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المجلــة.

أن تكــون المــادة المرســلة فــي موضــوع

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

اإلرهــاب ،والعســكري.

أن تتســم المــادة باألصالــة والموضوعيــة
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إلــى مصادرهــا ،وإثبــات بيانــات المصــادر.

ً
مكتوبــة بإحــدى اللغــات
أن تكــون المــادة

الثــاث :العربيــة أو اإلنجليزيــة أو الفرنســية.

أال تكــون المــادة قــد ســبق نشــرها بــأي

وســيلة مــن وســائل النشــر الورقــي أو

والتصــرف
اإللكترونــي ،ولــو بتغييــر العنــوان
ُّ
اليســير فيهــا.

أال تكــون المــادة مســتلَّ ة مــن بحــث أو كتــاب،

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره.

والجـ َّـدة ،وســامة المنهــج واللغــة واألســلوب.
ِ

المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها ال يعنــي ذلــك

التوثيــق ،بعــزو األقــوال إلــى أصحابهــا ،والنقــول

فنيــة أو غيرهــا ،كأن تكــون المــادة قــد نُ شــر فــي

فــي المــواد البحثيــة ال بــد مــن التــزام

ضعفهــا ،ولكــن قــد يكــون االعتــذار العتبــارات

اإلرهاب
والتباين
ِّ
التقــنـي
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موضوعهــا مــن قبــل ،وسـ ُـيبلغ الكاتــب بذلــك.

لغــة ،وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.

يتصــل بالمــادة ،مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة

يحــق لهيئــة التحريــر التصــرف فــي المــواد
ُّ

حاســوبيا ببرنامــج
نضــد المــادة المرســلة
تُ َّ
ًّ

مــن مواقــع الصــور المتخصصــة ال مــن الصحــف

يمــس جوهــر الموضــوع وأفــكاره
بمــا ال
ُّ
الرئيســة.

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

ُيرفــق بالمــادة المرســلة الســيرة الذاتيــة

طريقــة شــاء ،شــرط أن ينــص صراحـ ًـة أنهــا ســبق

للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.

وتقويما،
وتصحيحــا
المرســلة؛ اختصـ ًـارا وتعديـ ًـا
ً
ً

يحــق للكاتــب أن يعيــد نشــر مادتــه بــأي
ُّ

نشــرها فــي مجلــة التحالــف.

يحــق لمجلــة التحالــف إعــادة نشــر المــواد
ُّ

إلكترونيــا أو فــي إصــدارات
بــأي طريقــة ،ســواء
َّ
مســتقلة.

ـواد إلــى أي
يحـ ُّـق لمجلــة التحالــف ترجمــة المـ ِّ

الــورد ( ،)Wordخــط ()Traditional Arabic

 .16وخــط ( )Times New Romanقيــاس ،14

والمجــات.

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

الدراســي ،والوظيفــة الحاليــة ،والنتــاج العلمــي

يحســن إثبــات اآليــات القرآنيــة مــن نـ ِّـص القــرآن
ُ

والثقافــي ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،ورقــم

بيــن معقوفتيــن بذكــر اســم الســورة ورقــم

عنــد أول مشــاركة ،علمــاً بأننــا لــن ننشــر تعريفــاً

الكريــم بالرســم العثمانــي ،مــع ضــرورة تخريجهــا
اآليــة.

يحســن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا
ُ

الحســاب المصرفــي ،وصــورة شــخصية حديثــة

بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات
المجلــة.

3

تحليالت

اإلرهـــاب
والتباي ــن
ِّ
التقــنـ ــي
ميغيل الجرانتي

تتطرق هذه املقال ُة إلى التقن َّيات وأثرها يف تغ ُّير مفهوم اإلرهاب يف عقولنا ،وتستعرض
َّ
َّ
ً
َّ
ٍ
تطورات تقنية بعينها يف مفهوم اإلرهاب.
فيها
رت
ث
أ
احلديث،
التاريخ
يف
ة
مهم
ات
محط
ُ
َّ
وتتناول ً
أيضا مفهوم «التباين التقني» الذي يصهر التجارِ َب الواقعية وال َّر ْقمية يف بُوت ٍَقة
واحدة ،جتمع الصور والروايات واجلوانب امللموسة والتقنية والرمزية ،وتُسهم يف حتقيق
االنسجام لدى اجلماعات اإلرهابية املعاصرة.

أستاذ العلوم االجتماعية واألنثروبولوجيا ،مهتم بقضايا التطرف ،جامعة بوينس آيرس ،األرجنتين.

| العدد الثامن | أغسطس 4 | 2021

ُّ
التصور التقني واإلرهاب
إن االستخدام املـ ُ َّطرد لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف احلياة
اليومية يُحدث َعالقة ما ِّدية جديدة تربِط بني الواقع االفتراضي
والعالم احلقيقي .ويتَّف ُق ذلك مع التباينات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية التي فتحت املجا َل للصناعات التقنية
يف جميع أنحاء العالمَّ .
ولعل أكثر ما مي ِّيز التقني َة احلديثة قدرتَها
الكبيرة على تغيير العالم الواقعي؛ فهي تُسهم يف ح ِّل املشكالت،
وتبرمج األنشطة العملية آل ًّيا بهدف التقليل من التدخُّ ل البشري،
وأه ُّم من ذلك تغيي ُرها ملفاهيم ما هو ممك ٌن ومرغوب ومخيف
لدى البشر على مستوى العالم.
التقنيات حتدِّد مفهوم احلداثة؛ بإظهارها الفه َم العقالني
وباتت
ُ
للعالم احلديث ومشكالته وتطلُّعاته ،وغ َدت بوسائلها تراقب
ِّ
وتنظمها َوف ًقا للتصور التقني .وأظهرت
احلياةَ االجتماعية
تقنيات االتصال ُس ً
بل جديدة لتحقيق السالم ،أو نشر اخلطر
ُ
بني الس َّكان املدنيني؛ مما أ َّدى مع عوام َل أخرى إلى تغيير
وسبل مكافحته.
أسلوب التعامل مع اإلرهاب ومفهومه ُ
وباتت كلمة «الرعب» املرتبطة باإلرهاب التقني توحي بالشعور
بالرهبة ،والتخ ُّوف اجلسدي من احتمال حدوث شيء مخيف،
يتبعه عاد ًة صدم ٌة وذعر من أن يصبح أم ًرا واق ًعا .فهو سلوك
غريزي مجتمعي ينتهي عاد ًة بر َّدة فعل واحدة ،وهي اله َرب.
وإن سرعة ِّ
تفشي اإلرهاب بني البشر جتعل منه ظاهرة َداللية،
َّ
صحفي وإعالمي مه ٍّم يف عالم اليوم ،وقد
ومحط نقاش
َ
بات أسلو ًبا قياس ًّيا متَّب ًعا يف احلروب غير املتكافئة .وتع ِّرفه
الوكاالت التي تُعنى مبكافحته بأنه االستخدا ُم غير املشروع
ُ
العنف جتاه األشخاص أو املمتلكات؛ بغرض ترهيب
للقوة ،أو
احلكومة أو املدنيني على اختالف فئاتهم ،أو إكراههم؛ لتحقيق
ٍ
سياسية أو اجتماعية.
مآرب
َ

وقد أسهمت وسائ ُل اإلعالم يف عوملة التصور العام لإلرهاب؛
بنقلها للصراعات احمللِّية بني املتطرفني ،ولكنَّه من الناحية
ويتحدد معناه الدقيق َوف ًقا
أحادي املعنى،
االجتماعية ليس
َّ
َّ
ألنشطته .وإذا أمعنَّا النظر يف تاريخ املنطقة جند أن إرهاب
الترهيب املمنهج للس َّكان املدنيني ،وتقوم به حكوم ٌة
الدولة يعني
َ
أو نظام ما؛ بهدف محاربة تهديد سياسي.

ُ
أهداف اإلرهاب فتتن َّوع بني التسبيب بأضرار كارثية
أما
ومميتة للم َدنيني ،وإذاعة الرعب لتحقيق أهداف سياسية
أو فكرية ،إلى االعتداء على مبادئ القانون والنظام ،وحقوق
السلمية للنزاعات التي كان العالم
اإلنسان ،وتقويض احللول ِّ
املتحضر يَ ُ
ِّ
نشد حتقُّقها ،سواءٌ كان إرها ًبا َعلمان ًّيا ،أو ذا دواف َع
إرهاب دولة ،أو إرها ًبا ثور ًّيا.
دينية ،أو
َ
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تحليالت
َّ
الرقابة والتباين التقني
يف احلرب العاملية على اإلرهاب التي بدأت قبل  20عا ًما ،رأى اخلبراءُ
التباي َن السياسي واالجتماعي واالقتصادي مع التقنية سب ًبا جوهر ًّيا
مات بني القنابل محلِّية الصنع ،وحجب اخلِ ْدمات
الهج ُ
لإلرهاب؛ إذ تتباين َ
السيبرانية ،وبني اجلدران النارية ،وأساليب التشفير ،وهي مفاهي ُم
متباينة ،وأمر تقني واقعُ ،جعل ملكافحة اإلرهاب ،ولكنَّه يف الوقت نفسه
يُسهم يف تكوينه وتهيئة الظروف االجتماعية لظهوره.
هجمات احلادي عشر من سبتمبر رأت احلكوم ُة األمريكية أن
وبعد َ
القوانني لم تواكب التقنية ،فأنشأت برنام َج مراقبة اإلرهاب الذي ه َدف
مكتب
بادئ األمر إلى اعتراض االتصاالت املرتبطة بالقاعدة ،واستعان
ُ
َّ
بسجلت الهجرة لتحديد املواطنني من ذوي
التحقيقات الفيدرالي
فسجل
األصول العربية واملسلمة ،واحلاصلني على اجلنسية األمريكية،
َّ
أسماء  80ألف شخص ،واستجوب  8000آخرين ،ليُدخ َل أكث َر من 5000
السجون .ولم تُثمر احلملة املس َّماة «حملة التنميط العِ رقي»
شخص ُّ
َ
اكتشاف إرهابيني ،وهي األكثر ُعدوانية منذ احلرب العاملية الثانية.

وهذا دلي ٌل دامغ على إسهام التباين يف استخدام التقنيات ووسائل
اإلعالم يف تكوين تصورات مع َّينة لدى الرأي العام ،وهو أح ُد العوامل
ِ
املساعدة يف انتشار اإلرهاب .و َوف ًقا للوثائق التي س َّربها
الرئيسة
ِ
الوكاالت احلكومي َة باتت معتاد ًة جم َع
سنُودن يف عام 2013م ،فإن
املعلومات الشخصية للمواطنني وتخزينها.
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ٍ
معلومات بشأن
طلب وكالة األمن القومي
وتشرح الوثائ ُق املس َّربة
َ
املستخدِ مني من شركات مثل مايكروسوفت أو غوغل؛ لتضيفَها إلى
سجلِّها اليومي الذي يحتوي ً
حتصلها من اإلنترنت
أيضا على معلومات
ِّ
املدني ،كمحتوى البريد اإللكتروني ،وقوائم االتصال .ويعني ذلك أن
ِ
احلكومات تستهدف كل شخص يتع َّمق يف تلك التباينات السياسية،
ً
بدل من اهتمامها باملجرمني .ولم ينجح برنام ُج املراقبة التاب ُع لوكالة
هجمات إرهابية ِ
خطرة ،على الرغم من
األمن القومي يف إيقاف أيِّ َ
اآلمال الكبيرة املعقودة عليه؛ لذا باتت االستفادةُ من املعلومات املتوافرة
لدينا خي ًرا من اجلمع العشوائي ملزيد من البيانات.

جتسس املؤسسات
احلريات املدنية كثي ًرا ،وزادت وتيرة
وتقلَّصت
ُ
ُّ
اإلعالمية والوكاالت احلكومية على املواطنني؛ بغي َة جمع البيانات
عنهم وتخزينها .ورافق ذلك ظهو ُر جيل جديد من أنظمة الرقابة
وجمع البيانات ،كاستخدام نظام التخزين الضخم للبيانات والذكاء
الصناعي؛ مما أ َّدى إلى حتول نوعي يف نطاق الرقابة االجتماعية .إن
هجماتهم والتدابير
مسألة استخدام اإلرهابيني لتقنية املعلومات يف َ
التقنية املضا َّدة لذلك ،جتعلنا نعيد التفكي َر يف مفهوم اإلرهاب بوصفه
ظاهر ًة منهجية.
ِّ
التعدي على الخصوصية
مكتب التحقيقات الفيدرالي من شركة
يف َمطلع عام 2016م طلب
ُ
آ ِّبل تطوي َر برنامج س ِّري لتعطيل التشفير على جهاز آيفون ألحد

َ
فرفضت الشركة األمر قطع ًّيا؛ لكون األداة قد تُستخ َدم
اإلرهابيني،
النتهاك خصوصية املستخدِ مني العاديني يف جميع أنحاء العالم ،وخوفاً
من فتح األبواب أمام احلكومات لطلب احلصول على تقنية تنتهك
خصوصية ماليني املستخدِ مني ،وهو ما أ َّيده خبراءُ األمن والتشفير.

مكتب التحقيقات الفيدرالي اخترا َقه
ولكن بعد بضعة أسابي َع أعلن
ُ
الهاتف بنفسه ،وبأنه كذب على العا َّمة بشأن حاجته إلى (ا ُ
خل َّطة ب).
وكان ذلك منعط ًفا مه ًّما يف تكوين التصور التقني جتاه إرهاب الدولة؛
احلرب على اإلرهاب إلى تقليص حقوق املواطنني ،وتشديد
إذ أ َّدت
ُ
الرقابة عليهم ،ولم تنجح يف حتقيق أهدافها إلى اآلن؛ بل َ
أفضت إلى
ُ
اخلوف من إرهاب
تغيير طريقة تفكير مجتمعنا باإلرهاب .فانتشر
الدولة التقني ،الذي يُط َّبق على الناس ممن ليس لديهم تاري ٌخ إرهابي،
ً
فمثل :ميكن لوكالة األمن القومي أن تش ِّغل مستقبِل الصوت يف هاتفك،
وح َّجتهم دو ًما« :إذا
أو أن تش ِّغل «كاميرا» حاسوبك احملمول دون علمكُ ،
داعي للقلق»! وهذا بال ريب من أنواع القمع
لم يكن لديك ما تخفيه فال
َ
والتعدِّي على اخلصوصية.

ني مكافحة اإلرهاب تخ ِّو ُل السلطات التحقي َق يف اجلرائم
وباتت قوان ُ
غير اإلرهابية ،ومعاقب َة مرتكبيها بقسوة ،ومن هنا فإن املراقبة
الدميقراطية أم ٌر مهم ج ّدًا يف احل ِّد من خطر هذه القوانني واألدوات
التقنية التي قد تطول اجلميع .على سبيل املثال :بعد
هجمات نوفمبر 2015م يف باريس ،زا َدت فرنسا
َ
القوانني النافذة يف مجال مكافحة اإلرهاب،
ووسعت صالحيات قوات األمن ،وباتوا
َّ
األشخاص ويضعونهم يف اإلقامة
يعتقلون
َ
وتبي بعد بضعة أسابيع أن هذه
اجلبريةَّ ،
الصالحيات لم تُستخ َدم لألغراض التي
أُنشئت من أجلها ،فقد استُخدمت لقمع

حكومات إسبانيا واملجر
االحتجاجات على التغ ُّير املـُناخي .وكذلك سنَّت
ُ
ني أكثر تقييدًا للحريات يف مجال التظاهر وحرية التعبير،
وبولندا قوان َ
وإذا لم نعالج ذلك فقد نتح َّول تدريج ًّيا إلى دول مراقِ بة لشعوبها.

َ
الظروف االجتماعية العتناق الفكر العنيف
إن هذا التص ُّور التقني يه ِّيئ
يف سنٍّ مب ِّكرة ،فإن فكرة وجود مستبدٍّ ظالم تُ َع ُّد العام َل الرئيس املم ِّي َز
لذلك .ثم تأتي أهمي ُة البيئة يف التأثير يف قرار املرء باختيار اإلرهاب،
مع اعتبار بعض اجلوانب النفسية عند حتليل قراره باالنضمام إلى
منظمة إرهابية؛ إذ يعتقد بح ِّقه يف التصدِّي ملا يهدِّده ،ويَ ُ
نشد اخلالص
الذي ينقذ املجتمع من األخطار ويح ِّقق عاملـًا أفضل.

ملحوظات ختامية
ً
مما ُذكر آن ًفا ميكن أن ن ُع َّد اإلرهاب سلوكا جماع ًّيا يف إطار نظام اجتماعي
معي وإن كان من ِّفذوه جماع ًة صغيرة ،وهو ما يناقض االعتقا َد السائد
َّ
بأن األعمال اإلرهابية نتا ُج سلوك أفراد بعيدين عن املجتمع .إن اإلرهاب
تعبي ٌر عن نبذ نظام غير متكافئ ،ليس باالحتجاجات الغاضبة؛ بل
مجموعات غير َّ
منظمة ،وال متتلك القوةَ
بأعمال العنف التي تقوم بها
ٌ
الكافية للقيام بحرب عصابات واسعة.
وإن األعمال اإلرهابي َة ال تنتُج يف الغالب عن سلوك فردي؛ بل عن
جماعات ِّ
تنظم نفسها للقيام بالعنف؛ تعبي ًرا عن معارضتها لنظام
سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي ما ،وال س َّيما مواجهةِ خصم
ضعيف تقن ًّيا ،يُ َ
ضط ُّر إلى اللجوء إلى هذه األنواع يف مواجهة
تفوق عد ِّوه .وباختصار :إن احتكار الدول والشركات للتقنيات
املتقدِّمة يُضعف التطلُّعات السياسية ملكافحة اإلرهاب ،وقد
قيل« :اإلرهاب سال ُح الضعفاء»؛ لذلك يجب فه ُم حقيقة
أن االستخدام َّ
املنظم لتقنية املعلومات من قِ بَل احلكومات
والشركات ،خُ طوة ضرورية يف احلرب على اإلرهاب.
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الخطاب المتطرف

د .غالب الزامل

َّ
في ِمنصات التواصل االجتماعي

نصاته ً
َ
منطا جديدًا على حياة اإلنسان وتص ُّرفاته ،وغدا واق ُعها من الظواهر
فرضت
ُ
شبكات التواصل االجتماعي ومِ َّ
وتوجهاتهم ومستوياتهم االقتصادية .وقد
الناس حولها على اختالف أعمارهم وانتماءاتهم
االجتماعية املم ِّيزة التي جمعت
ُّ
َ
ً
واضحا ،فقد
ِنصات التأثي َر يف احلياة االجتماعية واالقتصادية فضل عن السياسية ،تأثي ًرا ظاه ًرا
ً
استطاعت هذه امل َّ
ُ
َ
تعبيرات مختلفة من مثل «ثورات الفيسبوك»؛
نصات التواصل ،وأطلق عليه
ٌ
ُع َ
زي ما ُس ِّمي مرحلة «الربيع العربي» إلى مِ َّ
ات التواصل يف تلك األحداث لتكون مناب َر
منص ُ
ملا كان له من أثر يف التعبير عن الرأي واحلشد والتنسيق .واستُخدمت َّ
إعالمية وسياسية مفتوحة ،ال تخضع للرقابة والتقييد.
باحث وأكاديمي.
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ِنصات مجتمع ًة فهو االنتقا ُل من اإلعالم
أما ما مي ِّيز تلك امل َّ
التقليدي إلى إعالم الفرد أو اإلعالم اجلديد ،الذي تختفي
ِ
ِنصات
املرسل واملتل ِّقي،
فيه احلدو ُد الفاصلة بني
ُ
فغالب هذه امل َّ
قائم على التفاعل بالردود والتعليق واإلعجاب واملشاركة .وهذا
ما حدا بجميع وسائل اإلعالم التقليدية إلى استثمار إمكانات
اإلعالم اجلديد ،والولوج يف عامله؛ للبقاء يف دائرة احل َدث
ً
فضل عن متابعته وترويجه.
وصناعته،
استغالل المتطرفين
التنظيمات املتطرفة مواق َع على شبكة اإلنترنت يف
استغلَّت
ُ
مرحلة تالية الستغاللها القنوات الفضائية ،وال س َّيما مرحلةِ
ٍ
شريط
ما بعد أحداث  11سبتمبر 2001م ،ولم ي ُعد إرسال
مص َّور إلى إحدى القنوات أم ًرا مرغو ًبا يف ظ ِّل تقنية حديثة
ثوان
جتعل البيا َن أو املقطع املص َّور يصل إلى ك ِّل أرجاء العالم يف ٍ
ً
نصات التواصل االجتماعي
عامل مه ًّما
معدودات .وكان دخو ُل مِ َّ
لتطوير الرسالة اإلعالمية املتطرفة؛ للترويج والتسويق ألعمالها،
ً
فضل عن
والتأثير يف اخلصوم ،حتت وصف احلرب النفسية.
توظيفها يف مستويات مختلفة من التجنيد والتنسيق والتخطيط.
وترى الباحث ُة «د .نهى بلعيد» أن تنظيم داعش اإلرهابي جنح
يف ش ِّد انتباه مستعملي اإلنترنت مبختلِف األقطار العربية؛ بل
رفض اإلعالم التقليدي تروي َج أعماله لم مينعه من احلديث
َ
إنَّ
فيما بعد ع َّما ير ِّوجه التنظي ُم يف اإلعالم اجلديد ،وهو ما يُطلق
عليه «اندماج وسائل اإلعالم» .وليس تنظي ُم داعش أو َل جماعة
إرهابية ،لكنَّه األكثر توظي ًفا ملواقع التواصل االجتماعي؛ فقد
َّ
نصات التواصل االجتماعي بثالث
أطر منطلقات عمله يف مِ َّ
مهمات رئيسة هي :االستمالة ،والتجنيد ،والتنسيق.
َّ

َ
توظيف
قسمت الباحثة «نورا بنداري فايد»
وتب ًعا لهذه املها ِّم َّ
ِنصات ،فرأت أنهم يستخدمون «تويتر»
املتطرفني لهذه امل َّ
للتفاعل والتنسيق ،ويستخدمون «فيسبوك» يف جتنيد
أتباع ج ُدد ونشر املعتقدات واألفكار؛ جلماهريته العالية،
ً
فضل عن
ويستخدمون «يوتيوب» لنشر مقاط َع مرئية للعمليات،
َّ
استغل املتطرفون
جعله ساح ًة افتراضية للتدريب .وإلى ذلك
نصات التواصل االجتماعي يف البحث والتنقيب عن املعلومات
مِ َّ
وتبادلها ،ويف التخطيط والتنسيق ،واحلرب النفسية والدعاية،
مع ابتكار أنواع جديدة من التأييد عبر املبايعة اإللكترونية ،أو
اخلالفة االفتراضية.
نصات التواصل
ومما ساعد على اندفاع املتطرفني نحو مِ َّ
عدة اعتبارات ومزايا أتاحتها للجميع ،منها:
االجتماعي َّ
1 .الوصو ُل إلى قِ طاعات واسعة ،بسبب شعبيتها العالية ،وال
س َّيما فئات الشباب.
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التوجهات واألفكار ،وتبادل النقاش واحلوارات.
2 .كونها مناب َر لعرض
ُّ

3 .إمكاني ُة التواصل مع مجتمعات شتَّى ،وبلغات مختلفة.

َ
الفئة المستهدفة
الفئات احملرومة أو َل مسته َدف يف اخلطاب املتطرف؛ نظ ًرا
كانت
ُ
للقابلية العالية للتأثُّر به ،وتساعد عوام ُل الفقر والبطالة واجلهل
والتهميش واإلقصاء على تسهيل تل ِّقي اخلطاب املتطرف ،و َقبوله
وتبنِّيه .وتب ُرز فئة الشباب من ضمن املستويات عالية االستهداف؛ ملا
ً
فضل عن سهولة تكوين
متتلكه من طاقة وقدرة عالية على العطاء،
فكرها وإعادة برمجته ،ورغبتها يف التغيير واإلثارة .وكذا إقبال الشباب
نصات التواصل االجتماعي،
على العالم االفتراضي ،واستخدامهم مِ َّ
مما يس ِّهل االتصا َل والتواصل والتأثير.

َ
وعشرات اآلالف ،وقد ع َّبر عن هذا الواقع وزي ُر الداخلية
باآلالف
اإلسباني «خورخي فرنانديز دياز» الذي أشار إلى أن  %80من عمليات
التجنيد اآلن جتري عبر شبكات التواصل االجتماعي ،يف حني  %20منها
فقط داخل السجون أو يف ُدور العبادة ،فيما كانت هذه النسب ُة معكوس ًة
يف عام 2012م؛ إذ كان جتني ُد املتطرفني يف السجون و ُدور العبادة بنسبة
ثمانية أشخاص من ك ِّل َ
عشرة ،وال تزيد على  %20فقط ملن يُجنَّدون
ً
ملحوظا يف إدراك
عبر وسائل التواصل االجتماعي .وهذا ما يُظهر تطو ًرا
أهمية الوسائل اإللكترونية والتقنية املعاصرة.
إن هذه القفزةَ الكبيرة والقدرة العالية للتنظيم على االستقطاب
والتجنيد لم ِ
تأت من فراغ ،وإمنا هي حصيل ٌة لواقع خطاب متطرف
نصات التواصل ،وحقَّق
جاذب ومؤ ِّثر ،انتشر بسبب سهولة احلركة يف مِ َّ
ٍ
بتوظيف دقيق لهذا اخلطاب الذي يُراعي
أهدافه يف التأثير واجلذب؛
العوام َل املساعدة على تق ُّبله؛ من مثل احتقان الشباب ،ونفورهم من
واقع مجتمعاتهم ودولهم .ويرى الباحث «مارك هيكر» يف بحثه الذي
بناه على دراسة حاالت  137متطر ًفا محكو ًما أمام القضاء الفرنسي
بتُ َهم اإلرهاب ،أن اإلنترنت وح َده ليس سب ًبا كاف ًيا لزرع بذور التطرف،
ِ
وخطرة يف التواصل ،وتكوين املجموعات التي
لكنَّه يقوم بوظيفة مهمة
َ
تنشط يف بثِّ النصوص ،واملقاطع املص َّورة الدينية ،إضافة إلى تخطيط

َّ
رئيسا
الطلب اجلامعيون من بني فئة الشباب املسته َدفة ،هد ًفا
ويب ُرز
ً
للمتطرفني واإلرهابيني ،فهم العنصر األهم يف التجنيد والدعم؛ ملا
ميتلكونه من ناصية التقنية ،وإدراكهم لنمط احلياة املعاصرة ،والقدرة
ً
فضل عن الكفاءة والقوة اجلسمانية.
على تقدمي اخلِ ْدمات اللوجستية،
املنتجات اإلعالمية للتنظيمات اإلرهابية -وال س َّيما منتجات
وتُظهر
ُ
َ
تنظيم داعش -االختالف يف توظيف التقنية ،واستغالل إمكانات
الشباب وق ُدراتهم.

العمليات اإلرهابية.

االستقطاب والتجنيد
ً
حتول كبي ًرا يف منظومة التجنيد يف ُغضون سنوات
أحدث تنظي ُم داعش
َ
بالعشرات أو املئات ،بات لدى التنظيم
قليلة ،فبعد أن كان التجنيد يُ َع ُّد

مالمح الجذب
التنظيمات املتطرفة إلى استحداث خطاب إعالمي مغاير ،ال
س َعت
ُ
يسعى للخوض يف الطروحات الفكرية أو التنظير للمشروع ،بقدر ما
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ٍ
انطباعات مغايرة ع َّما استق َّر من صورة ذهنية للمقاتلني وحياتهم
يقدِّم
الصعبة يف اجلبال ،إلى تصوير احلياة الطبيعية واليومية للمقاتلني
بني عائالتهم يف مجتمعات مستق َّرة ،ولرمبا كان الفتًا إظها ُر اجلوانب
والتحاقهن بهم؛ وذلك
العاطفية ،وا ِّدعاء ُهيام الفتيات باملجاهدين
َّ
لتشجيع األنصار واملتعاطفني لاللتحاق بها ،وال س َّيما أفراد املجتمعات
الغربية الناقمني.
ومن املالمح العامة املستخلَصة من اخلطاب املتطرف ،ما يأتي:
املضمون:
السلطان؛
1 .تشوي ُه صورة علماء الدِّين املخالفني ،ووصفُهم بعلماء ُّ
إلسقاطهم.
2 .تشكيك الناس بقناعاتهم وثوابتهم؛ باستغالل اخلطاب الديني احمل َّرف.
بح َّجة أنهما يُفضيان إلى متييع
3 .التنفير من االعتدال والوسطية؛ ُ
السياسة الشرعية.
4 .ذ ُّم املجتمعات الغارقة يف ش َهواتها وجهاالتها ،وتنفير الشباب منها.
5 .العنف املـُفرِ ط ،وعرض تسجيالت إعدام الرهائن وذبحهم.
6 .الترغيب والترهيب.

7 .تسويغ القتل والتفجير وال ُعدوان.
8 .التباهي مبجتمع الصفوة اجلديد الذي ينتمون إليه «مجتمع
التطرف».
9 .إظهار القوة والبأس لدى مقاتلي التنظيمات.
	10.إضفاء صفة البطل على املقاتلني.
	11.تن ُّوع جنسيات املقاتلني.
	12.متجيد أسماءٍ لشخصيات تاريخية ومعاصرة ،وتوظيفها يف
إسقاطات واقعية.
الشكل:
املختصرة؛ إلثارة اإلعجاب وسهولة
1 .استعمال العبارات البليغة
َ
االنتشار.
2 .توظيف تقن َّيات اإليضاح اجلديد «اإلنفوغرافيك».
إخراجا؛ لتوثيق العمليات اإلرهابية،
3 .إنتاج املقاطع املص َّورة املم َّيزة
ً
ومتجيد مرتكبيها.
4 .إنشاء مواق َع شخص َّية لرموز التطرف؛ لتمجيدها وتزيني فكرها.
صورة البطل:
اخلطاب املتطرف إلى إبراز منوذج البطل يف صفوف املقاتلني،
ع َمد
ُ
فبعد أن كان املقات ُل األفغاني هو النموذ َج بلباسه التقليدي والشعبي،
َّ
«خطاب» املقاتل يف الشيشان،
استحض َر هذا اخلطاب منوذ َج القائد
املكحلة .واستح َدث تنظيم داعش منوذجه
ذي الشعر الطويل والعيون
َّ

اخلاص «أبو وهيب شاكر الفهداوي» الذي أظهره أو َل مرة يف إصداره
َّ
«أسود األنبار» الذي أعدم فيه عد ًدا من سائقي الشاحنات املتَّهمني
باخليانة .ثم توالى ظهو ُره يف إصدارات التنظيم ،حتى خرجت صحيف ُة
احلياة اللندنية بعنوان( :شاكر وهيب فتى داعش الرومانسي ،بق َّبعة
غيفارا ،وذكرى الزرقاوي!) وقالت الصحيفة :اشتَ َهر بني أنصار داعش
باسم «القائد أبو وهيب» ،بدا أشب َه بنموذج سينمائي ،أكثر مما هو
مقاتل حقيقي ،وأ َّدى دور الوجه اإلعالمي للتنظيم َطوا َل الشهور
املاضية ،فظهر يف ك ِّل األشرطة والصور املس َّربة ،أني ًقا ونظي ًفا ،بلحية
وشعر ناال ًّ
ٍ
صاف ،ال يبدو أن شمس الصحراء
حظا من العناية ،ووجه
قد لف ََحته ،وبنظرات حاملة متأ ِّملة.
لقد كان وجه «فتى داعش الوسيم» وج ًها مغاي ًرا لنموذج مقاتلي
التنظيم ،الذين يظهرون وكأنهم قدِ موا من عصور غابرة ،ولهذا كان من
السهل تداو ُل صوره يف مواقع التواصل االجتماعي ،وأن ينا َل إعجا ًبا
حيائهن؛
منقطع النظير ،حتى بني نساء التنظيم اللواتي خرج َن عن
َّ
لكتابة تغريدات ال تخلو من غزَل وإعجاب بأبي وهيب!
المتطرفون بين مستويين
تختلف بني ُة اخلطاب املتطرف يف ذات املتطرف ،على مختلِف مستوياته
عما يصل اجلمهو َر من خطاب َّ
مقن ومدروس،
الفكرية واملعرفيةَّ ،
ُراعى يف
يستهدف املتل ِّق َي من املؤ ِّيدين واملتعاطفني أو املناهضني؛ إذ ت َ
ُمخ َرجاته عوام ُل التأثير واجلذب.
اخلطاب املتطرف يف أصله الذي غال ًبا ما يظهر أث ُره يف أثناء
أما
ُ
النقاش واحلوار الدائر بني املتطرفني واملناهضني لهم ،فبتحليل يسير
يظهر أن اللغة حا َّدة ومنفعلة ،وغير قابلة للنقاش؛ فاملتطرف ال يؤمن
وح َّجته واهي ًة غير ظاهرة.
باحلوار مع املخالف إال إذا كان ضعي ًفا ُ
ُ
املتطرف قليل املعرفة وساذ َج الفهم ،فإنه يلجأ إلى
ويف حال كان
عبارات منطية تقوم على التخوين واإلسقاط والتكفير .أما من كان ذا
مست ًوى أرف َع ً
قليل فيحاول تأوي َل النصوص َوف َق فهم تنظيمه ،ورمبا
اخلاص ،مع تأطيره مبعاني الكراهية واالستعداء واإلقصاء
َوف َق فهمه
ِّ
للمجتمعات والشعوب والدول.

نصات وسائل التواصل
ويف املجمل أثار حضو ُر اخلطاب املتطرف يف مِ َّ
جموعا وحواض َن مجتمعية ،أثار
االجتماعي ،وامتالكه قدر ًة جذبت
ً
أسئل ًة عميقة عن ُكنْه هذا اخلطاب ،وحوامله املعرفية واللغوية ،وحيويته
التواصلية والتفاعلية .وكذلك أثار أسئل ًة أعمق عن َوهن اخلطاب
ً
منفعل ال
املناهض للتطرف وخ َوره ،بوقوعه يف أحابيل ِحجاجية جتعله
ً
اخلطاب املعتدل بأنه من أسباب اجنراف الشباب نحو
فاعل ،حتى اتُّهِ م
ُ
التطرف والعنف ،بلغته الهادئة املتَّزنة التي ال تُلهب خياالت الش َّبان ،وال
تستوعب طموحاتهم ،يف مقابل لغة عاطفية حماسية تستثير النفوس،
وتنقل االنفعال الشعوري إلى ح ِّيز الفعل والتأثير.
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عدوى اإلرهاب
في غرب إفريقيا
أسرة التحرير

الصراعات يف ِحقبة ما بعد احلرب
اتسمت
ُ

صراعات ُمعدية؛ أي إن اندال َع
الباردة بأنها
ٌ
العنف يف مكان ما يؤ ِّد َي إلى أزَمات أوسع نطا ًقا،
ني العام األسبق لألمم املتحدة
وأ َّكد ذلك األم ُ

حرب ال متت ُّد
كويف عنان يف قوله« :ليس هناك
ٌ
نزاعا
آثارها إلى البلدان املجاورة ،وما يبدأ
ً
داخل ًّيا ميكن أن يطغى على مِ َ
نطقة بأكملها».
منوذجا لهذا
وتكاد منطق ُة غرب إفريقيا تكون
ً

النوع من الصراعات ،فما إن يبدأ صرا ٌع يف
ٍ
بلد ما حتى ينتق َل إلى البلدان املجاورة ،وكذا

التنظيمات اإلرهابية ما إن تبدأ يف بلد حتى

تنتشر يف بلدان أخرى.

ومثال ذلك جماع ُة «بوكو حرام» التي ظهرت
يف َشمال نيجيريا ،لكنَّها تنتشر حال ًّيا يف

واالضطراب الذي
منطقة بحيرة تشاد كلِّها.
ُ
بدأ يف ليبيا بعد عام 2011م نتج عنه كثي ٌر
من املسلَّحني الذين يواصلون تأجيج العنف يف
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مناط َق أخرى .والتم ُّرد االنفصالي للطوارق
يف مالي انتقلت معار ُكه إلى أكثر من بلد.
التنظيمات اإلرهابية يف قابلية املنطقة
ووجدت
ُ

لتتمدد فيها،
لعدوى انتشار الصراعات ،فرص ًة
َّ
فروعا إقليمية لها ،يعمل ٌّ
كل منها يف
فأنشأت
ً
بلدان شتَّى.
سرعة االنتشار
ِّ
احلظ أن هذه العدوى سريع ُة االنتشار،
ومن سوء
مما يزيد من سرعة تغ ُّير األوضاع يف املنطقة،

وقد اشتكى العاملون يف املكاتب اإلقليمية لألمم

مي الواقع احمللِّي
املتحدة يف املنطقة من أن تقو َ
ورصد التغ ُّيرات التي تن ِّفذها األمم املتحدة

يجري ك َّل أربع سنني ،مما يجعله غي َر مفيد؛

بد
ألن األوضاع يف املنطقة سريع ُة التغ ُّير ،فال َّ
من تسريع تقومي املخاطر احمللِّية باالشتراك
اجلماعات
ووسعت
مع الشركاء واحلكومة.
ُ
َّ

اإلرهابية مثل «داعش والقاعدة وبوكو حرام»
أنشطتها اإلرهابية يف املنطقة ،واتبعت وسائ َل

متباين ًة من التعاون والتنافس بينها ،واستفادت
من الصراعات بني اجلماعات الق َبلية والعِ رقية

يف املنطقة؛ لتدف َعها إلى مزيد من االنقسامات

والنزاعات؛ مما يُتيح لها سيطر ًة أوسع.

تهديدات اإلرهاب يف املنطقة عن
وأسفرت
ُ

قدر نزو ُح
هجرات إقليمية واسعة النطاق ،ويُ َّ
 2.4مليون شخص ،منهم أكث ُر من  1.9مليون
نازح داخلي يف شمال شرقي نيجيريا ،وأكثر
من  471ألف نازح داخلي ،وأكثر من  228ألف
الجئ يف الكاميرون وتشاد والنيجر .وأ َّدت
الهجمات املسلَّحة املتك ِّررة يف بوركينا فاسو
َ
إلى ارتفاع عدد القتلى بنسبة  %590يف العام
املاضي ،وتشريد أكثر من  170ألف شخص،
وحاجة أكثر من  95قرية إلى املأوى والغذاء
واملياه واخلِ ْدمات الصحية.

َّ
أسباب شتى
ال ميكن أن نعز َو انتشار اإلرهاب يف املنطقة
إلى عامل واحد ،فاخلبراء واملختصون يُكثرون

اإلشارة إلى ُحزمة من العوامل مثل( :املظالم
السياسية ،واحلرمان النسبي) التي تستغلُّها
اجلماعات اإلرهابية لتس ِّو َغ التغيير بالعنف.
ويشير الباحثون إلى الطبيعة اجلغرافية

أرض ِخصبة للتم ُّرد ،بسبب
للمنطقة يف
ٌ
التنافس والصراع التاريخي بني أصحاب
ً
فضل عن خالفات
العقائد واألعراق املختلفة،
الرحل مع املزارعني.
ال ُّرعيان َّ

واألمن ،وال َعالقة بني الهيكل ال ُعمري للس َّكان

والصراع العنيف ،وكشفت عن َعالقة واضحة
بني (تضخُّ م الفئة العمرية للشباب) وخطر

معدالت البطالة املرتفعة،
العنف السياسي ،وأن َّ

جمع املعلومات االستخبارية.
وتأكيدًا ألهمية اجلوانب غير العسكرية يف

والتهميش السياسي واالقتصادي ،جتعل
البلدان أكث َر عرض ًة للنزاع املسلَّح واإلرهاب.

نهج شمولي

اإلمنائي يف املنطقة يحتاج إلى معاجلة سريعة

الدراسات التي تؤ ِّكد أهمي َة محاربة
تتعدد
ُ
َّ
اإلرهاب يف املنطقة ،بنهج شامل ال يُعنى

بالعمليات العسكرية واألمنية فحسب؛ بل ينهض
باملناطق الضعيفة التي َ
اجلماعات
تنشط فيها
ُ

وتُ َع ُّد املنطقة أكب َر منطقة فت َّية يف العالم؛
الدراسات
الرتفاع نسبة الشباب فيها .وتشير
ُ
أعمارهم بني  15و 29عا ًما ،والبالغ عددهم
نحو  1.8مليار يعيشون يف البلدان النامية،
شاب يف  36دول ًة مصنَّفة
منهم  140مليون
ٍّ

لحة إليه؟!
التنفيذ ،مع احلاجة املـ ُ َّ

احمللِّيني ،فهل يأخذ هذا النهج طريقَه إلى

وجا َّدة؛ ألنه من أبرز أسباب مت ُّدد اإلرهاب،
التنظيمات
فاملناطق التي تنتشر فيها
ُ
اإلرهابية وتتخذها منطل ًقا لنشاطاتها ،غال ًبا

السلع واخلِ ْدمات ،واملدارس
ما تن ُدر فيها ِّ
اجلماعات اإلرهابية
واملستشفيات ،وتقدِّم
ُ
نفسها للس َّكان احمللِّيني يف هذه املناطق ً
بديل

للسلطات احلكومية يف تقدمي اخلِ ْدمات ،وح ِّل
ُّ
املشكالت ،وحتقيق األمن.

تكاد ُتمع الدراسات على توضيح هذا

وتستغ ُّل معاناتهم يف حتريضهم على هذه
ني ً
بلل إعطاءُ األولوية
السلطات ،وزاد الط َ
ُّ

الظروف االقتصادية والسياسية والفكرية

الض َّر
إذ كثي ًرا ما يشوبها العشوائية وتوقع ُّ
باملدنيني ،فتؤ ِّدي إلى نتائ َج عكسية؛ ألنها

النهج الشمولي؛ بأنه يقوم على تآزر مختلِف

على أنها دول َّ
هشة متأثرة بالصراعات ،ومنها
دو ُل املنطقة.

األدوات الرسمية وغير الرسمية ،ومعاجلة

مكتب غرب ووسط إفريقيا التابع
وأجرى
ُ
لصندوق األمم املتحدة للس َّكان دراسة على

واالجتماعية والثقافية والبيئية التي تدفع

خصائص السكان يف إفريقيا ،وأوضاع السالم

ورفع مستوى التعاون بني الوكاالت املختلفة يف

توصلت دراسة
محاربة اإلرهاب يف املنطقة َّ
أجراها بيلي أغواندا وآخرون إلى أن التخلُّف

اإلرهابية؛ ببناء املدارس واملستشفيات والطرق
واألسواق؛ إلعادة ال َعالقات مع الس َّكان

إلى أن قرابة  %90من الشباب الذين تراوح

محاربة اإلرهاب؛ بتزويدها باملوارد الالزمة،

األفرا َد إلى اجلماعات اإلرهابية ،وتعزيز
الق ُدرات التشغيلية للوكاالت املسؤولة عن

للعمليات العسكرية يف محاربة اإلرهاب؛

تُفضي إلى ازدياد ضعف شرعية الدولة يف
تلك املناطق.
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التطرف واإلرهاب خلف القضبان
في غرب إفريقيا
نجاح أم قنبلة موقوتة
د .أنتونين تيسيرون

منـذ أحـداث احلـادي عشـ َر مـن سـبتمبر 2001م يف
الواليـات املتحـدة األمريكيـة ،حـازت قضيـ ُة التطـرف
املـُـفضي إلـى العنـف اهتما ًمـا كبيـ ًرا يف وسـائل اإلعلام
والسياسـات العا َّمـة ومجتمـع الباحثين ،وتناولـوا األمـ َر
بالتعليـق علـى أنـواع العمـل العنيـف وأمناطـه ً
بـدل مـن
التوسـع يف دراسـة األسـباب املؤ ِّدية إلى الفعل اإلرهابي.
ُّ

وبـرزت أسـئل ٌة مه َّمـة يف املناقشـات تتعلَّـق بوضـع
السياسـات العا َّمـة للتصـدِّي لهـذه الظاهـرة وتعزيـز
صمـود املجتمعـات ،وتطـ ُّور ظاهـرة التطـرف فكر ًّيـا
وتطبيق ًّيـا ،واألسـباب املؤ ِّديـة إلـى العنـف ،واحمل ِّفـزات
علـى تبنِّيـه .وبعيـدًا عـن ك ِّل هـذه األسـئلة فـإن الـرأي
مسـتقر باإلجمـاع علـى الطبيعة احلركيـة لهذه الظاهرة؛
ٌّ
فمهمـا كان املعيـا ُر الـذي تُـد َرس َوفقَـه؛ كاحملـدِّدات أو
اآلليـات ،أو الفـرد وتفاعالتـه مـع اآلخريـن ،أو الفضـاء
السياسـي واالجتماعـي واالقتصـادي ،فـإن اإلجمـاع
منعقـ ٌد علـى َو ْسـم الظاهـرة بالتـد ُّرج؛ فقـد يتبنَّـى الفـرد
ٍ
معتقـدات تـر ِّوج للتطـرف والعنـف باالعتمـاد
تدريج ًّيـا
علـى مرجعيـات سياسـية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة ،دون
أي مشـاركة يف أعمـال متطرفـة.
أن تسـب َق لـه ُّ
باحث ومستشار سابق في األمم المتحدة  -فرنسا.

| العدد الثامن | أغسطس 14 | 2021

بيئة السجون
َ
التطرف املؤ ِّدي إلى العنف ظاهرةٌ اجتماعية عاملية ال تقتص ُر
إن
على أماك َن دون أخرى ،لكنَّها تنمو يف بعض البيئات أو املناطق أو
فالسجن مؤسسة َّ
هشة
املؤسسات وتتكاثر ،ومن أه ِّمها السجون.
ِّ
يتعايش فيها قسر ًّيا مجموع ٌة من األفراد احملكومني أو الذين
ينتظرون احملاكمة ،وغال ًبا ما تكون َعالقاتهم مضطرب ًة مع املجتمع،
ً
إحباطا اجتماع ًّيا ،أو إقصا ًء اقتصاد ًّيا ،أو تصني ًفا ثقاف ًّيا.
ويعانون
بتأثير مباشر من األفراد
فتنشأ كثي ٌر من حاالت التطرف هناك،
ٍ
بسبب
اخلاصة ،أو
باكتساب شخصي من جتارِ ب الفرد
املـُدانني ،أو
ِ
ٍ
َّ
والسجن.
ظروف االعتقال َّ
ومع أن الدراسات املتعلِّقة بالتطرف املؤ ِّدي إلى العنف أُجريت يف
أوروبا وأمريكا َّ
الشمالية والشرق األوسط ،فإن غرب إفريقيا لم
هجمات اجلماعات املتطرفة
يسلَم من هذه الظاهرة؛ بسبب ازدياد َ
املسلَّحة يف السنوات األخيرة ،وما نتج عنه من اعتقاالت لإلرهابيني
واملشت َبه بهم.

وأ َّدى ظهو ُر اجلماعات املتطرفة املسلَّحة يف غرب إفريقيا وانتشار
والسجن لك ِّل َمن يُشت َبه به،
َ
هجماتها وعملياتها إلى زيادة االعتقال َّ
أو يثبت تو ُّرطه يف االنضمام إلى اجلماعات املتطرفة ومشاركته
يف أعمالها .ففي سنة 2016م ُسجن أكثر من ألف شخص متَّهمني
باالنتماء إلى بوكو حرام ،أو بدعم عمليات اجلماعة يف سجن نيامي.
وإن الكثير من دول املنطقة حتتج ُز ً
أيضا إرهابيني محكومني أو
مشت َب ًها بهم ،ففي كوت ديفوار جرى حتقي ٌق يف الهجوم على منتجع
غراند بسام الذي وقع يف شهر مارس 2016م ،ويف السنغال أُجريت
محاكم ٌة يف عام 2018م ملقاضاة السنغاليني الذين اعتُقلوا وهم يف
طريق العودة من نيجيريا بعد التحاقهم بصفوف بوكو حرام.
هجمات أو أعمال
وإن وجود هؤالء املتَّهمني أو املـُدانني بتو ُّرطهم يف َ
َّ
تتعلَّق باإلرهاب والدعوة إليه أو االلتحاق باجلماعات املسلحة ،أو
محاولة االنضمام إلى جماعة إرهابية ليس سوى اجلزء األكثر
وضوحا يف عملية اعتناق التطرف يف السجون .وقد يكون للمسألة
ً
ثالث ُة أوجه أخرى:
● حالة املعتقلني الذين ُعرفوا بتو ُّرطهم يف التطرف العنيف قبل دخولهم
السجن ،لكنَّهم ُسجنوا بسبب أعمال أخرى غير مرتبطة باإلرهاب.
ِّ
● حالة املعتقلني املقبوض عليهم يف جرائ َم ليست ِ
خطرة ،واملعتقلني
الذين ال ينتمون إلى مناه َج متطرفة ،لكنَّهم يوافقون على االنتساب
إلى مرشد ما أو جماعته؛ للحصول على احلماية ،والتخلُّص من
ضغط الزعامات أو األفراد اآلخرين الذين يس َعون الستغالل ضعفهم.

ُ
اإلحباط إلى َقبول
● حالة السجناء احملبطني الذين يدفعهم
خطابات العنف بسهولة.
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ِّ
تحديات كبيرة
ِّيات كبير ًة ِ
إدارات السجون حتد ٍ
خطرة ،من أه ِّمها:
تواجه
ُ

السجون ،فقد ف َّر كثي ٌر من املعتقلني الذين
 )1ضرورةُ تعزيز األمن يف ُّ
ُقبض عليهم بتهمة اإلرهاب يف السنوات األخيرة؛ ففي موريتانيا مثلً
هرب الشيخ ولد سالك احملكوم عليه باإلعدام سنة 2011م بتهمة القيام
بعمل إرهابي ،ف َّر يف ديسمبر 2015م من سجن دار النعيم يف نواكشوط،
قبل أن يُعتق َل بعد أسابي َع قليلة يف غينيا بيساو.
عمليات اله َرب من السجون أم ًرا جديدًا ،فقد أ َّدى احتجا ُز
وليست
ُ
املقاتلني واملتعاطفني مع اجلماعات املسلَّحة يف سجون املنطقة وبحيرة
تشاد إلى استهدافها يف وقائ َع شتَّى.
ومن ذلك ما وقع يف سجن كوتوكالي يف النيجر يف أكتوبر 2016م ،ويف
سجن نيونو يف مالي بعد شهرين من حادثة كوتوكالي .ويف نيجيريا
عدة سجون منذ أن انتشرت أعما ُل العنف يف
هاجمت بوكو حرام َّ
البالد سنة 2009م؛ لتحرير أعضائها ،ولتجنيد سجنا َء آخرين ال
ميكنهم العودةُ إلى ديارهم بعد فرارهم.
السجناء املتبنِّني للتطرف ،الذين ي َرون أن السجن مرحل ٌة من
 )2نشاط ُّ
مراحل الطريق ،ويتطلَّعون إلطالق سراحهم إلكمال مسيرتهم القتالية،
ويجتهدون بإلقاء اخلطب املتطرفة على سجناء احلق العام للتأثير فيهم
َ
التطرف من الذين
واستقطابهم .فكيف السبي ُل إلى الكشف ع َّمن يتبنَّى
أُودعوا السجن بسبب أعمال غير إرهابية؟ وكيف ميكن تقدي ُر اخلطر
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الذي ميكن أن ينشأ عن احتجازهم يف السجن؟ وما تأثي ُرهم احلقيقي

يف السجناء اآلخرين؟ وكيف يُقاس هذا التأثير؟

السجناء ،وقد أُطلقت برام ُج لدفع السجناء املتَّهمني
 )3اإلفراج عن ُّ
بالتطرف ،أو املنتمني إلى اجلماعات اجلهادية ،أو املدانني باإلرهاب،

إلى قطع ارتباطهم باملنظمات الداعية إلى العنف.
بعض هذه البرامج يف موريتانيا ونيجيريا والسنغال مبساعدة
وأثمرت ُ

ثمرات طيبة ،لكنَّها تبقى جتارِ َب محدودةَ
ٍ
تخصصات مختلفة،
فرق يف
ُّ

التأثير ،ومحصور ًة يف مناطقها ،ونتائجها غي ُر حتمية.

ُ
االكتظاظ الكبير يف السجون،
 )4كثافة املساجني ،ويزيد األم َر خط ًرا
وقد بلغت نسب ُة الكثافة يف عدد املساجني %200؛ بسبب نُدرة املوارد

املخصصة للسجون ،وبُطء اإلجراءات القانونية ،وفِ قدان البدائل عن
َّ
السجن .على سبيل املثال كان لدى السنغال يف نهاية سنة 2019م
 11547سجينًا يف  37سجنًا ،بسعة إجمالية  4224سجينًا يف معتقل.
وكان سجن كوناكري شدي ُد احلراسة يستقبل أكث َر من  1500سجني
يف َ 30وحدة .وكثي ًرا ما يكون عد ُد السجناء غير احملكومني أكث َر من
نصف عدد السجناء الكلِّي ،مع جتاوز االعتقاالت لإلجراءات الوقائية،
ويف بوركينا فاسو ُقدِّر عد ُد املعتقلني يف سجون البالد يف منتصف سنة

أي
2020م من املتطرفني املشتبَه بهم زُهاء  900شخص ،لم يُحاكم ٌّ
منهم أو تصدر بح ِّقهم أي أحكام.

انخفاض عدد احل َّراس ،وفِ قدان سياسات املوارد البشرية
)5
ُ
والسجانني ،والعجز عن إيجاد
احلقيقية ملوظفي إدارات السجون
َّ
مخصصة ومد َّربة ملراقبة السجون يف كثير من البلدان .أما
هيئات
َّ
نظا ُم استخبارات السجون فعندما يكون موجو ًدا بصفة رسمية ،ال
يلغي وجو ُده التحدِّيات املرتبطة بالتطرف التي تفرض اعتما َد املعايير
املناسبة للتقومي والتصنيف ،وتدريب جميع املوظفني َوف ًقا لتلك املعايير.

مهمات األعمال يف مكافحة التطرف املؤ ِّدي إلى العنف يف السجون.
من َّ
ْ
ُ
فالسجن هو َحلقة وصل يف سلسلة العقاب ،وال ينبغي أن يقتص َر املنهج
ِّ
اإلصالحي على إعادة تأهيل املساجني فقط ،أو بناء سجون جديدة،
ِ
بد قبل أيِّ شيء من االعتقاد
أو حتسني رعاية السجناء
اخلطرين .وال َّ
اجلازم باستحالة فصل مكافحة التطرف يف السجن عن تعزيز سيادة
القانون.

ولهذه التحدِّيات وغيرها فإن سجون غرب إفريقيا شديدةُ الهشاشة،
وقد أشارت منظم ٌة نيجيرية غير حكومية يف تقرير نُشر سنة
الغرض املراد له ،بل يوشك أن
السجن ال يؤ ِّدي
َ
2020م إلى أن َّ
يتح َّول إلى َم َ
حض ٍن للتطرف.
ختام القول
ال تقتصر هشاش ُة األنظمة يف السجون على غرب إفريقيا ،فإن
َ
االكتظاظ والتجنيد ملصلحة التطرف من قِ َبل سجناء اإلرهاب ،وعدم
قدرة إدارات السجون على التكفُّل برعاية السجناء املتطرفني ،منتش ٌر
املتعجلة
يف مناط َق أخرى من العالم .ومن املهم احل َذر من التعميمات
ِّ
يف اجلزم بربط ظروف االعتقال باعتناق السجناء التطرف والعنف.

إن الوض َع يف السجون اإلفريقية يتطلَّب أمرين اثنني؛ ً
أول :تكييف
فضاءات السجون وإداراتها للتعامل مع السجناء املتطرفني .وثان ًيا:
مدة االحتجاز السابق للمحاكمة إلى موعده القانوني ،وتقدمي
تقليص َّ
املزيد من األحكام البديلة ،واإلفراج عن املعتقلني دون استحقاق ،وذلك
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ُّ
التطرف العنيف في غرب إفريقيا
ً
“كوت ديفوار” نموذجا
السينا ديارا

يهد ُِف هذا املقا ُل إلى صياغة حتذيرات من املخاطر احملدقة مبنطقة كوت ديفوار/ساحل العاج ،ودعم
عمليات تطوير السياسة العا َّمة من وجهة نظر الوقاية واالستجابة األمنية ،ويستلهم نظري َة الهيمنة
ً
فضل عن مجموعة من املقابالت مع جهات أمنية عدة.
الثقافية ،مستندًا إلى أدبيات الواقع احمللِّي،
إذ مت ِّثل كوت ديفوار سلسلة من األراضي املتصلة ،وهذا يُع ُّد عنصر ضعف ،وال س َّيما أن البالد عانت
ِ
اعتداءات مهاجمني جاؤوا من مناط َق أخرى.
غير م َّرة

باحث في قضايا اإلرهاب  -كوت ديفوار.
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االضطرابات األمنية
شهدت املنطقة منذ ربع قرن تقري ًبا اضطرابات أمن َّية بقيادة جهات من

خارج اإلقليم تتستر بالدِّين من أجل الهيمنة ،ولها تفسيراتها اخلاصة
رس َخت عبر هذه الظاهرة
التي تصب يف النهاية يف بوتقة اإلرهابَ ،
إقليم ًّيا وذهن ًّيا ،وانحرف مؤشر التطرف شي ًئا فشي ًئا نحو خليج غينيا
بعد جت ُّذره يف شمالي القارة يف ظ ِّل ضعف ردود فعل الدولة ،وذلك يف
أعقاب مترد الطوارق عام 2013م ،واالنهيار العسكري لتنظيم داعش

اإلرهابي يف الشرق األوسط .وملـَّا كانت كوت ديفوار جغراف ًّيا دولة
حتدها غانا من الشرق ،وغينيا وليبيريا من الغرب ،ومالي وبوركينا

فاسو من الشمال ،وتشرف من اجلنوب على خليج غينيا وجب السؤال:
التحديات وردود الدولة على
هل تواجه كوت ديفوار تطر ًفا عني ًفا؟ وما
ُ
اإلرهاب؟

واقع كوت ديفوار
ِ
العنف الذي تشهده املِنطقة أو
لم تصل كوت ديفوار بع ُد إلى درجة
شدتِه ،إذ تكشف الهجمات التي حدثت يف  11مارس 2016م على منتجع
َّ

«غراند بَ َّسام» يف كوت ديفوار ،وعلى نقطة املراقبة املتقدِّمة للجيش
يف بلدة «كافولو» يف  11يونيو 2020م؛ طبيع َة التهديد اإلرهابي يف
االضطربات التي حدثت بسبب
البالد وتركيبته اخلارجية .إذ تؤ ِّدي
ُ

االنتخابات الرئاسية يف العام نفسه إلى التغاضي عن َميل بعض األئمة
والشباب من الفتيان والفتيات إلى إظهار التعاطف الطائفي ،والعديد
من عالمات الصراع مع الدولة ال َعلمانية.

وقد كانت األدبيات املتعلِّقة باإلسالم اإليفواري ذات النظرة املتسامحة
حتى وقت قريب ال تكاد تأخذ با ُ
التعصب الديني
حلسبان تطو َر أفعال
ُّ
وخطاباته؛ بسبب تصاعد اإلرهاب يف جميع أنحاء العالم .ومنذ عام
2005م تقري ًبا كانت البالد تتجه شي ًئا فشي ًئا نحو نوع من التشرذم
واالنعزالية املجتمعية واملمارسات الدينية البدعية ،حتت تأثير الرغبة
يف إعادة تقومي البالد .وعلى الرغم من عدم ارتكاب املتعصبني
اإليفواريني حال ًّيا أي نوع من أنواع العنف ،ال ينبغي أن يحجب الزيادة
امللحوظة يف نشاط الكراهية الذي يُع َّبر عنه يف نطاق أعمال التبشير
مي آثار هذا الوضع
املتشدِّد والواسع ،ويبدو مفيدًا من اآلن فصاعدًا تقو ُ
كثير من الشبكات
على املدى القريب والبعيد ،فيما يتعلَّق بظهور ٍ
املتطرفة ،من الصحراء الكبرى إلى خليج غينيا.
أما يف مدن كوت ديفوار فتتالشى روح التعايش والضيافة املوروثتان
من الهوفويتية «نسبة للرئيس السابق فيليكس هوفويت بوانيي»؛ بسبب
عوام َل عدة ،منها :خطاب التكفير ،املستند إلى االتهام باالبتداع للفرق
الدينية األخرى ،الذي ال يهاجم األقلية ذات النزعة املنحرفة فحسب؛
بل املشيخة التقليدية وثقافتها وقيمها ً
أيضا.
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ويف بلدة وانغولودوغو الواقعة شمالي كوت ديفوار ،وعلى احلدود مع
بوركينا فاسو ،تزامنت عملية تفنيد «الضالل» مع ظهور مجموعة
وهدد
صغيرة من سائقي الدراجات النارية املسلَّحني سنة 2019م،
َّ
مبعوثوهم بالهجوم على املدينة إذا لم يُ ِلغ الزعماء العرفيون االحتفال
املعروف مبهرجان الكروبي الذي يُنظم يف ليلة  27من شهر رمضان،
روايات كثير من
فتيات صغيرات يف الشوارع .وقد أظهرت
وترقص فيه
ُ
ٌ
األشخاص الذين حاورناهم ملعرفة أسباب التط ُّرف العنيف يف سان
حي آلخر،
بيدرو سنة 2017م حقيق َة االنقسام الذي يعانيه السكان من ٍّ
ويُع َّبر عن االختالف الفكري واملنهجي باملصطلحات اجلديدة املم ِّيزة
بني الكفر واإلسالم.
ويف مِ نطقة مان سنة 2017م ،ونيابة عن اجلماعات اإلرهابية املتنافسة،
متعصبون بسرقة املساجد أو السيطرة عليها .وكشف
قام شباب
ِّ
الضرب بالعصا ،وإسالة الدماء ،والتح ُّرش باألئمة املتهمني بال ِّردة ،لدى
الرأي العام املصدوم ،مدى تغ ُّول اإلرهابيني يف مدينة البي يف غينيا
املجاورة ،على كوت ديفوار بسبب نشاط أقلِّية محدودة.
ليس هناك شخصي ٌة مسلمة تدعو إلى العنف حتت ستار التع ُّبد ،يف
حني يقوم آخرون بتطوير خطابات تتناقض مع قيم الدولة التي تدعو
التعصب الديني ،ويدافعون
إلى العيش املشترك ،ويطالبون باحلق يف
ُّ
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بح َّجة حرية التعبير والضمير ،ومن هنا يؤ ِّدي استغال ُل
عنه ،وميارسونه ُ
ِّ
احلض على إعادة صياغة املعايير ،ثم يقوم
بعض املفاهيم الغيبية إلى
بعض الفاعلني بحقن اجلسد االجتماعي مبشاعر االستياء والتم ُّرد،
عندما يستخدمون أوجه القصور الهيكلية للحكومة .ويف هذه احلالة
يكون الهدف هو اإلعداد النفسي ،ووضع األساس للتم ُّرد القادم.
تحديات الواقع واالستجابة
يف احلقيقة ال شي َء مي ِّيز كوت ديفورا من دول املنطقة يف سج ِّل
األمراض االجتماعية ،والتشابك بني السياسة والدِّين والتعصب
الطائفي ،وكلها ِّ
مؤشرات على ا َ
حلراك القادم ،فمنذ نحو عقدين من
الزمن أعاد الفاعلون السياسيون صياغة بعض العناصر التي ما فتئت
الدول ُة والعوملة االستهالكية جتاهد لدفعها إلى االنقراض ،وهي القبيلة
والعِ رق واحملسوبية التي دفعت بالبالد إلى مرحلة غير مسبوقة من
إفالس السياسة عن ضعف البيئة
الوحشية ،ومن ناحية أخرى يكشف
ُ
والتشرذم واالنحالل؛ إذ ال يصمد العقد االجتماعي اآلن إال من عمليات
التفاوض أو املواجهة املتكررة .وعلى الرغم من اجلهود السياسية
واألمنية واالقتصادية منذ عام 2011م فإن البالد تعاني الصراعات
التي جتاهد من أجل التغلُّب عليها .وقد أ َّدى إخفاق بناء دولة «ماكس
فيبر» على مبادئ القوة والقانون والعقالنية لدى بعض مك ِّونات املجتمع

إلى والدة نوع من التطلُّع إلى جتديد ال ُهوية على
أساس استبعاد اآلخر بالقضاء عليه.
وباتت مجموع ُة أمانكامان يف منطقة بواكي يف
وسط كوت ديفوار ،فرص َة جتنيد مثالية لصالح
الدوليني؛ ألنها جمعية يلجأ أعضاؤها
اإلرهابيني َّ
إلى نوع من األسلوب القهري واالستعراضي ،ويجيد
الكثير منهم التعامل مع أسلحة احلرب بالنظر إلى
ماضيهم على أنهم من املتم ِّردين السابقني؛ فهي
مجموعة متثل نتا َج البطالة والظلم وخيبة األمل،
ومي ِّثل هؤالء األفراد املعدِ مون جمعي ًة غير رسمية.
تتناول كوت ديفوار عقيدة اإلرهاب من وجهة
نظر اجلرمية ،ويسودها النهج املتجه إلى
ٍ
قليلة
التصعيد العسكري ،باستثناء طرائ َق
للوقاية ،ومنها «احلقيبة التربوية والتعليمية».
االستثمارات الكبيرة يف املـُعِ َّدات احلربية
وتشهد
ُ
والتدريب ،واملوارد االستخباراتية ،وإنشاء مناطق
عمليات يف َّ
الشمال ،على قدرة أفضل على الر ِّد
على أيِّ عدوان .فالعمل للتأثير يف املصدر والسبب
األصلي ال يزال أم ًرا مفقو ًدا.
خالصة القول
ُ
التعاظم،
إن أمر اإلرهاب يف غرب إفريقيا آخ ٌذ يف
وتتحدى هذه الظاهرة -بتكتيكاتها التمويهية،
َّ
وتن ُّوع أمناط التشغيل ،وتهجني العوامل ،واجلهات
الفاعلة -األم َن التقليدي .وال شك أن كوت ديفوار
ال يعاني بع ُد يف مواجهة احلركات اإلرهابية خط ًرا
لكن هناك مؤشرات ضعف
س سالمة أراضيهَّ ،
َ
مي ُّ
وقوة مت ِّثل مس ِّو ًغا للخوف .ويعتمد الفاعلون
اإلرهابيون على عامل الزمن الختبار اخلصم
باالستفزازات املتك ِّررة ،وبناء الشبكات ،واالنتشار
يف بيئات التعليم املتد ِّني ،والفقر ،واالستئصال
ويتبي هنا أن التزام دعاة التطرف العنيف،
الثقايف.
َّ
بعيدًا عن املصالح املادية ،نا ٌ
جت عن قناعة ،وإميان
قوي ال يتزعزع ،ف َق َد َّ
كل صلة وأمل باحلياة.
وتتطلَّب طبيع ُة اخلطر احلالي يف البالد خبر ًة
التخصصات ،ال تقتصر على النظام
متعدِّدة
ُّ
األمني؛ بل يجب أن تأخذ يف ا ُ
حلسبان اجلوانب

اجليوسياسية ،وال َعالقة باالقتصاد واجلغرافيا،
ً
فضل
ونسبة الوالدة الفائقة واالحتكاك السكاني،
عن خُ طط التلقني الفكري الناجعة.
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في مواجهة اإلرهاب بغرب إفريقيا
األدوات العسكرية ال تكفي وحدها
ماهر فرغلي

اجتهت دو ُل غرب إفريقيا إلى املواجهة العسكرية يف ظ ِّل استفحال
الدولي العابر للحدود ،واستفادته من العوملة وثورة
ظاهرة اإلرهاب َّ
لكن هذه املواجهة
االتصاالت التقنية ،مما قلَّص احلدود بني الدولَّ ،
التوسع يف
الهجمات اإلرهابية ،ومنع اإلرهاب من
لم تنجح يف ص ِّد
َ
ُّ
املمتدة على مساحات شاسعة .من هنا تبرز
عملياتِه باجتاه دول املنطقة
َّ
ُمعضالت احللول العسكرية يف هذه املنطقة ،وكيفية جتاوز تلك العقبات
واملشكالت ،وهو ما سنعرض له يف السطور اآلتية.

باحث في شؤون الجماعات اإلرهابية ،مصر.
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ِّ
الحل العسكري
معضالت إخفاق
إن مواجه َة اإلرهاب يف غرب إفريقيا عسكر ًّيا لم يكن أم ًرا يسي ًرا؛ إمنا
كانت املواجهة دو ًما ُم ً
حاطة بكثير من التحدِّيات واملشكالت التي اعترضت
سبي َل احل ِّل العسكري ،وحالت دون جناحه وفاعليته ،ألسباب منها:
 )1الصراعات املتداخلة
ٍ
نزاعات
الصراعات يف غرب إفريقيا يف معظم األحيان ،فنجد
تتداخل
ُ
قائم ًة بني اجلماعات والتنظيمات العِ رقية املختلفة ،وبني اجلماعات
اإلرهابية واحلكومات ،حتى إن اخلطوط الفاصل َة بني اإلرهابيني

أصبحت غي َر واضحة ،وهذا التماهي يع ِّقد مواجه َة اإلرهاب كثي ًرا،
ويجعل املراقبني يُخفقون يف حتديد خريطة واضحة ملا يجري ،بنا ًء على
واقع اجلغرافيا ،والظروف احمللِّية؛ مما أ َّدى إلى مشكالت كبيرة ومتك ِّررة،
وال س َّيما مع التحوالت املستم َّرة يف الوضع األمني والسياسي يف امل َ
ِنطقة،
واإلخفاق يف محاولة تعيني األعداد الكبيرة لهذه املجموعات املتناحرة

للسيطرة على األرض .مع ما ميتاز به الصرا ُع يف املنطقة من منافسات
ً
قدمية عنيفة غال ًبا ،وعمليات ِّ
فضل
اتار ،وأنشطة دفاع عن النفس،
عن اإلرهاب العنيف .يف حني يكتسب اللَّبْس بني اجلهات الفاعلة غير

بعضها عن بعض -
احلكومية  -التي يُفت َرض أنها
جماعات منفصل ُ
ٌ
قدمتها فرنسا إلى "احلركة
أهمي ًة إضافية ،وال س َّيما مع املعونة التي َّ
الوطنية لتحرير أزواد"؛ للمساعدة يف قتال اجلماعات اإلرهابية.

 )2اخلريطة اإلرهابية املعقَّ دة
ِ
ينصب
املعضالت يف املنطقة؛ إذ
تزيد اخلريط ُة املعقَّدة لإلرهاب
ُّ
نشاط التنظيمات اإلرهابية يف املناطق احلدودية بني مالي والنيجر
وبوركينا فاسو ،يف مِ َ
نط ٍ
قة باتت مرك َز نشاط املجموعات املتطرفة
ٌ
خليط من جماعات مسلَّحة
العابر للحدود حال ًّيا ،وهذا النشاط

مختلفة ،أهمها تنظيما داعش والقاعدة اإلرهابيان .ففي مارس
اجلماعات الرئيسة يف املنطقة ،وهي :أنصار الدِّ ين،
2017م أعلنت
ُ

وجبهة حترير ماسينا ،وتنظيم "املرابطون" ،وجناح الصحراء التابع
لتنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي ،أنها ك َّونت حتال ًفا حتت لواء
نفسها
الكِ يان اجلديد "جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني" ،التي أعلنت َ

جناحا رسم ًّيا لتنظيم القاعدة يف مالي.
ً

وكانت أ ُ ِّسست "جماعة بوكو حرام" يف شمالي نيجيريا عام 2002م،
وتط َّورت إلى مت ُّر ٍد عنيف عام 2009م ،أ َّدى إلى مصرع ما ال يق ُّل عن

 25000شخص ،ونزوح مئات اآلالف ،وهي َ
تنشط يف نيجيريا وشمال

الكاميرون والنيجر وتشاد.

وأ ُ ِ
نشئ "تنظيم الدولة اإلسالمية يف الصحراء الكبرى" عام 2015م،

وانضوى حتت لوائه "حركة التوحيد واجلهاد يف غربي إفريقيا" ،التي

فرعا رسم ًّيا له يف املنطقة.
حظيت باعترافه يف العام الالحق ً

وبرزت "جماعة أنصار اإلسالم" يف بوركينا فاسو منذ ديسمبر 2016م،

عندما أعلنت مسؤوليتَها عن هجوم على قاعدة عسكرية يف إقليم سوم
شرقي البالد ،أسفر عن مقتل  12عض ًوا يف َوحدة مكافحة اإلرهاب.
شما َل
ِّ
وتتداخل يف هذه املنطقة ً
عمليات تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
أيضا
ُ
َ
وتنشط "جبهة حترير ماسينا" التي تض ُّم مختل َ
ِف مك ِّونات
اإلسالمي،
أزواد العِ رقية.

وأما فصيال "التوحيد واجلهاد يف غرب إفريقيا" بقيادة أحمد ولد
العامر ،و"املو ِّقعون بالدماء" بقيادة مختار بلمختار ،فقد اندمجا يف

أغسطس 2013م حتت اسم "املرابطون" ،وبعد مقتل أمير اجلماعة

أحمد العامر بايع خليفتُه أبو الوليد الصحراوي يف مايو  ،2015تنظي َم
داعش .مما دفع مختار بلمختار إلى املسارعة بإصدار بيان مضا ٍّد ينفي
فيه االلتحا َق بتنظيم داعش ،ويجدِّد البيعة لتنظيم القاعدة وزعيمه
أمين الظواهري ،عا ًّدا بيع َة داعش باطلة ،وال تلزم مجلس شورى

حدة الصراع بني الطرفني ،الذي
املرابطني .وأ َّدى ذلك إلى تصاعد َّ
2500
انتهى باإلطاحة بأبي الوليد الصحراوي وتو ِّلي بلمختار القيادة.
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أهم التنظيمات اإلرهابية يف غرب إفريقيا
ُّ
التنظيم

القائد

املنطقة

جبهة حترير ماسينا

محمد كوفا

مالي ،وبوركينا فاسو

كتيبة (املرابطون)

مختار بلمختار

جنوبي ليبيا ،وشمالي مالي

إمارة الصحراء

يحيى أبو الهمام ُ
(قتل)

جنوبي اجلزائر ،وشمالي مالي

بوكو حرام

أبو بكر شيكاو ُ
(قتل)

شمالي نيجيريا

كتيبة سرما

أبو جليل الفوالني

شمالي مالي

أنصار اإلسالم

إبراهيم ديكو ُ
(قتل)

بوركينا فاسو

داعش بالصحراء

أبو الوليد الصحراوي

مالي ،وبوركينا فاسو ،وجنوبي ليبيا

القاعدة يف بالد املغرب

علي ميشو

املغرب ،واجلزائر

جماعة أنصار الدِّ ين

إياد أغ غالي

شمالي مالي

 )3اجلهات الفاعلة من غير الدول
ومما يزيد األمر تعقيدًا أمام احللول العسكرية ً
أيضا وجو ُد جهات
فاعلة كثيرة غير حكومية ،ومن ذلك على سبيل املثال "مجلس تنسيق
ٌ
حتالف فضفاض من حركات التم ُّرد السابقة ذات
حركات أزواد" ،وهو
املصالح املشتركة ،و"ائتالف اجلماعات املسلَّحة" ويض ُّم "جماعة طوارق
إمغاد" وحلفاءهم ،وهي فر ٌع من "احلركة العربية ألزواد" ،و"مجلس
تنسيق احلركات وجبهة املقاومة الوطنية" .ومن هذه الكِ يانات ً
أيضا:

"حتالف إفوغاس لعشائر الطوارق" ،و"املؤمتر من أجل العدالة يف أزواد"

يف منطقة متبكتو ،و"حركة إنقاذ أزواد" يف منطقة ميناكا ،و"اجلناح
املنشقُّ عن مجلس تنسيق احلركات وجبهة املقاومة الوطنية".

ومع إنشاء مجموعات احلماية الذاتية  Vigilanteيف نيجيريا
والكاميرون والنيجر وتشاد ،أُثيرت املخاوف بشأن أثرها يف تعقيد
الدولية" الذي صدر
الوضعَ ،وف َق ما جاء يف تقرير لـ "مجموعة األزَمات َّ
يف فبراير 2017م ،بشأن هذه الظاهرة يف منطقة بحيرة تشاد.
 )4هشاشة ُبنى املجتمعات

تُس ِّبب أخطار انتشار اإلرهاب يف منطقة غرب إفريقيا إخفا َق احللول
العسكرية ،ويح ُدث ذلك لعدم خضوع مناط َق شاسعة من تلك البلدان

لسلطة الدولة .وال س َّيما تلك املناطق التي تع ُّد من أكثر املناطق
عمل ًّيا ُ
فق ًرا يف العالم ،مع وجود اختالف َق َبلي وديني أ َّثر يف بسط ُسلطة

الدولة على معظم أرجائها.

 )5ارتفـاع ِن َسـب الفقـر
أسهم الفق ُر بقِ ْسط وافر من املشكالت والصراعات السياسية
واالجتماعية يف تلك املنطقة ،وأضعف احللو َل العسكرية؛ وأ َّدى إلى بيئة
مناسبة لتم ُّدد اإلرهاب يف دول غرب إفريقيا ،مع اتساع فجوة املعرفة
بني ُمخ َرجات ُ
النظم التعليمية وأسواق العمل ،وتدهور حقوق اإلنسان
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ً
فضل عن تضاؤل فرص املشاركة السياسية واالجتماعية
وقيم العدالة،
واالقتصادية ،وتدهور الوضع البيئي ،وعدم االستقرار السياسي ،وكثرة
احلروب والصراعات ،واالنقالبات العسكرية.
معدالت الفقـر فـي ظـ ِّل زيادة عـدد السـ َّكان يف دول غرب
وأ َّدى ارتفـا ُع َّ
ً
إفريقيا إلى انتشار اإلرهاب على نحو واسع ،ف َوفقا إلحصـاءات األمـم
ثـاني أفقـر دول العـالم بنسبة  ،%63يف حني تبلغ
املتحـدة تعـ ُّد النيجـر
َ
نسب ُة الفقر يف تشـاد أكثـر مـن  ،%80ويف مـالي  ،%64ويف موريتانيـا
التصحر
 ،%40وهـذا يرجـع إلـى طبيعة املنطقة التي يغلب عليها
ُّ
نسمة
واجلفاف الناجتان عـن قلَّة املطر .إذ يحتاج أكث ُر من  13مليون َ
يف دول املنطقة إلى مساعدات إنسانية طارئة ،بزيادة خمسة ماليني
املسجل يف بداية العام.
شخص عن العدد
َّ
العرقي والقَ َبلي
 )6التداخل ِ
َ
العشرات
تتَّس ُم منطقة الغرب اإلفريقي بتع ُّدد التوجهات املتطرفة بني
ً
تداخل بني ما هو قبَلي ِعرقي ،وبني
من القبائل ،وهذا ما جع َل فيها
ما هو فكري َعقيدي ،وجع َل املنطقة بؤر ًة نشيطة ومتنوعة جلماعات
إجرامية وتنظيمات إرهابية شتَّى اختلفت يف األفكار والرؤى ،واألهداف
والغايات ،مما أسهم يف إخفاق املواجهات العسكرية.
على سبيل املثال :كان يُ َ
نظر فيما مضى إلى "الطوارق" يف مالي على
أنهم دِ ر ٌع واقية من تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،ومن
التطرف اإلرهابي يف َّ
لكن جماعة أنصار الدين التي أ ُ ِّس َست
الشمالَّ ،

عام 2012م رفعت يف البداية راي َة مت ُّرد الطوارق ،ثم عادت لتتبنَّى
أفكا ًرا متطرفة يف عام 2017م .ويف ذلك تقول الباحث ُة يف احلركات
املتشدِّدة يف إفريقيا جولي كوملان :إن عد ًدا كبي ًرا من مواطني تلك
الدول يعتقدون أن القاعدة وداعش هما ق َّوتان أو حزبان معارضان
أي منهما قد يكون
يع ِّوضان
غياب الدميقراطية ،وأن االنضمام إلى ٍّ
َ
رسال ًة جتاه قمع املعارضة القانونية يف البالد.

َّ
املنظمة
 )7أثر ازدياد اجلرمية
املمتدة اخلارجة عن ُسلطة الدولة يف منطقة الغرب
املساحات
م َّكنت
ُ
َّ
اإلفريقي من ازدهار النشاط اإلجرامي يف املنطقة ،وال س َّيما مع تواطؤ
بعض املسؤولني ،واستعداد احلكومات الغربية دفع الفِ دى ،مما أسهم
يف اتساع جرميتَي اخلطف والتهريب منذ عام 2003م ،ومن ذلك
تهريب صمغ احلشيش املغربي والكوكايني.
ُ

ب -اختراق التنظيمات وحصارها:
تأتي هذه اخلطوة عقب جمع املعلومات؛ إذ ميكن االستفادةُ من
اخلريطة املعقَّدة للتنظيمات يف دول الغرب اإلفريقي ،ومن أبرز
املعارك التي َ
ُ
تنش ُب اآلن بني تنظيم داعش بقيادة أبي
مظاهرها تلك
الوليد الصحراوي وجماعة القاعدة بقيادة إياد أغ غالي ،وتوظيف
العناصر املنشقَّة واستخدامها لعمليات االختراق ،وال س َّيما الذين
يهربون اآلن من سوريا وليبيا إلى َمالذات قبَلية يف هذه املنطقة
لالنضمام للشبكات الداخلية.

رجلني هما :إياد أغ غالي زعيم الطوارق
واحلكومات األوروبية على ُ
واملتم ِّرد السابق ورئيس جماعة أنصار الدين املرتبطة بتنظيم القاعدة،
َ
وسيطني يف املفاوضات
ورئيس بلدية تركنت بابا ولد الشيخ ،ليكونا
ُ
اخلاصة بدفع الفِ دية.
َّ

ت -تغيير مسار اإلرهاب:
بعد اخلطوتني األولى والثانية ،يأتي تغيي ُر مسار اإلرهاب بتجفيف
القيادات والعناصر األخرى (التهريب ،الفِ دى،
التمويل الذي ترتبط به
ُ
اخلطف ،الرهائن) ،ودعم االنشطار واالنشقاق ،بتوجيه وتكثيف الدعاية
للحديث عن االنشقاقات ،وضرب القاعدة الق َبلية لك ِّل التنظيمات،
وذلك بالفصل بينها وبني القيادات الق َبلية ،وضرب اجلماعات بعضها
ببعض ،أو حتييد بعضها عن بعض.

ِ
االضطرابات ملمارسة نفوذها؛ فعندما
بعض القيادات يف مالي
واستغلَّت ُ
اختُطف الس َّياح األوروبيون يف عام 2003م ،اعتمدت حكوم ُة مالي

ومع َمطلَع عام 2008م ،ازدهرت هذه التجارةُ أكثر عندما أظهرت
شخص َّي ٍ
ات إرهابي ًة وسطا َء يف قضايا الرهائن ،مع وجود أد َّلة دامغة
على أن هؤالءِ اإلرهابيني الوسطاء استحوذوا على جزء كبير من
مبالغ الفِ دية ،وتقاسموه مع السياسيني الذين و َّفروا لهم احلماية.
َّ
املنظمة والسياسيني
فزاد التداخ ُل بني اإلرهاب الفكري واجلرمية
ً
أيضا يف ضعف
الفاسدين؛ بح ًثا عن املال والتمويل ،مما أسهم
املواجهات العسكرية وإخفاقها.
تجاوز الحلول العسكرية
إن حلو َل مكافحة اإلرهاب يف دول الغرب اإلفريقي كانت قائم ًة على
اجلهود العسكرية ،وكان أه ُّم تلك اجلهود اتفاقي ًة عقدتها مجموعة
دول املنطقة يف شهر فبراير 2014م ،يف العاصمة املوريتانية نواكشوط.
تضمنت تكوي َن قوة مك َّونة من  3000جندي ملواجهة التنظيمات
َّ
اإلرهابية .ثم شهدنا إنشاء قوات "تاكوبا" ،وهي قوةُ مهام جديدة
ً
قوات
وأيضا
أحدثتها فرنسا وعد ٌد من حلفائها األوروبيني واألفارقة،
ُ
اخلوذ الزرقاء ،وهي قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة.

في الختام
بد لكي تتحق َق خُ طوة مواجهة التنظيمات اإلرهابية يف دول غرب
ال َّ
إفريقيا ،أن تُتجاو َز املشكالت التي ذكرناها آن ًفا ،ومنها :مواجه ُة
اجلرمية َّ
املنظمة ،وح ُّل االضطرابات القبَلية ،ومعاجل ُة هشاشة الدول،
ومكافح ُة الفقر .ثم البدء على الفور يف تفكيك هذه اجلماعاتَ ،وف َق
مجموعة خطوات تتضافر يف وقت واحد مع اجلهود العسكرية يف
املواجهة.

يتبي أن دول الغرب اإلفريقي حتتاج إلى حلول تتجاوز اجلهود
تقدم َّ
ومما َّ
العسكرية ،إلى أخرى متنوعة ،وسيكون ذلك َوف َق اخلطوات اآلتية:
أ -جمع املعلومات:
بد من إعداد شبكة معلومات إلكترونية وبشرية عن اجلماعات
ال َّ
املتطرفة واألفراد املتطرفني ،حتتوي على معلومات دقيقة عن عناصر
الضعف والقوة لدى هذه التنظيمات واجلماعات اإلرهابية ،إضافة
َّ
إلى اعتراض مراسالتها ،وجمعها وحتليلها ،ثم تقوميها ،للوصول
إلى التن ُّبؤ الدقيق بشأن ما ميكن فعله ،وال س َّيما ما يتعلَّق بطرائق
التجنيد واالنضمام ،وأماكن التدريب ،واملرجعيات الفكرية ،ومصادر
التمويل والتسليح والدعم اللوجستي ،واملرجعيات االجتماعية والقبَلية
للعناصر والقيادات.

25

ملف العدد

الجماعات اإلرهابية
في غرب إفريقيا
أوجه الشبه واالختالف
ييدا سيدو ديال

تأذَّ ت معظ ُم دول العالم لعقود عديدة بانتشار اجلماعات اإلرهابية ،ومنذ عام 2012م لم تسلَم منطقة
غرب إفريقيا من هذه املعاناة .وعلى الرغم من انتشار هذه اجلماعات يف جميع دول املنطقة تقري ًبا
ً
باهظا ج ّدًا من ج َّراء أنشطتها على أراضيها ،وال س َّيما بوركينا فاسو
جند بعض هذه الدول يدفع ثمنًا
وخبرات مختلفة ،اعتما ًدا على
ومالي والنيجر ونيجيريا وموريتانيا .ولك ِّل واحد من هذه البلدان جتارِ ُب
ٌ
اجلماعات فيها.
الطريقة التي تعمل بها هذه
ُ

باحث في قضايا التطرف العنيف ،مالي.
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تشابه الجماعات
تُ َع ُّد جمهورية النيجر أو َل دولة من دول غرب إفريقيا شهدت نشاط
جماعة إرهابية ،وقد عانت كثي ًرا بسبب ممارسات جماعة بوكو حرام
ِ
اجلماعات اإلرهابي َة كان لها حضور يف مناطق
اإلرهابية .ومع أن هذه

بوركينا فاسو ومالي والنيجر ،لم يشتهر أم ُرها لدى عامة السكان إال
بعد سقوط الرئيس الليبي ُم َع َّمر القذايف سنة 2012م ،عندما أحكمت
اجلماعات اإلرهابية انتشارها يف كل بلدان غرب إفريقيا.
ُ

اعتمدت هذه اجلماعات يف تأسيسها على نهج متشابه؛ فقد قامت ً
أول
بتجنيد عناصرها من الفئات املنبوذة أو املهملة يف مجتمعاتها ،ممن

كانوا يعتقدون أنهم وجدوا الدِّي َن احلقَّ بانضمامهم لهذه اجلماعات.
وجعلت جميع القادة يف هذه املجموعات من أهل البلد ينتمون إلى

جنسية الدولة التي هم على أراضيها ،ومن املؤثرين يف مجتمعاتهم قبل
انضمامهم إلى احلركات اإلرهابية .ففي بوركينا فاسو آلت القيادة إلى
«ماالم إبراهيم» الذي خلَفَه أخوه األصغر بعد أن تويف من العطش .ويف
مالي إلى «إياد أغ أغالي» من طوارق مالي ،وهو من املتمردين السابقني
وكان موظ ًفا حكوم ًّيا .ويف النيجر إلى «تيافوري» من جماعة الفوالني.
ويف نيجيريا إلى «أبي بكري تشيكاو».
أسلوب الحكم
يتَّب ُع ك ُّل قائد السياس َة املناسبة ملنطقة سيطرته؛ ليحظى بالقَبول
لدى سكان مجتمعه .ومن السياسات التي يستخدمها قادة اجلماعات
مطالبة تلك املجتمعات مبا أس َموه اجلهاد يف سبيل اهلل ،ويقولون يف
بعض املناطق إن هيمنة الكفَّار بالدميقراطية التي فرضها الغربيون قد

27

ملف العدد

و َّلت دون رجعة .وتسعى هذه اجلماعات إلى استقطاب الرعاة؛ بخفض
رسوم الرعي ،مع إعالن أن فرض اإلتاوة على العشب والكأل يف املرعى
حرام ،وقد جنحوا بذلك يف جتنيد عدد غير قليل من الرعاة يف مناطقهم.
والسمعة يف
ويتيح االنضما ُم إلى هذه اجلماعات حتقي َق النجاح
ُّ
املهمشني
املجتمع ،ومتلُّك وسائل النقل ،وحمل السالح؛ وهذا مما يدفع َّ
اجلماعات أن
واملنبوذين اجتماع ًّيا إلى االلتحاق بها .وقد وجدت هذه
ُ
أفضل سياسة للسيطرة على املنطقة بإحكام هي منح السلطة للفئات
التي لم تكن حتظى بأي قيمة يف بيئة الفوالني.
اجلماعات مع جميع طبقات املجتمع يف مناطق انتشارها
وتتعاون هذه
ُ
وسيطرتها ،سوا ًء كانوا من الزعماء الق َبليني ،أو الزعماء الدينيني ،أو
الوجهاء واألعيان ،أو النساء والشباب والفتيان .ويقوم الزعماء الق َبليون
والزعماء الدينيون بالوساطة بني الفئات األخرى وهذه اجلماعات.
وت َّ
جدت أي
ُوظف النساء واألطفال جلمع املعلومات االستخبارية ،وإذا َّ
مشكلة يف قرية ما ،فإن أول َمن يتصلون به للمشاورة هم رؤساء القرى
والزعماء الدينيون قبل اتخاذ أي قرار.
وقد جرى اختيا ُر القضاة الشرعيني يف عدة ق ًرى من األئمة ومد ِّرسي
القرآن ،ولكن يف املناطق التي توجد فيها هذه اجلماعات فإنهم يتو َّلون
كل شيء .وقد َّ
َّ
فحددت
اجلماعات جميع هياكل املجتمع،
نظمت هذه
ُ
َّ

ضوابط اللباس للرجال والنساء ،وكيفية سفر النساء ،وجعلت الزواج
يرتبط بالطبقة االجتماعية دون أي عوائقَ ،وحظرت املهرجانات
اجلماعات
ك ِّل مكان .وتقوم هذه
الثقافي َة واملوسمية يف
ُ
التي ال متلك املوارد الكافية،
الفئات
مبساعدة
سوء املعاملة ،وقد
وتقدِّم املساعدات لضحايا
مناطق سيطرتها،
قضت على سرقة احل َيوانات يف
السكان.
وحمت مناطق املراعي استجاب ًة لطلب
وميكن القول :إن لدى جميع اجلماعات
اإلرهابية نظا َم حكم متشاب ًها ،فهي حتاول إشراك
َ
وتخطف األشخاص
سكان القرى يف أنشطتها الدينية،
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الذين يعارضون حكمها ،وتقودهم إلى األدغال ليق ِّر َر قادة اجلماعة
مصيرهم ،وتُصدر األحكام يف وسط األدغال بعيدًا عن املجتمع
ومؤسسات الدولة .وعند اختطاف أي شخص ال ميكن ألحد االتصال
به ،حتى يُطلَق سراحه مقابل فِ دية يف الغالب.
القضاء على التنمية
اتخذت اجلماعات اإلرهابية تدابي َر كثير ًة للتقرب إلى املجتمعات احمللية،
لكنها قضت على التنمية يف جميع مناطق سيطرتها؛ فأغلقت جميع
املدارس وأحرقت بعضها ،وغادر جميع مسؤولي الدولة هذه املناطق
ٍ
وعدد قليل من األطباء .وكذلك أغلقت
باستثناء املمرضني ومساعديهم
جميع َمقا ِّر العمل أبوابها ،وغادر املوظفون دون رجعة ،وأصبح احلصول
على اخلِ ْدمات االجتماعية األساسية حتد ًيا كبي ًرا ،ولم ي ُعد الوصول إلى
متاحا للجميع بسبب مشكالت وسائل النقل.
املراكز الصحية ً

َّ
وتعطلت جميع الهوائيات الهاتفية
وحظر انتخاب أعضاء مجلس املدينة،
ُ
تقري ًبا ،وصار احلصول على مياه الشرب صع ًبا؛ لتدهور أحوال أبراج
بح َّجة أنهم ال
املياه القليلة ،ورفض املسلِّحني بناء أبراج مياه جديدة ُ
يثقون يف األشخاص القادمني من املدن .وتدهورت الطرق اإلسفلتية
القليلة أو خربت متا ًما ،وتوقفت جميع املشروعات التنموية التي
بدأتها الدول لعدم قدرة مسؤوليها على الوصول إلى املناطق اخلاضعة
لسيطرة اإلرهابيني ،وميكن لبعض املنظمات غير
احلكومية الوصو ُل إلى هذه املناطق بواسطة بعض
األشخاص املؤثرين يف املنطقة.
وأدى انتشار اجلماعات اإلرهابية يف دول غرب
كثير من النزاعات داخل
إفريقيا إلى نشوب ٍ
املجتمعات احمللية ،وفيما بني اجلماعات
اإلرهابية يف جميع هذه الدول؛ ففي
مالي وبوركينا فاسو يعتقد اجلميع
أن اإلرهابيني ينتمون إلى مجتمعات
الفوالني والطوارق والعرب ،لذلك

اجلماعات األخرى مجموعات للدفاع عن النفس ومواجهة
كونت
ُ
اجلماعات اإلرهابية ،ونحو هذا يف النيجر ونيجيريا.

تسامحا مع موظفي املنظمات غير
املجال الصحي ،إال أن القاعدة أكث ُر
ً
احلكومية من تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام.

نقاط االختالف
تنتشر عمليات اختطاف النساء واألطفال يف نيجيريا ،أما يف مالي
وبوركينا فاسو والنيجر فاملخطوفون يف معظم احلاالت من الذكور أو
من ممثلي الدولة ،أو من املتهمني بالتعامل مع قوات األمن والغرب.
وتهاجم جميع اجلماعات املدارس الغربية ،لكن جماعة نصرة اإلسالم
وكتيبة ماسينا ال تختطفان الطالب .ويبدي تنظيم القاعدة وحلفاؤه
تسامحا مع الغربيني أكثر من تنظيم بوكو حرام وداعش وحلفائهما.
ً

املالحظ ً
أيضا أن تنظيم القاعدة يحترم املرأة أكثر من تنظيم
ومن
َ
داعش؛ ففي منطقة ماسينا حتظى املرأة مبكانة مرموقة يف املجتمع.
وقبل سيطرة كتيبة ماسينا على املنطقة ،لم يكن للمرأة احلقُّ يف اإلرث
آبائهن
يف مراعي منطقة الدلتا؛ بل كان بعض النساء يُطرد َن من منازل
َّ
أماكنهن يف أ ُ َسرهن؛ بل إن
بعد وفاتهم .أما اليوم فقد وجدت النساء
َّ
بهن من ميراث آبائهن.
بعضهن بن َْي دو ًرا خاصة َّ
َّ

وتختلف سياس ُة كتيبة ماسينا والقاعدة وأسلوب حكمهما عن سياسة
بوكو حرام وداعش ،فاأل َّوالن غال ًبا ما يصالن إلى التوافق على احلكم
على أساس القواعد ال ُعرفية ،وهو أم ٌر يثير حفيظة تنظيم داعش .ومن
ذلك َقبول كتيبة ماسينا يف املساحات الرعوية يف الدلتا إدارة مراعي
«البرجو» على أساس العادات والتقاليد ،والسماح لل ُم َّلك ال ُعرفيني
احملصل من
باالحتفاظ مبمتلكاتهم من املراعي ،على أال يتجاوز املبلغ
َّ
جمع اإلتاوات نصف مليون فرنك إفريقي .وعارض تنظيم داعش يف
الصحراء الكبرى وحلفاؤه هذا احلكم ،مما س َّبب انشقاق كثير من
املقاتلني من كتيبة ماسينا وانضمامهم إلى داعش.
وتقبل جماع ُة نصرة اإلسالم يف كثير من األحيان إقام َة انتخابات يف
أي
مناطق سيطرتها ،وهو ما يعارضه تنظيم داعش َّ
بشدة ،الذي يرفض َّ
منوذج لنظام احلكم الغربي .وتقبل عناصر القاعدة العمل مع املسؤولني
َ
املنتخبني واملنظمات غير احلكومية ،وهو ً
أيضا مما يعارضه
احمللِّيني
تنظيم داعش .وتُباع يف بعض املناطق التي تسيطر عليها القاعدة
ملصقات الرسوم احلكومية ،ولكنك لن ترى هذا أبدًا يف املناطق
الواقعة حتت سيطرة داعش.
وهناك فر ٌق كبير آخ ُر بني القاعدة وتنظيم داعش يف الصحراء الكبرى،
وهو أن جميع القادة احمللِّيني يف جماعة نصرة اإلسالم «القاعدة» من
البلدان التي ميارسون أنشطتهم فيها ،يف حني ال يكون الزعيم يف
تنظيم داعش إال من الصحراويني .أما الهياك ُل التنموية أو اخلِ ْدمات
االجتماعية ،فتقدِّم ك ُّل جماعة عناصرها اخلاصة باستثناء العاملني يف

أما العنف فإن تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام أكثر عن ًفا من تنظيم
القاعدة وجماعة نصرة اإلسالم ،فك ُّل املذابح الكبرى ارتكبها التنظيمان
األ َّوالن ،فهما متقاربان يف األفعال واملمارسات أكثر من القاعدة.
تمويل الجماعات
ً
اجلماعات
يتلقَّى تنظيما داعش وبوكو حرام متويل خارج ًّيا سخ ًّيا ،أما
ُ
العاملة يف بوركينا فاسو ومالي فتمويلها من اجلباية وغنائم احلرب،
وال س َّيما وضع اليد على املواشي والبضائع يف القرى التي تعارض هذه
اجلماعات على التمويل
اجلماعات وتناهض عملها .وغال ًبا ما حتصل
ُ
لكن هذا
بالفِ دية من عمليات إطالق الرهائن الغربيني املخطوفنيَّ ،

صنِّفت بعض البلدان
املصدر يف الوقت احلاضر لم ي ُعد شائ ًعا بعد أن ُ
على أنها مناط ُق حمراءُ ِ
خطرة ومحظورة على الغربيني.
وتشمل غنائم احلرب يف األغلب املوا َّد التي يُستولى عليها بعد مهاجمة
معسكر أو قاعدة للجيش يف مالي أو بوركينا فاسو أو النيجر .وهناك
بح َّجة جباية
أشخاص مسؤولون عن بيع املواشي التي يحصلون عليها ُ
ٌ
الزكاة ،وهم ليسوا مقاتلني؛ بل من املتعاطفني مع اجلماعات اإلرهابية.
وكذلك إن بعض السكان يف مناطق سيطرة هذه اجلماعات ال ينتمون
ألجنحتها املسلَّحة ،وال يشاركون يف القتال ،لكنهم يُسهمون مال ًّيا يف
محددة.
أنشطتها بدفع أقساط شهرية
َّ
ويف اخلتام ،للجماعات اإلرهابية يف املنطقة أوج ٌه مشتركة وأوج ُه
ولكن تنظيمي داعش وبوكو حرام متقاربان ً
فعل وممارس ًة أكثر
خالف؛
َّ
من القاعدة ،وكلُّهم يف اإلرهاب سواء.
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واقع اإلرهاب واتجاهاته
في أوروبا
أسرة التحرير

أضحت الظاهرةُ اإلرهابية شديدةَ االنتشار والتعقيد يف ٍآن؛ مما َحتَم مواجهتَها بن ُهج
يرصد حتوالت الظاهرة وصيرورتها،
متعدِّدة اجلوانب ،رمبا يكون أه ُّمها النهج العلمي الذي ُ
وذلك مدخ ٌل ضروري لضمان جناح املداخل األخرى حملاربة اإلرهاب ،سواءٌ كانت أمنية ،أو
املهمة يف هذا الصدد مؤش ُر
سياسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية .ومن املـُخ َرجات العلمية
َّ
التقرير السنوي الذي تُصدره وكالة تطبيق القانون األوروبية «يوروبول» التابعة لالحتاد
األوروبي ،وهو بعنوان (واقع اإلرهاب واجتاهاته يف بلدان االحتاد األوروبي).
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ُ َ
مجمل التقرير
يعرض التقري ُر األحداثَ والتطورات املتعلِّقة باإلرهاب يف بلدان االحتاد
لصنَّاع القرار واق َع الظاهرة اإلرهابية يف
األوروبي ،ويحلِّلها ،ويقدِّم ُ
أوروبا ،بجوانبها الك ِّمية والكيفية .وكشف اإلصدا ُر األخير من التقرير
2020م أن ملخَّ ص واقع اإلرهاب يف دول االحتاد األوروبي عام 2019م
كان على النحو اآلتي:
مكتمل ،أو ُمخف ًقا أو ُم ً
ً
حبطا ،يف 13
اإلبالغ عن  119هجو ًما إرهاب ًّيا
دول ًة من دول االحتاد األوروبي .ومصرع  17مدن ًّيا من مواطني الدول
األعضاء يف االحتاد األوروبي يف هجوم إرهابي يف سريالنكا يف  21من
أبريل 2019م .وجرى القبض على  1004أشخاص لالشتباه بارتباطهم
باإلرهاب يف  19دولة من دول االحتاد ،أكث ُرهم يف بلجيكا وفرنسا وإيطاليا
وإسبانيا واململكة املتحدة.
تنظيم داعش وأشباهه
اإلرهاب الذي
تناول التقري ُر ما أسماه «اإلرهاب اجلهادي» ،ويقصد به
َ
ين ِّفذه أفراد ينتمون إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي ،أو غيره من التنظيمات
املشابهة ،أو يعتنقون أفكارها ويتص َّرفون بإلهام منها .ومع أن التقرير
انخفاض دعم تنظي َمي داعش والقاعدة يف األوساط املتطرفة يف
كشف
َ
أوروبا يف عام 2019م ،فإن املتطرفني املنتسبني إليهما أو املتأ ِّثرين بهما
شنُّوا  21هجو ًما إرهاب ًّيا يف دول االحتاد األوروبي ،يف حني كان عددها 24
هجمات مكتملة ،وأربع ُمخفقة ،و 14هجو ًما
هجو ًما عام 2018م (ثالث َ
أحبطتها ُسلطات إنفاذ القانون)؛ مما أ َّدى إلى مقتل َ
عشرة أشخاص،
شخصا ،والقبض على  436مشت َب ًها به 202 ،منهم يف فرنسا،
وجرح 26
ً
و 56يف إسبانيا.

إرهاب اليمين المتطرف
وطب ًقا إلحصاءات التقرير ،أبلغت ثالثُ دول أعضاءٍ يف االحتاد األوروبي
هجمات إرهابية ميينية ،وكان جمي ُع اجلناة من الذكور ،ومن
عن ستِّ َ
ً
َّ
مواطني البلد الذي وقع فيه الهجو ُم أو كان مخططا له .وبخالف عمليات
اجلماعات اليمينية املتطرفة ،فإنها تُسهم يف
القتل القليلة التي تن ِّفذها
ُ
نشر ُمناخ من اخلوف وال َعداء لألقلِّيات يف جميع أنحاء االحتاد األوروبي،
وهم يح ِّرضون على كراهية األجانب واملسلمني .وقد انخفض عد ُد
ً
معتقل عام 2018م
املقبوض عليهم من إرهابيي اليمني املتطرف من 44
ً
معتقل عام 2019م ،وكان املعتقَلون يف الغالب ذكو ًرا ،تُراوِ ح أعمار
إلى 21
 %40منهم بني  22و 30عا ًما.
ويرتبط متطرفو اليمني بشبكات أوس َع عبر اإلنترنت ،فقد كان مرتكبو
الهجمات التي وقعت يف كرايستشيرش (نيوزيلندا) ،وباواي وإل باسو
َ
(الواليات املتحدة األمريكية) ،وبوروم (النرويج) ،وهالي (أملانيا) ،جز ًءا من
َ
أمدت
بعضها
مجتمعات مماثلة عبر اإلنترنت ،استلهم ُ
سلوك بعض ،وقد َّ
َ
بروابط َدولية م َّكنتها من
الشبكات اإلرهابيني من اليمني املتطرف
هذه
ُ
تبادل الدعم واملساندة فيما بينها.
ويف عام 2019م ُك َ
شف عن عدد من اجلماعات اليمينية املتطرفة التي
ِّ
تخطط ألعمال عنيفةُ ،ك ِّونت يف مجموعات مغلقة عبر اإلنترنت .ويف
يناير من ذلك العام بحثت أملانيا عن أماك َن ألعضاء املجموعة الوطنية
االشتراكية ،وفرسان «كو كلوكس كالن» فرع أملانيا ،يف ثماني واليات
فيدرالية ،واعتُقل ما ال يق ُّل عن  28من املشت َبه بهم.

ويف حتليل شبكات اليمني املتطرف يف أوروبا خَ لَص التقري ُر إلى أن املشهد

اليميني غي ُر متجانس متا ًما ،سواءٌ من منظور بنيوي أو فكري .وحركة
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اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

الهجمات واملوقوفني
أعداد
َ
الدم والشرف ( )B&Hواحدةٌ من أبرز اجلماعات اليمينية املتطرفة،
نشأت يف اململكة املتحدة عام 1987م ،ولديها فرو ٌع يف بلدان أوروبية
مختلفة ،منها بلجيكا والبرتغال وأملانيا التي حظرتها يف عام 2000م،
وأفادت بلجيكا أن فرع احلركة لديها شهد عام 2019م انشقا ًقا
وانقسا ًما داخليني.
العرقي واليساري واالنفصالي
اإلرهاب ِ
هجمات اإلرهاب العِ رقي واالنفصالي يف تص ُّدر
أوض َح التقرير استمرا َر َ
الهجمات
الهجمات اإلرهابية ،إذ بلغت  %48من إجمالي
قائمة أنواع
َ
َ
الهجمات عدا هجو ًما واحدًا قامت
اإلرهابية ( 57من  ،)119وجميع تلك َ
جماعات اجلمهوريني املعارضني يف أيرلندا َّ
الشمالية .وارتبط
بها
ُ
احلادثُ اإلرهابي املتب ِّقي بالنشاط االنفصالي يف كورسيكا (فرنسا).
واستم َّرت جماع ُة «إيتا» اإلرهابية االنفصالية يف إسبانيا يف نشاطها
هج ٍ
مات إرهابي ًة يف هذا العام ،وعلى
يف عام 2019م ،لكنها لم ترتكب َ
الرغم من إعالن اجلماعة َّ
حل نفسها عام 2018م فإنه ُعثر على
واملتفجرات تاب َعني لها عام 2019م ،وهو العام الذي
مخبأين لألسلحة
ِّ
شهد ظهو َر عدد من الفصائل األكثر تطر ًفا من «إيتا» ،وأكثر حت ِّد ًيا
للسلطة السياسية يف إسبانيا.
ُّ

ً
انخفاضا
ويف فرنسا انخفض التهدي ُد اإلرهابي االنفصالي يف كورسيكا
ً
ملحوظا منذ إعالن جبهة التحرير الوطنية الكورسيكية ( )FLNCنز َع
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سالحها يف يونيو 2014م ،وسعيها لتحقيق أهدافها بالوسائل السياسية
السلمية ،ومع ذلك أثار ظهو ُر جماعات أخرى تدعو إلى العمل العنيف
ِّ
َ
مخاوف بشأن احتمال عودة التهديد اإلرهابي االنفصالي هناك.

واستم َّر أعضاء حزب الع َّمال الكردستاني ( )PKKاالنفصالي يف
استخدام أراضي االحتاد األوروبي للدعاية والتجنيد ،وجمع األموال،
وممارسة أنشطة الدعم ،لتعزيز مت ُّرده يف تركيا .ويف أملانيا ُقبض على
أعضاءٍ يُشتبَه يف أنهم من منور حترير التاميل (تاميل إيالم) بتُ َهم
ارتكاب جرائ َم جنائية ِ
خطرة يف سريالنكا.

أما ما يتعلَّق باإلرهاب اليساري والفوضوي ،فقد أبلغت الدو ُل األعضاء
يف االحتاد األوروبي عن  26هجو ًما من هذا النوع يف عام 2019م،
هجمات
هج ٌ
مات مكتملة باستثناء هجوم واحد ،بزيادة َ 7
جميعها َ
عن عام 2018م ،وهجومني عن عام 2017م .وارتفع عد ُد االعتقاالت
ً
معتقل ،مقارن ًة
املرتبطة باإلرهاب اليساري والفوضوي ليص َل إلى 111
ً
ً
معتقل يف 2017م.
معتقل يف 2018م ،و36
بـ 34

الذئاب المنفردة واإلرهاب
تتفق الدو ُل األعضاء يف االحتاد األوروبي على أن التهديد اإلرهابي
ممن يُس َّمون (الذئاب املنفردة) أو اخلاليا الصغيرة التي
األكبر يأتي َّ
متارس العنف مبفردها ،دون توجيه من تنظيمات أو جماعات .فقد
ُ
ِ
املؤامرات اإلرهابي َة التي يشارك فيها املشت َبه
اإلحصاءات أن
أظهرت
ُ

بالهجمات
فرص إحباطها مقارن ًة
يف انتمائهم لتنظيمات متطرفة ،تزداد
َ
ُ
تنصب دعايات اجلماعات
من األفراد الذين يعملون مبفردهم ،ولذلك
ُّ
ِّ
اإلرهابية على حتريض األفراد على ارتكاب أعمال العنف مستقلني.
ومتنح العقيدةُ اليمينية املتطرفة املس َّماة «املقاومة بال قيادة» مس ِّو ًغا
هجمات دون توجيه من جماعة .وحتتف ُل
لليمينيني العنيفني لشنِّ َ

اجلماعات اليمينية املتطرفة العنيفة يف اإلنترنت بـ (الذئاب املنفردة)
الهجمات وتَ ُع ُّدهم (قدِّيسني) أو (شهداء) من أجل القضية!
من من ِّفذي َ
الهجمات
وحت ِّرض اآلخرين على االقتداء بهم ،وهو ما كشفته موجة
َ
اليمينية يف السنوات األخيرة .وحتثُّ داعش والقاعدة أنصارهما
هجمات منفردة ،وجتنِّد املؤ ِّيدين من املهاجمني احملت َملني
الرتكاب َ
ُّ
وتوجههم ،وكثي ًرا ما يتصرف هؤالء دون توقع الدعم والتوجيه.

َ
العالقة بين اإلرهاب والجريمة
الحظت الدو ُل األعضاء يف االحتاد األوروبي أن عد ًدا كبي ًرا من
ٌّ
سجل إجرامي سابق ،على سبيل املثالُ :قرابة نصف
اإلرهابيني لديهم
املتطرفني يف السويد الذين سافروا إلى مناطق النزاع أو عادوا إليها،
كانوا أُدينوا بأنواع مختلفة من اجلرائم العنيفة .وأفادت هنغاريا أن كثي ًرا
من األعضاء املعروفني يف اجلماعات اليمينية املتطرفة لديهم إدانات
سابقة بجرائ َم عنيفة .والحظت بلجيكا أن األشخاص املتو ِّرطني يف
عدة مناسبات وثائ َق مسروقة .والحظت
قضايا إرهابية استخدموا يف َّ
أيرلندا َّ
ِ
اجلماعات اجلمهوري َة املتطرفة ط َّورت أسلحتها
الشمالية أن
النارية بالسرقة من قوات األمن ،واإلنتاج غير املشروع ،بالتعاون مع
أفراد من األوساط اإلجرامية.

المحاكمات واإلدانات
ُحوكم  520مته ًما بجرائ َم إرهابية يف  12دولة من أعضاء االحتاد
األوروبي يف عام 2019م ،منهم  105يف فرنسا ،و 97يف إسبانيا ،وكان
بعض األفراد املـُدانني بارتكاب جرائ َم إرهابية يف ذلك العام قد أُدينوا
ُ

ساب ًقا بارتكاب جرائ َم إرهابية ،أو جرائ َم أخرى يف االحتاد األوروبي أو
خارجه .وتتعلَّق معظم قضايا اإلرهاب التي نُ ِظرت يف ذاك العام بأنشطة

إرهابية ،مثل املشاركة يف أنشطة جماعة إرهابية ،أو متويل اإلرهاب ،أو
الدعاية ،أو التدريب ألغراض إرهابية ،أو التجنيد ،أو التحريض على

اإلرهاب ،أو متجيده ،أو التهديد بارتكاب أعمال إرهابية.

ونظرت احملاك ُم يف الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي القضايا املتعلِّقة

نصات أخرى على
باستخدام اإلرهابيني لوسائل التواصل االجتماعي ،ومِ َّ

اإلنترنت لنشر احملتوى اإلرهابي ومتجيده ،والتحريض على ارتكاب

أعمال إرهابية .وأسفرت جمي ُع قضايا اإلرهاب املبرمة التي أبلغت عنها
الدمنارك وفرنسا واملجر والبرتغال عن إدانات ،وانتهت الغالبي ُة العظمى
من احملاكمات يف بلجيكا وأملانيا باإلدانات.

وبُ ِّرئ املتهمون يف بعض احلاالت من جرائ َم إرهابية ،ولكن أُدينوا يف
جرائ َم أخرى.
احملاكمات املتعلِّقة باجلرائم اإلرهابية اليمينية يف عام 2019م
وكانت
ُ
متوس ُ
ط
جناحا ،فقد أسفرت جمي ًعا عن أحكام باإلدانة .وبلغ
هي األكثر
ً
ِّ

السجن الصادرة عن جرائ َم إرهابية يف االحتاد األوروبي عام
عقوبة َّ
ست سنوات ،أيَّ :
أقل بعام واحد مما كان عليه عام 2018م.
2019م َّ
اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت

ﻋﺪد اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ أو اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ وﻋﺪد اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺮﻗﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2015و.2019

اﻟﻬﺠﻤﺎت

168
137

84

83
48

57

2019

30
2018

99
65

30
2017

2016

2015
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السفر ألغراض إرهابية
يف عام 2019م حاول قلي ٌل من املقاتلني اإلرهابيني األجانب السف َر من
بلدان االحتاد األوروبي إلى مناطق النزاع التي أبلغ عنها «اليوروبول»،
إحباط محاولة واحدة يف ٍّ
َ
كل منهما ،ويُ َع ُّد
فقد أ َّكدت النمسا وإسبانيا
ذلك استمرا ًرا لنمط تناقص أعداد املتطرفني املسافرين من أوروبا
منذ عام 2016م ،إذ لم ت ُعد العراق وسوريا وجه ًة َّ
جذابة للراغبني يف
االنضمام إلى تنظيمي داعش أو القاعدة اإلرهابيني ،بعد أن أ َّدت
هزمي ُة تنظيم داعش إلى تقليص سيطرته إلى مناط َق (جيوب) صغيرة
من األراضي يص ُعب الوصول إليها من مقاتلني متم ِّردين.
وعلى الرغم من أن معظم املقاتلني اإلرهابيني الذين سافروا بالفعل
ُقتلوا أو احتُجزوا يف املعتقالت أو مخ َّيمات الالجئني يف شمال شرقي
سوريا ،فإن عد ًدا كبي ًرا من املقاتلني اإلرهابيني األوروبيني ما زالوا يف
ِعداد املفقودين ،وأ َّدت الفوضى التي تضرب مِ َ
نطقة الصراع إلى نُدرة
املعلومات املتاحة للدول األعضاء يف االحتاد األوروبي بشأن املقاتلني
اإلرهابيني األجانب ،وصعوبة التحقُّق من املتاح منها.
وأبلغ عد ٌد قليل من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي عن عودة
املقاتلني اإلرهابيني األجانب إلى االحتاد األوروبي يف عام 2019م .على
سبيل املثال :عاد ست ُة بالغني إلى هولندا ،وال يزال موضو ُع عودة النساء
ُصر مصد َر قلق لدى عدد من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي.
والق َّ
ُ
املخاوف األمنية بقدرة هؤالء النسوة على نشر التطرف يف
وتتعلَّق
عودتهن .وينطبق هذا ً
أيضا على األطفال ،مع
منطقة «شنغن» بعد
َّ
األخذ يف ا ُ
ٍ
تدريبات عسكرية.
حلسبان أن بعضهم تلقَّوا

| العدد الثامن | أغسطس 34 | 2021

السجون مفارخ التطرف
تكاد تتَّف ُق الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي على أن األفراد

والسجناء الذين يجنِّدهم املتطرفون
املسجونني بسبب جرائ َم إرهابية،
ُّ

يف السجون ،باتوا تهديدًا يف سجونهم وبعد إطالق سراحهم ،ففي عام
2019م نفَّذ متطرفون أُطلِق سراحهم من السجون هجو ًما ُمخف ًقا على

ِسجن فرنسي يف شهر مارس ،وهجو ًما ُمحبَ ًطا على ح َّراس سجن يف
ً
فضل عن هجوم لندن يف نوفمبر.
فرنسا يف يوليو،

وص َّرحت فرنسا أن أكثر من ُ 500مدان إرهابي و 900متطرف يعيشون

يف السجون الفرنسية ،وفيما بني منتصف 2018م ونهاية 2019م
َ
هجمات يف السجون الفرنسية .ووجهت إسبانيا
أحبطت
ُ
السلطات أربع َ

يف فبراير 2019م االتها َم إلى خمسة سجناء ك َّونوا خلي ًة إرهابية بني
السجناء يف ِسجنني .ورصدت بلجيكا ما يزيد ً
قليل على مئتي شخص
ُّ

أصبحوا متطرفني يف السجون يف عام 2019م.

ويف كثير من الدول األعضاء يف االحتاد األوروبي ،سيُطلق عد ٌد من
املتطرفني قري ًبا؛ مما يزيد التهدي َد األمني.
ِّ
يفضلون قضاء
السجناء
وقد الحظت بلجيكا أن بعض اإلرهابيني ُّ
ُفرض عليهم
مدة عقوبتهم كامل ًة دون طلب اإلفراج املب ِّكر؛ حتى ال ت َ
َّ

تدابي ُر الوضع حتت املراقبة بعد اإلفراج عنهم .وتشكو هولندا من أن
اإلرهابيني يف سجونها لديهم القدرةُ على إنشاء شبكات جديدة بعد
اإلفراج عنهم تعزِّز قوتهم ،أو تؤ ِّدي إلى إنشاء شبكات يف اخلارج مت ِّثل
تهديدًا لهولندا.

تمويل اإلرهاب
أنفسهم وأنشطتهم،
مي ِّول اإلرهابيون من األفراد واخلاليا الصغيرة
َ
مبصادر الدخل املشروعة ،أو االحتيال أو اجلرائم الصغيرة؛ نظ ًرا
حلاجتهم املالية احملدودة ،فهم ال يحتاجون إلى احلفاظ على بنية
ُ
وتكاليف التشغيل
حتتية.
اخلاصة بهم منخفضة نسب ًّيا ،وال س َّيما إذا
َّ
الصدم
كانوا يقتصرون على العمليات اليسيرة ،مثل :الطعن بس ِّكني ،أو َّ
اجلماعات املتطرفة اليمينية واليسارية ،فتتلقَّى األموا َل
بسيارة .أما
ُ
ِ
املعامالت
من قواعد أنصارها من الرسوم أو التب ُّرعات .ويبدو أن
املشبوه َة التي ُكشف عنها تل ِّبي احتياجات متطلَّبات اخلاليا املعزولة
أو األفراد يف أوروبا ،ال التنظيمات اإلرهابية يف اخلارج.

اليميني .وكان املتطرفون اليمينيون من أوائل من تبنَّوا استخدا َم تقنية

املنصات،
املعلومات ،واستم ُّروا يف توظيف مجموعة كبيرة ومتن ِّوعة من
َّ

ومن ذلك مواق ُع اإلنترنت ،ومنتديات احلوار ،ومواقع األخبار الزائفة؛

لنشر أفكارهم املتطرفة ،وإدراج الروايات اليمينية املتطرفة يف الثقافة
الشعبية.

ويف عام 2019م أبلغت إسبانيا عن حالتني ُح ِّولت فيهما أموا ٌل لتمويل
ٍ
حتقيقات مع
عودة املقاتلني وعائالتهم إلى أوروبا ،وأجرت سويسرا
عدة أفراد بشأن إرسالهم دع ًما مال ًّيا ألقاربهم يف مناطق النزاع.
َّ
منصة «تليغرام»
وكشفت هولندا عن مبادرات جلمع األموال على
َّ
وأطفالهن الذين يعيشون يف
أقارب زوجات مقاتلي داعش
يقوم بها
َّ
ُ
أطفالهن.
لدعمهن ودعم
معسكرات االعتقال
َّ
َّ

أساسا على
ويف بعض األحيان ،تو ِّل ُد الهياك ُل اإلجرامية التي تعتمد
ً
ٍ
عائدات من الشركات املشروعة يُستخ َدم
الروابط األُسرية الوثيقة
جزءٌ منها لدعم اإلرهاب .ويف يونيو 2019م اعتُقل تسعة أشخاص
(ثمانية رجال وامرأة) ك َّونوا شبك ًة عائلية ،كانت تستخدم وسائ َل
مشروع ًة إلخفاء عمليات غير مشروعة ،تهدِ ُ
ف إلى غسل مبال َغ من
املال لتمويل تنظيم القاعدة يف سوريا.
ويُشت َبه يف أن حزب اهلل اإلرهابي اللبناني الذي أعل َن االحتاد األوروبي
العسكري منظم ًة إرهابية ،يتاجر باألملاس واملخدِّرات وغسل
جناحه
َّ
َ
األموال بالتجارة ،ويرسل األموا َل إلى لبنان عبر النظام املصريف ،أو
ينقل األموا َل بالطيران التجاري ،وتواجه ُسلطات التحقيق صعوب ًة يف
ُوجه إلى اجلناح العسكري للحزب.
إثبات أن األموال املجموعة ال ت َّ
إساءة استخدام اإلنترنت
املخصصة على شبكة اإلنترنت ،وأُجبرت
فق َدت داعش بنيتها التحتية
َّ
منصات وسائل التواصل االجتماعي ،وأصبح تطبيق
على العمل على َّ
املفضلة لها .ولكن
املنصة
«تليغرام» ابتدا ًء من أواخر عام 2016م
َّ
َّ
ٍ
خطوات لطرد تنظيم داعش
املنصة
يف أواخر عام 2019م اتخ َذت
َّ
واجلماعات األخرى ،ومنذ ذلك احلني دأبت داعش وأنصا ُرها على
منصات بديلة .وشهد عام 2019م استمرا َر تراجع حجم
البحث عن َّ
تعويض
الدعاية الرسمية لتنظيم داعش اإلرهابي ،ومحاولة التنظيم
َ
ذلك بإعادة تدوير محت ًوى أنتجه مؤ ِّيدوه.
واستم َّر املتطرفون اليمينيون يف عام 2019م يتمتَّعون بحرية أكب َر
منصات التواصل االجتماعي الرئيسة ،مقارن ًة بالتنظيمات
للعمل على َّ
املنصات عوام َل مهمة النتشار التطرف
املتطرفة األخرى ،فقد ظلَّت هذه َّ
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فرنسا في إقليم الساحل
بين االنسحاب والبقاء
د .إدريس الكنبوري

متكَّ نت الدول ُة الفرنسية من تكوين إمبراطورية عظيمة مترامية األطراف يف أرجاء املعمورة،
جعلت منها الثاني َة من حيث القوةُ واالتسا ُع بعد اإلمبراطورية البريطانية التي قيل :إنها ال
تغيب الشمس عن أراضيها ،فكانت تنافسها دائ ًما ،وتسعى إلى زيادة ُمستعمراتها يف آسيا
ُ
وإفريقيا ،باذل ًة من أجل حتقيق مطامحها َّ
كل إمكاناتها املا ِّدية والعسكرية ،ساعي ًة نحو
احلفاظ على أمجادها االستعمارية ،وإرثها النفيس يف ُمستعمراتها القدمية.

باحث وكاتب ،مدير مركز المستقبل للبحوث والمعرفة في الرباط ،المغرب.
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أزمة بارخان والرأي العام
أصوات شعبية ورسمية تطالب باريس بإنهاء عملية
تعلو يف فرنسا
ٌ
«بارخان» العسكرية ،احلاضرة يف الساحل اإلفريقي منذ ما يزيد على
سبع سنوات ،وإعادة اجلنود الفرنسيني إلى ديارهم؛ بسبب اخلسائر
الكبيرة املا ِّدية والبشرية التي تتك َّبدها ،يف سلسلة صراعاتها مع
اجلماعات اإلرهابية يف منطقة الساحل.
التهديدات اإلرهابية يف إقليم الساحل
ويف الوقت الذي تزداد فيه
ُ
وغربي إفريقيا ،وتُودي باملزيد من الضحايا يف صفوف املدنيني والقوات
العسكرية على السواء؛ إذ تتناس ُل اجلماعات اإلرهابية املسلَّحة ،وتزداد
بفعل التدخل اخلارجي ،جت ُد فرنسا نفسها يف أزمة أمام الرأي العام
الداخلي ،من دون أن تكو َن قادر ًة على تنفيذ وعدها للدول اإلفريقية
عام 2013م ،بقطع دابر اجلماعات املسلَّحة ،حني ق َّررت إنشاء قوة
عسكرية محلِّية حتت اسم «سيرفال» ،ثم ُغ ِّير اس ُمها يف العام التالي
ليصير «بارخان» ،مبشاركة البلدان اخلمسة يف املنطقة األكثر تع ُّر ً
ضا
لهجوم اجلماعات اإلرهابية ،وهي :تشاد ،والنيجر ،وبوركينا فاسو،
ومالي ،وموريتانيا.

ونشرت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية ،يف عددها اجلديد
لشهر أبريل 2021م ،تقري ًرا قالت فيه« :إن فرنسا تُنفق ما يزيد على مليار
يورو سنو ًّيا ،على احلاجات املتعلِّقة بعملية بارخان يف الساحل ،سواءٌ تعلَّق
األمر باجلوانب اخلِ ْدمية ،أو اجلوانب البشرية؛ من ٍ
جنود وخبرا َء تقنيني،
وعاملني وأط َّباء .وإن البلدان األوروبية األخرى املشارك َة يف العملية بقوات
ترفض القيام ببعض العمليات العسكرية
رمزية حتت رعاية األمم املتحدة،
ُ
يف مالحقة اجلماعات اإلرهابية؛ خو ًفا من اخلسائر البشرية التي قد
تؤ ِّدي إلى أزمة سياسية ،وتأليب للرأي العا ِّم الداخلي ،مثل بريطانيا التي
ترفض مشاركة مِ روح َّياتها يف العمليات العسكرية ،مما يجعل
ال تزال
ُ
فرنسا وح َدها يف الواجهة ،متح ِّمل ًة َّ
تخص عمليات
كل االستحقاقات التي
ُّ
مطاردة فلول اإلرهابيني املسلَّحني».
وقد أ َّدى ذلك إلى تراجع نسبة مؤ ِّيدي التدخُّ ل العسكري يف الساحل،
لدى الرأي العام الفرنسي؛ إذ تراجعت النسب ُة من  %73يف عام 2013م
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون الذي
إلى  %49قبل أسابيع ،وبات
ُ
كان مينِّي الفرنسيني بتم ّ ُدد أمني واقتصادي أكبر يف القا َّرة اإلفريقية،
يواجه مصي َر الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون يف حرب فيتنام يف
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النصف الثاني من القرن املاضي ،حني أرسل مزيدًا من اجلنود إلى
فيتنام؛ لتعزيز الوجود العسكري األمريكي ،وهذا ما فعله ماكرون الذي
تع َّهد بتعزيز قوات بالده يف الساحل؛ برفع عدد اجلنود من  5300إلى
 5900جندي.
القوات الفرنسية في الساحل
لم ي ُعد س ًّرا أن فرنسا تُدرك اليوم فِ قدانها زِ مام املبادرة يف بلدان الساحل،
وقد حصل لها ذلك عمل ًّيا عقب االنقالب على حكم «إبراهيم أبو بكر
كيتا» يف شهر أغسطس عام 2020م ،ذلك أن باريس فوجئت باالنقالب
نوعا من التب ُّرم من الوجود الفرنسي؛ ألن الرئيس الذي
الذي كان يحمل ً
أُطيح به كان محسو ًبا على باريس ،وقد وافق انتخابه إنشا َء قوة «سيرفال»
يف مالي عام 2013م .وكان بَرنامجه االنتخابي مقصو ًرا على أمرين هما:
أي منهما ،بخالف ما كان
اجتثاثُ العنف ،وإعادة األمن .ولم يتحقَّق ٌّ
يحصل يف املاضي يف تاريخ االنقالبات اإلفريقية.
ُ

و َوف ًقا خلبرا َء ومحلِّلني فرنسيني ،فإن حصو َل ذلك االنقالب من دون
التنسيق مع فرنسا يد ُّل على أن بعض الدول اإلفريقية باتت قادر ًة على
التم ُّرد على الوصاية الفرنسية .ودفعت هذه الوقائ ُع باريس دف ًعا إلى
ً
إحداث نوع من التعديالت ا َ
فبدل من
خلجلى على سياستها األولى،
ً
ُّ
وبدل من قرار زيادة عدد جنود قوة «بارخان» كان
التوغل كان التراجع!
ً
احل ُّد منه؛ إذ بات الرأي العام الفرنسي أكث َر ميل إلى االنسحاب الفرنسي
من الساحل اإلفريقي ،مما دفع ماكرون إلى أن يفت َح الباب أمام تقليص
القوات العسكرية الفرنسية يف املنطقة شي ًئا فشي ًئا ،عقب ق َّمة «بريست»
يف األسبوع الثالث من شهر يناير املاضي 2021م ،ملق ًيا مسؤولي َة مواجهة
اجلماعات املسلَّحة على كاهل البلدان اإلفريقية اخلمسة.
الحضور اإلرهابي في الساحل
لم يتراجع َ
خط ُر اإلرهابيني بعد سبعة أعوام من حضور القوات
الفرنسية ،واحلضور الرمزي لبعض البلدان األوروبية األخرى ،مثل:
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اتساعا .و َوف ًقا آلخر األرقام
بريطانيا وبلجيكا وهولندا؛ بل ازداد
ً
َ
ِ
العمليات اإلرهابية ازدادت بنسبة
الواردة يف التقارير الفرنسية ،فإن
َ
باخلطر .كما
 %60عام 2020م مقارن ًة بعام 2019م ،وهي نسبة تُنذر

خلَّفت َ
عشرات اآلالف من القتلى ،أكثر من  %56منهم من املدنيني،
َ
اخلطر على بلدان
مما يُفضي إلى مشكالت جانبية على قدر كبير من
املنطقة ،مثل هجرات الس َّكان الفا ِّرين من اإلرهاب ،سواءٌ كانت الهجرة
داخلي ًة أو خارجية.

القوات التابعة لألمم املتحدة من التع ُّرض لعمليات بني
ولم تسلَم
ُ
حني وآخ َر ،تستهدف قواتها العسكرية ،محاول ًة زرع اليأس يف نفوس
املجنَّدين الذين ينحدرون من بلدان املنطقة ،وه ِّز الثقة بصدق األمم
املتحدة ،والتشكيك يف قدرتها على أداء مها ِّمها؛ إذ لقي قراب ُة 160

من أصحاب الق َّبعات الزُّرق مصرعهم على يد اجلماعات اإلرهابية
َّ
امللف أكث َر مها ِّم األمم املتحدة صعوب ًة يف
املسلَّحة ،مما يجعل هذا

ِ
القوات األممي َة
مناطق النزاع العام؛ إذ يقول مراقبون أوروبيون« :إن
ٍ
قوات رمزية ،ال تستطيع أن تصن َع سال ًما ،وال
يف مالي ليست سوى
أن ت َ
تنجح يف فرض السالم يف البالد ،بعد مرور
ُطفئ حر ًبا؛ ألنها لم َ
خمس سنوات».

آثار التراجع الفرنسي
تع َّرضت فرنسا إلى ضغط شعبي ورسمي دفعها إلى التفكير اجلا ِّد يف
مراجعة سياساتها العسكرية يف املنطقة ،وسحب قواتها شي ًئا فشي ًئا.

ُ
النقاش الصاخب الذي شهده البرملا ُن الفرنسي قبل أسابيع ،بني
ويقوم

املعارضة من جانب ووزي َري اخلارجية والدفاع من جانب آخر ،بشأن
موضوع احلضور العسكري الفرنسي يف منطقة الساحل وآفاقهً ،
دليل
على ذلك .وال تكتفي املعارض ُة بسماع تصريحات املسؤولني الفرنسيني

بإمكان إجراء مراجعة جذرية وشاملة لالنتشار العسكري يف الساحل؛

الحضور األوروبي في الساحل
القوات العسكرية اجلديدة عن اجلانب األوروبي من قوات رمزية
تتك َّون
ُ
تابعة لتسعة بلدان أوروبية ،أبرزُها فرنسا التي تشارك فيها بخمس
مئة جندي ،وتشيكيا مبئة وسبعني جند ًّيا ،وإستونيا بأربعني جند ًّيا.
ومهمتها مواجه ُة اجلماعات اإلرهابية املسلَّحة ،ومالحقة اإلرهابيني
َّ
ِّ
يف منطقة الساحل ،وتعزيز القوات احمللية للبلدان اخلمسة يف املنطقة.
بَي َد أن عدد هذه القوات غي ُر ٍ
كاف َوف ًقا ملراقبني ،مما دفع الرئيس
الفرنسي ماكرون إلى املطالبة بإرسال ألفَي جندي آخرين ملساندة
ُ
تستنكف عن تعزيز
القوات املقيمة ،وهي إشارةٌ إلى أملانيا التي ال تزال
َّ
املخططات واملشاريع العسكرية األوروبية يف
مشاركتها العملية يف
إقليم الساحل ،ويف عمليات التمويل والتنفيذ.

محدد لسحب القوات الفرنسية من هناك.
بل تُطالب ببرنامج زمني
َّ
ولكن مشهد االنسحاب من الساحل يف هذه الظروف بالذات ،ستكون
َّ
نتائجه سلبية ورمبا وخيمة ،سواءٌ على فرنسا أو على بلدان املنطقة؛ إذ
ُ
فسر بأنه هزمية أمام هذه اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،وسيُ َع ُّد
سيُ َّ
انتصا ًرا لها ،مما يؤ ِّدي إلى توظيف ذلك االنسحاب يف رصيدها أمام
شعوب املنطقة ،وهو ما تبحثُ عنه هذه اجلماعات.
أما ما يتعلَّق ببلدان املنطقة ،فإن االنسحاب الفرنسي سوف يترك
دعا كبي ًرا يف اجلدار األمني يف الساحل ،ويجعل حكوماتها عاري ًة
ص ً
َ
أمام اجلماعات اإلرهابية التي ستنفرد باجلهد الرئيس يف املعركة ،يف
ٍ
وقت تبحث فيه تلك البلدا ُن عن أحسن اخلِ يارات ملواجهة التحدِّيات
اإلرهابية ،وحتاول جاهد ًة تقوية صفوفها؛ استعدا ًدا ملا بعد رحيل
اجلنود الفرنسيني املشاركني يف عملية «بارخان».
وقد ع َّبر تقري ٌر صدر حدي ًثا عن جلنة الدفاع يف البرملان الفرنسي ،يف
أعقاب النقاشات يف موضوع االنسحاب من عدمه ،عن تأييده ِخيا َر
ُعطي نتائجها التي
تؤتي ثمارها ،وت َ
اإلبقاء على عملية «بارخان» إلى أن َ
ُوضعت من أجلها قبل سبع سنوات ،وتصب َح بلدان املنطقة قادر ًة على
تتحمل ُكلف َة مواجهة اإلرهابيني.
أن
َّ

و َوف ًقا لهذا التقرير فإن فرنسا «ال تغرق يف الساحل»؛ بل هي حاضرةٌ
هنالك ملواجهة اإلرهابيني حتى القضاء عليهم ،كما أنه «ال يوجد ٌّ
حل
بديل لبارخان».
ً
مستقبل؛ بفضل الشركاء الغربيني
إن العملية املشار إليها ستتط َّور
َّ
محل عملية
واألفارقة الذين اتفقوا على وضع خطة أمنية إقليمية حت ُّل
ُ
املخاوف هي مخاوف االحتاد األوروبي
«بارخان» على مراح َل ،وهذه

ً
أيضا .ذلك أن من األوروبيني َمن ينظر إلى ما يجري يف منطقة الساحل
على أنه حتدٍّ أوروبي قبل أن يكون إفريق ًّيا ،ومِ َح ًّكا للقوة العسكرية
األوروبية ذاتها يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

وقد جاء تكوي ُن هذه القوة العسكرية األوروبية املشتركة نتيج ًة لالتفاق
الذي كان يف اجتماع افتراضي بواسطة اإلنترنت ،يف شهر مارس من
عام 2020م يف فرنسا ،مبشاركة أملانيا وبلجيكا والدامنارك وإستونيا
والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك والسويد وبريطانيا
ومالي والنيجر ،وقد اتفقوا على إرسال قوة عسكرية أوروبية مشتركة
إلى املنطقة.
وعدت باريس االتفا َق يف ذاك االجتماع على تكوين قوة عسكرية
َّ
لكن ُحزم َة
مشتركة حملاربة اإلرهاب انتصا ًرا لسياستها اإلفريقيةَّ ،
اآلمال تلك قد ال تتحقَّق َوف ًقا ملا تسعى إليه حكوم ُة ماكرون؛ ألن بعض
الدول األوروبية تتر َّدد يف املشاركة العسكرية على النحو املطلوب ،وتريد
أن تكو َن مشاركتها رمزي ًة بقوات قليلة فقط ،يف حني هناك بلدا ٌن أخرى
مثل السويد تعلِّق مشاركتها على تصويت برملانها لصالح القرار.
موقف الدول اإلفريقية
َ
موقف الدولة الفرنسية ودول االحتاد األوروبي ،لكن ماذا
تقدم كان
ما َّ
عن الدول اإلفريقية ،التي هي الضحي ُة األولى لإلرهاب يف الساحل
وغربي إفريقيا؟
يتطلَّب هذا الواق ُع من الدول اإلفريقية التفكي َر يف عقد شراكة جماعية
ملواجهة اإلرهاب واإلرهابيني ،وتنسيق جهود هذه البلدان يف مواجهة
اجلماعات املسلَّحة التي قد يزداد خطرها يف حال َش َرعت فرنسا
يف سحب قواتها ُر َويدًا ُر َويدًا يف الشهور املقبلة ،أو على األق ِّل قامت
بتقليص عددها.
موحدة مشتركة بني
من هنا كانت ضرورةُ التفكير يف إنشاء قوة عسكرية َّ
تقدمت به دولتا املغرب
البلدان اإلفريقية ،وهو االقترا ُح الذي سبق أن َّ
ومِ صر؛ ألنه من دون هذه القوة العسكرية املشتركة ،التي سيكون من
مها ِّمها مالحق ُة فلول اإلرهابيني ،ومراقب ُة احلدود بصرامة ،ومطاردةُ
جماعات اجلرمية املنظمة وامله ِّربني الذين باتوا يف الواقع سندًا وعو ًنا
املوحدة سوف تزدا ُد
للتنظيمات اإلرهابية ،من دون هذه القوة العسكرية َّ
التحدِّيات أمام عواصم الدول اإلفريقية يف املستقبل القريب.
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الجماعات اإلرهابية
ووسائل التواصل االجتماعي
د .عباس مصطفى صادق

ٌ
ٌ
خطاب عنيف ،وبيانات ضخمة

وبدلت
أحدثت وسائ ُل التواصل االجتماعي تغيي ًرا كبي ًرا يف حياة أمم املعمورة وشعوبها ،وغ َّيرت وجه احلياةَّ ،
العصب املغ ِّذ َي لها؛ إذ ال غنى لإلنسان عنها؛ بل يُ َع ُّد اليوم أُم ًّيا من
صورتها ،وتغلغلت يف مفاصلها ،لتصب َح
َ
ِ
اجلماعات البشري َة قد أحسنت استثمارها مبا يخد ُم غاياتها
ال يُتقن التعامل معها واإلفادة منها ،لذلك جند
ويح ِّقق مآربها.
خبير في اإلعالم الرقمي وتحليل وسائل اإلعالم ،ودراسات التطرف والجماعات اإلرهابية ،السودان.
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اإلرهابيون ووسائل التواصل
املنظمات املتطرفة من توظيف وسائل التواصل االجتماعي
مت َّكنت
ُ
بفاعلية من أجل التواصل بني اخلاليا اإلرهابية ،وحتديد أهدافها،
ورسم سياساتها؛ إذ يستغ ُّل املتطرفون هذه الوسائ َل لنشر بياناتهم،
وإعالن أعمالهم ،ومشاركة معلوماتهم ،والبحث عن التمويل.
اجلهات
ويف ظ ِّل ضخامة البيانات التي تُنتجها هذه الوسائل ،تبحث
ُ
السبل للح ِّد من تع ُّرض اجلمهور للخطاب املتطرف،
املعنية عن أفضل ُّ
ً
فضل عن خدمة متَّخذي القرار ،واجلهات األمنية واالستخبارية،

املتخصصة ،واملعن ِّيني باملوضوع .وعلى الرغم من
ومراكز الدراسات
ِّ
جهود املؤسسات التي متلك وسائ َل التواصل االجتماعي وتديرها -مثل
تويتر وفيسبوك وغيرهما -يف مراقبة احلسابات التي حتمل خطا ًبا
يشير إلى ن َّيات إرهابية ،وتعليقها أو إغالقها ،تبقى هذه احللو ُل ليست
مضمون َة النجاح املأمول؛ ألنه من املمكن بسهولة ملن أُغلق حسابه أن
يُ َ
نصات أخرى.
نشئ حسا ًبا آخ َر جديدًا ،أو ينتقل إلى مِ َّ
هذا االستخدا ُم يزيد األمور تعقيدًا على األجهزة األمنية واالستخباراتية
يف متابعة األنشطة اإلرهابية املختلفة التي تُ َبثُّ يف اإلنترنت ،وأصبح
استخدامها يتجاوز الدعاي َة إلى التجنيد العملي ،والتدريب على
املتفجرات .وهذا احلضو ُر املتراكم يجعل من
استخدام األسلحة وصنع
ِّ
ِ
التطورات التقني َة
الصعب ج ّدًا متابعتُه بالطرائق العادية ،ومن هنا فإن
واضحا يف تطوير تطبيقات
جناحا
يف علوم احلاسوب قد حقَّقت
ً
ً
للتعامل مع هذا النوع من البيانات املنظمة ،واستخالص املعلومات
منها .ومع ذلك ،يُتو َّقع حدوثُ مشكالت عندما ينمو حج ُم البيانات
ج ّدًا ليدخ َل يف مدار الزيتابايت ،أي مليار تيرابايت.

ُستوعب
وتُظهر اإلحصاءات أن  500تيرابايت من البيانات اجلديدة ت
َ
يف قواعد بيانات فيسبوك َّ
ِ
املوضوعات
البيانات
كل يوم .وتشمل هذه
ُ
احململة ،والرسائ َل املتبادلة،
املنشورة ،والصو َر واملقاطع املرئية
َّ
ِ
والتعليقات املرسلة ،وغير ذلك .هذا احلج ُم من البيانات يُطلق عليه
(البيانات الضخمة  ،)Big Dataويع ِّرفها اخلبراءُ بأنها :مجموع ٌة من
البيانات تكون بحجم يفوق قدرةَ معاجلتها باستخدام أدوات قواعد
البيانات التقليدية ،من التقاط ومشاركة ،ونقل وتخزين ،وإدارة وحتليل،
مدة زمنية مقبولة .وقد ظهر أو ُل تعريف لها يف عام 2011م على
يف َّ
ُ
يصف
يد معهد ماكينزي العاملي  ،McKinsey Global Instituteوهو
احلجم الكبير من البيانات التي تأتي من مصاد َر ال تُ َع ُّد وال ُتصى،
وال س َّيما مع بروز الذكاء االصطناعي و«إنترنت األشياء» .ولفهم ما
نتحدث عنه بوضوح ،من ِّثل لذلك ببورصة نيويورك التي تُنتج يوم ًّيا نحو
َّ
تيرابايت واحد من بيانات التجارة اجلديدة.
وللبيانات الضخمة ثالث ُة أنواع هي :بيانات منظمة أو ُمهيكلة ،بيانات
غير منظمة أو غير ُمهيكلة ،بيانات شبه منظمة أو شبه ُمهيكلة .وتنشأ
البيانات عند ك ِّل عملية َر ْقمية يف الوسائل الذكية التي باتت تُدير
هذه
ُ

حياتنا اليومية ،فك ُّل عملية نشر أو تبادل للرسائل يف وسائل التواصل

االجتماعي صغُرت أم كبُرت ،أو نقَرات يف لوحة املفاتيح ،تُنتج مقدا ًرا

كبي ًرا من البيانات التي تُخزَّن أو تُنقَل بالشبكات واألجهزة النقالة
وأجهزة االستشعار وغيرها.
مواجهة خطاب التطرف
يجته ُد الباحثون واملط ِّورون ملنع املتطرفني من استخدام وسائل
التعصب واإلرهاب ،والدفع نحو
التواصل االجتماعي يف نشر خطاب
ُّ

ٍ
أنظمة وطرائ َق تستخدم
تنفيذ األعمال العنيفة؛ إذ يعملون على تطوير
ُ
نظم الذكاء االصطناعي؛ الستخراج البيانات الضخمة ،بواسطة ما

يُطلق عليه «التنقيب يف البيانات  »Data Miningالذي يقوم على
خُ وارِ زم َّيات وعمليات رياضية الكتشاف احملتوى املتطرف يف وسائل
التواصل االجتماعي وغيرها ،ومعاجلة هذه البيانات الضخمة ،وإعداد

التحليالت والدراسات عنها.
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تحليالت

وتُ َع ُّد عمليات معاجلة البيانات الضخمة وحتليلها من أبرز املوضوعات
ٍ
نطاقات ال حص َر لها،
املثيرة لالهتمام ،فإن مجاالت تطبيقها تشمل
يصب معظمها يف دعم عملية صنع القرار يف مجاالت احلياة جميعها.
ُّ
عمليات البحث يف اإلنترنت وحتليلها الشاغ َل األكبر يف وقتنا
وباتت
ُ
احلالي ،مما يتطلَّب تطوير ُ
نظم عمل ذات كفاءة عالية وسرعة ،وقد
أنشأ ثالث ُة َّ
طلب من جامعة والية أريزونا األمريكية يف فبراير 2019م،
نظا َم استكشاف تِلقائي يستخدم ثالثَ مجموعات من املعلومات املتعلِّقة
ِّ
النصي ،ويحدِّد ما
وامللف الشخصي ،واحملتوى
بأسماء املستخدِ مني،
ِّ
إذا كان اس ُم مستخدِ م ما ينتمي إلى مستخدِ م متطرف أم ال ،بح ًثا
عن البيانات املتعلِّقة بأنشطة التطرف العنيف واجتاهات اإلرهاب،
واحلصول على معلومات كمية وكيفية.
يقول الدارسون :أشرنا يف جدول لالستكشاف إلى أن املتطرفني
مييلون دو ًما إلى تبنِّي أسماء مستخدمني يشاركونهم األفكار ،ثم ط َّورنا
منوذجا يشير بوضوح إلى التطرف احملت َمل يف اإلنترنت؛ لتُظه َر النتائج
ً
ِّ
منصة تويتر ،ونتيقَّن جناعةَ
َ
مجموعة بيانات متعلقة بتنظيم داعش من َّ
املنهج الذي اتَّبعناه يف حتديد املستخدِ مني املتطرفني.
ً
أمناطا إرشادية تتعلَّق
يتضمن
يف إطار ذلك استُخدم منوذج عمل
َّ
ً
َّ
األقل احتمال .أما املتطرفون األكثر
بالتطرف؛ لتصفية املتطرفني
ً
ِّ
احتمال فستكون معرفتُهم بواسطة املزايا املتعلقة بأسماء املستخدِ مني
اخلاصة بهم « ،»User namesأما يف املستقبل فسوف نستخدم املزي َد
َّ
من املزايا ،وسنتحقَّق من إمكانية أن يؤ ِّد َي دمج هذه املزايا إلى تعزيز
َجودة األداء.
وقد م َّولت وزارةُ التنمية ال َّر ْقمية واالبتكارات وصناعة الطيران يف
جمهورية كازاخستان دراس ًة أخرى ،شارك فيها أربع ُة باحثني ،وصلوا
يف نهايتها إلى تقدمي ما أطلقوا عليه« :نظام متقدِّم لكشف اإلرهابيني»،
وقد عرضوا نظامهم املـ ُ َع َّد لتت ُّبع الوصول يف الوقت الفعلي إلى احملتوى
اإلرهابي ،وذلك بتحليل محتوى املعلومات التي يتلقَّاها املستخدِ مون يف
اإلنترنت ،وال س َّيما املواقع التي أنشأها اإلرهابيون .وط َّبقت الدراسة
أساليب التعلُّم اآللي؛ بغرض
التي نُشرت يف  23من نوفمبر 2020م،
َ
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الوصول إلى حلول ملشكالت الكشف عن املعلومات يف اإلنترنت ،التي
يُحت َمل أن تكو َن ِ
خطر ًة .وقد بحثت يف مجموعة موضوعات باللغة
الكازاخستانية؛ للكشف عن الرسائل املتطرفة ،واحملتوى الذي يحمل
ٍ
هجمات إرهابية.
دعوات إلى تنفيذ َ
يقول الباحثون :إنه من الضروري استخدا ُم إجراءات التشغيل اآللي يف
عمليات حتليل النص؛ ملعرفة احتمال َ
خطر احملتوى ،ثم القيام بحذف
املواد املتطرفة يف الوقت املناسب .وذلك بسبب احلجم الكبير ج ّدًا
للمعلومات املوزَّعة يف مواقع اإلنترنت ،والتن ُّوع اللغوي ،وشرط رصد
ً
فضل عن ذلك ُتلَّل املعلومات
وصول املعلومات يف الوقت احلقيقي.
املهم ُة
اخلاصة باإلرهابيني
َ
َّ
والهجمات اإلرهابية املتو َّقعة ،وقد اعتمدت َّ
الرئيسة يف تطوير منظومة لتحليل املعلومات اإلرهابية ،على اختيار
البيانات املناسبة لالختبار ،وتطوير ا ُ
خلوارِ زم َّيات املناسبة حل ِّل مشكلة
اكتشاف النشاط اإلرهابي يف وسائل التواصل االجتماعي.
توظيف التقنيات الحديثة
مشروعا بعنوان« :استكشاف التطرف
وقدم سينشون تشن وزمالؤه
َّ
ً
ً
واإلرهاب على الويب :مشروع الويب املظلم» ،أوردوا فيه أمثلة على
جمع املوا ِّد اإلرهابية املتاحة للجمهور وحتليلها وتص ُّورها؛ باستخدام
ما يُس َّمى «إنترنت الظل  ،»Shadow Internetوهو جزءٌ من الشبكة ال
ميكن الوصو ُل إليه إال باستخدام برمج َّيات خاصة.
وأخذ الدارسون قوائ َم اجلماعات اإلرهابية ( 664منظمة وجماعة)
ومواقعها ،من مصاد َر حكومية أمريكية ،وقاموا بتنزيل محتوياتها (3.6
مليون صفحة ويب) باللغات اإلجنليزية والعربية واإلسبانية ،وانت َهوا إلى
وصف املجموعة النهائية من النصوص املتطرفة ،ومت َّكنوا من حتديد
بالسلوك املتطرف؛ باستخدام «خُ وارِ زم َّيات
األمثلة اللغوية املرتبطة
ُّ
التعلُّم اآللي .»Machine learning
The Gateway to

ويف مثال نشرته بواب ُة البحوث البريطانية
 ،Researchتصف منظوم ٌة مبت َكرة للكشف عن التطرف والعنف يف
نهجا جديدًا الكتشاف اجتاهات التطرف العنيف
الوقت احلقيقيً ،
يف وسائل التواصل االجتماعي ،وذلك باستخدام منوذج حتليل بايز

س ِّميت باسم عالم Bayesianوهو طريقة لالستدالل اإلحصائي ُ
ِ
محتويات العنف من
الرياضيات اإلجنليزي «توماس بايز» -يستكشف
دون استخدام أيِّ بيانات مصنَّفة.

ُ
وط ِّورت املنظومة بغرض استخالص املعلومات املفيدة ،ومعاجلة التحدِّي
التقني املتم ِّثل يف املعاجلة الفورية لبيانات وسائل التواصل االجتماعي،
أي أحداث ُت َّدد بأنها مشبوهة .وبذلك يكون
وهي تتت َّبع باستمرار َّ
ُ
الكشف املبكر عن التطرف العنيف من النص؛ لتمكني ُقوى القانون من
َّ
منع األحداث العنيفة املتوقعة ،بنا ًء على القراءات والتحليالت السابقة
التي حتدث آل ًّيا.
مؤسسات رسمية يف هذا املجال لتعزيز هذه اجلهود .ونعرض
وتشتغل
ٌ
الدولية  Interpolيف هذا
جان ًبا من أعمال منظمة الشرطة اجلنائية َّ
املجال ،التي أوضحت يف موقعها اإللكتروني أن أجهزتها حتلِّل استخدام
اإلرهابيني لوسائل التواصل االجتماعي؛ لتعزيز جهود حتديد ال ُهو َّية يف
التحقيقات الوطنية ملكافحة اإلرهاب .وعلى سبيل املثال ذكروا أنهم
منصات وسائل التواصل االجتماعي؛ لتحديد الشهود
قاموا بالبحث يف َّ
احملت َملني يف أعقاب هجوم لندن بريدج يف عام 2017م ،والهجوم على
مجمع فندقي يف العاصمة الكينية نيروبي ،يف يناير 2019م .واستخدموا
َّ
ً
أيضا تقن َّية معرفة الوجوه؛ لدعم الدول األعضاء يف حتقيقاتها،
فرصا جديدة ملشاركة البيانات ومقارنتها؛ ملعرفة
وهذه التقني ُة تتيح
ً
اإلرهابيني واألشخاص املتابعني لهم من غير املعروفني.
وقاموا بتنظيم جلَسات عمل للمح ِّققني ،تشمل أربع َة مجاالت رئيسة؛
لتكو َن جز ًءا من املشروع املشترك األول مع مركز األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب ( ،)UNCCTوهي:
1.الكشف عن األنشطة املتعلِّقة بالتطرف واإلرهاب على اإلنترنت.
الس ِج َّلت اإللكترونية.
2.جمع ِّ

3.طلب األد َّلة اإللكترونية من احلدود بالتعاون مع الشرطة.
اخلاص لدفع التحقيقات بواسطة وكاالت
4.االنخراط مع القِ طاع
ِّ
إنفاذ القانون.
وقد عزَّزت جلَسات عمل أُجريت يف عامي  2018و2019م ،الصورةَ
التشغيلية للمشاركني بخصوص ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب

سات ب ُكت ِّيب نشره اإلنتربول
( )FTFsعمو ًما ،و ُد ِعمت هذه اجلل َ ُ
باالشتراك مع مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب بعنوان( :استخدام
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي يف التحقيقات املتعلِّقة مبكافحة

ٍ
إرشادات عملي ًة عن أفضل
اإلرهاب) .ويقدِّم ال ُكت ِّيب للمح ِّققني
الس ِج َّلت
السبل لتوليد خيوط استقصائية بواسطة اإلنترنت ،وجمع ِّ
ُّ

الدولية؛ لإلسهام يف التحقيقات
اإللكترونية وحفظها ،استعان ًة باحلدود َّ

حكومات
واملالحقات القضائية الناجحة .ويُذكر أن هذا املشروع م َّولته
ُ
اململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،واليابان.

َ
خاتمة المطاف
َ
حددوا عد ًدا من
ينبغي أن
نعرف أخي ًرا أن اخلبراء يف هذا املجال قد َّ
املوضوعات الرئيسة املتعلِّقة بالتفاعل بني التطرف العنيف واإلرهاب

واإلنترنت ،وال س َّيما التفاعلِ يف وسائل التواصل االجتماعي املختلفة،
التي لم تُعالَج معاجل ًة كافية بعد .ومن أجل تق ُّدم البحث يف هذا املجال،

يجب النظر فيما يأتي:

بد من توسيع نطاق دراسة أنواع التطرف العنيف يف اإلنترنت،
1.ال َّ
مبا يتجاو ُز اجلهاديني العنيفني.

2.االنخراط يف ٍ
مزيد من البحوث املقارِ نة؛ ليس ملا يتصل باالجتاهات
الفكرية فحسب ،ولكن ملا يتصل باملجموعات والبلدان واللغات.

3.رفع مستوى الق ُدرات الفردية واملؤسسية؛ للقيام بجمع البيانات
الضخمة وحتليلها.

4.الوصول إلى ما بع َد دراسات اإلرهاب ،وإلى املشاركة يف البحوث
التخصصات مع علماء التقنية واحلاسوب.
املتعدِّدة
ُّ

عمليات جمع
ويف الوقت الذي يُنفَّذ فيه ما اقتُرح ،يجب أال تتو َّق َف
ُ
البيانات الضخمة وحتليلها ،أي عدم التراخي يف هذا األمر ولو
اخلطرة التي تولد َّ
ِ
كل ثانية يف
للحظة؛ إذ يوجد قد ٌر ضخم من البيانات

اإلنترنت ،وال س َّيما يف وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني،
ولذلك يجب تسخي ُر جميع اإلمكانات واألدوات املتاحة ليحلِّلَها دارسو

ً
فضل عن استمرار اجلهود وبذل
التطرف العنيف بواسطة اإلنترنت،
األموال لدعم دراسات تطوير طرائق البحث والتحليل.
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آراء

َّ
وظائف المنظمات الدولية

ً
األمم المتحدة ومكافحة اإلرهاب أنموذجا
عبد المجيد البابطين

َّ
الدولية ،يتبادر إلى األذهان أسئل ٌة عن نشأتها ،ومحدِّدات سياساتها ،ووسائل التأثير واتخاذ القرارات
عند احلديث عن
املنظمات واملؤسسات َّ
وامللحة.
لديها ،والصورة الذهنية املنتشرة عنها ،وغير ذلك من األسئلة احلاضرة
َّ

ِّ
النشأة والمحددات
الدولية ألسباب شتَّى ،منها أن تق َع أزم ٌة سياسية أو
تنشأ املنظم ُة َّ
اقتصادية أو صحية يف العالم ،أو يف أحد األقاليم ،فتباد ُر دولة أو
حكومة أو مجموعة دول باقتراح إنشاء مؤسسة أو منظمة ملواجهة
َ
الهدف منها حتقي ُق مصلحة عاملية ،ويف
هذه األزمة .وغال ًبا ما يكون
بعض األحيان حتقي ُق مصال َح خاصة للدولة أو احلكومات التي تبنَّت
الدولية
فكرة إنشاء املنظمة .وتسعى كثي ٌر من املنظمات أو املؤسسات َّ
محددة،
مصالح دول
أو اإلقليمية القائمة يف وقتنا احلالي إلى حتقيق
َّ
ِ
وتوجهها على بقية
وتكون وسيل ًة لفرض هي َمنتها وسيطرتها أو رؤيتها
ُّ
الدول املشاركة يف تأسيس املنظمة.
ِّدات السياسة العا َّمة للمنظمات ،ووسائ ُل التأثير واتخاذ
أما محد ُ
ِّ
ُ
القرارات فيهاَ ،
السبق يف تأسيس املنظمة،
فتض ُعها الدول املؤثرة ذات َّ
ولذلك حت ِّقق املنظمة مصال َح هذه الدول قبل غيرها ،وتتجنَّب اإلضرار
بها َوفق َّ
خطة العمل ،وطريقة اتخاذ القرارات التي تخضع لقوة التأثير.

المنظمة األم
من أه ِّم أهداف إنشاء أي منظمة تكوي ُن صورة ذهنية إيجابية عن
مم املتحدة خير مثال
الدول
املؤسسة لها واملشاركة يف عضويتها ،واأل ُ
ِّ
حلديثنا عن املنظمات ،فهي املنظم ُة األم لك ِّل املنظمات واملؤسسات
الدولية واإلقليمية ،وهي أه ُّم املنظمات وأكبرهايف العالم ،سواءٌ بعدد
َّ
الدول األعضاء وعدد موظفيها ،أو بحجم ميزانيتها السنوية ،أو بأهمية
القضايا والشؤون التي تعاجلها.
وقد ُولدت فكرةُ إنشاء منظمة أممية بعد احلرب العاملية األولى،
فأُنشئت ُعصبة األمم ،وبعد احلرب العاملية الثانية تط َّورت الفكرة
وتوس َعت إلى إنشاء منظمة األمم املتحدة؛ لتحقيق السالم العاملي
َّ
واحلفاظ عليه ،وجتنُّب نشوب حرب عاملية ثالثة .فقام املنتصرون يف
احلرب العاملية الثانية بإنشاء مجالس األمم املتحدة وهيئاتها ،ووضعوا
مجلس األمن ،وس ُّموا أنفسهم
خُ َطط عملها وسياساته ،وعلى رأسها
ُ
أعضا ًء دائمني فيه ،ولهم حقو ٌق مختلفة عن سائر األعضاء؛ بامتالكهم

ومنسق منظمة التعاون اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب األسبق ،السعودية.
خبير سابق في مجلس األمن،
ِّ

| العدد الثامن | أغسطس 44 | 2021

حقَّ النقض «الفيتو» لقرارات املجلس ومن أهمها القرارات التي تطرح
حتت الفصل أو البند السابع (القرارات الصادرة حتت الفصل السابع

تكون ملزمة جلميع دول العالم) ،وعادة تقوم الدول اخلمس باالتفاق

السابق قبل طرح أي قرار.

وإلضفاء الشرعية على هذا املجلس قامت هذه الدو ُل وعددها خمس،

بزيادة مقاعد الدول األعضاء يف املجلس إلى خمسة عشر مقعدًا ،أي

بتوزيع العشرة مقاعد اإلضافية على بقية دول العالم ،فيكون األعضاءُ
َ
والعشرة اآلخرون عضويتهم مؤ َّقتة
ني يف عضوية املجلس،
اخلمسة دائم َ
تتغ َّير كل سنتني .وعاد ًة تُتاح العضوية غير الدائمة لبقية دول العالم يف
مجلس األمن م َّرة كل  15سنة أو  20سنة أو  30سنةَ ،وف َق آلية التصويت.

وال َّ
شك أن منهجية العضوية غير الدائمة ليست عادلة ،فالدو ُل اخلمس
حتب ،على حساب  188دولة أخرى
دائمة العضوية حت ِّقق مصاحلها كما ُّ

كلها أعضاءٌ يف األمم املتحدة.

وتستند خطة العضوية غير الدائمة إلى فلسفة ذكية تُشعر بقية الدول
ولكن الواقع غي ُر ذلك؛
األعضاء بأن لها قيم ًة لوجودها يف هذا املجلس،
َّ
فالعضوية املؤ َّقتة القصيرة ال حت ِّقق مصال َح تستحقُّ ال ِّذكر ،فالدولة
تقضي السن َة األولى يف معرفة طبيعة عمل املجلس ووسائله ،ويف السنة

الثانية ال تستطيع حتقيق نتائ َج ُمرضية.

وعاد ًة ما تسعى هذه الدو ُل لكسب تأييد الدول اخلمس األعضاء
فرض رغبتها ومصاحلها على الدول مؤ َّقتة
الدائمني التي تستطيع
َ

العضوية،واحلال هنا أشب ُه مبولود جديد ما إن ُ
يقف على قدميه حتى
يُنفى .واجلدير بال ِّذكر أن الدول العربية لها مقع ٌد دائم يف مجلس
األمن ،ينقصه حقُّ النقض ،بعد أن اتفقت الدو ُل العربية منذ أكثر من
تتنافس على عضوية املجلس ،وأق َّرت طريق ًة تضمن
 40سن ًة على أال
َ

أن تكو َن ك ُّل دورة من دورات العضوية غير الدائمة يف املجلس موزَّع ًة

بني الدول العربية يف آسيا وإفريقيا .ويجب على الدول العربية أن تقدِّر
أهمي َة هذا املقعد ،ولو أنها على قلب رجل واحد الستطاعت احملافظ َة

على كثير من مصاحلها يف مجلس األمن .أما اجلها ُز التالي يف األهمية
يف األمم املتحدة فهو جمع َّيتها العامة ،وهي الهيئ ُة الوحيدة التي تتمتَّع

ِ
قرارات
ولكن
متساو،
بتمثيل
فيها جمي ُع الدول األعضاء ( 193دولة)
ٍ
ٍ
َّ
ٍ
توصيات واقتراحات ليست ملزمة.
اجلمعية ال تعدو أن تكون مج َّرد

األمم المتحدة واإلرهاب
ً
مثال ألداء األمم املتحدة يف التصدِّي للمشكالت والقضايا
لو أردنا
املثارة يف العالم ،لرمبا يكون مناس ًبا التط ُّرق إلى أثرها يف محاربة
اإلرهاب .واحلديثُ عن هذا األثر متش ِّعب ذو شجون ،وال ميكن اختزاله
يف مقال واحد ،وإمنا سنكتفي بتناول أه ِّم اإلدارات املعنية مبكافحة
اإلرهاب يف املنظمة األممية ،وهي - :املديرية التنفيذية للجنة مكافحة
اإلرهاب التابعة إلحدى جلان مجلس األمن ،وتُعنى مبتابعة تطبيق
الدول لقرارات مكافحة اإلرهاب الصادرة عن األمم املتحدة ،بواسطة
الزيارات امليدانية ،وتقدمي املشورة الالزمة - .فري ٌق الدعم التحليلي
ورصد اجلزاءات (فريق الرصد) ،يقدِّم املساعدةَ إلى جلنتني تابعتني
ملجلس األمن ،هما :جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم داعش يف
العراق وسوريا وتنظيم القاعدة - .مكتب مكافحة اإلرهاب الذي يقو ُم
بالتنسيق يف مراجعة إستراتيجية مكافحة اإلرهاب التي أصدرتها
اجلمعية العمومية ،وتراجعها الدول األعضاء ،وحتدِّثها َّ
كل سنتني.
وال ميكن احلديثُ عن أثر املنظمة األممية يف مكافحة اإلرهاب دون
التطرق ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب الذي يُ َع ُّد من أه ِّم
مبادراتها ،وهو الكِ يا ُن الوحيد الذي يقوم مبساعدة الدول األعضاء
على بناء ق ُدرات مكافحة اإلرهاب .وتُ َع ُّد فكرة إنشاء املركز ً
مثال ح ًّيا
لظروف إنشاء املنظمات وأسبابها التي تناولناها يف السطور السابقة،
فقد أُنشئ املركز بسبب أزمة َدولية عانتها دول العالم جمي ًعا ،وهي
التطرف واإلرهاب.
تقدمت اململكة العربية السعودية يف عام 2005م مببادرة إلنشاء
وكانت َّ
جت ُّمع أو مركز َدولي يُعنى مبكافحة اإلرهاب ،ويهدِ ُ
ف إلى مساعدة
كل دول العالم .ولم تس َع اململكة لتحقيق مصال َح خاصة لها ،وتركت
املجا َل لألمم املتحدة ،وللدول األعضاء ،وللمجلس االستشاري للمركز؛
ليضعوا سياسات املركز العامة ووسائل عمله ،مع أنها املم ِّو ُل الوحيد
لتأسيس املركز مببلغ زاد على  110ماليني دوالر أمريكي.
جناحا متم ِّيزًا ،وقامت الدو ُل األعضاء األخرى بدعمه
وقد حقَّق املركز
ً
مببال َغ مالية ليست بالكبيرة ،ولكنها أعطت ِّ
مؤش ًراعن دعمهم الفكرة،
وح َّققَت اململكة به تغيي ًرا للصورة الذهنية لدى دول العالم عن أثرها
مقدمة الدول التي تض َّررت من
يف مكافحة اإلرهاب ،وبرهنت أنها يف َّ
اإلرهاب ،وسعت إلى مكافحته.
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السياســـــة العامــة
والتطــــرف العنيـــف
فــي منطقــة الســاحل
جبريل سنجار

سيطرت احلرك ُة الوطنية لتحرير أزواد على اجلزء َّ
الشمالي من جمهورية مالي سنة 2012م،
بعد نضال طويل يتطلَّع إلى حتقيق مبدأ تقرير املصير املنصوص عليه يف املا َّدة األولى من
لكن هذا املبدأ
املعاهدة َّ
الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية من ميثاق األمم املتحدةَّ .
ينص عليه دستور سنة 1992م.
يُعارض مبدأَ رفض تقسيم جمهورية مالي الذي ُّ
عدةُ حركات يف منطقة الساحل ،مثل :احلركة من أجل
وقد نشأ عن حركة املقاومة هذه َّ
غربي إفريقيا ،والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي .وظهر بوضوح تبايُن
َوحدة اجلهاد يف
ِّ
ً
مرتبطا بقضايا ِعرقية ،وبعضها اآلخر
فبعضها كان
أهداف هذه احلركات يف املنطقة،
ُ
باختالفات دينية كجبهة حترير ماسينا.

دكتوراه في القانون العام ،متخصص في القضايا األمنية ،محاضر وباحث في كلية القانون الخاص في باماكو – مالي.

| العدد الثامن | أغسطس 46 | 2021

وقد شاعت يف املنطقة مفاس ُد كثيرة من انتهاكات واختالسات وغيرها،

والقوات
قوات النظام الوطني
وللقضاء على هذه املفاسد اتخذت
ُ
ُ
العسكرية كثي ًرا من اإلجراءات.

ُ
التطرف العنيف فانتقل إلى النيجر من باب تنظيم داعش يف
أما

الصحراء الكبرى وجماعة بوكو حرام ،وظهر يف بوركينا فاسو على يد
جماعة أنصار اإلسالم ،وتضاعفت يف تشاد أعما ُل احتاد قوى املقاومة.
وملواجهة املمارسات الوحشية لهذه اجلماعات بذلت ُسلطات هذه
الدول جهو ًدا كبيرة للوصول إلى حلول فاعلة؛ للقضاء على التطرف

العنيف الذي يسعى إلى فرض الرؤى اخلاصة على اآلخرين بالقوة يف

منطقة الساحل احملاذية للصحراء الكبرى التي تتألف من عشر دول
هي :بوركينا فاسو ،والكاميرون ،وغامبيا ،وغينيا ،ومالي ،وموريتانيا،

والنيجر ،ونيجيريا ،والسنغال ،وتشاد .وكان من أبرز هذه اجلهود اتِّبا ُع
السياسات واإلجراءات على النحو اآلتي.
ً
أوال :سياسات عسكرية
تعتمد سياسات منع التطرف العنيف يف منطقة الساحل على العمل
ِ
ويوض ُح ذلك تدخ ُل القوات الفرنسية يف
العسكري واالستخباراتي،

َّ
لتحل محل عملية «سيرفال»
عملية «برخان» التي انطلقت سنة 2014م

التي كانت تهدف إلى منع امليلشيات املتمردة يف شمالي ماليوهزميتها -وقد نشرت ُقرابة  5000جندي يف منطقة الساحل؛ لتنفيذ

عمليات تستهدف اإلرهابيني بالتعاون مع جيوش هذه البلدان.

بعض قادة دول الساحل املؤمنني باملقولة« :ال جدا َر أقوى
وكان اجتمع
ُ
تسمى مجموعة دول الساحل اخلمس
من االحتاد»؛ إلنشاء قوة مشتركة َّ
( ،)G5 Sahelالتي ُو ِضعت لبِناتُها األولى سنة 2017م بقوة مك َّونة من
 5000جندي .ونشأ هذا التنظيم األمني اإلقليمي َوف ًقا للمادة 50
من ميثاق األمم املتحدة ،وحظي بتشجيع األمم املتحدة ،مع استعداد

الدولي للتعاون معه .وتعتمد هذه املجموعة على
أعضاء املجتمع َّ

اإلسهامات الداخلية واخلارجية على أمل إقصاء اإلرهاب الناجت عن

التطرف العنيف بأبشع صوره ومظاهره.

قمة «باو»
وإميا ًنا منها بجدوى العمل املشترك قررت هذه الدول ،يف َّ
بفرنسا عام 2020م ،تعزي َز القوات املسلَّحة حملاربة اجلماعات
اإلرهابية .وقد آتت الق َّمة أ ُكلَها بتعزيز التنسيق بني بوركينا فاسو
ومالي والنيجر ،وارتفع عدد قوات «برخان» إلى  5500جندي من دول
يسمى
الساحل اخلمس؛ لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف مقاتلي ما َّ
الدولة اإلسالمية يف الصحراء الكبرى .وأ َّكدت فرنسا يف يونيو 2020م
أنها قتلت زعي َم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي اجلزائري عبد
شمالي مالي.
املالك دروكدال (أبو مصعب عبد الودود) يف
ِّ

ً
ثانيا :سياسات دبلوماسية
املتخصصة  70توصي ًة تتعلَّق
أق َّرت األمم املتحدة ومؤسساتها
ِّ
بالبرامج الوطنية ملكافحة التطرف العنيف يف البلدان املعنية ،ووضعت
إستراتيجي ًة متكاملة أكثر َجدوى بفضل خُ َّطة األمم املتحدة لدعم
منطقة الساحل .ومن هذه البرامج:
 .1التدريب والتمكني:
تدريب الفئات الضعيفة (الشباب والنساء) ،ومتكينها يف بلدان الساحل
َ
العشرة .وقد قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتدريب  20ألف
شاب يف برنامج (الشباب عنصر فاعل من أجل السالم يف منطقة
الساحل) .ويستهدف البرنامج الذي يُعنى باحلوار والتضامن ،سب َع دول
من الساحل هي :مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا
السبْق يف تنفيذ برنامج
والسنغال وتشاد .وكان لدولة مالي َق َ
صب َّ
شبابي للسالم واملصاحلة الوطنية شارك فيه أكث ُر من  2500شاب
و 3000شا َّبة ،تراوح أعمارهم بني  15و 35عا ًما ،مع استحداث دائرة
وِ زارية باسم التضامن.
 .2الدمج املهني:
ويُراد به تعزيز ريادة األعمال للشباب والنساء .وكان أطل َق رئيس مالي
السابق إبراهيم بوبكر كيتا يف عاصمة مالي «باماكو» يف يناير 2019م،
وخصص
صندو َق ريادة األعمال ،بتمويل بلغ  150مليار فرنك إفريقي.
َّ
وعي كاميسا كامارا
مدة واليته األخيرة البالغة خمس سنوات للشبابَّ ،
َّ
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البالغة  35عا ًما وزير ًة للخارجية ،وهذا حدثٌ رائع ملهِ م للشباب املالي.
الدولي يف سياق تعزيز ريادة األعمال الشبابية سنة
وأطلق البنك َّ
برنامجا للتدريب املهني أنفق  30مليون دوالر يف ست
2013م يف النيجر
ً
سنوات ،واستهدف  110آالف شاب وشابة أعمارهم بني  15و 25عا ًما.
ُ .3
الرشيد:
احلكم َّ
دعت منظمة األمم املتحدة البلدان إلى تبنِّي سياسات ا ُ
حلكم ال َّرشيد،
واحترام حقوق اإلنسان ،وإشراك الشباب يف صنع القرار يف جميع
إجراءات الدولة ،واعتماد معايير الشفافية واملصداقية واملساواة
والعدالة؛ من أجل السالم والتنمية املستدامة .وقد استضافت عاصمة
النيجر «نيامي» حلَقات عمل بعنوان( :احلكم والالمركزية)؛ بهدف
إيجاد سبل السالم ،ومنع الصراع .وتُ َع ُّد مشاركة جميع الطبقات
والفئات يف اإلدارة الداخلية للدولة على اختالف انتماءاتها العِ رقية
أم ًرا ضرور ًّيا ملنع التطرف العنيف .وتتكفَّل املجموعة االقتصادية لدول
َّ
الهشة ،وهي خطوة مهمة
غرب إفريقيا بتوفير العدالة للمجتمعات
وحاسمة يف تطوير هذه املنظمة.
 .4التعليم:
ً
عالجا وتِرياقا للتطرف العنيف ،فاعتمدت
مم املتحدة التعلي َم
ً
ترى األ ُ
املتخصصة مثل اليونيسيف واليونسكو هذا التوج َه ركيز ًة
املؤسسات
ِّ
لكفاحها؛ أ َّما اليونيسيف فس َّهلت حصو َل  150ألف طفل نازح يف حوض
بحيرة تشاد على التعليم ببرنامج( :ال ميكن للتعليم أن ينتظر) .وأ َّما
فج َه َدت أن تكون األنشطة التعليمية الشاملة حج َر الزاوية يف
اليونسكو َ
منع انتشار اإلرهاب.
عدةُ مراك َز حملو األمية وتعليم الكبار.
ومن هنا ُفتحت يف النيجر َّ
جلسات عمل
وانتظمت يف عاصمة السنغال داكار يف مايو 2017م
ُ
لبناء الق ُدرات ومناقشة مسألة التعليم؛ ألنه يُعد أحد أه ِّم وسائل منع
غربي إفريقيا ويف غيرها .وأُجريت دراسة ملناقشة
التطرف العنيف يف
ِّ
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مسألة منح حرية مطلقة للممارسني يف التعامل مع املسائل املتعلِّقة

بظاهرة التطرف ،ومنع الشباب عن الوقوع يف براثنها .ويُ َع ُّد السنغال
من البلدان األقل تض ُّر ًرا من هذه اآلفة ،ولهذا نُ ِّفذت تقنيات التدريب
والتعليم للشباب حتى يف ضواحي املدن ويف القرى.
أسباب اإلخفاق
ٍ
سياسات وبرام َج ،تستم ُّر آف ُة التطرف العنيف
تقدم من
على الرغم مما َّ
يف االنتشار ،ويُخفِ ق كبا ُر السياسيني يف حتقيق أهدافهم .وقد تبنَّت

ٍ
سياسات وإستراتيجيات ملكافحة التطرف
السلطات يف منطقة الساحل
ُ
تبي أن لهذه اإلستراتيجيات ن َ
ِقاط ضعف؛ بسبب
العنيف ،ولكن َّ

الس َخط االجتماعي ،وعن استمرار التطرف
عجزها عن احل ِّد من َّ
العنيف وانتشاره يف منطقة الساحل.
الس َخط االجتماعي:
َّ .1
ِ
السياسات العام َة املعتمدةَ لردع التطرف العنيف غير ُمجدية
يبدو أن
َ
اإلحباط بني فئات املجتمع ،وبقيت كثي ٌر من البرامج
متا ًما ،فقد زادت
حب ًرا على ورق ،وال ترقى إلى منوذج سياسات ا ُ
حلكم الرشيد.

وتظ ُّل فكرة سيادة القانون يف معظم دول الساحل فكر ًة مثالية غير

قابلة للتطبيق على أرض الواقع .ويبدو أن اإلستراتيجيات املعتمدة ال
حت ُّل املشكالت املتراكمة ،مع استمرار الشرور االجتماعية مثل :الظلم،

وفِ قدان املساواة.

وعلى الرغم من ك ِّل البرامج املنفَّذة لتعزيز التنمية املستدامة ومكافحة

الفقر ،تشهد منطقة الساحل فق ًرا ُمدق ًعا يس ُّد على املواطنني
آفا َق األمل مبستقبل مشرق .وميكننا استنتاج أن فكرة حتالف دول
الساحل لم ترتقِ إلى النجاح املأمول؛ فاحلصول على اخلِ ْدمات العامة
األساسية ،والعدالة ،والصحة ،والدفاع ،والتعليم ،بات مشكل ًة عويصة
للفقراء ِ
وضعاف احلال.

املختصة مال ًّيا؛ فقد انخفضت ميزاني ُة الصحة يف
ويظهر عج ُز اجلهات
َّ
النيجر بنسبة  %22بني عام 2016-2015م .وعانت ميزانية التعليم يف
ٍّ
ً
ني
انخفاضا
كل من مالي والنيجر وتشاد
واضحا سنة 2019م .وزاد الط َ
ً
ِبلَّة ضعف األمن يف تلك البلدان.
إن انصراف الدولة عن االهتمام بتوفير اخلِ ْدمات األساسية للمواطنني
العمال،
يف منطقة الساحل أ َّدى إلى أزَمات ُمستحكِ مة؛ منها تدهور حالة َّ
السلطة
وارتقاء طبقة الفاسدين .وأصبح إضفاء الطابع الشخصي على ُّ
قوالب جوفاء ،وعناوي َن
أضحت
أم ًرا جل ًّيا ،ومن الواضح أن البرامج
َ
َ
فارغ ًة من املضمون ،وقد تأ َّكلَت شرعية املؤسسات بسبب سوء اإلدارة،
وفق َدت اجلماهير الثقة باحملاكم واملؤسسات ،مما يُنذر مبا ال ُت َمد
ُعقباه .ويشعر املواطنون أن حقوقهم األساسية مسلوبة؛ وعلى سبيل
ند َدت جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان يف
املثال :يف سنة 2016م َّ
موريتانيا بتبنِّي مشروع قانون يق ِّيد حرية تكوين اجلمعيات .وكذلك فإن
بعض اإلجراءات التي اتُّخ َذت يف سياق حالة الطوارئ تنتهك احلقو َق
األساسية؛ ففي مالي ُمدِّدت حالة الطوارئ املعلنة يف نوفمبر 2015م
عقب الهجوم على فندق كبير حتى  30أكتوبر 2019م.
وأصبح اإلفالت من العقاب أم ًرا معتا ًدا يف منطقة الساحل ،ومنذ
اتفاق اجلزائر املتعلِّق مبالي ازداد اإلفالت من العقاب واإلعفاءات التي
املمارسات
اجلماعات املوقعة على االتفاق .وتدفع هذه
تستفيد منها
ُ
ُ
بعض الشباب إلى االعتقاد بأن التطرف العنيف هو ِحصنُهم الوحيد
َ
ملواجهة هذه الشرور ،فيصبح املواطنون ُعرض ًة للخطر ،وينجرفون
نحو املكاسب السهلة املخالفة للقانون .وعندئذ تنكشف ن ُ
ِقاط ضعف
البرامج العامة ،ويصبح األمن املثالي ُحل ًما بعي َد املنال.
والتمدد
 .2االستمرار
ُّ
لب العود ،ويبدو أن
ص َ
ال يزال التطرف العنيف يف منطقة الساحل ُ
السياسات امل َّت َبعة قد بلغت أقصى طاقتها بال َجدوى .فبعض اجلهود
العسكرية تُعد من أهم أسباب الفوضى يف املنطقة ،فقد اتهم تقري ٌر
َ
اجليش املالي بارتكاب جرائم حرب ،وأرسل التقري َر
لألمم املتحدة
إلى مجلس األمن .وأ َّدى هذا إلى ح ِّد قدرات الق َّوات املسلَّحة على
الهجمات التي ينفذها اإلرهابيون
تنفيذ عملياتها ،يف حني جعل
َ
هجمات جماعة بوكو حرام التي زادت شراس ًة
تتضاعف ،وال س َّيما َ
وعن ًفا يف النيجر ونيجيريا .و َوف ًقا لتقارير األمني العام لألمم املتحدة
املتعلِّقة بالوضع األمني يف مالي ،ال يزال الوضع مع َّقدًا يف الشمال
املعدات واملوارد البشرية
والوسط منذ  1أكتوبر 2019م .ويُ َع ُّد فِ قدان
َّ
من أوجه القصور احلقيقية .ولكن التناقض احلقيقي يظهر يف متويل
اإلستراتيجية العسكرية للقوة املشتركة ملجموعة دول الساحل اخلمس
من قِ َبل االحتاد األوروبي ،وال س َّيما فرنسا.
إن انتفاء املمارسات املهنية لدى بعض اجلنود بات مصد َر قوة
توجهاتهم وبلدانهم؛ لذا من الواضح أن العالج
لإلرهابيني على اختالف ُّ

قد يكون أسوأَ من الداء نفسه! ويؤ ِّكد تقري ٌر لألمم املتحدة الوض َع
احملفوف باملخاطر يف ظ ِّل أربعة آالف قتيل سنة 2019م مقابل َّ
أقل من
ألف قتيل سنة 2015م .فالقوة املشتركة لدول الساحل اخلمس جتعلنا
نتذكر ُعصب َة األمم املتحدة السابقة بسبب ما نراه من تنافر بني قادتها،
إضافة إلى ذلك فإن احلرب احلالية غي ُر متكافئة ،واإلرهابيون لديهم
تقنيات أكثر مالءمة للواقع .وميكننا أن نشي َر إلى العملية الشهيرة التي
استم َّرت ثمانية أيام يف منطقة احلدود بني مالي والنيجر وبوركينا
فاسو؛ يف مواجهة  500إرهابي يسيطرون على املنطقة كلها ،وأسفرت
عن نتائ َج ثقيلة ج ّدًا على اجلانب املالي بقتل  52جند ًّيا .ويف بوركينا
فاسو نُ ِّفذت  283عملية أسفرت عن  524ما بني قتيل وجريح بني عامي
2019-2015م ،على الرغم من السياسات الرئيسة املتبعة .وتشهد هذه
التحليالت والنتائج على استمرار التطرف العنيف يف منطقة الساحل،
ُ
وإخفاق السياسات املكافحة له.
ختام القول
ختصر بكلمتني( :واق ٌع
إن واقع احلال يف منطقة الساحل ميكن أن يُ َ
مختلط) ،وقد أثارت ظاهرة التطرف العنيف يف املنطقة غي َر قليل
الدولي .وتتخذ السلطات الكثي َر من اإلجراءات
من اجلدل يف املجتمع َّ
والسياسات ملقاومة الظاهرة ،ولتحقيق السالم والتنمية املستدامة.
وعلى الرغم من تلك اجلهود السياسية والعسكرية والدبلوماسية يف
وتتمدد ،وهذا يؤ ِّكد إخفا َق معظم
منطقة الساحل ،تستم ُّر آف ُة اإلرهاب
َّ
تلك السياسات.
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الحركة اإلمبراطورية الروسية
النشأة ،األفكار ،األهداف ،األنشطة

د .هشام تيفالتي

ُ
احلركة اإلمبراطورية الروسية (رمي  )RIMمنظم ٌة ميينية متط ِّرفة آر َّية ،متشدِّدة عنيفة،
أسس احلرك َة «ستانيسالف أناتوليفيتش فوروبييف»
تؤمن بتف ُّوق العِ رق األبيض وس ُم ِّوهَّ .
عام 2002م ،يف مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا .تُر ِّوج احلرك ُة القومي َة العِ رقية الروسية،
وتدعو إلى استعادة النظام القيصري يف روسيا ،وتسعى إلى تأجيج التطرف املتعلِّق بالتفوق
اآلري يف الغرب .وهي حتافظ على صالت مع مجموعات النازيني اجل ُدد ،واآلريني البيض
يف أوروبا والواليات املتحدة.

أستاذ بجامعة بشيبس ،والمدير اإلقليمي لمركز الثقافة الدينية المدنية في كيبيك ،كندا.
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ٌ
َّ
ِسمات عامة
ً
فضل عن معتقداتها القومية املتطرفة ،مبواقفها
تشتَهِ ُر احلركة
املعادية للسامية واألقلِّيات واملهاجرين .وقد س َعت منذ تأسيسها إلى
تقدمي مترينات عسكرية لألعضاء من املواطنني الروس ،وأعضاء
التدريبات جتري
دول أخرى ،وكانت
املنظمات ذات التفكير املماثل من ٍ
ُ
يف منشآتها يف سانت بطرسبورغ .قاتل أعضاءٌ من اجلناح العسكري
املسمى «الفيلق اإلمبراطوري» إلى جانب االنفصاليني املوالني
لـلحركة
َّ
شرقي أوكرانيا ،وشاركوا ً
أيضا يف صراعات عسكرية يف
لروسيا يف
ِّ
ٍّ
كل من سوريا وليبيا.
يف السنوات األولى من نشأة احلركة ،لم تَل َق كبي َر اهتمام من قِ َبل املجتمع
ٍ
حينئذ على السياسة الداخلية الروسية .ولم
الدولي؛ إذ انص َّبت عملياتها
َّ
الدولية إال عام 2014م ،عندما بدأت يف دعم االنفصاليني
للساحة
ز
ر
َّ
تب ُ
يف أوكرانيا ،وإعدادهم وتدريبهم؛ حملاربة الق َّوات احلكومية األوكرانية،
وجعلت جناحها املسلَّح «الفيلق اإلمبراطوري» يف خدمة املقاتلني الروس.
ثم جذبت اهتما ًما أكبر سنة 2015م ،حني بدأت يف تأكيد نشاطها القيادي
بالتأثير يف مجموعات آرية أخرى يف أوروبا وأمريكا.
أدرجت اخلارجي ُة األمريكية احلرك َة «رمي» ضمن
ويف أبريل 2020م
َ
َ
ُ
املنظمات اإلرهابية العاملية ،وكانت هذه اخلطوة أول تصنيف جلماعة
املتنامي بشأن العنف من
ميينية متطرفة كِ يا ًنا إرهاب ًّيا؛ مما يُظهر القلق
َ
ُ
التصنيف
املرجح أن يَ ُعو َق هذا
هذه اجلماعات يف الغرب عا َّمة .ومن
َّ
نشاط احلركة يف إقامة َعالقات مع اجلماعات اليمينية املتطرفة يف
الواليات املتحدة وأوروبا ،وإحباط جهودها يف إقناع املتطرفني األجانب
بالسفر إلى روسيا للتدريب القتالي ،واملشاركة يف أنشطة أخرى.
العقيدة الفكرية واألهداف
ُ
تصف احلركة نفسها بأنها حرك ٌة ملَكية أرثوذكسية روسية ،وتستند
العقيدةُ الفكرية لها إلى قومية عنصرية آرية متطرفة ،معادية للسامية،
ٍ
شعارات
موالية لروسيا ،تؤمن بتفوق العِ رق األبيض وسم ِّوه .وتتبنَّى
متجد
مناهض ًة للمِ ثليني ،واملخنَّثني ،و ُمغ ِّيري ال ُهو َّية اجلنسية .وهي ِّ
ِ
مؤسسات النظام امللكي ،والكنيس َة األرثوذكسية الروسية ،وترى أن
َّ
السلطة الروحية.
السلطة السياسية ،وللكنيسة ُّ
للملكية كل ُّ

وتعارض احلرك ُة النظام احلالي للرئيس الروسي فالدميير بوتني ،وتدعو
إلى إحياء اإلمبراطورية الروسية العظيمة التي كانت قبل عام 1917م،
وتدعو الدول َة الروسية إلى احتالل جميع األراضي التي يسكنُها العِ رق
الروسي .وللمساعدة على حتقيق هذا الهدف أرسلت جماعاتِها املسلَّح َة
لالنضمام إلى االنفصاليني املوالني لروسيا يف القتال شرقي أوكرانيا.
سياق عمليات الحركة
وسعت احلرك ُة نفوذها يف أوكرانيا ،وسخَّ رت
بني سنتي  2014و2016م َّ
مواردها لدعم اجلانب الروسي يف الصراع هناك ،وكانت سنة 2014م

نقط َة التح ُّول الفعلي للحركة منذ اندالع الصراع يف شرقي أوكرانيا ،بني
التطورات
القوات احلكومية واالنفصاليني املوالني لروسيا .وأ َّدت هذه
ُ
إلى زعزعة ال َعالقات بني اجلماعات يف أقصى اليمني الروسي ،ودفعت
احلرك َة اإلمبريالية إلى حتويل اهتمامها إلى ما وراء السياسة الداخلية
الروسية .وكان زعيم احلركة «فوروبييف» ص َّرح أن أكبر تهديد لأل َّمة
الروسية هو استقرا ُر األنظمة املعادية لها يف جميع األراضي التي
يسكنها العِ ر ُق الروسي.
ورأت احلرك ُة يف تدخُّ لها يف أوكرانيا فرص ًة لزعزعة استقرار حكومة
كييف ،وتعزيز هدفها يف حماية العِ رق الروسي .وبعد ض ِّم روسيا شب َه
جزيرة القرم يف فبراير 2014م ،سافر زعي ُم احلركة مع ثالثة أعضاءٍ
آخرين إلى شبه جزيرة القرم على منت طائرة تُق ُّل أفرا ًدا من اجليش
وانضمت احلركة إلى تكتُّل
الروسي ،ومت َّكنوا من تدريب األعضاء هناك.
َّ
حزب رودينا القومي
قومي من األحزاب السياسية الروسية اليمينية ،منها
ُ
املتطرف ،وأقاموا مظاهر ًة كبيرة يف موسكو؛ دع ًما للروس املقيمني يف
التطورات التي حدثت يف أوائل عام 2014م حيا ًة جديدة
أوكرانيا .وبعثت
ُ
يف فرع احلركة يف موسكو ،الذي لم يكن له أث ٌر واضح من قبل.
التدريب القتالي
تقدم قري ًبا أن احلركة بدأت القتا َل إلى جانب االنفصاليني املوالني
َّ
شرقي أوكرانيا يف عام 2014م ،وكانت أرسلت  300مقاتل
لروسيا يف
ِّ
ِ
االستخبارات الروسي َة
بعض اخلبراء أن
على األق ِّل للقتال هناك .وأ َّكد ُ
كانت على دراية بأنشطة احلركة ،لكنَّها سمحت لها بالعمل؛ لتحقيق
فوائ َد قصيرة األجلَ .
وخلَص تقري ٌر صادر عن مركز صوفان إلى أن
اجلناح العسكري للحركة «الفيلق اإلمبراطوري» أرسل مقاتليه إلى
مناطق نزاع أخرى ،منها سوريا وليبيا وجمهوري ُة إفريقيا الوسطى.
املتعصبني العنصريني البِيض
ومع اتساع نشاط احلركة صار لدى
ِّ
مسرحهم اخلاص لتعلُّم القتال يف أوكرانيا ،وتل ِّقي التدريبات .وتشير
ُ
املعلومات احلديثة إلى أن ُقرابة  17000أجنبي من أكث َر من  50دولة،
ُ
الواليات املتحدة ،ذهبوا للقتال يف أوكرانيا .وكان للحركة أث ٌر حاسم
منها
ُ
يف دعم اجلانب املؤ ِّيد لالنفصال ،وعلى م ِّر السنني مت َّكنت من إقناع
األجانب اآلريني املؤمنني بتف ُّوق العِ رق األبيض من مختلِف البلدان بزيارة
معسكراتها يف سانت بطرسبورغ للتدريب القتالي .وإن ق ُدرات اجلماعة
ون َّيتها القيا َم بأنشطة إرهابية جعلت منها تهديدًا حقيق ًّيا كبي ًرا.
األنشطة السياسية
يف أبريل عام 2012م شاركت احلرك ُة يف إنشاء حزب باسم «حزب
القوميني» مرتبط باجلمعية اجلامعة للرابطة العِ رقية السياسية للروس
احلزب العلم
( ،)REPAوهي منافس ٌة للمنبر الروسي .واختار هذا
ُ

اإلمبراطوري الروسي رمزًا له .وعلى النقيض من القوة اجلديدة ،كان
يُنظر إلى «حزب القوميني» على أنه «بيت كبير» ملناشدة العقائد الفكرية
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للمنظمات املك ِّونة لـ ( ،)REPAومنها النازيون اجل ُدد ،والقوميون
املعتدلون ،وجمهور (رمي  )RIMمن امللكيني والقوميني األرثوذكس.
ويف محاولة أولى للتأثير يف السياسة االنتخابية احمللِّية عام 2012م،
انض َّمت احلرك ُة إلى املنظمات القومية الروسية اليمينية املتطرفة ،بعد
ص الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف تسجي َل األحزاب
أن رخَّ َ
السياسية اجلديدة .وعقب ذلك مباشر ًة أنشأت احلرك ُة والكثي ُر
من املنظمات األعضاء يف مظلَّة البرنامج الروسي ما يس َّمى «القوة
اجلديدة» ،وهي تكتُّل من حركات قومية ميينية برئاسة «حزب رودينا».
وعلى الرغم من أن بيان احلزب يص ِّرح باحترام املساواة والقِ يَم الليبرالية
ٍ
ترتيبات عنصري ًة متطرفة؛
والدميقراطية ،فإنه اقتر َح يف الوقت نفسه
كتقييد الهجرة لذوي األصول الروسية فقط ،واحتجاز املهاجرين غير
الشرعيني يف معسكرات قبل ترحيلهم .وعلى خالف النازيني اجل ُدد،
حاول احلزب احلصو َل على رضا القوميني املعتدلني ودعمهم.
ُّ
التوسع الخارجي
سعت احلركة أن تكو َن يف طليعة احلركات التي تؤمن بتف ُّوق العِ رق
األبيض يف السنوات التي أعقبت أنشطتها يف أوكرانيا ،لكن مع تكثيف
احلكومة الروسية الضغط على املنظمات القومية اليمينية بني عامي
بعض احلركات يف البحث عن ملجأ آمن يف
 2014و2015م ،بدأت
ُ
عدد قليل منها ،وال س َّيما تلك املرتبطةِ
اخلارج؛ إذ لم يُفلت سوى ٍ
باحلزب اليميني املتطرف رودينا.
وسعت حركة «رمي»
ويف مبادرة ُعرفت باسم «احلملة الصليبية األخيرة»َّ ،
املتعصبة للبِيض يف الواليات املتحدة وأوروبا.
اتصاالتها مع اجلماعات
ِّ
ً
الدولي
مثل :يف مارس عام 2015م ،شاركت احلرك ُة يف املنتدى الروسي َّ

للمحافظني ،وهو مؤمت ٌر عنصري آري عن تفوق البِيضُ ،عقد يف سانت
احلزب السياسي الروسي اليميني املتطرف «رودينا».
بطرسبورغ ،ونظمه
ُ
وكان من احلاضرين قادةٌ معروفون يف الواليات املتحدة ،مثل :جاريد
تايلور ،ومنظمات أوروبية ميينية متطرفة ،منها ( Golden Dawnمن
اليونان) ،واحلزب الوطني الدميقراطي (من أملانيا) ،وForza Nuova
(من إيطاليا) .ويف سبتمبر عام 2015م سافر زعي ُم حركة رمي «فوروبييف»
إلى السويد للقاء حركة املقاومة الشمالية ( ،)NRMوهي مجموع ٌة نازية
جديدة َ
تنشط يف جميع الدول اإلسكندنافية.

شبه العسكرية يف أغسطس 2016م ،قام بتفجير مق ًهى لبيع
الكتب يف جوتنبرج ،السويد .واستشه َدت وزارة اخلارجية
األمريكية بهذا الهجوم فكان ذلك داف ًعا إضاف ًّيا لتصنيف احلركة
جماع ًة إرهابية.
¦يف  5يناير 2017م :هاجم العض ُو فيكتور ميلني مأ ًوى لالجئني يف
جوتنبرج ،السويد.
¦يف  25يناير 2017م :حاول فيكتور ميلني وأنتون ثولني ،وكالهما
تلقَّى تدري ًبا عسكر ًّيا يف صفوف احلركة ،حاوال تفجي َر مخ َّيم عا ٍّم
لطالبي اللجوء يف جوتنبرج ،السويد.
¦يف أبريل 2019م :أ َّكد الباحثون وجو َد مقاتلني من حركة «رمي» يف
سوريا ،منذ أبريل 2019م ،وعلى الرغم من عدم معرفة التواريخ
الدقيقة ،تُعلن احلركة أن هدف حملتها ووجودها يف سوريا هو
حماي ُة املسيحيني يف البالد.
¦يف يناير 2020م :أق َّرت احلركة مبقتل اثنني من جنودها
املشاركني يف احلرب يف ليبيا .ويعتقد احمللِّلون أن جنود «الفيلق
اإلمبراطوري» يقاتلون إلى جانب اجليش الوطني الليبي بقيادة
اجلنرال خليفة حفتر املدعوم من روسيا.
التغاضي الروسي
َ
الحظ احمللِّلون أن أنشطة احلركة تعزِّز
أهداف موسكو يف مجالني
رئيسني :دعم االنفصاليني املدعومني من روسيا يف أوكرانيا ،والسعي
َ
إلى تأجيج التطرف العنصري األبيض يف أوروبا والواليات املتحدة.
وهذا اجلهد األخير يُق ِّوض بال ٍّ
شك الدميقراطية الليبرالية الغربية،
ٌ
هدف رئيس للكرملني.
وهو
وقد دعمت روسيا الكثي َر من اجلماعات اليمينية املتطرفة يف أوروبا،
ومنها القوميون املتطرفون يف سلوفاكيا ،واملجر ،واجلبل األسود،
والبوسنة؛ فإن ذلك سياسة غي ُر مباشرة إلستراتيجية الكرملني يف
بثِّ الفتنة وعدم االستقرار يف أوروبا .وساعدت احلرك ُة ً
أيضا يف
دعم املنظمات النازية اجلديدة يف الدول اإلسكندنافية التي تتوافق
التوجه العام ،والسياسة اخلارجية للحكومة الروسية ،يف محاولة
مع
ُّ
أسس ِعرقية ،وزرع الفوضى يف
لتأجيج االنقسامات الداخلية على ُ
الدميقراطيات الغربية.

َ
مجمل حياة الحركة
¦من يونيو 2014م إلى يناير 2016م :د َّربت احلرك ُة املقاتلني
األجانب وج َّهزتهم للحرب يف شرقي أوكرانيا ،حيث قاتل أعضاءٌ
من «الفيلق اإلمبراطوري» التابع للجماعة إلى جانب االنفصاليني
املوالني لروسيا.

وقد أظهر الكرملني للحركة كثي ًرا من اللني ،وال س َّيما أن حتركات
املجموعة وأنشطتها تتف ُق مع مصالح روسيا يف الداخل واخلارج .ومع
هذا ،ليس لدينا دلي ٌل ما ِّدي على أن الكرملني يدعم احلركة رسم ًّيا.
وكان املسؤو ُل السابق يف وزارة الدفاع األمريكية مايكل كاربنتر ،قد
وصف َعالق َة موسكو باحلركة بأنها نو ٌع من «التعايش ال َعدائي».

¦يف نوفمبر 2016م :قام فيكتور ميلني عض ُو حركة املقاومة
اإلسكندنافية ( )NRMالذي د َّربته احلركة يف دورة «بارتيزان»

َ
عارضت نظام الرئيس الروسي فالدميير بوتني
ومع أن احلركة قد
قبل احلرب يف أوكرانيا؛ مما أ َّدى إلى َد ْهم املخابرات مراكزَها يف
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الد ْهم اختفت عندما أكثرت احلرك ُة من
البالد ،جند هذه العمليات من َّ

وج َهت انتباهها إلى أوكرانيا ودول
أنشطتها يف اخلارج ،وال س َّيما حني َّ

أخرى ته ُّم روسيا .وقد ص َّرح بعض األعضاء يف «الفيلق اإلمبراطوري»
ِ
املباشر للحركة
بعد ذلك ،أن موسكو على الرغم من عدم دعمها

وبرامجها ،ال تض ِّيق عليها ،وال متنع أنشطتها.

وقد كانت صنَّفت روسيا احلرك َة جماع ًة متطرفة ،وصنَّفت وزارةُ

العدل الروسية موقعها اإللكتروني وكثي ًرا من منشوراتها على أنها موا ُّد
احتجت الح ًقا على وزارة
متطرفة منذ عام 2012م .ثم إن موسكو
َّ
اخلارجية األمريكية حني أضافت احلركة إلى قائمة احلركات اإلرهابية

املدعي العام الروسي على أن أنشطة احلركة
العاملية ،وأص َّر
مكتب َّ
ُ
مقصورةٌ على األعياد الدينية األرثوذكسية الروسية.
وحاولت احلرك ُة االستفادة من ُسمعتها السابقة يف التجنيد ،ومع

منصات التواصل االجتماعي (مثل Facebook :وTwitter
أن
َّ

و )Instagramقد أغلقت صفحاتها بعد تصنيف الواليات املتحدة لها
الضبط والرقابة الروسية ،حظرت املوق َع
جماع ًة إرهابية .ومع أن وكالة َّ

ِ
حسابات احلركة ال تزال نشيط ًة على
الرسمي للحركة على الويب ،فإن
مِ نَّصات  VKontakteو.Telegram

ويف عام 2017م ظهرت احلرك ُة اإلمبراطورية الروسية يف محاكمة يف
لهجمات بالقنابل تستهدف
السويد لثالثة رجال متَّهمني بالتخطيط َ
طالبي اللجوء ،وقال مم ِّثلو اال ِّدعاء :إن اثنني من املتَّهمني سافرا إلى

سان بطرسبورج بروسيا حلضور أح َد عش َر يو ًما من التدريب العسكري

يف معسكر تُديره احلركة.

ُ
االعتراف بخطر احلركات اآلرية خطو ًة سياسية غي َر مسبوقة يف
ويُع ُّد

جهود الواليات املتحدة ملكافحة التفوق العنيف للبِيض ،العابر للحدود.

صنِّفت احلركة ميك ُن لوكاالت إنفاذ القانون ،واالستخبارات،
واآلن بعد أن ُ
والوكاالت املالية األمريكية ،االتكا ُل على مجموعة كبيرة من الوسائل
القانونية ملكافحة خطر هذه املجموعات ،ومن ذلك مراقب ُة االتصاالت
ُ
التصنيف األخير أجهزةَ إنفاذ القانون من مشاركة
وي ِ ّكن
بني األشخاصُ .
املعلومات االستخباراتية مع حلفاء الواليات املتحدة يف اخلارج ،ثم تسهيل
الدولي.
مه َّمة احلرب على اإلرهاب َّ

ويف ظ ِّل هذه املعلومات يُقال :إن مسؤولي األمن القومي كانوا يبحثون
عن مجموعة على الطراز النازي اجلديد ،ميكن للحكومة األمريكية
ُ
املخاوف منذ سنوات من
تصنيفُها منظم ًة إرهابية أجنبية .وتصاع َدت
وجود حركة تف ُّوق آرية عابرة للحدود ،أو حركة ميينية بديلة ،كما
حي على  Facebookلرجل أسترالي أطلق فيه النا َر
يتضح من بثٍّ ٍّ
عام 2019م يف مسجدين يف منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا ،وقتل
 51مصلِّ ًيا مدن ًّيا.

ُ
نشاط القوميني البيض
وأصبحت محارب ُة اإلرهاب احمللِّي ،ومنه
املوصوفني بال ُعنف ،أولوي ًة ملكتب التحقيقات الفيدرالي .وقامت
السلطات الفيدرالية واحمللِّية مبوجة من االعتقاالت يف األشهر
ُ
األخيرة ،مستهدِ ف ًة أعضا َء مجموعتني من النازيني اجل ُدد تس َّمى
مكتب التحقيقات
 Atomwaffen Divisionو .The Baseوما زال
ُ
الفيدرالي يبحث عن أيِّ َعالقة لزعيم احلركة بأمن احلكومة الروسية،
أو أجهزة املخابرات الرسمية.

الواليات املتحدة بالتهديد الزائد لإلرهاب
قبل عشرين عا ًما استهانت
ُ
ِ
عالمات التحذير
حكومات الواليات املتحدة املتعاقب ُة
الديني ،ورأت
ُ
تتراكم يف التسعينيات املتعلِّقة بخطر تنظيم القاعدة؛ لهذا تسارع
احلكومات اآلن إلى التصدِّي للجماعات اآلرية قبل استفحال أمرها،
ُ
سواءٌ كانت محلِّية أو متعدِّدة اجلنسيات.
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مشروع العالقة بين اإلرهاب والجريمة
واألسلحة الصغيرة والخفيفة

أسرة التحرير

َّ
املنظمة ،وال س َّيما
الصلة بني اإلرهاب واجلرمية
من املسلَّم به اليوم على نطاق واسع ،أن ِّ
االتارِ غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة ،باتت َ
ِّ
السلم واألمن
خط ًرا على ِّ
الدوليني ،وتهديدًا لسيادة القانون ،وعقب ًة أمام التنمية املستدامة .وتؤ ِّكد إستراتيجي ُة األمم
َّ
ِّ
واالتار غير املشروع باألسلحة
الصل َة الوثيقة بني اإلرهاب
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ِّ
واملتفجرات ،وتدعو الدو َل األعضاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون
الصغيرة والذخائر التقليدية
ِّ
ملواجهة هذا التحدِّي.
???????????????????????
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سهولة االستخدام
تُستخ َدم األسلحة الصغيرة واخلفيفة كثي ًرا يف النزاعات املسلَّحة

والعنف مبختلِف أنواعه ،ومن ذلك اإلرهاب؛ ل ُرخص ثمنها ،وسهولة
حملها ونقلها وإخفائها .وإنَّ توا ُف َر األسلحة الصغيرة يُذكي االضطراب،
ٍ
مدة أطول ،مما يؤ ِّدي إلى زيادة
وعندئذ يصبح العنف أكثر فت ًكا ،ويدوم َّ
الطلب على هذه األسلحة ،مما يجعل
الشعور بفِ قدان األمان ،فيزداد
ُ

األمر أشب َه ب ُد َّوامة من الش ِّر ال يكاد ينتهي.

الحظ أن معظم النزاعات الراهنة يف مختلِف أرجاء العالم يُدار
ويُ َ
ُ
القتال فيها عمو ًما باستعمال األسلحة الصغيرة واخلفيفة ،وهذه
املفضلة يف احلروب األهلية ،ويف العمليات اإلرهابية،
األسلح ُة هي
َّ
ويف اجلرمية املنظمة ،وحرب العصابات .وتُعزى معظم حاالت الوفاة
ويتحمل السكان املدنيون
يف النزاع إلى استخدام األسلحة الصغيرة،
َّ
العِ ب َء األثقل للنزاع املسلَّح على نحو غير مسبوق .واألسلح ُة الصغيرة
هي ً
أيضا األدوات املنتشرة يف العنف اإلجرامي ،وترتبط بالعدد الزائد

لعمليات قتل موظفي األمم املتحدة ،ورجال حفظ السالم التابعني لها،
ً
فضل عن العاملني يف املنظمات اإلنسانية واملدنية غير احلكومية.
إنتاج غزير
ليس لدينا أرقا ٌم وإحصاءات دقيقة لعدد األسلحة الصغيرة واألسلحة
اخلفيفة املتداولة اآلن يف العالم ،إال أن بعض املصادر تُقدِّر املجمو َع مبا
ال يق ُّل عن  875مليون قطعة ،معظ ُمها يف أيدي األفراد من املدنيني.

وتشهد صناع ُة األسلحة الصغيرة انتشا ًرا يف ُرقعة واسعة من دول
أقرب إلى األسواق احملت َملة .فهناك أكث ُر
العالم ،مما يجعل الصنَّاع
َ
ُ
من ألف شركة يف نحو مئة بلد تعك ُ
ف على بعض جوانب إنتاج األسلحة

الصغيرة واخلفيفة ،إضافة إلى شركات اإلنتاج الكبيرة املنتشرة يف نحو
 30بلدًا.

التقديرات املتح ِّفظة إلى أنه يُنتَج وسط ًّيا َّ
كل عام نحو  7,5إلى
وتشير
ُ
 8ماليني قطعة سالح صغير .وغالبي ُة هذه األسلحة تُباع وتُنقل بصورة

مشروعة ،غير أن األمناط العاملية لتوريد األسلحة الصغيرة واألسلحة

اخلفيفة تغ َّيرت تغ ُّي ًرا كبي ًرا يف العقود القليلة املاضية ،وأ َّدى ذلك إلى

تعقُّد ضوابط الرصد واملتابعة .ففي املاضي كان من السهل نسب ًّيا
التح ِّري عن أسواق األسلحة ،مع وجود مناف َذ للبيع هي أق ُّل إلى حدٍّ
ٍ
للسمسرة.
بعيد،
ونشاط أضعف َّ

السلَع َّ
تتولهما يف العادة ُسلطات الدولة
وكان إبرام الصفقات وتسليم ِّ
ُ
أو املوظفون احلكوميون ،ثم أصبح من املعتاد االستعانة بوسطاء من

الصفَقات
القِ طاع
ِّ
اخلاص .وتقوم هذه العناص ُر باستمرار بترتيب َّ
للصناعات املتعلِّقة بالدفاع ،ووكاالت إنفاذ القانون ،واملو ِّردين
للحكومات ،وكِ يانات القِ طاع اخلاص ،وأصبحت متارس عملها يف بيئة

أحيان كثيرة ويف أماك َن مختلفة.
ٍ
تهيمن عليها العوملة يف
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مبادرات دولية
خطرة
انتهاكات ِ
التحقيقات التي أجرتها أجهزة الرصد التابع ُة ملجلس األمن يف
كشفت
ُ

الدولية املنخرطة
انتهاكات حظر األسلحة ،القنا َع عن بعض الشبكات َّ

ملكافحة التعذيب «فالدميير فورونكوف»
مشروعا مه ًّما يتناول ال َعالقة
ً
سخي من اململكة العربية
بني اإلرهاب واجلرمية واألسلحة ،بتمويل
ٍّ
السعودية واالحتاد الروسي.

املشروعني يف األسلحة الصغيرة واخلفيفة.
والسمسرة غير
َ
يف التجارة َّ
السماسرةُ
والتجار من الثُّغرات القانونية ،ويتفا َدون
َّ
ويستفيد هؤالء َّ
ن َ
ِقاط املراقبة يف اجلمارك واملطارات ،ويز ِّورون الوثائ َق مثل جوازات

يهدِ ُ
ف املشروع إلى دعم تنفيذ إستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة
اإلرهاب ،وتطبيق قرار مجلس األمن ذي ال َّر ْقم ( )2370الصادر عام
2017م ،ومبادئ مدريد التوجيهية ،وبروتوكول األسلحة النارية التفاقية
الصكوك
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عبر الوطنية ،من بني عموم ُّ
الدولية األخرى.
القانونية َّ

والتجار ،وبعض املوظفني
السماسرة
َّ
إن األنشطة غير املشروعة لبعض َّ

ويعالج هذا املشرو ُع اجلديد ال َعالقة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة،
ِّ
واالتار غير املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة يف آسيا
الوسطى ،ويُعنى بتعزيز استجابات العدالة اجلنائية؛ ملنع ِّ
االتار غير
املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة ،ووقف إمداد اجلماعات
اإلرهابية بهذه األسلحة.

أطلق مركز مكافحة اإلرهاب ،التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة

التهريب واإلرهاب
وصريحا قلقَه الكبير بشأن ال َعالقة
واضحا
الدولي تأكيدًا
أ َّكد املجتمع َّ
ً
ً
الوثيقة بني اإلرهاب واألنواع املختلفة للجرمية املنظمة ،ومن ذلك
ِّ
االتا ُر باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة ،بوصفها تهديدًا شديدًا

السفر ،وشهادات املستعمِ ل النهائي ،ومستندات ِّ
الشحنات ،ومواعيد

الرحالت اجلوية.

أي حظر تفرضه األمم املتحدة
احلكوميني املتواطئني معهم ،تنتهك َّ
ُ
األصناف الرئيسة املنقولة هي األسلحة
على األسلحة ،وتكون
الصغيرة والذخائر.
ٌّ
مشروع جاد
اإلرهاب ،باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات

واجلرمية ،يف شهر فبراير من العام املاضي 2020م ،بحضور وكيل

األمني العام لألمم املتحدة ،واملدير التنفيذي ملركز األمم املتحدة
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لألمن والسالم ،وعقب ًة أمام التنمية املستدامة .وال ريب أن لألسلحة

الصغيرة واألسلحة اخلفيفة مبك ِّوناتها وذخيرتها ،وحليازتها على نحو
غير مشروع ،أث ًرا حاس ًما يف متكني العنف املسلَّح ،فهي مصد ُر متويل

للجماعات اإلرهابية التي تعمل مبفردها ،أو بالتنسيق على املستوى
الوطني واإلقليمي والعاملي.

نتائج المشروع
ُ
ومؤسسية ،وتدابي َر تنظيمية؛ ملنع
نتج عن املشروع صياغة أط ٍر معيارية
َّ

وصول اإلرهابيني إلى األسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة ،وال س َّيما
بواسطة التصنيع غير املشروع ،أو ِّ
االتار ،أو حتويل املسار ،أو غير

ذلك ،باتِّباع ما يأتي ذك ُره:

🔘
🔘

🔘

وسلطات اجلمارك؛ لكشف اجلماعات
🔘تعزيز قدرة مراقبة احلدود ُ
والشبكات اإلجرامية الضالعة يف ِّ
االتار غير املشروع باألسلحة،
واملشاركة يف التعاون عبر احلدود ،وتبادل املعلومات والبيانات.

🔘تعزيز قدرة مسؤولي العدالة اجلنائية على التحقيق واملالحقة،
والتعامل اجلاد مع قضايا اإلرهاب التي تنطوي على األسلحة
الصغيرة واألسلحة اخلفيفة املصنَّعة بطريقة غير مشروعة ،أو
ِّ
االتار بها أو حتويل مسارها.

الدولي ،وإنفاذ القانون ،وتبادل املعلومات على
🔘التعاون القضائي َّ
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي ،وتبادل اخلبرات القائمة على
املمارسات اجليدة يف الكشف عن القضايا املعقَّدة التي تنطوي

على َعالقة بني اإلرهاب واجلرمية املنظمة واألسلحة اخلفيفة،
والتحقيق فيها ،ومقاضاة مرتكبيها.
وسيكون لهذا كلِّه أث ٌر كبير يف تعزيز القدرات؛ ملنع ِّ
االتار باألسلحة
النارية ،وكبح األنشطة املرتبطة باإلرهاب واجلرمية املنظمة يف آسيا
الوسطى ،وكشفها ومكافحتها.
في الختام
ِ
احلكومات مسؤول ٌة عن حتقيق السالمة
ترى منظم ُة األمم املتحدة أن
العامة ،واحلماية من اإلرهاب .ومن مصلحتها حتقي ُق األمن والتنمية
لشعوبها ومواطنيها .ولذلك ينبغي عليها التحقُّق التام والتث ُّبت من أنه ال
يُساء استخدام األسلحة الصغيرة احملفوظة يف مستودعات احلكومة ،أو
املنتشرة يف أيدي األفراد .وكذلك ال تدخل يف دوائ َر غير مشروعة ،ميكن
أن يؤ ِّد َي استخدا ُمها فيها إلى زعزعة االستقرار ومفاقمة األزَمات.
عدة
ولبلوغ هذه الغايات اتفقت البلدان يف سياق األمم املتحدة ،على َّ
التزامات تتعلَّق مبراقبة األسلحة الصغيرة ،من ذلك على سبيل التمثيل:
بروتوكول األسلحة النارية ،وبرنامج العمل املتعلِّق باألسلحة الصغيرة،
واملبادئ األساسية بشأن استخدام املوظفني املكلَّفني إنفا َذ القوانني
للقوة واألسلحة النارية .كما أن مسألة األسلحة الصغيرة مطروحة
خاصا
يف مناقشات أخرى لدى األمم املتحدة ،وتولي البلدان اهتما ًما
ًّ
مبسائ َل وثيقة االرتباط ،من أهمها :العنف املسلَّح ،واألطفال املجنَّدون،
وحماية املدنيني يف النزاع املسلَّح ،والذخائر ،ومعاهدة جتارة األسلحة،
وسج ُّل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية.
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التحريض على الكراهية والعنف
في شبكات التواصل االجتماعي
مجوز
د .مازن
ّ

يف التطرف والغل ِّو خرو ٌج على التعاليم الدينية ،والقواعد الفكرية ،والقيم األخالقية ،واملعايير االجتماعية ،واألساليب السلوكية
َ
التطرف
الشائعة يف املجتمعات .وقد ع َّرف املركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات يف األول من مارس 2020م

َ
مواقف متشدد ًة يف مواجهة بعض القضايا االجتماعية التي يهتم بها .وال ميكن إرجا ُع ظاهرة العنف إلى عامل
بأنه :تبنِّي الفرد
بد من فهمها يف سياق تركيبها وترتيبها ،ودراسة جميع العوامل املؤثرة فيها ،سواء كانت العوام ُل سياسية
واحد أو سبب فرد؛ بل ال َّ
أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو دينية.

باحث متخصص في مجال اإلدارة واإلعالم  -لبنان.
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التزامن واألثر
إن التأثير الفكري للمحتوى اإللكتروني احمل ِّرض على العنف والكراهية
ال ينبغي جتاهله البتَّة ،فمنذ ثمانينيات القرن امليالدي املاضي وشبكة
اإلنترنت تُؤ ِّثر تأثي ًرا قو ًّيا يف تغيير املجتمعات ،وكذلك وسائ ُل التواصل
وقنوات اإلعالم اجلديد ،وال س َّيما بعد وصول عدد مستخدميها إلى
أكثر من  4,3مليار مستخدم يف شتَّى أنحاء العالم .وقد فرضت مواقع
التواصل االجتماعي ً
منطا جديدًا يف التواصل له الكثير من اخلصائص
اجلديدة املبت َكرة؛ كتِقن َّيات إخفاء ال ُهو َّية احلقيقية للمستخدِ م،
والتواصل السريع العابر للحدود ،ونقل الرسالة إلى عدد غير محدود
من اجلماهير.
ومع بداية العِ قد الثاني من األلفية الثالثة ،أصبحنا نتحدث عن عوملة
التطرف العابر للحدود ،الذي يسعى إلى االنتشار والتأثير بقوة .وتُثبت
أشخاص متطرفني،
مذهب من
الوقائع تاريخ ًّيا أنه ال يخلو دي ٌن وال
ٍ
ٌ
ٍ
جماعات متطرفة ،تتشابه يف أمناط التفكير والسلوك .وقد
أو من
ُ
التطرف واإلرهاب مك ِّونني متكاملني يف صياغة مجتمع الكراهية
صار
للسلم واألمن
والصراع والصدام ،وأصبح هذا التكامل تهديدًا مستم ًّرا ِّ
واالستقرار يف جميع البلدان ،ال يكاد يُستثنى منها بلد.
والتطرف اإللكتروني َوف ًقا لكتاب «مجتمع املعلومات» الصادر عن
الدولي لالتصاالت سنة 2010م يشمل األنشط َة التي ِّ
توظف
االحتاد َّ
شبكة اإلنترنت ،والهواتف املتنقلة احملمولة ،واخلِ ْدمات اإللكترونية،
يف نشر املوا ِّد املغذية للتطرف الفكري عمو ًما ،واحمل ِّرضة على العنف
خصوصا ،واستقبالها وإنشاء املواقع واخلِ ْدمات التي تُس ِّهل انتقالها
ً
وترويجها ،سواء كان املتبنِّي لها أو املشجع عليها أو املم ِّول لتنفيذها

وتوسيع ترويجها تيا ٌر أو جماعة أو فرد .وقد امتأل الفضاء السيبراني،

وال س َّيما وسائلِ التواصل االجتماعي باملواد املص َّورة واملقروءة
واملسموعة ذات احملتوى الديني الذي يخلط األسس الدينية الصحيحة
ً
وصول إلى الغل ِّو والتطرف والتكفير .ومن أكثر هذه
باملغلوطة،

التنظيمات تطر ًفا واعتما ًدا على هذه التقنيات تنظي ُم داعش اإلرهابي

الذي اختار إستراتيجية إعالمية ال مركزية.

ويُؤ ِّكد الدكتور جاد ملكي رئيس قسم اإلعالم يف اجلامعة اللبنانية
األمريكية ( ،)LAUيف مقاله املنشور يف شهر مايو عام 2019م ،أن

سياسة تنظيم داعش اإلعالمية تستند إلى االستقطاب اجلماهيري،
وقرصنة الوسوم (الهاشتاغات) ،والتطبيقات ،وبرامج احلوار
املعدة محل ًّيا .وال يكتمل
يسمى (روبوت الويب )bots
َّ
(الدردشة) ،وما َّ
مشهد التطرف واإلرهاب إال بعامل السرعة ،فالسرعة وا ُ
خللسة

مت ِّيزان اإلنتا َج اإلعالمي لتنظيم داعش ونش َره بعد ذلك .فإن السلوك

اإلعالمي لهذا التنظيم الذي رافق التفجيرات االنتحارية يف  14نوفمبر

2015م التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس ،وأسفرت عن مقتل
شخصا و 8من املتطرفنيَّ ،
127
منسق وم َعدٍّ
ً
دل على عمل إعالمي َّ
ِّ
ساب ًقا ،وهذا يجلي التزام َن بني العمليات املنفَّذة والتواصل اإلعالمي
يف املشهد اإلرهابي.

اإلعالم أكسجين اإلرهاب
يرى مؤلفا كتاب «اإلرهاب العاملي ووسائل اإلعالم اجلديدة ،جيل
ما بعد تنظيم القاعدة» الصادر عام 2010م أن اإلعالم هو أكسجني
اإلرهاب الذي يتنفَّسه .لذلك فإن السؤال عن حال الرقابة اإللكترونية

59

تحليالت
وسبل مكافحة هذه الظاهرة إقليم ًّيا و َدول ًّيا ،وال س َّيما يف الدول
املتضررة من التطرف واإلرهاب ،أصبح ضرور ًّيا .فما تبثُّه مواقع
التواصل االجتماعي ألخبار هذه املنظمات املتطرفة ونشاطاتها يعطيها
الدعاي َة واالعتراف واملشروعية والترويج.
ومن أخطر التهديدات التي يُر َّوج لها يف اإلعالم اجلديد ،اجلرمية
املنظمة يف مناطق الصراع ،واملقاتلون اإلرهابيون األجانب ،والذئاب
املنفردة ،واالعتداءات اإلرهابية باستخدام املتفجرات واملوا ِّد الكيميائية
ٍ
كارثية يف
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ،مما يسفر عن نتائ َج
سبب ترك عشرات بل مئات
املجتمعات والدول املختلفة .وبهذا يتضح
ُ
الشباب مجتمعاتهم يف الدول النامية واملتقدِّمة ،قاصدين بؤ َر الصراع
احملتدم يف سوريا والعراق وليبيا وغيرها؛ لاللتحاق بالتنظيمات
اإلرهابية وتنفيذ االعتداءات ،بعدما جنحت تلك التنظيمات يف زرع
ثقافة التطرف وأفكار الغل ِّو يف نفوسهم.

إن سلسلة االعتداءات اإلرهابية التي نُ ِّفذت على مدار العِ ق َدين
رجي التجارة العامليني يف مدينة نيويورك
املاضيني؛ كأحداث بُ َ
األمريكية بتاريخ  11سبتمبر عام 2001م ،وتفجيرات  14نوفمبر يف
العاصمة باريس ،واالعتداءات التي وقعت على جسر لندن يف بريطانيا
مجمع فنادق يف نيروبي يف شهر يناير عام
عام 2017م ،والهجوم على
َّ
2019م ،دفعت جهاز اإلنتربول إلى تفتيش شبكات التواصل االجتماعي
بح ًثا عن أدلة توصل إلى من شاركوا يف هذه االعتداءات ،باالعتماد
على أدوات حتليل وسائل التواصل االجتماعي ،ومنها تقنيات حتديد
ِسمات الوجه التي توفر إمكانات جديدة لتعميم البيانات ومقارنتها ،من
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ِ
اخلطرين ،واألفراد
أجل كشف اإلرهابيني واألشخاص املجهولي ال ُهو َّية

الذين قد يظهرون يف منشورات يف شبكات التواصل االجتماعي.

ً
واستكمال حللَقات العمل أصدر اإلنتربول ومركز األمم املتحدة ملكافحة
اإلرهاب سنة 2019مُ ،كت ِّي ًبا بعنوان« :استخدام اإلنترنت وشبكات

التواصل االجتماعي يف التحقيقات املتصلة مبكافحة اإلرهاب» ،يز ِّود
احمل ِّققني بإرشادات عملية مفيدة ،عن أفضل السبل الستخراج األدلة

اإللكترونية املجدية يف التحقيقات ،وجمعها وحفظها .وغال ًبا ما ُتال

الدولية؛ من أجل اإلسهام يف جناح التحقيقات
تلك األدلة عبر احلدود َّ

واملالحقات القضائية .وقد كان متويل املشروع من حكومات اململكة

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليابان.

وبسبب احلضور الكبير الذي حقَّقه تنظيم داعش اإلرهابي يف العالم
ُ
اضط َّرت احلكوم ُة األمريكية والدول العربية إلى إعادة التفكير
ال َّر ْقمي،

يف نهج مواجهة التنظيم اإلرهابي يف العالم االفتراضي ،فأطلقوا عد ًدا

من املبادرات العربية ،إحداها أطلقها مركز «صواب» اإلماراتي يف عام
2015م ،وشعارها (متَّحدون ضد التطرف)؛ لدعم جهود التحالف الذي

قادته الواليات املتحدة يف مواجهة التنظيم ،مبيزانية تبلغ ستة ماليني
الدولية
دوالر ،وعزَّز هذا املشروع تباد َل املعلومات مع منظمات الشرطة َّ

عند إبالغ أحد أفراد األسر عن قريب متو ِّرط باإلرهابَ ،وف ًقا لتقرير
مؤسسة  CRSالبحثية التابعة للكونغرس األمريكي.

ويف عام 2017م أطلق الرئيس األمريكي دونالد ترامب مبادر ًة جديدة
مع ملك اململكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

بإنشاء املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف ،ووضع ترامب آنذاك
مسؤولية مكافحة التطرف وتعزيز اإلسالم املعتدل على كاهل احللفاء
العرب؛ اململكة العربية السعودية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،ودولة
قطر .كذلك توصل البرملان األوروبي يف  11ديسمبر 2020م إلى اتفاق
نصات إلزالة
مؤ َّقت يُعطي احلقَّ للسلطات الوطنية يف إصدار أوام َر للمِ َّ
احملتوى أو تعطيل الوصول إليه ،يف جميع الدول األعضاء البالغ عددها
ني
 27دولة ،يف غضون ساعة واحدة من تل ِّقيهم أم َر اإلزالة .وتشمل مضام ُ
ِ
التسجيالت الصوتي َة ،واملقاطع املرئية ،التي حت ِّرض
النشر يف اإلنترنت
على ارتكاب جرائ َم إرهابية ،أو تو ِّفر تسهيالت الرتكابها.
للقمة اخلليجية احلادية واألربعني التي أقيمت يف
ويف البيان اخلتامي َّ
محافظة ال ُعال يف اململكة العربية السعودية بتاريخ  5يناير عام 2021م،
وردت فِ
قرات تتعلَّق مبكافحة اإلرهاب ،ومنها:
ٌ
1 .تأكيد قرارات مجلس التعاون الثابتة جتاه اإلرهاب والتطرف
أ ًّيا كان مصدره ،ونبذه جلميع أشكاله وصوره ،ورفضه لدوافعه
ومس ِّوغاته ،والعمل على جتفيف مصادر متويله.
الدولي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية،
2 .اإلشادة بجهود التحالف َّ
يف مالحقة قيادات تنظيم داعش اإلرهابي الذي عمل على تشويه
الصورة احلقيقية لإلسالم واملسلمني ،مع تأكيد استمرار دول
املجلس يف جهودها احلثيثة مع حلفائها يف محاربة اإلرهاب
والتصدِّي للفكر اإلرهابي.
المكافحة اإللكترونية
تعتمد شركات التواصل االجتماعي الكبرى على استخدام العمليات
اآللية لكشف احملتويات على مواقعها ،واإلبالغ عنها ،وإزالتها عند
أنواعا مختلفة من العمليات اآللية،
احلاجة ،وتستخدم ك ُّل شركة
ً

وذلك َوف َق ما أوردته «مجلة فوربس» يف عددها الصادر يف  20من
سبتمبر 2018م بعنوان :احلرب على اإلرهاب يف اإلنترنت.ويُستخ َدم يف
(فيسبوك) التعلُّم اآللي؛ لتقييم املنشورات التي قد تتصل بدعم تنظيمي
داعش والقاعدة ،وتؤ ِّدي هذه األداة إلى احتمال خرق أحد املنشورات
لسياسات موقع فيسبوك املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،وتساعد فريق
املراجعني .و َوف ًقا ملدير سياسة مكافحة اإلرهاب يف فيسبوك ،فإن
املدة الزمنية التي
الشركة بدأت تستخدم الذكاء االصطناعي لتقليص َّ
تظهر فيها احلسابات اإلرهابية .أما موقع (تويتر) فيُعت َمد فيه على
التحديد االستباقي للحسابات والسلوكات التي تنشر تغريدات إشكالية
على موقعه.
ويف عام 2018م أعلن (يوتيوب) يف منشور له أن اآلليات تسمح له
باإلبالغ عن احملتوى ملراجعته على نطاق واسع ،مما يساع ُد على إزالة
ماليني مقاطع الفيديو املخلَّة بالشروط قبل أن يشاه َدها أحد.
ويف اخلتام نقول :إن التطرف اإللكتروني ظاهرةٌ مد ِّمرة ،تستهدف
ِ
واحلضارات والقي َم واملبادئ والبُنى التحتية يف كثير من دول
الشعوب
َ
العالم .وتبرز أهمية تعزيز اإلستراتيجيات ملكافحته على مستوى
اخلاصة بك ِّل
والدولية ،وتفعيل اآلليات
الدول واملنظمات اإلقليمية
َّ
َّ
إستراتيجية ،والتعاون والتنسيق الدائ َمني يف هذا املجال؛ للوقوف على
نتائج املراحل التي ح َّققَتها تلك اإلستراتيجيات ،وتقييم ك ِّل مرحلة،
ومعاجلة الثُّغرات التي اعترضتها ،وإدخال التعديالت الضرورية عليها،
ً
وصول إلى حتقيق الهدف املنشود.
مع أهمية االستفادة من أفضل اخلطط التي جنحت يف مجال مكافحة
التطرف يف دول أخرى ،وضرورة فهم ظاهرة التطرف والعنف فه ًما
دقي ًقا وعمي ًقا ،قبل اعتماد صياغة تلك اإلستراتيجيات أو تعزيزها،
وذلك يسهم يف اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.
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َ
الهجمات اإلرهابية في تشاد
ٌ
تقويم ووجهة نظر

د .بكاري سالي

جماعات من
تكشف نظرةٌ إلى تاريخ تشاد الطبيع َة املزمنة للعنف الطائفي ،الذي تقوم به
ٌ
أصحاب النفوذ احمللِّيني ،واملنظمات الصوفية ،وال س َّيما احلركةِ السنوسية التي ِ
نشطت
يف الصحراء الشرقية يف النصف الثاني من القرن التاس َع عشر.
الهجمات اإلرهابية التي حتمل توقي َع تنظيم داعش اإلرهابي يف غربي إفريقيا،
وتقع
َ
التي نشأت من رحمها جماع ُة بوكو حرام ،باجتماع الفكر التكفيري واجلرمية م ًعا .وتُ َع ُّد
استمرا ًرا للفاعلية التاريخية لتشاد واملنطقة الفرعية التي َّ
قط َعت اإلمبريالي ُة أوصالها،
النص مع املعايير
أو أعادت توجيهها .ويتف ُق مصطلح الهجوم اإلرهابي املستخ َدم يف هذا
ِّ
التي يعتمدها االحتا ُد الوطني لدراسة اإلرهاب الذي يع ِّرف العم َل اإلرهابي بأنه :التهدي ُد
باستخدام العنف ،أو االستخدا ُم الفعلي للعنف غير القانوني ،من قِ بَل جهة فاعلة غير
حكومية؛ لتحقيق غرض سياسي ،أو اقتصادي ،أو ديني ،أو اجتماعي.

أستاذ بجامعة نجامينا ،تشاد.
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عرض البيانات
أُخذت البيانات املستخ َدمة يف هذا البحث من قاعدة بيانات موقع

هجمات
الويب ( .)www.fondapol.comالذي ض َّم بيانات عن َ
اإلرهابيني يف أنحاء العالم من سنة  1979إلى 2019م .ويقتصر
عملنا على البيانات املتعلِّقة بتشاد ،التي أُثريت بالبيانات امليدانية.

ِ
البيانات اليومي َة من شهر يناير 2014م إلى ديسمبر
وقد استخرجنا
َّ
2020م ،التي اعتمدنا عليها للقيام بإحصاءات شهرية وسنوية مكنتنا
من إعداد هذا البحث ،وسنكتفي بعرض أه ِّم النتائج التي توصل إليها.

دراسة موسمية
والهجمات
شرعنا بداي ًة يف دراسة تطور عدد ال َو َفيات واإلصابات
َ
سن ًة بعد سنة ،ويوضح اجلدو ُل نتائج املعاجلة التي أُقيمت على هذه
البيانات ،وأن جماعة بوكو حرام نفَّذت يف  7سنني  50هجو ًما يف تشاد،
خلَّفت ً 683
قتيل و 910جرحى.
السنوات

عدد القتلى

عدد اجلرحى

الهجمات
عدد
َ

2015

371

677

30

49

10

1

2014

2016

2017

2018

2019

2020

املجموع

6

22

0

1

68

46

5

33

97

6

75

92

6

47

683

1

50

910

الصيغ:
وأصبحت تشاد مرك َز عمل جماعة بوكو حرام
بحسب هذه ِّ
َ

االنتحار ،والتع ُّرض للقتل ،والقتل واالنتحار ،والتع ُّرض للقتل بهدف
الهجمات ،وعدد القتلى واجلرحى،
وتبي األشكال املثبتة تواتر
القتلِّ .
َ

الهجمات ،والوسائل املستخدمة ،والهدف ،واملنطقة.
وأنواع
َ

وسجل عام 2015م أكب َر عدد يف ال َو َفيات واإلصابات ،وميكن تفسي ُر
َّ
ذلك أنه ر ٌّد على تو ُّرط اجليش التشادي إلى جانب دول املنطقة الفرعية

يف محاربة الطائفة اإلرهابية.

ارتفاعا
وكذلك شهد استخدا ُم القنابل والعبوات الناسفة ،وعد ُد القتلى
ً
يف عام 2015م ،مقارن ًة بالسنوات األخرى.
الهجمات التي أسفرت عن
واتَّسمت أشهر مايو ويونيو ويوليو بزياد ِة
َ
ٍ
الهجمات جزئ ًّيا مبوسم األمطار
ُفسر زيادة
َ
عدد كبير من القتلى ،وت َّ
الذي يجعل الوصول صع ًبا إلى منطقة بحيرة تشاد التي تكثُر فيها

املستنقعات؛ مما مينح جماعة بوكو حرام مساح ًة أكبر للحركة.

وتت َِّسم السنوات  2014و 2015و2020م ٍ
بعدد كبير من ال َو َفيات ،وتتفق
َّ
محطات :قبل التدخُّ ل العسكري التشادي يف
هذه التواري ُخ مع ثالث

احلرب على اإلرهاب ،ويف أثنائه ،وبع َده .ففي عام 2014م أصبحت
َ
مد ًة طويلة قاعد ًة ومركزًا للعمليات ،وقد
تشاد
الهدف بعد أن كانت َّ

فاجأت بوكو حرام دولة تشاد بتغيير خططها .وتُ َع ُّد حصيلة القتلى
عام 2015م ناجت ًة عن اعتداءات اجلماعة يف إثر مشاركة تشاد الفعلية
يف التحالف اإلقليمي على اإلرهاب .ويأتي هجو ُم عام 2020م بغرض

إضعاف اجلماعة ،بواسطة العمليات العسكرية لدول املنطقة عليها.
وتستعرض املنظم ُة يف هجوم  2020قدراتها العسكرية عمل ًّيا.
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حسب ال َو َفيات
نوع
َ
الهجمات من  2014إلى 2020م َ
للهجمات املسلَّحة واألهداف العسكرية إلى
الترتيب األول
ويشير
َ
ُ
غارات املنظمة التي تزيد ِّ
وتوسعها ملزيد
باطراد؛ مما يُظهر تطورها
ُّ
َ
ُ
الهجمات،
الهدف الرئيس لهذه
اجليش
والهجمات .ويُ َع ُّد
من االنتشار
َ
َ
كما هو احلال مع القاعدة وداعش وغيرها من املنظمات اإلرهابية.
ونظ ًرا لقربها من مركز األزمة ،ولنظامها البيئي املك َّون من املستنقعات
الذي يجعل الوصو َل إليها صع ًبا ،فقد أصبحت منطق ُة بحيرة تشاد مركزًا
هجماتها ً
أيضا نحو العاصمة جنامينا،
لعمليات بوكو حرام التي ك َّثفت َ
الضرر خارج معقِ لها.
حيث تسعى إلى إظهار ُقدرتها على إحداث َّ
ُّ
آفاق تنبؤية
ِ
املوحدة واملتن ِّوعة،
األدوات األساسي َة لإلحصاءات
استكشفنا فيما سبق
َّ
الهجمات اإلرهابية يف العالم منذ  1979إلى
وبلغت قاعدةُ بيانات
َ
ً
2019م حج ًما
إمكانات
هائل من البيانات ( ،)big dataتتجاوز
ُ
استكشافها واإلفادة منها إطا َر اإلحصاء التقليدي.
ً
أيضا ،وحتتوي على
وإن آفاق معاجلة البيانات الضخمة كبيرة
ق ُدرات جديدة الستكشاف املعلومات عن الظواهر الدينية والثقافية

والسياسية .ويُ َع ُّد «التعلُّم اآللي» طريق ًة جديدة لتحليل قواعد البيانات
الضخمة؛ ملعاجلة النماذج التحليلية آل ًّيا وتطويرها .والطريقتان
الرئيستان للتعلُّم اآللي األكثر استخدا ًما هما التعلُّم اخلاضع لإلشراف
الذي يسمح بالتن ُّبؤ باملتغ ِّير ،والتعلُّم غير اخلاضع لإلشراف ،الذي يتيح
فه َم بنية قاعدة البيانات.
حدد اإلرهاب حال ًّيا بأساليب العلوم االجتماعية واإلنسانية التي
ويُ َّ
رئيسني ،هما :األمن العسكري واألمن التنموي .وهي
تخضع ملنطقَني
َ
والسرد وحتليل ظاهرة اإلرهاب املاضي واحلالي .ومي ِّثل
تتم َّيز بالوصف َّ
النهج «االندماجي» العلو َم االجتماعية واإلنسانية ،وعلوم احلاسوب
التطبيقية ،نظر ًة مبت َكرة ،سواءٌ من وجهة نظر املنهج التحليلي ،أو
ٍ
دراسات ذات طبيعة
من معاجلة ُكتَل املعلومات ،وهو ما يسمح بإجراء
تن ُّبؤية جتعل من املمكن تو ُّقع األحداث.
نتائج الدراسة
منذ اندالع األزمة األمنية استضافت محافظ ُة بحيرة تشاد ُقرابة 8300
نازحا .وقد نتَج عن هذا الوضع
الجئ ،و 13000عائد ،و124342
ً

موسمية أنشطة القتل لدى بوكو حرام يف تشاد
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عدد القتلى سنو ًّيا ،من  2014إلى 2020م
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معدل األم َّية الذي زاد على  ،%90ميكننا القول:
وعلى الرغم من ارتفاع َّ
اخلطاب املناهض
إن اقتران العوامل الهيكلية والظرفية ،ومن ذلك
ُ


א

ً
وفضل عن زعزعة التوازن االجتماعي الذي يس ِّببه النزو ُح اجلماعي
للس َّكان ،وتدمير أنظمة التضامن التقليدية ،وظهور القِ يَم واملمارسات
ِّ
االتار باملخدِّرات ،واألسلحة اخلفيفة ،واألسلحة
اخلبيثة ،مثل
ِّ
الصغيرة ،يبدو أن عقيدة جماعة بوكو حرام املتعلقة باملدرسة الغربية
رسخت أقدا ُمها يف املنطقة.
قد َ

12

7

א

عدة
عواقب وخيم ٌة على التركيبة االجتماعية للمنطقة التي عانت منذ َّ
ُ
عقود؛ بسبب احلرب التي ع َرفتها البالد؛ من ج َّراء استضافتها بعض
حركات املعارضة املسلَّحة ،مثل حركة حترير تشاد ،وحركة الدفاع عن
الدميقراطية .ولكونها يف مرمى نيران بوكو حرام ،فإن املنطق َة ال تشهد
ً
انخفاضا يف إمكاناتها الزراعية والرعوية فقط ،ولكن شهدت من ًّوا زائدًا
ِّ
ً
باطراد جلميع عوامل الضعف والتف ُّكك التي تعاني أوضا َرها أصل.
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للتعليم الغربي الذي يبُثُّه تنظيم الدولة اإلسالمية يف غربي إفريقيا،
الهجمات التي
يُسهم يف عملية التس ُّرب من املدرسة .وقد أحدثت
َ
نفَّذها تنظيم الدولة اإلسالمية صدم ًة أ َّثرت يف كل قِ طاعات املجتمع
التشادي ،وأ َّدى ُّ
تعطل التبادل الب ِّري إلى ظهور محاو َر جديدة تُسهم يف
ارتفاع تكلِفة املعيشة الناجتة عن ارتفاع أسعار املوا ِّد األساسية.
وبلغ اإلنفا ُق العسكري نسبة  %6.6من الناجت احمللِّي اإلجمالي سنة
2011م؛ بسبب حتمية محاربة اإلرهاب وفرض السالم .وكذلك بسبب
اإلجراءات التي اتخذتها الدولة يف مكافحة ظاهرة التطرف واإلرهاب،
ومنها :إقرا ُر قانون مكافحة اإلرهاب ،وحظر التج ُّول ،وانتشار قوات
الدفاع واألمن ،وح َمالت التوعية ،وإنشاء هياك َل ملساعدة الضحايا.
بشدة
فإنها جمي ًعا باتت عب ًئا مال ًّيا على ميزانية الدولة التي أ َّثر فيها َّ
انخفاض أسعار النفط اخلام ،والتدابي ُر التي اعتُم َدت يف سياق مكافحة
ُ
وباء فيروس كورونا (كوفيد.)19 -

17

80

حسب احملافظة
نسبة عدد ال َو َفيات َ
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توظيف الموت
لدى الجماعات اإلرهابية

د .فالح الرويلي

َ
املوت الفالسف َة واملف ِّكرين على م ِّر العصور ،وبات موضو َع
شغ َل
ُ
جدل يف الفكر اإلنساني منذ أقدم مراحل الوعي ،ولئن أجمعوا على
أنه مصي ٌر محتوم لك ِّل كائن حي ،ال مف َّر منه وال مندوح َة عنه ،فإن
التساؤالت التي تُثار يف ِّ
فك الغموض الذي ُّ
ِ
يلف هذا املصير ،وعد َم
ِ
ٍ
ضيات املتباين َة بتبايُن
محدد له ،والف َر
موعد دقيق ،أو سبب
معرفة
َّ
األديان والعقائد والثقافات عن املصير بعد املوت ،ال تزال قائم ًة إلى
يوم الناس هذا.

باحث مختص في قضايا التطرف ،البحرين.
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ً
الموت امتدادا للحياة
املوت نهاي ًة للحياة يف مختلِف األديان واملعتقدات السماوية؛ بل حتى
ليس
ُ
يف كثير من العقائد الفكرية األرضية ،وإمنا هو امتدا ٌد لها واستمرار،
ً
وهذا إمياٌن منطقي ،وله ما يدعمه ً
وعقل .ومنذ القِ دم كان املوت
نقل
موضع تأ ُّمل؛ إذ تفاعل معه اإلنسا ُن مبمارسات و«طقوس» أظهرت
مستوى فهمه وتص ُّوره له ،وحاولت األساطي ُر والفلسفات القدمية
جتيب عن بعض األسئلة التي أثارها املوضوع .وصار نقط َة
واحلديثة أن
َ
التقاء ٍ
التخصصات؛ األدبية ،والفلسفية ،والنفسية ،وموضو َع
عدد من
ُّ
بحث ودراسة يف حقول علم االجتماع ،وعلم اإلنسان االجتماعي
«األنثروبولوجيا» ،والتاريخ.
أما أبر ُز من كتبوا يف املوضوع فكان عال َم «األنثروبولوجيا» األمريكي
إرنست بيكر ،الذي قضى حياته يف دراسة ال َعالقة بني علم النفس
وعلم اإلنسان ،وهو مؤ ِّلف كتاب (إنكار املوت) عام 1973م ،الذي يرى
ُ
اخلوف من املوت .فاإلنسان
أن الداف َع احلقيقي إلى سلوك اإلنسان هو

هو الكائ ُن الوحيد الذي يُدرك أنه سيموت ،وبسبب ذلك اإلدراك  -على
الوعي والضمير لدى ك ِّل فرد ملراقبة
خالف بقية الكائنات  -تط َّور
ُ
ُ
أفعاله ،ومدى أهميتها حني َ
اضطر اإلنسان
توضع أمام املوت .ولذلك
على مدى األجيال إلى التعلُّم واكتساب احلكمة؛ حتى يتم َّكن من جتنُّب
مدة ممكنة.
املوت ،والبقاء على قيد احلياة أطول َّ
ويرى بيكر أن اإلنسان تعامل مع املوت َوفق ثالثة مسارات تصنِّف
بحسب َقبوله لفكرة املوت ،وهي:
اإلنسان
َ

🔶

🔶املسار األول :اإلنسان املغ َّيب عن فكرة املوت ،أو املنشغل عنها
بهموم احلياة والعمل وال َّرتابة اليومية .وهذا االنشغال طري ٌق
لله َرب من التفكير يف املوت ومصير اإلنسان بعده .وتتفاقم األزم ُة
حني تخت ُّل رتابة احلياة فجأة مبرض ُعضال ،أو خسارة كبيرة،
أو فِ قدان العمل ،هنا تع ُّم الفوضى النفسية ،ويصير اإلنسان
نَ ْه ًبا للقلق واألمراض النفسية ،واألوجاع اجلسدية ،ويقف حائ ًرا
واج ًما أمام فكرة املوت والفناء.
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🔶

🔶

🔶املسار الثاني :اإلنسان املتم ِّرد الذي يحاول دو ًما اله َرب من
ضعفه ،وجتاهل فكرة الفناء؛ با ِّدعاء القوة والسعي نحو مواردها؛
السلطة واملال واجلاه والنفوذ ،مما يع ِّرضه للسقوط والفجيعة
ُّ
وعجزه
على حني ِغ َّرة ،إذ إنه َسرعان ما يُص َدم بحقيقة ضعفه َ
وقلَّة حيلته ،فينتهي به األمر إلى اجلنون أو االنتحار.
🔶املسار الثالث :اإلنسان املؤمن الذي يتق َّبل حقيقة املوت والفناء،
َ
االرتباط بها ،واالستناد إليها.
ويُلقي بضعفه على قوة ُعليا ،يحاول
أي إن اإلميان هنا هو القوةُ املضا َّدة للموت نفسه .ويترك «بيكر»
فأي ارتباط بقوة ُعظمى يكفي للتعامل
طبيع َة اإلميان مفتوحةُّ ،
مع حقيقة املوت وفجيعته.

الموت واإلرهاب
اجلماعات اإلرهابية املتشدِّدة يف املوت أكث َر من استثمارها يف
تستثمر
ُ
فاملوت
احلياة ،ويكاد يكون املوت العنص َر األبرز يف خطابها اإلعالمي؛
ُ
سبيل اخلِ زي والعار للكافر أو املرت ِّد يف سياق الردع واحلرب املعنوية،
وسبيل اخللود للمؤمن الصادق يف سياق احلشد والتجنيد.
ُ
توظيف اجلماعات اإلرهابية للموت يف اعتماد تنظيم داعش
ويتجلَّى
هجمات شاملة وواسعة النطاق،
اإلرهابي على االنتحاريني يف شنِّ َ
وتقدمي جنوده إلى املوت بأعداد غفيرة .على سبيل املثالُ :قتل يف
معارك «الطبقة» يف سوريا أكث ُر من  400مقاتل يف يومني فقط .ويد ِّرب
التنظي ُم األطفا َل خارج الدوام الدراسي ،ويع ِّرضهم إلى ٍ
عنف شديد،
ويُنتج أشرطة تدريبية لتشجيع املراهقني الشباب على القتال .و َوف ًقا
ألحد أعضاء تنظيم داعش ،يهت ُّم التنظيم بتدريب األطفال ألنهم يف سنِّ
اخلامس َة عشرة والسادس َة عشرة غي ُر قادرين على تقومي املخاطر ،وهم
أكث ُر استعدا ًدا للمشاركة يف عمليات انتحارية.
األديب املعروف جورج أورويل أن الكائن البشري ال مييل إلى
ويرى
ُ
الدعة والراحة والسالمة فحسب؛ بل لديه رغب ٌة كبيرة يف النضال
َّ
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والتضحية بالنفس ،وقد وعى هتلر هذه الفكرة ،لذا نراه يقول ألتباعه
يف إحدى خُ طبه« :أنا أقدِّم لكم فرص َة النضال واخلطر واملوت» .وهذه
اللغة التي تثير مكام َن النفوس وتخاطب العقل الباطن استخدمها زعي ُم
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يف خُ طبته الشهيرة مبسجد النوري
يف مدينة امل َ ِ
وصل ،حني قال« :إني ال أع ُدكم كما يع ُد امللوك واحل َّكام
أتباعهم ورعيتهم من َرفاهية وأمن و َدعة ورخاء».

التنظيمات اإلرهابية من حتويل املوت إلى
والسؤال املهم ،كيف تتم َّكن
ُ
لوحة فنية جاذبة آلالف الشباب من أتباعها ،الذين يُقادون إلى املوت
راضني ،يحدوهم األم ُل باملجد اخلالد؛ إذ صار املوت لديهم مج َّر َد باب
عبور إلى العزَّة واخللود؟

قدمها
ويجيب عن هذا السؤال إيريك هوفر يف أطروحته املتينة التي َّ
يف كتاب (املؤمن الصادق) ،فهو يرى أن القتل واملوت يصيران أسه َل
بد من
عندما يصبحان جز ًءا من مشهد متثيلي درامي يف مسرحية .وال َّ
سعة اخليال لكي يستطي َع اإلنسان مواجهة املوت بال تر ُّدد .إن للخيال
أث ًرا يف تلطيف قسوة القتل واملوت ،ويتَّض ُح هذا أكث َر ما يتضح يف
حالة اجلماعات املسلَّحة والعسكرية .إن املالبس العسكرية واألعالم
ِّ
والشعارات واالستعراضات واملوسيقا واإلجراءات الصارمة والقواعد
احملكمة ،كلُّها وسائ ُل لفصل اجلندي عن نفسه احلقيقية املك َّونة من
حلم ودم ،وطمس حقائق املوت واحلياة لديه .وليس من َقبيل املصادفة

نتحدث عن «مسرح احلرب» وعن «مشاهد املعارك».
أننا
َّ

وعن االستعداد للتضحية بالنفس يقول هوفر« :إن االستعداد للتضحية
بالنفس يعتم ُد على مدى جتاهل املرء حلقائق احلياة .لذا تلجأ
اجلماعات إلى وضع حجاب بني أتباعها وحقائق العالم ،وهي حت ِّقق
ُ
َ
الهدف بتصوير عقيدتها يف صور الكمال املطلَق ،الذي ال حقيق َة
هذا
ني سواه ،واحلقائ ُق التي يبني عليها املؤم ُن الصادق النتائج ال
أو يق َ
مقدس ،واألد َّلة
نص َّ
جتيء من التجرِ بة أو من املالحظة ،ولكنَّها تنبع من ٍّ
املستقاة من احلواس تُ َع ُّد يف هذا املنطق هرطق ًة وخيانة».

وتعزِّز حالة الفوضى يف األخالق والقِ يَم جتاه َل املرء حلقائق احلياة،
وهذه الفكرةُ جند لها حضو ًرا لدى عالم النفس إمييل دوركامي ،يف قوله:
ً
عامل منتظ ًما ونوع ًّيا من
«باتت حال ُة الفوضى يف املجتمعات احلديثة
عوامل االنتحار؛ إذ يغيب حضو ُر املجتمع يف حياة الفرد ،ويغيب ضبطُ
األهواء اجلامحة ونزَعات األفراد .وحني يتد َّرب الفرد على االستهانة
بحضوره اخلاص ،فلن يق ِّد َر كثي ًرا وجو َد اآلخرين».
طمس
ومن هنا فإن أه َّم واجبات القائد يف اجلماعات اإلرهابية
ُ
يغرس يف نفوس أتباعه الوهم من
حقيقة القتل واملوت املرعبة؛ بأن
َ
أنهم يشاركون يف منظر باهر ،يف مشهد من مشاهد املسرحية املثيرة.
وإن اعتقاد املؤمن الصادق ِعصم َة العقيدة التي يعتنقها جتعله ال يقيم
أي وزن للشكوك أو املفاجآت أو احلقائق غير السا َّرة التي ميتلئ بها
َّ
العالم من حوله.
الموت والتجنيد
من النماذج احلاضرة عند احلديث عن مشاهد املوت لدى اجلماعات
ٍ
جلنود ومقاتلني
حتضر بكثرة
اإلرهابية تلك املقاط ُع والصور التي
ُ
تصب تفسيراتها يف
ابتسامات هادئة بعد املوت،
ترتسم على وجوههم
ٌ
ُّ
وصحة معتقداته ،وال س َّيما حني
االستدالل على صالح امليت وصدقه
َّ
املقدسة.
شعارات القضية
يكون ذلك يف مشهد ملحمي ،تصاحبه
ُ
َّ
وتستغ ُّل اجلماعات اإلرهابية هذه االبتسام َة وتستخدمها يف تسويق
خطابها الفكري ،وتستد ُّل بها على صواب معتقداتها .ويزيد تأثي ُر هذ
املقدس ،وما
اخلطاب حني يقترن بجاذبية الصورة ،وخطاب املوت
َّ
يجده «الشهيد» من اخللود بعد رحلته امللحمية.
ِ
القنوات التي تصل بها الرسال ُة
ولذلك تقدِّم مواقع التواصل االجتماعي
إلى جمهور املسته َدفني ،وبها ميكن مشاهدةُ عشرات املقاطع املص َّورة
املنتشرة لتلك االبتسامة ،مع تعليقات تتصل باجلماعات التي ينتمون
لها؛ ألن مواضيع الشهادة والشهداء واملوت يف سبيل اهلل لها حضو ٌر
قوي يف وعي اإلنسان املسلم؛ فإن تأثير الرسالة يكون أكثر عم ًقا وأبعد
مدًى لدى الشباب ،وإن كان استخدامها يف سياق مضلِّل متا ًما.
لكن هل االبتسام ُة املرتسمة على وجوه القتلى تعني بالضرورة ُحس َن
وصحة معتقداته ومبادئه؟ وهل
سيرة امليت ،وصواب سلوكه يف حياته،
َّ
هي دليل قاطع على ُحسن خامتته ،والنعيم املقيم الذي ينتظره؟

إن كان األمر كذلك ،فكيف ميك ُن تفسير التباين الكبير؛ بل التناقض
بني أتباع األديان واملعتقدات واألفكار ،يف مواقفهم من عدد كبير من
املوتى قد ارتسمت على ُمح َّياهم ابتسام ٌة وديعة بعد املوت؟ وكلُّها
صور متوافرة يف مواقع اإلنترنت ،ومن أشهرها الصورةُ التي التقطها
الص َحفي مارك هوتان ،التي يظهر فيها الثائ ُر الكوبي إرنستو تشي
َّ
ممد ًدا بز ِّيه العسكري ،عيناه مفتوحتان ،وعلى شفتيه
غيفارا بعد مقتلهَّ ،
ُّ
صحة أفكاره
ابتسامة هادئة .أتباع غيفارا ميكنهم أن يستدلوا بها على َّ
ومبادئه التي طاملا نادى بها ،لكن ماذا عن أصحاب املعتقدات األخرى؟
وقد شغ َل موضوع االبتسامة كثيرين ،منهم الباحث ُة الدكتورة ماريان
الفرانس يف كتابها الذي نُشر عام 2011م بعنوان( :ملاذا نبتسم؟ الس ُّر
العلمي وراء تعابير الوجه) وتقول فيه« :إننا جند على وجوه بعض
األموات ابتسام ًة مرسومة على شفاههم ،واملوضوع له أكث ُر من تفسير،
فالدماغ البشري بطبيعته يخزن اإلشارات ،وال سيما املتك ِّررة منها
واملرتبطة بالعادات واملمارسات اليومية ومنها االبتسامة .ومن ثَ َّم فإن
الشخص الذي تع َّود االبتسام قد تكون هذه آخ َر اإلشارات التي يرسلها
دما ُغه إلى عضالت وجهه عند املوت؛ فيموت مبتس ًما».
ِ
وتوض ُح الفرانس أن هناك سب ًبا آخ َر الحظه باحثون يف دراسات
تفسر طبيعة البشر يف التخلُّص من التفكير
«نظرية إدارة الرعب» التي ِّ
ً
وتوصلوا إلى أن التفكير
أصل،
يف املوت ،والقدرة على طرد فكرة املوت
َّ
ِّ
بغض النظر عن
يف قيمة املوت يتحقَّق بواسطة االعتقاد الديني،
ارتياحا
تفاصيل املعتقَد ،وعلى هذا تكون تعابير َمن يؤمن باملوت أكث َر
ً
يف اللحظات األخيرة ،وتظهر على بعضهم مالم ُح االبتسام.

وهذا يعني أن ابتسامة اإلنسان عند موته قد تد ُّل على شجاعته ،أو
إميانه املطلق مبعتقَداته أ ًّيا كانت ،ورضاه عن نفسه .وقد تد ُّل على
كالتبسم الدائم ،أو استعداده للموت و َقبوله
عاداته اإليجابية التي أ ِلفَها
ُّ
صواب الراية التي
صحة معتقده ،أو
به ،ولكنَّها ال تعني بالضرورة
َ
َّ
ينضوي حتتها ،أو َقبوله عند اهلل تعالى.

املوت يعني مفارق َة الروح البدن ،وزوا َل احلياة عن
وعلى الرغم من أن
َ
الكائن احلي ،أو كما يقول أهل الشريعة :عندما يصبح البدن غي َر أهل
لبقاء الروح فيه .على الرغم من ك ِّل هذا يبقى للموت خصوصية ،تثير يف
اإلنسان كثي ًرا من التأ ُّمالت ،وتُستغَل لتكون عام َل بناء ومتاسك للجماعات
اإلرهابية ،ويف الوقت ذاته تكون عام َل تدمير وفناء للمجتمع كلِّه.
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أثر التعليم

في التحصين من التطرف
د .سليم الحسيني

إن أمراض التطرف وأوبئته ِ
خطرةٌ ج ّدًا ،ووسائ ُل
عالجها علمي ًة وسلوكي ًة واجتماعي ًة وسياسي ًة
وثقافية ،تعود كلُّها إلى فهم الدين على ما هو
ُ
يضبطها
صحيحا سلي ًما ،فهو الذي
عليه فه ًما
ً
ٍ
فحينئذ
ويقيمها على َسنن االعتدال والوسطية،
يعرف احلاك ُم حقوقه وواجباته الدينية ،ويعرف
أفرا ُد الشعب حقوقهم وواجباتهم الدينية .فكم هو
والتمسك
عظي ٌم ال َع ْو ُد إلى ينابيع الدين الصافية،
ُّ
مبصادر التشريع األصيلة! وكم هو رائ ٌع أن يكون
رجوعا عا ًّما يشمل الفر َد واملجتمع والدولة!
ً

األمين العام لدار الفتوى ،المجلس اإلسالمي األعلى في أستراليا.

| العدد الثامن | أغسطس 70 | 2021

ُّ
العصمة في التعلم
شرعا؛ لتحاشي الوقوع يف
إن تعلُّم مراتب املأمورات ومراتب املنه َّيات
ً
اإلفراط والتفريط ،هو العالج امله ُّم للغل ِّو والتطرف ،فبتعلُّم األحكام
يحصل التفريق بني ما هو كفر ،أو حرام دون الكفر ،أو مكروه
الشرعية
ُ
فرض عني ،أو فرض كفاية ،أو مسنو ٌن دون
دون احلرام .وبني ما هو
ُ
الواجب والفرض.
قال اهلل تعالى{ :يَر َف ِع اهللُ الذي َن آمنُوا مِ ن ُكم والذي َن أُوتُوا العِ ل َم د َر ٍ
جات
واهللُ مبا تع َملو َن َخبير} [املجا َدلة ،]11 :وقال تعالىُ { :قل هل يَستَوي
الذي َن يعلَمو َن والذي َن ال يعلَمو َن إمنا يتذ َّك ُر أُولو األلباب} [ال ُّز َمر.]9 :
وعن معاوي َة بن أبي سفيا َن رضي اهلل عنه ،أن رسو َل اهلل صلى اهلل
الناس ،إمنا العل ُم بالتعلُّم ،والفِ ق ُه بالت َفقُّه ،و َمن
عليه وسلم قال( :يا أ ُّيها
ُ
َ
َ
يخشى اهلل من ِعباده العلماءُ).
يُردِ اهللُ به خي ًرا يُ َف ِّقه ُه يف الدِّين ،وإمنا
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه لتلميذه ُك َميل بن
وقال أمي ُر املؤمنني ُّ
زياد َ
س املال).
النخعي( :العِ ل ُم يح ُر ُسك ،وأنت حت ُر ُ

ِ
بوس
ص على الشريعة من صاحب الشريعة،
أح َر ُ
وحسبوا أن التقوى ُع ٌ
وجت ُّهم ،حتى أصبحوا فتن ًة ج َّوالة يف األرض.
السو َد
َّ
لكن نور شمس العلم يبدِّد دياجي َر اجلهل ،ويُسقط األفكار ُّ
التي أتى بها املتطرفون وز َّينوها للناس ،وذلك عندما يكون أه ُل احلقِّ

متماسكني متعاضدين ،ينشرون احلقَّ ويع ِّممون املفاهي َم اإلميانية
املوافقة للعقل السليم .فاحلقُّ له ُ
حجة تنصره ،والباطل ليس له
ألف َّ
ظن ً
دليل له ،إمنا هو ُح َّجة عليه شاهدة
دلي ٌل واحد ينهض به ،بل ما يُ ُّ

على بُطالنه.

فتعلُّم علوم الدين من منابعها الصافية ،ومن أهلها ال ُعدول الصادقني،
احلارس من ك ِّل أنواع التطرف البغيض .ونش ُر
مع ُحسن التطبيق ،هو
ُ
ً
ً
احلقائق اإلميانية سليمة كما وردت يف كتاب اهلل تعالى ،وكاملة كما
علَّ َمناها رسولُنا الهادي عليه الصالة والسالم ،من غير حتريف وال تبديل،
هو خي ُر سبيل لتبصير الناس بخطر الغل ِّو والتطرف وأصحابهما الذين
وفسروا آيات اهلل تعالى مبا
ز َّيفوا املفاهيم ،وغ َّيروا دالالت املصطلحاتَّ ،
لم يُنزل من سلطان ،وأنزلوا أحاديثَ رسول اهلل عليه الصالة والسالم
اخلاصة الض ِّيقة ،وإسقاطاتهم الواهنة الواهية التي لم يتكلَّم
على آرائهم
َّ
السلَف ،وأنكرها من بعدهم أه ُل العلم من ا َ
خللَف.
بها الر َّبانيون من َّ

إن هؤالء املتطرفني ض َّيقوا واس ًعا وع َمدوا إلى أش ِّد اآلراء ،فإذا ُروجعوا
قالوا :نأخذ بذلك لس ِّد الذرائع واالحتياط وإقفال باب الفتنة ،وكأنهم
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واالعتناءُ باملناهج التربوية على طريقة أهل السنَّة واجلماعة يف
ضروري
املدارس واجلامعات يُرسخ االعتدا َل يف نفوس األجيال ،وذلك
ٌّ
بد من االهتمام
ملنع تس ُّرب التطرف إلى أوساطنا ومجتمعاتنا .وال َّ
مبراقبة املطبوعات واملنشورات ،والتصدِّي لك ِّل متشدِّق متطرف،
واحلجة والبرهان على املأل ،ومنع فتح املجال
وكشف زيفه بالدليل
َّ
للفكر املتطرف من أن يبثَّ سمومه يف املدارس واجلامعات ،واملساجد
َّ
واملجلت ،والكتب
والصحف
واملصلَّيات ،واملنتديات واملؤمترات،
ُّ
َّ
ِنصات ،حتت
واحملطات ،واإلذاعة والفضائيات ،ومواقع اإلنترنت وامل َّ

شعارات ب َّراقة من حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية التعبير والرأي
اآلخر والتجديد .وهذا هو سبي ُل حتقيق األمن الثقايف واالجتماعي
ألبنائنا ومجتمعاتنا.

فيجب املسارع ُة إلى مباغتة املتطرفني يف أوكارهم ،قبل أن يُفسدوا
فاحلرب على التطرف ال َهوادةَ
علينا ديارنا ،وقد خ َّربوا بعض الديار،
ُ
منضي إلى آخر
حرب مصيرية ألمتنا ،وعلينا أن
فيها وال تراجع؛ ألنها
ٌ
َ
النفق حتى نخر َج إلى النور ،متسلِّحني بالعلم والعمل والنُّصح ،وبالعزم
والتجلُّد والصبر ،فعملي ُة اإلصالح حتتاج إلى ٍ
وقت وجهد وتـعاون،
وتعاضد وصبر واصطبار.
ُ
حقيقة الخالف
ُ
الهدام ليس ثانو ًّيا أو هامش ًّيا يف
اخلالف مع أصحاب الفكر املتطرف َّ
جوهري يف األصول ،فلهم أصولهم وقواع ُدهم
القشور ،إمنا هو خالف
ٌّ
اخلاصة التي أوصلتهم إلى تلك االنحرافات الشنيعة ،وجعلتهم
َّ
ميا وحدي ًثا؛ لذلك ال يُس َكت عنهم أبدًا،
كالسرطان يف جسد األ َّمة قد ً
َّ
فالساكت عن احلقِّ شيطان أخرس .ويقتضي ذلك من العقالء وأهل
ُ
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الفضل التح ُّر َك به َّمة وصدق َوف َق منهج واضح سديد؛ لتحصني أبناء
مجتمعاتنا بشتَّى الطرق والوسائل .إن املسلمني يريدون أن يفهموا دي َن
محمد عليه أفض ُل
اإلسالم كما أنزله اهلل سبحانه ،وكما بلَّغه رسولنا
َّ
الصالة وأ ُّ
مت السالم ،وكما فهمه الصحابة الكرام ،وكما فهِ َمه أبو حنيف َة
ٌ
أصحاب
والشافعي وأحم ُد وسائر األئ َّمة األعالم ،ال كما فهمه
ومالك
ُ
ُّ
ِّ
اآلراء الشا َّذة واألفكار املتطرفة ،من ُمش ِّبهة ومعطلة ومعتزلة وخوارج،

الذين عادت مذاهبُهم الفاسدة إلى االنتشار ألسباب من أبرزها
كسبوا الوالء ،ثم
ُ
السكوت عنهم ،مما ترك لهم الساح َة فارغة حتى َ
ِّ
شاعا لكل ذي
جنَّدوا من شاؤوا لتحقيق مآربهم .فدي ُن اهلل تعالى ليس َم ً
اخلاص على غير هدًى وال نور!
لسان يخوض فيه برأيه
ِّ

احلبيب
صلَح به أولها ،فقد قال
ولن يَصل ُ َح آخ ُر هذه األ َّمة إال مبا َ
ُ
متسكتُم
املعلِّم عليه الصالة والسالم:
ُ
(تركت فيكم أم َرين لن ت َِضلُّوا ما َّ
وسنَّة نب ِّيه) .إن العلم الشريف َ
يؤخذ من أهله الثقات،
بهما؛
َ
كتاب اهللُ ،
بالتل ِّقي مشافهة ،فقد روى اإلما ُم مسلم يف مقدِّمة صحيحه ،عن
ُ
عمن تأخذو َن
محمد بن ِسيرين قال( :إنَّ هذا العِ ل َم دِ ين،
فانظروا َّ
دينَ ُكم) .فاختيا ُر املعلِّم الثقة له األث ُر األكبر يف التربية الفكرية
والسلوكية.
واألخالقية ُّ

المعالجات والحلول
َ
يتساءل كثيرون؛ ما ُسب ُل معاجلة التطرف الذي يش ِّوه سمعة اإلسالم،
والدم يف بالدنا؟ واجلواب عن ذلك السؤال
الرعب والعنف
وينشر
َّ
َ
ِّ
َ
مبعرفة أن املواجهة املؤثرة تكون باآلتي:
1 .كشف أستارهم بنشر العلم الصحيح ،علم أهل السنَّة واجلماعة.
2 .جتريدهم من أقنعتهم.

احلجج الساطعة والبراهني القاطعة عليهم.
3 .إقامة
َ
4 .بيان بُطالن ما يذهبون إليه ،وفسادِ ممارستهم املستنِدة إلى
السود ،وحتريفهم ملعاني الشرع احلنيف.
أفكارهم ُّ
بد أن ترافقَها تدابي ُر وقائية؛
إن احلرب على التطرف
حرب علمية ،وال َّ
ٌ
التحصن باملناصب التي تُتيح لهم التح ُّر َك والتح ُّدثَ زُو ًرا
مبنعهم من
ُّ

املخصصة لنشر
وكذ ًبا باسم اإلسالم ،واحليلولةِ دون إفسادهم املناب َر
َّ
حقائق اإلسالم ومفاهيمه البعيدة َّ
كل البُعد عن الغل ِّو والتطرف.

ُّ
خط
والعلماء واملشايخ وال ُّدعاة واألساتذة والدكاترة املعتدلون هم
بقي متماس ًكا
املواجهة األول والدفاع األقوى ،وتبقى األ َّمة بخير ما َ
تصدع أو أ ُ ِّخر أصبح الطري ُق أمام املتطرفني ُمع َّبدًا،
متص ِّد ًرا ،فإن
َّ
ميسر ًة سهلة التحقيق.
وأهدافهم َّ
والسلطات الرسمية يف احل ِّد من
وال يخفى أث ُر اجلهات احلكومية
ُّ
استفحال ظاهرة التطرف؛ مبنع ك ِّل من تبنَّى الفكر املتطرف من الوصول
إلى مواقع التأثير يف اجلماهير ،فليس من املقبول إتاح ُة املجال أمام
هؤالء املتطرفني بدعوى احلرية؛ ألن الذين يهدِّدون املصلح َة العا َّمة

وأم َن األ َّمة حتت ستار احلرية يُ َع ُّدون خط ًرا ال ُت َمد عواقبه ،وال
ملموسا يف
يُستطاع تدار ُكه يف كثير من األحيان ،وقد ظهر أث ُر ذلك
ً
الواقع الـ ُمعاصر ،وال يُل َدغ مؤم ٌن من ُجحر م َّرتني.
أسباب التطرف
سبب واحد ،بل أسبابه شتَّى؛ منها تاريخية واجتماعية
ليس للتطرف
ٌ
ونفسية وسياسية ،وتكون أحيا ًنا متشابك ًة ومتداخلة ،فال ينبغي أن

َ
األسباب
نترك آخر ،وعلينا معاجل ُة هذه
نقص َر يف معاجلة سبب أو
ِ
ِّ

باحلكمة واجلرأة املطلوبة ،مع اإلشارة إلى أن اجلهل يُحا َرب بالعلم،
الديني الصحيح ٌّ
َ
حل
والتطرف باالعتدال ،والباط َل باحلقِّ  .إن االلتزام
َّ

للعصبية الذميمة التي جتتاح املجتمعات ،وال تتأتَّى هزميتُها إال بذلك
السلوك السامي الذي يُستفاد من التد ُّين الصايف من ك ِّل الشوائب ،وإن

الديني
العد َّو املتر ِّبص لن يهز َمه إال االلتزا ُم بالشرع وتعاليمه ،فالعلم
ُّ
السليم يُنجي من كل أنواع الغل ِّو والتطرف.

الناس
روى البخاري أن حذيف َة بن ال َيمان رضي اهلل عنه قال :كان
ُ
وكنت أسأله عن
يسألون رسو َل اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلير،
ُ
الش ِّر؛ مخاف َة أن يُدر َكني ،فقلت :يا رسو َل اهلل ،إ َّنا كنَّا يف جاهلية وش ٍّر،

فجاءنا اهلل بهذا اخلير ،فهل بع َد هذا اخلير من ش ٍّر؟ قال( :نعم) .قلت:
وهل بع َد ذلك الش ِّر من خير؟ قال( :نعم ،وفيه َد َخ ٌن) .قلت :وما َد َخنُه؟
قال( :قو ٌم يَ ْه ُدو َن بغير َهديي ،تَعرِ ُ
ف منهم وتُنكر) .قلت :فهل بع َد ذلك

اخلير من ش ٍّر؟ قال( :نعمُ ،دعاةٌ على أبواب جهنَّمَ ،من أجابهم إليها
ق َذفوه فيها) .قلت :يا رسو َل اهللِ ،صف ُهم لنا ،قال( :هم من ِجل َدتنا،
ويتكلَّمون بألسنتنا) .قلت :فما تأم ُرني إن أدر َكني ذلك؟ قال( :تَل َز ُم
جماع َة املسلمني وإما َم ُهم) .قلت :فإن لم ي ُكن لهم جماع ٌة وال إمام؟
قال( :فاعتَزِ ل َ
ض بأصل شجرة ،حتى يُدرِ َك َك
تلك الفِ َر َق كلَّها ،ولو أن تَ َع َّ
املوت وأنت على ذلك).
ُ

ُختصر يف أربعة أمور :داء ودواء ،ومريض وطبيب؛
إن ظاهرة التطرف ت َ

التوسط واالعتدال ،وال يكون إال
والدواء هو
فالداء هو التط ُّرف،
َّ
ُّ
َوف َق منهج أهل السنَّة واجلماعة .واملريض :هو املتط ِّرف ،والطبيب:
املوجه املر ِّبي على هدى خير اخللق س ِّيدنا محمد صلى اهلل
هو املعلِّم
ِّ
عليه وسلم.
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افتتاح موقع التحالف اإللكتروني الجديد

أطلق التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب موقعه اإللكتروني اجلديد للتحالف ،يف مطلع رمضان املبارك 1442هـ ( 13أبريل 2021م)،
منص َة تعريف بالتحالف ،ومجاالت عمله ،وأهدافه وإجنازاته ،وأخباره ونشاطاته ،بثالث لغات هي :العربية واإلجنليزية والفرنسية ،مع
ليكو َن َّ
إتاحة ِّ
االطالع على إصداراته الرئيسة( :مجلة التحالف) ،و(نشرة متحالفون) ،و(قراءة يف كتاب) ،و(تقارير َدولية).

َ
االحتفال بذكرى استقالل سيراليون ويوم الوحدة اليمنية

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بذكرى استقالل سيراليون ،وبيوم ال َوحدة اليمنية؛ وقد أقام مم ِّث ُل جمهورية سيراليون يف
احتفل
ً
التحالف يوم  27من أبريل 2021م ،احتفال بذكرى استقالل بالده الذي يوافق ذلك اليوم من عام 1961م ،بحضور األمني العام للتحالف ،والقائد
َ
ً
وتاريخها وتط ُّورها
عرضا تناول فيه جغرافي َة بالده
قدم ممث ُل سيراليون
العسكري ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،ومنسوبي التحالف .وبهذه املناسبة َّ
السياسي وأحوا َل س َّكانها.
ً
احتفال مبناسبة الذكرى  31ليوم ال َوحدة اليمنية ،وذلك يف  25من مايو 2021م .وقال العميد
هذا ،وأقام مم ِّثلو اجلمهورية اليمنية يف التحالف
الركن فايز صالح الغزالي ،يف كلمته بهذه املناسبة ،إنَّ يوم  22مايو 1990م الذي حتققت فيه الوحدة اليمنية بني شطري اليمن ،هو أغلى املناسبات
الوطنية على قلوب اليمنيني من حوف إلى اجلوف».
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نائب وزير الدفاع الماليزي يزور التحالف

زار معالي نائب وزير الدفاع مبملكة ماليزيا داتو سري /إكمال هشام عبد العزيز ،والوف ُد املرافق له ،مق َّر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
ني العام للتحالف /املكلَّف.
اإلرهاب بالرياض ،يف الثالث من مايو 2021م ،واستقبله اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،األم ُ
َّ
واطلع الوف ُد يف الزيارة على جهود التحالف يف مجال محاربة اإلرهاب ،وأشا َد بتلك اجلهود النبيلة ،وال س َّيما ما يبذله يف تنسيق أعمال الدول
الدوليني.
والسلم َّ
األعضاء يف مكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب ،ودعم األمن ِّ

مذكرة تعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث

َّ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره بالرياض مذ ِّكرةَ تعاون مشترك مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،يف
وقع
الثاني من يونيو 2021م؛ لتعزيز التعاون بني اجلان َبني يف مجاالت محاربة التطرف واإلرهاب.

ني العام ملركز امللك
ني العام للتحالف /املكلَّف ،واألستاذ تركي بن محمد الشويعر األم ُ
و َّقع املذ ِّكرة اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي األم ُ
فيصل .واستمع الشويعر والوف ُد املرافق له إلى شرح تفصيلي ألهداف التحالف ،ومبادراته ،ونشاطه يف تنسيق جهود الدول األعضاء حملاربة اإلرهاب.
وجا َل الوف ُد يف أرجاء مق ِّر التحالف؛ ملعرفة إداراته وأقسامه ،واألعمال املنوطة بها.
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ُ
َ
ألمانيا تحظر تنظيمين متطرفين

أعلنت احلكوم ُة األملانية يف اخلامس من مايو 2021م حظ َر َّ
منظمتني
متطرفتني ،إحداهما بتهمة متويل اإلرهاب ،والثانية ألنها منظمة
ميينية نازية.
وكتب املتح ِّدثُ باسم وِ زارة الداخلية األملانية على تويتر :تأ َّكد حظ ُر
الدولية» ومؤسساتها ،لتو ُّرطها يف متويل اإلرهاب
«منظمة أنصار َّ
عامل ًّيا ،حتت ستار التب ُّرعات واملساعدات اإلنسانية .و َد َهم أكث ُر من ألف
مباني ومكاتب تابع ًة للمنظمة يف عشر واليات أملانية.
ضابط شرطة
َ
الدولية» قد أ ُ ِّسست عام 2012مِ ،
ونش َطت يف
وكانت «منظم ُة أنصار َّ
قرابة خمسني دولة.
وأعلن وزي ُر الداخلية األملاني هورست زيهوفر حظ َر جماعة «الشعوب
والقبائل األملانية املتحدة» املرتبطة بحركة «مواطنو الرايخ» اليمينية
ترفض وجود جمهورية أملانيا االحتادية .وقال الوزير :إن
املتطرفة ،التي
ُ
الشرطة َد َه َمت منازل  21من أبرز أعضائها يف عشر واليات ،يف تكثيف
ُ
هجمات
حلملة
للسامية واألجانب ،يف إثر َ
تستهدف املنظمات املعادية َّ
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شنَّها مسلَّحون عنصريون أسف َرت عن سقوط قتلى .وقال زيهوفر يف
َ
التطرف اليميني ،والعنصرية ،ومعاداة السامية ،بال
بيانه :إننا نحارب
َهوادة ،حتى يف أوقات األزَمات.
وكانت أملانيا قد ك َّثفت مراقبتَها للجماعات اليمينية املتطرفة
واملتعاطفني معها ،بعدما أطلق مسلَّ ٌح عنصري النار على مقه َيني
بالقرب من فرانكفورت ،وقتل تسع َة أشخاص ،وعزَّزت وكال ُة املخابرات
الداخلية األسبوع املاضي مراقبتَها جلناح متطرف يف حزب «البديل من
أجل أملانيا» اليميني ،وقال رئيس الوكالة :إن التطرف اليميني بات أكب َر
تهديد للدميقراطية األملانية .ويأتي هذا اإلجراءُ بعد سلسلة اعتداءات
عنصرية يف أملانيا بلغت ثالث َة اعتداءات من هذا النوع يف عام واحد.
ومنعت أملانيا يف نهاية يناير املاضي 2021م الفر َع الوطني جلماعة
النازيني اجل ُدد «كومبات  »18التي أ ُ ِّسست يف بريطانيا ،وأوقفت 12
شخصا يُشت َبه بأنهم يُعِ ُّدون العتداءات على مسؤولني سياسيني،
ً
وطالبي جلوء ،ومسلمني.

هل تتالشى جماعة “بوكو حرام”
بعد مقتل زعيمها؟

بعض وكاالت األنباء ،أن زعيم
ورد يف تسجيل صوتي حصلت عليه
ُ
جماعة «بوكو حرام» اإلرهابية أبو بكر شيكاو املعروف باسم شيكاو،
بحسب ما كشف عنه تنظي ٌم إرهابي منافس ،هو فرع تنظيم
قد انتح َر،
َ
غربي إفريقيا « .»ISWAPوأوضح أبو مصعب البرناوي زعي ُم
داعش يف
ِّ
فجر نفسه بعبوة ناسفة بعد أن حاص َره
التنظيم املنافس ،أن شيكاو َّ
مقاتلو التنظيم يف غابة سامبيسا التي يختبئ فيها؛ وهي ُرقعة من الغابات
شرقي نيجيريا.
الكثيفة ذات األهمية اإلستراتيجية يف شمال
ِّ

ويف تسجيل مس َّرب باللغة الكانورية ،حصل عليه موقع «هومانغل»؛ وهو
موق ٌع إخباري محلِّي له صالت وثيقة باجلماعات املسلَّحة يف املنطقة،
ووكاالت مكافحة اإلرهاب .قال البرناوي ألتباعه :إن مقتل شيكاو جاء
استجاب ًة ألوامر أبي إبراهيم الهاشمي ال ُق َرشي ،زعيم تنظيم داعش
فضل أن يُها َن يف اآلخرة على أن يُها َن على يد َمن
اجلديد ،وأن شيكاو َّ
ففجر نفسه على الفور بعبوة ناسفة! وأضاف البرناوي يف
يف األرض؛ َّ
بيانه :إن شيكاو جنا ً
أول من الهجوم على غابة سامبيسا ،واستطا َع
مدة خمسة أيام ،وبعد العثور عليه رفض
االختباء من مقاتلي داعش َّ
ً
عرضا باالستسالم فانتحر.
وأ َّكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» األمريكية نب َأ مقتل شيكاوً ،
نقل عن
َ
غربي
جتسس يف
اعترضتها وكال ُة
مسؤولني ووسطاء ،ومكاملات هاتفية
ُّ
ِّ
إفريقيا ،ومذ ِّكرات استخبارات داخلية .أما صحيفة «نيويورك تاميز» فقد
عدت إعال َن مقتل شيكاو هذه املرة مختل ًفا عن املرات السابقة.
َّ

وكان تو َّلى أبو بكر شيكاو زعام َة جماعة «بوكو حرام» يف عام 2009م،
ومؤسسها السابق محمد يوسف ،يف أثناء اعتقاله
بعد مقتل زعيمها
ِّ
لدى الشرطة النيجيرية .وقد ُولد شيكاو يف والية «يوبي» القريبة من
حدود النيجر ،وتعلَّم يف «مايدوغوري» بوالية «بورنو» املجاورة ،حيث
مؤسس حركة «بوكو حرام» ،وبات ساع َده األمين.
لقي محمد يوسف
َ
َ
وما إن تسلَّم زعامة اجلماعة حتى ح َّول مسيرتها إلى مت ُّرد مسلَّح
ٍ
تفجيرات،
شرقي نيجيريا .ونفَّذت اجلماع ُة حتت إمرته،
اجتاح شمال
ِّ

وتهريب معتقلني من السجون يف أنحاء املنطقة .ومنذ
وعمليات خطف،
َ
أن تو َّلى القيادة يف عام 2009مُ ،قتل ما يزيد على  30ألف شخص،
ونزح أكث ُر من مليونني عن منازلهم .ويف عام 2014م اختطفَت اجلماع ُة
مئات الفتيات من مدرسة يف بلدة «تشيبوك» ،بوالية «بورنو» ،مما
ً
مجهول.
منهن
أحدث اهتما ًما عامل ًّيا واس ًعا ،وال يزال مصي ُر كثيرات
َّ

أي جهود للسالم مع احلكومة النيجيرية؛
وغال ًبا ما كان شيكاو يفسد َّ
فقد نُ ِسب إليه األم ُر باغتيال أحد أقارب يوسف الذي حاول بد َء حوار
مع الرئيس السابق «أولوسيغون أوباساجنو» يف عام 2011م ،وأبدى
شيكاو القلي َل من االهتمام بالتفاوض إال ما يتعلَّق باإلفراج عن الرهائن
الذين يختطفهم التنظي ُم مقابل فِ دًى.
ٍ
تنظيم
صالت مع احلركات اإلرهابية األخرى ،وال س َّيما
وأقام شيكاو
ِ
قدم لبوكو حرام املال
القاعدة وفرعه يف بالد املغرب اإلسالمي ،الذي َّ
لكن ال َعالقة اضطربت بينهم يف أواخر عام 2011م ،كما
والتدريبَّ ،
أصيبت َعالقة شيكاو بداعش باضطرابات ً
أيضا ،لم تلبث أن حت َّولت
إلى عداوة بعد إعالن إنشاء ( )ISWAPيف عام 2016م.

وتو َّقع مراقبون أن يؤ ِّد َي مقت ُل شيكاو إلى تأجيج الصراع بني اجلماعتني
غربي إفريقيا ،أو
اإلرهابيتني املتنافستني؛ بوكو حرام وفرع داعش يف
ِّ
أن ينض َّم مقاتلو شيكاو إلى القوات القتالية جلماعات متطرفة أخرى
خاصة بهم ،مما سيكون له
يف املنطقة ،أو أن يش ِّكلوا جماعة مسلَّحة
َّ
شرقي نيجيريا؛ ألنه قد يؤ ِّدي إلى مزيد من القتال
أث ٌر كارثي يف شمال
ِّ
بني اجلماعات املتنافسة ،ويصبح املدن ُّيون أشب َه بالرهائن يف القتال
الدائر بينها.

ني اللواء
ويف نيجيريا التي لم تؤ ِّكد نب َأ مقتل شيكاو رسم ًّيا ،أُعلِن تعي ُ
كريس موسى قائدًا جديدًا لعملية مكافحة اإلرهاب والتم ُّرد يف الشمال
الشرقي ،ضمن حركة تنقُّالت بني ض َّباط اجليش النيجيري ،تتماشى
ِّ
مع رؤية رئيس أركان اجليش ،وهي وجو ُد جيش محترف جاهز إلجناز
احملددة يف بيئة مشتركة.
املها ِّم
َّ
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اإلنفاق العسكري العالمي
يرتفع إلى قرابة  2تريليون دوالر عام 2020م

الدولي لبحوث السالم «»SIPRI
ذكر تقري ٌر جديد ملعهد ستوكهولم َّ
ارتفا َع إجمالي اإلنفاق العسكري العاملي إلى  1981مليار دوالر العام
الواليات املتحدة
املاضي ،بزيادة قدرها  %2.6عن عام 2019م .وكانت
ُ
والصني والهند وروسيا واململكة املتحدة أكب َر خمسة ُمنفقني يف عام
2020م ،فقد بلغت نفقاتهم م ًعا  %62من اإلنفاق العسكري العاملي.

وجاءت هذه الزيادةُ يف اإلنفاق العسكري العاملي يف عام تقلَّص فيه
النا ُ
جت احمللِّي اإلجمالي العاملي بنسبة %4.4؛ بسبب اآلثار االقتصادية
لوباء كورونا (كوفيد .)19 -وعلى الرغم من ارتفاع اإلنفاق العسكري
بعض الدول تخصيص جزءٍ من إنفاقها
على مستوى العالم ،أعادت
ُ
َّ
املخطط لالستجابة للوباء ،مثل تشيلي وكوريا اجلنوبية،
العسكري
صت دول أخرى ،مثل البرازيل وروسيا ،ميزانياتها العسكرية األولية
وقلَّ َ
لعام 2020م.

أما اإلنفا ُق العسكري األمريكي فبلغ  778مليار دوالر ،بزيادة قدرها
 %4.4عن عام 2019م ،مستحوذ ًة على  %39من إجمالي اإلنفاق
العسكري يف العالم ،وكان هذا العا ُم هو الثالثَ على التوالي من النم ِّو يف
اإلنفاق العسكري األمريكي ،بعد سبع سنوات من التخفيضات املستم َّرة.
معدل يف العالم ،فبلغ 252
وأما اإلنفاق العسكري للصني ،وهو ثاني أعلى َّ
ً
مواصل االرتفاع على مدار
مليار دوالر ،بزيادة قدرها  %76منذ 2011م،
 26عا ًما متتالية ،وهي أطو ُل سلسلة من الزيادات املستم َّرة يف العالم،
بحسب قاعدة بيانات اإلنفاق العسكري ملعهد ستوكهولم.
َ
وشهد جمي ُع أعضاء منظمة حلف شمال األطلسي «الناتو» ارتفا َع
أعبائهم العسكرية يف عام 2020م؛ فقد أنفق  12عض ًوا يف الناتو %2
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أو أكثر من ناجتهم احمللِّي اإلجمالي على جيوشهم ،مقارن ًة بـ  9أعضاء
يف عام 2019م ،وجتاوزت فرنسا التي حتت ُّل املرتبة الثامنة يف اإلنفاق
عامل ًّيا ،نسبة  %2ألول مرة منذ عام 2009م.
وزاد اإلنفا ُق العسكري الروسي بنسبة  %2.5يف عام 2020م ،ليصل
إلى  61.7مليار دوالر ،وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد هذا
النمو .ومع ذلك كان اإلنفا ُق العسكري الفعلي لروسيا يف عام 2020م
َّ
أقل بنسبة  %6.6من ميزانيتها العسكرية األولية.
خامس أكبر ُمنفق يف عام 2020م ،بإجمالي 59.2
وأصبحت بريطانيا
َ
مليار دوالر ،وزيادة  %2.9عن عام 2019م ،وانخفاض  %4.2عن عام
2011م .وزادت أملانيا إنفاقها العسكري بنسبة  %5.2إلى  52.8مليار
دوالر ،مما يجعلها ساب َع أكبر ُمنفق يف عام 2020م ،وهذه الزيادة بلغت
 %28مما كان عليه اإلنفاق عام 2011م.
وكانت الهند ( 72.9مليار دوالر) واليابان ( 49.1مليار دوالر) وكوريا
اجلنوبية ( 45.7مليار دوالر) وأستراليا ( 27.5مليار دوالر) أكب َر
املنفقني العسكريني يف مِ َ
نطقة آسيا وأوقيانوسيا بعد الصني ،فقد
زادت البلدا ُن األربعة إنفاقها العسكري بني عامي  2019و2020م.
وزاد اإلنفا ُق العسكري يف إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة %3.4
يف عام 2020م؛ ليص َل إلى  18.5مليار دوالر .وانخفض يف أمريكا
اجلنوبية بنسبة %2.1؛ ليص َل إلى  43.5مليار دوالر .وانخفض اإلنفا ُق
العسكري اإلجمالي لـ  11دول ًة يف الشرق بنسبة  %6.5ليص َل إلى 143
مليار دوالر.

اإلمارات تدعم قدراتها
في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

كشفت دول ُة اإلمارات العربية املتحدة عن رفع ق ُدراتها املتعلِّقة
بالتحقيق يف قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وأعلنت أنها ح َّققَت
إجنازًا كبي ًرا يف تسجيل البيانات املتعلِّقة باملستفيد احلقيقي ،من
شأنها رفع ق ُدرات األجهزة األمنية والشرطة للتحقيق يف قضايا غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،ورفع كفاءة مكافحة هذه القضايا إلى أفضل
املستويات العاملية.
وقال حامد الزعابي املدي ُر العام للمكتب التنفيذي ملكافحة غسل
مهمة أخرى إلى األمام تتخ ُذها
األموال ومتويل اإلرهاب« :هذه خطوةٌ َّ
اجلهات املعنية املختلفة ملواجهة
اإلمارات يف إطار اجلهود التي تبذلها
ُ
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وذلك بتسجيل البيانات املتعلِّقة
باملستفيد احلقيقي».

وأعلنت وِ زارةُ االقتصاد اإلماراتية إيقا َع مئة مخالفة ،بلغت قيمتها
اإلجمالية خمسة ماليني درهم « 1.3مليون دوالر» على منشآت من
قِ طاع األعمال واملهن غير املالي؛ لتخلُّفها عن التسجيل يف األنظمة
احلكومية املعت َمدة ملواجهة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب
والتنظيمات غير املشروعة.

ُ
املركزي مذكرةَ تفاهم مع البنك
مصرف اإلمارات
ويف سياق متصل و َّقع
ُّ
املركزي املصري يف  11يونيو 2021م؛ لتعزيز الرقابة املشتركة بينهما،
وتبادل املعلومات؛ لتسهيل أداء مها ِّمهما الرقابية ،وضمان االستقرار
املالي .وجرى االتفا ُق على التعاون يف مواجهة غسل األموال ومكافحة
متويل اإلرهاب ،بواسطة املؤسسات املالية املرخَّ صة اخلاضعة
إلشرافهما.

فرنسا تعلن انتهاء عملية “بارخان”
في منطقة الساحل
أعلن الرئيس إميانويل ماكرون يف العاشر من يونيو 2021م أن عملية
قوات بالده يف منطقة الساحل بغربي
مكافحة اإلرهاب التي تقوم بها
ُ
واملسماة عملية «بارخان» تقترب من نهايتها ،ومن املق َّرر أن
إفريقيا
َّ
تنض َّم ال َوحدة الفرنسية إلى قوة َدولية واسعة .وقال ماكرون يف مؤمتر
صحفي« :إن إنهاء عملية بارخان يأتي يف إطار حت ُّول عميق لالنتشار
العسكري الفرنسي يف املنطقة ،وإن احلكومة الفرنسية ِّ
تخطط لالهتمام
والدولية».
مبحاربة اإلرهاب يف الساحل ضمن الب َعثات األوروبية َّ
وأضاف« :سنقوم باالنسحاب بطريقة َّ
منظمة ،وسنُنهي جميع تفاصيل
عدة مئات من
خُ َّطة االنسحاب بحلول نهاية الشهر ،مع اإلبقاء على َّ
اخلاصة يف املنطقة»؛ لتكون الركيزة األولى ملكافحة اإلرهاب،
القوات
َّ
أما الركيزةُ الثانية فهي التعاون مع الشركاء .وأ َّكد ضرورةَ إجراء حوار

جا ٍّد بني دول مجموعة الساحل اخلمس( :تشاد ،ومالي ،وبوركينا فاسو،

والنيجر ،وموريتانيا) والشركاء األوروبيني.

ٍ
عسكرية يف شمالي مالي مناطق «تيساليت،
وتعتزم فرنسا مغادرةَ قواع َد

وكيدال ،ومتبكتو» لالهتمام بانتشارها على طريق «غاو وميناكا» ،أي

قرب ما يس َّمى منطقة «املثلث احلدودي» بني مالي والنيجر وبوركينا
َ
فاسو ،وكذلك يف نيامي عاصمة النيجر.
وأفصح محلِّلون سياسيون عن مخاوفهم من عودة اإلرهاب م َّرة أخرى
للضرب بقوة يف منطقة الساحل اإلفريقي ،عقب إعالن فرنسا تعلي َق
مهمة عملية «بارخان» ،التي تتو َّلى محارب َة اإلرهاب يف هذه املنطقة
َّ
املضطربة من العالم.

79

ِمنطقة غرب إفريقيا
“برميل بارود”
ً
خليطا
أضحت منطق ُة غرب إفريقيا أشب َه بـ «برميل بارود» يض ُّم
املتفجرة؛ تركيبة س َّكانية شبابية ،وفقر وبَطالة ،وصراعات
من املوا ِّد
ِّ
وتصحر متسارع .ويف ُغضون عشر سنوات
ِعرقية وق َبلية ،وحدود رِخوة،
ُّ
ٍ
مستويات قياسي ًة من نقص
سيتضاعف عد ُد س َّكان اإلقليم الذي يعاني
الغذاء أودت يف عام 2020م وح َده بحياة ُقرابة  6500شخص يف ثالث
دول فقط هي :بوركينا فاسو ،ومالي ،والنيجر .وبلغت أعدا ُد احملتاجني
نسمة،
إلى مساعدات إنسانية عاجلة يف العام نفسه نحو  13.4مليون َ
بنسبة  %20من عدد الس َّكان.
هذا الواق ُع املؤلم جعل للتنظيمات اإلرهابية بيئ ًة مواتية يف املنطقة،
وص ْوب ،فزاد األمر تعقيدًا ،وصارت املنطق ُة
ف ُهرعت إليها من ك ِّل َح َدب َ
من أكثر املناطق اضطرا ًبا يف القا َّرة اإلفريقية يف السنوات األخيرة؛ يف
ظ ِّل انتشار مجموعة كبيرة ومتن ِّوعة من التنظيمات اإلرهابية ،التي
تنقسم وتأتلف وتتنافس وتتحارب مخلِّف ًة وراءها آال ًفا من الضحايا.
فعلى سبيل املثال :قتلت جماع ُة بوكو حرام هناك أكث َر مما قتل تنظي ُم
وسج ل مرصد األمن النيجيري (NST
داعش اإلرهابي يف سوريا والعراق،
َّ
شخصا ،من يونيو 2011م إلى يونيو
 )2021أن اجلماعة قتلت 37530
ً
جهات أخرى ،والتي ال
سجلتها
ٌ
2018م أي :قراب َة ِضعف التقديرات التي َّ
وقدر مشرو ُع قاعدة بيانات النزاع
املدة نفسهاَّ ،
تتجاوز  20ألف قتيل يف َّ
شخصا.
املسلَّح ( )ACLEDوقو َع  3346حادثةُ ،قتل فيها 34261
ً
ويف عام 2019م نفَّذ تنظيم داعش أكب َر عملياته اإلرهابية يف إفريقيا،
فأوقعت ً 982
قتيل يف منطقة جنوبي الصحراء اإلفريقية وح َدهاَ ،وف َق
ِّ
املؤشر العاملي لإلرهاب يف نسخته األخيرة  .GTI 2020ونقل
ما كشفه
التنظيم مركز ِثقَله من منطقة الشرق األوسط إلى القا َّرة اإلفريقية،
فشهدت مِ نطقة الساحل عام 2019م زياد ًة يف القتل بنسبة  %67مقارن ًة

بالعام السابق ،وأ َّدى من ُّو اجلماعات املرتبطة بتنظيم داعش يف منطقة
الساحل إلى تصاعد وتيرة األعمال اإلرهابية يف بلدان املِنطقة ،التي
أصبح ثالثة منها بني الدول العشر التي شهدت تصاعدًا يف األعمال
بحسب املؤشر.
اإلرهابية،
َ
أما تنظي ُم القاعدة اإلرهابي فله يف املنطقة ثاني أقوى فروعه بعد حركة
الشباب يف الصومال ،وهو ما أسماه «جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني
 ،»JNIMالتي ك َّونها عام 2017م ب َدمج عدد من التنظيمات التابعة
له .ويُ َع ُّد تنظيم فرع داعش يف الصحراء الكبرى « ،»ISGSوما يس َّم ى
ً
نشاطا يف
«جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني» أكث َر اجلماعات اإلرهابية
هجماتهما ويسيطران على مناط َق شاسعة
املِنطقة ،فهما ين ِّفذان غالبي َة َ
من اإلقليم ،وميكنهما التص ُّرف مع إفالت نسبي من العقاب ،ويعبُران
هجمات يف بلدان املنطقة .ويهاجم تنظيم فرع داعش يف
احلدود لتنفيذ َ
غربي إفريقيا  ،ISWAPوبوكو حرام ًّ
كل من النيجر وتشاد من نيجيريا،
مب ٍ
الذ آمن.
حيث يتمتَّعان َ

ِ
وطب ًقا لتقرير مؤسسة ستراتفور األمنية؛ فإنه على الرغم من سنوات
الدعم العسكري الفرنسي يف جميع أنحاء املنطقة بعملية بارخان التي
بدأت يف أغسطس 2014م ،لم تتط َّور بع ُد آل َّية ُمجدية لتحسني الوضع
املتر ِّدي ِّ
باطراد يف املنطقة.

وما زالت القوةُ املشتركة ملجموعة اخلمس التي ك َّونتها فرنسا ،وهي
قوة إقليمية ملكافحة اإلرهاب تتألف من ُقرابة  4000جندي ،تعاني
ٍ
انتكاسات يف التمويل والعمليات؛ مما يجعلها غي َر ناجحة .وأعلن
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يف العاشر من يونيو املاضي إنهاء
ُ
ِّ
عملية بارخان ،وأن احلكومة الفرنسية تخطط لالهتمام مبحاربة
والدولية.
اإلرهابيني يف املنطقة ضمن الب َعثات األوروبية َّ
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