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والجـ َّـدة ،وســامة المنهــج واللغــة واألســلوب.
ِ

تبين أن المادة المرســلة قد ســبق نشــرها
إن َّ

بعــزو األقــوال إلــى أصحابهــا ،والنقــول إلــى

مــع حرمــان الكاتــب مــن المشــاركة مـ َّـرة أخــرى.

• فــي المــواد البحثيــة ال بــد مــن التــزام التوثيــق،
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مصادرهــا ،وإثبــات بيانــات المصــادر.
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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
ً
ً

يحــق للكاتــب أن يعيــد نشــر مادتــه بــأي
ُّ

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 ِّ
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والمجــات.

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
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ً
دولة
التقت إرادة إحدى وأربعين

لدحر اإلرهاب

وأضحــت مواجهتُ هــا ِخيــا ًرا ال تراجـ َع عنــه وال
ُتنــذر جرائــم اإلرهــاب التــي يواجههــا العالــم بأخطــار جســيمة،
َ
يعــد محصــو ًرا يف منطقــة
تـ ُّ
ـردد فيــه .إنهــا حـ ٌ
ـرب طويلــة األمــد ،متعـ ِّـددة الوســائل ،متســعة املياديــن ،فاإلرهــاب لــم ُ
محصنــة مــن
جغرافيــة بعينهــا ،أو مجموعــة قوميــة محـ َّـددة ،إنــه ال يعــرف احلــدود ،وال توجــد منطقـ ٌـة يف العالــم
َّ
شــروره.
ـعارات فكريــة أو دينيــة أو ِعرقيــة ،فــا يوجــد مــا
إن اإلرهــاب جرميـ ٌـة مر ِّوعــة ضـ َّـد اإلنســانية مهمــا تخفَّ ــى وراء شـ ٍ
يس ـ ِّوغ قتـ َـل األبريــاء ،ونش ـ َر الرعــب ،وتخريـ َـب املمتلــكات ،وتعمي ـ َم الفوضــى.
ـاع علــى رفضــه للقضــاء عليــه ،بــل يجــب عقـ ُـد التحالفــات بــن
ـام مبخاطــر اإلرهــاب ،واإلجمـ ُ
وال يكفــي الوعـ ُـي العـ ُّ
ـكري حملاربــة اإلرهــاب؛ إذ الت َقــت إرادة
ـامي العسـ ِّ
الــدول لتحقيــق ذلــك الهــدف ،وهــو مــا فعلنــاه يف التحالــف اإلسـ ِّ
الدولــي.
إحــدى وأربعــن دولـ ًـة لدحــر اإلرهــاب؛ حمايـ ًـة لشــعوبها ،وصو ًنــا ألمنهــا،
وأداء ملســؤوليتها جتــاه املجتمــع َّ
ً
ـدي شـ ٌّـك يف أن ظهــور اجلماعــات اإلرهابيــة وبقاءهــا واســتمرار جرائمهــا يحتــاج إلــى دعــم كبيــر مــن
ليــس لـ َّ
ـتخدمه
واخل ْدمــات اللوجســتية .وقــد اسـ
َ
ـأوى ومـ ٍ
ـاذ آمــن ،فضـ ًـا عــن التســهيالت ِ
األمــوال واألســلحة ،وإلــى مـ ً
َّ
بعـ ُ
وعـ ُّـدوه حر ًبــا قليلـ َة التكاليــف،
ـض املتط ِّرفــن مــن جماعــات وأنظمــة يف تنفيــذ
مخططاتهــم وحتقيــق أهدافهــمَ ،
يحركــون بــه أذ ُر َعهــم ووكالءهــم؛ لنشــر الفوضــى ،وتقويــض الــدول واملجتمعــات.
ـاون َدولـ ٍّـي واتفاقيــات ثنائيــة وجماعيــة
إن عاملنــا
ِّ
املتحضــر اليــوم لــن يقبـ َـل هــذا الســلوك ،وســيقضي عليــه عبــر تعـ ٍ
تلتــزم فيهــا دول العالــم بنبــذ اإلرهــاب وجترميــه ،وجتفيــف منابــع متويلــه ،وعــدم منــح اإلرهابيــن املطا َرديــن يف
أي شــكل مــن أشــكال احلمايــة أو اللجــوء.
بلدانهــم َّ
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التحالف اإلسالمي العسكري

ملتقى اإلرادة

أضحــى اإلرهــاب ظاهــر ًة عامليــة تهـ ِّـدد ً
دول كثيــرة ،بــل إن مخاطــره باتــت تُقلــق معظــم دول العالــم .وإذا كان االنتشــار
مهمــن يف هــذا التهديــد ،فــإن الوقــوف علــى أعــداد ضحايــا العمليــات اإلرهابيــة وحجــم أضرارهــا يضــع
والتمـ ُّـدد عاملــن َّ
مقدمــة مــن أصابــه هــذا البــاء .وقــد كشــف ِّ
مؤشــر اإلرهــاب العاملـ ُّـي لعــام  2018أن أكثــر مــن
الــدول اإلســامية يف ِّ
ومتقاربــة ســنو ًّيا ،ومــن
 ٪ 90مــن
الهجمــات اإلرهابيــة العامليــة وقعــت يف دول إســامية ،ومبعـ َّـدالت مرتفعــة ُ
َ
املدمــرة لإلرهــاب يف الــدول اإلســامية هــذه املعـ َّـدالت.
الطبيعــي أن توافــقَ األضــرا ُر واآلثــار ِّ
وفعالــة ،تنهــض بهــا الــدول
تؤكــد هــذه احلقائــق احلاجـ َة َّ
امللحــة إلــى تأســيس جبهــة إســامية َّ
موحــدة َّ
الدولــي؛ للتصـ ِّـدي للتطـ ُّـرف واإلرهــاب ،وإحالل األمن واالســتقرار،
اإلســامية بالتعــاون مــع املجتمــع َّ
وحتقيــق املزيــد مــن النهــوض واالزدهــار ،يف ربــوع العالــم اإلســامي.

العدد األول  -نوفمبر 2019

7

تقرير
التاريخــي
لقــد جــاء القــرار
ُّ
اإلســامي
بإنشــاء التحالــف
ِّ
العســكريِّ حملاربــة اإلرهــاب،
اســتجاب ًة ضروريــ ًة للمرحلــة
املفصليــة التــي ميــ ُّر بهــا العالــم
لقــي إنشــاء
اإلســامي ،وقــد
َ
التحالــف ترحي ًبــا واســ ًعا مــن
الدوليــة؛ إذ
مختلِــف األوســاط َّ
يقــدِّم رســال ًة واضحــة تؤكــد
التــزا َم الــدول اإلســامية بنهــج
محاربــة التطــ ُّرف واإلرهــاب.

يكــون مقــ ُّر التحالــف يف مدينــة
الريــاض ،وقــد أعلــن صاحــب
الســم ِّو امللكــي األميــ ُر محمــد
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز،
ـي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
ولـ ُّ
الــوزراء وزيــر الدفــاع رســم ًّيا
إنشــا َء التحالــف يف  15ديســمبر
 .2015ثــم كان اجتمــاع رؤســاء
هيئــة األركان لتسـ ٍـع وثالثــن دولـ ًة
إســامية مبدينــة الريــاض يف
مــارس  ،2016ثــم اجتمــاع وزراء

حملاربــة اإلرهــاب.
وبعــد اإلطــاق الرســمي
للتحالــف ،انطلقــت أعمالــه علــى
كل املســتويات ،إلرســاء العمــل
املبنــي علــى (حوكمــة)
املؤسســي
َّ
ِّ
فاعلــة ألعمــال التحالــف
ومبادراتــه ،وتفعيــل مجاالتــه
املتخصصــة .وقــد شــهدت
األشــهر املاضيــة وصــو َل عــدد مــن
ممثلــي الــدول األعضــاء ملمارســة
مها ِّمهــم ،ومشــاركتهم يف أعمــال

دولـ ًة ،عبــر زيارتهــا أو اســتضافة
وفودها؛ الســتطالع ســبل التعاون
املشــترك وتبــادل وجهــات النظــر.
وجــرى توقيــع إعــان شــراكة
وتعــاون مــع اململكــة املتحــدة
واجلمهوريــة الفرنســية.
موقعــه
التحالــف
وأطلــق
اإللكتـــــروني علــى اإلنترنـــــــــت،
نصــات التواصــل
وحســاباته علــى مِ َّ
االجتماعــي للتحالــف باللغــات
العربيــة واإلنكليزيــة والفرنســية

األهداف اإلستراتيجية للتحالف:
 المحافظة على المعتقد اإلسالميالصحيح ونشر قيم اإلسالم السمحة
كالرحمة ،والعدل ،والسالم ،والتعايش
بين كافة األجناس بغض النظر عن أديانهم
ومذاهبهم وأعراقهم.

 -الرفع من مستوى

 محاربة تمويل اإلرهاب من خالل التعاونبين الدول اإلسالمية ،ومع دول العالم،
والشرعية الدولية ،لاللتزام باالتفاقيات
الدولية ،وتطوير ُأطر العمل القانونية
والتنظيمية والتشغيلية .

مساهمة دول العالم

اإلسالمي في الحفاظ
على األمن والسلم
الدوليين من خالل

تقديم قيمة مضافة في
الجهود الدولية لمحاربة
اإلرهاب.

 تعزيــز التضامــن اإلســامي وروابــطالتعــاون واإلخــاء بيــن الــدول اإلســامية
األعضــاء فــي التحالــف بمــا يضمــن
وأحــدا ضــد محــاوالت
صفــا
ً
الوقــوف
ً

الجماعــات اإلرهابيــة لزعزعــة األمــن فــي الــدول األعضــاء ،أو
تشــويه صــورة وســماحة اإلســام والمســلمين.

 تأسيس شراكة تعاون إستراتيجية بين دول التحالف اإلسالمي منجهة وبينها وبين دول العالم والمنظمات الدولية من جهة أخرى لتبادل
الخبرات والمعلومات حول الحرب على اإلرهاب.

 -محاربة الفكر المتطرف العنيف ومظاهر

الغلو في دول التحالف اإلسالمي من خالل
حمالت فكرية مضادة تفند وتبطل هذا

الفكر وبما يساهم في إحباط إرادة قادة
وأتباع هذا الفكر.

النشأة والتطلُّ ع

بعــد أن أجمــع قــادة العالــم
اإلســامي علــى إنشــاء التحالــف،
ومــن ُعمــق إميانهــم بــأن اململكــة
العربيــة الســعودية َمه ِبـ ُ
ـط الوحــي
وقِ بلـ ُة املســلمني ،توافقــوا علــى أن
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دفــاع أربعــن دولــ ًة إســامية
مبدينــة الريــاض يف  26مــن
نوفمبــر عــام  ،2017حتــت شــعار
ضــد اإلرهــاب)،
(متحالفــون
َّ
ليعلــ َن اجلميــع عــن انطــاق
التحالــف اإلســامي العســكري

التحالــف ومبادراتــه املتعــددة،
وباشــروا أعمالهــم يف مركــز
التحالــف بالريــاض الــذي ُز ِّود
بــكل مــا يحتــاج إليــه مــن جتهيزات
وفــ َق أحــدث املواصفــات.
ومت التواصــل مــع أكثــ َر مــن 40

التــي حتظــى مجتمعــ ًة مبتابعــة
أكثــر مــن  250ألــف متابــع.
ســت مبــادرات
وأجنــز التحالــف
َّ
تأسيســية يف املجــاالت األربعــة
لعملــه ،تشــمل إعــداد الوثيقــة
الفكريــة للتحالــف ،وإســتراتيجية

التواصــل حملاربــة التطــرف العنيــف،
منهجــا عمل ًّيــا القتــراح املبــادرات
وأعــد
َّ
ً
وتطويرهــا ،وحتديــد أولويــات تنفيذهــا،
مبــا يضمــن حتقيــق الشــفافية ،واألثــر
الكبيــر ،والشــمولية جلميــع الــدول
األعضــاء.
ووضــع التحالــف خُ طـــة إستراتيجيـــة
شــاملة ،تتضمن رؤيته ورســالته وأهدافه،
وهيكلــه التنظيمــي ،وحوكمتــه وإجنازاتــه،
وخطــة عملــه .وأجنــز تطويــر البنيــة
التحتيــة ملركــز التحالــف ،ومــن ذلــك
غرفــة تقديــر موقــف مــز َّودة بأحــدث
التقنيــات؛ لرصــد مخاطــر اإلرهــاب
ومراقبتهــا بدقــة وشــمولية.
قيمة مضافة

الشرعية
الطابع المحلي

تأمين الموارد

المبادئ األساسية
للتحالف اإلسالمي
العسكري لمحاربة
اإلرهاب

السيادة

الشراكة

الفاعلية

التعاون

المشاركة

الهدف المشترك

الشــرعية :يســتمد التحالــف شــرعيته مــن

فــي عمليــة الدراســة والتخطيــط والتحليــل

كمــا يحظــى بدعــم المجتمــع الدولــي

الهــدف المشــترك :اتفــاق الــدول

خــال انضمــام أغلبيــة الــدول اإلســامية،

واحترامــه.

الطابــع المحلــي :توظيــف الثقافــة المحلية

لمحاربــة اإلرهــاب فــي الــدول األعضــاء مــن
خــال صياغــة حلــول إقليميــة ومحليــة.

الســيادة :التأكيــد علــى احتــرام ســيادة

الــدول األعضــاء واســتقاللية قوانينهــا
و أ نظمتهــا .

التعــاون :التأكيــد علــى مبــدأ التنســيق

والتعــاون بيــن الــدول األعضــاء والــدول
الداعمــة والمنظمــات الدوليــة.

المشــاركة :تشــارك الــدول األعضــاء

واتخــاذ القــرار.

األعضــاء علــى أهميــة التحالــف والمواءمــة

بيــن رؤيــة التحالف واألهداف اإلســتراتيجية.
الفاعليــة :الســرعة فــي اتخــاذ القــرارات

المطلوبــة ومرونــة التحــرك لمواجهــة

المســتجدات فــي الوقــت المناســب.

الشــراكة :بنــاء الشــراكات مــع المنظمــات

الدوليــة والــدول الداعمــة ذات القــدرات
المتقدمــة فــي مجــال محاربــة اإلرهــاب.

تأميــن المــوارد :مشــاركة أعضــاء التحالف

فــي تمويــل مبــادرات محاربــة التطــرف
واإلرهــاب حســب إمكاناتهــا ورغبتهــا.

العدد األول  -نوفمبر 2019

ِّ
يف
ظــل كثــرة املنظمــات واالئتالفــات
املناهضــة لإلرهــاب إقليم ًّيــا و َدول ًّيــا،
مــا اإلضافــ ُة املرجــ ُّو أن يقدِّمهــا هــذا
التحالــف؟
أجــاب عــن هــذا الســؤال األمــن العــا ُّم
للتحالــف اللــواء الط َّيــار الركــن محمــد
موضحــا أن
بــن ســعيد املغيــدي،
ً
التحالــف يُــدرك التحدِّ ِ
يــات ومواضــ َع
الضعــف يف اجلهــود احلاليــة املبذولــة
حملاربــة اإلرهــاب ،ويعمــل علــى جتنُّبهــا
ً
مثــا أن
أو معاجلتهــا .ومــن ذلــك
العنايــة واالهتمــام باملبــادرات العســكرية
يف محاربــة اإلرهــاب غال ًبــا مــا يــؤ ِّدي
إلــى تهميــش اجلهــود يف املجــاالت
األخــرى ،ولذلــك انطلــق التحالــف يف
ٍ
عملــه مــن ثوابــثَ
راســخة تقــوم علــى
توزيــع العنايــة واالهتمــام علــى أربعــة
مجــاالت رئيســة ،هــي :املجــال الفكــري،
واملجــال اإلعالمــي ،ومجــال محاربــة
متويــل اإلرهــاب ،واملجــال العســكري.
وهــذه املجــاالت ال ميكــن فص ـ ُل ِ
بعضهــا
عــن بعــض؛ ألن اإلرهــاب ظاهــرةٌ مركبة،
وهــو عابــ ٌر للحــدود يف أضــراره وآثــاره
اإلجراميــة .وقــد راعينــا يف التحالــف
احتــرا َم االختــاف اجلغــرايف والتنــ ُّوع

المبادئ األساسية للتحالف
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تقرير
الثقــايف واألولويــات الوطنيــة
لــكل دولــة مــن دول التحالــف.
وعــن وســائل عمــل التحالــف يقــول
اللــواء املغيــدي :يعمــل التحالــف
حتــت إشــراف مجلــس يتكــون
مــن وزراء دفــاع الــدول األعضــاء،
ويرأســه صاحــب الســمو امللكــي
ولــي
األميــر محمــد بــن ســلمان
ُّ
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر الدفــاع .ويعقــد مجلــس وزراء
دفــاع دول التحالــف اإلســامي
العســكري حملاربــة اإلرهــاب
اجتماعاتــه برئاســة س ـ ِّموه ســنو ًّيا،
أو عندمــا تقتضــي احلاجــة .ويتولى
املجلــس حتديـ َد السياســات العا َّمــة
واألهــداف اإلســتراتيجية ،ومتابعــة

أعمــال التحالــف.
ومتثــل القيادة العســكرية واألمانة
العا َّمــة ومركــز التحالــف الــذرا َع
التنفيذ َّيــة للتحالــف اإلســامي
لتنفيــذ خططــه وبرامجــه.
ويخضــع عمــل التحالــف واملركــز
ملعاييــر احلوكمــة التــي تضمــن
فعاليــة البنيــة التنظيميــة،
وجــودة املخرجــات واســتدامتها
يف املجـــــــاالت األربعــــــة لعمــل
التحالــف.
رهانات المستقبل

إن بنيــة التحالــف ومنهــج عملــه،
ورؤاه املســتقبلية وإرادة أعضائه،
ســتضمن لــه  -بعــد توفيــق اهلل
تعالــى  -النجــا َح وبلــوغ اآلمــال،

وإذا مــا تضافــرت اإلدارةُ
الصلبــة علــى
احلصيفــة واإلرادة ُّ
حتقيــق األهــداف اإلســتراتيجية
املوضوعــة يف مجــاالت عمــل
ِ
هانات
التحالــف األربعــة ،فــإن ال ِّر
املســتقبلي َة بإجنــاز املبــادرات
ٍ
بــد رابحــة.
علــى خيــر
وجــه ال َّ
وإن إعــا َن الشــراكة والتعــاون مــع
ٍّ
كل من اململكة املتحدة واجلمهورية
الفرنســية ،وإطـــــا َق املوقــــــع
اإللكـتـــــــــروني علىاإلنتــــــــرنت،
نصــــــــــات
وحسابــــاته علــى مِ َّ
التواصــــــــــــل االجتماعــي بثــاث
لغـــات؛ العربيـــــــة واإلنكليزيـــــة
والفرنسيــــــة ،التــي حتظــــى
حتــى اآلن مبتابعــة قرابــة ربــع

مليــون متابــع ،وإجنــا َز عــدد
مــن املبــادرات امله َّمــة كالوثيقــة
الفكريــة للتحالــف ،وإســتراتيجية
التواصــــــل حملاربــة التطــ ُّرف
العنيــف ،ووضــع منهجيــة إعــداد
املبــادرات وتطويرهــا ،وحتديــد
أولويــات تنفيذهـــــا ،والبــدء
يف عقــد النــدوات الشــهرية،
وجلســـــــات العمــل التشــاورية،
وإصــــــدار املطبوعــات .إن كل
هــذه األعمــال املُنجــزة بســرعة
وبأعلــى مقاييــس ا َ
جلــودة ،وفــق
إيقــاع إداري محكــم ،تؤكــد أن
عجلــة التحالــف تــدور به َّمــة ،وأن
الثمــرات املرجـ َّوة ال بــد أن تُقطـ َ
ـف
قري ًبــا إن شــاء اهلل.

مجاالت عمل التحالف
يعمل التحالف كمنصة لتكوين بيئة للتعاون والتكامل لتقديم مبادرات مستدامة في أربعة مجاالت إستراتيجية
رئيسة هي :المجال الفكري ،والمجال اإلعالمي ،ومجال محاربة تمويل اإلرهاب ،والمجال العسكري.

 -المجال الفكري

المحافظة على عالمية رسالة

إنتاج محتوى تحريري واقعي

على المبادئ والقيم اإلسالمية

منصات التواصل والقنوات

والتصدي لنظريات وأطروحات

ألطراف أخرى ،بهدف فضح

اإلسالم الخالدة ،مع التأكيد

كاالعتدال والتسامح والرحمة،

وعملي وجذاب ،ونشره في

التعاون والتنسيق مع الجهات

اإلعالمية التابعة للتحالف أو

اإلرهاب في الدول األعضاء وفق
أفضل الممارسات ،وتطوير ُأطر

الدول األعضاء ،وتيسير عمليات

المتطرفة ومواجهتها ،وترسيخ

والتشغيلية ،وتيسير تبادل

الفكر اإلرهابي من خالل إيضاح
وإحداث األثر الفكري والنفسي

األمل والتفاؤل ،ومن ثم قياس

واالجتماعي لتصحيح المفاهيم
اإلرهابية المتطرفة.

اإلرهاب

المساعدة في تنسيق تأمين
الموارد والتخطيط للعمليات

الدعاية اإلعالمية للجماعات

حقيقة اإلسالم الصحيح،
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 -المجال اإلعالمي

 -مجال محاربة تمويل

 -المجال العسكري

األثر على العقليات والسلوكيات

المعنية بمجال محاربة تمويل

العمل القانونية والتنظيمية

العسكرية لمحاربة اإلرهاب في
تبادل المعلومات العسكرية

بصورة آمنة ،وتشجيع الدول
األعضاء على بناء القدرات

المعلومات لدعم عمليات الوقاية

العسكرية لمحاربة اإلرهاب من

اإلرهاب.

اإلرهابية.

والكشف عن مصادر تمويل

أجل ردع العنف واالعتداءات

الدول األعضاء في التحالف

العدد األول  -نوفمبر 2019
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التحالــف اإلســامي العســكري هدفــه محاربــة اإلرهــاب

وتجفيــف منابعــه ،ويمثــل خطــوة لحمايــة الشــباب
المســلم مــن اإلرهــاب..

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
اليــوم بــدأت مالحقــة اإلرهــاب ،واليــوم نــرى هزائمــه فــي
كثيــر مــن دول العالــم ،خصوصــاً فــي الــدول اإلســامية،
واليــوم ســوف نؤكــد أننــا نحــن مــن يالحقــه حتــى يختفــي

تمامــا مــن وجــه األرض.

قالوا عن التحالف

صاحب السمو الملكي

األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز
آل ســعود
ولــي العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الدفــاع ،رئيــس مجلــس وزراء دفــاع التحالــف

يأتــي حــرص دولــة الكويــت علــى المشــاركة ضمــن الصفــوف

األماميــة لهــذا التحالــف؛ انطالقــاً مــن موقفهــا الثابــت
تجــاه اإلرهــاب والتطــرف.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح
دولة الكويت

نحــن متأكــدون أن التحالــف اإلســامي العســكري

لمحاربــة اإلرهــاب ومهمتــه التــي تتمثــل فــي تنســيق
الجهــود السياســية والفكريــة واإلعالميــة واالقتصاديــة
والعســكرية ،لديــه القــدرة علــى إدارة العمليــات ضــد
هــذه الظاهــرة الخبيثــة.

مستشار رئيسة الوزراء للشؤون األمنية

اللواء المتقاعد طارق أحمد صديق
جمهورية بنغالديش الشعبية

12

نهنــئ أنفســنا علــى تعزيــز تحالفنــا بانضمــام دول شــقيقة ذات تجــارب كبيــرة فــي هــذا الميــدان،

وكلنــا ثقــة فــي أن انضمامهــا سيشــكل إضافــة نوعيــة لجهودنــا المشــتركة فــي مكافحــة
اإلرهــاب وحفــظ الســلم واألمــن الدولييــن.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكلف بإدارة الدفاع الوطني،

معالي السيد عبد اللطيف لوديي
المملكة المغربية

علينــا المزيــد مــن تنســيق جهودنــا ،وتكثيــف تعاوننــا مــن خــال تفعيــل االتفاقــات الدوليــة
للتصــدي لإلرهــاب ،ووضــع اإلســتراتيجيات الشــاملة الكفيلــة باجتثــاث هــذه اآلفــة مــن جذورها،

وقطــع مصــادر دعمهــا وتمويلهــا.

مستشار أول لألمن القومي لرئيس الجمهورية

معالي أمير اللواء كمال العكروت
الجمهورية التونسية

أجــدد دعمنــا غيــر المتحفــظ للتحالــف اإلســامي العســكري لمحاربــة اإلرهــاب تحــت قيــادة

المملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة عناصــره ،وتحجيــم وســائله ،والحــد مــن انتشــاره؛ لتقليــل
إثــارة العناصــر الضــارة لشــعوب المنطقــة وباإلنســانية جمعــاء ،وذلــك التزامــاً أخالقيــاً مســتمداً
مــن ديننــا الســمح.

وزير الدفاع السابق

معالي الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف
جمهورية السودان

إن المهمــة الملقــاة علــى عاتــق التحالــف اإلســامي هــي مواجهــة لمحاربــة اإلرهــاب بــكل
صــوره وأشــكاله.

رئيس هيئة األركان السابق

معالي الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات
المملكة األردنية الهاشمية

العدد األول  -نوفمبر 2019
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إستراتيجيات

إستراتيجية

األمم المتحدة
لمكافحة اإلرهاب

يعـ ّـد اإلرهــاب ظاهــرة عامليــة ال تعــرف احلــدود،
ومتتــد بــؤره يف قــارات العالــم الســت ،إذ أوقــع
 18.814قتيـ ًا عــام  ،2017وخ ّلــف خســائر اقتصاديــة
مباشــرة بلغــت  52مليــار دوالر يف العــام نفســه،
وفــق تقريــر مؤشــر اإلرهــاب العاملــي ()GTI 2018
بخــاف اخلســائر غيــر املباشــرة مثــل تكاليــف
محاربــة اإلرهــاب التــي بلغــت يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة وحدهــا  5.9تريليــون دوالر خــال املــدة
مــن  2001حتــى  2018بحســب (مشــروع تكلفــة
احلــرب) التابــع جلامعــة (إيفــي ليــغ) ،ناهيــك
عــن تضــرر األنشــطة االقتصاديــة واالســتثمارية
والســياحية وحتويــل املــوارد إلــى اإلنفــاق األمنــي.

14
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إستراتيجيات

حتــد بهــذا احلجــم
يفــرض
ٍ

مــن العــام نفســه.

اإلســتراتيجية علــى أن تق ِّيــم

وبــذل كل اجلهــود املمكنــة مــن

تبنــت اإلســتراتيجية نهجاً شــام ً
ال

اجلمعيــة العامــة كل عامــن،

حملاربــة اإلرهــاب ،إذ تضمنــت

"التقــدم احملــرز يف تنفيــذ

بشــأن اإلرهــاب الدولــي وإبرامهــا.

أربعــة ركائــز (أركان) رئيســة هــي:

اإلســتراتيجية ،والنظر يف حتديثها

ب .تنفيــذ جميــع قرارات اجلمعية

لتحقيقــه مــن خــال إســتراتيجية

أوال :تدابيــر معاجلــة الظــروف

لكــي تســتجيب للتغيــرات".

العامــة املتعلقــة باجلهــود الراميــة

شــاملة حملاربــة اإلرهــاب .ففــي

املؤديــة إلــى انتشــار اإلرهــاب.

وتضمنــت خطــة العمــل املرفقــة

إلــى القضــاء علــى اإلرهــاب

الثامــن مــن ســبتمبر ،2006

ثانيــا :تدابيــر منــع اإلرهــاب

باإلســتراتيجية التــزام الــدول

الدولــي ،وقــرارات اجلمعيــة

اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لــأمم

و مكا فحتــه .

األعضـ ـ ـ ـ ــاء يف األمم املتح ـ ـ ـ ــدة

العامــة ذات الصلــة بحماية حقوق

املتحــدة باإلجمــاع ،إســتراتيجية

ثالثــا :تدابيــر بنــاء قــدرات الــدول

بتدابيــر متعلقـ ـ ـ ــة مبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاربة

اإلنســان واحلريــات األساســية يف

األمم املتحــدة العامليــة حملاربــة

علــى منــع اإلرهــاب ومكافحتــه

اإلرهــاب هــي:

ســياق مكافحــة اإلرهــاب.

اإلرهــاب يف قرارهــا رقــم

وتعزيــز دور منظومــة األمم

 .1إدانــة اإلرهــاب بجميــع أشــكاله

ج .تنفيــذ جميــع قــرارات مجلــس

 .60/288وجــاءت اإلســتراتيجية

املتحــدة يف هــذا الصــدد.

ومظاهــره إدانــة مســتمرة وقاطعة

األمــن املتعلقــة باإلرهــاب الدولــي

علــى شــكل قــرار وخطــة عمــل
مرفقــة بــه ،فكانــت صــكاً عاملي ـاً

رابعــا :تدابيــر ضمــان احتــرام

وقويــة ،أيــا كان مرتكبــوه ،وحيثمــا

والتعــاون التــام مــع الهيئــات

فريــداً لتحســن اجلهــود الوطنيــة

حقــوق اإلنســان للجميــع وســيادة

ارتكــب ،وأيــا كانــت أغراضــه،

الفرعيــة التابعــة ملجلــس األمــن

القانــون،

الركيــزة

علــى أســاس أنــه يعــد مــن أشــد

واملعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب يف

واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى

األساســية ملكافحــة اإلرهــاب.

األخطــار التــي تهــدد الســام

اضطالعهــا باملهــام املســندة

مكافحــة اإلرهــاب ،وكانــت تلــك

وقــد جــاء إصــدار اإلســتراتيجية
تنفيــذاً لتوصيــات تقريــر األمــن

واألمــن الدوليــن.

إليهــا.

 .2اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ملنــع

 .3التســليم بــأن التعــاون الدولــي

اتفقــت فيهــا الــدول األعضــاء

العــام لــأمم املتحــدة املقــدم

ومكافحــة

بجميــع

وأي تدابيــر تضطلــع بهــا

جميعهــا علــى نهــج إســتراتيجي

للجمعيــة العامــة يف  27أبريــل

أشــكاله ومظاهــره ،وبوجــه خاص:

الــدول مــن أجــل منــع اإلرهــاب

مقاربــة دوليــة شــاملة ملواجهتــه،
تنســق اجلهود وتدعــم اإلمكانات،
ّ
وهــو مــا ســعت األمم املتحــدة

اخلطــوة هــي املــرة األولــى التــي

بوصفــه

اإلرهــاب

ومكافحتــه يجــب أن تتماشــى مــع

أركان اإلستراتيجية

1

أجــل التوصــل إلــى اتفاقيــة شــاملة

االلتزامــات املنوطــة بهــا مبوجــب

4

2

3

منع اإلرهاب

بناء قدرات الدول

القانــون الدولــي ،مبــا يف ذلــك
ميثــاق األمم املتحــدة واالتفاقيــات
والبروتوكــوالت الدوليــة ذات
الصلــة ،وبخاصــة قانــون حقــوق
اإلنســان

معالجة ظروف

انتشار اإلرهاب.

ومكافحته.

على منع اإلرهاب
ومكافحته.

ضمان احترام حقوق
اإلنسان للجميع
وسيادة القانون.

وقانــون

الالجئــن

والقانــون اإلنســاني الدولــي.
وتولــت متابعــة اإلســتراتيجية
عــدة أجهــزة تابعــة لــأمم
املتحــدة ،منهــا فرقــة العمــل
املعنيــة بالتنفيــذ يف مجــال
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موحــد ملكافحــة اإلرهــاب ،وقــد

 2006بعنــوان (االحتــــاد يف

أ .النظر يف االنضمام ،دون تأخير،

محاربــة اإلرهــاب التــي مت

ُدشــنتاإلســتراتيجية رســم ًيا يف

مواجهــــة اإلرهــــاب :توصــــيات

إلــى االتفاقيــات والبروتوكــوالت

اجتمــاع رفيــع املســتوى عقدتــه

إلســتراتيجية عامليــــة حملاربــة

اجلمعيــة العامــة يف  19ســبتمبر

ونــص قــرار إصــدار
اإلرهــاب)،
ّ

الدوليــة القائمــة حال ًّيــا بشــأن

إنشــاؤها قبــل عــام مــن إصــدار
اإلســتراتيجية ،وتضــم  38كيان ـاً،

مكافحــة اإلرهــاب ،وتنفيذهــا،

كل واحــد منهــا يقــدم مســاهمات

تنســجم وواليتــه اخلاصــة بــه ،ويف

اللجنــة مــع مكتــب األمم املتحــدة

يونيــو  2014مت جتميــع األنشــطة

ملكافحــة اإلرهــاب

التــي تضطلــع بهــا الكيانــات
التابعــة لفرقــة العمــل بنــاء علــى

The United

Nations Office of Counter -

 Terrorismالـــــذي تأســس يف

عــام  ،2017واملعــروف اختصــاراً

علــى عاتــق الــدول األعضــاء،

مجلــس األمــن ،يف القــرار 2129

تعمــل أجهــزة األمم املتحــدة

( ،)2013العمــل الــذي يضطلــع

املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب علــى

بــه املركــز ،ودوره يف بنــاء قــدرات

تلبيــة احتياجــات الــدول األعضــاء

الــدول األعضــاء.

ذراعــا لــأمم
بـــ ()UNOCT
ً

الــازم

ويف  15يونيــو  2017اعتمــدت

يف مجــال السياســات ونشــر

اجلمعيــة

لــأمم

يف مجــال تنفيــذ إســتراتيجية

املتحــدة يف التعامــل مــع قضايــا

األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة

محاربــة اإلرهــاب التــي تضمنتهــا

املعرفــة املتع ّمقــة لإلســتراتيجية

املتحــدة القــرار رقــم 291/71

والتعجيــل بإيصــال املســاعدة

اإلرهــاب" الــذي قدمــه للجمعيــة

اإلســتراتيجية.

التقنيــة عنــد االقتضــاء.

ملكافحــة

العامــة يف  11أبريــل .2014

تتكــون اللجنــة مــن جميــع أعضــاء

كمــا مت تأســيس جلنــة محاربــة

مجلــس األمــن الدولــي اخلمســة

كمــا أنشــئ مركــز محاربــة
اإلرهــاب عــام  2011عمــ ً
ا

ليحــل محــل فرقــة العمــل .ومت

اإلرهــاب التابعــة ملجلــس األمــن

عشــر ،وتضطلــع بــدور رئيــس يف

بالتوصية الواردة يف إســتراتيجية

مســاعدة البلــدان علــى تنفيــذ

األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة

ملكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة

اختصــاراً بـــ ( )CTCيف عــام 2001

التدابيــر الهادفــة إلــى تعزيــز

اإلرهــاب (الركيــزة الثانيــة)،

اإلرهــاب يف  21يونيــو ،2017

قدراتهــا القانونيــة واملؤسســية

لتقــدمي املســاعدة يف مجــال بنــاء

ليشــرف علــى فرقــة العمــل

كأحــد أجهــزة األمم املتحــدة

ملكافحــة األنشــطة اإلرهابيــة

القــدرات إلــى الــدول األعضــاء يف

ومركــز مكافحــة اإلرهــاب.

املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب ،وبعــد

(الركيــزة الثالثــة لإلســتراتيجية).

تنفيــذ مشــاريع محاربــة اإلرهــاب

ويضطلــع مكتــب محاربــة اإلرهاب

صــدور اإلســتراتيجية أصبحــت

وبينمــا تقــع املســؤولية الرئيســة

يف جميــع أنحــاء العالــم وفقــا

مبهــام رئيســة هــي:

متابعتهــا مــن اختصاصهــا ،ومتثــل

عــن تنفيــذ اإلســتراتيجية العامليــة

لإلســتراتيجية العامليــة ،وأقــر

 -قيــادة جهــود محاربــة اإلرهــاب

تقريــر األمــن العــام حــول"
أنشــطة منظومــة األمم املتحــدة

بـ�األمم املتحـ�د ة

�Counter-Ter

 rorism Committeeاملعروفــة

وتزويدهــا

بالدعــم

العامــة

بإنشــاء مكتــب األمم املتحــدة
اإلرهــاب

UNOCT

تعيــن فالدمييــر إيفانوفيتــش
فورونكــوف وكي ـ ً
ا لألمــن العــام
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إستراتيجيات
مــن خــال الواليــة املمنوحــة مــن

املــوارد جلهــود األمم املتحــدة يف

 UNOCT IN REVIEWترصــد

اجلمعيــة العامــة أول مراجعــة

قبــل اجلمعيــة العامــة ملنظومــة

مجــال مكافحــة اإلرهــاب.

أعمالــه يف تنفيــذ اإلســتراتيجية،

لإلســتراتيجية يف اجتمــاع لهــا

األمم املتحــدة.

 -ضمــان أن يتــم إعطــاء األولويــة

وقــد كشــف عــدد أغســطس

يومــي  4و  5ســبتمبر ،2008

 -تعزيــز التنســيق واالتســاق بــن

الواجبــة ملكافحــة اإلرهــاب علــى

 2019مــن النشــرة عــن تدريــب

واختتــم

باعتمــاد

كيانــات االتفــاق العاملــي لتنســيق

نطــاق منظومــة األمم املتحــدة،

 1010أشــخاص يف  45ورشــة

اجلهــود يف محاربــة اإلرهــاب

وأن يكــون العمــل املهــم يف منــع
التطــرف العنيــف متجــذراً بقــوة

عمــل يف مجــال محاربــة اإلرهــاب

القــرار رقــم  62/272باإلجمــاع
تضمــن  14بنــداً ،منهــا
الــذي ّ

يف مجــال محاربــة اإلرهــاب

يف اإلســتراتيجية.

خــال املــدة مــن ينايــر إلــى
أغســطس  ،2019فض ـ ً
ا عــن 13

التأكيــد علــى أن املســؤولية عــن
تنفيــذ اإلســتراتيجية تقــع علــى

ســابقا) وعددهــا  38لضمــان

 -إقامــة عالقــات وثيقــة مــع

لقــاء للخبــراء و 10مهمــات فنيــة

عاتــق الــدول األعضــاء يف املقــام

التنفيــذ املتــوازن لــأركان األربعــة

هيئــات مجلــس األمــن والــدول

يف شــهر أغســطس ،ضمــن الركــن

األول ،مــع التأكيــد علــى احلاجــة

إلســتراتيجية األمم املتحــدة

األعضــاء ،وتعزيــز الشــراكات

الرابــع مــن أركان اإلســتراتيجية.

إلــى تعزيــز الــدور الــذي تقــوم بــه

ملكافحــة اإلرهــاب.

القائمــة والناميــة اجلديــدة مــن

وتنفيــــذا لقـــــــرار إنشـــــــــــــاء

األمم املتحــدة ،ومناشــدة الــدول

 -تعزيــز تقــدمي املســاعدة التــي

خــال الســفر املنتظــم واحلضــور

اإلســتراتيجية جتتمــع اجلمعيــة

األعضــاء لبــذل قصــارى جهدهــا

تقدمهــا األمم املتحــدة إلــى الدول

يف

املتصلــة

العامــة لــأمم املتحــــــدة كل

إلبــرام اتفاقيــة شــاملة بشــأن

األعضــاء يف بنــاء القــدرات يف

مبكافحــة اإلرهــاب.

ســنتني ملراجعـــــة (اســتعراض)

اإلرهــاب الدولــي ،والتأكيــد علــى

مجــال مكافحــة اإلرهــاب.

ويصــدر مكتــب األمم املتحــدة

اإلســتراتيجية وتقييــم التقــدم

أهميــة تعزيــز التعــاون الدولــي يف

 -حتســن الرؤيــة والدعوة وتعبئة

ملكافحــة اإلرهــاب دوريــة شــهرية

احملــرز يف تنفيذهــا ،وقــد أجــرت

مجــال مكافحــة اإلرهــاب.

(فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ
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االجتماعــات

االجتمــاع

لإلســتراتيجية التــي جـــــرت يف

ويف  1يوليــو  2016أجــرت

األعضــاء يف تنفيذ اإلســتراتيجية

اإلرهــاب لالنضمــام إليهــا ،ودعــوة

ســبتمبر  2010ناشــدت اجلمعيــة

اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة

بطريقــة متوازنــة.

الــدول األعضــاء إلــى بــذل جهــود

العامــة يف قرارهــا رقــم 279/62

املراجعــة اخلامســة إلســتراتيجية

الـــــدول األعضــــــــــــاء واألمــــــم

األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة

وخــال املراجعــــــة السادســـــــة
لإلستراتيجيــــــة التــي أُجريــت

أقــوى ملعاجلــة الظــروف املفضيــة
إلــى انتشــار اإلرهــاب ،ومراعــاة

املتحــــــــدة واملنظمـــــــــات الدوليــة

اإلرهــاب ،وأصــدرت قرارهــا

يف يونيــو  - ،2018وهــي آخــر

واإلقليميـــــة ودون اإلقليميــــــــة

رقــم  291/70الــذي تضمــن 72

مراجعــة حتــى اآلن  -أصــدرت

أن اإلرهــاب لــن يٌهــزم بالقــوة

العســكرية وتدابيــر إنفــاذ القانــون

املعنيــة تكثيــف جهودهـــــــــا مــن

توصيــة تتعلــق بــاألركان األربعــة

اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة

والعمليــات االســتخبارية وحدهــا،

أجــل تنفيـــــذ اإلستراتيجيــــــــة

لإلســتراتيجية،

بينهــا

قرارهــا رقــم  284/72الــذي

وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى

بطريقــة متكاملــة ومــن جميــع

التشــديد علــى أهميــة احلفــاظ

تضمــن  85توصيــة تتعلق باألركان

إشــــــــــراك املجتمعات احملليـــــــــة

جوانبهـــــــا؛ وطالبــت كيــــانات

علــى جـــــدوى اإلستراتيجيــــة

األربعــة لإلســتراتيجية منهــا

واجلهــات الفاعلــة غيــر احلكوميــة

األمم املتحــدة التــي تشــارك يف

ومواكبتهــا للعصــر ،يف ضــوء

التأكيــد علــى أهميــة تنفيــذ جميــع

يف وضــع إســتراتيجيات التصــدي

دعــم اجلهــود املبذولــة ملكافحــة

التهديــدات املســتجدة واجتاهــات

ركائـــــــز (أركان) اإلستراتيجيـــــــة

خلطــــــــــاب التطـــــــــرف العنيــف،

اإلرهــاب تعزيــز وحمايــة حقــوق

اإلرهــاب

املتغيــرة،

بطريقــة متكاملــــــــــة ومتوازنــة

وإنشــاء

الســتقطاب

اإلنســان واحلريــات األساســية

وتكليــف األمــن العــام أن

ومضاعفـــــة اجلهــود لالهتمـــــــــام

الشــباب يف الترويــج لثقـــــــافة

واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة

يســتعرض بالتشــاور مــع اجلمعيــة

وســيادة القانــون ،يف ســياق

العامــة ،قــدرة منظومــة األمم

بتلــك الركائــز ،ودعــوة الــدول التي
لــم تصبــح أطرافـاً يف االتفاقيــات

الســــــــــام والتســامح واحلــوار

ومــن

الدولــي

آليــات

بــن الثقافــات واألديــان.
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ويف املراجعـــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة
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برنامج إعادة تأهيل

في الصومال

فك االرتباط واستئصال التطرف
بين ّ
أسرة التحرير

ـببا لــأرق والذعــر وعــدم االســتقرار للــدول والمجتمعــات فــي غيــر مــكان مــن أرجــاء المعمــورة ،وازدادت فــي
بــات التطــرف سـ ً
أيامنــا هــذه األصــوات المطالبــة بضــرورة احتــواء المتطرفيــن واإلرهابييــن؛ عبــر برامـ َـج خاصــة تعيــد تأهيلهــم لالندمــاج فــي

ـوة علــى طريــق
مجتمعاتهــم ،بعــد فــك ارتباطهــم بجماعاتهــم التــي كانــوا منضويــن تحــت راياتهــا ،ليكــون ذلــك التأهيــل خطـ ً

اســتئصال التطــرف ،وإحــال األمــن والســام بــدل العنــف واإلرهــاب.

إن املبــادرات املتصلــة بالســجون ومراكــز
احتجــاز املتطرفــن وتأهيلهــم أصبحــت
شــائع ًة ويف ازديــاد علــى مــدار األعــوام
األخيــرة يف بلــدان مثــل :إندونيســيا
ونيجيريــا والفلبــن واململكــة العربيــة
الســعودية وســنغافورة واليمــن ،ولكـ َّـن مراكــز
إعــادة التأهيــل (الســكنية شــبه املفتوحــة)
للمتطرفــن الســابقني املتورطــن يف أعمــال
عنــف منخفضــة املســتوى تُ َعــ ُّد نــادر ًة
نســب ًّيا ،ومــن أبــرز أمثلتهــا وأجنحهــا مركــز
ســيريندي يف الصومــال ،الــذي اســتعرض
جتربتــه التقريــر الصــادر عــن املعهــد امللكــي
ِ
للخ ْدمــات املتحــدة والدراســات األمنيــة
والدفاعيــة ( )RUSIيف لنــدن ،وهــو معهــد
مســتقل أ ُ ِّســس عــام 1831م ،ويُ َعـ ُّد مــن أقــدم
املؤسســات الفكريــة املتخصصــة يف مجــاالت
الدفــاع واألمــن يف العالــم ،التــي تصــدر
ـات وبحو ًثــا ودراسـ ٍ
حتليـ ٍ
ـات علميـ ًة ملواجهــة
التحديــات األمنيــة.
ومــن أبــرز مخرجــات هــذا التقريــر الــذي
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أعــده الباحثــون :جيمــس خليــل ،وروري
َّ
بــراون ،وكريــس شــانت ،وبيتــر أولــوو ،ونيــك
وود استكشــاف مــدى إمــكان تكــرار هــذا
النــوع مــن املراكــز يف بيئــات مماثلــة أخــرى،
فضــا عــن بيــان التجربــة الصوماليــة يف
إعــادة التأهيــل والــدروس املســتفادة منهــا.
أُنشــئ مركــز إعــادة التأهيــل املعــروف بـــ
(ســيريندي  )Serendiعــام 2012م يف
العاصمــة الصوماليــة مقديشــو ،وهــو تابــ ٌع
لــوِ زارة األمــن الداخلــي .ويف عــام 2015م
اشــترك يف إدارتــه فريــ ُق دعــم إعــادة
الدوليــة
التأهيــل التابــع ملنظمــة آدم ســميث َّ
( ،)RSTالــذي يقــدم الدعــم الفنـ َّـي والتوجيــه
وبنــاء القــدرات .يعمــل يف املركــز  57موظ ًفــا
صومال ًّيــا يف مخت ِلــف التخصصــات؛ إداريني،
ومختصــن اجتماعيــن ،ومد ِّرســن ،وأئ َّمــة،
ِّ
ومد ِّربــن مهنيــن ،ومدربــن رياضيــن،
وأطبــاء.
البرنامج الوطني الستئصال التطرف

منــذ عــام 1991م وقــع الصومــال أســي َر

حــرب أهليــة نَ ِش ـبَت بــن مخت ِلــف الفصائــل
والكِ يانــات الكبــرى التــي تطمــح إلــى إقامــة
دولــة ،وأكثرهــا تنظي ًمــا وأعمقهــا أثــ ًرا
اجلماعــات اإلســامية ،وبخاصــة يف ظــ ِّل
انهيــار مؤسســات الدولــة ،ومنهــا اجليــش
الوطنــي وقــوات الشــرطة.
ويف العقــود الثالثــة املاضيــة بُذلــت جهــود
َدوليــة مكثفــة لتحقيــق االســتقرار يف البــاد
وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الوطنيــة
القــادرة علــى توفيــر النظــام واخلِ ْدمــات
ً
فضــا عــن جهــود احلكومــات
العامــة،
الوطنيــة التــي تتخــذ مــن مقديشــو مقــ ًّرا
لهــا ،برعايــة مخت ِلــف اجلهــات الفاعلــة يف
الدولــي.
املجتمــع َّ
ومــن هــذه املؤسســات الناشــطة
يف إحــال االســتقرار مركــز
تأهيــل ســيريندي الــذي
يقــدم الدعــم إلــى الشــباب
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املتو ِّرطــن يف أعمــال العنــف ،مــن الذيــن
انخرطــوا يف مرحلــة ســابقة يف صفــوف حركــة
الشــباب املجاهديــن الصوماليــة ثــم انســحبوا
وعــا مــن احلركــة ،والذيــن أدانــوا فكرهــا
َط ً

(أيديولوجيتهــا) ،والذيــن ال يُنظــر إليهــم
علــى أنهــم يشــكلون خط ـ ًرا يف املســتقبل علــى
الســامة العامــة .إذ يعمــل املركــز علــى إعــادة
إدماجهــم يف املجتمــع ،ليكــون ذلــك جــز ًءا مــن
اإلســتراتيجية العامــة للحكومــة الصوماليــة
الدوليــن ملواجهــة
االحتاديــة وشــركائها
َّ
احلركــة ،واســتئصال اإلرهــاب.
وبــن عامــي  2015و  2018وبرغــم التحديــات،
جــرى حتويــل ســيريندي تدريج ًّيــا إلــى مركــز
وظيفــي ،مــن حيــث ظرو ُفــه ِ
وخ ْدماتــه ،يقــدم
برنامجــا يقــوم علــى خمســة أســس رئيســة،
ً
هــي:
 .1التواصــل :تشــارك مجموعــة متنوعــة مــن
والدوليــة يف ح َمــات
الــوكاالت الوطنيــة
َّ
ِّ
تواصــل تهــدف إلــى تشــجيع فــك االرتبــاط عن
املجموعــات املتطرفــة واإلرهابيــة ،باســتهداف
أعضــاء احلــركات والتنظيمــات إمــا مباشــر ًة
أو عــن طريــق أ ُ َســرهم وقــادة املجتمع .وتشــمل
هــذه احل َمــات اإلعــا َن عــن العفــو املســتند
إلــى شــخصيات سياســية رفيعــة املســتوى،
إضافــة إلــى ح َمــات يف اإلذاعــات والتلفــزة
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ومواقــع الشــابِكة (اإلنترنــت) واملنشــورات
الورقيــة ،وغيرهــا مــن الوســائل املتاحــة.
 .2االســتقبال :حتديــد آليــات اســتقبال
أعضــاء حركــة الشــباب املجاهديــن ،وطريقــة
التعامــل معهــم ،وضــرورة مراعــاة ســامتهم
وأمنهــم وحقوقهــم األساســية .والعمــل علــى
نقلهــم يف أقــرب وقــت ممكــن إلــى أماكــن
اإلقامــة يف مركــز إعــادة التأهيــل.
 .3الفحــص :يحــدد البرنامــج الوطنــي منهــج
الفحــص الــذي ينبغــي علــى موظفــي مركــز
إعــادة التأهيــل اتباعــه؛ لتصنيــف األفــراد
حســب مســتويات اخلطــر .ويقــ ِّرر هــذا
اإلجــراء مــا إذا كان ينبغــي توجيــه األفــراد إلــى
احملاكــم العســكرية أو مركــز إعــادة التأهيــل.
 .4إعــادة التأهيــل :وضــع معاييــر مشــتركة
ِ
للخ ْدمــات املقدمــة يف مراكــز إعــادة التأهيــل،
ومنهــا :التعليــم والتدريــب املهنــي ،والدعــم
النفســي واالجتماعــي ،وتيســير الوصــول إلــى
األُ َســر .وإن هنــاك أربعــ َة مراكــز رســمية يف
مقديشــو وبيــدوة وكيســمايو وبيلدويــن.
 .5إعــادة اإلدمــاج :مســاعدة األفــراد الذيــن
جتــاوزوا برنامــج إعــادة التأهيــل علــى
إدماجهــم يف املجتمــع ،وينطــوي الدعــم علــى
مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر ،مــن ذلــك
التوظيــف ،وتيســير ســبُل كســب الــرزق،

واخلدمــة املاليــة ،وعمليــات النقــل.
املقدمــة يف املركــز
صنِّفــت اخلِ ْدمــات
َّ
وقــد ُ
بحســب االحتياجــات والظــروف الفرديــة لــكل
نزيــل فيهــا .ومــدة اإلقامــة ســتة أو ســبعة
أشــهر ،وال تزيــد علــى ســنة .واملرافق الســكنية
شــبه مفتوحــة ،ويحــق للمســتفيدين احلصــول
شــجعون علــى
علــى إجــازة نهايــة األســبوع ويُ َّ
ذلــك .ويحــق للنــزالء ً
أيضــا إلغــاء االشــتراك
يف البرنامــج متــى شــاؤوا .وقــد أمت 142
مســتفيدًا برنامــ َج إعــادة التأهيــل ،وغــادروا
املركــز وفــق إجــراءات اخلــروج الرســمية.
ـخصا ال يزالــون يقيمــون فيــه.
وهنــاك  26شـ ً
ـددا مــن التحديــات
وهــذا البرنامــج يواجــه عـ ً
بحنكــة؛ للحفــاظ
التــي يجــب التعامــل معهــا ُ
علــى زخــم نتائجــه يف مواجهــة احلــركات
اإلرهابيــة بالصومــال ،وأبــرز هــذه التحديــات:
 دعــم الدولــة :ينبغــي للمانحــن النظــر يفمــدى اســتعداد أصحــاب املصلحــة احلكوميــن
لدعــم برامــج ِّ
فــك االرتبــاط ،فقــد كانــت
هنــاك معارضـ ٌة مــن بعــض اجلهــات احلكوميــة
لفكــرة إعــادة تأهيــل املتطرفــن العنيفــن ،إمــا
ألنهــم يعارضــون مكافــأة مرتكبــي العنــف ،أو
العتقادهــم أن الكثيــر منهــم ســوف يعــودون
إلــى حركــة الشــباب املجاهديــن يف نهايــة
املطــاف .وهــذه املعارضــة بــا شــك تق ِّيــد
قــدرات اجلهــات احلكوميــة الفاعلــة يف تنفيــذ
برامــج التأهيــل؛ لــذا يجــب علــى اجلهــات
املانحــة ضمــا ُن أن تكــون مصــادر التمويــل
املختلفــة للحكومــة متوافقــة ،مــع احلفــاظ
علــى إســتراتيجية َدوليــة مشــتركة لدعــم
جهــود مراكــز إعــادة التأهيــل.
 االعتبــارات األمنيــة :تتعــرض مراكــز إعــادةالتأهيــل ونزالؤهــا وموظفوهــا للهجمــات
التــي تشــنُّها اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة،
وكلمــا زاد جنــاح البرنامــج زاد احتمــال خطــر
هــذه اجلماعــات الــذي ميكــن أن يصــل إلــى
التهديــد الوجــودي .وتتخــذ الهجمــات أشـ ً
ـكال
مختلفــة ،منهــا :الضربــات املباشــرة علــى
املراكــز ،واســتهداف أفــراد األُ َســر واملوظفــن،
واالعتــداء علــى النــزالء يف إجــازة نهايــة

األســبوع .ومــع أخــذ ذلــك يف احلســبان ،يجــب
علــى صانعــي السياســات علــى الصعيديــن
والدولــي النظــر فيمــا إذا كان مــن
الوطنــي َّ
املمكــن حتديــد املواقــع اآلمنــة مبــا يكفــي
ملراكــز إعــادة التأهيــل .ويجــب علــى اجلهــات
املانحــة ً
أيضــا ضمــان توفيــر التمويــل الــكايف
يف امليزانيــة ملراعــاة االعتبــارات األمنيــة.
 قبــول املجتمــع :ال ريــب أن رفــض املجتمــعللبرنامــج قــد يقــ ِّوض عمليــة إعــادة اإلدمــاج
يف الصومــال ،كمــا يحــدث يف بيئــات الصــراع
األخــرى .وبطبيعــة احلــال إن الكثيــر مــن هــذه
املجتمعــات متثــل الضحايــا املباشــرين للعنــف،
ـض
ومــن ثَــم ال ينبغــي أن يكــون مفاج ًئــا أن ترفـ َ
فكــرةَ العيــش إلــى جانــب أولئــك الذيــن ارتكبوا
الفظائــع يف الســابق .وهنــاك ً
أيضــا احتمــا ُل
أن يســتاء أفــراد املجتمــع مــن حقيقــة أن
املتطرفــن العنيفــن يتل َّقــون التعليـ َم األساســي
والتدريــب املهنــي ،وهــذا مــا قــد مينحهــم ميــز ًة
تنافســية علــى أولئــك الذيــن لــم يتورطــوا يف
هــذا العنــف! لــذا مــن املهــم أن يُعنــى واضعــو
السياســات باملشــاورات املجتمعيــة ،وآليــات
املصاحلــة ،وح َمــات التثقيــف بشــأن فوائــد
هــذه البرامــج .وينبغــي للمانحــن النظــر يف أن
املعارضــة العامــة قــد تكــون قوي ـ ًة مبــا يكفــي
جلعــل هــذه املبــادرات غيـ َر ممكنــة أو ضعيفــة
ا َ
جلــدوى يف مواقــع معينــة.
فك ارتباط أم استئصال؟
ُّ

اجتماعيــة ونفســية تــؤدي إلــى تغييــر يف
القناعــات واملواقــف ،وهــذا مــا يقلِّــل مــن
التــزام الفــرد باالعتقــاد بــأن املشــاركة
الشــخصية يف العنــف ضروريــة .ويف حــن

أن فــك االرتبــاط هــو يف املقــام األول عمليــة
تغييــر ســلوكي ،إن البحــث عــن التطرف يســعى
إلــى تكيفــات معرفيــة .وهنــا يكــون النقــاش
ِّ
لفــك
يف أولويــة العمــل؛ هــل تكــون األولويــة
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فســر مفهــوم فـ ِّ
ـك االرتبــاط علــى نطــاق واســع
يُ َّ
مــن الناحيــة الســلوكية ،وغال ًبــا مــا يتعلــق
بفــرد يخــرج مــن منظمــة مــا؛ إذ إن االنفصــال
يحــدث عندمــا يتخلَّــى فــر ٌد عــن االنتمــاء إلــى
منظمــة إرهابيــة ،ويرفــض اخلضــوع للنظــام
املفــروض علــى مســلحيها .ومــع ذلــك ال يخلــو
هــذا الفهــم مــن إشــكال يف ســياقات معينــة؛ إذ
إن مفهــوم االنتمــاء إلــى منظمــة معينــة ميكــن
ً
غامضــا ،وال سـ َّيما يف احلــاالت التــي
أن يكــون
ال تتب َّنــى فيهــا املجموعــة املَعنيــة أي إجــراءات
جتنيــد رســمية.
وعلــى خــاف ِّ
فــك االرتبــاط ،ميكــن اعتبــار
مكافحــة التطــرف واســتئصاله عمليــ ًة
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االرتبــاط وهــو إجــراء ســلوكي ،أو الســتئصال
التطــرف وهــو إجــراء نفســي اجتماعــي؟ مــن
املرجــح أن تكــون التدخــات التــي تســتهدف
َّ
جناحــا يف حتقيــق
االنفصــال عــن العنــف أكثــر
ً
أهدافهــا.
يف ســيريندي ال يحاولــون تغييــر معتقــدات
الســجني وآرائــه املتطرفــة ،ولكنهــم يســ َعون
إلــى جعــل الســجني يتخلَّــى عــن العنــف
لتحقيــق أهدافــه .وعلــى هــذا األســاس يشــير
كثيــر مــن املعلقــن البارزيــن إلــى أن البرمجــة
ـي األولويــة لفــك االرتبــاط علــى
يجــب أن تعطـ َ
اســتئصال التطــرف ،مــع اعتبــار الهــدف
الثانــي هــو الهــدف النهائــي املنشــود.
ويُالحــظ أن معظــم النــزالء يف ســيريندي
لــم يشــاركوا يف التطــرف علــى أســس فكريــة
(أيديولوجيــة) ،وإمنــا ألســباب أخــرى نفســية
واجتماعيــة؛ إذ أقــ َّر كثيــ ٌر مــن نــزالء املركــز
أنهــم كانــوا مدفوعــن لالنضمــام إلــى حركــة
الشــباب حلاجتهــم إلــى املــال ،وأضــاف عــدد
منهــم أنهــم اتخــذوا هــذه الســبيل يف ظــل
انغــاق آفــاق ســبل العيــش الكــرمي ،وقــد
ســاعدت حركــة الشــباب املجاهديــن علــى
الــزواج وتوفيــر متطلبــات احليــاة .وهنــاك
مــن زعــم أن ســبب االنضمــام هــو البحــث
عــن املغامــرة أو توفــر فــرص زيــارة أماكــن
جديــدة!
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــوا مييلــون إلــى
االنفصــال عــن املنظمــة؛ ألن رواتبهــم لــم
تكــن كافيــة يف كثيــر مــن األحيــان؛ بســبب
االلتزامــات العائليــة ،وألن ظــروف املعيشــة
كانــت ســيئة ،وألنهــم لــم يعــودوا يريــدون
املخاطــرة بحياتهــم بثمــن بخــس ،وبســبب
االشــمئزاز جتــاه االنتهــاكات الشــنيعة التــي
ترتكبهــا حركــة الشــباب ،وال سـ َّيما اســتهداف
املدنيــن! وعلــى ســبيل املثــال :أبــرز عضــ ٌو
ســابق يف وحــدة الشــرطة ندمــه يف قضيــة
قطعــت فيهــا حركــة الشــباب ي ـ َد طفــل ســرق
اخلبــز!
وأســهمت التغ ُّيــرات اإليجابيــة علــى مســتوى
جهــاز الدولــة جزئ ًّيــا يف بعــض عمليــات

االنفصــال عــن جماعــات العنــف ،علــى
مــا ب َّينــت بعــض الدراســات التــي أُجريــت
عــام 2017م .وبرغــم احلوافــز واإلغــراءات
االقتصاديــة واألمنيــة والنفســية واالجتماعيــة
إن الشــعور بااللتــزام العائلــي رمبــا كان الدافـ َع
األكثــر أهميــة لفــك االرتبــاط عــن حركــة
الشــباب املجاهديــن.
وقــد اعتمــدت جهــود إعــادة تأهيــل أعضــاء
حركــة الشــباب املفصولــن طواعي ـ ًة يف إطــار
البرنامــج الوطنــي علــى العفــو الــذي أعلنــه
الرئيــس الصومالــي يف أبريــل 2017م .ومــع
ذلــك فــإن مثــل هــذه اإلعالنــات غيــر واضحــة
مــن حيــث النطــاق؛ إذ إنهــا تصــدر شــفه ًّيا مــن
ً
بــدل مــن حتديدهــا بدقــة
مكتــب الرئيــس،
يف إطــار سياســي وقانونــي .والطبيعــة غيــر
الرســمية إلعالنــات العفــو متثــل مشــكل ًة مــن
حيــث االفتقــا ُر إلــى التفاصيــل الدقيقــة ،وهــذا
مــا يــؤدي إلــى صعوبــة بيــان معاييــر األهليــة
واالســتحقاقات املرتبطــة بهــذه العمليــة
للمنشــقني احملتملــن ،وللجهــات الفاعلــة يف

قــوات األمــن ،وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن
ذوي الصلــة .وهنــاك العديــد مــن الدعــوات
إلــى صياغــة سياســة واضحــة للعفــو ضمــن
إطــار قانونــي.
أنشطة برنامج إعادة التأهيل

يســتثمر فريق ســيريندي أنشــطة متنوعة لفك
االرتبــاط عبــر التعليــم األساســي والتدريــب
املهنــي ،والدعــم النفســي واالجتماعــي،
وأنشــطة إعــادة االتصــال العائلــي ،ومــا إلــى
ذلــك .ويولــي التطـ َ
خاصــا عبــر
ـرف اهتما ًمــا
ًّ
التعليــم املدنــي والدينــي والسياســي ،وجلســات
التوجيــه التــي ينفذهــا أئمــة املركــز .ويتلقــى
املســتفيدون دع ًمــا نفس ـ ًّيا واجتماع ًّيــا وعقل ًّيــا
مك َّث ًفــا علــى النحــو املطلــوب ،ويتلقــون دع ًمــا
مخصصــا وســريع االســتجابة إلدارة احلــاالت
ً
عبــر عمليــة إعــادة التأهيــل.
ويحتــوي املركــز علــى عــدد مــن املرافــق
الترفيهيــة؛ ملعــب كــرة قــدم مــن العشــب
الصناعــي ،وملعــب كــرة ســلة ،ومكتبــة حتــوي
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كت ًبــا باللغــة الصوماليــة واإلنكليزيــة .ويشــرف
مدربــون محترفــون بانتظــام علــى األلعــاب التي
جتمــع بــن النــزالء وموظفــي املركــز واحلراس.
ويحضــر املســتفيدون إلــى الفصــول الدراســية
يف التعليــم والتدريــب املهنــي ويشــاركون فيهــا،
ً
أيضــا يف مبــادرات املهــارات
ويشــاركون
بحســب
املناســبة ل ُف ـ َرص كســب العمــل املعـ َّـدة
َ
االحتياجــات والطموحــات الفرديــة .كل هــذا
يُســهم يف حتســن الصحــة العقليــة والنفســية
والبدنيــة للنــزالء املنشــقني عــن اجلماعــات
املتطرفــة.
وتشــمل فصــول التعليــم موا َّد مدرســية قياســية
مثــل :اللغــات الصوماليــة والعربيــة واإلنكليزية،
والرياضيــات ،والعلــوم ،والتاريــخ ،والدراســات
االجتماعيــة .وتتفــق هــذه الفصــول الدراســية
مــع املنهــج الوطنــي .إضافــة إلــى التدريــب
املهنــي الــذي يتضمــن دورات يف اللِّحــام،
وميكانيــكا الســيارات ،واخلياطــة .وهنــاك
إمكانــات لتوســيع هــذه املجــاالت لتشــمل
التركيبــات الكهربائيــة ،وتعليــم القيــادة،
والنِّجــارة ،والزراعــة ،والتِّقانــة (تكنولوجيــا)
املعلومــات واالتصــاالت.
وثَ ـ َّم مــا يُس ـ َّمى "مبــادرات املهــارات احلياتيــة"
التــي تشــمل احليــاة املدنيــة والدينيــة
والسياســية ،ودورات التنميــة الشــخصية،
مثــل :مهــارات تنظيــم املشــاريع ،والتدريــب على

حقــوق اإلنســان ،والنظافــة الشــخصية ،فضـ ًـا
عــن األنشــطة الترفيهيــة املنظمــة .وأنشــطة
إعــادة االتصــال األساســي التــي تســ ِّهل
الوصــول إلــى العائــات والعشــائر ،واملســاعدة
يف حتديــد مواقــع األفــراد املفصولــن مــن
اجلماعــات املتطرفــة .وهنــاك الدعــم النفســي
االجتماعــي غيــر املتخصــص الــذي يقــدم
استشــارات تُعنــى بوضــع احللــول والعمــل
مختصــون اجتماعيــون
اجلماعــي ،ويقدمــه
ُّ
مد َّربــون ،ومقدمــو الرعايــة الصحيــة العامــة.
ونظ ـ ًرا الرتفــاع نســبة الدافــع املــادي للتجنيــد
يف حركــة الشــباب املجاهديــن ،يجعــل فريــق
البرنامــج إعــادة االندمــاج االقتصــادي هد ًفــا
رئيســا ،مــع مراعــاة واقــع البطالــة املزمنــة يف
ً
َ
الصومــال .ومــن ثــم جــرى العمــل علــى إعــادة
االندمــاج االقتصــادي بتنويــع ُســبل العيــش
الرســمية وغيــر الرســمية ،ومــن ذلــك :صنــع
الفحــم بحــرق األشــجار ونقــل املنتــج إلــى
الســوق ،والعمــل يف البنــاء ،وتدريــس القــرآن
الكــرمي ،وقيــادة العربــات لنقــل األشــخاص
والســلع الرئيســة كاألطعمــة
أو البضائــع
ِّ
واملشــروبات ،إضافــة إلــى تشــجيع العمــل
يف التجــارة .وقــد كان للشــبكات العائليــة
واالجتماعيــة أثــر حاســم أســهم يف عثــور
النــزالء علــى فــرص مناســبة لتحقيــق دخــل
مقبــول.

إن هــذه اجلهــود اجلماعيــة كلَّهــا تهــدف إلــى
حتقيــق ٍّ
كل مــن فــك االرتبــاط واســتئصال
التطــرف ،ومــن ثَـ َّم تقليــل احتمــال العــودة إلــى
العنــف .فضـ ًـا عــن الســعي إلــى الدفــع نحــو
التغييــر اإليجابــي ،وإعــادة بنــاء التصــورات
بخصــوص موضوعــات أخــرى ذات َعالقــة؛
كاجليــش الوطنــي الصومالــي ،واملجتمــع
الدولــي ،ومبــادئ الدميقراطيــة ،وعــدم
َّ
شــرعية العنــف.
ويوصــي الباحثــون يف هــذا التقريــر بالعمــل
علــى استكشــاف إمــكان تكــرار هــذا النــوع
مــن البرامــج يف البيئــات األخــرى املماثلــة
وخصوصــا أن مراكــز إعــادة التأهيــل
وغيرهــا،
ً
للمتطرفــن الســابقني الذيــن ميارســون أعمــا َل
عنــف ذات مســتوى منخفــض علــى ِغــرار
ســيريندي ال تــزال نــادرة نســب ًّيا .وعلــى الرغــم
ميســرة لتحديــد البيئــات
مــن غيــاب صيغــة َّ
التــي قــد تكــون مناســبة ،يجــب النظــر يف
العوامــل املؤديــة إلــى االرتبــاط باحلــركات
العنيفــة ،التــي تتفــاوت بــن عوامــل ماديــة
واقتصاديــة ،وظــروف اجتماعيــة ونفســية،
والبحــث عــن مع ًنــى يف احليــاة؛ ألن إدراك هــذه
العوامــل ومعرفتهــا بدقــة مــن شــأنه املســاعدة
يف صياغــة برامـ َج فرديـ ٍـة ميكنهــا فـ ُّ
ـك ارتبــاط
األفــراد باحلــركات املتطرفــة والعنيفــة يف
مختلِــف مناطــق العالــم.
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مقال

جدوى برامج إعادة التأهيل
والدمج االجتماعي

عالج الفكر المتطرف وتعديل السلوك اإلرهابي

الفكر يتغير ويتحول ويتبدل
د .منصور بن سعيد القرني*

تهــدف مشــاريع املعاجلــات الفكريــة بوصفهــا مشــاريع اســتصالحية
إلــى إعــادة تأهيــل املنحرفــن فكر ًّيــا؛ ليكونــوا أكثــر وع ًيــا وإدرا ًكا

لألفــكار التــي اعتنقوهــا أو د َفــع بهــم إلــى اعتناقهــا وتبنيهــا قــادة
جماعــات الفكــر املتطــرف ومنظــروه أو أنصــاره؛ ليكونــوا أكثــر قــدر ًة

علــى االختيــار الصحيــح ،ونبــذ كل األفــكار املنحرفــة .وتتكــون تلــك
املشــاريع مــن العديــد مــن البرامــج التي تشــكل يف مجموعهــا منظومة
متكاملــة مــن قــدرات إعــادة التأهيــل لفكــر التطــرف العنيــف.

وألن مــن بديهيــات املعاجلــات الفكريــة ،هــو التعــرف علــى الكثيــر عن
منظومــة الفكــر املتطــرف ســواء علــى مســتوى اجلماعــات واألفــراد

املســتهدفني ،أو علــى مســتوى البيئــة احمليطــة بهــم والتــي يتــم مــن
خاللهــا النفــاذ إلــى العقــول املتطرفــة والتكفيريــة ،بهــدف اختــراق

الكثيــر مــن طــرق وعــادات التفكيــر لــدى هــؤالء املتطرفــن ،وال
ســ َّيما أن أفــكار الكثيــر منهــم َّ
هشــة ومهترئــة وقابلــة لالختــراق،
ومــن ثــم فــإن إمكانيــة الولــوج إلــى صندوقهــا املقفــل أو إلــى دائــرة

تفكيرهــا املغلــق ليــس أمــ ًرا عســي ًرا ،إذا مــا كان هنــاك ذكاء يف
التعــرف والعلــم مبكامــن الضعــف والقــوة الفكريــة عندهــم ،ومــن
باحث ومهتم بقضايا التطرف وإعادة التأهيل
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خاللهــا يتــم النفــاذ إلــى فكرهــم وإلــى طريقــة

أي مــن ذلــك أو حتريرهــا أو إســقاطها
تفنيــد ٍّ

العلمــي والدينــي ،لــدى النســبة األكبــر منهــم.

مبثابــة الكفــر واإلحلــاد! ألن الوصايــة تلغــي

تفكيرهــم ،مبســاعدة ضعــف التحصيــل

والواقــع يؤكــد علــى أن القاعــدة الفكريــة لــدى

أغلــب هــؤالء املتطرفــن ضعيفــة وهشــة،
ً
فراغــا فكر ًّيــا،
ويعانــي الغالبيــة العظمــى منهــم
وضع ًفــا يف التأهيــل العلمــي ،أو علــى األقــل

لديهــم ضبابيــة يف املنهــج وقلــق معــريف،

وارتبــاك فكــري .لكنهــا الوصايــة الفكريــة

()1

مــن االعتبــار ،أو التشــكيك يف صحتهــا ،يُعــد
احلــقَّ ألي فــرد مــن بــن هــؤالء يف االختيــار،
كمــا تش ـ ّل عقولهــم عــن التفكيــر ،مــا يجعلهــم

مجــرد آلــة مبرمجــة تعتقــد وتنفــذ مــا يــراد لها
تنفيــذه .ويكــون ذلــك أكثــر وضوح ـاً يف حــال
االختــاط بــن الســجناء مــن نفــس االجتــاه
الفكــري؛ إذ يصبــح بينهــم ارتبــاط انفعالــي

التــي ُيارســها معهــم قــادة فكــر التطــرف

قــوي ،يعـ ِّوض مــا قــد يكــون مفقــو ًدا عندهــم أو

واحلــد مــن القــدرات الفكريــة لديهــم ،بــل

مــا يتوفــر لــدى الســجناء ،وتتضــح خطورتــه

والتكفيــر ،والتــي مــن خاللهــا يتــم إظاللهــم،
والســعي إلــى إذابــة معالــم شــخصياتهم أمــام
الوصــي الــذي قــد يكــون شــخصاً ،أو جماعــة

القاعـ ـ ــدة الفك ـ ـ ــرية لـ ـ ــدى أغلــب
املتطرفــن ضعيفــة وهشــة ،ويعانــي
ً
فراغــا فكر ًّيــا ،وضعفً ــا يف
معظمهــم
التأهيــل العلمــي ،وضبابيــة يف املنهــج،
يجــري إضاللهــم بالوصايــة الفكريــة
التــي ُيارسهـ ـ ــا عليهــم قـ ـ ــادة فكــر
التطــرف والتكفيــر ،ومنظــروه.
أو تنظيمــاً أو مجموعــة أشــخاص ،جتمعهــم

أو جمعتهــم عالقــة تنظيميــة فكريــة تطرفيــة،

أو جتمعهــم غرفــة يف الســجن أو يف املركــز
التأهيلــي .هــذه الوصايــة تفلــح يف جعــل

شــريحة كبيــرة مــن هــذا النــوع من املســتهدفني
أكث ـ َر انقيــا ًدا وراء مــا متليــه عليهــم الوصايــة،
والدفــع بهــم نحــو االجتــاه الــذي حددتــه لهــم

بــل والتمحــور حولهــا؛ ومــن ثــم يصبــح تفكيــر
وســلوك الوصــي مــن املســلمات املقدســة

عندهــم.

الكامــل مبــا ميليــه عليهــم مــن معلومــات

وأفــكار وتوجيهــات .وهــذا مــا يجعــل محاولــة

النفســية يف تخديــر املشــاعر عنــد الســجني

كحــال التنــومي املغناطيســي.

إذا مــا مت إدراك كارثيــة الوصايــة وتأثيرهــا
الســلبي يف تعطيــل كل برنامــج إصالحــي،

كانــت اخلطــوة األولــى بعــاج املشــكلة مــن
جذورهــا .وهــذا يتطلــب حتديــد هــؤالء

األوصيــاء ،للوصــول إلــى مركــز التحكــم يف
عالــم هــؤالء الشــباب ،والــذي مــن خاللــه يتــم
قطــع الطريــق أمــام ضــاالت هــذا الوصــي

الــذي تلبــس بلبــوس اخليــر والصــاح ،ومــن ثم
القــدرة علــى انتشــال ضحايــا الوصايــة الذيــن

مت اســتقطابهم نفســ ًّيا وعاطف ًّيــا .وكذلــك
القــدرة علــى زرع روح التحريــر أو التحــرر
الدائــم يف قلــوب هــؤالء الشــباب ،والدفــع بهــم

الصمــاء ،التــي
باجتــاه رفــض كل تلــك األفــكار
َّ
ُتلــى عليهــم دون نقــاش ،ويتق َّبلونهــا حتــت
تأثيــر الطاعــة العميــاء.

ينبغــي لفــت النظــر إلــى أنــه ليــس بالضــرورة
توقــف عــاج مشــكلة الوصايــة بوجــود
األوصيــاء حتــت أيــدي قــدرات أو مؤسســات
إعــادة التأهيــل ،فمنهــم مــن قــد يكــون كذلــك،

ومنهــم مــن ليــس كذلــك ،كاجلماعــات

واملنظمــات املتطرفــة اخلارجيــة ،أو تلــك التــي
يف مناطــق الصــراع ،أو التــي متــارس وصايتهــا
عــن بعــد .إمنــا األهــم هــو اإلحاطــة املعرفيــة
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اجتاهاتهــم وميولهــم وأهدافهــم ،ومــن خاللهــا

رســم خُ طــط الفصــل الفكــري علم ًّيــا
يتــم َ
بــن األوصيــاء واألتبــاع مــن هــؤالء الشــباب

األســاليب
املتطــرف .مبمارســة العديــد مــن
َ
املنهجيــة املتنوعــة التــي يقــوم عليهــا علمــاء
الديــن واملختصــون يف العلــوم اإلنســانية

املختلفــة ذات العالقــة بالبرامــج التأهيليــة.

كمــا يجــب لفــت النظــر إلــى حقيقــة مؤكــدة،

ويتبــدل ،ولذلــك
مؤ َّداهــا أن الفكــر يتغيــر
َّ

فــإن مــن األخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض
املهتمــن بفكــر التطــرف والتكفيــر ،النظــر
إلــى هــذا الفكــر بصــورة منطيــة ثابتــة غيــر

قابلــة للتحــول والتطــور والتغيــر ،والنظــر إلــى
هــؤالء املتطرفــن علــى أنهــم غيــر قادريــن
علــى التحــول والتبــدل ،وذلــك مــن املغالطــات

الكبــرى؛ ألن التغيــر سـنَّة إلهيــة ،علــى مســتوى

الفــرد واجلماعــات ،بــل علــى مســتوى جميــع
شــؤون احليــاة والكــون احملكــوم إلهيــاً بــأن
يظــل يف حالــة مــن التغييــر املســتمر .وعليــه،
فــإن التغيــر والتغييــر ســم ٌة بشــري ٌة ومظهــر

مــن مظاهــر احليــاة ،ولذلــك فتغييــر اخلطــأ

إلــى الصــواب ،والفســاد إلــى الصــاح ،والشــر

إلــى اخليــر ،كل ذلــك مــن املمكــن إحداثــه
وحتققــه ،بــل هــو مطلــوب ومحمــود اجتماعيـاً.
مــن هــذا املنطلــق نؤكــد أن حيــاة هــؤالء

املتطرفــن فكر ًّيــا ســوا ًء أكانــوا يف الســجون
أم خارجهــا ،هــي نتــاج حتــوالت وتفاعــات

مختلفــة ،ولذلــك األغلــب منهــم ســيعتري
أفكارهــم مرحلــة مخــاض فكــري ،لكثيــر

مــن املفاهيــم واألفــكار التــي قــد تتجــه نحــو
اليمــن أو نحــو الشــمال .ومــن هــذا التصــور

وعندمــا تــدرك مؤسســات وبرامــج إعــادة

التأهيــل ذلــك تســتطيع أن تؤســس لنمــط
مــن ال َعالقــات قائــم علــى التأثيــر والتفاعــل،

يســهم إســها ًما كبيــ ًرا يف جتديــد القناعــات
الفكريــة والتفاعــل معهــا ،والقيــام بــدور مؤثــر

العدد األول  -نوفمبر 2019

لذلــك جنــد أثــر الوصايــة أو الوصــي يف هــؤالء
الشــباب املتطرفــن فكر ًّيــا ،متمثـ ًـا يف اإلميــان

عنــد أحدهــم؛ ذلــك أن الفقــر العاطفــي كثيـ ًرا

والعلميــة الكاملــة بهــؤالء األوصيــاء ،ومعرفــة
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مقال
يف تشــكيلها باالجتــاه الصحيــح والــذي تهــدف

مؤشـ ًرا علــى التحــول لــدى فئــات متعــددة مــن

يؤكــد ذلــك مــا متــت مالحظتــه علــى التحــوالت

النظــر نحــو تلــك احملرمــات التــي كان حترميها

العنيــف منــذ عــام  2003وإلــى مــا بعــد

ميــا مــن
ذلــك بواقعيــة وأقــل تشــد ًدا وحتر ً

القــدرات التأهيليــة الوصــول إليــه.

التــي طــرأت يف اجتاهــات ســجناء التطــرف

 ،2010جتــاه الكثيــر مــن القناعــات التــي مت
رصدهــا مــع مــرور األيــام والســنوات ،حتــت
مؤثــر الوعــي التثقيفــي ،وســوا ًء أكان مصدرهــا

قــدرات إعــادة التأهيــل ،أم اإلعــام الداخلــي

للســجون مبــا يف ذلــك املكتبــات ،أم كان عبــر
اإلعــام اخلارجــي .وبصــرف النظــر عــن

اخلطــوة األولــى يف عــاج املشــكلة مــن
جذورهــا تبــدأ بــإدراك كارثيــة الوصايــة
وتأثيرها السلبي يف تعطيل كل برنامج
إصالحــي ،وهــذا يتطلــب حتديــد هــؤالء
األوصيــاء ،للوصــول إلــى مركــز التحكــم
يف عالــم هــؤالء الشــباب ،وقطــع الطريق
أمــام ضــاالت هــذا الوصــي.
الضعــف أو القــوة العلميــة والفكريــة لتلــك

املصــادر .وكذلــك عــن مــدى نســبة القبــول
لتلــك املصــادر لــدى الســجناء ككل أو لبعضهــا.
لكــن يثبــت الواقــع أنــه قــد حــدث تغيــر يف
اجتاهــات الكثيــر مــن الســجناء وتوجهاتهــم،

بغــض النظــر عــن نســبة ذلــك التغيــر واجتاهه.
ففــي بدايــة إدخــال معتنقــي الفكــر املتطــرف

إلــى الســجون ،يف عــام  ،2003لوحــظ علــى
الغالبيــة منهــم التصلــب الفكــري وجمــوده،
ورفضهــم احلــوار أو النقــاش يف مســائ َل

مــن املســلمات ،بعــد أن ظهــرت فتــاوى تناولــت

ذي قبــل ،ولذلــك وجــد مــن الســجناء مــن لــم

يعــد يأخــذ بالتحــرمي ،وأصبــح االطــاع علــى
ا أكثــر تقبــ ً
الصحــف اليوميــة مثــ ً
ا لديهــم،
ونفــس التحــول كان بالنســبة لبعــض القنــوات

التلفزيونيــة .ومــع بدايــة  2008تقري ًبــا ،حيــث

أنفســهم ،وطــرح رؤاهــم بــكل جــرأة وشــجاعة،

ومتكنــوا مــن ســحب البِســاط مــن حتــت أقــدام
الفئــة األكثــر تطر ًفــا وتشــد ًدا الذيــن اســتأثروا
بالســاحة الفكريــة يف الســجون َطــوال األعــوام

الســابقة ،ولــم يتجــرأ أحــد فيهــا علــى طــرح مــا

يخالــف فكرهــم املتشــدد.

يف حــن أنــه يف الســنوات األخيــرة ،أي مــن

بعــد  2010تبلــور التحــول الفكــري يف ســلوكيات
لــم تكــن مقبولــة ســاب ًقا ،كمشــاهدة البرامــج

ٍ
عــدد مــن
ظهــرت بــوادر ومعالــم التغيــر يف
املفاهيــم الفكريــة أكثــر تكشــ ًفا ،حيــث بــدا

والعامليــة ،دومنــا اكتــراث ملالبــس الالعبني التي

األمــام يف نقــاش الكثيــر مــن املفاهيــم الفكريــة

كذلــك كان هنــاك حتــول آخــر متثــل يف االطــاع

كنــوع مــن التبــدل الكامــل ،إمنــا ُعـ ّد تغيـ ًرا ألن
مناقشــته لــم يكــن مســموحاً بهــا ســابقاً وتُعــد

القصــص والروايــات ،وكتــب تعليــم املهــارات

الرياضيــة مبــا يف ذلــك املباريــات احملليــة

أن هنــاك مــن الســجناء مــن تقــدم خطــوة إلــى

ال تغطــي كامــل العــورة حســب قناعاتهــم .ثــم

بكامــل منظومتهــا املختلفــة ـ لكــن لــم يعــد ذلــك

علــى بعــض الكتــب األجنبيــة املترجمــة ،وكذلــك
ـموحا بقراءتهــا يف
النفســية التــي لــم يكــن مسـ ً

مــن احملــذورات .غيــر أن التحــول الــذي طفــح

الســابق ،وصــار هنــاك تقبــل مــن قبلهــم جتــاه

مــن األخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض
املهتمــن بفكــر التطــرف والتكفيــر،
النظــر لهــذا الفكــر بصــورة منطيــة،
والنظــر إلــى املتطرفــن علــى أنهــم غيــر
قادريــن علــى التحــول والتبــدل ،وذلــك
مــن املغالطــات الكبــرى.

خاصــة عبــر القنــوات التلفزيونيــة ،وقــد كانــوا

علــى الســطح مختلــف فيــه ،مــن حيــث الدرجــة

النشــاط الدعــوي لعـ ٍ
ـدد مــن العلمــاء والدعــاة،
وذلــك مبتابعــة نشــاطهم الدعــوي إعالميــاً،

ينظــرون إليهــم فيمــا ســبق علــى أنهــم علمــاء
ســلطة ودعــاة ســوء ومنافقــون.

هــذه بعــض مظاهــر التحــول والتغيــر التــي
حدثــت يف أقـ َّـل مــن عشــر ســنوات لــدى الكثيــر
مــن ســجناء الفكــر املتطــرف والعنيــف ،والــذي

كان نتيجــة طبيعيــة للظــروف املؤثــرة احمليطــة

والنــوع ،ومــن حيــث الســلب واإليجــاب لــدى

التــي شــكلتها اجلهــود التوعويــة اإلعالميــة،
وأيضــاً نتيجــة اجلهــود التــي قامــت بهــا

المســت األفــكار واالجتاهــات ،وقــد ُعـ َّـد ذلــك

النســبة يف التغييــر ،لكــن ذلــك يعــد مؤشــراً

تلــك الفئــات مــن الســجناء .لكــن املؤكــد أنــه

معينــة ،ألنهــم يــرون حتــرمي ذلــك .كمــا أن لغــة
التكفيــر والتحــرمي هــي األكثــر تـ ً
ـداول بينهــم،

كان هنــاك مرحلــة تغيــر مهمــة جــ ّدًا؛ ألنهــا

قــدرات إعــادة التأهيــل .وبصــرف النظــر عــن

مؤشـ ًرا علــى تنامــي الوعــي لديهــم ،وأن هنــاك

علــى تقبــل التعديــل الفكــري لــدى هــؤالء

إلــى التلفــاز ،وحتــرمي الصــور والتصويــر،

يعــ ِّول علــى مــا ترســمه عقــول اآلخريــن أو

ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال :حتــرمي النظــر

والرفــض القاطــع لوســائل اإلعــام املختلفــة،
وعــدم تقبــل الصحــف اليوميــة مببــررات

كثيــرة ،منهــا وجــود الصــور فيهــا.

فيمــا لوحــظ منــذ عــام  2007تقري ًبــا أن هناك
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الســجناء ،ذلــك مــا متــت قراءتــه يف إعــادة

الســجناء ،وبــدا أنهــم يتجهــون نحــو فــرض

مــن بــدأ يســتخدم عقلــه ويفكــر بــه ،ولــم يعــد

يتمحــور حــول مــا تقولــه.

أصــوات
ويف مطلــع  2009تقري ًبــا ،ظهــرت
ُ
ذوي األفــكار املعتدلــة نســب ًّيا الذيــن مييلــون
إلــى الوســطية واالعتــدال ،مــن وجهــة نظــر

املتطرفــن ،إذا مــا كان هنــاك إســتراتيجية،
كمــا ذكرنــا تنطلــق مــن أســس علميــة مدرك ـ ًة

لــكل املعطيــات املؤديــة للتطــرف ،واملؤديــة
كذلــك لتفكيكــه وتعريــة ِّ
منظريــه وقادتــه.
وقــد تبــن ذلــك التغيــر والتحول لدى الســجناء
مــن خــال مــا متــت مالحظتــه بشــكل مباشــر

أو ســماعه مــن الكثيــر مــن أعضــاء الهيئــة

البرامــج التأهيليــة الوقائيــة والتوعويــة ،أم

الوســطي ،وهــذا التأكيــد يجيــب عــن تســاؤل

مــن املســتهدفني داخــل الســجون أو يف مراكــز

التأهيليــة ،وتســتهدفهم البرامــج العالجيــة،

تقــدم إيجابــي يف الفكــر املتطــرف.

العلميــة التــي مارســت إعــادة تأهيــل الكثيــر

التأهيــل .أو كذلــك تلــك التــي أدلــى بهــا بعــض
الســجناء أو املســتهدفون ،ممــن اســتفادوا مــن

كانــوا ممــن يعيشــون يف الســجون أو املراكــز
وذلــك عندمــا يُدفعــون باجتــاه املناشــط
االســتصالحية (التأهيليــة) ،حيــث ســتتم

الكثيريــن حــول إمكانيــة إحــداث تغييــر أو
يعــزز ذلــك فلســفة التــدرج يف تنــاول املواضيــع
املرشــحة ألن تكــون مجــاالً للنقــاش مــع
املســتهدفني ومناصحتهــم وإعــادة تأهيلهــم،

مســاعدتهم لكــي يتطلعــوا باســتمرار ألداء
حياتهــم بشــكل أفضــل وأكثــر انطال ًقــا ،وتصنع
ً
عقــول ناقــدة ،جتعلهــم أكثــر ممارســة
منهــم

ال تســتفز املســتهدفني والتــي يف الغالــب تهتــم

ومــن هنــا ،فإنــه مــن اإلجحــاف النظــر إلــى

مــن خاللهــا يتــم تقييــم األفــكار وإعــادة النظــر

كانــت مواضيــع دينيــة تكــون يف املجــال املتفــق

أنــه يتميــز بالثبــات وال يقبــل التحــول والتبــدل

وعــد ووعيــد ،وخــوف ورجــاء ،ونــدم وأمــل،

عمليــات التأهيــل ،أو ممــن كان لهــم متابعــة
للتغيــرات الفكريــة لرفقائهــم مــن الســجناء،

وتابعــو أو تتبعــوا تلــك التغيــرات وتفســيرها،

وتبرعــوا باإلعــام عنهــا.

الفكــر املتطــرف بنظــرة منطيــة تذهــب علــى

والتطــور ،واالعتقــاد بــأن املتطرفني يســتعصون

علــى التغيــر الفكــري ،أو يصعــب اختراقهــم
فكريــاً (برغــم أنــه ال ميكــن إغفــال وجــود
حــاالت شــاذة تكــون يف الغالــب عصيــة علــى

التغيــر الفكــري) ،ألن التغييــر ســنة إلهيــة حيــث

كانــت إرادة اهلل أن يكــون الكــون مبــا فيــه ،يف

حالــة مــن التغييــر والتبــدل املســتمر مبــا يف

ذلــك العقــل اإلنســاني ،بــل إن العقــل اإلنســاني

هــو مــن يقــود ذلــك التغييــر باملشــيئة الربانيــة.

وباســتمرار لعمليــة احملاكمــة العقليــة ،والتــي
يف مشــروعيتها ،ألنهــم عندئــذ سيعيشــون بــن

تســتطيع برامــج إعــادة التأهيــل
والدمــج االجتماعــي إحــداث تغييــر
يف فكــر املتطــرف ،إذا مــا اتبعــت
اخلط ـ ـ ــوات واألس ـ ـ ــاليب العلميـ ــة
املؤثــرة التــي تالمــس املشــاعر وتتكــئ
علــى العقالنيــة يف الطــرح ،وتتجنــب
االســتفزاز والتنفيــر

وبالنظــر إلــى واقــع ســجناء فكــر التطــرف

التطــرف ويف أثنــاءه وبعــده ،وقبــل الســجن

انعكاســات كارثيــة .وهــذه إشــارات يجــب

ويف أثنــاءه ،نلحــظ فيهــا الكثيــر مــن التبــدالت
والتحــوالت الفكريــة والســلوكية ،والتفاعــات
املختلفــة ،مبــا يف ذلــك مــا قــد يفتقــد معــه

الســجني ضيــاع الهويــة (الفكريــة والنفســية
واالجتماعيــة والوطنيــة) .وقــد تكــون مــدة

والتهميــش والعدميــة ،التــي قــد يكــون لهــا
أن يفهمهــا ويدركهــا القائمــون أو املنفــذون
لقــدرات إعــادة التأهيــل ،لكيــا يبقــى اليــأس

هــو املســيطر ،الــذي يــؤدي إلــى ردود أفعــال
متطرفــة فكــراً وســلوكاً.
وممــا ال شــك فيــه أن برامــج إعــادة التأهيــل
والدمــج االجتماعــي تســتطيع إحــداثَ تغيــر

املكــوث يف الســجن مــن أهــم مراحــل انبثــاق تلك
التحــوالت ،فكثيــ ًرا مــا كانــت مرحلــ َة مخــاض

يف فكــر املتطــرف ،إذا مــا اتُّبعــت اخلطــوات

التــي تتــردد ذات اليمــن وذات الشــمال.

املشــاعر وتتكــئ علــى العقالنيــة يف الطــرح،

فكــري للكثيــر مــن املفاهيــم واألفــكار املتالطمــة

واألســاليب العلميــة املؤثــرة التــي تالمــس

التغيــر والتبــدل يف الفكــر املتطــرف العنيــف

املتطــرف بــل تغييــر الشــخص املتطــرف إلــى
شــخص أقــل تصل ًبــا وأقــل انغال ًقــا ،يف فكــره
املتشــدد ،ويكــون أكثــر قبــوالً وتقبــ ً
ا للفكــر

عنــد الشــباب؛ ســواء أكانــوا ممــن يعيشــون

يف وســط اجتماعــي طبيعــي ،وتســتهدفهم

عليــه بــن العلمــاء ،ومــن ذلــك تنــاول العبــادات
كالصــاة مثــ ً
ا .واالبتعــاد يف هــذه املرحلــة
عــن تلــك املواضيــع التــي ال تــروق للمســتهدفني

مناقشــتها ،كونهــا مــن معتقداتهــم وقناعاتهــم،
التــي ال ميكنهــم التنــازل عنهــا ،كتلــك املواضيــع
التــي تتنــاول مفاهيــم اجلهــاد ،والتكفيــر،
واإلمامــة ،والــوالء والبــراء .علــى أنــه مــن املهــم

أن تطــرح األفــكار بلغــة تتصــف باألريحيــة
والشــفافية ،ويف جــو مــن الــود بــن طــريف

املعادلــة التأهيليــة ،وبعيــدًا عــن التصنــع

يجعلنــا نؤكــد علــى إمكانيــة تغييــر الفكــر

هــذا التــدرج ســيمنح املســتهدفني فرصــة

تكويــن انطبــاع أولــي إيجابــي ،والنظــر إلــى
برامــج إعــادة التأهيــل بنــوع مــن االطمئنــان
ممــا يشــجعهم علــى تقبل مناقشــة املوضوعات

املبنيــة علــى أفــكار خاطئــة ،وهــذا األســلوب
إذا مــا أُحســنت ممارســته فســيكون اجلســر

املوصــل إلــى بنــاء الثقــة مع املســتهدفني ،ومتى
مــا توفــرت تلــك الثقــة أمكــن بعدهــا االنتقــال

التدريجــي إلــى مناقشــة املواضيــع األكثــر

أهميــة وحساســية .وعليــه فــإن االنطبــاع
األولــي هــو مــن يقــرر مصيــر حتقيــق برامــج

إعــادة التأهيــل ألهدافهــا ،فــإن كان االنطبــاع

إيجاب ًّيــا وحتقــق بنــاء الثقــة بــن طــريف املعادلــة

التأهيليــة ،كان ذلــك املفتــا َح الســحري للنتائــج
املأمولــة ،وإذا لــم يكــن ذلــك كذلــك ،كانــت

األخــرى التــي تُبنــى علــى إقامــة احلواجــز

الفكريــة ،وروح التحــدي والعنــاد واملقاومــة.
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وعليــه ،فــإن برامــج إعــادة التأهيــل هــي

وتتجنــب االســتفزاز والتنفيــر .وهــذا مــا

املؤهلــة واخليــار األنســب ،إلحــداث حالــة

باجلوانــب اإلنســانية واالجتماعيــة ،وإذا مــا

والتكلــف واالســتعالء يف األســلوب والطــرح.
ويحاولــون التخلــص مــن مشــاعر اإلحبــاط

العنيــف ،ودراســة ســلوكياتهم احلياتيــة قبــل

بحيــث يتــم طــرح تلــك املواضيــع العامــة التــي
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تحت الضوء

بين

المخاطر
والفرص

تحديات اإلرهاب في منطقة
ِّ
دول َّ
الساحل الخمس)(G5
د .غالب عبد العزيز الزامل*

باحث أكادميي
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الصلبــة
بعــث تفــكك البنيــة
ُّ
لتنظيــم (داعــش) وتشــظيه إلــى
مجموعــات قليلــة أو محصــورة
مكان ًّيــا رســال ًة قويــ ًة بالقــدرة
علــى دحــــــر اإلرهــاب والقضــاء
علــى جمــــــاعـــاته املتمســــكة
بــأراض ومــدن .ومــع هــذه
الرســائل اإليجابيــة عامل ًّيــا إال أن
مناطــق معينــة وجــدت يف تبعثــر
التنظيمــات وتشــظيها خطــ ًرا
يهــدد أمنهــا الوطنــي واإلقليمــي،
وكانــت منطقــة الســاحل واحــدة
مــن بينهــا ،إذ أفــرزت مجريــات
األحــداث قــدوم عناصــ َر مــن
التنظيــم إلــى هــذه املنطقــة
الرخــوة والســيما يف مســألة
ضبــط احلــدود ومتابعتهــا.
ً
وفضــا عــن خطــر تســ ُّرب
عناصــر التنظيــم فاخلطــر
يتهــدد دو َل
األكبــر الــذي
َّ

واســتقرارها ،فــإن الواقــع يوجــب
البحــثَ عــن مقاربــات جديــدة
مت ِّكــن مــن مواجهتهــا واجتثاثهــا.
وتســجل هــذه الســطور واقــع
ِّ
اإلرهــاب يف منطقــة الســاحل،
وجترِ بــ َة مجموعــة دول الســاحل
اخلمــس ( )G5يف محاربتــه
بسياســات مشــتركة وجهــود
احلــد مــن
ملموســة تســتهدف
َّ
مخاطــره ،والتخفيــف مــن آثــاره
املد ِّمــرة علــى املســتويات كلهــا.

التنظيمــات اإلرهابيــة فــي

منطقــة الســاحل

منطقــة الســاحل اإلفريقــي مــن
أهــم املناطــق التــي شــهدت ازديــاد
التهديــد اإلرهابــي واجلرميــة
املنظمــة يف العِ قــد األول مــن هــذا
القــرن؛ إذ اجتــه مســتوى الســام
ٍ
مزيــد مــن
يف دول املنطقــة نحــو
النزاعــات مبشــاركة جماعــات

يف بوتقــة التنظيمــات الكبــرى
العابــرة للحــدود كداعــش
والقاعــدة.
ً
أول :داعش إفريقيا
ُولــدت واليــة غــرب إفريقيــا بعــد
مبايعــة زعيــم تنظيــم بوكوحــرام
أبــي بكــر شــيكاو ألبــي بكــر
البغــدادي ،يف مــارس  ،2015ولــم
يــ ُدم احلــال أكثــر مــن عــام؛ إذ
عـزَل تنظيــم داعــش يف أغســطس
وعــن
 ،2016أبــا بكــر شــيكاو،
َّ
أبــا مصعــب البرنــاوي خل ًفــا لــه،
ـمي للحركــة،
وهــو املتحــدث الرسـ ُّ
ً
فضــا عــن كونــه ابــ َن مؤســس
احلركــة محمــد يوســف .ونتيجــة
لرفــض شــيكاو هــذا القــرار،
وإعالنــه متســ َكه بحركــة بوكــو
حــرام ،انقســم الفــر ُع إلــى
قســمني؛ األول بزعامــة البرنــاوي
ومعــــه قرابـــــة ( 3500مقاتــل)،

جنود داعش بعد استسالمهم عقب سقوط معقلهم األخير (الباغوز) يف سورية

وجنوبــي واليــة بورنــو (شــرق
ِّ
نيجيريــا) ،ومنهــا غابــة ســامبيا

ثان ًيــا :تنظيــم القاعــدة يف بــاد
املغــرب اإلســامي
تعــود بدايــة فــرع التنظيــم إلــى
اجلماعــة السلفيـــــة للدعـــــــوة
والقتــال اجلزائريــة ،التــي أعلنــت
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املنطقــة هــو وجــود تنظيمــات
متعــددة ومتداخلــة ،زاد مــن
خطورتهــا حــدوث اندمــاج بينهــا.
وإذا كانــت بعــض التنظيمــات
اإلرهابيــة جنحــت يف اختــراق
دول ومجتمعــات ،واســتطاعت
جتنيــد أفرادهــا وضــرب أمنهــا

متطرفــة متعــددة .وقــد تزايــد
عــدد التنظيمــات اإلرهابيــة
حتــى بلغــت أكثــر مــن  64تنظي ًمــا
ناشـ ً
ـطا يف إفريقيــا .ومــن الالفــت
ً
فضــا
للنظــر كثــرةُ التنظيمــات
عــن حرصهــا علــى احلفــاظ
علــى هويتهــا ،وعــدم انخراطهــا

والثانــي بزعامــة شــيكاو ومعــه
قرابــة (ألــف مقاتــل).
وازداد االنقســام يف احلركــة
َطــوال الســنوات الثــاث األخيــرة،
َّ
فحــل يف وســط
أمــا شــيكاو

املعقِ ــل التاريخــي للحركــة .وأمــا
أنصــار البرنــاوي فبســطوا
شــمالي بورنــو يف
نشــاطهم يف
ِّ
حــوض بحيــرة تشــاد.
ويف مــارس  2019تع َّمقــت
اخلالفــات عقــب عــزل أبــي
مصعــب البرنــاوي بعــد عامــن
مــن توليــه الزعامــة ،ليحــل محلَّــه
أبــو عبــد اهلل عمــر البرنــاوي،
وأرجــع املتابعــون هــذا اإلجــراء
التهامــه بأنــه (معتــدل) أكثــر
ممــا ينبغــي ،والســيما أنــه ركــز
هجماتــه علــى املواقــع العســكرية،
بخــاف تنظيــم (بوكوحــرام)
هجماتــه بــن
الــذي ال يفــرق يف َ
أهــداف مدنيــة أو عســكرية.
وأمــا فــرع الصحــراء الكبــرى
(الدولــة اإلســامية يف الصحــراء
الكبــرى) فظهــر إثــر مبايعــة
املتحــدث الرســمي باســم
حركــة التوحيــد واجلهــاد يف
غربــي إفريقيــا ،وعضــو تنظيــم
ِّ
املرابطــن التابــع للقاعــدة أبــي
الوليــد الصحــراوي لقائــد تنظيــم
داعــش أبــي بكــر البغــدادي ،وأدت
البيعــة إلــى عــزل الصحــراوي
ومؤيديــه مــن تنظيــم (املرابطني).
وينحصــر نشــاط هــذا الفــرع
يف املثلــث احلــدودي بــن مالــي
وبوركينــا فاســو والنيجــر ،وأكثــر
عملياتــه اســتهداف املخافــر
احلدوديــة ،غيــر أن أبرزهــا كان
ـجن
احملاولــة الفاشــلة القتحــام سـ ٍ
يف العاصمــة النيجريــة نيامــي ،يف
منتصــف أكتوبــر .2016
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تحت الضوء

عــام  2006انتماءهــا رســم ًّيا إلــى
تنظيــم القاعــدة ،ثم أصبح االســم
(تنظيــم القاعــدة يف بــاد املغــرب
اإلســامي) بزعامــة عبــد املالــك
درودكال امللقــب بـــأبي ُمص َعــب
عبــد الــودود ،وتولــى القيــادي
مختــار بلمختــار اإلشــراف علــى
اجلماعــة يف منطقــة الصحــراء
الكبــرى علــى احلــدود مــع كل
مــن مالــي والنيجــر ،قبــل أن
ينشــق عنهــا .ويُ َعــد هــذا الفــرع
املصــد َر األول للدعــم اللوجســتي
للجماعــات اإلرهابيــة العاملــة يف
غربــي إفريقيــا.
ِّ
ً
ثالثــا :جمـ ـ ـ ــاعة نصـ ـ ـ ــرة اإلسـ ـ ـ ــام
واملســلمني
يف مــارس  2017أعلنــت أربــ ُع
جماعــات متطرفــة ناشــطة
يف منطقــة الســاحل اإلفريقــي
اندماجهــا يف كِ يــان تنظيمــي
واحــد ،أُطلــق عليــه اســم (جماعــة
نصــرة اإلســام واملســلمني)
بقيــادة إيــاد غالــي .وتريــد هــذه

الظواهــري زعيــم تنظيــم القاعدة،
وألبــي مصعــب عبــد الــودود أميــر
تنظيــم القاعــدة يف بــاد املغــرب
اإلســامي ،ولهبــة اهلل أخونــد
زاده أميــر تنظيــم طالبــان.

مجموعــــــة دول الســــــاحل

ا لخمــس

مــع ازديــاد النشــاط اإلرهابــي
والتهديــد الكبيــر الــذي بــات
واق ًعــا حاضــ ًرا بقــوة ،التقَــت
إرادة خمــس دول علــى تأســيس
مجموعــة دول الســاحل اخلمــس
عــام  ،2014لتُنشــئ يف العــام
التالــي قــو ًة مشــتركة قوامهــا
خمســة آالف جنــدي؛ لنشــرهم
ٍ
حدوديــة بــن
يف ثــاث مناطــ َق
موريتانيــا ومالــي يف الغــرب ،ويف
املناطــق احلدوديــة املشــتركة بــن
النيجــر وتشــاد يف الشــرق ،وبــن
النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو
يف املنطقــة الوســطى .والغــرض
مــن هــذه القــوات هــو مكافحــة
الهجمــات التــي يســتهدف بهــا
َ

َدول ًّيــا كبي ـ ًرا.
وع َّبــر األمــن العــا ُّم لــأمم
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش
عــن ذلــك ،مح ـ ِّذ ًرا مــن أن القــوة
املشــتركة ملجموعــة دول الســاحل
اخلمــس ال تكفــي لوقــف متــ ُّدد
غربــي إفريقيــا،
اإلرهــاب يف
ِّ
وهنــاك حاجــة كبيــرة إلــى ر ٍّد
جماعــي أكثــر حز ًمــا ،وأن يجــد
الدولــي وســائ َل تســمح
املجتمــع َّ
بدعــم كامــل .ومعب ـ ًرا عــن أســفه
لعــدم مت ُّكنــه مــن تلبيــة طلــب
دول املجموعــة (مالــي والنيجــر
وبروكينــا فاســو وموريتانيــا
وتشــاد) إدرا َج ق َّواتهــا املشــتركة
حتــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق
األمم املتحــدة.
ويف القمــة اإلفريقيــة األخيــرة
دعــت الدولــة
املنعقــدة يف النيجــر َ
املضيفــة الــدو َل املشــاركة إلــى
تب ِّنــي فكــرة تكويــن حتالــف دولــي
حملاربــة جماعــة بوكوحــرام يف
إفريقيــا علــى غــرار التحالــف

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻧﺼﺮة اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻳﺎد ﻏﺎﻟﻲ

ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﺪﻳﻦ
إﻳﺎد ﻏﺎﻟﻲ

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻤﻠﺜﻤﻴﻦ/
اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪم

إﻣﺎرة اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى
ﺟﻤﺎل ﻋﻜﺎﺷﺔ

ﺳﺮﻳﺔ اﻷﻧﺼﺎر

اجلماعــة إثبــات نفســها علــى
أنهــا قــوة فاعلــة مهيمنــة أمــام
التأثيــر املتزايــد لتنظيــم الدولــة
اإلســامية (داعــش) ،وتعــزز
قدرتهــا علــى مواجهــة اجلهــود
احلكوميــة لــدول الســاحل.
وقــد أعلنــت جماعــة نصــرة
اإلســام واملســلمني بيعتهــا ألميــن
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ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﻦ
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻠﻤﺨﺘﺎر

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد

مســلحون متشــددون دول ـ َة مالــي
والــدول املجــاورة ،ومالحقــة
منفذيهــا عبــر احلــدود.
والتزمــت كل دولــة مــن مجموعــة
دول الســاحل اخلمس باملشــاركة
بعشــرة ماليــن يــورو .ومــع هــذا
اجلهــد املبــذول ال يــزال جناحهــا
يتطلَّــب مزيــ َد دعــم وجهــدًا

ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎﺳﻴﻨﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﻓﺎ

ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻗﺎن

الدولــي حملاربــة داعــش ،إال أن
النتائــج والتوصيــات يف ختــام
القمــة كانــت َّ
أقــل مــن املتو َّقــع.

الدولــي لمجموعــة
الدعــم َّ

دول الســاحل

الدولــي علــى
عمــل املجتمــع َّ
تقــدمي الدعــم ملجموعــة دول
الســاحل اخلمــس ،فقــدم االحتــاد

األوربــي مســاهم ًة لتمويــل القــوة
العســكرية تصــل إلــى  100مليــون
يــورو ،وخصــص مبلــغ  8مليــارات
يــورو لدعــم التنميــة يف الســاحل
اإلفريقــي مــا بــن  2014و.2020
فيمــا ُعقــدت قمــ ٌة يف بروكســل
عــام  2018شــارك فيهــا 60
وفـدًا َدول ًّيــا ،مي ِّثــل  25وفـدًا منهــا
رؤســاءُ دول وحكومــات ،للدفــع
باجتــاه توفيــر الدعــم السياســي
والعســكري للقــوة املشــتركة
( ،)G5وتوفيــر األمــوال الضروريــة
إلطالقهــا واملقــدرة بـــ  250مليــون
يــورو بدايــة ،ثــم مــا ال يقــل عــن
 60مليــون يــورو يف العــام.
ويعــ ُّد الدعــم الســعودي الدعــ َم
األكثــ َر ســخا ًء لتمويــل احلــرب
علــى اإلرهــاب يف منطقــة
الســاحل اإلفريقــي؛ إذ تبرعــت
اململكــة مبئتــي مليــون يــورو علــى
ُد فعتــن.

عوائق أمام قوات الساحل

مــن أبــرز العوائــق أمــام التصــدي
خلطــر اإلرهــاب يف املنطقــة
عائقــان رئيســان ،همــا :التمويــل
والهواجــس املتعلقــة بالقــوات،
وميكــن النظــر إلــى أســباب أخــرى
قــد تكــون أقــل تأثيـ ًـرا.

 - 1التمويل

ال متلــك الــدول اخلمس املشــاركة
يف القــوة إمكانــات ماليــة جتعلهــا
قــادرة علــى اســتكمال التمويــل
الــازم ،وهــذا يضعهــا أمــام
حتــدٍّ جــا ٍّد يؤثــر يف مســتقبلها؛
ولــذا قدمــت دول عديــدة متويـ ًـا
ســخ ًّيا ،ويف مقدمتهــا اململكــة
العربيــة الســعودية ،بواقــع 200
مليــون يــورو ،تالهــا االحتــاد
األوربــي  100مليــون ،ثــم الواليات
املتحــدة  60مليو ًنــا ،ففرنســا 58

 - 2الهواجس
ظهــرت حتفظــات إقليميــة
و َدوليــة علــى هــذه القــوة
العســكرية ،ومتثلــت فيمــا يأتــي:
منــع الفيتــو األمريكــي علــى
أِ -
الدولــي
مســتوى مجلــس األمــن َّ
الغطــاء األممــي للقــوة؛ إذ تبــدي
ً
حتفظــا كبيــ ًرا عليهــا،
واشــنطن
تقــدم بــه
وقــد رفضــت طل ًبــا
َّ
األمــن العــام ملجموعــة الــدول
اخلمــس ملجلــس األمــن؛ ملنــح
القــوة الوســائل اللوجســتية
الالزمــة.
ب -نظــرِ اجلزائــر بعــن الريبــة
إلــى هــذه القــوة؛ إذ تعـ ُّد النشـ َ
ـاط
الفرنســي واألمريكــي األمنــي
والعســكري يف املنطقــة خطــ ًرا
علــى مصاحلهــا ونفوذهــا.
ـرد ِد دول املنطقــة يف
 - 3تـ ُّ

ـدم األخــذ بالتجـ ِـارب
 - 4عـ ِ

الناجحــة ملكافحــة اإلرهــاب
يف املنطقــة ،كمعــارك اجليــش
املوريتانــي التــي خاضهــا مــع
اإلرهابيــن عبــر (قــوات التدخُّ ــل
اخلاصــة) التــي تضــم مــا بــن 200
و 300عســكري موزعــن علــى
وحــدات صغيــرة تنفــذ مهمــات
َ
طويلــة األمــد يف الصحــراء
املتراميــة يف موريتانيــا علــى
احلــدود مــع مالــي.
مآالت المواجهة

ملموســا إخفــاق األمــن
بــات
ً
اإلقليمــي يف مواجهــة تنامــي
اإلرهــاب ،وقــد ظهــر ذلــك
جل ًّيــا يف دعــوة رئيــس النيجــر
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أمــا الدعــم األمريكــي فيتجلَّــى يف
ـتي،
الدعــم االســتخباريِّ واللوجسـ ِّ
والتنســيق األمنــي لقــوة املهــام
املشــتركة املتعــددة اجلنســيات
اخلاضعــة للقيــادة اإلفريقيــة،
املؤلفــة مــن النيجــر وتشــاد
ونيجيريــا وبنــن والكاميــرون،
التــي تقاتــل ضــد تنظيــم بوكــو
حــرام يف حــوض بحيــرة تشــاد.
فيمــا كان الــدور الفرنســي
األبــر َز علــى أرض املعركــة؛ إذ
تدخلــت فرنســا عســكر ًّيا يف
مالــي عــام  ،2012وأعقــب ذلــك
قيامهــا بعمليــة عســكرية يف
املنطقــة حتــت اســم (برخــان)،
إال أنهــا لــم تســتطع التصــدي
لإلرهــاب وح َدهــا ،فســارعت
بتقــدمي مبــادرة بتشــكيل قــوة
عســكرية مشــتركة مــن جيــوش
الــدول اخلمــس أعضــاء مجموعــة
الســاحل اإلفريقــي ،وعقــدت يف

ســبيل ذلــك قمــة باريــس يف
ديســمبر .2017

مليو ًنــا ،ثــم اإلمــارات  30مليو ًنــا،
إضافــة إلــى دول أخــرى.

أخــذ زمــام املبــادرة ،وإعــان
بعضهــا أنهــا غيــر معنيــة
بتشــكيل القــوة؛ بســبب تــردد
الغــرب يف تقــدمي الدعــم املالــي
حملاربــة اإلرهــاب.
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تحت الضوء

محمــد يوســفو إلــى إنشــاء
حتالــف َدولــي للقضــاء علــى
اجلماعــات اإلرهابيــة ،وقــد
ذكــر غي ـ ُر مســؤول أممــي و َدولــي
ً
وفضــا عــن حالــة
هــذا األمــر.
اجلمــود أو التراخــي يف املواجهــة
فــإن التنظيمــات اإلرهابيــة
باتــت أســر َع حركــة نحــو حتقيــق
اندماجــات أو احتــادات واســعة
(فيدراليــة اإلرهــاب) لتوحيــد
جهودهــا ،وتنســيق عملياتهــا
عبــر دول املنطقــة .ومــن الالفــت
ظهــور بــوادر تنســيق بــن تنظي َمــي
داعــش والقاعــدة يف القســم

التصــدي لتحــدٍّ كبيــر ،وتواجههــا
تقاطعــات إقليميــة وجتاذبــات

دول اجلــوار اإلقليمــي ،وتف ُّهــم
هواجســها ومصاحلهــا األمنيــة.
والتعــاون والتوافــق مــع الــدول
الكبــرى املعنيــة باملنطقــة ،لتأمــن
عــدم تعــارض املصالــح وتعطيــل
الدوليــة
األعمــال .وتوفيــر املظلَّــة َّ
والشــرعية للقــوة ،وأعمالهــا
محل ًّيــا وعامل ًّيــا .وتأمــن املــوارد
واألمــوال الالزمــة بالتنســيق
الدولــي .واحتــرام ســيادة الــدول
َّ
واحلــرص علــى كونهــا شــريكةً
يف التخطيــط والتنفيــذ ،وليســت
تابعــ ًة أو جهــة تنفيذيــة فقــط.
وضــرورة تصــدر دول املنطقــة

اإلفريقــي ،بخــاف ال َعــداء
املســتحكم بينهمــا يف العــراق
وســوريا وأفغانســتان .وإن تسـ ُّرب
عناصــر داعــش وهجرتهــم
إلــى املنطقــة ،أدى إلــى زيــادة
االهتمــام باملنطقــة ورفــع معــدل
النشــاط اإلرهابــي.
متثــل حالــة قــوة الســاحلG5
منوذجــا ملنظومــة إقليميــة حتــاول
ً

َدوليــة ،ومصاعــب لوجســتية
ومتويليــة .وحتــى تتمكــن هــذه
القــوة مــن الشــروع يف مهامهــا
بــد مــن
وحتقيــق أهدافهــا ،ال َّ
الدولــي وحتقيــق
تهيئــة املنــاخ َّ
التوافــق علــى أعمالهــا وفــق
معطيــات مقبولــة ،ومــن ذلــك:
إيجــاد تأييــد إقليمــي لعمليــات
قــوات الســاحل بالتنســيق مــع

للعمليــات؛ تأكيــدًا لســيادتها
ووظيفتهــا املهمــة يف التصــدي
ً
فضــا عــن إثــارة
لإلرهــاب،
املشــاعر ال َعدائيــة يف حــال
تدخــل دولــة خارجيــة يف املوضــوع
بصــورة مباشــرة وفِ َّجــة.
ومــن املهــم التنبيــه علــى أن احلــل
العســكري ليــس هــو العــاج
الناجــع والوحيــد للقضــاء علــى

احلــل العســكري ليــس هــو
العــاج الناجــع والوحيــد
للقضــاء علــى التنظيمــات
اإلرهابيـ ــة وإنهــاء مشكلـ ـ ــة
اإلره ـ ـ ــاب ،بــل ينبغ ـ ـ ــي أن
يرافقــه إصـ ـ ـ ــاح سياســي
وتنمي ـ ـ ــة اقتص ـ ـ ـ ــادية ،أو
مصـ ـ ــاحلة وطنيــة؛ إلزالــة
أسبـ ـ ــاب نشــوئه أو من ـ ِّوه يف
األوســاط املجتمعيــة.

التنظيمــات اإلرهابيــة وإنهــاء
مشــكلة اإلرهــاب ،بــل ينبغــي أن
يرافقــه إصــا ٌح سياســي وتنميــة
اقتصاديــة ،أو مصاحلــة وطنيــة
يف مناطــق وجــوده؛ إلزالــة أســباب
نشــوئه أو منــ ِّوه يف األوســاط
املجتمعيــة .وإن التدخــل األجنبــي
املباشــر عمو ًمــا يــؤدي إلــى تفاقــم
املشــكلة ،ويع ِّمــق الصــراع ،ويثيــر
احلساســيات القوميــة جتــاه
رواســب االســتعمار القــدمي ،لــذا
ينبغــي االعتمــاد علــى القــوات
احملليــة أو اإلقليميــة مــن دول
الســاحل ،ووضعهــا يف واجهــة
العمليــات ،بعــد دعمهــا لوجســت ًّيا
متثــل حالــة قــوة الســاحل G5

منوذجــا ملنظومــة إقليميــة
ً
حتــاول التصــدي لتحـ ٍّـد كبيــر،
وتواجههــا تقاطعــات إقليميــة
وجتاذبــات َدوليــة ،ومصاعــب
لوجســتية ومتويليــة.
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وتدريب ًّيــا .ومــن املهــم ج ـ ّدًا عنــد
تنفيــذ أي عمليــات عســكرية أن
تكــون قصيــرةَ األمــد ،فــا ينعكس
طــول املــدة الزمنيــة للعمليــات
العســكرية ،وضعــف جناعــة
أســاليب محاربــة اإلرهــاب ،علــى
التأييــد الشــعبي ،ممــا قــد يــؤدي
إلــى حتولــه إلــى جانــب تلــك
التنظيمــات .ومــن املهــم ً
أيضــا
اســتثمار تس ـ ُّرب عناصــر داعــش
إلــى املنطقــة ،بإحداث انقســامات
يف التنظيمــات اإلرهابيــة ،وزيــادة
قابليتهــا للتشـ ِّ
ـظي ،ونشــوء حالــة
االقتتــال فيمــا بينهــا؛ طم ًعــا
بالســيطرة والتفــرد بالســلطة،
وميثــل الصــراع داخــل بوكــو حــرام
منوذجــا مه ًّمــا لهــذه احلالــة.
ً

قوة محاربة اإلرهاب لدول الساحل
التمويل

النيجر 10ماليين يورو
تشاد 10ماليين يورو

المملكة العربية السعودية،
 200مليون يورو

موريتانيا 10ماليين يورو

االتحاد األوروبي
 100مليون يورو

مالي 10ماليين يورو

الواليات المتحدة
األمريكية  60مليون
فرنسا  58مليون يورو
اإلمارات العربية المتحدة  30مليون يورو

بوركينا فاسو
10ماليين يورو

مناطق االنتشار
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بين موريتانيا ومالي

بين النيجر وتشاد

بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو
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تحليالت

بوكو
حرام

ورهانات
المواجهة
د .الخضر عبد الباقي محمد*

تأسســت النــواة األولــى جلماعــة

بورنــو شــمال شــرق نيجيريــا.

بوكــو حــرام عــام 1995م يف

غيــر أنّ الوجــود الفعلــي للحركــة
بــدأ خــال العــام 2004م بعــد

توعويــة حتــت مســمى "منظمــة

أن انتقلــت إلــى واليــة يوبــي

الشــباب املســلمني" علــى يــد شــاب

علــى احلــدود مــع دولــة النيجــر،

هوســاوي ُيدعــى مــام الوال.
وبعــد مــرور عــدة ســنوات ُأعيــد
تأسيســها رســمي ًا يف ينايــر عــام

حيــث بــدأت عملياتهــا املســلحة.
"بوكــو حــرام".

2002م ،بقيــادة رجــل آخــر ُيدعــى

وقــد ظهــرت هــذه اجلماعــة مــع

شــمال نيجيريــا كمنظمــة دينيــة

محمــد يوســف مبســمى "جماعــة

تأســيس مجموعــة مــن الشــباب

الس ـنّة للدعــوة واجلهــاد"
أهــل ُ
واتخــذت مــن مســجد ابــن تيميــة
املشــهور مقــر ًا لهــا يف مدينــة

يهــدف ملناهضــة التوجــه نحــو

مايدوغــوري

عاصمــة

واليــة

مدير املركز النيجيري للبحوث العربية
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وأطلقــت عليهــا وســائل اإلعــام

النيجيــري املســلم لتنظيــم حركــي
التعليــم العلمانــي الغربــي بدعــوى
أ ّنــه املســؤول عــن حالــة األوضــاع

املترديــة يف البــاد ،ويستشــهدون
يف ذلــك بــأنّ كل القيــادات التــي
تولــت املناصــب اإلداريــة يف البلــد
مــن صناعــة وإنتــاج هــذا النــوع
مــن التعليــم ،وأنّ املتورطــن يف
حــاالت الفســاد والنصــب يف

مجــال العمــل اإلســامي تأطيــراً

البلــد ،حيــث تشــهد األوضــاع

 -فشــل حركــة اإلســام السياســي

والتوتــر علــى خلفيــات وأســباب

ملشــكالت التنميــة بعــد دخــول

األمــر الــذي وجــدت معــه هــذه

وتأهيــ ً
ا بكفــاءة..

يف تقــدمي البديــل الناجــح

السياســية حالــة مــن االضطــراب

حزبيــة وطائفيــة وقبليــة وغيرهــا،

العامــل الدينــي بوصفــه متغيــ ًرا
ً
فاعــا يف الســاحة السياســية

والتمــدد بــدواع وذرائــع دينيــة

العلمانيــة الغربيــة ،كمــا تــرى أنّ
اجلرائــم والســرقات واألعمــال

الشــريعة اإلســامية يف نيجيريــا،

 -ســوء إدارة التعدديــة القبليــة

إســامية عــدة مــن الشــباب

بهــا نيجيريــا ،ممــا ســ ّهل علــى

ازديــاد أعــداد خريجــي تلــك

الشــريعة اإلســامية يف أكثــر مــن

يف ظــروف ومراحــل مختلفــة.

البــاد علــى مختلــف انتماءاتهــم

السياســية والدينيــة والقبليــة
كلهــم مــن خريجــي املــدارس

اإلجراميــة تتفاقــم وتتزايــد مــع
املــدارس واجلامعــات املعتمــدة

علــى املنهــج الغربــي  ،لــذا دعــت

احلركــة إلــى العمــل بــكل قــوة

وعبــر كافــة الوســائل ملنــع انتشــار
هــذا التعليــم ووقــف محــاوالت

فرضــه علــى أبنــاء املســلمني.
أطلقــت هــذه احلركــة علــى

نفســها اســم طالبــان نيجيريــا

اإلفريقيــة ،خاصــة ظاهــرة تطبيــق

إســامية.

إذ رأت فصــــائل وجماعــات

واجلهويــة واإلثنيــة التــي تتســم

بعــد مضــي عقــد علــى اعتمــاد

املســتغلني اســتخدامها وتوظيفهــا

اثنتــي عشــرة واليــة يف مناطــق

 الصــراع احملمــوم بــن املســلمنيً
عامــا
واملســيحيني الــذي مي ّثــل

اســتخدمت لتحقيـــــق مكاســب

املتشــــددة مــن التنظيمـــــــــات
الشــبابية نحــو العنــف املســلّح.

شــمال نيجيريــا أنهــا مجــرد
شعــــار اتخــذ بوصفــه ورقــة ضغــط

سياســية وجهويــة وشــخصية.

 التوتــر املذهبــي بــن املســلمنيواملتوتــرة التــي تســود الســاحة

إفريقــي علــى الرغــم مــن كثافتهــم

بســبب العالقــات املضطربــة

يعانــي املســلمون يف أكبــر بلــد

لــدى

العدديــة مــن حالــة احلرمــان

اجلماعــات الصوفيــة مــن جهــة

الدينيــة املتشــددة التــي تعتنقهــا

واجلهاديــة مــن جهــة أخــرى ،وقــد
شــهدت نيجيريــا صراع ـاً مريــراً

حركــة طالبــان أفغانســتان.

اإلســامية

اإلفريقيــة

واجلماعــات الســلفية العلميــة

بــن الطرفــن .كمــا تطــورت

خلفيــات ظهــور حركــة بوكــو

املواجهــات بــن الســنة والشــيعة

ثمــة مجموعــة مــن الدوافــع التــي

 -ضمــور اخلطــاب اإلســامي

حــرام

أدت إلــى ظهــور هــذه املجموعــة

اإلرهابيــة املســلحة يتعلــق بعضهــا

باألوضــاع الســائدة يف نيجيريــا
ومــن أبرزهــا:

ذات مرجعيــة علميــة معتبــرة

تأخــذ علــى عاتقهــا تكويــن األطــر
والكــوادر العلميــة العاملــة يف

الغتيــال رمــوز الطرفــن.

الرســمي املعتــدل أو غيابــه التــام

بلهجــات تناســب املقــام أمــام
محــاوالت النيــل مــن التيــارات

الشــبابية املتحمســة للديــن لــدى
اجلهــات الرســمية واألجنبيــة
األمــر الــذي ولــد ردود أفعــال

متطرفــة حيــال تلــك املؤسســات.
 -الوضــع السياســي املتــأزم يف

مــن التعليــم واالقتصــار علــى

تلقــي الثقافــة اإلســامية واللغــة
العربيــة ،ويتــم مصــادرة أمــوال

بعــض املســلمني بهــدف إضعافهــم
اقتصاديــاً .وهــدم املســاجد

وإقامــة الكنائــس علــى أنقاضهــا
بدعــاوى وحجــج التنظيــم ،كمــا

جتــد النشــاطات التنصيريــة
إمــدادات وتســهيالت إداريــة

مقابــل التضييــق علــى جمعيــات

إســامية خيريــة ،وهومــا وجــده
تنظيــم

(بوكوحــرام)

مبــرراً

ملمارســة العنــف املســلح بوصفــه

مقدســا.
واج ًبــا دين ًيــا
ً

 -الوضــع االقتصــادي واملعيشــي

الســيئ للمواطنــن وحالــة التــأزم

العدد األول  -نوفمبر 2019

 -عــدم وجــود مؤسســة إســامية

آخــر يلهــب حمــاس العناصــر

ويف ظــل هــذا الصــراع التاريخــي

ورفعــت شــعارها عنــد أول ظهــور
ّ
منظــم لهــا عــام 2002م ،وذلــك

لإلشــارة إلــى وجــود اتصــال
معنــوي ،وأ ّنهــا امتــداد لألفــكار

اجلماعــة أرضيــة خصبــة للنمــو
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تحليالت

واإلحبــاط التــي يعيشــها الشــعب

مــن جــراء الفقــر والتخلــف،
والفجــوة الواســعة بــن الطبقــات،

إذ يعانــي ثلــث الســكان مــن
اجلــوع ،وال يتجــاوز نصيــب الفــرد

مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي يف

نيجيريــا  300دوالر أميركــي،
وتقــدر تقاريــر البنــك الدولــي
عــدد مــن يعيشــون علــى دوالر

واحــد يف اليــوم بنحــو  ٪ 80مــن

حــرام نفســها بوصفهــا مدافعــة

عــن اإلســــــــــــــام واملســلمني،
ممــا يو ّلــد نوعــاً مــن التعاطــف

الطبيعــة اجلغرافيــة للمناطــق

اجلماعــة..

الصحــراء اجلــرداء القاحلــة

لــدى بســطاء املســلمني جتــاه
االمتداد اإلفريقي للحركة

ظلــت حركــة بوكــو حــرام منــذ

بدايــة ظهورهــا محليــة التدبيــر
والتوجــه ،إال أ ّنــه مــع تطــورات

العوامل الخارجية

التــي تتمركــز فيهــا ،حيــث
املمتــدة ،التــي تص ّعــب مراقبتهــا

ممــا يســهل عمليــة االختــراق،

باإلضافــة إلــى أنّ احلــدود
يف معظمهــا مفتوحــة بســبب

عدم وجود
مؤسسة
إسالمية ذات
مرجعية علمية
معتبرة.

التوتر
المذهبي.

األحــداث وتتابعهــا أصبحــت

التداخــل

ترتكــز املالمــح الفكريــة جلماعــة

إذ بايعــت عناصرهــا تنظيــم

الصعــب معرفــة عــدد مســلحي

بوكــو حــرام ،علــى عــدد مــن
األصــول واملبــادئ أهمهــا :العمــل

علــى تأســيس دولــة إســامية

يف نيجيريــا بالقــوة املســلحة،
والدعــوة إلــى التطبيــق الفــوري

للشــريعة اإلســامية ،وحتــرمي
العمــل يف األجهــزة احلكوميــة

يف الدولــة ويف كل األجهــزة
األمنيــة  ،باإلضافــة إلــى حتــرمي
التعليــم الغربــي ومظاهــر الثقافــة

الغربيــة ،مــع الدعــوة إلــى تغييــر

نظــام التعليــم العــام يف نيجيريــا
إلــى نظــام متشــبع باخللفيــة
العربيــة ،وتطــرح جماعــة بوكــو

لــم تتســم التحــركات الرســمية

للســلطات االحتاديــة يف نيجيريــا
ملواجهــة (بوكوحــرام) بالقــدر
الــكايف واملطلــوب منــذ البدايــة،

إذ اعتمــدت فقــط علــى التعامــل
األمنــي واالســتهداف العســكري

لتلــك العناصــر واملتعاطفــن

ضعف
الخطاب
اإلسالمي
الرسمي
المعتدل

باإلضافــة إلــى العوامــل الداخليــة
يف نيجيريــا التــي أدت إلــى ظهــور
بوكــو حــرام ،هنــاك عوامــل
خارجيــة أســهمت يف ذلــك أيضـاً،
منهــا :التمــدد الغربــي األمريكــي
واألوروبــي يف البلــدان اإلفريقيــة
انطالق ـاً مــن األطمــاع اخلارجيــة
االســتعمارية يف ثرواتهــا ويف
موقعهــا اإلســتراتيجي.
المبادئ الفكرية للجماعة
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اإلســامي ،وممــا ســاعد يف ذلــك

بوكــو حــرام

لماذا ظهرت بوكوحرام في نيجيريا؟

الســكان ،مبعنــى أن عــدد الفقــراء
يفــوق  100مليــون شــخص.

أيــدي تنظيــم القاعــدة يف املغــرب

التعاطــي الحكومـــــــي مــع

سوء إدارة
التعددية
القبلية
والجهوية
واإلثنية.

ضمــن التنظيــم الدولــي للقاعــدة،
القاعــدة يف بــاد املغــرب
اإلســامي ،وانضــوت حتــت لــواء

"إمــارة الصحــراء" ،وهــي أحــد
أفــرع التنظيــم الدولــي للقاعــدة
التــي تعمــل يف مالــي والنيجــر

ونيجيريــا وليبيــا وموريتانيــا
وتشــاد .وقــد أطلقــت علــى تلــك

املناطــق اســم "صحــراء اإلســام
الكبــرى" ،ويتولــى إمارتهــا يحيــى
أبــو الهمــام قائــد كتيبــة الفرقــان.

وقــد تطــورت اجلماعــة يف نوعيــة

عملياتهــا العســكرية املســلحة
علــى خلفيــة عمليــات التنســيق
والتدريــب التــي تلقتهــا علــى

الوضع
االقتصادي
والمعيشي
السيئ
للمواطنين

الصراع
الديني
المحموم

القبلــي

واالمتــداد

العرقــي للســكان الــذي جعــل مــن
جماعــة بوكــو حــرام يف نيجيريــا،
أو عــدد مقاتلــي حركــة الشــباب
يف الصومــال ،وكذلــك اجلماعــات
اجلهاديــة يف إقليــم أزواد يف

مالــي .وتشــير بعــض التقاريــر

إلــى أنّ عناصــر احلــركات الثــاث
املذكــورة لــم تكــن تتجــاوز الثالثــة
آالف مقاتــل قبــل ظهورهــا،
وال شــك أن هــذا العــدد قــد
تضاعــف كثيــراً ،إذ انضمــت هــذه

العناصــر مــع بعضهــا مــن تشــاد
والنيجــر وبوركينافاســو فضــ ً
ا
عــن عناصــر مــن بلــدان املغــرب

العربــي اخلمســة.

الوضع
السياسي
المتأزم
والمضطرب

معهــا .ومــع مــرور األيــام أدركــت

أهميــة األخــذ بأســلوب املقاربــة
مــن املنظــور املجتمعــي الشــامل،

بحيــث تشــرك معهــا كل األطــراف
مــن األجهــزة احلكوميــة الرســمية

واجلهــات

الشــعبية

الدينيــة

وغيرهــا ،مــع وضــع خطــة قوميــة
شــاملة تغطــي كافــة اجلوانــب

الفكريــة والسياســية واالقتصادية
والعسـكــــــرية واملخابراتيـــــــــة...
إلــخ ،فاعتمــدت خطــة التصــدي

اإلعالمــي التــي اســتخدمت فيهــا
مختلــف القنــوات اإلعالميــــــــــة

التــي خاطبــت ضميــر املواطــن
النيجيــري أيــاً كانــت معتقداتــه
الفلســفية والسياســية ،وفضحتــه
بأســاليب صريحــــــــة بشــــــاعة

وهمجيــة اجلرائــم .يضــاف إلــى

أتــى بعضهــا بنتائــج إيجابيــة مــن

القانونيــة مبحــاوالت دؤوبــة

هــذا املســار العنيــف والســلوك

ذلــك التصــدي عبــر التشــريعات

لتشــريع قانــون خــاص يأخــذ

يف احلســبان كل أنــواع العمليــات
اإلرهابيــة والتعــاون مــع مختلــف
اجلهــات والهيئــات الوطنيــة

إلنفــاذ هــذا القانــون.
وهنــاك

ً
أيضــا

خــال تراجــع بعــض قياداتهــا عــن
اإلرهابــي بعــد حــوار فكــري

مباشــر مــع املثقفــن والعلمــاء.

كمــا

قامــت

اإلســامية

املؤسســات

مبجموعــة

مــن

اإلجــراءات والترتيبــات ملواجهــة

التصــدي

الفكــر املتطــرف عبــر املســاجد

جهــاز األمــن النيجيــري بالعديــد

تعامــــل إدارة بخـــــــاري مــــــع

االســتخباراتي األمنــي إذ يقــوم

واحملاضــرات والــدروس العامــة.

مــن العمليــات األمنيــة ضــد

ملــف بوكــو حــرام

مثــل بوكــو حــرام .وتتعــاون مــع

شــهد التعامــل احلكومــي ملواجهــة
حركــة بوكــو حــرام نوعــاً مــن

عناصــر اجلماعــات اإلرهابيــة
أجهــزة األمــن واالســتخبارات

الدوليــة لتضييــق اخلنــاق علــى

حتــركات تلــك اجلماعــة إلــى
الــدول املجــاورة مثــل :تشــاد

والنيجــر

والكاميــرون،

كمــا

نشــير إلــى التعــاون اخلــاص
مــع االســتخبارات األمريكيــة

وحكومــة

الواليــات

املتحــدة

األمريكيــة واالتفاقيــة اخلاصــة
بـــ" أفريكــوم" واملعنيــة مبكافحــة
اإلرهــاب يف منطقــة جنــوب

الصحــراء يف

إفريقيــا.

ولعــل مــن أبــرز احملــاوالت التــي

قامــت بهــا الســلطات النيجيريــة
األخــذ باملســار التفاوضــي إذ

اســتجابت لدعــوات وطنيــة تطلــب
فتــح مســار سياســي آخــر ملواجهــة
تداعيــات اجلماعــات اإلرهابيــة
عبــر التفــاوض مــع عناصــر

تلــك التنظيمــات يف محــاوالت
إلقناعهــا بالتخلــي عــن العنــف

التفــاوض منــذ العــام 2010م

للحمــات املضــادة التــي يقــوم

بهــا اجليــش النيجيــري ،باإلضافــة
جلهــود القــوات املشــتركة متعــددة

اجلنســيات ،إذ تراجعــت العمليــات

اإلرهابيــة مقارنــة بالســنوات
املاضيــة ،وال ســيما مــع تولــي

الرئيــس محمــد بخــاري حكــم

البــاد منــذ عــام 2014م .فقــد
اتســم نهــج إدارة بخــاري بجديــة

ومصداقيــة يف مواجهــة حركــة
بوكــو حــرام ،ولعــل اخلبــرة

العســكرية والقــراءة املتفحصــة
ســاعدتا علــى ذلــك ،فقــد عمــدت

إلــى زيــادة أعــداد اجلنــود علــى
نحــو ضخــم ،إذ قفــزت أعــداد
القــوات املكلفــة بعمليــات مكافحــة
اإلرهــاب يف شــمال شــرق البــاد
مــن  3آالف جنــدي عــام 2012
إلــى  8آالف جنــدي يف عــام
 ،2013ثــم بلغــت  20ألــف جنــدي
عــام  2014لترتفــع مــع بدايــة عــام
 2015إلــى  25أل ًفــا ،ولتصــل يف
العــام  2017إلــى مــا بــن  40و50

ألــف جنــدي .وكان مــن نتائــج
ذلــك بعــض النجاحــات لقــوات
اجليــش النيجيــري يف حربهــا ضــد
اجلماعــة ،إذ متكنــت مــن قتــل
عناصرهــا وتدميــر قواعــد التمــرد
وتعطيــل شــبكاته اللوجســتية،

حيــوي ملواجهــة هــذه الظاهــرة، .

وجلــأت احلكومــة الفيدراليــة

مــن االهتمــام جلوانــب االســتثمار

باإلضافــة إلــى حتريــر الرهائــن.

ً
أيضــا إلــى التفــاوض ودفــع ف ـدًى
مقابــل اإلفــراج عــن  103فتيــات

تربويــة تســمح بتحصــن شــخصية
الفــرد ضــد أي فكــر متطــرف أو

عنيــف ،وجتعلــه مؤمنًــا باحلــوار

واالختــاف والتســامح ،هــو مدخل

ومــن تلــك الرهانــات إعطــاء مزيــد
احلقيقــي يف التنميــة البشــرية
خاصــة يف الشــمال الشــرقي

اختُطفــن مــن مدرســة شــيبوك

للبــاد ،ومعاجلــة أهــم املشــكالت

اختُطفــن مــن مدرســة دابشــي

منطلقــات لالنضمــام حلــركات

عــن عناصــر بوكــو حــرام التائبــن.

والتهميــش والعــزل وغيرهــا مــن

عــام  ،2017و 104فتيــات أخريــات
عــام  ،2018كمــا عرضــت عفــ ًوا
وقــد أثــار ســعي احلكومــة إلــى

والقضايــا املهمــة التــي شــكلت
التطــرف والعنــف ،مثــل الفقــر
جوانــب الضعــف التــي اســتغلتها

قفــزت أعــداد القــوات المكلفــة بعمليــات مكافحــة اإلرهــاب
فــي شــمال شــرق البــاد مــن  3آالف جنــدي عــام  2012إلــى

 40ألفــاً فــي العــام 2017

التفــاوض مــع املتمرديــن العديــد

مــن

االنتقــادات

والســخرية

والتشــكيك لــدى البعــض.
رهانات المواجهة

وعلــى الرغــم مــن هــذا االنحســار
النوعــي

المتــداد

العمليــات

اإلرهابيــة لبوكــو حــرام ،فــإنّ

التيـــــــارات املؤدجلــة واملتشــبعة

بالتطــرف.

وتتطلــب عمليــة املواجهـــــة مــن
اجلهــــــات املعنيــة والسلطـــــات

النيجيريــة وقــوات األمــن تفعيــل

مبــدأ

الشــفافية

واحملاســبة

واملهنيــة يف متابعــة عملياتهــا
العســكرية ،واحلــرص علــى تطويــر

الرهــان احلقيقــي ملواجهــة الغلــو

قدراتهــا يف جمــع املعلومــــــــات

النهــج الشــامل واالرتــكاز علــى

إلــى رفــع مســتوى التعــاون بــن

للفــرد والوقــوف علــى اخللفيــات

تبــادل املعلومــات االســتخباراتية،

لهــذه الظاهــرة

احلــدود املشــتركة ،مــع مواصلــة

واألفــكار املتطرفــة يكمــن يف

االســتخبـــاراتيــــــة .باإلضــــــافة

املداخــل التكوينيــة األساســية

نيجيريــا ودول اجلــوار يف مجــال

واألســباب احلقيقيــة املغذيــة

وتعزيــز عمليــات املراقبــة علــى

وإذا كان احلــد مــن تصاعــد هــذه

دعــم املجتمــع الدولــي لتلــك

الظاهــرة يتطلــب اعتمــاد مقاربــة

اجلهــود.

العدد األول  -نوفمبر 2019

وممارســة اإلرهــاب .وبالفعــل
أُعلــن عــن سلســلة مــن جــوالت

التحســن والتطــور اإليجابــي

شــمولية ،فــإن اعتمــاد ســبل
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مؤشرات

مؤشر
السالم
العالمي
حوار

 86دولة تحقق تحسناً في مستوى السالم

مؤشــر الســام العالمــي

هــو تقرير ســنوي

ويصنِّ ــف  163دولــة ضمــن تســع مناطــق
يرصــد حالــة الســام العالمــيُ ،

أسســه
فــي العالــم بحســب مســتوى الســام الســائد فيهــا .وقــد َّ

ويصــدر عــن معهــد االقتصــاد والســام
األســترالي ،Steve Killelea
ُ
ـتمل
فــي ســيدني .وفــي الطبعــة الثالثــة عشــرة منــه يقــدم تقريـ ًـرا مشـ ً
المعتمــدة فــي الســام،
علــى أكثــر البيانــات التحليليــة الشــاملة
َ
ويبيــن قيمتهــا االقتصاديــة ،واتجاهاتهــا ،وكيفيــة تطويــر المجتمعــات
ِّ

المســالمة.
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مجلة صدى التحالف

أظهــرت نتائــج املؤشــر حتســنًا
طفي ًفــا يف مؤشــر عــام 2019
للمــرة األولــى منــذ خمــس
ســنوات ،بنســبة  ٪ 0.09مقارنــة
بالعــام الفائــت ،وســجلت 86
دولــة حتســناً يف مقابــل  76دولــة
ســجلت تراجعـاً يف املؤشــر .وعلــى
مســتوى املناطــق تظــل منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
األقــل ســا ًما ،إذ حتتضــن أربــع
دول تســتقر يف قــاع املؤشــر،
وفضــا عــن هــذه الــدول األربــع
فليــس هنــاك دولــة مــن دول
املنطقــة جتــاوز معدلهــا  30يف
املؤشــر .وأمــا املنطقــة األكثــر
ســاماً يف العالــم فكانــت منطقــة
أوروبــا التــي ســجلت حتســناً
طفيفــاً يف املؤشــر بعــد تراجــع
دام عــدة ســنوات ،بتســجيل 22
دولــة مــن املنطقــة األوروبيــة مــن
أصــل  36دولــة حتســناً ملحوظــاً
يف املؤشــر.
وأمــا علــى املســتوى اجلزئــي
للمؤشــر فقــد ســجلت  8مقاييــس
حتســناً واضحــاً ،مــن بــن 23
مقياســاً يف املؤشــر ،فيمــا تراجــع
مقياســا ،مــع بقــاء  3مؤشــرات
12
ً
لــم تســجل أي تغيــر خــال الســنة
املاضيــة.
وأبــرز املجــاالت املتحســنة كان
مجـــــــــــــال األمــــــــن واألمـــــــــان
Safety and Security

االتجاهات:

 تدهــور املعــدل العــام للســامالعاملــي بنســبة  ٪ 3.78منـــــــذ
عــام  ،2008وخــال هــذه املــدة
تراجعــت  81دولــة يف الســام
مقابــل  81دولــة ســجلت حتســناً
ملحو ظــاً .
 ازدادت الفجــوة بــن الــدولاألكثــر ســاماً والــدول األقــل
ســاماً يف املؤشــر ،فمنــذ
عــام  ،2008تراجعــت الــدول
اخلمــس والعشــرين ـ األقــل
ســاماً يف املؤشــر بنســبة ٪ 11
يف حــن حتســنت الــدول اخلمــس
والعشــرين األكثــر ســاماً بنســبة
 ٪ 1.8يف املؤشــر.
حول المؤشر

مقياســا كم ًّيــا ونوع ًّيــا،
يســتخدم مؤســر الســام العاملــي 32
ً
ويقيــس املؤشــر مســتوى الســام يف الــدول يف ثالثــة مجــاالت
هــي :األول النزاعــات احملليــة والدوليــة القائمــة ،واملجــال الثانــي
يقيــس مســتوى االنســجام والتبايــن بــن طبقــات الشــعب وفئاتــه
وأفــراده يف الدولــة باعتمــاد عشــرة مقاييــس تنــدرج حتــت مســمى
األمــن واألمــان االجتماعــي مثــل :معــدالت اجلرائــم ،ومعــدالت
النشــاطات اإلرهابيــة واملظاهــرات العنيفــة ،واالنســجام يف
العالقــات بــن الــدول املتجــاورة ،واالســتقرار السياســي ،وعــدد
الســكان الذيــن تعرضــوا للتهجيــر أو اللجــوء .واملجــال الثالــث
هــو التجييــش أو العســكرة ويناقــش نســبة اإلنفــاق العســكري مــن
النــاجت اإلجمالــي ،وعــدد األفــراد العســكريني يف الدولــة ،ومــدى
املســاهمة املاليــة للدولــة يف مهمــات حفــظ الســام

 بــات النــزاع يف الشــرق األوســطاحملــرك الرئيــس لتدهــور الســام
العاملــي.
 مــن بــن املجــاالت الثالثــةالرئيســة يف املؤشــر ،ســجل
مجــاالن تراجعــاً ،ومجــال واحــد
ســجل حتســناً ،فقــد تراجــع مجــال

املعــدل العــام للشــعور بالرضــا
والرفاهيــة ،والنظــرة إلــى األمــان،
والثقـــــــة يف الشــــــرطة احملليـــــة
واجليــش.
 امليــل نحــو املشــاعر الشــخصيةالســلبية قريــب مــن امليــل باجتــاه
الســام ،والتصــورات حــول الضغط

تأثيــر العنــف واإلرهــاب علــى

االقتصــاد العالمــي:

انخفــض تأثيــر العنــف علــى
االقتصــاد العاملــي ألول مــرة منــذ
عــام  2012بنســبة  ٪ 3.3مبــا
يســاوي  475بليــون دوالر ،مــن
أصــل  14.1ترليــون دوالر عــام
 ،2018ويعــادل  ٪ 11.2مــن النــاجت
اإلجمالــي العاملــي .ويعــود هــذا
التحســن الطفيــف لتراجــع مســتوى
عــدد مــن النزاعــات املســلحة
وحتديــداً يف العــراق وكولومبيــا
وأوكرانيــا .وأمــا تأثيــر اإلرهــاب
علــى االقتصــاد العاملــي فشــهد
أدنــى مســتوى لــه يف عــام ،2018
إذ انخفــض بنســبة  ٪ 48عــن عــام
 .2017وبقيــت دول مثــل :ســوريا
وأفغانســتان وجمهوريــة إفريقيــا
الوســطى األكثــر تأث ـ ًرا مــن حيــث
التكلفــة االقتصاديــة للعنــف عــام
 2018كنســبة من الناجت اإلجمالي،
وتســاوي بالترتيــب ،٪ 47 ،٪ 67
 ٪ 42بالنســبة للنــاجت اإلجمالــي.
وأمــا الــدول العشــر األكثــر تأثــراً
بالعنــف ،فــكان متوســط التكلفــة
االقتصاديــة يســــــاوي  ٪ 35مــن
النــاجت اإلجمالــي ،باملقارنــة مــع
 ٪ 3.3يف الــدول العشــر األقــل
تأثــراً بالعنــف.
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والتجييــش  Militarisatioالــذي
شــهد التحســن األكبــر ضمــن
ثالثــة مجــاالت للمؤشــر ،وهــي:
اإلنفــاق علــى قــوات حفــظ
الســام ،واإلنفــاق العســكري
بالنســبة للنــاجت احمللــي ،وتصديــر
األســلحة .وقــد كان خلفــض 72
دولــة مــن نفقاتهــا العســكرية
بالنســبة للنــاجت اإلجمالــي أثــر
يف مؤشــر عــام  ،2019وأغلــب
التحســن كان يف دول الصحــراء

اإلفريقيــة ،وأمريــكا اجلنوبيــة،
والشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا.

النزاعــات القائمــة بنســبة ،٪ 8.7
ومجــال األمــن واألمــان تراجــع
أكثــر مــن  ،٪ 4بينمــا حتســن مجــال
التجييــش بنســبة .٪ 2.6
 تراجــع مقيــاس تأثيــر اإلرهــاب( )terrorism impactتراج ًعــا
كبيــ ًرا عامل ًّيــا ،ومــع أن وجــود
زيــادة بنســبة  ٪ 64بــن الــدول
التــي ســجلت تزاي ـدًا يف مســتويات
النشــاطات اإلرهابيــة ،إال أن عــدد
الوفيــات بســبب اإلرهــاب انخفــض
عامليــاً منــذ عــام .2014
 ارتفــع عــدد القتلــى بســببالنزاعــات منــذ عــام - 2008
 2014إلــى  ،٪ 140إال أنــه أخــذ
يف االنخفــاض منــذ عــام ،2014
ليصــل إلــى .٪ 26.5
 بالرغــم مــن الهبــوط يف مســتوىالســام العاملــي ،توجــد زيــادة يف

والقلــق واحلــزن ترتفــع يف املعــدل
كلمــا كان العالــم أقــل ســاماً.
 النظــرة إلــى القيــادة يف الــدولاألكثــر نفــوذاً انخفضــت ،فالثقــة
يف قيــادة الواليــات املتحــدة
انخفضــت إلــى أقصــى حــد خالل
الســنوات اخلمــس املاضيــة ،مــع
ارتفــاع معــدل الثقــة يف الصــن.
 يعيــش قرابــة  971مليون نســمةيف مناطــق تتأثــر تأثـ ًرا كبيـ ًرا أو
كبيــ ًرا جــداً يف التغيــر املناخــي،
منهــم  400مليــون نســمة ،أي مــا
نســبته  ٪ 41يقيمــون يف مناطــق
معــدل الســام فيهــا منخفــض.
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مقال

وسائل اإلعالم واإلرهاب:

العالقة والدور المطلوب
العقيد الركن :عبد الله محمد شادي*

َثــم صعوبــة تواجهنــا يف حتديــد اإلطــار
النظــري واملنهجــي والقيمــي الضابــط للعمــل
وخصوصــا املتابعــات اإلخباريــة
اإلعالمــي،
ً
اليوميــة ألنشــطة اجلماعــات اإلرهابيــة
احملليــة والعامليــة .وهنــاك أســئل ٌة وإشــكاالت
منهجيــة تص ُعــب اإلجابــة عنهــا بدقــة ،نظ ـ ًرا
إلــى طبيعــة الوظيفــة التــي ينبغــي أن تؤديهــا
وســائل اإلعــام اجلماهيــري يف خدمــة
املجتمــع ،وطبيعــة التشــريعات والقوانــن
وأخــاق العمــل اإلعالمــي املعمــول بهــا.
فما ال َعالقة بني وسائل اإلعالم واإلرهاب؟
وملــاذا يســتغل اإلرهابيــون دائ ًمــا وســائل
اإلعــام للوصــول إلــى الــرأي العــام؟
وكيــف يجــب أن تتعامــل وســائل اإلعــام مــع
هــذه الظاهــرة؟ هــل بالنشــر أو التعتيــم؟
هــذه األســئلة تعــرض إشـ ً
عويصا
ـكال أخالق ًّيــا
ً
ومعق ـدًا ،فلــو افترضنــا أن عمـ ًـا إرهاب ًّيــا مــا
لــم ينــل اهتمــا َم وســائل اإلعــام املختلفــة ،ولــم
يحـ َ
ـظ بــأي نشــر ،فهــذا يعنــي أن احلــدث كأنــه
لــم يكــن ،ولــن يكــون لــه أث ـ ٌر يف الــرأي العــام
وال يف صانعــي القــرار .فمصيــر اإلرهــاب دون
وســائل اإلعــام هــو األفــول والتالشــي.
أمــا اإلرهابيــون ،فــإن األعمــال اإلرهابيــة هــي
الوســيلة الوحيــدة لديهــم إلثــارة اهتمــام الــرأي
ممثل اجلمهورية اليمنية مبركز التحالف
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وصنــاع القــرار ،حتــى تُعــرف مشــاكلهم
العــام ُ
وقضاياهــم ومطالبهــم .واإلشــكال هنــا ،هــو
أن وســائل اإلعــام يف العصــر احلديــث ويف
املجتمعــات الدميقراطيــة ،ال تســتطيع أن
تتوقــف عــن نشــر أخبــار األعمــال اإلرهابيــة،
ألن وظيفتهــا يف املجتمــع  -عمـ ًـا مببــدأ حــق
اجلمهــور يف املعرفــة  -هــو إبــاغ الــرأي العــام
بــكل األحــداث والوقائــع محل ًّيــا و َدول ًّيــا .مــن
جهــة أخــرى ،ال تســتطيع الــدول الدميقراطيــة
أن تتدخــل يف شــؤون وســائل اإلعــام وتضغــط
عليهــا للعــزوف عــن متابعــة األعمــال اإلرهابيــة
الصحافة.
ونشــر أخبارهــا ،عمـ ًـا مببدأ حريــة ِّ
"وبهــذه املتابعــة اإلعالميــة تدخــل التنظيمــات
اإلرهابيــة يف اتصــال مباشــر مــع اجلمهــور،
وتعــرض قضاياهــا ورؤاهــا وأفكارهــا
وحلولهــا ،وقــد جتــد بــن املاليــن مــن
يتعاطــف معهــا أو يوافقهــا يف الــرأي .وبذلــك
الصبغ ـ َة اإلنســانية
تعطــي املتابعــة اإلعالميــة ِّ
للجماعــات اإلرهابيــة ،وتعتــرف بهــم أعضــا ًء
فاعلــن يف النظــام السياســي ،لهــم قضاياهــم
ومشــاكلهم ،ولهــم وجهــات نظــر وحلــول لهــذه
املشــاكل تختلــف عــن األطروحــات الرســمية
للنظــام وملؤسســاته املختلفــة ( ".محمــد قيــراط
 -صحيفــة البيــان اإللكترونيــة).

"يقــوم اإلرهــاب باســتغالل اإلعــام لترويــج
فكــره ودعمــه ،مبحاوالتــه املســتمرة يف البحــث
عــن الدعايــة اإلعالميــة لتســليط الضــوء علــى
وجــوده وأغراضــه .وبحســب باحثــن نفســيني،
فــإن اإلرهابيــن قــد يُحجمــون عــن تنفيــذ
عملياتهــم إذا علمــوا أنهــا لــن تترافــ َق مــع
الدعايــة اإلعالميــة التــي مــن شــأنها كشــف
حجــم اخلســائر التــي أحلقوهــا بأعدائهــم،
علــى اعتبــار أن احلــرب النفســية تعمــل
عملهــا فقــط يف حــال أبــدى البعــض اهتما ًمــا
باألمــر .وقــد وصفــت مارجريــت تاتشــر
رئيســة وزراء بريطانيــا ســاب ًقا هــذه الدعايــة
(املجانيــة) باألوكســجني الــازم لإلرهــاب،
الــذي ال يســتطيع االســتغناء عنــه ،ألن متابعــة
احلــدث اإلرهابــي وإذاعتــه إعالم ًّيــا يحقــق
ٍ
ـتراتيجية وتكتيكيـ ٍـة للقائمــن علــى
ـب إسـ
مكاسـ َ
اإلرهــاب( " .هايــل الدعجــة  -صحيفــة االحتــاد)

إن لإلعــام وظيفــ ًة معروفــة يف رصــد
احلــدث ،وكلمــا كان حياد ًّيــا وموضوع ًّيــا كان
بــد
أكثــ َر
جناحــا وأبعــد أثــ ًرا .ومــع ذلــك ال َّ
ً
أن يســهم إســها ًما ف َّع ً
ــال يف معاجلــة ظاهــرة
العنــف واإلرهــاب .ويــرى البعــض أن اإلرهــاب
يصنــع الفعــل ،علــى حــن تكــون الدعايــة
الــذرا َع التســويقية لإلرهــاب ،وال ســ َّيما يف
العالــم العربــي ،إذ يتصــدى عــدد مــن وســائل
اإلعــام لقضيــة اإلرهــاب بــا موضوعيــة،
وترويجــا
ليصيــ َر أدا ًة تســويقية لإلرهابيــن،
ً
دعائ ًّيــا ألعمالهــم يف كثيــر مــن األحيــان!
الوظيفة التثقيفية لوسائل اإلعالم

نشــر األخبــار مــن جميــع أنحــاء العالــم .وتكــون
وســائل اإلعــام يف هــذه احلالــة إيجابيـ ًة وتعمل

تبصــر
جتــاه اإلرهــاب ،بإجــراء ح َمــات توعيــة ِّ

الــرأي العــام بأضــرار اإلرهــاب وخطــر آثــاره

علــى املجتمــع .ومــن أهــم مــا يجــب أن تؤديــه
وســائ ُل اإلعــام جتــاه اإلرهــاب:

 -1تنفيــذ ح َمــات توعيــة جماهيريــة
با ســتمر ا ر .
 -2اســتضافة خبــراء وعلمــاء يقومــون
بالتحليــل وتعريــة األفــكار اإلرهابيــة ،عقــب
نشــر أخبــار العمليــات اإلرهابيــة.
وأفــام ودرامــا خاصــة
 -3إنتــاج برامــ َج
ٍ
بالتوعيــة مــن األفــكار اإلرهابيــة.
 -4اســتقطاب أفــراد مــن التائبــن والعائديــن
مــن اجلماعــات اإلرهابيــة؛ ليكشــفوا للــرأي
العــام حقيقــة اجلماعــات اإلرهابيــة وأفكارها.
 -5عــدم نشــر جميــع أخبــار العمليــات
اإلرهابيــة التــي ينفذهــا اإلرهابيــون؛ ِلــا يف
ذلــك مــن تســويق لهــم ولفكرهــم املتطــرف.
 -6العمــل علــى إيجــاد ميثــاق شـ ٍ
ـرف إعالمــي

موحــد تعمــل بــه جميــع وســائل اإلعــام،
َّ
ينظــم الطريقــة املُثلــى التــي يجــب اتباعهــا مــع

مخت ِلــف األخبــار والتقاريــر ،وكل مــا لــه صلــة

باجلماعــات اإلرهابيــة.

ونمو اإلرهاب
وسائل اإلعالم
ُّ

ال ينكــر أحــد أهميــة وســائل اإلعــام
ً
عامــا مؤ ِّثــ ًرا يف
وخطرهــا ،فقــد أضحــت
وصــوغ توجهاتهــم
حيــاة األفــراد والشــعوب َ
وأفكارهــم ومعتقداتهــم .وال ميكننــا كذلــك أن
نُغفـ َل أثــر اإلعــام يف تضليــل األجهزة األمنية،
بنشــر أخبــار العمليــات اإلرهابيــة التــي تســهم
يف حتقيــق أهــداف اإلرهابيــن الذيــن يــ َرون
يف نشــر أخبــار عملياتهــم إعالم ًّيــا معيــا ًرا
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لإلعــام وظيفــة وطنيــة يف تكويــن الــرأي
العــام ،وعــرض قضايــا سياســية واقتصاديــة
واجتماعيــة تهــم املواطنــن ،واالرتقــاء بالبنــاء
املعــريف واإلدراكــي للمواطــن يف كل املجــاالت،
ً
فضــا عــن الوظيفــة التقليديــة لإلعــام يف

يف صالــح توعيــة املواطــن ،واالرتقــاء باملجتمــع
ليكــون قــاد ًرا علــى التفكيــر والتحليــل وربــط
األحــداث واملشــاهدات مــن حولــه بالصــورة
الذهنيــة التــي ترســمها وســائل اإلعــام.
وكذلــك إن لوســائل اإلعــام وظيفــ ًة خاصــة

مه ًّمــا لقيــاس جنــاح فعلهــم اإلرهابــي ،حتــى إن
بعضهــم عـ َّـد العمــل اإلرهابــي الــذي ال ترافقــه
ً
عمــا مخف ًقــا.
متابعــة إعالميــة
وعــادة مــا ينفــذ اإلرهابيــون جرائمهــم لتحقيــق
أهــداف رئيســة ،أهمهــا احلصــول علــى
االهتمــام ،واالعتــراف بهــم ،وإضفــاء شــيء
مــن القَبــول والشــرعية علــى أفعالهــم .وغال ًبــا
مــا تُســهم وســائل اإلعــام يف حتقيــق هــذه
األهــداف ،عبــر املتابعــة اإلعالميــة واالهتمــام
املبالــغ بــه؛ لتحقيــق الســبق الصحفــي والتميــز
واالنفــراد يف تقــدمي املعلومــات عــن اجلرائــم
اإلرهابيــة ،وحتليلهــا وتفســيرها وتقــومي
نتائجهــا.
ومــن املالحــظ ً
أيضــا أن وســائل اإلعــام
عندمــا تتابــع األحــداثَ أو العمليـ ِ
ـات اإلرهابيـ َة
فإنهــا تعمــل علــى تهويلهــا وتضخيمهــا،
فتعطــي إيحــا ًء كبيــ ًرا للجماهيــر والــرأي
العــام بقــوة اجلماعــات اإلرهابيــة وجناحهــا
يف أعمالهــا! وبذلــك حتقــق اجلماعــات أهــم
أهدافهــا الرئيســة ،وهــي الوصــول إلــى الــرأي
الدولــي والتأثيــر فيــه ،وهــذا
العــام احمللــي أو َّ
مــا يعــزز الشــعور بالنصــر لــدى اإلرهابيــن.
ونشــير أخيــ ًرا إلــى أن املتابعــة اإلعالميــة
لألعمــال اإلرهابيــة يعــ ِّرض حيــاة كثيــر مــن
اإلعالميــن والصحفيــن للخطــر ،وقــد يقعــون
رهائــ َن يف أيــدي اجلماعــات اإلرهابيــة،
فتســاوم عليهــم وتأخــذ ماليــن الــدوالرات
فدي ـ ًة تســاعدها يف عمليــات أخــرى جديــدة.
وقــد تُقــدِ م اجلماعــات اإلرهابيــة علــى قتــل
الصحفيــن ،كمــا فعلــت يف العــراق والشيشــان
وروســيا واجلزائــر وكولومبيــا واملكســيك
وســوريا ،فقــد أشــارت التقاريــر إلــى أن عــد ًدا
اجلماعــات
كبيــ ًرا مــن الصحفيــن قتلتهــم
ُ
اإلرهابيــة ،برغــم جهــود األمم املتحــدة
لتوفيــر احلمايــة الالزمــة حليــاة الصحفيــن،
ســواء عنــد متابعــة احلــروب إعالم ًّيــا أو عنــد
اختطــاف اجلماعــات اإلرهابيــة لهــم.
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انتهــت دولــة داعــش املزعومــة أو كادت ،وبقــي
ميراثهــا املريــر ،ومنــه آالف النســاء واألطفــال
مــن عائــات الدواعــش الذيــن أصبحــوا معضلـ ًـة
الســود علــى املجتمــع
عامليــة تُرخــي بظاللهــا ُّ
ـتمر ســنوات
َّ
الدولــي بأســرهُ ،
ويتوقــع لهــا أن تسـ َّ
قادمــة ،وال س ـ َّيما نســاء وأطفــال املقاتلــن
األجانــب الذيــن حاربــوا يف صفــوف داعــش
مــن خــارج العــراق وســوريا ،وترفــض بلدانهــم
ا ســتقبالهم.
ـاء دقيــق لعائــات الدواعــش،
ليــس هنــاك إحصـ ٌ
ومــع ذلــك فإنهــم يثيــرون قلــقَ العالــم .ووفقً ــا
إلحصــاءات املفوضيــة األو ُربيــة ،انضــم أكثــر مــن
 42000مقاتــل أجنبــي إلــى املنظمــات اإلرهابيــة
ويعت َقــد أن ُزهــاء 5000
بــن عامــي  2011وُ ،2016
منهــم مــن أوروبــا.

وقــد أ ُ ِســر قرابــة  9000مقاتــل مــن تنظيــم
داعــش يف ســوريا .وأفــاد مكتــب األمم
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية أن أكثــر
ـمالي
مــن  ٪ 90مــن ســكان مخ َّيــم الهــول يف شـ ِّ
ســوريا مــن النســاء واألطفــال ،وأن  ٪ 65مــن
ســكان املخ َّيــم الــذي يضــم نحــو  13000خيمــة
تقــ ُّل أعمارهــم عــن  12عا ًمــا ،منهــم 3000
طفــل غيــر مصحوبــن بذويهــم! ويف املخيمــات
التــي خصصتهــا قــوات ســوريا الدميقراطيــة
شــمالي ســوريا للنســاء غيــر
(قســد) يف
ِّ
الســوريات وغيــر العراقيــات مــن بقايــا تنظيــم
داعــش 12 ،ألــف امــرأة وطفل من  46جنســية،
وال يــزال آالف مــن هــؤالء خــارج املخيمــات.
وبحســب تقديــرات اليونيســف هنــاك  29ألــف
طفــل مــن املقاتلــن األجانــب يف ســوريا ،جــاء
ثلثاهــم مــن العــراق .وكشــف املنســق اإلعالمــي
لقــوات ســوريا الدميوقراطيــة أن هنــاك
 8000طفــل مــن أب وأم مــن داعــش ،وقــال
يف تصريــح لوكالــة فرانــس بــرس إنــه ســيخرج
 800طفــل وامــرأة مــن مخيــم الهــول بكفالــة
شــيوخ ووجهــاء العشــائر مــن الرقــة ومنطقــة
الطبقــة.
َ
ويف العــراق وبعــد انتهــاء حتريــر امل ِ
وصــل
مــن ســيطرة داعــش والقبــض علــى عائــات
التنظيــم ،اعتقلــت الســلطات العراقيــة 1800
طفــل وامــرأة مــن دول مختلفــة كالواليــات
املتحــدة وتركيــا وروســيا والصــن وتايالنــد
ودول أو ُربيــة ودول أخــرى ،وعلــى حــن ُعزلــت
عائــات الدواعــش العراقيــن يف مخيمــات
خاصــة خــارج املــدن ،نُقِ لــت العائــات
مفوضــة األمم املتحــدة :اعتقــال أكثــر مــن
 55ألــف رجــل وامــرأة وطفــل ،ممــن ُيشــت َبه
يف أنهــم كانــوا مــن مقاتلــي داعــش يف العــراق
وســوريا ،منهــم مقاتلــون أجانــب مــن قرابــة
 50دولــة.

أكثــر مــن  ٪ 90مــن ســكان مخيــم الهــول يف
ـمالي ســوريا الــذي يضــم ُزهــاء 13000
شـ ِّ
خيمــة هــم مــن النســاء واألطفــال ،و ٪ 65
عامــا ،منهــم
منهــم تقـ ُّـل أعمارهــم عــن ً 12
 3000طفــل غيــر مصحوبــن بذويهــم.
والســويد وفنلنــدا والنرويــج وبلــدان أخــرى.
وكشــفت املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان
يف األمم املتحــدة ميشــيل باشــيليت ،يف افتتــاح
الــدورة احلاديــة واألربعــن ملجلــس حقــوق
اإلنســان يف جنيــف يف  24مــن يونيــو 2019
عــن اعتقــال أكثــر مــن  55ألـ َ
ـف رجــل وامــرأة
وطفــل ،ممــن يُشــت َبه يف أنهــم كانوا مــن مقاتلي
داعــش يف العــراق وســوريا ،وقالــت :إن معظــم
هــؤالء األفــراد ســوريون أو عراقيــون ،إال أنهــم
يشــملون مقاتلــن أجانــب مــن زُهــاء  50دولــة.
وأضافــت باشــيليت :إن أكثــر مــن  11ألــف فــرد
مــن عائــات مقاتلــي داعــش األجانــب املشــتبَه
محتجزيــن يف مخيــم الهــول
بهــم مــا زالــوا
َ
ـرقي ســوريا.
شــما َل شـ ِّ
مواقف متباينة

قــد تســ ُهل معاجلــة مشــكلة عائــات داعــش
مــن حاملــي اجلنســية العراقيــة أو الســورية
يف إطــار مصاحلــة وطنيــة تتضمــن محاكمــة
املتو ِّرطــن منهــم يف جرائــم ،لكــن املشــكلة
األكثــر تعقيــدًا تكمــن يف عائــات الدواعــش
مــن غيــر العراقيــن أو الســوريني؛ إذ ترفــض
كثيــ ٌر مــن بلدانهــم اســتقبالهم.

منهــا تو ُّفــر إثبــات بــأنَّ أحــد الوالديــن أو ُر ِّبــي
اجلنســية ،وتو ُّفــر أدلــة قاطعــة علــى ذلــك،
كبقــاء أحــد الوالديــن ح ًّيــا .هــذه الشــروط
يص ُعــب تو ُّفرهــا آلالف األطفــال الذيــن ولــدوا
مــن زواجــات عابــرة للجنســيات ،وغيــر موثقــة
بعقــود زواج أو بهويــات ثابتــة لــأزواج ،وتبقــى
جنســيات هــؤالء ووثائقهــم األخــرى عصيــ ًة
علــى القوانــن الراهنــة ،ممــا يزيــد هــذا امللـ َّ
ـف
الشــائك تعقي ـدًا.

إن أزمــة عائــات داعــش جــزءٌ مــن أزمــة أكبــر
هــي عــودة مقاتلــي داعــش إلــى بلدانهــم بعــد
هزميــة التنظيــم وزوال دولتــه ،وتلــك مســأل ٌة
موضــع خــاف بــن احللفــاء الذيــن قاتلــوا
الرئيس
التنظيــم وأســقطوا دولتــه .وهــا هــو ذا
ُ
األمريكــي دونالــد ترمــب ،بعــد قــراره املفاجــئ
بقبــول عــودة الداعشــيني والداعشــيات
األميركيــن ،وأوالدهــم وبناتهــم ،طالــب
الــدول األو ُربيــة بــأن تفع ـ َل الشــيء نفســه مــع
مواطنيهــا الداعشــيني ،لكــن مواقــف هــذه
الــدول مــن عــودة مواطنيهــا الذيــن انخرطــوا
رافــض
يف صفــوف داعــش تباينــت بــن
ٍ
ٍ
ومؤيــد لهــا.
لعودتهــم ومتح ِّفــظ
أمــا أول دولــة أو ُربيــة اســتعادت مواطنيهــا
فهــي جمهوريــة شــمال مقدونيــا ،إذ أعــادت
ســبعة مقاتلــن وحاكمتهــم .وأمــا أملانيــا فقــد
أعلنــت أنهــا تــدرس جميــع اخليــارات املتاحــة
لعــودة املواطنــن األملــان ،وأفــادت وزارة
الداخليــة األملانيــة أنَّ ثلــث مواطنيهــا البالــغ
رجــح أنهــم انض ُّمــوا
عددهــم  ،1000الذيــن يُ َّ
إلــى التنظيــم يف العــراق والشــام منــذ العــام
 2013قــد عــادوا أدراجهــم ،وقــد حوكــم كثي ـ ٌر
منهــم وأُخضعــوا لبرامــج إعــادة تأهيــل.
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األجنبيــة إلــى ســجن تســفيرات ال ُّرصافــة،
حيــث أقيمــت محكمــ ُة مكافحــة اإلرهــاب.
وتسـلَّم العــراق  600امــرأة وطفــل مــن ســوريا

حملاكمتهــم يف العــراق ،وشــكلت احلكومــة
العراقيــة محكم ـ َة حتقيــق مركزي ـ ًة يف جانــب
ال َكـ ْرخ مــن بغــداد للنظــر يف قضاياهــم ،وأُط ِلــق
 100امــرأة وطفــل منهــم لعــدم ثبــوت األدلــة
عليهــم ،و ُر ِّحلــوا إلــى بلدانهــم ،علــى حــن
ينتظــر  500آخــرون نتائــج التحقيقــات معهــم.
ومــن احملتجزيــن أكثــر مــن  30امــرأ ًة وطفـ ًـا
يحملــون اجلنســية األميركيــة ،و 25امــرأ ًة
وطفـ ًـا مــن جنســية فرنســية ،و 18بريطان ًّيــا،
ً
َّ
أقــل مــن الدامنــارك
فضــا عــن أعــداد

وبرغــم التِمــاع بريــق أمـ ٍـل ملعاجلــة هــذه املشــكلة
متمثـ ًـا يف إجمــاع الــدول األو ُربيــة علــى ضــرورة
اســتعادة األطفــال دون ســنِّ العاشــرة ،إن تنفيــذ
هــذا اإلجمــاع لــم يـ َر النــور بعــد! فلــم يُســت َعد َّإل
القليـ ُل مــن األطفــال ،وتتح َّفــظ دو ُل أوروبــا علــى
أســماء وبيانــات عائــات تنظيــم داعــش ،وتضــع
ً
شــروطا علــى األطفــال الذيــن تســتعيدهم،
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قضايا
ويف باريــس قالــت وزيــرة العــدل الفرنســية :إن
أي إجــراء يف الوقــت الراهــن
فرنســا لــن تتخــذ َّ
الســتعادة الفرنســيني مــن مقاتلــي داعــش،
وأنهــا ســتعيد املقاتلــن علــى مبــدأ ( كل حالـ ٍـة
علــى ِحــدة) .وأعلنــت بلجيــكا أنهــا ســتطبق
نفســه علــى األطفــال البلجيكيــن مــن
املبــدأ َ
عائــات الدواعــش الذيــن تــراوح أعمارهــم
بــن  10و 18عا ًمــا .وتسـلَّمت تركيــا  188طفـ ٍـل
راوحــت أعمارهــم بــن تســعة أشــهر و18
ترفــض دول غربيــة كثيــرة اســتعادة األطفــال
حتولهــم إلــى
مــن أبنــاء الدواعــش؛ خشــية ُّ
مشــاريع متطرفــن يف املســتقبل ،وترفــض
أكثــر عــودة النســاء؛ ألن كثيـ ًـرا منهـ َّـن كـ َّـن
منخرطــات يف أعمــال إرهابيــة.
ســنة .وتس ـلَّمت روســيا وأوكرانيــا وأذربيجــان
وداغســتان ومقدونيــا والشيشــان  200طفــل
وامــرأة .وأعــادت فرنســا خمســة أيتــام
مــن أبنــاء املقاتلــن الفرنســيني ،واســتعادت
كازاخســتان  156طفــل .وبعــد عــودة 16
ومقتــل  27داعشـ ًّيا مــن السويســرينيُ ،ســئلت
وزيــرة العــدل والشــرطة يف سويســرا كاريــن
كيلّــر -ســوتر ،إن كان هنــاك أطفــا ٌل مــن
السويســريني املتورطــن يف هــذه القضيــة،
فأجابــت :نعــم ،نعتقــد أنــه يوجــد منهــم
أطفــال ،ولكــن األطفــال ليســوا بالضــرورة
ً
أطفــال ،فهنــاك فــر ٌق بــن األطفــال الصغــار
واألطفــال املراهقــن البالغــة أعما ُرهــم 15
عا ًمــا ،ونعــرف أن منهــم متشـدِّدين! وتطرقــت
الوزيــرة إلــى أحــوال بعــض النســوة الالتــي
التحقـ َن بداعــش يف ســوريا والعــراق قائلــة :إن
َ
ـجع َن الرجــال ..القضيــة
بعــض املتشـدِّدات يشـ ِّ
ليســت ســهلة ،وعلينــا النظــر إلــى كل حالــة
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علــى انفــراد.

معقدة
َّ
قضية

يبــرز التحــدي يف قضيــة عائــات داعــش
يف تعــدد أبعادهــا ،فمــن يتناولهــا مــن بُعدهــا
اإلنســاني كمــا تفعــل منظمــات حقــوق اإلنســان
َّ
حــل عــودة هــؤالء النســاء
الدوليــة يتبنَّــى
َّ
واألطفــال إلــى بلدانهــم بــا حتفُّــظ ،ومــن
يأخــذ يف االعتبــار األبعــاد األخــرى يُــدرك
مــدى تعقُّدهــا وصعوبــة الوصــول إلــى حلــول
ســريعة وناجحــة لهــا.
وتــكاد ُتمــع منظمــات حقــوق اإلنســان علــى
أن أطفــال الدواعــش ضحايــا أكثــر منهــم
الدوليــة
مجرمــون .وقــد دعــا رئيــس اللجنــة َّ
للصليــب األحمــر بيتــر ماوريــر إلــى الســماح
ملئــات مــن أطفــال مقاتلــي داعــش األجانــب
يف ســوريا بالعــودة إلــى بالدهــم ،ونـ َّـددت جــو
بيكــر مديــرة قســم حقــوق الطفــل يف منظمــة
(هيومــن رايتــس ووتــش) بحجــز األطفــال
املتهمــن باالنتمــاء إلــى داعــش ،وتعذيبهــم
ِّ
بغــض النظــر عــن مســتوى
ومحاكمتهــم
مشــاركتهم مــع هــذا التنظيــم .وأكــدت أنَّ هــذا
ـب ســلبية دائمــة
النهــج ظال ـ ٌم ،وســيخلق عواقـ َ
لكثيــر مــن هــؤالء األطفــال .وقالــت مديــرة
مكتــب ســوريا ملنظمــة (أنقــذوا األطفــال)
ســونيا كــوش :إنَّ جميـ َع هــؤالءِ األطفــال الذيــن
لديهــم روابـ ُ
ـط فعليــة أو متص ـ َّورة مــع داعــش
هــم ضحايــا هــذا الصــراع ،وكلما مكــث الطفل
أكثــر كان عرضـ ًة للتطــرف واإلرهــاب واعتنــاق
هــذا الفكــر ،وهــذا مــا يتطلــب اإلســراع يف
إجــراءات اســتعادتهم ،ودمجهــم يف املجتمعــات
اجلديــدة .وقالــت ليتــا تايلــور ،مســؤولة
احلــرب ضــد اإلرهــاب يف منظمــة (هيومــان
رايتــس ووتــش) :كان تنظيــم (داعــش) مــن أهــم
أولويــات األمــن القومــي الغربــي منــذ ســنوات،

لكــن اآلن بعــد أن فقــدت الدولــة أراضيهــا،
صــار التركيــز صع ًبــا علــى مــا يحــدث هنــاك،
ـهل لفــت االنتبــاه إلــى التهديــد بـ ً
وصــار سـ ً
ـدل
مــن االهتمــام باملشــكلة اإلنســانية.
لــو كان األمــر يســي ًرا كمــا تص ـ ِّوره منظمــات
حقــوق اإلنســان العامليــة ألمكــن التوص ـ ُل إلــى
حلــول ســريعة لهــذه القضيــة املعقَّــدة ،فــإن
ً
دول غربيــة كثيــرة ترفــض اســتعادةَ األطفــال
مــن أبنــاء الداعشــيني خشــي َة حتولهــم إلــى
مشــاريع متطرفــن يف املســتقبل .ويجــادل
رافضــو عــودة عائــات الدواعــش بأنــه
حتــى أولئــك الذيــن لــم يكونــوا مقاتلــن ل ـ َّوث
أعضــاء داعــش عقولهــم ،ومجــرد إقامتهــم
نوعــا مــن الدعــم
يف إقليــم داعــش شــ َّكل ً
والدعايــة للتنظيــم .ويذهبــون إلــى أنــه لــو
ٌ
ضغــط
أُعيــد األطفــال فــإن ذلــك ســيتبعه
إلعــادة غيــر املقاتلــن إلــى الوطــن ،ثــم ســتكون
املطالبــة باملقاتلــن أنفســهم.
عودتهــن
أمــا نســاء داعــش فــإن معارضــة
َّ
أشــ ُّد مــن معارضــة عــودة األطفــال؛ إذ
كــن منخرطــات يف
كثيــ ٌر مــن هــؤالء النســوة َّ
أعدهــا
أعمــال إرهابيــة فعليــة .وب َّينــت دراســة َّ
اخلبيــر يف شــؤون التط ـ ُّرف روس فرينيــت أن
ـوي لــدى هــؤالء النســوة،
اإلخــاص للقضيــة قـ ٌّ
كمــا هــو لــدى الرجــال متا ًمــا ،وأنهــن يع َمل ـ َن
مشــجعات لشــنِّ هجمــات إرهابيــة .وضــرب
ِّ
ً
فرينيــت مثــا بقصــة كتيبــة نســائية أسســها
التنظيــم لفــرض االلتــزام علــى النســاء
وإجبارهــن علــى منــط
بتعليمــات الشــريعة،
َّ
حيــاة ولبــاس معـ َّـن يف األراضــي التــي ســيطر
عليهــا التنظيــم يف ســوريا .وقــد ُســئل بضــع
نســاء مــن أصــل  600امــرأة منتميــات إلــى
الكتيبــة عــن ممارســاتهن ،فقُلــن إنهــن قمــ َن
بتعذيــب ســجناء يف أثنــاء خدمتهــن ،وإنهــن

اســتمتع َن مبــا فعلنــه! إن هــذه القناعــات تثيــر
هواجــس خـ ٍ
ـوف مــن أن تكــون هــؤالء النســاء
ً
ً
نبوعــا مســتم ًّرا يغــذي جيــا كامــا مــن
يَ ً
املتطرفــن.

علــى حــن يــرى آخــرون أن إعــادة توطــن

نســاء تنظيــم داعــش ودمجهــم يف املجتمــع
ٌّ
حــل
عبــر برامــ َج مكثفــة ورقابــة يقظــة
منوذجــي قابــل للتنفيــذ علــى أرض الواقــع،
وهــو مــا فعلتــه أملانيــا مــع املقاتــات وزوجــات

املقاتلــن العائــدات إلــى بالدهــن ،فــإن القضــاء

هنــاك يُصــدر أحكا ًمــا مخففــة ،وقــد يتســامح

مــع الزوجــات وال يخضعهــن للمحاكمــة إذا
ً
تورطــا مؤك ـدًا؛ ســع ًيا إلــى
لــم يكـ َّـن متو ِّرطــات
تتعــدد أبعــاد قضيــة عائــات داعــش ،فمــن
يتناولهــا مــن بعدهــا اإلنســاني فقــط ،كمــا
الدوليــة،
تفعــل منظمــات حقــوق اإلنســان َّ
يتبنــى حـ َّـل عودتهــم إلــى بلدانهــم بــا
حتفُّ ــظ ،ومــن يأخــذ يف االعتبــار األبعــاد
املتعــددة للقضيــة يــدرك مــدى تعقدهــا
وصعوبــة الوصــول إلــى حلــول ســريعة
وناجحــة لهــا.
ضمــان خــروج املشــتبه بهــن بحالــة أفضــل.
ويؤيــد ذلــك مــا كشــفته التحقيقــات مــع كثيــر

مــن احملتجــزات؛ إذ تبــن أنــه لســ َن كلهــن
(نســاء داعــش) ،وأن نســبة هــذه الفئــة مــن
النســاء بــن احملتجــزات قليلــة؛ إذ أظهــرت
اللقــاءات املســتمرة التــي ُتــرى معهــن أن

كثيــ ًرا مــن النســاء قــد ُغــ ِّرر بهــن ،أو أنهــن
أُجبــر َن علــى البقــاء مــع أزواجهــن ،ولــم يتمكـ َّـن
مــن الفــرار ،وال يحملـ َن أفــكا ًرا مؤيــدة للتنظيــم

ومناصــرة لــه.
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التحالف اإلسالمي
يصدر معجم مصطلحات اإلرهاب
أسرة التحرير

مهمــا يف املعاجلــات
تعــد املصطلحــات
ً
أساســا ًّ
العلميــة والفكريــة والثقافيــة ،بــل حتــى
السياســية واألمنيــة؛ إذ كثيـ ًـرا مــا تُبنــى الــرؤى
واألفــكار وتُوضــع ُ
اخلطــط والبرامــج علــى تلك

عنهــا ،وصــارت صناعــة املصطلحــات؛ وض ًعــا
ً
عمــا تنهــض بــه مراكــز
وتفســي ًرا ودراســ ًة

املصطلحــات .غيــر أن املصطلــح قــد يحمــل

البحــث واملؤسســات العلميــة الرصينــة،

غيــر وجــه مــن التأويــل والتفســير ،فيقــع
اخلاصــة يف دالالتــه ،فضـ ًـا عــن
اخلــاف بــن
َّ

يف ممارســات عمليــة قــد تُدخلهــا يف دائــرة

العامــة .ومــن هنــا باتــت دراســة املصطلحــات
َّ
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وحتديــد معانيهــا وبيــان دالالتهــا ضــرور ًة
معرفيــة يف عصرنــا احلاضــر ال مندوحــ َة

والدوائــر السياســية والقانونيــة ،قبــل الشــروع

االختــاف والنــزاع.

ومشــكلة اإلرهــاب يف العصــر احلديــث تظ َهــر
فيهــا أوضــ َح مــا تظهــر أهميــ ُة املصطلــح

وضــرورة حتريــر لفظــه حتريـ ًرا دقي ًقــا ،وبيــان
معنــاه بيا ًنــا قاط ًعــا جل ًّيــا ،مــع أن مصطلــح
ًّ
محــا
اإلرهــاب ومــا يتصــل بــه لــم يــزل

لالختــاف بــن الثقافــات والــدول ،والكِ يانــات
احملليــة واألمميــة.

ع
نف

إن اإلرهــاب ميثــل اليــوم ظاهــر ًة عامليــة ال

تختــص بعِ ــرق وال ملَّــة وال طائفــة ،فــكان ال
ُّ

والتقنيــة واإلعالميــة واملعلوماتيــة ،والعســكرية

مفســري
عــن احلــق ،الصــادرة عــن أهــواء
ِّ

معاجلاتنــا للموضوعــات املتصلــة بــه علــى

اإلرهابيــة واألفــراد املنتمــون إليهــا مــن

معانــي املصطلحــات يف كل تخصــص مبن ًّيــا
علــى أصــول ذلــك التخصــص وقواعــده؛
ليكــون التفســير علم ًّيــا دقي ًقــا.

بـ َّـد مــن أن نضــع مفاهيمــه واملفاهيــم املتعلقــة
بــه علــى ِ َ
املــك العلمــي دراســة ونقـدًا؛ لتكــون
أســاس علمــي وموضوعــي ســليم.
مبادرة رائدة

ولذلــك أخــذ التحالــف اإلســامي علــى عاتقــه
إطــاق مبــادرة تأسيســية رائــدة تضبط املســار
وحتــدد املعالــم العلميــة ألعمــال التحالــف،
بوضــع موســوعة أو معجــم علمــي موضوعــي
مختــص مبصطلحــات اإلرهــاب،
شــامل،
ٍّ
يحظــى باعتمــاد َدولــي وعاملــي ،ت َُســ ُّد بــه
ثُغــرة يف الدراســات املعاصــرة؛ الفتقــار
املكتبــات احملليــة والعامليــة إلــى مثلــه .واملرجـ ُّو
لهــذا العمــل أن يصيــر مرج ًعــا علم ًّيــا عامل ًيــا

يســهم يف بيــان املصطلــح الدقيــق يف مجــال
وبخاصــة للباحثــن يف الدراســات
اإلرهــاب،
َّ

الشــرعية والفكريــة واالجتماعيــة والعســكرية،
ولإلعالميــن

والتقنيــن،

واالقتصاديــن

املختصــن بدراســة متويــل اإلرهــاب.
وســيُعنى املعجــم عنايــ ًة فائقــة بجمــع كل مــا
يتصــل باإلرهــاب مــن مصطلحــات ،وحتريــر

ألفاظهــا حتريــ ًرا دقي ًقــا ،ووضــع تعريفــات
تفســرها تفســي ًرا
علميــة وموضوعيــة لهــاِّ ،

واألمنيــة .وقــام الفريــق بتت ُّبــع كل مــا أمكنــه
ُ
الوقــوف عليــه ممــا أصدرتــه املنظمــات
مؤلفــات أو منشــورات أو بيانــات ،وجمــع

مــا تضمنتــه مــن مصطلحــات .وكذلــك

تت َّبــع الفريــق مــا كتبــه الناقــدون لإلرهــاب
وجماعاتــه ،مــن دراســات وبحــوث ومقــاالت
تضمنتــه
ومنشــورات وبيانــات؛ الســتخراج مــا
َّ
ً
أيضــا مــن مصطلحــات.

وملــا كان هنــاك موســوعات ومعاجــم ومؤلفــات
مد َّونــة يف موضوعــات ذات صلــة مبوســوعتنا

بــد لفريــق العمــل مــن تت ُّبــع فهارســها
كان ال َّ

ثــم يُبنــي التفســير علــى املعنــى الشــائع
واملعتبَــر يف زماننــا ،ال علــى مــا كان مســتخد ًما
يف األزمنــة الغابــرة.
احترازات واجبة

وملــا كانــت مصطلحــات املوســوعة تعالج قضايا

ويف صياغــة املصطلحــات حــ َرص الفريــق
العلمــي علــى صياغتهــا صياغــة علميــة

السياســية واألمنيــة ،عنــد حتريرهــا حتريــ ًرا

مصطلحــات ميكــن أن تُــد َرج يف عملنــا.

موضوعيــة

دقيقــة

وواضحــة،

وعلــى

اختيــار املصطلــح املتســم باالنضبــاط
العلمــي واالختصــار واإلحــكام ،واختــار مــن

املصطلحــات املتعــددة ملع ًنــى واحــد (األلفــاظ
ً
واســتعمال ،مــع
شــيوعا
املترادفــة) أكثرهــا
ً

الصحــة والدقــة يف تأديــة املعنــى.
ويف تفســير املصطلحــات ُكلِّــف فريــ ٌق
متخصــص بالصياغــة ،ليتو َّلــى كل فــرد
ِّ

للمصطلــح يف غيــر محلــه .وســيجمع العمــل

موضوعيــة ســليمة وواضحــة ومحايــدة ،مــع

التعبيــر ،وبــن األعمــال املوســوعية يف بســط

املصطلــح ،والبيئــة الفكريــة والثقافيــة التــي

الدوليــة يف محاربــة اإلرهــاب.
اجلهــود َّ

والتــد ُّرج يف شــرح املصطلــح باســتعراض
التطــورات التاريخيــة الفكريــة التــي طــرأت

ســوء فهمهــا ،مــع االحتــراز مــن أيِّ توظيــف

تخصصــه؛ بــأن يصــوغ املعنــى بلغــة علميــة

بــن طبيعــة معاجــم املصطلحــات يف دقــة

االنطــاق مــن بيــان املعنــى اللغــوي للفــظ

األمثلــة والشــروح ومــا يفيــد القــارئ .وال ريــب
صــرح
مهمــة يف َ
أن هــذا العمــل ســيضيف لَبِنـ ًة َّ

نشــأ فيهــا ،أو التخصــص الــذي صــدر عنــه،

عليــه ،واختــاف دالالتــه يف أطــواره املختلفــة،

بالدراســات الشــرعية والفكريــة واالجتماعيــة،

التفــات إلــى املفاهيــم املغلوطــة املنحرفــة

املتســم بالصــدق واملوضوعيــة والعــدل ،دون

االحتــرازات الدينيــة والثقافيــة ،والتحفظــات

موضوع ًّيــا ســلي ًما ودقي ًقــا يجنبهــا مــا قــد

ميكــن أن يشــوبها مــن إيحــاءات ســلبية.
و ُكلِّــف أســاتذةٌ جامعيــون وباحثــون ذوو خبــرة
مــن عــدة دول لتحريــر هــذه املصطلحــات ،وقــد
أ ُّ
متــوا الصياغــة مــع املراجعــة األولــى ،وتخضــع
املوســوعة حال ًّيــا إلــى حلَقــات نقــاش تُــدرس

فيهــا هــذه املصطلحــات وتُراجــع مراجعــ ًة
رســل العمــل عنــد متامــه إلــى
جماعيــة .وسيُ َ
عــدد مــن العلمــاء وكبــار األســاتذة املختصــن
للحكــم عليــه ،ولتقوميــه وجتويــده؛ ليكــون مؤهـ ًـا
إلصــدار نســخة نهائيــة منــه ميكــن اعتمادهــا.
هــذا ،وجتـ ُدر اإلشــارة إلى أن املوســوعة تشــتمل

علــى أربعــة أقســام رئيســة وفــق مجــاالت
عمــل التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة
اإلرهــاب ،ففيهــا مصطلحــات اجلانــب الفكــري،
ومصطلحــات اجلانــب اإلعالمــي ،ومصطلحــات
اجلانــب املالــي (متويــل اإلرهــاب) ،ومصطلحات
اجلانــب العســكري .وســتصدر املوســوعة
باللغــات الثــاث املعتمــدة يف التحالــف؛ العربيــة

واإلنكليزيــة والفرنســية .وست َ
ُنشــر علــى أوســع
ِنصــات اإلعالميــة التابعــة للتحالف.
نطــاق يف امل َّ
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منهجــا علم ًّيــا
وضــع التحالــف ملبادرتــه هــذه
ً

إلــى أن اســتق َّر معنــاه وفــق الشــائع اليــوم،
مــع بيــان معنــاه وفــق الفهــم الصحيــح

املختصــن
عمــل مــن أســاتذة اجلامعــات
ِّ

اصطالحــات الثقافــات يف العصــور املختلفــة،

باللغــات املختلفــة؛ الســتخالص مــا فيهــا مــن

يؤدي إلى
واضحــا ينفــي عنهــا كل مــا ميكــن أن
َ
ً

ســديدًا ،وخُ طــة عمليــة دقيقــة ،فأنشــأ فريــق

تفســيرات شــتَّى
وإذا تنازعــت املصطلــ َح
ٌ
وجــب مراعــاة اختــاف األزمــان؛ الختــاف

بــد مــن مراعــاة
تتســم باحلساســية ،كان ال َّ

فيــه صياغــ َة تفســير املصطلحــات ضمــن

ُخطة عملية

تلــك املصطلحــات ومقاصدهــم .ويكــون بيــان
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تنف
يــذ
عمل
ياتهــا
اإلجر
اميــة ،مســتهدفة إلحـاق أكبــر
ق
ـ
ـدر
م
ـ
ـن
ال
خس
ـ
ـائر
ف
ـ
ـي
ال
ـ
ـد
ول والمجتمعـات وإيقــاع
أكبــر
عــدد مــن القتلــى والجرحــى
الم
دني
يــن
و
الع
ســ
كري
ين
علــى حــد ســواء وجــذب
االهتمـ
ـام اإلعالمــي ألعمالهــا اإلجر
امي
ـ
ـة؛
لب
ـ
ـث
ا
لرع
ـ
ـب
و
نش
ـ
ـر
الفــزع فــي المجتمع ـات
المســتهدفة.
ومــن أبــرز هــذه التكتيــكات:
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عمليات
التفجير

عمليات
التفجير

هــو التكت
يــك األكثــر اســتخدا ًما وشــ ً
يوعا يف اجلر
ائــم
والع
مليـ
ـات
وثما
نــن
بجــ
روح معظمهــا خ
اإلرهابيــة
طيــرة .وتعرضــت الصومــال يف شــهر
يف العالــم ،وذلــك لعــدة أسـباب مــن أ
همه
ـ
ـا:
أن
ـ
ـه
ا
ألس
ـ
ـل
وب
ف
براي
ـ
ـر
ل
سلس
ــلة تفجيـرات منهــا
الــذي مينــح ا
تفجيــر سـيارة ملغومــة قـرب فنــدق
لفرصــة الكافيــة لإلرهابــي إلكمــال
ا
لعم
ليــة
ب
نجـ
ـاح،
مــن
فنــ
ادق
العاصمــة أســفر عــن خمســن قت ً
مــع متكنــه مــن ا
يــا ،وأكثــر مــن 130
النس ـحاب مــن مســرح اجلرميــة دون
القب
ـ
ـض
علي
ـ
ـه
ً
ج
ريح
ـ
ا
.
وش
ـ
ـه
دت إحـدى األسـ
أو اكتشــافه .ف ً
واق التجاريــة يف مدينــة كويتــا عاصمة
ضــا عــن أن هــذا األســلوب يتميــز
بجــ
ذب
انت
بــاه
إقلي
ـ
ـم
بلو
شس
ـ
ـتان يف شــهر أبريـ
اجلماهيــر
ـل تفجيـ ًرا اجنلــى عــن مقتــل عشـرين
ووســائل اإلعـام ،وهــذا مطلــب مهــم
تس
ـ
ـعى
إل
ـ
ـى
حت
قيق
ـ
ـه
شــ
خص
ا،
و
ً إصابــة  48بجــر
التنظيمــات
وح .ويف ذات الشــهر وقــع تفجيــر يف
اإلرهابيــة ،مــع حتقيــق هدفهــا يف ال
قتــل
وال
تدم
يــر،
ِ
س
ـ
ـري
النكا
كان
هــو األعنـ َ
ـف هــذا
العــام ،إذ أودى بحيــاة  215شـخصاً،
ونشــر اخل ـوف والرعــب بــن النــاس.
و
إص
ابــة
500
آخريــن يف
وقــد كشــف مؤ
ثمانــي هجمــات نفذهــا اإلرهابيــون.
شــر اإلرهــاب العاملــي ()GTI 2018
أن
69
٪
مــن
و
مــع
أن
تف
جيــرات التنظيمـ
الهجمــات ال
ـات اإلرهابيــة تســتهدف املدنيــن
تــي شــنها تنظيــم داعــش يف مختلــف
منا
طــق
الع
الــم
وال
عس
ـ
ـكر
يني
علــى الس ـواء ،إال
كانــت بواســطة ت
أن تكتيــك تلــك التنظيمــات يختلــف
فجيــرات ،أســفر  ٪ 80منهــا عــن حال
ـ
ـة
وف
ـ
ـاة
واح
ـ
ـدة
ف
يمــا
بين
هــا،
بــل يختلــف يف
علــى األقــل.
التنظيــم الواحــد بــن وقــت وآخــر يف
وأســفرت هــذه الهجمــات عــن مقتــل
7
ً
238
ش
ـ
خص
ا
.
التر
كيــز
ع
لــى
اســتهداف املدن
وكانــت األشـكال
يــن أو العســكريني ،فحركــة طالبــان
التاليــة األكثــر شـيوعاً هــي عمليــات
ا
الس
ـ
ـت
يالء
عل
ـ
ـى
مث
ـ
ـا
حول
ـ
ـت
التركيــز مــن اله
الرهائــن واالغتيــا
جمــات علــى املدنيــن ،إلــى الهجمــات
الت ،التــي ش ـكلت  ٪ 12مــن هجمــات
داع
ـ
ـش
يف
ع
لــى
ا
لشــ
رطة
وأفــراد اجليــش
عــام ،2017
فقتلــت  2419شــخصاً مــن أفــراد
وأســفرت عــن مقتــل  988ش ـخصاً.
ا
لشــ
رطة
وا
جليــش يف عــام 17
وقــد شــهد
 ،20مقارنــة بـــ  1.782شــخصاً يف
العالــم يف النصــف األول مــن العــام
ا
جلــ
اري
9
201
ال
عــام
ال
ســا
بق.
عمليـ ٍ
ـات إره ً
ابيــة كثيــرة بأســلوب االغتيــال بال
تفج
يــر،
و
وص
ــف
كمــا
جنــم
عــن تركيــز تفجيــ
مراقبــون هـ
رات طالبــان املتزايــد علــى اجليــش
ـذا العــام بأنــه عــام الدمــاء واالغتيــا
الت.
فالت
فجي
ـ
رات
ان
خفــ
اض
ك
بيــر يف عــدد القت
واحلــوادث اإلرهابيــة ضربــت ً
لــى مــن املدنيــن الذيــن حصدتهــم
دول كثيــرة كانــت الفل ِّب
ــن
أول
هــا،
إذ
تف
جيــ
رات
طال
بــان مــن  1223قتيــ ً
تعرضــت مطلــع
ا عــام  2016إلــى  548قتيــ ً
ا
العــام اجلــاري لتفجيريــن يف جنو
بــي
البــ
اد
ِّ
راح
ع
ـ
ـام
17
.20
بعــد أن انخفضــت
ضحيتَ
الهجمــات علــى املدنيــن ،مــن 254
همــا أكثــر مــن عشــرين شــ ً
خصا ،وأصيــب أ
كثــر
مــن
وا
حــد
هجو
م
ــا
يف
ً
عــام 6
 201إلــى  138هجومــاً عــام .2017
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تكتيكات

االختطاف
واحتجاز
الرهائن

االختطاف واحتجاز
الرهائن
وهــو تكتيــك آخــر يســتهدف يف أغلــب
األحيــان الشــخص َّيات املهمــة؛ البتــزاز ذويهــم

سياســ ًّيا أو مال ًّيــا ،وأمــا خطــف األطفــال
فقــد بــدا ظاهــرة فاشــية وبلــغ عــدد األطفــال
َ
املختطفــن قرابــة ثمانيــة ماليــن طفــل يف

أنحــاء العالــم .ولــكل تنظيــم إرهابــي أهدافــه
مــن األســلوب ،كاســتخدام األطفــال يف تنفيــذ

مهمــات مختلفــة ،منهــا ترويــج املخــدِّرات أو
نقلهــا ،وكــذا اســتغاللهم جنســ ًّيا ،إضافــة

إلــى جتنيدهــم وتدريبهــم علــى حمــل الســاح
واســتخدامه يف عمليــات إرهابيــة ،واشــتهر
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بذلــك تنظيــم جيــش الــرب األوغنــدي الــذي
اختطــف يف عمليــة واحــدة 216
شــخصا،
ً

مــن بينهــم  45طف ـ ً
ا يف عــام  .2016وذكــرت
منظمــات حكوميــة أن هــذا التنظيــم خطــف

أكثــر مــن  60ألــف طفــل خــال  27عا ًمــا،
ويشــكل األطفــال مــا بــن  11و 15عامــا نســبة

 ٪ 80مــن أعضــاء جيــش الــرب ،ويبلــغ عــدد
هــؤالء األطفــال بحســب تقديــرات منظمــة

اليونيســيف أربعــن ألــف طفــل مجنّــد.
ووفقــا ملركــز مكافحــة اإلرهــاب
 ،باتــت عمليــات اخلطــف

أحــد مصــادر التمويــل الرئيســة جلماعــة
بوكوحــرام مثــل اختطــاف  276طالبــة مــن

مدرســة يف نيجيريــا يف أبريــل .2014
ومــع أن بوكــو حــرام منــذ تأسيســها حصلــت

علــى القســم األكبــر مــن أموالهــا مــن جماعــات
محليــة قريبــة منهــا ،إال أنــه مــع مــرور الوقــت

أوجــدت مصــادر دخــل أخــرى؛ ففــي شــهر
أبريــل  2013حصلــت علــى مــا يــوازي 3.15

مليــون دوالر أميركــي مــن مفاوضــن فرنســيني
وكمبوديــن عقــب حتريــر  7رهائــن فرنســيني

كانــوا قــد اختطفــوا يف الكاميــرون.
وقــد ســجل العــام اجلــاري حــاالت احتجــاز

كثيــرة ،منهــا قيــام أحــد املســلحني مــن تنظيــم
تجــر
داعــش باحتجــاز عــدة رهائــن يف َم َ

مبدينــة تريــب
جنوبــي غــرب فرنســا ،وقــد
َّ
حتصــن اإلرهابــي يف املتجــر حتــى متكن أفراد

الشــرطة مــن قتلــه بعــد أن أجهــز علــى ثالثــة
أشــخاص وأصــاب أربعــة آخريــن بجــروح .ويف

نفــس اليــوم احتجــز أحــد املســلحني رهائـ َن يف
بلــدة بالنيــاك جنوبـ َّـي فرنســا ،وجــرى تبــادل

إلطــاق النــار بينــه وبــن الشــرطة أســفر عــن
جــرح عــدد مــن املواطنــن.

اإلرهاب العائلي
ويف مواجهــة ال
ضربــات التــي تتلقاهــا اجلماعــات اإلرهابيــة جلــأت بعضهــا إلــى تكتيــك
(اإلرهــاب
العائلــي) حيــث يقــوم أفــراد عائلــة واحــدة أو أقــارب بتنفيــذ العمــل اإلرهابــي.
وأكــدت التقاريـ
ـر الدوليــة أن أكثــر مــن ربــع املقاتلــن األجانــب يف ســوريا والعــراق كانــت لهــم
صــات قرابــة
بدرجــات مختلفــة مــع املتطرفــن هنــاك .ومــن األمثلــة علــى هــذا التكتيــك
اإلرهابــي مــا ح
ــدث يف إندونيســيا يف مايــو  ،2018حيــث قامــت أســرة إندونيســية مكونــة

مــن ســتة أفــراد
(أب-أم-أبنــاء) باسـتهداف ثــاث كنائــس مبدينــة (سـورابايا) ممــا تســبب يف
مقتــل  12شـ ً
ـخصا وإصابــة  40آخريــن .ويف اليــوم التالــي للهجــوم نفــذت أســرة أخــرى مكونة
مــن خمســة
أفــراد هجو ًمــا انتحار ًّيــا اســتهدف مق ـ ًّرا للشــرطة أوقــع عشــرات اجلرحــى.
كمــا شــهدت
أوروبــا والواليــات املتحــدة األميركيــة قبــل عــدة ســنوات عــد ًدا مــن العمليــات

الهجمات
المسلحة

كذلــك شــهد عـ
ـدد مــن الــدول العربيــة عــدة حــاالت مــن (اإلرهــاب العائلــي) ،ففــي يوليــو
 ،2015أعلنــت
الســلطات الســعودية القبــض علــى  3أشــقاء كانــوا علــى صلــة بالهجــوم
االنتحــاري الـ
ـذي اســتهدف مســج ًدا للشــيعة يف الكويــت ،وأدى إلــى ســقوط عشــرات القتلــى
واجلرحــى.
ومتكنــت قــوات مكافحــة اإلرهــاب بتونــس يف فبرايــر  2016مــن القبــض علــى
 3إرهابيــن أشـ
ـقاء (فتــاة وشــابان) ،كان أحدهــم مصا ًبــا بطلــق نــاري يف منطقــة ســجنان
بواليــة بنــزرت شــمال البــاد.
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ومــن تكتيــكات التنظيمــات اإلرهابيــة
قيامهــا بهجمــات مســلحة ،ســواء
اســتهدفت املدنيــن أو رجــال األمــن،
أو أحيــا ًء ومد ًنــا بأكملهــا واحتــال
أجــزاء كبيــرة منهــا .ومــا أكثـ َر الهجمــات
املســلحة التــي وقعــت علــى أيــدي
تنظيمــات إرهابيــة .يف الصومــال نفــذت
حركــة الشــباب هجومــن مــن أكبــر
عشــرين هجو ًمــا إرهاب ًيــا يف عــام ،2017
ومتكنــت مــن تنفيــذ  17هجو ًمــا
ناجحــا
ً
أســفرت عــن مقتــل عشــرة أشــخاص
أو أكثــر يف كل هجــوم .ووجهــت حركــة
الشــباب أكثــر هجماتهــا إلــى األهــداف
احلكوميــة ،يليهــا املواطنــن العاديــن.
ورغــم ذلــك ،فقــد كانت الهجمــات األكثر
دمويــة مــن حركــة الشــباب موجهــة ضــد
أهــداف جتاريــة ،أحدهــا أودى بحيــاة
 588شــخصاً .ويف أفغانســتان كانــت
الهجمــات املســلحة والتفجيــرات أكثــر
التكتيــكات التــي تســتخدمها حركــة
طالبــان شـ ً
ـيوعا ،حيــث شـ ّكلت  ٪ 54مــن
جميــع عملياتهــا.

التــي نفذهــا أبنـ
ـاء أســرة أو عائلــة واحــدة ،ففــي أبريــل عــام  2013شــهدت الواليــات املتحــدة
تفجيــر ماراثـ
ـون بوســطن ،الــذي نفــذه الشــقيقان جوهــر وأســفر عــن مقتــل  3أشــخاص،
وإصابــة 264
آخريــن ،وشــهدت فرنســا هجو ًمــا إرهاب ًّيــا علــى صحيفــة (شــارلي إيبــدو) يف
ينايــر
 ،2015قــاده األخــوان كواشــي؛ وأســفر عــن مقتــل  12شـ ً
ـخصا وإصابــة  11آخريــن.

53

تكتيكات

الذئاب المنفردة

تلقــت التنظيمــات اإلرهابيــة ضربــات
موجعــة طــوال الســنوات املاضيــة ممــا
أثــر علــى بنيتهــا التنظيميــة وقدرتهــا علــى

تنفيــذ هجمــات جماعيــة فاضطــرت للجــوء
إلــى تكتيــك الهجمــات الفرديــة علــى أيــدي

مــن يســمون (الذئــاب املنفــردة) .ويوصــف
تعبيــر (الذئــاب املنفــردة) علــى أنــه تكتيــك
تســتخدمه اجلماعــات والتنظيمــات
اإلرهابيــة عنــد عــدم قدرتهــا علــى العمــل

يف ســاحة معينــة بســبب صعوبــة اختراقهــا،
فتقــوم بتوجيــه وإرســال معلومــات لشــخص
أو مجموعــة غيــر مرتبطــن بهــا تنظيميــاً،

ولكــن متأثريــن بهــا فكريــاً أو عقائديــاً
ليقومــوا بتخطيــط وتنفيــذ العمليــات
اإلرهابيــة نيابــ ًة عنهــا وباالعتمــاد علــى

مواردهــم الذاتيــة .ويــرى باحثــون غربيــون
أنّ هــذا التكتيــك سيشـ ّكل املوجــة اخلامســة

مــن ظاهــرة اإلرهــاب العامليــة.
وقــد كشــف تقريــر البوليــس األوروبــي لعــام
 2019أن جميــع الهجمــات التــي نفذهــا

تنظيــم داعــش والقاعــدة وأتباعهمــا يف
أوروبــا كانــت هجمــات فرديــة نفذهــا مــن
يُطلــق عليهــم (الذئــاب املنفــردة).
و أهم هذه الهجمات ما يلي:

 اســتهداف املقيــم الدامناركــي يف الريــاضعــام .2014

 تفجيــر ماراثــون مدينــة بوســطن األمريكيةعام .2014

 محاولــة فاشــلة لتفجيــر ســيارة مفخخــةيف ســاحة (تاميــز ســكوير) يف مدينــة
نيويــورك عــام .2010

 قيــام الرائــد يف اجليــش األميركــي نضــالحســن بفتــح النــار يف قاعــدة فــورت هــود
العســكرية علــى زمالئــه ،وقتــل  13شــخصاً

عــام .2009
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بال لون
وال دين!
د .أحمد بن ضيف الله القرني*

نائب رئيس املعهد الدولي للدراسات اإليرانية.

العدد األول  -نوفمبر 2019

اخلطــر الرئيــس الــذي يواجه العالم اإلســامي
اليــوم بعــد حتــدي التنميــة يكمــن يف بــروز
ظاهــرة اإلرهــاب وانتشــارها ،باعتبارهــا عــد ًّوا
لإلنســانية واملجتمعــات املتحضــرة علــى مــدى
العصــور واألزمــان ،وســوف يســتمر يف الصــراع
مــع التنويــر والتحديــث ،مــا لــم نعمــل علــى
تطويــر إجمــاع إســامي وعاملــي للقضــاء عليــه.
ومــن املهــم بدايــة التذكيــر بــأن اإلرهــاب ليــس
بعــض
ظاهــر ًة إســامية كمــا يــر ِّوج لهــذا
ُ
متعصبــي الغــرب ،بــل هــو ظاهــرة قدميــة قِ ـ َدم
إنتاجــا وطن ًّيــا أو
الصــراع واحلــرب ،ســواء كان
ً
عابـ ًرا للقوميــة واألوطــان .لقــد أصبــح اإلرهــاب
قــاد ًرا علــى ضــرب أي دولــة بدرجــة عنــف غيــر
مســبوقة ،ولديــه القــدرة للتخطيــط والتنفيــذ
جلرائمــه علــى مســت ًوى عاملــي ،وميتلــك فعاليــة
يف نشــر الرعــب لــم يســبق أن حازتهــا قبــل ذلــك
أي مــن املجموعــات اإلرهابيــة َطــوال التاريــخ،
ٌّ
وهــو مــا يســتلزم تعاو ًنــا َدول ًّيــا وثي ًقــا وجــا ًّدا
وف ًقــا إلســتراتيجية َدوليــة ومبــادرات فاعلــة
مدعومــة مــن الــدول األعضــاء يف هيئــة األمم
املتحــدة.

ُوجــد اإلرهــاب بأشــكال متعــددة قبــل ألفَي ســنة
علــى أقــل تقديــر ،كمــا يقــول الســفير الدكتــور
علــي عــواض عســيري يف مؤ َّلفــه «مكافحــة
اإلرهــاب ودور اململكــة العربيــة الســعودية يف
احلــرب عليــه» ،الــذي أشــار فيــه إلــى أن جــذور
اإلرهــاب وأصولــه تعــود إلــى (الســيكاري) ،وهي
نشـ َ
جماعــة يهوديــة متز ِّمتــة ِ
ـطت أثنــاء االحتــال
الرومانــي للشــرق األوســط يف القــرن امليــادي
األول .و(الســيكا) يعنــي اخلنجــر الصغيــر الــذي
كان يقتــل بــه اليهــو ُد املتطرفــون مــن يرت ـ ُّد عــن
الديانــة اليهوديــة ،وينفــذون بــه حكــم اإلعــدام؛
إلرســال رســائ َل لليهــود كيــا يتعاونــوا مــع
هــؤالء املرتدِّيــن ،وهــو نفــس مــا تفعلــه األجيــال
اجلديــدة مــن اإلرهابيــن مــن خــال أســلوب
الطعــن الــذي زادت معدالتــه أخي ـ ًرا.
وقــد تبلــورت كلمــة «إرهــاب» ونتجــت عــن
«ممارســة محـ َّـددة جلــأت إليهــا الــدول األوربيــة
يف أواخــر القــرن الثامــن عشــر ،واســتهدفت عــن
ســابق قصــد ترهيــب املواطنــن ،ومنــع الفوضــى،
واحلفــاظ علــى النظــام .وبأســلوب أكثــر حتديـدًا،
دخــل التعبيــر الئحــة مفــردات املعجــم يف أثنــاء
الثــورة الفرنســية؛ إذ اسـتُخلص مــن حكم اليعاقبة
بقيــادة مكســيمليان روبســبير يف مــا ُعــرف باســم
(حكــم اإلرهــاب) ســنة .1794 - 1793
وقــد م َّثلــت مســألة إيجــاد تعريــف نظــري
ـري
واحــد لإلرهــاب
هاجســا شــغل العقــل البشـ َّ
ً
علــى مــدى عقــود مــن الســنني ،ولــم نصــل إلــى
املقدمــة
تعريــف شــامل؛ إذ اختلفــت التعاريــف َّ
بــن التعاريــف الرســمية للــدول ،وتعاريــف
َّ
الدوليــة ،وتعاريــف األكادمييــن،
املنظمــات َّ
حتــى تلــك التــي قدمتهــا األمم املتحــدة .لكــن
هنــاك تعري ًفــا قــد أميــل إليــه لألكادميــي
أليكــس بــي ،وهــو (اإلرهــاب :أســلوب لبــثِّ
الشــعور بالقلــق بواســطة تكــرار العمــل العنيــف،
يســتخدمه فــر ٌد أو جماعــة ،أو عناصــ ُر تابعــ ٌة
لدولــة خفيــة أو شــبه خفيــة ،ألســباب جنائيــة أو
خاصــة ،إذ ال تكــون األهداف املباشــرة
سياســية َّ
هــي األهـ َ
ـداف الرئيســة ،ويتــم اختيــار الضحايــا
عشــوائ ًّيا أو عم ـدًا .وقــد يكــون مــن األســاليب
اإلرهابيــة اإلكــراه والدعايــة وبــث الرســائل).
يف أجــزاء مــن اخلطــاب الغربــي يُ َ
نظــر إلــى
اإلرهــاب واإلســام علــى أنهمــا وجهــان

لعملــة واحــدة! وهــذا االعتقــاد اخلاطــئ
الدولــي الرســمي
ســببه شــح ُن بعــض اإلعــام َّ
وغيــر الرســمي لعقــول اجلماهيــر ووِ جدانهــم
بحــوادثَ
ٍ
وحــوارات فضائيــة تضــع الديــن
اإلســامي يف دائــرة الشــك بأنــه مصـدِّر الفكــر
واملفجــر! ولكــن يف الواقــع،
املتشــدد واملتطــرف
ِّ
ويف العصــر احلديــث فقــط ،شــاهدنا حــوادثَ
كثيــر ًة لــم يكــن اإلســام طر ًفــا فيهــا .إن أســوأ
عمــل إرهابــي وقــع قبــل  11مــن ســبتمبر كان
مرتكبــه تيموثــي ماكفــي ،وهــو متعصــب ُمعـ ٍـاد
للحكومــة األمريكيــة .وكذلــك فــإن طائفــة
أوم شــيزيكيو التــي أطلقــت غــاز الســارين يف
متــرو أنفــاق طوكيــو عــام  1995ال َعالقــة لهــا
باإلســام.
فجــر
ويف ثمانينيــات القــرن العشــرين
َّ
الســيخ طائــرة إيرانديــا فقتلــوا
املتط ِّرفــون ِّ
 300شــخص .ويف القــرن العشــرين قتــل هتلــر
وســتالني وشــارون أعــدا ًدا كبيــرة مــن البشــر،
ومــا إرهــاب اجليــش اجلمهــوري األيرلنــدي،
َّ
ومنظمــة إيتــا ،وهــي اجلنــاح العســكري حلركــة
الباســك االنفصاليــة يف إســبانيا يف ســبعينيات
القــرن العشــرين ،واأللويــة احلمــراء يف إيطاليــا،
عنَّــا ببعيــد.
َ
إذن لــم يكــن الديــن وحــ َده املســ ِّوغ لإلرهــاب،
فمنــذ بدايــات القــرن العشــرين وحتــى
ثمانينياتــه تز َّيــا اإلرهــاب بــرداء االشــتراكية
والثوريــة ومناهضــة االســتعمار ،ورداء االثنــي
القومــي ،واإلرهــاب اليمينــي واليســاري،
ً
مثــا
والفاشــي والســيخي .ففــي إســرائيل
يتحمــل أتبــاع احلاخــام مئيــر كاهانــا مســؤولية
القيــام باألعمــال اإلرهابيــة املســ َّماة «العدالــة
ضــد الفلســطينيني يف الضفــة
الســاهرة»
َّ
الغربيــة يف مواق ـ َع كاحلــرم اإلبراهيمــي ،الــذي
ـخصا مــن املصلِّــن.
أ َّدى إلــى مقتــل ثالثــن شـ ً
يقــول جوزيــف نــاي« :ليــس اإلرهــاب جديــدًا،
وال عــد ًّوا وحيــدًا ،بــل هــو طريقــة للنــزاع
موجــودة منــذ زمــن طويــل .فقــد كان عنصــ ًرا
ثاب ًتــا ،ليــس يف الشــرق األوســط فقــط ،بــل يف
إيرلنــدا الشــمالية وإســبانيا وجنــوب إفريقيــا.
ولــم تكــن أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر
إال تصعيــدًا حــا ًّدا ومفاج ًئــا لظاهــرةٍ عم ُرهــا
عمــر الزمــن».
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مقاربات عسكرية وأخرى ناعمة
د .محمد عارف العظامات*

األرد ُّن علــى مــدار العقــود الثالثــة
تحمــل
ُ
بحكــم موقعــه الجغرافــي فــي عيــن العاصفــة؛ َّ
ـات الثقيلـ َـة لحالــة الفوضــى والصــراع التــي شــهدها وال يــزال يشــهدها
الماضيــة التبعـ ِ
ـاح العنــف واإلرهــاب التــي
ـول منــه وال قــوة ريـ َ
هــذا اإلقليــم الملتهــب ،واســتقبل بــا حـ ٍ

ً
الســامة .وكغيــره مــن دول
حاملــة معهــا بــذور التطــرف
تهــب مــن الشــرق والغــرب
َّ
ُّ

الهجمــات اإلرهابيــة التــي اســتهدفت أمنــه
الجــوار العربــي ،تعــرض األردن لكثيــر مــن
َ

الهجمــات ازدادت حـ َّـد ًة مــع ظهــور “تنظيــم داعــش” وتمــدده
واســتقراره ،إال أن هــذه
َ

ـتقطب
وانتشــاره بالقــرب منــه ،فاســتطاع هــذا الزائــر البغيــض بســهولة ويســر أن يسـ
َ
األردنِّ ــي لتنفيــذ ُخططــه القائمــة علــى اإلكــراه والعنــف والتوحــش.
بعــض الشــباب
ُ
عــددا مــن المقاربــات العســكرية والناعمــة
وفــي المقابــل انتهجــت الدولــة األردنيــة
ً
ـات ملموسـ ًـة بوضــوح.
لمواجهــة التهديــد اإلرهابــي ،حققــت نجاحـ ٍ

باحث مختص يف اإلرهاب والتطرف ،املؤسس واملدير السابق للمركز األردني ملكافحة التطرف الفكري.
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مجلة التحالف

المقاربة األمنية العسكرية

منــذ انــدالع األزمــة الســورية يف
عــام  ،2011تابعــت املؤسســات
السياســية واألمنيــة األردنيــة
متابعــ ًة حثيثــة األوضــا َع يف
ســوريا ،ويف الســنوات الثــاث
األولــى امتنــع األردن عــن
االنخــراط املباشــر يف امللــف
الســوري ،واكتفــى باالهتمــام
اخلــاص
بامللــف اإلنســاني
ِّ
بالالجئــن الســوريني .لكــن منــذ
عــام  2014حــدث تداخــ ٌل بــن

انفــرد األردن يف مواجهــة
خطــر تنظيــم "داعــش"
بتطويــر مــا يســمى ب ـ "سياســة
الوســادات" بإقامــة شــبكة
عالقــات أمنيــة واجتماعيــة مــع
العشــائر واألطــراف املؤثــرة يف
غربــي العــراق وجنوبــي ســوريا؛
إلضعــاف التنظيــم وحرمانــه
مــن احلاضنــة الشــعبية.

ومــع وضــوح شــخصية التحالــف
الدولــي حملاربــة "تنظيــم داعــش"
َّ
الــذي ضــم أكثــر مــن  60دولــ ًة
بقيــادة الواليــات املتحــدة يف
أغســطس  ،2014عقــب توجيــه

ضربــات عســكرية ملواقــع التنظيــم
يف العراق وسوريا ،لم يجد األردن
بديـ ًـا عــن املشــاركة الفعليــة بــه؛
فشــاركت طائـــرات ســاح اجلـــ ِّو
األردنــي منـــذ  23ســبتمبر 2014
إلــى جانــب الواليــات املتحــدة
ودول أخــرى بتنفيــذ غــارات جويــة
ضــد األهــداف احليويــة لداعــش
يف مناطــق انتشــاره يف الرقــة
وديــر الــزور والبوكمــال واحلســكة
وغيرهــا ،للقضــاء علــى مقاتلــي

العدد األول  -نوفمبر 2019

بــدأت ســطور القصــة األردنيــة
احلديثــة مــع اإلرهــاب يف بدايــة
األلفيــة احلاليــة ،عندمــا أحبطــت
األجهــزة األمنيــة األردنيــة
ً
مخططــا اســتهدف مواقــ َع
ٍ
وشــخصيات سياســي ًة
ســياحي ًة
وأجنبيــة ،وأُعلــن حينئــذ عــن
شــخصا،
اعتقــال ثالثــ َة عشــ َر
ً
فيهــم عراقــي وجزائــري كانــوا
قــد خاضــوا التجرِ بــة األفغانيــة
يف ســابق أيامهــم .ثــم انتقلــت
صفحــات القصــة إلــى اغتيــال
األمريكــي لورنــس فولــي موظــف
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة عــام  2002يف ع َّمــان
َّ
علــى يــد خليــة تابعــة لتنظيــم
القاعــدة .وصـ ً
ـول إلــى مــا يُعــرف
بقضيــة "اجليوســي" ،عندمــا
ً
مخططــا لهجــوم
أحبــط األمــن
كيمــاوي واســع يف أبريــل مــن عــام
 2004اســتهدف مبنــى املخابــرات
والســفارة األمريكيــة يف
العامــة،
ِّ
ع َّمــان ،ومبنــى رئاســة الــوزراء،
وضبطــت قــوى األمــن عشــرين
ط ّنًــا مــن املتفجــرات الكيماويــة
تــودي حــال
التــي كان ميكــن أن
َ
انفجارهــا بعشــرات اآلالف بــن
قتيــل وجريــح.
ويف عــام  2005اكتمــل الفصــل
األول مــن القصــة عندمــا
وقعــت ثالثــة اعتــداءات إرهابيــة
متزامنــة باســتخدام أحزمــة
ناســفة ،اســتهدفت ثالثــة فنــاد َق
عمــان ،أســفرت عــن
يف وســط َّ
شــخصا وإصابــة
مقتــل 57
ً
املئــات ،وأعلــن تنظيــم القاعــدة
يف العــراق بزعامــة أبــي مصعــب
الزرقــاوي تبنيَــه للعمليــة ،التــي
صنَّفتهــا اجلهــات األمنيــة
األردنيــة ضمــن أضخــم العمليــات

يف تاريــخ األردن وأخطرهــا.
أدرك األردن يف وســط هــذه
الزوبعــة اإلرهابيــة التــي اجتاحــت
العالــم أنــه ليــس مبنـ ًأى عــن خطــر
املنظمــات اإلرهابيــة وشــرورها،
ومــا لبــث أن التقــط أنفاســه
حتــى بــدأت املوجــة الثانيــة مــن
الهجمــات اإلرهابيــة الداعشــية.
أمــا الفصــل الثانــي مــن قصــة
األردن مــع اإلرهــاب فــكان عنوانــه
األبــرز إعــدام الطيــار األردنــي
معــاذ الكساســبه حر ًقــا ،علــى يــد
تنظيــم "داعــش" اإلرهابــي عــام
 2015بطريقــة بشــعة حرقــت
مــق الوِ جــدان األردنــي بشــتى
ب ُع ٍ
أطيافــه .ثــم شــهد عــام 2016
أحدا ًثــا متواليــة ،منهــا :استشــهاد
ضابــط مــن القــوات املســلحة
األردنيــة إثــر اقتحــام منــزل تقطنه
خليــة مرتبطــة بتنظيــم "داعــش"
شــمالي اململكــة،
يف مدينــة إربــد
ِّ
ُقتــل فيــه ســبعة أعضــاء مــن
اخلليــة املســلحة عنــد االشــتباك،
واعتُقــل آخــرون .ثــم استشــهاد
ســبعة جنــود مــن القــوات املســلحة
وجــرح أربعــ َة عشــ َر آخريــن إثــر
اســتهدافهم بســيارة مفخخــة
أُرســلت مــن اجلانــب الســوري
يف املنطقــة احلدوديــة الركبــان.
ثــم سلســلة عمليــات يف الكــرك،
إذ أطلــق إرهابيــون يف شــهر
ديســمبر  2016النــار يف قلعــة
الكــرك التاريخيــة ،فأســفر عــن
قتــل عشــرة أشــخاص ،منهــم
ســبعة رجــال أمــن وســائحة
كنديــة ،وإصابــة  34آخريــن،
وتابعــت األجهــزة األمنيــة منفــذي
العمليــة وأجــرت مداهمــة ملنزل يف
حتصــن
ـمالي محافظــة الكــرك
َّ
شـ ِّ
فيــه أفــراد مــن اخلليــة؛ أدت

إلــى استشــهاد أربعــة مــن رجــال
األمــن وقــوات الــدرك ،وإصابــة
 11آخريــن ،وإلقــاء القبــض علــى
مطلــوب وقتــل آخــر.
وكانــت خامتــة الفصــل الثانــي
يف االعتــداء اإلرهابــي الواقــع
عــام  ،2018حــن قامــت خليــة
داعشــية مدربــة بتفجيــر اســتهدف
دوريــ َة أمــن يف مدينــة الفحيــص
مبحافظــة البلقــاء دون ســقوط
ضحايــا ،أعقبتــه مواجهــة مســلحة
مــع خليــة إرهابيــة مبدينــة الســلط
مركــز احملافظــة ،استشــهد فيهــا
 5عناصــر أمــن و ُقتــل  3مســلحني،
وأُلقــي القبــض علــى  5آخريــن،
ً
فضــا عــن عشــرات املصابــن.
ومــع مشــاركة آالف الشــباب
األردنــي يف جبهــات القتــال
الســورية والعراقيــة ،وعــدم وجــود
رؤيــة واضحــة ملصيرهــم ،أو
ترتيبــات عمليــة لعودتهــم؛ تبقــى
فصــول قصــة اإلرهــاب يف األردن
قابلــ ًة للزيــادة ،وهــذا مــا فــرض
علــى الدولــة األردنيــة أن تتبنــى
إســتراتيجي ًة شــاملة ،قــادرة علــى
مواجهــة التحديــات التــي قــد
تظهــر يف املســتقبل القريــب أو
البعيــد.

األزمتــن العراقيــة والســورية
بفعــل امتــداد ســيطرة "تنظيــم
داعــش" اإلرهابــي علــى مســاحات
شاســعة يف العــراق وســوريا،
وإعــان قيــام دولــة "اخلالفــة
اإلســامية" ذات الطمــوح اجلامــح
بالتوســع والتمــدد لتشــم َل دول
اإلقليــم والعالــم .بنــا ًء علــى هــذه
التطــورات أصبــح األردن مــن أكثــر
الــدول الواقعــة حتــت تهديــد هــذا
التنظيــم ،بفعــل املوقــع اجلغــرايف
احملــاذي للعــراق وســوريا.
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التنظيــم وتدميــر مراكــزه القياديــة
والتدريبيــة ،ومناطــق تزويــده
ومخــازن أســلحته ومعداتــه.
وقــدم األردن الدعــم االســتخباري
واللوجســتي ألطــراف التحالــف
الدولــي؛ بتوفيــر املنشــآت
َّ
والقواعــد العســكرية واملطــارات
الالزمــة لتنفيــذ الضربــات
علــى مواقــع التنظيــم يف ســوريا
والعــراق ،وم َّثلــت القواعــد اجلويــة
األردنيــة قاعــدةَ االنطــاق
الرئيســة للطائــرات األمريكيــة
والبريطانيــة والفرنســية يف ضرب
أهــداف التنظيــم يف ســوريا،
وقامــت األجهــزة االســتخبارية
األردنيــة بتبــادل املعلومــات مــع
دول التحالــف عــن حتــركات
قيــادات التنظيــم وأعضائــه.
وانفــرد األردن يف مواجهــة خطــر
"تنظيــم داعــش" بتطويــر مــا
يســ َّمى بـــ "سياســة الوِ ســادات"،
وذلــك بإقامــة شــبكة َعالقــات
أمنيــة واجتماعيــة مــع العشــائر
غربــي
واألطــراف املؤثــرة يف
ِّ
العــراق وجنوبـ ِّـي ســوريا؛ إذ عمــل
األردن منــذ متــدد التنظيــم يف
العــراق علــى تطويــر َعالقاتــه
مــع العشــائر الســنِّية يف األنبــار
واســتمالتهم؛ بهــدف إضعــاف
التنظيــم وحرمانــه مــن احلاضنــة
الشــعبية التــي يتمتــع بهــا هنــاك،
وإقامــة حاجــز كبيــر أمــام
طموحــات التنظيــم بالتوســع
علــى حســاب األراضــي األردنيــة.
وقــدم األردن دع ًمــا اســتخبارات ًّيا
وتدريب ًّيــا للحكومــة العراقيــة يف
حربهــا علــى التنظيــم.
وعلــى صعيــد ســوريا ،أســس
ٍ
القــات متينــ ًة مــع
األردن َع
العشــائر واألطــراف املؤثــرة
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جنوبــي ســوريا ،وقــام ببنــاء
يف
ِّ
حتالفــات هنــاك مــن شــأنها أن
تســه َم يف تعزيــز دور اجليــش
احلــر ،والتحكــم مبجريــات
العمليــة العســكرية يف حــوران،
ويف إضعــاف حضــور تنظيــم
"داعــش" وجبهــة النصــرة يف تلــك
املناطــق ،وعمــل علــى توســيع
دائــرة حتالفاتــه لتشــمل ريــف
ديــر الــزور واملنطقــة الشــرقية يف
ســوريا احملاذيــة ملخ َّيــم الركبــان
حيــث كان "تنظيــم داعــش".
وأثبتــت سياســة الوســادات
جناحهــا يف توفيــر شــروط مهمــة
حلمايــة األمــن الوطنــي األردنــي.
ولقناعــة األردن بأهميــة الــدور
الروســي يف ســوريا ،ويف مســ ًعى

ووف ًقــا لهــذا االتفــاق أُوقــف
إطــا ُق النــار علــى طــول خطــوط
التمــاس ،مبوجــب اتفــاق قــوات
احلكومــة الســورية والقــوات
املرتبطــة بهــا مــن جانــب ،وقــوات
املعارضــة الســورية املســلحة
مــن جانــب آخــر .وتكمــن أهميــة
ـض
االتفــاق بأنــه خطــوة نحــو خفـ ٍ
دائــم للتصعيــد يف جنوبـ ِّـي ســوريا،
ينهــي األعمــال ال َعدائيــة ويعيــد
االســتقرار ويســمح بوصــول
املســاعدات اإلنســانية إلــى هــذه
املنطقــة املهمــة يف ســوريا .ويف
أواخــر أغســطس  2017أعلــن ٌّ
كل
مــن األردن وروســيا تفعي ـ َل مركــز
ع َّمــان ملراقبــة اتفــاق وقــف إطــاق
النــار يف جنوبـ ِّـي ســوريا ،مبدينتَــي

إلقامــة مناطــق "خفــض التصعيــد"
علــى احلــدود األردنيــة الســورية،
انفتــح األردن علــى الطــرف
الروســي بالتنســيق مــع الواليــات
املتحــدة؛ إليجــاد ترتيبــات يف
جنوبــي ســوريا تخــدم األمــن
ِّ
الوطنــي األردنــي ،ووصــل األردن
يف يوليــو  2017إلــى اتفــاق مــع
الواليــات املتحــدة وروســيا علــى
ترتيبــات لدعــم وقــف إطــاق
غربــي ســوريا.
النــار يف جنــوب
ِّ

درعــا والقنيطــرة ،ودعــ َم عمليــة
إيصــال املســاعدات اإلنســانية
إلــى املناطــق اجلنوبيــة.
المقاربة الناعمة

كانــت رســالة ع َّمــان أولــى
املقاربــات الفكريــة التــي انتهجتهــا
الدولــة األردنيــة يف محاربــة
مفصــل
اإلرهــاب ،وهــي بيــان
َّ
أصــدره امللــك عبــد اهلل الثانــي يف
التاســع مــن نوفمبــر عــام 2004
بهــدف إيضــاح جوهــر اإلســام

الســمحة
احلقيقــي وبيــان صورتــه َّ
البعيــدة عــن الغلــ ِّو والتطــرف.
وتؤكــد رســالة ع َّمــان قدســي َة
حيــاة اإلنســان ،وعــدم جــواز
االعتــداء علــى املدنيــن املســاملني
وممتلكاتهــم ،موضحـ ًة أن األعمال
اإلرهابيــة التــي يقــوم بهــا بعــض
املســلمني مخالفــة جلوهــر
اإلســام احلقيقــي .وتعـزِّز رســالة
ع َّمــان وتدعــم القواســم املشــتركة
منهجــا
بــن أتبــاع األديــان ،وتقــدم
ً
للحــوار فيمــا بينهــم يُفضــي إلــى
مزيــد مــن التقــارب والتفاهــم.
منهاجــا
وتُ َعــد رســالة ع َّمــان
ً
دعو ًّيــا ســو ًّيا يقــوم علــى اللــن
بعيــدًا عــن التشــدد والغلــو.
وانبثــق عــن رســالة ع َّمــان حــوا ٌر
إســامي داخلــي بــن مختلِــف
علمــاء املســلمني؛ أنتــج اتفا ًقــا
علــى ثــاث نِقــاط رئيســة ُعرفــت
مبضامــن رســالة ع َّمــان ،وتتعلــق
بتحديــد تعريـ ٍـف للمســلم يف إطــار
املذاهــب واملــدارس املختلفــة التــي
اتفــق العلمــاء علــى أن أتباعهــا
مســلمون ال يجــوز تكفيرهــم،
والعنايــة باملشــتركات بــن هــذه
املذاهــب التــي تتفــق كلهــا يف
أصــول الديــن وينحصــر اختالفهــا
يف الفــروع ،مــع تأكيــد ضــرورة
عــدم جــواز التصــدي لإلفتــاء
املؤهلــن أو ادعــاء
مــن قِ َبــل غيــر َّ
مذاهــب
االجتهــاد واســتحداث
َ
جديــدة أو فتــاوى تخالــف قواعــد
الشــريعة وثوابتهــا.
أمــا مبــادرة "كلمــة ســواء" فقــد
كانــت ثانــي املقاربــات الفكريــة
التــي ســعت إلــى نشــر ثقافــة
الوئــام والســام بــن الشــعوب
واألديــان ،وهــي مبــادرة صــاد َق
عليهــا علمــاء مســلمون بــارزون

وبعــد أقــل مــن شــهر علــى إطــاق
املبــادرة تبنَّتهــا األمم املتحــدة
باإلجمــاع ،ليصبــح أول أســبوع
مــن شــهر فبرايــر أســبو َع الوئــام
بــن األديــان .وتقــوم فكــرة أســبوع
الوئــام بــن األديــان علــى العمــل
الرائــد ملبــادرة كلمــة ســواء ،وعلــى
مفاهيــم حــب اهلل وحــب اجلــار
وحــب اخليــر ،ويوفــر ســنو ًّيا علــى
أي ُمقاربــة فاعلــة ملواجهــة
اإلرهــاب يجــب أن تســتند إلــى
ركيزتــن أساســيتني :فه ـ ـ ـ ـ ـ ــم
طبيعتــه وجــذوره الفكـ ـ ـ ــرية،
وخلفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته السيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسية
واالقتصاديــة واالجتماعيـ ـ ـ ـ ــة،
والعنايــة بالبعديــن األمنــي
والفكــري يف مواجهــة اإلرهــاب
معــا.
يف آن ً
نص ـ ًة إلثبــات قــوة
مــدار أســبوع مِ َّ
نشــاط مجموعــات حــوار األديــان
والن َّيــات احلســنة.
أخيـ ًرا ،أعـ َّـدت احلكومــة األردنيــة
يف عــام  2014خُ طــة وطنيــة
ملواجهــة التطــرف يف إثْــر متــدد
التطــرف واإلرهــاب يف املنطقــة
والعالــم ،وخاصــة "تنظيــم

داعــش" اإلرهابــي الــذي بلــغ
انتشــاره الــذروة يف عــام .2014
وقــد حــددت اخلطــة مســؤوليات
الــوزارات واملؤسســات املختلفــة
يف حتقيــق مكافحــة ناجعـ ٍـة للغل ـ ِّو
والفكــر املتطــرف .وأكــدت اخلطــة
أن مواجهــة التطــرف والغلــو
الفكــري تتطلــب جهــو ًدا مشــتركة
تشــمل َّ
كل اجلوانــب املتعلقــة بهــذه
الظاهــرة؛ دين ًّيــا وثقاف ًّيــا وتربو ًّيــا
واجتماع ًّيــا واقتصاد ًّيــا وسياسـ ًّيا.
وحــددت اخلطــة الوطنيــة ملكافحة
التطــرف ثالثــ َة ُ
أطــر رئيســ ًة
ٍ
مرتكــزات للمعاجلــة الفكريــة
لثقافــة التطــرف؛ اإلطــار األول:
إرســاخ ثقافــة دينيــة إســامية
صحيحــة منطلقــة مــن مقاصــد
الســمحة
الشــريعة اإلســامية
َّ
التــي جــاءت حلفــظ املقاصــد
اخلمســة األساســية التــي تضمــن
َ
للبشــر حتقيـ َق الســعادة يف الدنيــا
واآلخــرة ،وهــي :حفــظ الديــن،
والنفــس ،والعقــل ،والنســل،
واملــال .واإلطــار الثانــي :إشــاعة
ثقافــة مجتمعيــة تقــوم علــى
التعدديــة السياســية ،واحتــرام
احلريــات العامــة واحلقــوق
املدنيــة .واإلطــار الثالــث :إرســاء

قيــم التســامح وقبــول اآلخــر،
عبــر املؤسســات املعنيــة بالتربيــة
والتوجيــه جمي ًعــا ،مثــل :وِ زارة
التربيــة والتعليــم ،وِ زارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي ،وِ زارة
واملقدســات
األوقــاف والشــؤون
َّ
اإلســامية ،وِ زارة الثقافــة،
املؤسســات الشــبابية واإلعالميــة،
َّ
ودائــرة اإلفتــاء.
ختامــا ،ميكــن القــول :إن أي
ً
ُمقاربــة فاعلــة ملواجهــة ظاهــرة
اإلرهــاب ،يجــب أن تســتن َد
إلــى ركنــن أساســيني؛ األول:
فهــم طبيعــة اإلرهــاب وجــذوره
الفكريــة ،واخللفيــات السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي
تقــف وراء نشــأته ،مقرونــة بقــراءة
دقيقــة واعيــة لظاهــرة اإلرهــاب
علــى املســتوى الوطنــي ،فــإن ذلــك
يســاعد يف وضــع خُ طــط واقعيــة
ملكافحــة التنظيــم .والثانــي:
تأكيــد البعــد الفكــري واألمنــي
والعســكري يف مواجهــة اإلرهــاب
يف ٍآن م ًعــا ،مــع مراجعــة اخلطــط
واملبــادرات الوطنيــة املســتندة إلــى
مدعمــة ببرامــج
املصالــح الوطنيــة َّ
عمــل مدروســة وأدوات تقييــم
واضحــة.
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برعايــة مؤسســة آل البيــت
امللكيــة للفكــر اإلســامي ،تهــدف
إلــى حتديــد ُم َ
نطلــق مشــترك
للحــوار وال َعالقــات بــن املســلمني
واملســيحيني .وجــاءت املبــادرة عبر
رســالة مفتوحــة ر َّد فيهــا ثمانيــ ٌة
وثالثــون مــن علمــاء املســلمني يف
أكتوبــر  2006علــى كلمــة البابــا
"بندكتــوس الســادس عشــر"،
حتــدث فيهــا العلمــاء مــن جميــع
فئــات املســلمني بصــوت واحــد
عــن التعاليــم احلقيقيــة لإلســام.
وبعــد مــرور عــام ،قــام العلمــاء
بتوســيع رســالتهم ،فاجتمــع مئــ ٌة
وثمانيــة وثالثــون عاملًــا مــن جميــع
املذاهــب واملــدارس الفكريــة
اإلســامية ليعلنــوا الوثيقــ َة التــي
حتمــل العنــوان "كلمــة ســواء بيننــا
وبينكــم" تناولــت القاســم املشــترك
بــن املســيحية واإلســام .ويف
ســبتمبر ُ 2007قدمــت الصيغــة
النهائيــة للوثيقــة يف املؤمتــر
الــذي عقدتــه األكادمييــة امللكيــة
التابعــة ملؤسســة آل البيــت امللكيــة
للفكــر اإلســامي بعنــوان "احلــب
يف القــرآن الكــرمي" ،برعايــة
امللــك عبــد اهلل الثانــي ،واتفــق
املشــاركون يف املؤمتــر علــى أن
القاســم املشــترك بــن الديــن
اإلســامي والديــن املســيحي
الــذي يعـ ُّد القاعــدةَ املُثلــى للحــوار
حــب اهلل وحــب
والتفاهــم هــو:
ُّ
اجلــار وحــب اخليــر.
ويف ســبتمبر  2010أطلــق امللــك
عبــد اهلل الثانــي مبــادرة "أســبوع
الوئــام بــن األديــان" أمــام
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة؛
لتشــجيع النــاس عمو ًمــا والشــباب
خصوصــا ،علــى تبنِّــي املبــادئ
ً
النبيلــة للتســامح والتعايــش.
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تقنية

اإلرهاب
السيبراني

يهدد العالم
خطر ِّ
عبدالستار عبدالرحمن*

أدت التطــورات التقن َّيــة التــي شــهدتها وســائل
االتصــال احلديثــة إلــى دخــول اإلرهــاب
ِحقبـ ًـة جديــدة ،وأســهمت يف إعــادة النظــر
يعــد يقتصــر علــى
يف أشــكاله احلاليــة؛ فلــم ُ
منطــه التقليــدي الــذي ميكــن الوصــول
إليــه واســتهدافه ،ولكنــه بــات عابـ ًـرا للحــدود
واألوطــان علــى نحــو يصعــب الســيطرة عليــه
بغلــق احلــدود أو تأمينهــا .لقــد صــار اهتمــام
اجلماعــات اإلرهابيــة منص ًّبــا علــى انتشــار
الفكــرة ،وجتنيــد العناصــر عبــر اإلنترنــت ،بــل
انتقلــت معســكرات التدريــب مــن عالــم الواقــع
إلــى العالــم االفتراضــي ،فلــم ي ُعــد يشــترط
تدريــب األفــراد يف معســكر بأحــد الكهــوف أو
قمــم اجلبــال ،بــل يكفــي للعنصــر اجلديــد أن
يحصــل علــى التدريــب ومــا يحتــاج إليــه مــن
معلومــات مــن املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة
باجلماعــات اإلرهابيــة.
صحفي وباحث.
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لقــد تغيــرت خُ طــط اإلرهــاب وأدواتــه
املســتخ َدمة مبــرور الوقــت ،والح يف األفــق
شــبح اإلرهــاب اإللكترونــي (الســيبراني)،
الــذي يســتهدف فيــه اإلرهابيــون البُنــى
التحتيــة للــدول ،وأنظمــة معلوماتهــا،
اإلرهــاب
وقواعدهــا العســكرية .فمــا
ُ
ـرص مواجهتــه
اإللكترونــي ،ومــا مخاطــره وفـ ُ
والتغلــب عليــه؟
اإلرهاب اإللكتروني

يف الثمانينيــات امليالديــة ،صــاغ بــاري
كولــن  ،Barry Collinزميــل أبحــاث أول يف
معهــد األمــن واالســتخبارات يف كاليفورنيــا،
مصطلـ�ح "اإلرهـ�اب اإللكترونـ�ي " �Cyber
 terrorismيف إشــارة إلــى التقــاء الفضــاء
اإللكترونــي واإلرهــاب .ويف عــام ،1998
نشــر املشــروع العاملــي للجرميــة املنظمــة
التابــع ملركــز الدراســات اإلســتراتيجية

والدوليــة يف واشــنطن  CSISتقري ـ ًرا بعنــوان
َّ
"جرائــم اإلنترنــت واإلرهــاب اإللكترونــي
واحلــرب اإللكترونيــة :جتنــب حــدوث ووترلــو
إلكترونيــة" ‘Cybercrime, Cyberterrorism
�and Cyberwarfare: Averting an Elec

 ،’tronic Waterlooكان أو َل مســاهمة رئيســة
يف هــذا املجــال.
ومــع أن اإلرهــاب اإللكترونــي (الســيبراني)
أصبــح شــائ ًعا يف الســنوات األخيــرة ،وبــات
الدولــي ،وال
خطــ ًرا كبيــ ًرا علــى الصعيــد َّ
سـ َّيما مــع التطــور الســريع لتقن َّيــات االتصــال،
واالعتمــاد املتزايــد للبشــر علــى (اإلنترنــت)
ووســائل التواصــل االجتماعــي ،ليــس
هنــاك تعريــف عاملــي متفــق عليــه لإلرهــاب
اإللكترونــي! فقــد تعــددت تعريفاتــه مــا بــن
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي األمريكــي،
ووِ زارة الدفــاع األمريكيــة ،وحلــف الناتــو،

وغيرهــا مــن املؤسســات ومراكــز البحــوث
املعنيــة ،حتــى زاد عددهــا علــى  27تعري ًفــا،
القاســم املشــترك بينها جمي ًعا هو أن اإلرهاب
اإللكترونــي يُ َعــد النقطــة التــي يتقاطــع فيهــا

يلوح يف األفق شــبح اإلرهاب اإللكتروني
(الســيبراني) ،الــذي يســتهدف فيــه
اإلرهابيــون ال ُبنــى التحتيــة للــدول،
وأنظمـ ـ ـ ـ ــة معلومـ ـ ـ ــاتها ،وقواعده ـ ـ ـ ـ ـ ــا
العســكرية.
اإلرهــاب مــع الفضــاء اإللكترونــي ،وهــو
يختلــف عــن اجلرائــم اإللكترونيــة ،كســرقة
البيانــات ،واالحتيــال املصــريف ،وغيرهــا.
وسيلة إعالم عالمية

ميثــل الفضــاء اإللكترونــي عنصــ َر جــذب
مه ًّمــا للتنظيمــات اإلرهابيــة علــى اختــاف
أنواعهــا وتبايــن أفكارهــا؛ نظــ ًرا ملــا يتيحــه
لهــا مــن وســيلة إعــام عامليــة هــي يف الوقــت
نفســه ســاح خطيــر فاتــك .ويعــ ُّد تنظيــم
"داعــش" اإلرهابــي أكثــ َر التنظيمــات تهديــدًا
لســامة اإلنترنــت؛ باســتخدامها يف الدعايــة
والتجنيــد والتمويــل وجمــع املعلومات ،وتنســيق
الهجمــات اإلرهابيــة ،وحشــد املتعاطفــن مــن
مختلِــف بقــاع العالــم .وعمــل التنظيــم علــى
جتنيــد جيــش إعالمــي متخصــص باإلعــام
اإللكترونــي ،يعمــل حتــت أســماء مختلفــة.
وهنــاك عوامــل تُغــري التنظيمــات اإلرهابيــة

الفضــاء الســيبراني عنصــر جــذب مهــم
للتنظيمــات اإلرهابيــة علــى اختــاف
أنواعهــا وتبايــن أفكارهــا ،نظـ ًـرا ملــا
يتيحــه لهــا مــن وســيلة إعــام عامليــة،
هــي يف الوقــت نفســه ســاح خطيــر
فا تــك.

.Caliphate Hacker Group
ومتكنــت مجموعــة مــن القراصنــة التابعــن
لـــتنظيم داعــش يف الســنوات األخيــرة مــن
اختــراق بعــض مواقــع الشــابِكة لتشــويهها،
ونشــر الدعايــة املتطرفــة ،مثــل مواقــع وزارة
الصحــة البريطانيــة ،والشــرطة املاليزيــة
امللكيــة ،واخلطــوط اجلويــة املاليزيــة ،وشــبكة
التلفــزة الفرنســية  TV5واحملطــات التابعــة
لهــا ،والقيــادة املركزيــة العســكرية األمريكيــة.
ِصنفان متداخالن

نظـ ًرا لعــدم وجــود تعريــف دقيــق ومتفــق عليــه
ملفهــوم اإلرهــاب اإللكترونــي ،يتداخــل ِصنفــان
مختلفــان لهــذا اإلرهــاب همــا :اإلرهــاب
اإللكترونــي اخلالــص ،واإلرهــاب اإللكترونــي
الهجــن.
أمــا النــوع األول اإلرهــاب اإللكترونــي
بالهجمــات املباشــرة علــى
اخلالــص ،فيتعلــق
َ
البنيــة التحتيــة الســيبرانية للضحيــة ،مثــل:
احلواســيب والشــبكات ،واملعلومــات املخزَّنــة
فيهــا؛ لتحقيــق أهــداف مختلفــة ،كإفســاد
وظائــف أنظمــة املعلومــات ،وإتــاف أو تدميــر
األصــول االفتراضيــة واملاديــة ،وحجــب
املواقــع اإللكترونيــة ،وتعطيــل احليــاة اليوميــة
باســتهداف البنيــة التحتيــة التــي تُــدار بأجهــزة
حاســوبية ،كتلــك املتعلقــة باملرافــق الطبيــة،
والبورصــات ،والنقــل ،واألنظمــة املاليــة ،وغيــر
ذلــك.
وأمــا النــوع الثانــي اإلرهــاب اإللكترونــي
الهجــن ،فيشــير إلــى اســتخدام اإلرهابيــن
للفضــاء اإللكترونــي يف مختلِــف أنشــطتهم،
ومــن أبــرز مناذجــه:
 - 1الدعايــة واحلــرب النفســية .علــى ســبيل
املثــال :لتنظيــم "داعــش" ســب ُع وكاالت
إعالميــة ،إضافــة إلــى  37مكت ًبــا إعالم ًّيــا
يف بلــدان مختلفــة .ولتنظيــم "القاعــدة" ذرا ٌع
إعالميــة باســم (ســحاب) .Sahab
 - 2التواصــل اآلمــن .وذلــك بهــدف إرســال
رســائ َل مشــفرةٍ أو إخفــاء املعلومــات
للمناقشــات الســرية ،وتخطيــط الهجمــات
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باســتخدام اإلرهــاب اإللكترونــي ،منهــا
أنــه ميكــن تنفيــذه مــن أي مــكان يف العالــم،
وال يلــزم أن يكــون الفاعــل يف موقــع العمــل

اإلرهابــي؛ إذ تتوافــر علــى نطــاق واســع
وصــات اإلنترنــت الالزمــة لتنفيــذ الهجــوم
باســتخدام أي هاتــف محمــول حديــث.
الهجمــات اإللكترونيــة علــى
وال تعتمــد ســرعة
َ
ســرعة وصلــة اإلنترنــت التــي يســتخدمها
املهاجــم ،بــل ميكــن اســتغالل الســرعة العاليــة
لوصلــة اإلنترنــت التــي تســتخدمها احلواســيب
التــي تتعــرض للهجــوم .ذلــك أن (الفيروســات)
وغيرهــا مــن البرمجيــات املؤذيــة ميكــن أن
تنتشــر بأعلــى ســرعة ممكنــة دون احلاجــة
إلــى مزيــد مــن التدخــل مــن املهاجــم.
وميكــن إبقــاء األعمــال املرتكبــة عبــر الشــابِكة
مجهولـ َة املصــدر ،وغيــر قابلــة القتفــاء أثرهــا
وتت ُّبعهــا ،عــن طريــق ِخ ْدمــات جتهيــل املصــدر
ومــا شــابهها مــن تقنيــات التمويــه؛ كاســتخدام
حواســيب مســيطر عليهــا عــن طريــق
القرصنــة .ويضــاف إلــى ذلــك أن وســائل
اإلثبــات ال َّر ْقميــة ميكــن تزييفهــا عمـدًا .ويزيــد
ـاض
مــن اإلغــراء باإلرهــاب اإللكترونــي انخفـ ُ
تكلفــة اإلنترنــت ،وكثــرة األهــداف التــي ميكــن
قصدهــا واختيــار مهاجمتهــا ،وكثيــر مــن تلــك
األهــداف قــد ال يتمتــع بحمايــة كافيــة.
يف ظــل هــذه املغرِ يــات ســارعت مختلِــف
اجلماعــات اإلرهابيــة واملتطرفــة إلــى امتــاك
مواقــع علــى (اإلنترنــت) ،وبخاصــة شــبكات
التواصــل االجتماعــي ،وبعضهــا ميتلــك أكثــر
مــن موقــع وبأكثــر مــن لغــة ،مــن أجــل التعريــف
بالتنظيــم وتاريخــه ومؤسســيه وأنشــطته،
وخلفياتــه السياســية واالجتماعيــة ،وأهدافــه
الفكريــة والسياســية ،وأحــدث األخبــار،
ومهاجمــة خصومــه مــن املفكريــن والعلمــاء،
ومــن احلكومــات واألجهــزة األمنيــة.
ً
مثــا دعــم قدراتــه
إن تنظيــم داعــش
اإللكترونيــة بدمــج أذرعــه (الســيبرانية)
مثــل" :اخلالفــة الشــبح" ،Ghost Caliphate
و"جيــش أبنــاء اخلالفــة" Sons Caliphate
 ،Armyو"جيــش اخلالفــة الســيبراني" The
 ،Caliphate Cyber Armyو"كالشــينكوف
األمـ�ن اإللكترونـ�ي " �Kalashnikov E-Secu
 rityفيمــا ُســمي (مجموعــة قراصنــة اخلالفــة

الســيبرانية املتحــدة)

The United Cyber
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تقنية
والتنســيق لهــا ،كمــا يف حادثــة مقتــل كاهــن
فرنســي يف نورمانــدي يف يوليــو  ،2016حيــث
تلقــى قتلتُــه توجيهاتهــم عبــر الشــابِكة.
 - 3جتنيــد أعضــاء جــدد .الحــظ تقريــ ٌر
الدوليــة  FATFعــام
ملجموعــة العمــل املالــي َّ
 2015أن الشابِكة باتت األداةَ األكثر استخدا ًما
للتجنيــد ودعــم التنظيمــات اإلرهابيــة.
 - 4التدريــب .بنشــر أدلــة التدريــب التــي
الهجمــات وتصنيــع
تشــرح كيفيــة شــنِّ
َ
املتفجــرات ،يف املواقــع اخلاصــة بالتنظيمــات.
 - 5جمع التبرعات.
 - 6جمــع املعلومــات عــن األهــداف البشــرية
احملتملــة.

يف اجل ِّــو تســتهدف محطــات الكهربــاء وتــؤدي
إلــى احتراقهــا وتدميرهــا الكامــل.
ويف ورقــة بعنــوان (مســتقبل اإلرهــاب
الدوليــة
اإللكترونــي) أُلقيــت يف (النــدوة َّ
الســنوية احلاديــة عشــرة لقضايــا العدالــة
قــدم الباحــث بــاري كولــن قائمــ ًة
اجلنائيــة) َّ
مرعبــة بأعمــال اإلرهــاب اإللكترونــي احملتملة
التــي تهــدد مســتقبل البشــرية أبرزهــا:
 الوصــول عــن بُعــد إلــى أنظمــة التحكــممبصانــع احلبــوب ،وتغييــر مســتويات مك ِّمــات
احلديــد ،لإلضــرار بصحــة املســتهلكني.
 إجــراء تعديــات عــن بعــد يف معالــج حليــبالرضــع.
األطفــال ،لإلضــرار بصحــة األطفــال
َّ
الدولية
 تعطيــل املصــارف واملعامــات املالية َّوالبورصــات ،إلفقــاد النظــام االقتصــادي
الثقــة فيــه.

تعطيــل االتصــاالت والتشــويش عليهــا،
والتنصــت علــى املكاملــات ،وبــث معلومــات
ُّ
مضللــة ،وتقليــد األصــوات ،وبخاصــة أصــوات
القــادة العســكريني إلصــدار أوامــر خطيــرة،
واســتهداف شــبكات احلاســوب بالتخريــب
عــن طريــق نشــر (الفيروســات) ،ومســح
الذاكــرة اخلاصــة باألجهــزة املعاديــة ،ومنــع
تدفــق األمــوال وتغييــر مســار الودائــع ،وإيقــاف
عــدت
محطــات الكهربــاء عــن العمــل .وقــد أ ُ َّ
لتلــك املهمــة قنبلــ ٌة إلكترونيــة خاصــة أُطلــق
عليهــا اســم  ،cbu 49تنطلــق منهــا عــدة قنابـ َل

 تغييــر مكونــات صناعــة األدويــة عــن بُعــدلــدى شــركات األدويــة.
 تغييــر الضغــط يف خطــوط الغــاز ،وأحمــالشــبكات الكهربــاء ،ممــا يوقــع انفجــارات
وحرائــق مر ِّوعــة.
 مهاجمــة أنظمــة التحكــم يف احلركــةاجلويــة ،وجعــل طائرتــن مدنيتــن تتصادمــان،
عــن طريــق الولــوج إلــى أجهــزة االستشــعار يف
قمــرة القيــادة بالطائــرة ،وهــذا ممكــن ً
أيضــا
يف خطــوط الســكك احلديديــة.
وإذا كانــت التهديــدات الســابقة لإلرهــاب

مخاطر مرعبة

تُ َعــد القنابــل اإللكترونيــة مــن أبــرز وســائل
تنفيــذ عمليــات اإلرهــاب اإللكترونــي ،مثــل:
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اإللكترونــي مجــرد تصــورات نظريــة لــم يقــع
منهــا شــيء بفضــل اهلل ،فــإن ذلــك ال يعنــي
االســتكانة ،بــل يدعــو إلــى اســتباق عقــول
اإلرهابيــن واالســتعداد إلبطــال مــا ميكــن أن
يفكــروا فيــه مــن أشــكال ذلــك اإلرهــاب.
ضرورة المواجهة

الدوليــة ملواجهــة
تعــود بدايــات اجلهــود َّ
اجلرميــة اإللكترونيــة واإلرهــاب ال َّر ْقمــي إلــى
ثالثــة عقــود مضــت ،حــن ناقــش "اإلنتربــول"
الدولــي يف عــام  1981إمكانيــة وضــع تشــريع
َّ
قانونــي خــاص باجلرميــة اإللكترونيــة .ومنــذ
ذلــك احلــن كان التقــدم بطي ًئــا ،لكنــه أخــذ
يف التســارع بعــد انتهــاء احلــرب البــاردة .ولعــل
إنشــاء معهــد قانــون الفضــاء الســيبراني يف
جامعــة جــورج تــاون األمريكيــة عــام  1995كان
مؤش ـ ًرا إلدراك املشــكلة .وقــد اجتهــت الــدول

إلــى تبنــي العديــد مــن املبــادرات علــى املســتوى
الدولــي،
الوطنــي أو الثنائــي أو اإلقليمــي أو َّ
مــن أجــل العمــل علــى حمايــة البنيــة التحتيــة
الكونيــة للمعلومــات مــن خطــر التعــرض
للتهديــدات الســيبرانية ،وعملــت علــى إيجــاد
ُ
أطــر تشــريعية جديــدة تتعامــل مــع تلــك

الظاهــرة املســتح َدثة بصياغــة مفهــوم جديــد
لألمــن الوطنــي ،ثــم االجتــاه إلــى التعــاون
الدولــي.
َّ
ومــن ُحســن احلــظ أن العالــم يــدرك مخاطــر
جرائــم اإلرهــاب اإللكترونــي ويســعى

national Study on the Risk of Cyber

 Terrorismاملنشــور يف ينايــر  2019عناصـ َر
أخــرى ضروريـ ًة ملواجهــة اإلرهــاب اإللكترونــي
هــي:
 إيجــاد إطــار َدولــي منســق وقــوي ملكافحــةاإلرهــاب اإللكترونــي تتوافــق عليــه احلكومــات
والهيئــات التنظيميــة؛ لتكــون قــادر ًة علــى
تبــادل املعلومــات االســتخباراتية وغيرهــا مــن
أشــكال التعــاون.
 توفيــر قــدر أكبــر مــن التعليــم ملؤسســاتواخلــاص؛ لتقــوم بتطويــر
القطاعــن العــا ِّم
ِّ

يف ظــل بلــوغ أعــداد مســتخدمي
اإلنترنــت ألكثــر مــن  4.5مليــار
مســتخدم ،وافتقــار أكثرهــم إلــى
الوعــي األمنــي ،وزيــادة االعتمــاد علــى
اإلنترنــت يف تقــدمي اخلدمــات تــزداد
صعوبــات مكافحــة تهديــدات اإلرهــاب
اإللكترونــي ،وتتأكــد حتميــة مواجهــة
تلــك التهديــدات يف آن واحــد.
التقنيــات املســتخدمة التــي قــد تكــون ُعرضـ ًة
لإلرهــاب الســيبراني ،والتأكــد مــن أن عنصــر
األمــن يف صــدارة االهتمــام عنــد إنشــاء
األنظمــة اجلديــدة ،للحــد مــن نِقــاط الضعــف
التــي قــد تواجههــا.
 تطويــر تقنيــة آمنــة تكــون قــادر ًة علــىحتديــد األنشــطة املشــبوهة بوســاطة حتليــل
البيانــات العامــة واخلاصــة ،وجعل احلواســيب
وأنظمتهــا َّ
أقــل عرضــة للخطــر.
تحديات عاصفة
ِّ

تــزداد تهديــدات اإلرهــاب اإللكترونــي مــع
ازديــاد انتشــار مســتخدمي (اإلنترنــت)
ِّ
واطــراد .ومــع النمــ ِّو الســريع
باســتمرار
لتقنيــات احلواســيب ،وعلــى الرغــم مــن أن
احلكومــات ص َّعــدت مــن اإلجــراءات األمنيــة
ملواجهــة تلــك التهديــدات ،ومــن ذلــك املراقبــة
عبــر (اإلنترنــت) ،إن هنــاك العديــد مــن
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ملواجهتهــا والتصــدي لهــا؛ بتبنــي إســتراتيجية
َدوليــة يف مجــال تأمــن الفضــاء اإللكترونــي،
عبــر جملــة مــن القوانــن واملبــادرات أهمهــا
الدوليــة املتعــددة األطــراف
مبــادرة الشــراكة َّ
ملكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي IMPACT
الدوليــة
التــي تهــدف إلــى حشــد اجلهــود َّ
للقطاعــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص
واملجتمــع املدنــي ملواجهــة التهديــدات املتزايــدة
لإلرهــاب اإللكترونــي ،وجمــع الــرؤى واألفــكار
عــن التدريــب وتبــادل اخلبــرات ،وإنشــاء
الكثيــر مــن مواقــع اإلنترنــت ملكافحــة ذلــك
اإلرهــاب ،وحمايــة األمــن اإللكترونــي .وقــد
كانــت تلــك املواقــع نقطـ َة التقــاء خلبــراء أمــن
املعلومــات والسياســيني؛ مــن أجــل التباحــث
بشــأن ماهيــة خطــر اإلرهــاب اإللكترونــي،
وكيفيــة مواجهتــه ،مثــل مجموعــة ""SITE
لالســتخبارات ،التــي تُ َعــد جهــا َز اســتخبارات
متخصصــا يف رصــد اإلرهــاب عبــر اإلنترنــت،
ً
ودراســة املصــادر األوليــة لإلرهابيــن ،ورصــد
أحاديثهــم ومراقبــة دعاياتهــم.
وقــدم بــاري كولــن يف ورقتــه املشــار إليهــا آن ًفــا
قائمــ ًة بالعناصــر التــي يجــب توافرهــا عنــد
إنشــاء برنامــج مكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي،
وهــي:
 بنــاء فريــق مكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي يفالوقــت املناســب ،ومبرونــة فائقة.
 تغييــر الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــعمكافحــة اإلرهــاب اإللكترونــي.
 التعــاون ومشــاركة املعلومــات االســتخباراتيةبطــرق جديــدة.
 االســتعانة باألفــراد الذيــن يفهمــون احلــربالتــي نواجههــا.
 معرفــة القواعــد اجلديــدة والتقنيــاتاجلديــدة والالعبــن اجلــدد ،فبخــاف
اإلرهابيــن التقليديــن ،إذا خســر اإلرهابــي
اإللكترونــي اليــوم ،فهــو ال ميــوت بــل يتعلــم
ويــزداد خبــرة ممــا لــم ينجــح فيــه ،وسيســتخدم
مــا تعلمــه يف محاولــة جديدة ناجحة مسـ ً
ـتقبل.
وتضيــف ٌّ
كل مــن ســوهانيا بونوســامي وغيثــا
روباســندرام يف بحثهمــا (دراســة َدوليــة يف

مخاطـ�ر اإلرهـ�اب

اإللكترونـ�ي)�An Inter

العقبــات التــي تواجــه ذلــك املســعى ،منهــا أن
أكثر الشــركات والتطبيقات تســتخدم التشــفير
حلمايــة خصوصيــة مســتخدميها ،ويتنقــل
املنصــات والتطبيقــات التــي
اإلرهابيــون بــن
َّ
توفــر ملســتخدميها أعلــى درجــات احلمايــة
والتشــفير.
وتــكاد ُتمــع التقاريــر علــى زيــادة عــدد
مســتخدمي شــبكة (الويــب) املظلمــة
والعميقــة
 The Onion Routerمقارنـ ًة
باملتصفحــات األخــرى؛ بســبب مخــاوف
اخلصوصيــة وتفضيــات الهويــة املجهولــة،
ممــا يزيــد مــن خطــر اإلرهــاب
وهــذا َّ
اإللكترونــي .ويتصاعــد قلــق مســتخدمي
(اإلنترنــت) ومعــه ضغــوط منظمــات املجتمــع
املدنــي يف مواجهــة التشــريعات الصارمــة التــي
تصدرهــا احلكومــات حملاربــة اإلرهــاب علــى
الشــابِكة؛ بحجــة حمايــة اخلصوصيــة وحريــة
تدفــق املعلومــات .وعندمــا أعربــت أمبــر رود
وزيــرة الداخليــة البريطانيــة ،عــن اعتزامهــا
تغييــر القانــون؛ لزيــادة عقوبــة الســجن مــن
 10ســنوات إلــى  15ســنة لألشــخاص الذيــن
يشــاهدون باســتمرار احملتــوى اإلرهابــي علــى
(اإلنترنــت) ،قوبلــت باعتراضــات كبيــرة.
ويف ظــل العــدد املتزايــد مــن مســتخدمي
(اإلنترنــت) يف أرجــاء العالــم لــذي بلــغ أكثــر
مــن  4.5مليــار مســتخدم ،وافتقــار أكثرهــم
إلــى الوعــي األمنــي ،وزيــادة االعتمــاد علــى
االتصاالت عبر الشــابِكة يف تقدمي اخلِ ْدمات،
تــزداد صعوبــات مكافحــة تهديــدات اإلرهــاب
اإللكترونــي ،وتتأكــد حتميــة مواجهــة تلــك
التهديــدات يف آن واحــد.
أجــل إن القطاعــات احلكوميــة يف جميــع
أنحــاء العالــم أطلقــت أنظمــ ًة وبرامــ َج
ن صارمـ ًة وإجـ ٍ
وسياسـ ٍ
ـراءات أخــرى
ـات وقوانـ َ
مختلفــة ،مــن أجــل مكافحــة تلــك التهديــدات،
لكنهــا تظــل معرك ـ ًة صعبــة حتتــاج باســتمرار
إلــى التحديــث واملراقبــة ،وال سـ َّيما مــع تطــور
التهديــدات ومنوهــا ،وتأثيراتهــا الســلبية علــى
احلكومــات والشــركات واألفــراد مــن جهــة
أعمالهــم ومعلوماتهــم وخصوصياتهــم وأمنهــم.
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تحليالت

غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
د .محمد بن حامد الفايدي*
عمليــات غســل األمــوال مــن أخطــر اجلرائــم املاليــة ذات اآلثــار الســلبية يف االقتصــاد واملجتمــع ،فهــي القاســم املشــترك جلميــع صنــوف اجلرائــم
واألنشــطة غيــر املشــروعة ،ومنهــا متويــل اإلرهــاب .ويقتضــي بيــانُ ال َعالقــة بــن ظاهــرة غســل األمــوال واإلرهــاب احلديــثَ عــن التطــور التاريخــي
للظاهــرة ،وتوضيــح املفاهيــم املتعلقــة بهــا ،واملراحــل املختلفــة لهــا ،والوســائل املســتخدمة فيهــا ،إضافــة إلــى كشــف آثارهــا ،وتفصيــل ُســبل مكافحتهــا.

تذكــر الدراســات التاريخيــة أن

عبــارة (غســل األمــوال

Money

 )Launderingابتــدأ اســتعمالها
ً
استعمــــال اصطـــاح ًّيا يف

اســتثمار األمــوال التــي حصلــت

عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة
كتجــارة املخـدِّرات ،وإخفــاء أصــل
هــذه األمــوال .وكانــوا يض ُّمــون

الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
يف احلِ قبــة مــا بــن 1920

الدخــل الناشــئ عــن التجــارة غيــر

(غســل

للمغاســل ،حيــث يخضــع هــذا

و1930؛ إذ اســتخدم رجــال
األمــن

األمريكيــون

األمــوال) للداللــة علــى ظاهــرة

إجراميــة؛ وهــي مــا كانــت تقــوم

بــه عصابــات املافيــا مــن إنشــاء
باحث اقتصادي
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محـ َّ
ـال لغســل املالبــس مــن أجــل

املشــروعة إلــى اإليــرادات اليوميــة

الدخــل مــع اإليــرادات للضرائــب،

لــذا قيــل :إن أربــاح التجــارة غيــر
املشــروعة قــد ُغ ِســلت ،فكمــا

ُغســل املالبــس غيــر النظيفــة
ت َ
لتصبــح صاحلــ ًة لالســتخدام،
ذات األصــل
فــإن األمــوال
َ
اإلجرامــي تُغســل لتصبــح نظيف ـ ًة

صاحلــة للتــداول.

ولكــن مــن الصعــب اجلــزم بــأن

غســل األمــوال بهــذه الصــورة
اإلجراميــة بــدأ يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،فقــد ُذكــر

أن أول مــن قــام بغســل األمــوال

هــم رجــال العصابــات يف الصــن

القدميــة ،حيــث كانــت التجــارة

واألربــاح الناجتــة عنهــا تُســتخدم
وســيل ًة إلخفــاء أمــوال اجلرميــة
يف قصــور احلــكام ،وإلبعــاد
أعــن الشــرطة والســلطات عــن
الوصــول إلــى حقيقــة الثــروات
لــدى بعــض العائــات التــي كانــت
تتخــذ مــن التجــارة ســتا ًرا إلخفــاء
أمــوال اجلرميــة ،خاصــة جرائــم
الســطو واالســتيالء علــى أمــوال
الفالحــن.

تعاريف كاشفة
ُ

يف النظــام املالــي واملصــريف.

والتحــرر املالــي ،و ُعمــق االندمــاج

يف البورصــة ،ويكــون الشــراء

عبــر احلــدود .ويف ضــوء الطبيعــة

ميكــن

إن مصطلــح (غســل األمــوال)

املرحلــة الثانيــة مرحلــة التغطيــة،

بــن األنظمــة املاليــة واملصرفيــة

كثيــر مــن األجهــزة التشــريعية

املاليــة واملصرفيــة تهــدف إلــى

الدوليــة لعمليــات غســل األمــوال
َّ

الــذي بــات مســتخد ًما لــدى

والتنفيذيــة اليــوم ،قــد يبــدو
لكثيريــن مــن العبــارات املبهمــة
غيــر الواضحــة.

وتقــوم علــى سلســلة مــن العمليات
طمــس معالــم مصــادر األمــوال
غيــر املشــروعة ،ثــم فصلهــا عــن

مصادرهــا.

وعــدم تق ُّيدهــا بحــدود جغرافيــة

فإنــه غال ًبــا مــا يتــورط يف عمليــة
واحــدة عــد ٌد كبيــر مــن املؤسســات

وقــد عــ َّرف صنــدوق النقــد

املرحلــة الثالثــة مرحلــة الدمــج،

املاليــة واملصرفيــة مــن دول

مجموعــة اإلجــراءات الهادفــة

إلــى االقتصــاد لتكــون مشــروعة.

ومــن أبــرز الوســائل املســتخدمة

العربــي غســل األمــوال بأنــه:

وفيهــا يُعــاد ضــخ هــذه األمــوال

مختلفــة .

احلقيقــي
إلــى إخفــاء املصــدر
ِّ
لألمــوال واملمتلــكات املتأتيــة عــن

ويحقق غســل األموال للمجرمني

عــد ًدا مــن املكاســب ،فهــو وســيلة

يف غســل األمــوال:

الشــرعية لهــذه األمــوال ،ثــم

ناجعــة إلبعــاد أنفســهم عــن
شــبهات األنشــطة اإلجراميــة

 إنشــاء شــركات ومؤسسات ذاتطابــع جتــاري أو ِخ ْدمــي؛ بهــدف

وأوضحــت مؤسســة النقــد العربي

واجتنــاب

فتــح حســابات لــدى املصــارف

مالحقتهــم ومقاضاتهــم ،وضمــان

وإيــداع األمــوال النقديــة غيــر
املشــروعة فيهــا ،وكأنهــا ناجتــة

عمليــة يســتخدمها املجرمــون

مصادرتهــا ،وإعــادة توظيفهــا يف

 -جتزئــة عمليــات اإليــداع،

كتمويــل اإلرهــاب.

مــن املبالــغ الصغيــرة ،وإيداعهــا

واالبتــزاز والغــش ،والتزويــر

تتميــز وســائل عمليــات غســل

عــدة مــدن ويف أزمنــة متباعــدة،

املشــروعة ،والســرقة وال ِّرشــوة،

املســتم َّرين ،وقــد أســهم يف ذلــك

الكبيــر للمبالــغ النقديــة املودعــة.

أعمــال إجراميــة ،ومنــح صفــة

إعــادة ضخهــا يف االقتصــاد.

الســعودي أن غســل األمــوال:

إلخفــاء املصــدر غيــر املشــروع
ألمــوال ناجتــة عــن نشــاطات
إجراميــة ،كتجــارة املخــدرات،

املولــدة

لألمــوال،

احتفاظهــم بهــذه األمــوال وعــدم

عــن نشــاط مشــروع.

أنشــطة وأعمــال غيــر مشــروعة

بتقســيم املبالــغ الكبيــرة إلــى عــدد

وسائل وأدوات

بطــرق مختلفــة ،وتوزيعهــا علــى

والتزييــف ،وبيــع األســلحة غيــر

األمــوال بالتغييــر والتجديــد

فيص ُعــب

والســطو والتهريــب ،والبِغــاء

التطــو ُر الكبيــر يف التقنيــات

 -اقتنــاء الســلع الثمينــة كالتحــف

والتهــرب الضريبــي ،وغيــر ذلــك.

الدوليــة
يف ضــوء الطبيعــة َّ

والدعــارة ،واالحتيــال اإللكترونــي،

ويســعى غاســلو األمــوال إلــى
إخفــاء مصــدر هــذه األمــوال غيــر

املشــروعة ،إلضفــاء الشــرعية

عليهــا واســتخدامها بحريــة.
خطوات ومراحل

متـ ُّـر عمليــة غســل األمــوال بثــاث
مراحــل:
املرحلــة األولــى مرحلــة التوظيــف
إدخــال األمــوال املتأتيــة مــن
اجلرائــم واألنشــطة غير املشــروعة

تقيدهــا بحــدود جغرافيــة فإنــه
ُّ
غال ًبــا مــا يتــورط يف عمليــة
ـدد كبيــر مــن املؤسســات
واحــدة عـ ٌ
املاليــة واملصرفيــة مــن دول
مختلفــة .

املعاصــرة ،وظهــور ابتــكارات

وأدوات ماليــة ومصرفيــة جديــدة،
ً
فضــا عــن إجــراءات االنفتــاح

واجلواهــر واللوحــات النــادرة

والعقــارات والســيارات الفاخــرة،

ودفــع قيمتهــا نقــدًا ،ثــم بيعهــا

مقابــل

صكــوك

مصرفيــة

(شــيكات) تــو َدع يف املصــارف
دون أن تثيــر أي شــبهة ،وهــذا
النشــاط التجــاري ال يهــدف إلــى

حتقيــق الربــح؛ ألن أصحابــه
مســتعدون للبيــع بأقـ َّـل مــن ســعر
الشــراء وحت ُّمــل اخلســائر إلخفــاء
مصــادر أموالهــم.

 -االســتثمار يف ال ُعمــات

األجنبيــة والســلع املتداولــة

بصكــوك

مصرفيــة

إيداعهــا بســهولة يف املصــارف.

 التواطــؤ مــع البنــوك واحلكومــاتـض َّ
الطــرف عــن عمليــات
التــي تغـ ُّ

غســل األمــوال ،وتوفــر الســرية

املطلوبــة ألصحــاب هذه احلســابات
لتحقيــق مصالــح مشــتركة.

متويــل

وتســتخدم عمليــات
اإلرهــاب الوســائ َل الســابقة

نفســها ،مــع اختــاف مهــم هــو
أن مصــادر األمــوال يف متويــل
اإلرهــاب ليســت بالضــرورة غيــر

مشــروعة ،يف حــن مصــادر
األمــوال يف جرائــم األمــوال هــي
حت ًمــا غيــر مشــروعة.
آثار ونتائج

لظاهــرة غســل األمــوال آثــا ٌر
ســلبية يف االقتصــاد الكلِّــي،

فــإن انتشــارها يف اقتصــاد مــا

يُضعــف قــدرة الســلطات علــى
تنفيــذ السياســات االقتصاديــة
الكليــة بكفايــة ،وذلــك لضعــف
مصداقيــة البيانــات واإلحصاءات

االقتصاديــة املتاحــة ،يف ظــل
عــدم القــدرة علــى القيــاس

والتن ُّبــؤ بحجــم هــذه العمليــات.
إضافــة لذلــك فــإن التقلبــات
الشــديدة يف حركــة األمــوال
والودائــع والتدفقــات املصاحبــة

لعمليــات غســل األمــوال تؤثــر

يف اســتقرار الســوق النقديــة

وســوق الصــرف األجنبــي ،وال
ينبغــي إهمــال أثــر غســل األمــوال
واألنشــطة اإلجراميــة املرتبطــة

بــه يف حصــول اضطــراب
يف توزيــع املــوارد والثــروة يف

العدد األول  -نوفمبر 2019

أو اإلحــال ،وتتمثــل يف محاولــة

لعمليــات غســل األمــوال وعــدم

مالحظــة

احلجــم

نقــدًا والبيــع واســتيفاء القيمــة
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تحليالت

االقتصــاد .ومــن اآلثــار الســلبية

لظاهــرة غســل األمــوال ازدهــا ُر
األنشــطة املمنوعــة كتجــارة

املخــدِّرات والفســاد اإلداري
واملالــي وغيرهــا ،وهــي تســهم

يف تدميــر البيئــة االجتماعيــة

واألخالقيــة لــأمم.

مكافحة ومقاومة

ال ينبغــي النظــر إلــى جهــود

مكافحــة

غســل

األمــوال

تخــص
ومقاومتهــا علــى أنهــا
ُّ
أجهــزة مكافحــة اجلرميــة
فقــط ،بــل يجــب النظــر إليهــا
علــى أنهــا ذات أهميــة عا َّمــة
قـ َّـدر صنــدوق النقــد الدولــي
عمليــات غســل األمــوال التــي
تُنفــذ عبــر النظــام املالــي
واملصــريف يف العالــم مبــا بــن
 600مليــار و 1.5ترليــون دوالر
أمريكــي ،وهــي تشـ ِّـكل مــا بــن
 ٪ 20و ٪ 50مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي العاملــي.

بــرزت أهميــة ذلــك يف الســنوات

املاضيــة يف ظــل النمــو الســنوي
الكبيــر يف عمليــات غســل األموال
التــي تُنفَّــذ عبــر النظــام املالــي
وقدرهــا
واملصــريف يف العالــمَّ ،

الدولــي مبــا بــن
صنــدوق النقــد َّ

 600مليــار و 1.5ترليــون دوالر
أمريكــي ،وهــي تشــ ِّكل مــا بــن

 ٪ 20و ٪ 50مــن النــاجت احمللــي
اإلجمالــي

وهنــاك

مصــاد ُر تقــدر حجــم عمليــات
غســل األمــوال يف العالــم بقرابــة

 2.8ترليــون دوالر.
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واألنشــطة

غيــر

املشــروعة

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب

باهتمــام متزايــد يف الســنوات
ح َر َصــت الــدول اإلســامية علــى

متوافقــة مــع التوصيــات األربعــن،
تضمنــت إجـ ٍ
ـراءات دقيق ـ ًة ملعرفــة
العمــاء؛ لتعزيــز مصداقيــة
النظــام املصــريف ،ومنــع اتخــاذه

قنــاة ًألغــراض غيــر مشــروعة.

الدوليــة
التعــاون مــع اجلهــود َّ

ومــن املهــم اإلشــارة هنــا إلــى

األنشطـ ـ ــة غي ـ ـ ـ ـ ــر املشروعـ ـ ـ ــة،

محاربــة عمليــات غســل األمــوال

ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل

الدولــي يف
أن هــذا النشــاط َّ

ـريعات ،وأنشــأت
فاســتحدثت تشـ
ٍ
ـدات
جلا ًنــا وطنيــة وأجهــزة ووحـ ٍ
َمعنيـ ًـة مبتابعــة سياســات

ومتويــل اإلرهــاب لــم يقتصــر

علــى املؤسســات واملنظمــات
والتجمعــات املعنيــة باألنشــطة

مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل

االقتصاديــة واملاليــة واملصرفيــة،
ً
أيضــا غيرهــا،
ولكنــه َشــمِ َل

األخيــرة مــن قِ َبــل مختلِــف
اجلهــات السياســية واالقتصاديــة

هنــاك

ـات مكافحــة اجلرميــة مثــل
منظمـ ُ

مجموعــة الدول الصناعية الســبع
يف عــام  1989مجموعــ َة العمــل

صــت الــدول اإلســامية
وقــد ح َر َ
الدوليــة
علــى التعــاون مــع اجلهــود َّ

(فاتــف)  FATFالتــي تهــدف إلــى

األنشــطة غيــر املشــروعة ،ومنهــا

اإلرهــاب

الدوليــة ،فقــد أنشــأت
واملصرفيــة َّ

فإضافــة إلــى األمم املتحــدة

وبرامجهــا

املختلفــة

(اإلنتربــول).

املالــي ملكافحــة وغســل األمــوال

ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل

توعيــة الــدول مبخاطــر غســل

اإلرهــاب ،والعمــل علــى تطبيــق

األمــوال ،وإصــدار التوصيــات

لتحقيــق االســتقرار املالــي .وقــد

العاملــي،

وحظيــت

قضايــا

مكافحــة

أوراق

ومبــادئ

استرشــادية

بهــذا الشــأن ،ومراجعــة اجتاهــات

غســل األمــوال باســتمرار؛ التخــاذ
التدابيــر الكفيلــة مبكافحتهــا،

الدوليــة،
املعاييــر والتوصيــات
َّ
ٍ
تشــريعات خاصــ ًة
فاســتحدثت

مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب ،وأنشــأت جلا ًنــا

ورصــد التقــدم يف تطبيــق هــذه

ٍ
ووحــدات َمعنيــ ًة
وطنيــة وأجهــزة

وقــد قدمــت املجموعــة أربعــن

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب،

التدابيــر واإلجــراءات.

توجي ًهــا باتــت متثــل احملــو َر
الرئيــس خلطــط مكافحــة غســل

مبتابعــة

سياســات

مكافحــة

وتنفيــذ إجراءاتهــا ،وقــد صــدرت

األمــوال وإجراءاتهــا ،وأضافــت
إليهــا ثمانــي توصيــات جديــد ًة

توجيهــات وإرشــادات شــاملة
ٌ
للمؤسســات املاليــة واملصرفيــة عــن
متطلَّبــات هــذه العمليــات واحلــ ِّد

ســبتمبر 2001م ،وبــروز خطــر

الكثيــر مــن النــدوات وحلقــات

بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن

متويــل اإلرهــاب .وقامــت جلنــة

(بــازل) للرقابــة املصرفيــة بإصدار

مــن مخاطرهــا ،إضافــة إلــى عقــد
التدريــب لتعزيــز الوعــي بقضايــا

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
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تأصيل

المتطرف،
ِّ
والمتطرف
ِّ
العنيف

تتجــاذب األلفـ َ
ـات املتعلق ـ َة بقضايــا الغل ـ ِّو والتطـ ُّـرف
ـاظ واملصطلحـ ِ
واإلرهــاب عوامـ ُـل دينيـ ٌـة وحضاريــة ،حتــى غــدت بحاجــة إلــى حتريــر دقيــق
يبـ ِّـن معان َيهــا ،ويحــدِّ د مرام َيهــا .وال ريــب أننــا معشـ َر املســلمني نرجــع يف
حتديــد معانــي ألفاظنــا ومصطلحاتنــا إلــى الشــريعة القوميــة.
ويهــدف هــذا املقــال إلــى حتريــر الفــرق بــن املتطـ ِّرف واملتطـ ِّرف العنيــف.
العملــي ،أو الفكــري املجـ َّـرد ،الــذي ال يحمــل
ويتمثَّ ــل التطـ ُّـرف بالغل ـ ِّو
َ
ـداء علــى مصالــح النــاس .ويتم َّثــل التطـ ُّـرف
عدوا ًنــا علــى اخللــق وال اعتـ ً
العنيــف بالغل ـ ِّو االعتقــادي ،واخلــروج علــى والة األمــر ،واإلرهــاب ،الــذي
ينطــوي علــى عــدوان علــى اخللــق فكـ ًـرا أو تنفيــذً ا.
والتط ـ ُّرف كمــا يف "املعجــم الوســيط" هــو( :جتــاوز ح ـ ِّد االعتــدال) .وهــو
ظاهــرةٌ اجتماعيــة إنســانية تتأثــر وتؤثــر ،ضمــن عوامـ َل متعــددة ،ولــه أنــواع
ش ـتَّى منهــا :العِ رقــي والسياســي والدينــي ،واألخيــر هــو الــذي يعنينــا يف
هــذا املقــال مــن حيــثُ توضي ـ ُح ِســماته .مــع تأكيــد أن التطــرف بأنواعــه
ً
مرتبطــا بالعنــف املــاديِّ املــؤدي إلــى ســفك
ـب أعالهــا مــا كان
املختلفــة مراتـ ُ
الدمــاء املعصومــة ،وهتــك ُحرمــة املجتمــع اآلمــن ،واســتنزاف املــوارد.

ِسمات املتط ِّرف

املتطــرف متش ـدِّد علــى نفســه ،منفصــل عــن واقعــه ،م َّيــا ٌل إلــى شــذوذ
الــرأي ومخالفــة اجلماعــة ،فهــو ِّ
يؤطــر نفســه و َمــن حتــت واليتــه يف
ســلوكيات متيــل إلــى الغل ـ ِّو ،وغال ًبــا مــا تكــون لديــه أفــكا ٌر عــن اآلخريــن
بأنهــم منحرفــون ومخالفــون أو علــى األقــل متســاهلون ،إال أنــه قــد ال
َ
مواقــف عدوانيــة جتاههــم ،فــا يتجــاوز تط ُّرفــه التفكيــ َر
يتخــذ دائ ًمــا
والســلوك الشــخصي.
ومن أبرز سمات المتطرف:
 -1عــدم قبــول اآلخــر مطل ًقــا ،وحمـ ُل اخللــق َعنــو ًة علــى وجـ ٍـه واحــد فيمــا
يسـ ُع فيــه االختــاف.
َ
ـب ويهــوى ،ويبقــى
 -2التشــديد علــى النفــس فكر ًّيــا؛ فــا يقــرأ إال ملــن يحـ ُّ
عقلــه أســي َر تلــك القــراءة ومــا تبثُّــه فيــه مــن تصــورات وأفــكار.
 -3التش ـ ُّدد يف احلكــم علــى األمــور؛ فــا يعــذِ ر مــن يخالفــه ،ال باجلهــل
وال باإلكــراه وال بالعجــز وعــدم القــدرة.
ً
التعصــب أصــا يف
التعصــب لرأيــه ورأي َمــن يهــوى ،وجعــ ُل هــذا
-4
ُّ
ُّ
وتعصبــه قــد يكــون جلماعتــه فهــي مصــدر
الديــن يرجــع إليــه دون غيــره،
ُّ
احلــقِّ عنــده ،أو لقادتــه وأئ َّمتــه فيُطيعهــم طاع ـ ًة عميــاء.
َّ
 -5االنغــاق علــى الــذات؛ فــا يقبــل حــوا ًرا وال ً
نقاشــا ،فهــو مؤطــر ضمــن
بيئــة خاصــة يســتقي منهــا تديُّنــه ومعارفــه وأفــكاره ،فيخضــع بصرامــة لكل
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مــا يصــدر عــن تنظيمــه مــن قــرارات.
 -6التهــ ُّور الشــديد يف احلكــم علــى النــاس
ويهجــر؛
ويفســق
واألشــياء ،فهــو يك ِّفــر ويب ـدِّع
ُ
ِّ
الختــال املنهــج العلمــي لديه ،ولتشـ ُّبعه باجلهل
يف مســائل الديــن ،فهــو جاهــل بالكتــاب والسـنَّة
ومنهــج الســلف ،وجاهــل مبقاصــد الشــريعة
ومراتــب األحــكام ومراتــب النــاس ،مــع ضاللــه
يف بــاب التأويــل واتباعــه للمتشــابه ،وإعراضــه
عــن العلمــاء الر َّبانيــن ورثــة األنبيــاء ،والتعامــل
ـص الشــرعي.
املباشــر مــع النـ ِّ
 -7نشــر أفــكاره اخلاصــة عبــر وســائل
التواصــل ،باعتبارهــا معتقــدًا ال يقبــل
ً
مجــادل فيهــا ومخاص ًمــا
االختــاف فيــه،
مــن أجلهــا علــى الوجــه املذمــوم .بــل يســتعلي
بالباطــل والبغــي ،وال يقبــل اخلـ َ
ـاف يف أمــر
يســ ُع فيــه اخلــاف.
َ
 -8اســتغالل مفاهيــ َم مع َّي ٍ
نــة يف الشــريعة
اإلســامية؛ لتفســير أفعالــه وتســويقها ،وذلــك
بربطهــا مببـ َ
ـادئ دينيـ ٍـة وفــق رؤيتــه الضيقــة.
 -9التجــاوز العقَــدي والفكــري للحــدود
الشــرعية؛ وذلــك بســبب تفســيره للنصــوص
الســمة العا َّمــة
تفســي ًرا متشـ ِّد ًدا يتعــارض مــع ِّ
الســمحة ،مــع تكلُّفــه يف معانــي
للشــريعة َّ
التنزيــل مــا لــم يُكلَّفْــه املســلم ،قــال احلســن
(ســنَن ُكم واهلل الــذي
البصــري رحمــه اهللَ :
ال إلــه إال هــو ،بــن الغالــي واجلــايف) أي:
إن طريــق احلــقِّ والنجــاة هــو الوســط بــن
اإلفــراط والغلــ ِّو وبــن التفريــط واجلفــاء.
 - 10االنحــراف الشــديد يف بــاب الــوالء
والبــراء؛ فللــوالء والبــراء حــدو ٌد معلومــة ،مــا
ـص عنهمــا فهــو تفريــط ،ومــا زاد عليهمــا
ن َقـ َ
فهــو إفــراط وغلــ ٌّو مذمــوم ،فــإن املــواالة
َم ُ
ناطهــا احلــق والعــدل.
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المتطرف العنيف
ِسمات
ِّ
أما املتطرف العنيف :فيتَّسم مبا ياتي:
َ
ضوابــط صحيحــةٍ
 -1تكفيــر املســلمني بــا
ِّ
رشــيدة؛ فيك ِّفــر باملعصيــة ،ويكفــر احلاكــ َم
بغيــر مــا أنــزل اهلل بإطــاق ،ويك ِّفــر احملكومني
بغيــر مــا أنــزل اهلل بإطــاق ،ويك ِّفــر املعـ َّـن دون
اعتبــار للضوابــط الشــرعية ،ويقــول بجاهليــة

املجتمعــات املســلمة املعاصــرة.
ويغيــب عــن عقــول هــؤالء أن التكفيــر حكــ ٌم
شــرعي مــر ُّده إلــى اهلل ورســوله صلــى اهلل
عليــه وســلم ،فكمــا أن التحليــل والتحــرمي إلــى
اهلل ورســوله ،فكذلــك التكفيــر ،وليــس كل مــا
ُوصــف بالكفــر مــن قــول أو فعــل يكــون كف ـ ًرا
مخرجــا مــن امللَّــة.
أكبــر
ً
وملَّــا كان مــر ُّد حكــم التكفيــر إلــى اهلل ورســوله
يجــز أن نك ِّف ـ َر إال مــن َّ
دل الكتــاب والس ـنَّة
لــم ُ
ً
علــى كفــره داللـة واضحــة .وال يكفــي يف ذلــك
مجــ َّرد ُّ
الشــبهة والظــن .وإذا كانــت احلــدود
تُــدرأ ُّ
بالشــبهات ،مــع أن مــا يتر َّتــب عليهــا أقـ ُّل
ممــا يترتــب علــى التكفيــر ،فــإن التكفيــر أولــى
أن يُــدرأ ُّ
بالشــبهات ،ولذلــك حـ َّـذر النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم مــن احلكــم بالتكفيــر علــى
ـخص ليــس بكافــر ،فقــال" :أميــا امــرِ ٍئ قــال
شـ ٍ
ألخيــه :يــا كافــر ،فقــد بــا َء بهــا أح ُدهمــا ،إن
كان كمــا قــا َل وإال رج َعــت عليــه".
وقــد يــرد يف الكتــاب والس ـنَّة مــا يُفهــم منــه
أن هــذا القــو َل أو العمــل أو االعتقــاد كفــر،
وال يك ُفــر َمــن اتصــف بــه؛ لوجــود مانــع مينــع
مــن كفــره ،فهــذا احلكــم كغيــره مــن األحــكام
التــي ال تقــع إال بوجــود أســبابها وشــروطها،
وانتفــاء موانعهــا .وإن جتاهــل ذلــك يــؤ ِّدي إلــى
اســتباحة الدمــاء ،وانتهــاك األعــراض ،وســلب
اخلاصــة والعا َّمــة ،وتفجيــر املســاكن
األمــوال
َّ
واملركبــات ،وتخريــب املنشــآت ،وهــي أعمــال
شــرعا بإجمــاع املســلمني ،ملــا فيهــا
مح َّرمــة
ً
مــن أوجــه الفســاد.
ِّ
 -2االنتمــاء جلماعــات تكفــر املســلمني،
وتســتح ُّل الدمــاء واألمــوال ،وجتعــل منهجهــا
فوجــب
يف التغييــر :أن املســلمني قــد كفــروا َ
قتالهــم واســتحالل دمائهــم؛ باعتبارهــم مــن
عوائــق التغييــر املنشــود بزعمهــم الفاســد! ويف
هــذا املنهــج هتـ ٌ
ـك حلرمــات اإلســام املعلومــة
منــه بالضــرورة ،علــى مــا أســلفنا يف البنــد
الســابق.
 -3القتــل واســتحالل الدمــاء املعصومــة
بجميــع أنواعهــا.
والنفــس املعصومــة يف حكــم شــريعة اإلســام

هــي كل مســلم ،وكل َمــن بينــه وبــن املســلمني
أمــا ٌن ،كمــا قــال اهلل تعالــى{ :و َمــن يقتُــل مؤم ًنــا
فجــزاؤه جه َّن ـ ُم خال ـدًا فيهــا َ
ـب
ُمتع ِّم ـدًا َ
وغ ِضـ َ
ّ
الل ِ
وأعــد لــ ُه َعذا ًبــا َعظي ًمــا}
عليــه ول َعنَــه
َّ
[النســاء .]39 :وقــال ســبحانه يف حــقِّ الذمـ ِّـي
ـوم بينَ ُكــم وبينَ ُهــم
يُقتَــل خطـ ًأ{ :وإ ْن كا َن مِ ــن قـ ٍ
مِ يثــا ٌق فدِ يـ ٌة ُمسـلَّم ٌة إلــى أه ِلــه وحتريـ ُر ر َقبـ ٍـة
ـي الــذي
ُمؤمنــة} [النســاء .]29 :فــإذا كان الذمـ ُّ
ُ
لــه أمــا ٌن جتــب فيــه الدِّيــة والكفَّــارة إذ قتــل
خطــأ ،فكيــف إذا ُقتــل عمـدًا؟! وقــد صـ َّـح عــن
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال:
عاه ـدًا لــم يَــرِ ح رائح ـ َة اجل َّنــة".
" َمــن قتَــل ُم َ
 -4اخلــروج علــى والة أمــر املســلمني دون
َ
ضوابــط شــرع َّي ٍة صحيحــة ،كمــا فعــل
اخلــوارج مــن قبــ ُل.
ومذهــب جمهــور أهــل الســنَّة واجلماعــة
أئمــة ُّ
الظلــم وا َ
جلــور
حتــر ُ
مي اخلــروج علــى َّ
بالســيف ،مــا لــم ِ
يصــل ظلمهــم إلــى حــ ِّد
الكفــر البَــواح .وإن التســ ُّرع يف التكفيــر
ميــا؛
واخلــروج علــى والة األمــر أشــ ُّد حتر ً
ملــا يترتَّــب عليــه مــن التمــ ُّرد عليهــم وحمــل
الســاح ،وإشــاعة الفوضــى ،وســفك الدمــاء،
النبــي
وفســاد العبــاد والبــاد .ولهــذا منــع
ُّ
صلــى اهلل عليــه وســلم مــن ُمنابذتهــم ،فقــال:
واحــا عند ُكــم فيــه مــن اهلل
"إال أن تَـ َروا كفـ ًرا بَ ً
بُرهــان" .فأفــاد قولــه" :إال أن تــ َروا" أنــه ال
يكفــي مجـ َّرد الظــن واإلشــاعة .وأفــاد قولــه" :
كفـ ًرا" أنــه ال يكفــي الفســوق ولــو كبُــر ،كالظلــم
وشــرب اخلمــر ولعــب القِ مــار واالســتئثار
واحــا" أنــه ال يكفــي
احملــرم .وأفــاد قولــه" :بَ ً
َّ
صريحــا ظاهــ ًرا .وأفــاد
الكفــر الــذي ليــس
ً
قولــه" :عندكــم فيــه مــن اهلل بُرهــان" أنــه ال
بـ َّـد مــن دليــل صحيــح الثبــوت صريــح الداللــة،
ـض
فــا يكفــي الدليــل إذا كان ضعي ًفــا أو غامـ َ
الداللــة .وأفــاد قولــه" :مــن اهلل" أنــه ال عبــرةَ
بقــول أحـ ٍـد مــن العلمــاء مهمــا بلغــت منزلتــه
يف العلــم واألمانــة ،إذا لــم يكــن لقولــه دليــ ٌل
صحيــح صريــح مــن كتــاب اهلل أو سـنَّة رســوله
صلــى اهلل عليــه وســلم .وهــذه القيــو ُد تــد ُّل
علــى خطــورة األمــر.
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عالم افتراضي

اإلنترنت رافعة

د .فالح بن فليحان الرويلي*
ابتــدأ عصــر العوملــة مــع ظهــور تقنيــة
املعلومــات ،أي أمتتــة الكمبيوتــرات واألنظمــة
الرقميــة ،وصنــع مصغــرات األشــياء،
واالتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة
واألليــاف البصريــة واإلنترنــت ،ممــا أوجــد
وشــرع االعتمــاد املتبــادل بــن الشــركات
والشــعوب ،وجعــل التكامــل االقتصــادي
ً
احتمــال ممــا كان عليــه يف مــا
العاملــي أكثــر
مضــى .
وتتجــاوز العوملــة النزعــة التجاريــة إلــى أن
تكــون نظا ًمــا َدول ًّيــا لــه طابعــه اخلــاص الــذي
يؤثــر يف السياســة واجلغرافيــا واالقتصــاد يف
باحث مختص يف قضايا التطرف.
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أي بلــد ،فقــد أســهمت العوملــة يف التحــوالت
مبســتوى العنــف عامل ًّيــا؛ حيــث حصــل ارتفــاع
يف حجــم اإلرهــاب تقــدر نســبته بـــ  ٪ 200مــا
بــن عامــي  1990و 1996م مقارنــة باحلِ قبــة
مــن  1968إلــى 1989م .وتُ َعــد التفجيــرات
لبرجــي التجــارة العامليــن يف
االنتحاريــة
َ
أحــداث  11ســبتمبر عــن عوملــة اإلرهــاب،
حيــث مثــل البرجــان أيقونــة عامليــة للحداثــة
والقيــم الرأســمالية الغربيــة ،ممــا عنــى
اســتهداف الرمزيــة املعنويــة احلضاريــة بــكل
متثالتهــا األخالقيــة والقيميــة.
يقــول الكاتــب جــاك دريــدا يف تعليقــه علــى

أحــداث  11ســبتمبر :إن أكثــر مــا هــو مرعــب
يف هــذا اإلرهــاب ضــد الغــرب ،هــو أنــه وليــد
الغــرب نفســه ،وبــأدوات الغــرب نفســه ،إنــه
عنــف احلداثــة ضــد احلداثــة ،وليــس عن ًفــا
مــن خارجهــا .واعتبــر أن عنــف القاعــدة عنــف
مضــاد لعنــف العوملــة ،وال ينبغــي فهــم هــذا
العنــف املعولــم خــارج ســياق العنــف املوســع
واملوجــه الــذي مارســته سياســات الغــرب
نفســه ،دون أن يجعــل ذلــك أ ًّيــا مــن العنفــن
أخالق ًّيــا.
يتميــز إرهــاب التنظيمــات اإلرهابيــة بأنــه
إرهــاب معولــم عابــر للقــارات ،يتجــاوز

اإلرهاب للعولمة

العالـــــم الرقمــي وقنــوات اإلرهــــــــــاب

المعولــم

يقــدر عــدد مســتخدمي اإلنترنــت يف العالــم
َّ
بأكث َر من  4مليارات مســتخدم ،منهم ما يزيد
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النزعــة احملليــة املركزيــة إلــى الالمركزيــة
العامليــة ،ومتتلــك تلــك التنظيمــات شــبكات
مرنــة ومتنقلــة تســتغل اإلنترنــت يف نشــر
أيديولوجيتهــا ،إضافــة إلــى تقــدمي اخلبــرات
الفنيــة الالزمــة لتنفيــذ الهجمــات اإلرهابيــة.
وكل هــذه عوامــل تخلــق حتديــات يف احلــرب
علــى اإلرهــاب ،فلــم يعــد القضاء علــى عناصر
التنظيمــات وقيادتهــا كاف ًيــا للقضــاء علــى تلــك
التنظيمــات .وتــكاد تكــون داعــش جــز ًءا مــن
الصــورة النهائيــة للحداثــة ،أي أنهــا متثــل
انعكاســا لعنــف احلداثــة لكــن بشــكل بُدائــي،
ً
احلداثــة بســاحها الذكــي واإلنســاني احملايــد
ج ـ ّدًا ،وبإعالمهــا والصــورة الســينمائية التــي

ت َُضــ ُّخ يوم ًّيــا بشــكل تراكمــي .تقــول الكاتبــة
والناقــدة الســينمائية كارول كادوالدر" :أفــام
داعــش هــي اخلطــوة املنطقيــة التاليــة لألفــام
التــي نصنعهــا ،فثقافتهــم هــي يف الواقــع
ثقافتنــا ً
أيضــا ،وتنظيــم داعــش لــم يختــرع
مشــاهده املر ِّوعــة مــن بنــات أفــكاره ،بــل
أوصــل أفكارنــا إلــى اخلطــوة األبعــد واألكثــر
صراحــة ،واألكثــر أصالــة ،واألكثــر عم ًقــا،
واألكثــر واقعيــة".

علــى  164مليــون مســتخدم يف منطقــة الشــرق
األوســط ،أي مــا نســبته  ٪ 64.5مــن الســكان.
وقــد أدركــت التنظيمــات املتطرفــة مبكــ ًرا
أهميــة شــبكة اإلنترنــت ،ومنصــات التواصــل
االجتماعــي ،واعتبرتهــا بديـ ًـا مأمو ًنــا لنشــر
مشــروعها األيديولوجــي وتنفيــذه ،بعــد
إقرارهــا بإخفــاق عمــل التنظيمــات الســرية
والتجنيــد املباشــر .يقــول عمــر عبــد احلكيــم
املعــروف بـــ "أبــي مصعــب الســوري" يف كتابــه
"دعــوة املقاومــة اإلســامية العامليــة" الــذي
صــدرت نســخته األولــى عــام 2004م( :فشــل
أســلوب عمــل التنظيمــات الســرية الهرميــة
الدوليــة والتنســيق
يف ظــل الهجمــة األمنيــة َّ
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اإلقليمــي ،وعجــز التنظيمــات الســرية عــن
اســتيعاب كل شــباب األمــة الذيــن يريــدون
أداء فريضــة اجلهــاد واملقاومــة ،باملســاهمة
بفعـ ٍـل مــا مــن دون االضطــرار لاللتــزام بتبعــات
االنتســاب لتنظيــم مركــزي .وســقوط فكــرة
اجلبهــات واملواجهــة الثابتــة مــع العــدو نتيجــة

اســتخدام العــدو إلســتراتيجية احلســم اجلوي
بالقصــف الصاروخــي املدمــر والرمايــات
اجلويــة املوجهــة باألقمــار الصناعيــة التــي
تســيطر علــى األرض بــل وتــرى مــا حتــت
األرض بفضــل التكنولوجيــا العاليــة ،هــو أمــر
يجــب االعتــراف بــه والتخطيــط للمواجهــة

علــى أساســه).
لقــد مثلــت شــبكة اإلنترنــت مــا ًذا وقنــا ًة لبــث
األفــكار املتطرفــة للعديــد مــن املنظريــن،
كمــا يف حالــة أنــور العولقــي القيــادي يف
القاعــدة الــذي يُ َعــد مــن الشــخصيات املؤثــرة
بخطاباتهــا املوجهــة إلــى الناطقــن باللغــة

جمهور التنظيمات المتطرفة المعولم

يــورد كتــاب "إدارة التوحــش أخطــر مرحلــة
يؤصــل لفلســفة
ســتم ُّر بهــا األمــة" الــذي
ِّ
التوحــش التــي طبقهــا تنظيــم داعــش علــى
أرض الواقــع يف مناطــق ســيطرته ونفــوذه،
يــورد مالمــ َح اإلســتراتيجية اإلعالميــة التــي
اتبعهــا التنظيــم ،وطبيعــة الفئــة املســتهدفة
مــن هــذه اإلســتراتيجية ،حيــث يذكــر الكتــاب
أن (اإلســتراتيجية اإلعالميــة تســتهدف وتركــز
علــى فئــة الشــعوب بحيــث تدفــع أكبــر عــدد
منهــم لالنضمــام إلــى اجلهــاد والقيــام بالدعــم
 ٪ 80مــن عمليــات جتنيــد تنظيــم داعــش
متــت عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي يف
2015م ،بعــد أن كانــت النســبة ال تزيــد علــى
 ٪ 20يف عــام 2012م.

اإليجابــي والتعاطــف الســلبي ممــن ال يلتحــق
بالصــف .وضــرورة إقامــة خطــة إعالميــة
تســتهدف تبريــ ًرا عقل ًّيــا وشــرع ًّيا للعمليــات،
خاصــة لفئــة الشــعوب ،واخلــروج مــن اســتهداف
أفــراد اجلماعــات اإلســامية األخــرى .وضــم
الشــباب مــن ضمــن الشــعوب أســهل مــن ضمهــم
ضمــن شــباب احلــركات اإلســامية امللــوث
بشــبهات مشــايخ الســوء ،فشــباب األمــة علــى
ـاص هــم أقــرب إلــى الفِ طــرة،
مــا فيهــم مــن معـ ٍ
وخبــرات العقــود الســابقة أثبتــت ذلــك ،أمــا
األحــداث األخيــرة فقــد وضــح للجميــع أن

العدد األول  -نوفمبر 2019

اإلجنليزيــة .وقــد شــكل العولقــي إلها ًمــا لعــدد
مــن اإلرهابيــن ،أشــهرهم نضــال حســن مالــك
الضابــط األمريكــي الــذي قتــل  13زميـ ًـا لــه
يف قاعــدة فــورت هــود يف ،2009/ 11/ 5
وروشــونارا تشــودري املدانــة يف محاولــة قتــل
النائــب البريطانــي ســتيفن ترميــز يف 5/ 14
 .2010/وبرغــم اغتيــال العولقــي يف ســبتمبر
 2011بطائــرة دون طيــار إن تأثيــره مــا زال
باق ًيــا ،وتســجيالته مــا زالــت متابَعــة ،وأفــكاره
تنتشــر حتــى اليــوم علــى شــبكة اإلنترنــت
بحســب صحيفــة النيويــورك تاميــز.
وإن روح العصــر املعولــم احلالــي هــي روح
الشــبكة ،فاملبــادئ التأسيســية للشــبكات
أصبحــت قــوة محركــة للحيــاة الفرديــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.
فالشــبكات صــارت مبنزلــة أرحــام تهــب
ضر ًبــا جديــدًا مــن املجتمعــات اإلنســانية،
هــي مجتمعــات تنتظــم بهــا الهويــة والسياســة
واالقتصــاد وتعمــل يف شــكل شــبكات ،وهــي
نقطــة محوريــة يف مفهــوم املجتمــع الشــبكي.
ولهــذا فقــد أحدثــت شــبكة اإلنترنــت وتطــور
التكنولوجيــا تغيــرات يف شــبكة ال َعالقــات
االجتماعيــة وأدوات التواصــل وكثافتــه،
خصوصــا مــع ظهــور املجتمعــات االفتراضيــة
ً
التــي متثــل جماعــة مــن البشــر تربطهــم
اهتمامــات مشــتركة ،وال حتدهــم بالضــرورة
حــدود جغرافيــة ،أو أواص ـ ُر ِعرقي ـ ٌة أو قبليــة
أو سياســية أو دينيــة ،يتفاعلــون عبــر وســائل
االتصــال ومواقــع التواصــل االجتماعــي
احلديثــة ،ويطــورون فيمــا بينهــم شــروط
االنتســاب إلــى اجلماعــة ،وقواعــد الدخــول
واخلــروج ،ووســائل التعامــل ،والقواعــد
واألخالقيــات التــي ينبغــي مراعاتهــا .وتُعــرف
شــبكات التواصــل االجتماعــي بأنهــا شــبكات
تفاعليــة تتيــح ملســتخدميها التواصــل يف أي
وقــت ويف أي مــكان مــن العالــم .ومــن أمثلتهــا:
فيســبوك ،ويوتيــوب ،وتويتــر ،وإنســتجرام،
وواتســاب ،وســناب شــات .وقــد اســتقطبت
مواقــع التواصــل االجتماعــي املاليــن مــن
املســتخدمني عبــر العالــم ،حتــى وصــل عــدد

مســتخدمي الفيســبوك إلــى  2مليــار ،منهــم
مــا يزيــد علــى  116مليــون مســتخدم يف
الشــرق األوســط.
ومثلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي ســاح ًة
بــارزة لعمليــات التجنيــد لــدى التنظيمــات
املتطرفــة ،إذ
يقــدر أن  ٪ 80مــن عمليــات
َّ
جتنيــد تنظيــم داعــش متــت عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي يف 2015م ،بعــد أن
كانــت النســبة ال تزيــد علــى  ٪ 20يف عــام
2012م.

العامــي بفطرتــه تفاعــل معهــا أفضــل مبراحــل
مــن ق َعــدة اجلماعــات اإلســامية الذيــن سـلَّموا
دينهــم ألحبــار ورهبــان الســوء).
وبهــذا فــإن إســتراتيجية التنظيــم تقــوم
باألســاس علــى تقــدمي رســالة تســويقية
عاطفيــة تســتهدف عمــوم اجلماهيــر مــن
الشــباب والعصــاة مــن غيــر املتدينــن أو أتبــاع
اجلماعــات اإلســامية .ون َّبــه الكتــاب علــى
ضــرورة االهتمــام بعقــول العــوا ِّم وعواطفهــم
يف أثنــاء صياغــة املــادة اإلعالميــة ،محــذ ًرا
مــن االنســياق خلــف الــرد علــى شــبهات رجــال
الديــن مــن مختلــف اجلماعــات اإلســامية.
وقد الحظ سكوت أتران الباحث يف احلركات
املتطرفــة أن موجــة التطــرف األخيــرة احتــوت
ً
تهميشــا وأكثــر بطالــة.
علــى شــباب أكثــر
(يدفــع اجليــل اجلديــد يف جــزء كبيــر بواســطة
وســائل اإلعــام املشــحونة بنهضــة سياســية
وعيــا ح ًّيــا إلدراك جماعــي
عامليــة تثيــر
ً
للظلــم والصداقــة احلميمــة آلالم العــراق
وأفغانســتان وفلســطني والشيشــان وغيرهمــا.
وجرعــة اإلحبــاط
يبــدو أن الغضــب األخالقــي ُ
الكبيــرة وامللــل يغــذي البحــث عــن املعنــى
واملغامــرة .مجموعــات األصدقــاء والعائلــة
املنحدريــن مــن نفــس املنطقــة يف "الوطــن األم"
يف شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط أو آســيا
الوســطى واجلنوبيــة أو املنتمــن إلــى نفــس
املشــاريع اإلســكانية األوربيــة يف األحيــاء
املهمشــة ،مشــدودون إلــى الفعــل وهــم يبحــرون
عبــر مواقــع اجلهــاد يف اإلنترنــت للعثــور علــى
توجيــه مــن إلهــام القاعــدة .وأغلــب املنتمــن
لهــذه املوجــة الثالثــة مــن اإلرهــاب يظهــرون
تعلي ًمــا دين ًّيــا ضعي ًفــا ،أو ال تعليــم دينــي
أساســي إلــى أن أصبحــوا "مولوديــن جــد ًدا"
يف أواخــر شــبابهم أو يف بدايــة كهولتهــم).
وهكــذا فــإن العوملــة ألقــت بظاللهــا علــى
العديــد مــن الظواهــر االجتماعيــة فــزادت مــن
تعقيدهــا ،وســاهمت يف متددهــا ،كمــا حصــل
يف اإلرهــاب ،ومــن ثَــم يجــب بنــاء جهــود كابحــة
ً
نــزول إلــى
لإلرهــاب علــى املســتوى العاملــي،
البيئــات احملليــة ذات اخلصوصيــة.
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أخبارنا

األمين العام يلتقي القائد العام لقوة دفاع البحرين في المنامة

التقــى أمــن عــام التحالــف اإلســامي العســكري
حملاربــة اإلرهــاب ســعادة اللــواء الطيــار الركــن
محمــد بن ســعيد املغيــدي يف العاصمة البحرينية
املنامــة معالــي الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفة
القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن وســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة قائــد احلــرس امللكــي

مبملكــة البحريــن .واســتعرض اجلانبــان خــال
اللقــاء ُســبل التعــاون والــرؤى املشــتركة وتعزيــز
ال َعالقــات بــن الطرفــن لتحقيــق األهــداف
املرج ـ َّوة يف احلــرب علــى اإلرهــاب.
كمــا ناقــش اجلانبــان القضايــا األمنيــة ذات
االهتمــام املشــترك بــن مملكــة البحريــن

والتحالــف اإلســامي املتعلقــة مبســتجدات
محاربــة اإلرهــاب اإلقليميــة والدوليــة.
وأشــار اللــواء املغيــدي إلــى أهميــة جهــود
مملكــة البحريــن بوصفهــا عضــ ًوا يف التحالــف
اإلســامي لهــا جتــارب وخبــرات يف محاربــة
التطــرف العنيــف واإلرهــاب.
هــذا وقــد أكــد معالــي الشــيخ خليفــة بــن أحمــد
آل خليفــة القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن دعــم
بــاده املســتمر للعمــل الــذي يقــوم بــه التحالــف،
واســتعدادها لبــذل كافــة اجلهــود لتعزيــز التعــاون
يف احلــرب علــى اإلرهــاب.
وقــد جــاء اللقــاء علــى هامــش انعقــاد معــرض
ومؤمتــر البحريــن الدولــي للدفــاع 2019م
ٍ
عــدد مــن وفــود الــدول
مبشــاركة وحضــور
العربيــة واإلســامية والعامليــة ملناقشــة العديــد
مــن القضايــا التــي تهــم الشــأن العســكري.

التحالف يقيم
ندوته الشهرية
اســتضاف التحالــف اإلســامي العســكري
يف ندوتــه الشــهرية الثالثــة معالــي الدكتــور
أحمــد اخلليفــي ،محافــظ مؤسســة النقــد،
يف محاضــرة ألقاهــا بعنــوان (محاربــة غســل
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب) ،حضرهــا ســعادة
األمــن العــام للتحالــف اللــواء الطيــار الركــن
محمــد بــن ســعيد املغيــدي ،وممثلــو الــدول
األعضــاء ،ولفيـ ٌ
ـف مــن منســوبي املركــز.
وســبل مكافحتــه ،وتطــور أنظمــة التمويــل التقليديــة،
اســتعرض الدكتــور اخلليفــي يف محاضرتــه مهــارات التعامــل مــع قضايــا متويــل اإلرهــابُ ،
ومواكبــة األنظمــة اإلرهابيــة للتقنيــات احلديثــة ،واســتخدامها ألغراضهــا املتطرفــة ،ومــن ذلــك التحويــات الذكيــة ،و ُعملــة البيتكويــن
االفتراضيــة ،وأهــم خصائــص هــذه ال ُعمــات االفتراضيــة ومميزاتهــا التــي جتعلهــا يف مأمــن مــن الرقابــة والتتبــع.
وبـ َّـن العمـ َل الــذي ميكــن أن تؤديَــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي يف مواجهــة عمليــات بهــذه الدرجــة مــن اخلطــورة ،كغســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب ،والتحويــات الذكيــة ،وغيرهــا مــن التجــاوزات واخلروقــات التــي تدعــم اإلرهــاب وتخــدم املتطرفــن.
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التحالف اإلســامي يشــارك في ورشــة العمل الثانية لشــبكة مراكز مكافحة

التطــرف العنيف بمجلــس التعاون الخليجي

شــارك التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة
اإلرهــاب يف ورشــة العمــل التــي أقامتهــا األمانــة
العامــة ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة
حتــت عنــوان "ورشــة العمــل الثانيــة لشــبكة املراكــز
والهيئــات املعنيــة مبكافحــة التطــرف العنيــف".
وألقــى العقيــد حســن بــن ســليمان العمــري
املديــر العــام إلدارة التخطيــط والتنســيق
موجــزًا عــن التحالــف اإلســامي العســكري

حملاربــة اإلرهــاب ودوره يف محاربــة الفكــر
املتطــرف وتنســيقه جلهــود مواجهــة التوجهــات
اإلرهابيــة مــن خــال املبــادرات الفكريــة
واإلعالميــة واملاليــة والعســكرية.
وتطرقــت الورشــة إلــى دور املراكــز يف التعامــل
مــع خطــاب التطــرف العنيــف والتحديــات
التــي تواجــه عملهــا إضافــ ًة الــى اجلهــود
املجتمعيــة يف مكافحــة التطــرف ودور اإلعــام

ووســائل التواصــل االجتماعــي.
ودعــت الورشــة يف توصياتهــا إلــى العمــل علــى
تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن أعضــاء شــبكة
املراكــز والهيئــات املعنيــة مبكافحــة التطــرف
العنيــف ،وتعزيــز دور األســرة املجتمعيــة يف
حتصــن املجتمــع ودور وســائل التواصــل
بشــكل عــام ملواجهــة
االجتماعــي واإلعــام
ٍ
الفكــر املتطــرف.

محاضرة
ودورة تدريبية
بمركز التحالف

العدد األول  -نوفمبر 2019

ألقــى اللــواء الركــن محمــد بــن عبــد اخلالــق
الغامــدي ممثــل اململكــة العربيــة الســعودية
يف املجــال العســكري يف التحالــف ،محاضــرة
بعنــوان "القيــادة وفــن التأثيــر" يف مركــز
التحالــف بالريــاض حضرهــا األمــن العــام
للتحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة
اإلرهــاب اللــواء الطيــار الركــن محمــد بــن
ســعيد املغيــدي وممثلــو الــدول األعضــاء يف
التحالــف .أشــار اللواء الغامــدي يف محاضرته
إلــى أن القيــادة هــي فــن خدمــة اآلخريــن مــن
ً
فضــا
خــال تزويدهــم بالتدريــب واألدوات

عــن الوقــت والطاقــة والــذكاء العاطفــي ،حتــى
وبــن
يتمكنــوا مــن حتقيــق كامــل إمكاناتهــمّ .
الغامــدي أن مــن أســباب جنــاح الكثيــر مــن
املؤسســات واملنظ ّمــات العســكرية وغيرهــا
اتبــاع األســلوب القيــادي املُلِهــم.
كمــا عقــد مركــز التحالــف دورة تدريبيــة
ملمثلــي الــدول األعضــاء وبعــض املعنيــن مــن
منســوبي التحالــف بعنــوان "مهــارات التغطيــة
اإلعالميــة لقضايــا اإلرهــاب يف البيئــة
الرقميــة" ألقاهــا األســتاذ الدكتــور محمــد
بــن ســليمان الصبيحــي ،املمثــل اإلعالمــي

للملكــة العربيــة الســعودية يف التحالــف.
غطــت الــدورة مختلــف جوانــب العالقــة بــن
اإلعــام واإلرهــاب ،حيــث تناولــت التأثيــرات
اإلعالميــة للتغطيــة اإلعالميــة ،وواقــع
املعاجلــة اإلعالميــة للظاهــرة اإلرهابيــة.
واملنطلقــات اإلســتراتيجية لتغطيــة قضايــا
اإلرهــاب إعالميــاً ،والقيــم واملنطلقــات
واملعاييــر التــي تقــود املمارســة املهنيــة لتغطيــة
قضايــا اإلرهــاب .وتضمنــت الــدورة تطبيقــات
عمليــة ومنــاذج فعليــة للتغطيــة اإلعالميــة
لقضايــا اإلرهــاب.
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أبــدت أجهــزة األمــن البريطانيــة قلقهــا مــن ارتفــاع جرائــم
اإلرهــاب والكراهيــة مــع خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوربــي
(بريكســيت) ،فقــد بلــغ عــدد حتقيقــات مكافحــة اإلرهــاب
املفتوحــة يف بريطانيــا أكثــر مــن  700حتقيــق ،وفــق مــا أعلنــه
رئيــس التحقيقــات يف مكافحــة اإلرهــاب يف الشــمال الغربــي
ُ
ويــل تشــاترتون الــذي أشــار إلــى زيــادة نشــاط اجلنــاح اليمينــي
املتطــ ِّرف مــع خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوربــي ،وقــال:
"لســوء احلــظ ســيفجر النــاس إحباطهــم يف بعــض األحيــان
يف وجــوه السياســيني ...ويُخشــى أن يســتغل اليمــن املتطــرف
ِ
االضطرابــات الناجمــ َة عــن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد
األوربــي يف دعاياتهــم التــي حتــ ِّرض علــى جرائــم الكراهيــة،
وتخلــق جــ ًّوا ميكــن أن يســتغله اإلرهابيــون".
وأعلنــت وزارة الداخليــة البريطانيــة أنهــا ملتزمــة بالقضــاء علــى
التطــرف بجميــع أشــكاله ،وص ـ َّرح وزيــر األمــن بــن واالس" :إن
من ـ َّو اليمــن املتط ـ ِّرف ليــس مشــكل ًة بريطاني ـ ًة محليــة مرتبطــة
ببريكســيت ،ولكنهــا مشــكل ٌة عامليــة يعاجلهــا شــركاؤنا يف
أوروبــا والواليــات املتحــدة وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا".
وقــال نائــب مف ـ َّوض شــرطة العاصمــة ورئيــس شــرطة
مكافحــة اإلرهــاب نيــل باســو" :إنــه يشــعر بالقلــق مــن
أن اخلطــاب اليمينــي املتطــرف ألولئــك الذيــن ُســمح
ـيؤجج االضطــراب،
لهــم بالعمــل يف ظــل القانــون سـ ِّ
وإن خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوربــي ســيؤدي
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إلــى فِ قــدان املعلومــات االســتخبارية وتقاســم البيانــات مــع
أوروبــا ،وســيترك دولهــا الـــ  27وبريطانيــا أقـ َّـل أما ًنــا".
وأكــد باســو ،وهــو املســؤو ُل عــن إطــاع رئيــس الــوزراء ووزيــر
الداخليــة بانتظــام علــى خطــط وجهــود مكافحــة اإلرهــاب يف
بريطانيــا ،أن الشــرطة تعمــل علــى احلــ ِّد مــن األضــرار ،لكــن
العمليــات ســتكون أبطــ َأ وأكثــ َر تعقيــدًا إذا غــادرت بريطانيــا
االحتــاد األوربــي دون اتفــاق.
وقــال باســو ً
أيضــا ،وهــو أكبــر ضابــط شــرطة مــن األقليــات
ينصــب علــى االســتقطاب،
العِ رقيــة يف بريطانيــا" :إن قلقــي
ُّ
يــؤدي اخلطــاب اليمينــي املتطــرف إلــى ازديــاد
وأخشــى أن
َ
جرائــم الكراهيــة وارتفــاع الفوضــى".
وم َّيــز باســو بــن اليمــن املتطــرف القانونــي ،واليمــن املتطــرف
ٍ
جماعــات إرهابيــ ًة محظــورة كجماعــة (العمــل
الــذي يضــم
الوطنــي) ،وقــال" :إن اخلطــاب اليمينــي املتطــرف قــد ال يكــون
غيــ َر قانونــي ،لكنــه يغــذي االضطرابــات ويُخشــى مــن آثــاره
احملتملــة".
وكشــف رئيــس وحــدة مكافحــة اإلرهــاب يف وســت ميدالنــدز،
ِ
املعلومــات االســتخباراتي َة املســتقاة مــن اجلمهــور ســاعدت
أن
الشــرطة واألجهــزة األمنيــة علــى منــع  18هجو ًمــا إرهاب ًّيــا يف
أقـ َّـل مــن عامــن ،وأن  ٪ 22مــن التقاريــر التــي تلقَّتهــا الشــرطة
معلومــات اســتخباراتية مهمــة
مــن أفــراد اجلمهــور نتــج عنهــا
ٌ
ومفيــدة يف حتقيقاتهــا.

وبحصــول الســعودية

علــى

العضويــة

يف

مجموعــة العمــل املالــي يكــون

عــدد األعضــاء الدائمــن يف املجموعــة

قــد بلــغ  39عضــ ًوا ،فيهــم أبــر ُز الــدول

السعودية
أول دولة
عربية تحصل
على عضوية
مجموعة
العمل المالي
(فاتف)
حصلــت اململكــة العربيــة الســعودية علــى عضويــة مجموعــة
العمــل املالــي (فاتــف) ،لتكــون أو َل دولــة عربيــة حتقــق هــذا

اإلجنــاز الــذي جــاء بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التقييــم املتبــا َدل
 -أحــدِ أهــم املتطلَّبــات الرئيســة للحصــول علــى العضويــة يف

املجموعــة  -التــي أجرتهــا املجموعــة يف عامــي 2017-2018م

باملشــاركة مــع مجموعــة العمــل املالــي ملنطقــة الشــرق األوســط

ـمالي إفريقيــا (مينــا فاتــف) .وقــد أكــدت نتائــج التقييــم ارتفــا َع
وشـ ِّ
مســتوى إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال يف الســعودية وكفاءتهــا،
الدوليــة الصــادرة يف هــذا الشــأن.
ووفا َءهــا باملعاييــر واملتطلَّبــات َّ

املؤثــرة يف العالــم ،مثــل الــدول الدائمــة العضويــة

يف مجلــس األمــن ،وأغلــب دول مجموعــة العشــرين.

الدوليــة ملكافحــة غســل
تُعنــى املجموعــة بوضــع السياســات واملعاييــر َّ
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح.
وذكــر محافـ ُ
ـس اللجنــة الدائمــة
ـظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ورئيـ ُ
ملكافحــة غســل األمــوال الدكتــور أحمــد بــن عبــد الكــرمي اخلليفــي ،يف

النــدوة الشــهرية الثالثــة التــي عقدهــا التحالــف اإلســامي العســكري
حملاربــة اإلرهــاب يف  26ســبتمبر  ،2019مزايــا انضمــام اململكــة إلــى
مجموعــة العمــل املالــي وهــي:

 -حتقيــق نــوع مــن التــوازن اجلغــرايف للــدول األعضــاء يف مجموعــة العمــل

املالــي (فاتــف) علــى املســتوى القــا ِّري.

الدوليــة احلســنة للمملكــة ،وتعزيــز مكانتهــا
 -إضفــاء مزيـ ٍـد مــن الســمعة َّ

يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
 املشــاركة البــارزة واملُجديــة يف قــرارات مجموعــة العمــل املالــيو أ نشــطتها .

 حتســن قــدرات املختصــن يف اململكــة وخبراتهــم وتطويرهــا؛ باملشــاركةيف املناقشــات يف االجتماعــات العامــة للمجموعــة ،واملشــاركة يف أعمــال
فــرق العمــل وأنشــطتها.

 -معرفــة أبعــاد املوضوعــات واملقترحــات مــن فــرق العمــل يف املجموعــة

واملشــاركة يف اتخــاذ القــرارات.

 املشــاركة يف فــرق التقييــم ،ويف فــرق املجموعــات املك َّونــة ألغــراضاملراجعــة الدوريــة؛ بترشــيح مق ِّيمــن مــن اململكــة.

 أداء دور قيــادي يف أعمــال مجموعــة العمــل املالــي ملنطقــة الشــرقوشــمالي إفريقيــا (مينــا فاتــف)؛ لكونهــا عضــ ًوا يف مجموعــة
األوســط
ِّ

العمــل املالــي.

وكانــت املجموعــة قــد وافقــت علــى منــح اململكــة عضوي ـ َة مراقــب

الــذي تقــوم بــه يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

العدد األول  -نوفمبر 2019

يف املجموعــة يف شــهر يونيــو مــن عــام 2015؛ تقديـ ًرا للجهــد الكبيــر
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نوافذ

المغرب
يعتمد
"احلكومــة املغربيــة تضــع اللمسـ ِ
ـات األخيــرةَ علــى مشــروع
وأوجــه القصــور ،حتــى تكــون
قانــون جديــد لســ ِّد الثُّغــرات
ُ
القوانــن الوطنيــة مطابقــ ًة ملعاييــر مجموعــة العمــل املالــي
الدوليــة (فاتــف) وتوصياتهــا".
َّ
املغربــي ســعد الديــن
هــذا مــا كشــف عنــه رئيــس احلكومــة
ُّ
ً
العثمانــي الــذي أكــد أن بــاده ســتعتمد إســتراتيجية وطنيــة
جديــدة ملكافحــة جرائــم غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب،
وذلــك يف نــدوة عــن (انعكاســات التقييــم الوطنــي للمخاطــر
علــى منظومــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب).
وأضــاف العثمانــي أن احلكومــة تعمل على مالءمة التشــريعات
ذات الصلــة بصفــة مســتمرة ومنتظمــة مــع املواثيــق واالتفاقات
الدوليــة يف هــذا املجــال ،وأن بــاده ملتزمــة بالعمــل لتعزيــز
َّ
املنظومــة الوطنيــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهاب.
وقــال" :إن املغــرب بصــدد اعتمــاد تقريــر التقييــم الوطنــي
للمخاطــر وتعميمــه رســم ًّيا علــى جميــع أشــخاص القانــون
العــام واخلــاص املعنيــن ،بهــدف اتخــاذ اخلطــوات والتدابيــر
الالزمــة للحـ ِّد مــن هــذه املخاطــر والتحكــم فيهــا ،وفــق خطــة
عمــل محــددة زمن ًّيــا .وأوضــح أن "جلنــة وطنيــة ستُشــكل،
لتحديــث نتائــج التقييــم الوطنــي للمخاطــر باســتمرار ،واقتراح
إســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة جرائــم غســل األمــوال وجرائــم
اإلرهــاب ومتويلــه".
ويف تطــور متصــل اســتقبل وزيــر اخلارجيــة املغربــي ناصــر
بوريطــة بال ِّربــاط املديــرةَ التنفيذيــة للمديريــة التنفيذيــة
الدولــي ميشــيل
ملكافحــة اإلرهــاب التابعــة ملجلــس األمــن َّ
كونينكــس ،وناقشــا اإلســتراتيجية املغربيــة ملكافحــة اإلرهــاب
واإلجــراءات التــي اتخذتهــا اململكــة ملكافحــة التطــرف العنيف.
وقالــت ميشــيل كونينكــس عقــب االجتمــاع" :لقــد فحصنــا
حالـ َة التهديــد اإلرهابــي يف املغــرب ومنطقــة الشــرق األوســط
ـمالي إفريقيــا ،والتدابيــر التــي اتخذتهــا اململكــة حملاربــة
وشـ ِّ
اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف" ،وشــددت كونينكــس
علــى ضــرورة توحيــد اجلهــود لتعزيــز سياســات مكافحــة
التهديــد اإلرهابــي ،وقالــت" :يف مواجهــة التهديــد اإلرهابــي
املتطــور ،أصبــح مــن الضــروري حتديــد الفجــوات والبحــث
عــن ســبل ملعاجلتهــا م ًعــا".
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إستراتيجية
جديدة

لمكافحة

غسل
األموال

برنامج أممي

لتتبع اإلرهابيين عبر الحدود
ُّ
برنامجــا يف مجــال مكافحــة
أطلقــت األمم املتحــدة
ً
اإلرهــاب يتعلــق بالســفر واملســافرين؛ لبنــاء قــدرات الــدول
علــى منــع اجلرائــم اإلرهابيــة ،وتع ُّقــب الســفر املتصــل باإلرهــاب،
باســتخدام املعلومــات احملفوظــة عــن املســافرين ،مــع احتــرام
الدولــي حلقــوق اإلنســان.
خصوصيتهــم وفــق القانــون َّ
برنامجــا إلكترون ًّيــا حدي ًثــا يسـ َّمى (،)Go Travel
وســتقدم األمم املتحــدة
ً
قــاد ًرا علــى حتليــل بيانــات الســفر بنــاء علــى مخاطــر محــددة ،ويســاعد
علــى تت ُّبــع مــن يُشــت َبه يف أنهــم إرهابيــون ،ورصــد حتركاتهــم عبــر احلدود.
وصــرح األمــن العــام لــأمم املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش يف كلمــة
ألقاهــا يف قاعــة اجلمعيــة العامــة مبناســبة اإلعــان عــن البرنامــج،
الدولــي يولــي أولويــة كبــرى لرصــد نشــاط اإلرهابيــن
أن املجتمــع َّ
واملجرمــن الذيــن ميثلــون خطــ ًرا كبيــ ًرا ،وعرقلتَهــم قبــل ارتــكاب
هجماتهــم .وقــال :إن البرنامــج اجلديــد سيســاعد الــدول األعضــاء
َ
علــى جمــع البيانــات وإدارتهــا ومشــاركتها مــع الســلطات الوطنيــة
والدوليــة املؤهلــة ،مــع االحتــرام الكامــل للخصوصيــة واحلريــات
َّ
األساســية.

وأكــد ً
أيضــا أن السياســات التــي حتتــرم حقــوق اإلنســان أساســي ٌة يف
التصــدي للتطــرف العنيــف ،وأن مشــاركة املعلومــات تعزز قــدرات الدول
الهجمــات اإلرهابيــة والتصــدي
األعضــاء علــى العمــل بفعاليــة؛ لرصــد
َ
لهــا ومنعهــا ،وإجــراء التحقيقــات والتدابيــر القضائيــة بشــأنها ،ومــن
الهجمــات األخيــرة
ذلــك مــا يتعلــق بالســفر .وأشــار يف حديثــه إلــى
َ
يف كينيــا ونيوزيلنــدا وســريالنكا وغيرهــا ،وقــال :إنهــا تذكــرة مأســاوية
النتشــار آفــة اإلرهــاب.
امللحــة إلــى تعزيــز
ويؤكــد قــرار مجلــس األمــن رقــم  2396احلاجــ َة َّ
الدولــي ومشــاركة املعلومــات لتحســن قــدرات الرصــد ومنــع
التعــاون َّ
ســفر اإلرهابيــن.
وســيُنفَّذ هــذا البرنامــج الــذي أطلقــه مكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة
الدوليــة
اإلرهــاب ،بالشــراكة مــع عــدة جهــات َدوليــة ،منهــا املنظمــة َّ
للطيــران املدنــي ،ومكتــب األمم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة واملخـدِّرات.
وســ َيدعم البرنامــج اجلديــد قبــل توفيــر هــذه التقنيــة حلكومــة مــا،
ســلطاتِها الوطنيــ َة يف تطويــر اإلطــار التشــريعي الضــروري واخلبــرة
الوطنيــة الالزمــة لتشــغيل التقنيــة بصــورة قانونيــة وف َّعالــة.
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عانــت الــدول األعضــاء يف التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب ،مثــل غيرهــا يف
أصقــاع املعمــورة مــن أحــداث إرهابيــة عديــدة تهــدف إلــى زعزعــة االســتقرار وإشــاعة الفوضــى
وترويــع اآلمنــن واغتيــال األنفــس وتخريــب املمتلــكات اخلاصــة والعامــة ،واإلفســاد يف األرض.
ويف الواقــع إنهــا نتــاج فكــر مريــض وحصيلــة منهــج منحــرف خــارج عــن قواعــد الديــن (أي ديــن)
وبعيـ ًـدا عــن أي أصــول ومناهــج ومبــادئ ســامية .ومــن هــذا املنطلــق لقيــت دعــوة اململكــة العربيــة
الســعودية إلقامــة هــذا التحالــف اســتجابة مــن أشــقائها يف الــدول اإلســامية التــي ســارعت
ـروف
باالنضمــام إليــه حتــى بلــغ عددهــا  41دولــة توحــدت إرادتهــا ملواجهــة هــذا التحــدي يف ظـ ٍ
عصيبــة شــهدها العالــم أجمــع ،وعانــى خاللهــا مــن آفــة اإلرهــاب .ومــن هنــا جــاء هــذا التحالــف
يف مكانــه وزمانــه املناســبني.
متامــا دورهــا املؤثــر يف املجتمــع
إن دول التحالــف اإلســامي العســكري حملاربــة اإلرهــاب تــدرك ً
متامــا بــأن محاربــة اإلرهــاب
الدولــي بقــدر حرصهــا علــى األمــن يف األوطــان  ،كمــا أنهــا تعــي ً
دوليــا ضــد إيــواء العناصــر واجلماعــات اإلرهابيــة واحليلولــة دون متكينهــا مــن
تتطلــب تعاو ًنــا ً
اســتغالل أراضــي بعــض الــدول التــي تعيــش فيهــا وتؤمــن لهــا البيئــة احلاضنــة الســتخدامها
منطلقً ــا ألنشــطتها ،وهــا نحــن يف األمانــة العامــة للتحالــف مبختلــف إداراتهــا وأقســامها نعمــل
ـدم وســاق جاديــن يف االنطــاق نحــو أفــق يقربنــا -بحــول اهلل -إلــى غايتنــا ،وفــق عمــل
علــى قـ ٍ

منهجــا متعــدد املداخــل يف محاربــة اإلرهــاب مــن خــال مبــادرات فكريــة
جماعــي متكامــل ،متبعــن
ً
وإعالمية ومالية وعســكرية تركز على قيم الســيادة والتنســيق واملشــاركة ،ويف هذا الســياق وضمن
املجــال اإلعالمــي أطلقــت األمانــة العامــة للتحالــف عــدة إصــدارات أحدثهــا (مجلــة التحالــف)
التــي تــرون عددهــا األول الــذي يــؤرخ االنطالقــة نحــو حضــور فعــال للمجلــة يف التوعيــة والتنويــر
وعــرض التجــارب واملمارســات الناجحــة بنقــاش هــادئ و عــرض موضوعــي لــكل وجهــات النظــر.
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