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مجلـة فصليـة تصـدر عـن التحالـف اإلسـالمي العسـكري لمحاربـة اإلرهـاب



مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

شروط النشر:
ابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي   اآلراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر ُكتَّ

المجلة.

 أن تكون المادة المرسلة في موضوع المجلة )محاربة اإلرهاب(، وذات صلة بأحد 
أبوابها األربعة: الفكري، واإلعالمي، وتمويل اإلرهاب، والعسكري.

واللغة  المنهج  وسالمة  ة،  والِجدَّ والموضوعية  باألصالة  المادة  تتسم  أن   
واألسلوب.

 في المواد البحثية ال بد من التزام التوثيق، بعزو األقوال إلى أصحابها، والنقول 
إلى مصادرها، وإثبات بيانات المصادر.   

 أن تكون المادة مكتوبًة بإحدى اللغات الثالث: العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.
أو  الورقي  النشر  وسائل  من  وسيلة  بأي  نشرها  سبق  قد  المادة  تكون  أال   

ف اليسير فيها. اإللكتروني، ولو بتغيير العنوان والتصرُّ

ة من بحث أو كتاب، سواء أكان ذلك للكاتب نفسه أم لغيره.   أال تكون المادة مستلَّ

االعتذار  يكون  قد  ولكن  ضعفها،  ذلك  يعني  ال  نشرها  عن  نعتذر  التي  المواد   
العتبارات فنية أو غيرها، كأن تكون المادة قد ُنشر في موضوعها من قبل، وسُيبلغ 

الكاتب بذلك.

وتصحيًحا  وتعدياًل  اختصاًرا  المرسلة؛  المواد  في  التصرف  التحرير  لهيئة  يحقُّ   
وتقويًما، بما ال يمسُّ جوهر الموضوع وأفكاره الرئيسة.

 يحقُّ للكاتب أن يعيد نشر مادته بأي طريقة شاء، شرط أن ينص صراحًة أنها سبق 
نشرها في مجلة التحالف.

ا أو في إصدارات   يحقُّ لمجلة التحالف إعادة نشر المواد بأي طريقة، سواء إلكترونيَّ
مستقلة.

 يحقُّ لمجلة التحالف ترجمة الموادِّ إلى أي لغة، وإعادة نشرها بتلك اللغات.  

 )Traditional Arabic( خط ،)Word( ا ببرنامج الورد د المادة المرسلة حاسوبيًّ  ُتنضَّ
المادة  آخر  في  وجدت  إن  والمصادر  الحواشي  جعل  مع  العربية،  للغة   ،18 قياس 

بقياس 16. وخط )Times New Roman( قياس 14، للغة اإلنجليزية أو الفرنسية.

إثبات اآليات القرآنية من نصِّ القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع ضرورة   يحُسن 
تخريجها بين معقوفتين بذكر اسم السورة ورقم اآلية.

 يحُسن إرفاق صور توضيحية مقترحة لما يتصل بالمادة، مع ضرورة أن تكون مأخوذة 
من مواقع الصور المتخصصة ال من الصحف والمجالت.

 ُيرفق بالمادة المرسلة السيرة الذاتية للكــــــــاتب، متضمنــــة: االســــــــم الثالثـــــي، 
والنتاج  الحالية،  والوظيفة  الدراسي،  والتخصص  اإلقامــــة،  وبلــــد  والجنسيــــة، 
وصورة  المصرفي،  الحساب  ورقم  اإللكتروني،  البريد  وعنوان  والثقافي،  العلمي 
شخصية حديثة عند أول مشاركة، علمًا بأننا لن ننشر تعريفًا بالكاتب ولكن ستبقى 

في قاعدة بيانات المجلة.
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 باحث وأكاديمي عراقي.

الكراهية والعنف
أثر االنتماء في إذكاء 

التطرف العنيف

 د. علي رسول الربيعي

من  إليه  تؤدِّي  وما  املتصاعدة  الكراهية  قضيُة  ُتثير 
ا  عمَّ املقلقة  األسئلة  من  مجموعًة  وعنف،  صراعاٍت 
الصعبة  األوضاع  تلك  يف  فعلَه  الناس  عموم  يستطيع 
يستعدُّ  ملاذا  األسئلة:  هذه  ومن  احلرجة،  والظروف 
الناُس للموت يف سبيل اجلماعة الدينية أو الطائفة أو 
أو  أهلهم،  محاربة  إلى  الناَس  يدفع  الذي  وما  الِعرق؟ 
معارفهم، أو أبناء بلدهم ألجل َعَصبيَّة ِعرقية أو دينية؟ 
وملاذا يتحوَّل اجليران إلى أعداء؟ وماذا يطرأ على الناس 
عاشوا  من  مَع  الشنيعة  األفعال  ارتكاب  على  فيحِملَهم 
ما  تلجأ جماعٌة  وكيف  ُعقود؟  مدار  على  بسالم  معهم 
هل  إلى الكراهية والعنف، وملاذا تفعُل ذلك؟ وهل من السَّ

حتليُل خطاب الكراهية، والوقوُف على جذور املشكلة؟

ت
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بنية الجماعة
حافٌز  األخرى  للجماعات  وكراهيتُها  للجماعة  العاطفي  الترابط  قوةُ 
لطة، واحلرماَن  راع العنيف غالًبا، وإن مكائَد النُّخبة، ومصالح السُّ للصِّ
ي الكراهية وما ينتُج عنها من  ة لفهم تفشِّ من احلقوق، من األمور املهمَّ
ة جوانُب أُخرى لظاهرة  صراعات، إال أنها ال متثِّل القضيَة كاملة، فثَمَّ
راع اجلماعي، منها: حاجُة الناس األساسيُة إلى االنتماء  الكراهية والصِّ
ى )اإليجابية  عور بالرضا عن أنفسهم، وهو ما يُسمَّ إلى اجلماعة؛ للشُّ
إذا  محتَماًل  أمًرا  اجلماعيُّ  والعنف  الكراهيُة  تصبح  وقد  الداخلية(. 
شعر أعضاءُ اجلماعة بعجزهم عن حتقيق هذه اإليجابية إال باالعتداء 
ُض ُهويَّتهم للخطر يُولِّد الكراهيَة لآلخر،  على اجلماعات األخرى. فتعرُّ

واالستعداَد الستعمال العنف يف مواجهته.
باختزالها يف  والعنف،  كالكراهية  اجلماعية؛  الظواهر  فهُم  وال ميكن 
دوافع الفرد أو غرائزه أو ِسماته الشخصية فقط؛ بل ال بدَّ من دراستها 
بوصفها ناجتًة عن عضوية الفرد يف جماعة، واالنتباه إلى أن القوى 
االجتماعية هي التي تكوِّن الفعَل الفردي؛ إذ يسعى األفراُد إلى حتقيق 

شعوٍر إيجابيٍّ آمٍن للذات بانتمائهم إلى اجلماعة.

الطائفية والكراهية 
والَعداء  للكراهية  تصعيدية  قوةٌ  هي  الدينية  أو  الِعرقية  الطائفيُة 
ي كبرياءها وغرورها، وتتباهى  والعنف بني اجلماعات، فكلُّ جماعة تُغذِّ
أربعُة مبادَئ  ولدينا  األُخرى.  إلى اجلماعات  بازدراء  وتنظر  بتفوُّقها، 
تتعلَّق باملركزية الطائفية، هي الَعموُد الِفْقري لكثير من النظريات التي 

راع العنيف بني اجلماعات، وهي: تعالج الكراهيَة والصِّ
وأساسية  	 ة  عامَّ حاجٌة  البشر  لدى  االجتماعي:  التصنيف  مبدأ 

لتصنيف عاملهم االجتماعي، ويجري تصنيُف اجلماعات يف فئاٍت 
منفصلة داخَل اجلماعة أو خارجها.

ر األفراُد جماعاتهم إيجابّيًا،  	 مبدأ اإليجابية داخل اجلماعة: يقدِّ
ويحافظون على َعالقاٍت حسنة وتعاونية مع أعضائها.

ز اإليجابيُة داخل اجلماعة عبر  	 مبدأ املقارنة بني اجلماعات: تُعزَّ
املقارنة باجلماعات األُخرى، وبتقومي ِسمات اجلماعة على أنها 

أفضُل من ِسمات اجلماعات األُخرى.
مبدأ الَعداء للجماعة اأُلخرى: تتميَّز َعالقاُت اجلماعة مَبن هم  	

راع واالزدراء املتباَدل. خارجها بالَعداء والصِّ
بني  الَعالقات  من  خاصٍّ  منط  يف  مترابطٌة  األربعة  املبادُئ  هذه 
واالنتماء  الُهوية  إلى  الطبيعية  البشر  حاجة  على  قائمة  اجلماعات، 
اجلماعة.  ارتباطات  يف  عنها  يُعبَّر  التي  للذات،  اإليجابي  والتقدير 
ا املبدآن  لنَي على أنهما أساسيَّان وشامالن، أمَّ ويُنَظر إلى املبدأين األوَّ
األخيران )الثالُث والرابع( ففيهما نقاٌش واسع؛ فإن مقارنَة اجلماعة 
ٌل  متأصِّ ا  إمَّ اجلماعات،  لتلك  وَعداَءها  األخرى،  باجلماعات  نفَسها 
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دًة إضافيًة لتفسير  يف عملية تكوين اجلماعة، أو يتطلَّب شروًطا محدَّ
التحوُّل إلى الكراهية والعنف اجلماعي.

نرجسية االختالف 
املقارنُة  تُثيرها  التي  اجلوهرية  األسئلة  عن  اإلجابة  يف  التفكيُر 
السالم،  لبناء  حلوٍل  إلى  للوصول  كبيرة  فرصٌة  االختالف،  ونرجسيُة 
راع بني ُهويَّات جماعية  ى الكراهيُة والصِّ ومن تلك األسئلة: ملاذا تتفشَّ
معيَّنة، ومتى يحُدث ذلك؟ وكيف تهيمن بعُض أمناط الُهوية األُحادية 
على اآلخرين؟ وكيف ينِزُع الناس الطابَع الشخصي عن جيرانهم على 
ل الصداقُة إلى َعداء بني أبناء البلدة  أُسس طائفية، وملاذا؟ وكيف تتحوَّ
الواحدة؟ وكيف ينقلب أولئك األشخاُص الذين لديهم كثيٌر من القواسم 

املشتركة إلى أعداء؟ 
الِعرقية أو  راعات  كثيًرا ما ينقلب بعُض املواطنني على بعض يف الصِّ
الطائفية، وهم يقفون على جانبَي خطِّ املواجهة؛ ُمستدبريَن ذكرياتهم 
داقات السابقة، وروابط اجلوار القدمية،  عن الَعالقات املشتركة، والصَّ
حصًرا.  جماعاتهم  إلى  النتمائهم  َوفًقا  إال  بينهم  فيما  يتواصلون  وال 
االحتالل  بعد  ما  ِحقبة  احلاُل يف  إليه  آَل  ما  ذلك  على  مثاٍل  وأظهُر 
األمريكي للعراق، أو ما بعد تيتو يف يوغسالفيا، وانتشار التعامل َوفَق 

الُهوية الطائفية بني اجلماعات. 
ُهوية جماعية رصُد  إلى حتقيق  البشر  فهم سعي  على  يساعد  ومما 
ما يُعَرف بعملية نزع اإلنسانية من أعضاء اجلماعة األُخرى. وتتحوَّل 
َعالقاتُهم يف ُمجَريات هذه العملية بوصفها سلسلًة متصلة من الَعالقات 
ل إلى  الشخصية، يتفاعل فيها الناُس بحَسب خصائصهم الفردية، تتحوَّ
جتاه  األفراد  بعض  سلوَك  د  ويُحدِّ املختلفة،  اجلماعات  بني  َعالقات 
قد  العوامل  من  عدٌد  وهناك  اجلماعات.  تلك  يف  عضويتُهم  بعض 
النُّخبة  إثارة  أيًضا، مثل:  تفاُقم كراهية اجلماعات األُخرى  إلى  تؤدِّي 
السياسية للَعداء اجلماعي، وثقافة اجلماعة، ومستوى التعقيد الِبنيوي 

. االجتماعي ملجتمع معنيَّ

ِفقدان اليقين
ا  أصبح فهُم سبب جلوء الناس إلى أمناط التطرف العنيف هدًفا مهّمً
يف علم النفس املَرضي؛ لتفسير ظاهرة اإلرهاب. وقد كان اإلرهابيون 
إرهابيني  مع  املقابالِت  لكنَّ  واملرضى،  املنحرفني  ِصنف  يف  يُصنَّفون 
سابقني كشفت أنه ليس هناك اختالفاٌت جوهرية بينهم وبني األشخاص 

الطبيعيني استناًدا إلى علم األمراض النفسية. 
حافٌز  اليقني  فِفقداُن  وثيقة،  والتطرف  اليقني  ِفقدان  بني  والَعالقُة 
للسلوك البشري. ويلجأ بعُض األفراد لتخفيف آثار ِفقدان اليقني إلى 
االنتماء جلماعة ذات ِكيان واحد، متميِّز بصفته االعتبارية عن أعضائه 
بصفاتهم الفردية الشخصية. وال تكوِّن املجموعُة البشرية من األفراد 
جماعًة إال بتحقيق أهمِّ خصائص اجلماعة؛ من وجود حدود واضحة 
وأهداف  اجتماعي،  وتفاعل  جليَّة،  داخلية  ِبنية  ِوفاَق  وجتانُس  لها، 

مشتركة، ومصير واحد. 
ِفقدان  مستوى  ارتفاع  ظلِّ  يف  ونتائجه،  التحليُل  هذا  يساعد  وقد 
د أنظمُة  ب والتطرف. وقد جتسِّ اليقني، على تفسير الكراهية والتعصُّ
املعتقدات األرثوذكسية يف أقصى حدودها املتطرفة، وما يرتبط بها من 
رؤية للعالم، وممارسات عملية، واستقطاب طائفي عميق، وِبنية هرمية، 
العميق،  اليقني  فاقدي  من  الناَس  يُلِجئ  ملا  حّيًا  مثااًل  معيَّنة-  وقيادة 
ُخطط  تبنِّي  إلى  املعرفية،  املعاجلة  على  احملدودة  القدرة  وأصحاب 
املعتقدات  وأنظمة  الطائفية،  العقائُد  مها  تقدِّ التي  السريع  لإلصالح 

ي الكراهية وانتشار العنف. األصولية، وتُسهم يف تفشِّ

األسباب واألساليب
فون َوفًقا ملجموعة من  السلوُك البشري قابل للتنبُّؤ؛ ألن الناس يتصرَّ
توضيح  على  يساعد  األفراد  إلى  العناية  واجتاهُ  النفسية.  القوانني 
العنف بني اجلماعات.  أعماَل  ترافق  التي  العميقة  العاطفية  املشاعر 
يستدعي  الطائفي  راع  والصِّ الكراهية  ظاهرة  مبتابعة  والشَغُف 
تفسيًرا يعترف باملشاعر. فليَس املتخلِّفون و)السيكوباتيون( املصابون 

ت
ظرا

ن
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باضطراب الشخصية الناقمة على املجتمع، ليسوا وحَدهم َمن ينتهي 
بهم األمُر بعَد سلسلة من املمارسات التصعيدية، إلى تعزيز الكراهية 
وارتكاب العنف، أو دعمه لدى جماعات أُخرى غير جماعتهم؛ بل قد 

يحُدث هذا مع الناس الطبيعيني إلى حدٍّ كبير.

ًة بحَسب  وتبدو املجتمعاُت التي تعاني انقساماٍت عميقًة وتصنيفاٍت حادَّ
ملن  واحملسوبية  واحملاباة  التحيُّز  ملمارسات  ُعرضًة  الِعرق،  أو  ين  الدِّ
هم داخل اجلماعة، والَعداء ملن هم خارجها. ويؤدِّي هذا التقسيُم وال 
سيَّما إذا كان ثنائّيًا )بجعل املجتمع جماعتني(، إلى املقارنة االجتماعية، 
راع.  والصِّ الكراهية  إلى  ينتهَي  حتى  املتضاربة،  املصالح  وجتاذبات 
وعند ظهور العنف اجلماعي وقتل الناس بسبب ُهويَّاتهم، تؤدِّي القوى 
التصعيديُة إلى زيادة االنقسامات فيما بينها، وزيادة مستوى الكراهية، 
ل أيَّ فرصة الستعادة الُهوية اآلمنة. ومن املستبَعد أن ينتَُج عن  ا يعطِّ ممَّ
الكراهية والصراع العنيف بني اجلماعات توازٌن جماعي جديد. ومع 
راع، فإن مركزية  ذلك، إذا أردنا استخالَص دروٍس يف مجال حلِّ الصِّ
وشرعية  آمنة  جماعية  ُهويَّات  تأسيس  إعادة  إلى  النفسية  احلاجة 

ة تبدو أكثَر أهمية وبروًزا. ومستقرَّ

وقد تنتهي الكراهيُة والعنف بني اجلماعات عندما يُدرك األفراد أن 
َقت، وعندما يُنَظر إلى االختالفات  احتياجات ُهويَّتهم االجتماعية حتقَّ
ة، وعندما تُلبَّى احتياجاُت الناس  يف املكانة على أنها مشروعة ومستقرَّ

إلى الدمج والتمايز اآلمننَي. 

وكما يزداد التماسُك داخل اجلماعة الواحدة يف مواجهة التهديدات أو 
يات املشتركة، تزداد فرُص جمع اجلماعات املختلفة مًعا، وفتح  التحدِّ
تهديدات  أو  أهداف  وجود  عند  راعات،  الصِّ وتقليل  التعاون،  أبواب 
عندما  لـلشعب  السياسيني  خطاب  يف  األمُر  هذا  ويتجلَّى  مشتركة. 
التي  العباراِت  وإن  متخيَّلة.  أو  حقيقية  خارجيًة  تهديداٍت  يواجهون 
معروفة  الظهور  وراء  اخلالفات  وترك  متماسك،  صفٍّ  عن  ث  تتحدَّ
وإن  واملصاحلة.  السالم  بناء  مناقشات  يف  أيًضا  وتُستخَدم  جيًِّدا، 
إصالح َعالقات اجلماعة الَعدائية يف بيئة ما بعد الصراع، باستحضار 
الُهويَّات واألهداف واملشروعات الشاملة ملنع الصراع بني اجلماعات، 

ها اثنتان:  ة ُخطط إستراتيجية، أهمُّ يتمثَّل يف عدَّ
التي  اليقني  ِفقدان  لتحويل حالة  أحكام  اإلستراتيجية األولى: وضُع 
تَُعدُّ تهديًدا مخيًفا إلى حالة يُنَظر إليها إيجابّيًا على أنها حتدٍّ ووسيلٌة 
من  للتخلُّص  الالزمة  القدرةَ  لديهم  أن  يعتقدون  الناس  رئيسة جلعل 

مشاعر ِفقدان اليقني. 
والتطرف  الكراهية  لصدِّ  حاجٍز  إقامُة  الثانية:  واإلستراتيجية 
دة. فقد  والصراع العنيف؛ بجعل الُهويَّة االجتماعية للناس غنيًَّة ومعقَّ
تكشف املجتمعاُت األكثر تعقيًدا ومتايًزا عن جوانَب مختلفة من قدرتها 

راع والعنف. على الصمود أمام الكراهية والصِّ

استنتاج وُخالصة
االجتماعية  والُهويَّة  النفسية  الدوافع  عن  البحث  صميم  يف  يدخُل 
بعضهم  ومعارضة  بينهم،  فيما  الناس  عوامِّ  اختالف  سبب  اكتشاُف 
بعًضا. ومينحنا هذا االكتشاُف معرفَة األسباب والوسائل التي جتعل 
بعض  يف  ُعدوانية  ممارسات  إلى  تؤدِّي  اجلماعات  أفراد  ارتباطات 
األحيان، وجتعل أعضاَء اجلماعة يقبلون العنف جتاه اآلخر ويدعمونه. 
الِعرقية  األساطير  أو  االقتصادي  االستغالل  أثر  جتاهُل  ميكن  وال 
دعم  دون  العنيُف  راع  الصِّ ر  يتطوَّ أن  ح  املرجَّ غير  من  ولكن  الرمزية، 
أو  رورات  الضَّ من  سلسلة  على  بناًء  فون  يتصرَّ الذين  الناس  عوامِّ 

اإللزامات اإلدراكية العميقة اجلذور. 
احلرُب ليست حتميًة أو حالة طبيعية بأيِّ حال من األحوال، والعالم 
راع  والصِّ الكراهية  دارسي  وعلى  الناس،  يصنعه  ما  هو  االجتماعي 
َّا  وملـ الفعل.  معنى  عن  التفسيري  املوقف  هذا  يف  يبحثوا  أن  العنيف 
احلياة  وقواعد  املشتركة  األفكار  من  معناها  تستمدُّ  األفعال  كانت 
فهم  بواسطة  الداخل  من  رؤيتها  إلى  بحاجة  فنحن  االجتماعية، 
الفاعلني. وإن الَعالقة بني الُهوية االجتماعية والعنف بني اجلماعات 
َعالقة شرطية عَرضية وليست حتمية، مبنيَّة على افتراض أن مصادر 
بدراسة  واالهتماُم  األفراد.  إلدراكات  موائمًة  تقع  اجلماعي  العنف 
ما،  حدٍّ  إلى  بها  التنبُّؤ  ميكن  نفسيٍة  لقواننَي  نتيجًة  بوصفه  راع  الصِّ
واكتشافها بدراسة التماثالت يف سلوك أعضاء اجلماعات ومواقفهم، 

ة يف الطريق نحو احللِّ الناجح واملـُجدي.  خطوةٌ مهمَّ
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 دبلوماسي سوداني، األمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي.

اإلدراك اإلستراتيجي
 ارتباط الرؤية الفكرية بالتخطيط العسكري

في مواجهة اإلرهاب

ُتلقي هذه املقالُة الضوء على الرؤيِة الفكرية لإلستراتيجية العسكرية، ومفهوِم اإلدراك اإلستراتيجي الذي هو أحُد 
أهمِّ مداخل التخطيط يف حالتَي الدفاع والهجوم، من منطلق أنَّ العقيدة العسكرية هي اإلطاُر املرجعي، وُمنطلَق 
بناء التصوُّرات لدى القيادات العليا، التي تؤثِّر يف الناحية العملية لبناء هذه اإلستراتيجية. فاإلدراُك اإلستراتيجي، 
مع  والتكيُّف  وتفسيرها،  ية  احلسِّ املعلومات  تنظيم  د  يُحدِّ مختلف،  أسلوب  يعني جتِربَة  وتقديًرا،  معرفًة  بوصفه 
العملية  منطلقات  بناء  وإعادة  والتطوُّرات،  األحداث  اجتاهات  استشراف  على  والقدرة  ات،  واملستجدَّ التحوُّالت 

اإلدراكية ومرجعيَّاتها على املستوى اإلستراتيجي.

 د. الصادق الفقيه
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إستراتيجية الدفاع
يف  التغيير  حركَة  يستصحب  الذي  الفكر  أساُس  هي  املعرفة  إنَّ 
القدرة  مقوِّمات  على  بناًء  باستمرار،  الفاعَل  َدها  وجتدُّ األداء، 
الذكية، التي تتجلَّى إيجاًبا يف اتخاذ القرار الصحيح يف اللحظة 
إدراٌك غير عادي؛  بأنه  اإلستراتيجي  اإلدراُك  ويتميَّز  احلاسمة. 
مع  التعامل  يف  واإلستراتيجي  اإلبداعي  بالتفكيرين  يتصل  ألنه 
املوقف، ويتصل أيًضا بعملية ُصنع القرار واتخاذه، وما متثِّله هذه 
ا حتتاج إليه من وعي  ة، فضًل عمَّ ة صعبة وشاقَّ العمليُة من مهمَّ
بالظروف احمليطة. ويستكشُف هذا املقال بعَض املبادئ األساسية 
العملية  واملفاهيم  العسكرية،  اجلوانب  اإلستراتيجي يف  لإلدراك 
نظام  يف  اإلرهاب  على  احلرب  موضع  وحتديد  بها،  املرتبطة 

ق األمن اإلنساني. املعرفة، مبا يحقِّ
ويصُف القادة العسكريون احلرَب على اإلرهاب بأنها »إستراتيجية 
دفاع ناشط«؛ ألنَّ املفهوم اإلستراتيجي يدمُج بني التدابير الوقائية 
ي له ومنعه، ومفاهيم زمن عمليات  راع ومحاولة التصدِّ ع الصِّ لتوقُّ
احلرب، التي تسعى إلى إحراز التفوُّق يف أرض املعركة، وإجهاض 
قُدرات اخلصم، وسحِقه، مع فرض شروط املنتصر، مبا يقضي 
على اخلطر. وتؤكِّد اإلستراتيجيُة تكامل جميع العمليات؛ الدفاعية 
، يف الهجوم على معاقل  والهجومية، ودفاع املناورة، والهجوم املضادِّ
كاته،  حترُّ على  والسيطرة  صفوفه،  تنظيم  من  ومنعه  اإلرهــاب 
العمليات،  مــســارح  جميع  يف  عناصره  مــع  االشتباك  ومــداومــة 
وتفكيك البنية التحتية والفكرية له. ويتطلَّب القضاءُ على اإلرهاب 
االقتصادية،  متويله  روافد  واجتثاَث  العسكرية،  إمكاناته  حتطيَم 
ية يف  ة، على خلف الهَجمات البرِّ وهي حرٌب لها طبيعتُها اخلاصَّ

احلروب العاِديَّة التي تطمح إلى اكتساب األرض.

جدلية الَعالقة
العسكري  للتخطيط  احلــاكــمــة  املــبــادئ  بــني  اجلــدلــيــة  الــَعــلقــُة 
واإلدراك اإلستراتيجي تَُعدُّ أساًسا لتحليل املتغيِّرات وتقديرها، يف 
ِرهان اتخاذ قرار احلرب على اإلرهاب. فأمريكا والغرُب تدفعهما 
هواجُس ال تخلو من رواسَب فكرية، متنُعهما من حتديد تعريٍف 
جامع مانع لإلرهاب. وعلى جانب آخر، نرى جتسيًدا أكثر وضوًحا 
لهذه الَعلقة لدى الدول الكبرى ذات اجليوش القائمة على عقيدة 
فكرية، مثل: روسيا، التي ورثت االحتاد السوفيتي، والصني التي 
تُسابق الزمن لبناء قوة عسكرية ضاربة. إذ ترتبط فلسفُة املؤسسة 
العسكرية ارتباًطا وثيًقا بالفلسفة السياسية للدولة؛ ألنَّ البرمجة 
تقويتها، هي  الفلسفة وتعمل على  تلك  تتوافُق مع  التي  اإلدراكية 
والقدرة  املعلومات،  امتلك  على  تعتمد  مبتَكرة،  ذهنية  صناعٌة 
ذهنّيًا  مرجًعا  س  وتؤسِّ العقلية،  الذاكرة  يف  للتصوُّرات  التحليلية 
املؤسسة  حيويَة  وتُظهر  األداء.  متغيِّرات  طبيعة  فهم  إلى  يستند 
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العسكرية يف قدرتها على تطوير تركيبتها األساسية وتغييرها؛ تسليًحا 
أمن  د  تهدِّ التي  املخاطر  َر  تطوُّ يواكب  مبا  وتوزيًعا،  وتنظيًما  وتدريًبا، 

الدولة ومصاحلها.
األمثل  االستخدام  بكيفية  الوعَي  اإلستراتيجي  اإلدراُك  ن  ويتضمَّ
احلربية،  ات  واملَعدَّ البشرية،  اإلمكانات  مثل:  العسكرية،  للموارد 
والقضاء  اخلصم  على  اإلجهاز  بهدف  االستخباراتية؛  واملعلومات 
ر  عليه، أو إضعاف قُدراته القتالية، وإجباره على االستسلم. ويتطوَّ
مبادئ  على  املستمرِّ  لع  واالطِّ ص،  املتخصِّ بالتدريب  اإلدراُك  هذا 

العلوم العسكرية. 
مستويات ثلثة  إلــى  احلـــرَب  احلديثة  العسكرية  النظريُة  م   وتقسِّ

رئيسة هي:
مستويات إستراتيجية. . 	
مستويات تشغيلية.. 	
مستويات تكتيكية. . 	

ولهذا التقسيم أساٌس يف احلروب القدمية، وقد تطوَّرت صياغتُه يف 
َن  ليتضمَّ البروسية؛  الفرنسية  احلرب  أعقاب  يف  احلديثة  النظريات 
املباغتة،   فاعلية  وهي:  األساسية  اخلمس  العسكريَة  اإلستراتيجياِت 

مًعا  األسُس  هذه  وتُدَمج  واإلبــادة.  واإلرهــاق،  والتخريب،  والتخويف، 
ولم  ومترابطة.  قوية  عسكرية  إستراتيجية  لتكوين  نظري  إطــار  يف 
املاضي؛  يف  كان  كما  قائًما  اإلستراتيجيات  هذه  بشأن  اخللف  يُعد 
صني، قادرة على  نة من اخلبراء واملتخصِّ ألنَّ األركان العسكرية، املكوَّ
صياغة هذه اإلستراتيجيات، بناًء على ما ميتلكونه من معرفة نظرية، 

وخبرة عملية، أفادت من رؤية هيئة القيادة.

طبيعة الحرب
إنَّ احلرب لدى َمن يُدِركون حقيقتها، تقوم على مستويات شتَّى، منها:

وعدَد  تطوُّرها،  ومــدى  األسلحة،  حجَم  ن  ويتضمَّ ــادِّي:  امل املستوى   -
اجلنود، وقوةَ الدعم املساِند. 

الروح  مثل:  ملموسة؛  غيِر  أشياَء  على  وينطوي  النفسي:  املستوى   -
املعنوية للقادة واجلنود، والشجاعة واإلقدام. 

- املستوى التحليلي: ويهتمُّ بقدرة القادة على تقومي املوقف يف ساحة 
وصياغة  املناسب،  الوقت  يف  وفاعلة  قرارات صائبة  واتخاذ  املعركة، 

ُخطط متفوِّقة من الناحية العملية؛ لتنفيذ تلك القرارات. 

النظر  وجهات  إلــى  اإلستراتيجية  الفلسفة  تُشير  السياق  هــذا  ويف 
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الشخصية للفرد، التي تتعلَّق بطبيعة اإلستراتيجية التنظيمية القائمة 
الفلسفية  املرء  رؤية  تتأثَر  أن  وميكن  واحلــدس،  واخلبرة  العقل  على 
مجموعة  ــى  إل تُشير  الشخصية،  الــعــوامــل  مــن  مختلفة  مبجموعة 
بطبيعة  املتصلة  القواعد  أو  الشخصية،  اآلراء  أو  املعتَقدات،  من 
والِقيَم  املعتَقدات  هــذه  العسكريون  الــقــادةُ  ويطبِّق  اإلستراتيجية. 
التوجيَه  ر  توفِّ إستراتيجية  قـــراراٍت  اتخاذ  يف  للمساعدة  والقواعد 
للدولة،  اإلستراتيجية  األهداف  ملتابعة  والدافع  والرسالة،  والتماسك 

أو التحالف الذي يجتمع على هدف مشترك. 
إبَّان  العالم، يف  األمريكية يف  العسكرية  القوات  توزيع  أنَّ  نرى  وبهذا 
التي كان ميثِّلها  التهديدات  بُنَي على أساِس مواجهة  الباردة،  احلرب 
االحتاُد السوفيتي وكتلتُه االشتراكية، وجناحهما العسكري املتمثِّل يف 
ِحلْف وارسو؛ إذ إنَّ عقيدة العدوِّ كانت ُمعلَنة، ومكامن التهديد واخلطر 
واضحة. ويظهر األمُر أكثَر بالنظر إلى الصني يف الوقت احلالي؛ إذ 
تعمل أمريكا، وَمن هم يف ُحكم حلفائها، على تقدير موقف يعتمد على 
دة باخلصم القدمي اجلديد. لذا، لم يكن بوسعها أن تترَك  معرفة مؤكَّ
أو  الباردة  احلرب  معارُك  فيها  ستُدار  التي  احملتَملة،  املواقَع  للصني 
الساخنة اجلديدة، فتجلَّى ذلك يف قرارها إنشاَء حتالف الـ »أوكوس« 

الثلثي مع بريطانيا وأستراليا. 
وما تعلَّمته واشنطن من جتِربة احلرب الباردة مع موسكو، تُطبِّقه اآلن 
مع بكني؛ بإعادة تعيني املناطق التي تنزل فيها القواُت األمريكية. وعلى 
زة  مجهَّ قوات  وضع  يف  تتمثَّل  الباردة  احلرب  إستراتيجية  فإنَّ  هذا، 
تفرُض  معروف،  مع خصم  للتعامل  دة؛  محدَّ مواقَع  يف  نوعّيًا  جتهيًزا 
الضرورة اإلستراتيجية اإلحاطة املـُحَكمة به؛ لتقييد حركته العسكرية، 

د مصالح الواليات املتحدة وُحلفائها. التي يُعتَقد أنها تهدِّ

الدفاع الفاعل
احلالية  اإلرهاب  على  احلرب  إستراتيجيَة  العسكريون  القادةُ  يصف 
الفكر  بعيٌد يف  تاريخ  له  املفهوُم  فاعل. وهذا  دفاع  إستراتيجية  بأنها 
ر من مناقشة عملية إلى إطار فكري إستراتيجي، وال  العسكري، يتطوَّ
اإلستراتيجيُة  روسيا، متثِّل  ففي  السوفيتية.  احِلقبة  أواخر  سيَّما يف 
لنظرية  ًة  عامَّ مبادَئ  م  وتقدِّ العسكري،  الفنِّ  أعلى صنوف  العسكرية 
الصراع،  منع  وطرق  الوطني،  للدفاع  والتحضير  وممارستها،  احلرب 

وإدارة القوات يف زمن احلرب، وحتديد العمليات اإلستراتيجية. 
فاإلستراتيجيُة العسكرية مجتمعًة، وما يرتبط بها من مفاهيم عملية، 
املركزية  واألطــروحــات  واآلثــار  احلــرب«،  الروسية يف  »الطريقة  تبنيِّ 
للفكر السائد، مما يعني أنَّ اإلستراتيجية تُظهر اخِليارات الفكرية يف 
التخطيط، واملفاهيم التشغيلية يف التنظيم، وهيكل القوة يف العمليات، 
يف  النشاط  مفهوُم  يصُف  ثَــمَّ  ومــن  حتقيقها.  على  الــقــدرة  ومــدى 
اإلستراتيجية العسكرية كّلً من اإلجراءات الوقائية املتََّخذة قبَل اندالع 
أنها  على  اشتعالها؛  أثناء  يف  احلــرب  إدارة  ومبادئ  لردعه،  راع  الصِّ

دةٌ للمجتمعات، أو أزمة )متصاعدة( يف دول معيَّنة، تتخُذ  طوارُئ مهدِّ
القوات إجراءاٍت وقائيًة لتحييد خطرها وتهديدها، ومنها االستخداُم 
املناورة  ُخطَط  الدفاعية  اإلستراتيجية  وتؤكِّد  لقوة محدودة.  الوقائي 
ر االشتباك املستمر للخصم  ؛ فهو هجوٌم دفاعي يتصوَّ والهجوم املضادِّ
اإلستراتيجية  ن  تتكوَّ هذا،  وعلى  العسكري.  العمل  مسارح  جميع  يف 
العسكرية يف احلرب على اإلرهاب من مفاهيَم عملية دفاعية، وِبنيات 
هجومية، دون متييز واضح لطبيعتها. فالدفاُع الناشط يف حالة احلرب 
الهَجمات،  يف  لألرض  اإلستراتيجية  القيمة  من  يقلِّل  اإلرهــاب،  على 

وميتلك امتياَز مجال الفضاء يف وضع الدفاع واملناورة. 
أجل، إنَّ اإلستراتيجية العسكرية يف مواجهة اإلرهاب هي أعلى صنوف 
ًة لنظرية احلرب وممارستها؛ بدًءا  م مبادَئ عامَّ الفنِّ العسكري؛ ألنها تقدِّ
من التحضير للدفاع والهجوم، وانتهاًء بُطرق منع التسلُّل والتفجيرات 
ر اإلستراتيجية العسكرية؛  والعمليات املـُباِغتة. ومن هنا يجب أن تتطوَّ
املناورة،  بنهج حرب  االهتمام  إلى  تؤدِّي  التي  املتغيِّرة  للبيئة  استجابًة 
التي ظلَّت موجودًة ومعترًفا بها على أنها فلسفٌة قتالية قابلة للتطبيق 
دارة يف  على مدى العقود املاضية. وقد برزت حرُب املناورة إلى الصَّ
الِعقد املاضي؛ ألنها مناسبٌة متاًما للبيئة احلالية للحرب على اإلرهاب. 
م طريقًة  وعلى الرغم من أنَّ هذا النهج ُمَعدٌّ لساحة املعركة، فإنه يقدِّ
من  أُخــرى  ألمناط  ي  التصدِّ إستراتيجية  يف  للتفكير  ومفيدة  جديدة 
املخاطر ذات الطبيعة العسكرية، مما يُتيح للسياسيني االستفادةَ منها؛ 
عوبات التي يواجهونها يف احلرب  يات والصُّ بداًل من االستسلم للتحدِّ

على اإلرهاب.

ختام القول
العسكرية،  العمليات  التشابه بني أصناف احلرب يف  الرغم من  على 
يف  كثيًرا  به  يُستشَهد  الــذي  اإلرهابية،  واألعمال  اجليوش،  وتنظيم 
احلربية  املــبــادئ  تطبيُق  املمكن  غير  من  فإنه  السياسي،  اخلطاب 
العسكرية باجلملة يف بيئة مغايرة، كبيئة احلرب على اإلرهاب؛ فهي ال 
ضة للخطر،  دة، وأرواُح املدنيني فيها معرَّ تكون يف ساحات قتال محدَّ
فضًل عن أن املعاييَر األخلقية الضابطة لسلوك اجليوش يف احلرب 
. ومع ذلك، فإنَّ اجليوَش تتنافس  غيُر مضمونة يف صراع الَكرِّ والَفرِّ
اآلن بقوة للحصول على ُخطط إستراتيجية ُمحَكمة وذات َجدوى يف 

ساحٍة يغلب عليها الفوضى، تُشبه احلرَب على اإلرهاب. 
سهًل،  يبدو  قد  العادية  احلربية  املعارك  ُخطط  وضع  أن  حني  ويف 
فإن مفهوم احلرب على اإلرهاب يرتبط ارتباًطا مباِشًرا بإستراتيجية 
التي  للظروف  َوفًقا  ر  يُطوَّ ألنه  التحديد؛  وجه  على  الفكري  العمل 
فإنَّ  ولذلك،  اخلاطفة.  املناورات  يف  هونها  ويوجِّ العسكريون  يواجهها 
هذا النهَج ميكن أن يساعَد القيادة على حتقيق ميزة حاسمة، مع حدٍّ 
ة يف بيئة األعمال  أدنى النتشار القوات. وهذا اإلدراُك له أهميٌة خاصَّ

اإلرهابية، عندما تعتزم الدول تخصيَص مواردها ملواجهة اإلرهاب. 
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زاهــًرا  عــهــًدا  املتحدة  العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــُة  تشهد 
األمن  مجاُل  رأسها  وعلى  املختلفة،  احلياة  مجاالت  يف 
بحَسب  العالم  يف  أمًنا  األكثر  الــدول  من  فهي  والسالم، 
ر السالم العاملي  تقاريَر عاملية حديثة، أبرُزها تقرير مؤشِّ
الذي يُصدره معهد االقتصاد والسالم يف مدينة سيدني 
ت أكثر  ق هذا األمُن إال بجهوٍد امتدَّ بأستراليا. ولم يتحقَّ
مواجهة  على  ــاراُت  اإلمـ فيها  تقتصر  لم  عاًما،   50 من 
التي  الفكرية  العقائد  محاربة  يف  نِشَطت  بل  اإلرهــاب؛ 
أوائــل  مــن  فغدت  العنف،  ي  ــغــذِّ وتُ التطرف  نحو  تدفع 
الدول التي اعتمدت سياساٍت شاملًة يف مكافحة ظاهرة 

التطرف العنيف، وجتفيف منابعها، ومصادر متويلها.

 د. هاني رمضان َزَرد

دولة اإلمارات العربية المتحدة
ف واإلرهاب إستراتيجيات شاملة لمكافحة التطرُّ

ت
جيا

اتي
ستر

إ
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قوانين وتشريعات
متتلك دولة اإلماراُت ِبنيًة تشريعية ُمحَكمة ملكافحة التطرف واإلرهاب، 
مكافحة  بشأن  2004م  لسنة   )1( َرْقم  احتادي  بقانون  مرسوٌم  منها: 
اجلرائم اإلرهابية، الذي أصدره املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن 
2006م  لسنة   )39( َرْقم  احتادي  بقانون  ومرسوٌم  نهيَّان.  آل  سلطان 
أصدره  الذي  اجلنائية،  املسائل  يف  ولي  الدَّ القضائي  التعاون  بشأن 
رئيُس الدولة صاحب السموِّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان. ومرسوٌم 
تقنية  جرائم  مكافحة  بشأن  2012م  لسنة   )5( َرْقــم  احتــادي  بقانون 
املعلومات، وقانون حماية شهود اجلرائم الذي صدَر قبل سنتني ليشمَل 

شهود األنشطة اإلرهابية. 
يقضي  مرسوًما  نهيَّان  آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  سموُّ  أصــدر  وقــد 
ساتها، ومكافحة جميع  بتجرمي األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدَّ
على  واألفــراد  اجلماعات  بني  الكراهية،  خطاب  ونبذ  التمييز،  أنواع 
ين، أو العقيدة، أو املذهب، أو امللَّة، أو الطائفة، أو الِعرق،  أساس الدِّ
ن القانون عقوباٍت رادعًة تصل إلى اإلعدام  أو اللون، أو األصل. وتضمَّ

جن والغرامة املالية بأكثر من مليون درهم يف بعض احلاالت. والسَّ

تعاون َدولي
ولية  الدَّ والتحالفات  واملعاهدات  االتفاقيات  إلى  اإلمــاراُت  ت  انضمَّ
ومنها:  واإلرهـــاب،  العنيف  التطرف  مبكافحة  املتعلِّقة  واإلقليمية 
التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب الذي تكوَّن مببادرة من 
اململكة العربية السعودية يف ديسمبر عام 2015م، ويضمُّ يف عضويته 
مواجهة  يف  اإلسالمية  ــدول  ال جهود  توحيد  إلــى  ويــهــِدُف  دولـــًة،   41
اإلرهاب. ومنها اتفاقياُت األمم املتحدة، واالتفاقية العربية، ومعاهدةُ 

منظمة التعاون اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب. 

الواليات  مع  املعلومات  لتباُدل  تعاوٍن  رة  مذكِّ على  اإلمـــاراُت  عت  ووقَّ
املتحدة األمريكية؛ للكشف االستباقي عن جرائم اإلرهاب، واجلرائم 
غسل  مبكافحة  تتصل  عمل  جلسات  يف  وأسهمت  للحدود.  العابرة 
األموال ومتويل اإلرهاب مع االحتاد األوروبي واململكة املتحدة. ودعمت 
املتحدة  الواليات  مع  باالشتراك  اإلدماج  وإعادة  التأهيل  إعادة  مركَز 
امللحَق باجلمعية العامة لألمم املتحدة. وأيَّدت جميع املبادرات الهادفة 
إلى وضع اتفاقية َدولية شاملة ملكافحة اإلرهاب، ليوضَع َوفَقها تعريٌف 
القانونية  بالوسائل  لالرتقاء  اإلرهــاب؛  ملصطلح  ودقيق  واضح  َدولــي 
د أمن العالم واستقراره، وتنتهك حقوَق  ملكافحة هذه الظاهرة التي تهدِّ

مها الشرائع السماوية. اإلنسان، وحترِّ

مبادرات عملية 
أطلقت دولُة اإلمارات العديَد من املبادرات؛ حلماية الِبنية التحتية يف 

يات األمنية العاملية الراهنة، أبرُزها:  مواجهة التحدِّ
العاملي  �� املنتدى  مع  بالشراكة  2012م  عام  ــس  أُسِّ هــدايــة:  مــركــز 

للتدريب  األولـــى  ولــيــة  الــدَّ املؤسسة  ليكوَن  اإلرهـــاب؛  ملكافحة 
العنيف  التطرف  مكافحة  مجال  والبحوث يف  والتعاون  واحلوار 
الساعية  ولية  الدَّ اجلهود  ودعــم  املختلفة،  ومظاهره  بأنواعه 
اإلرهــاب  مبكافحة  املركز  ويهتمُّ  ومكافحته.  اإلرهــاب  منع  إلى 
عبر  العنيف  التطرف  مكافحة  مثل:  ة  مهمَّ مــجــاالٍت  إطــار  يف 
ضحايا  ودعــم  جون،  السُّ يف  األصولية  ونبذ  التربوية،  املناهج 
استضافة  وتَعدُّ  والرياضية.  الثقافية  والدبلوماسية  اإلرهــاب، 
حكومة اإلمارات لهذا املركز جتسيًدا ملبدأ التسامح الذي تتبنَّاه. 
ًسا يف املنتدى العاملي  وتسعى دولة اإلمارات بوصفها عضًوا مؤسِّ
مكافحة  عمل  لـمجموعة  مشارًكا  ورئيًسا  اإلرهـــاب،  ملكافحة 
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عامي  بني  املتحدة  اململكة  مع  للمنتدى  التابعة  العنيف  التطرف 
2011م2017-م؛ إلى استحداث طرٍق جديدة تُسهم يف منع انتشار 

التطرف والعنف. 
املتحدة األمريكية يف  �� الواليات  بالتعاون مع  أُنشئ  مركز صــواب: 

مارس 2015م؛ ملكافحة التطرف على مواقع التواُصل االجتماعي. 
وغير  املسلمني  من  املاليني  أصــوات  إيصال  إلى  املركُز  ويتطلَّع 
املمارساِت  يرفضون  ــن  ممَّ العالم،  أنــحــاء  جميع  يف  املسلمني 
التنظيماُت  تروِّجها  التي  واملضلِّلة  الكاذبة  واألفكاَر  اإلرهابية، 
والتواُصل  اإلعالم  املركز على تسخير وسائل  ويعمل  اإلرهابية. 
االجتماعي من أجل تصويب األفكار اخلاطئة ووضعها يف سياقها 
التي  املعتدلة  األصــوات  لسماع  أوســَع  مجاٍل  وإتاحة  الصحيح، 
تضيع غالًبا يف ضجيج األفكار املغلوطة التي يبثُّها أصحاب الفكر 
ة اجلمهور يف الفضاء  ى املركز بتواُصله مع عامَّ املتطرف. ويتصدَّ
التفسيرات  وبيان  وتفنيدها،  الكاذبة  االدِّعاءات  لكشف  ْقمي  الرَّ

الدينية اخلاطئة التي ينشرها املتطرفون والردِّ عليها. 
لسنة  ��  9 َرْقــم  القانون  مبوجب  أُطلق  للتسامح:  ولــي  الــدَّ املعهد 

دولة  مكانة  وتعزيز  املجتمع،  يف  التسامح  روح  لنشر  2017م؛ 
العدل  يف  يُحتذى  منــوذًجــا  لتكون  وَدولــّيًــا؛  إقليمّيًا  اإلمـــارات 
واإلنصاف والتسامح، وإرساخ ثقافة االنفتاح واحلوار احلضاري، 
ب والتطرف واالنغالق الفكري، وكل مظاهر التمييز  ونبذ التعصُّ
بني الناس. وأطلق املعهُد جائزًة باسم: جائزة الشيخ محمد بن 
لها  التي  واجلهات  الفئات  لتكرمي  للتسامح؛  مكتوم  آل  راشــد 
الوطني  املستويني  التسامح على  ِقيَم  نشر  متميِّزة يف  إسهاماٌت 
ولي، وتشجيع احلوار بني األديان، وإبراز الصورة احلقيقية  والدَّ
لإلسالم بوصفه ديَن تسامٍح وسالم. ويتولَّى املعهُد أيًضا اقتراح 
وإعــداد  ولــيــة،  الــدَّ املــؤمتــرات  وعــقــَد  والتشريعات،  السياسات 
البحوث، والدخوَل يف شراكاٍت مع املؤسسات الثقافية املعنية يف 
وتعزيز  األجيال،  بني  التسامح  وِقيَم  الوئام  مبادئ  بنشر  العالم 
وتهيئة  املختلفة،  ناته  ومكوِّ املجتمع  أفراد  بني  املشترك  التعايش 
ع على االنسجام الثقايف واملجتمعي، وحتدُّ من اإلقصاء  بيئة تشجِّ

والُعدوان.

تعزيز التسامح 
ًرا خطَر الفكر املتطرف على  أدركت دولُة اإلمارات العربية املتحدة مبكِّ
أمن املجتمعات واستقرار الدول؛ فانتهَجت أسلوب الوقاية منه؛ بضبط 
اخلطاب الديني يف مؤسساتها الرسمية، ومنابرها الدينية واإلعالمية، 
برامَج على مختلف  الديني  للتعليم  الديني، ووضعت  تعليمها  ومناهج 
األصعدة، سواءٌ على صعيد التعليم النظامي، أو صعيد مراكز حتفيظ 

ة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.  القرآن الكرمي التابعة للهيئة العامَّ
ة اإلنسانية  وعيَّنت الدولة وزيًرا للتسامح، واستضافت مؤمتَر األخوَّ
يف فبراير 2019م؛ لتفعيل احلوار يف التعايش بني مختِلف الديانات 

ت
جيا
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اإلنسانية. وصدر  والَعالقات  ة  األخوَّ قيم  تعزيز  وُسبل  والثقافات، 
العاملي  الــســالم  أجــل  مــن  اإلنسانية  ة  األخـــوَّ وثيقُة  املــؤمتــر  عــن 
الطيِّب  أحمد  الدكتور  األكبر  اإلماُم  عليها  ع  وقَّ املشترك،  والعيش 
شيُخ األزهر، والبابا فرنسيس رأُس الكنيسة الكاثوليكية، يف أثناء 

مشاركتهما يف املؤمتر.
ة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، سعت الدولُة يف  وبواسطة الهيئة العامَّ
إصالح اخلطاب الديني، وتنمية الثقافة اإلسالمية؛ بتنظيم احملاضرات 
والنَدوات، وبرنامج تطوير خطبة اجلمعة الذي يُتيح لألفراد املشاركَة 
يف إثراء اخلطب بالعناوين واألفكار املتميِّزة. وحتِرُص اإلمارات على 
دعم املؤسسات الدينية الوسطية يف العاملني العربي واإلسالمي، مثل 
الذي  املسلمني  حكماء  مجلس  إنشاء  إلى  إضافًة  الشريف،  األزهــر 
ة اإلسالمية  س يف 19 يوليو 2014م، ويضمُّ مجموعًة من علماء األمَّ أُسِّ
ة  وخبرائها الذين يتَِّسمون باحلكمة والوسطية واالستقاللية؛ لكسر حدَّ
التي سادت يف كثيٍر من املجتمعات اإلسالمية، وجتنيبها  االضطراب 

عوامل الصراع.

مكافحة التمويل
بذلت دولُة اإلمارات جهوًدا كبيرًة يف تعزيز نظام مكافحة َغْسل األموال 
ولي؛ لرصد  ومتويل اإلرهاب، وذلك بالتواُصل احلثيث على املستوى الدَّ
االستخبارات  َوَحدات  مع  والتعاون  وإيقافها،  اإلرهاب  شبكات متويل 
مِلنَطقة  املالي  العمل  كمجموعة  ولية  الدَّ واملنظمات  ــرى،  األُخ املالية 
املالية وحتليلها.  املعلومات  ة بجمع  والبرامج اخلاصَّ األوسط،  الشرق 
وتُسهم اإلمارات يف مكافحة اجلرائم املالية العاملية منذ سنوات، ولديها 
نظاٌم قوي ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، َوفَق املعايير العاملية، 
بالتعاون مع شركاء َدوليِّني. فهي حتِرُص على منع استخدام أراضيها 
طريَق عبور، وحَتوُل دون حتويل األموال الناجتة عن أيِّ نشاٍط إجرامي. 
للمكتب  العام  املدير  الزعابي  سيف  حامد  سعادةُ  بيَّنه  ما  وبحَسب 
من  اإلمـــارات،  اإلرهــاب يف  ومتويل  األمــوال  ملكافحة غسل  التنفيذي 

625 مليون  لطات صادرت  2021م، فإن السُّ َقت يف عام  إجنازات حتقَّ
دوالر، منها أصوٌل ارتبطت بغسل األموال. وصادرت 109 ماليني دوالر 
ظبي  أبو  محكمُة  وقضت  اإلرهــاب.  متويل  ملكافحة  وقائية  بإجراءات 
بغرامة جماعية قدُرها 234 مليون دوالر يف قضيَّة واحدة على 48 من 
األشخاص والشركات املتَّهمني باالحتيال وغسل األموال، وارتفعت نسبُة 
العقوبات جلرائم غسل األموال بني عامي 2019 و2021م إلى %98.3.

ويف إطار حرص دولة اإلمارات على استهداف الشبكات املرتبطة بتمويل 
اإلرهاب وتعطيل أنشطتها املصاحبة؛ أصدر مجلُس الوزراء القرار َرْقم 
83 لسنة 2021م، وفيه إدراُج 38 فرًدا و15 ِكياًنا إرهابّيًا من جنسيَّات 
مختلفة يف القائمة املعتَمدة لألشخاص والِكيانات والتنظيمات الداعمة 
َعت دولة اإلمارات وبريطانيا يف سبتمبر 2021م  لإلرهاب. وكذلك وقَّ

قات املالية غير املشروعة. شراكًة تاريخيًة ملعاجلة التدفُّ

إشادة دولية
فاتف املالي  العمل  مجموعُة  أشــادت  الكبيرة؛  اجلهود  تلك   نتيجَة 
تطوير  يف  ــارات  اإلم دولــُة  أحرزته  الــذي  اإليجابي  م  بالتقدُّ  )FATF(
وذلك  اإلرهـــاب،  ومتويل  ــوال  األم غسل  ملكافحة  الوطنية  منظومتها 
ما  مرحلة  تقريَر  فيه  ناقشت  الــذي  للمجموعة،  العامِّ  االجتماع  يف 
العمل  إقرار خطة  إلى  املراقبة اخلاصَّ بدولة اإلمــارات، إضافًة  بعد 
لــِوزارة  السنوي  التقريُر  وأشــاد  2022م.  مارس  يف  بالدولة  ة  اخلاصَّ
اخلارجية األمريكية عن اإلرهاب الصادر يف ديسمبر 2021م، بجهود 

اإلمارات يف محاربة متويل اإلرهاب. 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــُة  اتخذتها  التي  اإلجـــراءاِت  تلك  ولعلَّ 
على  أماًنا  األكثر  ــدول  ال ضمن  تصنَّف  أن  بجدارة  تستحقُّ  يجعلها 
ل فيها أيُّ حادث إرهابي يف العام املنصرم  مستوى العالم، إذ لم يُسجَّ
ر السالم العاملي. وهي تؤكِّد حرَص القيادة يف دولة  2021م َوفَق مؤشِّ
واملقيمني  للمواطنني  والسالمة  األمن  استدامة  اإلمارات على حتقيق 

م واالزدهار.  ا يدفع نحو مزيٍد من التنمية والتقدُّ على أراضيها، ممَّ



 أسرة التحرير
مقاتلو  هاجَم  2022م  يناير  من  العشرين  يف 
حيِّ  يف  الصناعة  ِسجَن  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
غويران مبدينة احلَسكة السورية، وسيطروا عليه. ويف الثالثني 
الُكردية،  )َقَسد(  الدميقراطية  سوريا  اُت  قوَّ استعاَدته  نفسه  الشهر  من 
الواليات  بقيادة  داعش  تنظيم  على  للقضاء  العاملي  التحالُف  دعَمها  معركة  عقب 
77 من موظفي السجن،  املتحدة األمريكية، وخلَّفت أكثر من 500 قتيل. وأعلنت )قَسد( قتَل 

و40 من مقاتليها، و4 مدنيني، و374 من عناصر تنظيم داعش اإلرهابي يف تلك املعركة.

 في معسكرات االعتقال

قنابُل توشك أن تنفجر

أطفال داعش

ت
ظرا

ن
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دة  أزمة معقَّ
أقـرَّ أحـُد قـادة )قَسـد( مبقتـل أطفـاٍل مسـجونني، بعـد أن ذكـرت جريدةُ 
„نيويـورك تاميـز“ األمريكيـة مشـاهدتها جثَّتَـي صبيَّـني ُقِتال بالرصاص 
ـجن، يظهـر عليهمـا أنهمـا محتَجـزان هاربـان. ويصـل عـدُد  قـرَب السِّ
احملتَجزيـن يف السـجن مـن املشـتبَه يف انتمائهـم لداعـش إلـى قرابـة 45 
ألـَف رجـل وامـرأة، منهـم 700 قاصـر، معظُمهـم مـن سـوريا والعـراق، 

وبقيَّتُهـم مـن 58 دولـًة مختلفـة.

د هـذا الهجـوُم نقاًشـا طويـاًل عـن آثـار تنظيـم داعـش البغيضـة،  وجـدَّ
فبعـد سـنواٍت مـن سـقوط خالفتـه املزعومـة، ال يـزال أكثـُر مـن سـبعة 
آالف طفـل أجنبـي محاَصريـن يف معسـكرات اعتقـاٍل يف شـمال شـرقي 
اُت سـوريا الدميقراطيـة )قَسـد(. وهـؤالء األطفـاُل  سـوريا تُديرهـا قـوَّ
يشـاركوا يف  أو  جرائـَم  يقترفـوا  لـم  معظُمهـم  دولـة،   60 إلـى  ينتمـون 
ُعـدوان، ولكنَّهـم أُرغمـوا علـى مرافقـة آبائهـم الذيـن اختـاروا الذهـاَب 
أن  مـن  أصغـَر  معظُمهـم  وكان  داعـش،  إلـى  لالنضمـام  سـوريا  إلـى 

يشـاركوا يف وحشـية هـذا التنظيـم. وقـد رفضـت كثيـٌر مـن الـدول عـودةَ 
ـوا إلـى داعـش، ولذلـك يعانـي معظـُم  مواطنيهـا البالغـني الذيـن انضمُّ
اء ظروف االحتجاز،  هاتهم من جـرَّ هـؤالء األطفـال مـا يُعانيـه آباؤهـم وأمَّ

ـدة.  التـي باتـت أزمـًة معقَّ
إعـادة  يف  التفكيـر  إعـادة  إلـى  احلكومـات  بعـَض  دفـع  الهجـوُم  هـذا 
مواطنيهـا إلـى ِحضـن الوطـن، وال سـيَّما األطفـال والنسـاء، فقد تبنيَّ أن 
حياة معسـكرات االعتقال مروِّعة وخِطرة، وهي أرٌض ِخصبٌة للتطرف، 
هـاِت إلعادتهـم  وإلنتـاج جيـٍل جديـد مـن أتبـاع داعـش، لكـنَّ تلـك التوجُّ
يـًة، وال ترتقـي إلـى أهميـة إنقـاذ األطفـال األبريـاء، بـإرادة  لـم تكـن ِجدِّ
ُصلبـة وسـرعة كافيـة. وقـد انتهـى التفكيـُر يف املوضـوع إلـى إعادة بعض 
، فيما أعـادت دوٌل أُخرى أعداًدا  هـات مـع أطفالهنَّ الـدول عـدًدا مـن األمَّ
قليلـة مـن األيتـام أو األطفـال الذيـن انفَصلـوا عن والِديهم، لكـنَّ الغالبية 
أُ دولهـم يف اسـتعادتهم أو ترفـض  هـات تتلـكَّ الُعظمـى مـن األطفـال واألمَّ

عودتهـم رفًضـا قاطًعـا.

البحث عن حل
هـذه األزمـة دَعـت كثيـًرا مـن املنظمـات ومراكـز البحـوث الغربيـة إلـى 
إخـراج  إلـى  الُكرديـة  ـلطات  السُّ دعـوةُ  ذلـك  مـن  شـتَّى،  حلـول  اقتـراح 
األطفـال مـن معسـكرات االعتقـال بدعـٍم مالـيٍّ مـن الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة وشـركائها يف التحالـف؛ ملنحهـم فرصـًة أفضـَل للحيـاة، ثـم 
العـودة بهـم يف نهايـة املطـاف إلـى الوطـن. وقـد يبـدو هـذا احلـلُّ القائـم 
هاتهـم قاسـًيا، وفيـه انتهـاٌك حلقـوق األطفال  علـى إبعـاد األطفـال عـن أمَّ
ـون لـه بـأن الوضـَع الراهـن حـني يُتـَرك  هـات، لكـنَّ أصحابـه يحتجُّ واألمَّ
األطفـاُل يف ظـروف بائسـة ليشـبُّوا متطرفـني، أسـوأُ عاقبـًة لألطفـال 

واألوطـان.  واملجتمعـات 
ـا يفسـح املجـال  ويف مراكـز االحتجـاز تسـيطر النسـاءُ املتطرفـات، ممَّ
رحًبـا ألطفالهـنَّ وأطفـال النسـاء األُخريـات ليعتنقـوا الفكـر املتطـرف، 
هـات مـن  وليصبحـوا جيـاًل مسـتقبلّيًا مـن الدواعـش، ومعظـُم هـؤالء األمَّ
، ويجـب أال يشـارَكُهنَّ  ـح أن يُسـمَح لهـنَّ بالعـودة إلـى بلدانهـنَّ غيـر املرجَّ
بوا  يتشـرَّ أن  مـن  أصغـَر  زالـوا  مـا  فمعظُمهـم  املصيـر،  هـذا  األطفـاُل 
املصيـر  هـذا  إلـى  دفًعـا  سـيدفعهم  هاتهـم  أمَّ مـع  وترُكهـم  التطـرف، 

املشـؤوم، ليكونـوا قنابـَل موقوتـًة توشـك أن تنفجـر. 
أو  كرديـة حتتضنهـم،  أَُسـٍر  إلـى  األطفـال  املقتَرحـة ضـمُّ  احللـول  مـن 
أُنشـئت يف  التـي  تلـك  ِغـرار  ـٍة باألطفـال علـى  وضُعهـم يف قـًرى خاصَّ
النمسـا لألطفـال غيـر املصاحبـني لذويهـم بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة. 
وقـد تكفـي مئـُة دوالر شـهرّيًا لتكاليـف رعايـة الطفـل الواحـد، وبذلـك ال 
تتجاوز التكِلفُة السـنوية لرعايتهم 10 ماليني دوالر، ويسـُهل على الدول 
التـي ترفـُض إعـادة هـؤالء األطفـال إلـى أوطانهـم دفـُع هـذه النفقـات. 
بقـاء األطفـال يف املخيَّمـات،  ة  كلَّمـا طالـت مـدَّ أنـه  ومـن سـوء احلـظِّ 
ت فـرُص عودتهـم إلـى أوطانهـم، ولذلـك كان اإلسـراُع يف إخراجهـم  قلَـّ
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مـن املخيَّمـات أفضـَل أمـٍل يف منحهـم مسـتقباًل مشـرًقا، وحمايتهـم مـن 
ـَن بفكرة متتُّع  هـات قـد يرحِّ التطـرف واإلرهـاب. وال شـكَّ أن بعـض األمَّ
سـيقاومَن  معظمهـنَّ  لكـنَّ  السـجون،  خـارج  العيـش  بفرصـة  أطفالهـنَّ 
هاتهـم بـال شـكٍّ قـاس  . إن إبعـاَد األطفـال عـن أمَّ البعـد عـن أوالدهـنَّ
ومؤلـم، لكـنَّ األكثـَر قسـوًة واألشـدَّ أملـًـا تركهـم يف السـجون واملعتقـالت؛ 

ليلَقـوا مصيـًرا بشـًعا ال يـَد لهـم فيـه.
ل كثيـٌر مـن منظمـات حقـوق اإلنسـان واملنظمـات اإلنسـانية التـي  وتسـجِّ
هاتهـم، اعتراَضهـا علـى إعـادة األطفـال  ترفـض فصـَل األطفـال عـن أمَّ
وحَدهـم إلـى أوطانهـم دون ذويهـم، وتصـرُّ علـى أن احلـلَّ هـو أن تعيـَد 
أثبتـت  املاضيـة  السـنوات  جتـاِرَب  لكـنَّ  مواطنيهـا،  جميـع  احلكومـاُت 
ـَق يف القريـب، وليـس مـن احلكمـة تـرُك  أن هـذا احلـلَّ غالًبـا لـن يتحقَّ
األطفـال يف هـذه املعسـكرات حتـى يحـُدَث ذلـك. ورمبـا يجـُدر التذكيـر 
باتفاقيـة األمم املتحـدة حلقـوق الطفـل التـي تنـصُّ علـى أنـه: „ال يجـوز 
يف  االنفصـاُل  يكـن  لـم  مـا  عنهمـا،  َرغًمـا  والَديـه  عـن  الطفـل  فصـُل 
مصلحـة الطفـل الُفضلـى“. ومـن الواضـح أنـه ليـس مـن مصلحـة أيِّ 
ـجن مـدى  طفـل أن يكـون محاًطـا بعقيـدة فكريـة إرهابيـة أو يواجـه السِّ

احليـاة، دون أن يرتكـَب أيِّ ُجـرم.

معضلة أوروبية 
ق بتـراث تنظيـم داعـش بعـد  هـؤالء األطفـاُل جـزءٌ مـن مشـكلة أكبـَر تتعلَـّ
سـقوط دولتـه املزعومـة، فقـد امتنَعـت كثيـٌر مـن الـدول األوروبيـة عـن 
ـماح بعـودة مواطنيهـا املرتبطـني بداعـش، لكـنَّ بعضهـا مثـل بلجيـكا  السَّ
وفنلندا، يستجيب اآلن لنصائح اخلبراء األمنيِّني واجلماعات احلقوقية 

التـي تـرى أن العـودة إلـى الوطـن هـي اخِليـاُر األكثـر أماًنـا وجناًحـا.

يقـول ''كريـس هارنيـش'' املسـؤوُل السـابق يف مكافحـة اإلرهـاب بـِوزارة 
اخلارجيـة األمريكيـة، الـذي أشـرَف علـى إعـادة املواطنـني األمريكيـني 
املتحـدةَ  الواليـاِت  أوروبـا  انتقـَدت  لطاملـا  و2020م:   2019 عامـي  يف 
اآلن  لديهـا  أوروبـا  لكـنَّ  غوانتانامـو،  سـجن  نـزالء  بسـبب  األمريكيـة 
معتقـُل غوانتنامـو يف الصحـراء. ويقصـد سـجَن الهول يف شـمال شـرقي 
سـوريا، حيـث يُحتَجـز كلُّ مـن يُشـتبَه يف انتمائـه لداعـش، مـن رجـال 
ونسـاء وأطفـال. ويقـول ''تومـاس رينـارد'' الباحـُث يف معهـد ''إيغمونـت'' 
ببروكسـل: قـد يسـبِّب العائـدون مـن تلـك السـجون أخطـاًرا كبيـرة أو 
صغيـرة، لكـنَّ عواقـب االمتنـاع عـن إعادتهـم إلـى الوطـن تفـوق كثيـًرا 

هـذه األخطـار.
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وإنهـم  أيَّ خطـأ،  يقترفـوا  لـم  إن األطفـال  وتقـول جماعـاٌت حقوقيـة: 
مئـاٌت  مـات  وقـد  اجلنسـي،  واالعتـداَء  التغذيـة  وسـوَء  املـرَض  يعانـون 
19( يف املخيَّمـات.  منهـم، وأُصيـب عَشـراٌت بفيـروس كورونـا )كوفيـد 
وحثَّ خبراءُ حقوق اإلنسـان يف األمم املتحدة سـبًعا وخمسـني دولًة على 
الذيـن يُفضـي اسـتمراُر احتجازهـم ألسـباب  النسـاء واألطفـال  إعـادة 
شـديد،  قلـٍق  مصـدَر  يكونـوا  أن  إلـى  املعسـكرات،  يف  واضحـة  غيـر 
م املسـاءلة والعدالـة. إضافـة إلـى مخـاوَف بشـأن الفتيـان  ويقـوِّض تقـدُّ
املراهقـني الذيـن سـافروا إلـى مناطـق داعـش وهـم أطفـاٌل صغـار مـع 
هاتهـم املولـودات يف أوروبـا، وهـم اآلن أكثـُر عرضـًة خلطـر التطـرف؛  أمَّ

ألن بلدانهـم ال تسـتقبل سـوى األطفـال الصغـار.

ـن تناولـوا هـذه  ويقـرُّ خبـراءُ أمنيُّـون وجماعـاٌت حقوقيـة ومحامـون ممَّ
أمنيـًة مشـروعة،  تواجـه مخـاوَف  بـأن احلكومـاِت األوروبيـَة  املعضلـة، 
وتخشـى وقـوَع هَجمـات إرهابيـة. لكـنَّ عـدًدا مـن مسـؤولي احلكومـات 
واالسـتخبارات يقولـون: إن تـرك املواطنـني األوروبيـني مـن الدواعش يف 
ـون يف املسـتقبل إلـى اجلماعات  سـوريا يأتـي مبخاطـَر أكبـر، فقـد ينضمُّ

اإلرهابيـة التـي تسـتهدف أوروبـا. 

م عمليـاِت إعـادة 13 امـرأة و27 مـن  وأعلنـت حكومـُة بلجيـكا أنهـا سـتنظِّ
أطفالهـنَّ يف ُغضـون أشـهر، بعـد أن ذكـرت أجهـزةُ املخابـرات يف البـالد 
أن تنظيـم داعـش ينَشـُط يف املخيَّمـات التـي يعيـش فيهـا هـؤالء، وأن 
إحضـار النسـاء واألطفـال إلـى بلجيـكا هـو اخِليـاُر األكثـر أماًنـا. ويف 
املخيَّمـات السـورية قرابـة 300 طفـل ألبويـن فرنسـيني، أعـادت فرنسـا 

منهـم 18 طفـاًل فقـط إلـى الوطـن. ويف أبريـل 2021م، عندمـا كانت فتاةٌ 
فرنسـية تبلـغ مـن العمـر 7 سـنوات علـى َوْشـك املـوت؛ لِفقـدان الرعايـة 
ي  الطبِّية املناسـبة، أرسـلت فرنسـا طائرًة طبية، ونقلتها إلى باريس لتلقِّ
العـالج، تاركـًة وراءهـا والدتهـا وشـقيقني، وعلَّقـت „ليتـا تايلـر“ الباحثـُة 
نت فرنسـا  يف مكافحـة اإلرهـاب علـى تلـك الواقعـة بقولهـا: أما وقد متكَّ

مـن إخـراج هـذه الفتـاة، فلمـاذا ال تُخـرج أسـرتها كلَّهـا؟

وكانـت أعـادت أملانيـا خمـَس نسـاء و18 طفـاًل يف ديسـمبر 2020م، 
تعمـل  البـالد  إن  األملانيـة:  اخلارجيـة  ِوزارة  باسـم  ث  متحـدِّ وقـال 
هـات األملانيَّـات مـن املخيَّمـات.  بأقصـى سـرعة السـتقبال أطفـال األمَّ
وأعـادت كلٌّ مـن روسـيا وكوسـوفا وتركيـا وأوزبكسـتان وكازاخسـتان 
أكثـر مـن مئـة امـرأة وطفـل، لكـنَّ معظـم احلكومـات الغربيـة ال تـزال 
دًة يف القيـام بذلـك، بُحَجـج شـتَّى مثل صعوبة تأكيد نَسـب هؤالء  متـردِّ
هاتهـم الالتـي ال  األطفـال، وِفقـدان الرغبـة يف فصـل األطفـال عـن أمَّ

. تريـُد الـدول إعادتهـنَّ

ا تُثيره إعادة البالغني إلى أوطانهم من أسئلٍة صعبة عن  وعلى الرغم ممَّ
الناشطني  من  شبكًة  فإن  واحتمال خطرهم،  بالتطرف  تورُّطهم  مدى 
مالية ضغطت على احلكومات  واحملامني واألقارب يف أوروبا وأمريكا الشَّ
ة أنه يجب أال يُلقى اللوُم على األطفال،  إلعادة األطفال إلى الوطن، بُحجَّ
لكنَّ الردَّ يأتي دائًما بأنه قد يظهر يف أيِّ وقت لهؤالء األطفال أٌب أو 
ون على االنضمام إليهم. ومع وجود هذه الصعوبات واملخاطر  أمٌّ يصرُّ

أعادت عشرون دولًة بعض األطفال إلى أوطانهم. 
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فيروسات الِفدية 
بين إنترنت األشياء 

ولي والصراع الدَّ
 أسرة التحرير

اإلرهاب  أنواع  أكثر  ومن  كبرى،  عاملية  مشكلًة  الِفدية  برامُج  باتت 
البتزاز  )الفيروسات(؛  فيه  تُستخَدم  إلكتروني  هجوٌم  وهي  انتشاًرا، 
بياناتها  استعادة  مقابَل  املال،  دفع  على  وإجبارها  املستهَدفة  اجلهات 
ة يف  مهمَّ وأعماٍل  ِخْدماٍت  تعطيل  إلى  حوادثُها  أدَّت  وقد  وِخْدماتها. 
واملؤسسات،  احلكومية  اجلهاُت  بسببها  تأثَّرت  العالم،  أنحاء  جميع 
واملصارف، وشركات الطاقة والنقل، وِخْدمات الطوارئ، واملستشفيات 
سات  واملؤسَّ الشركات  من  وغيُرها  األغذية،  وشركات  واجلامعات، 

ة واحليَوية يف الِقطاَعني العام واخلاص. واملرافق املهمَّ
صات  التخصُّ والشركات من جميع  ساِت  املؤسَّ املهاجمون  إذ استهدَف 
واألحجام، بغضِّ النظر عن مكانها، مما اضُطرَّ معه كثيٌر من اجلهات 
املستهَدفة إلى دفع ِفًدى الستعادة ِخْدماتها وبياناتها، وكان لذلك أثٌر 
للدول  بدَّ  ال  فكان  واستقرارها،  واقتصادها  الدول  أمن  على  عميق 
ه  وردِّ اخلطر  هذا  من صدِّ  يبراني  السِّ األمن  ومؤسسات  واحلكومات 
ومعاجلة مشكالته، ومحاربة اجلهات التي تقف وراءه على نحٍو عاجل 

وفاعل ومؤثِّر.
وء
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ابتزاز تجاوز الحدود 
ولي؛ لتصبَح  راع الدَّ بلغت مدفوعاُت برامج الِفدية أكثَر من 400 مليون دوالر يف عام 2020م. وجتاوزت أهداَف االبتزاز ودخلت حيَِّز الصِّ

أحَد أدواته. إذ ميكُن لدولٍة ما تعطيُل اخِلْدمات اإللكترونية يف دولٍة أُخرى باتِّباع األسلوب نفِسه املستخَدم يف تلك البرامج.  
ساِت والشركات من جهة، واملجرمني من جهة أُخرى. إذ  ه بني طريَف فايروسات برامج الِفدية؛ املؤسَّ راع أَُشدَّ وقد بلَغ الصِّ
تسعى الشركاُت واملؤسسات إلى تبنِّي دفاعات قوية ملكافحة برامج الفدية، لكنَّ مستخدمي هذه البرامج يتمتَّعون 
ع السريع  مبزايا مزدوجة يف الوقت والنطاق، فمع الوقت يصبحون أكثَر احتراًفا وأكثر عدًدا، يف ظلِّ التوسُّ
ْقمية. وبحلول عام 2025م، سيكون هناك 55.7 مليار جهاز متصل باإلنترنت يف جميع  للبيئة الرَّ
 ،)IoT( عات شركة  توقُّ َوفَق  )إنترنت األشياء(  ة  العالم، 75% منها متصلة مبنصَّ أنحاء 
وستزداد ِخْدماُت املستهلك، والرعاية الصحية، والشبكات الصناعية بسرعة كبيرة 
األجهزة  يبلَغ عدد  أن  2031م من احملتمل  وبحلول عام  اإلنترنت،  على شبكة 

املتصلة نحو 200 مليار.
ر أرًضا  وكلُّ واحد من هذه األجهزة له نواقله القابلُة للهجوم، مما يوفِّ
الذين  املهاجمني  من  الثَّراء  عن  الباحثني  من  كبير  جليش  ِخصبًة 
ون يف اكتشاف هذه النواقل، ونشرها وتبادلها، إذا ما استمرَّ  سيستمرُّ

اإلفالُت من العقاب سائًدا.

إنترنت األشياء والِفدى
جديدة  طرٍق  فتح  إلى  األشياء(  )إنترنت  أجهزة  انتشاُر  ى  أدَّ
للمهاجمني باستعمال برامج الفدية، الذين ميكنُهم بسهولة تكييُف 
أجهزة  أو  معيَّنة،  استشعار صناعية  أجهزة  مع  ة  الضارَّ برامجهم 
مراقبة الرعاية الصحية، أو السيَّارات الذاتية القيادة. وال يخفى 
بإغالق  ْقميني  الرَّ املجرمني  قيام  اء  العظيم من جرَّ حجُم اخلطر 
م يف احلافلة الذاتية القيادة، أو يف مصانع األدوية،  عناصر التحكُّ
الطائراُت املسيَّرة  الطائرات يف املطارات! حتى  أو تعطيل حركة 
يؤدِّي  ا  الفدية، ممَّ )دون طيَّار(، قد تُستهَدف يف هَجمات برامج 
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إلى سقوط تلك األجهزة يف حال االمتناع عن دفع الفدية املطلوبة. كلُّ 
ذلك جعل من هذه البرامج مصدًرا إلثارة القلق.

ع أن تنتشَر يف جميع أرجاء  ومع انتشار مبادرات املُدن الذكية، التي يُتوقَّ
العالم بحلول عام 2031م، سيكون كلُّ جهاز فيها، وما أكثَرها، ُعرضًة 
أن  املثال،  على سبيل  الفدية  برامج  ملجرمي  إذ ميكن  الفدية؛  لهجوم 
الطرق  على  السالمة  إشارات  تشغيل  إيقاف  لتجنُّب  بالدفع  يُطالبوا 

ة.  الرئيسة، أو اإلضاءة العامَّ
ـا قـد يبعـُث علـى االطمئنـان أنـه بحلـول عـام 2031م سـتعمل غالبيُة  وممَّ
املعـروف  ومـن  ـحابة.  السَّ علـى  قائمـة  ـات  ِمنصَّ مـن  الشـركات  أنظمـة 
ـحابية قـادرةٌ علـى اكتشـاف  أنَّ التطبيقـاِت القائمـَة علـى األنظمـة السَّ
مـن َسـعة تخزيـن  أنشـطة برامـج الفديـة وإيقافهـا، وميكـن االسـتفادةُ 
نسـخ  علـى  للحفـاظ  ـحابة  السَّ تُتيحهـا  التـي  احملـدودة  غيـر  البيانـات 
احتياطيـة السـتعادة البيانـات بسـهولة. ومـع ذلـك تظـلُّ وسـائُل احلمايـة 
إلـى السـحابة غيـَر كافيـة؛ ألن اجلهـاِت الناشـطَة يف برامـج  املسـتندةُ 
حايـا بوسـاطة الثُّغـرات التـي ال مفرَّ  الفديـة ستسـتمرُّ يف اسـتهداف الضَّ

نـات التطبيقـات.  منهـا يف مكوِّ
للمؤسسات  املستهِدفة  الفدية  برامج  هَجمات  )تشفير(  فكُّ  وأصبح 
أصعَب بكثير من تلك التي تستهدف األفراد؛ إذ أصبحت أدواُت فكِّ 
الفدية  برامج  لكثير من ُسالالت  متاحًة  املعلومات  واسترداد  التشفير 
ص  مخصَّ معظمها  لكنَّ   ،No More Ransom مشروع  بواسطة 
لُسالالت من برامج الفدية التي تستهدف األفراد، التي تكون تطبيقاُت 
مشاركُة  جتري  ما  وغالًبا  احلاالت،  معظم  يف  ضعيفًة  فيها  التشفير 
ذةَ  املنفِّ اإلجراميَة  أنَّ اجلماعاِت  إال  حايا،  الضَّ )التشفير( بني  مفاتيح 
وأساليُب  برامجها  تكون  املنظمات،  على  الفدية  برامج  لهَجمات 

تشفيرها أكثَر احتراًفا. 
الفدية  برامج  ملكافحة  املبذولة  التِّقنية  اجلهود  تستحقُّ  اإلجمال  ويف 
باكتشاف ثُغرات التعليمات البرمجية وإغالقها- تستحقُّ جزيَل الثناء، 

ًيا من ِقبَل برامج الفدية على مدى ِسني الِعقد  إال أنها ستظلُّ تواجه حتدِّ
املقبل، ومن غير احملتَمل أن يتغيَّر هذا الوضُع على املدى القصير. 

ولي راع الدَّ الِفدى والصِّ
لن يتوقَف املجرمون من ُمنتجي برامج الفدية عن تطوير )شفراتهم( 
اخلبيثة، لكنَّ األخطر أنه من احملتَمل على مدى الِعقد القادم أن تصيَر 

برامُج الفدية سالًحا جديًدا مؤثًِّرا، يُستخَدم يف الصراع بني الدول.
للدولة  التابعة  الناشطة  اجلهات  ِقبَل  من  الفدية  برامج  واستخداُم 
WannaCry  سيُفضي إلى مزيد من التعقيدات، وقد كانت هَجماُت
الهَجمات  ففي هذه  دد؛  الصَّ له يف هذا  مثيَل  ال  وNotPetya حدًثا 
ة  مالية وروسيا على التوالي، ُدمَجت برامُج ضارَّ املنسوبة إلى كوريا الشَّ
ى إلى  شبيهة ببرامج الفدية مع ِتقنيَّات ُعدوانية لنشر الَعدوى، مما أدَّ

أضرار كبيرة للضحايا يف أنحاء العالم. 
الشمالية  كوريا  يف  احلكومة  وكالء  أنَّ  إلى  حديثٌة  تقاريُر  وأشارت 
برامج  دخول  عن  يُنبئ  وهذا  الفدية.  فيروسات  يستخدمون  وإيران 
ولية، ومن سوء احلظِّ أنَّ  الفدية ضمن أسلحة احلرب اإللكترونية الدَّ
ة بتلك احلرب ال تزال حديثَة النشأة، مع افتقار شبه  القواعد اخلاصَّ
كامل للعقوبات على البلدان التي يهاجم بعُضها بعًضا عبر اإلنترنت، 
وهذا يعني أن الِعقَد املقبل سيكون مخيًفا عندما يتعلَّق األمر بالهَجمات 
ية؛ فإنَّ معظم البلدان تقيم أنشطًة  اإللكترونية، سواء أُعلنت أو ظلَّت سرِّ
أن  افتراُض  الصعب  من  وليس  اإللكترونية،  للجرائم  هجومية  وطنية 

برامج الفدية سيكون لها حضوٌر قويٌّ بني أَدواتها.
أثٌر  الفدية  لبرامج  يكوَن  أن  الدول، ميكن  والتنافس بني  راع  الصِّ ويف 
عند  أو  التجارية،  املفاوضات  يف  مزايا  الكتساب  أداًة  كونها  يف  كبير 
جغرافّيًا؛  بعيدة  ثالثة  أطراف  بتوظيف  ا  إمَّ السياسية،  االضطرابات 
أثرهم،  القليل من اجلهد إلخفاء  ببذل  ا  وإمَّ املنطقي،  اإلنكار  لضمان 
كما هو احلاُل يف هجوم إسرائيَل على املفاعل النووي اإليراني )نطنز( 
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وقد يُستهَدف الدبلوماسيون يف أثناء املفاوضات السياسية املضطربة، 
د قادةُ األعمال بالكشف عن األسرار الشخصية يف أثناء محادثات  أو يُهدَّ
ح أن تصبَح برامج  االستحواذ بني الشركات. وبهذه الطريقة من املرجَّ
ين املرتزقة الذين يسَعون إلى َجنْي  لة للمبتزِّ الفدية، ليست أداًة مفضَّ
املال فحسب، ولكنَّها تصبح أداًة للدول الباحثة عن املكاسب السياسية 

أو إثارة الفوضى.

البحث عن حلول 
ع  قد يجادل بعُض املعنيِّني يف أنَّ تثقيف مستخدمي اإلنترنت، الذين يُتوقَّ
أن يصَل عدُدهم إلى ستَّة مليارات شخص بنهاية عام 2022م، مبعرفة 
كيفيِة اكتشاف رسائل البريد اإللكتروني املخادعة والردِّ عليها، هو أفضُل 
شيء حلمايتهم من برامج الفدية، لكنَّ احلقيقة أنَّ مجرمي برامج الفدية 
يَضعون هؤالء يف ذيل اهتمامهم، ويُعنَون باختراق املؤسسات والشركات، 
فهي القادرةُ على دفع املاليني لهم. ومع أنَّ كثيًرا من الشركات تسعى 
حابة، ليس ذلك دفاًعا كاماًل آمًنا؛  إلى وسائل احلماية املستندة إلى السَّ
ألنَّ اجلهاِت الفاعلَة يف برامج الفدية ستستمرُّ يف استهداف الضحايا 

نات التطبيقات. باستغالل الثُّغرات التي ال مفرَّ منها يف مكوِّ
بنية تشريعية  َمناَص من تطوير  تكفي، وال  التقنية وحَدها ال  واحللوُل 
ظلِّ  وتنتشر يف  حالّيًا  تعمل  التي  الفدية  برامج  ملواجهة  وَدولية  وطنية 
اإلفالت من العقاب املُريب. وقد أعلَن مكتُب مراقبة األصول األجنبية 
التابُع لِوزارة اخلزانة األمريكية )OFAC( يف األول من أكتوبر 2020م، 
التي  الشركات  وأنَّ  الِكيانات احملظورة،  أو  لألفراد  الفدية  دفع  جترمَي 
املؤسساُت  ومنها  حايا،  الضَّ عن  نيابًة  الفدية  برامج  مدفوعات  ل  تسهِّ
ع فقط طلبات دفع الفدية  املالية، وشركات التأمني اإللكتروني، ال تشجِّ
األصول  مراقبة  مكتب  لوائح  بانتهاك  أيًضا  تخاطر  قد  بل  املستقبلية، 
األجنبية. وقد فرَضت ِوزارةُ اخلزانة األمريكية يف سبتمبر 2021م، أوَل 
عقوبات على )بورصة( ُعمالت افتراضية )SUEX(؛ إلسهامها يف تسهيل 

مدفوعات الفدية ملجرمي برامج فديٍة مسؤولني عن ثماني هَجمات. 
االفتراضية  الُعمالت  استخدام  إساءة  معاجلُة  الضروري  من  وأصبح 
لغسل مدفوعات الفدية، فهذه الُعمالت تخضع لضوابط مكافحة غسل 
الُعمالت  على  تُطبَّق  التي   )AML / CFT( اإلرهاب  ومتويل  األموال 
الفدية من  برامج  بتتبُّع عائدات  الضوابط  تلك  إنفاُذ  الورقية، ويجب 

تلك الُعمالت واعتراضها. 
ا؛  جّدً ا  ومهّمً أساسّيًا  أمًرا  ولية  الدَّ الشراكُة  تصبح  ياق،  السِّ هذا  ويف 
ذها منظماٌت إجرامية عابرة لألوطان  ث عن برامِج فدية تنفِّ ألننا نتحدَّ
ولي  الدَّ للتعاون  نفُسها. وميكن  الصفة  لها  افتراضية  وُعمالٍت  غالًبا، 
املالذات  وتعطيل  الفدية،  لبرامج  ولية  الدَّ البنية  تعطيل  يف  يُسهَم  أن 
اآلمنة ملجرمي برامج الفدية؛ مبنعهم من العمل من داخل حدود الدول 
واإلفالت من العقاب، وتعطيل شبكات برامج الفدية، وحتسني قُدرات 
ومن  حدودها،  داخَل  له  واالستجابة  نشاطها،  اكتشاف  على  الدول 

املجرمني  لهؤالء  تسمح  التي  الدول  ومحاسبُة  العقوبات،  فرُض  ذلك 
بالعمل من داخل أراضيها. وأنشأت الوالياُت املتحدة األمريكية وروسيا 
مجموعَة عمل مشتركًة من خبراء البلدين؛ ملناقشة نشاط برامج الفدية 
مباشرًة ومعاجلته، وهي تعقد اجتماعاتها ملعاجلة تهديد برامج الفدية 
ي ألنشطة برامج الفدية اإلجرامية التي تنطلق  وإلزام روسيا بالتصدِّ

من أراضيها. 
ولية للشفافية املالية املتعلِّقَة باألصول  ومن ُحسن احلظِّ أنَّ املعايير الدَّ
مَة  املصمَّ )فاتف(،  املالي  العمل  التي أصدرتها مجموعُة  االفتراضية، 
لتعزيز ضوابط مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على عمليات 
ي  ة للتصدِّ م أداًة َدولية مهمَّ تبادل الُعمالت االفتراضية يف اخلارج، تقدِّ
ِنقاَط  يُتيح  املعايير  لتلك  املتكافئ  غيَر  التنفيذ  لكنَّ  الفدية،  لبرامج 

ضعف يستغلُّها مجرمو برامج الفدية. 
برامج  عن  ث  سنتحدَّ هل  اآلن،  من  ِعقد  بعد  أنفسنا:  نسأل  وختاًما 
هيِّنة،  ليست  واإلجابة  القريب؟  املاضي  من  كارثًة  بوصفها  الفدية 
ح؛  ذلك غيَر مرجَّ اليوم قد جتعل  التقنية  كها  التي حترِّ واالقتصاداُت 
ع اخلبراء أنَّ برامج الفدية ستَظلُّ أسرَع اجلرائم اإللكترونية  إذ يتوقَّ
ط الثراء السريع الذي يُضَرب به املثَُل يف أذهان  انتشاًرا، فهي مخطَّ

املخترقني. 
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إفريقيا تقاوم اإلرهاب
ة الصراعاُت الِعرقية والفقر والهشاشة تجِذُب الجماعاِت اإلرهابيَة نحو القارَّ

أصبحت إفريقيا مقصًدا جلماعات التطرف العنيف واإلرهاب؛ فإن من 
الدول العشر األكثر تأثًُّرا باإلرهاب يف العالم عام 2021م، خمَس دول 
إفريقية، هي: الصومال )3(، وبوركينا فاسو )4(، ونيجيريا )6(، ومالي 
فاسو،  )بوركينا  وحَدها  الساحل  ِمنَطقة  دول  ويف   .)8( والنيجر   ،)7(
نيجيريا،  النيجر،  موريتانيا،  مالي،  غينيا،  غامبيا،  تشاد،  الكاميرون، 
بني  ات  مرَّ اإلرهاب عشَر  الناجمة عن  الَوَفيات  عدُد  ارتفع  السنغال( 
عامي 2007 و2021م؛ لتبلَغ 35% من إجمالي الَوَفيات يف العالم عام 
لت النيجر  2021م، يف حني كانت النسبة 1% فقط عام 2007م. وسجَّ

ثانَي أكبر زيادة يف اإلرهاب يف عام 2021م بني دول العالم. 
ومن اجلماعات اإلرهابية األربع املسؤولة عن أكبر عدٍد من القتلى يف 
إفريقيا، هما حركُة  منها يف  اثنتان  كانت  قتيًل(   3364( 2021م  عام 
الشباب الصومالية، وجماعة نصرة اإلسلم واملسلمني. وألهمية هذا 
املوضوع وخطره، يتناوله ِملفُّ العدد بالتحليل والدراسة واإلضاءة على 

جوانبه املختلفة، مع بيان األسباب واآلثار واقتراح احللول. 
بني  اجلدلية  الَعلقة  العراقي  عثمان  علي محمد  الدكتور  ناقش   
التنمية واإلرهاب يف إفريقيا، مبيًِّنا أن ضعَف اإلجناز التنموي وغياَب 
ة  القارَّ يف  للتطرف  مثالية  بيئًة  أنتج  التنمية  عوائد  توزيع  يف  العدالة 
فقياُم  التنموي؛  العجز  تعميق  اإلرهابي يف  السلوُك  وأسهم  مراء.  السَّ
االستثمار،  بيئة  وتدهوُر  األساسية،  البُنى  بتدمير  املسلَّحة  احلركات 
االقتصاد  هشاشة  إلى  جميُعها  أدَّت  املواطنني،  لدى  الدخل  وتراجُع 

أعمالها  تسويُغ  احلركات  بعض  عند  وشاَع  ة.  القارَّ بلدان  يف  الوطني 
أثر  عن  تغُفل  ولكنَّها  قُدراتها،  وإضعاف  احلكومة  محاربة  بدعوى 
أفعالها يف املواطن الذي يسأل بحسرة: ما َعلقُة عملي ومصدر دخلي 

مبعارضة احلكومة؟! 
ا الباحثُة ليديا ماوينيا أميدزراتور فقد رصَدت انتشار التطرف   أمَّ
العنيف يف ِمنَطقة متتدُّ من الساحل إلى دول غربيِّ إفريقيا، حيُث تعاني 
على  القدرةَ  متلك  وال  كبيًرا،  ضعًفا  هناك  األمنية  املؤسسات  معظُم 
للجماعات  مثالّيًا  املنطقة ملًذا  ا جعل  اإلقليمية، ممَّ حماية حدودها 
خوة  التي تبحث عن مكان يف اخلريطة السياسية. وساعدت احلدوُد الرِّ
على انتشار املناهج املتطرفة، وعمليات االختطاف والسرقة، وتسهيل 
ار باألسلحة. وأسهَمت هذه  حركة املقاتلني األجانب )املرتزقة(، واالتِّ
املناطُق احلدودية التي ال تُد حمايًة كافية من الدوريات األمنية، يف 
توفير مأًوى مترامي األطراف لهذه اجلماعات، تستطيع به الهيمنَة على 
األماكن  على  األمنية  القبضة  إحكام  لعدم  ونظًرا  احمللِّية.  املجتمعات 
دة من  احلدودية يف دول جنوب غربي إفريقيا، تعل اجلماعاُت املتشدِّ
َرفية سلسلَة إمدادات لتمويل أنشطتها اإلرهابية، وحتقيق  املناطق الطَّ

أهدافها املتطرفة.
ومع تأكيد أهمية اإلجراءات العسكرية، والتدابير األمنية يف مواجهة 
اإلقصاء  قضايا  معاجلُة  فيجب  وحَدها،  كافية  غيَر  تبقى  اإلرهاب، 
ت الشعوَر  بجميع أنواعها السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي غذَّ
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لترويج  املتطرفة  اجلماعاُت  تستثمره  ما  وهو  ان،  السكَّ لدى  بالظلم 
طاتها التخريبية يف هذه الدول. وينبغي احلدُّ من انتهاكات حقوق  مخطَّ
اإلنسان، وعمليات القتل خارَج نطاق القانون التي يتعرَّض لها األعضاءُ 
ات أمن الدولة؛ وذلك ملنع ِفقدان الثقة بأجهزة  املشتبَه بهم على أيدي قوَّ

احُلكم، وإيقاف دعم أنشطة اجلماعات املتطرفة.
ا الباحُث ييدا سيدو ديال فحلَّل التطرَف العنيف يف مالي، على   وأمَّ
أنه منوذج لبلدان ِمنَطقة الساحل؛ إذ تَُعدُّ البيئُة فيها حاضنًة للتنظيمات 
ة. ويرتبط  مة الدول األكثر خطًرا يف القارَّ املتطرفة والعنيفة، وهي يف مقدِّ
راعات  والصِّ الداخلية،  باالضطرابات  وثيًقا  ارتباًطا  مالي  اإلرهاُب يف 
بني  ما  املنطقة  سيَّما  وال  طويلة،  سنوات  ة  املمتدَّ والطائفية  الِعرقية 
دة تسعى إلى االستقلل  الشمال واجلنوب، فضًل عن مجموعات متمرِّ
عن احلكومة، واملطالبة بُحكم ذاتي شماليَّ مالي. هذه عوامُل ساعدت 
اجلماعاِت اإلرهابيَة على أن تضرَب بجذورها يف أعماق املجتمع هناك، 
مجتمُع  ويعاني  املشكلت.  تلك  تفاُقم  من  تها  وقوَّ بقاءها  تستمدَّ  وأن 
انية،  مالي أيًضا مشكلٍت سياسيًة واقتصادية واجتماعية ودينية وُسكَّ

أسهمت يف منوِّ التطرف العنيف وتغلُغله يف البلد. 
وإنَّ إصلح هذا الواقع يتطلَّب مجموعًة من املبادرات التي تعالج األسباَب 
اجلذرية املختلفة للصراع، ومنها املشكلُت األصولية واالقتصادية، مع 
راع  الصِّ وإنهاء  الداخلي،  د  التمرُّ ملكافحة  أوسَع  مهارات  وجود  أهمية 
بني القبائل واملجتمعات املتناحرة، ومحاولة بَْسط االستقرار، واالهتمام 
 ، ان والدولة، واحِلرص على َوحدة الصفِّ بتحسني الَعلقات بني السكَّ

ورفع الروح املعنوية للمواطنني.
ا الباحُث أودراوغو يعقوب فاستعرَض أسباب التطرف العنيف   وأمَّ
يف بوركينا فاسو وعواقبه، وعزاه إلى سببني رئيَسني، هما: األسباُب 

الناتة  زة  احملفِّ واألسباُب  للِمنَطقة،  العام  ياق  بالسِّ املرتبطة  اجلاذبة 
ياق احمللِّي. فتاريخ التطرف العنيف يف بوركينا فاسو على مدار  عن السِّ
الِعقد املاضي ال ينفصُل عن السياق األمني يف ِمنَطقة الساحل. وقد 
استغلَّت اجلماعاُت اإلرهابية هشاشَة األجهزة األمنية يف دول املنطقة 
د. وأفرز التطرُف العنيف يف بوركينا فاسو عواقَب شتَّى؛  ع والتمدُّ للتوسُّ
بسبب  أراضيها؛  جميع  يف  الدولة  ُم  تتحكَّ ال  اإلقليمية  الناحية  فمن 
انية تشهد  احتلل املتطرفني لبعض مناطق البلد، ومن الناحية السكَّ

البلُد عمليات نزوح جماعي لألهالي.

ر  يفسِّ وذلك  وخِطرة،  عميقة  ان  السكَّ يف  العنف  آثار  أن  شكَّ  وال 
االستجابَة العسكرية التي تطوِّرها الدولُة للقضاء على هذه الظاهرة، 
ل لدى الدولة كان محدوَد األثر، وقد حان  لكنَّ النهج العسكري املفضَّ
َقت  حتقَّ الذي  احلوار  مساَر  السياسية  لطات  السُّ تفتَح  لكي  الوقُت 
نتائجه اإليجابية يف دول أخرى، مع تطوير النظام االجتماعي، وتقدمي 

برامَج تنموية تُسهم يف حلِّ األزمة.

 وُعني الباحُث عثمان أدمة برصد اإلرهاب يف شمالي الكاميرون، 
اًل مبعاجلة أسباب اإلرهاب، مثل: سيادة  ودعا إلى تبنِّي إجراءاٍت تهتمُّ أوَّ
ة، وحتقيق  لع واخِلْدمات العامَّ القانون، واحلدِّ من الفساد، وتوفير السِّ
فافية، وتقليص الفوارق االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ورفع  الشَّ
مستوى القُدرات الوظيفية للشباب، وتوفير وظائَف مناسبٍة لهم تُسهم 
يف تقليل البَطالة، وإغلق الباب أمام تنيدهم يف اجلماعات املتطرفة، 
يهِدُف  الذي  والثقايف،  والديني  البناء االقتصادي واالجتماعي  وإعادة 
أجل  من  النيَّة،  ُحسن  على  القائم  واحلكومة  الشعب  بني  التعاون  إلى 

ى للجماعات املتطرفة ومينع ظهورها.  تطوير مجتمع مستقرٍّ يتصدَّ



لم تُِثر ظاهرةٌ إنسانية يف العصر احلديث جداًل كما فعلت ظاهرةُ اإلرهاب، وقد نتَج عن محاوالت فهم اإلرهاب ألجل مكافحته مدارُس مختلفة، 
رة،  ووسائُل كثيرة شتَّى. وتَُعدُّ إفريقيا أحَد مراكز اإلرهاب التي تأوي إليه حركاُت التطرف العنيف، وساحًة من ساحات العمليات اإلرهابية املدمِّ
ة يحتاج إلى عمل جادٍّ ودؤوب، وبحث  مما جعل أراضيَها ومواطنيها ضحايا لهذا اإلرهاب الفاتك. وإن بسَط السلم واألمن والرفاه يف أرجاء القارَّ

عميق ودقيق، مع طرح األسئلة ومراجعة املسلَّمات.
ر يراوح ما بني )صفر( و)عشر(  ر العاملي لإلرهاب لعام 2021م، وهو تقريٌر يرُصد حالة اإلرهاب يف دول العالم، َوفَق مؤشِّ وبإلقاء نظرة إلى املؤشِّ
الٍت  لت معدَّ درجات؛ درجة صفر تعني أنه ال أثَر لإلرهاب يف الدولة، ودرجة عشرة تعني أعلى أثر لإلرهاب يف الدولة، جند أن دواًل إفريقية سجَّ
لها الصومال 8.4، تليها نيجيريا ومالي 8.2، ثم الكونغو الدميقراطية 6.7، ولكن ينبغي البحُث عن األسباب التي أفَضت إلى  ر، أوَّ سيئًة يف املؤشِّ
هذه احلالة، ومعرفُة ما إذا كان هناك َعلقٌة بني اإلرهاب وأوضاع التنمية يف املجتمعات اإلفريقية، وما اإلجراءاُت املطلوبة لتجاوز هذه احلالة. 

 د. علي محمد عثمان العراقي

ص في قضايا التنمية، السودان.  باحث متخصِّ

التنمية في إفريقيا وأثرها
في محاربة اإلرهاب
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سياقات اإلرهاب
)وغير  الغريب  للواقع  منوذًجا  تكوَن  أن  اإلفريقية  الدول  لغالب  ميكُن 
اإلجناز  وضآلة  العاملة  واأليدي  املوارد  َوفرة  يف  املتجلِّي  املنطقي( 
التنموي! وما ذلك إال ألنها ظلَّت عالقًة بحبال احملتل )املستعمر(، فنتَج 
ة خصائَص أبرُزها:  عن ذلك قياُم دولِة ما بعَد االحتلل التي اتسَمت بعدَّ

سات األمنية.. 1 اتساُع جهاز الدولة البيروقراطي واملؤسَّ
ضعُف الناجت القومي، وتراجُع قدرة االقتصاد على توليد الفرص.. 2
إحساُس املواطن بأنه ليس له متثيٌل دميقراطي حقيقي، واتساُع . 3

أو  امللَهم،  الزعيم  ملصلحة  املواطنني  أصوات  اختطاف  ظاهرة 
احلزب القائد، أو الضابط املنقذ.

سات يف . 4 املؤسَّ اء إخفاق  والِعرقي من جرَّ القبَلي  ازدياُد االرتباط 
تعاملها  الدولة يف  ش  وتلبية حوائجهم، وتوحُّ املواطنني  استيعاب 

ا جعلهم يلوذون بالقبيلة دفًعا لعنف الدولة. مع املواطنني، ممَّ
فعلى . 5 ة؛  العامَّ احلياة  يف  الدين  أثر  موضوع  يف  التوازن  غياُب 

الكبير يف جميع املجتمعات اإلفريقية  الروحي  الرغم من اإلرث 
ا محاولُة  لم يتجاوز تعامُل احلكومات مع الدين إحدى حالتني؛ إمَّ
إقصائه  محاولُة  أو  الدولة،  لسلطان  ساته  ومؤسَّ الدين  إخضاع 

ة. متاًما عن احلياة العامَّ
الدوَل . 6 أورث  ا  وتصديُرها، ممَّ لية  األوَّ املوادِّ  إنتاج  ُص يف  التخصُّ

عن  النمطية  الصورةَ  د  وأكَّ املدفوعات،  ميزان  يف  كبيًرا  عجًزا 
ة أنها )مخزون إستراتيجي للعالم(. القارَّ

نسبُة . 7 زالت  فما  البشري،  املال  رأس  بتكوين  االهتمام  ضعُف 
ية مرتفعًة يف كثير من املجتمعات اإلفريقية، فضًل عن تردِّي  األمِّ

ُمخَرجات التعليم املُفضي إلى تراجع التنافس البَشري. 
أمناًطا  أنتَج  الذي  للَغْب  ملئم  سياٌق  اخلصائص  هذه  كلِّ  عن  ونشأ 
أو قبَلية، وعلى  كانت حركاٍت دينيًة أو ِعرقية  للتعبير، سواءٌ  متطرفة 
هاتها وتبايُن أهدافها تتَِّفُق جميًعا يف استخدامها العنَف  اختلف توجُّ

لتحقيق مشروعها.

اإلرهاب والتنمية 
توزيع  العدالة يف  وغياَب  التنموي  اإلجناز  أن ضعَف  فيما سبق  دنا  أكَّ
عوائد النموِّ أنتَج بيئًة مثالية للتطرف، وقد أسهم السلوُك اإلرهابي يف 
تعميق العجز التنموي؛ فقياُم احلركات املسلَّحة بتدمير البُنى األساسية، 
جميُعها  أدَّت  املواطنني،  لدى  الدخل  وتراجُع  االستثمار،  بيئة  وتدهوُر 
إلى هشاشة االقتصاد الوطني. وقد شاَع عند بعض احلركات تسويُغ 
أعمالها بدعوى محاربة احلكومة وإضعاف قُدراتها، ولكنَّها تغُفل عن أثر 
أفعالها يف املواطن الذي يسأل بحسرٍة: ما َعلقُة عملي ومصدر دخلي 
حرَصها  للدولة  املناهضة  احلركاُت  عي  تدَّ وكيف  احلكومة؟  مبعارضة 

على حتقيق مطالب املواطن وهي حتاربُه يف نفس الوقت؟ 

وبرامَج  سياساٍت  َمحُض  أنها  على  التنمية  مع  احلكومات  تعامَل  إن 
اقتصادية، مع تاهل التحديث الذي تتطلَّبه، هو الذي أوصَل إلى هذه 
األوضاع التي تشهدها الدوُل اإلفريقية؛ فهي ما زالت تراوح مكانها، 
التنمويَّ الوطني الرشيد، الذي يجمع بني املعارف  تُنتج منوذجها  فلم 
واحلكمة التقليدية ومنجزات العصر، ولم ِتد صيغًة لدمج اجلميع يف 
ا جعل اخلروَج على  منظومة البناء الوطني، باتِّباع تسويات حكيمة، ممَّ

احلكومة أيسَر الطرق للتغيير.

تلبيًة  املستعَمرة(؛  )االقتصادات  ى  يُسمَّ ما  س  أسَّ قد  االحتلُل  وكان 
بناء  إلى  منه  جادٍّ  سعي  دومنا  اخلام  املوارد  باستغلل  حلاجاته، 
صناعة وطنية. وحرًصا من الدول اإلفريقية على سرعة اإلجناز عقَب 
اعتماَد  ز  يعزِّ الذي  النمط  اتِّباع  يف  ت  استمرَّ  ، احملتلِّ وجلء  رها  حترُّ
جهاز  قُدرات  بناء  يف  وأوسَعت  لية،  األوَّ املوادِّ  على  الوطني  االقتصاد 
ساته الكثيرة  الدولة البيروقراطي، وأنشأت الِقطاَع العام بشركاته ومؤسَّ
لطة فيها أكثُر من مطلَقة،  لت البلَد إلى دول َريعيَّة، السُّ املختلفة، وحوَّ

واملجتمع أكثُر من عاجز.

الدولة  طبيعة  يف  جذرّيًا  تغييًرا  يغيِّر  يع  الرَّ أن  الدراساُت  وتؤكِّد 
صة. فالدولُة املنتجة  ووظيفتها؛ من دولة ُمنتجة إلى دولة ريعية مخصِّ
إال  ذلك  يكون  وال  احمللِّي،  االقتصاد  منوِّ  إلى  حثيًثا  تسعى  أن  عليها 
يتيح  ق دخًل محلِّّيًا  التي حتقِّ كلِّه يف عملية اإلنتاج  بانخراط املجتمع 
للدولة إنفاَق عوائدها على مؤسسات إدارة الدولة والدفاع واخِلْدمات 
صة  يعية املخصِّ ة، وإعادة توزيع الدخل على األفراد. والدولة الرَّ العامَّ
ُف به،  هي نفُسها صاحبة الدخل الرئيس، ويصبح السؤاُل كيف تتصرَّ

وهل من ضوابَط لذلك؟ 

دولة  إلى  حتوُّلها  عاَقت  بل  الدولة؛  طبيعة  عند  يع  الرَّ آثاُر  تقف  ولم 
ففي  الصناعية؛  الثورة  إبَّان  يف  أوروبا  يف  حدث  ما  بخلف  منتجة، 
من  التحوَُّل  ل  سهَّ ا  ممَّ داخلّيًا،  يع  الرَّ مصدُر  كان  اإلقطاعية  أوروبا 
وإنَّ  النامية فمصدُره خارجي.  الدولة  ريُع  ا  أمَّ التصنيع،  إلى  اإلقطاع 
يع  الرَّ على  االقتصادية  هياكلها  بناء  يف  االحتلل  بعد  ما  دولِة  سعَي 
َل النظام السياسي  َد الدولة يف املجال العام، وحتوُّ ز متدُّ ال اإلنتاج عزَّ
البشرية  املوارد  إلى  احلاكمة  النخُب  فيه  تنظر  استبدادي  منٍط  إلى 

والطبيعية يف البلد على أنها ِملكيَّة إقطاعية موروثة.

ة خصائَص أبرزها: يعي بعدَّ ويتميَّز االقتصاُد الرَّ

الداخليُّ فيقتصر على نقل املدفوعات 	  ا  أمَّ يع خارجي،  الرَّ أصُل 
الداخلية.

تتولَّى 	  يع، يف حني  الرَّ توليد  الذين يشاركون يف  ان  السكَّ قلٌَّة من 
األغلبيُة التوزيَع واالستهلك.

يُع هو النوَع الوحيَد للدخل يف االقتصاد، ولكنَّه األكبر.	  ليس الرَّ

يُع إلى سيادة بيئة اقتصادية تؤثِّر يف سلوك االستثمار 	  يؤدِّي الرَّ
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واملضاربات  اخلام  استخراج  أنشطة  إلى  ه  يتوجَّ إذ  ؛  اخلاصِّ
العقارية واملطاعم والتوكيلت التجارية. 

ز ثقافَة الغنيمة، على حساب ثقافة 	  فاٍت تعزِّ يُع قيًما وتصرُّ يُفرز الرَّ
اإلنتاج واإلبداع.

يف 	  االقتصادي  النشاط  حصر  على  يقوم  يعي  الرَّ االقتصاُد 
أيُّ  يع  الرَّ لصاحب  يكوَن  أن  دون  كبيرة،  أرباًحا  ِقطاعات تلب 
من  أو شركًة  أعمال  رجَل  كان  إبداعي، سواءٌ  أو  إنتاجي  نشاط 
الِقطاع اخلاص أو العام، من احلكومة املركزية أو من حكومات 

الواليات واملناطق.
ويذهب كثيٌر من الباحثني إلى صعوبة حتقيق حتوُّل دميقراطي حقيقي، 
واستقرار اقتصادي، يف ظلِّ اقتصاد َريعيٍّ تغيُب فيه املساءلة، وتعُظم 
تنويع  أن عدم  ذلك  من  وأهمُّ  املدني.  املجتمع  ش  ويهمَّ الدولة،  سلطة 
ة التفاوت وسوء توزيع الدخل. القاعدة االقتصادية يؤدِّي إلى زيادة حدَّ

يع بدأ من مصادَر خارجية تقليدية، سواءٌ كانت نفًطا أو معادَن أو  إن الرَّ
ل إلى منظومة مؤسسية متكاملة، قادرة على )ترييع(  مساعداٍت، ثم حتوَّ

أيِّ عملية اقتصادية؛ استثمارية، أو إنتاجية، أو تارية، وحتويلها إلى 
من  أكبَر  ِقيم  على  باالستحواذ  وذلك  الدولة،  برعاية  مُتنَح  امتيازاٍت 

العمليات اإلنتاجية يف صور آجارات وُعموالت وِنَسب من األرباح.

يع واإلرهاب بين الرَّ
يعية قناعاٍت فكريًة لعلَّ من أبرزها اعتماَد منط  الرَّ تستبطن الدولُة 
حساب  على  َدت  متدَّ التي  احلكومة  بواسطة  األعلى،  من  التحديث 
املجتمع، ويستدعي ذلك إكراهَ الدخل على سياساٍت معيَّنة َوفَق منط 
لتأثير  أمناط  ةَ  عدَّ هنالك  أن  يتبنيَّ  العاملية  التجاِرب  وبرصد   . معنيَّ

يع يف النظام السياسي، أبرزها: الرَّ
يُتيح فائُض اإلنتاج والعوائُد الضخمة التي حتُصل عليها احلكومة . 1

ة  ز بها اإلنفاَق السياسي، مما يجعل الوظيفَة العامَّ ميزانيَّاٍت تعزِّ
غنيمًة وجائزًة يتسابق إليها الُفرقاء واألفراد.

يُع من قُدرات اجلهاز احلكومي، ومينحه هامًشا واسًعا . 2 يزيد الرَّ
)القطاع  اآلخرين  الشركاء  قُدرات  من  ويقلِّل  املجتمع،  ملناورة 
يف  تأثيرها  من  ويُضعف  املدني(،  املجتمع  ومنظمات  اخلاص، 

املجال العامِّ واضطلعها بالرقابة والشفافية وضمان املساءلة.
د أسعار املوادِّ . 3 يُع باخلارج يف السوق العاملية التي حتدِّ يرتبط الرَّ

لتقلُّبات  أُخرى، رهينًة  لية، وذلك يجعل احلكومة مع عوامَل  األوَّ
هذه  وتؤدِّي  اإلقليمية.  والترتيبات  القوى،  وتوازنات  األسواق، 
وليس  اخلارُج  هو  للنموِّ  الرئيَس  َك  احملرِّ يكوَن  أن  إلى  احلالُة 
االقتصادي،  التنويع  فرُص  بذلك  فتتضاءُل  احمللِّي؛  االقتصاَد 

ومتتني سلسل القيمة بالِقطاعات اإلنتاجية.
يُع إلى تشويه اخلدمة املدنية، فيصبح صاحُب الوظيفة . 4 يُفضي الرَّ

ل املوظُف العامُّ  أو املنِصب أهمَّ من الوظيفة ذاتها، وبذلك يتحوَّ
أنها  على  الوظيفة  مع  يتعامل  مقاوٍل  أو  فرٍص،  عن  باحٍث  إلى 
وسيلٌة للغتناء الشخصي )غنيمة(. وبداًل من أن يكون املوظُف 
املواَطنة،  وتأكيد  واحملكوم،  احلاكم  بني  الثقة  لتعزيز  مصدًرا 
وقد  َسطوتها.  وفرض  احلكومة  ُسلطة  تثبيت  اتاه  يف  يذهب 
أطلَق بعُض الباحثني على هذه احلالة اسم )احَللْقة املُفَرغة يف 

يعية(. الدولة الرَّ
املجتمع . 5 َر  تطوُّ ومتنع  الدميقراطي،  َل  التحوُّ يعية  الرَّ الدولة  تَُعوُق 

وبناء  غير حكومية(  منظمات  نقابات،  )أحزاب سياسية،  املدني 
ذاته خارَج إطار الدولة، يف استقلل نسبيٍّ عنها.

يُع االنتقاَل الدميقراطي؛ نتيجَة غياب النشاطات املنِتجة . 6 يَُعوُق الرَّ
ق منَحه  التي تُبرز قيمَة العامل وأهميَة جهِده املنتج، الذي إن حتقَّ
القدرةَ على االستقلل والتعبير عن رأيه دومنا خوٍف من انقطاع 

مصدر رزقه؛ بسبب هيمنة احلكومة على فرص العمل. 
يعية غالًبا ما تستبدُّ سلطُة النظام األمنية وتهيمُن . 7 يف الدولة الرَّ
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لطتني  بالسُّ تستبدُّ  التنفيذية  لطُة  والسُّ التنفيذية،  لطِة  السُّ على 
التشريعية والقضائية وتهيمُن عليهما، فضًل عن اإلعلم.

يع نوعني من التبعية؛ تبعيَّة لِقطاع املوارد، وتبعيَّة لِقطاع . 8 يُفرز الرَّ
كالنِّفط  أُخرى؛  دون  ِوزاراٍت  إلى  االهتماُم  وينصرف  الواردات، 

واملعادن بدَل الزراعة والصناعة.
يكبَـُح ِقطـاُع املـوارد تطويـَر قاعـدة التصديـر والِقطـاع الصناعـي، . 	

رجـال  نشـاطات  علـى  والتضييـق  اإلبـداع،  تقييـد  عـن  فضـًل 
يتَّخـُذ مظهريـن؛  قـد  الـذي  يعـي  الرَّ السـلوك  بتشـجيع  األعمـال؛ 
العنيـف، كقيـام رجـال األعمـال  يعـي غيـر  الرَّ أحدهمـا: السـلوك 
يعـي العنيـف،  شـوة. واآلَخـر: السـلوك الرَّ ريبـي والرِّ بالتهـرُّب الضَّ
كاحلـركات االنفصاليـة التـي تطالب بالسـيطرة على الثروة وإقامة 

دولـة مسـتقلَّة.
يعي سلوًكا سياسّيًا يعتمد على تعميق النَُّعرات . 10 يُنتج االقتصاُد الرَّ

ال  يع  الرَّ من  لة  احملصَّ اإليرادات  أن  ويُلَحظ  والِعرقية،  القبلية 
تنتُج عن توظيف أيٍد عاملة كثيرة يف االقتصاد احمللِّي، مما يزيد 

ق الظلم. البطالَة ويعمِّ
يعي . 11 الرَّ للنظام  املميِّزة  مَة  السِّ ذاته هو  ليس يف حدِّ  يع  الرَّ ق  تدفُّ

وعملياُت  الدولة،  هياكَل  بها  يغيِّر  التي  الطريقُة  وإمنا  فحسب، 
لية ال يؤدِّي  اتخاذ القرار وغيرها. وال شكَّ أن العناية باملوادِّ األوَّ
إلى التحوُّل يف االقتصاد الوطني، وانتقاله إلى اقتصاد حديث. 
وبدَل أن يضَع البلد يف طريق النهوض فهو يجعلها رهينًة لتقلُّبات 
األسواق العاملية، ويزيد من فجوة احلساب اخلارجي. ويقود ذلك 

إلى اضطرابات سياسية واجتماعية وأمنية. 
ة التفاوت الطبقي يف املجتمع؛ وذلك ألنه . 12 يُع إلى زيادة حدَّ يؤدِّي الرَّ

واملزايا، بحيث  التوزيع  وإعادة  التوزيع  يُنشئ شبكًة من َعلقات 

يعية املتتابعة التي حتُصل  ينتظم املجتمَع بشكل هَرم من الفئات الرَّ
ٍة نتيجَة وضعها املتميِّز يف هذا الهَرم. على مزايا خاصَّ

يع تأثيًرا كبيًرا مباشًرا يف بنية النظام السياسي،  ويتضح مما سبَق أن للرَّ
دة، فضًل عن التأثير غير املباشر الناجت عن  ويف َعلقات القوى املتعدِّ
التشوُّهات يف الهياكل االقتصادية، ومنط توزيع عوائد اإلنتاج. وتقف 
لية شاهًدا على ذلك،  كثيٌر من الدول اإلفريقية املعتمدة على املوارد األوَّ

وحافًزا إلنتاج بيئة إرهاب ديني أو ِعرقي أو قبلي.

رهانات المستقبل
وقراءًة  شاملًة،  معاجلاٍت  يستدعي  َدها  وتعقُّ اإلرهاب  ظاهرة  فهَم  إن 
والقوى  العاملي،  االقتصاد  وحركة  املجتمعات،  بواقع  وبصيرًة  متأنِّيًة 
وبل  اإلفريقية.  االقتصادات  يف  وآثارها  والهند(،  )الصني  الصاعدة 
ة، ولكي تستفيَد  شكٍّ فإن التنافَس على املوارد اإلفريقية سيزداد حدَّ
ة إفريقيا من هذا التنافس يجب على دولها وقادة الرأي فيها السعُي  قارَّ
إلى حتقيق مستقبل أكثَر إشراًقا، ولن يكون ذلك إال بالوفاء بُجملة من 

االستحقاقات، من أبرزها:
أوًل: الفهُم الواسع والعميق لبنية املجتمعات وحوائجها.

الفاعلني املؤثِّرين الرئيسني يف املجال  للتوافق بني  إنتاُج صيغة  ثانًيا: 
أو  تقليديًة  ِكياناٍت  أو  أهليًة  جمعياٍت  أو  أحزاًبا  كانوا  سواءٌ   ، العامِّ

مؤسساٍت عسكرية.
العام؛  املجال  يف  أثره  وُعمق  الدين  ألهمية  الواعي  الفهُم  ثالًثا: 
من  أداًة  ليكون  يُستَغلَّ  وأال  ة،  العامَّ احلياة  عن  يُقصى  أال  فينبغي 

لطة. أدوات السُّ
رابًعا: التوافُق بني الِكيانات اإلقليمية يف إفريقيا؛ لفرض َعلقات أكثَر 

مة.  دة اجلنسيات، والدول املتقدِّ عدالًة مع الشركات املتعدِّ
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ت الَعلقاُت املتشابكة بني اجلماعات املتطرفة، وبعض اجلهات ذات التأثير السياسي والعسكري،  أدَّ
امِلنَطقة.  يف  العنيف  التطرف  انتشار  زيادة  إلى  إفريقيا،  وغربي  الساحل  دول  احمللِّيني يف  ان  والسكَّ
َضت الَعلقُة بني تنظيم القاعدة وجماعة نصرة اإلسلم يف مالي وحركة املرابطني عن ازدياٍد  ومتخَّ
ملحوٍظ يف الهَجمات اإلرهابية يف بعض دول الساحل، مثل: بوركينا فاسو ومالي. ومع ضعف مراقبة 
ي مشكلت الشباب، وانتشار  احلدود، وقصور املعلومات االستخبارية، وازدياد املشكلت األمنية، وتفشِّ
الدول  يف  التطرف  وانتشار  املتطرفة،  اجلماعات  ل  تنقُّ سهولة  من  املخاوُف  تزداد  والبطالة؛  الفقر 
الساحلية املجاورة، مثل: غانا، وتوجو، وِبنني. وذلك يستدعي تضافَر اجلهود على املستويني اإلقليمي 

ي لإلرهاب املتصاعد، واملعاجلة اجلذرية ألسباب التطرف العنيف يف تلك امِلنَطقة. والوطني للتصدِّ

 ليديا ماوينيا أميدزراتور

 مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السالم، غانا.

مواجهة التحديات في دول غربي إفريقيا
مبادرات إفريقية للتصدي للتطرف العنيف
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جذور التطرف 
ايف،  ر القذَّ َعِقَب انتهاء األَْزمة الليبية، ومقتل الزعيم الليبي السابق ُمعمَّ
بَعتاٍد  لني  محمَّ األصلية  بلدانهم  إلى  املسلَّحني  اللجئني  آالُف  عاد 
عسكري ضخم، وال سيَّما أبناء قبائل الطوارق. وبسبب تطلُّعهم الدائم 
دو قبائل الطوارق يف مالي يف يناير  إلى االستقلل الذاتي؛ شنَّ متمرِّ
بانقلب  ُذروته  بلغ  املركزية،  احلكومة  على  مسلًَّحا  هجوًما  2012م 

مارس 2012م، ومقتل الرئيس املالي أمادو توماني توري. 

وقد أطلقت تلك األحداُث شرارةَ حركة أزواد للتحرير الوطني، معلنًة 
بداية ِحقبٍة من االضطرابات متمثِّلة يف إعلن احلركة الوطنية لتحرير 
بني  الطاحنة  املعارك  َرحى  ودارت  مستقلَّة.  دولًة  مالي  شمالي  أزواد 
احلركة الوطنية لتحرير أزواد وُحلفائها املنتمني إلى القاعدة يف بلد 
يف  املتطرفة  اإلسلمية  اجلبهة  د  متدُّ إلى  إضافًة  اإلسلمي،  املغرب 
ِمنَطقة الساحل. واحتشدت الهَجماُت العنيفة لتنظيم القاعدة يف بلد 
واجلهاد يف شمالي  التوحيد  ين وحركة  الدِّ وأنصار  اإلسلمي  املغرب 

ت األَْزمة إلى وَسط مالي يف أواخر عام 2013م، ثم انتقلت  مالي، وامتدَّ
إلى النيجر وبوركينا فاسو يف عام 2016م. 

جماعة نصرة اإلسالم
مارس  يف  أُنشئت  اإلسلم  نصرة  جماعة  أن  إلى  املراقبون  يشير 
ِقبَل  من  البلداُن  هذه  لها  تعرَّضت  التي  الهَجمات  على  ا  رّدً 2017م، 
ولية واإلقليمية والوطنية املشتركة، مثل: عملية برخان يف  الدَّ ات  القوَّ
ين،  الساحل اإلفريقي. وقد اندمجت أربُع مجموعات، هي: أنصار الدِّ
وكتيبة ماسينا، واملرابطون، وفرع الصحراء من تنظيم القاعدة يف بلد 
د أميُرها »إياد  املغرب اإلسلمي. ويف اإلعلن عن إنشاء اجلماعة تعهَّ

أغ غالي« أحُد قادة الطوارق بالوالء لزعيم القاعدة أمين الظواهري. 
وميثِّــل تأســيُس جماعــة نصــرة اإلســلم واملســلمني ظاهرّيًــا تــاوًزا 
العابــر  التطــرف  ملصلحــة  احمللِّيــة  واالجتماعيــة  الِعرقيــة  للحواجــز 
للحــدود؛ بســبب اشــتمالها علــى ممثِّلــني ألعــراق مختلفــة. ومــع َســْعي 
اجلماعة إلى توســيع أنشــطتها خارج مالي، شــنَّت جبهُة حترير ماســينا 
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بقيــادة »أمــادو كوفــا« سلســلًة مــن الهَجمــات العنيفــة يف بوركينــا فاســو. 
وعلــى الرغــم مــن التشــعُّبات الداخليــة لهــذه اجلماعــات، وتعرُّضهــا 
ة يف  ة، وتهديــدات متتاليــة مــن اجلماعــات املمتــدَّ لتغييــرات مســتمرَّ
ــني  ــا، وال ســيَّما ِبن ــي إفريقي ــدول الســاحلية لغرب املناطــق الشــمالية بال
وغانــا وتوغــو وكــوت ديفــوار، علــى الرغــم مــن ذلــك كلِّــه بقيَــت متــارس 

ــع كبيــر، دون تراُجــٍع يف قُدراتهــا. عملياتهــا التخريبيــَة بتوسُّ
ففي مايو 	201م اختُِطَف سائحان فرنسيَّان ومرشُدهما احمللِّي مبنتَزه 
بنجاري الوطني يف ِبنني، وُقتَل أربعٌة من موظفي اجلمارك يف شرقي 
بوركينا فاسو بالقرب من احلدود التوجولية، واغتيَل الكاهُن اإلسباني 
أنطونيو سيزار فيرنانديز يف هجوم قرَب احلدود التوجولية البوركينية. 
وتكشف هذه احلوادُث عن طموحات تلك اجلماعات يف توسيع أنشطتها 

لتشمَل أقاليَم جديدًة مثل دول غربي إفريقيا الساحلية.

  بسط النفوذ 
قُدرات  من  املشتركة  اُت  القوَّ شنَّته  الذي  العسكري  الهجوُم  أضعَف 
الساحل،  ِمنَطقة  من  وأجزاٍء  إفريقيا  غربي  يف  املتطرفة  اجلماعات 
التكيُّف  على  اجلماعات  هذه  قدرة  على  تدلُّ  كثيرًة  راٍت  مؤشِّ ولكنَّ 
هَجمات  د  تدُّ ذلك:  ومن  النفوذ،  وبسط  د  والتمدُّ والبقاء  واملناورة 
ة عن بوكو حرام،  تنظيم داعش اإلرهابي يف نيجيريا، واجلماعة املنشقَّ
فاسو،  وبوركينا  مالي  يف  جماعاٌت  تشنُّها  التي  ة  املستمرَّ والهَجمات 
إفريقيا.  غربي  من  الشمالية  األجزاء  إلى  العنيفة  األنشطة  وامتداد 
والسؤال الذي يستحقُّ البحث عن جواب واقعيٍّ له: ما سرُّ صمود هذه 
اجلماعات املسلَّحة؟ وكيف تستطيع بسَط نفوذها يف مناطَق جديدة؟ 

ان احمللِّيني؟  ى الدعَم من السكَّ وكيف تتلقَّ
لقد استغلَّت هذه اجلماعاُت وال سيَّما جبهة »حترير ماسينا« وجبهة 
»أنصار اإلسلم« املظالَم احمللِّية؛ إلثارة روايات تتصل باإلقصاء والظلم 

هم إلى جماعاتهم وتنيدهم فيها.  ان؛ رغبًة يف ضمِّ الذي يشهده السكَّ
على سبيل املثال: نسَج »إبراهيم ديكو« أحُد دعاة التطرف العنيف يف 
اُت األمن يف  بوركينا فاسو روايًة عن األساليب العنيفة التي تنتهجها قوَّ
يتعرَّض  التي  واملظالم  سوم،  مقاطعة  يف  دين  املتشدِّ عن  البحث  أثناء 
ُرقعة  اتساع  يف  الرواياُت  هذه  وساعدت  هناك.  ان  السكَّ بعُض  لها 
التعاطف  زيادة  يف  وأسهَمت  الشباب،  أوساط  يف  سيَّما  ال  التطرف، 
زت أيًضا  والدعم اجلماهيري لهذه اجلماعات يف مناطق نفوذها. وعزَّ
على  الشرعية  من  نوع  وإضفاَء  املوارد،  وزيادة  املجنَّدين  استقطاَب 
إلى  املنتسبة  األُخرى  األصولية  اجلماعات  دعم  إلى  إضافًة  أعمالها، 
ائنة، وجعَل  ا زاد يف أهمية أنشطتهم الشَّ احلركات السلفية العاملية، ممَّ

ة يزداد فيها العنف. البيئة هشَّ

ضعف الحكم
ال  فهي  كبيًرا،  ضعًفا  امِلنَطقة  يف  األمنية  املؤسسات  معظُم  تعاني 
ا جعلها ملًذا مثالّيًا  متلك القدرةَ على حماية حدودها اإلقليمية، ممَّ
للجماعات التي تبحث عن مكان يف اخلريطة السياسية. وقد ساعدت 
ار  خوة يف تسهيل حركة املقاتلني األجانب )املرتزقة(، واالتِّ احلدوُد الرِّ
والسرقة.  االختطاف  وعمليات  املتطرفة،  املناهج  وانتشار  باألسلحة، 
وأسهَمت هذه املناطُق احلدودية التي ال تُد حمايًة كافية من الدوريات 
األمنية، يف توفير مأًوى مترامي األطراف لهذه اجلماعات، تستطيع به 

الهيمنَة على املجتمعات احمللِّية.
دول  يف  احلدودية  األماكن  على  األمنية  القبضة  إحكام  لعدم  ونظًرا 
َرفية  دة من املناطق الطَّ جنوب غربي إفريقيا، تعل اجلماعاُت املتشدِّ
سلسلَة إمدادات لتمويل أنشطتها اإلرهابية، وحتقيق أهدافها املتطرفة. 
ِمنَطقة  من  بأجزاٍء  إفريقيا  غربي  يربط  والهجرة  التجارة  فطريُق 
الساحل، ومناطَق يف بوركينا فاسو، وشمالي غانا، وشمالي توغو، وبه 

32 | العدد الحادي عشر | مايو 2022 | 

دد
لع

ف ا
مل



العاج  وساحل  ِبنني  دوَل  اجلماعات  وتستغلُّ  األسلحة.  تهريُب  يجري 
ويُستخَدم  املساِندة.  واخِلْدمات  للتمويل  وغانا وتوغو بجعلها مصادَر 
االختطاف  وعمليات  رقات  والسَّ األسلحة  تارة  عن  الناجُت  الدخل 
اجات  والدرَّ والَوقود،  األسلحة،  شراء  يف  املشروع  غير  واالقتصاد 

النارية، والطعام، وتدريب املقاتلني وتنيد األعضاء اجلُدد.

يات   مواجهة التحدِّ
يات األمنية اإلقليمية  وضعت دوُل جنوب غربي إفريقيا ملواجهة التحدِّ
ها:  أهمُّ املبادرات،  من  عدًدا  العنيف  التطرف  انتشار  عن  الناجمة 
وغانا  ديفوار  وكوت  فاسو  وبوركينا  ِبنني  أطلقت  فقد  أكرا(،  )مبادرة 
ِفقدان  نتيجًة الستمرار  2017م؛  14 سبتمبر  يف  املبادرةَ  وتوجو هذه 
دول  بني  التعاون  ق  ينسِّ د  موحَّ ِكيان  إلى  واحلاجة  امِلنَطقة،  األمن يف 
وترتكز  األمنية.  يات  التحدِّ هذه  مواجهة  يف  إفريقيا  غربي  جنوب 
إلى ثلثة أركان، هي: تبادل املعلومات، وتدريب أفراد األمن  املبادرةُ 
واملخابرات، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة عبر احلدود. وتهِدُف 
مة يف املناطق احلدودية، وتعاون  ي للجرمية املنظَّ املبادرة إلى التصدِّ
د خلياها،  الدول األعضاء يف تفكيك الشبكات اإلرهابية، ومنع متدُّ
ومكافحة  السياسي،  اللجوء  من  اإلرهابيني  متكني  دون  واحليلولة 

التطرف العنيف. 

ذت هذه الدوُل يف إطار تلك املبادرة ثلَث  وعلى الصعيد اإلقليمي نفَّ
ونوفمبر  مايو  شهَري  ففي  )كوداجلو(.  اسم  حتمل  رئيسة  عمليات 
2018م، أُجريت عملية )كوداجلو األولى( و)كوداجلو الثانية( باالشتراك 
بني ِبنني وبوركينا فاسو وغانا وتوغو يف املناطق احلدودية، إضافًة إلى 
بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا على التوالي. ويف 	1 نوفمبر، شرَعت 
الثالثة(  )كوداجلو  باسم  مشتركة  أمنية  عملية  تنفيذ  يف  وتوغو  غانا 
املشروع  غير  واالستخراج  اإلرهابية،  األنشطة  منع  إلى  بها  سَعت 
املشروعة  غير  واألسلحة  رات  باملخدِّ ار  واالتِّ الطبيعية،  للموارد 
والتهريب، وغير ذلك من اجلرائم العابرة للحدود. وأدَّت هذه العمليُة 

إلى اعتقال نحو 170 من اإلرهابيني واملشتبَه بهم. 

ويف مايو 2020م أُطلَق على عملية مشتركة بني بوركينا فاسو وكوت 
ديفوار اسم )عملية كومو(، أسهَمت يف القبض على 38 شخًصا يُشتبَه 
و14  فاسو،  بوركينا  يف  رجًل   24 منهم  إرهابية،  بأعمال  تورُّطهم  يف 
يف  إرهابية  قاعدة  تدميَر  العمليُة  تلك  واستطاعت  ديفوار،  كوت  يف 
رة،  أليدوغو، ومصادرةَ أسلحٍة وذخائَر، وَوَحداِت ذاكرة حاسوبية مصغَّ

الة.  وهواتَف نقَّ

بناء الثقة
مكافحة  مجال  يف  الساحل  دوُل  بذلتها  التي  األمنية  اجلهوُد  أثمرت 
املخاوف  وإزالَة  األعضاء،  الدول  بني  الثقة  بناَء  العنيف،  التطرف 
البنَّاء  والتعاون  واالستخبارات،  املعلومات  تبادَل  ز  عزَّ ا  ممَّ كوك؛  والشُّ

قت،  يف مواجهة التطرف العنيف. وعلى الرغم من النجاحات التي حتقَّ
ُمرَتلة،  كانت  العسكرية  فالعملياُت  قائمة،  يات  التحدِّ بعُض  تزال  ال 
اجلماعاِت  أن  يعني  اجلغرايف، مما  والنطاق  ة  املدَّ ومحدودةَ  تة،  ومؤقَّ
اإلرهابيَة بقيت محتفظًة بقدرتها على إعادة تميع صفوفها، وتنفيذ 

هَجمات أكثر شراسًة وفتًكا.

وعلى املستوى الوطني شنَّت عدٌد من الدول الساحلية عملياٍت ملكافحة 
اإلرهاب، ففي 7 مارس 	201م أطلقت بوركينا فاسو عملية )أوتابوانو( 
خطرها.  وحتييد  اجلماعات،  بعض  قواعد  تفكيك  عن  أسفرت  التي 
النَّسر(؛  )ِمخلَب  وعملية  احملتلَّة(  )القبضات  عمليَة  غانا  وأطلقت 
للتعامل مع االنتهاكات األمنية احلدودية، وإعداد أفراد األمن وتدريبهم 
2017م  يناير   5 إليهم. وبدأت مالي يف  املوكلة  املهام  التعامل مع  على 
ق(  املنسَّ )املفهوم  عملية  باسم  رسمّيًا  استُبِدلَت  التي  )دامب(  عمليَة 

للعملية يف مارس 2020م.

مواجهة  يف  األمنية  والتدابير  العسكرية،  اإلجراءات  يف  اإلفراط  إنَّ 
أنواعها  بجميع  اإلقصاء  قضايا  معاجلة  ضرورةَ  يُلغي  ال  اإلرهاب 
لدى  بالظلم  الشعوَر  ت  غذَّ التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
طاتها  مخطَّ لترويج  املتطرفة  اجلماعاُت  تستثمره  ما  وهو  ان،  السكَّ
التخريبية يف هذه الدول. وينبغي احلدُّ من انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وعمليات القتل خارَج نطاق القانون التي يتعرَّض لها األعضاءُ املشتبَه 
ات أمن الدولة؛ وذلك ملنع ِفقدان الثقة بأجهزة احُلكم،  بهم على أيدي قوَّ

وإيقاف دعم أنشطة اجلماعات املتطرفة. 
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 باحث في قضايا التطرف العنيف، مالي.

ف العنيف في ِمنَطقة الساحل  عوامل التطرُّ

مالي أنموذًجا

التي  ِمنَطقُة الساحل واحدةٌ من أكثر املناطق اضطراًبا يف إفريقيا؛ فهي تشهد صعوًدا مخيًفا يف الهَجمات اإلرهابية 
تستهدف املدنيني والقواِت احلكوميَة واألجنبية على حدٍّ سواء. وتتضافر يف املنطقة عوامُل تسمح للجماعات اإلرهابية 
راعات  والصِّ اجلغرايف،  واملوقع  الهشاشة،  مثل:  ومحاربتها،  ضبطها  َة  مهمَّ وتُصعِّب  عملياتها،  وزيادة  وجودها،  بتعزيز 

د الديني. ة، وانتشار الفقر والبطالة، وتفاُقم التشدُّ االجتماعية املستمرَّ

 ييدا سيدو ديال
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األكثر خطًرا
يف  وهي  والعنيفة،  املتطرفة  للتنظيمات  حاضنًة  مالي  دولة  بيئُة  تعدُّ 
عم  ة السمراء. وعلى الرغم من الدَّ مة الدول األكثر خطًرا يف القارَّ مقدِّ
املتحدة،  األمم  مثل:  مختلفة،  جهاٍت  من  مالي  حكومة  اه  تتلقَّ الذي 
وفرنسا، يف مواجهة هذه اجلماعات اإلرهابية؛ ال تلوح يف األفق ملمُح 
د بقاء الدولة نفسها، وخطًرا  استقرار حقيقي، وبات الوضع األمني يهدِّ

على املنطقة بأسرها.
الداخليـة،  باالضطرابـات  وثيًقـا  ارتباًطـا  مالـي  يف  اإلرهـاُب  ويرتبـط 
سـيَّما  وال  طويلـة،  سـنوات  ة  املمتـدَّ والطائفيـة  الِعرقيـة  راعـات  والصِّ
دة  متمـرِّ مجموعـات  عـن  فضـًل  واجلنـوب،  ـمال  الشَّ بـني  مـا  املنطقـة 
تسـعى إلـى االسـتقلل عـن احلكومـة، واملطالبـة بُحكـم ذاتـي شـمالي 
مالـي. وهـذه عوامـُل سـاعدت اجلماعـاِت اإلرهابيـَة علـى أن تضـرَب 
تهـا مـن  بجذورهـا يف أعمـاق املجتمـع هنـاك، وأن تسـتمدَّ بقاءهـا وقوَّ

املشـكلت.  تلـك  تفاقـم 
ويعود التهديُد اإلرهابي يف مالي إلى عام 2003م، عندما بدأت اجلماعُة 
اإلرهابية اجلزائرية املعروفة آنذاك باسم »اجلماعة السلفية للدعوة 
والقتال« بشنِّ عمليات شمالي الدولة؛ لتحقيق مكاسَب ألنشطتها يف 
أماكَن أُخرى. وأعلنت اجلماعُة عام 2007م والءها لتنظيم القاعدة، 
وأعادت تسميَة نفسها باسم »تنظيم القاعدة يف بلد املغرب اإلسلمي«. 
دي الطوارق يف  َد حتالُف تنظيم القاعدة مع متمرِّ ويف عام 2012م احتَّ
أُخرى،  مسلَّحة  جماعات  صعود  إلى  ى  أدَّ وهذا  مالي،  دولة  مواجهة 
ين« التي ينتمي أغلبُها إلى الطوارق. ومنذ عام  مثل »جماعة أنصار الدِّ
راعات الدائرة بني الطوائف  2012م سادت النزعُة األصولية يف الصِّ
شماليَّ مالي، وتورََّطت يف كثير من اجلرائم اإلرهابية يف وَسط مالي، 
ت إلى جيرانها يف بوركينا فاسو والنيجر. وتسعى هذه اجلماعاُت  وامتدَّ
بني حني وآخر، إلى زرع الفنت الطائفية والِعرقية؛ بهدف فتح جبَهات 
جديدة للنزاع، مبا يؤدِّي إلى تدهور األوضاع األمنية، ويساعدها على 
وغياَب  الكامنة،  الِعرقيَة  العداواِت  مستغلًَّة  النفوذ،  وبسط  السيطرة، 

الدولة يف مناطق األطراف.

ف نموُّ التطرُّ
يعانـــي مجتمـــُع مالـــي مشـــكلٍت سياســـيًة واقتصاديـــة واجتماعيـــة 
انية، أســـهمت يف منـــوِّ التطـــرف العنيـــف وتغلُغلـــه يف  ودينيـــة وُســـكَّ

هـــا: البـــلد، أهمُّ
يف . 	 اإلفريقية  الدول  أغنى  إحدى  مالي  أنَّ  مع  امُلدِقع:  الفقر 

الثروات املعِدنية والزراعية، لم ينُعم أهلها بخيراتها، ولم يُستثَمر 
انها البالغ عدُدهم نحو  هذا الثَّراء يف التنمية، وما زال أغلُب سكَّ
20 مليون نَسمة يعيشون حتت خطِّ الفقر. وتستغلُّ اجلماعات 
ان إلى املال؛ الستقطاب املجنَّدين اجلُدد،  اإلرهابية حاجَة السكَّ
من  العاطلني  الشباب  من  كثيٌر  ويجُد  مسلَّحيها.  عدد  وزيادة 

العمل، أو الذين يتقاَضون رواتَب متدنِّية يف االنضمام إلى هذه 
اجلماعات، وسيلًة لتلبية احتياجاتهم، لكنَّهم يف املقابل يتعرَّضون 

لهم إلى متطرفني خِطرين. ، التي حُتوِّ لعمليَّات غسل املخِّ
َخط على الدولة؛ . 	 مظالم جتاه الدولة: يشعر كثيٌر من املدنيني بالسَّ

بسبب تردِّي اخِلْدمات، أو عدم وصولها إليهم، مثل: التعليم، واألمن، 
ية، وُسبل العيش الكرمي، فضًل عن تعرُّضهم ملعاملة  والرعاية الصحِّ
ورؤساء  والغابات،  املياه  مسؤولي  مثل:  املسؤولني،  ِقبَل  من  سيئة 
عياُن  الرُّ شكا  ما  وكثيًرا  والقضاة.  الدوائر،  ورؤساء  املقاطعات، 
التي  رةَ  املتكرِّ واالعتقاالِت  والوحشية،  القمع  حاالِت  حون  والفلَّ
الباهظة  والضرائَب  الكبيرة،  املاليَة  والغراماِت  لها،  يتعرَّضون 
الضرائب  سداد  عدم  حالة  يف  الشديدةَ  والعقوباِت  تُفَرض،  التي 
ة الشمس احملرقة حتى  والغرامات؛ كأن يُلقى ربُّ العائلة حتت أشعَّ
ان  رة. وهذه عوامُل سبَّبت ُسخَط فئات من السكَّ يدفَع الغرامة املقرَّ

على الدولة، ودفعتهم إلى االنضمام للجماعات املتطرفة.
املوارد الطبيعية: نقُص املوارد الطبيعية هو كابوس مزعج يؤرِّق . 	

ان يعتمدون  حياة املليني يف هذه املناطق؛ ألنَّ نحو 80% من السكَّ
وقد  املاشية.  وتربية  األسماك،  وصيد  الزراعة،  منتجات  على 
التي  املجتمعات  دامية بني  املوارد نشوَب صراعات  نقُص  سبَّب 
املراعي. ويف  إلى  والوصول  املاء  تُكافح من أجل احلصول على 
الوقت نفسه تتسابق اجلماعاُت املتطرفة يف السيطرة على هذه 
ان إليها؛  م فيها، وإدارتها، واستغلل حاجة السكَّ املوارد، والتحكُّ
لفرض شروط معيَّنة، مثل: االنضمام إليهم، واالمتثال ألوامرهم. 
ا  وعندما يعِجُز ربُّ األسرة عن إطعام أبنائه، يجُد نفسه مضطّرً
لت على مرِّ السنني  إلى َقبول شروط هذه اجلماعات، التي حتوَّ
ان، ويف  م اخِلْدمات األساسية للسكَّ مة، تقدِّ إلى حكومات ِظلٍّ منظَّ

ُف وكأنها احلكومة الشرعية. بعض احلاالت تتصرَّ
ِقبَل قوات . 	 ان املعاملة السيِّئَة من  العتقالت: يشكو بعُض السكَّ

ر، وإخضاعهم  فاع واألمن يف مالي، وتعرُّضهم للعتقال املتكرِّ الدِّ
ا  للحبس االحتياطي، ويستمرُّ االعتقال أشهًرا، ورمبا سنوات، ممَّ
يدفعهم إلى االحتماء باجلماعات املتطرفة ُعْقَب اإلفراج عنهم، 
املنتمني  وأعداد  نفوَذها،  ويزيد  اجلماعات،  هذه  يقوِّي  ما  وهو 

إلى صفوفها.
العسكرية . 	 القوة  على  اإلرهابية  اجلماعاُت  تعتمُد  ال  اإلعالم: 

فقط يف حتقيق أهدافها؛ بل حتِرُص على االستفادة من تقنيَّات 
التواُصل  ومواقع  اإلنترنت،  شبكة  سيَّما  وال  احلديثة،  االتصال 
أكبر عدٍد من  إلى  والوصول  الدعاية ألفكارها،  االجتماعي، يف 
عدد  وزيادة  واملعنوي،  املاديِّ  الدعم  على  واحلصول  ان،  السكَّ
ان باملقاطع  املنتمني إليها. وحتاول هذه اجلماعاُت التأثير يف السكَّ
املواقع. وقد  تبثُّها يف هذه  التي  الصوتية  والتسجيلت  رة  املصوَّ
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أسهمت هذه الوسائُل يف التحريض على الُعنف والكراهية، ونشر 
الشائعات، وإثارة الفوضى واالضطراب يف هذه املنطقة.

ف  عواِقب التطرُّ
يتعرَّض  املنطقة؛  يف  املتطرفة  للجماعات  املستمرِّ  االنتشار  بسبب 
على  املختلفة،  احلياة  مجاالت  يف  أثَّرت  كبيرة،  ملعاناة  مالي  مجتمع 

النحو اآلتي:
وازدياد  �� الِعرقية،  راعات  الصِّ ازدياد  مع  األمني:  الوضع  تدهور 

الوضُع  تدهوَر  األبرياء؛  أرواح  التي حتِصُد  اإلرهابية  الهَجمات 
ولم  شديًدا،  تدهوًرا  وجنوبيَّها  ووَسطها  مالي  شماليَّ  األمني 
ارتفعت  فقد  ممتلكاتهم؛  أو  حياتهم  على  آمنني  ان  السكَّ يُعد 
الُت اختطاف البشر، وسرقة املاشية وبيعها، وانتشرت تارةُ  معدَّ
ومخازن  احلقول  يف  احملاصيُل  وأُحرقت  واألسلحة،  رات  املخدِّ
رت آالُت احلرث يف بعض املناطق، مما سبَّب انتشاَر  احلبوب، وُدمِّ
يعِجُز  ارتفاًعا  األساسية  الغذائية  لَع  السِّ أسعار  وارتفاع  الفقر، 
املناطق.  بعض  يف  املجاعات  وظهور  شرائها،  عن  اُن  السكَّ معه 
فقًرا؛  األكثر  ان  السكَّ قائمة  إلى  الثرية  العائلُت  ت  وانضمَّ
واملاشية  احملاصيل  على  رة  املتكرِّ واالعتداءات  السرقات  بسبب 
ة. وقد جنحت بعُض اجلماعات يف استغلل  واملمتلكات اخلاصَّ
هذه األوضاع؛ إلخضاع قًرى بأكملها لسيطرتها يف عام 2017م، 

ا حتى اآلن. وما زال هذا الوضع مستمّرً
ضعف التنمية: من الطبيعي أن تتأثَّر التنميُة بحالة ِفقدان األمن  ��

يف أيِّ بلد. ويف دولة مثل مالي تشهد منذ سنوات طويلة صراعاٍت 
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دامية، وهَجماٍت إرهابيًة متتالية، ال بدَّ أن تتضاءَل فيها فرص 
التنمية، وتتقلَّص اخِلْدمات األساسية، وال سيَّما يف املناطق التي 
تسيطر عليها هذه اجلماعات. وقد شهدت مالي تدميَر كثير من 
ة، مثل شبكات الهاتف، والطرق، وحركة  الِقطاعات اخِلْدميَّة املهمَّ
دت  وُشدِّ والنهري،  ي  البرِّ النقل  على  إتاواٌت  وُفرضت  النقل، 

إجراءات الرقابة على الطرق من أجل حتصيل هذه اإلتاوات.
الساحل  �� منطقة  يف  العنيف  التطرُف  كان  الجتماعي:  ك  التفكُّ

ك النسيج االجتماعي؛ بسبب الهجرة  أحَد األسباب الرئيسة لتفكُّ
والوضع  املتطرفة،  اجلماعات  وأنشطة  املوارد،  عن  والبحث 
راعات  ان االبتعاد عن مناطق الصِّ د، ومحاوالت السكَّ األمني املعقَّ
ان بعض املدن الكبرى مثل باماكو  املسلَّحة. وقد تضاعف عدد سكَّ
وسيغو وموبتي؛ بسبب الهجرة الداخلية، والبحث عن أماكَن أكثر 
دميوغرافيًة  ياٍت  حتدِّ إفريقيا  شمالي  يف  بلداٌن  وشهدت  أمًنا. 
بسبب تدفُّق عشرات اآلالف من النازحني املاليني عبر احلدود، 

وجلوئهم إلى البلدان املجاورة كاجلزائر وموريتانيا. 
انهيار التعليم: يعاني نظاُم التعليم يف مالي تراجًعا شديًدا؛ بسبب  ��

التعليم الفرنسي الرسمي،  معارضة اجلماعات اإلرهابية لنظام 
وقد أغلَقت كثيٌر من املدارس أبوابها أمام الطلبة؛ بسبب إرهاب 
مدرسة يف   700 نحو  أنَّ  إلى  التقاريُر  وتشير  اجلماعات.  هذه 
ونيافونكي يف منطقة  ودوائر سيغو  موبتي  مالي ومنطقة  وسط 

متبكتو مغلقة؛ بسبب هذا التطرف العنيف. 
املتطرفة يف  �� اجلماعات  مع ظهور  النفس:  الدفاع عن  جماعات 

بعُض  ت  اضُطرَّ خطرها،  وزيادة  مالي،  ودولة  الساحل  منطقة 
للدفاع  مسلَّحة  وجماعات  تطوُّعية  ِفرق  تنظيم  إلى  املجتمعات 
هذه  بني  داخلية  صراعاٌت  نَِشبَت  ما  َسرعان  لكن  النفس،  عن 
نيونو  ومدينتي  كونتري،  مثل:  مكشوفة،  مناطَق  يف  اجلماعات 
الدلتا  منطقة  داخل  مجتمعات  ويف  سيجو،  مبنطقة  وماسينا 

ى إلى زيادة االضطراب وانتشار الفوضى. ا أدَّ أيًضا، ممَّ

د الديني: طالبت بعُض اجلماعات املتطرفة، مثل جماعة  �� التشدُّ
ين« باالستقلل عن حكومة الدولة يف مالي، وإقامة  »أنصار الدِّ
وواصلت  َعلنية،  احلدود  وتنفيذ  البلد،  الشريعة شمالي  دولة 

ة تطبيق الشريعة. موية بُحجَّ هَجماتها الدَّ

سياسات شاملة
إنَّ مناقشة أسباب التطرُّف يف مالي وبيان عواقبه ال ميكن حصُرها 
يف هذا املوَجز، لكنَّ ما ُذكر يستدعي وضَع سياسات شاملة يف معاجلة 
األزمة. وهو بالتأكيد ال يعتمد على احللول األمنية فقط؛ بل يتطلَّب 
مجموعًة من املبادرات التي تعالج األسباَب اجلذرية املختلفة للصراع، 
مهارات  وجود  أهمية  مع  واألصولية،  االقتصادية  املشكلُت  ومنها 
راع بني القبائل واملجتمعات  د الداخلي، وإنهاء الصِّ أوسَع ملكافحة التمرُّ
املتناحرة، ومحاولة بَْسط االستقرار، واالهتمام بتحسني الَعلقات بني 
املعنوية  الروح  ورفع   ، الصفِّ َوحدة  على  واحِلرص  والدولة،  ان  السكَّ

للمواطنني. 
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 أستاذ التاريخ المساعد في جامعة جوزيف كي زيربو، بوركينا فاسو.

عت بوركينا فاسو بحياٍة هادئة يسوُدها التسامح الديني  متتَّ
ل بعد أن  ها الكثيرون ملًذا للسلم، لكنَّ حالها تبدَّ حتى عدَّ
وأصبحت  اإلرهابية،  بالظاهرة  املتأثِّرة  البلد  إلى  ت  انضمَّ
العنيف منتشرًة يف مناطَق مختلفة منها.  التطرف  مشاهُد 
وفيما بني 2015-2020م، ازدادت األعماُل اإلرهابية بوتيرة 
أسباب  عن  البحث  إلى  ني  املختصِّ دفع  مما  ا،  جّدً مرتفعة 
املمكنة الحتواء  واحللول  ان،  السكَّ وآثاره يف  التطرف،  هذا 

هذه األزمة.

 د. أودراوغو يعقوب

التطرف العنيف 
في بوركينا فاسو
الخيار العسكري 

للقضاء على اإلرهاب
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تاريخ التطرف العنيف 
ال ميكـن فصـُل تاريـخ التطـرف العنيـف يف بوركينـا فاسـو علـى مـدار 
عموًمـا.  السـاحل  ِمنَطقـة  يف  األمنـي  السـياق  عـن  املاضـي  العقـد 
فاحلـركاُت املسـتقلَّة والدينيـة كانـت تسـتخدم العنـَف وسـيلًة لتحقيـق 
أهدافهـا، وقـد انتشـرت علـى نطـاق واسـع األخبـاُر املتعلِّقـة بهـا ومبـا 
املغـرب  بـلد  يف  القاعـدة  كتنظيـم  وهَجمـات،  عمليـات  مـن  ـذه  تنفِّ
اإلسـلمي، واحلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد، وجبهـة حتريـر ماسـينا، 

حـرام.  بوكـو  وجماعـة  يـن،  الدِّ وأنصـار 
يــن  الدِّ إلــى  انتماءهــا  عــي  تدَّ التــي  هــذه اجلماعــاُت  اســتغلَّت  وقــد 
د. وأتــاح  ــع والتمــدُّ هشاشــَة األجهــزة األمنيــة يف هــذه الــدول للتوسُّ
ــي ســنة 2012م، وكانــت شــرارتَه  ــع يف شــمالي مال ــذي اندل الصــراُع ال
اســتقللها، فرصــًة  أزواد  لتحريــر  الوطنيــة  إعــلُن احلركــة  األولــى 
للجماعــات اإلرهابيــة للســتيلء علــى مناطــَق معيَّنــة، وال ســيَّما متبكتــو 
َعــت  ــل اجليــش الفرنســي وطــرد هــذه اجلماعــات، تمَّ وغــاو. وبعــد تدخُّ

كلُّهــا يف ِمنَطقــة الســاحل.
البدايُة  2015م، وكانت  بالظاهرة اإلرهابية عام  بوركينا فاسو  تأثَّرت 
شمالي  للمنغنيز  تامباو  منجم  من  روماني  موظف  اختطاف  بعملية 
ذها رجال ملثَّمون يف شهر أبريل. ووقعت العمليُة الثانية يف  البلد، نفَّ
شهر أكتوبر، بهجوم على مركز َدَرك ساموروغوان يف كينيدوغو شماَل 
َرك وأحد  غربي بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل ثلثة من رجال الدَّ
يناير عام  كبير يف  أوَل حادٍث  واغادوغو  العاصمُة  املدنيني. وشهدت 
2016م، يف هجوم شنَّه مسلَّحون على فندق ومقًهى أسفر عن مقتل 
26 شخًصا وإصابة 56 آخرين. وأعلن تنظيُم القاعدة يف بلد املغرب 

اإلسلمي واملرابطون مسؤوليتهما عن تلك الهَجمات. 
املجموعة  ظهوَر  كانت  األحداث  هذه  يف  الكبرى  التحوُّل  نقطة  لكنَّ 
احمللِّية األولى، وهي جماعُة )أنصار اإلسلم( التي أنشأها »إبراهيم 
ماالم ديكو« عام 2016م، وهو من ِعرق الفوالني من مقاطعة سوم يف 
مال. وبرزت اجلماعُة يف شهر ديسمبر 2016م بالهجوم على املركز  الشَّ
العسكري يف ناسومبو شمالي البلد، وُقتل يف هذا الهجوم 12 جندّيًا.

االعتداءاُت  زادت  فاسو  بوركينا  إلى  اإلرهابية  الظاهرة  ومنذ وصول 
بأمناط مختلفة، مثل: اخلطف، واالغتياالت، ونصب األكِمنة، وتفجير 
أكثَر  وكانت  خة.  املفخَّ السيارات  وتفجير  احلرائق،  وإيقاد  الطرق، 
غربي  يف  األضرار  أما  وشرقيها،  البلد  شمالي  هي  ًرا  تضرُّ املناطق 
البلد فكانت دون ذلك يف اجلزء احلدودي مع مالي. وال تزال خريطُة 
هذه اجلماعات املتطرفة يف بوركينا فاسو تتَّسُم بهيمنة ثلث حركات 
رئيسة، تدور يف فلكها مجموعاٌت صغيرة مجهولة الُهويَّة، هي: حركة 
)أنصار اإلسلم( احمللِّية، وحركتان عابرتان للحدود، هما: )فرع داعش 
واملسلمني(  اإلسلم  و)مجموعة دعم   ،)EIGS( الكبرى(  الصحراء  يف 

.)GSIM(

أسباب التطرف العنيف 
يعود ظهوُر التطرف العنيف إلى سببني رئيَسني، هما: األسباُب اجلاذبة 
ياق  زة الناتة عن السِّ ياق العام للِمنَطقة، واألسباُب احملفِّ املرتبطة بالسِّ
ي الظاهرة.  احمللِّي. وأظهر منوُّ اإلرهاب أهميَة العامل اإلقليمي يف تفشِّ

ومع ذلك فهو يدين ببقائه إلى السياقات احمللِّية. 
ومن أهمِّ أسباب التطرف العنيف:

1( تفاُقم األَزمات:
شهدت بوركينا فاسو منذ نهاية التسعينيات أَزماٍت اجتماعيًة وسياسية، 
ر  د املتكرِّ تفاقمت منذ سنة 2010م. وكان من بوادر هذه األَْزمة، التمرُّ
يف  االنقساماُت  وأدَّت  2011م،  عام  اجليش  صفوف  يف  اندلع  الذي 
أجلأ  مما  الدولة،  جهاز  إضعاف  إلى  األمن  وِقطاع  املسلَّحة  ات  القوَّ
نظاَم الرئيس بليز كومباوري إلى إجراء إصلحات مؤسسية لتخفيف 
هذه االضطرابات. لكنَّ هذه اإلصلحاِت التي كانت تهِدُف إلى إنشاء 
ة التي حُتدُّ من عدد املـَُدد الرئاسية، زادت  مجلس للشيوخ، وتعديل املادَّ
2014م،  أكتوبر  يف  الشعبية  االنتفاضُة  انطلقت  ثم  األَْزمة،  ة  حدَّ من 

وأدَّت إلى القضاء على نظام الرئيس كومباوري.
وواجه املجلُس الوطني االنتقالي الذي أُنِشئ بعد سقوط النظام لقيادة 
ته، وُحلَّ فوُج  البلد إلى انتخابات جديدة، صعوبًة كبيرة يف إجناز مهمَّ
األمن الرئاسي، وهو احلرُس اإلمبراطوري الذي أنشأه كومباوري إثَر 
ت اجلهاز األمني، وزعزعت  محاولة انقلبية. هذه األَزماُت املتتالية هزَّ

تنظيم اجليش واملخابرات.

مال:  يات الشَّ 2( حتدِّ
تَُعدُّ ِمنَطقة شمالي بوركينا فاسو وال سيَّما مقاطعة سوم مركَز الصراع 
اجلزءُ  هذا  شهد  وقد  العنيف.  التطرف  استقطاب  ومجاَل  الرئيس، 
االجتماعي  النظام  على  د  التمرُّ ظاهرة  الفوالني  شعُب  يسكنه  الذي 
التنمية  ومستوى  امِلنَطقة،  هذه  يف  نفوًذا  أقلُّ  فالدولة  والسياسي. 
ا مقارنًة ببقية البلد، واستغلُل املوارد الطبيعية وخاصًة  منخفض جّدً
التعدين، ال يعود بالفائدة إال على الشركات األجنبية، دون أن يستفيَد 
اُن احمللِّيون، واملظالُم التي يرتكبها املسؤولون احلكوميون يف  منه السكَّ
الوظائف  أثناء ممارسة  الذين يسيئون استخداَم سلطتهم يف  الدولة، 
العوامل  هذه  جميُع  الفوالني.  شعب  كاهَل  أثقلت  قد  بهم  املنوطة 
ى إلى ظهور أنواع من التطرف العنيف. إضافًة إلى الصراع  وغيُرها أدَّ
مع النظام االجتماعي والسياسي املدوَّن يف السجلِّ التاريخي للِمنَطقة.

3( الواقع التاريخي: 
القتال  أرَض  بوركينا فاسو  الساحل يف  ِمنَطقة  الواقع من  كان اجلزءُ 
يف بداية القرن التاسع عشر؛ فقد شهدت هذه امِلنَطقة أعماَل عنف 
ذلك  يف  املهيمنة  القوة  من  الفوالني  لدى  الشديد  للستياء  كبيرًة؛ 
الوقت، فامِلنَطقة كانت مأهولًة من ِقبَل مجموعة الغورمنتشيه الِعرقية 
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ت جماعُة الفوالني تدريجّيًا  َست عاصمتها يف كواال. ثم استقرَّ التي أسَّ
يف تلك امِلنَطقة بواسطة الهجرات. لكنَّ الفوالنيني واجهوا عَقباٍت كبيرًة 

ان األصليني.  يف اندماجهم مع السكَّ

للقمع  ضوا  تعرَّ الفوالني  شعب  أبناء  أن  املأثورة  القصص  ُد  وتؤكِّ
الروايات  كثيًرا من  ان  السكَّ ويتداول  الغورمنتشيه،  قبل  واالحتقار من 
امرأة من  تقييد  مثل:  لطة،  السُّ استخدام  وإساءة  اإلذالل  عن مشاهد 
املمتلكات.  ومصادرة  أخرى،  امرأة  رأس  وحلق  باحلبال،  الفوالني 
احتجاج  حركَة  الفوالني  جماعُة  طوَّرت  الهيمنة،  هذه  من  ر  وللتحرُّ
لطة القمعية للغورمنتشيه، باالرتباط  اتخذت القتاَل وسيلًة ملواجهة السُّ
مجموعُة  هزمت  وقد  نيجيريا.  يف  فوديو  دان  لعثمان  الفوالني  بثورة 
الفوالني الغورمنتشيه، وأنشأت دولتني، هما: إمارة ليبتاكو سنة 1810م، 

وإمارة ياجا سنة 1812م.

عندما  امِلنَطقة  هذه  يف  االحتجاج  بحركة  الفرنسي  النظاُم  واعترف 
بغة الدينية أكثَر بروًزا من  سيطر عليها، وكانت دائرةُ دوري ذاُت الصِّ
غيرها من الدوائر يف مستعمرة )فولتا الُعليا(، ولذلك ُجعلت محطَّ نظٍر 
وحراسٍة أكثَر من غيرها َوفًقا لسياسة فرنسا تاه املستعَمرين. وكان 
قمُع املرابطني هناك استثنائّيًا وشديَد الوطء، مما أدَّى يف بعض األوقات 
إلى اندالع ثورات. ولم تهتمَّ الدولُة احلديثة يف برامجها التنموية بهذه 
نت بيئتَها االجتماعية والدينية،  امِلنَطقة التي شهدت صراعاٍت دينيًة كوَّ

مما جعلها ِمنَطقًة مواتية لتأسيس اجلماعات املتطرفة.

عواقُب التطرف العنيف
فمن  شتَّى؛  جوانَب  فاسو  بوركينا  يف  العنيف  التطرف  لعواقب  إَنّ 
ُم الدولة يف جميع أراضيها؛ بسبب احتلل  الناحية اإلقليمية ال تتحكَّ
انية تشهد البلُد  املتطرفني لبعض مناطق البلد. ومن الناحية السكَّ
ر عدد النازحني داخلّيًا بنحو 83  عمليات نزوح جماعي لألهالي. ويُقدَّ
ألًفا يف أبريل 	201م. وتستقبل األسُر  ألًفا يف فبراير 	201م، و148 
ان بوركينا فاسو، سواءٌ كانوا  املضيفة يف القرى النازحني داخلّيًا من سكَّ
ص  من ضحايا العنف أو من الفارِّين من الصراعات واالقتتال، أو تخصِّ

لهم مخيَّمات تشرف عليها املنظماُت اإلنسانية.
ر مبئات القتلى واجلرحى يف  وال شكَّ أن اخلسائر البشرية جسيمة، تُقدَّ
صفوف العسكريني واملدنيني واإلرهابيني. وأن اآلثار النفسية عميقة؛ 
ات الدفاع واألمن.  ان وقوَّ بسبب الصدمة التي يعانيها الضحايا من السكَّ
لطاِت احمللِّيَة على اتخاذ تدابيَر  وقد أجبر التطرُف العنيف الدولَة والسُّ
الطوارئ  حالة  فرُض  ذلك  ومن  ان،  للسكَّ اليومية  احلياة  ل  تعطِّ أمنية 

بنهاية عام 2018م يف 14 مقاطعًة على احلدود مع مالي والنيجر.
ًرا بهرب آالف  ومن الناحية الجتماعية يعدُّ ِقطاُع التعليم األكثر تضرُّ
ت ملئات املدارس. وعموًما فإن أكثر من مليون  املعلِّمني، واإلغلق املؤقَّ
األمن  لِفقدان  وكان  اإلنسانية.  املساعدة  إلى  ة  ماسَّ بحاجة  شخص 
ة يف كثير من األحيان  ٌ يف االنقسامات املستمرَّ الناجم عن العنف أثٌر بنيِّ
ِقبَل  من  الَوْصم  من  نوع  ضحايا  فالفوالني  الِعرقية؛  املجموعات  بني 
ي هذه  هم كثيرون مجموعاٍت متطرفة، وتغذِّ املجتمعات األخرى، ويَُعدُّ

ة الصراعاُت املجتمعية.  التصوُّراِت بشدَّ

قبائل الفوالني
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والشرقية  مالية  الشَّ فامِلنَطقتان  استثناء،  أيُّ  القتصاد  لِقطاع  وليس 
بامتياز،  الرعوية  املناطق  من  فهما  العنف؛  هذا  من  كثيًرا  رتا  تضرَّ
أيًضا  أثَّر  األمن  ِفقدان  وإنَّ  احليَوانية.  الثَّروة  أسواق  أكبر  وموطن 

ة يف قطاع التعدين بامِلنَطقة الساحلية.  بشدَّ

الحسم العسكري
النهـَج  2015م  الهَجمـات يف  بـدء  منـذ  فاسـو  بوركينـا  دولـُة  اعتمـدت 
مـارك  روك  الرئيـَس  وإن  العنيـف،  التطـرف  مكافحـة  يف  العسـكري 
يبـدو  2020م  نوفمبـر  يف  انتخابـه  أُعيـَد  الـذي  كابـوري  كريسـتيان 
ات العـدوِّ  ـم علـى حـلِّ املشـكلة عسـكرّيًا، دون تفـاوٍض مـع قـوَّ أنـه َصمَّ
اخلفيـة. ومـع ذلـك، فـإن مشـاركة البـلد يف مكافحـة اإلرهـاب عبـَر 
احلـدود، املتمثِّلـة يف مجموعـة دول السـاحل اخلمـس، وعمليـة برخـان، 
واإلسـتراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة التطـرف العنيـف، كلُّ ذلك لم ينجح 

يف وضـع حـدٍّ للظاهـرة. 
أرض  على  اتُّخَذت  التي  واألمنية  العسكرية  اإلجراءات  جانب  وإلى 
الواقع، كان من املـُجدي إطلُق عملية حوار مع املتطرفني على النحو 
حني للنتخابات الرئاسية يف شهر  الذي اقترحه اخلبراءُ وبعُض املرشَّ
النهج يف إعادة بعض  2020م. ورمبا ينجح السيُر على هذا  نوفمبر 
املجتمع.  دمجهم يف  وإعادة  ونزع سلحهم،  ُرشدهم،  إلى  املتطرفني 

للتفاوض؛  القابلة  املجموعات  مع  احلواُر  احلكمة  من  يكوُن  وقد 
د مشارب تلك اجلماعات. ولعلَّ يف هذا املسار احلواري  استغلاًل لتعدُّ

مخرًجا لكثير من اإلرهابيني ليعودوا إلى السبيل القومي. 
يف  العنيف  التطرف  مشكلة  حلُّ  يأخَذ  أن  يجب  ذلك،  إلى  إضافًة 
عليها  يطغى  التي  لأَلْزمة  واحمللِّية  االجتماعية  اجلوانَب  احلسبان 
اجلانبان الديني واألمني. فاحللُّ النهائي لن يكوَن سهَل املنال إذا كان 
النظام االجتماعي والسياسي َمصدًرا لإلحباط وعدم املساواة. ولذلك 
تنموية جوهرية،  ببرامَج  األَْزمة  أسباب  معاجلُة  احلكومة  على  يجب 
أجل  من  االهتمام؛  من  قدر  بأكبر  الثقافية  احلوافز  مع  والتعامُل 

مكافحة َوْصم اجلماعات، ومراعاة العقليات احمللِّية يف إدارة األَْزمة.

ختاًما
العنيف؛ ففي  رة من التطرف  تعدُّ بوركينا فاسو إحدى الدول املتضرِّ
إلى  إضافًة  إقليمية،  ُهويَّة  ذات  متطرفة  حركات  ةُ  عدَّ البلد  داخل 
جماعة أنصار اإلسلم احمللِّية. وقد وجَدت ظاهرةُ التطرف اإلقليمي 
د يف هذا البلد؛ بسبب املناخ احمللِّي امللئم لها. وال  بيئًة مواتيًة للتمدُّ
ر االستجابَة  ان عميقة وخِطرة، وذلك يفسِّ شكَّ أن آثار العنف يف السكَّ
العسكرية التي تطوِّرها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة. لكنَّ النهج 
ل لدى الدولة كان محدوَد األثر، وقد حان الوقت لكي  العسكري املفضَّ
َقت نتائجه اإليجابية  لطات السياسية مساَر احلوار الذي حتقَّ تفتَح السُّ
تنموية  برامَج  وتقدمي  االجتماعي،  النظام  تطوير  مع  أخرى،  دول  يف 

تُسهم يف حلِّ األزمة. 

الرئيَس روك مارك كريستيان كابوري

41



 محاضر بجامعة مروى، الكاميرون.

مال النيجيري؛  التطرُف العنيف يف شمالي الكاميرون جزءٌ من واقع الشَّ
من  حال  بــأيِّ  متنع  لم  البلدين  بني  تفصل  التي  االستعمارية  فاحلدوُد 
وإذا  ان.  السكَّ بني  والبيئي  والديني  الِعرقي  التضامن  مظاهَر  األحــوال 
كان شمالي الكاميرون ميتاز مبزايا تارية واقتصادية واجتماعية كبيرة؛ 
التي  األَزمــات  على  ينطبق  نفَسه  الشيء  فإن  لنيجيريا،  مجاورته  بسبب 
تواجه هذا اجلار، ومنها انتشاُر التطرف العنيف واإلرهاب. فقد أطلقت 
الكاميرون  شمالي  يف  ولى  الطُّ ذراعها  نيجيريا  يف  حرام«  »بوكو  جماعة 
إفساًدا، وجعلته مسرًحا لعمليَّاتها، وَملًذا للُّجوء والتجنيد والتمويل ونشر 

د. الفكر املتشدِّ

 عثمان أدمة

اإلرهاب في شمالي الكاميرون
تحدي المعالجة المتكاملة
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جماعة بوكو حرام
َق  إقليًما ممزَّ نيجيريا  شرقي  وشمال  الكاميرون  شمالي  منطقة  تَُعدُّ 
ين يف شمالي  األوصال، تتغيَّر تركيبتُه الدينية والِعرقية باستمرار، وللدِّ
الكاميرون أثٌر كبير يف التواُفق االجتماعي، ولكنَّه يُستخَدم أحياًنا حافًزا 
الدينية والتطرف  للعنف يف شمالي نيجيريا. وكان لصعود األصولية 
العنيف يف شمال شرقي نيجيريا نتائُج خِطرة على شمالي الكاميرون، 
فهو تاريخّيًا ممرٌّ لنشر اإلسلم، ومنطقٌة لعبور التجارة بني البلدين. 
الساحل  منطقة  من  أ  يتجزَّ ال  جزًءا  الكاميرون  شمالي  أقصى  ويُعدُّ 
ر واالضطرابات املجتمعية، والفقر  املتأثِّرة بتقلُّبات تغيُّر املناخ والتصحُّ
ا ساعد على تغلُغل عناصر »بوكو حرام« وانتشارها  والَعَوز، وهذا ممَّ

يف شمالي البلد. 
تنفيذ  يف  ع  التوسُّ على  حرام«  »بوكو  جماعة  أعانت  عوامُل  وهناك 
احمللِّيني،  املتعاونني  شبكة  مثل:  املنطقة،  يف  اإلرهابية  طاتها  مخطَّ
واالضطرابات املجتمعية، والضعف األمني، والفقر والتهميش، وسوء 
الكاميرون هدًفا  ملاذا أصبح شمالي  املـُلحَّ هو:  السؤال  ولعلَّ  اإلدارة. 
ةَ جوانَب  ن اإلجابُة عن هذا السؤال عدَّ جلماعة »بوكو حرام«؟ وتتضمَّ

ميكن إبراُزها فيما يأتي.

العوامل السياسية واالجتماعية
َد جماعة »بوكو حرام« شأًنا  من الناحية السياسية ترى الكاميرون مترُّ
دفاعّيًا  كان  الهَجمات  على  العسكري  الردَّ  فإنَّ  لذا  نيجيرّيًا؛  داخلّيًا 
بحًتا، على الرغم من أن الدول املجاورة تأخذ استعداداِتها باستمرار 
لطاِت الكاميرونية  ع النشاط اإلرهابي للجماعة. وإنَّ السُّ ي لتوسُّ للتصدِّ
لم تبدأ احلرَب على »بوكو حرام« إال يف عام 2014م، مع أنَّ اجلماعة 

بدأت تنفيَذ هَجماتها يف أقصى شمالي الكاميرون عام 2011م.

ومن الضروري تأكيُد اجلانب االجتماعي أيًضا جلماعة »بوكو حرام«؛ 
القانون  ورجال  ين  الدِّ علماء  من  وقادتها  نَُخبها  بتجنيد  تهتمُّ  ال  فهي 
باستقطاب  تهتمُّ  ولكنَّها  ة،  العامَّ األخلق  على  والقائمني  والتربويني 
يرتادوا  لم  الذين  ب  والطلَّ الشباب  سيَّما  وال  فقًرا،  األكثر  الطبقات 
جوا يف املدارس الدينية التقليدية املنتشرة  املدارَس احلكومية؛ بل تخرَّ
يف املنطقة. وال تكتفي اجلماعُة باخلطاب الديني العاطفي، واستغلل 
تدفع  إنها  بل  الغاضبني،  الشباب  الستقطاب  االجتماعية؛  املظالم 
فيه  تعِجُز  الذي  الوقت  يف  صفوفها،  يف  املنخرطني  للشباب  بَسخاء 
الدولُة عن توفير فرص عمل وحياة كرمية لعَشرات اآلالف من العاطلني 

اخطني.  واحملبَطني والسَّ
وعوًدا  هناك  فإن  اجلماعة،  تدفعه  الذي  خي  السَّ املادِّي  املقابل  ومع 
س الذي تخوُضه، بحَسب زعمها،  باجلزاء األخروي، مقابل القتال املقدَّ
الديني  َه  التوجُّ ر  تفسِّ التي  األسباب  من  جملٍة  ضمن  العامُل  وهذا 

األصولي للجماعة.

العوامل االقتصادية
حرام«  »بوكو  عنف  ازدياد  يف  رئيس  عامٌل  االقتصادية  الظروَف  إن 
يف شمالي نيجيريا، فضًل عن تدهور اخِلْدمات االجتماعية، والِبنية 
من  العاطلني  املتخرِّجني  أعداد  وازدياد  التعليمي،  والتخلُّف  التحتية، 
وقد  الشمال.  اقتصاد  يُؤثِّر يف  الذي  الزراعي  اإلنتاج  وتراُجع  العمل، 
شمالي  يف  االقتصاد  تدهور  يف  مباشًرا  سبًبا  حرام«  »بوكو  كانت 
الكاميرون وامِلنطقة، على مدار السنوات السبع املاضية؛ بسبب املذابح 
الذي  واإلرهاب  والعنف  واالستعباد،  اخلطف  وحاالت  واالغتياالت، 
احلياة  شلل  إلى  أدَّت  التي  اجلرائم  من  وغيرها  اجلماعة،  متارسه 
اليومية. وتقول احلكومة: إنَّ أكثر من نصف مليون شخص يف أقصى 
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مساعدات  إلى  يحتاجون  الكاميرون  شمالي 
بوكو  هَجماُت  أجبرت  أن  بعد  عاجلة،  غذائية 
حقولهم،  عن  التخلِّي  على  حني  الفلَّ حرام 
حركة  وعرقلة  احمللِّية،  األسواق  وإغلق 

البضائع واألفراد. 

وال  بوضوح،  أيًضا  الغذائي  األمُن  تدهَوَر  وقد 
جئني النيجيريني،  ق املستمر للَّ سيَّما على طول احلدود؛ بسبب التدفُّ
وبحَسب  الكاميرون.  يف  املضيفة  املجتمعات  على  يعتمدون  الذين 
املساعدةُ  م  تُقدَّ لم  ما  فإنه  الشمال،  أقصى  باكاري« حاكم  »ميدجاوا 
املنطقة  فإنَّ  األساسية،  باملنتجات  احمللِّية  األسواُق  د  وتُزوَّ حني،  للفلَّ

دًة مبجاعة بشعة. ستكون مهدَّ

الكاميرون، وال سيَّما يف  تواجه  التي  املشكلت  أكبر  الفقر من  ويَُعدُّ 
 )DSCE( مناطق الشمال؛ فَوفًقا لوثيقة إستراتيجيات النموِّ والتشغيل
امِلنطقة جفاًفا  املـُدِقع، وتشهد  عام 	200م، فإنَّ 41% يعانون الفقَر 
من  كبيًرا  جزًءا  فقدوا  الذين  عيان  الرُّ د  تشرُّ إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ ا،  مستمّرً
ن بعُضهم من العثور على فرصة عمل، فإنَّ عائَدها  مواشيهم. وإذا متكَّ
املادِّي ال يكاد يُسِمُن وال يُغني من جوع. لذا، تُد تلك اجلماهيُر نفَسها 
ًة إلى االقتناع بفكر جماعة »بوكو حرام«، واحللول التي تقترحها  مضطرَّ

للقضاء على الفقر. 

العوامل الدينية 
َك الرئيس للعنف، يف  يشير كثيرون إلى األسباب الدينية بوصفها احملرِّ
حني تكُمن األسباب اجلذرية يف احلرمان وعدم املساواة. فقد أسهَمت 
العوامُل االجتماعية واالقتصادية يف انتشار التطرف، وظهور الشبكات 
ان.  د آالف السكَّ عر بني املواطنني، وتشرُّ اإلجرامية، وازدياد حالة الذُّ
ى  ا التجانُس الِعرقي لهذه املجموعات فنتج عنه تضامٌن إجرامي؛ أدَّ أمَّ

عهم يف عصابات متارس اإلجرام بشتَّى صوره.  إلى تمُّ

منهجها  إلى  العودةَ  أن  »بوكو حرام«  الفكرية جلماعة  العقيدة  وتؤكِّد 
االجتماعي  لم  الظُّ على  والقضاء  االستقرار،  حتقيق  يف  األمُل  هو 
عقيدًة  بوصفه  لديها  العنيف  التطرف  فإنَّ  هنا  ومن  واالقتصادي. 
ومقبواًل  منطقّيًا  يبدَو  حتى  السياسة،  خدمة  يَن يف  الدِّ يضع  فكرية، 
ة. وألن املسألة بدت تسويًغا ملشروع إصلحي؛ فقد تطلَّع  العامَّ لدى 
ين، ويَرون أنَّه الرابُط  النيجيريون إلى مجتمع أكثَر إنصاًفا يحُكمه الدِّ
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حركتَه،  م  وينظِّ ويحفظ متاُسَكه،  املجتمع،  د  يوحِّ الذي  املتني  الشعبي 
ويجعله أكثَر إنصاًفا وعدالة.

كبير  الشعبية يف تنيد عدد  الرغبَة  »بوكو حرام« هذه  استغلَّت  وقد 
يوسف«، يف  السابق »محمد  زعيُمها  املقاتلني يف صفوفها، وجنح  من 
ة من عام 2002 إلى 	200م، يف كسب جمهور كبير من الشباب،  املدَّ
تراوح أعمارهم بني 17 و30 عاًما، وأرسلت كثيٌر من العائلت الفقيرة 
وتشاد  النيجر  مثل  أيًضا  املجاورة  الدول  ويف  نيجيريا،  شمالي  يف 
على  يشتمل  الذي  الديني،  يوسف  مجمع  إلى  أطفالها  والكاميرون، 

مسجٍد ومدرسٍة لترويج فكر اجلماعة. 

حة الجماعات المسلَّ
اجلماعات  هجرةُ  الكاميرون:  شمالي  يف  اإلرهاب  زيادة  عوامل  ومن 
املسلَّحة واملقاتلة النازلة بالقرب من بحيرة تشاد ونيجيريا، فقد رأت 
ُفرادى وجماعات، يف منطقة احلدود  هذه اجلماعاُت إعادة االنتشار 
الكاميرونية، مع مجموعات من املرتزقة ذات التضامن الِعرقي العسكري 

بسبب انتمائها إلى الثقافة نفسها. 
ومن أمثلة ذلك: أننا نرى مهاجًرا كانورّيًا يغادر قرية »باما« يف نيجيريا 
تشاد  دولة  من  عربّيًا  نرى  أو  الكاميرون،  يف  »كولوفاتا«  منطقة  إلى 
يغادر إلى الكاميرون، دون أن يجَد صعوبًة يف االندماج داخل املجتمع 
كيف  اجلوانُب  هذه  وتُوِضح  الِعرقي.  التضاُمن  هذا  بسبب  اجلديد؛ 
الشعبي  الدعم  زيادة  يف  والِعرقي  والديني  البيئيُّ  التجانس  ساعَد 
اإلقليمية  الُهويَّة  ألن  الكاميرون؛  شمالي  يف  حرام«  »بوكو  جلماعة 
للدولة  باالنتماء  مقارنًة  الفرد  والَء  بُعمق  د  حتدِّ والِعرقية  والدينية 
الوطنية واملواَطنة. وتستغلُّ »بوكو حرام« هذه الوالءاِت للحصول على 

عبي يف املنطقة.  الدعم الشَّ
طول  على  الواقعة  تساناغا«  »مايو  مقاطعة  يف  اجلماعُة  وتنشط 
احلدود مع نيجيريا، ويف لوغون وشاري عند بحيرة تشاد، وكذلك يف 
اتخاذ أقصى الشمال  ِنقاَط الضعف؛ من أجل  »مايو سافا«. وتستغلُّ 
قاعدًة للِخْدمات املساِندة لعملياتها اإلرهابية، ومكاًنا مناسًبا للتجنيد 
واحلشد واإلعداد والتدريب. وتهتمُّ باحملافظة على أنصارها يف هذه 
املقاطعات احلدودية؛ باستخدام التلقني الفكري واحلوافز االجتماعية 
شمالي  حرام«  »بوكو  تستخدم  كما  اإلكراه.  عن  فضًل  واالقتصادية، 
حتتوي  مخابَئ  على  ُعثر  فقد  األسلحة،  لتهريب  مصدًرا  الكاميرون 
سات آلية، وقاذفات صواريخ، وقنابل،  على بنادق كلشينكوف، ومسدَّ
وكابلت تفجير، وُصودَر كثيٌر من األسلحة النارية التي ُتلَب من بلدان 

ة، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى. تشهد أَزماٍت حادَّ

السياحة والبنية التحتية
كانت ِمنَطقة أقصى شمالي الكاميرون مقِصَد كثير من السيَّاح، وهي 
هذه  يف  إليها  الذهاب  لكنَّ  الغربيني،  للسيَّاح  واجتذاًبا  شعبيًة  األكثُر 

اآلونة أصبح محفوًفا مبخاطَر كثيرة؛ بسبب العمليات اإلرهابية التي 
تشهدها املنطقة. فمنذ عام 2013م لم يجرؤ أحٌد على املغامرة بزيارتها، 
وال سيَّما بعد أن ضاعَفت »بوكو حرام« عمليات االختطاف، ومطالب 
إذ  االقتصادية؛  الناحية  من  كارثية  آثاٌر  له  كان  ا  الباهظة، ممَّ الِفدية 

كانت السياحُة مصدَر دخٍل آلالف األَُسر العاملة يف هذا املجال. 

ا التعليُم فقد أغلقت احلكومُة كثيًرا من املدارس، وال سيَّما املدارس  أمَّ
القرآنية؛ خوًفا من التلقني العقائدي، ونقلت بعَضها إلى جهات أخرى، 
يف  سلبي  أثٌر  له  وكان  والتعليمية،  التربوية  العمليَة  هذا  أضعَف  وقد 

وا سنَّ املدرسة اإللزامية. األطفال الذين تخطَّ

تنفيذ  طريق  يف  عقبة  أيِّ  إزالة  يف  حرام«  »بوكو  جماعة  وتسعى 
طاتها؛ لذا فهي تستهدف تدميَر الِبنية التحتية الدفاعية، ومراكز  مخطَّ
َرك الواقعة على طول احلدود مع نيجيريا، وُتِبر رجاَل  الشرطة والدَّ

الشرطة على ترك مواقعهم.

أمشيدة،  يف  َرك  الدَّ وألوية  الشرطة،  مراكز  من  كثيًرا  رت  دمَّ وقد 
ى  ا أدَّ وفوتوكول، وجريا، وكيراوا، وهوماكا، وعفادي، وهيلي عليفة، ممَّ
تعيشها  االقتصادي  الركود  من  حالة  وإلى  للدولة،  كبيرة  خسارة  إلى 

ان حقوَقهم األساسية. البلد، فضًل عن حرمان السكَّ

والصراعات  السرقة  عمليات  زيادة  إلى  الشرطة  مراكز  إغلُق  ى  وأدَّ
ان؛ ألن هذه املراكَز هي هيكُل الدولة الوحيد يف  والنزاعات بني السكَّ

مواجهة هذه اآلفات يف امِلنطقة.

ي حصل نقٌص كبير يف األطبَّاء واألدوية؛ بسبب  وعلى املستوى الصحِّ
ية احلدودية، وخطف الِفَرق  طو على الصيدليات يف املراكز الصحِّ السَّ

الطبِّية، وتدمير البنية التحتية.

المعالجة المتكاملة
ي إلرهاب جماعة  مع إمياننا الكامل بأهمية املواجهة العسكرية، والتصدِّ
ة لتبنِّي إجراءاٍت أُخرى، تُعنى  ًة وماسَّ »بوكو حرام«، تبدو احلاجُة ملحَّ
ها: سيادة القانون، واحلدُّ من  أواًل مبعاجلة أسباب اإلرهاب، ولعلَّ أهمَّ
فافية، وتقليص  ة، وتعظيم الشَّ لع واخِلْدمات العامَّ الفساد، وتوفيُر السِّ
للتكوين  واالجتماعية. مع فتح مراكَز  والسياسية  االقتصادية  الفوارق 
للشباب،  الوظيفية  القُدرات  مستوى  رفع  أجل  من  املهني؛  والتأهيل 
وتوفير وظائَف مناسبٍة لهم تُسهم يف تقليل البَطالة، وإغلق الباب أمام 

تنيدهم يف اجلماعة املتطرفة. 

العسكرية  األعمال  أن  أدركت  أن  بعد  احلكوماُت  عها  تشجِّ أموٌر  وهي 
ة. ويجب أيًضا إعادةُ البناء االقتصادي  وحَدها لم تؤدِّ إلى النتائج املرجوَّ
الشعب  بني  التعاون  إلى  يهِدُف  الذي  والثقايف،  والديني  واالجتماعي 
مستقرٍّ  مجتمع  تطوير  أجل  من  النيَّة،  حسن  على  القائم  واحلكومة 

ى للجماعات املتطرفة ومينع ظهورها.  يتصدَّ
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لصوُص األرض
التنظيماُت اإلرهابية تنهب الموارد الطبيعية لتمويل جرائمها

تستغلُّ التنظيماُت اإلرهابية مجموعًة واسعة من املوارد الطبيعية، مثل: النفط، والغاز، واألخشاب والفحم، واألملاس، والذهب، والعاج، واملعادن. 
تلك  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  يف  املــوارد  هذه  توافُر  تلك ويَُعدُّ  سيَّما  وال  األساسية،  متويلها  مصادر  أهمِّ  من  التنظيمات 

الِبنيُة التحتية الالزمة الستخراجها، ثم تهريبها وبيعها. املوارد التي يزداُد طلبها عاملّيًا. ولدى التنظيمات اإلرهابية 
بتمويل وغالًبا ما يكون التحقيُق يف اجلرائم املرتبطة باالستغالل  منها  املتعلِّق  الطبيعية،  للموارد  املــشــروع  غير 
ــًدا؛ ألنــه مــن الصعب حتــديــُد الشبكات  مــعــقَّ ــاب،  يف اإلرهـ املشاركة  الفاعلة  واجلهات  بأكملها،  اإلجرامية 

هذه اجلرائم.

 أسرة التحرير

ايا
ض
ق
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مزايا الموارد وأخطارها
40 مليون دوالر شهرّيًا من  كان تنظيُم داعش اإلرهابي يحُصل على 
تقدير  بحَسب  عليها،  سيطر  التي  املناطق  من  املستخَرج  النفط  بيع 
ِوزارة اخلزانة األمريكية، وكان يبيع النفَط يف السوق السوداء، بأقلَّ من 

السعر العاملي بنحو 75% عام 2014م.
وقالت منظمُة التعاون االقتصادي والتنمية: »إنَّ التنظيماِت اإلرهابيَة 
تصدير  وثائق  على  للحصول  شوة  والرِّ السياسية  َعالقاتها  تستخدم 
أنَّ  ولــي  الــدَّ النقد  صندوُق  وذكــر  املــعــادن«.  منشأ  وتوثيق  احتيالية، 
قات املالية غير  »التجارة يف املعادن واألحجار الكرمية ارتبطت بالتدفُّ
املالية  النزاهة  تقريُر  وَخلََص  اإلرهاب«.  ومتويل  والفساد،  املشروعة، 
للحدود  العابرة  بعنوان: )اجلرمية  2017م،  الصادر يف مارس  العاملية 
والعالم النامي(، إلى أنَّ قيمة أعمال اجلرمية املنظمة العابرة لألوطان 
ر  تراوح عاملّيًا بني 1.6 تريليون دوالر و2.2 تريليون دوالر سنوّيًا، ويُقدَّ
ملياًرا،  و48  دوالر  مليار   12 بني  منها  القانوني  غيُر  التعدين  نشاط 

وسرقة النفط اخلام ما بني 5.2 مليار دوالر و11.9 ملياًرا.
وقد جلأت التنظيماُت اإلرهابية إلى البحث عن طرق جديدة لتمويل 
أنشطتها، ووقع اختياُرها على استغالل املوارد الطبيعية ألسباب، منها: 
مقارنًة  النسبية،  واملخاطر  املزايا  للدخل من حيُث  مفيد  أنها مصدٌر 
بأكثر املوارد التي اعتمدت عليها تلك التنظيماُت عموًما، مثل: الثروة 
من  اخلارجية  والتبرُّعات  أعضائه،  أو  التنظيم  سي  ملؤسِّ الشخصية 
الشخصية  الثروةُ  الِكيانات، واألنشطة غير املشروعة. أما  األفراد أو 
لقادة التنظيم أو أعضائه، فمصدٌر محدود ومتقلِّب، وُعرضة للنضوب 
اجلماعة  منــوِّ  مع  أهميته  وتقلُّ  املــصــادرة،  أو  والتجميد  واخلــســارة، 

اإلرهابية واتساعها.
مستحيل  شبَه  أصبح  فقد  اخلارجية  التبرُّعات  على  االعتماُد  وأمــا 
األموال  على حتويالت  السيطرة  يف  ولي  الدَّ املجتمع  ظلِّ صرامة  يف 
وعمليات  االبتزاز،  مثل:  املشروعة  غير  األنشطُة  وجتلب  ولية.  الدَّ
احمللِّيني،  ان  السكَّ سخَط  والنهب،  والسرقة  الِفدية،  مقابل  اخلطف 
التنظيم  مقاومة  إلــى  يلجؤون  وقــد  باالستغالل،  يشعرون  الــذيــن 
سبيل  وعلى  مواجهته.  يف  العنف  باستعمال  أو  مبقاطعته  اإلرهابي 
املثال: عندما جلأ تنظيُم القاعدة يف العراق إلى زيادة موارده املالية 
األنبار،  محافظة  يف  اإلجرامية،  األنشطة  من  سلسلة  يف  بانخراطه 
العمل  يف  واشتراكهم  منه،  احملافظة  ان  سكَّ تنفير  يف  ذلــك  أسهم 

َحوات. ى بالصَّ العسكري جتاهه املسمَّ
ويف مقابل هذه املخاطر، فإنَّ اعتماد التنظيم اإلرهابي على استغالل 
كبيرة؛  مزايا  له  الدخل  لتحقيق  بديلة  وسيلًة  ليكون  الطبيعية  املوارد 
فهو يظلُّ ذا قيمة ثابتة إن لم تِزد، مع سهولة إخفاء األموال وحتويلها 
مباشرة من يِد وسيٍط إلى يِد وسيط آخر، إما محلّيًا وإما عبر احلدود 
ولية، دون حاجة إلى االعتماد على أنظمة التحويل الرسمية. وعلى  الدَّ

املوارد  استغالُل  إرهابية  جلماعة  ميكُن  اإلجرامية  األنشطة  خالف 
ان  السكَّ املباشر- لدى  الدعم  لم يكن  الَقبول -إن  الطبيعية يف كسب 
احمللِّيني بإشراكهم يف استغاللها، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير 

مصادَر جديدة للدخل، وحتسني الظروف املعيشية لكثير من األسر.
لكلِّ هذه األسباب واملزايا تنخرط التنظيماُت اإلرهابية يف نهب املوارد 
الطبيعية لتمويل نشاطاتها، وهو أسلوٌب ال يُتاح إال لعدد قليل من تلك 
نه  عه وبني متكُّ التنظيمات؛ فإن الَعالقة بني منوِّ التنظيم اإلرهابي وتوسُّ
من استغالل تلك املوارد َعالقٌة طردية، فكلَّما زاد حجُم التنظيم اإلرهابي 

وتطوُّره زادت فرُصه يف السيطرة اإلقليمية واستغالل املوارد الطبيعية.
إنَّ استغالل املوارد الطبيعية ميكن أن يُتيَح مزايا للتنظيم اإلرهابي، لكنَّه 

يات واألخطار، منها:  يف الوقت نفسه ينطوي أيًضا على بعض التحدِّ
إذا . 1 إال  الطبيعية  املــوارد  يستغلَّ  أن  إرهابي  تنظيم  ال ميكن أليِّ 

دة، واحلفاظ على هذه  ن من فرض سيطرته على ِمنَطقة محدَّ متكَّ
وتشغيلها،  ية  مادِّ بًُنى حتتية  وإنشاء  غيَر قصير،  زمًنا  السيطرة 
ية  مما يجعل التنظيم اإلرهابي هدًفا أسهَل للقوات العسكرية البرِّ

ية، ومن ثَمَّ يجعله أكثَر ُعرضًة لتهديدات وجوده. واجلوِّ
ألول . 2 ما  ِمنَطقة  على  اإلرهابي سيطرته  التنظيُم  يفرض  عندما 

الستغالل  الالزمة  اخلبرة  إلى  سيفتقُر  أنه  ح  املرجَّ فمن  ة،  مــرَّ
املوارد الطبيعية املوجودة فيها، ولتعويض هذا النقص يف املهارات 
احمللِّيني،  ال  العمَّ مثل:  آَخــريــن،  إلــى  اإلرهــابــي  التنظيُم  يلجأ 
الطبيعية  املوارد  استخراج  يف  للمساعدة  ار،  والتجَّ واملهندسني، 
الذين  امِلْهنيِّني  أولئك  على  اعتماُده  يصير  وبهذا  وبيعها.  ونقلها 
صاتهم، فيتكبَّد تكِلفًة كبيرة، فضاًل  يحتاج إلى خبراتهم يف تخصُّ
عن أن هؤالِء ال يشاركون التنظيَم يف عقيدته وأهدافه، فهم يف 
موضع ريبٍة وشكٍّ لديه، ومصدر من مصادر القلق والتهديد له.  

املوارد الطبيعية يف معظم احلاالت موارُد محدودة، ال بدَّ أن تنَفَد . 	
غير  بطريقة  تُستَغلُّ  عندما  اخلطر  هذا  ويــزداُد  الوقت،  مبرور 
عادلة، وهو ما يحدث غالًبا لدى التنظيمات اإلرهابية التي تفتقر 
فة جلمع األموال سريًعا، ولذلك ال تكون تلك  إلى اخلبرة، واملتلهِّ

املوارُد الطبيعية مصدًرا دائًما وموثوًقا للتمويل.
التنظيماُت  متيل  وأخطارها،  الطبيعية  املوارد  مزايا  بني  املوازنة  ويف 
العقود  ففي  املــزايــا؛  تلك  تفضيل  إلــى  احلــاالت  معظم  يف  اإلرهابية 
التنظيمات للموارد الطبيعية - وال  القليلة املاضية زاد استغالُل تلك 
سيَّما التي يسُهل نقلها وإخفاؤها، البعيدة عن احلكومة املركزية - يف 
متويل أنشطتها؛ لتجنيد األعضاء وتدريبهم، واحلصول على األسلحة، 
وتنفيذ الهَجمات، وشراء الدعم الشعبي. وغالًبا ما تستغلُّ التنظيماُت 
اإلرهابية املوارَد الطبيعية بالتعاون مع منظمات إجرامية قد تكون أكثَر 
ز اجلرميَة واإلرهاب مًعا، وتصبح احلدوُد  خبرًة يف هذا املجال، مما يعزِّ

بينهما أكثَر ضبابية وغموًضا من أيِّ وقت مضى. 
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من داعش إلى »فارك«
منوذج  تنفيذ  من  اإلرهابية  التنظيماُت  نت  متكَّ والــعــراق  سوريا  يف 
املباِشر  االستغالُل  منها  شتَّى،  بوسائَل  الذاتي  للتمويل  اقتصادي 
للموارد الطبيعية يف األراضي التي سيطرت عليها. وبني عامي 2012 
و2014م، احتلَّت جبهُة النصرة )جبهة فتح الشام عام 2016م، ثم هيئة 
وشمال شرقي سوريا،  مناطَق يف شرقي  2017م(  عام  الشام  حترير 
والغاز،  النفط  آبار  من  كبير  جزٍء  على  السيطرة  من  نت  متكَّ وبذلك 
املتحالفة  اجلماعات  مع  هناك،  الُقطن  وحقول  احلبوب،  ومخازن 
العمر  وحقل  كونوكو،  غاز  حقل  على  اجلماعُة  واستولت  والقبائل. 
من  نها  مكَّ ادي، مما  الشدَّ مدينة  من  بالقرب  الغاز  وِمصفاة  النفطي، 

زيادة اإليرادات الالزمة لشراء األسلحة، ودفع أجور مقاتليها. 

التـي  األراضـي  يف  الطبيعيـة  املـوارد  النصـرة  جبهـُة  اسـتخدمت  وقـد 
سـيطرت عليهـا مصـدًرا للدخـل مبختِلـف الطـرق، فنقلت براميـَل النفط 
اخلام إلى تركيا باالعتماد على شبكات التهريب التي عملت تاريخّيًا يف 
السـوق السـوداء بتواطؤ النظام السـوري، وباعت النفط اخلام ألصحاب 
املشـاريع احمللِّيـني، الذيـن اسـتخدموا املصـايَف احمللِّيـة إلنتـاج البنزيـن 

هـو. املنخفـض اجَلـودة، وَوقـود املـازوت )الديـزل( والكيروسـني للطَّ

أما تنظيُم داعش اإلرهابي، فقد كان املثاَل األبرز الستغالل اإلرهابيني 
شرقيِّ  من  شاسعة  مساحات  على  سيطرته  فبعد  الطبيعية،  للموارد 

ة  عدَّ على  سيطر  املزعومة،  خالفتَه  وإعالنه  العراق،  وغربيِّ  سوريا 
ين(، والقيارة  حقول نفطية يف العراق، منها حقوُل عجيل )صالح الدِّ
املنتَج  النفط  من  جزًءا  واستخدم  ين(،  الدِّ )صالح  وحمرين  )ِنينَوى(، 
لالستهالك الداخلي. ونقل جزًءا آخَر إلى اخلارج بالتعاون مع شبكات 
يف  شاركت  التي  احمللِّية  والعشائر  القبائل  من  الراسخة  التهريب 
عمليات التهريب عبر احلدود، ويف اقتصاد السوق السوداء يف املنطقة 

على مدار عقود طويلة، وكان التنظيُم يحتكر حتديد السعر.
وسيطر تنظيُم داعش أيًضا على كثير من حقول النفط السورية التي 
ة واحلَسكة، ومنها حقُل العمر،  ْور والرقَّ يقع معظُمها يف ِمنطقة َدير الزَّ
وكما  اجلفرة.  وحقل  التنك،  وحقل  السورية،  النفط  أكبُر حقول  وهو 
ِمْهنيِّني محلِّيني  ةَ يف سوريا، وجنَّد  الكرَّ أعاد  العراق  التنظيُم يف  فعل 
وشركات محلِّية للقيام بأنشطة االستخراج، ثم باع النفَط اخلام بسعر 
ار احمللِّيني الذين دفعوا ثمنه نقًدا، وأعادوا  أقلَّ من سعر السوق للتجَّ
بني ذوي اخلبرة الذين ينقلونه  بيَعه يف أسواق النفط احمللِّية أو للمهرِّ
عليها  يسيطر  التي  املناطق  إلى  أو  املجاورة،  الدول  إلى  عبر احلدود 

النظاُم السوري. 
وبهـذه الطريقـة، أصبـح النفـط مصدًرا رئيًسـا إليـرادات تنظيم داعش؛ 
إذ تشـير التقاريـر إلـى أنَّ اإليـراداِت املرتبطـَة بالنفـط راوحـت يف عـام 
2015م بـني 5	4 مليـون دوالر و550 مليوًنـا. وبعـد أن كان التنظيـم يُنتج 
مـا يصـل إلـى 75 ألـف ِبرميـل يومّيًـا، تـُدرُّ إيـراًدا قـدُره 	.1 مليـون دوالر 

ايا
ض
ق
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يومّيًـا، َوفـَق إحصـاءات معهـد االقتصـاد والسـالم، تراجع إيـراُده إلى 18 
مليـون دوالر شـهرّيًا عـام 2016م، ثـم إلـى 16 مليـون دوالر شـهرّيًا عـام 

2017م. 

تنظيُم داعش  الذي جنح  الوحيد  الطبيعي  املورَد  النفُط هو  يكن  ولم 
يف استغالله لتلبية احتياجاته املالية، فقد كان الغاُز الطبيعي مصدًرا 
التنظيُم على حقل غاز عكاس يف  ا آخَر لإليرادات؛ فقد سيطر  مهّمً
لكنَّ  ة.  الرقَّ غربيِّ  جنوب  توينان  يف  الغاز  ومنشآت  األنبار،  محافظة 
استخراج الغاز الطبيعي ونقلَه يتطلَّبان خبرًة أكثر مما يتطلَّبه استخراُج 
النظام  مع  ة  خاصَّ اتفاقيات  داعش  تنظيم  أبــرَم  لذلك  ونقله،  النفط 
ات الالزمة،  السوري، ومع الشركات احمللِّية؛ لتزويده باملوظفني واملَعدَّ
ات  املتولِّدة من محطَّ الكهرباء  أو من  الغاز  اإلنتاج من  اقتسام  مقابل 

تعمل بالغاز. 

ومن املوارد الطبيعية األخرى التي استغلَّها تنظيم داعش املعادن، مثل: 
َمنَجم  الفوسفات، والكبريت، وامللح. ففي العراق استولى التنظيُم على 
الكبريت  ات استخراج  األنبار، ومحطَّ للفوسفات يف محافظة  عكاشات 
ويف  ِنينَوى.  محافظة  يف  للكبريت  ة  العامَّ املشراق  شركة  تُديرها  التي 
سوريا استولى التنظيُم على َمنَجم الفوسفات يف تدمر، ومنجم الفوسفات 
واستولى على مصانع اإلسمنت  العريش،  امللح يف  يف خنيفس، ومنجم 
الَفلُّوجة  يف اجلالبية مبحافظة حلب يف سوريا، ومصانع اإلسمنت يف 
داعش حصل  تنظيم  أنَّ  تقاريُر  وتكشف  العراق.  والكبيسة يف  والقائم 
الغاز  من  و%14  النفط،  من  عائداته  من   %25 على  2015م،  عام  يف 
عير والُقطن، و%4  الطبيعي، و10% من الفوسفات، و7% من القمح والشَّ

من اإلسمنت.

رات واجلرمية  باملخدِّ املعنيُّ  املتحدة  ويف كولومبيا كشف مكتُب األمم 
دة  متعدِّ نفط  شركُة  وهــي   ،SICIM شركة  بني  اإلجرامية  الَعالقَة 
ترتكب  التي  الكولومبية  واجلماعات  دولــة،   20 يف  تعمل  اجلنسيات 
أعمااًل إرهابية، مثل جيش التحرير الوطني، والقوات املسلَّحة الثورية 
من  اثنني  أنَّ  العام  عي  املدَّ مكتُب  اكتشف  فقد  »فـــارك«،  لكولومبيا 
ما الدعم  مديري الشركة كانت لهما صالٌت باملنظمات اإلرهابية، وقدَّ
النفطية، ثم قاما بإبالغ احلكومة أن  التحتية  الِبنية  بناء  لها ملواصلة 
مت لهما  اثنني من هذه اجلماعات، قدَّ الشركة وقعت ضحيًة البتزاز 
الَعالقة بني  6 ماليني دوالر، لكنَّ التحقيقات كشفت أن  أموااًل بلغت 
التنفيذيني  املسؤولني  أنَّ  تبنيَّ  إذ  االبتزاز؛  د  مجرَّ من  أكثُر  اجلانبني 
يف الشركة طلبوا من أحد التنظيمات اإلرهابية تهديَد شركات النفط 
املنافسة التي تعمل يف املنطقة. وقامت »فارك« أيًضا باستغالل مناجم 
الذهب والرمال الصناعية السوداء مثل: التنجسنت والكولتان، وتعترف 
خارَج  تعمل  املعادن  إنتاج  َوَحــدات  من   %87 أنَّ  الكولومبية  احلكومُة 

نطاق القانون.

استغالل الموارد 
غير  األراضــي  من  الشاسعة  واملساحات  الوفيرة،  الطبيعية  املـــوارُد 
ــوارد  امل استخراج  جتعل  اختراقها،  يسهل  التي  ــدوُد  واحلـ احملمية، 
كشف  وقد  إفريقيا.  يف  املتطرفة  للجماعات  للثروة  اًبا  جذَّ مصدًرا 
تقريٌر مشترك أصدره برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(  ومنظمة 
ولية )اإلنتربول( أنَّ فرض الضرائب على منتجات الفحم  الشرطة الدَّ
ق أكبَر مصدر للدخل لدى حركة الشباب الصومالية،  والصادرات يحقِّ

وتصُل أرباحها إلى نحو 250 مليون دوالر.
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والفحُم هو ثاني أكبر صادرات الصومال بعد املاشية، وقد تضاعفت 
ات منذ عام 2009م، لتصَل إلى 779 مليون دوالر يف  صادراته ثالث مرَّ
ى انخفاُض عائدات  عام 	201م، تسيطر حركُة الشباب على ثلثها. وأدَّ
شاحنات  على  الضرائب  ل  مــعــدَّ احلــركــة  رفــع  إلــى  أخــيــًرا  التصدير 
جوبا  ِمنَطقة  يف  واملوانئ  الطرق  على  التفتيش  ِنقاط  عند  التصدير 
فلى؛ لتصَل إلى 1500 دوالر لكلِّ رحلة، بإجمالي ما بني 8	 مليون  السُّ
دوالر و56 مليون دوالر. وقد تواطأت قوةُ الدفاع الكينية )KDF( التابعُة 
ى  لبعثة االحتاد اإلفريقي يف الصومال، مع حركة الشباب، وكانت تتلقَّ

دوالرين عن كلِّ كيس من الفحم سمحت بتصديره من كيسمايو. 
التابع  وإريتريا،  بالصومال  املعني  الرصد  فريُق  ر  قدَّ 2011م  عام  ويف 
أحَد عشَر  إلى  ما بني تسعٍة  َر  ُصدِّ أنه  املتحدة،  باألمم  األمن  ملجلس 
مليون كيس من الفحم من الصومال، مما يدرُّ عائداٍت سنوية حلركة 
الفريُق  ر  قدَّ الالحق  العام  ويف  دوالر.  مليون   25 على  تزيد  الشباب 
وتستفيد  السنة.  يف  كيس  مليون   24 إلى  ارتفع  التصدير  ل  معدَّ أنَّ 
حركُة الشباب من اإليرادات اآلتية من مواقع إنتاج الفحم، ومن ِنقاط 
لتمويل  الصادرات؛  ومن  بالشاحنات،  النقل  على طول طرق  التفتيش 

عملياتها اليومية، ودفع رواتب مقاتليها، وشراء األسلحة.
ر  وترتبط جتارةُ تصدير الفحم غير املشروع ارتباًطا وثيًقا باستيراد السكَّ
فن  إلى املناطق اخلاضعة لسيطرة حركة الشباب، حيث تقوم كثيٌر من السُّ
ر فريُق الرصد احلجَم  ر قبل حتميل ِشحنات الفحم. ويقدِّ بتفريغ السكَّ
ر يف جنوبي الصومال مبا يراوح بني 20 ألف طن  اإلجمالي لواردات السكَّ
ل 0	2 شاحنة يف األسبوع تدرُّ حلركة الشباب  و40 ألف طن سنوّيًا، مبعدَّ

دخاًل يراوح بني 12 مليون دوالر و18 مليون دوالر سنوّيًا.
الطبيعية  املوارد  للمقاومة يف استغالل  املسيحي  الربِّ  وينشط جيُش 

جنوب  يف  تنتشر  متطرفة  جماعة  وهــو  نشاطاته،  لتمويل 
ــودان، وجــمــهــوريــة إفــريــقــيــا الــوســطــى،  ــسـ الـ

ــة،  ــدميــقــراطــي ــو ال ــغ ــون ــك وجــمــهــوريــة ال
والــهــدُف  2006م.  عــام  حتى  ــدا،  وأوغــن
التطبيُق  األساسي للجماعة املتطرفة هو 
أعضاءُ  واشتَهر  العشر.  للوصايا  الصارم 

اجلماعة باختطاف األطفال وجتنيدهم يف صفوفها، واختطاف النساء 
ويف  للجماعة،  النشاط  عودة  بدايَة  2012م  عام  وشهد   . واستعبادهنَّ
إفريقيا  جمهورية  يف  ناشًطا  للمقاومة  الــربِّ  جيُش  كان  2015م  عام 
الوسطى، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، وجنوب 

دارفور بغرب السودان.
تعتمد اجلماعُة اعتماًدا كبيًرا على جتارة العاج غير املشروعة للحصول 
على التمويل، وحتُصل عليه من احلدائق الوطنية يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية؛ بقتل الِفيَلة وبيع العاج بنحو 0	6	 دوالر للواحد منها، 
	4 فياًل يف  ولي للحفاظ على الطبيعة، قتَل  الدَّ وقد أحصى االحتاد 

حديقة جارامبا الوطنية وحَدها بني شهري يناير ومايو عام 2016م.
ت أعداُد  وعلى الرغم من حظر جتارة العاج منذ عام 1989م، استمرَّ
ر قيمتُها  الِفيَلة يف االنخفاض؛ بسبب ازدهار جتارة األنياب التي تُقدَّ
يد غيُر  بقرابة ثالثة مليارات دوالر سنوّيًا. ومنذ عام 2015م بقي الصَّ
تنزانيا  السافانا يف جنوب شرق  ِمنَطقتني رئيستني هما:  املشروع يف 
وشمال موزمبيق، ومنطقة الغابات التي متتدُّ يف ثالث دول مجاورة هي: 
األموال  العاج جزًءا من  تهريُب  وبات  والغابون.  والكونغو،  الكاميرون، 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  املسلَّحة  اجلماعاُت  جتمعها  التي 
ويف إفريقيا الوسطى، وهو مصدُر دخل رئيٌس جليش الربِّ املسيحي 
للمقاومة، الناشط يف املثلَّث احلدودي بني جنوب السودان، وإفريقيا 
أعداد  لتقديرات  وَوفًقا  الدميقراطية.  الكونغو  وجمهورية  الوسطى، 
عات عدد الفيلة املقتولة يف مناطق نشاط هذه اجلماعات  الِفيَلة، وتوقُّ
الكبرى  الصحراء  جنوب  منطقة  أنحاء  يف  اجلماعات  فإنَّ  املسلَّحة، 
ستحُصل على دخل تقديري يراوح بني 4 ماليني دوالر و12.2 مليون 

دوالر من العاج. 

ايا
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 باحث أكاديمي، المملكة المغربية.

ى عليها التطرف واإلرهاب، وال  د هو أحُد املقوِّمات األساسية التي يتغذَّ الفكُر املتشدِّ
عي التديُّن، وتنغلق على ذاتها،  َن جماعاٍت تدَّ ع خيوط هذا الفكر لتكوِّ سيَّما حني تتجمَّ
وترفض كلَّ َمن يخالف فكرها، وتُعادي كلَّ َمن ينتقُد آراءها، وتصُف اآلخرين باألعداء 
واملتآمرين واخلائنني. وحتُكم عليهم بالكفر، وتستبيح دماءهم وأرَضهم وأموالهم. ومن 
ب وكراهية وصراع عنيف، ويصبح آلًة خبيثة لإلرهاب؛ يقتُل  د إلى تعصُّ ل التشدُّ هنا يتحوَّ

بها َمن يشاء، وقتما يشاء، وأينما يشاء.

د  كيف يخدم الفكر الُمتشدِّ
آلة اإلرهاب؟

 الحسين أخدوش
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تأويالت فاسدة
ة منذ قرون طويلة مَضت،  بًة وممتدَّ د متشعِّ وإذا كانت جذوُر هذا التشدُّ
د هذا النهَج املنحرف؛ إذ  فإنَّ القرن املاضي شهد ظهور حركات جتسِّ
التكفير يف وجه املجتمع، وارتكبت جرائَم قتل وتخريب  رفَعت سالَح 
غير  وُحَجج  فاسدة،  تأويالت  على  معتمدًة  األبرياء،  حقِّ  يف  وتدمير 
ي جماعاِت  تُغذِّ أفكارها  زالت  وما  غير صحيحة.  وبراهنَي  منطقية، 
لها.  أساسّيًا  مرجًعا  وتَُعدُّ  العالم،  أرجاء  يف  حالّيًا  املنتشرةَ  اإلرهاب 
رون  مفكِّ قادها  التي  اإلصالحية  التنويرية  احلركات  انحسار  ولعلَّ 
إصالحيون، من األسباب التي أدَّت إلى بروز هذه احلركات، وإقحام 

تأويالتها املنحرفة يف الشؤون السياسية.
رو هذه التيارات أفكاًرا خِطرة، لشحذ الفكر املتطرف  ج ُمنظِّ وقد روَّ
العربي  العاملني  تُنازعها يف  التي  األخرى  الفكرية  احملاوالت  وجه  يف 
خصومهم.  وتكفير  املنفتح،  املجتمع  فكرة  مهاجمة  مثل:  واإلسالمي، 

انتقل  للُعنف،  ين إلى تنظير فكري  للدِّ د  التأويُل املتشدِّ وأفضى 
فيما بعد إلى ممارساٍت واقعية، انتشرت يف أماكَن مختلفة يف 

أرجاء العالم. 
املتطرف يكشف عن قصور منهجي خِطر،  التأويَل  إنَّ 

إضفاء  بهدف  ين؛  الدِّ ثوَب  السياسي  النزاع  ويُلبس 
واعتناقها.  َقبولها  ثم  اآلراء،  تلك  على  الُقدسية 
درجات  أقصى  إلى  املطاف  نهاية  يؤدِّي يف  ما  وهو 

التطرف. ومع األحداث األخيرة التي أُطلق عليها »الربيع 
كثيٌر  شهدتها  التي  األمني  االنفالت  وحالة  العربي«، 

بعُض هذه اجلماعات  العربية، خرجت  الدول  من 
من مخابئها، وسَعت إلى إسقاط األنظمة، وبَْسط 

العراق  يف  والقاعدة  داعش  تنظيَمي  مع  احلاُل  هو  كما  سيطرتها، 
عن  صريح  تعبيٌر  هي  حالّيًا  املنتشرة  اإلرهاب  ظاهرة  لكنَّ  وسوريا. 
إخفاق هذا الفكر احلركي، وإخفاق هذه التأويالت يف حلِّ معِضالت 
ة؛ بل إنها أظهرت ُعنًفا ودماًرا وخراًبا، سرعان  ر احلضاري لألمَّ التأخُّ

ل إلى كابوس مزعج يؤرِّق العالم أجمع.  ما حتوَّ

خطابات متناقضة
َد لم ينجح يف تقدمي منوذج مجتمعي ياُلئم متطلَّبات  إنَّ الفهم املتشدِّ
ق التنميَة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية،  العصر، ويحقِّ
ة  خاء الذي يَِعُد به أتباَعه. وقد بيَّنت األحداُث املستِجدَّ أو النعيم والرَّ
أنه من الصعب على هذا الفكر استيعاُب تناقضاته السياسية والفكرية؛ 
نظًرا للتناقضات التي تعتري خطابه، والتفاوت الواضح بني ما يرفُعه 
قي« الذي  من شعارات، وما ميارُسه يف الواقع. وهو نوٌع من »الوعي الشَّ

ق والتِّيه والتخبُّط.  يؤدِّي إلى التمزُّ
يتَّسم  والذي  اجلماعات،  هذه  تعيُشه  الذي  الواقع  من  وانطالًقا 
آفة  إن  القول:  ميكن  األهداف؛  وضوح  وعدم  يبة،  والرِّ بالغموض 
الواقعية،  الِّ على عدم  الدَّ الفعل  ردِّ  من  نوٌع  يني هي  الدِّ التطرف 
املتطرفة  التيارات  تستغلُّه  ما  وهو  التسامح.  وغياب 
لترويج فهمها القائم على املواالة والتبعية ملنهجها 
الفكري األُحادي التأويل. وتنتهج هذه احلركاُت 
املبدأ النفعي )امليكافيلي( الذي يشير إلى »أن 
عليه  السياسي  ِكيانه  تأسيس  يريد  َمن  كلَّ 
ا  يَُعدَّ املعارضني أشراًرا، ويكون مستعّدً أن 
هم كلَّما سنحت  ألن يدينهم، ويُبرَز شرَّ

الفرصة«.
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الفكر الواحد
دة، يصنعان  إنَّ سيادة الفكر الواحد، واستبداَد القراءة التأويليَّة املتشدِّ
والسياسة،  ين  الدِّ بني  اخللط  وإنَّ  والسلوك،  الفكر  يف  التطرَف 
قراءة  إلى  أخيًرا  ينتهي  سياسية،  مآرَب  لتحقيق  ين  الدِّ واستغالَل 
تقتل  التي  اجلماعات  لظهور  الباَب  ويفتح  للشريعة،  فكرية  سياسية 
ُر حتت شعارات دينية، ورموز تاريخية، واعتبارات قومية، وتغرس  وتدمِّ
ًنا  متضمِّ تُنتجه،  الذي  يني  الدِّ اخلطاب  بنية  يف  اإلرهاب  هذا  جذوَر 
والواقع  الفكر  على  االستحواذ  إلى  تسعى  التي  األُحادية،  تأويالِتها 

ا يُفضي بها إلى العنف واإلرهاب.  والثقافة والسياسة، ممَّ
ًعا، وسيلًة إلى دفع احلركات  وغالًبا ما يتخذ التطرُف خطاًبا تأويلّيًا ُمتنطِّ
ثنائيات  على  يعتمد  عنيف،  داللي  ُمعجم  استخدام  إلى  واجلماعات 
وغير  ينية  الدِّ وعواطفهم  رَغباتهم  َوفَق  أتباعها،  لدى  التطرَف  ي  تُغذِّ
م الناس إلى أتباع وخصوم، وإلى مؤمنني  ينية. وهذه الثنائيات تُقسِّ الدِّ
ار. ويكشف هذا التقسيُم عن ِسمات خطاب هذه اجلماعات؛ فتارًة  وكفَّ
تصف فئًة منها بأوصاف األتقياء الصاحلني، وتارًة أُخرى ترمي هذه 
أو  رأيه  الفاسدين؛ ألنها خالَفته يف  الطاحلني  نفَسها بأوصاف  الفئَة 
الرأي  يف  يوافقها  َمن  أن  اجلماعات  هؤالء  لدى  فالقانون  هاته.  توجُّ

لون، وَمن يخالفها فهم كفرة فاسقون. والفكر فهم مؤمنون مبجَّ

د ال ديَن له  التشدُّ
أن  تأكيد  من  بدَّ  ال  باإلرهاب،  وَعالقته  التطرف  عن  احلديث  مع 
التطرف ال يختصُّ بديٍن أو عقيدة أو ِملَّة؛ بل هو ُمنتشر بني أتباع كلِّ 
اجلامدة  القراءةَ  وتعني  باألصولية،  يعبِّرون عنه  الغرب  األديان، ففي 
الغربية  املجتمعات  وقد ظهرت يف  سة،  املقدَّ للكتب  املوضوعية  وغيَر 
األفكاُر  مفاهيمها  يف  اختلطت  متطرفة  ميينية  وجماعات  أحزاٌب 
اجلرائم  آالف  إلى  التقاريُر  وتشير  والسياسية.  والدينية  العنصرية 
اإلرهابية التي قام بها غيُر املسلمني؛ بل إنَّ املسلمني أيًضا اكتَووا بنار 
التطرف واإلرهاب، وسالت دماؤهم وتبعثرت أشالؤهم. ولعلَّ حادث 
مدينة »كرايست تشيرش« جنوبيَّ نيوزيلندا، الذي استهدف مسجَدين 
يف أثناء صالة اجلمعة، وأودى بحياة 49 من املسلمني، هو أحُد مناذج 
هذا التطرف العنيف، فقد أعلنت رئيسُة الوزراء النيوزيلندية آنذاك، 

ذ الهجوم إرهابي متطرف مييني عنيف.  جاسيندا أرديرن، أنَّ منفِّ
التي  الدوافَع  يولِّد  امة؛ ألنه  قوة هدَّ التطرف عموًما هو  وإنَّ خطاب 
نستطيع  ال  لذا  والتخريب.  والتدمير  القتل  وتستبيُح  اإلرهاب،  تزيِّن 
بأفكار  املتشبِّع  املتطرف  يُلحَقه  أن  ميكن  الذي  رر  الضَّ حجم  َع  توقُّ
د، يسعى األتباُع  العنف بخصومه. ويف ظلِّ هذا التفسير الفكري املتشدِّ
ر نُصرة  للعمل َوفَق شعار »انُصر أخاك مهما كان ظاملـًا«، فَدوًما تُفسَّ

املتطرفني بعِضهم لبعٍض بشعارات دينية وقومية وسياسية. 
وَوفًقا لهذا التحليل، نستطيع القول: إنَّ املفاهيم واألفكار التأويليَّة التي 
يطنة(  َست لها بعُض الرؤى املتطرفة، هي املسؤولُة عن حالة )الشَّ أسَّ
واإلدانة املـُريعة للطبيعة اإلنسانية املنتشرة يف سياقاتنا الدينية، وهي 
ذاتها الرؤى التي تدفع اجلماعاِت الدينيَة لتأكيد أن التغيير السياسي 
واجٌب ديني، حتى لو استُخدَمت فيه القوةُ املفرطة. وتَُعدُّ مناذج داعش، 
وجبهة النصرة، وبوكو حرام، أمثلًة واقعية، ودلياًل عملّيًا على خدمة 
الدفاع عن  ة  ارتُكبَت جرائُم بشعة بحجَّ التطرف آللة اإلرهابي، فقد 

اإلسالم وتطبيق الشريعة.

لة القول  محصِّ
العسكرية واألمنية يف محاربة اإلرهاب،  اآللة  العالُم استخداَم  ب  جرَّ
إال أنها لم تُفلح يف القضاء عليه، واجتثاثه من أصوله. وتشير التقاريُر 
األمنية إلى زيادة ظاهرة اإلرهاب يف السنوات األخيرة زيادًة مخيفة، 
املَرض.  وليس  العَرض  يعالج  العالم  أن  تأكيد  إلى  يدفُعنا  ا  وهذا ممَّ
ويتطلَّب  األشدُّ خطًرا،  اآلفة  هو  د  التشدُّ لكنَّ  خِطرة،  آفٌة  فاإلرهاب 
املجتمع؛  مؤسسات  جميُع  فيها  تشترك  ملكافحته،  قوية  ُخطًطا 
اخلاص،  والِقطاع  املدني،  املجتمع  مات  ومنظَّ واإلعالمية،  التعليمية، 
هذه  مواجهة  يف  الدولة  جهود  مع  اجلهوُد  هذه  وتتكامل  واألسرة. 
فكر  ذاتية جتاه  دفاع  بخطوط  اجلديدة  األجيال  الظاهرة، وحتصني 
د والتطرف، ونشر املفاهيم الدينية الصحيحة، التي تدعو إلى  التشدُّ

احملبَّة والسالم والتعايش مع اآلخر. 
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تحليل صحيفة “ثبات”
صوت تنظيم القاعدة اإلرهابي

دراسُة موارد القوة الناعمة للتنظيمات اإلرهابية وحتليلُها، ومنها اإلصداراُت اإلعالمية؛ يُسهمان إسهاًما كبيًرا يف فهم 
اخُلَطط  لَوْضع  تغيُّرات.  من  عليها  يطرأ  وما  فيها،  والضعف  القوة  مواطن  وتتبُِّع  التنظيمات،  لهذه  الفكرية  التوجهات 
والبرامج الالزمة ملواجهتها، وتقويض انتشارها على مستوى الفكر واخلطاب. واستكماًل لتحليل هذه اإلصدارات، بدًءا من 
حتليل »صحيفة النبأ« الداعشية يف الربع األخير من عام 2020م، تتناول هذه الدراسُة املختصرة حتليَل »صحيفة ثبات« 

ة الزمنية نفسها. التابعة لتنظيم القاعدة، يف املدَّ

 د. فالح الرويلي

 باحث مختص في قضايا التطرف، البحرين.
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النشأة والمحتوى
صحيفة »ثبات« هي صحيفة أسبوعية، تُصدرها وكالة ثبات اإلخبارية، 
ة بها،  اململوكة لتنظيم القاعدة، وتنشرها يف املواقع اإللكترونية اخلاصَّ
يراوح عدد صَفحاتها بني 8 و10 صَفحات، وهي حديثة اإلصدار؛ فقد 

ظهر العدُد األول منها يف أكتوبر 2020م. 

وجرى حتليل )10( أعداد صدرت يف األشهر الثالثة األخيرة من عام 
2020م. واشتملت جميُع األعداد على صوٍر وتصاميَم )إنفوجرافيك( 
وخرائط، ولكن بعدد أقلَّ من »صحيفة النبأ« الداعشية، إضافة إلى أنَّ 

التصميم الداخلي للصحيفة لم يكن مبستوى جودة »النبأ«.

وتشتمل الصحيفة على أبواب داخلية ثابتة، منها: 

ذها  �� نفَّ التي  القتالية  العمليات  أخباَر  يتناول  األحداث:  أبرز 
ول، ويستغرق هذا الباُب نصف  التنظيُم يف مختِلف املناطق والدُّ

موضوعات الصحيفة.

القتلى،  �� عن  عسكريًة  وإحصاءاٍت  أرقاًما  يورد  إحصاءات: 
ذها  خة، والهَجمات التي ينفِّ واملصابني، والغنائم، والسيارات املفخَّ

التنظيُم على احلواجز والقواعد العسكرية والقرى.

إضاءات: يهتمُّ بالدفاع عن التنظيم وعقيدته الفكرية، ويُبرز بعَض  ��
رين وقادة عسكريني. الشخصيات األساسية من منظِّ

خرائط: يوضح مناطَق الصراع التي ينتشر فيها التنظيم، وتوزيع  ��
النفوذ فيها.

نظام التحميل والتخزين
للمجلة نظاُم حتميل وحفظ للبيانات محدث على ِملفِّ PDF، إضافًة 
إلى ملف مضغوط، ولها ما ل يقلُّ عن عَشرة روابط؛ لتسهيل حتميلها 
الجتماعي،  التواصل  برامج  عبر  سيَّما  ول  وانتشارها،  وتناقلها 

والهواتف الذكية.

البصمة اإلعالمية
تنظيَمي  سيَّما  ول  اإلرهابية،  التنظيمات  بني  الفروق  مالحظُة  ميكن 
اإلعالمية  املوادِّ  مضامني  بصمة  حتليل  بواسطة  وداعش،  القاعدة 
املعبِّرة عنهما، وعلى سبيل املثال: بعد حتليل صحيفَتي »النبأ« و»ثبات« 

ة نفسها ياُلحظ اآلتي:  يف املدَّ
دعُم تنظيم القاعدة مقاطعَة املنتجات الفرنسية بعد تصريحات  ��

ها  الرئيس الفرنسي ماكرون، يف حني انتقَدها تنظيُم داعش، وعدَّ
تخاذًل يف نصرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  
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مجالت  �� يف  الشعبية  املنَجزات  ببعض  القاعدة  تنظيُم  احتفى 
ة، يف حني ل يقبُل تنظيم داعش ذلك مطلًقا.  التعليم والصحَّ

فيها؛  �� يعيش  التي  املجتمعات  مع  نسبّيًا  القاعدة  تنظيُم  يتماهى 
داعش  تنظيُم  يتماهى  أكثر مما  على حاضنة شعبية،  للحصول 

الذي يسعى إلى إزالة ما سبقه متاًما.

يتجاوز يف  اإلعالمية  املضامني  أنَّ حتليل بصمة  إلى  اإلشارة  وجتُدر 
ُعمًقا  أكثر  أمور  إلى  املباِشرة،  الفكرية  العقيدة  رسالة  كثيرة  أحيان 
وتركيًبا. ويف محاولٍة لتفكيك تلك البصمة وجتزئتها، ُحلِّلت املضامنُي 
املدنية، ولغة اخلطاب، وكذلك احملتوى الُعنفي يف صحيفة »ثبات« على 

النحو اآلتي:

  احملتويات املدنية 
حجــُم املضامــني ذات الطبيعــة املدنيــة قليــٌل نســبّيًا يف جميــع األعــداد 
مــن  خلــت  األعــداد  أنَّ  التحليــل  كشــف  وقــد  للدراســة،  اخلاضعــة 

املضامــني اآلتيــة:

اجلوانب الزراعية. ▪

اجلوانب الصناعية. ▪

اخِلْدمات البلدية. ▪

الرعاية الصحية. ▪

اهتماًمــا  بهــا  ــت  اهتمَّ أخــرى  مضامــنَي  األعــداُد  تناولــت  حــني  يف 
وهــي:  متفاوًتــا، 

احلياة الجتماعية اليومية: عدد واحد. ▪

دعم أنشطة التربية والتعليم: عدد واحد. ▪

اجلانب التجاري: عدد واحد. ▪

فرض النظام والقانون: عددان. ▪

مشاهد الدمار والضحايا املدنيني: عددان. ▪

مثل  ▪ التقليدية،  الدينية  األنشطة  تُظهر  التي  الدينية  اجلوانب 
الصالة وقراءة القرآن، أو املواعظ: تسعة أعداد.

  لغة اخلطاب
تنوَّعت لغُة اخلطاب يف هذه األعداد بني ثالثة مستويات هي:

عن  ▪ بالدفاع  ت  واهتمَّ األعداد،  بعض  يف  ظهرت  دفاعية:  لغة 
عقائد التنظيم، على سبيل املثال: نُشر مقال مقتَضب يف العدد 
الدفاع  ة؟(، يحاول  األمَّ ابتعدت عن  القاعدة  بعنوان: )هل  األول 
تأييد  وكسب  املناطق،  بعض  من  انسحابه  وعن  التنظيم  عن 

اجلماهير له.
لغة كراهية: هي األكثر حضوًرا يف جميع األعداد، مبا حتتويه من  ▪

رغبة يف تغيير العالم، والتشديد على ما يُطِلق عليه التنظيم اسَم 
العدوِّ القريب والعدوِّ البعيد، علًما أنَّ أكثر من نصف الصحيفة 
مختصٌّ بالعمليات العنيفة والقتالية. وياُلَحظ أنَّ تنظيم القاعدة 
ة يف تعامله مع تنظيم داعش من تعامل األخير معه؛ إذ  أخفُّ حدَّ
ة، مع اإلشارة إلى خروج داعش  ل يصُل إلى خطاب التكفير والردَّ

، وانتقاد بعض أساليبه وجرائمه. على اجلهاد احلقِّ
وارتبط  ▪ األعداد،  بعض  يف  اخلطاب  هذا  ظهر  اعتزازية:  لغة 

بالشخصيات  والحتفاء  اإلرهابية،  العمليات  بتنفيذ  الغالب  يف 
القيادية يف بعض احلركات ومتجيدها، مثل املاُلَّ عمر زعيم حركة 

رقاوي.  طالبان، وأبو مصعب الزَّ

  الزمان واملكان
الزمان: ترتبط موضوعاُت العمليات القتالية والعسكرية بأحداث  ▪

املوضوعاُت  وتبقى  الصَفحات،  نصف  على  وتنتشر  األسبوع، 
زمنية  ة  مرتبطة مبدَّ غيَر  األخيرة  األربع  الصَفحات  األخرى يف 

ة.   دة، وإمنا مبوضوعات تاريخية أو مقالت عامَّ محدَّ
د يف الغالب،  ▪ املكان: تظهر أسماءُ املناطق يف نطاق جغرايف محدَّ

واملناطُق األكثر ظهوًرا يف هذه الصَفحات هي: اليمن، والصومال، 
ومالي، وأفغانستان، وباكستان.

  احملتويات احلربية
والتدريبات  الستعدادات  مثل:  والعسكرية،  القتالية  األعماَل  تشمل 
ات، والتشكيالت  العسكرية مبختِلف أنواعها، ومشاهد األسلحة واملَعدَّ

خطاب الفخر واالعتزاز اللغة االنسحابية لغة الكراهية

اللغة املستخدمة يف اخلطاب
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وغير  املباشرة  القتالية  والعمليات  الشتباكات  ثم  واجلنود،  القتالية 
املباشرة، والغنائم والقتلى واألسرى، وميكن تفصيلُها على النحو اآلتي 

يف األعداد اخلاضعة للدراسة:  
املقاتلون: ظهرت صوُر مقاتلنَي ذكوٍر يف جميع األعداد، ومعظُمهم  ▪

ملثَّمون. 
احلركات  ▪ قتلى  د  متجِّ التي  املقالُت  ظهرت  القتلى:  متجيد 

رقاوي،  ن احتُفَي بهم أبو مصعب الزَّ القتالية يف تسعة أعداد، وممَّ
إضافة إلى رموز اإلرهاب العاملي يف أزمنة مختلفة، وهذا على ما 

يبدو جزءٌ من الصراع الفكري بني اجلماعات اإلرهابية نفسها.
العمليـات القتاليـة: ظهـرت العملياُت القتالية ومشـاهد الهَجمات  ▪

املباشـرة، والهجـوم علـى احلواجـز أو املعسـكرات، وتفجيـر اآللت 
أقـلَّ  بدرجـة  وظهـرت  األعـداد.  جميـع  يف  وغيرهـا،  عـات  واملدرَّ
العمليـاُت غيـر املباشـرة مثـل الهَجمـات الصاروخيـة أو الكمائـن 
خـات. وأظهـر التحليـُل أنَّ أغلب احملتويات العنيفة  واأللغـام واملفخَّ
وعمليـات  والشـتباكات  واحلربيـة  القتاليـة  بالعمليـات  ترتبـط 

حتريـر املناطـق.
هي  ▪ األعداد  يف  الظاهرة  األسلحة  معظم  والَعتاد:  األسلحة 

مع  املباشرة،  الهَجمات  يف  تُستخَدم  وشخصية،  خفيفة  أسلحٌة 
ظهور آلت وسيارات دفع رباعي.

اإلثخان والقتلى: ظهرت مشاهُد جثث القتلى يف جميع األعداد،  ▪
ات واآللت التي استولى  وبدرجة أقلَّ ظهرت الغنائُم؛ وتضمُّ املَعدَّ

عليها التنظيم.
أيٌّ من عمليات الغتيال يف جميع  ▪ لم تظهر  عمليات االغتيال: 

األعداد.
جميع  ▪ يف  تخريب  عمليات  أيُّ  تظهر  لم  التخريب:  عمليات 

يُظهر  الذي  داعش،  تنظيم  عن  متاًما  يختلف  ما  وهو  األعداد، 

عمليات التخريب يف املناطق التي ينَشط فيها، على أنها منَجزات 
عسكرية، حتى تخريُب بيوت املدنيني ومزارعهم.

الُعنف الفردي: ظهر التحريُض على العنف الفردي، أو ما يُطلَق  ▪
عليه عمليات )الذئاب املنفردة( يف عددين، يف سياق التحريض 

على الدولة الفرنسية بعد أزمة الرسوم املسيئة.

نتائج الدراسة
انتهت الدراسُة إلى أنَّ مضامني الُعنف واحلرب هي املضامنُي األكثر 
تنظيم  عن  التفاصيل  يف  اختالٍف  مع  ثبات«،  »صحيفة  يف  حضوًرا 
التخريب  عمليات  عن  بنفسه  ينأى  القاعدة  تنظيم  فإنَّ  داعش؛ 
م عقيدًة فكرية ألطَف  والغتيالت أو إظهار اإلعدامات، ويحاول أن يقدِّ
مها،  من تنظيم داعش، حتى إنه ينتقد ممارسات داعش الوحشية ويجرِّ
ها خروًجا عن املنهج القتالي. وكشفت الدراسُة أيًضا أنَّ تنظيم  ويَعدُّ
قطاع  مثل:  املدنية،  الِقطاعات  اإلجنازات يف  ببعض  يحتفي  القاعدة 
التعليم، وتوزيع الزكاة على احملتاجني، وشارك بعُض قياديي التنظيم يف 
املظاهرات الشعبية التي خرجت لنصرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
ر نفَسه تنظيًما قريًبا من  )العدد الثاني(. ولعلَّ التنظيم يحاول أن يصوِّ
م احتياجاته. ولهذا، فإنَّ املضامني املدنية يف »صحيفة  املجتمع، ويتفهَّ

ثبات« أكثر حضوًرا من »صحيفة النبأ«.

ة  احلدَّ تقلُّ  داعش،  تنظيم  مع  الفكري  القاعدة  تنظيم  صراع  ويف 
من  تقترُب  اللغة  إن  بل  التكفير،  إلى  يصُل  ول  القاعدة،  خطاب  يف 
العتاب يف بعض األحيان، مع إظهار صور قتلى من داعش يف العددين 
الثامن والعاشر، بعد اشتباكات وقعت بينهما يف مناطَق بإفريقيا. يف 
القاعدة  تنظيم  وصَف  فقد  ؛  احلادَّ األسلوب  داعش  يستخدم  حني 
ين«. ويبدو أن هذا الصراع يحتدم بينهما مع مرور  »بالُقطعان، واملرتدِّ
دان يف الفضاء نفسه. وإنَّ مسار األحداث يحتاج  الوقت، كونهما يتمدَّ
ة لإلصدارات، ودراسة متأنِّية من أجل فهٍم أعمَق  إلى متابعة مستمرَّ

للمآلت املستقبلية. 
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 د. منصور بن سعيد القرني

ين اإلسالمي،  ، ينطلق من الثوابت الشرعية للدِّ املناصحة مفهوٌم شرعيٌّ
وهي ليست بدًعا من القول؛ بل هي مفهوٌم يستند إلى توجيه رباني، 

تدلُّ عليه النصوص الشرعية والتوجيهات النبوية الفعلية والقولية.

َخلََص  نَصَح:  ومعنى  نَصَح،  الفعل  من  مشتقة  اللغة:  يف  فالنصيحة 
وأصلح، يقال: نََصَح الرجُل ثوبَه إذا خاطه، فشبَّهوا فعَل الناصح فيما 

اه من صالح املنصوح له مبا يفعل راقُع الثوب عندما يسدُّ اخللل،  يتحرَّ
ون اخللل، وإذا لم يُنَصح الناس بقي خرٌق يف املجتمع.  فالناصحون يسدُّ
اخلير  إرادة  هي  جملٍة  عن  بها  يعبَّر  كلمة  النصيحة  األثير:  ابُن  قال 
للمنصوح له. فإذا كنَت ناصًحا للناس، فأنَت تريد لهم اخلير، وإذا كنَت 

ال تنَصُح الناس، فأنَت ال تريد للناس خيًرا.

 باحث ومهتم بقضايا التطرف وإعادة التأهيل واإلدماج، المملكة العربية السعودية. 

“المناصحة”
إحدى إستراتيجيات إعادة 

ف العنيف التأهيل لفكر التطرُّ

ايا
ض
ق
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وتكمن أهمية املناصحة يف أنها من النصيحة، 
عليها،  قائًما  كلَّه  يَن  الدِّ جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي 
يف  والسالم،  الصالة  عليه  قال  حني  وذلك 
يُن  »الدِّ الداري، رضي اهلل عنه:  حديث متيم 
رها ثالًثا، قلنا: ملـَن؟ قال: »هلل،  النصيحة«، وكرَّ
تهم«. ة املسلمني، وعامَّ ولكتابه، ولرسوله، وألئمَّ

منهٌج  أنها  املناصحة،  دالالت  يف  جند  لذا، 
سديد، وأسلوٌب مثالي؛ بل وسيلة فاعلة، ثبتت 
لف  السَّ طريقة  فهي  وحديًثا،  قدمًيا  بالواقع 
اخلليفُة  دها  جسَّ الفنت،  مواجهة  يف  الصالح 
بغى  فيَمن  عنه،  اهلل  رضي  عثمان  الراشد 
أبي  بن  عليُّ  املؤمنني  أميُر  دها  وجسَّ عليه، 
اهلل  رسول  عمِّ  وابُن  عنه،  اهلل  رضي  طالب 
مع  حوارهما  يف  عباس،  بُن  اهلل  عبد  ملسو هيلع هللا ىلص 
األنبياء  ة  مهمَّ من  جزءٌ  فهي  ولذا  اخلوارج، 
اهلل  نبيُّ  فهذا  اهلل.  إلى  الدعوة  يف  والرسل 
نوح عليه السالم، يقول لقومه: ﴿َولَِكّنِ رَُسوٌل 
ْنَصُح 

َ
َوأ َرّبِ  رَِساالِت  َبّلُِغُكْم 

ُ
أ الَْعالَِمنَي  َرّبِ  ِمْن 

على  سار  وقد   .]62-61 ]األعراف:  لَُكْم﴾ 
طريقة نوح عليه السالم، يف بذل النصيحة َمن 
جاء بعَده من الرسل، منهم نبيُّ اهلل هود عليه 
نَاِصٌح  لَُكْم  َنا 

َ
﴿َوأ لقومه:  قال  الذي  السالم، 

اهلل  نبيُّ  أيًضا  وقالها   .]68 ]األعراف:  ِمنٌي﴾ 
َ
أ

َوَلِٰكن  لَُكْم  السالم: ﴿َونََصْحُت  عليه  صالح 
الَّ ُتِبُّوَن انلَّاِصِحنَي﴾ ]األعراف: 79[، كما قالها 
رَِسااَلِت  ْبلَْغُتُكْم 

َ
أ السالم: ﴿لََقْد  عليه  شعيٌب 

َرّبِ َونََصْحُت لَُكْم﴾ ]األعراف: 93[.
وقد أخذ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص البيعة من أصحابه ببذل 
اهلل عبد  بن  جريُر  قال  للمسلمني،   النصح 

عليه  اهلل،  رسوَل  »بايعُت  عنه:  اهلل  رضي 
وإيتاء  الصالة،  إقام  على  والسالم،  الصالة 
الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم«. وشهد الصحابُة 
لقومه،  ربِّه، ونصح  بلَّغ رسالة  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي 
يقول جابُر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، إن 
يعني  قال،  السالم  الصالة  عليه  اهلل  رسول 
أنتم  فما  عني،  مسؤولون  »وأنتم  ألصحابه: 

يت  وأدَّ بلَّغت  قد  أنك  نشهد  قالوا:  قائلون؟ 
ونَصْحت«.

»تكنيكي«  أسلوٌب  املناصحة  فإنَّ  هذا،  وعلى 
، يسعى إلى تعديل األفكار اخلاطئة يف  فكريٌّ
ذوو  بها  يُقنَع  التي  الشرعية،  القضايا  فهم 
هذا  ويستخدم  املتطرفة.  املنحرفة  األفكار 
والنفسية  الشرعية  الكفاءة  ذوو  األسلوَب 
واملناقشة  الهادئ،  باحلوار  واالجتماعية، 
البنَّاءة، واملوعظة احلسنة، بهدف بناء مفاهيَم 
إلى  تستند  للمستهَدفني،  صحيحة  شرعية 

منهج الوسطية واالعتدال.
إلى  وإعذاٌر  مة،  للذِّ إبراءٌ  فيها  املناصحة  إنَّ 
املتطرف الفكري، وإقامة احلجة عليه، ومنحه 
فرصة لولوج باب التوبة واألوبة والرجوع إلى 
اهلل. والباعُث على األخذ بهذا املخَرج العظيم 
العنيف،  التطرف  يف  املتورِّطة  الفئة  تلك  مع 
املتطرفة  ملعتقداتهم  والتصحيح  البياُن  هو 
على  أنهم  اعتقاِدهم  سيَّما  وال  الضاللية، 
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، ويسَعون يف نصرة اإلسالم واملسلمني.  احلقِّ
بهات،  ولذلك، يف هذا االجتاه، تُكشف لهم الشُّ
يعتمد  واضح  مبنهج  ة،  احُلجَّ عليهم  وتُقام 
النصوَص واملقاصَد، وفقه املصالح واملفاسد.

يف  اإلستراتيجي  األسلوب  أو  النهُج  وهذا 
التعديل الفكري، له أهميَّته وأثره يف إصالح 
َمن ضلَّ وانحرف فكرّيًا، ذلك أنه يتعامل مع 
باطنة،  صورًة  غالبه  يف  ميثِّل  والفكر  الفكر، 
يُستدلُّ عليها بالظواهر، ويُتعامل معها بكشف 
به، وتأصيل املسائل، وإيضاح احلق، ومع  الشُّ
م وحتوُّل فكري لبعض  ذلك فقد ال يحصل تقدُّ

فكلُّ  املناصحة،  يَعيُب  ال  وهذا  الفئة!  هذه 
جهد إنساني ال يخلو من املواقف االستثنائية، 
يف  الفكري  التعديل  فنيات  أنَّ  إلى  إضافة 
املناصحة تعتمد على الشبهات والقضايا التي 
ال  وقد  التطرف،  يف  املتورِّطني  لدى  تُرَصد 
يزعمون  أنهم  أو  لديهم،  املعتَقد  متثِّل حقيقة 
االستفادة من باب املخادعة والكذب، وإظهار 
جُترى  اإلسالم  شريعة  ويف  الباطن،  خالف 

األحكام على الظواهر.
الذي  املناصحة  فنَّ  فإنَّ  ذلك،  على  وبناًء 
تأثيًرا يف  الزاوية، والعنصر األكثر  يُعدُّ حجَر 

إلى  يستند  الفكري،  التعديل  إستراتيجيات 
املنطلقات الشرعية، من الكتاب والسنَّة وآثار 
البحث عن  إلى  السلف الصالح، وهو يسعى 
واستظهارها،  االنحرافية  الفكرية  اجلذور 
استناًدا  شرعي،  علمي  بأسلوب  لتفنيدها 
إلى ما جاء يف الوحيني، وذلك بتدخل علماء 
الشريعة يف احلوار والنقاش مع الفئة املتورِّطة 
املعتقدات  وتصحيح  العنيف،  التطرف  يف 
بسبب  بها،  ويؤمنون  يعتنقونها  التي  الدينية 
على  والعمل  لها،  واملغلوط  اخلاطئ  فهمهم 
إقناعهم بأن املسوِّغ الديني أو الشرعي الذي 
ينمُّ  وأنه  وفاسد،  غير صحيح  إليه  استندوا 

عن فهٍم مغلوط لإلسالم وأهدافه السامية.
ولذلك، فإنَّ ما مُييِّز هذا األسلوب، أنه مينح 
التعبير عن  الفئة املتطرفة فكرّيًا فرصَة  هذه 
فيها  لديهم  التي  واحلياتية  الشرعية  القضايا 
شكوٌك أو ضبابية، وكذلك كل الدالالت النصية 
التي تستند إليها، فتُناَقش كلُّ قضية على ِحدة، 
نقاًل وعقاًل، بكلِّ شفافية، يف جوٍّ من اإلشفاق 
إلى  الوصول  حتى  اإلصالح،  يف  والرغبة 
َجالء احلقيقة وتنقيتها من األفكار املشبوهة، 

وي.  والعودة بها إلى الفكر السَّ
تصحيح  إلى  تهدف  املناصحة  فإنَّ  ولهذا، 
األفكار، وردِّ الشبهات الدينية التي يقع فيها 
باستخدام  والعنف،  التطرف  يف  املتورِّطون 
املناصحة  ألنَّ  املناصحة؛  فنِّ  أو  النصيحة 
هي األبلغ أثًرا يف النفس، وتُشِعر املتطرفني 

ة. ة واألبوَّ باحلبِّ والرأفة واألخوَّ
وقـد يكـون مناسـًبا لفـُت النظـر إلـى أن مفهـوم 
النصيحـة ال يختلـف يف املعنـى عـن املناصحـة، 
ثَـمَّ  ومـن  نفسـه،  املعنـى  يـان  يؤدِّ فاملفهومـان 
أن  النـاس  بعـُض  يزعمـه  مـا  فليـس صحيًحـا 
املناصحـة ليـس لهـا َعالقـٌة بالنصيحـة أصـاًل، 
إسـتراتيجيات  يف  يكـون  مـا  أنَّ  وزعمهـم 
يدخـل  ال  دينـي  تأهيـل  مـن  الفكـري  التعديـل 
يف مفهـوم النصيحـة. فهنـاك خلـٌط شـديد بني 
املناصحـُة  أمـا  ِخيـار،  فالنصيحـُة  الكلمتـني؛ 
فهـي إلـزاٌم فكـري، والنصيحـُة تسـمح باجلـدل 
وتبـادل الـرأي، أمـا املناصحـُة فهي إقنـاٌع حتى 
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التفريـق  بـاب  مـن  يأتـي  ذلـك  وكلُّ  النهايـة. 
ـف الـذي ال يسـتند إلـى دليـٍل علمـي أو  املتعسِّ
لغـوي أو دينـي، فـكال املفهومـني يـؤدِّي املعنـى 
ـق  نفسـه؛ إرشـاًدا أو توجيًهـا أو هدايـًة، ويحقِّ

نفَسـها. النتيجـة  النهايـة  يف 

مفهوم  أن  جند  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الفكري،  التأهيل  بحقيقة  ارتبَط  املناصحة 
اللفظ  هذا  استخداُم  الشائع  من  وأصبح 
والسلوك  التطرف  فكر  تعديل  على  للداللة 
العنيف، وهو ما لم يحَظ به أيُّ مفهوم آخر من 
له. وال ضيَر يف ذلك؛  املرادفة  املفاهيم  تلك 
التي  باملفاهيم  وليست  بالنتيجة،  العبرة  ألن 
مدلوالتها،  يف  أو  منها،  كثير  يف  اخللُط  يقع 
أو يف مراميها. فاملناصحُة هي: حديٌث يدور 
فيها  تُستَجلى  ومنصوح(  )ناصح  طرفني  بني 
م فيها الناصُح  احلقائُق الشرعية، بحيث يقدِّ
األدلَة والبراهني من النصوص الشرعية، على 

فكٍر  من  املنصوح  يعتنقه  ما  وفساد  بطالن 
وتفنيد  وسماحته،  اإلسالم  وسطيَة  يخالف 
يف  عليها  يعتمد  التي  األدلَّة  أو  الشبهات 
معتقده، دومنا إكراه أو تعاٍل من الناصح، مبا 
يؤكِّد للمنصوح إرادةَ اخلير له، والرأفة به من 
خطر االنحراف الفكري، وما يترتَّب على ذلك 

من عقوبات دنيوية وأخروية.

ونحن  املناسب،  من  فإنه  االجتاه،  هذا  ويف 
إلى  اإلشارةُ  املناصحة،  مفهوم  عن  ث  نتحدَّ
ر بها املناصحة، وهي  بعض املفاهيم التي تُفسَّ
إحدى  تكون  قد  ولكنَّها  متاًما،  كذلك  ليست 
الطرق التي تُتَّبع يف أثناء التأهيل الديني. ومن 
والبرهان،  والنقاش،  احلوار،  املفاهيم:  تلك 
واإلقناع، وهذه املفاهيم ال تعبِّر عن املناصحة، 
مع  لها؛  أدواٌت  هي  وإمنا  مبعناها،  تأتي  وال 
مالحظة أنَّ مصطلح اإلقناع ليس املقصوُد به 
ى )اإلقناع الَقْسري(، ذلك أنَّ اإلقناع  ما يُسمَّ

الذي مُيارس ضمَن فنيات املناصحة يُعبِّر عن 
واالعتقادات  االجتاهات  يف  التأثيرية  القدرة 
اآلخرين  آراء  يف  تغيير  بإحداث  السلوك،  أو 
وأفكارهم ومعتقداتهم، حتى يكونوا أكثر تقبُّاًل 
لوجهة النظر نحو رأي مستهَدف يف موضوع 
مقبولة  بأدلَّة  احلقائق  بعرض  وذلك  د،  محدَّ
أساليب  من  املفهوم  بهذا  واإلقناُع  وواضحة. 
دينية  نصيَّة  دالئل  من  انطلق  إذا  املناصحة، 
عن  فيختلف  الَقْسري  اإلقناُع  أما  شرعية. 
بالقوة  فكري  تغيير  إحداث  عملية  فهو  ذلك، 
يُستخَدم  إذ  الدماغ؛  غسل  بهدف  والترهيب، 
جتاه  أو  االستخبارية،  العمليات  يف  غالًبا 
أسرى احلرب، كما فعل الصينيون يف أسرى 
إقناع  حالة  بوصفها  األمريكيني،  احلرب 
قسري يف سياق عملية تأثير اجتماعي، وهي 
عملية قسرية مبنية على توظيف بارع للمبادئ 
السلوك  حتكم  التي  واالجتماعية  النفسية 

البشري. 
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ْقمي، وتحليل وسائل اإلعالم، ودراسات التطرف والجماعات اإلرهابية، السودان.  خبير في اإلعالم الرَّ

 تمويل اإلرهاب
رة في عصر الُعمالت المشفَّ

رة اهتماًما عاملّيًا كبيًرا مع زيادة قيمتها، واستخدامها على نطاق واسع، ولكن مع ذلك، ظلَّت بعُض  اكتسبت الُعمالت املشفَّ
املواقف احلكومية رافضًة لها، وفرَضت بعُض البلدان، ومنها بلداٌن عربية، حظًرا كاماًل على شراء هذه الُعمالت وامتالكها 
ة من دول عربية عدة راغبٌة يف املخاطرة، واالعتماد على التقنيَّات  ة واخلاصَّ وتداولها. وهناك عدٌد من املؤسسات العامَّ

م استخدامها. اجلديدة، وسرعة االعتراف بهذه الُعمالت، دون انتظار إصدار القوانني التي تنظِّ

 د. عباس مصطفى صادق
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رة ماهية الُعملة المشفَّ
ٌم للعمل وسيًطا يف التبادل املالي،  رة هي أصٌل َرْقمي مصمَّ الُعملة املشفَّ
ْقمي«، املوجود يف  ُت ملكية الُعملة يف »دفتر األستاذ الرَّ ن ِسِجالَّ وتُخزَّ
شكل قاعدة بيانات محوَسبة، مثل البلوك شني Blockchain، ويُطلَق 
للمعامالت  بيانات  قاعدةَ  تُتََّخذ  وهي  الُكتَل«،  »سلسلة  عربّيًا  عليها 
من  باستمرار  كبيرة  قائمة  إدارة  على  بُقدرتها  ومتتاز  ة،  العامَّ املالية 
ُكتاًل Bloks. حتتوي كلُّ كتلة على الطابع الزمني  اة  ت املسمَّ ِجالَّ السِّ
ورابط إلى الكتلة السابقة، وجتري كلُّ هذه العمليات باستخدام تشفير 
معدنية  ُعمالت  إنشاء  م يف  والتحكُّ املعامالت،  ت  لتأمني سجالَّ قوي؛ 

ق من نقل ملكية الُعملة.  إضافية، والتحقُّ
ونعود إلى عام 1983م، حني وضع خبيُر التعمية )التشفير( األمريكي 
ى  رة تسمَّ ًرا ألموال إلكترونية مشفَّ »ديفيد كان« David Kahn، تصوُّ
تصوُّراته  بتنفيذ  قام  1995م،  عام  من  الحق  وقت  ويف   .ecash
املدفوعات من  ر  مبكِّ منٌط  وهو   ،Digicash »ديجيكاش«   باسم 

رة. اإللكترونية املشفَّ
ة على أنها برنامج  وتَُعدُّ ُعملُة »بيتكوين« Bitcoin التي أُصدرت أول مرَّ
رة ال مركزية، قيل إنَّ  مفتوح املصدر يف عام 2009م؛ أوَل عملة مشفَّ
ر املفتَرض »ساتوشي ناكاموتو«، الذي قام بتأليف الكتاب  وراءها املطوِّ
األبيض للبيتكوين، وأنشأ التطبيَق املرجعي األصلي لها ونشره؛ ليكوَن 
جزًءا من التنفيذ، وابتكر أوَل قاعدة بيانات لسلسلة الُكتل. ويف هذه 
ر املفتَرض أوَل من حلَّ مشكلة اإلنفاق املزدِوج  العملية كان هذا املطوِّ
 peer-to-peer »ْقمية، باستخدام شبكة »نظير إلى نظير للُعملة الرَّ
ألن  »ناكاموتو«؛  أنهم  َعوا  ادَّ كثيرين  أنَّ  إلى  هنا  ونشير   .network
أو  الشخُص  يستخدمه  ُمستعار،  اسم  هو  ناكاموتو«  »ساتوشي  اسم 

روا »البيتكوين«. األشخاص الذين طوَّ

رة واإلرهاب  الُعمالت المشفَّ
للُعمالت  اإلرهابيني  استخداُم  هو  اجلانب  هذا  يف  نا  يهمُّ ما  أكثُر 
رة؛ ففي 13 أغسطس 2020م أعلنت ِوزارةُ العدل األمريكية أنَّ  املشفَّ
التبرُّعات  َكت سلسلًة من حَمالت جمع  سلطات مكافحة اإلرهاب فكَّ
من  مصنَّفة  إرهابية  منظمات  ثالث  تُديرها  اإلنترنت،  عبر  املتطوِّرة 
َمواطَن ضعفها،  الشبكات  إسقاُط هذه  ويؤكِّد  املتحدة.  الواليات  ِقبَل 
اإلرهاب متويل  ملكافحة  املستقبلية  للمحاوالت  ة  مهمَّ دروًسا   ويتيح 

يف اإلنترنت.
»بيتكوين« منذ  بُعملة  تبرُّعات  ى  تتلقَّ اثنتان من هذه احلَمالت  وكانت 
عام 2019م على األقل، وتتعلَّق احلالُة الثالثة مبوقع مزيَّف على شبكة 
ِقبَل  من   )19 )كوفيد  كورونا  بداية ظهور جائحة  مع  أُنشَئ  اإلنترنت، 
وادَّعى  تركي،  )هاكر(  وقرصان  داعش  لتنظيم  مزعوم  ماليٍّ  وسيٍط 
ات احلماية الشخصية من جائحة كورونا،  ص لبيع ُمَعدَّ املوقع أنه مخصَّ

مثل أقنعة N95 الطبِّية.

مات اإلرهابية املوارَد املالية من مجموعة كثيرة من املصادر  وتستمدُّ املنظَّ
عة القائمة على السيطرة  التقليدية واملستحَدثة، بدًءا من املوارد املوسَّ
اإلقليمية، واالختطاف مقابل ِفًدى، إلى جانب التبرُّعات الصغيرة من 
املؤيِّدين يف جميع أنحاء العالم. وقد قامت اجلماعاُت اإلرهابية بتنويع 

راد على مدى العقود القليلة املاضية. مصادر متويلها باطِّ

ات  عات، مثل ِمنصَّ ع يف جمع التبرُّ يشمل أحُد جوانب هذا التنويع التوسُّ
وحديًثا  االجتماعي،  التواُصل  ووسائل  اإلنترنت،  يف  التقليدية  ع  التبرُّ
دفَع  وقد  الوسائل.  من  وغيرها  رة  املشفَّ ْقمية  الرَّ الُعمالت  بواسطة 
االنتشار العامليُّ لوباء كورونا اجلماعاِت اإلرهابيَة إلى زيادة استخدامها 
فإنَّ  ذلك  ومع  اإلنترنت.  يف  االفتراضية  واألصول  املالية  للِخْدمات 
اجلماعاِت اإلرهابيَة ال تزال واسعَة احليلة، عندما يتعلَّق األمر بجمع 

التبرُّعات يف اإلنترنت.
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ة دراسات مهمَّ
درَست مؤسسُة »راند« األمريكية RAND  إمكانيَة اعتماد اجلماعات 
رة على نطاق أوسع، بالنظر إلى احتياجات  اإلرهابية على الُعمالت املشفَّ
ْقمية وعيوبها املتاحة لها.  هذه اجلماعات، ومزايا تقنيَّات الُعمالت الرَّ
البحث محلَّ اهتمام مجموعة واسعة من  يكوَن هذا  أن  »راند«  وترى 
أصحاب املصلحة، ومنهم ُصنَّاع السياسات املعنيُّون مبكافحة اإلرهاب، 

ْقمية ويستثمرون فيها.  واألشخاُص الذين ينَشطون يف الُعمالت الرَّ

ولي،  وقد أُجريت هذه الدراسُة يف مركز سياسات األمن والدفاع الدَّ
تضَطِلُع  التي   NSRD راند  يف  القومي  األمن  بحوث  لُشعبة  التابع 
األركان  وهيئة  األمريكي،  الدفاع  وزير  ملكتب  وحتليالت  بدراساٍت 
ومشاة  والبحرية  الدفاع  ووكاالت  دة،  املوحَّ املقاتلني  وقيادة  املشتركة، 
األمريكية،  واالستخبارات  األمريكي،  السواحل  وَخَفر  البحرية 

لة. واحلكومات األجنبية احلليفة، واملؤسسات ذات الصِّ

وتذهب الدراسُة أنه نظًرا إلسهام التمويل يف دعم العمليات اإلرهابية، 
ق  تدفُّ بتعقُّب  اخلصوص،  وجه  على  اإلرهاب  مكافحة  جهوُد  تهتمُّ 
ميكن  التي  املالية  املعامالت  ومنع  املصرفية،  احلسابات  يف  األموال 
استخداُمها لدعم الهَجمات واألنشطة اإلرهابية األخرى. ومع ذلك فإنَّ 
جناح ُخطط مكافحة متويل اإلرهاب يف احلدِّ من وصول اإلرهابيني 
إلى الُعمالت الورقية )أي الصادرة عن احلكومة( أثار مخاوَف من أنَّ 
رة  ْقمية املشفَّ املنظماِت اإلرهابيَة قد تزيُد من استخدامها للُعمالت الرَّ

مثل »البيتكوين« لدعم أنشطتها.

الرموز  لتخزين  )بروتوكول(  هي  »البيتكوين«  فإنَّ  »راند«  وبحَسب 
القيمة  َوحدة  اسُم  وهي  آمن،  نحو  على  ونقلها  االفتراضية  النقدية 
ى  املسمَّ العام«  األستاذ  »دفتر  حول  »البيتكوين«  وتدور  النظام.  يف 
»بلوكشني« كما ذكرنا آنًفا، وتقوم بتأمينه شبكُة »نظير إلى نظير« التي 
ب املعامالت على شبكة اإلنترنت، وحتافظ على تاريٍخ كامل من  تتعقَّ

ق منها. املعامالت التي جرى التحقُّ

ع تمويل دون تتبُّ
يف السنوات األخيرة، كثيًرا ما تَنُشر وسائُل اإلعالم تقاريَر وحتقيقاٍت 
مات اإلرهابية أو كثيًرا منها، لديها مصادُر  عميقة؛ تُؤكِّد أن بعض املنظَّ
ْقمية. وهذه املصادُر  الرَّ للتتبُّع من األموال  غير محدودة، وغير قابلة 
السياسات  ُصنَّاع  ويثير  اإلرهاب،  مكافحة  أنشطة  لتقويض  تُستخَدم 
ْقمية  الرَّ للُعمالت  اإلرهابيني  استخدام  بشأن  املخاوف  من  كثيًرا 
تريليوني  رة  املشفَّ للُعملة  السوق  سقف  إجماليُّ  جتاوز  وقد  رة؛  املشفَّ

دوالر أمريكي يف 5 أبريل 2021م.
وَوفَق دراسة مؤسسة »راند«؛ من أجل فهم إمكانية استخدام اإلرهابيني 
رة، من املفيد أواًل النظُر يف كيفية استخدام املنظمات  للُعمالت املشفَّ
اإلرهابية للمال، ثم حتديد االحتياجات والفرص ملثل هذا االستخدام؛ 
إذ إنَّ الدراسة تبحُث يف استخدام املنظمات اإلرهابية للمال يف ثالثة 

أجزاء، هي: التسلُّم، واإلدارة، واإلنفاق.
رة يف متويل اإلرهاب«  ويقول تقرير بعنوان: »استخدام الُعمالت املشفَّ
بواسطة  املعامالت  إنَّ  األموال«:  غسل  مكافحة  »مجلَّة  يف  نُشر 
رة املماثلة؛ ليست دوًما مجهولًة  »البيتكوين« وغيرها من الُعمالت املشفَّ
األدوات  املصدر عدًدا من  الُعمالت مجهولة  ر هذه  توفِّ إذ  يبدو؛  كما 
دة. وعلى الرغم من  لتحديد الُهويَّات الفردية املرتبطة مبعامالت محدَّ
م لإلرهابيني عدًدا من امليزات األمنية،  ات مثل »تيليجرام« تُقدِّ أنَّ ِمنصَّ
غالًبا ما متتدُّ حَمالُت جمع التبرُّعات عبر اإلنترنت إلى القنوات التي 

اخترقها املسؤولون. 
املواقع  عن  فضاًل  القنوات،  هذه  يف  »البيتكوين«  عناوين  نشر  وإنَّ 
على  بالعثور  ثالثة  ألطراٍف  يسمَح  أن  ميكن  املعروفة،  أو  الرسمية 
املعامالت  وحتديًدا  للبلوكشني،  مة  متقدِّ حتليالت  وإجراء  عناوين، 
ة ملراقبة أيِّ نشاط مشبوه؛ وهذا مما يساعُد على الكشف عن  العامَّ

ُهويَّات مالك العنوان، وأصحاب أيِّ حسابات أخرى ذات ِصلة.
تتاجر  التي  االفتراضية  البورصات  من  كثير  تخضُع  هذا  عن  فضاًل 
ومكافحة  األموال  غسل  مكافحة  للوائِح  نها،  وتخزِّ رة  املشفَّ بالُعمالت 
متويل اإلرهاب، مثل: قواعد معرفة عميلك. أو أنها تتطلَّب التسجيل 
FinCEN، على أنها شركاُت خدمة  املالية  إنفاذ اجلرائم  لدى شبكة 
لة،  مالية معتَمدة MSBs. وهذه اللوائُح تُؤثِّر يف جميع البورصات املسجَّ
التي تشمل ُعمالَء مقرُّهم يف الواليات املتحدة، وتشمل جمَع معلومات 

شخصية عن أصحاب احلسابات.

ايا
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داعش المستفيد األكبر
أقلَّ  العالم  البيتكوين  جنوُن  يجعل  »هل  بعنوان:  أُخرى  دراسٌة  وترى 
داعش  تنظيم  أنَّ   :Emerald للنشر  »إميرالد«  نشرتها  أماًنا؟« 
من  تستفيد  التي  اإلجرامية  اإلرهابية  التنظيمات  أكثر  من  اإلرهابي 
النظاُم  هذا  التنظيم:  مؤيِّدي  أحُد  يقول  رة؛  املشفَّ ْقمية  الرَّ الُعمالت 
ر،  ع للتنظيم؛ فإن األمر سهل ميسَّ لديه القدرةُ على زيادة عمليَّات التبرُّ

ونسارع إلى استخدامه يف أقرب وقت.

 Ghost Security غروب«  سكيورتي  »غوست  مجموعُة  ورصَدت 
من  سلسلًة  والقرصنة،  اإلرهاب  مكافحة  يف  صة  املتخصِّ  ،Group
داعش،  لتنظيم  مملوكة  أنها  يُعتَقد  »بيتكوين«،  حملافظ  املعامالت 
دوالر،  مليون  و15.7  دوالر  مليون   4.7 بني  تراوح  مبالَغ  على  حتتوي 
ر. وذكرت  أي ما بني واحٍد إلى ثالثة يف املئة من دخلهم السنوي املقدَّ
املجموعُة لشبكات األخبار أنَّ تنظيم داعش يستخدم »البيتكوين« على 
فيال«  »دويتشه  ذكرت  2015م  عام  ويف  عملياته.  لتمويل  واسع  نطاق 
ت  األملانية: أنَّ محفظة »بيتكوين« واحدة يُعتَقد أنها تخصُّ داعش، تلقَّ

نحو 23 مليون دوالر يف شهر واحد.

شراء  سهولة  مدى  السياق،  هذا  يف  املقلقة  الرئيسة  القضايا  ومن 
للبيتكوين.  اآللي  اف  الصرَّ أجهزة  باستخدام  وحتويلها  »البيتكوين« 
والحظ كلٌّ من »أجنيال إروين« و»جورج ميالد« الباحثني بَوحدة مكافحة 
هذه  استخدام  أنَّ  أستراليا،  يف  بِسدني  »ماكواري«  بجامعة  اإلرهاب 
األجهزة هو ِمنَطقة ضعف؛ بسبب القدرة على حتويل األموال بسرعة 
وسهولة يف أيِّ مكان يف العالم. إذ تسمح هذه األجهزةُ بشراء بيتكوين 

أو  النقد  بطاقة  باستخدام  رة،  املشفَّ الُعمالت  من  وغيرها 
أكتوبر  من   29 إلى  األجهزة  هذه  تاريُخ  ويعود  احلسم. 

 Robocoin »روبوكوين«  جهاُز  أُعلَن  عندما  2013م، 
اف آلي  مبدينة فانكوفر الكندية؛ ليكوَن أوَل جهاز صرَّ

للبيتكوين يف العالم متاح للجمهور.

بالنشاط  الَعالقات  من  نصيبُها  ظهورها،  منذ  لبيتكوين  كان  وقد 
كانت  متها،  قدَّ التي  الُهويَّة  إخفاء  مستوى  زيادة  ومع  اإلجرامي، 
لتجارة  واستُخدَمت   ،Dark Web املظلم  اإلنترنت  ُعملًة مشهورًة يف 

بة األخرى. لَع املهرَّ رات والسِّ املخدِّ

ْقمية تنظيم الُعمالت الرَّ
جنحت  املاليَة  املؤسساِت  أنَّ  و»ميالد«  »إروين«  الباحثان  وأوضَح 
رات الَعلَم األحمر، ومناذج السلوك املشبوه؛  لسنوات يف استخدام مؤشِّ
للكشف عن أنشطة َغْسل األموال ومتويل اإلرهاب، وقاال: إنه من غير 
املشروعة  املعامالت غير  للكشف عن  رات حمراء  توافُر مؤشِّ ح  املرجَّ
ذ  تُنفَّ أنه يف كثير من احلاالت،  إلى  بيتكوين«. مشيَرين  يف »بلوكشني 
ق لتحديد مخاطر غسل  مستوياٌت غير كافية أو غير فاعلة من التحقُّ

األموال أو متويل اإلرهاب.

ة ملستخدمي  وقالت »إروين« أيًضا: مع أن إمكانية تتبُّع املفاتيح العامَّ
املستخدمون  يظلُّ  املعامالت،  تاريخ  على  الَع  االطِّ تُتيح  »البيتكوين« 
مجهولي الُهويَّة، ما لم تكن تلك املعامالُت مصحوبة مبتطلَّبات أخرى 
لتأكيد بيانات الُهوية، مثل عنوان البريد اإللكتروني. وهذا وضٌع يحدُّ 
م معلوماٍت احتياليًة أو  ا إذا كان مستخدم احلساب قدَّ من الكشف عمَّ

غيَر حقيقية.

رة األخرى،  لذلك، فإنه مع استمرار منوِّ »البيتكوين« والُعمالت املشفَّ
رة أكثَر إحلاًحا. فقد َخلََص  تصبُح مسألة تنظيم عمل الُعمالت املشفَّ
ِنقاط  لفهم  عاجلة  خطواٍت  اتخاذ  »ضرورة  إلى  و»ميالد«  »إروين« 
الضعف احملتَملة يف هذه التقنية، قبل أن تصبح وأمثالها، من األساليب 
جميع  املشروعة يف  غير  األموال  الرئيسة يف حتويل 
الفورية  االستجابة  يؤدِّي عدُم  وقد  العالم«،  أنحاء 

إلى كارثة عاملية خِطرة، ال حُتَمد ُعقباها. 
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 محمد العربي

الواقعة  والصراعات  البيئي  والتدهور  املـُناخ  تغيُّر  بني  الَعالقُة  أثارت 
كثيًرا من األسئلة منذ َمطلَع األلفية اجلديدة؛ إذ بدا أن انتشار الصراعات 
ولية واحلروب األهلية والتطرف واإلرهاب، إضافة إلى تفاُقم آثار التغيُّر  الدَّ
م التقني؛ إال  املـُناخي، باتت أهمَّ متغيِّرات املستقبل البشري، إلى جانب التقدُّ
املـُناخ واندالع الصراعات واحلروب ليست َعالقًة يسيرة؛  أن الَعالقة بني تغيُّر 
ق يف إطار مركَّب من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية احمللِّية  بل تتحقَّ
بة  ولية على السواء. ويَُعدُّ التطرُّف العنيف واإلرهاب أحَد أنواع هذه الَعالقة املركَّ والدَّ

بني التغيُّر املـُناخي والعنف السياسي. 

ولي، مصر.  باحث في شؤون األمن الدَّ

ر الُمناخي  التغيُّ
ودعم اإلرهاب

ايا
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بة َعالقة مركَّ
من صراع  إليه  يقوُد  وما  املـُناخي،  التغيُّر  َي  يؤدِّ أن  احلتمي  من  ليس 
د  املؤكَّ أنه من  إلى اندالع اإلرهاب على نحو مباشر، إال  املوارد،  على 
أنه يساعد على ازدهار اجلماعات اإلرهابية يف مناطق الصراعات؛ وال 
وتفاقم  واالقتصادية،  واالجتماعية  املؤسسية  األُطر  تدهور  مع  سيَّما 
 ، ولي يف التعامل مع اآلثار البيئية )كاشتداد احلرِّ اإلخفاق احمللِّي والدَّ
ر، والفيضانات(. وال ريَب أن الدول األكثر ُعرضة  واجلفاف، والتصحُّ
لهذه الظروف، وال سيَّما يف العالم الثالث، هي أيًضا األكثر ُعرضة لعدم 

االستقرار السياسي والعنف واإلرهاب.

وجنوبي  إفريقيا  يف  املزدوج  اخلطَر  هذا  تعاني  التي  البلدان  وبتعقُّب 
آسيا والشرق األوسط، ميكننا القوُل: إن العالم يشهد حزاًما من ازدياد 
إلى  الرامية  ولية  الدَّ احلرارة والعنف، مما يفرض نفَسه على اجلهود 
التغيُّر  ِقيَم األمن اإلنساني، نؤكِّد أن  مكافحة اإلرهاب. وانطالًقا من 
ية  ق األسباب البنيوية املؤدِّ املـُناخي يضاعف تهديدات اإلرهاب؛ إذ يعمِّ
الَعالقة  ِمنَطقة الساحل اإلفريقي منوذًجا لدراسة  إليه، وسنتَّخذ من 

بة بني التدهور البيئي والتطرُّف العنيف.    املركَّ

ر الُمناخي والعنف  التغيُّ
ولي، مع تفاُقم  أصبح التغيُّر املـُناخي على رأس اهتمامات املجتمع الدَّ
القضيُة  هذه  أصبحت  لقد  ولية الحتوائها.  الدَّ اجلهود  وتسارع  آثاره، 
َي األكبر لألجيال احلالية والقادمة. ومع أن هذه اآلثاَر تصيُب  التحدِّ
معظم مناطق األرض، بأمناط مختلفة تُفضي إلى الضغط على املوارد 
أكثَر ُعرضة  ة  الفقيرة والهشَّ الدوُل  ان، تبقى  يف ظلِّ زيادة عدد السكَّ
الدراسات  بعُض  وتذهب  احلراري.  االحتباس  عن  الناجتة  لآلثار 
العنف  ومستويات  األرض  حرارة  ارتفاع  بني  َرْقمية  َعالقة  وجود  إلى 

السياسي؛ فزيادة احلرارة بنسبة 0.5 درجة مئوية يف البيئة احمللِّية قد 
يُضاعف أخطار عدم االستقرار بنسبة 10 إلى %20. 

ويف ظلِّ أسباب ثقافية واقتصادية متثِّل هشاشَة البنية السياسية، ميكن 
ى من أبرزها: َي التغيُّر املـُناخي إلى العنف، بصور شتَّ أن يؤدِّ

اإلضراُر باألمن الغذائي: لتغيُّر املـُناخ أثٌر مباشر يف إنتاج الطعام  ��
ان عليه. مثاًل: يؤدِّي ارتفاُع منسوب  ره، وإمكانية حصول السكَّ وتوفُّ
البحر، واملـُناخ احلادُّ املتراوح بني موجات اجلفاف والفيضانات، إلى 
ان، وتصاُعد التنافس على  نقص القدرة على إنتاج الغذاء ملعظم السكَّ
املوارد الضيِّقة، وزيادة احتمال اللجوء إلى العنف. وما زالت بعُض 
البلدان، كنيجيريا وتشاد والسودان، تشهد بني حني وآخَر امتداًدا 
يتنافسون على  الذين  واملزارعني  الرعاة  القدمية بني  للصراعات 
األراضي بسبب موجات اجلفاف الطويلة، وقد أوَدت الصراعاُت 

بحياة كثيرين مبا يفوق ضحايا اجلماعات اإلرهابية.

العنصُر  ▪ هو  املائية  املوارد  على  الصراع  املائي:  باألمن  اإلضرار 
بروز  مع  القول  وساَد  املـُناخي،  التغيُّر  آثار  جميع  بني  املشترك 
ستكون  غالًبا  املستقبليَة  الصراعاِت  إن  املـُناخي:  التغيُّر  قضايا 
كانت صراعاٍت أهلية، أو صراعات بني  على موارد املياه، سواءٌ 
املائية  املجاري  إدارة  قضايا  تبرز  األخيرة  احلالة  ويف  الدول. 
التي  وأثيوبيا،  والسودان  بني مصر  النهضة  وأزمة سدِّ  ولية،  الدَّ
ِمنطقَة حوض  اجليوسياسية  آثاُره  تتجاوز  إقليمي  بصراع  د  تهدِّ

النيل أو القرن اإلفريقي.          

األهالي  ▪ املوارد  ونقُص  الطبيعية  الكوارُث  تدفع  املـُناخ:  الجئو 
إلى النزوح داخلّيًا أو خارجّيًا؛ بحًثا عن َمالذات آمنة. واكتسبت 
هذه الظاهرةُ القدمية سماٍت سياسيًة يف أيامنا، يف ظلِّ الهجرة 
مال، وباتت قضيًة متسُّ  واللجوء، وال سيَّما من اجلنوب إلى الشَّ
األمن القومي، وزيادة األخطار األمنية، فضاًل عن تهديدات الُهويَّة 
الوطنية. فلنالحظ مثاًل آثار موجات اجلفاف يف حركة الهجرة 
أمريكا  ومن  أوروبا،  إلى  والساحل  الصحراء  إفريقيا جنوب  من 
الوسطى إلى الواليات املتحدة، وتأثير ارتفاع منسوب مياه البحر 
يف دلتا البنغال يف زيادة جلوء البنغال إلى الهند منذ عقود.        

يات: النساءُ واألقلِّيات والالجئون هم  ▪ زيادة العنف جتاه املرأة واألقلِّ
األكثر تأثًرا بالعنف الناجت عن ُشحِّ املوارد. وتشير بعُض التقارير 
إلى ازدياد العنف املنزلي واجلنسي جتاه النساء يف املناطق األكثر 
ُعرضة للفقر، بسبب التغيُّر املـُناخي. وتربط كثيٌر من اجلماعات 
اليمينية البيضاء املتطرفة بني تدهور البيئة واألقلِّيات من امللوَّنني 
مجتمعات  على  خطًرا  أو  ُدخالء،  بوصفهم  واملهاجرين  ود  والسُّ
الرفاهية؛ إذ ترى هذه اجلماعاُت أنها األحقُّ بالرفاهية؛ ألسباب 

رة. دينية أو تاريخية متصوَّ
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ازدياد خطر اإلرهاب 
تغيُُّر املـُناخ ليس سبًبا مباشًرا لإلرهاب؛ ولكنه من أسباب زيادة مخاطره؛ 
وال  وانتشارها،  اإلرهابية  اجلماعات  ع  لتوسُّ املالئمة  البيئَة  ي  يغذِّ إذ 
للعنف.  البنيوية  األسباب  بعالج  املعنية  الدول  إخفاق  ظلِّ  يف  سيَّما 

ر امُلناخي تهديدات اإلرهاب من ثالثة جوانب:  ويضاعف التغيُّ

االنكشـاف السياسـي: إن البلـدان املصابـة بُشـحِّ املـوارد الطبيعيـة، . 	
ُعرضـًة  أكثـر  والبشـرية،  الطبيعيـة  إمكاناتهـا  إدارة  وسـوء 
االنكشـاف  هـذا  وأبـرُز صـور  والِعرقيـة.  الطائفيـة  لالنقسـامات 
هـو ضعـُف قـدرة الدولـة علـى إدارة مواطنيهـا، ممـا يجعلهـم أكثـَر 
ميـاًل إلـى االنتمـاءات دون القوميـة، أو االنضمـام إلـى جماعـات 
انفصاليـة ودينيـة متطرفـة قـد تنجـح نسـبّيًا يف توفيـر اخِلْدمـات 
وليـة بشـرعيات بديلـة، فتصبـح  واألمـن، ثـم مقارعـة الشـرعية الدَّ
ان  السـكَّ بـني  االجتماعـي  الصـراع  إدارة  عـن  عاجـزًة  الدولـُة 

واملزارعـني.     عـاة  الرُّ بـني  أو  والوافديـن،  األصليـني 
التجنيد: تُتيح أخطار التغيُّر املـُناخي ُفرًصا للجماعات املتطرفة . 	

الصعبة  االقتصادية واالجتماعية  الظروف  واإلرهابية الستغالل 
أو  رين، وجتنيدهم يف صفوفها،  املتضرِّ أو  النازحني  أو  جئني  لالَّ
والقاعدة  كداعش  اإلرهابية  اجلماعاُت  وأثبتت  تأييدهم.  كسب 
قدرتها على التجنيد بالتواصل املباشر أو بالدعاية اإللكترونية، 
واستغالل استياء فئات مجتمعية من سياسات احلكومات. وقد 
ملدِّ  األَزمات  بوكو حرام من استغالل هذه  نت جماعاٌت مثل  متكَّ
والكاميرون؛  تشاد  مثل  بلدان  إلى  نيجيريا  َشمالي  من  نفوذها 

ًرا. باستهداف الفئات األكثر تضرُّ

خطاباِتها . 	 املتطرفة  اجلماعاُت  تدعم  املتطرفة:  األفكار  دعم 
ونقص  وآثاره،  املـُناخي  التغيُّر  بتأطير  القومية؛  أو  الدينيَة 
املوارد، والصراعات االجتماعية، على أنها غضٌب إلهي؛ ملخالفة 
املجتمعات احلديثة للِفطرة، وإفسادها يف األرض، وغير ذلك من 
خطابات تؤكِّد شرعيَة ما تسعى إليه هذه اجلماعاُت من إحداث 

تغيير جذري ثقايف واجتماعي وسياسي.
إلى  حتًما  سيؤدِّي  اإلرهابية  واجلماعات  السياسي  العنف  َي  تفشِّ إن 
إنتاُج سياسات  بها  املَنوط  الرسمية  الرسمية وغير  املؤسسات  تهديد 
ي للتغيُّر املـُناخي، وتقويض قدرة املجتمع على التكيُّف  مالئمة للتصدِّ
سياسة  يف  هذا  ويتَّضُح  لها.  ي  التصدِّ أو  املـُناخي  التغيُّر  آثار  مع 
إلى  اإلرهاُب  يؤدِّي  إذ  املختلفة؛  التهديدات  ملعاجلة  املوارد  تخصيص 
ص  املـُناخي، فتخصِّ التغيُّر  آثار  املعنية مبكافحة  الدول  تشتيت جهود 
املوارد األمنية واالقتصادية ملكافحة اجلماعات اإلرهابية.  مزيًدا من 
الشرق  دوِل  سيَّما  وال  اجلنوب،  بلدان  يف  السائدة  احلالُة  هي  وهذه 
األوسط؛ ففي السنوات املاضية حازت جهوُد الدول هناك يف القضاء 
يجب  كان  التي  املوارد  من  األكبر  القدَر  اإلرهابية  اجلماعات  على 
د أمن املنطقة املائي  تخصيُصها ملكافحة آثار التغيُّر املـُناخي التي تهدِّ

والغذائي، وبرامج التنمية فيها.

في الساحل اإلفريقي   
املـُناخي  التغيُّر  أخطار  لتضافر  ساحٌة  اإلفريقي  الساحل  ِمنَطقُة 
والتهديدات اإلرهابية على السواء؛ إذ يزداد أثر التغيُّر املـُناخي هناك 
الربع  يف  املنطقُة  وعانت  العالم.  مناطق  ببقية  مقارنًة   %50 بنسبة 
الثاني من القرن العشرين أسوأَ موجة من اجلفاف أدَّت إلى مزيد من 
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الت للنموِّ  ر، يف الوقت الذي تشهد فيه دوُل املنطقة أعلى معدَّ التصحُّ
مليون   170 إلى  ليصل  ان  السكَّ عدد  يتضاعَف  أن  ع  واملتوقَّ اني.  السكَّ
نَسمة بحلول عام 2050م. وبسبب هذه الظروف البيئية تشهد املنطقُة 
مة من شرقيِّ  ًيا للجرمية املنظَّ صراًعا أهلّيًا، واضطراًبا سياسّيًا، وتفشِّ
رات واألسلحة. ويف  إفريقيا إلى غربيِّها، وال سيَّما تهريِب البشر، واملخدِّ
آخر عامني تضاعف عدُد األسر املعرَّضة ألخطار التهجير والنزوح 20 

ضعًفا، واملعرَّضة خلطر اجلوع ثالثة أضعاف. 

ولية املعنية مبكافحة األخطار  وجذب هذا التضافُر انتباه املؤسسات الدَّ
والنيجر.  فاسو  وبوركينا  مالي  مثلَّث  يف  سيَّما  وال  اجلديدة،  األمنية 
وَوفًقا لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيرش، فإن املنطقة تشهد 
ر، تدعم التطرَف الذي يستغلُّ  آثاًرا متسارعة للتغيُّر املـُناخي والتصحُّ
الفقر والتخلُّف لتوسيع نفوذها يف املنطقة، إال أن أزمة املنطقة رمبا 
ليست يف تعاظم أخطار التغيُّر املـُناخي بقدر ما هي بسبب إخفاق دول 
الغذاء،  وقلَّة  اخلضراء،  املساحات  نقص  أخطار  مواجهة  يف  املنطقة 

ية.   وانحسار األراضي الزراعية، واإلخفاق يف حماية احلياة البرِّ

واجتهت النَُّخب احلاكمُة يف معظم بلدان املنطقة إلى االهتمام بالزراعة 
عاة كثيًرا من أراضيهم بسبب  على حساب مزارع احليَوانات، فخسر الرُّ
واألجهزة  التقليدية  احُلكم  نُظم  يف  الثقة  انهيار  ومع  السياسة.  هذه 
القانونية والقضائية يف هذه البلدان، طلب أصحاُب املزارع احليَوانية 
النزاعات  استغلَّت  التي  املتطرفة  اجلماعات  أثُر  برَز  وهنا  احلماية. 
النخب  مواجهة  يف  شني  املهمَّ بني  صراٌع  أنه  لتؤكِّد  السائدة؛  احمللِّية 

املرتبطة باالستعمار السابق وبالغرب. 

املتطرفة  اجلماعاُت  استغلَّت  عندما  هذا  حدث  فاسو  بوركينا  ففي 
الغابات  على  احلفاظ  وأجهزة  املواشي  ُرعاة  بني  القائمة  النزاعات 
نت من تقدمي نفسها على أنها القادرةُ على توفير  ية، ومتكَّ واحلياة البرِّ

األمن والعدل للمزارعني يف مواجهة احلكومة.

لتجنيد  الفرصَة  املتطرفني  منحت  النزاعاِت  هذه  أن  املالَحظ  ومن 
موظفي  سيَّما  وال  احلكومة،  سياسة  من  املستائني  عاة  الرُّ من  كثير 

حماية الغابات. 

والتهديدات  املـُناخي  التغيُّر  أخطار  لتضافر  منوذًجا  مالي  وتَُعدُّ 
واالنقالبات  االستقرار،  عدم  اء  جرَّ من  الدولة  تعاني  إذ  اإلرهابية؛ 
العسكرية، يف حني انتقلت فيها جماعاٌت )مثل: جبهة حترير أزواد، 
واجلهاد(  والتوحيد  ين،  الدِّ وأنصار  اإلسالمي،  املغرب  يف  والقاعدة 
من غربي إفريقيا للعمل يف َشمالي مالي، حيث تغيُب احلكومة غياًبا 
قواٍت حلفظ  املتحدة  األمم  نشَر  الوضع  هذا  واستدعى  كامل.  شبه 
َل  السالم، يف حني حتاول مجموعُة دول الساحل املعروفة بـG5 التدخُّ
حلفظ السالم، وتعمل القواُت الفرنسية على مكافحة تأثير اجلماعات 
املتطرفة؛ لئالَّ ميتدَّ إلى مناطَق أخرى، إال أن اشتداد احلرارة املتفاقم، 
مال، واضطراب دلتا نهر النيجر حُتول دون  وزحَف الصحراء إلى الشَّ

جناح هذه اجلهود. 

الناجت احمللِّي اإلجمالي لدولة مالي، وأدَّى  39% من  الزراعة  وتشغل 
عاة على السواء، وتهديد  نقُص َهْطل املطر إلى تهديد املزارعني والرُّ
آالف األَُسر باجلوع. وَوفًقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم للسالم 
بأطفالها يف اجلماعات  للزجِّ  ولي، دفعت هذه احلالُة بعض األسر  الدَّ
دةً كانت أو إرهابية؛ لتوفير مصادر دخل جديدة مع انهيار  املسلَّحة؛ متمرِّ

الِقطاع الزراعي.

كتيبة  قائد  كوفا  أمادو  )مثل:  املتطرفني  القياديني  من  عدٌد  وكَسب 
املدينة، وإبراهيم وجعفر ديكو زعيَمي أنصار اإلسالم( ُسمعتَهم احمللِّية 
مجتمعات  تهميش  إلى  عَمَدت  التي  احلكومية  السياسات  بانتقاد 

املزارعني على حدود سهول السافانا وقمعها. 

خاتمة موجزة
يف  املـُناخي  التغيُّر  تأثير  طبيعة  يف  صني  املتخصِّ جَدل  استمرار  مع 
د  املؤكَّ من  فإن  اإلرهابية،  اجلماعات  ونشاطات  والعنف،  الصراعات 
أن هذا التأثير سيتَّضح جلّيًا يف العقود القادمة، وال سيَّما إذا أخفق 
ي ألخطار تغيُّر املـُناخ.  ولي واحلكومات الوطنية يف التصدِّ املجتمع الدَّ
الفقر والعنف  املـُناخي يف حزام  التغيُّر  آثار  تأكيُد أن  ومن الضروري 
املمتدِّ يف جنوب العالم ال تزداد إال عند إخفاق إدارة األُطر السياسية 
د  ا؛ جتنًُّبا لتمدُّ واالجتماعية واالقتصادية، وهو ما ينبغي العناية به جّدً
ي لألفكار املتطرفة التي  حاالت العنف املجتمعي والسياسي، والتصدِّ

ترى يف هذه األَزمات فرًصا لزيادة مكاسبها، وتثبيت وجودها. 
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 باحث وكاتب، معني بالدراسات األمنية واإلستراتيجية، مصر.

باألمن  االهتماُم  األخيرة  السنوات  يف  ازداَد 
ع يف استخدام  يبراني، وال سيَّما مع التوسُّ السِّ
أفرَزته  ومــا  االصطناعي،  الذكاء  تطبيقات 
غير  ِتقانات  من  الرابعة  الصناعية  الــثــورةُ 
احلكومية  اجلهات  جميُع  وصــارت  مسبوقة، 
املعلومات  تقنية  على  تعوِّل  احلكومية  وغير 
استدعى  مما  واإلنترنت؛  احلوسبة  وشبكات 
سرعَة رفع مستويات األمان والسالمة لتدفُّق 
وحفظها،  باملستخِدمني،  ة  اخلاصَّ البيانات 

وسدِّ أيِّ منافَذ أو ثُغرات قد يندسُّ منها أفراٌد 
أو جماعات إرهابية متتلك أدواٍت وبرمجيات 

س والسرقة والتخريب. للتجسُّ

ر العاملي لألمن  وَوفقــًا ألحدث قياسات املؤشِّ
العربية  اململكُة  تقاسمت  فقد  السيبراني، 
 99.54 بـ  الثانية  املرتبَة  السعودية وبريطانيا 
الوالياُت  جــاءت  حني  يف  منهما،  لكلٍّ  نقطة 
 100 بـ  األولــى  املرتبة  يف  األمريكية  املتحدة 

اململكة  أن  إلــى  األرقـــام  هــذه  وتُشير  نقطة. 
قياســًا  العاملي  الترتيب  يف  مركًزا   11 قفزت 
مركًزا   40 من  وأكثر  2018م،  عام  مبركزها 

منذ انطالق رؤية 2030م.

م  فكيف جنحت اململكُة يف حتقيق هذا التقدُّ
الكبير يف وقت قياسي، لتصبَح األولى عربّيًا 
مكافحة  مجال  يف  وآسيوّيًا،  أوسطّيًا  وشرق 

اإلرهاب اإللكتروني واألمن السيبراني؟

ـيبراني السـعودي  األمن السِّ
ْقمية في مواجهة الهَجمات اإلرهابية الـرَّ

 د. حسني عبد الحافظ
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األمن السيبراني ورؤية 2030م
إلى   cyber security السيبراني  األمن  مصطلح  يُشير  البداية  يف 
واألنظمة  البرمجيات  حلماية  وقائية؛  احترازية  ممارسات  مجموعة 
ذوها  ُمنفِّ يسعى  ُمباغتة،  َرْقميَّة  هَجمات  أيِّ  من  الوطنية  والشبكات 
طو عليها؛ بنقلها، أو إتالفها، أو  اسة والسَّ إلى الوصول ملعلومات حسَّ

الضغط على أصحابها، وابتزازهم مالّيًا ومعنوّيًا.

ه اململكة نحو حتقيق رؤية 2030م، أمكن تشييُد فضاء  ويف إطار توجُّ
ومنيًعا  قوّيًا  ِحصًنا  باتت  متكاملة،  أمنيَّة  مبنظومة  ُمحاط  سيبراني 
ذها مجموعاٌت  تُنفِّ التي قد  السيبرانية  يف وجه املخاطر والتهديدات 
ة يف مسيرة  إرهابية، أو جهاٌت داعمة لها. وكانت نقطة التحوُّل املهمَّ
الشريفني  احلرمني  خادُم  أصدر  عندما  السعودي،  السيبراني  األمن 
امللُك سلمان بن عبد العزيز، أمًرا ملكّيًا يف عام 2017م، بتأسيس الهيئة 
الوطنية لألمن السيبراني )NCA(، وهي هيئٌة ذات شخصية اعتبارية 
االحترافية،  الوطنية  اخلبرات  ذوي  من  كبيًرا  عدًدا  تضمُّ  مستقلَّة، 

لة لتشغيل املنظومة على أكمل وجه.  واملؤهَّ

وبحَسب ُخبراء اإلدارة، فإن ارتباطها مبقام خادم احلرمني الشريفني 
التخاذ  صالحيات؛  من  به  تتمتَّع  وما  مكانتها،  على  ظاهرة  داللٌة  له 
اإلجراءات املتعلِّقة باألمن السيبراني، وتطبيقها يف الوقت املناسب، على 

جميع اجلهات احلكومية واألهلية، ثم متابعة النتائج، وتقوميها، وقياس 
مدى التواُفق يف عمل اجلهات املختلفة حلماية املعلومات الوطنية. 

السيبراني  لألمن  السعودي  االحتاُد  هناك  الهيئة  جانب  وإلى 
والبرمجيات، وهو من املؤسسات الوطنية التي تسعى إلى بناء القُدرات 
ريادية  احترافية  رؤية  وإنشاء  السيبراني،  األمن  مجال  واخلبرات يف 
املؤمترات االفتراضية على  املبادرات، وتنظيم  املجال، وطرح  يف هذا 

ولي. املستوى الوطني واإلقليمي والدَّ

والشرق  العربية  األسواق  أكبَر  احلاضر  الوقت  يف  اململكُة  وباتت 
رات  املؤشِّ وبحَسب  السيبراني،  األمن  برمجيَّات  ِخْدمات  يف  أوسطية 
عات، فإن حجم االستثمار يف هذه السوق سوف يتجاوز 21 مليار  والتوقُّ
ريال بحلول عام 2023م، وإن استثمارات هذا املجال يف ِقطاع الطاقة 
ِقطاع  يف  االستثماراُت  رت  ُقدِّ حني  يف  ريال،  مليار   4.6 بنحو  ر  تُقدَّ

املصارف واخِلْدمات املالية والتأمني بنحو 3.8 مليار ريال.

ل منوِّ سوق األمن السيبراني  ويشير تقريُر »بيزنس واير« إلى أن معدَّ
ة  ر النموُّ السنوي املركَّب يف املدَّ يف اململكة، يسير بُخًطا متسارعة، ويُقدَّ
ل مرتفع يف ظلِّ حرص  من 2020 إلى 2026م بنحو 12.4%، وهو معدَّ
اململكة على الريادة والتفوُّق، بإقامة ِحصٍن منيع من األمن السيبراني، 

س واإلرهاب. قادر على صدِّ الهَجمات املـُباغتة للتجسُّ
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خسائر فادحة 
املعلومات  أمن  حللول  »فيرتشوبورت«  مؤمتر  من  الثامنة  النسخة  يف 
افتراضّيًا  انعقدت  التي  إفريقيا،  وشماليِّ  األوسط  الشرق  مبنطقة 
السيبراني  لألمن  السعودي  االحتاد  برعاية  2020م،  أكتوبر  أوائَل 
القراصنة  هَجمات  أن  إلى  املشاركني  بعُض  أشار  والبرمجيات، 
ْقميني، منذ بداية عام 2020م وحتى سبتمبر من العام  واإلرهابيني الرَّ
ذاته، سبَّبت خسائَر تُقارب 20 مليار دوالر، وأن أكبر اخلاسرين الشرق 

أوسطيني هم الذين ال ميتلكون ِبنيات قوية لألمن السيبراني. 

وبحَسب طارق الُكزبَري املدير العامِّ ملؤسسة »سايبريزون« يف الشرق 
األوسط، فإن سياسة زيادة االستثمار يف مجال األمن السيبراني التي 
ط ملواصلة السير فيها سيًرا  تنتهُجها اململكة العربية السعودية، وتخطِّ
ُمنضبًطا، هي سياسة حكيمة ورشيدة، ليس من الوجهة األمنية فحسب، 
ط  ولكن من الوجهة االقتصادية أيضـًا، وال سيَّما إذا علمنا أن متوسِّ
فإن  العاملية،  لإلحصاءات  وَوفقــًا  دوالر.  مليون   6.52 االختراق  ُكلفة 
دة  ر بنحو 6 تريليونات دوالر من االقتصاد العاملي باتت ُمهدَّ أنشطًة تُقدَّ
اقتصاد  د  يُهدِّ مما  اإللكتروني،  اإلرهاب  عمليات  بسبب  بالتخريب، 
ة  العالم ومتاُسَك املجتمعات، واستقراَر األجيال القادمة، ويفرض بقوَّ
ُمحَكمة  ووضع سياسة  السيبراني،  األمن  تعزيز  نحو  اجتاهـًا سريعـًا 

ومتكاملة ملستقبله.

الذي  السيبراني  لألمن  العاملي  للُمنتدى  اخلتامي  البياُن  ن  وتضمَّ
يسعى  من  لكلِّ  رسائَل وحتذيراٍت صريحة،  الرياض،  مدينة  ُعِقَد يف 
العمل  بضرورة  مطالًبا  وَدولّيًا،  إقليمّيًا  السيبراني  األمن  زعزعة  إلى 
التي  السيبراني،  الفضاء  اإلجرامية يف  لوكيات  السُّ ملواجهة  اجلماعي 

تستغلُّ شبكة اإلنترنت للتحريض على التطرف والعنف واإلرهاب.

صة يف احللول األمنية  وكانت مؤسسة »تريند مايكرو« العاملية، املتخصِّ
اإللكترونية، قد أشارت يف تقرير صدر أوائَل العام املنصِرم 2020م، 
إلى أن اململكة العربية السعودية هي أكثُر دول مجلس التعاون اخلليجي 
ة إلى  ُعرضًة للهَجمات اإللكترونية اخلبيثة؛ وهذا يؤكِّد احلاجة امللحَّ

ة باألمن السيبراني يف اململكة. ة البنية اخلاصَّ مزيد من تعزيز قوَّ

ا رصده التقرير، أن عام 2019م شهد وقوَع قرابة مليونني ونصف  وممَّ
مليون هجمة إلكترونية خبيثة على شركات ومؤسسات داخل اململكة، 
منها أربعة آالف و731 هجمة على الِقطاع املصريف. وبفضل املنظومة 
هذه  صدُّ  أمكن  اململكة،  يف  السيبراني  لألمن  مة  واملتقدِّ املتكاملة 

ا. الهَجمات بخسائَر محدودة جّدً

المحاور الستة
تضمُّ إستراتيجية األمن الوطني السيبراني يف اململكة العربية السعودية، 

ستَة محاوَر رئيسة، على النحو اآلتي: 

ناتها؛ . 	 التكامل: يهِدف إلى الربط بني جميع عناصر املنظومة ومكوِّ
األُطر  بواسطة  احملور  هذا  يف  النشاُط  ز  ويُعزَّ باتساق،  لتعمل 
هات اإلستراتيجية على النحو املطلوب. ومن  الالزمة إلدارة التوجُّ
ة التي تدفع نحو تطوير التكامل، إعداُد إطار حوكمة  األمور املهمَّ
للجهات  والصالحيات  واملسؤوليات  واملسارات  األدوار  يوضح 

واألفراد املعنيني.
التنظيم: يتعلَّق بتطوير البنية التحتية، وإدارة املخاطر السيبرانية، . 	

ووضع منوذج مرجعي للمعايير الوطنية، والضوابط السيبرانية، 
ق من التزام جميع اجلهات بهذه الضوابط. والتحقُّ

التأكيد: يُعنى بنشر ثقافة حماية الفضاء السيبراني على املستوى . 	
وإطالق  املجال،  هذا  يف  التبصير  برامج  ببثِّ  وذلك  املجتمعي، 
احلَمالت التثقيفية املنتَظمة والدورية، وجعل التعليم ِمنبًرا أساسّيًا 

م. لالرتقاء بالتبصير، إلى جانب العناية بالتدريب والتأهيل املتقدِّ
السيبراني، . 	 الوطني  الدفاع  طرق  قُدرات  برفع  يختصُّ  الدفاع: 

ة واملتسارعة، بالعمل على مدار الساعة؛  أمام التهديدات املـُستجدَّ
للطوارئ،  متكاملة  ُخطط  وضع  مع  ُمريبة،  أنشطة  أيِّ  لرصد 
وبواسطتها  السيبرانية،  احلوادث  عند  عليها  يُعوَّل  وإجراءات 
للعمل  واالستعداد  اسة،  احلسَّ التحتية  البنى  من سالمة  ق  يُتحقَّ

بكفاءة عالية من جديد.
التعاون: يهتمُّ بالطرق والضوابط املناسبة لبناء الشراكات، وتباُدل . 	

ولية؛ للسيطرة على  املعلومات، والتنسيق بني اجلهات الوطنية والدَّ
أيِّ حادث يف وقت قياسي، ودون خسائر.

ع يف مجال بحوث . 	 البناء: يؤكِّد وجوَد قاعدة وطنية قوية، بالتوسُّ
االبتكار،  ودعم  عليها،  القائمني  وتشجيع  السيبراني،  األمن 
وتأهيل  وِخْدمات،  منتجات  إلى  البحوث  ُمخَرجات  وحتويل 
صة، والعمل على مراجعة متطلَّبات البنية  الِفَرق الوطنية املتخصِّ
واخِلْدمات، يف سلسلة  األنظمة واألجهزة  أمن  التحتية؛ لضمان 

التوريد بأكملها.

تأهيل الِفَرق الوطنية
من أهمِّ ما مييِّز التجِربة السعودية الناجحة يف مجال األمن السيبراني، 
ْقمية،  الرَّ اإلرهابية  التهديدات  مواجهة  يف  الطيِّبة  ثمارها  آتت  التي 
الوطنية لألمن  الهيئُة  الوطنية. وكانت  للِفَرق  والتدريب  التعليم  توافُر 
عام  أكتوبر  يف  أصدرتا  قد  التعليم،  ِوزارة  مع  بالتعاون  السيبراني 
2020م، دلياًل مرجعّيًا أُطِلق عليه اسم »سايبر التعليم«؛ لتطوير برامَج 
صة ذات جودة عالية يف األمن السيبراني، وتقوميها واعتمادها،  متخصِّ
للحدِّ  واملعايير  واألُطر  الدليل  وتضمن  الوطنية،  االحتياجاِت  تُلبِّي 
ط،  األدنى من ُمتطلَّبات اخُلطط الدراسية، التي تشمل الدبلوم املتوسِّ

والبكالوريوس، والدبلوم العالي، واملاجستير، والدكتوراه. 
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ج يف مجال األمن السيبراني،  ا مئاٌت من حديثي التخرُّ وقد انخرط حّقً
مها صندوق تنمية املوارد البشرية  يف برامج التدريب والتأهيل التي نظَّ
كر  )هدف(، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني. وجديٌر بالذِّ
األمن  يف  العلميَّة  الدرجات  متنح  صارت  السعوديَة  اجلامعاِت  أن 
السيبرانية،  العمليات  بكالوريوس  اآلتية:  صات  التخصُّ يف  السيبراني 
االصطناعي،  الذكاء  بكالوريوس  السيبرانية،  اجلرائم  بكالوريوس 
دبلوم التحقيق يف اجلرائم السيبرانية، دبلوم الدفاع السيبراني، دبلوم 
البيانات الضخمة، دبلوم االستجابة للحوادث السيبرانية، دبلوم حوكمة 

أمن املعلومات. 
وملزيد من االهتمام باألمن السيبراني الوطني على املستوى التعليمي 
ست األكادمييُة الوطنية لألمن السيبراني، التي  والتدريبي والتأهيلي، أُسِّ
صة،  يُنَظر إليها بوصفها )مفرزة( للكفاءات الوطنية املستقبلية املتخصِّ
ص من اجلنسني، بحلول  ألف متخصِّ  20 أكثر من  وتستهِدف تدريب 
لت أكثر من ألف متدرِّب  عام 2022م. مع اإلشارة إلى أن األكادميية أهَّ
من موظفي اجلهات الوطنية العاملة يف مجال األمن السيبراني، ومن 
ج يف العام األول فقط من بداية نشاطها.  طلَبة اجلامعات حديثي التخرُّ
م األكادميية مجموعًة من املبادرات، والبرامج التدريبية، والتمارين  وتقدِّ

مة.  السيبرانية املتقدِّ
العلمية  أكادمييَّتها  أن  أعلنت  قد  السعودية  يف  »نيوم«  مدينة  وكانت 
السنوات  يف  السيبراني،  األمن  مجال  يف  املتدرِّبني  مئات  ستستقبل 
اخلمس املقبلة، بالتعاون مع عدد من اجلامعات الوطنية، ومنها جامعُة 
األمير مقرن بن عبد العزيز، وجامعة تبوك. وسوف يتَّجه االهتماُم إلى 
ي  رفع كفاءة العنصر البشري يف مواجهة اخلروقات األمنيَّة، والتصدِّ
الناجح للهَجمات املُباغتة، والتعامل السريع مع البرمجيات اخلبيثة من 
فئة Emotet، التي عانت بسببها كثيٌر من الدول يف السنوات األخيرة. 

ختاًما 
كانت رؤية 2030م، التي أطلقتها اململكة العربية السعودية، دافعـًا قوّيًا 
إلنشاء منظومة األمن السيبراني الوطني املتكامل، التي صارت مثااًل 
يُحتَذى، على املستويني اإلقليمي والعاملي، بعد أن جنحت هذه املنظومُة 
ْقمية، واحلدِّ من اجلرائم  يف حماية اململكة من الهَجمات اإلرهابية الرَّ
التي استهدفت األفراَد واملؤسسات، يف حني ما زالت تُعاني أثارها كثيٌر 

من الدول يف الشرق والغرب. 
بجهود  إال  املجال،  العاملية يف هذا  املكانة  إلى هذه  اململكُة  تِصل  ولم 
كبيرة حثيثة، ودعم متواصل من أعلى املستويات السيادية، ومشاركة 

لة.  ة وتعاون صادق بني جميع اجلهات ذات الصِّ جادَّ
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م مركُز الدراسات الدفاعية يف كلِّية )كينجز كوليج( البريطانية  يف إطار التعاون بني التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب والدول الداعمة، قدَّ
بلندن، برنامًجا تدريبّيًا ملكافحة اإلرهاب بعنوان: )مكافحة اإلرهاب: املبادئ واملمارسات( يف مقرِّ التحالف بالرياض، فيما بني 13 و15 مارس 2022م. 
وتولَّى تقدمي البرنامج التدريبي نخبٌة من العلماء املرموقني من مركز الدراسات الدفاعية يف الكلِّية املذكورة، منهم البروفيسور جون جيرسون الذي 

أدار الدورة، والبروفيسور بيتر نيومان، والدكتور مارتن نافياس، والدكتورة هيالري بريفا املشرفة على البرنامج. 
رة التفاهم بني التحالف اإلسالمي واململكة  وأشار األمنُي العام للتحالف املكلَّف اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، أن البرنامَج هو نتاُج مذكِّ
هات املعنية بكشف اجلماعات  املتحدة العضِو الداعم يف التحالف اإلسالمي منذ عام 2018م، يف مجال محاربة اإلرهاب، ومشاركة أحدث التوجُّ
اإلرهابية فكرّيًا وإعالمّيًا ومحاربة متويلها. وأضاف اللواءُ املغيدي أن هذه البرامَج النوعية، تعمل على تدريب ممثِّلي الدول األعضاء، وتأهيلهم ليكونوا 

ولية يف مكافحة الفكر املتطرف واإلرهاب.  هات الدَّ مواكبنَي ألحدث التوجُّ

بحَث نائُب رئيس عمليات املعلومات بالقيادة املركزية األمريكية، اللواءُ البحري كيفن ليونكس، مع التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
ار الركن محمد بن  ُسبَل التعاون املشترك. جاء ذلك يف أثناء استقبال األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيَّ
ل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، وأشاد  سعيد املغيدي له، يوم الثالثاء األوَّل من مارس 2022م. وقد استمع سعادةُ اللواء ليونكس لشرٍح مفصَّ

ة إليه، يف مجاالت محاربة التطرف واإلرهاب.  مه من ِخْدمات يف رعاية مصالح الدول املنضمَّ قه التحالُف من إجنازات، منوًِّها مبا يقدِّ مبا حقَّ

ا في مكافحة اإلرهاب  التحالف يقيم برنامًجا تدريبيًّ
بالتعاون مع )كينجز كوليج(

نائب رئيس عمليات المعلومات بالقيادة المركزية األمريكية 
يبحث مع التحالف ُسبل التعاون المشترك 
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أشاَد معالي رئيس األركان العامة للجيش الكويتي الفريُق الركن خالد بن صالح الصباح بجهود التحالف اإلسالمي يف محاربة اإلرهاب، يف أثناء 
استقبال معالي رئيس هيئة األركان العامة يف اململكة العربية السعودية، الفريق األول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي له، يف مقرِّ التحالف اإلسالمي 
بالرياض، يوم اخلميس 24 من مارس 2022م، وللوفد املرافق له، بحضور األمني العام للتحالف اإلسالمي املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن 

سعيد املغيدي. وقد بحث اجلانبان ُسبَل التعاون يف القضايا ذات االهتمام املشترك. 
مات للقضاء عليها، وأن املواجهة الفكرية هي األساُس يف  د معالي الفريق الصباح أن التطرف واإلرهاب آفٌة حتتاج إلى تكاتُف جميع الدول واملنظَّ وأكَّ
محاربة اإلرهاب، ثم محاربة مكامن اتصال اإلرهابيني وتواُصلهم ورسائلهم املغرضة، وقطع ُطرق التمويل دونهم، وصواًل إلى دحرهم عسكرّيًا وأمنّيًا. 
وأشاد األمنُي العام للتحالف اللواء املغيدي، باإلسهاَم الكبير لدولة الكويت يف مكافحة التطرف العنيف ومحاربة اإلرهاب، وعضويتها يف كثير من 

امي الرافض للتطرف والعنف، واملؤمن مببدأ التسامح واإلخاء.  ولية املعنيَّة مبكافحة اإلرهاب، وَمبدئها السَّ املنظمات اإلقليمية والدَّ

ة لدولة الكويت  رئيس األركان العامَّ
يشيد بجهود التحالف في محاربة اإلرهاب

ولي للكتاب، الذي سيُقام يف 23 من مايو  يشارك التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الدورة الواحدة والثالثني ملعِرض أبو ظبي الدَّ
احلالي 2022م، ويستمرُّ حتى 29 من الشهر نفسه. وأكد األمنُي العام للتحالف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي: إن هذه املشاركة تعد 

دد.  فرصٌة للتعريف بجهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، وال سيَّما يف املجالني الفكري واإلعالمي، وتبادُل اخلبرات وأفضل املمارسات يف هذا الصَّ
ن املعِرُض هذا العام مشاركَة 889 عارًضا من 46 دولًة من أنحاء العالم، منهم 662 عارًضا َدولًيا و227 عارًضا محلِّّيًا. ويستضيف املعِرُض  وسيتضمَّ
ثون إلى جمهور واقعي وافتراضي. وسيزيد عدُد الكتب التي ستُعرَض فيه على نصف مليون كتاب يف هذه الدورة، يف مختِلف  قرابة 315 ضيًفا يتحدَّ

املجاالت العلمية والفكرية والثقافية، وهي تَُعدُّ أكبَر دورة تُقام منذ إطالقه أول مرَّة عام 1981م.
ا )بشخصية محورية( ذاِت أثر عميق يف مجاالت الثقافة والفكر واملعرفة واإلبداع، وقد اختارت  وسيُطلق املعِرُض يف هذه الدورة، بَرنامًجا جديًدا خاّصً

إدارةُ املعرض عميَد األدب العربي الدكتور طه حسني، ليكوَن شخصية هذا العام، حتت عنوان: "طه حسني.. الكتاب بصيرة". 

ولي للكتاب 2022م التحالف يشارك في معرض أبو ظبي الدَّ
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املتحدة  لألمم  التابعُة  اإلرهاب،  ملكافحة  التنفيذية  اإلدارةُ  نشرت 
باستخدام  املتعلِّقة  يات  والتحدِّ االجتاهات  عن  تقريرَها   ،)CTED(
بذل  إلى  احلاجَة  د  أكَّ الذي  اإلرهاب،  مكافحة  يف  احليوية  القياسات 
جهود جادَّة ودائمة يف بناء القُدرات، واملساعدة الفنِّية للدول األعضاء، 
البيانات  الِقطاع اخلاص؛ لالعتماد اإللزامي ألنظمة جمع  والدعم من 
 2396 األمن  قرار مجلس  وَفَق  اإلرهابيني  معرفة  ن من  للتمكُّ احليوية، 

)عام 2017م(.

يف  املؤثِّرة  يات  والتحدِّ والثُّغرات  والقضايا  املمارساِت  التقريُر  د  وحدَّ
استخدام القياسات احليوية ألغراض مكافحة اإلرهاب، وكشف أنَّ 118 
دولة من أصل 193 دولة عضوًا يف األمم املتحدة، اتَّخذت بعَض اخلطوات 

نحو إدخال القياسات احليوية ألغراض مكافحة اإلرهاب.

وذكر التقريُر أنَّ ما يقرُب من نصف الدول األوروبية طبَّقت مثل هذه 
تزال  ال  األوسط  الشرق  أنحاء  تطبيقات يف جميع  وجود  مع  األنظمة، 
هامشية. وبنيَّ حصوَل زيادة يف تبادل البيانات احليوية بني بعض الدول، 

على أنها جزءٌ من تدابير التعاون يف مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات.

احليوية  البيانات  جلمع  ة  َُعدَّ املـ اجلديدة  التقنيَّات  التقريُر  وأوضح 
مع  املستخَدمة  الوجه«،  »معرفة  أنظمة  بواسطة  وحتليلها،  ومعاجلتها 
أنظمة املراقبة املصوَّرة »بالفيديو« التي تعتمد على القياسات احليوية. 
يات التي تَُعوق النشر السريع للقياسات  ورصد التقريُر عددًا من التحدِّ
كفاية  عدم  من  معظُمها  ينشأ  التي  اإلرهاب،  مكافحة  يف  احليوية 
اخلصوصية،  حماية  وضمانات  واإلدارية،  القانونية  واألُطر  القُدرات، 

وحماية البيانات.

وجزَم التقريُر بأهمية التنسيق املستمرِّ، وتقدمي املساعدة التقنية، وبناء 
القُدرات للدول األعضاء، وتطوير األُطر القانونية والتنظيمية، قبَل تنفيذ 
القياسات  حلوُل  حتترَم  أن  لضمان  وذلك  احليوية؛  القياسات  أنظمة 
احليوية املطوَّرة اخلصوصيَة واحلرية الفردية، وحقوَق اإلنسان األخرى، 
قد  ا  ممَّ وبياناتها،  احليوية  القياسات  تقنيَّات  استخدام  إساءة  ومنع 

ولية.  يقوِّض جهوَد مكافحة اإلرهاب اإلقليمية والدَّ

األمم المتحدة: 118 دولة تستخدم 
القياسات الحيوية لمكافحة اإلرهاب

فذ
وا
ن
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لِوزارة  التابع  اإلستراتيجية،  للدراسات  إفريقيا  ملركز  تقريٌر  كشف 
ة  قارَّ يف  اإلرهابية  التنظيمات  نشاط  ارتفاع  عن  األمريكية،  الدفاع 
إرهابّيًا  ونشاًطا  عماًل   14 إلى  يصل  قياسّيًا  َرْقًما  َل  ليسجِّ إفريقيا، 
أعمال   5110 بإجمالي  2021م،  عام  من  األول  النصف  يف  يومّيًا، 
إرهابية، بزيادة 3% عن العام السابق 2020م، الذي بلغ 4956 حدًثا 
عنيًفا وإرهابّيًا، وعلى الرغم من ذلك تَُعدُّ تلك النسبة تراجًعا كبيًرا عن 
الزيادة  ط  متوسِّ وعن  2019م،  السابق  العام  43% يف  البالغة  الزيادة 

السنوية يف السنوات األربع السابقة التي بلغت %20. 
مناطَق  خمس  يف  قائم  اإلرهابية  التنظيمات  ُعنَف  أنَّ  التقرير  د  وأكَّ
رئيسة، هي: الساحل الغربي، والصومال، وحوض بحيرة تشاد، وشمالي 

موزمبيق، وشمالي إفريقيا )شبه جزيرة ِسيناء يف ِمصر(. 
وجميُع الزيادات يف النشاط اإلرهابي تقع يف ِمنَطقتني من هذه املناطق 
اخلمس، هما: ِمنَطقة الساحل الغربي، والصومال، وترتبطان ارتباًطا 
الشباب وبحركة  الساحل،  منطقة  يف  »ماسينا«  حترير  بجبهة   وثيًقا 

يف الصومال.
 وشهدت منطقُة الساحل نحو 1552 نشاًطا إرهابّيًا، بزيادة قدُرها 
هذه  يف  العنف  ألحداث  قياسي  ازدياٌد  وهو  2020م،  عام  عن   %33
املنطقة، يصل إلى 16 ضعًفا منذ عام 2016م، وتعود كلُّ هذه الزيادة 

.)JNIM( إلى نشاط جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني
اجلماعة  لهذه  اإلرهابية  األعمال  عن  الناجتة  الَوَفيات  عدد  وارتفع 
2400 حالة وفاة.  أكثَر من  إلى  2021م؛ لتصَل  20% يف عام  بنسبة 
ونتَجت 75% من الَوَفيات املرتبطة بجبهة حترير ماسينا عن معاركها 

مع قوات األمن واجلماعات املسلَّحة األخرى. وعلى خالف ذلك، تراجع 
نشاُط تنظيم داعش فرع الصحراء الكبرى )ISGS( يف منطقة الساحل، 
القتلى  أعداد  و10% يف  اإلرهابية،  العمليات  أعداد  25% يف  بنسبة 

الناجتة عن تلك العمليات، مقارنًة بعام 2020م.
 وشهدت الصومال زيادًة بنسبة 16% يف األعمال اإلرهابية والَوَفيات 
الناجتة عنها يف النصف األول من عام 2021م. وال تزال حركُة الشباب 
ذت أكثَر من ألَفي حَدث عنيف  هي األكثَر نشاًطا يف إفريقيا؛ فقد نفَّ
ة، وارتبطت الزيادةُ يف عنف حركة الشباب بتصاُعد املعارك  يف هذه املدَّ

مع قوات األمن، بنسبة 28% يف عام 2021م.
  وتراجعت معاناةُ منطقة حوض بحيرة تشاد من إرهاب بوكو حرام 
اإلرهابية  النشاطاُت  فانخفضت  إفريقيا؛  غربيِّ  يف  داعش  وتنظيم 
عام  يف  عليه  كانت  ا  عمَّ النصَف  يقارب  ما  إلى  حرام  بوكو  جلماعة 
ِفقدان  إلى  األقل،  على  جزئّيًا  هذا،  يُعزى  أن  احملتَمل  ومن  2020م. 

زعيمها أبي بكر شيكاو، يف مايو 2021م.
على  واجلماعة،  السنَّة  أهل  تنظيم  نشاُط  تراجع  موزمبيق  ويف   
الرغم من الهجوم البارز يف باملا، يف مارس 2021م؛ ليصبَح ثالَث تنظيم 

، مقارنًة بعام 2020م. ميارس أعمال عنف، ويوقع َوَفيات أقلَّ
 وال تزال منطقُة شماليِّ إفريقيا تشهد انخفاًضا يف نشاط اجلماعات 
اإلرهابية، وهو اجتاه مستمرٌّ منذ عام 2015م؛ فجميُع أحداث العنف 
األول  النصف  يف  املنطقُة  شهدتها  التي  عماًل،   134 عددها  البالغ 
داعش تنظيم  بفروع  وارتبَطت  عنها يف مصر،  أُبلَغ  2021م،  عام   من 

يف ِسيناء. 

 رقم قياسي لنشاط التنظيمات اإلرهابية
في إفريقيا
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يف  املسلمني،  جتاه  التمييَز  ته  سمَّ ما  ولية  الدَّ العفو  منظمُة  انتقَدت 
بيئة  إتاحة  على  ساعد  الذي  اإلرهاب،  ملكافحة  األوروبية  اجلهود 
يكون فيها املسلمون أكثَر ُعرضًة خلطاب الكراهية والهَجمات. وقالت 
املفتوح(  املجتمع  )مؤسسات  مع  بالتعاون  أصدرتها  وثيقة  يف  املنظمُة 
بعنوان )دليل حقوق اإلنسان للبحث يف التمييز العنصري والديني يف 
مكافحة اإلرهاب يف أوروبا(: إن استهداَف املسلمني بإجراءات مكافحة 
القائلة  العنصرية  النظرةَ  ز  عزَّ األوروبية  ِقبَل احلكومات  من  اإلرهاب 
الكراهية  خطاُب  فيها  أصبح  بيئًة  وأوجد  خِطر،  تهديد  اإلسالم  إن 

للمسلمني أمًرا طبيعّيًا.
ل التنميط  وقالت إيدا سيحان مؤلفُة الدليل: يستمرُّ املسلمون يف حتمُّ
كاتهم،  حترُّ على  والقيود  والتضييق  للمراقبة  ويتعرَّضون  الِعرقي، 
ولالعتقال والترحيل. وأضافت: أن تكوَن هدًفا لتدبير متييزي ملكافحة 
محتَملة  آثار  مع  والصدمة،  والقلق  اخلوَف  يسبَِّب  أن  اإلرهاب ميكن 
طويلة األَمد، ومن ذلك الشعوُر بقلَّة احترام الذات، واالكتئاب، والقلق.

املعنيَّة  ة  اخلاصَّ املتحدة  األمم  رةُ  مقرِّ أشيوم  تيندايي  من  كلٌّ  وقالت 
األجانب،  وُكره  العنصري  والتمييز  للعنصرية  املعاصرة  باألنواع 
ة املعنية بتعزيز وحماية  رةُ األمم املتحدة اخلاصَّ وفيونواال ني أوالين مقرِّ
أثناء مكافحة اإلرهاب، قالتا  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف 
املتعلِّقة باإلرهاب  يات األمنية  للتحدِّ الدليل: إن االستجابة  مة  يف مقدِّ
باألفراد  ليس  احلاالت،  من  كثير  يف  ت  وأضرَّ باملخاطر،  محفوفٌة 

أيًضا.  والدميقراطية  القانون  بسيادة  ولكن  فحسب،  واملجتمعات 
فأضراُر االستجابات األمنية وإجراءاُت مكافحة اإلرهاب ال يشعر بها 

كلُّ من يرى أوروبا وطنَه على نحو عادل يتساوى فيه اجلميع. 

الِعرقية  الشعبوية  وأضافت املسؤولتان األمميَّتان: إن ظهور احلركات 
ى إلى رسوخ معاملة بعض األقلِّيات  القومية يف جميع أنحاء أوروبا أدَّ
ما  غالًبا  لذلك،  ونتيجة  خِطرين.  )غرباء(  بوصفهم  والدينية  الِعرقية 
إلى  محايدة،  الظاهر  يف  تبدو  التي  اإلرهاب  مكافحة  إجراءاُت  أدَّت 

انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس التمييز العنصري والديني.

ولية: لكي   وقال نيلز موينيكس مديُر قسم أوروبا يف منظمة العفو الدَّ
تكوَن منظماُت حقوق اإلنسان حليًفا مؤثًِّرا يف مكافحة ُرهاب اإلسالم 
)اإلسالموفوبيا(، يجب أن تكوَن قادرًة على حتديد قوانني وسياسات 
وهذا  يها.  وحتدِّ املسلمني،  جتاه  متييٌز  فيها  التي  اإلرهاب  مكافحة 

الدليٌل أداة للمساعدة يف هذا النضال.

ويسلِّط الدليُل الضوء على كيفية استخدام األنشطة املشروعة للمسلمني 
لتسويغ املراقبة، واالعتقال، والطرد، والتجريد من اجلنسية، وغيرها 
املجتمع  هيئات  الدليُل  ع  ويشجِّ حقوقهم.  على  املفروضة  القيود  من 
التحديد  وجه  على  التمييز  ملكافحة  جهودها  مضاعفة  على  املدني 
ي  لتحدِّ الالزمة  باألدوات  ني  املهتمِّ د  يف مجال مكافحة اإلرهاب، ويزوِّ

العنصرية النظامية والتهديدات للحرية الدينية يف هذا املجال. 

منظمة العفو الدولية تنتقد التمييز العنصري 
والديني في مكافحة اإلرهاب في أوروبا

فذ
وا
ن
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أعلَن جيُش دولة مالي، يف الثاني من أبريل 2022م، جناَحه يف قتل 
203 إرهابيني مقاتلني ينتمون إلى جماعات مسلَّحة متطرفة، واعتقال 
والذخيرة، يف عملية  كبيرة من األسلحة  يات  كمِّ آَخرين، واستعادة   51
نُفِّذت بني 23  واسعة النطاق أطلقها يف ِمنَطقة »مورا« بوَسط مالي، 

و31 من مارس.
وعبَّرت بعثُة األمم املتحدة يف مالي املعروفُة بلقب )مينوسما(، عن قلق 
املستهِدفة  العنف  أعمال  الزدياد  الراصدة  التقارير  اء  جرَّ من  شديد 
حت يف بيان لها أن أعماَل عنف إرهابية أوَدت بعَشرات  للمدنيني. وصرَّ
املدنيني يف األسابيع األخيرة، يف وَسط شرقي البالد، وِمنَطقة املثلَّث 
»تيسيت«  يف  سيَّما  وال  فاسو،  وبوركينا  والنيجر  مالي  بني  احلدودي 
و»تاالتاي« و»أنسونغو« و»ميناكا«. وكانت شِهَدت هذه املنطقُة الشاسعة 
على مدار أسابيَع، أحداَث عنف واشتباكاٍت بني عدد من اجلماعات 
لتنظيَمي  تابعة  جماعاٌت  منها  النظامية،  وغير  النظامية  املسلَّحة 

القاعدة وداعش اإلرهابيَّني.

مه  تقرير قدَّ أنطونيو غوتيريس، يف  املتحدة  العام لألمم  األمنُي  ودعا 
ولي، جيَش مالي وشركاءه إلى احترام التزاماتهم  إلى مجلس األمن الدَّ
وقال  اإلرهاب.  مبكافحة  املتعلِّقة  عملياتهم  تنفيذ  أثناء  يف  ولية،  الدَّ
يف  ما  كلِّ  بذل  يف  الدولة  واجب  على  د  »أشدِّ تقريره:  يف  غوتيريس 
ذ عملياتها العسكرية، والعمليات  وسعها لتعزيز املساءلة، وضمان أن تُنفَّ
ولية«. وأضاف  التي جتريها مع شركائها الثنائيني، َوفًقا اللتزاماتها الدَّ
أن وضع حقوق اإلنسان يف مالي ظلَّ محفوًفا باملخاطر، ويرجع ذلك 
مسلَّحة  جماعاٌت  ذتها  نفَّ النطاق،  واسعة  املدنيني  على  هَجمات  إلى 
يُشتبَه يف تطرفها. ويف بعض احلاالت كان لعمليات مكافحة اإلرهاب 
ان املدنيني، وال سيَّما يف ِمنَطقة وَسط مالي.  عواقُب َوخيمة على السكَّ
حقوق  احترام  على  ِحرصه  بتأكيد  بيانه،  يف  مالي  دولة  جيُش  وردَّ 
إدارة  يف  األولويات  من  يظلُّ  ولي  الدَّ اإلنساني  القانون  وأن  اإلنسان، 
ألف   18 قرابة  أن  املتحدة  لألمم  إحصاءاٍت  آخر  وتُظهر  العمليات. 

وا إلى النيجر هرًبا من املعارك يف شمالي مالي.  شخص فرُّ

جيُش مالي يقتل 203 إرهابيين
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ة اإلفريقية؛ ولكنَّ خطَره  ليس التطرُف العنيف حدًثا طارًئا على القارَّ
دته  أكَّ ما  نحٍو مخيف، بحَسب  كثيًرا على  ازداد  األخيرة  السنوات  يف 
كثيٌر من التقارير والدراسات. فمن القرن اإلفريقي شرًقا، إلى ِمنَطقة 
ة وجنوبيها، تنتشر اجلماعاُت  الساحل غرًبا، مروًرا بوَسط وشمالي القارَّ
والتنظيمات التي تسعى يف األرض فساًدا وإفساًدا، ومتارس عملياِت 
رات، وتهريب السالح،  ار بالبشر واملخدِّ لب والنهب، واالجتِّ القتل والسَّ
ب والطالبات؛ مما  وإحراق املزارع، واقتحام املدارس واختطاف الطالَّ
ودمار  تخريب  وأعماُل  الضحايا،  من  أعداد ضخمة  عنه سقوُط  نتَج 
ة السمراء من أكثر مناطق العالم احتراًقا بنار  واسعة، حتى باتت القارَّ

ًرا من جرائمه.  اإلرهاب، وتضرُّ
ة اإلفريقية دخلت يف عام 2021م مرحلَة  وأبرزت تقاريُر أمنية أن القارَّ
يُعد ظاهرًة محلِّية داخل حدود دولها؛  لم  الذي  املدِّ اإلرهابي،  تفاقم 
نشرها  دراسٌة  ع  وتتوقَّ للحدود.  العابر  لإلرهاب  منوذًجا  أصبح  بل 
املركز األوروبي لدراسة مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، حتت عنوان: 
ة  القارَّ تصيَر  أن  2022م«،  عام  وَدولّيًا  إقليمّيًا  اإلرهاب  »مستقبل 
اإلفريقية مركز ِثَقل ألغلب اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية، تتَّخذها 

ُمنَطلًقا لشنِّ هَجماتها يف مختِلف أرجاء العالم.
وبحَسب بعض الدراسات، حتتشُد يف إفريقيا نحو 60 جماعًة وتنظيًما 
إرهابّيًا، تسعى يف تثبيت وجودها، وتعزيز نفوذها، من أبرزها تنظيما 
وحركُة  ين،  الدِّ أنصار  وحركُة  حرام،  بوكو  وجماعُة  والقاعدة،  داعش 
رة  شباب املجاهدين. وتتباهى هذه اجلماعاُت بامتالكها أسلحًة متطوِّ
عات،  يف مواجهة اجليوش النظامية، وبقُدراتها الكبيرة على جمع التبرُّ
االستيالء  اجلماعاُت  هذه  استطاعت  وقد  واألتباع.  املؤيِّدين  وكسب 
إليها،  الوصول  من  احلكومات  ومنع  الطبيعية،  املوارد  من  كثير  على 
إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ الزراعي،  باإلنتاج  واإلضرار  املياه،  منابع  يف  م  والتحكُّ
الفقر  الت  معدَّ وزيادة  االقتصادي،  النموِّ  االستثمارات وضعف  تراجع 

والبطالة يف هذه الدول.
رات واجلرمية إلى أن  وتشير تقديرات مكتب األمم املتحدة لشؤون املخدِّ
عملياِت اجلرمية املنظمة لتلك اجلماعات تدرُّ عليها مبالَغ مالية طائلة، 

تزيد على أربع مئة مليون دوالر سنوّيًا، مقابل إطالق َسراح الرهائن، 
رات واألسلحة، وغيرها  لَع واملخدِّ وتوفير احلماية لعمليات تهريب السِّ

من األنشطة غير املشروعة.

د اجلماعات اإلرهابية  وهناك مجموعٌة من العوامل واألسباب وراء متدُّ
ة، وخروج مناطَق شاسعٍة عن السيطرة  ها: احلدود الهشَّ يف إفريقيا، أهمُّ
حراوية الواسعة، فضاًل عن االنقسامات الِعرقية،  األمنية، والطبيعة الصَّ
العمل،  فرص  ونُدرة  املـُدِقع،  والفقر  والدينية،  الثقافية  والصراعات 
ذلك  كلُّ  أغرى  وقد  احمللِّيني.  ان  السكَّ أغلُب  يعانيه  الذي  والتهميش 
اجلماعاِت املتطرفة، وال سيَّما تنظيم داعش بنقل أنشطته التخريبية 
واستحداث  بديلة،  قواعَد  وبناء  فيها،  له  فروع  وإنشاء  إفريقيا،  إلى 
والعناصر  واملتدرِّبني  للقادة  آمنة  مالذات  وإقامة  انطالق،  مراكز 
ية، وعقد  ل اجلماعات بحرِّ املجنَّدين. وقد أسهَمت تلك العوامُل يف تنقُّ
كبيرة  أعداد  وجتنيد  احمللِّية،  اجلماعات  ومع  بينها،  فيما  التحالفات 
من الشباب، ليس إمياًنا بعقيدتها الفكرية فحسب، ولكن اتخاًذا منها 

مصدًرا للرزق بدياًل عن الدولة.

من  واحلدِّ  اجلماعات،  تلك  منوِّ  مواجهة  مسألة  يف  القوُل  ويبقى 
بل  الدول؛  متتلكه  ترًفا  يُعد  لم  بأنه  خلطرها،  ي  والتصدِّ انتشارها، 
والعمل  اإلفريقية،  الدول  جهود  تضافَر  تتطلَّب  ة  ُملحَّ ضرورًة  أصبح 
َوفَق سياسة شاملة، وُخطة ُمحكمة؛ للقضاء على النزاعات الداخلية، 
ات األمنية، ومراقبة احلدود،  سات الوطنية، واالهتمام بامللفَّ وبناء املؤسَّ
ووقف دعم احلركات اإلرهابية، وجتفيف منابع متويلها ومحاصرتها، 
ومنع انتشار األسلحة الصغيرة والكبيرة، وتلبية املطالب التنموية التي 

تهتمُّ بتحقيق العدالة االجتماعية واالستقرار.

الوطنية؛  اجلهود  جانب  إلى  ولية  الدَّ اجلهود  تنسيُق  أيًضا  املهمِّ  ومن 
ترك  فإنَّ  ا.  تاّمً قضاء  عليه  والقضاء  جذوره،  من  اإلرهاب  الجتثاث 
ولي عن منوِّ ظاهرة  الدَّ هذه اجلماعات دون مالحقة، وغفلة املجتمع 
التطرف العنيف، ستُفضي إلى اتساع خطرها، لتصبح تهديًدا خارًجا 

عن السيطرة، وكابوًسا ُمقلًقا للعالم أجمع. 

اإلرهاب في إفريقيا
د وكابوس ُيقلق العالم خطٌر يتمدَّ
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