا َّمـــة
َ
م ــن الظاه ــرة اإلرهابي ــة ،م ــن ذل ــك ظاه ــرة
"إرهـــاب الدولـــة" بوصفهـــا ممارســـ ًة تســـعى
إل ــى تقوي ــض ُ
النظ ــم االجتماعي ــة والسياس ــية
للـــدول ،والبروتوكـــول بشـــأن مكافحـــة
أعمـــال العنـــف يف املطـــارات ،واالتفاقيـــة
بشـــأن مكافحـــة األعمـــال املهـــدِّدة لســـامة
املالحـــة البحريـــة عـــام 1988م ،واالتفاقيـــة
الدوليـــة لقمـــع االعتـــداءات اإلرهابيـــة التـــي
َّ
املتفجـــرات البالســـتيكية عـــام
تســـتخدم
ِّ
َّ
1991م .وبخصـــوص أزمـــة "لوكربـــي" أكـــد
القـــرار رقـــم  748أن مـــن واجـــب ك ِّل دولـــة،
مبوجـــب املبـــدأ الـــوارد يف املـــادة  4/2مـــن
ميث ــاق األمم املتح ــدة ،االمتن ــا َع ع ــن تنظي ــم
ِّ
احلـــض
أعمـــال إرهابيـــة يف دول أخـــرى ،أو
عليهـــا ،أو املســـاعدة أو املشـــاركة فيهـــا ،أو
القبـــول بأنشـــطة منظمـــة داخـــل إقليمهـــا
تك ــون موجهــ ًة الرت ــكاب مث ــل ه ــذه األعم ــال.
الدوليـــة
وكذلـــك أصـــدر املجلـــس االتفاقيـــة َّ
لقم ــع اإلره ــاب بواس ــطة إلق ــاء القناب ــل ع ــام
الدوليـــة بشـــأن متويـــل
1997م ،واالتفاقيـــة َّ

اإلرهــاب عــام 1999م .ويُ َعـ ُّد القــرار  1566عــام
2004م مـــن أهـــ ِّم القـــرارات التـــي أصدرهـــا
املجلـــس املتعلِّقـــة باإلرهـــاب ،إذ دعـــا إلـــى
ُ
الدولي ــة واإلقليمي ــة ودون
إش ــراك املنظم ــات َّ
اإلقليمي ــة ذات الصل ــة يف العم ــل عل ــى تعزي ــز
الدولــي يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب،
التعــاون َّ
وتكثيـــف تفاعلهـــا مـــع األمم املتحـــدة ،وال
ســـ َّيما مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب.
لق ــد ش ـ َّـدد مجل ــس األم ــن عل ــى ض ــرورة أن
متــ َّر عملي ــة مكافح ــة اإلره ــاب عب ــر توطي ــد
دول ــة القان ــون وتطوي ــر التع ــاون ب ــن ال ــدول،
واســـتنا ًدا إلـــى الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق
األمم املتح ــدة ،تب َّن ــى املجل ــس ق ــرا ًرا ُملز ًم ــا
جلميــع الــدول يف مكافحــة متويــل النشــاطات
اإلرهابي ــة ،واعتم ــاد تش ــريعات قوي ــة لتوفي ــر
ســـيطرة حقيقيـــة علـــى أراضيهـــا ،وجتنُّـــب
اس ــتخدام ه ــذه األراض ــي ألغ ــراض َعدائي ــة
جت ــاه دول أخ ــرى.
وكثُـــرت االتفاقيـــات اإلقليميـــة ذات ال َعالقـــة
بالتصـــدِّي لألعمـــال اإلرهابيـــة ومكافحـــة
الظاهـــرة وتن َّوعـــت ،مـــن ذلـــك تبنِّـــي الـــدول
األمريكيـــة يف  2فبرايـــر 1971م االتفاقيـــ َة
اخلاصـــة مبنـــع ومعاقبـــة أفعـــال اإلرهـــاب
َّ
ِّ
َّ
ومــا يتعلــق بهــا مــن ابتــزاز ،و ُوقعــت االتفاقيــة
األوروبيــة ملنــع وقمــع اإلرهــاب يف ستراســبورغ
يف  27ينايـــر 1977م ،إضافـــة إلـــى االتفاقيـــة
اإلقليمي ــة جلن ــوب آس ــيا املوقع ــة ع ــام 1987م
ملكافحـــة اإلرهـــاب ،واملعمـــول بهـــا عـــام
املوح ــدة ملكافح ــة
1998م .واالتفاقي ــة العربي ــة
َّ
اإلرهـــاب املو َّقـــع عليهـــا عـــام 1998م باســـم
اإلســـتراتيجية العربيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب،
واتفاقيــة منظمــة املؤمتــر اإلســامي ملكافحــة
الدولـــي عـــام 1999م ،واتفاقيـــة
اإلرهـــاب َّ
منظمــة ال َوحــدة اإلفريقيــة ملكافحــة اإلرهــاب
عـــام 1999م املبرمـــة باجلزائـــر ،واالتفاقيـــات
األمنيـــة ملجلـــس التعـــاون اخلليجـــي التـــي
أُبرمـــت يف عـــام 2012م يف الريـــاض ،إلـــى
جانـــب اإلســـتراتيجيات الوطنيـــة احمللِّيـــة
ملكافحــة اإلرهــاب التــي أُجنــزت بتوصيــة مــن
األمم املتحـــدة.

وسائل مكافحة اإلرهاب

بين المعالجات األمنية والقانونية

ـات القانوني ــة الت ــي اتُّخ ــذت
اعتَم ــدت املعاجل ـ ُ
قبـــل  11ســـبتمبر يف التعامـــل مـــع مكافحـــة
اإلرهـــاب علـــى منهـــج الـــردع واالحتـــواء
(فرنس ــا وإيطالي ــا وإس ــبانيا) ،يف ح ــن ُعني ــت
املعاجلـــات القانونيـــة بعـــد  11ســـبتمبر علـــى
احللـــول األمنيـــة العســـكرية ،أي اســـتخدام
الق ــوة م ــع دع ــم التحــ ُّرك األح ــادي اجلان ــب،
واالعتمـــاد علـــى عقيـــدة الدفـــاع الوقائـــي
االســـتباقي (الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا).
أم ــا غيره ــا م ــن ال ــدول في ــرى أن العملي ـ ِ
ـات
اإلرهابيـــ َة تلـــك هـــي مـــن صنـــف اجلرائـــم
الت ــي تتص ــف بكونه ــا منازع ـ ٍ
ـات َدوليــ ًة ميك ــن
تســـويتها واتخـــاذ تدابيـــ َر غيـــر عســـكرية
أممي ــة ،كم ــا ه ــو ح ــا ُل احل ــرب يف أفغانس ــتان
الدولـــي.
والعـــراق؛ بالركـــون إلـــى القانـــون َّ
وهـــذا األمـــر كان لـــه أثـــره الكبيـــر يف عمـــل
مجلـــس األمـــن وأدائـــه لوظيفتـــه األساســـية
الدوليـــن ،ومـــن
الســـلم واألمـــن َّ
يف حفـــظ ِّ
التوس ــع يف اس ــتخدام الفص ــل الس ــابع
ذل ــك
ُّ
واالســـتناد إليـــه يف فـــرض تدابيـــ َر قســـريةٍ
علـــى الـــدول واجلماعـــات التـــي ترعـــى
اإلرهـــاب ،انســـجا ًما مـــع موقـــف الواليـــات
املتحـــدة األمريكيـــة وســـلوكها علـــى األرض.
وتب ًعـــا لـــك ِّل هـــذا نخلـــص إلـــى القـــول :إن
احلـــرب علـــى اإلرهـــاب قـــد حت َّولـــت إلـــى
الدوليــة
عامــل أساســي يف صياغــة ال َعالقــات َّ

روح املبــادئ األساســية والقوانــن والتشــريعات
التـــي قـــام علـــى أساســـها بنـــاءُ ال َعالقـــات
الدولي ــة بعـــد احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة.
َّ
ال ش ــك أن للمعاجل ــة القانوني ــة لإلره ــاب
منح َي ــن أو حقل ــن متكامل ــن مترابط ــن،
َ
ولكنهم ــا متنازع ــان أحيا ًن ــا ،وهم ــا املعاجل ــة
القانوني ــة واملعاجل ــة األمني ــة ب ــكل أبعاده ــا،
مع ــا حت ــى تك ــو َن
وم ــن الض ــروري أن يتكام ــا ً
معاجل ــة الظاه ــرة ناجع ــة ،فمكافح ــة اإلره ــاب
الدول ــي .وللقض ــاء
ـتمر للقان ــون َّ
حت ـ ٍّـد مس ـ ٌّ
عل ــى العن ــف اإلرهاب ــي ال يكف ــي إن ــكاره وال
إدانت ــه فق ــط؛ ب ــل م ــن الض ــروري التواف ــق
قانون ًّي ــا وإجرائ ًّي ــا عل ــى الط ــرق والوس ــائل
باعه ــا بع ــد حتدي ــد أس ــباب ب ــروز
الت ــي ميك ــن ا ِّت ُ
ومتدده ــا ،وقدرته ــا عل ــى
الظاه ــرة وانتش ــارها
ُّ
تضلي ــل فئ ــات واس ــعة م ــن الش ــباب ،س ــواء يف
ينع ــم فيه ــا
ال ــدول املتقدِّ م ــة أو ال ــدول الت ــي ال ُ
ـباب باحل ــدِّ األدن ــى م ــن العي ــش الك ــرمي.
الش ـ ُ
إن معاجل ــة ظاه ــرة اإلره ــاب ال تك ــون حص ـ ًـرا
باملعاجلــة القانونيــة واألمنيــة ،علــى الرغــم مــن
أيض ــا
أهميتهم ــا الكب ــرى؛ ب ــل م ــن الض ــروري ً
دعـ ُـم هــذه املعاجلــة بجهــد مجتمعــي وسياســي
وفك ــري وثق ــايف وترب ــوي واقتص ــادي.
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بذلـــت هيئـــة األمم املتحـــدة جهـــو ًدا حثيثـــة
متخَّ ض ــت ع ــن إص ــدار الكثي ــر م ــن القوان ــن
واالتفاقيـــات والقـــرارات ذات ال َعالقـــة
تتوصـــل
مبكافحـــة اإلرهـــاب ،إال أنهـــا لـــم
َّ
موح ــد ومح ـ َّـدد ودقي ــق
إل ــى صياغ ــة مفه ــوم َّ
ـب
لإلرهــاب واجلرميــة اإلرهابيــة .وذهبــت أغلـ ُ
االتفاقي ــات إل ــى جع ــل بع ــض اجلرائ ــم ضم ــن
مفه ــوم اإلره ــاب ،واس ــتبعاد جرائـ ـ َم أخ ــرى.
وكذل ــك اعتم ــدت عل ــى صياغ ــة مصطلح ــات
فضفاضـــة غيـــر دقيقـــة ضمـــن األعمـــال
بعـــض االتفاقيـــات
اإلرهابيـــة .ولـــم مت ِّيـــز
ُ
بـــن أعمـــال العنـــف التـــي تنـــدرج ضمـــن
مفهـــوم الكفـــاح املســـلَّح واملقاومـــة لتقريـــر
مصيـــر الشـــعوب الرازحـــة حتـــت االحتـــال،
مثلم ــا ج ــاء يف ميث ــاق األمم املتح ــدة ومب ــادئ
الدول ــي م ــن ناحي ــة ،وأعم ــال العن ــف
القان ــون َّ
التخريبيــة التــي تهــدف إلــى ترويــع املواطنــن،
وإحل ــاق اخلس ــائر باقتص ــادات ال ــدول وأمنه ــا
م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
علـــى حـــن هنـــاك شـــب ُه إجمـــاع بـــن رجـــال
القانـــون علـــى أن قـــرارات مجلـــس األمـــن
بشـــأن اإلرهـــاب ،وال ســـ َّيما تلـــك الصـــادرة
بعـــد أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر
(ذات األرق ــام  )1390 ،1373 ،1368تُ َعــ ُّد س ــابق ًة
َدولي ــة ِ
خط ــرة ،م ــا ق ــد يُفس ــح املج ــا َل لنهاي ــة
الدولــي ،ذلــك أن مجمــوع اإلجــراءات
القانــون َّ
واملمارســـات التـــي اســـتندت إليهـــا متثـــل
حت ِّد ًيـــا ِ
الدولـــي
خطـــ ًرا ألحـــكام القانـــون َّ
ً
صريحـــا ملبـــدأ
ا
ك
وانتهـــا
اإلنســـان،
حلقـــوق
ً
الدوليـــة ،وقـــد يـــؤ ِّدي إلـــى واقـــع
الشـــرعية َّ
قانون ــي جدي ــد؛ بنش ــوء أع ــراف وممارس ــات
مناقضـــة لهـــذه الشـــرعية يف ك ِّل مجـــاالت
الدوليـــة .يُذكـــر أن مـــا مي ِّيـــز
العالقـــات َّ

ـب فص ــول ه ــذه االتفاقي ــات والنص ــوص،
أغل ـ َ
جماعي ــة كان ــت أو بإس ــهام ع ــدد مح ــدود م ــن
ذات طاب ــع عالج ــي
ال ــدول غي ــر املؤث ــرة ،أنه ــا ُ
آنـــي ،كأن هدفهـــا إيجـــا ُد العـــاج للتخفيـــف
م ــن التداعي ــات املا ِّدي ــة والبش ــرية والنفس ــية
بع ــد ك ِّل عملي ــة إرهابي ــة.

يف عالــم مــا بعــد احلــادي عشــر مــن ســبتمبر،
ويف بنـــاء حتالفـــات جديـــدة علـــى حســـاب
عوامـــ َل أخـــرى .لذلـــك يبـــدو أن تســـوي َغ
التدخـــل اإلنســـاني الـــذي تســـتخدمه الـــدول
ذات التأثيـــرات الواســـعة واملتعـــددة
الكبـــرى ُ
الدولي ــة ،م ــن ش ــأنه أن ي ــؤ ِّد َي
يف السياس ــات َّ
الدول ــي بالصيغ ــة
إل ــى تغيي ــر حك ــم القان ــون َّ
الدولي ــة املؤث ــرة ،م ــا
الت ــي ترتضيه ــا الق ــوى َّ
ق ــد يُس ــهم يف تقوي ــض م ــا تب َّق ــى م ــن النظ ــام
ِّ
الدوليـــة ،واالنحـــراف عـــن
الهـــش للشـــرعية َّ
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الدولـي
ِّ
محفـزات التعاون َّ

في محــــــــاربة اإلرهــــــــاب
د .صالح السعد مقدادي

الدولــي ملكافحــة اإلرهــاب مبنزلــة رأس احلربــة يف مواجهتــه؛ ألن اإلرهــاب مشــكلة عامليــة عابــرةٌ للحــدود .وتظهــر أهمي ـ ُة التعــاون
بــات التعــاون َّ
الدوليــة واإلقليميــة ،إضافــة إلــى إنشــاء عــدد مــن املنظمــات ومراكــز مكافحــة اإلرهــاب علــى
يف التصـدِّي لإلرهــاب عبــر املعاهــدات واالتفاقيــات َّ
الصعــد ،منهــا علــى ســبيل املثــال :مركــز األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ،ومكتــب األمم املتحــدة املعنــي باملخـدِّرات واجلرميــة ،والتحالــف
جميــع ُّ
اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب.
الدولي
أهداف التعاون َّ

الدولـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب
يهـــدف التعـــاون َّ

إلـــى التنســـيق بـــن املؤسســـات األمنيـــة يف
والدولي ــة ،مب ــا
الس ــاحات احمللِّي ــة واإلقليمي ــة َّ
يح ِّق ــق كبـ ـ َح اجلرائ ــم اإلرهابي ــة ،واحليلول ــة

دون اســـتفحالها ،واســـتكمال أيِّ نقـــص يف

املعلومـــات األمنيـــة؛ ليتســـنَّى كشـــف أبعـــاد

اجلرائـــم اإلرهابيـــة ،وخُ طـــط اإلعـــداد
الرتكابهـــا .واإلفـــادة مـــن التجـــارِ ب األمنيـــة
الدوليـــة يف املؤسســـات املعنيـــة ،علـــى نحـــو
َّ
يُتيــح نق ـ َل إيجابيــات تلــك التجــارِ ب ،ومعرف ـ َة

الثُّغـــرات والتصـــدِّي لهـــا.

الدولـــي يف وضـــع األســـس
ويُســـهم التعـــاون َّ

العلميـــة إلجـــراء الدراســـات والبحـــوث ذات
املؤسس ــات ومراك ــز
الطبيع ــة املش ــتركة ب ــن
َّ

املتخصصـــة ،مـــا يســـاعد علـــى
البحـــث
ِّ

تطويــر العمــل وإثــراء نتائجــه علــى مســتويات
مختلف ــة ،ويع ـزِّز مضاعف ـ َة التحص ــن األمن ــي
للســـاحة الداخليـــة ،للحفـــاظ علـــى أمـــن
احل ــدود واملناف ــذ وحمايته ــا .ويعم ــل التع ــاون
الدولـــي ً
أيضـــا علـــى تعزيـــز قـــدرة األمـــن
َّ
ِّ
الدولي ــة ،به ــدف رص ــد
احمللــي عل ــى الس ــاحة َّ

منابـــع العمـــل اإلجرامـــي وروافـــد متويلـــه،
ِّ
تخطيـــه للحـــدود .ويســـهم يف
دون انتظـــار

حتقي ــق أقص ــى درج ــات التق ــارب والتكام ــل

ب ــن أجه ــزة األم ــن املعني ــة ،وتب ــادل ض َّب ــاط
االتصــال واخلبــراء ،وتعزيــز ســبل التعــاون يف

مجـــاالت التدريـــب الفنِّـــي والتقنـــي.
الدولي
سبل التعاون َّ

الدولــي يف مكافحــة اإلرهــاب
يتطلَّــب التعــاون َّ
الســبل لرفــع األداء علــى أكمــل
مجموع ـ ًة مــن ُّ
وجــه ،مــن ذلــك:

موحـــد لإلرهـــاب،
 )1اعتمـــاد تعريـــف
َّ

بصياغـــة مقبولـــة َمرض َّيـــة جلميـــع الـــدول
األعضـــاء.
 )2إنشـــاء مركـــز معلومـــات َدولـــي ملكافحـــة

سابقا.
ً
باحث إستراتيجي وكاتب أردني ،مدير رئيس بمجلس وزراء الداخلية العرب
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اإلرهـــاب ،لتطويـــر طـــرق

تبـــادل املعلومـــات؛ ملعرفـــة
خصائــص اجلرميــة اإلرهابيــة

وتنـــ ُّوع الطـــرق املســـتخ َدمة يف عملياتهـــا،

وتنـــ ُّوع وســـائل االتصـــال وتقنيـــات التعميـــة
(التشــفير) ،مــا يعــوق عمـ َل اخلبــراء يف رصــد

العالــم ،إذ تــراوح بــن ثالثــة تريليونــات وســتة
تريليونـــات دوالر ،وال ســـ َّيما أن اجلماعـــات

اإلرهابي ــة اعتم ــدت يف الس ــنوات األخي ــرة يف

وجمـــع البيانـــات
بأشـــكالهاَ ،
الكامل ــة ع ــن املنتم ــن جلماع ــات إرهابي ــة أو

 .2احلركي ــة ،حي ــث يتم َّت ــع أف ــراد التنظيم ــات

هيـــكل اجلماعـــات اإلرهابيـــة ومعتقداتهـــا

التحـــ ُّرك بســـهولة ،وال ســـ َّيما أنهـــم يعملـــون

وه ــذا ي ــؤ ِّدي إل ــى إعاق ــة كثي ــر م ــن اتفاقي ــات

بع ــض املناط ــق.

القوان ــن الوطني ــة م ــع االتفاقي ــات اإلقليمي ــة

االتصـــال بـــن اجلماعـــات اإلرهابيـــة.

متويله ــا عل ــى النف ــط ،والضرائ ــب ،واالجت ــار
باملخـ ـدِّرات ،والفدي ــة وغيره ــا.

املش ــتبَه به ــم ،وكذل ــك البيان ــات الالزم ــة ع ــن

اإلرهابيـــة واجلماعـــات املتط ِّرفـــة بفرصـــة

 .9غيــاب تعريــف َدولــي جامــع مانــع لإلرهــاب،

السياســـية ،ووســـائل جتنيـــد اإلرهابيـــن،

ضمــن خاليــا صغيــرة ،ولديهــم متعاطفــون يف

التع ــاون املش ــترك؛ نظ ـ ًرا لع ــدم اتس ــاق بع ــض

واملتفجرات،
 .3ســهولة احلصول على األســلحة
ِّ

والدوليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب ،إضافـــة إلـــى
َّ

وأماك ــن التدري ــب ،ومص ــادر التموي ــل ،وأن ــواع

الذخائ ــر املس ــتخ َدمة .ويج ــب أن يُعن ــى املرك ـ ُز
ً
أيضـــا بتحليـــل املعلومـــات ،والتن ُّبـــؤ بأهـــداف

وذلـــك باســـتخدام وســـائل التقـــ ُّدم العلمـــي

املتخصصـــة بالبيانـــات يف الـــدول األعضـــاء،
ِّ

عناصرهـــم علـــى صناعـــة العبـــوات الناســـفة

الق ــدرة عل ــى اخت ــراق التنظيم ــات اإلرهابي ــة،
وف ًقـــا للقـــرار رقـــم ( )1373عـــام 2001م

ومؤهلـــة وخبـــراء تقنيـــة،
 .4قيـــادات مد َّربـــة
َّ

العمليـــات ،وتعزيـــز التعـــاون بـــن األجهـــزة
وتش ــجيع تب ــادل املعلوم ــات ،م ــا س ــيرفع م ــن

والتقنـــي ،ولـــدى اإلرهابيـــن خبـــراءُ يد ِّربـــون

وتفجيرهـــا ،ونشـــر مقاطعهـــا يف اإلنترنـــت.

وهـــؤالء يشـــتغلون علـــى الترويـــج ألفـــكار

الصــادر عــن مجلــس األمــن ،وإعــان الريــاض

التنظيـــم ،وجتنيـــد أعضـــاء ُجـــ ُدد ،ولديهـــم

عـــام 2005م.

االجتماعـــي بطـــرق علميـــة ونفســـية ،تســـ ِّوق

الدولــي ملكافحــة اإلرهــاب
الصــادر عــن املؤمتــر َّ

خب ــراءُ أكفي ــاء يس ــتخدمون مواقـ ـ َع التواص ــل

 )3إنشــاء بنــك معلومــات أمنيــة؛ لرصــد جميــع
البيانـــات املتعلِّقـــة بالتنظيمـــات اإلرهابيـــة

جلرائمهـــم وأهدافهـــم الزائفـــة.

ِ
الدولي ــة ،ودع ــم الثق ــة
الس ــمة َّ
اخلط ــرة ذات ِّ

 .5الســـ ِّرية يف أمـــن املعلومـــات والعمليـــات؛
إذ ُتـــاط املراســـات ووســـائل التواصـــل

باس ــتدعاء املعلوم ــة ،وس ــرعة معرف ــة كل م ــا
يتعلَّ ــق باألنش ــطة اإلرهابي ــة.

ب ــن اإلرهابي ــن بســ ِّرية تا َّم ــة ،تتض َّم ــن أمــ َن
معلوماتهـــم وخُ طـــط عملياتهـــم ،ويختـــارون

يف الـــدول األعضـــاء؛ بزيـــادة عـــدد ض َّبـــاط

احلقيقيـــة.

 )5حتســـن مهـــارات العاملـــن امليدانيـــن يف

بعـــض األجهـــزة املعنيـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب

 )4زيــادة التنســيق بــن األجهــزة األمنيــة املعنيــة

ألنفس ــهم أس ــما ًء حركي ــة تخف ــي ش ــخصياتهم

االتص ــال ،وتيس ــير ط ــرق عمله ــم.

 .6ضعـــف تبـــادل املعلومـــات وحتليلهـــا بـــن

مجــال مكافحــة اإلرهــاب؛ علم ًّيــا ومهن ًّيــا وتقن ًّيا.
الدولي
تحديات التعاون َّ
ِّ

 .7تفـــاوت طـــرق املوازنـــة بـــن احل ِّريـــات
واألمـــن ،ونســـبية اإلجـــراءات.

 .8إش ــكالية متوي ــل اإلره ــاب ،ف ــإن التموي ــل
ه ــو ِّ
ـس الس ــتدامة اجلماع ــات
الش ــريان الرئي ـ ُ
اإلرهابيـــة واســـتمرارها ،وعلـــى الرغـــم مـــن

الدولي ــة الكثي ــرة ملكافح ــة
اجله ــود واملعايي ــر َّ
متويـــل اإلرهـــاب ،ال تـــزال هنـــاك ثُغـــرات يف
االلتــزام بتلــك املعاييــر وتنفيذهــا بدقــة ،وهــذا

يظه ــر يف زي ــادة حج ــم األم ــوال املغس ــولة يف

باألمــن القومــي والســيادة الوطنيــة ،والتواطــؤ
يف تســليم اإلرهابيــن ،وضعــف تطبيــق العمــل
مببـــدأ املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة ،أو
املعامل ــة باملث ــل.

 .10محدوديـــة اإلســـتراتيجيات واخلطـــط
الوطني ــة ملكافح ــة التط ـ ُّرف واإلره ــاب ،نتيج ــة
ع ــدم كفاي ــة التموي ــل ال ــازم لتنفي ــذ البرام ــج

الوطنيــة واخلطــط ملكافحــة اإلرهــاب ،وضآلــة
االهتمــام برصــد برامــج بعــض اإلســتراتيجيات
وتقييمهــا ،واالفتقــار إلــى الكفايــات واخلبــرات
يف إعــداد اإلســتراتيجيات واخلطــط ،ومتابعــة
تنفيذه ــا وتقييمه ــا.
يف اخلت ــام ،يب ــدو جل ًّي ــا أن افتق ــا َر كثي ـ ٍـر م ــن

الـــدول إلـــى إســـتراتيجيات وطنيـــة تنفيذيـــة

ملكافحـــة اإلرهـــاب ،وغيـــاب حتديثهـــا
املســـتجدات الوطنيـــة
إن ُوجـــدت ،وفـــق
َّ
والدوليـــة ،مـــن أبـــرز التح ِّديـــات
واإلقليميـــة َّ

الدولـــي
التـــي تواجـــه برامـــج التعـــاون َّ
ُ
الوقـــوف
ملكافحـــة اإلرهـــاب .وليتســـنَّى
صلبـــة للتشـــخيص واملعاجلـــة
علـــى أرض ُ
العلميـــة والعمليـــة املؤ ِّثـــرة مـــن الضـــروري
االســـتنا ُد يف وضـــع اإلســـتراتيجيات إلـــى
دراســـات تطبيقيـــة شـــاملة؛ ملعرفـــة حجـــم
مش ــكلة اإلره ــاب ،وخصائصه ــا ،وأمناطه ــا،
واجتاهاتهـــا ،ودوافعهـــا.

العدد الثالث  -مايو 2020

الدوليــة املبذولــة يف محاربــة اإلرهــاب
اجلهــود َّ
وجتفي ــف مناب ــع متويل ــه كبي ــرة ج ـ ّدًا ،غي ــر أن
هنــاك عــد ًدا مــن الصعوبــات تعتــرض أداءهــا،
منهــا:
 .1تنـــ ُّوع التهديـــدات اإلرهابيـــة وقابليتهـــا
للتبـــ ُّدل ،إذ إن املخاطـــر اإلرهابيـــة تـــزداد
تعقيـــدًا؛ بالتنقـــل الســـريع بـــن مناطـــق
اإلرهــاب يف العالــم ،وظهــور الذئــاب املنفــردة،

ومتويلـــه.

االختالفـــات بـــن الـــدول يف أوجـــه االلتـــزام
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ملف العدد

تهــديد اإلرهـــاب

السيبراني
وإمكانية تطبيق اتفاقية الجرائم السيبرانية

دُ .سني ذو الهدى

التقـــدم التقنـــي الكبيـــر املعاصـــر يف
مـــع
ُّ
مجــال املعلومــات واالتصــاالت عبــر اإلنترنــت،
ُ
توظيـــف املجرمـــن
صـــار مـــن الســـهل جـــ ّدًا
واإلرهابيـــن لهـــذه التقنيـــات املتطـــ ِّورة يف
وضـــع خُ ططهـــم اإلجراميـــة واإلرهابيـــة
وتنفيذه ــا والتروي ــج له ــا .حت ــى غ ــدت ه ــذه
الوســائ ُل العصريــة حت ِّد ًيــا ِج ِّد ًّيــا ِ
خطـ ًرا يهـدِّد
الدولـــي بأســـره.
املجتمـــع َّ
ويـــرى الدكتـــور نـــاه ليانـــغ توانـــغ أســـتا ُذ
الدوليـــة يف كليـــة راجاراتنـــام يف
الدراســـات َّ

ســـنغافورة أن هـــذا التقـــ ُّد َم التقنـــي إمنـــا
ه ــو س ـ ٌ
حدي ــن؛ فعل ــى ح ــن ميك ــن أن
ـيف ذو َّ
َّ
خـــط دفـــاع يف وجـــه
يُســـتخد َم احلـــ ُّد األول
اجلرميــة واإلرهــاب ،فــإن احلـ َّـد اآلخــر يُســتغَل
القت ــراف اجلرمي ــة وممارس ــة اإلره ــاب .إذ إن
التقني ــة املتقدِّم ــة م ــن مث ــل تش ــفير الهوات ــف
الذكي ــة ،وإنترن ــت األش ــياء ،وانتش ــار ش ــبكات
احلواســـيب يف القطاعـــات احليويـــة الكافـــة
وال ســـ َّيما األمنيـــة والعســـكرية منهـــا ،ويف
اخلِ ْدمـــات العا َّمـــة احليويـــة ،تُتيـــح الكثيـــ َر

م ــن املزاي ــا العملي ــة؛ ولكنه ــا يف الوق ــت نفس ــه
البـــاب علـــى مِ
صراعيـــه للتهديـــدات
تفتـــح
َ
َ
ِ
اخلط ــرة ،وتتس ــبب بنش ــوء نِق ــاط
الس ــيبرانية
ضعـــف ســـيبرانية.
وتهـــدف هـــذه املقالـــة إلـــى حتليـــل طبيعـــة
اإلره ــاب الس ــيبراني وبي ــان نطاق ــه ،وتس ــليط
الضـــوء علـــى آخـــر التطـــ ُّورات يف املبـــادرة
الدولي ــة لإلج ــراءات القانوني ــة املض ــا َّدة له ــذا
َّ
التهديـــد األمنـــي العاملـــي ،وتولـــي اهتما ًمـــا
خاصـــا باتفاقيـــة اجلرائـــم الســـيبرانية.
ًّ

باحث إندونيسي وأستاذ مشارك ،كلية أحمد إبراهيم للقانون ،الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا.
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وتتعـــدد طرائـــق العمـــل مـــن اســـتعمال البرامـــج
املـــراد حتقيقـــه.
َّ

التخريبي ــة اخلبيث ــة و(فيروس ــات) البرام ــج ،إل ــى حج ــب اخلِ ْدم ــات،

أ َّكـــد تقريـــ ُر املخاطـــر العامليـــة لعـــام 2019م الصـــاد ُر عـــن املنتـــدى
هـــرب
االقتصـــادي العاملـــي ،أن اإلرهـــاب الســـيبراني بـــات واق ًعـــا ال َم
َ

التجسســـية علـــى الشـــبكة وغيرهـــا.
واألعمـــال االســـتخباراتية
ُّ

ـات الت ــي تتسـ ـ َّبب يف أض ــرار اقتصادي ــة كبي ــرة ،أو
بأنه ــا تل ــك
الهجم ـ ُ
َ

ـاب الس ــيبراني؟ يعــ ِّرف
ولك ـ َّـن الس ــؤال ال ــذي يُلــ ُّح هن ــا ه ــو :م ــا اإلره ـ ُ

الهجم ـ ِ
ـات الس ــيبراني َة أو البرمجي ــات اخلبيث ــة
من ــه .ويص ــف التقري ــر
َ

اضطراب ــات جيوسياس ــية ،أو مش ــاه َد ومواق ــف تتص ـ َّـدع فيه ــا الثقـ ـ ُة
ـات اإلرهابي ــة
بش ــبكة اإلنترن ــت عل ــى نط ــاق شاس ــع .وتتم َّث ــل
الهجم ـ ُ
َ

واســـعة النطـــاق بأفـــراد أو جماعـــات غيـــر احلكوميـــة ذات أهـــداف

سياس ــية أو ديني ــة أو اجتماعي ــة ته ــدف إل ــى إحل ــاق أض ــرار بش ــرية أو
ما ِّدي ــة واس ــعة النط ــاق واألث ــر.

وكشــف تقريـ ُر املنتــدى االقتصــادي العاملــي ً
أيضــا عــن مخاطـ َر عميقــة
للهجـــوم اإلرهابـــي الســـيبراني؛ إذ لـــه صلـــ ٌة وثيقـــة بانهيـــار البِنيـــة
املهم ــة ،وخط ــر إط ــاق أس ــلحة الدم ــار الش ــامل.
التحتي ــة للمعلوم ــات َّ
وال س ـ َّيما أننــا نعيــش اليــوم يف عالــم مترابــط إلــى حــدٍّ كبيــر ومتَّصــل

األجـــزاء ،جتـــري فيـــه (رقمنـــة) املزيـــد واملزيـــد مـــن البِنـــى التحتيـــة
احليوي ــة للبيان ــات ،وم ــن ثَ ــم ي ــزدا ُد االعتم ــاد عليه ــا ِّ
باط ــراد .وهك ــذا
أصب ــح اإلره ــاب الس ــيبراني يحظ ــى بش ــعبية كبي ــرة يف ازدي ــاد َّ
مط ــرد؛

نظـ ـ ًرا لس ــهولة اس ــتخدامه ،وإمكاني ــة حت ُّم ــل كلفت ــه ،وال يتطل ــب م ــن

اإلرهابي ــن احلص ــول عل ــى أس ــلحة تقليدي ــة باهظ ــة الثم ــن ،وال نقله ــا

البنى التحتية احلرجة
ِ

القطاعات احلرجة
العامة
املصالح
َّ
الدولية
الرموز الوطنية أو َّ

نطاق اإلرهاب السيبراني

اإلرهـــاب الســـيبراني بأنـــه اســـتخدا ُم اجلماعـــات
فورنيـــل وواريـــن
َ
اإلرهابي ــة الس ــيبرانية للفضــاء الس ــيبراني .وه ــذا يش ــير إل ــى االنتق ــال
مـــن اإلرهـــاب التقليـــدي الـــذي يعتمـــد علـــى الوســـائل املا ِّديـــة (مـــن

أســـلحة وذخائـــ َر وغيرهـــا) إلـــى اإلرهـــاب احلديـــث الـــذي يعتمـــد
اعتم ــا ًدا أكب ــر عل ــى التقني ــات غي ــر املرئي ــة .ويعـ ـ ِّرف جيم ــس لوي ــس

اإلرهـــاب الســـيبراني بأنـــه :اســـتخدا ُم أدوات الشـــبكة احلاســـوبية
َ
لتدميـــر أو تعطيـــل البِنـــى التحتيـــة الوطنيـــة املهمـــة؛ مثـــل الطاقـــة،

والنق ــل ،والعملي ــات احلكومي ــة ،به ــدف إك ــراه أو ترهي ــب احلكوم ــة أو

املدنيـــن.

وميك ــن م ــن ه ــذا التعري ــف وص ـ ُ
ـف اإلره ــاب الس ــيبراني بالنظ ــر إل ــى

جانب ــن اثن ــن ،هم ــا:

اجلانـــب األول :أهمي ــة عنص ــر "التهدي ــد الس ــيبراني" ،وه ــو الهج ــو ُم
الـــذي يهـــدف إلـــى تدميـــر البيئـــة الســـيبرانية (أنظمـــة احلواســـيب)

أو تعطيله ــا ،م ــا ي ــؤ ِّدي إل ــى اخل ــوف م ــن انتش ــار خط ــط اإلرهابي ــن
وأفكارهــم ،أو الهجــوم علــى األنظمــة العســكرية ،وعلــى البِنيــة التحتيــة

الضرر اخلارجي

التأثير املوهن :اإلدارات األمنية
واالقتصادية واالجتماعية احلكومية،
ووكاالت إنفاذ القانون وغيرها.

طبيعة الهجوم

الهجوم على بيانات احلاسوب.
الهجوم على نظام احلاسوب.
الرقْ مية.
الهجوم على االتصاالت َّ

الشكل ( )1نطاق اإلرهاب السيبراني ،اجلانب األول (الهجوم على النظام)

وراء حج ــاب التقني ــة.

عندمــا يســتخدم اإلرهابيــون اإلنترنــت أو أنظمــة معلومــات واتصــاالت؛

الهجم ــات يف الواق ــع االفتراض ــي م ــن أي
بطش ــهم؛ إذ ميكنه ــم ش ـ ُّـن
َ
م ــكان ،ويف أي وق ــت ،إضاف ـ ًة إل ــى س ــهولة إمكاني ــة االختب ــاء والتخ ِّف ــي

اجلان ــب الثان ــي :أهمي ــة عنص ــر "م ــكان اإلع ــداد" ،وه ــو امل ــكان ال ــذي
يجــري فيــه اختــراق النظــام الســيبراني ليكــو َن وســيل ًة للهجــوم ،وذلــك

وبذل ــك ميك ــن أن يك ــو َن األث ــر ضخ ًم ــا ومخي ًف ــا ،اعتم ــا ًدا عل ــى اله ــدف

نحـــو إنترنـــت األشـــياء ،واألجهـــزة املتنقلـــة ،والـــذكاء االصطناعـــي،

العدد الثالث  -مايو 2020

إلــى املوقــع املــراد ،كمــا ال تَثْنــي قيــو ُد الزمــان واملــكان اإلرهابيــن عــن

اخلاصــة بدولــة مــا .كمــا هــو َ
موضــح يف الشــكل (:)1
احليويــة للمعلومــات
َّ
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ملف العدد

والبيانــات الضخمــة ،والتشــفير ،والبرمجيــات
اآلليـــة ،بغـــرض التخطيـــط واإلعـــداد وشـــنِّ

هجم ــات إرهابي ــة مؤث ــرة .ويف ه ــذا الس ــياق
َ
ُ
يصـــف بيتـــر غرابوســـكي طريقـــ َة توظيـــف

تقنيـــة املعلومـــات الواســـعة ،وســـيل ًة لتســـهيل
اإلرهـــاب ،ومـــن ذلـــك قرصنـــة املعلومـــات

االس ــتخباراتية ،واس ــتخراج البيان ــات ،وجم ــع
األم ــوال ،والتوظي ــف والتعبئ ــة والتدري ــب ع ــن

بعـــد ،مثـــل التدريـــب علـــى اســـتخدام تقنيـــة
الهجـــوم ومهاراتـــه ،ومشـــاركة املعلومـــات،

احلرب
النفسية

مبادرة مكافحة اإلرهاب السيبراني

إن اإلره ــاب الس ــيبراني يُش ــكل خط ـ ًرا عامل ًي ــا
ومشـــكل ًة َدوليـــة تتطلَّـــب ًّ
حـــا عامل ًّيـــا مـــن

جميــع الــدول ،ولقــد قــال األمــن العــا ُّم لــأمم
املتح ــدة س ــاب ًقا ب ــان ك ــي م ــون :إن اإلنترن ــت

األساس ــية والضروري ــة يف حتدي ــد االس ــتجابة
الدوليــة لتدابيــر مكافحــة اإلرهــاب ،مــن ذلــك:
َّ
ُ .1
األطر السياسية والتشريعية املشتركة.
 .2التحقيقات وجمع املعلومات االستخبارية.

ـس علــى تصـ ُّرف اإلرهابيــن بطريقــة
مثــا ٌل رئيـ ٌ

الدولي.
 .3التعاون والتآزر َّ

التفكي ــر والعم ــل م ًع ــا عب ــر احل ــدود الوطني ــة،

 .5تعـــاون القِ طـــاع اخلـــاص مـــع اجلهـــات

عابـــرة للحـــدود .لـــذا حتتـــاج الـــدول إلـــى
بالرغـــم مـــن وجـــود القوانـــن والسياســـات
احمللِّيـــة بشـــأن اإلرهـــاب الســـيبراني ،فإننـــا

الدعاية
واإلعالن

التوظيف
والتعبئة

ـض العوامــل
ويشـدِّد املكتــب علــى أن هنــاك بعـ َ

 .4املقاضاة واملالحقة القانونية.

احلكوميـــة.
وتعتمـــد جميـــ ُع هـــذه العوامـــل األساســـية

استخراج
البيانات

التواصل
الشبكي

جمع
التبرعات

مشاركة
املعلومات

التخطيط
والتنسيق

الشكل ( )2أنواع اإلرهاب السيبراني ،اجلانب الثاني
ونشـــر األدلـــة ،مثـــل أدلـــة صنـــع األســـلحة

ماس ــة إل ــى االس ــتجابة له ــذا اخلط ــر
بحاج ــة َّ

وقـــد ازداد ظهـــو ُر اجلانـــب الثانـــي مـــن
أنشـــطة اإلرهـــاب الســـيبراني بوضـــوح يف

هن ــا انطلق ــت مب ــادرات َدولي ــة ملعاجل ــة خط ــر
اإلرهـــاب الســـيبراني .فأصـــدر مكتـــب األمم

قضائيـــة مبوجـــب قانـــون العقوبـــات يف

2012م بالتعـــاون مـــع فرقـــة العمـــل املعنيـــة

وغيرهـــا ،كمـــا هـــو موضـــح يف الش ــكل (:)2

ماليزي ــا يف العِ ق ــد املاض ــي ،و ُرفع ــت َدع ــاوى

البـــاد .وتُصنـــف األحـــكام حتـــت الرقـــم

املتحـــدة املعنـــي باملخـــدِّرات واجلرميـــة عـــام

مبحاربـــة اإلرهـــاب التابعـــة لـــأمم املتحـــدة
تقريـ ـ َر عم ــل يتعلَّ ــق باإلره ــاب الس ــيبراني.

(ج )130-والرقــم (ي )130-مخت ِلــف األعمــال
املرت َكب ــة يف س ــياق األعم ــال اإلرهابي ــة ،عل ــى

وممـــا يبعـــث علـــى القلـــق قلَّـــ ُة التدريـــب

إلـــى اجلماعـــات اإلرهابيـــة ،أو للمشـــاركة

للتحقيـــق واملقاضـــاة يف قضايـــا اإلرهـــاب

س ــبيل املث ــال :جتني ــد األش ــخاص لالنضم ــام
يف األعمـــال اإلرهابيـــة ،أو الترويـــج لهـــا
واإلغـــراء بهـــا ،وتوفيـــر التدريـــب والتعليـــم
للجماع ــات اإلرهابي ــة ،وتل ِّق ــي التدري ــب م ــن

تل ــك اجلماع ــات ،وتوجي ــه أنش ــطتها الفاس ــدة

املؤذيــة ،والتمــاس دعــم اجلماعــات اإلرهابيــة.
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العامل ــي ،بت ــآزر اجله ــود وتكامله ــا َدول ًّي ــا .وم ــن

املتخص ــص يف اجلوان ــب القانوني ــة والعملي ــة
ِّ
التـــي تنطـــوي علـــى اســـتخدام اإلنترنـــت.

املعنـــي
لذلـــك يهـــدف مكتـــب األمم املتحـــدة
ُّ
باملخـــدِّرات واجلرميـــة إلـــى تطويـــر املـــوارد
املتعلِّقـــة مبكافحـــة اإلرهـــاب واجلرميـــة

الس ــيبرانية؛ ملكافح ــة ه ــذا التهدي ــد املتط ـ ِّور.

عل ــى االلت ــزام املش ــترك ب ــن البل ــدان ملواجه ــة
التهديـــدات اإلرهابيـــة ومكافحتهـــا داخـــل
حدودهـــا الوطنيـــة وخارجهـــا.
اتفاقية الجرائم السيبرانية

املهمــة ،كونهــا
هــي إحــدى االتفاقيــات العامليــة َّ
الدوليــة الوحيــدة املتعلِّقــة باإلرهــاب
االتفاقيـ َة َّ
الســـيبراني .وجنـــد أن هـــذه االتفاقيـــة مـــع
ـاب الســيبراني علــى وجــه
أنهــا ال تعالــج اإلرهـ َ
التحدي ــد ،فق ــد صيغ ــت بطريق ــة ق ــادرة عل ــى
تت ُّبـــع نطـــاق تهديـــدات اإلرهابيـــن ،لتشـــم َل
جرمي ــة اإلره ــاب الس ــيبراني.
وأفض ــل اس ــتجابة ملعاجل ــة خط ــر اإلره ــاب
الســـيبراني هـــي تعديـــل االتفاقيـــة وإدراج
جرائ ــم اإلره ــاب الس ــيبراني بص ــورة مح ـ َّـددة
ِّي
فيهــا وبدقــة أكبــر .وميكــن القــول :إن التحـد َ
األكب ــر يف إش ــراك املزي ــد م ــن البل ــدان جلع ــل

الدولـــي ،وسيُســـمح
العـــادل مـــن التعـــاون َّ

للط ــرف باحلص ــول عل ــى املس ــاعدة املتبادل ــة
الدولي ــة الس ــارية
حت ــى يف غي ــاب االتفاقي ــات َّ
ب ــن ال ــدول.
ختاما
ً

نســـتنتج أن اإلرهـــاب الســـيبراني هـــو شـــك ٌل
جدي ــد م ــن أش ــكالِ العم ــل اإلرهاب ــي ،وغال ًب ــا
م ــا يك ــون ل ــه تأثيـ ـ ٌر كبي ــر ،ولك ــن سياس ـ ِ
ـات

كثي ـ ٍـر م ــن الس ــلطات القضائي ــة وتش ــريعاتها
ال تــزال تنــأى بنفســها عــن هــذا الصنــف مــن
اإلره ــاب عل ــى أهميت ــه وتأثي ــره وخط ــره.
إن اإلره ــاب الس ــيبراني ب ــات خطـ ـ ًرا عامل ًّي ــا

يتطلَّـــب اســـتجاب ًة َدوليـــة وتعاو ًنـــا أمم ًّيـــا،
ملحــة إلــى سياســة مشــتركة وإطــار
واحلاجــة َّ

احلـــد األدنـــى
تشـــريعي مشـــترك ،يضعـــان
َّ
م ــن املعايي ــر وأفض ــل املمارس ــات ملواجهت ــه.
ومـــن الضـــروريِّ تضافـــ ُر اجلهـــود يف جمـــع

املعلومــات االســتخبارية وتبادلهــا .وإن التعــاون
الدولــي يف التحقيقــات واملالحقــات القضائيــة،
َّ
ً
فضـــا عـــن التعـــاون بـــن القِ طاعـــن العـــام
واخلــاص أمـ ٌر قــد بلــغ الغايــة يف األهميــة.
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االتفاقي ــة أدا ًة عاملي ــة و َدولي ــة ملكافح ــة ه ــذا
الصن ــف م ــن اجلرائ ــم.
ِّ
ُ
وقـــد أصـــدرت جلنـــة اتفاقيـــة اجلرائـــم
الســـيبرانية عـــام 2016م مذكـــر ًة توجيهيـــة
تتعلَّ ــق بجوان ــب اإلره ــاب الس ــيبراني مبوج ــب
اتفاقي ــة بودابس ــت ،تعل ــن فيه ــا أن "اجلرائ ــم
املوضوعيـــة يف االتفاقيـــة قـــد تكـــون ً
أيضـــا
ً
احملـــدد يف
أعمـــال إرهابيـــة علـــى النحـــو
َّ
القانـــون املعمـــول بـــه" .وتأتـــي هـــذه املذ ِّكـــرة
اإلضافيـــة مبوجـــب االتفاقيـــة يف الوقـــت
املناســـب ،وتســـلِّط املذ ِّكـــرة الضـــوء علـــى أن
مختصـــة
هـــذه االتفاقيـــ َة ليســـت معاهـــد ًة
َّ
باإلره ــاب ،إال أن ــه ميك ــن الق ــول :إن اجلرائ ــم
املوضوعيــة يف االتفاقيــة ميكــن أن تن َّفـ َذ علــى
أنهـــا أعمـــال إرهابيـــة ،لتســـهيل اإلرهـــاب
اجلانـــب
ولدعـــم اإلرهـــاب ،ومـــن ذلـــك
ُ
التمويلـــي ،أو األعمـــال التحضيريـــة.
ِ
أدوات املســـاعدة
وإضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن
القانونيـــة اإلجرائيـــة املتبادلـــة علـــى
الدولـــي الـــواردة يف االتفاقيـــة
الصعيـــد َّ
متاحـــ ٌة للتحقيقـــات واملالحقـــات القضائيـــة
املتعلِّقـــة باإلرهـــاب .ومبوجـــب االتفاقيـــة
يعتمـــد ك ُّل طـــرف علـــى مـــا قـــد يلـــزم مـــن
ٍ
تشـــريعية وتدابيـــ َر أخـــرى لتحديـــد
تدابيـــ َر
الصالحيـــات واإلجـــراءات؛ لغـــرض إجـــراء

حتقيق ــات أو إج ــراءات جنائي ــة مح ـ َّـددة ،م ــع
العلـــم أن هـــذه الصالحيـــات واإلجـــراءات ال
احملـــددة
تنطبـــق علـــى اجلرائـــم اإللكترونيـــة
َّ
فحســب كمــا هــو مذكــور يف االتفاقيــة ،ولكنهــا
تنطبـــق ً
أيضـــا علـــى "اجلرائـــم واالنتهـــاكات
َ
الســـيبرانية األخـــرى املرتكبـــة بواســـطة
أنظم ــة احلواس ــييب .لذل ــك ،وفقـ ـاً للمذك ــرة
التوجيهيــة لعــام 2016م ،ميكــن أن يــؤ ِّدي ذلــك
إل ــى توس ــيع نط ــاق تطبي ــق اتفاقي ــة اجلرائ ــم
الس ــيبرانية عل ــى أي جرمي ــة إرهابي ــة ،طامل ــا
أنه ــا ترتك ــب ع ــن طري ــق أنظم ــة احلواس ــيب.
مـــع هـــذا التمديـــد ،قـــد يـــرى أحدهـــم بـــأن
كون ــه طر ًف ــا يف االتفاقي ــة ف ــإن ه ــذا س ــيكون
مصـــد ًرا مه ًمـــا لتقـــدمي الدعـــم واملســـاعدة
للدولـــة يف معاجلـــة اإلرهـــاب الســـيبراني
ضمـــن واليتهـــا القضائيـــة ،مشـــي ًرا إلـــى أن
ه ــذه الدول ــة س ــتكون مؤهل ــة لتب ــادل الدع ــم
واملســـاعدة والتعـــاون بـــن الـــدول األعضـــاء.
ويتعـــن ً
أول علـــى األطـــراف (يف االتفاقيـــة)
َّ
مي املســاعدات املتبادلــة فيمــا بينهــم علــى
تقــد ُ
أوســع نطــاق ممكــن؛ وذلــك ألجــل التحقيقــات
أو اإلج ــراءات املتعلِّق ــة باجلرائ ــم واالنته ــاكات
الس ــيبرانية ذات الصل ــة بأنظم ــة احلواس ــيب
والبيانــات ،أو جلمــع األد َّلــة بصــورة إلكترونيــة
جلرميـــة جنائيـــة .وهـــذا يعنـــي ً
أيضـــا أن

الط ـ َ
ـرف يف االتفاقي ــة س ــيحصل عل ــى نصيب ــه
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دراسات

متنقلة
ِّ
صناعة دولة خالفة

في الساحل اإلفريقي

أسرة التحرير

ـرض عق ــد ق َّمت ــن ملناقش ــة
ـاب يف منطق ــة الس ــاحل اإلفريق ــي حت ِّد ًي ــا محل ًّي ــا وإقليم ًّي ــا و َدول ًّي ــا كبيــ ًرا ،ف ـ َ
أصب ــح اإلره ـ ُ
َّ
ُس ــبل مواجهت ــه يف أق ــل م ــن ش ــهرين ،األول ــى جمع ــت الرئي ــس الفرنس ــي وق ــادة دول الس ــاحل يف مدين ــة ب ــو الفرنس ــية
القمــة األخــرى يف العاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط بــن قــادة دول
يف الثالــثَ عش ـ َر مــن ينايــر املاضــي 2020م .والتأ َمــت َّ
ِّي ِ
ـجلت منطق ــة جن ــوب الصح ــراء
املنطق ــة يف  25م ــن فبراي ــر املاض ــي .م ــا يوح ــي ب ــأن التح ـد َ
خط ـ ٌر وعاج ــل ،فق ــد س ـ َّ
ـي أكبــر عــدد مــن ال َو َفيــات الناجتــة عــن اإلرهــاب عــام 2018م ،حيــث َ
ـت جماعــات إرهابيــة
تنشــط فيهــا سـ ُّ
اإلفريقيــة ثانـ َ
هــي مــن أكبــر  13جماعــة إرهابيــة وف ًقــا ِّ
ـجل أكثــر مــن أربعــة آالف حالــة وفــاة
وسـ ِّ
ملؤشــر اإلرهــاب العاملــي (ُ .)GTI 2019
بس ــبب التط ـ ُّرف العني ــف يف النيج ــر ومال ــي وبوركين ــا فاس ــو يف ع ــام 2019م ،مقارن ـ ًة بنح ــو  770حال ــة يف ع ــام 2016م،
الهجمــات األخيــرة علــى معســكرات اجليــوش يف النيجــر ،ومالــي،
وف ًقــا لــأمم املتحــدة .وقتــل اإلرهابيــون  271جند ًّيــا يف
َ
وبوركين ــا فاس ــو ،وف ًق ــا إلحص ــاءات معه ــد الدراس ــات األمني ــة يف بريتوري ــا.
تفـــرض البحـــث عـــن مســـتقبل اإلرهـــاب واجلماعـــات اإلرهابيـــة يف هـــذه املنطقـــة ،وطـــرقِ عملهـــا
هـــذه املعلومـــات
ُ
ُ
وحتالفاتهـــا ،وهـــو مـــا قامـــت بـــه دراســـة الدكتـــور حم ــدي حس ــن ،أســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة زايـــد بدولـــة
اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،وخبي ــر الش ــؤون اإلفريقي ــة ،بعن ــوان" :صناع ــة دول ــة خالف ــة متن ِّقل ــة يف الس ــاحل اإلفريق ــي"
.The Making of a Mobile Caliphate State in the African Sahel
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داعش في مواجهة القاعدة

ـباب التطــرف العنيــف يف إفريقيــا
ترتبــط أسـ ُ
بتأثي ــرات تاريخي ــة متعلِّق ــة بتط ــور اخلط ــاب
املتطـــرف يف العالـــم العربـــي وجنـــوب شـــرق
آســـيا ،وبالتغ ُّيـــرات السياســـية واالقتصاديـــة
يف منطقـــة شـــمال إفريقيـــا العربيـــة،
وبالعوام ــل احمللِّي ــة مث ــل الفس ــاد والتهمي ــش
االقتصـــادي واالجتماعـــي ،واالنقســـامات
الفكريـــة الدينيـــة ،أكثـــ َر مـــن ارتباطهـــا
الدوليـــة.
بالعوامـــل َّ

تعــاونَ اإلرهابيــون مــع شــبكات ِّ
االتــار
غي ــر املش ــروع واجلرمي ــة للحص ــول
عل ــى التموي ــل ،ومتكَّ ن ــت القاع ــدة م ــن
جم ــع ِفدي ــات خط ــف األجان ــب ب ــن
عام ــي  2006و 2011بلغ ــت قراب ــة 70
ملي ــون دوالر.
وأس ــهم تنظي ــم القاع ــدة يف الدع ــم الفك ــري
واملـــا ِّدي للجماعـــات املتطرفـــة العنيفـــة
احمللِّيــة يف الســاحل وغــرب إفريقيــا .وأصبــح
التنظيـــم أكثـــ َر فاعليـــ ًة بواســـطة االنتظـــام
يف شـــبكات اجلرميـــة املنظمـــة واســـتغالل
روابـــط الـــزواج والتجـــارة مـــع الســـكان
احمللِّيـــن .واســـتفادت اجلماعـــة مـــن غيـــاب
الدولـــة وضعـــف ُ
نظـــم مراقبـــة احلـــدود.
وبـــ َرع املتطرفـــون يف التعـــاون مـــع شـــبكات
ِّ
االت ــار غي ــر املش ــروع واجلرمي ــة للحص ــول
عل ــى التموي ــل .ومت َّكن ــت القاع ــدة م ــن جم ــع
مبال ـ َغ ضخم ــة م ــن امل ــال م ــن فِ دي ــات خط ــف
األجانـــب بـــن عامـــي 2006م و2011م بلغـــت

قرابــة  70مليــون دوالر .ونقلــت القاعــدة هــذه

القاعدة وحركة الشباب

ينتشـــر تنظيـــ ُم القاعـــدة يف بـــاد املغـــرب
اإلســـامي يف قرابـــة ثمانيـــة بلـــدان يف
ـب،
الس ــاحل ،ويتك ـ َّون التنظي ــم م ــن أرب ــع كتائ ـ َ
أكثره ــا نش ـ ً
ـاطا كتيب ــة الفرق ــان .وق ــد نش ــأ
هــذا التنظيـ ُم يف ســياق سلســلة مــن التحـ ُّوالت
يف احلركـــة الســـلفية اجلهاديـــة املغاربيـــة
ُ
الضغـــوط
وتنظيـــم القاعـــدة؛ إذ دفعتهمـــا
األمنيـــة بعـــد أحـــداث ســـبتمبر 2001م ،إلـــى
البحـــث عـــن َمـــاذات آمنـــة يف الســـاحل
بعـــض قـــادة اجلماعـــة
والصحـــراء .وأجـــرى
ُ
الس ــلفية للدع ــوة والقت ــال مراجع ـ ٍ
ـات فكريــ ًة.
واحتـــدم اجلـــدل يف اجلماعـــة بـــن أنصـــار
التعري ــب والعومل ــة ،وق ــاد ه ــذا النق ـ َ
ـاش زعي ــم
اجلماعـــة ،أبـــو مصعـــب عبـــد الـــودود ،إلـــى
إعــان والئــه لتنظيــم القاعــدة يف  11ســبتمبر
2006م.
أم ــا حرك ــة الش ــباب املجاهدي ــن يف الصوم ــال
( )MYMفظه ــرت يف مطل ــع ه ــذا الق ــرن ،م ــع
انتشـــار امليليشـــيات الدينيـــة والقبَليـــة التـــي
ســـيطرت علـــى املشـــهد الصومالـــي بعـــد
انهيـــار الســـلطة املركزيـــة يف عـــام 1991م.
وكان ــت نقط ــة التحـ ـ ُّول هن ــاك عن ــد س ــيطرة
احتـــاد احملاكـــم اإلســـامية يف عـــام 2006م
عل ــى مقديش ــو ،وورثت ــه حرك ـ ُة الش ــباب الت ــي
تب َّن ــت رؤي ـ ًة ديني ــة ته ــدف إل ــى توحي ــد جمي ــع
املناط ــق الت ــي يس ــكنها الصومالي ــون يف كيني ــا
وإثيوبيـــا وجيبوتـــي والصومـــال حتـــت حكـــم
إس ــامي .وق ــد ت ــد َّرب ق ــادة حرك ــة الش ــباب

الميالد الجديد للقاعدة

اس ــتفاد تنظي ــم القاع ــدة كثيـ ـ ًرا م ــن صع ــود
تنظيـــم داعـــش وتراجعـــه ،ومـــن النزاعـــات
التـــي شـــابَت الربيـــ َع العربـــي .وهـــو يعمـــل
يف جمي ــع أنح ــاء العال ــم اإلس ــامي الس ــتعادة
قي ــادة احلرك ــة الس ــلفية اجلهادي ــة ،مس ــتفيدًا
م ــن الض َرب ــات الت ــي تلقَّاه ــا تنظي ــم داع ــش
يف العـــراق والشـــام .وأ َّدى حتـــ ُّول القاعـــدة
إل ــى العملي ــات الالمركزي ــة وتفتُّ ــت ش ــبكتها
إلـــى حتقيـــق املرونـــة يف التنظيـــم ،وتك ُّيفـــه
م ــع ضغ ــوط تدابي ــر محارب ــة اإلره ــاب الت ــي
تقودهـــا الواليـــات املتحـــدة.
وعلـــى خـــاف داعـــش ،تقـــدِّم القاعـــدةُ
نفســـها للســـلفيني اجلهاديـــن علـــى أنهـــا
َ
أكث ـ ُر اعت ـ ً
ـدال ،وحتظ ــى بقَب ــول ل ــدى الس ــكان
الذيـــن يســـ َعون للدفـــاع عـــن أنفســـهم مـــن
الظلـــم .وقـــد أتـــاح اهتمـــا ُم الـــدول الغربيـــة
مبحارب ــة داع ــش ،وانتش ــار احل ــروب األهلي ــة
والصراع ــات يف بع ــض البل ــدان اإلس ــامية،
ُولـــي اهتما ًمـــا
أتـــاح للقاعـــدة الفرصـــ َة لت َ
لهدفهـــا اإلســـتراتيجي املتمثـــل يف إعـــادة
هيكلـــة املجتمعـــات التـــي تعمـــل فيهـــا علـــى
املـــدى الطويـــل وتغييرهـــا.

العدد الثالث  -مايو 2020

األســـاليب إلـــى اجلماعـــات األخـــرى.
وتتســـم احلـــركات العنيفـــة واإلرهابيـــة يف
الســـاحل اإلفريقـــي عمو ًمـــا باالســـتقاللية
النس ــبية يف التخطي ــط والتنفي ــذ .وم ــع ذل ــك
ه ــي ج ــزءٌ م ــن احل ــركات اإلرهابي ــة الكبي ــرة
املرتبطــة بهــا مــن طريــق الــوالء؛ باتِّبــاع الفكــر
املتط ــرف عل ــى اجلبه ــة اإلفريقي ــة .وميكنن ــا

التمييـــز بـــن فكريـــن متطرفـــن يســـعى ٌّ
كل
ٍّ
ولـــكل
منهمـــا للســـيطرة علـــى الســـاحل،
اخلاصـــة ،وهمـــا :داعـــش
منهمـــا أهدافـــه
َّ
والقاع ــدة يف ب ــاد املغ ــرب اإلس ــامي .وم ــع
أنهم ــا يس ــتخدمان الوس ــائ َل واألدوات نفس ــها
تقري ًبـــا ،جنـــد أن تطلُّعاتهمـــا السياســـية
مختلفــة ،وهمــا يتنافســان يف القيــادة العامليــة
للتنظيم ــات اإلرهابي ــة؛ فف ــي ح ــن تس ــتهدف
القاع ــدةُ (الع ــد َّو البعي ــد) ال ــذي مت ِّثل ــه ال ــدول
ُ
احلـــروب اإلقليميـــة
داعـــش
الغربيـــة ،تقـــود
َ
جتـــاه (العـــد ِّو القريـــب).

وحاربـــوا مـــع القاعـــدة يف أفغانســـتان.
ومتكنـــت احلركـــة مـــن توظيـــف املشـــاعر
التاريخيــة املناهضــة لإلثيوبيــن يف الصومــال
حملاربــة اجليــش اإلثيوبــي والقـ َّوات اإلقليميــة
األخ ــرى العامل ــة يف الصوم ــال حت ــت رعاي ــة
االحتـــاد اإلفريقـــي.
ومن ــذ ع ــام 2009مَّ ،
وط ــدت حرك ــة الش ــباب
َعالقاتهـــا مـــع القاعـــدة ،وظهـــر ذلـــك يف
هيكلهـــا التنظيمـــي وعملياتهـــا؛ إذ زاد
الهجم ــات االنتحاري ــة كونه ــا
اعتما ُده ــا عل ــى
َ
وس ــيل ًة لتحقي ــق غاياته ــا .وبق ــي املوق ـ ُ
ـف م ــن
القاعـــدة وداعـــش موضـــ َع خـــاف ،فمعظـــم
أعضــاء حركــة الشــباب والقــادة ظلُّــوا موالــن
للقاعــدة عالنيــة ،لكــن بعــض الطــرق العنيفــة
التــي اعتمدهــا تنظيــم داعــش حظيــت بدعــم
بع ــض الفصائ ــل واألف ــراد داخ ــل احلرك ــة.
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دراسات
وإن انتشـــار العنـــف وهشاشـــة الدولـــة
وعجزه ــا ع ــن تلبي ــة االحتياج ــات األساس ــية

للمواطنــن ،كمــا هــي احلــال يف دول الســاحل
والصحـــراء ،تُه ِّيـــئ بيئـــ ًة مواتيـــ ًة لظهـــور

جماعـــات إرهابيـــة مثـــل القاعـــدة ،تقـــدِّم
نفســـها عبـــر شـــركا َء محلِّيـــن يخدمـــون
َ

احتياج ــات املجتم ــع ،وه ــذا يس ــاع ُدها عل ــى

نشـــر مفاهيمهـــا وأفكارهـــا ،إلـــى جانـــب

تق ــدمي اخلِ ْدم ــات األساس ــية وتنظي ــم امل ــوارد

وتوزيعهــا عبــر اجلمعيــات اخليريــة ،وتوظيــف
ٍ
عـــدد مـــن حـــاالت التمـــ ُّرد القوميـــة مثـــل

الطـــوارق وجبهـــة حتريـــر ماســـينا.

ويف الثانـــي مـــن مـــارس عـــام 2017م ،حـــدث

امليـــاد الثانـــي للقاعـــدة ،بظهـــور الزعيـــم
األزوادي إيـــاد أغ غالـــي يف مقطـــع مصـــ َّور

وأعل ــن توحيـ ـ َد جمي ــع اجلماع ــات اجلهادي ــة

يف تنظيـــم جديـــد يُدعـــى (دعـــم اإلســـام
واملســـلمني  )JNIMوأعلـــن الـــوال َء للقاعـــدة.
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ه ــذا االندم ــاج أ َّدى إل ــى توحي ــد ع ــدد أكب ــر
م ــن املنظم ــات اإلرهابي ــة يف الس ــاحل َش ــمِ َل

جبهـــ َة أنصـــار الديـــن ،وكتيبـــ َة (املرابطـــون)،

ـت
وتنظي ـ َم الصح ــراء الكب ــرى ال ــذي يض ـ ُّم س ـ َّ
كتائـــب جهاديـــة.
داعش وبوكو حرام

نتيج ــة لألزم ــة الليبي ــة ،انتش ــرت كثيـ ـ ٌر م ــن
اجلماع ــات والفصائ ــل املتطرف ــة العنيف ــة يف
البل ــدان املج ــاورة ،وال سـ ـ َّيما النيج ــر ومال ــي

ميث ــل حت ـ ِّـدي الش ــبكات اإلرهابي ــة
العامليــة يف الســاحل اإلفريقــي لســلطة
الدولــة مؤشـ ًـرا لظاهــرة بــروز اجلهــات
املؤثــرة القائمــة علــى اإلرهــاب العنيــف
يف العال ــم ،الت ــي تقي ــم م ــا ميك ــن
وصفُ ــه بالدول ــة املتنقِّ ل ــة ،ومت ــارس
وظائـ َ
ـف الدولــة التقليديــة ،باســتثناء
الدولي ــة.
االمتث ــال لاللتزام ــات َّ

بعـــض الفصائـــل يف
ونيجيريـــا .واحتـــدت
ُ
مناط ــق املغ ــرب العرب ــي والس ــاحل ،وتع َّه ــدت

بال ــوالء لتنظي ــم داع ــش.

أمــا جماعــة بوكو حرام فحشـ َدت يف الســنوات

األولــى كثي ـ ًرا مــن األتبــاع يف واليــات باوتشــي

ويوبــي وبورنــو بنيجيريــا ،حيــث غــادر الطــاب
ومدارس ــهم ليلتحق ــوا به ــا ،وت ــرك
جامعاتِه ــم
َ

بع ــض املهن ِّي ــن أعماله ــم وباع ــوا ممتلكاتِه ــم
اخلاصـــ َة لإلســـهام فيمـــا ص َّورتـــه اجلماعـــ ُة
َّ
مقد ًس ــا يف س ــبيل اهلل؛ لتخلي ــص
له ــم جه ــا ًدا َّ

اإلســـام مـــن الهيمنـــة الغربيـــة .وســـ َعت

جماعـــة بوكـــو حـــرام إلـــى إعـــان اخلالفـــة

اإلســـامية يف عـــام 2014م ،قبـــل أن تتع َّهـــ َد
بالـــوالء لتنظيـــم داعـــش ،واســـتفادت مـــن
االنتم ــاءات العاب ــرة للح ــدود ،وم ــن ش ــبكات

إقليمي ــة م ــن ال َعالق ــات الوثيق ــة والتجاري ــة،
ومــن الزعمــاء احمللِّيــن ،ومــن زيــادة االســتياء
يف صف ــوف الش ــباب احملروم ــن.

المتنقلة
ِّ
دولة الخالفة

مـــن منظـــور جيوسياســـي ،مي ِّثـــل حتـــدِّي
الشـــبكات اإلرهابيـــة العامليـــة يف الســـاحل
اإلفريقــي لســلطة الدولــة واملؤسســات الوطنيــة
التقليديـــة ِّ
مؤشـــ ًرا لظاهـــرة بـــروز اجلهـــات
املؤ ِّثـــرة القائمـــة علـــى اإلرهـــاب العنيـــف
يف العالـــم .فهـــي تقيـــم مـــا ميكـــن وصفُـــه
بالدولــة املتن ِّقلــة التــي متــارس وظائـ َ
ـف الدولــة
التقليديـــة ،باســـتثناء االمتثـــال لاللتزامـــات
الدوليـــة؛ إذ ال ترتبـــط الشـــبكات اإلرهابيـــة
َّ
باحلـــدود السياســـية أو بنظـــام الـــدول.
الســـمات احملـــدِّدة
ومـــن املهـــ ِّم معرفـــ ُة
ِّ
للمنظمـــات املتطرفـــة العنيفـــة؛ ألن بوكـــو
حــرام ليســت مثـ َل تنظيــم القاعــدة يف املغــرب
العرب ــي ،أو حرك ــة الش ــباب يف الصوم ــال .إن
َّ
كل جماعـــة مـــن هـــذه اجلماعـــات تتطلَّـــب
ً
منطـــا مختل ًفـــا مـــن االســـتجابات الوطنيـــة
واإلقليميـــة والعامليـــة .وهـــذا يســـاعد علـــى
حتدي ــد أن ــواع الفج ــوات الت ــي حت ــاول ه ــذه
اجلماعــات سـ َّـدها ،وال س ـ َّيما يف حالــة عجــز
الدول ــة الوطني ــة ع ــن أداء وظائفه ــا الرس ــمية
التقليديـــة.

احلكوميـــة ،لكـــن ذلـــك ال يعنـــي بالضـــرورة

موحـــدة ،إال أن ذلـــك ســـيظهر
أنهـــا جبهـــ ٌة َّ

ٍ
شـــبكة مـــن الدعـــم (اللوجســـتي)
يف صـــورة
أو اإلم ــدادات أو التدري ــب وامل ــاذات اآلمن ــة
لإلرهابيـــن.
ب) الدولة املتنقِّ لة وس َّيارات "تويوتا:
تكشـــف معظـــم األبحـــاث امليدانيـــة عـــن
صف ــة مش ــتركة ب ــن األط ــراف املتصارع ــة يف
إفريقيــا واملتم ِّرديــن واحلكومــات ،وهــي ســيارة
"التويوتـــا النـــد كـــروزر" اليابانيـــة امل َدنيـــة،
مفض ً
الهجمـــات
ـــا يف
ســـاحا
التـــي باتـــت
َّ
ً
َ

بإفريقيـــا؛ نظـــ ًرا خلصائصهـــا الفنيـــة،
وقدراته ــا التِّقني ــة العالي ــة؛ إذ تعم ــل الس ــيارة

علـــى توســـيع مســـارح العمليـــات ،وتُســـتعمل

علـــى نطـــاق واســـع يف املناطـــق اجلا َّفـــة.

انتش ــار العن ــف وهشاش ــة الدول ــة
وعجزه ــا ع ــن تلبي ــة االحتياج ــات
األساس ــية للمواطن ــن ،مثلم ــا ه ــي
احل ــال يف دول الس ــاحل والصح ــراء،
ته ِّي ــئ بيئ ـ ًـة مواتي ـ ًـة لظه ــور جماع ــات
إرهابي ــة تق ـ ِّـدم نفس ــها م ــن قب ــل
شــركاء محليــن يخدمــون احتياجــات
املجتم ــع ،م ــا يس ــاعدها عل ــى نش ــر
مفاهيمه ــا وأفكاره ــا.
وتطــرح الدراسـ ُة سـ ً
ـؤال عــن مســتقبل الزيــادة
العدديـــة للتنظيمـــات العنيفـــة يف الســـاحل
اجلماعـــات اجلديـــدةَ
ِ
اإلفريقـــي ،وتؤ ِّكـــد أن
غال ًبــا مــا تنشــأ بســبب االنقســامات الفكريــة،
وتتوس ــع يف املناط ــق الت ــي تعان ــي آث ــا َر غي ــاب
َّ
الدولـــة أو هشاشـــتها ،وتدفـــع التحـــ ُّوالت
يف البيئـــة اجليواســـتراتيجية يف غـــرب
إفريقيـــا ووســـطها نحـــو تقويـــة اجلماعـــات
اإلرهابي ــة ،وال ســ َّيما تنظي ــم القاع ــدة ،وإل ــى
حـــدٍّ أقـــل تنظيـــم داعـــش ،مســـتفيد ًة مـــن
بعـــض القواســـم املشـــتركة مـــع احلـــركات
االنفصاليـــة يف املنطقـــة .وكثيـــ ًرا مـــا تلجـــأ
اجلماعــات اإلرهابيــة يف اإلقليــم إلــى توحيــد

ذات الدفــع الرباعــي
وتُســتخ َدم هــذه الســيارة ُ

لنقـــل األســـلحة والذخيـــرة واإلمـــدادات،
ً
أيضـــا حمـــ ُل املدافـــع املضـــا َّدة
وميكنهـــا

َّ
الرشاشـــة الثقيلـــة.
للطائـــرات ،أو املدافـــع
وتُتيـــح جلماعـــات التطـــرف العنيـــف درجـــ ًة

عالي ــة م ــن الق ــدرة عل ــى احلرك ــة واملن ــاورة.
ولذل ــك حت ــاول القاع ــدة واجلماع ــات التابع ــة
لهـــا باســـتخدامها إظهـــا َر قوتهـــا وقدرتهـــا
علــى إيــذاء احلكومــات اإلفريقيــة .وتُســتخ َدم

ه ــذه الس ــيارة ً
أيض ــا عل ــى نطـــاق واســـع يف
ِّ
َ
بالبش ــر،
واالت ــار
األنش ــطة غي ــر املش ــروعة،
والهجمــات علــى
وتهريــب األســلحة الصغيــرة،
َ

التجـــار ،ومـــن ثـــ َّم ميكـــن
املصـــارف وعلـــى َّ

وصفُهـــا بأنهـــا مـــن األدوات املرتبطـــة باملـــ ِّد
اإلرهابـــي املتصاعـــد يف منطقـــة الســـاحل

والصحـــراء اإلفريقيـــة.
ويس ــأل ناش ــطون يف مج ــال حق ــوق اإلنس ــان
سـ ً
ـؤال أخالق ًّيــا يتعلَّــق مبســؤولية دولــة اليابــان

والش ــركات واحلكوم ــات املس ــتفيدة م ــن بي ــع
بعضه ــم
ه ــذه املركب ــات يف إفريقي ــا ،ويدع ــو ُ
إلــى حظــر اســتخدامها لألغــراض العســكرية.
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وتُبــرز الدراســة أهـ َّـم خصائــص دولــة اخلالفــة
االفتراضي ــة يف منطقـــة الســـاحل اإلفريقـــي
عل ــى النح ــو اآلت ــي:
أ) الزي ــادة العدد َّي ــة واالنقس ــامات الفكري ــة:
يف عـــام 2007م ،عندمـــا تع َّهـــدت اجلماعـــ ُة
الس ــلفية للدع ــوة والقت ــال بال ــوالء للقاع ــدة،
كان يف منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا ثــاثُ
جماع ــات متطرف ــة ه ــي :اجلماع ــة الس ــلفية
يف املغ ــرب العرب ــي ،وبوك ــو ح ــرام ،واحملاك ــم
اإلس ــامية يف الصوم ــال الت ــي نش ــأت عنه ــا
حركـــ ُة الشـــباب .وميكـــن تفســـير التفتُّـــت
واالنتشـــار يف عـــدد احلـــركات املتطرفـــة
العنيف ــة يف غ ــرب إفريقي ــا ومنطق ــة الس ــاحل
رئيســـن :األول هـــو االنقســـام
بعاملـــن
َ
َ
واآلخـــر هـــو
الفكـــري يف اجلماعـــة األم،
الرغبـــة يف التحـــ ُّرر مـــن أعبـــاء القيـــادة
والتمتُّع باالستقالل يف صنع القرار.

لق ــد أ َّدت املعارض ــة يف القاع ــدة إل ــى ظه ــور
حرك ــة التوحي ــد واجله ــاد يف غ ــرب إفريقي ــا.
وأ َّدت املعارض ــة يف حرك ــة التحري ــر الوطن ــي
ألزواد إلـــى ميـــاد حركـــة أنصـــار الدِّيـــن.
قـــدر
وحاولـــت الكتيبـــة (املقنَّعـــة) ممارســـ َة
ٍ
مـــن االســـتقالل النســـبي ،وغ َّيـــرت اســـمها
إل ــى (املو ِّقع ــون بال ـ َّـدم) ،وحتالف ــت م ــع بع ــض
أعض ــاء حرك ــة التوحي ــد واجله ــاد يف غ ــرب
ـي
إفريقي ــا لتش ــكيل كتيب ــةِ املرابط ــن الت ــي بق ـ َ
متأرجحـــا بـــن تنظيمـــي القاعـــدة
انتماؤهـــا
ً
وداع ــش .وانقس ــمت حرك ــة بوك ــو ح ــرام إل ــى
فصيلـــن ألســـباب عقائديـــة فكريـــة تتعلَّـــق
َّ
شـــك أن هـــذه
باســـتهداف املدنيـــن .وال
ِ
االنقســـامات تـــؤ ِّدي إلـــى مواجهـــات عنيفـــة
بـــن اجلماعـــات للســـيطرة ،وتعـــزِّز حالـــ َة
ال َعـــداء الفكـــري بينهـــا.

ُقواهـــا ومواردهـــا يف معركتهـــا مـــع القـــ َّوات
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ج) ِنقاط االنطالق:
تكشـــف الدراســـ ُة ً
أيضـــا عـــن إســـتراتيجية
ـات اإلرهابيــة بالتن ُّقــل
جديــدة تط ِّبقهــا اجلماعـ ُ

عبـــر املناطـــق النائيـــة امله َملـــة يف الســـاحل،
واس ــتخدامها نِق ـ َ
للهجم ــات ،بع ــد
ـاط انط ــاق َ
تخلِّيه ــا ع ــن مح ــاوالت الس ــيطرة عل ــى امل ــدن

واملراك ــز احلضري ــة ،حي ــث تُس ــتخ َدم قواعــ ُد

يف املناطـــق الريفيـــة والصحراويـــة ملهاجمـــة
املــدن ،ومراكــز التج ُّمعــات الســكانية الكبــرى.
استشراف المستقبل

يف محاولــة الستشــراف مســتقبل التنظيمــات

اإلرهاب َّية يف منطقة الســاحل ،تشــير الدراسـ ُة
إلــى أن هــذه اجلماعـ ِ
ـات تعمــل يف املنطقــة منذ
التســعينيات امليالديــة ،وعلــى الرغــم من جهود
بعضهــا مــن الســيطرة
منــع انتشــارها ،مت َّكــن ُ
علــى مناطـ َق شاســعة ،مثلمــا حــدث يف شــمال
مالــي عــام 2012م ،وشــمال شــرق نيجيريــا
عــام 2014م .وكان الــر ُّد األولــي عســكر ًّيا إلــى
ـات دول الســاحل،
حــدٍّ كبيــر ،إذ مت َّكنــت حكومـ ُ

مبســاعدة احللفــاء الغربيــن واإلقليميــن،
مــن طــرد هــذه اجلماعــات مــن جميــع املــدن
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الكبــرى ،ود َّمــرت معظــم أســلحتها الثقيلــة.

ِ
النجاحــات
تصحــب هــذه
ومــع ذلــك ،لــم
َ

العســكري َة عــودةُ إدارة احلكومــة إلــى املناطــق

احملــررة! وغال ًبــا مــا كانــت اجليـ ُ
ـوش اإلفريقيــة
َّ

وحلفاؤهــا غي ـ َر قادريــن علــى اســتعادة األمــن
يف الريــف ،أو حتــى يف ضواحــي بعــض املــدن.

تدف ــع التح ــوالت يف البيئ ــة
اجليوإس ــتراتيجية يف غرب ــي إفريقي ــا
ووس ــطها نح ــو تقوي ــة اجلماع ــات
اإلرهابي ــة الت ــي تس ــتفيد م ــن بع ــض
القواس ــم املش ــتركة م ــع احل ــركات
االنفصالي ــة يف املنطق ــة.

املســتم َّرة علــى العواصــم والبلــدات احمللِّيــة
ِ
القــوات احلكوميــ َة علــى إعطــاء األولويــة
للحاميــات والكمائــن األمنيــة ،والتخلِّــي عــن

املناطــق الريفيــة والصحراويــة الشاســعة.
ومـــع ذلـــك ال تنجـــح املليشـــيات اإلرهابيـــة
دائ ًمـــا يف تعزيـــز وجودهـــا ،فقـــد أخفقَـــت
مح ــاوالت جبه ــة أنص ــار الدِّي ــن يف احلص ــول
علـــى حاضنـــة محلِّيـــة جنـــوب مالـــي ،علـــى
ط ــول احل ــدود م ــع س ــاحل الع ــاج .وجنح ــت
الســـلطة املركزيـــة يف دمـــج هـــذه املناطـــق،
ومت َّكنـــت مـــن القبـــض علـــى أعضـــاء هـــذه
اجلماعـــة.
وختامـــا :تدعـــو الدراســـ ُة إلـــى عـــدم
ً

وقــد ســمح اســتمرا ُر غيــاب الدولــة ،وال سـ َّيما

التســـ ُّرع إلـــى إصـــدار أحـــكام بشـــأن نهايـــة

احلــدود بــن مالــي والنيجــر ووســط مالــي،

اإلفريقـــي ،فليـــس ســـ ًّرا أن تفكيـــك داعـــش

وتك َّيفــوا مــع الوضــع اجلديــد بعــد االنســحاب

املقاتلـــن اإلرهابيـــن األجانـــب الذيـــن قـــد

يف املنطقــة احمليطــة ببحيــرة تشــاد ،علــى طول

اجلماعـــات اإلرهابيـــة يف منطقـــة الســـاحل

ســمح للمتطرفــن بتوســيع انتشــارهم هنــاك،

يف العـــراق وســـوريا أ َّدى إلـــى ظهـــور

مــن املناطــق احلضريــة حتــت ضغــوط أمنيــة

يـــؤ ِّدي انتقالهـــم إلـــى إفريقيـــا إلـــى إشـــعال

وعســكرية حكوميــةُ .
هجماتُهــم
وتبِــر
َ

اجلبهـــة اإلفريقيـــة .وأوردت الدراســـ ُة أبـــر َز

اســـتنتاجها عنـــد النظـــر يف مســـتقبل
االجتاهـــات التـــي ميكـــن
ُ
التنظيمـــات اإلرهابيـــة ،وال ســـ َّيما تنظيـــم القاعـــدة يف منطقـــة
الســـاحل ،وهـــي:

الدولــي للتطــرف العنيــف :لي ــس هن ــاك ش ـ ٌّ
ـك
● توطـ ُـن الطا َبــع َّ
َ
ُنشـــئ حاضنـــ ًة
يف أن فكـــرة توطـــن التطـــرف العنيـــف ميكـــن أن ت

اجتماعيــة ومصــاد َر دعــم؛ لتعزيــز وجــود هــذه اجلماعــات واســتمرارها،
وال سـ َّيما يف ظـ ِّل زيــادة التجنيــد احمللِّــي يف صفــوف التنظيمــات اإلرهابيــة

منــذ عــام 2013م؛ إذ غــادر عــد ٌد كبيــر مــن األجانــب ،وال سـ َّيما التونســيني
واجلزائري ــن ،ش ــما َل مال ــي إل ــى ليبي ــا.

● تعزي ــز تواص ــل جماع ــات التط ــرف العني ــف م ــع اجلماع ــات العنيف ــة
الدوليـــة
احمللي ــة :وهـــو
تواصـــل يعتمـــد علـــى أن عســـكرة القـــوات َّ
ُ

للســـاحل اإلفريقـــي ســـتظل علـــى مـــدار ســـنوات مقبلـــة ،وأن القـــوى

األجنبي ـ َة ج ــاءت للبق ــاء يف الصح ــراء والس ــاحل ،لي ــس حملارب ــة اإلره ــاب

فحس ــب؛ ب ــل لتحقي ــق أه ـ ٍ
ـداف أخ ــرى ،وم ــن ذل ــك الوص ــو ُل إل ــى امل ــوارد

اجلماعـــات املتطرفـــة
الطبيعيـــة الغنيـــة للمنطقـــة ،وهـــو مـــا تســـتخدمه
ُ

وأساس ــا عقائد ًّي ــا للتجني ــد ،وجذ ًب ــا
العنيف ــة ليك ــو َن مس ـ ِّو ًغا فكر ًّي ــا للحرك ــة،
ً

لش ــركا َء محلي ــن س ــواءٌ م ــن املتم ِّردي ــن أو جماع ــات اجلرمي ــة.

● االنتمــاء املتصـ َّـور إلــى اخلالفــة االفتراضيــة :تهت ـ ُّم رســائ ُل جماعــات التطــرف

ـذب اهتمام ــات اجلماع ــات العِ رقي ــة املتن ِّوع ــة باالعتن ــاء بفك ــرة العدال ــة والظل ــم،
ولتج ـ َ

وه ــذا يعن ــي يف جوه ــره أن ُحل ــم اخلالف ــة ه ــو احل ــل.

العدد الثالث  -مايو 2020

العني ــف ع ــاد ًة مبحارب ــة م ــا يسـ ـ ُّمونه الع ــد َّو االس ــتعماري اجلدي ــد ال ــذي ينه ــب
لتناســـب الســـياقات احمللِّيـــة،
ثـــ َروات إفريقيـــا ،وتعـــدِّل خطاباتهـــا (ســـردياتها)
َ
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دراسات

وسائل التواصل االجتماعي
وتمويل اإلرهاب
نقاط الضعف وكيفية تعاون القطاعين العام والخاص

أسرة التحرير
ُت ِّكـــــن وســـــــائل التواصــــــــــل االجتماعــــي مستخدميهـــــا
مــن القيــام باملهــا ِّم املرهقــة بســهولة أكبــر ،وســرعة أعلــى،
وتكلفـــة أقـــل .ومـــن املجـــاالت التـــي يظهـــر فيهـــا هـــذا
األث ــر لوس ــائل التواص ــل االجتماع ــي جمــ ُع التبرع ــات؛
بعـــض خبـــراء إنفـــاذ القانـــون أن لوســـائل
إذ الحـــظ
ُ
ً
التواصـــل االجتماعـــي قـــدرة كبيـــرة جـــ ّدًا علـــى
إقام ــة ح َم ــات جلم ــع األم ــوال ،تف ــوق بكثي ــر جمــ َع
التبرع ــات يف أط ــراف الش ــوارع وأماك ــن العب ــادة.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تزايـــد املخـــاوف بشـــأن
احتمـــال إســـاءة اســـتخدام هـــذه الوســـائل يف
جمـــع التبرعـــات ألغـــراض إجراميـــة ،ومنهـــا
متويـــ ُل اإلرهـــاب؛ ألنهـــا تتيـــح الوصـــو َل
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الف ــوري إل ــى نط ــاق جغ ــرايف واس ــع ،م ــع ق ــدرة تقني ــة عل ــى إخف ــاء
ُهوي ــة املس ــتخدم ،وه ــذا يعن ــي س ــهول َة متوي ــل اجلماع ــات اإلرهابي ــة
دون مغـــادرة أماكنهـــم!
ه ــذه الفرضي ــات اس ــتعرضتها الدراس ــة الص ــادرة ع ــن املعه ــد امللك ــي
للخدم ــات املتح ــدة لدراس ــات األم ــن والدف ــاع ( )RUSIيف بريطاني ــا
بعنـــوان "وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ومتويـــل اإلرهـــاب :مـــا هـــي
نقـــاط الضعـــف وكيـــف يتعـــاون القطاعـــان العـــام واخلـــاص بشـــكل
أفض ــل؟
وتشــير الدراســة التــي كتبهــا تــوم كتينــج مديــر مركــز دراســات اجلرائــم
املالي ــة واألم ــن باملعه ــد ،وفلورن ــس ك ــن زميل ــة أبح ــاث يف املرك ــز إل ــى
الدعــوات التــي تلقَّتهــا كثيــر مــن شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي
صنَّـــاع السياســـة ملنـــع احملتـــوى املتطـــرف واإلرهابـــي ،ومنـــع
مـــن ُ

املنصـــات .فقـــد
املتطرفـــن مـــن اســـتخدام
َّ
قدم ــت املفوضي ــة األوروب َّي ــة الئح ــة مقترح ــة

ملن ــع نش ــر احملت ــوى اإلرهاب ــي عب ــر اإلنترن ــت،
وف ــرض غرام ــات مالي ــة عل ــى م ــن يتلـ ـ َّكأ يف
من ــع احملت ــوى يف م ـ َّـدة زمني ــة مح ــددة .وتق ــوم

ش ــركات التواص ــل االجتماع ــي باس ــتثمارات

كبي ــرة يف بن ــاء الق ــدرات الت ــي تقض ــي عل ــى
احملت ــوى املتط ــرف واإلرهاب ــي ،وتعم ــل عل ــى

إزال ــة املجموع ــات واألف ــراد الذي ــن ينتهك ــون
شـ َ
ـروط خدمته ــا.

ويُعنــى موضوعنــا هــذا بقضيــة متويــل اإلرهــاب

بواســـطة وســـائل التواصـــل االجتماعـــي،
والتعـــاون احلالـــي واحملت َمـــل بـــن القِ طاعـــن
واخلـــاص ألغـــراض مكافحـــة متويـــل
العـــا ِّم
ِّ
اإلره ــاب ،عل ــى م ــا ُذك ــر يف دراس ــة س ــابقة

أجرتهـــا الشـــبكة العامليـــة لألبحـــاث عـــن

اإلرهـــاب والتقنيـــة ( .)GRNTTإن الدعايـــة
املتطرفـــة ليســـت الطريقـــ َة الوحيـــدة التـــي
االجتماعـــي ،بـــل تشـــمل املخاطـــر األخـــرى

جمـ َع األمــوال وحتويلهــا ،وقــد تفاقمــت بســبب

وسائل التواصل والعطاء الخيري

تتعـــرض األعمـــال اخليريـــة وح َمـــات جمـــع
التبرعـــات إلســـاءة اســـتخدام متكـــرر مـــن
قِ َب ــل جه ــات وأف ــراد بتموي ــل اإلره ــاب ،وق ــد
أُديـــ َن كثيـــ ٌر مـــن األشـــخاص بتُ َهـــم تتعلـــق
بتمويـــل اإلرهـــاب بعـــد أن نفَّـــذوا ح َمـــات
جم ــع تبرع ــات ودع ــم قوافـ ـ َل إنس ـ ٍ
ـانية عل ــى
موق ــع التواص ــل االجتماع ــي (تويت ــر) .ومن ــذ
وق ــت طوي ــل اعترف ــت بع ــض اجله ــات بإس ــاءة

واإلرهـــاب ،ومـــن ذلـــك مجموعـــة العمـــل
املعنيـــة باإلجـــراءات املاليـــة ( )FATFالتـــي

أوصـــت مبراجعـــة القوانـــن واللوائـــح التـــي
حتكــم املنظمــات غيــر الربحيــة؛ لئـ َّـا حتــدثَ
إســـاءة اســـتخدام لتمويـــل اإلرهـــاب.

وهنـــاك عـــدد مـــن األمثلـــة علـــى التمويـــل
اجلماعــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي،

شـــجع املؤيـــدون علـــى التبـــ ُّرع باســـتخدام
إذ يُ َّ
ال ُعم ــات املش ـفَّرة  .cryptocurrencyوتش ــير

جهــات أمنيــة إلــى أنــه قــد يــزداد االعتمــاد علــى

ال ُعم ــات املشــفَّرة يف ح ــال كان ــت اجلماع ــات

اإلرهابيــة كداعــش تنشــط بطريقــة ال مركزيــة؛

ألنهــا تفتقــر إلــى املــوارد التــي متتلكهــا عندمــا

الح ــظ
تك ــون مس ــيطرة عل ــى األراض ــي .ول ــم يُ َ

إلـــى اآلن وجـــو ُد ح َمـــات شـــعبية جلمـــع
التب ُّرعـــات عـــن طريـــق ال ُعمـــات املشـــفَّرة،
عل ــى وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي ،ويُتو َّق ــع

أن ت ــزداد املخاط ــر يف ح ــال أطل ــق (فيس ــبوك)

ُعملتَـــه املشـــفَّرة الليبـــرا ( )’Libraأو امليـــزان

الت ــي أعل ــن عنه ــا أخيــ ًرا.

العدد الثالث  -مايو 2020

يســـتغل بهـــا اإلرهابيـــون شـــبكات التواصـــل

ظهـــور ح َمـــات التمويـــل اجلماعـــي علـــى
اإلنترن ــت ،واالندم ــاج َّ
املط ــرد للتقني ــة املالي ــة
نصـــات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.
يف مِ َّ
ومــع ذلــك ،فــإن توظيــف اإلنترنــت يف عمليــات
املنظم ــات اإلرهابي ــة ،وعل ــى رأس ــها عملي ــات
فرصــا
التمويــل ،يوفــر جلهــات إنفــاذ القانــون
ً
للحص ــول عل ــى معلوم ــات اس ــتخبارية أكب ــر،
ثـــم تعطيـــل املؤامـــرات اإلرهابيـــة .ومـــع
األهميـــة املعتـــ َرف بهـــا لوســـائل التواصـــل
االجتماعـــي يف مكافحـــة اإلرهـــاب ،لـــم
يح ـ َ
ـظ توظيفه ــا يف مكافح ــة متوي ــل اإلره ــاب
باالهتمـــام املطلـــوب!

اســتخدام مؤسســات خيريــة لتعزيــز التطــرف
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دراسات

وهنــاك مصــد ُر قلـ ٍـق آخـ ُر وهــو األمــوال التــي
ق ــد ِ
يكس ــبها اإلرهابي ــون م ــن اإلعالن ــات ذات
العالم ــات التجاري ــة الكبي ــرة ،حت ــت مقاط ــع

الفيدي ــو الش ــهيرة عل ــى  ،YouTubeإذ كش ــف
حتقيـــق أجرتـــه صحيفـــة التاميـــز يف عـــام
 ،2017ظهــو َر إعالنــات لشــركات كبيــرة منهــا:

مرســيدس بينــز ،وويتــروز ،ومــاري كــوري ،يف
مش ــاركات ملجموع ــات مييني ــة متطرف ــة أد َّرت

ٍ
عائـــدات ماليـــ ًة ضخمـــة وف ًقـــا للتحقيـــق.
إضافـــة إلـــى ذلـــك ،تُتيـــح ميـــزة (الدردشـــة
الفائقـــة) علـــى  YouTubeللمســـتخدمني

جمـــ َع األمـــوال بواســـطة املشـــتركني الذيـــن
يدفعـــون مقابـــ َل اإلجابـــة عـــن أســـئلتهم.

ـــت أن
ووف ًقـــا لتحقيـــق  ،BuzzFeed 2018ثبَ َ

هـــذا منـــوذ ٌج مربـــح لشـــخصيات بـــارزة مـــن

اليمـــن املتطـــرف والقوميـــن البِيـــض ،وهـــو
نقطـــة ضعـــف ميكـــن أن تســـتغلها بعـــض
اجلهـــات الســـ ِّيئة.
الدولية
االعتراف بالمعايير َّ

منــذ عــام  2001أصبــح متويــل اإلرهــاب
جرميـ ًة علــى مســتوى املنظمــات العامليــة ،وفـ َق
قــرارات مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة،
وتنفيــذ التشــريعات احملليــة .وقــد أصــدر
ٍ
توصيــات وتوجيهــات
املالــي
فريــ ُق العمــل
ُّ
محــدد ًة بشــأن متويــل اإلرهــاب منــذ عــام
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 2001إلــى القِ طــاع اخلاضــع للمنظمــة ،ومنهــا
املصــارف (البنــوك) وشــركات ِخ ْدمــات املــال.
وتخضــع جميــع اجلهــات اللتزامــات صارمــة
لإلبــاغ عــن أيِّ نشــاط مشــبوه يتعلــق بتمويــل
اإلرهــاب أو املخاطــرة بغرامــات كبيرة .وكذلك
املنظمــات واملؤسســات اخليريــة املصنَّفــة علــى
أنهــا ُعرضــة لإلســاءة ومتويــل اإلرهــاب،
فإنهــا تخضــع ً
أيضــا للتدقيــق والرقابــة لتقليــل
اخلطــر إلــى احل ـ ِّد األدنــى.
والخاص
العام
طاعين
تعاون ِ
ِّ
ِّ
الق َ

نصــات وســائل التواصــل
مــع توظيــف مِ َّ
االجتماعــي يف تســهيل متويــل اإلرهــاب ،جنــد
ـعي
االلتــزام بتطبيــق العقوبــات َّ
الدوليــة والسـ َ
لتحديــد نشــاط التمويــل وتعطيلــه أقــلَّ
وضوحــا مــن القِ طاعــات األخــرى التــي يلجــأ
ً
إليهــا اإلرهابيــون لتســهيل جمــع األمــوال،
كاملصــارف واملؤسســات اخليريــة .لذلــك
ليــس مــن املســتغ َرب أن تشــي َر املقابــات التــي
أُجريَــت مــع شــركات التواصــل االجتماعــي
ووكاالت إنفــاذ القانــون املكلَّفــة حتديـ َد متويــل
اإلرهــاب وتعطيلَــه ،إلــى أن املشــاركة يف كثيــر
مــن األحيــان تكــون ر َّد فعــل مــن كال اجلانبــن،
وال تتطــور إال عنــد إجــراء حتقيــق يف قضيــة
إرهــاب .ويبــدو أن الســلطات األمنيــة تشــدِّد
علــى الدعايــة اإلرهابيــة أكثــر مــن إمكانــات
وســائل التواصــل االجتماعــي يف متويــل
اجلماعــات اخلاضعــة للعقوبــة.

تتبايــن ال َعالقــة بــن القِ طاعــن العــا ِّم
ـاص بــن بلـ ٍـد وآخــر ،ومــن امله ـ ِّم إدراك
واخلـ ِّ
أنــه يف كثيــر مــن األحيــان قــد ال يكــون هــذا
النــوع مــن التفاعــل قابـ ًـا للتطبيــق يف البلــدان
األقــ ِّل دميقراطيــة.

وكان دعــا مؤمتــر باريــس (ال مــا َل مــن
أجــل اإلرهــاب) يف أبريــل  2018إلــى تعــاون
ً
نشــاطا بــن قطــاع التقنيــة عمو ًمــا،
أكثــر

خصوصــا،
ومنصــات التواصــل االجتماعــي
ً
َّ
وحــدات االســتخبارات املاليــة ووكاالت
وبــن َ

إنفــاذ القانــون واالســتخبارات؛ ملكافحــة
َ
مبــادئ
متويــل اإلرهــاب .ودعــا إلــى اعتمــاد

توجيهيــة قويــة لعمليــات التمويــلِ ،
ٍ
وخ ْدمــات
الدفــع ،وإرشــادات املجتمــع .وملَّــا كانــت وســائل
التواصــل االجتماعــي تس ـ ِّهل االتصــا َل العابــر

للحــدود ،فــإن هــذا يعنــي حتم َّيــ َة التعــاون

املشــترك بــن وكاالت إنفــاذ القانــون الوطنيــة
الدوليــة؛ لتعطيــل
ووكاالت مكافحــة اإلرهــاب َّ
نشــاط جمــع التب ُّرعــات الــذي تتيحــه وســائل
التواصــل االجتماعــي.
التوصيات

يبــدو انخــراط شــركات وســائل التواصــل
االجتماعــي يف عمليــات مكافحــة متويــل
اإلرهــاب َّ
أقــل قــو ًة مــن مشــاركة القِ طاعــات
األخــرى ،كاجلمعيــات اخليريــة التــي ســ َّهلت

جمـ َع التب ُّرعــات .هــذا املوقــف يتطلَّــب التدقي َق

مــن الهيئــات املكلَّفــة تنفيــ َذ نظــام مكافحــة
متويــل اإلرهــاب العاملــي وتقييمــه .لذلــك

تتضمــن
علــى صانعــي السياســة تأكيــ ُد أن
َّ
ٍ
معلومــات وافيــ ًة ،مثــل :عناويــن
العقوبــات
البريــد اإللكترونــي ،وعناويــن  ،IPوغيرهــا مــن

ُقدِّمــت ثمانــي توصيــات ملســاعدة صانعــي

معلومــات ميكــن أن تدعـ َم تنفيــذ العقوبــات من

علــى املشــاركة بنشــاط أكبــر وتعــاون أجــدى

كانــت املعلومــات التــي تقدمهــا احلكومــات

الدولية بشــأن تهديد اســتخدام وسائل
الوكاالت َّ
التواصــل االجتماعــي لتمويل اإلرهــاب ،وضمان
تزويــد الــوكاالت املَعن َّيــة بالقــدرات الالزمــة

للتحقيــق يف وســائل التواصــل االجتماعــي.

السياســات وشــركات التواصــل االجتماعــي

قِ َبــل شــركات التواصــل االجتماعــي .فكلمــا

يف حتديــد طــرق متويــل اإلرهــاب وتعطيلــه:
تُ َ
ــدرك األهميــة السياســية لتمويــل مكافحــة

ً
تفصيــا عــن الكِ يانــات املَعن َّيــة ،كان
أكثــ َر
اخلــاص أكثــ َر كفايــ ًة يف االمتثــال
القطــاع
ُّ
لتطبيــق اجلــزاءات.

اإلرهــاب بالتعبيــر بوضــوح عــن أولويــات

 - 4علــى شـــــركات وســـــــــائل التواصــل

الواليــات القضائيــة اخلارجيــة ،لضمــان جمــع

مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة،

االجتماعــي التح ُّكــم بصرامــة أكبــر يف

األدلــة الالزمــة يف الوقــت املناســب .وهــذا

ومجموعــة العمــل املعنيــة باإلجــراءات املاليــة

الوظائــف؛ لضمــان تعطيــل متويــل اإلرهــاب

مــن شــأنه أن يشــج َع ً
أيضــا علــى اتِّبــاع نهــج

االجتماعــي.

 - 1علــى شــــــركات التواصــــــل االجتماعــي أن

الدوليــة
 - 7ينبغــي لــوكاالت إنفــاذ القانــون َّ
مثــل اإلنتربــول  Interpolويوروبــول

Europol

أن تســ ِّه َل تطويــر إجــراءات تشــغيل قياســية
جديــدة للتحقيــق واملقاضــاة؛ للتعامــل مــع
الســحابية يف
مشــ ِّغلي اخلــوادم ،واخلِ ْدمــات َّ

( ،)FATFيف سياســاتها وخُ ططهــا وتقاريــر
الشــفافية.

عبــر املقاطــع املصـ َّورة (الفيديــو) علــى وســائل

التواصــل االجتماعــي ،أو اإلعالنــات ذات

منســق َدول ًّيــا الســتخدام وســائل التواصــل
َّ

يتعــن علــى شــركات وســائل التواصــل
-2
َّ

العالمــات التجاريــة ،ومدفوعــات احملادثــات
الفائقــة (.)Super Chat

 - 8يجــب علــى صانعــي السياســة تشــجي ُع

بنــاء (شــراكات) جديــدة ،واالســتفادة مــن

املختصــن وواضعـــــي السياســات
 - 5علــى
ِّ

ـاص؛
القائــم منهــا بــن القِ طاعــن العــا ِّم واخلـ ِّ

االجتماعــي املع َّرضــة خلطــر االســتغالل،

حتديــثُ شــروط اخلدمــة ومعاييــر املجتمــع؛

الدولــي
وجترميــه ،مبــا يتفــق والقانــون َّ

أشــكال وســائل التواصــل االجتماعــي،

واملعاييــر املعمــول بهــا عامل ًّيــا ،واإلجــراءات

ومخت ِلــف مواطــن الضعــف يف متويــل اإلرهــاب

اخلاصــة بشــركات التواصــل االجتماعــي.
َّ

التــي يطرحونهــا ،واالعتــراف بأنــواع مختلفــة

أخي ـ ًرا ،مــع أنــه ال ينبغــي املبالغــة يف التهديــد
احلالــي لعمليــات التمويــل يف وســائل التواصــل

ُثبــت شــركات التواصــل
 - 3يجــب أن ت َ

املنصــات املتاحــة ،والطــرق املختلفــة
مــن
َّ
التــي ميكــن للمم ِّولــن اإلرهابيــن إســاءة

االجتماعــي ،يبقــى مــن امله ـ ِّم مراقبــة تط ـ ُّوره

االجتماعــي بوضــوح أنهــا تعــي وتط ِّبــق

اســتخدامها.

علــى االبتــكار ،واهتمامهــم بالتقنيــات اجلديدة

العقوبــات املناســبة ،ويف الوقــت نفســه يجــب

 - 6على صانعي السياســة تشــجي ُع التعاون بني

لتعزيــز أهدافهــم.

التــي تتعــارض مــع قــرارات مجلــس األمــن

الدولــي ،والعقوبــات ذات الصلــة.
َّ

وتت ُّبعــه يف ضــوء قــدرة اإلرهابيــن الواضحــة
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لإلشــارة صراحــ ًة إلــى متويــل اإلرهــاب

جتنُّــب التعميــم ،والتمييــز الواضــح بــن

لضمــان جنــاح جهــود مكافحــة متويــل اإلرهاب
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آراء

الشبكـــــة
المظلمة لإلرهاب
د .محمد يزيد بن ذو القبلي

يســتخدم اإلرهابيــون واجلماعــات املتشـدِّدة اإلنترنــت لتعزيــزِ أفكارهــم ،ومتجيــدِ أفعالهــم ،ودعـ ِـم عمليــات التجنيــد ،وبــثِّ
ـبكات
احملتــوى الداعــي إلــى العنــف ،وتســهيلِ طــرق االتصــال ،وتدريـ ِـب املجنَّديــن علــى إخفــاء ُهو َّياتهــم .وقــد اسـتُخدمت الشـ ُ

وكاالت إنفــاذ القانــون يف جميــع أنحــاء
االجتماعيــة لنشــر الدعايــة واخلــوف والهلــع ،ورســائل التهديــد اإلرهابــي .وتقــوم
ُ

العالــم مبراقبــة محتــوى املــواد واالتصــاالت يف العالــم الســيبراني؛ لضمــان عــدم اســتخدامها ألغــراض غيــر قانونيــة .لكـ َّـن من

املؤســف أن اإلرهابيــن جنحــوا يف االحتيــال علــى رقابــة وكاالت إنفــاذ القانــون ،باللجــوء إلــى الشــبكة املظلمــة .وينبغــي علــى
هــذه الــوكاالت أن تتي َّقــن مــن أن مســؤوليها علــى درايــة بأحــدث التقنيــات ،ومنهــا طريق ـ ُة عمــل الشــبكة املظلمــة؛ ملكافحــة
اإلرهــاب ومكافحــة متويلــه.

خطر حقيقي

خط ًرا حقيق ًّيا .وال ميكن التقلي ُل من
شأن التهديدات ال َّر ْقمية وجرائم

العاديــة .ونظــ ًرا إلــى عــدم فهرســة

والتجسس
ومنها عمليات التعقُّب
ُّ

محــدد
يكــو َن لــدى الشــخص عنــوا ٌن
َّ

َّ
الشبكات املظلمة
تتخطى
ميكن أن
ُ
( )Dark Webالرقاب َة واإلشراف

احلاسوب املرتبطة بالشبكة املظلمة،

توج َد مست ًوى
القانون ،وميكنها أن ِ
أعلى إلخفاء ُهو َّية املستخدِ مني.
وتُ َعد ح َمالت التدريب والتوعية
حاج ًة ضرورية لضمان جاهزية

عبر اإلنترنت ،واالختراق واالحتيال
ً
الهجمات
وصول إلى
وسرقة ال ُهو َّية،
َ
على البنية التحتية احليوية.
إن الشــبكة املظلمــة املعروفــة ً
أيضــا

واملتابعة من طرف وكاالت إنفاذ

جميع وكاالت القانون على أعلى

املستويات للتعامل مع تهديدات العالم
ال َّر ْقمي احلديث التي تُ َع ُّد اليوم

باســم الشــبكة اخلفيــة ،هــي جــزءٌ مــن

اإلنترنــت ،ال تُفهــ َرس وال تُــدرج يف
محــركات البحــث ،وال ميكــن الوصــول

إليهــا مــن طريــق متص ِّفحــات اإلنترنــت

املــوا ِّد علــى الويــب املظلمــة ،يجــب أن
موقــع املــوارد بطريقــة دقيقــة للوصــول

إلــى الصفحــة املطلوبــة.

وعلــى خــاف االســتخدام العــادي

لإلنترنــت ،الــذي مــن الســهل فيــه
ُ
اكتشــاف عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت
اخلــاص بــك ِّل حاســوب أو جهــاز ذكــي،

ُتــدِ ث الشــبكة املظلمــة مســت ًوى أعلــى

مستشار يف مكافحة اإلرهاب ،أستاذ القانون يف كلية أحمد إبراهيم ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزيا .
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إلخفــاء ُهو َّيــة املســتخدِ مني ،كعنــوان بروتوكــول
اإلنترنــت لــك ِّل حاســوب أو جهــاز ذكــي تصــل

إذ كثيــ ٌر مــن األنديــة االجتماعيــة متــا ٌح علــى
الشــبكة املظلمــة ،مــن ذلــك نــادي ِّ
الشــطرجن،
وشــبكة التواصــل االجتماعــي علــى غِ ــرار

يف الشــبكة التــي تتألــف مــن رمــز احلاســوب

ومشــروع اإلنترنــت غيــر املرئــي .وقــد طــ َّور

الرقابــة احلكوميــة الصارمــة ،وجتنُّــب االضطهاد

نشــره علــى جهــاز حاســوب مســتخ َدم.

املخبريــن الذيــن يرغبــون يف الكشــف عــن

اجلــواب علــى
الشــبكة املظلمــة؟ يعتمــد
ُ
القانــون الســائد يف البــاد؛ ففــي كثيــر مــن

ـب
اخلاصــة بتقنيــة التحقيــق يف الشــبكة مكتـ َ
َّ
التحقيقــات االحتــادي بنشــر تقنيــة التحقيــق

ٌ
تشــويش
إلــى الشــبكة املظلمــة ،إذ يحــدث
خــاص،
يف اإلنترنــت باســتخدام متص ِّفــح
ٍّ
ٍ
وشــبكات مثــل مشــروع أونيــون راوتينــغ،

(فيســبوك) .ويتيــح التصفُّح املجهول لألشــخاص
يف البلــدان التــي تعانــي القمــع ،التحايــ َل علــى

الــذي تســ َّبب يف إرســال عنــوان بروتوكــول
اإلنترنــت إلــى جهــاز حاســوب حكومــي عنــد

مختب ـ ُر األبحــاث البحريــة بالواليــات املتحــدة

بســبب األنشــطة عبــر اإلنترنــت ،ومســاعدة

ولكــن هــل مــن املمكــن حظــ ُر الوصــول إلــى

املســتعرض اخلــاص (مشــروع أونيــون
هــذا
َ

راوتينــغ) وقــام بتمويلــه يف التســعينيات مــن
القــرن العشــرين ،بوصفــه أدا ًة للتهــ ُّرب عبــر
ً
متويــا بنســبة %60
وحصــل
اإلنترنــت،
َّ

تقري ًبــا مــن وِ زارتــي اخلارجيــة والدفــاع.

إن شــبكة اإلنترنــت املظلمــة تُتيــح لعا َّمــة

النــاس شــرا َء األســلحة الناريــة ،وجــوازات
الســفر ،و ُر َخــص القيــادة ،وبطاقــات ال ُهو َّيــة،

وبيانــات الرعايــة الصحيــة ،وأرقــام بطاقــات
االئتمــان والضمــان االجتماعــي ،واملــواد
اإلباحيــة ،بســهولة نســبية .وبســبب إخفــاء

ال ُهو َّيــة تُســتخ َدم الشــبكة املظلمــة لشــراء

بيانــات االعتمــاد املســروقة لالشــتراك،

وحســابات نيتفليكــس املخت َرقــة .وتقـدِّم ً
أيضــا
كثيـ ًرا مــن اخلِ ْدمــات غيــر القانونيــة ،بــد ًءا مــن

االختــراق وانتهــاء باالغتيــال.
ويف مـ َّرة واحــدة ،اجتذبــت ســو ٌق عامليــة تسـ َّـمى

"طريــق احلريــر" عبــر اإلنترنــت يف الشــبكة
املظلمــة أكثـ َر مــن مئــة ألــف مســتخدم ،أجـ َروا

أكثـ َر مــن مليــون صفقــة ،تقـ َّـدر قيمتُهــا بزُهــاء

 1.2مليــار دوالر مــن املبيعــات العامليــة مــن

بائعــن يف أكثــر مــن عشــر دول ،قبــل أن
تغلقَهــا الســلطات.
آخر
وجه َ

وتعمــل تقنيــة تعميــة اإلنترنــت املظلمــة
(التشــفير) علــى توجيــه بيانــات املســتخدِ مني
عبــر عــدد كبيــر مــن اخلــوادم الوســيطة التــي

حتمــي ُهو َّيــة املســتخدم وتُخفيهــا .وال ميكــن
فـ ُّ
ـك تشــفير املعلومــات املنقولــة إال مــن طريــق

العقــدة اآلتيــة (احلاســوب) ،مــا يــؤ ِّدي يف

النهايــة إلــى عقــدة اخلــروج .وهــذا يجعــل مــن
الصعــب إعــادةَ إنشــاء مســار العقــدة مثلمــا
ٍ
طبقــة إلــى طبقــة.
ُشــ ِّفرت املعلومــات مــن

ونظــ ًرا لهــذا التشــفير املتقــدِّم ،ال تســتطيع
مواقــ ُع اإلنترنــت تت ُّبــ َع عنــوان بروتوكــول
اإلنترنــت ،أو حتديــد املوقــع اجلغــرايف

ملســتخدميها ،وكذلــك ال يتمكــن املســتخدمون
مــن تت ُّبــع معلومــات مماثلــة عــن املضيــف.
مواجهة التهديد

البلــدان ال ي َعـ ُّد الوصــول إلــى الشــبكة املظلمــة
غيــ َر قانونــي مــن تلقــاء نفســه ،علــى ِغــرار

املواقــع العاديــة ،إذ تقــدِّم الشــبكة املظلمــة
عــد ًدا مــن اخلِ ْدمــات املســموح بهــا .ومــع ذلــك،

فــإن الوصــول إلــى مواقــع اإلنترنــت غيــر

القانونيــة غيــر مســموح بــه يف القانــون ،مثــل:

والقرصنــة،
املواقــع التــي تــر ِّوج للمخــدِّرات
َ

والبرامــج الضــا َّرة ،واملــواد اإلباحيــة ،فقوانــن
معظــم البلــدان ال مت ِّيــز بــن الشــبكة املظلمــة

واملواقــع العاديــة ،ويخضــع كالهمــا للقانــون
نفســه ،مــع أن التطبيــق أكثــ ُر صعوبــ ًة علــى

الشــبكة املظلمــة.

ِّيــات أخــرى تشــترك ِ
بســمات
وهنــاك حتد ٌ
مماثلــة مــع الشــبكة املظلمــة ،مثــل الشــبكات
اخلاصــة ،وخــوادم املل ِّقــم،
االفتراضيــة
َّ

إن التص ـ ُّو َر العــام بــأن الشــبكة املظلمــة تعمــل

ومقدِّمــي البريــد اإللكترونــي مجهولــي ال ُهو َّيــة

صحيحــا متا ًمــا ،ألن التقنيــة موجــودةٌ ملواجهــة
ً
ذلــك .ففــي حتقيــق خــاص أُجــري عــام 2012م

أي معلومــات تعريــف.
وال تتيــح َّ
وملواجهــة تهديــد اإلرهــاب الســيبراني يجــب

علــى عــدم الكشــف عــن ال ُهو َّيــة بالكامــل ليــس

مكتــب
بعنــوان "عمليــة الطوربيــد" ،اســتخدم
ُ
التحقيقــات االحتــادي األمريكــي طريقــ ًة

تس ـ َّمى "تقنيــة التحقيــق يف الشــبكة" للكشــف
عــن عناويــن بروتوكــول اإلنترنــت لنحــو 25

ـخصا علــى األقــل زاروا مواقـ َع غيــر قانونيــة
شـ ً
علــى الشــبكة املظلمــة .وملتابعــة التحقيقــات
املتعلِّقة بالشــبكة املظلمة يف الواليات املتحدة،

ميكــن ملكتــب التحقيقــات االحتــادي اســتخدا ُم
تقنيــة التحقيــق يف الشــبكة ،ولكـ َّـن ذلــك يَلز ُمــه

مذكــرةُ حتقيــق وحتـ ٍّر .وهكــذا خ َّولــت املذكــرة

واملصــدرِ ،
وخ ْدمــات اإلنترنــت التــي ال حتتفــظ

أن تظـ َّـل أجهــزة األمــن متأهِّ بــة ،وهــذا يشــمل
ضمــانَ التمويــل الــكايف للموظفــن واملعـ َّـدات
والتدريــب ،مــع تشــجيع املواطنــن علــى
اإلبالغ عن أي ســلوك مشــبوه .وســيعود األمر
بالفائــدة الكبيــرة عندمــا يعمــل التحالـ ُـف
الدولــي ،كالتحالــف اإلســامي العســكري
َّ
نصــة
حملاربــة اإلرهــاب ،علــى تطويــر ِم َّ
لتنســيق التدريــب وتبــادل التقنيــة ألغــراض
مكافحــة اإلرهــاب ،بــن الــدول اإلســامية يف
املســتقبل.
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ليــس ك ُّل مــا يف الشــبكة املظلمــة غيـ َر قانونــي،
نصــة علــى اإلنترنــت غيــر منظمــة وغير
فهــي مِ َّ
خاضعــة للرقابــة .وملـَّــا كانــت تتيــح إخفــا َء
ال ُهو َّيــة ،فــإن كثي ـ ًرا مــن متص ِّفحيهــا يشــعرون
بالقــدرة علــى التص ـ ُّرف دون عقــاب؛ ألنــه لــن
ـض عليهــم.
يُقبـ َ
وهنــاك وجــه شــرعي للشــبكات املظلمــة ً
أيضــا،

معلومــات مه َّمــة دون املســاس ب ُهو َّياتهــم.
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الحرب الهجينة
واإلرهاب
اللواء المتقاعد عبد العزيز السويلم
أنواعــا مــن احلــروب ،لــكل نــوع منهــا ِســماتُه مــن حيــث
َعــرف العالــم يف تاريخــه
ً
ـليح والتخطيــط ووضــع اإلســتراتيجيات والتكتيــكات يف مياديــن املعــارك
التسـ ُ
الت كبيــر ًة يف أمنــاط احلــروب،
وغيــر ذلــك .ويف العقــود األخيــرة شــهدنا حتـ ُّـو ٍ
ـزج بــن الوســائل التقليديــة وغيــر التقليديــة ،مــا أ َّدى إلــى اتســاع
وظهــر فيهــا املـ ُ
أيضــا إلــى
الصراعــات يف
مختلــف املياديــن ،وإلــى تنـ ُّـوع أدوات تلــك احلــروب ،وأ َّدى ً
ِ
ـروب الهجينــة التــي زالــت
ـات جديــدة للحــروب ،منهــا احلـ ُ
ظهــور مفاهيـ َم وتطبيقـ ٍ
فيهــا الفواصـ ُـل بــن احلــرب والسياســة ،والصــراع والســام ،والعســكري واملدنــي.
ولعــل أبــر َز مثــال لهــذه احلــروب هــو منــط حــرب التنظيمــات اإلرهابيــة مثــل تنظيــم
القاعــدة ،وتنظيــم داعــش ،التــي ُيعــزى ظهورهــا إلــى أســباب شـ َّتى منهــا الصراعـ ُ
ـات
والعرقيــة والدينيــة ،وانتشــار العوملــة ،واالســتخدام الســلبي ِلتقنيــات
الثقافيــة ِ
التواصــل احلديثــة ،وتوافــر املــوارد وتنوعهــا ،إضافــة الــى اســتخدام بعــض احلكومــات
مكملــة أحيا ًنــا ،ورئيســة أحيا ًنــا أخــرى؛ لتنفيــذ
لهــا بوصفهــا ً
ذراعــا خارجيـ ًـة وأداة ِّ
سياســاتها خــارج ُ
األطــر الرســمية املتعــارف عليهــا.

كاتب وباحث.
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ماهية الحرب الهجينة
َّ

ظهــر أو ُل اســتخدام ملصطلــح (احلــرب
الهجينــة) ( )Hybrid warعــام 2000م مــن
املقــدم األمريكــي ويليــام ج .نيميــث
قِ بَــل
َّ
الــذي وصفَهــا بأنهــا :منــوذ ٌج عصــري حلــرب
ٍ
تقنيــات
العصابــات ،يســتخدم الثــ َّوا ُر فيهــا
حديثــ ًة ووســائ َل متطــور ًة؛ حلشــد الدعــم
املعنــويِّ والشــعبي .وتو َّقـ َع أن يــزداد اســتخدام
هــذه احلــرب يف املســتقبل .ويف عــام 2005
اســتخدم اجلنــرال جيمــس ماتيــس والعقيــد
هوفمــان مصطلــح (احلــرب الهجينــة)
لإلشــارة إلــى حــروب املســتقبل ،وظهــور
املنافســن غيــر النظاميــن الذيــن يســتخدمون
طر ًقــا قتاليــة غيــر نظاميــة ،مثــل :اإلرهــاب،
وحــرب العصابــات ،واإلكــراه مــن قِ بَــل مر ِّوجــي
املخ ـ ِّدرات ،التــي زاد حجمهــا وصــارت حت ِّد ًيــا
للمصالــح األمريكيــة يف العالــم .ويســعى هــؤالء
املنافســون غيــر النظاميــن إلــى اســتغالل
هجمــات غيــر
الزمــان واملــكان باســتخدام َ
تقليديــة أو أعمــال عنــف عشــوائية تقــوم بهــا
ـات متعاطفــة مــع جماعـ ٍ
ـات ناشــطة أو
جماعـ ٌ
عناصـ َر فاعلــة ،ويف عــام  2010اعتمــد حلـ ُ
ـف
شــمال األطلســي (الناتــو) مفهــو َم (احلــرب
الهجينــة).
ُ
بحســب
التعاريــف لهــذا املصطلــح
وتعــددت
َّ
َ
ـب التعريــف،
الزاويــة التــي ينظــر منهــا صاحـ ُ
لكنَّهــا تتفــق علــى أن احلــرب الهجينــة هــي

أح ـ ُد أنــواع الصراعــات احلديثــة التــي متــزج
بــن مفاهيــم احلــرب التقليديــة ومفاهيــم
احلــرب غيــر النظاميــة واحلــرب اإللكترونيــة
وحــرب املعلومــات ،وال تفــ ِّرق يف التعامــل
واالســتهداف بــن العســكري واملدنــي ،وتُديرها
ـات حكوميــة أو غيــر حكوميــة ،وليــس لهــا
جهـ ٌ
زمــان أو مــكان ،وتُســتخ َدم فيهــا شـتَّى الوســائل
واألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة
املتفجــرات البُدائيــة
واإلشــعاعية ووســائط
ِّ
واحملضــرة محل ًّيــا ،لتحقيــق مصال ـ َح محـ َّـددة.
َّ
خصائص الحرب الهجينة

ـرب الهجينــة بخصائصهــا املع َّقــدة
تتم َّيــز احلـ ُ
ُ
مقارنـ ًة باحلــرب التقليديــة؛ إذ ليــس لهــا أطــر
واضحــة أو قواع ـ ُد ب ِّينــة حتكمهــا ،وقــد يُعــزى
هــذا إلــى حداثــة مفهومهــا وتركيبهــا الــذي
يضــ ُّم مك ِّونــات غيــر متجانســة تســاعد علــى
الوصــول إلــى أهدافهــا.
َّ
واحلــرب الهجينــة حــرب بديلة ومركبــة ،وكثي ًرا
تخوضهــا الــدول بواســطة أطــراف أصغــر،
مــا
ُ
بعــد اســتغالل التناقضــات وتأجيجهــا ،وتغذيــة
االختالفــات الفكريــة والدينيــة واملذهبيــة
واالثنيــة يف املك ِّونــات املتباينــة يف مجتمــع مــا
أو دولــة ،للوصــول إلــى أهــداف إســتراتيجية،
وحتقيــق مصالــح الــدول و َّ
جتــار احلــروب .وقــد
تســتم ُّر احلــرب الهجينــة ســنوات ،وقــد ينتــج
عنهــا تدميــ ُر جيــوش بعــض الــدول ،وتقســيم
مجتمعاتهــا ،وتغييــر أنظمتهــا السياســية،

التوصــل إلــى
أو خرائطهــا اجلغرافيــة ،أو
ُّ
تســويات واتفاقــات جيــو إســتراتيجية علــى
مســتوى اإلقليــم والعالــم .وهــي بدي ـ ٌل لبعــض
الــدول عــن احلــروب التقليديــة التــي تُخــاض
بالوســائل العســكرية الذاتيــة؛ ألن كلفــة
ونتائجهــا ســتكون كارثيــة لــو خاضتهــا
األخيــرة
َ
بطريقــة علنيــة ومباشــرة.
احلــرب الهجينــة باختصــار هــي :اســتثما ٌر
إســتراتيجي باحلــرب واألمــن بكلفــة أقــل.
وذلــك أنهــا تعتمــد على القتال بــأرواح اآلخرين
وأموالهــم ،ســواء كانــوا مــن أبنــاء البلــد أو مــن
املرتزقــة أو مــن متعاقــدي الشــركات األمنيــة
اخلاصــة العابــرة للحــدود ،أو حتــى مــن بعــض
َّ
املنظمــات املصنَّفــة عامل ًّيــا علــى أنهــا إرهابيــة.
وال يقتصــر مســر ُح العمليــات فيهــا علــى دولــة
محــددة ،بــل يشــمل مصاحلهــا ورعاياهــا يف
َّ
العالــم بأســره ،وتُســتخ َدم فيهــا طــر ٌق ووســائ ُل
وأدوات مختلفــة ،مثــل :خطــف الطائــرات،
واحتجــاز الرهائــن ،وزرع األلغــام ،والتفخيــخ،
والعمليــات االنتحاريــة.
وقــد كشــفت التجــارِ ُب واملمارســات عــن أبــرز
خصائــص احلــرب الهجينــة وهــي:
 اخلص ـ ُم الهجــن خص ـ ٌم غيــر قياسـ ٍّـي فهــومع َّقــد ومــرن ،وقــد يكــون دول ـ ًة أو غيــر دولــة؛
إذ ميكــن للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول أن
تعم َل بوصفها وكال َء للدول يف احلرب الهجينة.
مزيجــا مــن
 يســتخدم اخلصــ ُم الهجــنً
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تكتيكات
الطــرق التقليديــة وغيــر النظاميــة ،وتشــمل
ِ
ِ
والتكتيــكات
التكتيــكات والقــدرات التقليديــة،
ِ
ـكيالت غي ـ َر النظاميــة،
غي ـ َر النظاميــة ،والتشـ
والدبلوماســية ،والسياســة ،واألعمال اإلرهابية،
َ
والعنــف العشــوائي ،والنشــاط اإلجرامــي.
ن مــر ٌن ويتك َّيــف بســرعة،
 اخلصــم الهجــ ُعلــى ســبيل املثــال :كان ر ُّد تنظيــم داعــش
علــى حملــة القصــف اجلــوي األمريكيــة هــو
احل ـ ُّد بســرعة مــن اســتخدام نِقــاط التفتيــش
والقوافــل الكبيــرة والهواتــف احملمولــة ،وتفـ َّرق
مقاتلــوه بــن الســ َّكان املدنيــن.
 يســتخدم اخلصــ ُم الهجــن أنظمــ َة أســلحةمتطــ ِّورة وتقنيــات تخريبيــة أخــرى ،فحــزب
مثــا يســتخدم أســلح ًة عاليــة
اهلل اإلرهابــي ً
املوجهــة بدقــة التــي
التقنيــة ،كالصواريــخ
َّ
تســتخدمها الــدول عــاد ًة ،والطائــرات دون
ط َّيــار جلمــع املعلومــات االســتخبارية.
 يســـتخدم اخلصـــ ُم الهجـــن االتصـــا َلاجلماهيــري للدعايــة؛ إذ يُ َعــد اســتخدا ُم املواقــع
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اإلخباري ــة املزيف ــة لنش ــر قص ــص كاذب ــة أحـ ـ َد
عناص ــر احل ــرب الهجين ــة.
احلـــرب الهجينـــة يف ثـــاث ســـاحات
 تـــدورُ

قت ــال ،ه ــي :س ــاحة املعرك ــة التقليدي ــة ،وس ــاحة
الســ َّكان يف منطق ــة الص ــراع ،وس ــاحة املجتم ــع
الدول ــي.
َّ

ً
حديثا
الحروب الهجينة

ً
أول :صراعات الدول
التدخل الروسي:
.1
ُّ

يف عــام  2007تع َّرضــت البِنيــة التحتيــة
ال َّر ْقميــة يف أســتونيا إلــى هجــوم إلكترونــي
واســع النطــاق منشــؤه روســيا ،اســته َدف

خــواد َم الويــب للمنشــآت االقتصاديــة واملواقــع
َّ
وعطلهــا متا ًمــا ،مــا جعــل البــا َد
احلكوميــة

َ
نــدرك
يف ُعزلــة إلكترونيــة كاملــة ،ولنــا أن

حجــم الضــرر إذا عرفنــا أن أســتونيا مــن أكثــر
الــدول اعتمــا ًدا علــى اإلنترنــت .وكذلــك احلــا ُل

يف جورجيــا ،فبعــد تصاعــد اخلــاف بينهــا

القــوات اجلورجيــة
وبــن روســيا ،هاجمــت
ُ
قــ َّوات الثــوار يف بلــدة أوســييتا اجلنوبيــة
ر ًّدا علــى اإلجــراءات االنفصاليــة ،فتدخلــت
روســيا بهجــوم مضــا ٍّد وســريع اســتخدمت فيــه
الهج ِ
الهجمــات الب ِّريــة
مــات اإللكترونيــ َة مــع
َ
َ
ـات
الهجمـ ُ
واجل ِّويــة والبحريــة ،وقــد اســتهدفت َ
اإللكترونيــة املواقــ َع اإلعالميــة واالقتصاديــة
واحلكوميــة ومواقــع املؤسســات املاليــة ،إضافــة
إلــى رئاســة الدولــة ومرافــق االتصــاالت .وكان
الهجمــات اإللكترونيــة بال ًغــا؛ إذ تس ـ َّبب
تأثيــر
َ
يف ذعــر وارتبــاك كبيريــن علــى املســتويني
احلكومــي والشــعبي.
 .2احلرب يف أوكرانيا:
شــهد عــام  2013بداي ـ َة الصــراع بــن روســيا
وأوكرانيــا ،حيــث اســتخدمت األولــى قــ َّو ٍات
مجهولــ َة ال ُهويــة احتلَّــت أجــزا ًء واســعة مــن
شــبه جزيــرة القــرم ،مســتخدم ًة التقنيــات
الســيبرانية علــى نطــاق واســع ومتطــ ِّور.
وكذلــك اعتمــدت روســيا علــى املرتزقــة،
إضافــة إلــى احلــرب اإللكترونيــة واالقتصاديــة
ـض خصائــص احلــرب
واإلعالميــة ،ووظفــت بعـ َ
الهجينــة ،مثــل :عــدم إعــان حالــة احلــرب،
واســتخدام املدنيــن املســلَّحني يف العمليــات
العســكرية ،وغيــر املس ـلَّحني يف االحتجاجــات
لتعطيــل العمــل يف املنشــآت احلكوميــة
واملؤسســات االقتصاديــة ،واســتخدام طــرق
غيــر مباشــرة وغيــر متماثلــة ،ومعــارك ب ِّريــة
وبحريــة وج ِّويــة وســيبرانية .وكانــت روســيا
تنفــذ عمليـ ٍ
ـات عســكري ًة علــى الرغــم مــن عــدم
إعالنهــا حالــ َة احلــرب مــع أوكرانيــا.
توسع إيران:
ُّ .3
ِّ
أوجــدت إيــرا ُن أحزا ًبــا محليــة يف دول مجــاورة
أو قريبــة؛ لتكــو َن أداتهــا القويــة يف تنفيــذ
َّ
مخططاتهــا التوســعية مبنهــج محلِّــي .ففــي
األحزاب الدينية الشــيعية ذات
العراق أنشــأت
َ
التوجــه املتط ـ ِّرف ،حتــى صــار لهــذه األحــزاب
ُّ
ِّ
حضــو ٌر كبيــر مؤثــر يف ُحكــم العــراق حال ًّيــا.
ويف ســوريا كان لدعــم إيــران للحكومة الســوريا

باخلبــراء العســكريني واملقاتلــن املتط ِّوعــن

واملرتزقــة أثـ ٌر كبيــر يف بقــاء احلكومــة الســوريا

وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام شــعبها طــوا َل

التــي قــادت حتال ًفــا عســكر ًّيا َدول ًّيــا ،وشــنَّت
ض َربـ ٍ
ـات ج ِّوي ـ ًة علــى هــذا التنظيــم اإلرهابــي،

يأمتــر بأمرهــا وينفــذ سياســاتها ،ويتل َّقــى منهــا

ومــن جانــب آخــر شــاركت إيــرا ُن وحــزب اهلل

ســنوات مــن الثــورة الشــعبية .ويف لبنــان يُ َعــد
حــزب اهلل اإلرهابــي الــذرا َع ُّ
الطولــى إليــران،

ـخي ،والتدريــب العســكري،
الدع ـ َم املالــي السـ َّ
وإمــدادات األســلحة املختلفــة .وهــذا كلُّه ضمن

َّ
مخطــط إيــران التوســعي لإلحاطــة باجلزيــرة
العربيــة وحتدي ـدًا اململكــة العربيــة الســعودية.
وأخيــ ًرا مــا نــراه بجــاء يف اليمــن الشــقيق

وظهــور جماعــة احلوثــي اإلرهابيــة املدعومــة
مــن إيــران ،ومــا قامــت بــه مــن انقــاب علــى
الشــرعية واســتيالء علــى العاصمــة ومفاصــل
الدولــة ،وإنشــاء حكومــة مدعومــة مــن إيــران
ومواليــة متا ًمــا لهــا ،واالعتــداءات املســتم َّرة
علــى ناقــات النفــط واملنشــآت البتروليــة يف
اخلليــج العربــي والبحــر األحمــر ،إضافــة إلــى
إمــداد إيــران للحوثيــن بالطائــرات املســ َّيرة،

والصواريــخ البالســتية ،والــزوارق املفخَّ خــة
واملس ـ َّيرة ،وتلغيــم البحــر األحمــر.

مــع تقــدمي االستشــارات واخلبــرات املختلفــة.

اإلرهابــي يف دعــم ســوريا والعــراق مــع أن
حــزب اهلل اإلرهابــي جه ـ ٌة غيــر حكوميــة ،مــا

أعطــى بع ـدًا آخ ـ َر لهــذا النــوع مــن احلــروب.

ب -اإلســتراتيجية املعقَّــدة لهــذا التنظيــم
ـرب التقليديــة عليــه
اإلرهابــي؛ إذ تداخلــت احلـ ُ

مــع احلــرب األهليــة ،ولذلــك كان عنصــ ًرا
ٍ
جناحات علــى األرض مت َّثلت
هجي ًنــا؛ بتحقيقــه
التوســع اإلقليمــي يف العــراق وســوريا يف
يف
ُّ
ـاب
مـ َّـدة قصيــرة ،وقــد مــارس التنظي ـ ُم اإلرهـ َ

وحــرب العصابــات ،واســتخدم التقنيــات
احلديثــة ،واحلــرب النفســية ،وإســتراتيجية

املــوارد البشــرية ،وســخَّ ر وســائل اإلعــام

ومنصــات التواصــل االجتماعــي.
َّ

 .2حزب اهلل اللبناني اإلرهابي:

مــع أن حــزب اهلل اإلرهابــي قــوةٌ غيــر نظاميــة،

يُ َعــد منظوم ـ ًة عســكرية هجينــة ،إضافــة إلــى
أن اشــتراك احلــزب يف عمليــات قتاليــة خــارج

لبنــان يف العــراق وســوريا واليمــن ،أدخلــه يف
دائــرة عســكرية جديــدة ،فهــو يدعــي محاربــة

اإلرهــاب إلــى جانــب القــ َّوات النظاميــة
ُ
جيشــها
يف العــراق وســوريا التــي اســتفاد
ووحــدات
مــن مشــاة حــزب اهلل اإلرهابــي
َ

االســتطالع والقنَّاصــة ملســاعدته يف االحتفاظ

وبخاصــة يف
باألراضــي املســيطر عليهــا،
َّ
املناطــق الســكنية .كذلــك اســتفادت جماعــ ُة
احلوثــي اإلرهابيــة يف اليمــن مــن حــزب اهلل

قــدم لهــا خبــرات تدريبيــة،
اإلرهابــي الــذي َّ
ومشــورات عســكرية ،يف جتميــع الطائــرات

دون ط َّيــار ،واســتعمال الصواريــخ البالســتية
ذات التقنيــات اإليرانيــة ،وتفخيــخ الــزوارق،

وتصنيــع األلغــام البُدائيــة وزرعهــا بطريقــة
عشــوائية ،مــا كان ســب ًبا يف مقتــل كثيــر مــن

املدنيــن األبريــاء.

وأخيــ ًرا ،إن احلــرب الهجينــة احلديثــة التــي

ثانيا :حروب التنظيمات اإلرهابية
ً

كان يف احلــروب التــي خاضهــا قــاد ًرا علــى
املنــاورة ،وتوظيــف النيــران ،واســتخدام

يُ َعــد تنظيــم داعــش مــن أبــرز األمثلــة املعاصرة،

املوجهــة ،والطائــرات دون ط َّيــار.
الصواريــخ
َّ

جتمــع يف وقــت واحــد بــن املك ِّونــات التقليديــة
وغيــر النظاميــة واإلرهابيــة تُ َعــد حت ِّد ًيــا مع َّقـدًا
ً
ً
قابــا للتك ُّيــف
جيشــا
يتطلَّــب التغلُّــب عليــه

وهــذان الســاحان لــم يكونــا خــار َج تنظيمــات
القــ َّوات املســلَّحة .ونظــ ًرا ملــا امتلكــه احلــزب

يخــوض حر ًبــا هجينــة إلــى االســتفادة مــن
وحــدات
مجموعــة واســعة مــن القــدرات ،منهــا َ

 .1تنظيم داعش اإلرهابي:
لسببني:

َّ
ُ
تصنيــف هــذا النــوع
يتعــذر
داعــش ،بحيــث
الدوليــة املسـلَّحة ،إذ ســاند العــرا َق
بالنزاعــات َّ
دو ٌل كبــرى مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة

ومعــدات
اإلرهابــي مــن قــ َّوات عســكرية
َّ
مختلفــة ،إضافــة إلــى املك ِّونــات السياســية

واالجتماعيــة والدبلوماســية واإلعالميــة ،فإنــه

مبرونــة ،وســيحتاج قائــد اجليــش الــذي

اجليــش التقليديــة عاليــة الكثافــة ،وقــوات

اخلاصــة ،وعمليــات املعلومــات
العمليــات
َّ
ومنصــات التقنيــة.
املتطــ ِّورة،
َّ
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أ -تنــ ُّوع القــوات التــي شــاركت يف قتــال

األســلحة ذات التقنيــات العاليــة ،مثــل:
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قراءة في
مـؤشــر كامبريدج
للمخاطر العالمية
أسرة التحرير

ت ــكاد ُتم ــع أدبي ــات اإلره ــاب عل ــى ال َعالق ــة الوثيق ــة ب ــن اإلره ــاب واملخاط ــر واألزَم ــات بش ـتَّى أنواعه ــا وأصنافه ــا ،وه ــي
َعالق ــة تبادلي ــة ،أي إن األزَم ــات واملخاط ــر تس ــاعد عل ــى ظه ــور اإلره ــاب ال ــذي ي ــؤ ِّدي إل ــى تعمي ــق تل ــك املخاط ــر واألزَم ــات
وزيادتهــا .وتعمــل مراكــز التفكيــر واجلامعــات واملؤسســات علــى رصــد تلــك املخاطــر وحتليلهــا ،وتت ُّبــع تط ُّوراتهــا املســتقبلية.
ويف ه ــذا التقري ــر نقــدِّم ق ــراء ًة يف نتائ ــج "مؤش ــر كامبري ــدج للمخاط ــر العاملي ــة 2019م" ال ــذي تُص ــدره جامع ــة كامبري ــدج
البريطاني ــة الش ــهيرة س ــنو ًّيا.
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يقـدِّم املؤشـ ُر توقعـ ٍ
ـات يف املســتقبل ،ويضــع إطــا ًرا إلدراج االضطرابــات
املرجــح أن حتـ ُدثَ فيهــا اختـ
ـات عــن األماكــن التــي مــن
ـاالت أو اضطرابـ ٌ
ٌ
َّ
ِّ
التأهــب واالســتعداد ،وذلــك بتحديــد
الشــديدة والص َدمــات املســتقبلية يف ح ِّيــز التخطيــط ،مــا ميكــن صانعــي السياســات وأصحــاب القــرار مــن
ُّ
العوام ــل الرئيس ــة للمخاط ــر وأثره ــا يف االزده ــار االقتص ــادي ،ف ــا يخف ــى أن فه ــم أمن ــاط مخاط ــر املس ــتقبل ه ــو املفت ــاح إلدارة ناجح ــة لتل ــك
املخاطــر.
ِّ
ـات ال ــواردة يف املؤش ــر الش ـ ِ
ـركات وص َّن ــا َع السياس ــات ومقدِّم ــي اخلِ ْدم ــات املالي ــة وش ــركات التأم ــن وغيره ــم م ــن مدي ــري
وتس ــاعد التحلي ـ ُ
ِّ
ُ
املخاط ــر عل ــى اتخ ــاذ ق ــرارات التخطي ــط ،وتطوي ــر اخلط ــط واإلس ــتراتيجيات واالس ــتثمارات ،م ــا ميكنه ــم م ــن تخفي ــف أكث ــر م ــن نص ــف آث ــار
ـي املس ــتم َّر ،وحتس ــن فه ــم املخاط ــر هم ــا األس ــاس يف بن ــاء الق ــدرة عل ــى الصم ــود.
ه ــذه املخاط ــر؛ إذ إن الوع ـ َ
ويهت ـ ُّم املؤشــر ببيــان األثــر االقتصــادي لنحــو  22خط ـ ًرا موزعــة علــى خمســة أنــواع مــن املخاطــر .وينظــر املؤشــر إلــى األثــر االقتصــادي علــى
أن ــه األث ــر يف قيم ــة "إجمال ــي الن ــاجت احملل ــي  ،"GDPويُعن ــى املؤش ــر بأث ــر املخاط ــر يف  279مدين ــة يف أنح ــاء العال ــم ،تُس ــهم يف الن ــاجت اإلجمال ــي
العامل ــي بنس ــبة تزي ــد عل ــى .%41
ويوضح اجلدول ( )1هذه املخاطر
اجلدول ( :)1املخاطر الواردة يف ِّ
املؤشر ومجاالتها
الكوارث
الطبيعية
واملناخ

الزالزل

عواصف
الرياح
االستوائية

عواصف
الرياح
املـُعتدلة

املال
واالقتصاد
والتجارة

انهيار
السوق

أزَمات
مح ِّلية
مستق َّلة

ص َدمات
أسعار
الس َلع
ِّ

اجلغرافيا
السياسية
واألمن

صراعات بني
الدول،
صراعات داخل
الدولة

اإلرهاب

التقنية
والفضاء

الهجمات
َ
السيبرانية

انقطاع
الطاقة

الصحة
َّ
واجلوانب
اإلنسانية

األوبئة
البشرية

األوبئة
النباتية

األمواج البحرية
الشديدة
(تسونامي)

صراعات
أهلية

اضطرابات
اجتماعية

حوادث
نووية

عواصف شمسية

البراكني

الفيضانات

التجمد
ُّ

اجلفاف

موجات
احل ِّر
الشديد
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ِّ
املؤشــ ُر حجــ َم "اخلس ــائر االقتصادي ــة" الناجت ــة ع ــن املخاط ــر بتقدي ــر الف ــرق ب ــن ح ــال مس ــار الن ــاجت احمللِّ ــي اإلجمال ــي عن ــد ح ــدوث
يقي ــس
ويحس ــب االحتم ــا َل املتو َّق ــع حل ــدوث اخلط ــر س ــنو ًّيا،
املخاط ــر ،وحال ــه بعي ـدًا عنه ــا ،أي انخف ــاض الن ــاجت احمللِّــي اإلجمال ــي يف خم ــس س ــنوات،
ُ
ويُحــدِّد ثالثــ َة مس ــتويات ل ــك ِّل خط ــر ،ويقــدِّر عامــ َل مرون ــة ل ــه ضم ــن ه ــذه املس ــتويات.
ويقـدِّر املؤشـ ُر "اخلســائ َر االقتصاديــة املتو َّقعــة" الناجتــة عــن املخاطــر الـــ " ،"22بأكثـ َر مــن  577مليــار دوالر ،مقارنـ ًة بأكثـ َر مــن  546مليــار دوالر
ـجلها مؤش ــر ع ــام 2018م .ومت ِّث ــل مخاط ــر الك ــوارث الطبيعي ــة نس ــبة  %40م ــن إجمال ــي اخلس ــائر ،يف ح ــن مت ِّث ــل املخاط ــر البش ــرية الت ــي
س ـ َّ
صن ــع اإلنس ــان نس ــبة  %60املتبقي ــة.
ه ــي م ــن ُ
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المخاطر الجيوسياسية

ِّ
املؤش ــر املخاط ـ ُر
م ــن أب ــرز املخاط ــر الت ــي تناوله ــا
اجليوسياســـية (يُقصـــد باجليوسياســـية :الصلـــة
بـــن اجلغرافيـــا والسياســـة ،أو أثـــر اجلغرافيـــا
يف السياســـة) التـــي َشـــمِ لَت أربعـــ َة أنـــواع هـــي:

الدوليـــة ،والصراعـــات األهليـــة،
الصراعـــات َّ
واالضطرابـــات االجتماعيـــة ،واإلرهـــاب.
وت ــكاد تك ــون ال َعالق ــة ب ــن اإلره ــاب والصراع ــات
وع ــدم االس ــتقرار م ــن املســلَّمات البديهي ــة .فق ــد

ِّ
مؤشـــر اإلرهـــاب العاملـــي ( )GTIعلـــى
كشـــف
مـــدار الســـنوات املاضيـــة ال َعالقـــة الوثيقـــة بـــن

الدولي ــة واألهلي ــة واإلره ــاب ،وكش ــف
الصراع ــات َّ
ِّ
املؤشـــر يف نســـخته األخيـــرة يف عـــام 2019م أن
 %95مـــن ضحايـــا اإلرهـــاب ُقتلـــوا يف بلـــدان
تعيــش حال ـ َة صــراع أو أكثــر ،داخلــي أو خارجــي.

ويف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة كش ــفت الباحث ــة

ســـوزان فاهـــي يف أطروحتهـــا لنيـــل درجـــة

الدكت ــوراه م ــن جامع ــة ميريالن ــد ،كولي ــدج ب ــارك،

بعنـــوانState instability and terrorism :

ع ــن أن ع ــدم االس ــتقرار السياس ــي يف دول ــة م ــا

يســـاعد علـــى وقـــوع اإلرهـــاب فيهـــا .واســـتندت

يف تلـــك النتيجـــة إلـــى قاعـــدة بيانـــات اإلرهـــاب
العاملـــي ( ،)GTDوحلَّلـــت حـــوادثَ اإلرهـــاب يف
املـــدة الزمنيـــة مـــن عـــام 1970م
 147دولـــة يف
َّ
ص ــت إل ــى وج ــود َعالق ــة
حت ــى ع ــام 2005م .وخل َ َ

إيجابي ــة قوي ــة ب ــن ع ــدم االس ــتقرار واإلره ــاب،
فعــد ُم االســتقرار السياســي ِّ
مؤشــر مهـ ٌّـم حلــوادث

اإلره ــاب ،وعندم ــا يُف َق ــد االس ــتقرار يف منطق ــة

يتمـــدد.
مـــا يظهـــر اإلرهـــاب أو يـــزداد أو
َّ
وبالع ــودة إل ــى ِّ
مؤش ــر كامبري ــدج للمخاط ــر ،فق ــد
أكَّ ــدت نتائج ــه أن إي ــران حتتف ــظ بحض ــور الوكي ــل
يف ع ــدد م ــن النزاع ــات يف جمي ــع أنح ــاء املنطق ــة،
وحتدي ـ ًـدا يف اليم ــن والع ــراق وس ــورية ولبن ــان،
وأنه ــا م ــن طري ــق فيل ــق احل ــرس الث ــوري زادت م ــن
ترس ــانة الصواري ــخ اإلس ــتراتيجية حل ــزب اهلل يف
ٍّ
كل م ــن لبن ــان وس ــورية م ــن عش ــرة آالف ص ــاروخ

أو  15ألفً ــا يف وق ــت ح ــرب 2006م ،إل ــى مئ ــة أل ــف
ص ــاروخ ،ث ــم إل ــى مئ ــة وخمس ــن ألفً ــا يف الوق ــت
احلاض ــر.

60

تبعا حلجم اخلسائر
بي اجلدول ()2
وي ِّ
ُ
َ
ترتيب املخاطر ً

الناجت احمل ِّلي اإلجمالي العاملي املهدِّ د باملخاطر GDP@Risk
الترتيب

املخاطر

حجم اخلسائر

()1

انهيار األسواق

108.7

()2

صراعات الدول

83.3

()3

عواصف الرياح االستوائية

65.6

()4

األوبئة البشرية

49.9

()5

الفيضانات

46.5

()6

الهجمات السيبرانية
َ

39.7

()7

صراعات أهلية

39.2

()8

الزالزل

35

()9

السلَع
ص َدمات أسعار ِّ

22.4

()10

أزَمات محلِّية مستقلَّة

18.2

()11

اإلرهاب

10.6

()12

اجلفاف

9.3

()13

األوبئة النباتية

8.4

()14

انقطاع الطاقة

7.8

()15

البراكني

7.1

()16

العواصف الشمسية

7

()17

االضطرابات االجتماعية

6.7

()18

عواصف الرياح املتوسطة

3.9

()19

التج ُّمد

3.5

()20

موجات احل ِّر الشديد

2

()21

احلوادث النووية

1.3

()22

األمواج البحرية الشديدة (تسونامي)

1

املجموع

577.1

ِّ
ً
أيضـــا عـــن تضاعـــف
املؤشـــر
وكشـــف

النشـــاط اإلرهابـــي العنيـــف يف منطقـــة
الس ــاحل،
مدفوع ــا بأس ــباب محلِّي ــة ،وتأثي ــر
ً

اجلماع ــات اإلرهابي ــة العاملي ــة ث ــاث مــ َّرات
يف العِ قـــد املاضـــي مـــن الســـنني ،وتو َّقـــع أن

الهزميـــة اإلقليميـــة لتنظيـــم داعـــش ومـــا

الهجمـــات
َّـــب عليهـــا مـــن انخفـــاض يف
َ
ترت َ
العنيفـــة وال َو َفيـــات يف ســـورية والعـــراق

س ــيدفع التنظيــ َم إل ــى االنتق ــال م ــن التمــ ُّرد

واالس ــتحواذ عل ــى األراض ــي إل ــى العملي ــات

اإلرهابي ــة املتف ِّرق ــة ،م ــا س ــيؤ ِّدي إل ــى تش ـتُّت
التهديـــدات العنيفـــة.

وال تـــزال النزاعـــات اإلقليميـــة مســـتم َّرة

يف منطقـــة بحـــر الصـــن .وهنـــاك شـــعو ٌر
عـــام يف الصـــن ِ
نفســـها باالســـتياء لـــدى
َّ
الفلح ــن الصغ ــار بس ــبب ظ ــروف العم ــل،
والســـيطرة

احلكوميـــة،

والصعوبـــات

االقتصاديـــة ،واالضطرابـــات يف املراكـــز
الســـ َّكانية الرئيســـة .إضافـــة إلـــى ذلـــك،

شـــهدت تركيـــا والعـــراق وإيـــران وجنـــوب
ٍ
مســـتويات عاليـــ ًة
إفريقيـــا وبنغالديـــش
َّ
مـــن االضطرابـــات ً
وظـــل الصـــراع
أيضـــا،

األهلـــي يف ميامنـــار مســـتم ًّرا منـــذ عقـــود
بســـبب اضطهـــاد الروهينجـــا ،وهـــذا مـــا
دع ــا األمم املتح ــدة إل ــى إج ــراء حتقي ــق يف

جرائــم احلــرب احملتملــة التــي ارتكبهــا كبــا ُر
املســؤولني العســكريني يف ميامنــار ،وتس ـ َّببت

يف هجـــرة جماعيـــة للروهينجـــا.

ويف أوروبـــا تســـتم ُّر احتجاجـــات اليمـــن
املتطـــ ِّرف يف أملانيـــا ،وتـــزداد االضطرابـــات

كثي ــر م ــن البل ــدان جتع ــل إجمال ــي اخلس ــارة
املتو َّقع ــة الناجت ــة ع ــن ه ــذه املخاط ــر قريبــ ًة

م ــن اخلس ــائر الناجت ــة ع ــن املخاط ــر املالي ــة

واالقتصادي ــة والتجاري ــة.
التغيرات المناخية
ُّ

ِّ
املؤشـــر أن مخاطـــر الكـــوارث
أظهـــر

الطبيعيـــة تتســـ َّبب يف إحلـــاق أكبـــر قـــدر
م ــن الض ــرر باالقتص ــاد العامل ــي؛ إذ تســ ِّببت
العواص ـ ُ
ـف االس ــتوائية (البن ــد الثال ــث عل ــى

املؤشــر) ،والفيضانــات (اخلامــس) ،والــزالزل

(الثامــن) ،أكث ـ َر أنــواع الضــرر املالــي .وتشــير

التقديـــرات إلـــى أن خســـائر الظواهـــر
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بزي ــادة قدره ــا  39ملي ــار دوالر س ــنو ًّيا ،وإذا
ـف غيــر املباشــرة مــن ُّ
احتُسـبَت التكاليـ ُ
تعطــل
سلســـلة التوريـــد والعواقـــب االقتصاديـــة

األخـــرى ،فمـــن احملتمـــل أن تبلـــ َغ خســـائر
االقتص ــاد العامل ــي الناجتــ ُة ع ــن تغ ُّي ــر املن ــاخ

أكثـــ َر مـــن مئـــة مليـــار دوالر َّ
كل عـــام.

وال شـــك يف أن التغ ُّيـــرات املناخيـــة تُلقـــي
بظاللهـــا الداكنـــة علـــى نشـــاط اجلماعـــات
اإلرهابيـــة ،فقـــد أ َّكـــدت دراســـ ٌة بعنـــوان
"التفاعــل بــن تغ ُّيــر املنــاخ والتط ـ ُّرف العنيــف

يف منطقـــة الســـاحل الغربـــي" أصدرهـــا

الدولـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب -الهـــاي
املركـــز َّ
 ،ICCTأن تغ ُّيـــر املنـــاخ يُ َعـــد بيئـــ ًة ِخصبـــة

للتطـــ ُّرف العنيـــف يف منطقـــة الســـاحل

الغربـــي ،وتشـــير البيانـــات إلـــى أن بلـــدا َن

يف الس ــويد بس ــبب تناف ــس أح ــزاب اليم ــن
املتطـ ـ ِّرف عل ــى الس ــلطة .ك ُّل ه ــذه الوقائ ــع

املنطقــة مع َّرضــة آلثــار تغ ُّيــر املنــاخ يف األمــن

مواتي ــة جلماع ــات التط ـ ُّرف ،وم ــن ث ـ َّم مت ِّه ــد

شـــخص علـــى الزراعـــة والثـــروة احليَوانيـــة

م ــن الصراع ــات واالضطراب ــات تتي ــح بيئـ ـ ًة

اجليوسياس ــية واملخاط ــر األمني ــة مدفوعـ ـ ًة
باالضطرابـــات االجتماعيـــة املســـتم َّرة يف

مــن أجــل بقائهــم ،وبســبب اجلفــاف املســتمر

ونقـــص امليـــاه يصبـــح مـــن الصعـــب عليهـــم
إعالـــ ُة أســـرهم ،ويكـــون االنضمـــام إلـــى

صف ــوف اجلماع ــات املس ـلَّحة للعم ــل وتأم ــن

ـات اإلرهابي ــة ه ــذه الفرص ـ َة
اس ــتغلَّت املنظم ـ ُ
الســـانحة ،وك َّثفـــت ح َمالتهـــا يف املنطقـــة.

وتبــدو التوقعــات قامتــة ،إذ جتعــل آثــار تغ ُّيــر
املنــاخ الســكا َن احمللِّيــن أكث ـ َر عرض ـ ًة لتأثيــر
التنظيمـــات اإلرهابيـــة.

أمــا اخلطــر الســيبراني الــذي جــاء يف املرتبــة
السادس ــة ب ــن مخاط ــر املؤش ــر ،ف ــا ي ــزال
يف ازدي ــاد؛ ألن ق ــدرات احلماي ــة الس ــيبرانية
تتحســن ببُــطء يف مواجهــة انتشــار املجرمــن
اإللكترونيـــن ،مـــا يتيـــح مســـت ًوى ثابتًـــا،

ولكنـــه مرتفـــ ٌع نســـب ًّيا ،مـــن املخاطـــر .ومـــن
ِ
املعـــروف أن
اجلماعـــات اإلرهابيـــ َة ،ســـواءٌ

أكانـــت قوميـــ ًة أم دينيـــ ًة أم انفصاليـــ ًة أم
ميينيـــة ،تســـتخدم الفضـــاء الســـيبراني يف
معظــم نشــاطاتها ،مثــل :التمويــل ،والدعايــة،
وجتنيـــد األنصـــار.
الخالصة
ُ

يتم َّي ــز "مؤش ــر كامبري ــدج العامل ــي للمخاط ــر"

بأنـــه يقـــدِّم دراســـة تعطـــي "تو ُّقعـــات

للمســـتقبل" ،أي نتائـــ َج غيـــر ملموســـة بعـــد،
حت ــى إن اس ــتندت إل ــى منهجي ــة موضوعي ــة،

وذل ــك بش ــأن أث ــر املخاط ــر الت ــي يأخذه ــا يف
احلس ــبان عل ــى أماكــ َن بعينه ــا .وه ــو يختل ــف

مؤشـــرات أخـــرى،
عمـــا تقدِّمـــه
ٌ
يف ذلـــك َّ
مث ــل "مؤش ــر اإلره ــاب العامل ــي" ،ال ــذي يُعن ــى

بتقيي ــم معطي ــات ملموس ــة ،ترتب ــط باملاض ــي
ً
فعـــا علـــى أرض
واحلاضـــر ،ومـــا حـــدث

الواق ــع .وال ش ـ َّ
ـوب
ـك يف أن كال األمري ــن مطل ـ ٌ
لفهــم شــؤون احليــاة ،ورســم مســيرة املســتقبل؛
بــل إن الترابـ َ
ـات
ـط بــن األمريــن قائ ـ ٌم ،فتوقعـ ُ
ترص ـ َد معطيــات املاضــي،
املســتقبل ال بـ َّـد أن ُ

ـتوعب مجري ــات األم ــور وتداعياته ــا،
لك ــي تس ـ
َ

بـــد ً
ـــستجدات
َّ
وال َّ
أيضـــا أن تنظـــ َر يف املـ ُ
وتأخذهـــا يف احلســـبان.
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لظهـــور النشـــاطات اإلرهابيـــة العنيفـــة.
ِّ
املؤشــر إلــى أن الزيــادات يف املخاطــر
وانتهــى

الغذائ ــي واملائ ــي؛ إذ يعتم ــد زُه ــاء  50ملي ــون

الغ ــذاء بدي ـ ًـا مغر ًي ــا؛ ب ــل ق ــد يصب ــح البدي ـ َل
الوحيـــد أحيا ًنـــا .ويف األشـــهر األخيـــرة
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كل من القاعدة وداعش وبوكوحرام
دراسة حالة على ٍّ
أسرة التحرير

يف إط ــار العم ــل املنهج ــي للتحال ــف اإلس ــامي العس ــكري حملارب ــة اإلره ــاب لتكوي ــن فه ــم أعم ــق للظاه ــرة اإلرهابي ــة،
وبن ــاء قاع ــدة معرفي ــة وعلمي ــة حياله ــا ،تأت ــي مب ــادرة (دراس ــة أس ــباب اإلره ــاب) ضم ــن سلس ــلة مبادرات ــه األول ــى الت ــي
انطلقــت يف مرحلــة مبكــرة مــن عمــر التحالــف ،بهــدف اســتجالء الدوافــع واألســباب املهيئــة لنشــوء الظاهــرة والعوامــل
املس ــاعدة عل ــى متدده ــا أو التعاط ــف معه ــا .وق ــد ش ــملت ه ــذه املب ــادرة التأسيس ــية ث ــاثَ دراس ـ ٍ
متخصص ــة لثالث ــة
ـات
ِّ
تنظيمــات إرهابيــة هــي :تنظيــم القاعــدة ،وتنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) ،وحركــة بوكــو حــرام.
ـات ظـ َ
ـروف نشــأة هــذه التنظيمــات ،واحلال ـ َة الفكريــة ،والعســكرية ،واملاليــة ،واإلعالميــة ،والرؤي ـ َة
وتناولــت هــذه الدراسـ ُ
االستش ــرافية له ــا ضم ــن منه ــج دراس ــة احلال ــة.
خاصـــة عـــن "أســـباب اإلرهـــاب" باســـتخالصها مـــن حـــاالت
وتشـــكل الدراســـات الثـــاث أرضيـــة خصبـــة لدراســـة
َّ
التنظيم ــات الث ــاث موض ــوع الدراس ــة؛ إميا ًن ــا م ــن التحال ــف أن إش ــكالية حتدي ــد العوام ــل واألس ــباب الت ــي تدف ـ ُع نح ــو
اإلره ــاب ال ت ــزال عائ ًق ــا ع ــن وض ــع املعاجل ــات والوس ــائل الفاعل ــة لصياغ ــة إس ــتراتيجيات ش ــاملة ملواجهت ــه .وق ــد
ـات التــي
اعتمــدت الدراس ـ ُة علــى املنهــج الوصفـ ِّـي التحليلــي لإلجابــة عــن بعــض األســئلة التــي مــن أبرزهــا :مــا التحدِّيـ ُ
ـباب النفس ــية والش ــخصية واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة والسياس ــية
تواج ــه فهــ َم األس ــباب املؤ ِّدي ــة لإلره ــاب؟ وم ــا األس ـ ُ
والتاريخي ــة والديني ــة واالثني ــة "العِ رقي ــة" واإلعالمي ــة والفكري ــة الت ــي تق ـ ُ
ـف وراء تب ِّن ــي الس ــلوك اإلرهاب ــي؟
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ِّ

بحث ــت الدراس ــة ُجملــ ًة م ــن التحدِّي ــات الت ــي

تواجـــه فهـــ َم أســـباب اإلرهـــاب ،وأبرزُهـــا
احلاجـــة البحثيـــة إلـــى مالحظـــة األفـــراد
الذي ــن تو َّرط ــوا يف القضاي ــا اإلرهابي ــة ملــ ُـ َدد

طويل ــة ،وإج ــراء املقاب ــات معه ــم باس ــتمرار؛
للحصـــول علـــى نظـــرةٍ فاحصـــة ألحوالهـــم
الدميوغرافيـــة والنفســـية واالجتماعيـــة،
والوصـــول إلـــى فهـــم أكثـــر عم ًقـــا حمل ِّفـــزات
ـارض يف كثي ــر
س ــلوكهم املنح ــرف .وه ــذا يتع ـ ُ
مـــن األحيـــان مـــع حـــرص الســـلطات علـــى

وح ْجرهـــم فكر ًّيـــا؛
عـــزل هـــؤالء األفـــرادِ َ ،
الحتــواء خطرهــم ،مــا يص ِّعــب علــى الباحثــن
احلص ــو َل عل ــى أدل ـ ٍـة مباش ــرة تقــدِّم تص ــو ًرا

بوكـــو حـــرام ،بحثَـــت الدراســـ ُة يف األســـباب
النفســـية والدوافـــع الشـــخصية التـــي تدفـــع
اإلرهاب ــي إل ــى ارت ــكاب جرميت ــه؛ لتص ـ َل إل ــى

نتيجــة مؤ َّداهــا أن البنــاء النفســي للفــرد مهـ ٌّـم
يف تفاعلــه مــع مجتمعــه ،وأن النم ـ َّو اجلســمي
والعقلـــي واالنفعالـــي املضطـــرب ،والبيئـــ َة
االجتماعيـــة غيـــر الســـليمة ،لهـــا َعالقـــ ٌة

مباش ــرة بالعم ــل اإلرهاب ــي .ويف إط ــار ه ــذه
ـباب ناقش ــت الدراسـ ـ ُة عوامـ ـ َل البح ــث
األس ـ ِ

عـــن حيـــاة املغامـــرة واإلثـــارة والتجرِ بـــة
اجلدي ــدة ،وأزمــ َة ال ُهو َّي ــة ،ومخاطبــ َة النزع ــة
اإلجرامي ــة والرغب ــة يف االنتق ــام ،واالس ــتمال َة

العاطفيـــة التـــي تلجـــأ إليهـــا املنظمـــات

اإلرهابيـــة يف دعايتهـــا االســـتقطابية.
أيضـــا العوامـــلَ
ً
وناقشـــت الدراســـة

شـ ً
ـامل يتعلَّــق بالدواف ــع واحمل ِّفــزات املــ ُـفضية
إلـــى تبنِّـــي الســـلوك اإلرهابـــي وااللتحـــاق

االجتماعيــة ،ومــدى أهميــة البيئــة واحلواضــن

مبنظماتـــه.

اإلرهابي ــة ،والعوام ــل التربوي ــة مث ــل الضع ــف

ومـــن التحدِّيـــات التـــي توقفـــت عندهـــا
الدراســـ ُة :أن دوافـــع اإلرهابيـــن عـــاد ًة
مـــا تبـــدو شـــديدةَ اخلصوصيـــة ،ومالزمـــ ًة

لطبيعـــة النـــزاع الـــذي يتو َّرطـــون فيـــه،
ِ
بســـمات احلاضنـــة
وارتباطـــه الوثيـــق
االجتماعيـــة والسياســـية التـــي حتويـــه .لـــذا
املتخصـــص يف
فـــإن نتائـــج اجلهـــد البحثـــي
ِّ
فهـــم أســـباب اإلرهـــاب أو دوافعـــه تتســـم

غال ًبــا بعــدم قدرتهــا علــى إطــاق التعميمــات

علـــى الظاهـــرة اإلرهابيـــة ُ
بشـــموليتها.
َ
ِّي غيـــاب
واســـتحضرت الدراســـة حتـــد َ
االتف ــاق العامل ــي عل ــى تعري ــف اإلره ــاب ،وه ــو
م ــا يع ــود يف ج ــزءٍ كبي ــر من ــه إل ــى االخت ــاف
يف نظـــرة ك ِّل مجتمـــع مـــن املجتمعـــات إلـــى
مفه ــوم اإلره ــاب واإلرهابي ــن ،إضاف ــة إل ــى
الدوليـــة السياســـية
تبايُـــن أثـــر املتغ ِّيـــرات َّ
واالقتصاديـــة يف الظاهـــرة.
يف ضـــوء دراســـة حالـــة تنظيـــم القاعـــدة،

وتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،وحركــة

األنظمـــة واملناهـــج الدراســـية وســـلبياتها

الت ــي ت ــؤ ِّدي إل ــى ظه ــور اخت ــاالت ش ــخصية

ونفس ــية .وكذل ــك أث ــر األس ــباب االقتصادي ــة،
ص ــت إل ــى أن الكفاي ــة االقتصادي ــة م ــن
إذ خل َ َ
العوامـــل الرئيســـة يف إحـــال االســـتقرار
النفســـي لـــدى الفـــرد ،فكلمـــا كان دخـــ ُل

الف ــرد مضطر ًب ــا كان رض ــاه واس ــتقراره غي ـ َر
االضطـــراب
ثابتـــن؛ بـــل قـــد يتحـــ َّول هـــذا
ُ
وع ــدم الرض ــا إل ــى كراهي ــة تق ــوده إل ــى نقم ــة
عل ــى املجتم ــع ال ــذي يح ِّمل ــه مس ــؤولي َة حالت ــه
يف أغلـــب األحيـــان ،وهـــذا يو ِّلـــد شـــعو ًرا
ويشـــجع علـــى نبـــذ
ســـلب ًّيا جتـــاه املجتمـــع،
ِّ

الشـــعور باملســـؤولية الوطنيـــة ،ولهـــذا تنشـــأ
لديـــه رغبـــ ٌة باالنتقـــام ،وقـــد يســـتثمر هـــذه
ـض التنظيم ــات اإلرهابي ــة ،فتز ِّي ــن
الرغب ـ َة بع ـ ُ
لــه قدرتهــا علــى حتســن وضعــه االقتصــادي،

دون النظ ــر إل ــى عواق ــب ذل ــك ،وم ــا يترت ــب

عليـــه مـــن مفاســـ َد وأضـــرار.

َ
عرضـــت
األســـباب السياســـية فقـــد
أمـــا
ُ
رأي بع ــض الباحث ــن الذي ــن يـ ـ َرون
الدراس ــة َ
أن العوامــل أو املظالــم السياســية لهــا أهمي ـ ٌة

اختـــراق العقـــول واألفـــكار واملعتقـــدات؛
بس ــبب مهارته ــا العالي ــة يف تس ــخير وس ــائل
االتص ــاالت احلديث ــة لتحقي ــق أهدافه ــا ،ويف
ُ
وســـائط اإلنترنـــت وتطبيقاتهـــا
مقدِّمتهـــا
ومخرجاتهـــا التقنيـــة.
وأخي ـ ًرا ناقشــت الدراس ـ ُة العوام ـ َل التاريخيــة
والديني ــة واالثني ــة "العِ رقي ــة" الت ــي ق ــد تك ــون
س ــب ًبا م ــن األس ــباب الدافع ــة الرت ــكاب العم ــل
اإلرهابـــي واالنتقـــام .ويف ســـعي الدراســـة
األســـباب والعوامـــل أوردت
لتوضيـــح هـــذه
ِ
ع ــد ًدا م ــن األمثل ــة احل َّي ــة م ــن واق ــع دراس ــة
التنظيمـــات الثالثـــة؛ القاعـــدة وداعـــش
وبوكو حرام.
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المحفزة
ِّ
أسباب اإلرهاب والعوامل

االجتماعيــة يف جــذب الشــباب إلــى احلــركات

كبيـــرة ،وتُســـهم يف املســـارات املؤ ِّديـــة إلـــى
اإلرهــاب ،لكنَّهــا يف األغلــب تكــون أدا ًة لتعبئــة
األف ــراد أكث ـ َر م ــن أن تك ــون معان ــا ًة ش ــخصية
الســـبب املباشـــر لتبنِّـــي
ترتقـــي لتكـــو َن
َ
الســـلوك اإلرهابـــي .غيـــر أنـــه يف الوقـــت
نفس ــه ف ــإن الش ــعور بالظل ــم وانع ــدام العدال ــة
م ــن احمل ِّف ــزات القوي ــة الت ــي تدفـــع األف ــراد
إلــى االنضمــام إلــى اجلماعــات املسـلَّحة .ويف
إطــار البحــث يف األســباب السياســية ناقشــت
الدراسـ ُة موضــو َع اســتغالل الفــراغ السياســي
ـات اإلرهابي ــة
واألمن ــي؛ فق ــد اس ــتغلَّت املنظم ـ ُ
حال ـ َة الفــراغ السياســي واألمنــي التــي عانــت
ـض الــدول يف املنطقــة؛ إذ أســه َمت
آثا َرهــا بعـ ُ
حال ــة احل ــرب متعــدِّدة األط ــراف ،والفوض ــى
وتعســر
ـاب القانــون والنظــام،
العســكرية ،وغيـ ُ
ُّ
احلل ــول السياس ــية ،يف إيج ــاد بيئ ــة ِخصب ــة
النتش ــار املنظم ــات اإلرهابي ــة.
كذلـــك تط َّرقـــت الدراســـ ُة إلـــى األســـباب
اإلعالمي ــة؛ إذ ش ــهد مطل َ ــع الق ــرن احل ــادي
والعش ــرين تط ــو ًرا كبي ـ ًرا يف وس ــائل تخطي ــط
الهجمـــات اإلرهابيـــة ،وطـــرق تنفيذهـــا؛
َ
نتيجـــ َة تطـــور قـــدرات املنظمـــات اإلرهابيـــة
علـــى مواكبـــة التقـــ ُّدم التقنـــي يف مجـــال
االتصـــاالت .ومـــن أبـــرز مخ َرجـــات هـــذه
احلِ قبـــة أن املنظمـــات اإلرهابيـــة باتـــت
عابـــر ًة للحـــدود والثقافـــات ،وقـــادر ًة علـــى
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قضايا

ُر هــــــــا ب
اإلســـــالم
فـي أوروبا

استغالل األزَ مات
لنشــــر الكراهيـة

د .إغناطيوس غوتيريث دي تيران

تشــهد القــا َّرة األوروبيــة والواليــات املتحــدة وأســتراليا وكنــدا ونيوزيالنــدا منـ ًّوا َّ
مطــر ًدا حلــاالت ال َعــداء للمســلمني ومعتقداتهــم ،علــى نحــو أثــار
انتبــاه احمللِّلــن وعــدد مــن املســؤولني السياســيني .فقــد ارتفــع عــد ُد االعتــداءات يف تلــك الــدول علــى املواطنــن املســلمني الذيــن أظهــروا شــعائ َر
اإلســام ،مــن ذلــك إطــا ُق النــار علــى املصلِّــن يف املســاجد ،أو االنقضــاض ضر ًبــا علــى مــن يُشــت َبه يف انتمائــه إلــى اجلاليــة املســلمة .وتقــع هــذه
نصــات التواصــل االجتماعــي.
االعتـ
ُ
ـداءات غال ًبــا يف الشــوارع أو يف وســائل النقــل ،وبتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ النابيــة يف األماكــن العا َّمــة ،ويف مِ َّ

أستاذ األدب العربي والتاريخ املعاصر يف العالم العربي واإلسالمي ،يف جامعة أوتونوما ،مدريد ،إسبانيا.
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ـات جهادي ــة يف ع ــدد
إرهابي ــة تتبنَّاه ــا منظم ـ ٌ
م ــن امل ــدن األوروبي ــة الرئيس ــة ،مثلم ــا ح ــدث
يف الســـنوات األخيـــرة يف ٍّ
كل مـــن باريـــس
ولنــدن ومانشســتر ،ولهــا ذيــو ٌع إعالمــي ســريع
جــ ّدًا .ويف بريطاني ــا ن َّب ــه املجل ــس اإلس ــامي
علـــى أن ممثلـــي األحـــزاب السياســـية غيـــر
املنس ــوبة إل ــى اليم ــن املتطــ ِّرف يُس ــهمون يف
ـجل
ش ــحن األج ــواء جت ــاه املس ــلمني ،وق ــد س ـ َّ
املجلـــس  300حالـــة تطـــاول علـــى الدِّيـــن
اإلســـامي واملســـلمني ،صـــد َرت عـــن قـــادة
احل ــزب احملاف ــظ احلاك ــم يف الب ــاد ،وه ــذا
ي ــد ُّل عل ــى م ــدى ِّ
تفش ــي وب ــاء اإلس ــاموفوبيا
يف صفـــوف النخبـــة السياســـية البريطانيـــة.
ويُذكـــر أن هـــذه الظاهـــرةَ ليســـت مرتبطـــ ًة
مبجموعــة مــن الساســة البريطانيــن فحســب،
وإمن ــا أصبح ــت حال ـ ًة عن ــد زعم ــاء أوروبي ــن
ين ـ َأون بأنفســهم عــن اليمــن املتط ـ ِّرف .وهــي
بالطب ــع إس ــتراتيجي ٌة جتيده ــا جمي ــع الق ــوى
اليميني ــة املتطرف ــة األوروبي ــة ،الت ــي حقق ــت
ً
ملحوظــا يف االســتحقاقات االنتخابيــة،
تقد ًمــا
َ
وأفضـــت التصريحـــات املســـيئة للمســـلمني
إلــى تســويغ مســاعي أحــزاب اليمــن املعتــدل
لتش ــديد خطابه ــا املع ــادي للمهاجري ــن عا َّم ــة
خاص ــة.
وللمس ــلمني
َّ
اجتياح َخ ِطر
ِّ
مؤشرات الزيادة

علــى صعيــد االعتــداءات اللفظيــة والتهديــدات
ِّ
املؤشـــرات
عبـــر شـــبكات التواصـــل ،فـــإن
الرســمية تُؤ ِّكــد زيادتهــا منــذ عــام 2017م حتــى

فيمـــا بـــن 2016م و2017م.

ولـــم تختلـــف هـــذه األرقـــام اختال ًفـــا كبيـــ ًرا
ســـجلت
عـــن نظيراتهـــا يف فرنســـا ،إذ
َّ

ضـــد اإلســـاموفوبيا
اجلمعيـــة الوطنيـــة
َّ
منـــ ًّوا َّ
مطـــر ًدا ،ويُعـــزى هـــذا التصاعـــد إلـــى

رســـوخ ظاهـــرة ُرهـــاب اإلســـام يف أوســـاط
لهجمـــات
محـــددة ،ونتيجـــ ًة
اجتماعيـــة
َّ
َ
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ِ
جمعيـــات
اإلحصـــاءات
اآلن .وتُصـــدِ ر تلـــك
ٌ
تُعنـــى مبتابعـــة ظاهـــرة ُرهـــاب اإلســـام
(اإلس ــاموفوبيا) ،والتط ــاول عل ــى اجلالي ــات
"مرصـــد
اإلســـامية يف أوروبـــا ،منهـــا:
َ
املواطن ــة ض ــد اإلس ــاموفوبيا" ،ال ــذي يص ــدر
تقاريــ َر س ــنوي ًة لقي ــاس ح ـ َّـدة ه ــذه الظاه ــرة
ـرات
يف إس ــبانيا .وذهب ــت املنظم ــة ،وله ــا نظي ـ ٌ
تتَّب ــع املعاييـ ـ َر التحليلي ــة واإلحصائي ــة ذاته ــا
يف ســـائر الـــدول األوروبيـــة ،إلـــى أن أغلـــب

ـاالت
احل ــوادث الت ــي ميك ــن وصفُه ــا بأنه ــا ح ـ ٌ
معاديـــة للمســـلمني يف إســـبانيا حتـــدث يف
العالــم االفتراضــي ،مبعـ َّـدل  %70مــن جميــع
ســـجلت منظمـــة بريطانيـــة
األحـــوال .وقـــد
َّ
ً
مماثـــا يف الســـنوات املاضيـــة مـــع
منـــ ًّوا
ارتفـــاع َّ
مطـــرد بنســـبة  %26ســـنو ًّيا ،كمـــا

ِ
اخلطـــرة للتجنِّـــي علـــى
مـــن التطـــ ُّورات
اإلســام واملســلمني أنــه لــم ي ُعــد محصــو ًرا يف
بعــض الساســة أو املواطنــن العاديــن ،ولكنــه
امت ـ َّـد إل ــى امل ــدارس واجلامع ــات ،ف ُرص ــدت
تعليقـــات وعبـــارات لعـــدد مـــن األســـاتذة يف
ٌ
ً
فضـــا
املراكـــز التعليميـــة كارهـــة لإلســـام،
ع ــن معاملته ــم اخلش ــنة للط ــاب املس ــلمني.
ويف اململكـــة املتحـــدةُ ،فصـــل أحـــد املعلِّمـــن
مبدرس ــة ابتدائي ــة بع ــد أن وص ــف اإلس ــام
بأنـــه "ســـرطان العالـــم" و"الدِّيـــن اخلبيـــث"
وشـــجع املعلِّـــم
علـــى شـــبكات التواصـــل،
َّ
تالمذتـــه علـــى مشـــاركته آراءه املتشـــدِّدة!
ـض م ــن في ــض
وم ــا ه ــذه األمثل ــة س ــوى غي ـ ٍ
مم ــا ش ــهدته الس ــاحة األوروبي ــة م ــن مش ــاعر
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قضايا
ال َعداء املستمر جتاه اجلاليات اإلسالمية.

الهجمـــات اإلرهابيـــة
وال شـــك أن تسلســـل
َ
املن َّف ــذة يف ع ــدد م ــن العواص ــم الغربي ــة عل ــى
م ــدار الس ــنوات اخلم ــس األخي ــرة ،أس ــهم يف

محـــددة
نشـــر بـــذور الكراهيـــة لـــدى فئـــات
َّ
م ــن األوروبي ــن ،إال أن هن ــاك عوامــ َل كثي ــرة
ال َعالقــة لهــا بأفعــال املتط ِّرفــن التــي تُســيء

إل ــى اإلس ــام واملس ــلمني ،يف مقدِّمته ــا عج ـ ُز
الســـلطات األوروبيـــة عـــن توحيـــد خطـــاب
منطقـــي لـــر ِّد االعتبـــار إلـــى اجلاليـــات
اإلس ــامية ،وعزله ــا ع ــن فض ــاء اجلهادي ــن
املتعنِّتـــن .واحلقيقـــة املثيـــرة أن السياســـات

احلكوميـــة أ َّدت دون قصـــد غال ًبـــا ،إلـــى
تأس ــيس مفه ــوم "اإلس ــاموفوبيا" وانتش ــاره،
بع ــد إصراره ــا عل ــى اس ــتعمال مف ــردات مث ــل

"إســـامية" و"مســـلمني متط ِّرفـــن" و"تشـــ ُّدد
إســـامي" ،وربطهـــا مبكافحـــة اإلرهـــاب.

ٍ
مقـــوالت
اخلطابـــات
وتض َّمنـــت هـــذه
ُ
وشـــعارات نبعـــت يف أول األمـــر مـــن جهـــات
مق َّربـــة إلـــى اجلماعـــات اليمينيـــة املتعنِّتـــة،

مثـــل "إسالموفاشيســـتي" وهـــو اصطـــا ٌح
يطلق ــه بعضه ــم عل ــى اجلماع ــات اجلهادي ــة

الدكتاتوريــة ،والغريــب يف األمــر أن مثــل هــذه
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املصطلح ــات الغربي ــة بات ــت تضف ــي س ـ ٍ
ـلبيات
جديــد ًة علــى ك ِّل مــا يأتــي مــن الشــرق ،عل ًمــا
أن كلم ــة "فاشس ــتي" حت َّول ــت إل ــى لفظ ــة ذات
مدل ــوالت ش ـتَّى تتج ــاوز املس ــتوى الفك ــري.

أتباع ــا م ــن
ـركات الت ــي اس ــتقطبت
وه ــذه احل ـ ُ
ً

اليســار بفضــل خطابهــا الداعــي إلــى الدفــاع
ع ــن احلري ــة ،تتغ ـ َّـذى عل ــى األعم ــال الش ــنيعة

للجماع ــات املتط ِّرف ــة الت ــي تص ــف نفس ــها بـــ
"اإلســامية" ،وال س ـ َّيما التفجيــرات يف املــدن

الغربي ــة ،وقت ــل الرهائ ــن الغربي ــن يف س ــوريا
والع ــراق وأفغانس ــتان ،م ــا يق ــود إل ــى َعالق ـ ٍـة

متالزمــة بــن دعــاة ُرهــاب اإلســام والتطـ ُّرف
اجلهــادي؛ إذ ٌّ
كل منهمــا ِّ
ينشــط اآلخــر .وتُ َعــد
اإلش ــارة إل ــى مفه ــوم مناص ــرة احلري ــة ،وه ــي
إحـــدى قواعـــد اجلهـــات املعاديـــة لإلســـام،
إشـــار ًة جوهريـــة لهـــؤالء؛ ألنهـــم يســـ ِّوغون

ألنفســـهم مكانتهـــم االجتماعيـــة ،ويُلبِســـون
غل َّوه ــم ُحلَّـ ـ َة االنتص ــار للح ــقِّ والدف ــاع ع ــن

احلري ــات العا َّم ــة والفردي ــة.
ـات ميداني ــة أُجري ــت يف أملاني ــا
وأثبت ــت دراس ـ ٌ

وفرنســـا وبريطانيـــا أن هالـــة الشـــرعية
الدميوقراطيــة املنســوبة إلــى هــذه اجلمعيــات
املطالب ــة بح ِّقه ــا يف انتق ــاد اإلس ــام بصفت ــه

"منظوم ــة عقائدي ــة ال حتت ــرم التع ُّددي ــة وقي ــم
احلض ــارة" جتي ــز يف نظ ــر كثيري ــن اإلس ــها َم
يف متويلهـــا ودعـــم أنشـــطتها .وهنـــا يكمـــن
اإلخفـــا ُق الكبيـــر للحكومـــات واملؤسســـات
الرس ــمية واملجتم ــع املدن ــي عمو ًم ــا؛ إذ إنه ــا
لـــم تنجـــح يف وضـــع حـــدٍّ خلطـــاب جتـــرمي
تقاعســـت عـــن صياغـــة
اإلســـام؛ ألنهـــا
َ
خطـــاب يحـــرِ ص علـــى التمييـــز بـــن الدِّيـــن
اإلس ــامي واملس ــلمني م ــن جه ــة ،والتطـ ـ ُّرف
الدينـــي واجلهاديـــن مـــن جهـــة أخـــرى.
ً
مرتبطـــا وفـــ َق
وملـَّـــا بـــات الدِّيـــن اإلســـامي
خطابهـــم مبفهـــوم "النـــزاع" و"اإلشـــكال"،
ص ــار م ــن اله ـ ِّـن عليه ــم إلص ــا ُق أي س ــلبية
باملواطنـــن املســـلمني.
صورة المرأة المسلمة

هنال ــك اهتم ــام صريــ ٌح يف اخلط ــاب املع ــادي
لإلســـام بصـــورة املـــرأة املســـلمة ،حتـــى إن
اجله ــات املعني ــة مبراقب ــة مظاه ــر الكراهي ــة
جتـــاه املســـلمني تُلمـــح إلـــى تشـــخيص هـــذه
النظـــرة ال َعدائيـــة جتـــاه شـــخصية املـــرأة
احملجبـــات اللواتـــي
املســـلمة ،وال ســـ َّيما
َّ
ِّ
يَســ ُهل متييزه ــن م ــن س ــائر النس ــاء .وتُؤك ــد
اجلمعيـــات املناهضـــة لإلســـاموفوبيا يف
معـــدل ثالثـــة
كثيـــر مـــن الـــدول الغربيـــة أن
ٍ
َّ
اعت ــداءات جس ــدية أو لفظي ــة م ــن ك ِّل أربع ــة
تســـجل علـــى اجلاليـــات املســـلمة
اعتـــداءات
َّ
تكــون موجه ـ ًة إلــى النســاء ،وهــذا نــراه ً
أيضــا
يف دول أخـــرى مثـــل أســـتراليا.
وتعمـــل املنظمـــات اليمينيـــة املتطرفـــة علـــى
احملجبــة بوصفهــا امــرأ ًة
تشــويه صــورة املــرأة
َّ
ناكـــرة ألنوثتهـــا ،بعـــد أن انصاعـــت لســـطوة
احلجـــاب ،واستســـلمت للســـلطة الذكوريـــة.
ـــجلت يف إســـبانيا وغيرهـــا مـــن الـــدول
وس ِّ
ُ
تهجـــم أشـــخاص
حـــاالت مـــن
األوروبيـــة
ٌ
ُّ
معظمهــم مــن الشــباب علــى فتيــات مســلمات
يف وس ــائل النق ــل العا َّم ــة ،وكثيــ ًرا م ــا يصــ ِّور
هـــؤالء املهاجمـــون فعلتهـــم وينشـــرونها يف
ِّ
وتوظـــف املنظمـــات اليمينيـــة
اإلنترنـــت.
احملجبـــات للمعاملـــة اخلشـــنة مـــن
ض
تعـــ ُّر َ
َّ

أجهـــزة األمـــن يف بعـــض األماكـــن العا َّمـــة
يف الرهـــان علـــى اخلطـــر اإلســـامي؛ ففـــي
ً
مثـــا جتبـــر الشـــرطة عـــد ًدا مـــن
فرنســـا
املس ــلمات عل ــى خل ــع احلج ــاب يف املط ــارات
لـــدواع أمنيـــة .وحتظـــى هـــذه احلـــوادث
ٍ
مبتابع ــة كبي ــرة يف ش ــبكات التواص ــل ،حي ــث
يتســنَّى ألنص ــار احل ــركات العنصري ــة إط ــا ُق
التعليقـــات املثيـــرة للهواجـــس يف صـــدور
النـــاس.
وتَ ُعـــ ُّد الدعايـــ ُة اليمينيـــة املتشـــدِّدة مســـألةَ
احلجـــاب أ َّم املســـائل ،وال ســـ َّيما يف فرنســـا
ً
جـــدال بشـــأنه.
التـــي تشـــهد باســـتمرار
والعجيـــب أن النزعـــة إلـــى قبـــول هـــذه
التح ُّرشـــات بحـــقِّ
احملجبـــات واضحـــة لـــدى
َّ
املنظمـــات اليمينيـــة ،التـــي تســـ ِّوغها بذريعـــة
توس ــع ُرقع ــة "األس ــلمة"
خ ــوف املواطن ــن م ــن ُّ
يف مجتمعاتهــا ،ومــن خطــر حتـ ُّول أوروبــا إلــى
قـــا َّرة إســـامية.
ويه ُّمن ــا هن ــا الوق ــوف عن ــد مفه ــوم احلق ــوق
الدميوقراطيـــة وحريـــة التعبيـــر يف خطـــاب
اليم ــن املتطـ ـ ِّرف ال ــذي يحل ــو ل ــه أن يحـ ـ ِّر َم
أي تصري ــح يس ــيء إل ــى القِ يَ ــم العلي ــا؛ ك َوح ــدة
الوط ــن ،واحت ــرام الش ــعائر القومي ــة ،والقِ يَ ــم
املســـيحية ،ولكنـــه يتراخـــى إذا كان املجنـــي
ـت إلــى اإلســام
عليــه شــعير ًة أو شــخصية متـ ُّ
ِ
بصل ــة .م ــن ذل ــك مث ـ ًـا :حمل ــة املس ــاندة الت ــي
دفاعـــا عـــن فتـــاة
أقامتهـــا اجلبهـــة الوطنيـــة
ً
فرنس ــية صــ َّورت مقط ــع فيدي ــو تتط ــاول في ــه
عل ــى اإلس ــام ،والالف ــت أن اجلبه ــة دع َم ــت
ـب الدِّيــن اإلســامي ،ولكنهــا
حــقَّ الفتــاة يف سـ ِّ
ـب للدِّيــن
ال تظهــر املرونـ َة نفســها إذا كان السـ ُّ
املس ــيحي!
توسع اليمين المتطرف
ُّ

توظيف جائحة كورونا

ـعي اليم ــن املتطــ ِّرف األوروب ــي
م ــن الب ـ ِّـن س ـ ُ
واألمريكـــي إلـــى الصيـــد يف ميـــاه وبـــاء
"فايــروس كورونــا" العكــرة ،يف ســياق كثُــر فيــه
احلديــث عــن احتمــاالت اإلرهــاب البيولوجــي.
ومج ــد ًدا أعط ــت اجلائح ــة العاملي ــة الراهن ــة
دلي ـ ًـا قو ًّي ــا عل ــى تالق ــي اإلره ــاب اجله ــادي
واليمـــن املتطـــ ِّرف العنصـــري عنـــد مســـ ًعى
ـازي ،يه ــدف إل ــى االنتف ــاع بأزم ــة كوني ــة
انته ـ ٍّ
أ َّدت إلـــى إصابـــة مئـــات اآلالف وانهيـــار
املنظوم ــة االقتصادي ــة العاملي ــة .وفيم ــا أعل ــن
صراحـــ ًة عـــد ٌد مـــن اجلمعيـــات اجلهاديـــة
واليمينيـــة علـــى حـــدٍّ ســـواء أملَهـــا يف أن
َّ
يتفش ــى امل ــرض يف دي ــار الع ــدو ،ف ــإن هن ــاك

إجرا ًم ــا املنضوي ــة يف املعس ــكرين إل ــى تطوي ــر

األس ــلحة الفيروس ــية .وعل ــى صعي ــد النق ــاش
االجتماعــي فــإن األحــزاب اليمينيــة املتط ِّرفــة
الســـائدة يف أوروبـــا اســـتغلَّت القضيـــة لكـــي

ـي بالالئم ــة عل ــى املهاجري ــن.
تلق ـ َ

إذ إن ــه يف بداي ــة األزم ــة أل ـ َّـح رئي ــس ال ــوزراء

اإليطالـــي الســـابق وزعيـــم "الليغـــة" القوميـــة

ماتي ــو س ــالفيني ،الش ــهير بانتقادات ــه الالذع ــة
لإلســـام ،علـــى إقفـــال احلـــدود ،وتشـــديد

سياســـات الهجـــرة ،حتديـــدًا يف وجـــه
األفارقـــة ،علـــى الرغـــم مـــن تد ِّنـــي نســـبة

منظمـــات
وشـــددت
اإلصابـــات يف إفريقيـــا.
ٌ
َّ
يف النمســـا وسويســـرا علـــى أن منـــع جتـــ ُّول

األجان ــب ،وإخضاعه ــم للمراقب ــة ،هم ــا خيــ ُر
ســـبيل للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء .يف حـــن
ســـارعت زعيمـــ ُة اجلبهـــة الوطنيـــة مـــاري

لوب ــان ،إل ــى ش ــنِّ حمل ــة شرس ــة عل ــى االحت ــاد
األوروبـــي؛ إلخفاقـــه يف احتـــواء الوبـــاء،

واتخــاذ سياســة واقعيــة لضبــط الهجــرة .ومــا
ـن ِبلَّ ـ ًة أن يص ـ ِّر َح الرئي ــس املج ــري
يزي ــد الط ـ َ

فيكتـــور أوربـــان ،الـــذي ي ُعـــ ُّد نفســـه بعيـــدًا
ع ــن اليم ــن املتطـ ـ ِّرف ،ب ــأن في ــروس كورون ــا
نغـــض َّ
الط َ
ـــرف عـــن
ال ميكـــن أن يجعلنـــا
ُّ

كـــون الهجـــرة ،وليـــس الوبـــاء ،هـــي املعضلـــ َة

الرئيس ــة يف أوروب ــا الي ــوم! وكان زعي ــم ح ــزب
"فوك ــس" اإلس ــباني س ــانتياغو أباس ــكال ق ــد
أشـــار إلـــى ضـــرورة تقييـــد الهجـــرة ،ودعـــا
خاصـــة علـــى املهاجريـــن
إلـــى فـــرض رســـوم
َّ

األجانـــب الراغبـــن يف االســـتفادة مـــن

الضم ــان األجنب ــي ،حت ــى وإن كان ــوا مصاب ــن

بالفيـــروس.

إن اليمــن املتطـ ِّرف يســتغ ُّل أي فرصــة لتعزيــز

خطاب ــه ال ــكاره للمس ــلمني ،واس ــتحداث بيئ ــة
مالئمـــة التخـــاذ تدابيـــ َر أكثـــر قســـوة جتـــاه

ـات
األجان ــب يف أوروب ــا ،فيم ــا تتكاث ــر اجلماع ـ ُ
املســـتعدة لترجمـــة مشـــاعر الكراهيـــة إلـــى
َّ

أعم ــال إرهابي ــة.
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تنطلـــق األحـــزاب اليمينيـــة املتط ِّرفـــة مـــن
عقيـــدة عنصريـــة بامتيـــاز ،وإن اجتهـــ َدت يف
أساســا
ـاب إنشــائي يقــوم
جتميــل فكرهــا بخطـ ٍ
ً
َ
عل ــى مفه ــوم مخ ــادع للمواطن ــة .وتش ـدِّد عل ــى
"العـــدو املســـلم" بوصفـــه كائنًـــا جتتمـــع فيـــه
ســـلبيات جميـــع املجتمعـــات غيـــر الغربيـــة.
ُ
اجلهـــات مـــن إيجـــاد املنـــاخ
ومت َّكنـــت تلـــك
ُ

السياســـي واالجتماعـــي املضطـــرب املالئـــم،
لدرجـــة أن املجلـــس األوروبـــي ضـــد التمييـــز
وعــدم التســامح أ َّكــد يف تقريــره الســنوي عــام
2019م أن القـــا َّرة األوروبيـــة أمســـت تواجـــه
الهجمــات علــى
واق ًعــا صاد ًمــا ،يتمثــل يف زيــادة َ
ونوعـــا ،وأن التحريـــض علـــى
املســـلمني ك ًّمـــا
ً
االعت ــداء بالش ــتائم واإلهان ــات جت ــاه اإلس ــام
واملســـلمني ينطلـــق مـــن شـــبكات التواصـــل
واإلنترنــت .ودعــا التقري ـ ُر إلــى تضافــر جهــود
جميـــع الـــدول األوروبيـــة ملكافحـــة اليمـــن
املتطـ ِّرف ،واالتفــاق علــى مصطلحــات تنصــف
الدِّي ــن اإلس ــامي ،وتفـ ـ ِّرق بين ــه وب ــن الغلـ ـ ِّو
والتشـــ ُّدد املالز َمـــن للجماعـــات اإلرهابيـــة.
الدع ــوات
غي ــر أن احللق ــة املفق ــودة يف ه ــذه
َ
هـــي أن اليمـــن املتطـــرف أمســـى يتو َّلـــى
ٍ
ســـلطات تنفيذيـــ ًة وتشـــريعية يف كثيـــر مـــن
الـــدول الغربيـــة .وأدى االســـتخفاف بخطـــر
التهجـــم علـــى
اإلســـاموفوبيا إلـــى تصنيـــف
ُّ
املســـلمني باحلـــوادث الفرديـــة التـــي ال تع ِّبـــر
عـــن ت َّيـــار فكـــري لـــه حضـــور يف املجتمـــع.
وتدع ــي اجلماع ــات اليميني ــة املتط ِّرف ــة الت ــي
َّ
أح ــرزت تق ُّد ًم ــا ب ــارزًا يف االنتخاب ــات أنه ــا ال
تخالـــف القانـــون ،ولكـــن اهتمامهـــا املســـتمر
باملهاجري ــن واملس ــلمني والرب ــط بينه ــم وب ــن
اإلجـــرام والهجـــرة الســـ ِّرية تضـــ ُّر جـــ ّدًا
باللُّحمـــة االجتماعيـــة.

ملموســا مــن جلــوء اجلمعيــات األكثــر
توج ًســا
ُّ
ً
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(كو كلوكس كالن)
عاما من اإلرهاب
مئة وخمسون ً
أسرة التحرير

َ
تزخــر األفــام األمريكيــة درام َّي ـ ًة كانــت أم وثائقيــة ،مبشــاه َد ملجموعــات مــن الرجــال يرتــدون أثوا ًبــا
بيضــاء وأقنعـ ًة كالق َّبعــات مرتفعـ ًة مد َّببــة ِّ
صلبا ًنــا محترقــة،
ـرأس والوجــه إال العينــن ،ويحملــون ُ
تغطــي الـ َ

ويعيثــون يف حـ ٍّـي مــا ،غال ًبــا مــا يكــون موط ًنــا للســود؛ حر ًقــا للبيــوت وقتـ ًـا للرجــال والنســاء واألطفــال،
صفص ًفــا .تلــك ليســت مشــاه َد دراميــ ًة أو
وتدميــ ًرا للممتلــكات ،ثــم يغــادرون املــكا َن وقــد بــات ً
قاعــا َ
وثائقيــة فحســب ،ولكنهــا جــزءٌ حقيقــي مــن ممارســات أقــدم جماعــة إرهابيــة يف عاملنــا املعاصــر .إنهــا
جماعــة ( )Ku Klux Klanكــو كلوكــس كالن ،أو مــا يُعــرف اختصــا ًرا بـــ (.)KKK
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ـتمدت جماعــة ( )KKKاسـ َمها مــن اللفظــة
اسـ َّ

اليونانيــة ( )kuklosالتــي تعنــي الدائــرة،

ومــن اللفظــة اإلجنليزيــة ( )Klanالتــي تعنــي

العشــيرة ،وأسســها ســت ُة ض َّبــاط ســابقني يف

اجليــش الكونفدرالــي األمريكــي بــن ديســمبر
1865م وأغســطس 1866م ملعارضــة حتريــر
الســود عقــب احلــرب األهليــة األمريكيــة.
ُّ

اغتصبــت ( )KKKوظيف ـ َة الشــرطة
يف مناطــقَ شــتَّ ى مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،فــكان أعضاؤهــا
يط ِّبقــون املعايي ـ َر األخالقيــة علــى
أفــراد املجتمــع ،فيجلــدون اجلنــاة،
ويحصلــون
ويطــاردون املجرمــن،
ِّ
الد يــون!
ومارســت اجلماعــ ُة أعمــال عنــف وإرهــاب

كثيــرة كاحلــرق العمــد ،والضــرب ،وتدميــر
املمتلــكات ،والقتــل ،واالغتصــاب ،وجلــد

الســود وأفــراد قــوات اجليــش االحتــادي
ُّ
الــذي ع ـ ُّدوه جيـ َ
ـش احتــال عقــب انتصــاره

الرئيــس
يف احلــرب األهليــة ،مــا دفــع
َ
األمريكــي أوليســيس غرانــت إلــى تدميــر
اجلماعــة متا ًمــا يف عمليــة احلقــوق املدنيــة
عــام 1871م.

وكان اجتثــاث اجلماعــة أمن ًّيــا فقــط ال
أشــد
فكر ًّيــا ،ولذلــك لــم تلبــث أن عــادت
َّ

قــوة .ففــي عــام 1915م أحيــا العقي ـ ُد ويليــام
جوزيــف ســيمون اجلماعــ َة يف جبــال ســتون

التأســيس الثانــي
بواليــة جورجيــا .وكان
ُ
للجماعــة أكثــر إتقا ًنــا ،إذ أصبحــت منظمــ ًة
رســمية ،تتألــف مــن عضويــة رســمية ذات
بنيــة قوميــة ،ولهــا فــرو ٌع محلِّيــة يف أرجــاء
ألــف محـ ٍـام لتجنيــد أعضــاء للجماعــة .ولــم

متــض عشــر ســنوات حتــى بلغــت املنظمــة
ِ
ضمــت ُقرابــة
اإلرهابيــة أو َج قوتهــا ،إذ
َّ

كانــت الظــروف االجتماعيــة يف أوائــل
عشــرينيات القــرن املاضــي مناســب ًة حلملــة

فــكان أعضاؤهــا يط ِّبقــون املعاييـ َر األخالقيــة

عضو .

عضويــة ( ،)KKKوال ســ َّيما يف الواليــات
اجلنوبيــة ،حيــث انتقــل ثلــثُ الســ َّكان إلــى
َ
احلضــر بعــد أن كانــوا يف الريــف ،وأنتــج

التحضــر كثيــ ًرا مــن التغ ُّيــرات وال ســ َّيما
ُّ

انتشــار اجلرميــة ،التــي أزعجــت كثيريــن

شــتَّى مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
علــى أفــراد املجتمــع ،فيجلــدون اجلنــاة،

ويحصلــون الديــون،
ويطــاردون املجرمــن،
ِّ
واألكثــر غرابــ ًة أن ض َّبــاط الشــرطة كانــوا
يســلِّمونهم املجرمــن يف بعــض األحيــان
لين ِّفــذوا فيهــم العقوبــة! واســتهدفت املنظمـ ُة
اليهــو َد والكاثوليــك واألقلِّيــات االجتماعيــة

وأنتجــت
مــن أهالــي الريــف احملافظــن.
َ
مــدن النفــط املزدهــرة الرذائــ َل كالدعــارة

والعِ رقيــة ،و َمــن تتَّهمهــم بارتــكاب ممارســات
غيــر أخالقيــة؛ مثــل الزنــى والربــا والقِ مــار

اســتهدفتهم املنظمــة يف تأسيســها الثانــي.

ســمته "إعــادة تأســيس القيــم املســيحية
َّ

واملقامــرة ،التــي ســاءت املتدينــن ،الذيــن

ومعاقــرة اخلمــور ،وســ َعت إلــى مــا

العدد الثالث  -مايو 2020

الواليــات املتحــدة .وأرســل ســيمون أكثـ َر مــن

ـي الرســمي لس ـ َّكان
 %15مــن العــدد اإلجمالـ ِّ
الواليــات املتحــدة ،أي أكثــر مــن أربعــة ماليــن

حــارس املجتمــع،
عملــت ( )KKKكأنهــا
ُ
واغتصبــت وظيفــ َة الشــرطة يف مناطــ َق
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تحت الضوء

البروتســتانتية يف أمريــكا بــأي وســيلة
ممكنــة" ،وأعلنــت أن املســيح (يســوع) كان
أو َل (كالينــز مــان) بزعمهــم أنــه أول عضــو
مؤســس للجماعــة.

"ديفيــد ديــوك" املش ـ ِّرع والسياســي
األمريكــي ورئيــس جماعــة فرســان كــو
كلوكس كالن السابق" :نتوقع من غير
البيــض الذيــن يقيمــون يف أمريــكا أن
يتصرفــوا وفقً ــا للمبــادئ املســيحية،
ســيكون العيــش حتــت ســلطة حكومــة
رحيمــا".
مســيحية بيضــاء امتيــازًا
ً
كان اجلنــوب املنشــأ األصلــي للجماعــة،
لكــن قوتهــا العدديــة الثانيــة كانــت يف الغــرب
أشــده يف
والغــرب األوســط ،وبلــغ نفوذهــا
َّ
كاليفورنيــا وأوكالهومــا وأوريغــون ولويزيانــا،
ومت َّكنــت مــن إجنــاح حــ َّكام ومشــ ِّرعني يف
انتخابــات هــذه الواليــات .وتســجل وثائــ ُق
املباحــث االحتاديــة ( )FBIأن "جــون م .باركــر"
التمــس مســاعدة
حاكــ َم واليــة لويزيانــا،
َ
احلكومــة االحتاديــة ملواجهــة نشــاطات
اجلماعــة اإلرهابيــة يف مذكــرة بتاريــخ 25
املدعــي العــام،
ســبتمبر 1922م ،أرســلها إلــى َّ
ولــم يكــن قــاد ًرا علــى اســتخدام أي مــن
الرســائل البريديــة أو التلغــراف أو الهاتــف
إلرســال الرســالة بســبب ســيطرة ( ،)KKKفلم
يجــد ســوى توســيط الصحفــي "بــول ووتــون"
ليفعــل ذلــك.
ضعيفة لكنها باقية

ومــع تعاقــب الســنني ض ُعفــت منظمــة
وح َّ
َ
ــل
(،)KKK
وانخفضــت عضويتهــا كثيــ ًراُ ،
آخــ ُر فروعهــا يف عــام 1944م ،لكنهــا ظلــت
مســتم َّرة ،وعــادت إلــى الظهــور يف بعــض
الواليــات اجلنوبيــة يف الســتين َّيات مــن
القــرن املاضــي ،وارتكبــت عــد ًدا مــن األعمــال
اإلرهابيــة س ـ ًّرا؛ كالتفجيــرات وإطــاق النــار
واجللــد .ومــع أن أهــداف هــذه اجلماعــة
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وســلوكها يف اجتــاه يناقــض مســيرةَ التاريــخ
نحــو التســامح والتعــ ُّدد وقبــول اآلخــر ،لــم
يكــن ذلــك كاف ًيــا الندحارهــا ،فقــد بقيــت
وتراجــع أعــداد
علــى الرغــم مــن انقســامها
ُ
أعضائهــا وضعــف ق َّوتهــا؛ حلســاب جماعــات
ميينيــة متط ِّرفــة أكثــر شــبا ًبا ،تشــاركها يف
أكثــر أهدافهــا.
ولــم ت ُعــد ( )KKKكِ يا ًنــا واحــدًا يديــره قائــ ٌد
واح ـ ٌد مــن مق ـ ٍّر مركــزي ،فهنــاك مــا ال يق ـ ُّل
عــن أربــع جماعــات رئيســة تعمــل اليــوم حتــت
اســم (كالن) هــي:
● كنيسة الفرسان الوطنيني
Ku Klux Klan National Knights؛ أُنشئت
عــام 1960م ،وتعمــل اآلن مــن إنديانــا ،وهــي
مــن أنشــط جماعــات (.)KKK
● فرســان كــو كلوكــس كالن ( ،)KKKوتُعــرف
ً
أسســها "ديفيــد
أيضــا باســم حــزب الفرســانَّ ،
ديــوك" يف عــام 1975م ،عندمــا كان عمــره 25
عا ًمــا ،ومكتبُهــا الرئيــس يف مدينــة هاريســون
بواليــة أركنســاس.
أسســها
● جماعــة إخــوان كالينــز (َّ ،)BOK
عــام 1996م "دايــل فوكــس" ،وهــي شــديدةُ
نفســها الوريثَ األوحد لـــمنظمة
السـ ِّرية .ت ُع ُّد َ
( ،)KKKوهــي الوحيــدة التــي لهــا وجــو ٌد خــارج
الواليــات املتحــدة يف كنــدا ،ويُعت َقــد أن مق َّرهــا
ـس يف هندرســون بواليــة تينيســي.
الرئيـ َ
● جماعــة إمبريــال كالنــز األمريكيــة
()Imperial Klans of America - IKA؛

أسســها "رون إدواردز" يف داوســون ســبرينجز
َّ
بواليــة كنتاكــي يف عــام 1996م .ويُعت َقــد أنهــا

ثانــي أكبــر جماعــة يف ( )KKKبعــد جماعــة
إخــوان كالينــز.
جماعــات ( )KKKإلــى األضــواء
وقــد عــادت
ُ
يف الســنوات القليلــة املاضيــة؛ ففــي عــام
لقــي القبــض علــى "فرايــزر جلــن
2014م أ ُ َ
كــروس جونيــور" (املعــروف باســم ميللــر)،
مؤســس فصيــل Carolina Knights of Ku
ِّ
 ،Klux Klanلقتلــه ثالثـ َة أشــخاص يف مراكــز
اجلاليــة اليهوديــة يف كانســاس.
مؤســـس حـــزب الفرســـان "ديفيـــد
َ
وخـــاض ِّ

ديــوك" املعتــرك السياســي؛ فانتُخــب نائ ًبــا يف
مجل ــس الن ـ َّواب ع ــن والي ــة لويزيان ــا ،وخ ــاض
االنتخاب ـ ِ
ـات التمهيدي ـ َة الرئاس ــية يف احل ــزب
الدميقراطـــي عـــام 1988م ،واالنتخابـــات
التمهيديـــة يف احلـــزب اجلمهـــوري للرئاســـة
الرئيـــس ترامـــب يف
يف عـــام 1992م ،وأ َّيـــد
َ
االنتخابـــات األخيـــرة .وحـــاول ديـــوك إبـــرا َز
وج ــه ألط ــف جلماعت ــه ،وتقدميه ــا للجمه ــور
بوصفهـــا منظمـــ ًة حديثـــة للحقـــوق املدنيـــة
ـي أهدافــه،
للبيــض ،لكنــه لــم يســتطع أن يخفـ َ
فأعلــن بــا مواربــة" :نتوقــع مــن غيــر البيــض
املقيمـــن يف أمريـــكا أن يتص َّرفـــوا وف ًقـــا
للمبـــادئ املســـيحية ،ويجـــب أن يُدركـــوا أن
االختــاط العِ رقــي خطــأ غيــر وارد ،ســيكون
ُ
العيـــش حتـــت ســـلطة حكومـــة مســـيحية
بيض ــاء امتي ــازًا رحي ًم ــا".
ـات األربــع عــد ًدا كبي ـ ًرا
وتض ـ ُّم هــذه اجلماعـ ُ
مــن الفصائــل الصغيــرة وصــل عد ُدهــا إلــى
 160فصيـ ًـا ،تنتشــر يف  41واليــة ،ثلثاهــا يف
واليــات اجلنــوب ،لكنَّهــا تراجعــت عــام 2016م
ً
ً
فصيــا عــام
فصيــا ،ثــم إلــى 51
إلــى 130
2018م.
التمويل والتجنيد

مت َّكنــت ( )KKKمــن جمــع ماليــن الــدوالرات
لتمويــل نشــاطاتها االجتماعيــة واإلعالميــة
واإلرهابيــة مــن أعضائهــا ،وذلــك مــن رســوم
العضويــة والضرائــب وحصيلــة بيــع املنتجــات.
ومــن ث ـ َّم كانــت زيــادة رســوم العضويــة أم ـ ًرا
حاســ ًما الســتجالب األربــاح ،وال ســ َّيما مــن
مناصــب قياديــة يف
أولئــك الذيــن يشــغلون
َ
ٍ
خاص ـ ًة
أدوات
اجلماعــة .وأنتجــت اجلماع ـ ُة
َّ
بهــا لتكــو َن مصــد ًرا ثان ًيــا لإليــرادات ،فــكان
مطلو ًبــا مــن جميــع أعضائهــا شــراء الــزيِّ
الرســمي للجماعــة ،وهــو اجللبــاب الــذي يُنتَــج
يف مصانعهــا ،وال يُسـ َمح لألعضــاء بتصميــم
اخلاصــة.
أرديتهــم
َّ
أمــا املؤيــدون الذيــن ال يرغبــون يف العضويــة
الكاملــة للجماعــة فهــم مصــدر مهـ ٌّـم للتمويــل؛
إذ أســهم هــذا اجليـ ُ
ـش غيــر املرئــي يف متويــل

محطات من إرهاب ()KKK

 3نوفمبر 1979م:
إطالق نار على خمسة
متظاهرين يف مسيرة
مناوئة جلماعة ()KKK
يف جرينسبورو بوالية
نورث كاروالينا.

 21يونيو 1964م:
إطالق نار على ثالثة
من العاملني يف مجال
احلقوق املدنية.

يونيو 2015م:
"ديالن روف" املتف ِّوق
األبيض يطلق النا َر
على ر َّواد الكنيسة
السود يف ساوث
ُّ
كارولينا.

أبريل 1997م:
ُ
القبض على أربعة
ُألقي
من أعضاء ( )Klanبتهمة
هجمات
التخطيط لشنِّ َ
شمالي تكساس،
إرهابية
َّ

 13أبريل 2014م:
َ
قتل "جلني كروس االبن"
الزعيم السابق يف ()KKK
ُ
ثالث َة أشخاص يف مركزين
يهوديني بالقرب من مدينة
كانساس سيتي بوالية
ميسوري.

وقد ُأدينوا بت َهم
متنوعة.

أقر "دانيال
أغسطس 2005مَّ :
عضو جماعة
جيمس شيرتز"
ُ
َ
قنابل
أعد
الفرسان البيض بأنه َّ
أنبوبية لتفجير احلافالت
العمال الهايتيني
التي تنقل َّ
واملكسيكيني من تينيسي إلى
فلوريدا.

اجلماعــة مباليــن الــدوالرات ،وكان ك ُّل واحــد
منهــم يُســهم بنحــو  25إلــى  100دوالر ،ويف
جمــدت ( )PayPalحســا ًبا
ســبتمبر 2019م َّ
يُســتخ َدم جلمــع األمــوال مــن قِ بَــل ()KKK
بعــد أن تل َّقــت شــكاوى بشــأنه.
ِّ
وتوظــف املنظمــ ُة وســائ َل التقنيــة احلديثــة،

الســود يف تشارلســتون بواليــة ســاوث كارولينــا،
ُ
فصيل فرســان (وايت نايتس) من ()KKK
قام
تضمنــت املوقـ َع اإللكترونــي
ـورات
بتوزيــع منشـ ٍ
َّ
ورق ـ َم الهاتــف للفصيــل ،مصحوبـ ًـة بأكيــاس
احللــوى يف واليــات أالبامــا وكاليفورنيــا
وجورجيــا وكنســاس وميسيســيبيِّ .
مؤكديــن
يف املنشــورات أن "ديــان" قـ َّـرر أن يفعـ َـل مــا
تبجحــوا
يأمــره بــه الكتــاب املقـ َّـدس! وقــد َّ
بقولهــم" :نحــن نفعــل ذلــك مــن الســاحل
الشــرقي إلــى الســاحل الغربــي ،فقــط إلعــام
النــاس أن ( )KKKيف مجتمعهــم".

األفكار والهوية

قدمــت نفســها
مثـ ُل كثيـ ٍـر مــن املنظمــات التــي َّ
ُ
منحــت ()KKK
روابــط أخويــة،
علــى أنهــا
َ
أعضاءهــا شــعو ًرا بأنهــم ينتمــون إلــى شــيء
اخلاصــة وأحيا ًنــا السـ ِّرية؛
طقوســه
مم َّيــز ،لــه
َّ
ُ
يف املصافحــة ،واأللقــاب ،والكلمــات املـُــ َع َّماة
(املشــفَّرة) ،والــزي الرســمي ،واملســيرات،
والنزهــات ،وفــرق الرياضــة ،واملســابقات
الترفيهيــة ،والفــرق املوســيقية واحلفَــات،
ومراســم الزِّفــاف ،واجلنــازات ،والتعميــد
وغيرهــا .وأدارت املنظمــة ح َمــات ملئــات
َّ
ملناصــب علــى مســتوى الواليــة
املرشــحني
َ

العدد الثالث  -مايو 2020

وعلــى رأســها اإلنترنــت ومواقــع التواصــل؛
ِّ
وتوظــف األحــداثَ
لتجنيــد أعضــاءٍ جــ ُدد،
والهجمــات الكبــرى يف الدعايــة
السياســية
َ
اإلعالميــة .يف عــام 2015م ،بعــد أن أطلــق
"ديــان روف" النــا َر علــى تســعة أمريكيــن مــن
يرتادهــا
أصــل إفريقــي وقتلهــم يف كنيســة
ُ

 6مايو 2010م:
ُحكم على "رميون فوستر"
زعيم أحد أفرع(،)KKK
بالسجن مدى احلياة
بتهمة قتل سينثيا لينش،
بسبب تركها للجماعة.
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تحت الضوء

وانتخــب األمريكيــون عــد ًدا
أو احمللِّيــات،
َ

ال يُحصــى مــن أعضــاء اجلماعــة؛ ليكونــوا

رؤســا َء بلديــات ،وأعضــا ًء يف مجالــس املــدن،
ومشــ ِّرعني يف الواليــات وعلــى املســتوى

االحتــادي.

منح ــت ( )KKKأعضاءه ــا ش ــعو ًرا
بأنه ــم ينتم ــون إل ــى ش ــيء ممي ــز،
اخلاص ــة يف املصافح ــة،
طقوس ــه
ل ــه
َّ
ُ
واأللق ــاب ،والكلم ــات املش ــفَّ رة ،وال ــزي
الرســمي ،واملســيرات ،والنزهــات ،وفــرق
الرياض ــة ،واملس ــابقات الترفيهي ــة،
والفرق املوســيقية ،واحلفَالت ومراســم
الزفــاف ،واجلنــازات ،والتعميــد وغيرها.
مزجت ()KKK
أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد َ

بــن ُرهــاب األجانــب والتطــ ُّرف الدينــي
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والعنصريــة مــع األخــاق احملافظــة! ففــي

خط ـ ًرا علــى املســيحية .وعلــى الرغــم مــن أن

كثيـ ًـرا مــن أفــراد ( )KKKوجماعاتهــا أعلنــوا أن

ـرب
خضــم الركــود العاملــي الــذي أعقــب احلـ َ
العامليــة األولــى ،انتشــر اخلـ ُ
ـوف والقلــق علــى

معتقداتهــم املســيحية هــي الدافــع ألعمالهــم

نطــاق واســع بــن البروتســتانت البيــض بشــأن

اإلرهابيــة ،جنــد أن اســتخدامهم للمســيحية

مســتقبل الدولــة التــي عرفوهــا واعتــادوا

كان مجـ َّـرد غطــاء إلضفــاء الشــرعية علــى

جــدا مــن
الســيطرة عليهــا .كانــوا قلقــن
َّ

العنــف الــذي ميارســونه ،فاملســيحية مجـ َّـرد

جـ َّراء تد ُّفــق املهاجريــن مــن أوروبــا الشــرقية،

ذريعــة ،وليــس لهــم أي صلــة مبعتقــدات أو

وزيــادة تأثيــر الكاثوليــك واليهــود يف احليــاة

نصــوص أو ممارســات مســيحية صحيحــة،

األمريكيــة ،وهجــرة األمريكيــن األفارقــة مــن

املتطرفــة التــي
وهــذا ديــدنُ كل اجلماعــات
ِّ

اجلنــوب ،واتســاع دائــرة احلريــات السياســية

متــارس العنـ َ
ـف يف كل األديــان.

واجلنســية للمــرأة ،باختصــار كانــوا يــ َرون

وعندمــا تكــون اجلماعــات التــي تســتهدفها

اجلرميــة والرذيلــة يف صعــود ،وأن العالــم

يتطــ َّور خــارج ســيطرتهم.

وهــم يؤمنــون أن املســيحية ُهو َّيتهــم ،وســبب
وجودهــم ،وي َرونهــا علــى النقيــض مــن ُهو َّيــات

مجموعــات أخــرى يع ُّدونهــا غيـ َر مســيحية أو

َ
مسيحية
طوائف
( )KKKبالعنف واإلرهاب من
ٍ
تعدهــا غي ـ َر مســيحية ،أو
أخــرى ،فغال ًبــا مــا ُّ
معاديـ ًـة للمســيحية ،أي أنهــا متــارس منطــقَ
التكفيــر الســائد يف ِّ
املتطرفــة
كل اجلماعــات
ِّ
العنيفــة يف جميــع األديــان.

ندوة التحالف السادسة تناقش
تبادل المعلومات االستخبارية لمحاربة اإلرهاب

عقــد مركــز التحالــف اإلســامي العســكري

املعاهدات واالتفاق َّي ِ
ِ
ات
وقال الدكتور القنيعير :إن
الثنائيــ َة واإلقليميــ َة مقصــورةٌ علــى األطــراف

يف مجــال محاربــة اإلرهــاب" يــوم األربعــاء
 11مــارس  ،2020بحضــور مم ِّثلــي الــدول

باقــي الــدول ،لكـ َّـن اجلرائــم اإلرهابيــة أصبحــت
مم
تكتســب الصفــ َة َّ
الدوليــة ،ولذلــك فــإن األ َ

حملاربــة اإلرهــاب ندوتَــه الشــهرية السادســة
بعنــوان" :تبــادل املعلومــات االســتخبارية

األعضــاء ومنســوبي التحالــف .تنــاول احملاضــر

ـس يف النــدوة ،الفري ـ ُق املتقاعــد الدكتــور
الرئيـ ُ

صالــح بــن عبدالعزيــز القنيعيــر ،مستشــا ُر
رئيــس االســتخبارات الســعودية ســاب ًقا ،أهميـ َة

تبــادل املعلومــات واالســتخبارات يف محاربــة
اإلرهــاب ،ومح ِّفــزات هــذا التعــاون وعوائقَــه،

الدوليــة املبذولــة يف هــذا املجــال.
واجلهــو َد َّ

وعــرض الفريــق القنيعيــر النشـ ِ
الدولي ـ َة
ـاطات َّ

اخلاصــة باألنشــطة أو اجلماعــات اإلرهابيــة،
َّ
وتســلي َم املتَّهمــن باإلرهــاب ،واتخــا َذ إجــراءات

أمنيــة مشــتركة؛ ملنــع وقــوع عمليــات إرهابيــة.

واملؤهلــة للتعامــل
املتحــدة هــي اجله ـ ُة القــادرة
َّ

الدولــي
مــع الظاهــرة اإلرهابيــة ،وجعــل املجتمــع َّ

يتفــق علــى سـبُل مواجهتهــا بالطــرق التــي توافق

عليهــا جميــع الــدول.
وأ َّكــد أن النجــاح يف محاربــة اإلرهــاب يبدأ من
املعلومــات الصحيحــة والســريعة التــي تســتند
قــرارات من ِّفــذي سياســات محاربــة
إليهــا
ُ

املعلومــات
اإلرهــاب ،ويف الغالــب ال تصــل
ُ
االســتخبارية كاملــة ،وتشــبه إلــى حــدٍّ كبيــر
لعبـ َة الصــور املجـزَّأة ( )puzzleالتــي ينبغــي

ٍ
قطعــة منهــا يف مكانهــا املناســب
وضــ ُع كل
حتــى تكتمــ َل الصــورة .وللقيــام بذلــك تلجــأ
أجهــزةُ االســتخبارات إلــى جمــع املعلومــات مــن

إلــى عـ ٍ
ـدد مــن احللفــاء والشــركاء واألصدقــاء
الذيــن يُســهمون بنصيبهــم مــن املعلومــات ،وقــد

وقــت طويــل حتــى تكتمــ َل الصــورة،
ميضــي
ٌ
ولذلــك أصبــح تعــاو ُن وكاالت االســتخبارات
ضــرور ًة حتميــة.
وأشــاد الدكتــور القنيعيــر بالنتائــج اإليجابيــة
ـض اتفاق َّيــات األمم املتحــدة
التــي حقَّقتهــا بعـ ُ
وعــرض مــا
وقراراتهــا ملكافحــة اإلرهــاب،
َ
تواجهــه مــن صعوبــاتَّ ،
لعــل مــن أه ِّمهــا أن
ٍ
تعريــف
األمم املتحــدة أخفقَــت يف وضــع
واضــح ومتفــق عليــه لإلرهــاب ،وعــرض
ً
أيضــا القيــو َد التــي تواجــه تبــاد َل املعلومــات
االســتخباراتية بــن الــدول ،وعلــى رأســها
االختالفــات يف تص ـ ُّورات التهديــد ،وأهــداف
السياســة اخلارجيــة.

العدد الثاني  -فبراير 2020

ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه ،ومنهــا معاهــدات
َدوليــة ثنائية وإقليميةَ ،شــمِ لَت تبــاد َل املعلومات

املو ِّقعــة واملصدِّقــة عليهــا فقــط ،وال تســري على

مختلِــف املصــادر البشــرية والفنيــة ،وحتتــاج
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نوافذ

(الناتو)
يعزِّ ز شراكته لمحاربة اإلرهاب

ٍ
خطــوات جديــدة
اتفقــت دو ُل ِحلــف شــمال األطلســي (الناتــو) ،علــى
حملاربــة اإلرهــاب ،وبنــاء االســتقرار ،وتقويــة شــراكة احللــف يف الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا .وقــال األمــن العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ،
ـب اجتمــاع وزراء خارجيــة دول احللــف ،عبــر دوائــر
يف مؤمتــر صحفــي عقـ َ
مهمــة احللــف يف
الفيديــو يف بروكســل" :إن الــوزراء اتفقــوا علــى تعزيــز َّ
الدولي ملواجهة
العــراق ،وتو ِّلــي بعــض األنشــطة التدريبيــة لق َّوات التحالــف َّ
الدولــي ضــد
(داعــش) ،بالتشــاور التــام مــع الســلطات العراقيــة والتحالــف َّ
التنظيــم اإلرهابــي .وقــد ناقــش الــوزراء ً
أيضــا مــا ميكن للحلــف أن يقو َم به
مــن مســاعدةٍ أكبــر للشــركاء يف اإلصالحــات ،وبنــاء القــدرات ،فضـ ًـا عــن
التدريبــات التــي يقودهــا (الناتــو) ،مــع العنايــة مبكافحــة اإلرهــاب ،وتعميــق
شــراكات احللــف يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،ومــن ذلــك
الشــراكة مــع االحتــاد اإلفريقــي".
وقــال األمــن العــام ً
أيضــا" :إن مــن النِّقــاط الرئيســة لنقاشــات احللــف
الدولــي ،ومــن ذلــك :مه َّمتــه التدريبية
حال ًّيــا وظيفتَــه يف مكافحــة اإلرهــاب َّ
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املهمــات التي
يف العــراق ،وتعزيــز مه َّمــة احللــف التدريبيــة ،والقيــام ببعــض َّ
الدولــي ضــد (داعــش) يف العــراق؛ لتعزيــز مهــارات
اضطلــع بهــا التحالــف َّ
الق ـ َّوات العراقيــة ،وضمــان عــدم عــودة التنظيــم واجلماعــات اإلرهابيــة
األخــرى مــن جديــد ،ومناقشــة مــا ميكــن أن يفعلَــه احللــف لدعم الشــركاء.
ُّ َ
التمســك مبواصلة مه َّماته وعملياته،
وعشـ َّية االجتماع أ َّكد حلف (الناتو)
الدولــي ،عل ًمــا أن األزمــة الصحيــة العامليــة
ومنهــا مكافحــ ُة اإلرهــاب َّ
الناجمــة عــن ِّ
تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد لــم تؤ ِّد إلــى اختفاء تنظي َمي
داعــش أو القاعــدة ،ومــن ثَــم ال بـ َّـد للناتــو أن يســتم َّر بأعمالــه يف العــراق
وأفغانســتان وغيرهمــا".
وبشــأن الوضع يف أفغانســتان ،قال ســتولتنبرغ" :ســع ًيا إلى حتقيق الســام
واالســتقرار سـيُقلَّص الوجود العســكري ،وبحلول الصيف ســيكون للحلف
قراب ُة  21ألف جندي يف البالد .والقوات املتب ِّقية يف أفغانســتان ستســتمر
مهمتهــا التدريبيــة يف تأهيــل القــوات األفغانيــة ،وســيظ ُّل (الناتــو) يعمــل
يف َّ
علــى حتقيــق الســام واألمن يف أفغانســتان واملنطقــة".

واشنطن تُ درج جماعة روسية
على قائمة اإلرهاب
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أدرجــت وزارةُ اخلارجيــة األمريكيــة احلرك َة اإلمبراطورية الروســية ()MIR
وثالثــ ًة مــن زعمائهــا يف قائمــة املنظمــات اإلرهابيــة ،ووصــف مســؤولون
أمريكيــون القــرا َر بأنــه خطــوةٌ تاريخيــة يف حــرب الواليــات املتحــدة علــى
اجلماعــات اإلرهابيــة األجنبيــة مــن املتف ِّوقني البيض .وحركـ ُة اإلمبراطورية
الروســية :هــي جماعـ ٌة قوميــة متط ِّرفــة شــبه عســكرية ،مق ُّرهــا يف مدينــة
ـات بجماعــات
ســانت بطرســبرغ الروســية ،ولهــا معســك ٌر للتدريــب ،وارتباطـ ٌ
وبحســب مح ِّققــن ســويديني ،فقــد د َّربــت
التط ـ ُّرف األبيــض يف الغــرب.
َ
اجلماع ـ ُة اإلرهابيــة الروســية اثنــن مــن اإلرهابيــن الســويديني املدانــن
بتفجيــرات اســتهدفت مق ًهــى ومراكــ َز لالجئــن يف عــام 2016م ،ومعبــدًا
يهود ًّيــا يف عــام 2017م.
الهجمــات اإلرهابية القاتلــة من قِ بَل
وتأتــي اخلطــوة األمريكيــة بعــد تصاعد َ
املتعصبــة البيضــاء يف الســنوات األخيــرة ،ومــن ذلــك املتطـ ِّرف
اجلماعــات
ِّ

ـخصا يف وول مــارت يف إلباســو بواليــة تكســاس
األبيــض الــذي قتــل  22شـ ً
والهجمات املميتة
يف أغســطس 2019م ،مســتهد ًفا ذوي األصول اإلســبانية،
َ
علــى املســاجد يف كرايستشــيرش بنيوزيلنــدا يف مــارس 2019م ،التــي خلَّفــت
جريحــا .وتكشــف اخلطــوة عــن حتـ ُّول ملحــوظ يف سياســة
 51قتيـ ًـا و49
ً
إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب الــذي يتَّهمــه خصومه الدميقراطيون بتشــجيع
املتط ِّرفــن اليمينيــن يف خطاباتــه عــن املهاجريــن ،والــر ِّد علــى احلــوادث
اإلرهابيــة الداخليــة يف املاضــي.
وقــد ارتفعــت األنشــطة العنصريــة ألنصار تف ُّوق العِ رق األبيــض يف الواليات
املتحــدة يف الســنوات األخيــرة وف ًقــا لبيانــات رابطــة مكافحــة التشــهير
شخصا يف الواليات
( ،)LDAإذ قتل املتط ِّرفون احمللِّيون ما ال يق ُّل عن 24
ً
املتحــدة يف 17حاد ًثــا منفصـ ًـا عــام 2019م ،وكانــت  %90مــن جرائم القتل
املرتبطــة بالتطـ ُّرف قــد ارتكبهــا متط ِّرفون ميينيــون.
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نوافذ

ألمانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية
وتحظر نشاطه على أراضيها

أعلنــت وزارةُ الداخليــة األملانيــة يف  30أبريــل املاضــي حظــ َر حــزب اهلل

اللبنانــي علــى أراضيهــا ،وصنَّفتــه منظمـ ًة إرهابيــة .و َد َه َمــت الشــرط ُة األملانيــة

مقــا َّر أربـ ِـع جمع َّيــات يُشــتبَه بصلتهــا باحلــزب يف دورمتونــد ومونســتر بواليــة

ـض علــى
نــورد رايــن فســتفاليا غــرب البــاد ويف برميــن وبرلــن ،وألقــت القبـ َ

ـخصا ينتمــون إلــى احلــزب ،ويعملــون بطريقــة غيــر رســمية ويجمعــون
 1050شـ ً
األمــوال.
وقــال وزيـ ُر الداخليــة األملانــي هورســت زيهوفــر ،لصحيفــة "بيلــد" األملانيــة :إن
هجمــات جتــري
أنشــطة احلــزب التــي يعاقــب عليهــا القانــو ُن وخططــه لشــنِّ َ

علــى التــراب األملانــي ،وذلــك ينــدرج ضمــن مســؤوليتنا التاريخيــة بــأن نتصـ َّـدى
لــه بــك ِّل وســائل ســيادة القانــون ،وتلــك هــي املصلحـ ُة الوطنيــة األملانيــة.

ويُ َعــد هــذا القــرار حتـ ُّو ًل كبيـ ًرا يف السياســة األملانيــة ،ولــه آثــا ٌر يف االحتــاد

األوروبــي وحــزب اهلل اإلرهابــي .فمنــذ ســبتمبر عــام 2019م شـ َّـددت احلكوم ُة
ـض مالحقــة
األملانيــة علــى احلــزب ،ومنحــت اال ِّدعــا َء العــام االحتــادي تفويـ َ

أعضائــه جنائ ًّيــا ،ودعــا وزي ـ ُر اخلارجيــة األملانــي هايكــو مــاس ،حينئـ ٍـذ إلــى
صرامــة جــا َّدة يف التعامــل مــع تنظيــم "حــزب اهلل" يف أملانيــا ،وبحــث جمي ـ َع

الوســائل القانونيــة لتحقيــق ذلــك ،وقــال" :إن احلــزب اللبنانــي يتحــرك يف
ســورية بصفــة عميــل بديــل؛ لتنفيــذ األعمــال الوحشــية لبشــار األســد جتــاه
املواطنــن الســوريني".
اقتراحــا يحــثُّ حكومــ َة
وكان البرملــا ُن األملانــي أقــ َّر يف ديســمبر املاضــي
ً

املستشــارة إنغيــا ميــركل علــى حظــر جميــع أنشــطة "حــزب اهلل" اإلرهابــي
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وبخاصــة يف ســوريا.
علــى األراضــي األملانيــة ،بســبب أعمالــه اإلرهابيــة،
َّ

وســبق هــذا التحـ َ
تباعــا منــذ
ـرك البرملانــي تقاري ـ ُر إعالمي ـ ٌة أملانيــة صــدرت ً
مايــو املاضــي تناولــت اســتغال َل احلــزب أملانيــا جلمــع األمــوال؛ لتمويــل

عملياتــه العســكرية .وذكــرت صحيفــة "تاغــس شــبيغل" األملانيــة أن املراكــز
الثقافيــة واملســاجد التابعــة حلــزب اهلل اإلرهابــي يف أملانيــا تقــوم بالدعايــة
أيضــا إلــى أن السـ ِ
والتجنيــد وجمــع التب ُّرعــات لــه .وأشــارت الصحيفــة ً
ـلطات

األملانيـَـة ترصــد عمليــات حــزب اهلل اإلرهابــي لتهريــب املخ ـدِّرات؛ إذ تصــل
ـحنات املخ ـدِّرات إلــى أملانيــا مــن أمريــكا اجلنوبيــة عبــر إفريقيــا.
ِشـ
ُ

ورحــب الســفي ُر األمريكــي يف بــون ريتشــارد غرينيــل ،بهــذه اخلطــوة ،ودعــا ك َّل
َّ

الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي إلــى اتخــاذ تدابي ـ َر مماثلــة ،وقــال :إن

قــرار احلكومــة األملانيــة بالتحــرك يُظهــر عــز َم الغــرب علــى التصـدِّي للتهديــد

ـات املتحــدة حــزب اهلل
العاملــي حلــزب اهلل اإلرهابــي .هــذا ،وتص ِّنــف الواليـ ُ
منظم ـ ًة إرهابيــة .ويف زيــارة لوزيــر اخلارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو إلــى
برلــن العــام املاضــي ،قــال :آ ُمــل أن تســي َر أملانيــا علــى نهــج بريطانيــا يف حظــر

اجلماعــة .وكانــت بريطانيــا أصــدرت يف فبرايــر مــن العــام املاضــي تشــري ًعا
ص َّنــف حــزب اهلل منظمـ ًة إرهابيــة ،وأصبــح القانــون البريطانــي مبوجــب ذلــك
يعاقــب بالســجن مـ َّـدة تصــل إلــى عشــر ســنوات يف حــال االنتمــاء إلــى حــزب
اهلل اإلرهابــي أو الترويــج لــه.

أمــا االحتــاد األوروبــي فمنــذ عــام  ،2013يص ِّنــف اجلنــا َح العســكري حلــزب
اهلل جماعًــة إرهابيــة ،دون جناحــه السياســي ،وهــو مــا ســمح للحــزب بتشــغيل
بنيــة حتتيــة واســعة النطــاق للدعــم ،دون أن يتعـ َّرض لتدخــل أوروبــي.
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مشــروعا مشــتر ًكا للتصــدِّي
أطلقــت األمم املتحــدة
ً
َّ
املنظمــة واالجتــار غيــر املشــروع
لإلرهــاب واجلرميــة
باألســلحة الصغيرة واخلفيفة يف منطقة آســيا الوســطى،
بتمويــل مشــترك مــن اململكــة العربيــة الســعودية وروســيا.
ويســعى املشــرو ُع الــذي يعمــل عليــه ٌّ
كل مــن مركــز األمم
املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ومكتــب األمم املتحــدة املعنــي
باملخــدِّرات واجلرميــة إلــى تعزيــز اســتجابات العدالــة
اجلنائيــة؛ ملنــع االجتــار غيــر املشــروع باألســلحة الصغيــرة
واألســلحة اخلفيفــة ومكافحتــه ،وتعطيــل اإلمــداد غيــر
املشــروع بهــذه األســلحة للجماعــات اإلرهابيــة.
ويســهم املشــرو ُع يف تعزيــز القــدرات التشــريعية
واإلســتراتيجية والتشــغيلية الوطنيــة لبلــدان آســيا
الوســطى ،ومنها كازاخستان وقيرغيزســتان وطاجيكستان
َ
حضــر مم ِّثلوهــا
وتركمانســتان وأوزبكســتان ،التــي
َّ
الدائمــون لــدى األمم املتحــدة هــذا احلــدث .وســيتولى
تنفي ـ َذ املشــروع يف عامــي 2020م و2021م مرك ـ ُز األمم
ـب األمم املتحــدة املعنــي
املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ومكتـ ُ
باملخ ـدِّرات واجلرميــة ،عبــر البرنامــج العاملــي لألســلحة
الناريــة ،بالتعــاون الوثيــق مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة
األمم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب ( )DETCومكتــب األمم
املتحــدة لشــؤون نــزع الســاح ( ،)ADONUومنظمــة
شــنغهاي للتعــاون (.)OCS
وقــال املستشــا ُر عبــد املجيــد البابطــن املتحــدِّث نيابــ ًة
عــن البعثــة الدائمــة للمملكــة العربيــة الســعودية يف األمم
املتحــدة" :إن مشــكلة االجتــار غيــر املشــروع باألســلحة
الصغيــرة واألســلحة اخلفيفــة وتوريدهــا إلــى اجلماعــات
هــم عاملــي .وإن التعقيــد يف التصــدِّي
اإلرهابيــة هــي ٌّ
لل َعالقــة بــن األســلحة واجلرائــم املنظمــة واإلرهــاب
دعــت
يتجلَّــى يف الطبيعــة املتش ـ ِّعبة لهــذا التهديــد .وقــد َ
الســعودية إلــى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر واإلجــراءات
مــن مختلِــف اجلهــات؛ لوضــع طــرق وقائيــة واســتجابة
ناجحــة".

77

نوافذ

(تاكوبا) قوة عسكرية جديدة
لمحاربة اإلرهاب في الساحل

أنشــأت فرنســا وعــد ٌد مــن حلفائهــا يف أوروبــا رســم ًّيا قــو ًة عســكري ًة
خاصــة إلــى
جديــدة باســم (تاكوبــا) ( ،)Takubaتتكــ َّون مــن قــ َّوات
َّ
َ
جيشــي مالــي والنيجــر؛ ملكافحــة اجلماعــات املس ـلَّحة مبنطقــة
جانــب
ِّ
الســاحل غــرب إفريقيــا .وأصــدر ممثلــو  13دولــة هــي :بلجيــكا،
وجمهوريــة التشــيك ،والدمنــارك ،وإســتونيا ،وفرنســا ،وأملانيــا ،ومالــي،
وهولنــدا ،والنيجــر ،والنرويــج ،والبرتغــال ،والســويد ،واململكــة املتحــدة،
بيا ًنــا تع َّهــدوا فيــه ببــذل املزيــد مــن اجلهــود للتغلُّــب علــى اجلماعــات
اإلرهابيــة يف منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا.
وجــاء يف البيــان" :إن (تاكوبــا) ســيكون لديهــا قــدرةٌ تشــغيلية أ َّوليــة
بحلــول صيــف 2020م ،ومــن املتو َّقــع أن تصبــح جاهــز ًة للعمــل بحلــول
أوائــل عــام 2021م ،وإن القــوة العســكرية اجلديــدة ستســاعد اجليـ َ
ـوش
اإلقليميــة علــى مواجهــة اجلماعــات املســلَّحة ،وســتكمل جهــود قــوة
برخــان الفرنســية ،والقــوة املشــتركة لــدول الســاحل اخلمــس املؤ َّلفــة
مــن ق ـ َّوات مــن بوركينــا فاســو وتشــاد ومالــي وموريتانيــا والنيجــر ،وأن
القــوة اجلديــدة ســتعمل يف منطقــة ليبتاكــو الواقعــة بــن بوركينــا فاســو
والنيجــر ومالــي ،وهــي معقِ ــ ٌل للمقاتلــن املرتبطــن بتنظيــم داعــش".
وأعلنــت فلورنســا بارلــي وزيــرةُ القــ َّوات املســلَّحة الفرنســية يف وقــت
ســابق ،أن عــدد القــوات الفرنســية املنتشــرة يف الســاحل املعروفــة باســم
قــوة برخــان ســيرتفع مــن  4500جنــدي إلــى  5100جنــدي .وقالــت:
ـزات ســتزيد الضغـ َ
"إن هــذه التعزيـ ِ
ـط علــى تنظيــم داعــش يف منطقــة
الســاحل الكبــرى" .ولــم ت َ
ُنشــر بع ـ ُد القــرارات النهائيــة لق َّمــة االحتــاد
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اإلفريقــي ،غيــر أن االحتــاد أعلــن قــرا َر نشــر قــوة قوا ُمهــا  3000جنــدي
يف منطقــة الســاحل غــرب إفريقيــا ملـ َّـدة ســتة أشــهر؛ للعمــل مــع دول
الســاحل ،إضافــة إلــى قــوات عمليــة حفــظ الســام يف املنطقــة التابعــة
لــأمم املتحــدة التــي يصــل عد ُدهــا إلــى  13000جنــدي يف مالــي؛
للتعامــل مــع التهديــد الــذي يواجهونــه .وهــي مجــ َّرد إشــارة إلظهــار
التضامــن مــع س ـ َّكان الســاحل.
هــذا ،وقــد عــزَّزت الواليــات املتحــدة األمريكيــة اهتما َمهــا مبنطقــة
ن بيتــر فــام مبعو ًثــا
خاصــا
الســاحل اإلفريقــي بعــد إعالنهــا تعيــ َ
ًّ
للمنطقــة ألول م ـ َّرة ،ويُتو َّقــع أن يســف َر تعيينــه عــن مزيــد مــن التنســيق

مــع اجلهــود التــي تقودهــا فرنســا ودول املنطقــة حملاربــة اإلرهــاب.
ونشــرت واشــنطن نحــو ألفــي جنــدي يشــاركون يف التص ـدِّي لعــدد مــن
مهمــات
اجلماعــات املس ـلَّحة وعلــى رأســها داعــش والقاعــدة .ويــؤ ُّدون َّ
ِ
املســاعدات اللوجســتية.
تدريــب يف  40بلــدًا إفريق ًّيــا ،ويوفــرون لهــا
وشــهدت املنطقــة تصاع ـدًا يف أعمــال العنــف يف األشــهر األخيــرة ،مــا
غـ َّـذى الشــعو َر بانعــدام األمــن املتزايــد بــن السـ َّكان ،مــع نــزوح املاليــن
ـس األمــن
منهــم ،وقــد أبلــغ مبعــوثُ األمم املتحــدة لغــرب إفريقيــا مجلـ َ
الهجمــات زادت خمســة أضعــاف يف بوركينــا فاســو ومالــي
الدولــي أن
َّ
َ
والنيجــر منــذ عــام 2016م ،ووقعــت أكثــر مــن  4000حالــة وفــاة يف
عام 2019م.

مجلس األمن يناقش
خطر ازدياد اإلرهاب في إفريقيا

ومالــي والنيجــر وتشــاد وموريتانيــا ملكافحــة اإلرهــاب .وك ـ َّررت دعــوةَ
األمــن العــا ِّم أنطونيــو جوتيريــس للحصــول علــى متويــل َدولــي ودعــم

عســكري لهــا.

وحـ َّـذرت ســفيرةُ االحتــاد اإلفريقــي لــدى األمم املتحــدة فاطمــة كيــاري
ـس مــن أن اإلرهــاب والتطـ ُّرف العنيــف بلغــا مسـ ٍ
ـتويات غيـ َر
محمــد املجلـ َ

مســبوقة مــن االنتشــار والكثافــة يف القــا َّرة اإلفريقيــة وخارجهــا ،إضافــة

إلــى األوضــاع يف الســاحل وحــوض بحيــرة تشــاد والقــرن اإلفريقــي.
ِ
األدوات التــي يســتخدمها اإلرهابيــون تــزداد تعقيــدًا،
وأضافــت أن
مستشــهد ًة بـــإرهاب الطائــرات مــن دون ط َّيــار .وقالــت" :إن اجلماعـ ِ
ـات

ِنصــات
اإلرهابيــ َة أتقنــت َّ
فــن التجنيــد الــذي يســ ِّهله اســتخدا ُم امل َّ

الســيبرانية ،التــي جتــذب املســتض َعفني بســبب الفقــر والتص ُّدعــات
العِ رقيــة والدينيــة".

وأكــد بيــا ٌن صــاد ٌر عــن ثالثــة مــن أعضــاء املجلــس؛ تونــس والنيجــر

وجنــوب إفريقيــا :أن األجانــب الذيــن قاتلــوا مــع (داعــش) يف العــراق
وســوريا ،ينتقلــون بازديــاد إلــى القــا َّرة اإلفريقيــة ،وال ســ َّيما املناطــق

التــي يض ُعــف فيهــا الوجــود احلكومــي .وهــؤالء املقاتلــون يســتغلُّون
املظالــم احمللِّيــة والفقــر ونقــص اخلِ ْدمــات العا َّمــة واألمــن ،ويلجــؤون
إلــى اســتخدام القــ َّوة الهمجيــة مــع الســ َّكان ،ويشــاركون يف أنشــطة
إجراميــة عبــر احلــدود.

العدد الثالث  -مايو 2020

الدولــي ازديــا َد التهديــد اإلرهابــي للســام
ناقــش
مجلــس األمــن َّ
ُ
واألمــن يف إفريقيــا ،وحــثَّ جميـ َع البلــدان علــى التفكيــر يف تعبئــة مــوارد
وخبــرات أكثــر؛ لتعزيــز اجلهــود اإلفريقيــة ملكافحــة اإلرهــاب والتطـ ُّرف
وحــض بيــان رئاســي برعايــة الصــن وافــق عليــه جميــ ُع
العنيــف.
َّ
أعضــاء املجلــس ،الــدو َل األعضــاء يف األمم املتحــدة البالـ َغ عد ُدهــا 193
دولــة علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة "ملعاجلــة جميــع دوافــع التطـ ُّرف
ـجع املجلــس الــدو َل علــى رفــع جــودة
العنيــف املــؤ ِّدي إلــى اإلرهــاب" .وشـ َّ
التعليــم ،وتوفيــر فــرص العمــل والتدريــب املهنــي للشــباب ،وإشــراكهم
يف جميــع مســتويات صنــع القــرار ،مؤ ِّك ـدًا أن هــذه اجلهــو َد تُســهم يف
مكافحــة التجنيــد اإلرهابــي.
ُ
وأبلغــت روزمــاري ديكارلــو وكيلـة األمــن العــام للشــؤون السياســية وبنــاء
ـس أن التط ـ ُّرف العنيــف واإلرهــاب ال يــزاالن ينمــوان يف
الســام ،املجلـ َ
أنحــاءٍ مختلفــة مــن القــا َّرة ،علــى الرغــم مــن اجلهــود املبذولــة ملنعهمــا
ومكافحتهمــا .وأشــارت إلــى أن املتط ِّرفــن مــن حركــة الشــباب يهـدِّدون
األمــن يف الصومــال وشــرق إفريقيــا ،وأن اجلماعـ ِ
ـات التابع ـ َة لتنظيــم
هجمــات مع َّقــدة بازديــاد
(داعــش) وتنظيــم القاعــدة يتعاونــون يف شــنِّ َ
يف غــرب إفريقيــا ،وال س ـ َّيما يف بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر .وأن
ِ
عمليــات داعــش مســتم َّرةٌ يف ليبيــا علــى الرغــم مــن االنتكاســات
األخيــرة .مضيف ـ ًة أن التنظيــم يعيــد هيكل ـ َة فروعــه يف شــرق إفريقيــا
وجنوبهــا ووســطها ،ومتكينهــا .وأن داعــش واجلماعــات املنشــقَّة
كجماعــة بوكــو حــرام تواصــل ترويـ َع السـ َّكان احمللِّيــن ومهاجمــة قــوات
األمــن يف حــوض الســاحل وبحيــرة تشــاد .وأ َّكــدت ديكارلــو أهميـ َة دعــم

قــ َّوات دول الســاحل اخلمــس ( )G5التــي أ ُ ِ
نشــئت مــن بوركينــا فاســو
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اإلرهاب ..أوجه مختلفة
العقيد حسن بن سليمان العمري
جتمعــا دول ًّيــا جديـ ًـدا
الشــك يف أنَّ التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب ،بوصفــه
ً
يقــوم بتنســيق اجلهــود يف محاربــة اإلرهــاب وتوحيدهــا بــن دولــه اإلســامية األعضــاء ،قــد
ـودا كبيــرة يف املــدة املاضيــة إلرســاء قواعــد العمــل املؤسســي املبنــي علــى حوكمــة فاعلــة،
بــذل جهـ ً
وإعــداد الترتيبــات إلطــاق أعمالــه ومبادراتــه ،وتفعيــل مجاالتــه املتخصصــة ،بعــد أن اســتوفت
أعلــى املعاييــر ،واســتكملت َّ
كل الترتيبــات والتجهيــزات املطلوبــة .ومــن ثـ َّـم تأتــي هــذه االنطالقــة
مســتهدفة حلـ ً
ـول ناجعــة ومســتدامة ملعاجلــة التطــرف يف فضــاء فكــري ُمعــزَّ ز بالطــرح اإلعالمــي
املســتنير ،والنقاشــات العلميــة الهادفــة ،لوضــع حـ ٍّـد لإلرهــاب واجتثاثــه بوصفــه ظاهــرة مقيتــة
تهــدِّ د املجتمعــات كافــة.
ـددا مــن املوضوعــات
يأتــي هــذا العــدد الثالــث مــن مجلــة التحالــف ليحمــل بــن طياتــه عـ ً
الهادفــة ،التــي تناقــش اإلرهــاب مــن مختلــف جوانبــه ،ويف جميــع القــارات التــي تضــررت منــه،
عبــر كوكبــة مــن الكُ تَّ ــاب املتخصصــن احملايديــن يف أطروحاتهــم ،واملوضوعيــن يف وجهــات
نظرهم واستنتاجاتهم.
توســعت بطرقهــا
وعلــى الرغــم مــن أن اإلرهــاب ظاهــرةٌ قدميــة ،إال أنهــا يف هــذا العصــر قــد َّ
وأشــكالها وتكتيكاتهــا ،وهــا هــي اجلهــود الدوليــة ُتبــذل اليــوم متضامنــة ملواجهتهــا ،إذ أدرك العالــم
أنــه ال توجــد قــوة منفــردة أو دولــة بعينهــا ميكنهــا القضــاء عليــه .وهــذا مــا تطــرق إليــه هــذا العــدد
عبــر التنــوع يف الطــرح بوجهــات نظــر متعــددة .وقــد ُخ ِّصــص ملــف هــذا العــدد لإلرهــاب يف القانــون
الدولــي ،ومحفــزات التعــاون الدولــي ،واملعاجلــات القانونيــة لإلرهــاب ،وصـ ً
ـول إلــى إمكانيــة تطبيــق
اتفاقيــة اجلرائــم الســيبرانية .وكان لــدول الســاحل اإلفريقــي التــي تعانــي هــذه اآلفــة نصيـ ٌـب وافــر
إذ ُســلط عليهــا الضــوء يف عــدة مقــاالت وأخبــار .وإذا كانــت هنــاك محــاوالت الســتغالل األزمــات
لنشــر الكراهيــة عبــر ُرهــاب اإلســام يف أوروبــا ،فــإن هــذا العــدد قــد تنــاول منظمــة "كــو كلوكــس
كالن" ،وهــي أقــدم جماعــة إرهابيــة يف عاملنــا املعاصــر ،إذ إنهــا منغمسـ ٌـة يف اإلرهــاب منــذ أكثــر
عاما؛ ً
ً
وتدميرا للممتلكات.
وحرقا للبيوت،
وترويعا للرجال والنساء واألطفال،
قتل
من ً 150
ً
ً
أخي القارئ الكرمي..
هــا هــو العــدد الثالــث مــن مجلــة التحالــف بــن يديــك ،وال نســتغني عــن كــرمي مالحظاتكــم
وإبــداء نصحكــم ،وهــذا مــا عهدنــاه منكــم ،راجــن أن جتــدوا فيــه املتعــة والفائــدة واملعلومــة
الدقيقة املوثقة.
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