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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.
ِ
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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

ِّ
االتـجـار غـيـر الـمـشــروع فـي
الـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة
من روافد تمويل اإلرهاب

حسـني عبـد الحافظ

الصلة الوثيقة بتم ُّدد جماعات العنف واإلره ــاب
من الظواهر ذات ِّ
ِّ
واالتــار
السطو على تــراث الشعوب،
وانتشارها يف العالم ،ظاهرةُ َّ

مبصطلح املمتلكات
غير املشروع يف املمتلكات الثقافية .واملقصود ُ
الثقافية  ،Cultural propertyكما يف اتفاقية الهاي عام
«املمتلكات املنقولة أو الثابتة ،الديني منها أو
1954م هو:
ُ
الدنيوي ،التي تت َِّس ُم بأهمية كبرى للتراث الثقايف لدولة
ِّ
وتتضمن
بغض النظر عن أصلها ،أو مِ لك َّيتها».
مــا،
َّ
والنصب التَّذكارية ذات األهمية
املباني
األمثلة عليها:
ُ
َ
التاريخية ،أو الفنية ،أو املعمارية ،واملواق َع األثرية،
والتحف والقِ َطع الفنية ،واملخطوطات والوثائق.
ويشمل املصطلح أيـ ً
املخصصة
املباني
ـضــا
َّ
َ
حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة وعرضها،
عدة لوقايتها.
واخلزائن الـ ُم َّ

باحث وكاتب مصري ،معني بالدراسات األمنية واإلستراتيجية.
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مــنــاطــق وتـنظـيـمـات
تُصنَّف مِ َ
وشمالي
نطقة الشرق األوســط ،وال س َّيما سوريا والعراق،
ِّ
إفريقيا ،بوصفها املناط َق األكثر تخري ًبا ونه ًبا للممتلكات الثقافية ،إلى
وسط آسيا وشرق ِّيها ،ويف وسط القا َّرة اإلفريقية من
جانب مناط َق يف َ
شرق ِّيها إلى غرب ِّيها ،وبِقاع أخرى يف مناط َق متف ِّرقة يف العالم.

ومن أكثر التنظيمات اإلرهابية التي ارتبطت بعمل َّيات ِّ
االتــار غير
املشروع يف املمتلكات الثقافية ،تنظي ُم داعش اإلرهابي ،الذي أشار
أعده فري ٌق من الباحثني
إليه تقري ٌر صدر أخي ًرا عن األمم املتحدةَّ ،
واخلبراء ،مب ِّينًا أنه أكثر التنظيمات اإلرهابية نه ًبا للمواقع األثرية يف
ً
ِّ
واالتار غير
نشاطا يف عمليات التهريب
الوقت احلاضر ،وأنه األكث ُر
املشروع يف التحف والقِ طع األثرية التي تعود مِ لك َّيتها األصلية إلى ُك ٍّل
من سوريا والعراق.
ممنهجا
وبحسب التقرير ،فإن ما يقوم به تنظي ُم داعــش يُ َع ُّد نه ًبا
ً
َ
َّ
ات وآالت ثقيلة
معد ٌ
ومنظ ًما أكثر من أيِّ وقت مضى ،حيث تُستَخ َدم َّ
كاجل َّرافات ،يف زحزحة اآلثار من مواقعها؛ لنقلها إلى أماك َن أخرى،
استعدا ًدا لتصديرها .ويسمح التنظي ُم اإلرهابي للعصابات واللصوص
باملشاركة يف السرقة ،مقاب َل احلصول على جزءٍ كبير من األرباح .ومن
َّ
واملنظم للممتلكات الثقافية :أنه
األمثلة الدا َّلة على االستهداف املمن َهج
فو َر دخول أفراد التنظيم مدينة ال َّر َّقة السورية عام 2014م ،اجتهوا
تحف املدينة ،وج َّردوه من مئات القطع األثرية النفيسة ،وكذلك
إلى ُم َ
احلــال عند دخولهم إدلــب؛ إذ سرقوا ما يُقارب عشرةَ آالف قطعة
تحفها.
تاريخية من ُم َ
وكان «جان لوك مارتيناز» مدي ُر متحف اللوفر يف باريس ،ذكر يف تقرير
عن (حماية التراث يف حاالت النزاع املسلَّح) :أن ُ َ
الدم) -وهي
(تف َّ
وسرقت من مناطق الصرعات
التحف واملمتلكات الثقافية التي نُهبت ُ
والفوضى واحلروب؛ ِّ
لالتار بها -رمبا بلغت ما بني  15إلى  %20من
مصادر دخل تنظيم داعش اإلرهابي ،لتصب َح من أه ِّم مــوارد متويل
تنش ُ
اإلرهاب .وال َ
ط عمليات النهب للممتلكات الثقافية من قِ بَل داعش
امتدت إلى بعض مناطق النزاعات
يف سوريا والعراق وحسب؛ بل
َّ
األخرى ،بواسطة أذ ُرعه اخلبيثة ،أو اجلماعات املوالية له ،التي جت ُد
يف هذه املناطق بيئ ًة ِخصبة ملمارسة أنشطتها.
وينافس تنظي َم داعش يف ذلك تنظي ُم القاعدة ،الذي أُنشئ أ َّو ًل يف
أفغانستان ،ثم صــارت له أذر ٌع يف كثير من مناطق الشرق األوسط
يحصل على نسبة ليست بالقليلة من إيراداته املالية
وإفريقيا ،وهو
ُ
ِّ
واالتار يف املمتلكات الثقافية .وكان املتح ِّدثُ
بانتهاك املناطق األثرية،
السلطات النيجيرية
باسم احملكمة اجلنائية َّ
الدولية ،قد أعلن اعتقا َل ُّ
للمدع ِّو أحمد الفقيه املهدي (أبو تراب) ،وهو أح ُد كبار أعضاء جماعة
نسب
(أنصار الدِّين) املتطرفة ،ذات االرتباط الوثيق بتنظيم القاعدة ،ويُ َ
ارتكاب جرائ َم دامية يف مالي ومِ َ
نطقة البحيرات يف تشاد ،وكانت
إليها
ُ

هذه اجلماع ُة قد استولت على أكث َر من عشر منشآت تاريخية وثقافية
املهمة
يف هذه املناطق ،وسرقت عد ًدا من القطع األثرية ،واملخطوطات َّ
التي كانت محفوظ ًة يف مدينة متبكتو القدمية مبالي.
وكان موقع اجلمع َّية األمريكية للبحوث اخلارجية ،قد نشر يف مطلع
فبراير 2021م ،تقري ًرا عن (حالة التجارة غير املشروعة ونهب اآلثار
الليبية) ،اشتم َل على رصد الوضع فيما بني  2011و2020م ،وذكر أن
رواجا ،كانت ال ُعمالت املعدنية األثرية؛ لسهولة نقلها،
من أكثر القِ َطع
ً
وترويج بيعها ،إضاف ًة إلى التماثيل الصغيرة املسروقة من َمع َبد أرمتيس
يف قورنيا ،وقصر األعمدة الهلنستي يف برقة ،وأكثر من ثمانية آالف
ٍ
أقراط وجواه َر
والفضة والبرونز على هيئة
رصعة بالذهب
َّ
قطعة ُم َّ
ٍ
ضاربة يف أعماق التاريخ.
وأعمال نحت
تحفا مصراتة وبني الوليد للسرقة .وأشار التقري ُر
وكذلك تع َّرض ُم َ
إلى أربع جماعات إرهابية هي جماعة نصرة الدِّين ،وكتيبة املرابطني،
الصحراء الكبرى ،وكتائب حترير ماسينا؛ تقِ ُ
ف وراء هذه
وإمــارة َّ
العمليات ،وأنها ذات ِصلة فكرية قوية بتنظي َمي داعــش والقاعدة
اإلرهابيني ،وقواع ُد انطالقها مناط ُق جنوبية نائية ُمتاخمة ملالي.
في ِّ
ظل الــجائــحة
خلَّفت أزم ُة جائحة كورونا (كوفيد  ،)19آثا ًرا كبيرة أدخلت ُج َّل س َّكان
العالم يف حالة من ال ُعزلة والركود ،ما زالت آثا ُرها مستم َّرة إلى اآلن.
ُ
اخلاص
خفافيش الظالم فيها سو ًقا (خلف َّية) لزيادة نشاطهم
وقد وجد
ِّ
ِّ
باالتار يف املمتلكات الثقافية ،يف فضاء اإلنترنت .يقول «إرنستو أتون
راميريز» األمني العام املساعد للثقافة لدى اليونسكو« :لم يسبق أن ع َر َفت
والــرار اجلنائزية ،واملنحوتات والتماثيل ،واملخطوطات
الف َُسيفُساءِ ،
القدمية ،هذا القد َر من اجلاذبية؛ إذ أسهم اإلحلا ُح بطلبها يف تغذية
السوق غير الشرعية لألعمال الفنية والتحف األثرية عبر اإلنترنت،
نصات غال ًبا ما تتجاه ُل املصدر األصلي للقِ َطع».
بواسطة مِ َّ
وتقول «أنياس باردون» رئيسة حترير مجلة «رسالة اليونسكو» باإلنابة:
الصحية املرتبطة بوباء (كوفيد  )19من ِح َّدة الظاهرة،
«لقد زادت األزم ُة
ِّ
ففي أثناء ا َ
الدولي العامل ضمن مشروع
حل ْجر
الصحي الحظ الفري ُق َّ
ِّ
املتخصص يف تعقُّب الشبكات ال َّر ْقمية
بحوث األنثروبولوجيا التراثية،
ِّ
ِّ
لالتار بالقطع الفنية ،زيادةَ نشاط بيع القطع املسروقة عبر الشبكات
االجتماعية ،وال س َّيما تلك اآلتيةِ من الشرق األوسط وإفريقيا».

ُ
نشاط أكث َر من  120فري ًقا لبيع القِ َطع
ويف سبتمبر 2020مُ ،ر ِصد
التراثية عبر فيسبوك ،ويؤ ِّكد ذلك الصحفي بصحيفة نيويورك تاميز
«توم ماشبرغ» املتخصص يف القطع الفنية واآلثار املنهوبة واسترجاعها؛
ً
قائل« :لقد زادت اجلائح ُة من هذه التجارة غير املشروعة ،بدفعها
البائعني واملشترين نحو اإلنترنت ،بعد أن اكتشفوا أن انضمامهم إلى
بعض مجموعات فيسبوك غير اخلاضعة للرقابة ،يؤهِّ لهم إلى دخول
األسواق غير القانونية بسهولة ،وليس فيسبوك نقط َة البيع الوحيدة

5

تحليالت
عبر اإلنترنت ،فبي ُع التراث بطرق غير قانونية يجري ً
أيضا عبر طيف
واسع ومتن ِّوع من مواقع البيع باملزاد».

ومن العمليات التي ُر ِصدت أخي ًرا ،ما نشره أح ُد األشخاص مبدينة
درنــة الليبية ،ضمن سلسلة إعالنات لبيع متاثي َل يونانية ورومانية

ُسرِ َقت من املنطقة األثرية بضواحي املدينة ،إضاف ًة إلى متثال نصفي

اإلعالنات
تحف املدينة ،وقد تض َّمنت هذه
ُ
من ال ُّرخام ُســرِ ق من ُم َ
مختصة بتهريب
مقاط َع فيديو بُ َّثت لدى مجموعات على فيسبوك
َّ
ِّ
واالتار فيه ،ينتمي إليها ما بني  5000و 18000عضو ،وعبر
التراث
َ
َّ
تلك املجموعات ظل امله ِّربون واملتاجرون يعرضون ما لديهم من قِ طع

بعضهم لبعض نصائ َح بخصوص عمل َّيات احلفر وأدواته،
أثرية ،ويُقدِّم ُ
وكيفية إيجاد مشترين للقِ َطع التي ال تزال محفوظ ًة يف األرض .وظلُّوا

هكذا على مدى أسابيع ،قبل أن تتن َّب َه إدارة فيسبوك وتُغ ِل َق حساباتهم.

ٍ
َ
منشورات
عرضت مجموع ٌة سورية
وحدث أم ٌر ُمشابه لذلك ،حني
باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية ،تض ُّم قوائ َم لبعض ما لديها
دججني
من قِ َطع أثرية ،وبُ َّثت مقاط ُع تظهِ ر
اللصوص يف حماية أفراد ُم َّ
َ
باألسلحة .تقول «كاتي بول» املديرةُ املشاركة ملشروع (آثــار) لرصد

التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت
املوروث الثقايف امله َّرب« :إن مواقع
ُ
أوج َدت مشكلة كبيرة يف مجال ِّ
االتار غير املشروع يف اآلثار والت َُّحف،

رصا للتنظيمات املتط ِّرفة العنيفة
لقد زاد األمر سو ًءا حني أتاحت ُف ً
واجلماعات اإلجرامية للعمل على مرأى من اجلميع».

َ
التشريعات وحدها ال تكفي
ِّ
ٍ
واالتار غير املشروع
ني وطني ًة ملنع التنقيب
َسنَّت الدو ُل
تشريعات وقوان َ

يف اآلثار ،إال أنه يف األوقات التي تسو ُد فيها الفوضى ويتراجع األمن،
َ
تنشط هذه األعما ُل اإلجرامية عبر سلسلة من ال ُعمالء الفاسدين
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العابرين للحدود .من أجل ذلك كان من الضروري أال تكو َن املواجهة
وطني ًة فحسب ،أو حتى إقليمية ،وإمنا َدولي ًة أممية؛ بإبرام اتفاقيات
الدولي يف هذا املجال ،وتُ َع ُّد اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية
للتعاون َّ
السلم واحلــرب ،التي اعتُمِ َدت يف املؤمتر العام لليونسكو
يف أوقات ِّ
مختص بوضع التدابير التي يجب
نص قانوني َدولي
ٍّ
عام 1970م ،أ َّو َل ٍّ
اتخا ُذها حلظر استيراد املمتلكات الثقافية وتصديرها ونقلها ُ
بطرق
غير مشروعة.
ويف السنوات التالية ،أُدخل على االتفاقية التي تض ُّم حال ّيًا  140دولة،
ستجدات املتعلِّقة بهذه القضية
وإجراءات إضافية؛
مالح ُق
ٌ
َّ
َ
لتواكب املـ ُ
املشكلة َدول ّيًا .وأ ُ ِ
ني وخبرا َء ملساعدة
نشئت جلا ٌن وهيئات تض ُّم باحث َ
الدول على تطوير قوانينها الوطنية ،ووضع التدابير الوقائية ،والقيام
بح َمالت التوعية ،وتعزيز عمليات استرداد املمتلكات الثقافية التي
نُقِ لت ُ
بطرق غير مشروعة.
وال َّ
شك أن هذه االتفاقي َة التي ما زالت ساري ًة إلى اآلن ،قد حقَّقت
نتائ َج إيجابي ًة كثيرة ،إال أنها تظ ُّل غي َر كافية ،وال س َّيما مع ازدياد
شراسة عمليات النهب من قِ بَل التنظيمات واجلماعات اإلرهابية ،التي
ترى يف املمتلكات الثقافية مصد َر متويل ُمه ّمًا ألنشطتها اإلجرامية،
ـرق ووسائ َل جديدةٍ غير تقليدية؛ لبيع هذه
واجتاهها نحو اتِّباع طـ ٍ
املمتلكات عبر شبكة اإلنترنت ،وتقدمي إغــراءات للمشترين .ولذلك
األصوات املطالبة بوضع خُ طة عاملية ُمح َكمة بعيدة املدى ملواجهة
علَت
ُ
هذه الظاهرة على نحو أكث َر فاعلية.
وكان د .سالم بن محمد املالك املدير العام ملنظمة العالم اإلسالمي
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،قد أ َّكــد يف كلمته االفتتاحية
لندوة َدولية ُعقِ دت يف أكتوبر 2020م ،بعنوان «املمتلكات الثقافية يف
طالب بابتكار طرق جديدة لدعم
الدولي ُم
ُمفت َرق ُطرق» :أن املجتمع َّ
ٌ

الدولية وتطويرها؛ ملواجهة جرمية
التشريعات الوطنية واالتفاقيات َّ
ِّ
االتار غير املشروع يف املمتلكات الثقافية .وعلى الرغم من اجلهود
التي بُذِ لت يف هذا الشأن ،تظ ُّل اجلرائم املستهدِ فة للتراث يف ارتفاع،
وهي أح ُد أه ِّم مصادر متويل اإلرهاب ،ومرادفة لغَسل األموال ،وهي
ً
اخلاصة
أيضا التحدِّي األكبر الذي يواجه التشريعات واالتفاقيات
َّ
باحلفاظ على تراث الدول.
ُ
َّ
خطط المواجهة والردع
ً
فضل عن كون هذه الظاهرة ِ
خطر ًة ومد ِّمر ًة لتراث األمم؛ بل التراث
اإلنساني عمو ًما ،فإن ِّ
االتار باملمتلكات الثقافية أح ُد أكثر األبواب

اخللفية لتمويل التنظيمات اإلرهابية .وس ُّد هذا الباب أصبح مطل ًبا
ُمل ًِّحا أكثر من أي وقت مضى ،وال س َّيما بعد أن زادت هذه الظاهرة،
وأصبح لها سو ٌق رائجة عبر شبكات التواصل ومواقع اإلنترنت .ومن ثَ َّم
ورادعا من قِ َبل اجلهات املنوط بها حماي ُة
يجب أن يكو َن ر ُّد الفعل قو ًّيا
ً
الدولي .وإذا
هذه املمتلكات ،سواءٌ على املستوى الوطني أو اإلقليمي أو َّ
أساليب شتَّى لبيع هذه املمتلكات املج َّر ِم بي ُعها،
كان املتاجرون ينتهجون
َ
ناص من تطوير خُ طط املواجهة وال َّردع لتتض َّمن اآلتي:
فإنه ال َم َ
الدولية
 -1االتفاقيات َّ
الدولي تشجي ُع الدول التي لم تُصدِّق وتُق َّر ،حتى
ينبغي على املجتمع َّ
ِّ
الصلة باحلماية من االتار باملمتلكات الثقافية،
اآلن ،باالتفاقيات ذات ِّ
على سرعة االنضمام واإلقــرار بها ،ومن ذلك إقــرا ُر مبادئ اتفاقية
اخلاص بصيانة التراث.
(يونيدروا) املتعلِّقة بتوحيد القانون
ِّ
الصد واملنع
-2
ُّ
وذلك باتخاذ تدابي َر ُمجدية؛ ملنع نقل املمتلكات الثقافية ،وحتديث
اخلاصة باملمتلكات املفقودة أو املسروقة ،ومطالبة
قواعد البيانات
َّ

املؤسسات املعن َّية بــاملــزادات بتح ِّري املصدر احلقيقي للممتلكات
الثقافية بك ِّل شفافية ،مع سرعة اإلبالغ عن عمليات البيع املشتبَه بها،
إضاف ًة إلى ضرورة تشديد احلراسات على املواقع األثرية واملتاحف.
ُ
التعاضد والتعاون
-3
الدولية ،ويف مقدِّمتها
ينبغي تعزي ُز التعاون بني الوكاالت واملؤسسات َّ
َّ
واملنظمة العاملية للجمارك ،واإلنتربول ،ومجلس
اليونسكو ،واليونيدروا،
الدولي؛ لتطوير وسائل العمل املشترك ،لتكون أكث َر تأثي ًرا
املتاحف َّ
وجناحا يف مواجهة هذه الظاهرة ،والنظر يف االتفاقيات واإلجراءات
ً
اخلاصة بحماية املمتلكات الثقافية باستمرار؛ لتكون
(البرتوكوالت)
َّ
للمستجدات ،وعلى الدول إيجا ُد ما يكفي من مــوار َد إلنشاء
مواكب ًة
َّ
ُسلطات مركزية تُعنى بحماية املمتلكات الثقافية.
القدرات
 -4إذكاء الوعي ،وبناء ُ
التوسع يف نشر ثقافة احلفاظ على املمتلكات الثقافية ،على
من امله ِّم
ُّ
َ
يشارك يف ذلــك جمي ُع وسائل اإلعــام ذات التأثير يف التوعية
أن
الهادفة .ويتس ُق مع هذا النشاط االجتــاهُ نحو بناء الق ُدرات؛ وذلك
حتصر املمتلكات الثقافية ،وتوفير املساعدة الفنية
بوضع قوائ َم وطنية
ُ
َّ
املتخصص ملوظفي اجلمارك ،ودوائر مراقبة احلدود
بواسطة التدريب
ِّ
واملتاحف ،وموظفي الشرطة.
 -5التقنية احلديثة
ينبغي اتخا ُذ التدابير التقنية األكثر جدوى؛ ملواجهة ِّ
االتار باملمتلكات
الثقافية يف فضاء اإلنترنت ،وتعزيز التعاون بني القِ طاعني العام
واخلاص (مق ِّد َمي ِخ ْدمات اإلنترنت) ،وذلك لتعقُّب مواقع اإلنترنت
التي تُتاجر بهذه املمتلكات ،ونشر أفضل املمارسات املتعلِّقة مبواجهة
املتاجرين عبر الفضاء ال َّر ْقمي اإللكتروني.
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تأمالت

من وحي مشروع مبادرة
إعــادة التـأهيل واإلدمـاج
المجال النفسي في إعادة التأهيل
ِّ
واإلدماج للمتورطين في التطرف العنيف
الدكتور منصور بن سعيد القرني

بعضهم إلى أبع َد من ذلك ،فينفون
كثيرون هم الذين يعتقدون أن التطرف العنيف إمنا هو نتا ٌج فكري بالدرجة األولى ،ويذهب ُ
أسباب التطرف والدوافع إليه يف الفكر الديني فحسب؛
أي عوام َل أخرى يُحت َمل أن يكون لها أث ٌر يف التطرف العنيف ،ويحصرون
َّ
َ
ويترتَّب على ذلك القول :إن ممارسة إعادة التأهيل لفكر التطرف وسلوك العنف يجب حص ُرها يف البرامج الدينية ،وإذا ما دعت
الضرورةُ إلى برام َج أخرى فيجب أن تكو َن األولوية للبرامج الدينية يف ق ُدرات إعادة التأهيل واإلدماج ،انطال ًقا من أن مشكلة
التطرف والعنف يف أصلها مشكلة دينية ،سواءٌ أكانت نتيج َة الفهم اخلاطئ للنصوص الدينية ،أم كانت نتيج َة البرمجة الدينية التي
ِّ
ومنظروه جلذب املزيد من الشباب.
يقوم بها قادةُ االنحراف الفكري
ِّ
ومن ثم يُنسب إلى الدِّين ما ليس فيه من مق ِّومات الفكر املتطرف ،ومن املؤسف أن الزعم بأن الدِّين هو املغذي والداف ُع إلى التطرف
والعنف ،يجد صدًى كبي ًرا حتى عند بعض رجال الدِّين أنفسهم .لذلك يص ِّورون املشكلة على أنها دينية محضة ،وأن حلولها ينبغي
تتقدم البرام ُج الدينية غي َرها يف ق ُدرات التأهيل .ومع تف ُّهم وجهة النظر تلك ،والتسليم بأن املعاجلة
أن تكو َن من ذات املَنبَع ،بأن َّ
حظا واألكثر تأثي ًرا يف نفوس املتل ِّقني؛ بل األكثر تَرحا ًبا و َق ً
الدينية هي األوفر ًّ
بول لدى املسته َدفني أنفسهم.
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مهتم بقضايا التطرف وإعادة التأهيل واإلدماج  -المملكة العربية السعودية.
باحث
ٌّ

الجانب النفسي
قدم على ك ِّل برنامج
يؤ ِّكد الواقع أن اجلانب النفسي هو ما يجب أن يُ َّ
تأهيلي ،وأن يأخ َذ األولوي َة يف البرامج العلمية لق ُدرات إعادة التأهيل.
وهذا االعتقا ُد يستند إلى األثر األساسي للدوافع النفسية يف التطرف
املهمة ،سواءٌ كان استنتاجها من
والعنف ،وإلى املس ِّوغات أو الدالئل
َّ
األمني يف مساراته املختلفة ،أو من امليدان التأهيلي ،أو من
امليدان
ِّ
املشاهد.
الواقع
َ
ومن هنا فإن أولوي َة اجلانب النفسي يف ق ُدرات إعادة التأهيل واإلدماج،
تتأتَّى مبعرفةِ الدوافع النفسية التي دفعت املتو ِّرطني إلى حاضنة
ُ
يتصف بها املرتبطون
التطرف ،ومعرفةِ اخلصائص النفسية التي
ُ
نالحظ سلوك العنف املتطرف
بالتطرف والسلوك العنيف .ذلك أننا
كثي ًرا ما يقع بني أفراد يعيشون يف بيئة أسرية مستق َّرة ،وفيها العدي ُد
من األبناء ليسوا متطرفني ،فيتبادر إلى الذهن السؤال :ما الذي
يدف ُع بأحد أفراد األسرة إلى التطرف والعنف ،مع أن نظام أسرته
رافض لذلك؟ بل إن العنف قد ُيا َرس جتاه األسرة نفسها! نعم ،هناك
ٌ
رات أو مثيرات خارجية ،كالرفاق والزمالء ً
مثل ،لكن أليس بق َّي ُة
مؤ ِّث ٌ
ٍ
شخصيات
أفراد األسرة لديهم رفاق وزمالء؟ ما أريد قوله :إن هناك
مه َّيأ ًة نفس ًّيا لالنحراف أ ًّيا كان نوعه ،متى ما توافر الباعثُ أو املثير
واستجاب لها الدافع ،ومن هنا فإن اجلانب النفسي هو الب َّوابة التي
ي ِل ُج منها التطرف.
ومع أن الباعث الديني قد يبدو أعم َق أث ًرا ،وأسر َع يف الدفع نحو
االستجابة؛ جند أن هذه االستجاب ُة الفورية قد تكون صور ًة ضبابية
عند كثيرين ،مما يجعلهم يعتقدون أن الدِّين هو املسبب للتطرف،

اجلانب النفسي هو األكثر تأثي ًرا لدفع
وليس األمر كذلك عمل ًّيا ،وإمنا
ُ

األشخاص نحو االنحراف متى ما توافر الباعث.
أولوية واجبة

تقدم نشأت قناع ٌة من الواقع امليداني بأهم َّية التأهيل النفسي،
ومما َّ
َّ
وأنه اخلطوة التي ينبغي أن حتظى باألولوية والتقدمي على بق َّية البرامج
التأهيلية .وتتأ َّكد هذه األهمي ُة عند إدراك مم ِّيزات اجلانب النفسي

للتخصصات العلمية املختلفة ،التي
عن غيره من اجلوانب األخرى
ُّ

تستوجب استحضاره على رأس اجلوانب التأهيلية يف أثناء إعداد

لعدة أسباب ،منها:
وتصميم ق ُدرات إعادة التأهيل ،وذلك َّ

انحرافات الفكر املتطرف والسلوك
 )1أن بداية نشوء االنحرافات ،ومنها
ُ
العنيف ،نتيج ٌة للمزاوجة بني عاملني أساس َّيني ،هما :العوامل النفسية

(الدوافع) ،والعوامل املجتمعية (األسباب) ،ويندرج حتتهما كثي ٌر من
العوامل .ومن ثَم فإن اجلانب النفسي ركيزةٌ أساسية يف حصول التطرف

واإلرهاب ،وبوجوده يتحقَّق التطرف إذا ما توافر املثي ُر اخلارجي.

 )2أن التأهيــل النفســي يُتيــح َعالقــة تعاطــف ،وإن كانــت مِ َهنيــة ،لكنَّهــا
إنســانية االجتــاه ،يجــري فيهــا تبــاد ٌل تفاعلــي (تأثيــ ًرا ،وتأ ُّثــ ًرا) بــن

ِ
(املرشــد النفســي ،واملســته َدف) ،عنوانهــا
طــريف املعادلــة التأهيليــة
ِّ
املســاعدةُ واملســاندة حلــل املشــكلة النفســية للمســته َدف ،أو بنــاء

الثقــة التــي تُتيــح املجــال أمــام من ِّفــذي القــ ُدرات التأهيليــة مبختلِــف

تخصصاتهــم .ويدفــع نحــو املخ َرجــات الناجحــة كــو ُن مهــارات املؤهِّ ــل
ُّ
النفســي متنــح فرصـ َة تفجيــر العواطــف واالنفعــاالت ودغدغــة املشــاعر
لــدى املســته َدفني ،ممــا يجعلهــم أكثـ َر اطمئنا ًنــا و َقبـ ً
ـول لعميلــة التأهيــل؛

9

تأمالت
ألنهــم حينئـ ٍـذ يشــعرون بــأن هنــاك مــن يشــعر مبعاناتهــم النفســية ،وهــذا
مــا يتيــح فرص ـ َة التهيئــة النفســية ملــا يأتــي مــن برام ـ َج تأهيليــة.

األسرةُ املتماسكة واإليجابية توافرت عوام ُل جناح التأهيل االجتماعي،
ُ
تتصف بضعف التماسك األسري،
وهذا ما ال يتحقَّق يف املجتمعات التي

 )3أن اجلانب النفسي له أث ٌر مهمٌّ وفاعل يف تكوين سلوك اإلنسان
َ
ِ
سلوك اجلانحني
ورغباته عمو ًما ،وال س َّيما
واجتاهاته وتص ُّرفاته
َ
ورغباتهم
واملجرمني واملضطربني سلوك ًّيا واجتماع ًّيا ،ودوافعهم

الذي يكون وثي َق الصلة بالشخصية املسته َدفة ،على الرغم من أهمية

وحاجاتهم واجتاهاتهم واستجاباتهم ،ومن هؤالء ذوو االنحراف الفكري
اقتضت الضرورةُ
َ
والسلوك العنيف ،ومنهم نزالءُ دور التوقيف .ومن ثَ َّم
وتشخيصا
التأهيلية االعتماد ابتدا ًء على املسار النفسي؛ دراس ًة
ً
ً
وعالجا؛ بل وتهيئ ًة لألدوار التأهيلية األخرى.
وتأهيل
ً

 )4أن دراسة الشخصية اإلرهابية اإلجرامية والسلوك االنحرايف
من اجلانب النفسي ،هي البداي ُة احلقيقية لعالج السلوك االنحرايف
أو إعادة تأهيله؛ ألنها تكشف شخصي َة املسته َدفني أمام ممارسي
ق ُدرات التأهيل ،مما مي ِّكنهم من رسم خُ َّطة التأهيل (الديني ،النفسي،

مما يُضعف التأهيل االجتماعي .وليس األم ُر كذلك يف التأهيل النفسي
املساندة النفسية من احمليط األسري واالجتماعي.

 )7أن اجلانب النفسي مبدارسه املختلفة ،ووسائله (فنِّياته) املتعدِّدة،

املتخصصني النفسيني واملعاجلني
وأساليبه املتن ِّوعة ،ميارسه جمي ُع
ِّ
النفسيني ،يف جميع دول العالم ،على اختالف الدِّين واللغة واجلنسية
واجلنس ،وهذا ما لم يتحقَّق يف اجلوانب التأهيلية األخرى ،التي قد تختلفُ
بحسب اختالف الدِّين ،أو اللغة ،أو املجتمع ،أو اجلنس ،كلِّها أو ِ
بعضها.
َ

والتخصص الذي يدرس السلوك اإلنساني دراس ًة علمية
 )8أنه العلم
ُّ
ِّ
املنظمة له حتى
موضوعية ،بهدف فهم هذا السلوك ومعرفة القوانني

ميكن ضبطه والتن ُّبؤ بحدوثه َوف ًقا للمنهج العلمي ،وبواسطة (أبعاد
السلوك) وهي :البُعد احليوي (بيولوجي  -نفسي) أي األمراض

االجتماعي ...إلخ) املناسبة لهم جمي ًعا ،أو لك ِّل حالة على ِحدة .وهذا
االجتاهُ مينح موضوع التأهيل النفسي أهمي ًة أساسية يف تأهيل السلوك

النفسية التي منشؤها بيولوجي .والبُعد النفسي (نفسي  -نفسي) أي

املجتمع واستقراره.

 -نفسي) أي األمراض النفسية التي منشؤها اجتماعي.

اإلرهابي ،وال س َّيما أن سلوك اإلرهاب من أخطر أنواع التهديد ألمن

 )5أن اجلانب النفسي يف مجال تأهيل املنحرفني وذوي السلوك
العنيف ،تتطلَّبه الشخصي ُة املنحرفة ،وميكن أن يُكتفَى بهذا اجلانب يف

عمليات التأهيل .يف حني من غير املتو َّقع أن يكو َن غير هذا اجلانب
التخصصات األخرى كاف ًيا يف ذاته لتأهيل ك ِّل سلوك منحرف .على
من
ُّ

اجلانب الديني على أهم َّيته ،فقد يكون إيجاب ًّيا
سبيل املثال :لو أخذنا
َ

يف كثير من حاالت التطرف ،لكن ليس األمر كذلك لدى بعض حاالت
ني تطرفها على بعض الدوافع النفسية،
التطرف األخرى ،كتلك التي بُ َ
السواء النفسي،
التي ما إن تت َّم دراستُها وتأهيلها نفس ًّيا ،حتى تبل َغ َّ

واالستبصار الذاتي ،مع العدول عن التطرف والسلوك العنيف.

النفسي هو العام ُل املشترك يف عمليات التأهيل لذوي
 )6أن اجلانب
َّ
السلوك العنيف يف جميع دول العالم ،وبك ِّل تقنياته ونظرياته وأساليبه،

بصرف النظر عن بواعث التطرف املجتمعية ،ومنها الدينية .فإذا ما
َ
التطرف والسلوك العنيف ذا البواعث الدينية ،على الرغم من
أخذنا

لتبي أنه مختلف عن التطرف والسلوك
قوة التأهيل الديني وأهميتهَّ ،

العنيف ذي البواعث غير الدينية ،واألمر كذلك يف حالة من تختلف

األمراض النفسية التي منشؤها نفسي .والبُعد االجتماعي (اجتماعي
والتخصص الذي تتناول نظرياتُه النفسية أهمي َة التكوين
 )9أنه العلم
ُّ

النفسي لإلنسان ،ودراسة الشخصية اإلجرامية ،واجلوانب املرتبطة

مبك ِّوناتها األساسية ،ومن ِّوها وتط ُّورها ،ومحدِّداتها البيئية والوراثية،
وما تشتم ُل عليه من عوام َل تتم َّثل يف :تاريخ الشخصية اإلرهابية منذ

املكتسبة
الوالدة ،وأساليب التنشئة االجتماعية ،ومجموع اخلبرات
َ
واملؤ ِّثرة يف تكوين الشخصية .ودراسة العوامل الداخلية ،ومنها :مجموع

ذات تأثير يف طباعه
الصفات التي يولد بها
الشخص اإلرهابي ،وهي ُ
ُ
وعالقته باآلخرين ،إضاف ًة إلى دراسة املؤ ِّثرات اخلارجية،
وسلوكه َ

وتشمل مجمو َع املثيرات البيئية التي يستقبلها الفرد ،ويستجيب
لها ،وتؤ ِّثر يف سلوكه .وهذه العوام ُل الثالثة مت ِّثل اجلانب النفسي

واالجتماعي يف تكوين شخصية اإلرهابي.

والتخصص الذي يهت ُّم بدراسة السلوك اإلجرامي
 )10أنه العلم
ُّ
للمسته َدفني ،من حيثُ دواف ُعهم الشعورية والالشعورية وأسبابها،
مما يساعد على فهم شخصياتهم أو شخصية املجرم ،لوضع ا ُ
خل َّطة
خطوات
العالجية املناسبة ،نفسي ًة كانت أو فكرية (دينية) ،لكي تت َّم
ُ
إعادة التأهيل دون عقَبات تقلِّل من جناحها .ويساعد ً
أيضا على

فيه قوةُ التأهيل الديني باختالف تن ُّوع ديانة املجتمع (مسلم وغير
مسلم) ،وكذلك باختالف الديانات التي يعتنقها املنحرفون فكر ًّيا .وهذا
التخصص النفسي .وإذا
بخالف ما هو متواف ٌر يف التأهيل املستند إلى
ُّ

حتديد أساليب العقاب املناسبة ،التي تؤ ِّدي إلى إصالح املسته َدفني
أو املجرمني ،وتُسهم يف وضع املهارات املعزِّزة لعدم عودتهم إلى

لتبي أن أه َّم
التأهيلية والعالجية مع الوسائل (الفنِّيات) النفسيةَّ ،
عوامل جناح اجلانب االجتماعي هو البناء األسري ،أي متى ما توافرت

يعج ُز بعضهم عن جتاوزه ،وعن التك ُّيف النفسي
االجتماعي الذي قد ِ
مع وضعهم اجلديد الذي مي ِّكنهم من الدمج االجتماعي.

ما أخذنا اجلانب التأهيلي االجتماعي الذي تتشابه وسائله (فنِّياته)
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دوافع الوصم
اجلرمية مرة أخرى ،حتت أي ضغط أو دوافع ،وال س َّيما
ِ

والتخصص األكثر مساعد ًة للفرد يف التربية الذاتية
 )11أنه العلم
ُّ

وأساليب تنميتها ،وفنِّ إدارة الذات واكتشافها وتطويرها ،واكتشاف

كي ميتلكوا القدرةَ على السيطرة على النزوع العدواني وتغييرها
باالنفعاالت اإليجابية.

ذات اآلخر ،ودراسة الظروف والعوامل املوضوعية التي ته ِّيئ للجرمية

3.مساعدة املسته َدفني على احترام ذواتهم وتطويرها ،حتى يتم َّكنوا
من تكوين الفكرة اإليجابية عنها ،والتخلُّص من دواعي احتقارها،

س العلمية ملعاجلة ذوي السلوك
 )12أنه العلم الذي يدرس
األس َ
ُ
مدة عقوبتهم،
املنحرف ،ومعاملتهم منذ القبض عليهم إلى انتهاء َّ

4.تنمية مهارات التواصل والتفاعل اجل ِّيد لدى املسته َدفني مع
البيئة احمليطة ،ومن ذلك تعلُّم فنون اإلنصات واحلوار وتق ُّبل

ومحصنني من العودة إلى السلوك املنحرف.
االجتماعية،
َّ

5.حتقيق مست ًوى مناسب من التوا ُفق النفسي لدى املسته َدفني،
حتى يستطيعوا جتاو َز املشكالت والتحدِّيات التي قد تواج ُههم

وتدفع إليها ،وتعديل تلك الظروف قد َر املستطاع مبا يساعد على
إصالح حالة املنحرف.

وإصالحهم ليعودوا إلى املجتمع أفرا ًدا منتجني ومشاركني يف التنمية

 )13أنه العلم الذي ينظر إلى أن دراسة الشخصية اإلرهابية اإلجرامية

والسلوك املنحرف من وجهة نفسية ،وهي البداية احلقيقية إلعادة

تأهيل السلوك املنحرف .وإن موضوع التأهيل النفسي من أه ِّم املواضيع
أساس يف تأهيل السلوك
التي ميكن أن تُتناو َل يف الوقت احلاضر ،فهي
ٌ
اإلرهابي؛ ِلا لهذا السلوك من خطر يهدِّد أم َن املجتمع واستقراره.

 )14أن النظرة العلمية لتِقن َّيات التأهيل وإعادة التأهيل لالنحراف ،تنطلق

من الرؤية النفسية ،وتستند إلى نظرياته يف تعديل السلوك املنحرف.

ُ
ِ
املهارات النفسي َة للمسته َدفني،
يكشف
 )15أن التأهيل النفسي
وتبصرهم بذواتهم
التي متنحهم الثق َة بالنفس واالعتماد عليها،
ِّ
وق ُدراتهم التي ال يدركونها؛ ليتم َّكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة
اآلن َّية واملستقبلية.

النفسي يحظى باهتمام َدولي ،وهو األقد ُر على
 )16أن التأهيل
َّ
التخصص األكثر تب ِّن ًيا
تشخيص اجلوانب واخلصائص النفسية ،وهو
ُّ
الدولية التأهيلية ،إضافة إلى أن «تكنيكات»
من قِ َبل املؤسسات واملراكز َّ

التأهيل تعتمد على علم النفس ونظرياته يف تعديل السلوك.

 )17أن إجراء الدراسات البحثية من وجهة علم النفس ،أقد ُر على
حتديد معالم الشخصية النفسية امله َّيأة للتطرف ،ومعرفة االضطرابات

والدوافع النفسية التي تؤ ِّدي إلى االنحراف الفكري ،أو الدوافع نحو

العودة إلى التطرف العنيف.

أهداف التأهيل النفسي
التخصص النفسي الريادةَ يف إعادة التأهيل
ك ُّل من تلك املعطيات تعطي
ُّ

واإلدماج للمتو ِّرطني يف التطرف العنيف ،وال س َّيما إذا ما أدركنا أن
يهد ُف إلى اآلتي:
تأهيل هذه الفئة نفس ًّيا ِ
1.منح املسته َدفني فرص َة القدرة على فهم أنفسهم وانفعاالتهم
ودوافعهم ،ليتم َّكنوا من االستبصار بحاجاتهم واجتاهاتهم ،وفهم
الظروف احمليطة بهم؛ للدفع بها يف االجتاه الصحيح.

2.العمل على تنمية مهارات الضبط االنفعالي لدى املسته َدفني؛

أو التقليل من شأنها ،أو االستمرار يف َجلدها.

الطرف اآلخر.

عندما يعودون إلى مجتمعاتهم بعد إطالق َسراحهم من السجون

أو مراكز التأهيل.

6.إكساب املسته َدفني املهارات التي تُسهم يف اندماجهم يف املجتمع،
وحتصينهم نفس ًّيا من املؤ ِّثرات التي قد تدف ُعهم نحو العودة إلى
السلوك العنيف م َّرة أخرى.

7.تعديل أفكار املسته َدفني السلبية ،التي تدفع بهم نحو اإلحباط،
وتغيير نظرتهم (السوداوية) للحياة ،بأفكار إيجابية تدفع نحو

التفاؤل والعيش بسالم.

صل ًبا أمام املؤ ِّثرات اخلارجية التي
8.بناء نفوس املسته َدفني بنا ًء ُ
تسيطر على االنفعاالت والعواطف ،مينحهم القدرةَ على االتزان
والتح ُّكم يف العواطف واالنفعاالت ،ويدفع باجتاه القرار الصحيح،
واجتناب االجنرار إلى القرارات العاطفية التي ال تخضع للتح ُّكم
العقلي والتفكير السليم.

ٍ
ومقاييس نفسية ،تساعد
اختبارات
9.تطبيق ما ُيليه املوقف من
َ
على تشخيص احلاالت املسته َدفة؛ الستقراء شخصياتهم ،ووضع
اخلطة املناسبة للتعامل معهم ،مبا يناسب طبيع َة كل شخص
منهم ،من حيثُ ما َّدةُ التأهيل ووسائلها.

	10.معرفة الدوافع النفسية إلى االنحراف الفكري والسلوك العنيف،
بواسطة الدراسات والبحوث التطبيقية التي يجب إجراؤها على

توصل إلى التشخيص احلقيقي الدقيق الذي
املسته َدفني ،حتى يُ َّ

يحدِّد الدواف َع وبواعثها ،ووضع اخلطط العالجية التي تهت ُّم
عالجا وحتصينًا ،وبغيرها وقاي ًة وتبصي ًرا.
باحلاالت القائمة،
ً
وألن املجال ال يتسع لإلسهاب أكث َر يف احلديث عن األثر امله ِّم لعلم
ومختصيه؛ يف إعادة التأهيل واإلدماج
النفس بنظرياته ووسائله
ِّ
للمتو ِّرطني يف التطرف العنيف ،واآلثار اإليجابية له يف املسته َدفني من
هذه الفئة بالبرامج النفسية ،فقد اختصرنا بقدر اإلمكان ،وكما قيل
ميا« :يكفي من القِ الدة ما أحاط بال ُعنُق» .واهلل املو ِّفق.
قد ً
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االضطهاد
االجتماعي
للمسلمين
في األرجنتين
كارولينا إسبينوسا روبيانو

َ
نحو كاف ،ولم يتناول
لم
حتظ ظاهرةُ الهجرة عبر األجيال باهتمام الدراسات والبحوث على ٍ
أرتــا َل املهاجرين إال قلي ٌل من الكتَّاب ،بالرغم مما للهجرة من أهمية كبيرة يف فهم عمليات
التغ ُّير االجتماعي والثقايف ،ليس يف الدول التي تستوعب هؤالء املهاجرين فحسب؛ ولكن يف
أيضا .وكذلك ما يتعلَّق بوضع السياسات التقييدية وا ُ
الدول الطاردة لهم ً
خل َطط اإلعالمية
بشأن مكافحة اإلرهاب ،التي تنتهك حقو َق اإلنسان يف كثير من األحيان ،وتُلحق الضرر واألذى
باملهاجرين ،وتنعتُهم بالوصمة االجتماعية والعار ،بدواف َع وطنية ودينية.

ية بد را سةأ سبابالهجرةاإلنسانيةونتائجها  -جامعة سان ما رت نالو طنية با أل رجنت ني.
باحثة كولومبية يف علماإلنسانواالجتما عَ ،معنَّ
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َ
األخوان سالومون
تتناول هذه املقال ُة بالتحليل ،كيف تط َّورت عملي ُة البناء الن َمطي
االجتماعي واإلعالمي ملصطلح (إرهابي) ،والدوافع النفسية

واالجتماعية للمحاوالت املستم َّرة لإلعالم الغربي عمو ًما ،واألرجنتيني

نحو خاص؛ للربط بني العنف واإلرهاب من جهة ،والعرب
على ٍ
واملسلمني من جهة أخرى ،وذلك بتت ُّبع ِّ
خط الهجرة بني األجيال ،وقض َّية
َ
األخوين (سالومون) ،الل َذين ينتميان إلى اجليل اخلامس من املهاجرين

العرب إلى األرجنتني ،فقد أوجدت قض َّية التغيير االجتماعي والثقايف

من ناحية ،وعدم حيادية وسائل اإلعالم وإنصافها من ناحية أخرى،
حال ًة من الهلع يف املجتمع األرجنتيني ،من ك ِّل ما هو إسالمي وعربي؛

بل جتاوز األم ُر ذلك إلى وصف ك ِّل مسافر من املجتمعات اإلسالمية
والعربية بأنه «إرهابي».
يف نوفمبر من عام 2018م ،ويف أثناء التحضير لقِ َّمة مجموعة
العشرين يف بوينس آيرس ،التي عقدت يف شهر ديسمبر من العام
القبض على األخوين كيفن سالومون
نفسه ،ألقت الشرط ُة األرجنتينية
َ

( 23سنة) وأليكس سالومون ( 26سنة) يف عملية أطلقتها احلكوم ُة
ملكافحة اإلرهاب؛ إذ َد َه َمت منزل األسرة؛ بح ًثا عن أسلحة وأد َّلة تُثبت

َعالقتهما املزعومة بحزب اهلل اإلرهابي .ورأى املجتم ُع األرجنتيني أن
عناية وسائل اإلعالم بإبراز تفاصيل عملية االعتقال يؤ ِّكد أن براث َن

اإلرهاب ال تزال حاضرة ،وأن مخالب اإلرهابيني ميكن أن َ
تنش َب يف أي
السفارة اإلسرائيلية عام 1992م،
وقتُ ،مستذك ًرا حادثَي الهجوم على ِّ
وتفجير مق ِّر الرابطة األرجنتينية اإلسرائيلية املشتركة عام 1994م؛
إذ يُشير ذلك إلى أن اإلرهاب كام ٌن وينتظر اللحظة املناسب َة لتنفيذ
عمل َّياته التخريبية بنجاح.

َ
األخوين سالومون يف أرجاء البالد ،ونفثَت سموم
وقد د َّوت قضي ُة
الكراهية يف وسائل اإلعالم املتح ِّيزة والكارهة للمسلمني والعرب،
ٍ
روايات مسموم ًة؛ إلنتاج صورة منطية تؤ ِّكد أن املسلمني
مستخدم ًة
متعصبون متشدِّدون ،يُعادون املصالح الوطنية والغربية؛ سع ًيا لترجمة
ِّ
العقاب اجلماعي ،والتعميم
هذا املنطق اخلطابي ،إلى ممارسات تس ِّوغ
َ
ُ
الشامل للعرب واملسلمني دون استثناء! وأضحت املراقبة املستم َّرة ملن
كابوسا يالحقهم يف الليل والنهار؛ إذ يتع َّرضون
لديهم حضو ٌر إعالمي،
ً
للمضايقات ملج َّرد أنهم من الشباب املسلم ،أما التر ُّدد إلى دول الشرق
سبب ٍ
كاف لالشتباه بأصحابه ،و َكيل االتهامات لهم.
األوسط فهو
ٌ

ُّ
التصورات النظرية
ميكن تت ُّبع آثار الهجرة من جيل إلى جيل عبر الدراسات والبحوث؛
تعص ُ
ِ
عات التي قد ِ
لفهم التص ُّد ِ
ومحاوالت تخفيف
ف باملجتمعات،
الفوارق بني الضيف واملـُضيف ،يف ٍ
بالد جمعت بني مختلِف األعراق
واألديان واألطياف االجتماعية .ومن هذه الدراساتُ ،عنيَت دراستان
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بإرهاصات الهجرة ،وأبرزتا عملي َة التقسيم االجتماعي ألجيال
املهاجرين ،ورسمتا التص ُّورات املختلفة ألساليب التك ُّيف أو التكامل
االجتماعي عب َر األجيال.

وميكن رؤي ُة هذا االندماج بصور شتَّى ،فعلى سبيل املثال :اهت َّم الباحثُ
«وتشو» عام 1992م بأمناط التك ُّيف التي أظهرها املهاجرون وأوال ُدهم
وأحفادهم ،والتي تتم َّيز باملرونة واالنصهار يف املجتمع؛ وقد وصفَها
بعملية التمازج الثقايف االنتقائي ،مثل :تعلُّم لغة البلد املـُضيف ،مع
االحتفاظ بلغة اآلباء وثقافتهم .ويذكر الباحثُ «ووترز» عام 2002م:
َّ
يتخطى احلدود الوطنية ،ويُعنى
أن من اإلسهامات النظرية األخرى ،ما
بالروابط االقتصادية والسياسية والدينية مع بلدانهم األصلية يف أثناء
عملهم يف البلدان التي استضافتهم واستقبلتهم على أنهم مهاجرون.
وبهذا يتَّجه االهتما ُم إلى املمارسات املرتبطة بأصولهم ،وبالبلدان
التي جاؤوا منها ،والتي ال تزال باقي ًة يف عقولهم وقلوبهم وتص ُّرفاتهم،
وضمن نطاق األسرة.
َّ
ولعل السؤال الذي يب ُرز هنا هو :ما الظواه ُر االجتماعية التي ُت ِّرض
على التفريق بني الس َّكان األصليني يف البالد واملهاجرين؟ فعلى الرغم
من أن املجتمع األرجنتيني ميتاز بثقافة واحدة ،جند أفكا ًرا عنصرية
تفسر تن ُّوع األصول االجتماعية ،وتُغ ِّذي مفهوم األجنبي والغريب،
ظلَّت ِّ
وإسقاطها على ٍ
فئات دون غيرها ،وال س َّيما أولئك الذين ال ينحدرون
من أصول أوروبية.

إنتاج الوصم
أجرت الباحث ُة «ليليانا بيرتوني» عام 1994م دراس ًة حتليلية بشأن
وتوصلت نتائ ُج البحث
الصحف األرجنتينية،
َّ
متثيل (األتراك) يف ُّ
إلى ارتفاع نسبة الصفات السلبية جتاههم؛ مما س َّبب وجو َد صورة
ذهنية سلبية عن األتراك عمو ًما يف املجتمع األرجنتيني .وأ َّدى إبراز
ٍ
قرارات
وسائل اإلعالم الصورةَ النمطية السلبية لألتراك؛ إلى اتخاذ
سياسية تق ِّيد دخو َل القادمني من الشرق األوسط ،وذوي األصول
اإلسالمية والعربية.
ومع هذا ال َعداء الصريح للمهاجرين من الشرق األوسط ،فإن اجلالية
العربية اليوم هي ثالثُ أكبر اجلاليات املهاجرة إلى األرجنتني ،بعد
ِّ
متعصبة
بغض النظر عن الفكرة التي ال تزال
اإليطاليني واإلسبان،
ِّ
على مدار سنوات طويلة ،وترى أن املواطنني من هذا األصل ُغرباء.
أما َ
األخوان سالومون ،فإن الوص َم االجتماعي ونعتَهما بكلمات ذات
ٍ
خاصةَ ،شمِ َل ً
بح َّجة الوقاية؛ تسمح
أيضا فرض
إجراءات عقابية ُ
َدالالت َّ
بعزل (املواطنني الصاحلني) عن (املواطنني الفاسدين) ،وبهذا يص ُعب
ردع َ
جشع وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية ،وكبح ممارساتها
االستفزازية ،ويصبح من املستحيل التحلِّي بضبط النفس واإلنصاف.
ويستند نظا ُم العقوبات الوقائية إلى اخلطر املستم ِّر والوشيك الذي
يهدِّد أمن املجتمع.
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ُّ
العدو الداخلي
سمى باحلرب على
ثَ َّمة سم ٌة أخرى لهذا املوضوع ،وهي إشعال ما يُ َّ
اإلرهاب ،ومحاولة إيجاد عد ٍّو داخلي يتم َّثل يف املهاجرين من أصول
عربية وإسالمية ،وربطه بأطراف خارجية مؤ ِّثرة ،وإثارة الرأي العام
ني تسمح باتخاذ إجراءات قمعية ،وعدم
وتخويفه منه؛ بهدف وضع قوان َ
ً
فضل عن تشديد اإلجراءات التي
إدماج املهاجرين ثقاف ّيًا واجتماع ّيًا،
تسمح بدخولهم إلى البالد ،وحتويل احلدود إلى ثُ ْك ٍ
نات عسكرية؛
بح َّجة
للضغط على ك ِّل قادم من ذوي األصول اإلسالمية والعربيةُ ،
الدولية بأن
مكافحة اإلرهاب .وقد سمحت هذه
ُ
اخلطابات للقوى َّ
تفرض على الدول (الطرفية) مثل األرجنتني ،اتخا َذ مزيد من القيود،
َ
ِّ
بغض النظر عن أهم َّيتها احمللِّية.
إن اإلحلاح والضعف لدى املواطنني يف مواجهة عد ٍّو عاملي؛ ال َّ
شك أنه
يؤ ِّثر يف تفسير احلقائق وطريقة سردها .ويف القضية املعروضة ،جند
أن اقتناء أسلحة صيد ،أو ُسترة عسكرية ،والرحالت إلى تركيا ،أو
أسباب كافية التهام أصحابها
اإلمارات العربية املتحدة ،أو لبنان ،هي
ٌ
باإلرهاب ،وقد قضى َ
األخوان سالومون اثنني وعشرين يو ًما يف غياهب
السجن ،وتع َّرضا ملعاملة س ِّيئة ،وأ ُ ِ
رغما على الكشف عن وج َهيهما،
ِّ
خاصة .وقد
والتعريف باس َميهما ،ومكان إقامتهما ،واإلدالء بتفاصي َل
َّ
َ
التقطت وسائل اإلعالم املتح ِّيزة َّ
كل تلك التفاصيل لتر ِّد َدها صبا َح
مسا َء يف قنواتها املختلفة؛ مما خلَّف آثا ًرا سلبية ،ظلَّت تُالحق األخوين
مدة طويلة.
َّ

حصال على البراءة فيما بعد ،بقي اسماهما على مواقع
ومع أنهما َ
َ
مرتبطني باإلرهاب؛ مما
التواصل االجتماعي ،وصفَحات اإلنترنت،
ُ
ص َحفية عام
دعا كيفن سالومون إلى التعبير عن غضبه يف مقابلة َ
ً
قائل« :نشرت الدولة أسما َءنا وصو َرنا يف وسائل اإلعالم،
2019م،
َدت دراستي
وجرى نعتُنا بلقب إرهابيني ،لقد عاملونا معامل ًة س ِّيئة ،وفق ُّ
شعرت باحلزن والغضب؛ ألن
أي شركة ،لقد
ُ
ووظيفتي! لن توظفَني ُّ
بلدي فع َل بي هذا».
ُ
الوصم االجتماعي
يرسخ على مدى السنوات،
وعلى هذا ،فإن الوص َم االجتماعي
َ
ٍ
فئات دون
بصفته إر ًثا ينتقل من جيل إلى جيل ،ويستشري بني
غيرها .و َوفق هذا املنطق ذهب الباحثُ «زافاروني» عام 2011م إلى
أن مكافحة اإلرهاب أصبحت مذه ًبا يُضفي الشرعية على هذه
اخلطابات واإلجراءات ،ويدعم (عل َم اجلرمية اإلعالمي) بوصفه بنا ًء
اجتماع ّيًا للواقع.
وقد ِصيغَت اليوم هذه العملية ،و ُرس َمت مالمحها يف اخليال االجتماعي
عبر األجيال ،يف إطار اخلوف من عدم توا ُفر عنصر األمان ،والتصدِّي
لهذه الظاهرة ،وما حتمله بني ط َّياتها من خفايا .وهذا ما ذهب إليه
كثي ٌر من الباحثني ،مثل «بيغو» عام 2005م ،الذي أشار إلى استمرار

ِّ
محددة من املهاجرين وأبنائهم .كما
والشك جتاه فئة
حالة عدم االرتياح
َّ
ُ
ترتبط هذه العملية يف األرجنتني ببعض املفاهيم واألنظمة الواردة يف
قانون الهجرة رقم  25871الذي اعتُمد عام 2003م.
تنص املا َّدة ( ،)35التي تتناول مسأل َة عرقلة دخول
وعلى سبيل املثالُّ :
املهاجرين ،على «أنها ُسلطة ممنوحة ملسؤولي احلدود ،جتاه َمن يُشت َبه
أسباب ال تُشبه ما
بهم ألسباب مختلفة ،يف أثناء دخولهم للبالد ،وهي
ٌ
تعلنه إدارةُ الهجرة» ،دون وجود أيِّ تشريع يحدِّد ماه َّية اآلثار احملت َملة
لالشتباه وافتراض اإلجرام الذي يق ُع على عاتق الشخص املهاجر.
الص َدد يقول الباحثُ «عبد املالك صياد» عام 2010م :إنها
ويف هذا َّ
َّ
عقوبة ُمزدوِ جة ،حت ِّول املهاجر إلى مقيم مؤقت مع خضوعه ألحكام
الدولة املضيفة.
حقوق اإلنسان
ب َدت حال ٌة من االضطراب والتنافر يف األرجنتني بني املؤسسة األمنية

ومنظمات حقوق اإلنسان ،بسبب طريقة التعامل مع املهاجرين؛ إذ
َ
رفضت املؤسسة األمنية إمالءات هذه املنظمات ،وترى أنها تكلِف ٌة
ٍ
بح َّجة
ال يرغب املجتم ُع يف دفعها ،ساعي ًة إلى َسنِّ
مزيد من القيود ُ
مكافحة اإلرهاب.

ً
فضل عن الهجومني اإلرهابيني يف التسعينيات،
ولهذه األسباب،
َّ
متاعب كثيرة
وازدياد أعداد املهاجرين املطرد ،أصبح املواط ُن يواجه
َ
يف احلفاظ على ُهو َّيته ،وهذا ما استغلَّه املجتمع األرجنتيني يف محاولة
الربط اخلاطئ بني املهاجرين املسلمني والعرب ،وبني اإلرهاب.
وال مت ِّثل الهجرةُ أولئك الذين ينتقلون بأجسادهم عبر احلدود فحسب؛
ولكن تشمل َّ
كل ما هو غريب عن فكرة األ َّمة وثقافتها ً
أيضا .ويف النموذج
األمني الذي نفَّذته حكوم ُة الرئيس «موريسيو ماكري» ووزيرة األمن
«باتريشيا بولريتش» (2019-2015م) ،أُدر َج املواطنون األرجنتينيون
املصنَّفون بأنهم ِ
خطرون بسبب أصولهم العائلية ومعتقداتهم الدينية،
ضمن فئةِ املغضوب عليها.
خامتة القول :إن غالبية هؤالء الفا ِّرين من األزَمات االقتصادية ،أو
االضطرابات السياسية ،أو النِّزاعات العِ رقية ،لم تُنصفهم أوطانهم،
ِ
حتتضنهم بال ُد امل َ ْه َجر؛ بل مارست عليهم الدو ُل املستقبِلة عبر
ولم
إرهاب الدولة ،حتى باتوا هم
السنني بأجهزتها ووسائل إعالمها
َ
وأحفا ُدهم مصد ًرا لتشريع بعض اإلجراءات القمعية ،وانتقاص
حقوقهم اإلنسانية؛ بسبب ُجذورهم اإلسالمية والعربية ،فكانوا ك َمن
ف َّر من ال َّرمضاء إلى النار!
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َ
ِفرقة المهام المدنية
في مواجهة بوكو
حرام اإلرهابية
د .عبد الرحمن حامد بني سعيد

َ
ُ
يعيشها سكان مناطق شمال
ووسط حالة الرعب والهلع التي
يف الربع الثاني من عام 2013م،
شرقي نيجيريا؛ بسبب مشاهد القتل والدمار وحاالت خطف األبرياء املستمرة ،ظهرت «فِ رقة
املهام املدنية املشتركة» يف مدينة مايدوغوري عاصمة والية بورنو؛ ملساعدة اجليش يف محاربة
جماعة بوكو حرام اإلرهابية التي عاثت يف األرض فسا ًدا ،وجلبت املعاناة ملاليني البشر ،وارتكبت
جرائم وحشية يف حقِّ األطفال والنساء والشيوخ ،وواصلت دوامة النهب والتخريب إلى احل ِّد
الذي لم يعد فيه السكان آمنني داخل بيوتهم؛ األمر الذي أ َّدى إلى َشلل احلياة الطبيعية ،وأجبر
أعدا ًدا غفيرة على النزوح خارج املدينة املـُضطربة ،والبحث عن أماكِ ن أكث َر أمنًا وأما ًنا.

باحث في شؤون الجماعات اإلرهابية في حوض بحيرة تشاد ،نيجيريا.
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َ
الفرقة
تشكيل ِ
تُ َع ُّد «فِ رقة املهام املدنية املشتركة» مبنزلة جلان
ِحماية شعبية ،بدأ تَشكِ يلها مبشاركة ٍ
عدد من الشباب
املتطوعني الذين أرادوا الدفاع عن ُمدنهم و ُقراهم
ضد الهجمات الوحشية التي تُنفذها جماعة بوكو
َّ
حرام اإلرهابية ،والقبض على املتمردين املسؤولني
عن ُمعظم الهجمات الدموية يف الوالية.

وقد انضم إليها الح ًقا ،أعضاء نِظاميون ُمدربون،
ً
فضل عن دعم رؤساء أحياء
و ُمتطوعون ُكثُر،
وزعماء يف القرى وكِ بار القادة يف الواليات
واملقاطعات .وتُشير بعض التقديرات إلى أن أعداد
القوة املدنية بلغت نحو  26أل ًفا شمال شرقي بورنو
ويوبي ،إال أنه ليست هناك إحصاءات رسمية لهذه
األعداد .وينتمي ُمعظم أعضاء القوة املدنية إلى
السكان األصليني أو فقراء والية بورنو ،وال س َّيما
مدينة مايدوغوري العاصمة اإلقليمية للوالية.
ص انضمام األطفال
وذكر تقرير لألمم املتحدة يخُ ُّ
للقوة املدنية ،صدر يف أبريل عام 2017م ،أنَّ نحو
ً
طفل استخدمتهم القوة بني نوفمبر 2015م
228
وديسمبر 2016م ،بغرض االستخبارات ،وعمليات
التفتيش ،وحفظ النظام ،واملناوبة يف أماكن
احلراسة .وأسهم بعضهم يف اعتقال عناصر يُشتبه
يف انتمائها جلماعة بوكو حرام .كما ض َّمت القوة
أعضاء من النساء ،ظهرن يف مدينة مايدو جوري
يحملن السيوف واخلناجر والعِ صي ،ويشاركن
َّ
يف أعمال االستطالع ،وتقوم املتطوعات بحراسة
املـُنشآت ،وتفتيش السيدات ،وحتديد ُهو َّية عناصر
يف بوكو حرام.
ومع ارتفاع أعداد املنضمني إلى قوة املهام املدنية؛
توزَّعت إلى مجموعات متباينة يف حجمها وهيكلها
ٌ
هدف واحد،
وتنظيمها يف مناطق شتَّى ،لكن يجم ُعها
يتمثل يف حفظ األمن املجتمعي.
دوافع انضمام المتطوعين
يُؤ ِّكد كثي ٌر من الشباب أنَّ األعمال الوحشية التي
ترتكبها جماعة بوكو حرام اإلرهابية لم تترك لهم
ِخيا ًرا سوى االنضمام إلى القوة املدنية ،ومطاردة
املتمردين الذين جلبوا الشقاء لسكان املنطقة.
وميكن إبراز ٍ
عدد من األسباب التي دفعت املتطوعني
لالنضمام إلى القوة املدنية فيما يأتي:
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ً
أولَ :سئِم املواطنون ،وال س َّيما الشباب منهم،
اآلثا َر املد ِّمرة التي خلَّفتها األعما ُل اإلجرامية
لبوكو حرام ،التي شلَّت معظ َم أنشطة احلياة

االجتماعية واالقتصادية ،فقد قال أحد

الشباب املتطوعني يف مقابلة مع الصحفيني:
«لقد َسئِمنا هذا الوضع ،ونريد أن نض َع ح ًّدا

ُ
نعيشها».
حلالة الضياع التي

ثانيا :انعدام األمن ،فقد شاع إطالق النار
ً
والقتل العشوائي يوم ّيًا يف جميع أنحاء
حتدث أحد السكان احملليني
الوالية؛ حيث
َّ
ً
قائل:
عن حالة الرعب التي تعيشها املدينة
«لم يعد الناس يف مأمن؛ ففي أيِّ حلظة
قد يصاب املرء بطعنة سكني ،أو رصاصة
بندقية ،أو ُقنبلة من قنابل املتمردين».
ً
ثالثا :فق َد العدي ُد من الشباب أقاربهم يف
هجمات بوكو حرام ،وفقدت عائالت منازلها
ومصدر رزقها؛ مما أعطاهم داف ًعا قو ّيًا للثأر

من املتمردين.

رابعا :عدم قدرة اجليش والشرطة على
ً

متييز املتمردين يف بعض األحيان؛ مما أ َّدى
إلى وقوع ضحايا أبرياء ،وتدمير ممتلكات
لبعض املواطنني بوصفها أضرا ًرا جانبية يف
أثناء عمليات مطاردة ملتمردي بوكو حرام.
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يصف أحد املتطوعني عمله بقوله« :نحن
نعيش معهم ونعرفهم ،وليس لدينا ِخيار سوى
املساعدة يف تص ُّيدِ هم يف أوكارهم».
موقف الحكومة
ِ
حظيت القوةُ املدنية باعتراف حكومة والية
بورنو ،بوصفها جه ًة فاعلة ملساعدة اجليش
على استتباب األمن ،وتلقَّت دع ًما مال ّيًا
ولوجست ّيًا من احلكومة االحتادية وحكومة
الواليات؛ أسهم يف تعزيز مشروعيتها
ومركزها داخل املجتمعات احمللية املتضررة.
وقد أظهرت اللجان الشعبية التزا ًما وتعاو ًنا
كبيرين مع جيوش يف معظمها غير ُمعتادة
حرب العصابات التي تش ّنُها بوكو حرام؛
على
ِ
بل إن سلطات البلدان املعنية أسهمت هي
األخرى يف تشكيل تلك اللجان.
ٍ
أفراد من
تعسف
ومع وجود تقارير تُشير إلى ُّ
ضد املواطنني وإساءة معاملتهم؛
القوة املدنية َّ
حتركت حكومة والية بورنو ملراقبة أنشطة
القوة املدنية ،وقامت بتدريب بعض أعضائها
على أعمال احلراسة ،والدفاع عن النفس؛
ضد املواطنني.
للنأي بهم عن أيِّ انتهاكات َّ
وقد بدأت التدريبات بنحو  800شخص يف
سبتمبر 2013م ،ويف نوفمبر من العام نفسه

د َّربت القوات احلكومية نحو ألف شخص،

وبحلول عام 2015م كانت قد د َّربت نحو 5
آالف شخص من القوة املدنية .واهتمت
حكومة الوالية بالتحري عن أعضاء القوة

املتدربني؛ ملعرفة خصائصهم االجتماعية
واالقتصادية ،واألسباب التي دفعتهم ملواجهة

املتمردين ،والتحديات التي تواجههم .ويف

تصريح جلوبرين غوندا ،املتحدِّث باسم القوة

قدم لنا تدريبات
املدنية ،ذكر أن« :اجليش َّ

على كيفية محاربة اإلرهابيني ،والتعامل مع
القضايا األمنية على نحو مؤ ِّثر وفاعل».
َ
مهام العمل
أطلق املتطوعون مع حاالت انعدام األمن،
وغياب االستقرار يف الدولة ومحيطها؛
ِ
عمليات مطاردةٍ واسعة النطاق ،جتوب
الشوارع ،واملنازل ،لتحديد عناصر املتمردين،

واإلبالغ عن أنشطتهم .وح َمل أعضاء القوة
املدنية أسلحة بدائية ،مت َّثلت يف املناجل
والقضبان احلديدية والهراوات اخلشبية

والبنادق القدمية ،يف محاوالت إلرغام فلول

املتمردين للخروج من مخابئهم ،وتسليمهم
إلى قوات األمن .وتو َّلت اللجان الشعبية

حراسة العديد من املنشآت العامة كاملدارس

واملستشفيات ،واهتمت بتفتيش املركبات
بح ًثا عن أسلحة ومتفجرات ،أو القبض
على عناصر من املتمردين ،وكان متركزهم
ً
أي مركبة اإلفالت
فاعل ال تستطيع معه ُّ
من التفتيش؛ ألن النقاط التي يُسيطر عليها
املتطوعون تفوق عدد النقاط التي تسيطر
عليها قوات األمن.
أعطى اجليش أرقام هواتف للمتطوعني؛
إلبالغه عن أيِّ هجوم أو معلومات عن
عناصر حركة التمرد ،وقد جنح الشباب ح ًّقا
يف نقل معلومات إلى وحدات اجليش التي
ضد املتمردين؛ أسفرت
شنَّت هجمات صائبة َّ
عن مقتل املئات ،واعتقال آخرين .واستطاع
املتطوعون القبض على عناصر من بوكو حرام
وقتل آخرين دون مساعدة اجليش.
يف نوفمبر 2014م ،قال املتحدِّث الرسمي
لقوة املهام املشتركة« :إنَّ أعضا ًء بلجان
مسلحا
احلماية الشعبية قتلوا أكثر من 75
ً
ٍ
مواجهات
من جماعة بوكو حرام يف أثناء
مت َّكنوا عقبها من استعادة السيطرة على بلدة
(مايها) الواقعة يف والية أداماوا شمال شرقي
ً
أيضا يف
نيجيريا» .وجنحت القوة املدنية
إعادة بعض املختطفات ،وعلى سبيل املثال:
عثرت القوة املدنية على واحدة من التلميذات
اختطفهن تنظيم بوكو حرام يف أبريل
اللواتي
َّ
2014م ،بعد عامني من اختطافها ،وقد ُعثر
عليها يف غابة سامبيسا القريبة من احلدود
مع الكاميرون .وكانت عملية االختطاف التي
نفَّذتها جماعة بوكو حرام أكبر عملية هز َِّت
الرأي العام احمللي والعاملي على حدٍّ سواء؛
َ
إذ اختطفت اجلماعة اإلرهابية  276تلميذة

ُدفعة واحدة يف أثناء تأديتهن االمتحان
النهائي يف مدرسة للبنات يف بلدة تشيبوك
بوالية بورنو شمالي نيجيريا.
موقف السكان
ِياحا لدى السكان
وجدت القوة املدنية ارت ً
احمللِيني ،وأشاد كثي ٌر من النيجيريني بجهودها
يف استعادة األمن النسبي يف عاصمة الوالية،
ويف مقابالت صحفية أعرب سكان منطقتي
مايدوغوري وجيري عن امتنانهم للجهود
البطولية التي يقوم بها الشباب املتطوعون،
مؤ ِّكدين أنَّ هذه املناورة بدأت تُؤتي ثمارها.
يقول «سعد أبو بكر» الزعيم التقليدي
للمنطقة« :لوال فرقة العمل املدنية املشتركة
لسقطت مايدوغوري يف أيدي بوكو حرام».
ُ
ردود بوكو حرام
دأبت اللجان الشعبية على تفتيش بعض
املنازل من وقت آلخر؛ للبحث عن مسلحي
اجلماعة اإلرهابية ،وإحباط ُمخططاتها
اإلجرامية .وبسبب تضييق اخلناق على
أنشطة بوكو حرام يف عاصمة الوالية من قِ بل
القوة املدنية؛ اضطرت اجلماعة اإلرهابية
إلى نقل أنشطتها إلى األدغال ،وال سيما
غابة سامبيسا .وقد أخفقت جماعة بوكو
حرام يف تنفيذ بعض هجماتها و ُمخططاتها
بسبب نشاط القوة املدنية ،وتعاون السكان مع
قوات األمن؛ لذا أفْردت للبلدات التي تض ُّم
متطوعني معامل ًة عنيفة ج ًّدا ،فبمجرد أن
يُشار إلى أفراد أو جماعات تناوئ تصرفات
حركة التمرد وأنشطتها تُك ّثف الهجمات
والعمليات اإلجرامية على تلك البلدات.

واألكثر من ذلك ،أنَّ عناصر اجلماعة
املتمردين اجتهدت يف قتل ك ِّل َمن هو يف سنِّ
عما
َح ْمل السالح من األهالي ،بصرف النظر َّ

إذا كان ضمن عناصر قوة العمل املشتركة أم
ال؛ مما أدى إلى سقوط العديد من أفراد القوة

املدنية ضحايا على أيدي املتمردين؛ األمر
الذي دفع احلكومة لنشر فِ رق من اجليش
والشرطة والقوات اجلوية والبحرية الستتباب
األمن يف مدينة مايدوجوري ،إال أن ذلك لم

ضد
ِ
يقض على هجمات بوكو حرام اإلرهابية َّ
أفراد القوة املدنية ،وعلى سبيل املثال :نفَّذت

جماعة بوكو حرام يف أغسطس عام 2013م
شخصا من
مجزر ًة بشعة قتلت فيها 14
ً

أعضاء قوة العمل املشتركة يف أثناء حضورهم
اجتماعا يف بلدة باما ،وحسبما ذكرت املصادر
ً
عقب احلادث أن الهجوم كان بدافع االنتقام.

خالصة القول
إن دور قوة املهام املشتركة املدنية الستعادة

مالمح السالم واألمن النسبي إلى مايدوجوري
وأجزاءٍ أخرى من الوالية ،قد جنحت يف كسر

حدة الهجمات ،وقتل املئات من عناصر بوكو

ارتياحا لدى
حرام اإلرهابية ،وهو ما القى
ً

حتسن ظروفهم
السكان احملليني ،وظهر يف
ُّ
املعيشية واألمنية .وإذا كانت هناك بعض
السلبيات يف أثناء أداء القوة املدنية مهامها؛
فإن احلكومة قد سعت إلى معاجلتها عن

طريق تدريب أعضائها مبا يساعد على ضبط
أنشطتها ،األمر الذي يُبرز أهمية اللجان
الشعبية إلى جانب عناصر اجليش والشرطة
يف استعادة األمن واألمان يف تلك املنطقة.
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ُ
دروب الموت
أطفال في ِشباك اإلرهاب
أسرة التحرير

جتنيد األطفال يف النزاعات املسلَّحة
ُ
ظاهرةٌ قدمية ،وقد شه َدت العصو ُر الوسطى

سوريا ،وهي الصو ُر التي يريد التنظيم اإلرهابي
أن يقول بها :إن ً
جيل جديدًا يُ َع ُّد ليقو َم بامله َّمة،

الصليبية على املشرق
وشمال ِّيها يف احل َمالت َّ

وذكر تقري ٌر ملرصد الفتاوى واآلراء املتش ِّددة،
ِ
التنظيمات
التابع لدار اإلفتاء املصرية :أن
ِ
والتنظيمات
اإلرهابي َة التابعة لتنظيم القاعدة،

استخدا ًما واس ًعا لألطفال يف احلروب،
ومن ذلك مشارك ُة األطفال من غربي أوروبا
اإلسالمي ،وال س َّيما احلملة التي ُعرفت باسم
حملة األطفال سنة 1212م ،والتي ُفق َد فيها ما
يقارب  30ألف طفل.

انتشار الظاهرة
يف واقعنا املـَعيش انتشرت الظاهرةُ يف 86
دول ًة ،وتقوم  58جماع ًة مسلَّحة حال ّيًا بتجنيد

األطفال واستخدامهم ،مع أن ذلك يُ َع ُّد جرمي َة
حرب .ويف أواخر التسعينيات ُقدِّر عد ُد

األطفال املجنَّدين يف العالم بنحو  300ألف
ني ِبلَّ ًة
طفل .وزادت
التنظيمات اإلرهابية الط َ
ُ
يف هذه الظاهرة ،فقد أ َّكدت التقارير أن تنظيم
ً
استغالل لألطفال
داعش اإلرهابي هو األكثر

يف الصراع السوري ،فقد جنَّد نحو أربعة آالف
طفل يف سوريا منذ عام 2014مُ ،قتِل منهم نح ُو

َ
معارك شتَّى .وبثَّ التنظيم مقاط َع
ألف طفل يف
ً
أطفال ين ِّفذون عمليات إعدام يف
فيديو تُظهر
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ضي على التنظيم عسكر ّيًا.
يف حال ُق َ

األخرى املوالي َة لتنظيم داعش يف إفريقيا،
ً
إقبال على جتنيد األطفال ودفعهم
هي األكثر

للقتال ،وأن إفريقيا موط ٌن ألكث َر من %75
من إجمالي عدد األطفال الذين يعيشون يف
مناطق الصراع يف العالم.

ويف النصف الثاني من عام 2020م ،أ َّكدت
وزيرةُ الدفاع الفرنسية «فلورانس بارلي»

ُصر يف
االعتما َد الكبير على املجنَّدين الق َّ
التنظيمات اإلرهابية ،مثل جماعة بوكو
حرام؛ لتنفيذ العمليات اإلرهابية بإفريقيا،

وتعويض النقص يف عدد املقاتلني .فقد جنَّدت
اجلماع ُة ما ال يق ُّل عن ثمانية آالف طفل منذ
عام 2009م حتى نهاية عام 2016م.

وغال ًبا ما يجري جتني ُد األطفال باخلداع ،أو
ِّ
االتار بهم ،أو خطفهم ،أو باإلرغام ،فمنذ

ُ
الرب يف أوغندا
جيش
عام 1987م اختطف
ِّ
ُ
أكثر من  20ألف طفل ،ومارست جماعة بوكو
حرام عمليات خطف جماعي يف نيجيريا .ويف
الصومال استخدمت حرك ُة الشباب االحتجاز
والعنف والترهيب لتجنيد نحو  1770شا ّبًا
وتوسع تنظيم داعش
يف عام 2017م وح َده.
َّ
يف خطف اآلالف من األطفال من ُدور األيتام
َ
اختطف
واملدارس واملنازل يف العراق؛ فقد
 6800من اإلزيديني يف سنجار عام 2014م،
ً
طفل
ثُلثهم من األطفال ،واختَطف نحو 850
من امل َ ِ
وصل.
وقد يسلك األطفا ُل واليافعون طري ًقا نحو
اجلماعات اإلرهابية واملسلَّحة عندما يولد
أح ُدهم يف عائلة مرتبطة بهذه التنظيمات،
فمن بني  40أل ًفا من مقاتلي داعش يف سوريا
والعراق ،كان  %12منهم من األطفال ،و4640
قاص ًرا أجنب ّيًا ،و ُولد أكثر من  730مولو ًدا
أجانب يف مِ َ
نطقة يسيطر
ملقاتلني إرهابيني
َ
عليها تنظيم داعش بني أبريل  2013ويونيو
بعض التقارير العدد اإلجمالي
2018م ،وتقدِّر ُ
لألطفال املولودين يف مناط َق يسيطر عليها
التنظي ُم ،أنه وصل إلى  5000طفل .وقد بقي

َسرية التي كانت سائد ًة يف
من الزواجات الق ْ
الرب للمقاومة يف أوغندا  %5فقط بعد
جيش ِّ
تسريح أفراد اجليش.

َّ
أسباب شتى
يبدو أن األطفال ينخرطون يف اجلماعات
وتوجهاتها؛
املسلَّحة ،على اختالف أنواعها
ُّ
ألسباب شتَّى ،وعلى أهمية بعض األسباب
وال س َّيما الفكرية ،فإن كثي ًرا من األسباب
التي تُسهم إسها ًما كبي ًرا يف مشاركة األطفال
ِّ
متجذرة يف بنية
مع اجلماعات املسلَّحة،
املجتمع احمللِّية.
وكشفت نتائ ُج برنامج بحثي نفَّذته جامع ُة
األمم املتحدة ( ،)UNUبالتنسيق مع
اليونيسف ،تناول مسارات األطفال داخل
اجلماعات املسلَّحة غير احلكومية وخارجها،
جماعات إرهابية ،كشفت أنه غال ًبا ما
ومنها
ٌ
يجري جتني ُد األطفال قس ًرا يف اجلماعات
املسلَّحة ،ولكن يف كثير من احلاالت يسعى
األطفا ُل مبلء إرادتهم إلى االنضمام إلى تلك
اجلماعات .فما الذي يُسهم يف هذا القرار؟
تبي
عند محاولة اإلجابة عن هذا السؤالَّ ،
أن املشاعر السلبية كالغضب والكراهية
ملجموعة أخرى ،هي دواف ُع مركزية يف هذا
القرار .وأن األطفال لديهم دواف ُع إيجابية
لالنضمام إلى اجلماعات املسلَّحة ،كاحلاجة
إلى االنتماء وال ُهو َّية ،وقوة تأثير األقران؛ إذ
يكافح األطفا ُل والفتيان ،وال س َّيما املراهقني،

من أجل ُهو َّيتهم ،وحتقيق ما يطمحون إليه
يف احلياة ،وأحيا ًنا تُتيح اجلماعات املسلَّحة
لهؤالء مجتم ًعا جاهزًا ،و ُهو َّية ُمرضية،
وفرصة ليكونوا جز ًءا من قضية َّ
جذابة لهم.

ً
وفضل عن احلاجة إلى االنتماء ،فإن لدى
الناس رغب ًة يف الشعور باملعنى يف حياتهم.
َ
وتنشط هذه الرغب ُة يف احلصول على االهتمام،
الشخص
والشعور باالحترام ،عندما يشعر
ُ
باإلهانة أو احلرمان ،أو يتو َّقع فِ قدا َن األهمية.
وقد استغلَّت كثي ٌر من اجلماعات املسلَّحة،
مشاع َر اإلذالل واإلحباط ،وس َعت جاهد ًة إلى
إضفاء اإلحساس باألهمية على َمها ِّمها ،يف
دعاياتها من أجل جتنيد اليافعني والشباب.
َّ
شك أن مشاعر اليافعني باإلقصاء يف
وال
مجتمعهم ،سواءٌ أكان ذلك اإلقصاء حقيق ًّيا
أم متخ َّي ًل ،لها أث ٌر يف جتنيدهم يف صفوف
اجلماعات اإلرهابية ،التي تقدِّم نفسها
مجتم ًعا ً
بديل يح ِّقق لهم شعو ًرا باالنتماء.

وتُظهِ ر البحوث أن األطفال مع َّرضون لتأثير
ُ
الضغط لالنخراط يف
األقران ،ومن ذلك
املرجح أن ينض َّم
أفعال معادية للمجتمع .ومن
َّ
األطفا ُل إلى اجلماعات املسلَّحة ،إذا كان
أقارب انض ُّموا إليها .وتذكر
لديهم أقرا ٌن أو
ُ
بعض التقارير أن ثالثة أرباع املنض ِّمني إلى
ُ
تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش من أوروبا قد
غ َّرر بهم أقرانهم .وانتهى البرنام ُج اإلمنائي
لألمم املتحدة ،يف استطالع له أجراه على
أعضاءٍ سابقني يف اجلماعات املتطرفة

العنيفة يف إفريقيا ،إلى أن غالبية املشاركني

يف االستطالع قد عرفوا هذه اجلماعات
بواسطة صديق .وأق َّرت دراس ُة حالة عن
ً
نشاطا لداعش عام
َمن َدناو يف الفل ِّبني شهدت
ِ
الشبكات األسري َة واالجتماعية
2017م ،أن

كان لها أث ٌر عميق يف توجيه اليافعني والشباب
نحو التطرف واالنضمام إلى اجلماعات
أي مظال َم اجتماعية
املسلَّحة ،أكثر مما فعلت ُّ
أو اقتصادية.

وكثير من شباب اجلماعات املسلَّحة يف دولة

مالي كان أح ُد والديهم عض ًوا يف جماعة
متطرفة عنيفة.
صت دراس ٌة َشمِ لَت
ويف اململكة املتحدة ،خل َ َ
 131عض ًوا ساب ًقا يف جماعات متطرفة عنيفة
ُ
روابط أسرية بالتطرف
أن  %30منهم لديهم
العنيف.

ُ
دعم
وال يزال الفقر
والضعف االقتصادي عام َل ٍ
يف جتنيد األطفال يف اجلماعات اإلرهابية؛
إذ تُست َغ ُّل البطالة ،وعد ُم القدرة على دفع

رسوم املدارس الثانوية؛ لتجنيد األطفال.

ويف استطالع لبرنامج لألمم املتحدة للتنمية،
ممن انض ُّموا
أفاد  %13من ع ِّينة املشاركنيَّ ،

جلماعات متطرفة عنيفة يف إفريقيا ،أنهم
فعلوا ذلك بح ًثا عن فرص عمل ،وص َّرح ما

يقرب من نصف أعضاء بوكو حرام السابقني
أن كثي ًرا منهم انض ُّموا إلى اجلماعة بسبب
وعدها بتقدمي دعم مالي.
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تجنيد األطفال
واستغاللهم
في إستراتيجيات المنظمات اإلرهابية

د .محمد عارف العظامات

الدولي يف السنوات القليلة املاضية ازديا ًدا كبي ًرا يف تع ُّرض األطفال لالستغالل
شهد املجتم ُع َّ
جوانب
الدولية
والتجنيد على أيدي اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،وب َّينت كثي ٌر من التقارير َّ
َ
هذه الظاهرة املثيرة للقلق .يناقش هذا املقا ُل ظاهرةَ جتنيد األطفال واستغاللهم من قِ َبل
اجلماعات املتطرفة العنيفة واملنظمات اإلرهابية ،والعوامل الدينية أو العِ رقية ،والدوافع
اإلجرامية ،والذرائع التي تقف وراء هذه الظاهرة.

باحث مختص في اإلرهاب والتطرف ،المؤسس والمدير السابق للمركز األردني لمكافحة التطرف الفكري ،األردن.
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استغالل في ِّ
كل مكان
ذكرت تقاري ُر أممية أن جماعة بوكو حرام
اإلرهابية ج َّن َدت واستغلَّت ثماني َة آالف
طفل تقري ًبا يف نيجيريا ،بني عامي 2009
مم املتحدة يف عام
و2018م .ورص َدت األ ُ
َّ
2015م وح َده نحو  275حالة تتعلق بأطفال
جنَّدهم تنظي ُم داعش اإلرهابي يف سوريا.
ويف الصومال ذكر تقري ٌر أممي أن حركة
الشباب الصومالية جنَّدت واستغلَّت ما
ً
طفل و 72فتاة يف عام
يصل إلى 2228
2018م .واستغلت اجلماعات اإلرهابية يف
ً
طفل ،ويف
جمهورية إفريقيا الوسطى 291
ً
طفل.
جمهورية الكونغو الدميقراطية 1049
تقدم املنتدى العربي األوروبي
ويف اليمن
َّ
حلقوق اإلنسان يف الدورة الثانية واألربعني
ملجلس حقوق اإلنسان ،التابع لألمم املتحدة،
التي انعقدت يف مايو 2020م يف العاصمة
السويسرية جنيف ،مبذ ِّكرةٍ تكشفُ جتني َد
اجلماعات املسلَّحة لنحو  23ألف طفل ميني
يف البالد .وال تزال مِ َ
نطق ُة الساحل اإلفريقي
ً
متواصل لألطفال يف
تسجل جتني ًدا
ِّ
التنظيمات اإلرهابية .وو َّثقَت منظم ُة األمم

املتحدة للطفولة (يونيسيف  )UNICEFمقت َل
ً 150
طفل ،يف النصف األول من عام 2019م.

(ي ب ك /بي كا كا) ،تواصل جتني َد األطفال
يف صفوفها ،بعد اعتقالهم َقس ًرا من مخ َّيمات

ٍ
ورقة بحثية ملعهد الشرق األوسط،
وبحسب
َ
تقوم منظم ُة (الباسيج) اإليرانية التي أُنشئت

دوافع تجنيد األطفال

للسلطة الرسمية للحرس الثوري
وخض َعت ُّ
يف عام 2007م ،بتجنيدِ املقاتلني وبينهم

املنظمات املتطرفة واإلرهابية إلى
تسعى
ُ
استقطاب األطفال الصغار ،الذين ال يحملون
سوى نقاء الفكر وبراءة الفِ طرة؛ لتأجيج

مدة وجيزة من اندالع الثورة اخلمينية،
بعد َّ

أطفال يف احلرس الثوري وتدريبهم .و َوف َق
موقع وِ زارة اخلزانة األمريكية ،فإنه إضاف ًة

إلى املواطنني اإليرانيني ،جتنِّد (الباسيج)
ً
أيضا ،وفيهم أطفا ٌل ال
مهاجرين أفغا ًنا

تتجاوز أعمارهم  14عا ًما ،لالنضمام إلى
لواء (فاطميون) ،وهي جماعة قتالية مسلَّحة

الالجئني يف شمال شرقي سوريا.

مشاعرهم ،وزرع حتمية القتال وقدسيته

وحب العنف يف قلوبهم ،ليُنقَلوا
يف عقولهم،
ِّ
فيما بع ُد إلى ساحات القتال ،ويصيروا أداةَ
قتل مطيعة يف معاركهم .وتستغ ُّل اجلماعات
ٍ

اإلرهابية األطفال واليافعني؛ ألنه يس ُهل
تلقينهم ،ويق ُّل احتمال رفضهم ومقاومتهم؛ فهم

خاضعة لسيطرة احلرس الثوري اإليراني

أطو ُع وأرجى لقَبول عقيدة الكراهية ،والتد ُّرب
على برامج العنف ،واخلضوع لعمليات َغ ْسل

الثوري اإليراني يف سوريا.

على تنفيذ العمليات اإلرهابية ،مما يث ِّبت يف

يف سوريا .وجتنِّد آخرين يف لواء (زينبيون)،

تلك اجلماعة القتالية التي تض ُّم مواطنني
باكستانيني يخضعون ً
أيضا لهيمنة احلرس

اخلاصة؛ مبشاهدة
األدمغة يف املعسكرات
َّ
مقاطع اإلعدام والقتل املص َّورة ،وح ِّثهم

ولفت تقري ُر إدارة التفتيش العا َّمة يف وِ زارة
الدفاع األمريكية (بنتاغون) ،إلى أن ق َّوات

نفوسهم العدوا َن والوحشية ،ويجعلهم أكث َر
وانصياعا يف تنفيذ األوامر ،وحتويلهم
والء
ً
إلى قناب َل بشرية انتحارية.

سوريا الدميقراطية التي يهمني عليها حزب
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ً
فضل عن أن األطفال أق ُّل إثار ًة
هذا
ُّ
للشبهات ،واستغاللهم غال ًبا ما يؤ ِّدي إلى
تنفيذ امله َّمات دون لفت لألنظار .وكذلك فإن
للجانب االقتصادي أث ًرا يف االستفادة من فئة
األطفال لدى التنظيمات اإلرهابية؛ فإن أجر
الصغار أق ُّل بكثير من أجر الشباب والرجال.
ويجري التغري ُر باألطفال بوسائ َل مختلفة؛
كتوزيع الهدايا ،وض ِّمهم إلى املخ َّيمات
الدعوية ،والسماح لهم باستخدام األسلحة
واللعب بها .وقد يُ َ
خطف األطفال ويُجنَّدون
دون علم ذويهم ،وكذلك ُتنَّد أعدا ٌد كبيرة
من األطفال األيتام أو أطفال الشوارع،
املنظمات اإلرهابية يف جتنيد
وال تتر َّدد
ُ
األطفال بواسطة مواقع اإلنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي ،التي يكون األطفال فيها
ُ
ً
سهل عبر بحثهم فيها عن التسلية
صيدًا
والتواصل مع اآلخرين.
واالستكشاف
ُ
املنظمات املتطرفة واإلرهابية بأسباب
وتتذ َّرع
ُ
عقيدية وفكرية ودينية ِ
وعرقية وخطابات
متعصبة؛ لتسويغ جتنيدها واستغاللها
ِّ
َّ
املنظمات
لألطفال .وبعد التجنيد تتولى هذه
ُ
اإلرهابية تعلي َمهم وتدريبهم على القتال،
ويجري تخريج ُدفعات من الفتيان جاهزة
للقتال ال تتجاوز أعمارهم  16عا ًما ،وغال ًبا ما
يُجنَّدون يف مجموعات العناصر االنتحارية،
أو اجلواسيس؛ لقدرتهم على التنقُّل والتخ ِّفي
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ومعرفة الطرق على األرض ،أو يف امله َّمات
السعاة واملراقبني.
الداعمة واملساندة ،مثل ُّ
داعش وأشبال الخالفة
املمتدة واملعقَّدة ،يظهر
يف احلالة التنظيمية
َّ
مصطل ُح (أشبال اخلالفة) الذي استخدمه
َّ
املرشحة
تنظي ُم داعش اإلرهابي ،للعناصر
للتجنيد واالستقطاب عبر وسائل عديدة.
وأشارت تقاري ُر لألمم املتحدة إلى أن تنظيم
داعش اإلرهابي هو األكثر جتنيدًا لألطفال
ً
واستغالل لهم؛ فقد جنَّد يف سوريا وح َدها

أربعة آالف طفل منذ بداية ظهوره بالر َّقة
السورية نهاية أغسطس عام 2014م.
جواسيس
استخدم تنظي ُم داعش األطفال
َ
َّ
وكشافني ،واستخدمهم يف زرع القنابل
ومفجرين
واأللغام ،وجعل من بعضهم مقاتلني
ِّ
انتحاريني .وأظهرت املقاط ُع املص َّورة الدعائية
ً
أطفال صغا ًرا يقطعون الرؤوس،
للتنظيم
بعض هؤالء
السجناء.
ُ
ويطلقون النا َر على ُّ
األطفال لقَّنهم تنظي ُم داعش أفكاره َطوا َل
أعوام ،يف الدورات التي تُعقَد لهذا الغرض،
ٍ
خاص ًة للتدريب على
معسكرات
وأعد لهم
َّ
َّ
املتفجرات.
وصنع
ِّ
القتالُ ،
وال تزال ُمعضلة (أشبال اخلالفة) قائم ًة حتى
ٍ
أعداد كبيرة
يومنا هذا ،وال س َّيما مع وجود
َّ
مكتظ ٍة يف
احملتجزين يف مراك َز
من األطفال
َ
سوريا ،مثل (مخ َّيم الهول) ،أو يف العراق يف

نِينَوى؛ فقد ذكر "بيتر نيومان" مدي ُر املركز
الدولي لدراسة التطرف يف جامعة كينجز
َّ
كوليدج يف لندن :أن ما ال يق ُّل عن 13000

محتجزون يف
من أتباع داعش األجانب
َ
سوريا ،منهم  12000امرأة وطفل .كما يوجد
لكن
يف العراق  1400طفل محتجز هناكَّ .
عدة دول ،منها روسيا وكوسوفا وكازاخستان
َّ
وإندونيسيا وفرنسا ،جنحت يف إعادة بعض
فضلت بلدا ٌن أخرى فص َل
مواطنيها .يف حني َّ
األطفال عن اآلباء املتطرفني ،ووضعهم مع
أقاربهم ،أو يف ُدور ا َ
حلضانة أو التبنِّي ،إال
أن ذلك يعني فصلَهم عن أ َّمهاتهم؛ وغال ًبا ما
أوالدهن.
ترفض األ َّمهات االنفصال عن
َّ

بعض البلدان مثل األردن خضو َع
وقد طلبت
ُ
سمى بـ (دولة
األطفال املولودين فيما يُ َّ
اخلالفة) الختبار احلمض النووي ()DNA
نسبهم ،ثم إثبات جنس َّيتهم ،قبل
إلثبات َ
َ
ٌ
العودة إلى وطنهم .وث َّمة دول أخرى مثل
َ
رفضت إعادة مواطنيها ،تارك ًة ما ال
تونس،
يق ُّل عن  200طفل تونسي و 100امرأة يف
سوريا وليبياَ ،وف ًقا ملنظمة حقوق اإلنسان
(هيومن رايتس ووتش).
أسطورة جوزيف كوني
تاريخ ّيًا ،شهدت مِ َ
نطقة شمال أوغندا التي
ُ
يقطنها شعب األتشولي الغار ُق يف الرموز

والقِ َيم الروحية ،واملش َبع باألرواح واألشباح

والقُوى اخلف َّية ،ظهو َر كثير من حركات
التم ُّرد؛ من أبرزها( :حركة الروح ال ُق ُدس)
أسستها "أليس لوكينا" عام 1985م،
التي َّ
وهي امرأةٌ زعمت أن جسدها تل َّبس رو َح أحد
اإليطاليني الذين ُقتلوا يف احلرب العاملية
األولى ،وأن لديها ق ُد ٍ
رات خارق ًة؛ كالقدرة
على عالج املرضى .ثم َسرعان ما أعلنت
تأسيس (حركة الروح الق ُدس) التي تبنَّت
َ
هدد
اعتقا ًدا عا ًّما ُمفاده أن شعب األتشولي ُم َّ
بالزوال ،وأن احملافظة على بقائه تتطلَّب
تأسيس قوة خارقة غير طبيعية من األتشولي،
الصد
لكن ما أسر َع أن لقيت هذه احلرك ُة
َّ
والرفض عام 1987م.
وقد كانت هذه احلرك ُة وغيرها ،املله َم لـ
"جوزيف كوني" لتأسيس حركته عام 1988م،
الرب للمقاومة)،
التي أطلق عليها اسم (جيش ِّ
وتأرجحت أفكا ُر احلركة ومعتقداتها تب ًعا
ملعتقدات (كوني)؛ فتار ًة تؤمن باملسيحية
وترفض السحر والشعوذة ،وتار ًة متارس
َ
مناسك دينية أخرى .وعلى العموم ُت ِّثل

احلركة
مزيجا توفيق ّيًا من التص ُّوف والقومية
ً
األشولية واألصولية املسيحية ،وتسعى
وتدعي أنها
لإلطاحة بالنظام األوغندي،
َّ
تقي ُم دولة (ثيوقراطية) على أساس تقاليد
املقدس والوصايا
األتشولية ،وأحكام الكتاب
َّ
العشر التي ورد ذك ُرها يف األناجيل ،واحلركة
مصنَّفة اآلن عامل ًّيا على أنها منظمة إرهابية.
يتحدث باسم
وا َّدعى (كوني) النبوة ،وأنه
َّ
ٌ
وسيط روحي تزوره األرواح! ويف
الرب ،وأنه
ِّ
حني وجد من يصدِّقه ويتَّبعه ،يراه آخرون
مشعوذ َّ
ٍ
كذاب ،يقود مجموع ًة من
مج َّر َد
واملتعصبني ،ويجمع بني تناقضات
الصبية
ِّ
ِّ
التص ُّوف الديني ،وتفكير رجل العصابات
ِّ
املتعطشة
املخضرم ،وقسوة الكراهية القبَلية
الدولية
للدماء .وعلى الرغم من اجلهود َّ
واإلقليمية لإلمساك به ،ال يزال حتى
الرب
اليوم ح ًّرا طلي ًقا .وقد تع َّرض (جيش
ِّ
للمقاومة) إلى كثير من االنشقاقات ،والهزائم
الهجمات
شن
املتك ِّررة ،لكنَّه مع ذلك يواصل َّ
َ

على املدنيني يف القرى ،يف املناطق احلدودية
جلمهورية الكونغو الدميقراطية ،وجمهورية
إفريقيا الوسطى ،ودولتي جنوب السودان
الرب) ال يُ َع ُّد
والسودان .ومع أن (جيش
ِّ
ِ
وخط ًرا ،ال
رئيسا
اليوم تهديدًا عسكر ّيًا
ً
تزال اخلاليا التابع ُة له واملنتشرة يف كثير
من املناطق ،تدعم قوتها بخطف األطفال.
ففي عام 2019م مت َّكن املتم ِّردون اإلرهابيون
شخصا ،بينهم
من اختطاف نحو 222
ً
عشرات األطفال.
ُ
ني يف العالم (جيش
ويف عام 2012م ع َرف املالي ُ
ٍ
مشاهدات
الرب األوغندي) يف فيلم حقَّق
ِّ
جتاوزت مئ َة مليون ،أجنزته املنظم ُة األمريكية
غير الربحية  ،Invisible Childrenيتناول
ظاهرةَ األطفال املجنَّدين من قِ َبل (جيش
الرب للمقاومة) وزعي َمه جوزيف كوني ،أح َد
ِّ
أشهر زعماء احلروب واملجازر.
ويف مايو 2013م نشرت األمم املتحدة تقري ًرا
الرب للمقاومة)
ذهبت فيه إلى أن (جيش
ِّ
مسؤو ٌل عن مقتل أكث َر من مئة ألف شخص يف
السنوات اخلمس والعشرين األخيرة ،ومسؤو ٌل
عن اختطاف واسترقاق ما بني  60أل ًفا ومئة
بعض
ألف طفل؛ لتجنيد الذكور منهم (تذكر
ُ
املصادر أن نحو  %80من عناصر جيش
َ
مختطفون) ،أو
الرب األوغندي ،هم أطفال
ِّ
الستغالل اإلناث منهم جنس ّيًا .ويذكر تقري ُر
األمم املتحدة ً
أيضا أن نحو مليونني ونصف
ُ
املليون من املواطنني اضط ُّروا إلى النزوح هر ًبا
الرب األوغندي؛ ليعيشوا
من بطش جيش
ِّ
يف املخ َّيمات ،معتمدين على املساعدات
الدولية.
اإلنسانية َّ
ً
ُ
ناشطا يف جتنيد
الرب
جيش
وال يزال
ِّ
خطاب
األطفال ،وإكراههم ،وتلقينهم
َ
ُ
اختطاف
الكراهية والتطرف .وغال ًبا ما يكون

األطفال من القرى ،حيث يُجنَّدون بوحشية.
لكن مع التط ُّورات اجلديدة ،وازدياد الضغوط
الرب
العسكرية؛ للح ِّد من عنف جيش
ِّ
للمقاومة ،حدث حت ُّول يف الرواية الدينية
متسكت بها احلرك ُة على مدار العقود
التي َّ

املاضية .لقد حت َّول جوزيف كوني ورفا ُقه
الرب إلى
الهاربون من عقيدة القتل باسم
ِّ
دافع القتل اإلجرامي؛ من أجل البقاء على
قيد احلياة.

لكن
قد ال يرغب (كوني) يف االستسالمَّ ،
اآلخرين قد يفعلون ذلك ،ومع ذلك فإن

كثيرين منهم محبَطون وخائفون من القيام
بذلك؛ ألنهم َوف ًقا لروايات املنش ِّقني ،لم

يعودوا يعرفون أماك َن منازلهم أو أين يذهبون!
بل يخشى آخرون من انتقام الس َّكان احمللِّيني

أو القوات املدنية والعسكرية الوطنية.

ُ
الرب قو ًة
جيش
ويف الوقت احلالي ،يبقى
ِّ
السعي نحو حتقيق األمن
مميتة تَ ُعوق
َ
َّ
الرب يف
ولعل انتشار جيش
واالستقرار.
ِّ

غابات جمهورية الكونغو ،وأجزاءٍ من جنوب

السودان ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،يُبقي
س َّكان هذه الدول يف حالة ٍ
خوف دائم ،ويع ِّوقهم
عن ممارسة ِحرفة الزراعة التي يعيشون

عليها ،ويعرقل بق َّية أنشطتهم احلياتية .ففي
ُغضون السنتني املاضيتني تقري ًبا تع َّرض إنتاج

الغذاء يف هذه املناطق إلعاقات كبرى ،وقد
كانت من قب ُل تُ َع ُّد مبنزلة سلَّة اخلبز الرئيسة
مل َ
ِنطقة كجنوب السودان.

الختام
الدولي عن تقدمي
يف ظ ِّل تراخي املجتمع َّ
احللول اجلذرية ،ال يبدو أن ظاهرةَ جتنيد

األطفال واستغاللهم من قِ بَل املنظمات
املتطرفة واإلرهابية وأطراف الصراع ستنتهي

قري ًبا؛ ألنها مستم َّرة ما دام الصرا ُع مستم ّرًا.
املتعصب
وإن تثبيت الفكر ال ُعدواني والوحشي
ِّ
لدى الطفل ،سيجعل محاول َة اجتثاثه منه
مه َّم ًة صعبة ج ّدًا ،وستتطلَّب إعادةُ تأهيله

وقتًا ليس بالقصير ،مما يجعل العال َم يف
يترب إال
انتظار جيل جديد من اإلرهابيني لم
َّ

على مشاهدِ قطع الرؤوس ،والتنكيل باجلثث،
وعلى مست ًوى من العنف واإلرهاب هو أش ُّد
خط ًرا مما يشهده العالم اليوم.
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اختطاف األطفال
بين األبعاد االقتصادية
واألبعاد السياسية
ً
بوكو حرام أنموذجا

د .الخضر عبد الباقي محمد

اجلماعات اإلرهابية وسائ َل شتَّى؛ لتنفيذ سياساتها ،وبلوغ أهدافها الفكرية وغاياتها ،ويف
تتخذ
ُ
ُ
مقدِّمة تلك الوسائل
العنف ،والتخريب ،إضاف ًة خلطف األبرياء واحتجازهم رهائ َن لديها ،سواءٌ
ُ
اختطاف األفراد واجلماعات ،وقد ازداد هذا النو ُع من العمليات اإلرهابية يف السنوات األخيرة على
نحو ُمقلق .وتأتي جماع ُة بوكو حرام اإلرهابي ُة يف نيجيريا يف طليعة التنظيمات ارتكا ًبا لتلك اجلرائم
ارتفاعا كبي ًرا يف عام 2020م؛ لتشم َل م ُد ًنا
عمليات االختطاف يف املدارس
اإلرهابية؛ فقد شهدت
ُ
ً
وواليات شمالي ًة ،وقع ضح َّيتَها ُ
ٍ
آالف األطفال والنساء ،مما جعل دول َة نيجيريا يف املرتبة الثالثة عامل ّيًا
يف تصنيف اإلرهاب العامليَ ،وف َق مؤشر اإلرهاب العاملي  Global Terrorism Indexلعام 2020م.
يسلِّط هذا املقا ُل الضو َء على واقع عمليات اخلطف اجلماعي جلماعة بوكو حرام ،وأهدافها البعيدة،
ً
السلطات النيجيرية يف التعامل مع تلك العمليات.
وآثارها املجتمعية،
فضل عن سياسات ُّ

مدير المركز النيجيري للبحوث العربية.
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بوكو حرام والخطف الجماعي
تنطلق جماع ُة بوكو حرام من عقيدة فكرية متشدِّدة ،ومتطرفة يف
قراءتها للنصوص الدينية ،واتخذت املواجه َة العنيفة املسلَّحة مع الدولة
منهجا ،ومع جميع من ال يوافقها يف َمسلَكها الفكري ،وال
الوطنية
ً
س َّيما بعد حت ُّولها من جماعة دعوية اجتماعية ذات طابع مدني إلى
جماعة مسلَّحة عام 2004م ،حني أشعلت الشرارةَ األولى للمواجهات
مع عناصر األمن.

ولم تكن مِ َ
ِ
عمليات اخلطف اجلماعي من
نطق ُة شمال نيجيريا تشهد
ص ِّف َي فيها قادةُ
منطلَق إرهابي إال أخي ًرا ،بعد أحداث عام 2009م التي ُ
مؤسسها محمد يوسف ،ومجموع ٌة من املتعاطفني مع
بوكو حرام ،ومنهم ِّ
عمليات خطف الع َّمال األجانب شائعةً
اجلماعة يف املنطقة ،وإن كانت
ُ
يف منطقة دلتا النيجر بشرقي البالد ،على أيدي عصابات وجماعات
مسلَّحة ق َبلية؛ للضغط على احلكومة املركزية للمساومة السياسية.
تلخيص أهداف بوكو حرام البعيدة ،من عمليات اخلطف
وميكن
ُ
اجلماعي فيما يأتي:

ً
أول :إثارةُ الرأي العام ،وإخافة املواطنني وتهديدهم؛ إلظهار جدِّيتها
يف تنفيذ عقيدتها الرافضة للتعليم الغربي ال َعلماني ،والتصدِّي إلقبال
الشباب على املدارس النظامية الغربية.
ثان ًيا :الثأ ُر واالنتقام من عناصر ق َّوات األمن؛ بسبب احتجاز ٍ
عدد من
السلطات.
قادتها لدى ُّ

َ
املختطفني يف عمليات التبا ُدل ،وتعزيز
ثال ًثا :املقايض ُة واستخدام
السلطات؛ لتكو َن ورقة ضغط قوية.
موقعها التفاوضي مع ُّ
راب ًعا :توفي ُر ٍ
مورد ما ِّدي سريع؛ لدعم صفوفها بتجنيد مقاتلني ج ُدد.

خامسا :إحداثُ قض َّية رأي عام ضاغطة على صانع القرار السياسي
ً
َ
املختطفون
والسلطات احلاكمة ،وإثارة العواطف ،وال س َّيما عندما يكون
ُّ
ً
أطفال أو نساء ،فلألطفال أهمي ٌة كبيرة يف أنشطة اجلماعة ،ويف

جماعات
الضغط على احلكومة ،ملا يُثيرونه من عواطف .وقد ح َذت
ٌ
متشدِّدة أخرى َحذ َو بوكو حرام ،وجعلت من االختطاف جتار ًة رابحة.

حتصله من أموال الفِ دى التي
سادسا :متوي ُل عملياتها املختلفة مما
ِّ
ً
َ
تُدفع إلطالق َسراح املختطفني.

ساب ًعا :تروي ُج فكر اجلماعة إعالم ّيًا؛ لتحقيق مزيد من الشهرة عامل ّيًا،
مجانية.
وليبقى اس ُمها ذائ ًعا يف وسائل اإلعالم ،مما يح ِّقق لها دعاي ًة َّ

المراحل التاريخية للخطف
عمليات اخلطف الفردي واجلماعي لدى جماعة بوكو حرام
م َّرت
ُ
عدة ،خضعت لطبيعة َعالقاتها ،واصطبَغَت بتط ُّور
اإلرهابية بأطوار َّ
أنشطتها اإلرهابية ،وكان من أبرزها:
والسطوة العسكرية،
 )1مرحل ُة اخلطف إلثبات الوجود ،وتأكيد القوة
َّ
ِ
عمليات اخلطف مقصدًا لها ،ومعظ ُم تلك
وكانت اجلماع ُة تتخذ
العمليات كانت من تنفيذ األفراد.

العمليات
وتختص
 )2مرحل ُة اخلطف إلحداث التوازن ،وتعزيز املوقف،
ُ
ُّ
فيها بخطف رجال األمن واجليش ،والقادة امليدانيني ،أو خطف الفئات
َ
فرضت احلكوم ُة النيجيرية حالة
املناظرة .على سبيل املثال :بعد أن
الطوارئ يف مايو 2013م يف أداماوا مبحافظتي بورنو ويوبي ،ضاعفت
بوكو حرام من استهداف املجموعات املستض َعفة ،وال س َّيما النساءِ
َّ
وحذر أبو بكر شيكاو
واألطفال والطالبات وس َّكان املناطق الريفية.
زعي ُم اجلماعة ،أن مقاتليه سينتقمون من عائالت عناصر قوات األمن
ٍ
أفراد من جماعته وأطفالهم.
النيجيرية؛ ألنها اعتقلت زوجات
 )3مرحل ُة التوظيف املتعدِّد ،وتعتمد على اخلطف اجلماعي؛ الستخدام
َ
املختطفني يف مجاالت مختلفة مثل :جتنيد املقاتلني اجل ُدد ،وجلب
أموال الفِ دى ،وكسب التعاطف ،والضغط على الطرف اآلخر ،وحتقيق
دعايات إعالمية.
أشهر عمليات الخطف
شهدت نيجيريا كثي ًرا من عمليات اخلطف بأنواعها ،وبدوافعها
املختلفة؛ السياسية واإلجرامية والتجارية واالجتماعية ،غير أن جماعة
بوكو حرام تُ َع ُّد من أُولى اجلماعات اإلرهابية التي نفَّذت عمليات
اخلطف اجلماعي ألغراض إرهابية فكرية بحتة ،وقد سبق لها القيا ُم
ِّ
متقطعة،
بعمليات خطف األفراد من الفئات املستض َعفة على مراح َل
وإن كانت لم تتجاوز أربع عمليات قبل عام 2013م .وبعد أن اعتمدت
ِ
عمليات اخلطف يف إستراتيجيتها اإلرهابية ،تفاقم األم ُر وازداد حتى
َّ
إنها نفَّذت أربع عمليات اختطاف يف أقل من ثالثة أشهر.
وفيما يأتي أبر ُز العمليات:

🔲

🔲
🔲
🔲
🔲

ٌ
ُ
اختطاف جماعي من ثُ ْك ٍنة عسكرية
عملية اختطاف باما :وهي
🔲
للشرطة يف باما بوالية بورنو ،يف شهر مايو 2013م ،استهدفت 8
أطفال و 4نساء.
ُ
عملية اختطاف شيبوك :هي أكثر حوادث االختطاف شهر ًة،
🔲
وقعت يف أبريل 2014م ،واستهدفت  276فتا ًة من املدرسة الثانوية
منهن مفقودات.
يف شيبوك بوالية بورنو ،وال يزال نح ُو مئة
َّ

ُ
عملية اختطاف دابتشي :استهدفت  111فتا ًة من القسم الداخلي
🔲
مبدرسة حكومية يف دابتشي بوالية يوبي ،على بعد نحو  300كم
من شيبوك ،يف التاسع عشر من فبراير 2018م.
ُ
عملية اختطاف كانكارا :يف العشرين من ديسمبر 2020م،
🔲
استهدف مسلَّحون مدرس ًة يف كانكارا بوالية كاتسينا َّ
الشمالية
ُ
مسقط رأس الرئيس بخاري ،واختطفوا ما يقرب
الغربية ،وهي
قوات األمن يف حتريرهم.
من  350صب ّيًا ،ثم جنحت
ُ

عملية اختطاف كاجارا :بعد َّ
ُ
أقل من ثالثة أشهر على عملية
🔲
اختطاف كانكارا ،يف أحدث حلقة من عمليات اخلطف اجلماعية
للمدارس ،يف  17فبراير 2021م ،اختطفت جماع ٌة مسلَّحة
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ملف العدد
اقتحمت مدرس َة العلوم احلكومية الثانوية يف منطقة كاجارا
بوالية النيجر 27 ،طال ًبا ،وثالثة موظفني ،و 12فر ًدا.

عمليات اخلطف اجلماعي املتك ِّررةُ آثا ًرا سلبية واضحة على
وخلَّفت
ُ
مجمل النشاطات االجتماعية ،وال س َّيما التعليمية؛ بإغالق املدارس،
َّ
والطلب واألطفال إلى التخلِّي
وتعليق الدراسة ،واضطرار املعلِّمني
مات العنيفة على املدارس عن
عن التعليم والتعلُّم .وقد أسفرت
الهج ُ
َ
مقتل أكثر من  600معلِّم ،وفرار  19ألف معلِّم خو ًفا من القتل ،وتع َّرض
آخرون للتهديد باالستهداف أو االختطاف يف واليات مثل :بورنو،
ويوبي ،وأداماوا.
اختطاف الطالبات
صارت عملي ُة اختطاف تلميذات قرية تشيبوك َمعل ًما بارزًا يف مسيرة
لعدة أسباب أبرزُها :آثارها املجتمعية
جماعة بوكو حرام اإلرهابية؛ َّ
والدولية ،وكثرة مالبساتها املعقَّدة.
َّ
ففي ليلة  14من شهر أبريل 2014م ،هاجمت مجموع ٌة مسلَّحة من
عناصر بوكو حرام املدرس َة الثانوية احلكومية للبنات يف تشيبوك
بنيجيريا .اقتحم املسلَّحون املدرس َة وأطلقوا النار على احلرس.
واختطفوا عد ًدا كبي ًرا من الطالبات يف شاحنات ،يُحت َمل أنها اجت َهت إلى
عدة مناز َل يف تشيبوك ً
أيضا.
غابة سامبسيا .ويف أثناء العملية أُحرقت َّ
كانت املدرسة مغلق ًة ألربعة أسابي َع قبل الهجوم؛ بسبب الوضع األمني
الرديء؛ بل كانت ك ُّل املدارس الثانوية يف منطقة بورنو مغلق ًة منذ
هجمات بوكو حرام املرعبة .غير أنَّ قرار فتحها
منتصف مارس بسبب َ
مدارس شتَّى بأداء االختبار النهائي يف
اتُّخذ للسماح للطالبات من
َ
املوا ِّد العلمية كالفيزياء والرياضيات ،وجنحت بوكو حرام يف اختطاف
 276طالبة من املدرسة .ثم مت َّكنت  57من هؤالء الطالبات من الفرار
يف األشهر القليلة التالية للحادثة.
ويف السادس من شهر مايو من العام نفسه اختُطفت  8فتيات أُخريات
شرقي نيجيريا ،وأعلنت جماع ُة بوكو حرام
من قرية وارابا شمال
ِّ
وبحسب بيانات ِس ِج َّلت إدارة
مسؤول َّيتها عن عمليات االختطاف.
َ
املسجالت من
االختبارات فإن  530طالبة هو العدد الكلِّي للطالبات
ِّ

| العدد التاسع | نوفمبر 28 | 2021

مختلِف القرى احمليطة باملدينة؛ لتأدية اختبارات الشهادة الثانوية.

وقت الهجوم غي ُر معروف بدقة ،وكانت أعمار
إال أن عدد احلاضرات َ
الطالبات بني  16و 18عا ًما ،يف آخر سنواتهم املدرسية .هذا ك ُّل ما
ً
ٍ
فضل عن
معلومات شحيحة عن هذه العملية وقت حدوثها،
بلغَنا من
معلومات أخرى متضاربة متباينة.

ما بعد االختطاف :بعد نحو شهر من عملية االختطاف ،يف  12مايو

2014م ،ظهر قائ ُد بوكو حرام أبو بكر شيكاو ،يف مقطع مص َّور يعرض
َ
أهاليهن،
املختطفات إلى
فيه استعدا َد اجلماعة إلعادة التلميذات
َّ
السلطات النيجيرية عن عناصر احلركة املعتقَلني لدى
مقابل إفراج ُّ

احلكومة النيجيرية .وظهرت يف املقطع نحو  130فتاة يقرأ َن سورة
ِ
التلميذات
الفاحتة ،وأشار شيكاو يف معرض حديثه يف املقطع ،إلى أن

قد اعتنق َن اإلسالم.

وقد َ
عرض اجلماعة ،يف بيان رسمي أعلنه
رفضت احلكوم ُة النيجيرية
َ
وزي ُر الداخلية النيجيري .ويف  22مايو َّ
نظم معلِّمو املدارس النيجيرية
ٍ
مظاهرات يف أنحاء البالد ،مطالبني بعودة الفتيات وبناء أسوار حول

رئيس أركان اجليش النجيري
املدارس املكشوفة .ويف  27مايو أعلن
ُ
َ
الكشف
أن اجليش مت َّكن من حتديد موقع الفتيات ،لكنَّه ال يستطيع
حملتجني جاؤوا للتظاهر أمام املق ِّر الدائم للدفاع« :إننا
عنه ،متح ِّد ًثا
ِّ
نعمل بك ِّل ِجدٍّ  ،وسنعيد الفتيات» .ويف  28مايو أُعلن فرا ُر أربع فتيات

َ
إجمالي عدد الطالبات
وبحسب املعلومات املتاحة فإن
املختطفات،
من
َ
َّ
احمل َّررات هو  163تلميذة من أصل .276

َّ
التفاعل الدولي مع الخطف
ً
الدولي؛ إذ
استقطب هذا احلادثُ اهتما ًما
ملحوظا على الصعيد َّ
َ
عدة دول وجهات َدولية كبرى مساعدة احلكومة النيجيرية
عرضت َّ
َ
دات أمريكية
املختطفات
يف البحث عن
وحتريرهن ،وقد شاركت َو َح ٌ
َّ

يف البحث ،وانطلقت حمل ٌة على شبكات التواصل االجتماعي تطالب
وقدمت اململكة املتحدة فري ًقا من اخلبراء واملستشارين يف
بتحريرهنَّ .
َّ
الدولية التابعة لوِ زارة اخلارجية ومؤسسات أخرى ،وأرسلت
التنمية َّ
الواليات املتحدة فري ًقا من العسكريني ورجال الشرطة وخبراء
ُ

اخلاص لألمم املتحدة لشؤون
وحتدث املوفد
التفاوض على الرهائن.
َّ
ُّ
التربية غوردن براون ،عن مشروع لتعزيز أمن املدارس النيجيرية؛
بتحديد املدارس األكثر ُعرض ًة للخطر ،وإشراك املجتمعات احمللِّية
َّ
ِ
الهجمات املشابهة .وأبدى
أنفسهم يف منع تكرار
والطلب واألطفال
َ
الرئيس الفرنسي آنذاك ،فرانسوا أوالند ،استعدا َد بالده الستضافة
ُ
اجتماع أمني للدول اإلفريقية يناقش جرائ َم جماعة بوكو حرامُ ،عقد
رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ،مشارك َة
فيما بعد .وأعلن
ُ
الصني لنيجيريا بتقدمي معلومات استخباراتية مفيدة بواسطة األقمار
الصناعية ،ووكاالت االستخبارات.

الفدى
االختطاف ودفع ِ
ِّ
الشك يف
ينطوي تكرا ُر قصص اخلطف اجلماعي على تأكيد نظرية
السلوك العام ،التي ترى أن العملي َة قد حت َّولت إلى ِحرفة عند بعض
األطراف .وتكشف النظري ُة عن اجلانب االقتصادي يف هذه العمليات،
وتؤ ِّكد أن الضحايا ليسوا من األغنياء أو املشهورين فحسب؛ بل من
الفقراء ً
أيضا ،ولعلَّهم هم أكثر املسته َدفني ،وال س َّيما أطفالِ املدارس
ً
يتجمعون بأعداد كبيرة يف املدارس الداخلية .وعادة ما يكون
الذين
َّ
َ
ضعف
اجلناةُ من عصابات إرهابية ،ومن ُق َّطاع الطرق الذين يستغلُّون
جهاز الشرطة ،إضافة إلى سهولة توا ُفر األسلحة يف البالد.

تشجع اخلاطفني وتس ِّهل لهم العمليات ،وعلى
عدة عوام َل
وهناك َّ
ِّ
ولكن
رأسها :الفقر والبطالة ،وانتشار حالة اليأس وعدم املساواة،
َّ
هناك أمو ًرا أخرى تُسهم يف ازدهار صناعة االختطاف مثل :املساحات
الواسعة غير اخلاضعة لسيطرة الدولة ،وسهولة إنشاء العصابات،
وحيازة األسلحة ،وتِقن َّيات االتصال املتقدِّمة .وال َّ
ِ
شك يف أن ِجدِّي َة
الدولة والعزم مع احلزم ضروريان وأساسيان للتصدِّي لهذه املشكالت.
وقد أسهمت أموا ُل الفدية ،لألسف ،يف من ِّو صناعة االختطاف ،وهذا
مما يستنكره املسؤولون احلكوميون عاد ًة؛ إذ كشف تقري ٌر لشركة
االستخبارات النيجيرية (إس بي مورجني) أن اخلاطفني حصلوا على
ما ال يق ُّل عن  18مليون دوالر أمريكي بني يونيو 2011م ومارس 2020م.
الحكومة واالختطاف الجماعي
اتخذت احلكومة النيجيرية يف مواجهة أسلوب االختطاف اجلماعي
الذي انتهجته حركة بوكو حرام العديد من السياسات واإلجراءات ومنها:
الرئيس بخاري قادةَ اجليش مع
تغيي ُر القادة العسكريني :استبدلُ
ازدياد أعمال العنف ،وأمر بشنِّ عملية عسكرية واسعة النطاق
َ
مختطفات ،وهي أحدثُ
بعد العودة اآلمنة لقُرابة  300فتاة
العمليات يف سلسلة االختطاف املستم ِّر.
الرئيس بخاري بأن األولوية
إطال ُق عمليات مشتركة :ص َّرحُ
َ
والهدف األساسي للحكومة النيجيرية إعادةُ جميع رهائن
ِ
حكومات الواليات إلى مراجعة
املدارس أحيا ًء وساملني ،ودعا
قوات الشرطة
سياساتها يف التعامل مع ُق َّطاع الطرق ،وبدأت
ُ
ٍ
عمليات مشترك ًة إلنقاذ الفتيات.
واجليش

إطال ُق حملة إعادة بناتنا ( ،)#Bring Back Our Girlsالتيبدعم كبير يف وسائل التواصل االجتماعي ،ومن ذلك دع ُم
َح ِظيَت
ٍ
ودعت هذه
الس ِّيدة األولى للواليات املتحدة آنذاك ميشيل أوباماَ ،
عودتهن بأمان سري ًعا.
احلمل ُة إلى
َّ

مبادرةُ املدرسة اآلمنة :أُطلقَت هذه املبادرةُ بعد اختطاف فتياتتشيبوك؛ لتعزيز األمن يف املدارس بامل َ
ِنطقة الشمالية الشرقية
لنيجيريا ،وذلك ببناء سياج حول ك ِّل مدرسة مكشوفة .وتع َّهدت
مدته ثالث
احلكوم ُة مبا ال يق ُّل عن  14مليون دوالر أمريكي ملشروع َّ
ِ
اخلاص
مبعوث األمم املتحدة
سنوات ،بدعم من جوردون براون
ِّ
بالتعليم العاملي ،ورئيس الوزراء البريطاني السابق ،إضاف ًة إلى بناء
َّ
ٍ
املخطط.
عدد من املدارس للتعليم مؤ َّقتًا ،ضمن ذلك

الدولي للمدارس اآلمنة يف مارس 2015م،
أق َّرت نيجيريا اإلعال َن َّالرئيس
ومن ذلك :التزا ُم حماية التعليم يف النزاعات املسلَّحة .وأق َّر
ُ
بخاري اإلعال َن عام 2019م ،وتع َّهد بأن احلكومة ستُن ِّفذ اإلعالن
الهجمات
َوف َق القانون ،وستلتزم بضمان البرامج والسياسات ملنع
َ
على املدارس ،والر ِّد عليها إن وق َعت ،ومكافحة إفالت من ِّفذي هذه
واجلهات املانحة
الهجمات من العقاب .وتكفَّلت احلكوم ُة النيجيرية
ُ
َ
ِّ
اخلاصة بدفع ُكلَف ستِّ سنوات على األقل من التعليم.
َّ
ٍ
مساعدات ما ِّدي ًة
السلطات احمللِّية واحلكومة االحتادية
 َّخصصت ُّ
ً
َّ
بعضها
لنحو  57طالبة متك َّن من اإلفالت من جماعة بوكو حرامُ ،
من وكاالت َدولية وحكومات أجنبية .ولكن يبدو أن الضحايا
األُخ َريات الالتي تع َّرض َن ً
أيضا إلى االنتهاك على يد إرهابيي
بوكو حرام ،لم يستَفِ د َن من هذه األموال.

إطال ُق مبادرات وطنية تط ُّوعية؛ لشخص َّيات دينية وسياسيةالسلمي ،بني مك ِّونات
واجتماعية ،ملشروع احلوار املباشر والتفاوض ِّ
َ
املختطفني.
املجتمع؛ للحيلولة دون اخلِ يارات العسكرية لتحرير
ً
ختاما
ال يبدو يف األُفق القريب املنظور أن عمليات اخلطف ِ
بشقَّيها الفردي
ِ
العمليات
لكن اجلهود احلكومية وال س َّيما
واجلماعي ستتوقف،
َّ
ِّ
َ
العسكرية واألمنية الـ ُمحكمة قد تقلل من عدد العمليات اإلرهابية،
وحت ُّد من ق ُدرات اجلماعات اإلرهابية على تنفيذ عمليات خطف
جماعي ،على ِغرار ما سبق .وقد اتُّخ َذت مجموع ٌة من اإلجراءات
والترتيبات يف هذا املجال ،وال تزال تُد َرس كثي ٌر من اخلِ يارات األخرى.
إن جهود املساعي احلميدة للمبادرات الوطنية التي انطلقت أخي ًرا يف
أكث َر من مِ َ
نطقة يف شمالي البالد ،يبدو حتى اآلن أنها مفيدة ،وبدأت
تُؤتي أ ُ ُكلَها ولو ببُطء ،غي َر أن ترحيب األهالي ومك ِّونات املجتمع املدني
ِّ
مؤش ٌر حس ٌن على َجدوى وساطتها بني جميع األطراف،
املختلفة بها
ومنها بال ٍّ
اجلماعات املتشدِّدة واإلرهابية.
شك
ُ
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األطفال وداعش

ُّ
تجارب الماضي لحماية المستقبل
التعلم من
ِ

د .تشارلي وينتر

يف َمطلَع أغسطس 2021م نشر أنصا ُر تنظيم داعش اإلرهابي
على تطبيق تيلجرام ،مقط ًعا مص َّو ًرا من شرقي جمهورية الكونغو
الدميقراطية ،يظهر فيه ثالث ُة ِصبية ال تزيد أعما ُرهم على ثالثة
عشر عا ًما ،يُعلنون دع َمهم للتنظيم ،واستعدا َدهم لقطع رؤوس
أعدائهم! ولم يكن هذا املقط ُع مستغر ًبا على اإلطالق ،فلطاملا احتفى
تنظي ُم داعش وأنصاره مبساعيهم لتجنيد األطفال ،وال س َّيما الذكور،

والدفع بهم إلى اخلطوط األمامية ،بل إن الواقع يؤ ِّكد أن األطفال
هم الدعائ ُم األساسية لعمليات التجنيد.
ً
ً
ِ
ملحوظا يف جتنيد األطفال
تضاؤل
السنوات األخيرةَ شهدت
ومع أن
واستغاللهم ،ال تزال هذه القضي ُة موضع جدل أكث َر من أيِّ وقت
جوانب من هذه القضية املهمة واملعقَّدة.
مضى .ويتناول هذا املقال
َ

باحث أول في المركز الدولي لدراسة التطرف ،جامعة كينجز كوليدج لندن ،بريطانيا.
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مسارات التجنيد
مع تغلغُل أنصار داعش يف غربي إفريقيا
ووسطها ،فإننا نكون على أعتاب ِحقبة
َ
جديدة من فرض هيمنة هذه اجلماعة التي
الس َّذج.
وج َدت َمن يواليها من األطفال
ُّ
هذه احلِ قبة التي ال ميكن دراستُها مبعزِ ل
عن األحداث التي شهدها العراق وسوريا
قبل بضع سنوات ،حني قام تنظي ُم داعش
بنشر مئات ،إن لم يكن آال ًفا ،من الفِ تيان يف
املعركة ،مع بيانات واردة تفيد بأن َ
عشرات
اآلالف من األطفال أُجبروا على اإلقامة يف
بح َّجة أنهم تهديد
مخ َّيمات
َّ
مشددة احلراسةُ ،
محت َمل ،كما يزعم التنظيم كذ ًبا.
وعندما كان تنظي ُم داعش يف أوج َسطوته يف
العراق وسوريا ،قام بتجنيد األطفال بتطبيق
ٍ
عملية من ستِّ مراح َل على النحو اآلتي:
1.إغراؤهم بالقوة والتمكني.
2.إقناعهم بعقيدة التنظيم وممارساته.
3.استغالل الظروف الصعبة التي م ُّروا
بها لتسهيل دمجهم.
4.تهيئتهم ليكونوا قادرين على املشاركة
يف القتال.
ٍ
جنود ،ودعاةٍ ،
5.توزيع مها ِّمهم ،بني
وانغماسيني ،وفِ َرقِ توعية.
6.احلضور الفاعل داخل املعركة وخارجها.
وهذه العملي ُة التي اتسمت بشيء من املرونة
واليُسر ،مع ال ِّدقة والتنظيم ،جلأت إلى
ممارسات بعضها َق ْسري وبعضها مقنع .أما
َسرية فهي التجني ُد اإلجباري
ُ
املمارسات الق ْ
الذي تو َّرطت بسببه حشو ٌد كبيرة من
املجتمعات يف عمليات داعش ،على سبيل
املثال :استُقطب األوالد األزيديون لالنضمام
إلى ض َّباط الصف واجلنود ،واختُطفت
أخواتهم ألغراض غير إنسانية ،يف حني
ُقتل أفراد عائالتهم أو أُجبروا على األعمال

املنزلية.

املمارسات اإلقناعية فقد م َّكنت تنظيم
وأما
ُ
ٍ
أعداد كبيرة من
داعش من استقطاب

الشباب ،بعد ترويج أن املشاركة يف مشروعه
من أسباب التمكني واملتعة وحتقيق الغاية،
وتتضمن
وأه ُّم من ذلك االرتقاء الروحي.
َّ
املمارسات مناشدة األطفال مرا ًرا
هذه
ُ
وتكرا ًرا بواسطة ح َمالت التوعية التي
جتوب الشوارع وامل ُدن والبلدات التي كان
ُ
يسيطر عليها.
وحال ّيًا لم ي ُعد لدى التنظيم رفاهي ُة االعتماد
على بيروقراطية التجنيد الرسمية والفاعلة؛
ألسباب تتعلَّق باحلكم املدني ،وعدم سيطرته
على مفاتيح التعليم ،لذا اعتنى التنظي ُم بطرق
َسرية التقليدية ،مثل :االختطاف
التجنيد الق ْ
ً
والترهيب ،بدل من التجنيد التط ُّوعي.

َّ
المهمات واآلثار
املهمات العا َّمة والعسكرية مقصور ًة
كانت
َّ
غال ًبا على األطفال واملراهقني الذكور ،ثم
الفتيات أخي ًرا من االنخراط اجلا ِّد يف
مت َّكنت
ُ
ِ
هن
بناءِ دولة اجلماعة اإلرهابية،
باضطالع َّ
بالواجبات اللوجستية واملنزلية والزوجية يف
الغالب.

وعمل تنظي ُم داعش على الدفع باألطفال
الذكور للقتال يف الصفوف األمامية ،ولم
يدخر جهدًا يف تدريبهم وتسليحهم ونشرهم
َّ
بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع الرجال
البالغني ،فوزَّعهم جنو ًدا يف اخلطوط
األمامية ،وانتحاريني ،وانغماسيني ،وجنو ًدا
وبعضهم لألسلحة الثقيلة .ويف
احتياطيني،
ُ
عدة مناسبات أُجبر األطفال على العمل
َّ
َّ
(جلدين)؛ لتصويرهم وهم يقتلون أعداء

داعش؛ إلثارة الغضب واالحتقان يف جميع
أنحاء العالم.

وعمل كثي ٌر من األطفال عمال َء إعالميني بعد
تزويدهم بـــ (كاميرات املعركة) أو (كاميرات
ُجو برو الشخصية  )GoProليتم َّكنوا من
التقاط الصور بوضوح .وكانت هذه بداي َة
ظهور قوة داعش إعالم ًّيا .وكان اإلعالميون
األطفا ُل محصورين يف ساحة املعركة ،يف
َص محترفو الدعاية املرئية ذوو
حني اخت َّ
اخلبرة والكفاءة باملوضوعات األكثر صعوبة،

ً
شمول وحيوية ،مثل قضايا
جلعلها أكث َر
التعليم والضرائب والزراعة.
وناد ًرا ما يتلقَّى األطفا ُل يف سنِّ املراهقة
ٍ
تدريبات ليصبحوا واعظني ورجا َل
وما قبلها
دين؛ وقد عملوا على توسيع ُرقعة الدعوة
بصفتهم مسؤولني يف مساجد داعش ومراكز
الدعوة ،مع احلرص على إمامة املصلِّني من
حني آلخر .وبعد رفعهم إلى هذه املكانة،
توجه
يُحتفَل بهم على أنهم أمثلة ح َّية على ُّ
داعش إلى إعادة التنظيم العنيف للمعايير
االجتماعية يف املناطق التي حتت سيطرته.
نفوذ ما بعد اإلقليمي
ٍّ
اإلقليمي لداعش يف كل من
أ َّدى االنهيار
ُّ
سوريا والعراق ،إلى حت ُّول يف طرق التنظيم
ً
فضل عن بُزوغ
وأدواته لتجنيد األطفال،
مخاط َر جديدةٍ تُهدِّد أنشطتهم .فمع حترير
«الباغوز» يف مارس 2019م ،وهي مِ َ
نطقة
ُ
آالف
النفوذ األخيرة لداعش يف سوريا ،جلأ
النساء واألطفال من داعش إلى املخ َّيمات
التي يُديرها األكراد يف شمال شرقي سوريا.
يقدر بنحو
وبد ًءا من عام 2020م ،يعيش ما َّ
 43ألف طفل يف مخ َّيم «الهول» ،وأكثر من
نصف س َّكان مخيم «روج» يف شمال شرقي
سوريا البالغ عددهم  2500نسمة هم
ُصر .فهم وعائالتهم يعتمدون على
من الق َّ
املساعدات اإلنسانية؛ للحصول على احلماية
والغذاء واملالبس والتعليمِ ،
وخ ْدمات الدعم
مدة إقامتهم
النفسي واالجتماعي .وعلى مدى َّ
ِّيات
يف هذه املخ َّيمات ،كانت هناك حتد ٌ
مستم َّرة تَ ُعوق تنفيذ هذه اخلطط ،وحتقيق
االستفادة القُصوى منها ،وقد تفاق َمت اآلن
بسبب جائحة كورونا (كوفيد .)19
ُ
املخاوف من حت ُّول هذه املخ َّيمات
وال تزال
إلى (خالفة صغيرة) أو (والية فرعية) تابعة
الص َحفيون الزائرون
لداعش قائمة .فقد أفاد َّ
أن األطفال يقذِ فون احلجارة ،ويستخدمون
ويتوعدون بالتهديد
َشفَرات معدنية حا َّدة،
َّ

َمن يس ُّمونهم (الكفَّار) و(أعداء اهلل).
واألطفا ُل وال س َّيما أولئك الذين يدعمون
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ِ
لطموحات
داعش ظاهر ًّيا ،هم خي ُر رمز
اجلماعة يف االنتقال بني األجيال وجتاوز
احلدود اإلقليمية .ففي يوليو 2019م أظهرت
َطات من مخ َّيم «الهول» مجموع َة أطفال
لق ٌ
َ
يلتفُّون حول علم لداعش نُ ِص َب على عمود
إنارة ،يرفعون إصبَ َعي ال ُوسطى والس َّبابة إلى

األعلى (عالمة النصر) وهم يهتفون( :البقاء

البقاء) ،وهو اجلزء األول من شعار داعش

وتتمدد) .ويف املقدِّمة
والتوسع (باقية
بالبقاء
َّ
ُّ
حش ٌد من النساء يهتُف َن بهتافهم .ومعظ ُم
هؤالء األطفال أصغ ُر من أن يلتحقوا مبدارس
اجلماعة ومعسكرات التدريب العسكري
التي أُغلق أكثرها عام 2017م ،مما يعني أن

تعليمهم بدأ يف املعسكر.

وإليجاد بيئة تعليمية َّ
منظمة بعيدًا عن تأثير
دعاية داعش ،أنشأت اليونيسف والقوات
ال ُكردية يف «الهول»  25مركزًا تعليم ّيًا يف

القسم الرئيس من املخ َّيم .ومع ذلك ال تزال
املؤسسات تخفق يف أن يواص َل األطفال
هذه
ُ

دراستهم حتى نهاية املضمار ،بسبب نقص
املعلِّمني واملوارد واملساحة املناسبة.

وقد أُغلقت جمي ُع مراكز التعليم بسبب
جائحة كورونا منذ مارس 2020م ،مما
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اضط َّر القائمني عليها إلى توزيع الكتب على
األطفال الستكمال الدراسة ذات ّيًا وح َدهم.
فكان التعلي ُم يف املنازل هو الوض َع االفتراضي

امللحق
للمواطنني ولألجانب يف القسم
َ
باملخ َّيم .ولم تتم َّكن الوكاالت من إنشاء مراك َز

تعليمية إلى حدٍّ كبير؛ بسبب رفض النساء
أطفالهن لتل ِّقي تعليم ِ
يصفنَه بأنه
إرسال
َّ
َعلماني.
ويف مجال السعي لدعم أُسس (بقاء الدولة)،
وتنفي ًذا للمرحلة الثانية من عملية التلقني
العقائدي والفكري التي تتبنَّاها داعشُ ،كلِّفت

النساء تربي َة قادة التنظيم ومقاتليه وأنصاره

بعضهن يشارك َن يف
يف املستقبل ،ويبدو أن
َّ
فثمة كت ِّي ٌب صدر
هذه املسؤولية حتى اآلنَّ .
يف عام 2014م ،ينصح األ َّم ِ
هات بقراءة
ألطفالهن قبل
قصص بطوالت الشهداء
َّ
النوم ،وتشجيعهم على ممارسة ألعاب الرماية
والضرب بالبنادق ،وتوعيتهم باألهداف

الصحيحة للعنف .أما حال ّيًا ودون توجيهات
محددة من القيادة املركزية لداعش ،هناك
َّ

نساءٌ يف مخ َّيم «الهول» يواصل َن العمل يف
غرس مبادئ التنظيم يف هذه املساحة الض ِّيقة
داخل ك ِّل خيمة.

تقويم المخاطر المستقبلية
يق ُّر صانعو السياسة بأن األطفال املنض ِّمني
إلى تنظيم داعش هم ضحايا جرائم والدِ يهم،
َ
منس ُق حملة
وقد
وصف «جيل دي كيرشوف» ِّ

مكافحة اإلرهاب باالحتاد األوروبي ،املجنَّدين

الصغار يف اجلماعة اإلرهابية بأنهم (قنبلة
موقوتة) .وكان لهذا التعليق أث ٌر بالغ يف نفوس

صانعي السياسة الغربيني املعن ِّيني مبكافحة
اإلرهاب.
ونظ ًرا لقلق الدول من املخاطر األمنية
احملت َملة لألطفال الذين تلقَّوا عقيدة داعش
ونُ ِّشئوا عليها ،تشهد الدو ُل حتد ٍ
ِّيات سياسي ًة
وأخالقية ،تتم َّثل يف إعادة مواطنيها إلى
الدعوات املتك ِّررة
أوطانهم .وعلى الرغم من
َ
السلطات ال ُكردية ومجموعات اإلغاثة
من ُّ

الت عودتهم منخفضة
معد ُ
والباحثني ،ال تزال َّ

نسب ّيًا .فبحلول يوليو 2019م ،عاد نحو %25

ُصر يف سوريا إلى بلدانهم
فقط من الق َّ
األصلية ،أو موطن والديهم إذا كانوا من
األطفال املولودين يف (الدولة) املزعومة.

املعدل املنخفض جزئ ّيًا إلى أن
ويرجع هذا
َّ
ِ
السياسات تختلف اختال ًفا كبي ًرا بني الدول
ً
فمثل :يف كازاخستان وطاجيكستان،
الفردية؛

السلطات احمللِّية إلى الوصول
أ َّدى التعاو ُن مع ُّ
السريع ملئات األطفال وعودتهم من مناطق
الصراع .أما اململكة العربية السعودية فلم
تكن ُسبل إعادة أبنائها إلى وطنهم باألمر
السهل؛ لذا اتخ َذت احلكومة عمليات إنقاذ
خاصة؛ مستهدف ًة إعادتهم.
َّ
وقد باتت صو ُر عودة الشباب إلى أوطانهم
وسيل ًة الستعادة الفئات األكثر ضع ًفا من
س َّكان داعش من قِ بَل بعض احلكومات
املتر ِّددة أو غير املستجيبة؛ بتقدمي تنازالت
سياسية ،وإخراج بعض األطفال وليس كلَّهم
من املخ َّيمات ،مثل :النرويج التي أعادت
خمسة أيتام فقط من أصل  40قاص ًرا يف
سوريا يف يونيو 2019م ،فيما أسهم الباقون
ً
طفل من دول الشمال ،ال
يف إعادة 114
يزالون يف سوريا منذ مايو املاضي.
واحلقيقة هي أن احتجا َز األطفال يف
املخ َّيمات على املدى الطويل ،حتى لو كانوا
من أنصار داعش ،أم ٌر غير مقبول أبدًا.
تقاعس الدول الواض ُح يف وقوع
فقد أسهم
ُ
وجم َعت التب ُّرعات
محاوالت هرب ناجحةُ ،
الالزمة لتهريب النساء املنتميات إلى داعش
وأطفالهن خارج املخ َّيمات .ويف ضوء ما سبق،
َّ
يزداد االهتما ُم مبسألة احتجازهم احتجازًا

دائ ًما .فبحلول مارس 2019م ،احتجز القضاءُ
العراقي نحو  1100طفل من املنتمني لداعش
بتُ َهم مختلفة ،مثل :التم ُّرد ،ودخول البالد
بطرق غير مشروعة.
ومما يثير القل َق أكثر ،تقاري ُر االعتقال
َسرية ،وتعذيب
ُّ
التعسفي ،ونزع االعترافات الق ْ
األحداث املشت َبه بهم يف احلجز .واآلن ،وبعد
السجناء) ،تتر َّدد
مرور عامني على (حزام نقل ُّ
معلومات ُمفادها نقل األطفال وال س َّيما
بح َّجة تأمني رفاههم
املراهقني ،من املخ َّيمات ُ
إلى منازل آمنة ،ولكن َسرعان ما يُنقلون إلى
بالسجن املؤ َّبد،
سجون البالغني لتل ِّقي أحكام َّ
دون أي أمل يف اإلفراج عنهم.
االستنتاجات
ينطوي النه ُج األمني املستم ُّر يف مواجهة
ُصر من أنصار
التحدِّيات التي يفرضها الق َّ
داعش ،على مخاطر فقد األمن ،ونشوء أزَمات
إنسانية على املدى الطويل .وقد أ َّدت املعارضة
الواسعة إلعادة األجانب إلى أوطانهم إلى ترك
صحية ،يف
آالف األطفال يعانون ظرو ًفا غير ِّ
ظ ِّل ُف َرص تعليمية محدودة ج ًّدا ،ال تبلغ قليلً
التعليمات العقيدية والفكرية التي
مما تبلغه
ُ
َّ
تقدِّمها قلة من النساء املنتميات إلى داعش.
وهذه البيئة تزيد من رسوخ ا ِّدعاءات اجلماعة،

وتتمدد .وإضاف ًة إلى
بأن (دولتها) باقية
َّ
ِ
املمارسات الضا َّرةَ وغي َر القانونية
ذلك ،فإن
كسجون العراق
الحتجاز األحداث يف أماك َن ُ
ٍ
مزيد من خطر الوصم
واألكراد ،تؤ ِّدي إلى
والص َدمات النفسية ،مما يوجد حواج َز
َّ
ُ
إضافية حتول دون إعادة التأهيل واالندماج
يف املجتمع.
خاتمة القول
بد يف اخلتام ،من تأكيد أن النجاح أو
ال َّ
املتوخَّ
اة لتوجيه
اإلخفاق يف اإلجراءات
هؤالء األطفال ،هو الذي يحدِّد ما إذا كانت
طموحات تنظيم داعش يف اخلالفة بني
ُ
األجيال ستتحقَّق أو ال .ومن أجل منع املزيد
من التلقني والتجنيد ،ولتجنُّب تأجيج املظالم
التي أ َّدت إلى بزوغ جنم اجلماعة اإلرهابية
يف امل َّرة األولى ،يجب إعطاءُ األولوية لرعاية
األطفال واحتياجاتهم اإلمنائية.
ومن الناحية العملية ،علينا انتشالهم من
ُه َّوة البيئات غير اآلمنة التي تُر َّدد فيها على
َمسامعهم عقائ ُد داعش الفكرية ،مع ضرورة
حصول هؤالء األطفال على ما يحتاجون إليه
من الدعم النفسي والتعليمي واالجتماعي
املناسب ،واألدوات الالزمة ليكونوا مبن ًأى عن
تلك املؤ ِّثرات الضارة واخلبيثة.
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تجنيد األطفال
في اليمن
من المدارس إلى المتارس

العقيد الدكتور عبد الله محمد شادي

ظاهرةُ جتنيد األطفال يف اليمن من أخطر صور انتهاك حقوق اإلنسان محلِّ ًّيا و َدول ًّيا،
أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية
احلرب الدائرة هناك منذ سنوات،
وقد خلَّفت
ً
ُ
مأساويةَ ،
أرخت ِ
بظاللها على الوضع العام يف البالد ،وال س َّيما األطفال .وبسبب الفقر
ُ
والهجمات املستم َّرة على املدارس؛ ترك األطفال التعليم وفصول
واجلوع والنزاع الدائر
َ
َ
وعا وكرهً ا إلى املعارك ،ويُستخدموا يف األغراض القتالية واألمنية.
املدارس ليُقتادوا َط ً

الممثِّ ل اإلعالمي للجمهورية اليمنية في التحالف.
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ُّ
الحوثيون وتجنيد األطفال
إذا كانت منظمة «اليونيسف» تشدِّد دو ًما
على أن التعليم اجل ِّيد حقٌّ لك ِّل طفل ،ويجب
صنَّاع القرار أولوية ،فإن تقري ًرا
أن يض َعه ُ
للمنظمة ِ
يقارب
نفسها نُشر أخي ًرا ،أ َّكد أن ما
ُ
مليوني طفل يف اليمن تركوا مقاعد الدراسة،
مما جعل أطفا َل اليمن ،الذي كان سعيدًا ذات
بؤسا وشقا ًء ،واألكثر تس ُّر ًبا
يوم ،هم األكثر ً
ً
استغالل يف عمليات
من التعليم ،واألكثر
التجنيد والقتال.
والدولية
وإذا كانت القوان ُ
ني واألعراف احمللِّية َّ
قد تكفَّلت بحماية الطفولة واحلفاظ عليها،
فإن اليمن يكاد يكون بعيدًا عن أيِّ حماية
لألطفال .فأطفاله ما بني ُمجنَّدين على
عمال يف مِ َهن شا َّقة،
جبَهات القتال ،أو َّ
أو نازحني مع أسرهم ،أو ضحايا العنف
وبحسب تقرير
واإلرهاب؛ بني قتيل وجريح.
َ
لألمم املتحدة عن األطفال ومناطق النزاع،
فإن ظاهرة جتنيد األطفال يف اليمن والز ِّج
وتتحمل
بهم يف احلروب بلغت أرقا ًما مخيفة،
َّ
النصيب األكبر من
جماعة احلوثي املسلَّحة
َ
هذه املأساة ،بنسبة تزيد على  %77من
حاالت جتنيد األطفال يف اليمن ،يف حني
احلاالت املو َّثقة لدى الق َّوات احلكومية
بلغَت
ُ
نصيب قوات احلزام األمني التابع
 ،%16وبلغ
ُ
للمجلس االنتقالي  ،%5وتوزَّعت نسبة %2
على بق َّية اجلماعات والتنظيمات.

وتستغ ُّل جماعة احلوثي املراكز الصيفي َة
واملدارس يف اليمن لتجنيد األطفال ،وذلك
َ
مدة تزيد
بعد منحهم تدري ًبا فكر ًّيا طائف ًيا َّ
على الشهر ،ثم يُساقون إلى محرقة املوت،
يف معارك محتدمة .وتُوهم اجلماع ُة أهاليَهم
أنهم يف دورات ثقافية ،أو مراك َز أمنية بعيدين
التماس ،واملواجهات املباشرة.
عن خطوط
ِّ
وإضاف ًة إلى دفع األطفال إلى الصفوف
القتالية األولى ،يُستخ َدمون يف توزيع
املؤن واإلمدادات ،وجمع املعلومات ،وبناء
التحصينات ،وحفر اخلنادق ،وزراعة األلغام.
وحتدثت منظمة «سياج» اليمنية حلقوق
َّ

األطفال ،عن استقطاب احلوثيني ألكث َر من
نصف مليون طفل يف عام 2020م ،عبر
ستَّة آالف ُمخ َّيم صيفي ،أُقيمت يف مناطق
سيطرتها ،متو ِّقع ًة إشراك عدد منهم يف
معاركها املشتعلة مع الق َّوات الشرعية.
وتعتمد جماع ُة احلوثي يف استقطابها
ألطفال املدارس على اإلغراء باملال ،وتقدمي
املساعدات الغذائية ،ومنح ال ُّرتَب العسكرية،
َسري؛ بواسطة االختطاف
أو التجنيد الق ْ
ً
أيضا يف
والتهديد .وتستخدم املخدِّرات
التجنيد؛ إذ تُغرِ ق املناط َق الواقعة حتت
سيطرتها باملوا ِّد املخ ِّدرة ،وتدفع األطفال
لإلدمان عليها؛ إلجبارهم فيما بع ُد على
االلتحاق مبعسكراتها التدريبية مقاب َل
احلصول عليها ،ثم دفعهم إلى ج َبهات القتال؛
وبذلك تتح َّول الطفولة يف اليمن من املدارس
إلى املعارك لدى أطراف النزاع.
إحصاءات صادمة
بحسب مندوب اليمن الدائم لدى األمم
َ
املتحدة ،سعاد ِة السفير عبد اهلل السعدي،
فإن جماعة احلوثي استطاعت جتني َد نحو
 30ألف طفل ،معظ ُمهم من مدن صنعاء،
ممن
وذمار ،وعمران ،واحملويت ،وحجةَّ ،
أعمارهم دون السابعة عشرة ،وقد ُوزِّعوا
على مناطق الصراع املختلفة ،للمشاركة
مباشر ًة يف العمليات القتالية ،ويف هذا
الدولية وقوانني
مخالف ٌة صريحة لالتفاق َّيات َّ
حماية حقوق الطفل.
وأ َّكد تقري ٌر َدولي حديث صاد ٌر عن «املرصد
متوسطي حلقوق اإلنسان» ومنظمة
األورو
ِّ
«سام» اليمنية للحقوق واحل ِّريات ،أن
احلوثيني استخدموا نحو  52معسك ًرا
َّ
ممن تراوح
لتدريب آالف
الطلب واألطفال َّ
املعسكرات
أعمارهم بني  10و 18عا ًما .وتبدأ
ُ
مبسخ ُهو َّيتهم اليمنية والعربية ،ثم إغراقهم
ِّ
والشعارات
باألفكار الطائفية املتطرفة،
الزائفة ،وتنتهي باستخدام األسلحة.
وساعد التر ِّدي الكبي ُر للوضع االقتصادي
على ازدياد ظاهرة جتنيد األطفال يف اليمن؛

إذ تعمِ ُد كثي ٌر من األسر إلى املوافقة على
جتنيد أطفالها للحصول على عائد ما ِّدي
ً
ضئيل؛ ليُعينَها على تلبية بعض
حتى لو كان
احتياجاتها املعيش َّية ،وال س َّيما بعد ارتفاع
األسعار ،وانقطاع املرتَّبات عن املدنيني
والعسكريني لسنوات ،يف حني ال تعلم بعض
أي شيء عن جتنيد أطفالها إال بعد
األُسر َّ
عودتهم إلى منازلهم ُجث ًثا هامدة ،أو بعد
إصابتهم يف جبَهات القتال.
قصص مأساوية
عندما نبحث عن أمثلة لتجنيد األطفال يف
اليمن ،والز ِّج بهم يف احلرب املستعرة هناك،
مئات القصص املأساوية
تتد َّفق أمامنا
ُ
ألطفال كانوا يحلمون مبستقبل أفضل ،إال
أنهم استيقظوا على (كابوس) مزعج ،يف ٍ
بلد
غارق يف الدماء ،بعد انقالب احلوثيني على
َّ
ولعل من أغرب تلك القصص ،أن
الشرعية.
جت َد أخوين يقاتل ٌّ
كل منهما مع طرف من
أطراف النزاع ،ويص ِّوب ٌّ
كل منهما بندق َّيته
إلى صدر أخيه؛ مما أفق َد وال َديهما صوابهما
وصارا كاملجانني.
أب يُح َمل إليه صندو ٌق عليه
وقصة أخرى عن ٍ
َّ
صورةُ طفله الوحيد ،مز َّي ٌن ِّ
بالشعارات املز َّيفة
الصندوق ال يض ُّم سوى
والورد ،ليُفاجأ بأن ُّ
قطع حلم متناثرة ،وهي األجزاء املتب ِّقية من
ُج َّثة ولده وفِ لذة كبده.
عاد بفكر مختلف
الطفل (م ع س) من محافظة ذمار ،عمره
ال يتجاوز 14عا ًما ،يدرس يف الصفوف
املتوسطة ،ويأ ُمل مبستقبل زاهر ،يكون فيه
ِّ
مهندسا أو معلِّ ًما ،جاءت ال ُعطلة
طبي ًبا أو
ً
الصيفي لتقوية
وأرسله والداه إلى املركز
ِّ
وصقل مواهبه ،فقد ُعرف بذكائه
مهاراته َ
وسرعة بديهته ،وكان ترتيبه األو َل بني
زمالئه ،لكنَّه عاد من تلك الدورات يحمل
فك ًرا مختل ًفا متا ًما ،فقد حاول إقناع أسرته
بانضمامه إلى ج َبهات القتال ،إال أنهم
ً
رفضا قاط ًعا ،فاستم َّر يف إقناعهم
رفضوا
بأنه سيكون يف اجل َبهات اخللفية ،بعيدًا عن
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َ
ذات الدخل
اخلطر ،ويف نهاية املطاف اقتنعت األسرة
ُ
القليل ،بأن يذهب إلى املعسكر لتل ِّقي بعض التدريب ،ولم
تعرف أنها بداي ُة النهاية.
ميض سوى شهر واحد ،حتى نُقل إلى اخلطوط
فلم
ِ
ً
حامل يف يده بندقي َة
األمامية على احلدود اليمنية،
ً
وحامل يف عقله
كالشنكوف تُقارب طو َل جسمه النحيل،

مدة عاد إلى أسرته يف إجازة
وه ًما وفك ًرا منحر ًفا! وبعد َّ

وسرعان ما عاد م َّرة
ووسع عليهم ببعض املالَ ،
قصيرةَّ ،
أخرى إلى اخلطوط األماميةُ ،مت َّو ًجا بلقب القائد املشرف
ً
وبدل من أن يعو َد إلى وال َديه يف املرة الثانية
(أبو عقيل)،
ً
ً
محمول على األكتاف،
حامل األموال والهدايا ،عاد إليهم
ُج َّثة هامدة يف تابوت ،تز ِّينه صورة الشهيد واسمه.
المال مقابل ابنه الوحيد

الطفل (أ ص) البالغ من العمر 13عا ًما ،من أبناء محافظة

عمران ،وحي ُد وال َديه ،وله عد ٌد من األخوات ،يدرس يف
ُ
املشرف األمني
املتوسطة بالقرب من منزله .حاول
املدرسة
ِّ
على مِ َ
نطقته استقطابه إلى دورات ثقافية تقي ُمها جماعته
هناك ،ثم إلى دورات متط ِّورة يف العاصمة صنعاء ،التي
تهدِ ُ
ف إلى بثِّ السموم وفكر اجلماعة يف عقول األطفال،

وغرس مفهوم ضرورة اجلهاد يف سبيل اهلل حملاربة
األعداء الغُزاة.

وبعد ٍ
عدد من الدورات ،تش َّبع بالفكر ال َعدائي ،ليستق َّر
ُ
املطاف يف الساحل الغربي للبحر األحمر يف اخلطوط
به

األمامية امللتهبة مع عدد من أصدقائه الفِ تيان ،وهناك

حيث تشت ُّد املعارك بني ك ٍّر وف ٍّر يقع أسي ًرا يف أيدي اجليش

الوطني بجبل النار ،على بعد  15كيلومت ًرا شرق مدينة املخا
الساحلية .وبعد شهور ،ونتيج َة سؤال وال َديه عنه مِ را ًرا،

علِما أنه وق َع يف األسر ،فلم ت ُذق أسرته طعم الراحة،
واستم َّر وال ُده يف متابعة قادة املنطقة لكي يتعاونوا معه يف
ِّ
فك أسره ،ولكن دون جدوى! فانتقل إلى العاصمة صنعاء

يف محاولة ملقابلة املسؤولني الكبار ملساعدته؛ لكنَّه فوجئ
ً
ٍ
أموال طائلة مقاب َل
بعدد من سماسرة احلرب يطلبون منه

ٍ
وعود أخرى بإدراجه ضمن صفقة
اإلفراج عن ابنه ،مع
تبا ُدل األسرى ،وكلُّها مقابل مبال َغ مالية ليست بالقليلة؛

مما اضط َّره إلى بيع جزء من أرضه ليعو َد ول ُده بعد ُقرابة

املتوسطة إلى
سنتني ،وقد جتاوزه زمالؤه يف الصفوف
ِّ
الثانوية العا َّمة.
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عا ِلم في الشريعة
الطفل (ص ب) البال ُغ من العمر  16عا ًما،
قصته عن كثير من األطفال ،فقد تلقَّى
تختلف َّ
ِّ
الصف األول الثانوي ،حفظ القرآن
تعليمه حتى
احلي الذي
الكرمي ،واشتَ َهر ب َدماثة أخالقه يف
ِّ
يسكن فيه بالعاصمة صنعاء .كان يحلم بأن
يكو َن عاملـًا يف القراءات القرآنية أو الشريعة
ولكن الذئاب البشرية كانت له
اإلسالمية،
َّ
باملرصاد! فقد استُقطب مشر ًفا على أحد
املراكز الصيفية ،ثم تع َّرض لغسل دماغ بالفكر
لينتهي به املطاف مشر ًفا ثقاف ّيًا
املتطرف؛
َ
يف أحد أحياء أمانة العاصمة ،ثم مشر ًفا يف
املاسة
إحدى اجلبَهات املشتعلة؛ نظ ًرا للحاجة َّ
إلى مجنَّدين تستخدمهم جماعة احلوثي َوقو ًدا
للحرب ،دون أن تهت َّم بتدريبهم ،أو تعليمهم

صاب بعد
(أبجديات) احلرب واملعارك ،ليُ َ
ناري يف الرأس ،ويُنق َل إلى أحد
ذلك بطلق
ٍّ
املستشفيات بالعاصمة صنعاء دون علم ٍ
أحد
من أقربائه؛ خو ًفا من هول الصدمة .وبعد

غيبوبة استم َّرت أشه ًرا ،استيقظ يف حالة
ً
مشلول ال يح ِّرك إال رأسه.
ُمزرية بعد أن صار
ً
ختاما

تلك مناذ ُج قليلة ومختصرة لقصص اآلالف
من األطفال ،يُقضى على مستقبلهم ،ويُز ُّج
بهم يف حرب مستعرة ال تُبقي وال ت َذرَ ،وقو ُدها

األطفال والفتيان والشباب ،ويحصد ثمارها

وأصحاب النفوذ .أفما آ َن األوان أن
الساسة
ُ
َّ
تض َع هذه احلرب أوزارها ،ويعو َد اليمن سعيدًا

كما كان؟!

إن قضية تس ُّرب األطفال من املدارس،
وااللتحاق بصفوف القتال ،قد تفاقمت تفاق ًما

كابوسا مقل ًقا يهدِّد حاض َر اليمن
مخي ًفا ،وباتت
ً
ومستقبله ،مما يتطلَّب وقف ًة جا َّدة وصارمة
على مختلِف املستويات .وإن اآلباء واأل َّم ِ
هات

ُمطالبون مبقاومة جماعة احلوثي ،والرفض
القاطع إللقاء أبنائهم يف محارق املوت ،وعلى
َّ
منظمات حقوق اإلنسان وحماية الطفل القيا ُم

مبسؤول َّياتها اإلنسانية واألخالقية ،والضغط
لوقف العمليات التي يرتكبها احلوثيون بحقِّ
أطفال اليمن ،وتقدمي املسؤولني عن جتنيدهم
للمحاكمة بوصفهم مجرمي حرب ،كما ينبغي
متخصصة إلعادة تأهيل األطفال
إنشاءُ مراك َز
ِّ
املتض ِّررين من الصراع ودمجهم يف املجتمع.
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مؤشرات

دليل السالم
العالمي لعام 2021م

ِّ
قياس مؤشرات السالم في
َّ
عالم معقد

أسرة التحرير

كل إنسان يَ ُ
ُّ
نشد األمن والسالم؛ بعيدًا عن التهديد واالضطراب
والعنف والتخريب .ودون السالم واألمن ُّ
والط َمأنينة ،تشقى حياةُ
َّ
وتتعطل مشروعات التنمية ،وتتوقف اإلجنــازات ،وتتضاءل
البشر،
ُفرص الدول يف حتقيق طموحات شعوبها .لذا س َعت كثي ٌر من الهيئات
َّ
واملنظمات واملراكز البحثية إلى قياس مستوى السالم يف العالم؛ لتقدمي رؤية
معدالت السالم
ألصحاب القرار ،ميكن توظيفُها يف تعزيز السالم وأسبابه .ومع أن قياس َّ
يف عالم يفيض باألزَمات واالضطرابات؛ أمر معقَّد ،ويحتاج إلى جهود وإمكانات كبيرة؛ وال س َّيما إذا أخذنا
يف ا ُ
ٍ
محاوالت
حلسبان احلال َة النفسية واملعنوية التي تختلف بني فرد وآخر ،وبني جماعة وأخرى ،إال أن هناك
جا َّدة ،ومستم َّرة منذ سنوات؛ جنحت يف قياس ِّ
مؤشرات السالم يف دول العالم.
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معهد االقتصاد والسالم ()IEP
يُع ُّد معهد االقتصاد والسالم «The Institute for Economics
 »& Peaceاملوجود يف مدينة سيدني األسترالية ،أح َد أه ِّم املؤسسات
البحثية غير ال ِّربحية التي تُعنى بتقومي حالة السالم يف العالم .وكان
املعهد قد أ ُ ِّسس عام 2007م ،وله فرو ٌع منتشرة يف أرجاء العالم ،مثل:
شراكات إستراتيجية
نيويورك ،ومكسيكو ستي ،وبروكسل ،والهاي .وله
ٌ
مع عدد من مراكز البحوث العلمية املرموقة واألكثر تأثي ًرا .ويرتبط
بقواعد شراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة اليونيسيف،
الدوليِ ،
حظي املعهد بثقة كبيرة
وحلف الناتو .وقد
ومجموعة البنك َّ
َ
رئيسا ومعتمدًا
الدولية ،وصار مرج ًعا
لدى احلكومات والهيئات َّ
ً
للهيئات العلمية ومراكز البحوث واملهت ِّمني بقياس السالم يف العالم؛ إذ
يقيس املعه ُد ِّ
مؤشر السالم يف  163دولة ،تشمل نحو  %99.7من س َّكان
الكرة األرضية؛ وهي نسبة عالية بك ِّل املقاييس.
ويُصدر املعهد ً
دليل سنو ًّيا باسم (دليل السالم العاملي  ،)GPIتُرتَّب
الدو ُل فيه َوف َق املعايير واملستويات املتَّبعة يف ِّ
مؤشر السالم ،بالتشاور
مع فريق َدولي من اخلبراء باملعاهد ومراكز البحوث ،وبالتعاون مع مركز
دراسات السالم والنزاعات يف جامعة سيدني .ونشر أو َل إصداراته يف
مايو 2007م ،وال يزال الدلي ُل يصدر بانتظام حتى اآلن .وصدر حدي ًثا
دلي ُل العام اجلاري 2021م ،يف نسخته اخلامسة عشرة ،وتناولت دو َل
(التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب) ضمن ِّ
مؤشر السالم.
معايير الدليل
ٍّ
ٍ
أساسية يف قياس السالم ،لكل منها
يعتمد الدلي ُل على ثالثة معايي َر
ِّ
املؤشرات ،وهي على النحو اآلتي:
عد ٌد من
¦املعيار األول( :استمرار الصراعات الداخلية واخلارجية)،
ِّ
مؤشرات تسعى إلى التعبير عن حالة هذه
ويتضمن ستة
َّ
وشدتها ،واستمرارها ،وأثرها يف الدولة التي تق َّوم.
الصراعات،
َّ
¦املعيار الثاني( :األمن واألمان املجتمعي) ،ويتض َّمن عشرة
ِّ
مؤشرات تهتم بالتحدِّيات املتعلِّقة باإلرهاب ،وعدم االستقرار،
وحالة العنف التي تواجهها الدولة املعن َّية ،التي تؤ ِّثر يف أمن
املجتمع وأمانه.
¦املعيار الثالث( :مستوى العسكرة يف الدولة) ،ويتض َّمن سبعة
ِّ
مؤشرات ،تهتم بحجم اإلنفاق العسكري ،واستيراد األسلحة،
والق ُدرات التدميرية.

وبهذا يصل العدد الكلِّي ِّ
ملؤشرات الدليل يف املعايير الثالثة إلى 23
ِّ
ِّ
مؤشرات ك ِّمية ،كالتي تتض َّمن نِس ًبا وأعدا ًدا ،مثل:
بعضها
مؤش ًرا،
ُ
نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناجت احمللِّي اإلجمالي ،وبعضها ِّ
مؤشرات
شدة
نوعية ،وحتتاج إلى تقومي بواسطة بيانات
محددة ،مثل :مؤشر َّ
َّ
الصراعات الداخلية ،ومؤشر ال َعالقة بالدول املجاورة.

َّ
نظرة عامة
يُلقي اجلدول رقم ( )1نظر ًة عا َّمة على محاور دليل السالم ()GPI
ِّ
ِّ
املؤشرات أنها تُعنى بقياس السالم
الحظ يف جميع
ومؤشراته .ويُ َ
بطريقة عكسية ،أي تقيس ما يُهدِّد السالم ،وليس ما يُعزِّزه .ومن ثَ َّم
فإن زيادة ال َّر ْقم املع ِّبر عن حالة ك ِّل ِّ
مؤشر ،يعني تأخُّ ر حالة السالم
ِّ
الدولي
يف الدولة املعن َّية بالتقومي َوف َق
املؤشر املذكور؛ وتراجع الترتيب َّ
الذي حتصل عليه.
نتائج الدليل
ِّ
عرض نتائج دليل عام 2021م
واملؤشرات السابقة ،ميكن
َوف َق املعايير
ُ
على النحو اآلتي:
¦النتائج العا َّمة.

تختص بك ِّل معيار من املعايير الثالثة.
¦نتائج
ُّ

¦حالة دول ُمختارة ،وتشمل الدو َل األولى واألخيرة ،والدو َل التي
الدولي.
تتمتَّع بعضوية دائمة يف مجلس األمن َّ
¦أثر جائحة كورونا (كوفيد  )19يف السالم.
¦ترتيب الدول األعضاء يف (التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
اإلرهاب) يف دليل 2021م.

العامة
 )1النتائج
َّ
أ َّكدت النتائ ُج العا َّمة للدليل ما يأتي:

تراج ُع مستوى السالم عامل ّيًا تراج ًعا طفي ًفا بلغ  %0.07يف اإلصدار
احلالي 2021م ،مقارن ًة بإصدار العام املاضي2020م ،وبلغ عد ُد الدول
التي تراجع فيها ِّ
حتسنًا
مؤشر السالم  73دولة ،مقابل  87دولة شهدت ُّ
يف مستوى السالم.
منذ بداية إصدار الدليل سنو ًّيا ،وعلى مدار خمسة عشر عا ًما،
املدة من  2008إلى
تراجع مستوى السالم يف العالم بنسبة  ،%2ويف َّ
ِّ
ِّ
مؤشرات الدليل
مؤش ًرا من
2021م ،تراجع مستوى السالم يف 15
البالغة ِّ 23
مؤش ًرا.

تراج َع مستوى السالم،
ست مناط َق من مناطقِ العالم التسع،
شهدت ُّ
ُ
وهي :جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا ،روسيا وأوراسيا ،جنوب أمريكا،
وسط أمريكا وجزُر الكاريبي ،آسيا احمليط الهادئ ،شمال أمريكا التي
معدل عدم
كانت األكث َر تراج ًعا؛ بسبب زيادة عدد اجلرائم ،وارتفاع
َّ
االستقرار املدني والسياسي.
حتسنًا يف مستوى
شهدت ثالثُ مناط َق من مناطقِ العالم التسع،
ُّ
السالم ،وهي :أوروبا ،جنوب آسيا ،مِ َ
نطقة الشرق األوسط وشمال
حتسنًا ،لكنَّها بقيت األدنى عامل ّيًا.
إفريقيا التي كانت األكث َر
ُّ
 )2تطبيق معايير السالم
أظهرت النتائ ُج ِطب ًقا ملعايير الدليل الثالثة ما يأتي:
معيا ُر استمرار الصراعات الداخلية واخلارجية هو األكثر تراج ًعا؛ إذ
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مؤشرات
ِّ
ومؤشراته
الجدول ( :)1محاور دليل السالم العالمي GPI

استمرار الصراعات
الداخلية واخلارجية

األمن واألمان
املجتمعي

مستوى العسكرة
يف الدولة

1 .عدد الصراعات احمللِّية واملـ ُ َدد
الزمنية التي استغرقتها.

املشاهد يف املجتمع.
1 .مستوى اإلجرام
َ

1 .نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناجت
احمللِّي اإلجمالي.

2 .عدد ال َو َفيات الناجتة عن الصراعات
الداخلية.
3 .عدد ال َو َفيات الناجتة عن الصراعات
اخلارجية.
4 .عدد الصراعات اخلارجية ،و ُم َددها
الزمنية ،ودور الدولة املعنية فيها.
شدة الصراعات الداخلية.
َّ 5 .
6 .ال َعالقة مع الدول املجاورة.

واملهجرين
2 .نسبة عدد الالجئني
َّ
داخل ًّيا إلى عدد الس َّكان.
3 .عدم االستقرار السياسي.
4 .مستوى اإلرهاب السياسي.
5 .أثر اإلرهاب.
6 .عدد جرائم القتل لك ِّل مئة ألف من
الس َّكان.
7 .مستوى ُعنف اجلرائم.
8 .املظاهرات العنيفة.
السجناء لك ِّل مئة ألف من
9 .عدد ُّ
الس َّكان.
	10.عدد رجال األمن والشرطة لك ِّل مئة
ألف من الس َّكان.

املدة من  2008إلى 2021مَ .
وشمِ َل هذا
بلغت نسب ُة التراجع  %6.2يف َّ
مؤشرات من ستةَ ،وف َق هذا املعيار .ويُ َع ُّد ِّ
التراج ُع خمس َة ِّ
مؤش ُر (عدد

2 .عدد منسوبي اخلِ ْدمات املسلَّحة لك ِّل
 100ألف من الس َّكان.
3 .حجم األسلحة املستوردة لك ِّل مئة
ألف من الس َّكان.
املصدرة لك ِّل مئة ألف
4 .حجم األسلحة
َّ
من الس َّكان.
مهمات األمم
5 .اإلسهام املالي يف
َّ
اخلاصة بالسالم.
املتحدة
َّ
6 .ق ُدرات األسلحة النووية واألسلحة
الثقيلة.
7 .سهولة احلصول على األسلحة
الصغيرة واخلفيفة.

األدنى ،إضاف ًة إلى بعض الدول ال ُعظمى ،وقد أظهرت النتائ ُج ما يأتي:
الدو ُل العشر األعلى يف مستوى السالم يف العالم ،ترتيبُها على النحو

ال َو َفيات الناجتة عن الصراعات اخلارجية) املؤش َر الوحيد الذي شهد

اآلتي :أيسلندا ،الدامنارك ،البرتغال ،سلوفينيا ،النمسا ،سويسرا،

املدة من  2008إلى
تراج ُع مستوى األمن واألمان املجتمعي يف َّ
2021م ،ولكن بدرجة َّ
أقل من سابقه؛ إذ بلغ هذا التراج ُع ،%2.5
مؤش ًرا لهذا املعيار .ويُ َع ُّد ِّ
مؤشرات من أح َد عش َر ِّ
وشمِ َل تسع َة ِّ
َ
مؤشر

مركزها األول منذ عام 2008م.

حتسنًا يف هذا احملور.
ُّ

(أثر اإلرهاب) األكث َر تراج ًعا ،فقد تراجع يف  90دول ًة من بني  163دولة

خضعت للتقومي.

أيرلندا ،جمهورية التشيك ،فنلندا ،النرويج .وقد حافظت أيسلندا على
الدو ُل العشر األدنى يف مستوى السالم ،ترتيبُها على النحو اآلتي:
أفغانستان ،اليمن ،سوريا ،جنوب السودان ،العراق ،الصومال ،الكونغو
الدميقراطية ،ليبيا ،وسط إفريقيا ،روسيا .وقد احتلَّت أفغانستان
الترتيب األدنى يف اإلصدارات األربعة األخيرة.

ِّ
املدة من
مؤشر (عسكرة الدولة)
شهد
حتسنًا بنسبة  ،%4.2يف َّ
ُّ
حتسنًا بني املعايير الثالثة،
 2008حتى 2021م ،وهو الوحي ُد الذي شهد ُّ
َ
تراجع يف مستوى  50دولة أخرى .وقد
التحسن  111دولة ،مع
وشمِ َل
ُ
ُّ

املركز  ،33فرنسا يف املركز  ،55الصني يف املركز  ،100الواليات املتحدة

واضحا.
الذي شهد تراج ًعا
ً

 )4آثار كورونا

 )3الدول املختارة

ب َّينت نتائ ُج دليل السالم عام 2021م ،أثر جائحة كورونا (كوفيد  )19يف

مؤشرات هذا املستوى ،عدا ِّ
حتسنت جميع ِّ
مؤشر (استيراد السالح)
َّ

قصد بالدول املختارة :الدو ُل األعلى يف ِّ
مؤشر مستوى السالم ،والدول
يُ َ
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الدو ُل العظمى هي الدو ُل اخلمس دائمة العضوية يف مجلس األمن،

وقد أظهرت نتائ ُج الدليل ترتيبها على النحو اآلتي :اململكة املتحدة يف

األمريكية يف املركز  ،122روسيا يف املركز .154

السالم العاملي على النحو اآلتي:

أ َّدى ظهو ُر (فيروس) كورونا إلى أزَمات اقتصادية حا َّدة للدول واألفراد

يف عام 2020م ،مما أفضى إلى خروج مظاهرات واحتجاجات مدنية
وس ِّجل خمسة آالف ح َد ٍث عنيف فيما بني
يف كثير من دول العالمُ ،
يناير  2020وأبريل 2021م.

نظ ًرا لعدم وضوح الرؤية حتى اآلن بشأن القضاء على «فيروس
كورونا» وانتهاء آثاره؛ يرى الدلي ُل أن حالة عدم االستقرار االقتصادي

والسياسي قد تستم ُّر ،وهو يح ِّذر من اندالع مظاهرات واحتجاجات
قد تؤ ِّدي إلى أعمال شغب وعنف تؤ ِّثر يف مستوى السالم العاملي.
 )5دول التحالف
ترتيب دول التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب،
قسم الدليل
َ
َّ
من حيثُ مستوى السالم ،إلى خمس مجموعات على النحو اآلتي:

املجموعة األولى :تشمل الدو َل يف املراكز األربعة عشر األولى من
الداكن (الغامق) رمزًا لها.
الترتيب ،وأُعطيت هذه املجموع ُة اللون األخضر َّ

املجموعة الثانية :تشمل الدو َل يف املراكز من  15حتى  ،58وأُعطيت
هذه املجموع ُة اللون األخضر الزاهي (الفاحت) رمزًا لها.

املجموعة الثالثة :تشمل الدو َل يف املراكز من  59حتى  ،123وأُعطيت
هذه املجموع ُة اللون األصفر رمزًا لها.
املجموعة الرابعة :تشمل الدو َل يف املراكز من  124حتى ،150
وأُعطيت هذه املجموع ُة اللون البرتقالي رمزًا لها.

املجموعة اخلامسة :تشمل الدو َل يف املراكز من  151حتى ،163
وأُعطيت هذه املجموع ُة اللون األحمر رمزًا لها.

بحسب ورودها يف «دليل
ويوضح اجلدو ُل رقم ( )2ترتيب دول التحالف َ
السالم لعام 2021م»َ ،وف َق األلوان املذكورة آن ًفا ،على النحو اآلتي:
أي دولة من دول التحالف.
¦املجموعة األولى ال تض ُّم َّ

¦املجموعة الثانية تض ُّم  7دول من دول التحالف.

¦املجموعة الثالثة تض ُّم  15دولة من دول التحالف.

¦املجموعة الرابعة تض ُّم  11دولة من دول التحالف.

¦املجموعة اخلامسة تض ُّم  5دول من دول التحالف.

¦وهناك  3دول من دول التحالف لم تُذ َكر يف تصنيفات الدليل.

ُ
الخالصة
تض َّمن تقرير معهد االقتصاد والسالم يف نسخته اخلامسة عشرة
عد ًدا من النتائج الرئيسة التي ِّ
تلخص اجتاهات األمن واالستقرار على
مستوى العالم ،مستفيدًا من اإلصدارات السابقة التي ِّ
توضح ارتفا َع
ِّ
مؤشر السالم أو انخفاضه يف ك ِّل دولة من دول العالم .وتتجلَّى أهميةُ
هذا الدليل يف أنه ميكن أن يقدِّم رؤي ًة ألصحاب القرار تُسهم يف
تعزيز األمن ،ودفع عجلة التنمية ،وتض َمن استدامتها ،مع تأكيد ضرورة
الدولي ،واالستفادة من نتائج التقرير يف هذا املجال .وميكن
التعاون َّ
ِّ
إضاف ُة معايي َر ومؤش ٍ
رات أخرى ،الستيعاب التغ ُّيرات واملفاجآت التي
تواجه العالم ،كما هو احلا ُل مع «فيروس كورونا».

الدولة

الترتيب

الدولة

الترتيب

الدولة

الترتيب

الدولة

الترتيب

أفغانستان

163

اإلمارات

52

الغابون

93

غامبيا

53

األردن

63

أوغندا

114

غينيا

89

غينيا بيساو

99

باكستان

150

البحرين

102

فِ لسطني

138

االحتاد ال ُق ُمري

*

بروناي دار السالم

*

بنغالديش

91

الكويت

36

قطر

29

بِنني

96

بوركينا فاسو

134

لبنان

147

ليبيا

156

تركيا

149

تشاد

132

املالديف

*

مالي

148

توغو

115

تونس

98

ماليزيا

23

مِ صر

126

جيبوتي

106

ساحل العاج

103

املغرب

79

موريتانيا

118

السعودية
ُّ

125

السنغال

54

النَّيجر

137

نيجيريا

146

السودان

153

سيراليون

46

اليمن

162

الصومال

158

ُعمان

73

اجلدول رقم ( )2يوضح ترتيب دول التحالف بحسب ورودها يف الدليل
* لم يتضمن التقرير أي بيانات عنها.
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قضايا

البيئي
األثر
َّ
للنزاع اإلرهابي المسلح
د .دبيسي نوفي جبريل

ُ
يكثر احلديث عن التطرف واإلرهاب وما ينتُج عنهما من صراعات ،وتتناول
معظ ُم النقاشات املعتقَدات الديني َة أو املصالح االثنية أو القِ َيم القومية والعِ رقية
التي تتعارض ومبادئ األقلِّيات املنتمية إلى مجتمع واحد .ويتناول هذا املقا ُل
ما يتعلَّق باألعمال السياسية األصولية املرتبطة بالقِ َيم اإلنسانية والقِ َيم البيئية،
باعتماد تعريف الباحث بكلية احلقوق وقسم العلوم السياسية يف جامعة الفال
َّ
ومنظم؛
''ميشيل فريدريك'' لإلرهاب البيئي بأنه« :تخريب بيئي منهجي متع َّمد
مآرب سياسية» .وميكن أن ندرج يف ذلك اإلجراءات املت ََّخذة جتاه املوارد
لتحقيق
َ
البيئية؛ كالغابات واألنهار والبحيرات ،أو جتاه هياكل إنتاج الطاقة ذات اآلثار
َّ
ومحطات الطاقة النووية وخطوط األنابيب.
كالسدود
البيئية؛
ُّ

محاضر جامعي  -مختبر العلوم الجيولوجية والبيئة ،جامعة نانغي -أبوروغوا ،أبيدجان  -كوت ديفوار.
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اإلرهاب واألمن البيئي
قسمت الباحثة يف كلية احلقوق واالقتصاد بجامعة ليموج الفرنسية
َّ
اإلرهاب إلى ثالثة أقسام :اإلرهاب الداعم
''ساندرين ستافوالني''
َ
للتح ُّرر الوطني أو االنفصال العِ رقي ،واإلرهاب اليساري ،واإلرهاب
والصراعات
الهجمات السياسية
اإلسالمي .وهذا التقسي ُم يتفق مع
ِّ
َ
الدينية األخيرة يف البلدان الغربية؛ كأحداث  11سبتمبر 2001م يف
نيويورك ،و 7يوليو 2005م يف لندن ،و 13نوفمبر 2015م يف باريس،
لكنَّه ال يناسب سيا َق الدفاع عن القيم البيئية املركزية .ومع ذلك فإن
اإلرهاب البيئي أح َد أنواع اإلرهاب،
الواليات املتحدة األمريكية تَ ُع ُّد
َ
وتسن القوانني االحتادية ملواجهة أيِّ عمل عنيف يستهدف املرافق
ُّ
البيئية أو مؤسسات ذات صلة باحليَوانات ،سواء بإتالف املمتلكات
الشخصية وتدميرها ،أو بتعريض األفراد ملخاطر محت َملة.

َ
تقويض السالمة الوظيفية للدولة
الهدف املعلن لإلرهاب
وملـَّا كان
ُ
ُ
تصنيف أعماله يف نطاق مهدِّدات األمن البيئي.
ورفاهة الس َّكان ،وجب
طوعا يف
و َوف ًقا لنظرية ال َعقد االجتماعي لروسو ،فقد انتظم البش ُر
ً
الدولة ،وارتبطت
منظومة سياس َّية لتعزيز أمنهم ُعرفت فيما بع ُد باسم َّ
القضايا األمني ُة ضرور ًة ببقائها وحمايتها؛ داخل ّيًا من التم ُّرد ،وخارج ّيًا
القومي الذي تأ َّكد مع مرور الوقت
من ال ُعدوان .وذلك هو األمن
ُّ
بسيطرة الدولة املتع ِّرضة للعنف على أراضيها ،وبالغلبة العسكرية على
الدولية .ثم ازدادت أهمي ُة املجاالت غير العسكرية لألمن يف
الساحة َّ
الدولة.
سياسة َّ
وأ َّدى ذلك يف الثمانينيات إلى إعادة تعريف مفهوم األمن القومي ،بتوسيع
ميس
خروجا عن النهج التقليدي الض ِّيق؛ إلدخال أيِّ عمل
مقتضياته
ً
ُّ
للدولة يف تهديدات األمن القومي.
رفاهية الس َّكان أو السالمة الوظيفية َّ
ويف خض ِّم هذه املناقشات ظهر مفهو ُم األمن البيئي ،وأصبح ظهوره أم ًرا
َ
مرتبطني باالهتمام
حتم ّيًا عندما أضحى األم ُن القومي ومنط احلياة
والدولية.
املتصاعد بالقضايا البيئية وعدِّها من القضايا الوطنية َّ
التهديدات والكوارث البيئية
ازداد يف العقود املاضية االهتما ُم بال َعالقة الوثيقة بني اإلنسان
والطبيعة ،وارتبط ذلك بتحقيق األمن ،فبقاء املجتمعات أصبح
ً
مرتبطا بالسيطرة على األسلحة النووية ،واإلدارة السليمة للبيئة يف
بعض الكتب من نفاد املوارد الطبيعية
احمليط احليوي .وقد أنذرت
ُ
كتاب الربيع الصامت
وموارد الطاقة الالزمة إلدارة مجتمعاتنا ،ومنها
ُ
« ،»The Silent Springوحدود النمو «.»Limits to Growth

وإن الطبيعة العابرة للحدود لبعض املخاطر؛ كاألمطار احلمضية
املرتبطة بالتل ُّوث الصناعي ،أبرزت احلاج َة إلى التشاور بني الدول يف
البحث عن احللول املستدامة .ثم أضيفت إليها ظواه ُر عاملية جديدة؛
كاالحتباس احلراري ،وتغ ُّير املناخ ،وهشاشة طبقة األوزون ،ونضوب
والتصحر ،وزوال الغابات ،والتل ُّوث البحري ،والنُّفايات
التراث الوراثي،
ُّ
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قضايا
املش َّعة والصناعية واملنزلية ،واجنراف األراضي ،وهي جمي ًعا تع ُّد
التهديدات البيئية
ومؤسساته .وقد ُو ِّثقَت هذه
تهديدًا حقيق ّيًا لإلنسان
ُ
َّ
املتصاعدة يف تقرير برونتالند سنة 1987م ،ويف أعمال ريو التحضيرية
سنة 1992م .وال تقتص ُر هذه الوثائق على استكشاف حلول تستند إلى
َّ
التنمية املستدامة ،ولكنَّها تُبرز ً
مخططات اإلدارة البيئية
أيضا هشاش َة
بعض حاالت الدمار البيئي املتصل بالصراعات
الدولية ،مما يجلِّي
َ
َّ
َّ
اإلرهابية املسلحة.
إن تأثير النزاعات املسلَّحة يف البيئة هو األكثر دوا ًما ،مع ما ينتج
عواقب ِ
خطرة وطويلة األجل يف النُّظم البيئية وحياة الس َّكان.
عنه من
َ
ُ
اضط َّر املزارعون يف شمال
فبعد مئة عام من احلرب العاملية األولى
شرق فرنسا أحيا ًنا إلى التوقف عن عملهم بسبب العثور على قذيفة
مدفونة يف األرض .كذلك تأ َّثرت الكويت ج ّدًا بالكوارث البيئية الناجمة

عن حرق مئات اآلبار النفطية يف حرب اخلليج عام 1991م .وأسفرت
أحداثُ سبتمبر يف أمريكا عن خسائ َر مدنية وما ِّدية ضخمة ،وبعد
َّ
اإلرهاب البيولوجي برأسه يف مكان احلادث؛ إذ
أطل
أسابي َع قليلة
ُ
عدة .وكان من
ل َّوثت اجلمرةُ اخلبيثة القاتلة البري َد وتس َّببت يف وفيات َّ
تعدى إلى تل ُّوث البيئة،
املمكن للمأساة أن
لكن األمر َّ
تنتهي عند هذاَّ ،
َ
رجني يف الغالف اجل ِّوي موا َّد
فقد أطلقت
ُ
االنفجارات وسقوط البُ َ
وج َسيمات دقيقة ،وموا َّد ناجمة
مختلف ًة من عناص َر عضوية ومعدنية ُ
عن االحتراق واألسبستوس ،إضافة إلى الغازات السا َّمة.
بصحة الس َّكان وال س َّيما العاملني يف
وهي ضا َّرة
َّ
األماكن القريبة من موقع احلادث.
إن حتلي َل الرواسب البيئية
بعد ِعقد من الزمن تض ُع
القرارات التي اتخذتها
وكاالت الرقابة الصحية يف
ُ
ذلك الوقت موض َع الشك؛
فقد انتشرت ا ُ
يمات
جل َس ُ
الدقيقة من املر َّكبات
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رجني عبر ُسحب الغبار
الكيميائية السا َّمة الناجتة عن سقوط البُ َ
أمراض الرئة والسرطان والقلب واألوعية الدموية.
مس ِّبب ًة
َ
نطاق األمن البيئي
تناولت البحوثُ نتائ َج تدهور ُ
النظم البيئية واستنفاد املوارد الطبيعية.
وبالفحص عن الواقع التجريبي ملصطلح األمن البيئي يب ُرز اجتاهان؛
األول يهت ُّم بالبيئة ،والثاني يهت ُّم بالدولة.
يف االجتاه األول يكون األم ُن البيئي لدولة ما ب َفقْد التهديدات غير
التقليدية للعناصر البيئية األساسية ولرفاهة الس َّكان .ويف الدراسات
التوجه ،تع ُّد البيئة متغ ِّي ًرا ال ميكن االستغناء عنه؛
املؤ ِّيدة لهذا
ُّ
فمصطلح السالمة البيئية يشمل ثالث َة عناصر :االستغالل الدائم
للموارد املتجدِّدة وغير املتجدِّدة ،وحماية العناصر الهواء واملاء والتربة
َّ
لئل يؤ ِّث َر التل ُّوث يف التج ُّدد الطبيعي ،واحل ُّد من املخاطر املرتبطة
باألنشطة الصناعية.
َّ
شـــك أن نطـــا َق مفهـــوم األمـــن البيئـــي يشـــمل جميـــ َع املشـــكالت
وال
املرتبط ــة بحماي ــة تل ــك العناص ــر الثالث ــة .وق ــد يتعــ َّرض ه ــذا األمــ ُن
للخطـــر ســـواءٌ بأعمـــال التخريـــب؛ كاحلـــرب ،واإلرهـــاب البيئـــي ،أو
التلــ ُّوث املف ــرط ،أو االس ــتغالل غي ــر املس ــتدام للم ــوارد ،إضافــ ًة إل ــى
التدخُّ ــل البش ــري الدائ ــم يف بع ــض املناط ــق البيئي ــة .وه ــذا املفه ــو ُم
لألم ــن البيئ ــي يتك ـ َّون م ــن رؤي ــة كلِّي ــة لل َعالق ــات ب ــن ال ــدول؛ ألن ــه
يرتب ــط بأم ــن الكوك ــب كلِّ ــه .ولذل ــك تول ــي

ه ــذه الرؤي ــة مزيــدًا م ــن االهتم ــام
بالدراســـات التـــي تتنـــاول آثـــار
القضايـــا البيئيـــة العامليـــة؛
كتأثيـــر االحتبـــاس احلـــراري،
وتدهـــور طبقـــة األوزون،
ونضـــوب الرصيـــد اجلينـــي.
وال ب ـ َّـد م ــن بح ــث ُس ــبل تصحي ــح
هـــذه االجتاهـــات ،واجلمـــع بـــن

املســاعي السياســية واالقتصاديــة والتقنيــة
واألخالقي ــة ،لتمهي ــد الطري ــق أم ــام األم ــن
البيئ ــي العامل ــي.
بعض الدراسات األم َن البيئي
وتتناول
ُ
ًّ
مستقل،
بطريقة مختلفة ،فتَ ُع ُّد البيئ َة متغ ِّي ًرا
وأم َن الدولة متغ ِّي ًرا تاب ًعا ،وتكون السالم ُة
البيئية عنص ًرا بيئ ّيًا من عناصر األمن
الدراسات إلى فرضية
القومي .وتستند هذه
ُ
َ
ِ
املشكالت البيئية بسبب أصلها أو
ُمفادها أن
ِّ
شدتها قد تؤثر يف األمن القومي بدرجات
َّ
متفاوتة َوف ًقا ملا تؤ ِّدي إليه من صعوبات
واضطرابات اجتماعية أو اقتصادية أو
سياسية أو دبلوماسية ،أو اعتداءات على
السالمة اإلقليمية ،أو حرب مفتوحة.
وهكذا تُد َرس ال َعالقة بني األمن الوطني
وعنصره البيئي َوف َق رؤيتني؛ تتناول األولى
املشكالت البيئي َة بوصفها العام َل الرئيس
التوجه إما
لفِ قدان األمن ،و ُمستنَد هذا
ُّ
االشتباكات الناجمة عن النزاعات البيئية
ُ
احمللِّية أو اإلقليمية كالتل ُّوث عبر احلدود،
واالستغالل املفرط للموارد املشتركة ،أو
التح ُّول واالضطراب يف َعالقات القوى
يف منطقة واحدة أو مناط َق مختلفة؛
نتيج ًة الضطرابات بيئية كبرى كتغ ُّير املناخ
والتصحر .وتتناول الثانية املشكالت البيئي َة
ُّ
بوصفها عوام َل ثانوية لفِ قدان األمن،
متس األمن القومي
فاخلالفات البيئية ال
ُ
ُّ
مسا غير مباشر ،فتُسهم يف ازدياد
إال ًّ
االضطرابات السياسية أو االقتصادية
أو االجتماعية أو العسكرية ،وبإذكاء
الصراعات القائمة.
َّ
اإلدارة البيئية الدولية
الدولية بتحقيق مفهوم
ترتبط اإلدارةُ البيئية َّ
التنمية املستدامة ،أي ترتبط باملسائل
املجتمعية املتعلِّقة باملشكالت البيئية،
لذلك ي َع ُّد املفهوم مفهو ًما كل ّيًا ينطبق على
مستويات شتَّى ألغراض مختلفة ،يف بيئة
تتَّس ُم بتضارب املصالح .ويبدو أن النظر يف
املفضل للتجارِ ب
القيود البيئية هو املجا ُل
َّ
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قضايا
من أجل حتديث العمل العام الذي يتجلَّى يف ظهور أمناط جديدة من
التنظيم البيئي واحلماية البيئية.
ولكن يف ك ِّل عام تُلقى ماليني األطنان من النُّفايات واملل ِّوثات يف
مشددة
لعدة أحكام َدولية أو إقليمية
َّ
البحر ،وتخضع هذه املمارس ُة َّ
الدولي منذ سنوات أن
ملكافحة التل ُّوث البحري .وقد أق َّر املجتمع َّ
لكن األمر لم يرتَقِ
احلفاظ على بيئة جيدة يع ُّد قضية َدولية رئيسةَّ ،
إلى وضع قانون حقيقي للبيئة.
ُ
الدولية
الدولي وعدم فاعلية
النظم َّ
وملواجهة هذا اخللل يف النظام َّ
الدولي منذ عام 2001م على وضع
حلماية البيئة ،يعمل املجتمع َّ
ً
غامضا .وينبغي أن يدف َع هذا
إلصالح ال يزال
اخلطوط العريضة
ٍ
أساليب مختلفة
قمة جوهانسبرغ 2002م إلى التفكير يف
َ
املأز ُق منذ َّ
تتجاوز القدمي َة التي كانت تُ َع ُّد ً
عمل منوذج ًّيا ،وهي يف حقيقتها أغال ٌل
َتو ُل دون الوصول إلى تعريف املصلحة البيئية املشتركة.
وهكذا ينبغي لهذه الرؤية املشتركة أن تسم َح لنا بالتح ُّرك نحو
التضامن بني األجيال الذي يعطي معنًى ملفهوم التنمية املستدامة،
كما صاغته على الصعيد العاملي جلن ُة برونتالند سنة 1987م وجاء
رأس املال البيئي من أجل األجيال القادمة ،مع
فيه« :نحن نقترض َ
العلم أننا ال ميكن أبدًا أن نس ِّد َد لهم مستحقَّاتهم ،ومع ذلك فإن لدى
اجلنس البشري الوسائ َل الالزمة لضمان التنمية املستدامة ،أي تلبية
احتياجات األجيال احلالية ،دون املساس بقُدرة األجيال املقبلة على
اخلاصة».
االستجابة الحتياجاتها
َّ
الدولية دون مناقشة
وال ميكننا احلديثُ عن هشاشة الترتيبات َّ
الدولية يف اإلدارة البيئية ،فعملي ُة التشاور وأخذ
إسهامات املنظمات َّ
القرار بشأن البيئة على الصعيد َّ
الدولي ،ال تزال عملي ًة يشوبها سوءُ
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التنظيم .وعلى الرغم من الروابط الواضحة بني البيئة واالقتصاد
الدولي
الدولي وصندوق النقد َّ
الدولي َة؛ كالبنك َّ
والتنمية فإن املنظمات َّ
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،لم تقدِّم جمي ًعا املوار َد الكافية لالستجابة بفاعلية وانتظام
مع املشكالت البيئية العاملية .ومع السعي احلثيث لبرنامج األمم املتحدة
للبيئة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تعزيز أثرهما ،فإن حقيقة
كونها برام َج فقط تَعو ُقها عن القيام بذلك.

فمجا ُل املناورة املتاح للبرنامج محدود ج ًّدا؛ ألنه ال ميارس أي سلطات
مبادرات برنامج األمم املتحدة
سوى تقدمي التوصيات ،ومع ذلك كانت
ُ
للبيئة مختلفة ،وال س َّيما من الناحية املعيارية ،لكنَّه ال ميكن أن يتجاو َز
احملدد له ،ما لم ُينَح سلط ًة حقيقية للتدخل والعمل.
املجال
َّ
وعلى الرغم من اعتراض بعض الدول ُمن َح البرنام ُج احلقَّ يف تطوير
ق ُدرات مستقلَّة يف البحث العلمي ،وهناك تواف ٌق يف اآلراء بضرورة أن
تصب َح هذه اجلهة هي السلط َة العلمية يف هذا املجال ،واملصد َر الرئيس
للمعلومات عن البيئة العاملية .وقد أ َّدت هشاشة وسائل اإلدارة البيئية
الدولي ،مما دفع الدول املختلفة إلى
الدولية إلى ضعف الثقة بالنظام َّ
َّ
اخلاصة.
االهتمام مبصاحلها البيئية
َّ

ُّ
اإلرهاب والتحول البيئي
مبادرات لتنمية االقتصاد األخضر يف
ظهرت يف السنوات األخيرة
ٌ
َ
مختلِف أرجاء العالمِ ،
صب
ونشطت
ُ
بعض اجلهات التي وضعت نُ َ
أعينها التهديدات التي تتع َّرض لها البيئة ،والطوارئ البيئية ،ومكانة
الوعي مبصادر
البشر يف بيئتهم .وبعد أحداث  11سبتمبر تضاعف
ُ
َّ
حملطات الطاقة النووية،
التهديد األخرى ،وال س َّيما التهديد اإلرهابي
َّ
حملطات
الغربي يشعر بقلق متصاعد لضعف البنية التحتية
وبدأ العالم
ُّ

توليد الطاقة الكهربائية ،واملرافق النووية ،واملصانع الكيميائية،
والسدود الضخمة ،واجلسور ،وخطوط األنابيب ،وشبكات املياه.
ولم ي ُعد خطر اإلرهاب الشامل أم ًرا خيال ّيًا؛ بل أم ًرا واق ًعا ،ففي بلجيكا
التحقيقات عام 2016م أن الكثير من املواقع خضعت لدراسة
أثبتت
ُ
اإلرهابيني ،سواء بالتواطؤ مع الداخل بأربعة تصاري َح أمنية قد تكون
ُسحبت من محطة تيهانغ ،بتغلغل شركات التعاقد من الباطن التي
تعتمد عليها هذه الصناع ُة اعتما ًدا كبي ًرا ،أو بحادث قدمي لم تُع َرف
َّ
خفاياه بع ُد يتعلَّق بتخريب ِ
محطة توليد
خطر حدث إلحدى عنَفات
الطاقة يف دويل يف أغسطس 2014م.
وإذا أضفنا إلى هذه االختراقات الواسعة خط َر قرصنة النُّفايات
يتبي لنا أن التخلِّ َي عن الطاقة
النووية يف أثناء نقلها أو تخزينها ،فإنه َّ
النووية سيقلِّل كثي ًرا من خطر اإلرهاب ،مع حترير رأس املال اجلديد
الستغالل مصادر الطاقة املتجدِّدة ،فتكلف ُة تأهيل املرافق النووية يف
تقدر بنحو مئة مليار يورو .وميزة الطاقة املتجدِّدة كالرياح أو
فرنسا َّ
الطاقة الشمسية احلرارية أنها غي ُر مركزية ،وتعمل يف شبكات متفرقة
صغيرة ،فال تكون أهدا ًفا سهل ًة أو موا َّد ِ
خطر ًة يف العمليات اإلرهابية.
ً
مستقبل ،فمن املهم توسي ُع نطاق
وبنا ًء على اتساع األفق لإلرهاب
الهجمات
التفكير ليشم َل مجاالت أخرى من التح ُّول البيئي ،يف سياق
َ
التي وقعت يف العقود األخيرة.

فبعض املشروعات التي يعترض على إقامتها الكثي ُر حال ّيًا يف أوروبا،
ُ
ومهمة لإلرهاب ،إضافة ملا تس ِّببه من هدر للمال
تع ُّد أهدا ًفا مباشرة
َّ
العام واألراضي الزراعية ،وانبعاث غازات االحتباس احلراري ،يف
تناقض واضح مع اتفاق باريس .وينبغي للحركات واملجتمعات احمللِّية
االهتما ُم باملجال االقتصادي ،والتفاوض مع دولها لتعزيز السياسات

ُ
التحرك فو ًرا للتعجيل بالتح ُّول
العا َّمة يف هذا النطاق .ومن الضروري
البيئي لالقتصاد ،حتى يكو َن االقتصاد يف خدمة املجتمع .وقد بدأت
بعض املمارسات االقتصادية واإلستراتيجيات
تظه ُر يف هذا االجتاه
ُ
والسياسات املتعلِّقة بالتح ُّول البيئي.
ختام القول
ُ
ٍ
فالضغوط البيئية ونُدرة
تهديدات محتملة،
إن القضايا البيئية تُ َع ُّد
املوارد ستكون مصد َر عدم استقرار الدول يف املستقبل ،وسب ًبا
يتبي أن ملفهوم السالمة البيئية نطا ًقا
الدولية .وبهذا
َّ
للصراعات َّ
واس ًعا ج ّدًا يف سياق االجتاهني الل َذين جرى حتليلُهما :األول يستخدم
الدولية ،ويعتمد
مفهو َم األمن البيئي لبثِّ حياة جديدة يف ال َعالقات َّ
على املنافسة والصراع بني الدول؛ للحصول على املوارد الطبيعية
اإلستراتيجية .واالجتاه اآلخر يعتمد على التدهور البيئي الذي يض ُّر
بالسالمة الوظيفية للدول ورفاهة الس َّكان.
َ
اعترضه من
ولكن هذا التحليل مبا ظهر فيه من ضعف ظاهر ،ومبا
َّ
صعوبات تتجلَّى باجلانب التطبيقي ملفهوم األمن والسالمة البيئية،
يستحقُّ مزيدًا من االهتمام ألثره النفسي والواقعي العميق .فالتغ ُّيرات
البيئية قد تُسهم يف ازدياد الصراعات واالضطرابات ،وتثير الشعو َر
بعدم األمان ،فتُستخ َدم أدا ًة للسياسة الداخلية أو اخلارجية .إن الفجوة
بد أن تُر َدم ،والسياس ُة
الكبيرة بني األمن البيئي والتنمية املستدامة ال َّ
الرشيدة تتطلَّب القيام بتغييرات هيكلية ومجموعة من االبتكارات
التي تتجاوز بوضوح عمليات الترقيع االنتهازي ،والترتيبات امليدانية
التي كانت الديد َن العام للسياسة املط َّبقة ،وهذا ال ينبغي أن يقتص َر
ميتد ليشم َل معظم مجاالت السياسة
على البيئة وح َدها؛ بل يجب أن
َّ
العا َّمة ،وال س َّيما اإلدارة البيئية.

47

تكتيكات

اإلعالم الجديد
بين احتضان التطرف
ومواجهته

سامح راشد

جديد يف أن لإلعالم أث ًرا مه ّمًا يف تكوين اجتاهات الرأي
ال
َ
العام ،وتثبيت أفكار إيجابية أو سلبية لدى املجتمع ،وإعالء قِ َيم
لكن اجلديد فيما شهده العالم يف العِ ق َدين
أو تهميش أخرىَّ .
املاضيني ،استحداثُ أدوات وتِقن َّيات جديدة عزَّزت ق ُدرات اإلعالم
األدوات والتقنيات مسيطر ًة
ومجاالت تأثيره ،حتى أصبحت تلك
ُ
على طبيعة العمل اإلعالمي .فصار السائد حال ّيًا هو ما يُعرف
بـ (اإلعالم اجلديد) أو (إعالم املجتمع  .)Social Mediaوهو
املفهوم الذي نَ ِض َج بظهور مواقع التواصل يف الفضاء اإللكتروني،
وهيمنتها ،وتف ُّوقها على وسائل اإلعالم التقليدية .فصارت جتم ُع
بني الطبيعة التفاعلية يف التواصل واالتصال بني املستخدِ مني،
والوظيفة القدمية املـُستقاة من اإلعالم التقليدي.

خبير الشؤون اإلقليمية باألهرام ،مصر.
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ُ
خصائص مواتية للتطرف
ً
مرتبطا بظاهرة التطرف ،سواءٌ من جهة
خصائص مم ِّيزة جتعله
لإلعالم اجلديد
ُ
االنتشار واتساع نطاق التفاعل مع األفكار املتطرفة؛ سل ًبا وإيجا ًبا ،أو من جهة َ
الزخم

املعلوماتي ،وسهولة حتصيل املعلومات ،وإجراء املقارنات عن الطروحات املتطرفة،
ً
فضل عن األثر الكبير يف مواقف املتل ِّقني ،واإلسهام يف تكوين اجتاهات الرأي العام

فرد ًّيا وجماع ّيًا.

وهنا ميكن القو ُل :إن طبيعة التن ُّوع للوسائط املستخ َدمة يف اإلعالم اجلديد ،متنحها
ميز ًة نسبية عالية ،مقارن ًة باإلعالم التقليدي ،وال س َّيما القدرة على التأثير يف فئة
التوجهات ومتن ِّوعي االهتمامات .فكثي ٌر من املتل ِّقني
واسعة من املتل ِّقني مختلفي
ُّ
ُ
الوسائط املصاحبة لألخبار ،يف حني تُ َع ُّد سرعة نقل اخلبر ميز ًة كبرى
جتذبهم
لدى آخرين ،ويشعر كثيرون بالرضا عن تلك الوسائل اإلعالمية املستح َدثة؛ ملا

تُتيحه من ساحات للحوار وتبادل األفكار .وإن التنو َع والسرعة والقدرة العالية على
َ
وسائط َّ
جذابة (صور ،ومقاط َع صوتية
استالب اهتمام املستخدِ مني بواسطة ُحزمة
ٍ
وصفحات تفاعلية) ،كلُّها باتت قوةَ جذب كبيرة يخضع املستخدم لتأثيرها
ومرئية،

الطاغي ،وإن ب َدت يف الظاهر تعتمد على التفاعل املتبا َدل ،وتستند إلى معادلة

احمل ِّرض واملستجيب.

ُ
ِ
شبكات التواصل وغي َرها من وسائل
التطرف ظاهر ًة عاطفية ال عقلية ،فإن
وملـَّا كان

اإلعالم اجلديد ،جنحت يف جذب أصحاب األفكار املتطرفة إليها من مختلِف

االجتاهات؛ ألن اإلنسان ينزع إلى التطرف والتش ُّدد حني ينشأ أو يعيش يف بيئة غير
ً
فضل عن
اجتماعية ،تتَّس ُم بغياب مصادر الوعي أو تد ِّنيها ،وتراجع التفكير النقدي،

االنكفاء على ال ُهو َّيات والتكوينات االجتماعية الض ِّيقة .فكان ظهو ُر وسائل التواصل
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طو َق جناة لذوي األفكار والنزَعات املتأ ِّثرة بتلك البيئات املتأزِّمة ،حيث
رحاب ُة الفضاء اإللكتروني ،واتسا ُع نطاق التواصل والتفاعل مع أعداد
ً
فضل عن األمان مبا يسمح بإطالق األفكار
غير محدودة من البشر،
ُ
شططها أو انحرافها.
واآلراء مهما بلغ
وإذا كان لإلعالم اجلديد أث ٌر يف احتضان التطرف واملتطرفني ،فإن له
أث ًرا ال يق ُّل أهمية يف مواجهة التطرف بجميع أمناطه ومصادره .فهو
أداةٌ ووسيط يؤ ِّثر حسبما يُ َّ
وجه ،وميكن بسهولة رص ُد االرتباط
وظف ويُ َّ
بني احلالة النفسية والوِ جدانية (كاالغتراب االجتماعي ،واالكتئاب،
وفِ قدان الثقة يف الدوائر احمليطة) ومدى استعداد فرد أو مجموعة
للوقوع يف فخِّ التطرف.
تدوير األفكار المتطرفة
مع بدايات ظهور وسائل التواصل االجتماعي ،وال س َّيما فيسبوك،
ُ
تعريف األشخاص بأصدقا َء ج ُدد ،وتوسي ُع نطاق
كان األث َر األبرز لها
مبهمة التوصيل
التواصل بني األصدقاء .وكانت وسائ ُل التواصل تقوم
َّ
 Connectingوالتشبيك  Engagementبني مستخدِ ميها ،دون
شروط أو معايي َر للتصفية والفرز؛ لذا كانت ساح ًة لعرض األفكار من
ك ِّل االجتاهات واملشارب ومناقشتها.
ومع اتِّساع نطاق استخدام شبكات التواصل والزيادة الكبيرة يف
نصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب،
عدد املستخدِ مني ،وال س َّيما مِ َّ
تعديالت على قواعد التوصيل والتشبيك بني املستخدِ مني،
أُدخلت
ٌ
ً
تقليص ملا يظهر
فمثل :حدث
وذلك باستعمال خُ وارِ زْميات معقَّدة.
ٌ

أمام مستخدِ م فيسبوك من (كل) إلى (معظم) املنشورات التي يكتبها
محددة ُمنتقاة من العدد
أصدقاؤه ،ثم اقتصر األم ُر اآلن على فئة
َّ
الكبير من املنشورات املتداولة.

واملعيا ُر األساسي يف انتقاء تلك الفئة وتقدميها إلى املستخدم ،أن
أصحابها هم أولئك املستخدِ مون الذين يتفاعلون معه ،أو يتفاع ُل هو
معهم بانتظام ،سواءٌ بالتعليق أو املشاركة أو
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بتعبير ما « .»Emotionوعلى التدريج تصير عملي ُة التواصل بني
ٍ
بحلْقة مغلقة بني أولئك الذين يتفاعلون م ًعا ،يف
املستخدمني أشب َه َ
حني يُستب َعد منها َمن ال يتفاعلون م ًعا ،أو محدودو التفاعل .ونت َج عن
هذه التصفية أن وسائل التواصل االجتماعي حت َّولت إلى ُغرف مغلقة
التوجهات وامليول املتجانسة،
على املتشابهني واملتَّفقني يف اآلراء ،وذوي
ُّ
َ
تواصل وتفاعل
شرط أن يكونوا على
مع نسبة قليلة من املختلفني م ًعا،
ُ
دائ َمني.
فاملعيا ُر ليس االتفاق والتفاهم ،وإمنا التفاعل؛ وبحكم الطبيعة
البشرية ،غال ًبا ما يتفاعل البش ُر أكث َر مع موافقيهم يف الرأي والفكر،
فضل عن ِّ
ً
الطباع واخلصائص النفسية .ولهذا تتر َّدد يف تلك التج ُّمعات

شبهِ املغلقة اآلراءُ واألفكار ،كما يتر َّدد صدى الصوت يف الكهف .ويسود
انطبا ٌع بأن املشاركني جمي ًعا على رأي واحد.
حددة يُعاد تردي ُدها
واخلط ُر هنا يتجاوز االنغال َق الذهني على أفكار ُم َّ
فيزداد اإلميان بها؛ إذ يصل األم ُر أحيا ًنا إلى زيادة األفكار املتطرفة
ً
وشططا ،بواسطة مستخدِ مني عاديني لشبكات التواصل،
جنوحا
ً
يستقبلون أفكا ًرا تقليدية ر َّوجها يف األصل ُغالةُ املتطرفني ،سواءٌ يف
توجه فكري ،فيتح َّول أولئك املتلقُّون املستهلكون لهذه
الدِّين أو يف أيِّ ُّ
األفكار إلى ُمنتجني لها ،بعد إضافة «ملساتهم» التي تزي ُدها تطر ًفا.
مي النهائي لوسائل التواصل
ومع تع ُّدد تلك التج ُّمعات يصبح التقو ُ
االجتماعي وقنوات التفاعل االفتراضي أنها ً
بدل من اإلسهام يف
التقريب بني الشعوب والثقافات واألفكار ،باحلوار ومعرفة اآلخرين
والتف ُّهم املتبادل ،إذا بها قوةٌ دافعة نحو االنعزال والتقوقع وتعميق
َّ
َّ
وتتجذر عوامل
وات التف ُّرق اإلنساني
فج ُ
الش َطط الفكري ،فتتسع َ

التناحر بني البشر.

َّ
ُّ
التطرف والتحول المؤسسي
مشجعة على إقامة جت ُّمعات
نتيج ًة لتهيئة وسائل اإلعالم اجلديد بيئ ًة
ِّ
تشترك يف أفكارها وقناعاتها ،يتط َّور التواف ُق الفكري إلى حالة من
االرتباط النفسي واالستقواء املتبا َدل .مما يدفع إلى

حت ُّول تلك الروابط من مج َّرد جت ُّمع افتراضي ،إلى كِ يانات مؤسسية لها
مالم ُح مم ِّيزة وقواع ُد منظمة ،سواءٌ ظلَّت تعمل يف العالم االفتراضي
فقط ،أو انتقلت إلى العالم املا ِّدي الفعلي.
ومما يزيد قابلي َة تلك التج ُّمعات االفتراضية للتح ُّول إلى تنظيمات
واقعية ،أنها مبج َّرد نُضجها االفتراضي َسرعان ما تبرز احلاج ُة إلى
قيادةٍ وإدارة وغايات وأهداف وخُ طط عمل وجدول أعمال .وهكذا
تتك َّون وتتراكم تلقائ ّيًا جمي ُع مق ِّومات (التنظيم) ما ِّد ًّيا ،رمبا باستثناء
أي منهما ال يح ُّد
لكن غياب ٍّ
اللقاءات املباشرة ،وإلى حدٍّ ما التمويلَّ .
من األثر السلبي التراكمي لتداول املفاهيم املغلوطة واألفكار املتطرفة،
وإعادة إنتاجها .ومع التح ُّول إلى الطبيعة التنظيمية الفعلية ،فإن ذلك
َ
الوقوف على حا َفة االنتقال من التطرف إلى العنف.
يعني
ومن املفارقات أن سهولة التواصل والتفاعل يف الفضاء اإللكتروني ،ال
تشجع على تقارب األفراد ذوي األفكار املتطرفة ،أو ذوي االستعداد
ِّ
يتعدى ذلك إلى اجلماعات ،أي تنطبق فكرةُ التئام
لتق ُّبلها فحسب؛ بل َّ
املتشابهني على املجموعات والكِ يانات ،فتصير فيما بينها َعالق ُة تفاعل
إيجابي قابل ٌة للتط ُّور إلى تنسيق أو اندماج ،مثلما يحدث بني اجلماعات
املتطرفة والتنظيمات اإلرهابية يف الواقع الفعلي.
التجنيد واالستقطاب
يف ظ ِّل املزايا التي تف َّوقت بها وسائ ُل اإلعالم اجلديد على الوسائل
ُ
وظائف اإلعالم وواجباته ،فلم ت ُعد تقتصر على
التقليدية ،تغ َّيرت
ُ
َ
قصد
اإلعالم أحاديِّ االجتاه ،وإمنا أ
ضيف إليها األثر التفاعلي ،ويُ َ
به (اإلعالم املضاد)؛ إذ يقوم أفرا ُد املجتمع ،وهم املتلقُّون يف اإلعالم
ِ
املرسل ،سواءٌ إلى متل ِّقني آخرين أو إلى جهات
التقليدي ،بوظيفة
ً
عرضا ملطالبهم.
رسمية ،ر ًّدا على قرارات الدولة ،أو
ومع تط ُّور وسائل التواصل االجتماعي ذاتها ،انتشر استخدا ُم الوسائط
املتعدِّدة يف عرض احملتوى اإلعالمي ،بواسطة املؤسسات واألفراد.
فأصبح بإمكان ك ِّل َمن يحمل هات ًفا ذك ّيًا بثُّ ما يشاء من أنباءٍ أو آراءٍ  ،أو
عرض أفكار وقناعات شخصية .وكذلك
عم ُل حتقيقات استقصائية ،أو
ُ
توثي ُق وقائ َع يريد إظهارها أو ترويجها على نطاق واسع .وبتوافر هذه
األدوات املساعدة ،أصبح التأثي ُر يف املتل ِّقني وتكوي ُن مداركهم يسي ًرا،
تاحا لك ِّل ذي قدرات إقناعية متوسطة.
و ُم ً
وهكذا بات لإلعالم اجلديد وظيف ٌة جوهرية ،يف تسهيل جتنيد املتل ِّقني
توجه فكري؛ ديني أو إحلادي .وحني يتعلَّق األمر
واستقطابهم إلى أيِّ ُّ
وقناعات غيبية ،فال حاج َة إلى كثير من اجلهد أو إلى أدلةَّ
ٍ
مبفاهي َم
ِّ
واقعية أو منطقية .ويزداد األمر خط ًرا يف ظل توظيف التق ُّدم التقني،
وتع ُّدد وسائط االتصال والتأثير «بالصوت والصورة» ،يف التواصل
املباشر بني األفراد واملجموعات ،مما يسمح مبجال واسع للتأثير
والتأثُّر املباشر على الرغم من بُعد املسافات.

ُّ
التطرف المضاد
ثنائيات متالزمة ،منها :احلقُّ والباطل ،اخلير والش ُّر،
يشيع يف الكون
ٌ
االعتدال والتطرف .لذا ميك ُن بسهولة العثو ُر على أفكار واجتاهات
متطرفة يف الفكر القومي والليبرالي واحلداثي ،وكذلك يف ك ِّل األديان
السماوية (اليهودية واملسيحية واإلسالم) وغير السماوية .وكما أن
بعضها ً
بعضا.
األشياء تُع َرف بأضدادها ،فإن النقائض يُغ ِّذي ُ

َ
ٍ
وأدوات تفاعلية موصلة
وسائط
وأح ُد متطلَّبات هذه املعادلة ،وجو ُد
مرتدة تتَّس ُم
بني النقيضني ،وملـَّا كان اإلعال ُم اجل ِّيد أداةَ تفاعل وتغذية
َّ
باحليوية والسرعة ،فإنه يؤ ِّدي ً
أيضا عم َل اجلسر الرابط والناقل
لالجتاهات واألفكار املتطرفة املتقابلة .وذلك على مستويني :األول جزئي،
وهو املتعلِّ ُق بزيادة تبادل التش ُّدد املـُفضي إلى التطرف .واآلخ ُر كلِّي ،وهو
املتعلِّق بالدائرة الواسعة املقابلة بني التطرفني الديني وال َعلماني.
ُ
وسائط
شبكات التواصل االجتماعي أو
ُ
ولإلعالم اجلديد ،سواءٌ
اإلعالم اإللكترونية ،أث ٌر رئيس يف توسيع الفجوة والتناقض وتعميقهما
بني حواضن التطرف وأقطابه ،يف مختلِف اجلماعات واملك ِّونات الدينية
والثقافية .وهو أث ٌر رمبا يكون غي َر ظاهر بوضوح؛ ألنه ينشأ داخ َل
الدول ذات التن ُّوع املجتمعي ،والتع ُّدد الديني واملذهبي.

فلوال شبك ُة اإلنترنت وما أفرزته من مواق َع إخبارية ،وشبكات تواصل
غنية بأنواع األخبار واآلراء واألفكار ،مرئي ًة ومسموعة ومقروءة،
ُ
املواقف املتطرفة واألفكار االنعزالية أسيرةَ أصحابها ،والدائرة
لظلَّت
الض ِّيقة من معارفهم واحمليطني بهم ،وملا كان لها هذا األث ُر السلبي
املضا ُّد «املتطرف» يف مك ِّونات املجتمع األخرى التي تطولها تلك
األفكا ُر ،أو تضعها يف موقع «الكفر أو ِّ
الشرك» ،والنحس َر إلى حدٍّ كبير
نطا ُق انتشار الصورة الذهنية ملر ِّوجي تلك األفكار و ُمصدِّريها لدى
األطراف األخرى.
صحة إطالق تلك األحكام واألوصاف من
وبعيدًا عن تقومي مدى
َّ
املرتدة ،يُعزى بامتياز
اجلانبني أو خطئها ،إن قد ًرا غي َر يسير من التغذية
َّ
إلى استخدام اإلعالم اجلديد من ك ِّل األطراف ،وانتشارها وازديادها،
أقرب إلى منافسة بني التطرف والتطرف املضاد.
فيصبح املشهد
َ
معرفة التطرف والمتطرفين
املنطل َ ُق األساسي لوظيفة وسائل اإلعالم اجلديد يف مواجهة التطرف،
هو العم ُل على مسارات أثرها السلبي يف دعم التطرف ،لكن يف االجتاه
املضا ِّد للتطرف .وأو ُل ما ميكن أن تق ِّد َمه هذه الوسائ ُل ملكافحة
التطرف ،املساعدةُ على معرفة املتطرفني ،وحتدي ُد طبيعة التطرف
يخفي املتطرفون
لديهم .وهو إسها ٌم مهم يف هذا السياق؛ إذ املعتا ُد أن
َ
توجهاتهم يف مواجهة أيِّ بيئة غير مواتية ،سواءٌ العتبارات أمنية،
ُّ
أو لتجنُّب ال ُعزلة والضغوط االجتماعية .وناد ًرا ما يُعلن املتطرفون
وتوجهاتهم ،وال س َّيما للمجتمع احمليط بهم ،ما لم يكن
أفكا َرهم
ُّ
متطر ًفا ،أو خاض ًعا للمتطرفني.
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سمى (االشتباك االفتراضي) معهم باستخدام اإلعالم اجلديد،
وإن ما يُ َّ
شجعهم على اإلفصاح عن أفكارهم ولو نسب ّيًا ،وهو ما يح ُدث أحيا ًنا
يُ ِّ
مببادرةٍ منهم الستدراج اآلخرين إلى دائرة االقتناع باملفاهيم واألفكار
املتطرفة .يف حني يتأتَّى أحيا ًنا أخرى باالستدراج املضا ِّد؛ أي بإدخالهم
يف نقاش مفتوح وبأسلوب هادئ ومحايد ال يُظهر موق ًفا مضا ًّدا أو حتى
ٍ
محددة .وأحيا ًنا
أحداث
محايدًا بعيدًا عن التطرف ،بشأن قضايا أو
َّ
ُ
املتطرف نفسه يف الفضاء اإللكتروني ،عن غير قصد ،بتعامله
يفضح
مع احملتوى اإلخباري على نحو يُظهر الرؤى واألحكام املتطرفة جتاهه،
فيقوم املتطرف عفو ًّيا بالتعبير عن الغضب ،أو انتقاد احملتوى املخالف
خروجا عن القِ يَم العليا التي يؤمن بها.
لقناعاته ،ويع ُّده
ً
االشتباك الذكي
التيارات املتطرفة تنتظم بواسطة شبكات التواصل االجتماعي
إذا كانت
ُ
يف مجموعات وكِ يانات افتراضية شبه مغلقة ،فمن الضروري ً
أيضا
تكوي ُن مجموعات شبابية على ِغرارها ،مه َّمتها األساسية التوعية
والتبصي ُر بالواقع .وذلك على مستويني :أولهما األفرا ُد املتطرفون؛
بتفنيد قناعاتهم ،وتفكيك القوالب الفكرية اجلامدة التي تنغلق عقولهم
َ
واآلخر أولئك الذين لم يقَعوا بع ُد يف فخِّ التطرف ،ممن لديهم
عليها.
قابلي ٌة لالستدراج بسهولة.
ويكون ذلك مبناقشة القضايا واملوضوعات التي يستخدمها املتطرفون
النسق الفكري والثقايف ألفراد املجتمع ،والتصدِّي
أنفسهم؛ الختراق
َ
ُ
لألفكار واملفاهيم التي يحاولون ب َّثها؛ بتوظيف هذه القضايا اخلالفية،
مسكوت عنه عاد ًة يف اإلعالم التقليدي .ومن أه ِّم هذه القضايا:
وبعضها
ٌ
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تكفي ُر املجتمع ،وح ِّرية الفكر واالعتقاد ،والتعامل مع أصحاب الديانات
والعقائد األخرى ،وحدو ُد احلريات يف السلوك الفردي واجلماعي.

ُ
َّ
وارزميات
تأثير مزدوج للخ ِ
بعد أن باتت ا ُ
خلوارِ زْم َّيات تؤ ِّدي وظيف ًة سلبية يف حصر األفكار بني

ِ
القناعات واالهتمامات الشخصية بني املتشابهني
املؤمنني بها ،وتُدوير
فيها ،من الضروريِّ االستعان ُة بعلم البرمجيات ،وحتديث ا ُ
خلوارِ زم َّيات
استنا ًدا إلى تِقن َّيات الذكاء االصطناعي ،للح ِّد من سلبيات التضييق
واجلمود يف دوائر التفاعل بني مستخدِ مي وسائل التواصل .وقد ظهرت
ح ًّقا بواد ُر ميكن االنطال ُق منها وتطويرها يف هذا االجتاه ،مع أنها ال

تزال مقصور ًة على ما حتتاج إليه أجهزةُ األمن ملعرفة اإلرهابيني ،سواءٌ
احلاليون أو احملت َملون.

ِّ
والشك يف احتمال صلتها
حسابات مع َّينة للمراقبة
ففي حني تخضع
ٌ
بتوجهات إرهابية ،أو تع ِّبر عن شخصيات قابلة للتح ُّول يف هذا االجتاه،
ُّ
ترصد ا ُ
خلوارِ زم َّيات رصدًا دقي ًقا أنشط َة األفراد واجلماعات ذات

امليول اإلرهابية على شبكات التواصل ،وال س َّيما احلسابات املسته َدفة
ِ
القات بني اخلاليا
حلشد األنصار وجتنيد املقاتلني ،ثم ُتلِّل ال َع
الناشطة واخلاملة ،وأي عناص َر جديدة رمبا تنض ُّم إليهما ،وتتن َّبأ بأي

عمليات إرهابية محتملة.

ٍ
جناحات يف هذا االجتاه ،منها روسيا التي
بعض الدول
وقد حقَّقت
ُ
مت َّكنت باستخدام تلك ا ُ
خلوارِ زم َّيات على شبكة التواصل االجتماعي

( / Vkontakteﭪي كونتاكت) من ضبط ٍ
عدد كبير من املجموعات

الداعمة لتنظي َمي داعش والقاعدة ،وحتديد نحو  180ألف حساب

شخصي ميكن تصنيفُها ذات محت ًوى متطرف.

مواجهة التطرف المضاد
كما يج ُد التطرف ُمغ ِّذ ٍ
يات وعوام َل مح ِّرض ًة يف التطرف املضاد،
سيكون لكبح ذلك األخير أث ٌر يف تخفيف منابع التطرف ،استنا ًدا إلى
ومطلوب من
انتفاء أحد الروافد الرئيسة لتسويغ التطرف واإلرهاب.
ٌ
اإلعالم اجلديد وشبكات التواصل االجتماعي بذ ُل جهد للح ِّد من

التوجهات الفكرية،
التطرف ،ونشر االعتدال والوسطية يف مختلِف
ُّ
سواءٌ كانت وضعي ًة أو دينيةَّ ،
لئل يتح َّو َل األمر إلى العمل يف اجتاه
واحد ،كما لو كانت ك ُّل الشرور مرتبط ًة بالتطرف ذي املرجعية الدينية

فقط ،وال س َّيما اإلسالمية.

وهناك من األد َّلة يف السلوك الفعلي لبعض احلكومات واملجتمعات

الغربية ما يؤ ِّيد هذا ،مما يتذ َّرع به املتطرفون الدينيون لالنغماس أكث َر
بح َّجة أن األزمة احلقيقية ليست يف أنهم
يف األفكار املتطرفة االنعزاليةُ ،

متارسه
متشدِّدون دين ًّيا ،وإمنا يف «التر ُّبص» بهم و»االضطهاد» الذي
ُ
املجتمعات األخرى املعادي ُة لإلسالم واملسلمني .ومن هنا فإن
جتاههم
ُ

صعو َد الت َّيارات اليمينية ،وغيرها من الت َّيارات املتطرفة يف الغرب ،يُتيح
للتطرف واملتطرفني مس ِّو ًغا لوجودهم ،وحجة لتش ُّددهم وانغالقهم على
تلك الدائرة اجلامدة من األفكار املعادية لك ِّل مخالف لها.
وكما ميك ُن لإلعالم اجلديد أن يواج َه التطرف الديني ،هو مطالَ ٌب
ً
أيضا مبواجهة مختلِف أنواع التطرف األخرى ،وال س َّيما املضا َّدة .ورمبا

الص َدد؛
تكون مهم ُة اإلعالم اجلديد وشبكات التواصل أسه َل يف هذا َّ
ِ
والتوجهات القومي َة واليمينية ،على ما فيها من
فإن األفكار ال َعلمانية
تش ُّدد وعنصرية وميول إقصائية ،أكث ُر قابلية للتفكيك والترشيد،
ثم َة مه َّمات لإلعالم اجلديد ال تقتصر
مقارن ًة بالتطرف الديني .إن َّ
معي ،أو منط واحد من أمناط التطرف؛ بل مت ِّثل إطا ًرا
على مست ًوى َّ
ً
شامل جلهد توعوي و»احتوائي» ،يضع مقدِّمات أساسي ًة لتجفيف

منابع التطرف ،واستئصال اجتاهاته من جذورها.

ومن أبرز تلك امله َّمات أن يع ِّز َز اإلعالم اجلديد التفكي َر النقدي لدى
فئات املجتمع املختلفة ،وال س َّيما يف مراحل التش ُّكل العقلي والوِ جداني،
ً
وصول إلى مرحلة الشباب؛ إلنشاء جيل غير قابل
بد ًءا من الطفولة
لحة
لالنقياد لألفكار املتطرفة دون متحيص .وهناك ضرورةٌ ُم َّ
الستخدام وسائل التواصل واإلعالم اجلديد يف املؤسسات الرسمية
والدينية ،وال س َّيما فيما يتصل بإصدار الفتاوى وتوضيح تعاليم الدِّين
واألحكام الفقهية يف القضايا اخلالفية .فاملتطرفون يستخدمون
بد من االستفادة من
وسائ َل التواصل لبثِّ األفكار الضا َّلة املتشدِّدة ،وال َّ
اإلمكانات التقنية املتاحة للحكومات يف اجتاه توضيح الفكر املعتدل،
ونشر الوسطية لدى املستخدِ مني.
ومن الضروري ً
أيضا االهتما ُم برفع مستوى الوعي ،واكتساب املهارات
املضمنة يف املوا ِّد املتداولة يف
اخلاصة بتقومي احملتوى والرسائل
َّ
َّ
اإلعالم اجلديد .ومن أه ِّم تلك املهارات حت ِّري صدق احملتوى وتت ُّبع
َ
واملصطنع،
مصادره ،والتمييز بني اخلبر والرأي ،وبني احملتوى األصلي
والشمول والتنوع يف عرض اآلراء واملواقف ،دون انتقاء وال اجتزاء.
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النشاط التجاري
للجماعات اإلرهابية في مالي
موديبو غالي سيسي

اجلماعات اإلرهابية البقاء واالستمرار دون توا ُفر موار َد مالية ضخمة ،فاملا ُل لهذه
ال تستطيع
ُ
ً
اجلماعات عصب احلياة لبقائها؛ فبه تنشر أفكارها ،وجتذب أتباعها ،وتشتري سالحها ،فضل عن
التدريب ،والدعاية ،ونفقات الغذاء واملعيشة .وهناك مصاد ُر كثيرةٌ لتمويل هذه اجلماعات ،منها:
التب ُّرعات ،سواءٌ كانت من املؤسسات أو األفراد ،وأنشط ُة عناصرها املتطرفني؛ كاختطاف الرهائن،
وفرض الضرائب ،وتهريب البشر.

باحث في قضايا التطرف العنيف والفكر المتطرف ،مالي.
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مركز لإلرهاب
إذا كانت دو ُل الساحل يف إفريقيا قد حت َّولت يف السنوات األخيرة
مالذ للجماعات اإلرهابية التي ِ
إلى ٍ
نش َطت وأصبحت قو ًة مؤ ِّثرة يف
ُ
املنطقة ،فإن هذه اجلماعات تارس كثي ًرا من األنشطة االقتصادية
التي تضمن لها القوةَ والنفوذ .ويُ َع ُّد النشاط التجاري أح َد األنشطة
التي متارسها اجلماعات يوم ًّيا ،مثل :بيع احل َيوانات التي ت َ
ُؤخذ
طوعا على أنها من أموال
غنائ َم حرب ،أو التي يسلِّمها املر ُّبون
ً
ِّ
واالتار يف الذهب واألسلحة والذخيرة ،ويف الد َّراجات
الزكاة،
النارية ،وال َوقود ،واملالبس الشرعية للنساء.

وقد عاد اس ُم الساحل إلى األذهان يف عام 2012م ،بعد أحداث
القذايف ،فتح َّولت امل َ
َّ
ِنطقة إلى مركز
ليبيا وسقوط الرئيس ُم َع َّمر
للعمل اإلرهابي يف إفريقيا والعالم ،بسبب هشاشتها اجلغرافية التي
َ
مهمة ضبطها
تُتيح للمتطرفني احلصول على
مخابئ آمنة َ
تص ِ ّعب َّ
ومحاربتها .وهي ً
حسب فيها شأ ٌن
أيضا مِ نطق ُة تهريب مفتوحة ،ال يُ َ
مهمة محاربة اإلرهاب.
للحدود احمللِّية ،مما يزي ُد تعقيد َّ

ويف السنوات األخيرة ال يكاد مي ُّر يوم دون احلديث عن املتطرفني
وجرائمهم يف هذه املنطقة .وقد أصاب صموئيل لوران عندما َعنون
وحتدث فيه عن
كتابه الذي نُشر عام 2013م ،باسم (ساحلستان)،
َّ
منطقة الساحل التي أصبحت تُشبه أفغانستان؛ بسبب ازدياد جرائم
اجلماعات اإلرهابية يف هذه املنطقة الشاسعة التي تعادل مساح َة
أوروبا كاملة.
التجاري للجماعات اإلرهابية يف مالي
ويبي هذا التقري ُر النشاط
ِّ
َّ
إحدى دول الساحل اإلفريقي ،بوصفه أح َد أنشطتها االقتصادية
التي تستطيع بها توفي َر احتياجاتها املعيشية ،واالستمرار يف تنفيذ
َّ
مخططاتها اإلجرامية .إذا ينتشر اإلرهابيون فيها يف املناطق

َّ
الشمالية والوسطى ،غي َر أن املنطقة الوسطى شهدت أحدا ًثا عنيفة
مرتبطة باألصوليني يف أعقاب مت ُّرد الطوارق ،مثل :دوائر تينينكو،
ودوينتزا ،ويوارو يف منطقة موبت.
ففي  3يوليو عام 1994مَّ ،
توغل الطوارق يف مدينة تينينكو ودائرة ديورا
هجمات متم ِّردي الطوارق ال َوحدويني .وللسبب
التي عانت بسبب َ
نفسه ،ومنذ اندالع أزمة 2012م ،عاد متم ِّردو الطوارق التابعون
للحركة الوطنية لتحرير أزواد م َّرة أخرى إلى مهاجمة تينينكو يف
 3مارس 2012م ،وأشعلوا النار يف مكاتب العدل ،وأطلقوا َسراح
السجناء ،وخ َّربوا شبكات الهاتف التابعة لشركتَي أورجن وماليتال.
ُّ

وبعد انقالب  22من مارس عام 2012م ،الذي أطاح بالرئيس أمادو
توماني توري ،ظهرت عناص ُر التم ُّرد يف ديورا ،ويوارو ،وجاجتيلومو،
واملناطق القريبة منها ،وأبلغَت الس َّكا َن بانتمائهم إلى دولة جديدة
تسمى أزواد .وبعد أسبوع عادت العناص ُر نفسها حتت راية جماعة
َّ
أنصار الدِّ ين؛ إلبالغ الس َّكان أنفسهم بأنهم أصبحوا جز ًءا من
جمهورية إسالمية.

وهكذا تخلَّت الدول ُة املالية عن الدوائر الثالث املذكورة آن ًفا منذ عام
2012م ،حتى انطالق عملية سيرفال يف يناير 2013م؛ إذ مت َّكنت
القوات الفرنسية التي جاءت لدعم القوات املالية ،من تشتيت عناصر
ُ
أنصار الدِّ ين ،وعودة عناصر الطوارق .ويف الوقت نفسه استعادت
دول ُة مالي السيطرة على عواصم املقاطعات واحملافظات الفرعية.
وسط مالي.
وعلى مدار عامني ،اختفى اإلرهابيون متا ًما من َ
الهجمات على
جتدد لقاء دائرة تينينكو مع املتطرفني ،يف إثر
لكن
َّ
َ
معسكر نامباال يف  5يناير 2015م ،وعلى نِقاط األمن يف تينينكو
يف  8و 16يناير من العام ِ
نفسه .ومنذ هذا التاريخ أصبح ملقاتلي
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جماعة أنصار الدِّ ين حضو ٌر يف هذه الدائرة ،نتج عنه آثار َوخيمة يف
حالة العيش داخ َل تلك املجتمعات .ويف يوم  5مايو 2015م هاجمت

عناص ُر مسلَّح ٌة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد ،مدين َة تينينكو
لكن اجليش مت َّكن من دحر قوى الفوضى والش ِّر .وعلى
م َّرة أخرىَّ ،

الرغم من ذلك فإن جنم اجلماعات اإلرهابية يف صعود ،وال يزالون
يتقدمون َّ
كل يوم بعيدًا عن قواعدهم املعتادة عبر مالي والساحل.
َّ
أبرز األنشطة التجارية
أما األنشط ُة التجارية لتلك اجلماعات ،فأبرزها:
 )1أموال الزكاة
َّ
َ
َتبي حرك ُة أنصار الدِّ ين يف وسط مالي ،أموال الزكاة من السكان
يف البلدات التي تسيطر عليها ،ثم تتقاسمها احلرك ُة مع الفقراء .وقد
بدأت احلرك ُة جمع الزكاة بالقوة يف عام 2016م ،يف بلدات :توغيري،

وكومبي ،وديونديوري التابعة لدائرة تينينكو ،ويف دوغو ،وجاتيجا
لومو يف دائرة يوارو .وتشير التقاري ُر الواردة إلى أن الس َّكان احمللِّيني

بعض
هم مصد ُر البالء يف قضية اإلجبار على دفع الزكاة؛ إذ أملح
ُ
ص َحفية إلى أن الس َّكان هم الذين أخبروا
املواطنني يف مقابالت َ

املتطرفني بأن ال ُّرعيان ال ُّر َّحل يف الدلتا ال يدفعون زكاةَ مواشيهم ،مع

أن الزكاة من أركان اإلسالم الذي ينتسبون إليه.

وعلى مدار السنوات اخلمس املاضية ،كانت الزكاة تُف َرض م َّرة

التجار.
يف السنة على مواشي ال ُّرعيان ،وحبوب الفالحني ،وأموال َّ
ُ
وت َمع احل َيوانات التي ُت َبى من دافعي الزكاة ،ثم تُباع بأسعار
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للتجار الذين يَدينون بالوالء للجماعة .ويقوم هؤالء بتربيتها
زهيدة َّ
وتسمينها وإعادة بيعها يف أسواق املواشي باملنطقة الفرعية.
وتُستخ َدم العائدات يف النفقة على املقاتلني يف منطقة املركز ،وشراء
وسائل النقل ،وال س َّيما الد َّر ِ
احلبوب فتوزَّع بني
اجات النارية .أما
ُ
املركز وأهالي احملاربني احملرومني من ثمرة عمل أبنائهم الذين
انخرطوا يف صفوف اجلماعة.
احليوانات املنهوبة
)2
َ
وسط مالي ،أصبحت
مع تفا ُقم الصراع بني الطوائف املختلفة يف َ
عمليات االستيالء على احليَوانات ونهبها أم ًرا شائ ًعا .وبسبب
ُ
تكرار هذه العمليات على نحو غير مسبوق؛ أصبح الوض ُع املعيشي
َّ
للفلحني وال ُّرعيان كارث ًّيا ،فقد وجدوا أنفسهم
واالقتصادي
محاصرين يف مناط َق ض ِّيقة ،غي َر آمنني على ممتلكاتهم.
َ
عمليات احلرث يف حقول كثيرة ،وجتنَّب ال ُّرعيان
لذا توقفت
ُ
مسارات شتَّى؛ خو ًفا من اختطاف ماشيتهم وسرقتها .ومنذ شهر
َ
يختطف املتطرفون
مايو 2016م حتى اآلن ال يكاد مي ُّر يوم دون أن
َ
آالف رؤوس
أو رجال اجلماعات املسلَّحة وحلفاؤهم من (التيريري)
املاشية التي تعود إلى َّ
وسط مالي ،ثم
فلحي بامبارا والدوغون يف َ
للتجار املق َّربني من اجلماعة أو املنتسبني لها ،حتى أصبح
يبيعوها َّ
متخصصني يف جتارة احليَوانات املسروقة.
التجا ُر
ِّ
هؤالء َّ
 )3جتارة األسلحة
وسط مالي،
مع وجود جماعة أنصار الدِّ ين اإلرهابية وانتشارها يف َ
بدأت يف إغراء الس َّكان باالنضمام إليها ،بواسطة التسجيالت

متجد القتال ،وتندِّ د
وامللصقات التي
الصوتية ،واملنشورات
ِّ
َ
باالنتهاكات التي يرتكبها عمالءُ الدولة يف مالي .وقد جنحت هذه
الطريق ُة يف ض ِّم عناص َر كثيرةٍ إلى صفوف اجلماعة ،أغلبُهم من
الشباب .وتسلَّم األعضاء ا ُ
جل ُدد د َّراجات نارية وأسلحة وذخيرة؛
رغب ًة يف جذبهم وكسب والئهم.
ُ
الشباب على حتصيل حوائجهم بالوسائل املتاحة؛ لذا با َع
وش ِّجع
ُ
املوردين
بعضهم حيَواناتهم أو حيَوانات آبائهم؛ لشراء
ُ
َّ
املعدات من ِ ّ
أنفسهم الذين أصبحوا ضمن العناصر اإلرهابية .وعلى إثر
الصراع القائم بني الطوائف ،حصل رجا ُل ميليشيا الفوالني على
إمداداتهم من األسلحة والذخيرة بواسطة هؤالء املتطرفني.

اجلماعات يف الوقت احلاضر يف شمالي مالي
وتسيطر هذه
ُ
سيطر ًة مطلقة ،على عمليات التنظيم واألمن واستغالل الذهب
يجلب لها عوائ َد مالية ضخمة تستغلُّها
يف مواقع تعدينه ،مما
ُ
َّ
مخططاتها اإلجرامية ،وتوسيع نفوذها اإلرهابي ،مما
يف تنفيذ
ٍ
إجراءات شاملة ،ال تُختَزَل يف اجلانب األمني فقط؛ بل
يستلزم
اجلانب االقتصادي واالجتماعي والفكري؛ لدحر قوى
تشمل
َ

التطرف واإلرهاب.

الدراجات النارية
)4
َّ
وهي الوسيل ُة األساسية لتنقُّل املتم ِّردين ،وباتت جز ًءا من جتارتهم.
التجار احمللِّيني ،والبلدان املجاورة ،مثل موريتانيا التي
وتُشتَرى من َّ
وسط مالي ونيجيريا باحتياجاتهم من تلك الد َّراجات ،ثم
تز ِّود َ
يُعاد بي ُعها يف املناطق الوسطى داخل مالي.
املواد الغذائية
)5
ُّ
من أشهر املنتجات الرئيسة التي يستور ُدها املتطرفون من
موريتانيا واجلزائر :املعكرونة والزيت والتمر واحلليب .وتعتمد
مالي على البلدان املجاورة املطلَّة على البحر؛ لتلبية احتياجاتها
من املوا ِّد الغذائية .ومع هشاشة احلدود اجلغرافية ،يستطيع
جلب عشرات األطنان من املوا ِّد الغذائية التي تَلقَى
املتطرفون
َ
رواجا داخل املنطقة ،ثم االستفادة من عائداتها يف حتسني الوضع
ً
املا ِّدي للجماعة وعناصرها.
 )6اجلمباس
لم يتو َّقف املتطرفون منذ انتشارهم يف البالد ،عن الدعوة
إلى ارتداء الزِّي اإلسالمي ،مثل :احلجاب ،والنِّقاب .وتشتري
املالبس من وسطا َء يف م ُدن مالي
الشبكات اإلرهابية هذه
ُ
َ
وموريتانيا واجلزائر ،ويقومون ببيعها مباشر ًة أو تصريفها يف
املعسكرات والقرى املالية .وك َّونت هذه املنظوم ُة شبكة جيدة تنتشر
بني وسطاء املدينة ،واملتك ِّفلني بالنقل الذين يقومون بالتوصيل،
والنساء الالتي يشترينها َكرهً ا يف املناطق الريفية.
الخالصة
ِ
اجلماعات املتطرف َة انخرطت يف جتارة منتجات
ميكننا القو ُل :إن
وسط مالي وشمال ِّيها،
مختلفة داخل املناطق التي تسيطر عليها يف َ
واملناطق املجاورة لها؛ ُمستفيد ًة من هشاشة الوضع األمني
نفسه على باقي دول
واالقتصادي لتلك املناطق .وينطبق احلال
ُ
اجلماعات يف جتارة النفط يف نيجيريا
الساحل ،حيث تُشارك هذه
ُ
والنيجر وتشاد ،وجتارة الذهب يف مواقع تعدينه يف بوركينا فاسو.
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دراسات

صحيفة (النبأ)
صوت تنظيم
داعش اإلرهابي
دعوات إلى العنف،
َ
وتزيين للجرائم الوحشية
فالح الرويلي

متكَّ نت اجلهو ُد العاملية املبذولة يف احلرب على اإلرهــاب من تقويض دعائم كثير من اجلماعات
التنظيمات األكثر
اإلرهابية ،وكسر شوكتها ،وجتفيف بعض منابعها .وعلى الرغم من ذلك ،استم َّرت
ُ
شهرة ،والعابرةُ للحدود والقا َّرات ،مثل تنظي َمي (القاعدة) و(داعش) ،يف مزاولة أنشطتها اإلجرامية
يف أكث َر من بقعة ملتهبة يف العالم.

وتُدرك هذه التنظيمات أهمي َة سالح اإلعالم يف معاركها املتطرفة ،وترويج أفكارها العنيفة؛ لذا أولَت
التواصل االجتماعي ،أهمي ًة قصوى،
اإلعال َم ووسائله اجلديدة ،وال س َّيما شبكة اإلنترنت ،ومواقع
ُ
بجيل من اإلعالميني ،واملؤ ِّيدين
وباتت تُديرها بدرجة عالية من التقن َّية والشمول واالحتراف ،مستعين ًة ٍ
فأغلب مقاتليها من جيل الشباب الذين ُولدوا يف عصر احلاسوب واإلنترنت
أصحاب اخلبرات املتم ِّيزة؛
ُ
عال مع هذه األدوات.
وشبكات
التواصل االجتماعي ،ويجيدون التعام َل باحتراف ٍ
ُ

باحث مختص في قضايا التطرف ،البحرين.
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إعالم داعش
التنظيمات يف ترويج أفكارها؛ وإيصال رسائلها ،عبر وسائلها
وجنحت تلك
ُ
اإلعالمية الضخمة؛ التي تُنتج كثي ًرا من اإلصدارات املقروءة واملسموعة
ٍ
ومفصلة جلميع أعمالها العنيفة والقتالية،
معاجلات كامل ًة
واملرئية ،وتقدِّم
َّ
مع ترجمتها من العربية إلى ٍ
عدة؛ أبرزها :اإلجنليزية ،والفرنسية،
لغات َّ
واألملانية ،والهولندية ،والروسية ،واألوردية ،واإلندونيسية.
ويُ َع ُّد تنظيم داعش اإلرهابي أشه َر هذه التنظيمات التي متتلك وسائ َل
صحف ومــجـ َّـات وإذاعـ ــات ،وعـ َ
ـشــرات
إعالمية ضخمة ،تتن َّوع بــن ُ
التواصل االجتماعي ،مثل :يوتيوب ،وفيسبوك،
احلسابات على مواقع
ُ
وتويتر ،وإنستجرام ،وتطبيقات الهواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية .وعلى
الرغم من اخلسارة الكبيرة التي تلقَّاها التنظي ُم يف املــوارد البشرية
ً
ونشيطا.
والتقنية ،وال س َّيما يف العراق وسوريا ،ال يزال إعال ُمه مؤ ِّث ًرا

وتتناول هذه الدراس ُة صحيفة (النبأ) ،وهي أحد إصــدارات تنظيم
داعش املع ِّبرة عن ُهو َّيته؛ إلبراز حروبه الفكرية التي يخوضها؛ وحتقيق
االنتشار والتأثير ،وكسب التعاطف والتأييد ،إضاف ًة إلى فهم حالته
الراهنة ،وما يطرأ عليه من تغ ُّيرات يف مراكز القوة والضعف ،ومن ثَ َّم
ُ
الوقوف على رؤيته املستقبلية.

عمليات التحليل بتن ُّوع املوضوعات واملجاالت التي ميكن تناولها؛
وتتن َّوع
ُ
كمستويات اخلطاب ،ودرجة العنف التي حتتويها ،ومقارنتها باحملتويات
غير العنيفة التي تشمل املظاه َر املدنية التي تقوم بها الدو ُل بأجهزتها
املختلفة ،مثل :أمناط احلوكمة ،وتقدمي الرعاية االجتماعية ،والرعاية
الصحية ،وتيسير األعمال الزراعية والتجارية والصناعية.
ِّ
صحيفة النبأ
صحيف ُة النبأ األسبوعية من أبرز إصــدارات تنظيم داعش اإلرهابي
املقروءة ،وال تزال تص ُدر بانتظام منذ ظهور عددها األول عام 2014م،
وقد صدر منها أكثر ( )300عدد حتى اآلن .يُصدرها ديوان اإلعالم
املركزي للتنظيم ،وتُنشر بالعربية ،إضاف ًة إلى ترجمة بعض محتوياتها
ونشرها يف إصدارات مستقلَّة .وتتك َّون الصحيفة من  12صفحة ،وجمي ُع
أعدادها حتتوي على صــور ،وتصاميم «إنفوجراف» ،ورســوم بيانية،
وخرائط ،ويرافق صدو َر ك ِّل ٍ
ص َّور ،واآلخر مسموع.
عدد ُملحقان :األول ُم َ

وقد منحت األمو ُر املذكورة آن ًفا (صحيف َة النبأ) كثي ًرا من املزايا ،فهي
سهلة التداول والقراءة ،وموا ُّدها صيغت بأسلوب واضح مفهوم ،وتتمتَّع
ِّ
مبلف  ،PDFيف حني
بنظام تخزين وحفظ فائق اجلــودة؛ فهي تُر َفع
ً
َ
رابطا؛
بروابط ال تق ُّل عن ()15
تُر َفع تصامي ُم «اإلنفوجراف» مستقلَّة
التواصل االجتماعي.
مما حقَّق لها انتشا ًرا واس ًعا على وسائل
ُ

خصوصا،
ويأتي اهتما ُم اجلماعات اإلرهابية عمو ًما ،وتنظي ُم داعش
ً
بعمل َّيات احلفظ (األرشــفــة)؛ ألنها تضمن استمرارها يف الفضاء
اإللكتروني ،واملجتمعات الشبكية؛ وبقاء إرثها الدموي ،وتاريخها

وأفكارها املتطرفة ،مبا يشبه «بنك الــبــذور العاملي» يف اجلزيرة
النرويجية «سبتسبرجن» يف القُطب َّ
الشمالي ،الذي أُنشئ لضمان
بقاء أه ِّم األنواع النباتية التي تضمن بقاء البشر ،إذا ما وق َعت كارث ٌة
عاملية كبرى.
التنظيمات اإلرهابية على وجودها بهذه الطريقة ،أ ًّيا كان
وحتافظ
ُ
الواق ُع على األرض ،وال سيما يف أوقات االنكماش والض َربات القاسية،
وهو ما يسم ُح لها بتقدمي منهجها املسموم إلى األجيال اجلديدة،
وبقاء تأثير ِّ
منظريها حتى بعد مقتلهم ،كما حدث مع «أنور العولقي»
امللقَّب باألب الروحي لتنظيم القاعدة ،املسؤول عن َ
عشرات احلوادث
اإلرهابية ،فعلى الرغم من اغتياله يف سبتمبر 2011م ،بقي تأثي ُره ح ًّيا،
بحسب صحيفة
وتسجيالته ما زالت تُتابع ،وأفكاره تنتشر إلى اليوم،
َ
نيويورك تاميز.
بصمة التنظيم
حلَّلت الدراس ُة أعــداد (صحيفة النبأ) الصادرة يف األشهر الثالثة
األخيرة من عام 2020م ،وعددها ( )14عد ًدا ،تبدأ من العدد  254حتى
العدد َ ،267شمِ لَت مضامينُها الداخلية كثي ًرا من الرسائل الفكرية،
ُ
إدراك
اخلاصة بالتنظيم يف تلك املرحلة .ومن امله ِّم
وب َّينت (البصمة)
َّ
أحيان كثيرة الرسالة الفكرية املباشرة ،إلى
ٍ
أن (البصمة) تتجاوز يف
َّ
أمور أكث َر عم ًقا وتركي ًبا ،وتتطلب دراسة مستفيضة .على سبيل املثال:
ذات احملتوى املدني تزداد كثاف ًة يف أوقات رخاء التنظيمات
إن املوا َّد َ
مجاالت
تبسط سيطرتها على مناط َق واسعة؛ ولديها
ٌ
اإلرهابية؛ كونها ُ
جديدة للعمل والنشاط ضمن مها ِّم إدارة املناطق؛ ويُ َع ُّد ارتفاع نسبة
املوا ِّد ذات احملتوى املدني ِّ
مؤش ًرا ِ
خط ًرا يجب االنتباه له.
توصلت الدراس ُة إلى عدد من النتائج ميكن إبرازُها على النحو اآلتي:
وقد َّ

 )1احملتويات املدنية
للتراجع الكبير الذي تع َّرض له تنظي ُم داعش اإلرهابي بعد عام
نظ ًرا
ُ
2015م ،وضعف نفوذه ،وخسارته معظ َم املناطق الواقعة حتت سيطرته؛
ـات املدنية غير العنيفة تراج ًعا كبي ًرا يف مختلِف
شهدت احملــتــويـ ُ
َ
اإلصدارات ،ومنها صحيفة النبأ ،وخلت من أيِّ محتويات للمها ِّم املدنية
اآلتية :فرض النظام والقانون ،احلياة االجتماعية اليومية التقليدية
أو الزيارات التفقُّدية ،اجلوانب التجارية ،اجلوانب الزراعية ،اجلوانب
الصناعية ،اخلِ ْدمات البلدية ،الرعاية الصحية.
بعض مشاهد الدمار والضحايا املدنيني يف العدد رقم
يف حني ظهرت
ُ
اجلوانب املدنية ذات الطبيعة الدينية التقليدية ،مثل:
( )265فقط ،وكانت
ُ
قراءة القرآن ،والصالة ،واملواعظ ،منتشر ًة يف جميع األعداد مح ِّل الدراسة.
 )2لغة اخلطاب
ِّ
تن َّوعت لغ ُة اخلطاب يف األعداد محل الدراسة على ثالثة مستويات هي:

🔶

🔶لغة االنسحاب :جاءت يف أربعة أعداد من الصحيفة ،ومنها التعلُّق
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دراسات

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
14

15

10

5

1

0

اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ

0

0

0

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ

بالتاريخ (النوستاجليا) الذي َشمِ َل خطاب الدفاع عن األفكار،
واألفعال ،ومحاولة تسويغها ،أو احتساب األجر والتعلُّق باآلخرة،
التراجع واخلسارة ،والدفاع عن أفكار التنظيم ،وذ ِّم
مع أوضاع
ُ
اخلروج عليه.
ومن الالفت للنظر تناو ُل شخصية أسامة بن الدن ،وتاريخه القتالي يف
أحد هذه اإلصدارات ،ويسعى تنظي ُم داعش اإلرهابي من وراء ذلك إلى
تصوير نفسه على أنه الوريثُ الشرعي حلركة اجلهاد العاملية.

🔶

🔶لغة الكراهية :وهي اللغة السائدة يف ك ِّل إصدارات صحيفة النبأ،
املوجه ،والرغبة يف تغيير
وتهت ُّم هذه اللغة بصناعة العد ِّو ،والعنف
َّ
اخلطاب بتعزيز
العالم ،وتدمير األوضــاع احلالية ،ويُعنى هذا
ُ
الكراهية واحلقد ،واستثمار املظالم ونــداءات االنتقام ،واحلثِّ
خطاب للتجنيد يف املقام األول ،يحاول
على العنف الفردي .وهو
ٌ

0

0

اﻟﺤﻴﺎة
ﻓﺮض اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
أو اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ

العد َّو القريب والعد َّو البعيد ،إضافة إلى اآلتي:

أ -الدعاة والعلماء من مختلِف التوجهات :ممن يط ُعن التنظيم فيهم،
السالطني .وأُفرد مقا ٌل
ويلومهم على الفساد ،وأطلق عليهم اسم علماء َّ
مط َّول يف هذا املوضوع يف العدد رقم (.)259

انتقادات كثيرة لتنظيم القاعدة بألفاظ
ب -تنظيم القاعدةُ :و ِّج َهت
ٌ

قوية يف أغلب األعداد التي تناولها التحليل ،أبرزها وصفُه باملرتدِّ،
ووصف أتباعه بالقطيع ،وإظهار قتلى التنظيم.

🔶

🔶لغة الفخر :ظهرت يف ثالثة أعداد ،وارتبطت يف الغالب بتنفيذ
عمليات إرهابية قامت بها عناص ُر داعــش ،وأبــدت الفخر بها
واالعتزاز.

٪19

ﺧﻄﺎب اﻟﻔﺨﺮ واﻻﻋﺘﺰاز
ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
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0

إشبا َع احلاجات النفسية لدى املتعاطفنيَ ،
اخلطاب
وشمِ َل هذا
ُ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

0

٪67

٪14

 )3الزمان واملكان

🔶
🔶

🔶

🔶الزمان :ترتبط غالبي ُة املوضوعات الداخلية بأحداث األسبوع،
تتحدث عن أمجاد قتلى التنظيم
ما عدا القلي َل منها ،كالتي
َّ
مما يؤ ِّكد قوة اإلعالم املباشرة ،والقدرة على مواكبة
وبطوالتهمَّ ،

🔶

محدد يف الغالب.
🔶املكان :ظهرت أسماءُ املناطق يف نطاق جغرايف
َّ

🔶

األحداث.

واملنطقة األكثر ظهو ًرا يف إعالمهم هي العراق ،ومناطق أذ ُرع
التنظيم وأبرزها ما يس َّمى والية غرب إفريقيا.

املدة الزمنية للعمليات التي يقوم بها،
وتبرز قدرةُ التنظيم على حتديد َّ

واألماكن املسته َدفة؛ كون معظم األخبار التي تنقلها صحيفة النبأ
ٌ
مرتبط بالعمليات القتالية التي يشنُّها التنظيم.

🔶

 )4احملتويات العنيفة والقتالية
وتشمل األعما َل العسكرية والقتالية للتنظيم ،مثل :االستعدادات يف
الثُّ ْكنات ،والتدريبات العسكرية مبختلِف أنواعها ،ومشاهد األسلحة

واملعدات ،و(التشكيالت) القتالية واجلنود ،ثم االشتباكات والعمليات
َّ
ِ
املباشرة وغير املباشرة ،وما تخلِّفه تلك االشتباكات من الغنائم
القتالية

والقتلى واألسرى.

🔶

🔶املقاتلون :ظهر مقاتلون رجا ٌل يف جميع اإلصدارات األربعة عشر
أي ظهور للمقاتالت النساء،
مح ِّل الدراسة ،يف حني لم يكن هناك ُّ
أو األطفال املجنَّدين ،كما هو ُمتَّبع يف إصدارات سابقة ،وال س َّيما

🔶
🔶

قبل عام 2017م.

متجد قتلى التنظيم يف
مقاالت
🔶متجيد القتلى :ظهرت
ٌ
وقصص ِّ
ٌ
أربعة أعــداد ،وتصفهم بالشهداء ،ومعظمهم ممن انض ُّموا إلى
التنظيم من دول بعيدة.

العمليات القتالية ِ
املباشرة مثل :االقتحامات،
🔶العمليات القتالية :ظهرت
ُ
ِ
املباشرة مثل :جتهيز الكمائن ،واأللغام ،وتفجير
واالشتباكات ،وغير
اآلالت واملد َّرعات ،يف جميع اإلصدارات ( )14عد ًدا.

14

12

🔶

🔶األسلحة والعتاد :معظ ُم العتاد املستخدم يف العمليات القتالية التي
ُرصدت يف جميع اإلصــدارات األربعة عشر ،كان أسلح ًة خفيفة
ِ
املباشرة ،إضافة إلى العبوات الناسفة.
الهجمات
تُستخ َدم يف تنفيذ َ
صت جمي ُع اإلصــدارات ( )14عــد ًدا ،على
🔶اإلثخان والقتلى :ح َر َ
إظهار ُجثَث القتلى ،ومشاهد اآلالت املعطوبة واملد َّمرة.

🔶عمليات االغتيال :أظهرت معظ ُم األعداد مح ِّل الدراسة)12( ،
عد ًدا ،رسو َم «إنفوجراف» لعمليات االغتيال وتصفية املتعاونني
من املدنيني ،وعناصر األجهزة األمنية والعسكرية من مختلِف
ال ُّرتَب ،وأظهرت ثالث ُة أعداد صو ًرا لألشخاص الذين اغتيلوا يف
تلك العمليات.
ـارات
🔶عمليات التخريب :ظهرت يف جميع أعــداد التحليل إشـ ٌ
لعمليات التخريب التي نفَّذها التنظيم ،وأبرزُها تخريب املرافق
َّ
محطات الكهرباء ،وأنابيب النفط،
أو املنشآت ،ومن ذلك تفجي ُر
وخطوط الغاز ،واستهداف مطارات كابل .ووصفت الصحيف ُة
ـرب اقتصادية ،وظهرت ً
عمليات
أيضا
ُ
هذه العمليات بأنها حـ ٌ
تخريب منازل مدن ِّيني ومزارعهم.
🔶التحريض على العنف الفردي :تض َّمنت املــوا ُّد املنشورة إشـ ٍ
ـارات
مباشر ًة للتحريض على العنف وتنفيذ عمليات فردية ،وذلك يف ()3
أعداد ،ونصائ َح يف كيفية تنفيذ العمليات باملوارد واإلمكانات املتاحة.

ً
ختاما
أظهرت نتائ ُج الدراسة التي أُجريت على صحيفة «النبأ» التابعة لتنظيم
داعــش ،يف الربع األخير من عام 2020م ،وتض َّمنت  14عــد ًدا ،أنها
اشتملت على عدد كبير من املضامني العنيفة ،املمزوجة باجلوانب
العقيدية والفكرية؛ التي تُضفي الشرعية على عملياتها اإلجرامية،
ُمستخدم ًة خطاب الكراهية جتاه ك ِّل األطــراف التي تُعاديها ،ومنها
ـات اإلرهابية املنافسة .يف حني غــاب احملتوى املدني بسبب
احلــركـ ُ
تراجع التنظيم إلى املر َّبع األول يف حرب العصابات ،دون أن تكو َن له
ُ
مناط ُق سيطرة كما يف األعوام التي سبقت عام 2017م.

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
14

14

15

14

14

10

4

3

اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻔﺮدي

ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ

ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻻﻏﺘﻴﺎل

اﻹﺛﺨﺎن
واﻟﻘﺘﻠﻰ

اﻷﺳﻠﺤﺔ
واﻟﻌﺘﺎد

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت

ﺗﻤﺠﻴﺪ
اﻟﻘﺘﻠﻰ

5

اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻮن

0
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فرع تنظيم داعش
ُ
اإلرهابي في خراسان

ِّ
َّ
وردود الفعل المحلية والدولية

د .محمد طاهر محمود

الرأس
ومتدد إلى جنوبي آسيا ،مع بقاء
مخالب تنظيم داعش يف خُ راسان يف السنوات األخيرة،
استطالت
ِ
َّ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ذراعه الطولى يف باكستان وأفغانستان ،أو
ستأسدًا يف َمعقِ له األول يف الشرق األوسط ،واستمرار
املد ِّبر ُم
َ
ً
نطاق
(خُ راسان الكبرىَ ،وفقا ملصطلحات داعش) ،متارس فيها أعمال التجنيد والقتل والتدمير والتخريب على
ٍ
واسع .ويسعى تنظي ُم داعش اإلرهابي إلى جعل خُ راسان التي تض ُّم أجزا ًء من آسيا الوسطى وأفغانستان وإيران
تتنافس مع تنظيمات إرهابية
وباكستان مركزًا للخالفة .وقد ظهرت ذرا ُع داعش يف مشهد معقَّد ح ًّقا؛ وهي
ُ
أخرى؛ سع ًيا إلى بسط النفوذ والهي َمنة على املنطقة.

وهذا املقال يُظهر بداي َة نشوء فرع تنظيم داعش يف خُ راسان ،واألسس الفكرية التي يبني عليها رواياتِه وخُ َططه،
وعالقاته بالقيادة والهيكل التنظيمي والقيادي يف خُ راسان ،واألساليب التي ينتهجها يف استقطاب املقاتلني
َ
الدولية واحمللِّية جتاه التنظيم.
الفعل
وردود
املنطقة،
يف
ميارسها
التي
اإلرهابية
والعمليات
وجتنيدهم،
د
د
اجل
َّ
ُ

الدولــي واالســتخبارات ،فــي كلِّ يــة األبحــاث التابعــة لمركــز الدراســات األمنيــة واالســتخبارات،
باحــث فــي دراســات األمــن َّ
جامعــة باكنغهــام ،المملكــة المتحــدة.
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الهيكل التنظيمي والقيادة
ً
من مسجد الزِّنكي يف املـ َ ِ
وسرعان ما
وصل عام 2014مَّ ،
نفسه خليفةَ ،
نصب «أبو بكر البغدادي» َ
قدمت له كثي ٌر من اجلماعات املنشقَّة يف مِ َ
فروض الوالء والطاعة.
نطقة جنوبي آسيا وما حولها
َ
َّ
َ
َ
اجلماعات الفصائل املنشقَّة عن حركة طالبان األفغانية ،ومجموعة شهيد اهلل
وتضمنت هذه
ُ
َّ
َ
الباكستانية ،وجن َد اهلل ،واحلركة اإلسالمية يف أوزبكستان التي كانت جز ًءا من تنظيم القاعدة،
وغي َرها من املجموعات التي هي أصغر حج ًما.

ملدة خمس
وعقب إعالن اخلالفة املزعومة من العراق ،أعلن تنظي ُم داعش سياس ًة تبنَّاها َّ
َ
سنوات ،وأصدر خريطة تُظهر مِ َ
نطقة باكستان وأفغانستان جز ًءا من والية خُ راسان.
الشكل ( )1الواليات التابعة لتنظيم داعش

وتتمدد) ،بدعم
وقد انتزع مقاتلو فرع تنظيم داعش يف خُ راسان موطئ قدم حتت شعار (باقية
َّ
ُّ
َّ
ولعل هذا ِّ
وتعطشه اللتهام
يلخص ن َهم التنظيم
من املتعاطفني من مختلِف اجلماعات املنشقَّة.
املزيد من املناطق؛ لتأسيس دولة اخلالفة يف منطقة مترامية األطراف .ويف العاشر من يناير
عام 2015م نشر «حافظ سعيد خان» القائ ُد السابق حلركة طالبان يف باكستان ،و»شهيد اهلل
شهيد» املتح ِّدثُ السابق باسم احلركة ،مع أربعة من قادة احلركة ،مقط ًعا مص َّو ًرا أ َّكدوا فيه
والءهم ألبي بكر البغدادي ،ثم أُعلن رسم ًّيا أن والية خُ راسان تابعة لتنظيم داعش.
ويف  26يناير 2015م أ َّيد «أبو محمد العدناني» كبي ُر اإلستراتيجيني يف تنظيم داعش ،هذا
اإلعالن ،وبذلك ُع ِّي «حافظ سعيد خان» أو َل أمير وقائد لوالية خُ راسان حتت لواء تنظيم
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داعش .وأظهر تنظيم داعش يف خُ راسان نشاطه البارز يف مقاطعات:
ننجرهار ،وزابول ،وفارياب ،وهلمند ،وغزني ،وقندوز ،وسعى جاهدًا
لتوسيع سيطرته يف جالل أباد ،وكونار ،ونورستان .ومنذ نشأته كان
فر ُع التنظيم يف خُ راسان من أعنف اجلماعات املسلَّحة التي قادت
الهجمات على املدنيني وقوات األمن واألقلِّيات يف أفغانستان وباكستان.
َ
يتك َّون تنظيم داعش يف خُ راسان من هيكل قيادي بزعامة أمير ،وجلنة
استشارية يف مجلس ُّ
الشورى ،وقائد لك ِّل والية من الواليات التابعة.
القوات
ومع تصا ُعد املواجهات يف املنطقة ،قتلت
ُ
األمريكية واألفغانية عد ًدا من أُمراء لفرع
التنظيم يف عامي  2016و2017م،
منهم« :حافظ سعيد خان» ،و»عبد
احلسيب لوغاري» ،و»أبو سعيد غالب».
قوات
ويف مارس 2020م اعتقَلت
ُ
األمن األفغانية أمير التنظيم يف
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خُ راسان «أسلم فاروقي» ،مع ٍ
عدد من القادة يف والية قندهار .و ُع ِّي
«شهاب املهاجر» أمي ًرا لتنظيم داعش يف يونيو 2020م ،وهو أول أمير
عي من خارج املنطقة ،وال يزال أمي ًرا للتنظيم حتى كتابة هذه
عربي يُ َّ
السطور.
أعداد المقاتلين
الدولي لدراسة التطرف والعنف
َوف ًقا لدراسة بحثية أجراها املرك ُز َّ
توجه نحو  300إلى  400مقاتل من باكستان وأفغانستان
السياسيَّ ،
لكن
إلى العراق وسوريا؛ للقتال حتت راية تنظيم داعش اإلرهابيَّ ،
السلطات الباكستانية تؤ ِّكد أنهم نحو
األرقام الرسمية التي َّ
قدمتها ُّ
ً
مقاتل منذ أغسطس 2017م .وتتباي ُن اآلراء بشأن أعداد
650
مقاتلي تنظيم داعش يف خُ راسان والعاملني يف أفغانستان .ف َوف ًقا
للمعهد امللكي ِ
للخ ْدمات املتحدة ،هناك ما بني  7000و 8500من
مقاتلي تنظيم داعش يف خُ راسان ،ومن يناصرهم يف أفغانستان.
يف حني قالت وِ زارةُ الدفاع األمريكية عام 2016م :إن هناك ما بني
ألف إلى ثالثة آالف مقاتل يف املنطقة .وأ َّكد تقري ُر
األمم املتحدة الصادر يف األول من يونيو

2021م ،أن عدد مقاتلي تنظيم داعش ما بني  1500و 2200مقاتل،

شمالي سوريا وشرق ِّيها ،والشرق األوسط ،وشمالي إفريقيا ،وأوروبا،

ويف  24من مارس 2017م ،قال وزي ُر اخلارجية األمريكي «ريكس
تيلرسون» ،يف االجتماع الوِ زاري العاشر للتحالف العاملي حملاربة تنظيم
داعش يف واشنطن :إن التنظيم يُك ِّثف عمل َّيات التجنيد بني الشباب،

وبهذا انتشرت عقيدةُ تنظيم داعش اإلرهابي القائمة على التش ُّدد

ينتشرون يف مقاطعتَي كونار وننكرهار.

وال س َّيما شباب باكستان وأفغانستان والعراق ،ثم يدف ُعهم لالنخراط يف
الهجمات اإلرهابية َّ
الشرسة
املعارك والقتال ،ويلجأ إلى تنفيذ كثير من َ
يف هذه الدول ،وأماك َن أخرى يف أوروبا ،لبثِّ رسالة ُمفادها :إن التنظيم

ال يزال قو ًّيا وصامدًا.

العقيدة الفكرية
يُ َع ُّد تنظيم داعش يف خُ راسان حال ًة لشبكة إرهابية عابرة للحدود؛ إذ

بعض اجلماعات واألفراد بأفكارها األصولية املتطرفة ،نه َج روايات
تنتهج ُ

ٍ
تنظيمات متشدِّدة وقتالية من دول أخرى ،وتتبنَّى مذاهبَها وعقائ َدها
ِّيات األمنية على الصعيد
الص َدد عزَّزت التحد ُ
الفكرية .ويف هذا َّ

الداخلي ،التي واجهتها باكستان وأفغانستان على مدى العقود املاضية،
من َ
خطر اإلرهاب يف منطقة جنوبي آسيا ويف جميع أنحاء العالم .على
سبيل املثال :أعلن «أبو بكر البغدادي» مفهو َم الدولة اإلسالمية يف مسجد
وسرعان ما َّ
تفشت مزاعمه من شمالي العراق وغرب ِّيه ،إلى
يف العراقَ ،

وجنوبي آسيا وشرق ِّيها.

والتطرف ،والقتال والعنف ،ومفهوم إقامة اخلالفة املزعومة يف أرجاء
العالم .ونتيج ًة لذلك تلتزم كثي ٌر من اجلماعات املسلَّحة العابرة للحدود

بالعقيدة الفكرية لتنظيم داعش .وبهذه الطريقة ميك ُن لهذه العقيدة أن

تتس َّرب عبر احلدود إلى أبعد مدًى ،وإن لم يُقِ م التنظيم يف تلك املناطق

الهجمات التي
صحة هذا املنهج :أن
َ
باستمرار .ومن األمثلة التي تُثبت َّ
ُشنَّت يف باكستان وأفغانستان وباريس وبروكسل وأملانيا وبرشلونة

ولندن ومانشستر وتركيا ،والتي زُعم أنها مستوحاةٌ من تنظيم داعش،
ً
ًّ
مستقل يف أجزاءٍ أخرى من العالم .وبعدما
تخطيطا
قد خُ ِّطط لها
طرقت التقني ُة أبواب هذا العالم احلديث بقوة وإصرار ،أصبح لشبكة
التواصل االجتماعي أث ٌر رئيس يف تسهيل ِّ
تفشي هذه
اإلنترنت ووسائل
ُ
العقيدة الفكرية يف العالم.
السياسة والخطة
اعتمد تنظي ُم داعش منذ تأسيسه يف خُ راسان ،على سياسة وخُ طة
عسكرية مختلفة؛ للسيطرة على املزيد من املناطق .وتتخذ القيادةُ

املركزية لتنظيم داعش من العراق وسوريا مق ًّرا مركز ًّيا ،ولدى التنظيم
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فرو ٌع متشدِّدة يف أنحاء العالم ،وال س َّيما منطقتي باكستان وأفغانستان.
بعض اجلماعات املسلَّحة املنشقَّة يف املنطقة التي تتف ُق يف
وهناك
ُ
أفكارها وسياساتها وخُ ططها مع تنظيم داعش ،من حيثُ استخدا ُمها
التقن َّية ،واملساعدات املالية ،وأعمالها الهمجية العنيفة.

وقد س َّبب ُّ
اضطراب
توغل تنظيم داعش ونفوذه يف منطقة جنوبي آسيا
َ
رفض ٌّ
كل من تنظيم القاعدة ،وحركة طالبان
املشهد اإلرهابي؛ إذ
َ
األفغانية ،وحركة طالبان يف باكستان ،علنًا ،مفهو َم تنظيم داعش
للخالفة اإلسالمية ،خال ًفا لبعض اجلماعات املتم ِّردة الصغيرة املنشقَّة
واملتشدِّدة .وكتبت حرك ُة طالبان يف باكستان رسال ًة من  60صفحة
انتقدت فيها ا ِّدعاء البغدادي أنه اخلليف ُة اجلديد للمسلمني .ويف عام
2014م كتب أمي ُر طالبان األفغانية يف ذلك الوقت ،املـ ُ َّل منصور أختار،
رسال ًة من  14صفحة إلى أبي بكر البغداديَّ ،
حذره فيها من البقاء
ً
اجلماعات يف جميع أنحاء العالم
قائل :تُناضل
خارج أفغانستان،
ُ
ٌ
خاص بها ،وإذا
اإلسالمي من أجل اإلسالم ،ولديها هيكل تنظيمي
ٌّ
وبثثت بذور الفُرقة بني صفوفها؛ فسيؤ ِّدي ذلك إلى
لت يف شؤونها
َ
تدخَّ َ
إراقة الدماء داخل هذه التنظيمات.

وهناك مدرستان مختلفتان يف تقومي وجود تنظيم داعش يف خُ راسان،
َّ
املنظم لداعش يف خُ راسان
أما املدرس ُة األولى فترفض فكرة الوجود
وتأثيره يف املنطقةُ ،مستند ًة إلى أربعة أسباب تَ ُعوق محاوالت التنظيم
وإثبات وجوده على أرض الواقع ،وهي:
حتقي َق أهدافه،
َ

1 .أن تنظيم داعش يف خُ راسان دخيل على منطقة جنوبي آسيا ،وقد
عاقت احلواج ُز اللغوية والثقافية واجلغرافية انضمام التنظيم
إلى اجلماعات اإلرهابية القائمة هناك.
التنظيمات املسلَّحة واملنظمة ،مثل :تنظيم القاعدة،
2 .لم تترك
ُ
وحركة طالبان الباكستانية ،واجلماعات اإلرهابية الكشميرية،
ٍ
مساحة صغيرة ج ّدًا ليكون لتنظيم داعش يف خُ راسان
سوى
موط ُئ قدم.
ميت بأيِّ صلة للحقائق على األرض،
3 .مفهوم اخلالفة املزعومة ال ُّ
والصراعات احمللِّية يف املنطقة.
4 .أن تنظيم داعش يف خُ راسان جماعة لها عقيدتها التكفيرية ،يف حني
أن معظم اجلماعات املتطرفة يف املنطقة من أتباع «ديوبندي حنفي».
وبتحليل وجهات النظر هذه ،يبدو أن املساحة املتاحة للفكر السلفي
املتطرف يف باكستان وأفغانستان ضئيلة ج ّدًا.
وأما املدرس ُة الفكرية األخرى فترى أن التقليل من شأن وجود تنظيم
أمني كبير؛ إذ إن التنظيم
داعش يف جنوبي آسيا سيُفضي إلى خطر
ٍّ
سيجد قاعد ًة من املؤ ِّيدين واألنصار بني اجليل اجلديد يف املنطقة.
وكثي ًرا ما جند هؤالء املؤ ِّيدين واألنصا َر واملتعاطفني يف الكلِّيات
يدرس فيها الشباب املتشدِّد املتعلِّم من الطبقات
واجلامعات التي
ُ
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الوسطى والعليا يف املناطق احلضرية .على سبيل املثال :تبنَّى تنظيم
داعش يف خُ راسان سياسة جتنيد مختلفة مع شباب أفغانستان؛ إذ
اهت َّم باجلماعات املسلَّحة ،وال س َّيما الفصائلِ املنشقَّة ،واجلماعات
واألفراد املسلَّحني احملرومني من حقوقهم.
األنشطة اإلرهابية
أ َّدى وجو ُد تنظيم داعش اإلرهابي يف خُ راسان ،وانتشاره يف باكستان
مي فروض الوالء والطاعة له من قِ بَل اجلماعات
وأفغانستان ،وتقد ُ
املسلَّحة املنشقَّة واجلماعات التي هي أصغ ُر حج ًما؛ إلى اتساع سيطرة
هجمات إرهابية يف املنطقة على نطاق كبير
التنظيم يف خُ راسان ،وتنفيذ َ
الهجمات البارزة يف باكستان خلَّفت
وشرس .وتبنَّى التنظيم سلسل ًة من َ
آالف القتلى واجلرحى ،ود َّمرت كثي ًرا من املنشآت واملباني احليوية
و ُدور العبادة ،وكلُّها تشير إلى حضور التنظيم بقوة على أرض الواقع.
ومن هذه العمليات على سبيل املثال :هجو ٌم انتحاري على مستشفى
شخصا وإصابة 120
كويتا يف  8أغسطس 2016م ،أ َّدى إلى مقتل 70
ً
آخرين .وأسفر هجو ٌم آخ ُر يف  24أكتوبر 2016م ،يف أكادميية الشرطة
للتدريب يف كويتا ،عن مقتل  61من طالب الشرطة وإصابة  165آخرين.
ويف نوفمبر عام 2016م أ َّدى هجوم على ضريح «شاه نوراني» يف خوزدار
شخصا وإصابة مئة آخرين .ويف يوليو 2018م
بلوشستان ،إلى مقتل 52
ً
ً
قتيل
ويف أثناء جت ُّمع انتخابي يف كويتا ،خلَّف هجوم انتحاري 149
شخصا من
جريحا .ويف  3يناير 2021م اختطف تنظي ُم داعش 11
و186
ً
ً
ع َّمال مناجم الفحم من طائفة «الهزارة» الشيعية يف بلوشستان ،ونقلهم
إلى جبل قريب وقتلَهم بوحشية.
الهجمات الشرسة،
وبرز فر ُع داعش يف أفغانستان بتنفيذ سلسلة من
َ
منها الهجو ُم على القنصلية الباكستانية يف جالل أباد يف  13يناير 2016م،
عسكري
الذي أسفر عن مقتل  7أشخاص .وهجوم آخر على مستش ًفى
ٍّ
يف كابول يف  8مارس 2017م ،أسفر عن سقوط ً 30
جريحا.
قتيل و50
ً
شخصا وإصابة  107آخرين.
وأ َّدى هجو ٌم على مطار كابول إلى مقتل 23
ً
ويف أغسطس 2018م وقع هجو ٌم انتحاري يف مسجد يف باكتيا قتل 48
شخصا وأصاب  70آخرين .ويف الثاني من أغسطس 2020م ،أ َّدى هجو ٌم
ً
السجون يف جالل آباد إلى مقتل  24من أفراد ق َّوات األمن
على أحد ُّ
الدولي يف كابول،
األفغانية .وأ َّدى الهجو ُم األخير على مطار حامد كرزاي َّ
شخصا ،منهم  13جند ًّيا أمريك ًّيا.
يف أغسطس 2021م ،إلى مقتل نحو 170
ً
مات التي أعلنها تنظي ُم داعش يف خُ راسان ألول مرة
الهج ُ
وكانت وق َعت َ
هجمات إرهابية
يف أفغانستان عام 2015م ،وقبل ذلك َّ
شن التنظيم َ
الهجمات التي تشنُّها اجلماعات املرتبطة
يف باكستان .ويُذكر أن عدد
َ
بتنظيم داعش ليست كثيرة ،ومع ذلك فإن الوجود الفعلي لتنظيم داعش
يف باكستان وأفغانستان أصبح تهديدًا ِ
خط ًرا للمنطقة بأسرها ،مما
جنوبي آسيا يف تبنِّي سياسة
يستلزم حت ُّمل املسؤولية اجلماعية لدول
ِّ
شاملة جتاه هذا اخلطر املـُحدِ ق.

َّ
الردود اإلقليمية والدولية
برزت جهو ٌد إقليمية و َدولية؛ ملكافحة اإلرهاب يف هذه املنطقة ،ولكسر
قوات األمن الباكستانية
شوكة تنظيم داعش يف خُ راسان .وقد شنَّت
ُ
عمل َّيتني عسكريتني على معاقل التنظيم ،وهما عملي ُة (زرب العزب)
يف يناير 2015م ،وعملية (رد الفساد) يف فبراير 2017م .وقد انطلقت
العملي ُة األولى يف منطقة وزيرستان َّ
الشمالية التي كانت حتت قيادة
طالبان يف باكستان ،وتنظيم القاعدة واجلماعات التابعة له ،واحلركة
اإلسالمية ألوزبكستان ،وجماعة «الشكر جهانغفي» ،وتنظيم داعش يف
خُ راسان ،واجلماعات املسلَّحة املرتبطة به.
وأسهمت هذه العملي ُة يف احل ِّد من حوادث العنف واإلرهاب يف البالد،
و َوف ًقا للمدير العام السابق لل َعالقات العا َّمة ِ
للخ ْدمات الباكستانية،
لقي 490
الفريق «عاصم باجوا»ُ :قتل قرابة  3500مسلَّح ،يف حني َ
جند ًّيا حتفهم يف العملية ،و ُد ِّمرت  992خلية نائمة ،وأُبطل مفعول
 7500قنبلة ،وأُزيل  2800لَغَم ،واستُعي َد  3500صاروخ ،وعثرت
املتفجرات يف أثناء عملية تطهير
القوات الباكستانية على ُ 253ط ّنًا من
ُ
ِّ
بلغت مساحتها  4304كيلومترات مربعة .وأضاف «باجوا» :كان لدى
مبعدل
مدة  15عا ًما،
املسلَّحني ما يكفي من
َّ
املتفجرات ملواصلة القصف َّ
ِّ
سبع عمليات تفجير يف كل يوم.
الواليات املتحدة وقوات األمن األفغانية من
ويف ُغضون ذلك ،مت َّكنت
ُ
توسع تنظيم داعش يف خُ راسان ،وإعادة السيطرة على أجزاءٍ
تقليص ُّ
كبيرة من األراضي يف أفغانستان ،والقضاء على  %75من قادة تنظيم
داعش يف خُ راسان؛ يف أثناء الض َربات اجل ِّوية والعمليات التي شنَّتها
القوات
الواليات املتحدة وقوات الناتو .ويف أبريل 2017م ،هاجمت
ُ
ُ
األمريكية نقط َة جت ُّمع لتنظيم داعش يف ننجرهار ،وشنَّت هجو ًما
يسمى (أم القنابل) ،أسفر عن قتل ٍ
عدد كبير من مقاتلي داعش.
ً
شرسا َّ
وقد تع َّهد الرئيس األمريكي جو بايدن ،ر ًّدا على هجوم مطار كابول
يف  26من أغسطس 2021م ،الذي تبنَّاه تنظي ُم داعش ،مبالحقة
املسؤولني املتو ِّرطني ،مضي ًفا أن التنظيم سيدفع ثم َن الهجوم الوحشي،
وأن الواليات املتحدة ستر ُّد بقوة وحزم يف الوقت الذي حت ِّد ُده ،ويف

املكان الذي تختاره .وصنَّفت جلن ُة اجلزاءات التابعة ملجلس األمن ،يف
 14مايو 2019م ،تنظي َم داعش يف خُ راسان منظم ًة إرهابية .وقبل ذلك
الواليات املتحدة مجموع ًة إرهابية عاملية،
يف سبتمبر 2015م ،صنَّفته
ُ
َوف َق األمر التنفيذي رقم  ،13224ويف يناير 2016م صنَّفته منظم ًة
إرهابية َوف َق املا َّدة  219من قانون الهجرة واجلنسية .وصنَّفت احلكوم ُة
األسترالية تنظيم داعش يف خُ راسان منظم ًة إرهابية يف  3نوفمبر
2017م َوف َق قسم من القانون اجلنائي (.)102
الخالصة
منذ أن أعلن أبو بكر البغدادي اخلالف َة عام 2014م ،وفر َع تنظيم داعش
يف والية خُ راسان اجلديدة عام 2015م ،وتصري ُح داعش يف خُ راسان
والبيانات األولية تؤ ِّكد قدرةَ
برغبته يف دخول منطقة جنوبي آسيا،
ُ
التنظيم على استقطاب املجنَّدين ،سواءٌ من الشباب اجل ُدد أو الفصائل
شن التنظيم عد ًدا كبي ًرا
املنشقَّة عن التنظيمات املسلَّحة األخرى .وقد َّ
يثبت
الهجمات اإلرهابية الشرسة يف باكستان وأفغانستان؛ لكي
من
َ
َ
بها وجو َده على أرض الواقع .ويف الوقت نفسه ال يزال اخترا ُق تنظيم
داعش للمشهد العسكري يف املنطقة محدو ًدا نسب ًّيا.
وعلى أن وجود تنظيم داعش يف خُ راسان يُ َع ُّد محدو ًدا نسب ًّيا يف الوقت
احلالي كما ذكرنا؛ ال ينبغي التقلي ُل من مخاطره احملت َملة؛ إذ لديه
التوسع والتم ُّدد؛ ليصب َح قوة ضاربة يف املستقبل ،المتالكه
القدرةُ على
ُّ
القدرةَ على جذب عدد كبير من املجنَّدين من جيل الشباب يف قرى
املنطقة وم ُدنها.
إن تنظيم داعش اإلرهابي أصبح أشبه مبنظمة إرهابية مؤسسية ،أعاد
العقيدة املتطرفة التكفيرية إلى جنوبي آسيا؛ لذا يجب التعام ُل معه على
بعض الدول
أنه تهديد للمنطقة بأسرها ،وليس على أنه مشكلة تؤ ِّرق
َ
مبعزِ ل عن الدول األخرى .وأخي ًرا ،فإن تعامل احلكومة األفغانية اجلديدة
مع تهديد داعش يعتم ُد على خططها اإلستراتيجية السياسية والعسكرية،
السماح ألي تنظيم
والتزامها باحترام اتفاق الدوحة ،الذي يقضي بعدم َّ
مسلَّح استخدام األراضي األفغانية للقيام بأنشطة إرهابية.
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اإلستراتيجية األمريكية
لمكافحة اإلرهاب الداخلي
ِّ
ٌ
فرص وتحديات
أسرة التحرير

الرئيس األمريكي جو بايدن ،يف أول يوم له يف
وجه
ُ
َّ
َم ِ
نصبه ،فريقَه لألمن القومي إلجراء مراجعة شاملة
جلهود احلكومة األمريكية يف الــتــصـدِّي لإلرهاب
احمللِّي يف ُغضون مئة يــوم ،بعد أن أصبح التهدي ُد
إحلاحا.
اإلرهابي الذي تواجهه الواليات املتحدة أكث َر
ً
ونتيج ًة لتلك املراجعة ،أطلقت إدارةُ بايدن يف  15من
يونيو املاضي أو َل إستراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب
احمللِّي؛ ملواجهة هذا التحدِّي لألمن القومي األمريكي.
تقومي شامل لتهديد
وقد استندت هذه املراجع ُة إلى
ٍ
قدمته دوائ ُــر االستخبارات وإنفاذ
اإلرهــاب احمللِّيَّ ،
ص علني لهذا التقومي يف مارس
القانون ،وصدر ملخَّ ٌ
2021م ،كشف أن العنصرين األكثر فت ًكا يف اإلرهاب
احمللِّي هما :املتطرفون العنيفون بــدواف َــع عنصرية
أو ِعرقية ،الذين يدافعون عن تف ُّوق العِ رق األبيض،
للسلطة.
واملتطرفون العنيفون املناهضون للحكومة أو ُّ
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ُ
أسس اإلستراتيجية األربعة
تُتيح اإلستراتيجية إطا ًرا وطن ًّيا حلكومة الواليات املتحدة وشركائها لتبا ُدل املعلومات املتعلِّقة
باإلرهاب احمللِّي ،ومنع جتنيد هذا اإلرهاب واحلشد للعنف ،وردع نشاطه وتعطيله ،ومواجهة
املشاركني فيه على املدى الطويل.
وقد استندت اإلستراتيجية إلى أربعة أسس هي:
 )1فهم معلومات اإلرهاب احمل ِّلي ومشاركتها
مبقتضى هذا األساس تعمل حكوم ُة الواليات املتحدة على تعزيز حتليل اإلرهاب احمللِّي ،وحتسني
ومكتب التحقيقات الفيدرالي ( )FBIنظا ًما
تبا ُدل املعلومات املتعلِّقة به .وقد نفَّذت وِ زارةُ العدل ()DOJ
ُ
وهيئات
قو ًّيا منهج ًّيا لتت ُّبع قضايا اإلرهاب احمللِّي على الصعيد الوطني ،وتتعاون وِ زارةُ اخلارجية
ُ
الدولية لتهديد اإلرهاب احمللِّي.
االستخبارات وإنفاذ القانون مع الشركاء األجانب يف اجلوانب َّ
مي القدرة على تصنيف كِ يانات أجنبية مرتبطة باإلرهاب احمللِّي على
وتواصل وِ زارةُ اخلارجية تقو َ
الصلة.
منظمات إرهابية أجنبية ،أو
أنها
ٌ
ٌ
منظمات إرهابية عامليةَ ،وف َق املعايير القانونية ذات ِّ
وتقوم وِ زارةُ اخلزانة بتطوير ُسبل حتديد النشاط املالي لإلرهابيني احمللِّيني وحتليله .وتعمل
وِ زارةُ األمن الداخلي على تعزيز حتليلها للمعلومات املفتوحة املصدر؛ لتحديد التهديدات يف
وقت مب ِّكر ،وإنشاء طريقة منظمة لتل ِّقي حتليالت حكومية ،وغير حكومية موثوقة ،ومشاركتها.

 )2منع جتنيد اإلرهابيني ألجل العنف
جددت الواليات املتحدة دعمها للشركاء الذين ميكنهم املساعدةُ يف منع حشد األفراد الرتكاب
َّ
َ
«التطرف العنيف احمللِّ َي» أولوي ًة وطنية،
عدت وِ زارةُ األمن الداخلي
عنف إرهابي .وألول م َّرة َّ
وخصصت أكث َر من  77مليون دوالر ملنع التطرف العنيف احمللِّي ،واحلماية منه ،والر ِّد عليه.
َّ
ٌ
ٍ
أهداف متك ِّررة
تدريبات ألفراد اخلدمة الذين يتقاعدون من اجليش ،وهم
وسين ِّفذ البنتاغون
للجماعات املتطرفةَ ،وف ًقا لوثيقة اإلستراتيجية.

وتعمل حكوم ُة الواليات املتحدة على زيادة جهودها للتصدِّي لتجنيد اإلرهابيني بواسطة اإلنترنت،
وحشدِ هم للعنف من قِ َبل اإلرهابيني احمللِّيني؛ بزيادة تبا ُدل املعلومات مع قِ طاع التقنية ،وإنشاء
وسائ َل مبت َكرة لتعزيز محو األ ِّمية ال َّر ْقمية .وقد انض َّمت الواليات املتحدة أخي ًرا إلى نداء
كرايستشيرش للعمل من أجل القضاء على احملتوى املتطرف العنيف واإلرهابي يف اإلنترنت،
وهي شراكة َدولية بني احلكومات وشركات التقنية التي تعمل على تطوير حلول جديدة متعدِّدة
األطراف؛ للقضاء على احملتوى اإلرهابي عبر اإلنترنت ،مع حماية ح ِّرية التعبير.
 )3تعطيل نشاط اإلرهاب احمل ِّلي وردعه
تزيد الواليات املتحدة دعمها لوكاالت تطبيق القانون االحتادية واحمللِّية؛ للتصدِّي لإلرهاب
واملكاتب الفرعية ملكتب
املدعي العام،
احمللِّي على الصعيد الوطني .وقــد جعلت
مكاتب َّ
ُ
ُ
التحقيقات الفيدرالي ( )FBIيف جميع أنحاء البالد من التصدِّي لإلرهاب احمللِّي أولوي ًة قصوى،
ً
وفضل عن تخصيص املوارد،
وهي تتابع على نحو شامل القضايا احمللِّية املتعلِّقة باإلرهاب،
صص أكثر من مئة مليون دوالر من
وطلب التمويل ملواجهة هذا التهديد
بحسب احلاجة .وقد خُ ِّ
َ
املوارد اإلضافية لوِ زارة العدل ،ومكتب التحقيقات الفيدرالي ،ووِ زارة األمن الوطني ،يف ميزانية
واملدعون العا ُّمون
السنة املالية 2022م؛ لضمان أن يكو َن للحكومة االحتادية احمللِّلون واحمل ِّققون َّ
وغيرهم من املوظفني املوارد التي حتتاج إليها إلحباط اإلرهاب احمللِّي وردعه.
كما تعمل حكوم ُة الواليات املتحدة على حتسني فحص املوظفني؛ لتعزيز وسائل حتديد اإلرهابيني
إدارات شؤون املوظفني يف
احمللِّيني ،الذين قد يكونون تهديدًا داخل ًّيا يف املستقبل ،وستنظر
ُ
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(احلساسة) يف احلكومة
حتديث النماذج املستخ َدمة للتق ُّدم للوظائف
َّ
االحتادية؛ لتساع َد احمل ِّققني على حتديد التهديدات اإلرهابية احمللِّية

احملت َملة .ويف هــذا الشأن تبذل وِ زارات الــدفــاع ،والــعــدل ،واألمــن
الداخلي ،جهو ًدا كبيرة ودقيقة لضمان عدم توظيف اإلرهابيني احمللِّيني

يف صفوف العسكريني ،أو يف وكاالت إنفاذ القانون.

 )4مواجهة املشاركني يف اإلرهاب احمل ِّلي على املدى الطويل
تهت ُّم حكومة الواليات املتحدة ،يف شراكة وثيقة مع املجتمع املدني،
بأسباب اإلرهاب احمللِّي واملشاركني فيه على املدى الطويل .ويشمل
ِ

ذلك احلـ َّـد من الكراهية العنصرية والعِ رقية والدينية لألمريكيني
وحمايتهم منها ،ووقــف تد ُّفق األسلحة النارية إلــى األفــراد الذين
ارتكاب أعمال إرهابية محلِّية ،وضمان عمل أجهزة إنفاذ
يعتزمون
َ

القانون دون حت ُّيز يف مكافحة اإلرهاب احمللِّي ،وتوفير السالمة العا َّمة
جلميع األمريكيني.

ُّ
تحول في السياسات
تتويجا لتح ُّول كبير ومتو َّقع
جاءت إستراتيجي ُة مكافحة اإلرهاب احمللِّي
ً
يف سياسات الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة اإلرهــاب منذ فوز

الرئيس بايدن ،الذي أوضح منذ أن كان نائ ًبا للرئيس (2016-2008م)
اإلرهــاب تهديدًا وجــود ًّيــا للواليات املتحدة .وبعد تو ِّليه
أنه ال يَ ُع ُّد
َ
الرئاسة قلَّل من اإلسهام األمريكي يف احلرب العاملية على اإلرهاب،

تخفيض القوات األمريكية يف أفغانستان
وبــدأ منذ يناير 2021م
َ
والعراق إلى أدنى مست ًوى تاريخي لها ،ووضع خُ طة سحبِها متا ًما من

َ
فرضت إدارته
أفغانستان بحلول سبتمبر 2021م .ويف مايو املاضي،
قيو ًدا على ض َربات الطائرات املس َّيرة ملكافحة اإلرهاب خارج مناطق

احلرب التقليدية ،وربطت تلك الض َربات مبوافقة البيت األبيض.

ويف الوقت نفسه حت َّول اهتما ُم إدارة الرئيس بايدن إلى التطرف اليميني
وتف ُّوق البِيض واإلرهاب احمللِّي ،وال س َّيما بعد أن تراج َع تهدي ُد اإلرهاب
هجمات سبتمبر 2001م ،وقد
َّ
الدولي يف ظ ِّل احلرب املستم َّرة عليه منذ َ
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ناقش الكوجنرس األمريكي منذ عام 2001م أكثر من  130تشري ًعا متعلِّ ًقا
الواليات املتحدة إلى حدٍّ كبير،
الهجمات ،وأق َّر  48قرا ًرا ،وجنحت
ُ
بتلك َ
يف كبح ِجماح جهود التنظيمات اإلرهابية اخلارجية.

الدولي برز تهدي ُد اإلرهاب
ويف الوقت الذي تراجع فيه تهدي ُد اإلرهاب َّ
احمل ِّــلــي؛ ففي إف ــادة أمــام جلنة األمــن الداخلي يف مجلس الشيوخ

األمريكي عام 2019م ،قال «مايكل ماكجاريتي» مساع ُد مدير إدارة
مكافحة اإلره ــاب :إن اإلره ــاب الـ َّـدولــي يظ ُّل مصد َر قلق ،غير أن
إحلاحا ألمن الواليات املتحدة.
اإلرهاب احمللِّي أكث ُر التهديدات
ً

مي لِــوزارة األمن الداخلي إلى أن حاالت
ص تقو ٌ
ويف العام التالي خل َ َ
االعتقال واإلصابات الناجتة عن اإلرهاب احمللِّي فاقت تلك الناجت َة
الدولي يف السنوات األخيرة .وأ َّكد التقومي إصاب َة 300
عن اإلرهاب َّ

من عناصر إنفاذ القانون التابعني لــوِ زارة األمن الداخلي واملدنيني،
لهجمات باملطارق واحلجارة واألنابيب املعدِ نية والعبوات
بعد تع ُّرضهم َ
الصنع من متطريف اليمني ،وأ َّكد هذه النتيج َة تقري ٌر
الناسفة البُدائية ُّ
داخلي صدر عام 2021م عن مركز االستخبارات اإلقليمي املشترك
الذي مت ِّوله وِ زارةُ األمن الداخلي.

ِّ
َ
التطرف اليميني يف الواليات املتحدة األمريكية
احلظ ،فإن هذا
ولسوء
جزءٌ من ت َّيار عاملي؛ إذ تشير التقاري ُر إلى أن ٍ
الهجمات التي نفَّذها
عدد َ
اليمني املتطرف بني عامي 2020-2015م على املستوى العاملي قد

تضاعف أكث َر من ثالث م َّرات.
َ
ِّ
عقبات وتحديات

ال يخلو مسا ُر اإلستراتيجية األمريكية ملكافحة اإلرهــاب احمللِّي من
العراقيل واملصاعب والتحدِّيات ،رمبا يكون أولها عد ُم الوضوح بشأن
من يوصف بأنه إرهابي محلِّي ،واإلطا ُر القانوني املتاح للتعامل معه .إن

مصطلح «التنظيم اإلرهابي يف السياق احمللِّي األمريكي» مصطلح غي ُر
لكن بعضها
ثابت ،فبعض جماعات اليمني املتطرف ميكن حتدي ُدهاَّ ،
اآلخر مج َّرد رابطة فكرية بال بُنية تنظيمية ،فهل تُ َع ُّد تنظي ًما إرهاب ًيا؟

و َوفـ ًقــا لبحث َ
نشرته جامعة شيكاغو ،كــان نحو  %10من مهاجمي

(الكابيتول) ،يف  6يناير 2021م ،أعــضــا ًء يف مجموعات متطرفة
معروفة ،جــاؤوا للقتال وإحــداث الفوضى ،ونحو  %90منهم كانوا

من عا َّمة الناس ،الذين يعتقدون أنهم يتخذون إجــراءات وطنية ملنع
تزوير االنتخابات.
مجلسي الكوجنرس
قدمت مجموعة من أعضاء
ويف يــنــايــر2021م َّ
َ
من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري قــانــو َن منع اإلره ــاب احمللي
()DTPA؛ للمساعدة على منع أعمال اإلرهــاب احمللِّي ،واالستجابة
لها ،والتحقيق فيها .ويف ِّوض مشرو ُع القانون وِ زارةَ األمن الداخلي،
ومكتب التحقيقات الفيدرالي مبراقبة قضايا اإلرهاب
ووِ زارةَ العدل،
َ
احمللِّي ،والتحقيق فيها ،ومقاضاة مرتكبيها .ويطلب من الوكاالت

الثالث تزوي َد الكوجنرس بتقرير مشترك نصف سنوي عن اإلرهاب
احمللِّي ،وتخصيص املوارد أله ِّم التهديدات .ويفرض مشرو ُع القانون
ً
أيضا إنشاء فريق عمل مشترك بني الوكاالت ملكافحة تغلغُل عناص َر

من جماعة تف ُّوق البيض والنازيني اجل ُدد يف القوات النظامية ،ووكاالت

إنفاذ القانون االحتادية.

وقد قوبلت هذه اخلطوةُ بانتقاد ،ليس من قِ َبل املدافعني عن احلقوق
املدنية واخلصوصية فحسب؛ ولكن من بعض خبراء مكافحة اإلرهاب،
َ
واستحضروا جترِ ب َة «قانون باتريوت» املثير للجدل ،الــذي أصــدره
الكوجنرس يف غمرة االنغماس األمريكي يف احلــرب على اإلرهــاب
العاملي ،ونت َج عنه مراقب ٌة إلكترونية حثيثة للمواطنني األمريكيني ،لم

يتخ َّيلها رعــاةُ القانون أب ـدًا .وأشــار اخلبراءُ إلى أن قوانني اإلرهاب
الدولي التي ُوض َعت بعد  11سبتمبر كان الهدف منها معاجلة ظروف
َّ

منوذجا للتعامل مع العنف السياسي الداخلي ذي
محددة ،وهي ليست
َّ
ً

السياق التاريخي املختلف متا ًما.
قاعدة من المتعاطفين

للمعتقَدات التي تقو ُد املتطرفني احمللِّيني يف الواليات املتحدة األمريكية

بعض مسؤولي
جذو ٌر يف التاريخ واملجتمع األمريكي؛ ولذلك يخشى
ُ
هجمات هؤالء
الصرامة مع املتو ِّرطني يف َ
إنفاذ القانون من املبالغة يف َّ
املتطرفني (من مؤ ِّيدين ومتعاطفني) ،رمبا خو ًفا من أن يؤ ِّد َي ذلك إلى

إثــارة نوع من املواجهات الدموية ،وهــؤالء املتطرفون جزءٌ من ثقافة
ً
عمل
السالح األمريكية ،ويس ِّوغون استحوا َذهم لألسلحة الشخصية

بالتعديل الثاني للدستور.

مدة طويلة إستراتيجية (املقاومة
وقد تبنَّى املتطرفون اليمينيون منذ َّ
بال قيادة) ،وجتنَّبوا الهيك َل الهرمي الذي ميكن أن تستهد َفه وكاالت
الهجمات،
إنفاذ القانون ،واعتمدوا على اخلاليا املستقلَّة احمللِّية لتنفيذ َ

وبفضل ثورة االتصاالت زادت قدرتُهم على احلشد يف جميع أنحاء

البالد؛ للمشاركة يف نشاطاتهم.

تأييد محدود
إجراءات مكافحة اإلرهاب احمللِّي يف
بعض اخلبراء أال حتظى
يتو َّقع
ُ
ُ
الواليات املتحدة األمريكية مبا ِ
إجراءات مكافحة اإلرهاب
حظيَت به
ُ
مات احلــادي عشر من سبتمبر
هج ُ
الـ َّـدولــي من تأييد؛ فــإذا كانت َ
قوي
اإلرهابية قد واجهها األمريكيون
بتماسك وثبات ،يف جهد وطني ٍّ
ُ
توحد
الهجمات ،فإن
ملنع املزيد من تلك
الهجمات احمللِّية املتطرفة لم ِّ
َ
َ
األمريكيني .فعلى سبيل املثال :لم يُحدِ ث تفجي ُر «أوكالهوما سيتي»
عام 1995م ،وهو ثاني أسوأ هجوم إرهابي يف تاريخ الواليات املتحدة،
ً
هجمات سبتمبر ،ومثل هذا هجوم  6يناير2021م على
ر ًّدا
مماثل لر ِّد َ
ِ
االختالفات السياسي َة يف املجتمع
مبنى (الكابيتول) ،وهو ما يَشي بأن
حدة ،ورمبا تَ ُعوق اجلهو َد االحتادية ملكافحة
األمريكي أصبحت أكثر َّ
التطرف احمللِّي العنيف.
وكان جم ُع املعلومات االستخباراتية احمللِّية يف النظام الدميقراطي
مهم ًة حساسة على الدوام ،ورمبا كان االستثنا َء مع تهديد
األمريكي َّ
السلطات بح ِّرية غير مسبوقة يف
اإلره ــاب الـ َّـدولــي ،حيث متتعت ُّ
لكن مراقبة املتطرفني احمللِّيني ليست بالسهولة نفسها،
حتقيقاتهاَّ ،
استنا ًدا إلى تراث القضاء األمريكي ،فقد َ
قضت احملاكم األمريكية يف
يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي
سبعين َّيات القرن املاضي بأنه
ُ
االلتزا ُم بشروط صارمة ملراقبة أيِّ مجموعة أو تنظيم ،وما زال هذا
احلك ُم وشروطه حتكم مد َّونة سلوك َو َحدات مكافحة اإلرهاب.

بعض املراقبني من املبالغة يف التو ُّقعات املتعلِّقة بحصاد
وقد حـ َّـذر
ُ
اإلستراتيجية األمريكية ملكافحة اإلرهاب احمللِّي ،فإن تفكيك جماعة
(كو كلوكس كالن) استغرق عقو ًدا ،وبعد ِعق َدين من احلرب األمريكية
هجمات سبتمبر 2001م ،ال تزال بقاياه قائمة،
على اإلرهاب َّ
الدولي ،منذ َ
احلرب أنها قلَّلت من خطره .وإذا كان املتطرفون
وك ُّل ما فعلته تلك
ُ
فبعض اخلبراء يَ ُع ُّدهم أحدثَ
احمللِّيون اآلن هم من يهدِّدون السالم،
ُ
جتسيد للمشاحنات األمريكية التي تعود إلى القرن التاسع عشر ،وقد
اجلهات املعنية باحتوائهم ،لكنَّها لن تستطي َع استئصالهم متا ًما.
تنجح
ُ
خُ الصة القول :إذا كان لهذه اإلستراتيجية أن تؤ ِّث َر إيجا ًبا يف مكافحة
التهديد اإلرهابي احمللِّي يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإنها حتتاج
املتخصص يف
رئيسني ،كما يقول مركز «صوفان»
إلى مواجهة حتدِّيني
ِّ
َ
قضايا مكافحة اإلرهاب والتطرف:

التحدِّي األول :كيف ميكن حماي ُة احلقوق املدنية ،وحماية السالمة
املدنية؛ ففي حــاالت كثيرة أخفقت احلكوم ُة األمريكية يف حتقيق
التوازن الصحيح بني مكافحة اإلرهاب وحماية تلك احلقوق.
والتحدِّي اآلخر :كيف ميكن تنفي ُذ إستراتيجية شاملة ملشكلة وطنية
تتطلَّب عد ًدا ضخ ًما من الطرق احمللِّية امل َع َّدة لهذا الغرض .ومن ثَ َّم
ستكون الوسائ ُل والشراكات احمللِّية هي احمل ِّد َد النهائي فيما لو كانت
إستراتيجي ُة مكافحة اإلرهاب هذه ستنجح أم ال.
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بحيرة تشاد
في مواجهة مخاطر اإلرهاب اإلقليمي
إدريس الكنبوري

تقع بحيرةُ تشاد يف املنطقة َّ
ُّ
وتلتف حولها أربع دول ،هي :الكاميرون ،وتشاد ،والنيجر ،ونيجيريا .وقبل بضعة
الشمالية الوسطى من قا َّرة إفريقيا،
سادس أكبر البحيرات يف العالم؛ إذ ُقدِّرت مساحتها بنحو  25ألف كيلومتر مربع ،غير أن هذه املساحة تقلَّصت ج ّدًا منذ
عقود كانت بحيرةُ تشاد
َ
َ
ستينيات القرن املاضي؛ لتصل إلى ألفي كيلومتر فقط مع بداية القرن احلالي؛ بسبب التغ ُّيرات املناخية واجلفاف املستمر.

مشكالت متراكمة
رئيس للمياه لنحو 30
للبحيرة أهمي ٌة اقتصادية كبيرة ،فهي مصدر
ٌ
نسمة ،من ساكني املناطق احمليطة بها ،لكن مع االنحسار املستمر
مليون َ
ملياه البحيرة ،وارتفاع أعداد الس َّكان الذين يعتمدون عليها يف حياتهم
اليومية؛ أصبح هناك تهدي ٌد ملستقبل ماليني البشر الذين يعيشون يف
مِ َ
وبحسب تقديرات األمم املتحدة فإن عددهم سيصل
نطقة البحيرة،
َ
إلى  50مليون نسمة يف ُغضون سنوات قليلة.
ٍ
مشكالت ُمعقد ًة ومتراكمة؛ تقف عائ ًقا أمام
وتعاني بُلدان املنطقة

حتقيق التنمية ،مثل :هشاشة البنية االجتماعية ،وغياب فرص
ً
فضل عن العوامل
التعليم ،وانتشار الفقر ،وعدم االستقرار السياسي،
التصحر ،واجلفاف ،والتغ ُّيرات املناخية ،التي س َّببت يف
الطبيعية ،مثل:
ُّ
َّ
العقود املاضية هجرةَ ماليني السكان نحو املناطق الداخلية ،أو البلدان
املجاورة ،أو اإلقامة يف معسكرات الالجئني.
غير أن أعظم املشكالت خط ًرا ،وباتت تهدِّد أمن املنطقة يف السنوات
ومسرحا ملعسكراتها
األخيرة؛ أنها أصبحت قِ بل ًة للجماعات اإلرهابية،
ً
تراجع تنظيم
نصة إلطالق عملياتها اإلجرامية .فمع
ُ
التدريبية ،ومِ َّ
داعش اإلرهابي يف العراق والشام ،وهزميته أمام قوات التحالف

ُ
املخاوف عالي ًة من املخاطر احملدقة بالقا َّرة اإلفريقية ،وال
الدولي ،باتت
َّ
ً
َّ
س َّيما منطقة بحيرة تشاد التي وجد التنظي ُم فيها مِ نطقة هشة إلعادة

تنظيم ق َّواته ،وتعزيز مواقفه؛ مما جعلها مصد َر قلق للعالم كلِّه؛ نظ ًرا
إلى املخاطر اإلرهابية احمليطة بها ،مع األخذ يف ا ُ
حلسبان أن منطقة

جماعات أخرى ،مثل بوكو
الساحل والقرن اإلفريقي التي تنشط فيها
ٌ
حرام ،أ َّدت إلى كوارثَ
ٍ
إنسانية شديدة لس َّكان املنطقة.
بوكو حرام

ظهر تنظي ُم بوكو حرام اإلرهابي عام 2002م يف منطقة بورنو النيجيرية،
وهو أكث ُر التنظيمات اإلرهابية سف ًكا للدماء يف املنطقة؛ إذ انتق َل من
تنظيم محلِّي ذي نزعة طائفية ،يسعى إلى تطبيق الشريعة يف جميع

الواليات النيجيرية ،ومحاربة املدارس ال َعلمانية التي تعتمد املناه َج
الغربية ،إلى تنظيم ذي طابع إقليمي لديه أنصا ٌر يف عدد من البلدان
ً
محيطا ببحيرة تشاد.
املجاورة ،وال س َّيما الدول التي تك ِّون ِحزا ًما

ومع أن التنظيم تع َّرض لالنقسام عام 2015م ،بعد بيعة مجموعة
منه لتنظيم داعش ،وإنشاء ما أُطلق عليه «والية غرب إفريقيا للدولة

ً
محافظا على وجوده،
اإلسالمية» بزعامة موسى البرناوي ،بقي التنظي ُم

باحث وكاتب ،مدير مركز المستقبل للبحوث والمعرفة في الرباط ،المغرب.
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وقاد ًرا على املواجهة ،وال يزال خط ًرا حقيق ًّيا يهدِّد أمن املنطقة ،وال
القوات
سيما اجلناح األساسي بقيادة أبي بكر شيكاو ،الذي قتلته
ُ
النيجيرية يف يوليو 2021م.
وبداية من عام 2009م ،وهي مرحل ُة االنتقال من النشاط احمللِّي إلى
وسع التنظيم عملياته اإلرهابية؛ لتشم َل مختل َ
ِف
االنتشار اإلقليميَّ ،
بحسب زعمه.
مناطق نيجيريا والبلدان املجاورة ،بهدف إنشاء اخلالفةَ ،
وشن اجليش هجو ًما
ويف عام 2013م أعلنت نيجيريا حال َة الطوارئ،
َّ
شرسا على مقاتلي التنظيم ،ومع ذلك مت َّكن من إحكام قبضته على
ً
بعض املناطق ،ومنها منطقة بورنو ،حيثُ نفَّذ التنظيم ما يزيد على
 %60من عملياته .ومنذ عام 2014م بات التنظي ُم يستهدف منطقة
بحيرة تشاد والبلدان احمليطة بعملياته اإلرهابية.
لماذا بحيرة تشاد؟
ٌ
اجلماعات اإلرهابية إلى بحيرة تشاد على أنها منطقة آمنة؛ كونها
تنظر
ُ
ً
ً
املمتدة على
واقعة على خاصرة أربعة بلدان ،وقريبة من غابة سامبيسا
َّ
مساحة شاسعة من األراضي ،وتُصنَّف على أنها أكب ُر غابات املنطقة،
مما يجعلها بعيد ًة عن سيطرة الدولة الوطنية .ومنذ وصول التنظيم
العمليات اإلرهابية بنسبة  ،%20وتضاعفت أعدا ُد
إلى املنطقة ارتفعت
ُ
بحسب تقاري َر أممية .ومع سيطرة التنظيم
ضحاياه بنسبة ،%30
َ
ٍ
إضافية لتمويل عملياته
على املنطقة ،مت َّكن من احلصول على موار َد
وضرائب على الس َّكان ،وعمليات التهريب،
اإلرهابية ،بفرض إتاوات
َ
سواءٌ بواسطة املعابر التجارية الب ِّرية ،أو التي مت ُّر عبر البحيرة ،أو
َ
الهدف
عبر احلدود .ومع أن جنود البلدان احمليطة بالبحيرة يظلُّون
األساسي للعمليات اإلرهابية؛ بوصفهم يقاتلون إلى جانب أنظمة كافرة،
بحسب أدبيات اجلماعات اإلرهابية ،جند أن غالبية الضحايا هم من
ٍ
مؤسسات
املدنيني ،وال س َّيما تالميذ املدارس ،التي يَ ُع ُّدها التنظيم
املدة ما
غربي ًة مح َّرمة تر ِّوج القي َم ال َعلمانية يف بالد إسالمية .ففي َّ
لهجمات إرهابية،
بني  2009و2021م تع َّرضت  92مؤسسة تعليمية َ
ٌ
خطف واغتصاب وقتل ،وتشريد لعشرات اآلالف من األسر.
صاحبَها
بيد أن التنظيم تلقَّى ضرب ًة قاصمة مبقتل زعيمه أبي بكر شيكاو،
أفق َدته القدرة على جمع صفوفه حول زعيم جديد يحظى بالقَبول من
مختلِف األطراف؛ فإن اختيار زعيم يف اجلماعات اإلرهابية يخضع
حلسابات كثيرة معقَّدة .غير أن هذا األمر ال يدعو إلى تفاؤل كبير؛
َ
ضعف تنظيم بوكو حرام ال يعني عد َم قدرته على اإليذاء ،أو انتهاء
ألن

عملياته اإلجرامية؛ فمع صراعه الدائر مع التنظيم املنشقِّ عنه ،الذي
بايع تنظيم داعش قبل ذلك إلنشاء ما ُس ِّمي «والية غرب إفريقيا
للدولة اإلسالمية» بزعامة موسى البرناوي ،فإن فرص َة زيادة العمليات
اإلرهابية للسيطرة على املناطق املتنازَع عليها ،أو جلذب املزيد من
املقاتلني ،تبقى قائمة ،ورمبا تكون أكث َر شراسة.
التنسيق األمني
أنشأت ٌّ
كل من :موريتانيا ،ومالي ،والنيجر ،وبوركينا فاسو ،وتشاد،
عام 2017م ،قو ًة مشتركة؛ للتعاون األمني ومكافحة اإلرهاب ،غير
أن هذه القوةَ لم ُت ِّقق النتائج املرج َّوة؛ إذ بدت حال ٌة من االرتباك
بني احلكومات ،وعدم وجود سياسات منسجمة يف مواجهة العمليات
اإلرهابية ،إضافة إلى عدم القدرة على التوفيق بني استحقاقات األمن
الداخلي من جهة ،ومها ِّم التنسيق مع الدول املجاورة من جهة أخرى.
َ
االرتباك قرا ُر احلكومة التشادية ،يف أغسطس
ولعل مما يُظهر هذا
سحب نصف قواتها العاملة يف مجموعة الدول اخلمس عقب
املاضي،
َ
عملية إرهابية نفَّذها تنظي ُم بوكو حرام يف بحيرة تشاد؛ أ َّدت إلى مقتل
ُ
أعنف هجوم بعد الهجوم الذي تع َّرضت له
 26جند ًّيا تشاد ًّيا ،وهو
القوات التشادية يف شهر مارس عام 2020م ،وأودى بحياة  98جند ًّيا
ُ
على يد مقاتلي بوكو حرام.
خاتمة القول
إنَّ مخاطر مت ُّدد اجلماعات اإلرهابية يف بحيرة تشاد واملناطق املجاورة
تراجع تنظيم داعش اإلرهابي يف العراق
تزداد بقوة ،وال س َّيما مع
ُ
وسوريا ،ومت ُّدد جماعة بوكو حرام خارج نيجيريا ،وصراعهم مع
ٍ
مزيد من األرض
املنش ِّقني عنهم ،ومع تنظيم القاعدة؛ من أجل كسب
ً
شباب املنطقة؛ مما
فضل عن واقع َمعيشي صعب يعانيه
واألنصار،
ُ
يجعلهم فريس ًة سهلة لالنضمام إلى هذه اجلماعات.
ك ُّل هذه العوامل تُل ُّح على إنشاء حتالف قوي يستطيع مواجه َة هذا
ِّ
املتوغل ،مع مراعاة أال يقتص َر التحالف على الدول املتجاورة
اإلرهاب
ً
يف إفريقيا فقط؛ بل يجب أن يض َّم دول كبرى ،مثل :الواليات املتحدة
األمريكية ،وفرنسا ،واململكة املتحدة؛ إذ إن مخاطر تلك التنظيمات لن
تقتص َر على قا َّرة إفريقيا وح َدها؛ بل ستحرق األخض َر واليابس يف
الدول احمليطة ،مما سينعكس سل ًبا على دول اجلوار والقارة السمراء
والعالم أجمع.
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ِّ
قائد األركان الموريتاني وقائد القوات البرية بدولة اإلمارات
يزوران التحالف

اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يوم الثالثاء  7سبتمبر
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف،
استقبل األم ُ
ُ
معالي قائد األركان العا َّمة للجيوش املوريتانية ،الفريقَ الركن محمد ولد مبب ولد مكت ،كما استقبل سعادةَ
2021م ،يف مق ِّر التحالف بالرياض،
َ
الشح ي ،قائد الق َّوات الب ِّرية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،والوف َد املرافق له ،يوم األربعاء 15سبتمبر 2021م.
اللواء الركن سعيد بن راشد
ِّ
مفصل
ني العام مع الضيفني ُسبل التعاون بني التحالف واجلمهورية املوريتانية ،ودولة اإلمارات .واستمع الضيفان يف أثناء الزيارة لشرح
وبحث األم ُ
َّ
عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،واملها ِّم التي يقوم بها لتنسيق جهود الدول األعضاء.

األمين العام للتحالف
َّ
يزور األركان العامة للجيش الكويتي ووزارة اإلعالم

رئيس األركان العا َّمة للجيش الكويتي ،الفريقُ الركن خالد بن صالح الصباح ،يوم االثنني  30أغسطس 2021م ،يف مق ِّر رئاسة األركان
استقبل
ُ
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،اللوا َء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي.
الكويتية ،األم َ
وقدم اللواءُ املغيدي نبذ ًة تعريفية بجهود التحالف يف
وبحث اجلانبان ُسبل التعاون بني التحالف ودولة الكويت يف القضايا ذات االهتمام املشتركَّ .
محاربة اإلرهاب .وزار اللواءُ املغيدي مق َّر وِزارة اإلعالم الكويتية ،يوم األربعاء األول من سبتمبر 2021م ،والتقى سعاد َة األستاذ فيصل املتلقم ،وكي َل

وزارة اإلعالم املساعد لإلعالم اخلارجي ،وكبا َر مسؤولي الوزارة.
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األمين العام للتحالف :مشاركة التحالف في معرض الرياض
َ
ِّ
َّ
الدولي للكتاب تؤكد أهمية الثقافة في محاربة اإلرهاب

ُ
الدولي للكتاب 2021م ،الذي أقيم حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني،
شارك
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف معرِض الرياض َّ
املدة بني األول من أكتوبر 2021م والعاشر منه.
امللك سلمان بن عبد العزيز ،يف َّ
وض َّم جنا ُح التحالف يف املعرض مناذ َج من إصداراته مثل :مجلَّة (التحالف) ،ونشرة (متحالفون) الشهرية ،وإصداري (قراءة يف كتاب) و(تقارير
وعي
َدولية) .وقال األمني العا ُّم للتحالف اإلسالمي املكلَّف ،اللواء الط ّ َيار الركن محمد بن سعيد املغيدي :إن مشاركة التحالف يف املعرِض تؤ ِّكد َ
ِ
مخاطرها.
التحالف بأهمية الثقافة يف محاربة اإلرهاب؛ وذلك بإيضاح سماحة اإلسالم ،وتصحيح املفاهيم املتطرفة ،وحتصني املجتمع من

مدير مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب:
َّ
نتطلع إلى التعاون مع التحالف اإلسالمي

اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يف مق ِّر التحالف
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف،
استقبل األم ُ
ُ
بالرياض ،مدي َر مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،الدكتور جيهانغير خان والوف َد املرافق له ،يوم الثالثاء الثاني من أغسطس 2021م.
مفصل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وما يحمله على عاتقه من تنسيق التعاون بني الدول
شرح
َّ
واستمع الدكتور خان يف أثناء الزيارة إلى ٍ
األعضاء ودعمه.
ورحب اللواء املغيدي بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة ،وجميع وكاالتها املَعن َّية مبحاربة اإلرهاب ،وعلى رأسها مرك ُز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
َّ
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تقرير أمريكي يكشف تجميد  203ماليين
ًّ
ً
دوالر لـ  64تنظيما إرهابيا في عام 2020م

َ
كشف تقري ٌر صادر عن وِزارة اخلزانة األمريكيةَ ،مطلع شهر سبتمبر
إجمالي األموال واألصول التي ُج ِّمدت بسبب األنشطة
2021م ،أن
َّ
اإلرهابية ورعاية اإلرهاب ،بلغ  203.518مليون دوالر يف عام 2020م،

لنحو  64تنظي ًما إرهاب ًّيا ،يأتي يف مقدِّمتها حزب اهلل اللبناني ،وتنظيم

القاعدة ،واحلرس الثوري اإليراني.

قدمته وِزارة اخلزانة إلى الكوجنرس ،أن هذه األموا َل
وأظهر التقري ُر الذي َّ
تعود إلى  64تنظي ًما إرهاب ًّيا ،أُرسلت إلى مؤسسات خارجية ،وحصلت
عليها احلكوم ُة األمريكية بواسطة التعامالت املالية واحلواالت؛ ألن

الدولية.
نشاط تلك املجموعات املالي يخض ُع لرقابة صارمة يف املصارف َّ
وكشف التقري ُر أن تنظيم حزب اهلل اللبناني يأتي يف أعلى القائمة من
املجمدة ،وبلغت أمواله  23مليون دوالر ،ويف املرتبة الثانية
حيثُ املبالغ
َّ
تنظيم القاعدة مببلغ  3ماليني و 800ألف دوالر ،ويف املرتبة الثالثة

إجمالي األموال واألصول املج َّمدة على الدول الراعية
دوالر .فيما بلغ
ُّ
لإلرهاب  140مليون دوالر يف عام 2020م ،ويف عام 2019م بلغ نحو 187
مليون دوالر.

املدعي
يُذكر أن األمر التنفيذي من وزير اخلزانة ،يتطلَّب التشاور مع َّ
العام ووكاالت التحقيق األمريكية املناسبة؛ لتقدمي تقرير سنوي إلى
الكوجنرس بشأن طبيعة األصول األجنبية يف الواليات املتحدة من
البلدان واملنظمات الداعمة لإلرهاب ،وقد صدر هذا العام يف نسخته

مكتب مراقبة األصول
وأعده
الـ  ،29ويشمل السنة التقوميية 2020م،
َّ
ُ
األجنبية بنا ًء على معلومات من وِزارة اخلزانة ،والوكاالت احلكومية
األخرى ،واألطراف غير احلكومية.

فرض العقوبات من قِ َبل الواليات املتحدة وشركائها
وأ َّكد التقرير أن
َ
الدوليني على اإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية والهياكل الداعمة لها ،هو
َّ

احلرس الثوري اجلمهوري اإليراني مببلغ يزيد على مليون و 49ألف دوالر.

أداةٌ قوية تصل آثا ُرها إلى ما هو أبعد من حظر األصول؛ إذ من املفترض

الصومالي ،ووصل مجمو ُع أموالها احملجوزة إلى أكث َر من  33مليون

اإلرهاب ،وإما تدعمه ،وإما يستخدمها اإلرهابيون ومنظماتهم.

ٍ
جماعات أخرى مثل :بوكو حرام ،وحركة الشباب
وتضمنت القائمة
َّ
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ٍ
بنشاط يف
أن يكون العالم على دراية بأن هذه األطراف ،إما ُمنخرطة

َّ
أول قمة برلمانية عالمية
لمكافحة اإلرهاب

قمة برملانية عاملية ملكافحة
استضافت العاصم ُة النمساوية فيينَّا ،أو َل َّ
اإلرهاب؛ لبحث إسهام البرملانات يف منع التطرف والتطرف العنيف

املدة من  7سبتمبر إلى  10سبتمبر
واإلرهاب وخطاب الكراهية ،يف َّ
الدولي
القمة ،التي أقامها االحتا ُد البرملاني َّ
2021م .وقد شارك يف هذه َّ

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة ،نحو مئة رئيس برملان ،وأكثر من 800

خبير ومسؤول يف مجال مكافحة اإلرهاب من مختلِف دول العالم.

ً
فضل عن جلسة
القمة ثالث جلَسات رئيسة للمناقشة،
وتض َّمنت
َّ
ُ
اجللسة األولى االستجاب َة البرملانية
االفتتاح وجلسة اخلتام .وقد ناقشت
لدعم ضحايا اإلرهاب ،وذلك بواسطة معاجلة حقوق ضحايا اإلرهاب،

وتلبية حاجاتهم ،وبيان كيف ميكن للبرملانيني املساعدةُ يف إعادة دمج
الدولي
الضحايا .وشهدت هذه اجللس ُة إطال َق أدوات االحتاد البرملاني َّ
يف مكافحة التطرف واإلرهاب؛ إلبقاء البرملانيني أكث َر ِّ
العا وعل ًما
اط ً

املستجدات املتعلِّقة مبنع التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب.
بأحدث
َّ

ُ
ملانات يف مجال اإلسهام
واستعرضت
اجللسة الثانية ما تبذله البر ُ
يف مكافحة النزعة إلى التطرف ،والتصدِّي خلطاب الكراهية ،ومنع

التطرف العنيف واإلرهاب ،وناقشت التحدِّيات والرؤى البرملانية،
َ
واخلطط اإلستراتيجة ،وأفضل املمارسات.
ُ
اجللسة الثالثة التي رأَ َسها عض ُو املجلس الوطني االحتادي يف
وأطلقت

دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عض ُو اللجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني
الدولي ،الدكتور علي راشد النعيمي ،أطلقَت الدعوة إلى إنقاذ مِ َ
نطقة
َّ

الساحل ،وناقشت التحد ِ
التوصل إلى
وسبل
ُّ
ِّيات التي تواجهها املنطق ُةُ ،
مي الدعم إلى الس َّكان الذين عانَوا
حلول فاعلة وواقعية ،ميكنها تقد ُ
بشدة ،وإلى ضحايا اإلرهاب يف هذه املنطقة املكلومة.
َّ

القمة إلى تقدمي حلول دائمة ،وإسهامات برملانية
وسعى املشاركون يف َّ

ُمجدية ،يف اجلهود العاملية ملكافحة التطرف العنيف ومنع اإلرهاب ،مع

ٍ
إجراءات حاسمة وقوية تُسهم يف إعادة دمج ضحايا اإلرهاب داخل
اتخاذ

ِ
بنية املجتمع .وبحث املشاركون ً
وجهات النظر البرملانية ،واخلطط
أيضا
اإلستراتيجية ،وأفض َل املمارسات للتصدِّي للتطرف واإلرهاب ،إضاف ًة
إلى املشاركة يف صياغة التشريعات القانونية للبلدان يف جميع أنحاء
العالم؛ لتجرمي جميع أعمال العنف واإلرهاب.
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المحكمة العليا األمريكية تنظر في قضية
مراقبة المساجد

وافقت احملكم ُة العليا األمريكية على االستماع إلى قضية مراقبةِ

مكتب التحقيقات الفيدرالي ملساجد جنوبي كاليفورنيا ،ضمن أعمال
مكافحة اإلرهاب منذ أكثر من ِعقد .ويتض َّمن السؤا ُل القانوني
املركزي الذي سيَبُ ُّت القضاة ا ُ
حلك َم فيه :هل مينع القانو ُن الذي أق َّره
واملسم ى قانو َن مراقبة
الكوجنرس لتنظيم املراقبة اإللكترونية وتقييدها،
َّ

االستخبارات األجنبية ( )FISAوالصادر يف عام 1978م؛ هل مينع
يسم ى (امتياز أسرار الدولة) إلحباط
السلط َة التنفيذية من التذ ُّرع مبا
َّ
ُّ
التقاضي املدني؟

وأعلـن القضـاةُ أنهـم سـينظرون يف َدعـوى رفعهـا مسـلمو جنوبـي
يدعـون فيهـا أن الوسـائل املسـتخدم َة يف
كاليفورنيـا يف عـام 2011مَّ ،
ٍ
حتقيـق سـ ِّري ملكتـب التحقيقـات الفيدرالـي ينتهـك الدسـتو َر والقانـون
َ
ٍ
الفيدرالـي؛ إذ دخـل ُمخ ِبـ ٌر إلـى املسـاجد،
محادثـات أجراهـا
وسـجل سـ ًّرا
َّ
مـع احلضـور واملشـايخ والدعـاة.

وتقول الدعوى التي رفعها االحتا ُد األمريكي للح ِّريات املدنية :إن املخب َر
ترك مجموع ًة من املفاتيح حتتوي على جهاز تسجيل ،مما مينح ُسلطات
إنفاذ القانون القدرةَ على االستماع إلى احملادثات التي لم يكن املخبر

حاض ًرا فيها.

َ
وخاضها
وجرى رف ُع الدعوى يف عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما،
محامون حكوميون يف ٍّ
كل من اإلدارات الدميقراطية واجلمهورية ،وأظهرت
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السلطة التنفيذية حتتفظ بح ِّقها
امل ِّذ ُ
كرات التي َّ
قدمتها احلكومة أن ُّ
إغالق كلِّي أو ُجزئي للقضية؛ استنا ًدا إلى أساس أسرار الدولة،
يف
ٍ

مع أن الكوجنرس أتا َح رفع دعوى على املراقبة غير القانونية يف بعض
الظروف ،وفق قانون مراقبة االستخبارات األجنبية (.)FISA

الرئيس األسبق أوباما،
وانتقد مم ِّثلو الدولة يف القضية ،الذين ع َّينهم
ُ
بشدة إدارةَ سلفه جورج دبليو بوش؛ إلفراطها يف استخدام امتياز أسرار
َّ
الدولة ،لكنَّهم استم ُّروا يف اللجوء إليه يف بعض احلاالت .ويقول املع َّينون
من قِ َبل الرئيس احلالي جو بايدن :إن االمتياز يجب أن يستم َّر يف
مواجهة قانون مكافحة املراقبة الذي أق َّره الكوجنرس.

مـدة سـبع سـنوات ،حتـى عـام
واسـتم َّرت
ُ
االسـتئنافات يف القضيـة َّ
2019م ،عندمـا َ
قضـت محكمـ ُة االسـتئناف بالدائـرة التاسـعة بأن قانون
مراقبـة االسـتخبارات األجنبيـة ( )FISAيتفـ َّوق علـى امتيـاز احلكومـة
ألسـرار الدولـة.

وقد ظهرت تفاصي ُل عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي يف مساجد
جنوبي كاليفورنيا إلى الرأي العام ،بعد أن اختلف املخبر «كريج مونتيلي»
ٍ
تعليمات بتنفيذ
مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ،وزعم علنًا أنه تل َّق ى

عملية س ِّرية تدخُّ لية واسعة النطاق ،تض َّمنت مواعدةَ فتيات مسلمات،

خاصة على مكتب التحقيقات
وزر َع أجهزة تسجيل .ورفع «مونتيلي» دعوى َّ

الفيدرالي ،لكنَّها ُر َ
فضت.

َّ
دول “بريكس” تتبنى خطة
لمكافحة اإلرهاب

أعلنت دو ُل مجموعة «بريكس» التي تض ُّم ًّ
كل من :البرازيل ،وروسيا،
والهند ،والصني ،وجنوب إفريقيا ،تبن َِّي خطة عمل ملكافحة اإلرهاب،
القمة التي عق َدتها دو ُل املجموعة يف نيودلهي ،يف التاسع
وذلك يف أثناء َّ
من سبتمبر 2021م.
حتدِّد خط ُة عمل «بريكس» ملكافحة اإلرهاب نه َج دول املجموعة،
وإجراءاتها جتاه مجاالت التعاون املثمر يف مكافحة التطرف واإلرهاب.
ويشمل ذلك تنسي َق اجلهود لفهم التهديدات اإلرهابية املستم َّرة
والناشئة ،وحتديدها بد َّقة ،واالستجابة لها بحزم ،إضاف ًة إلى التعاون بني
ً
فضل
أجهزة االستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون واألمن يف املجموعة،
عن التعاون اجلا ِّد يف إطار األمم املتحدة وغيرها من منت َديات مكافحة
اإلرهاب املتعدِّدة األطراف واملختلفة.
ُ
األطر
مجاالت التعاون التي تض َّمنتها اخلطة :تعزي َز
وقد َشمِ لَت
ُ
القانونية الوطنية ،مبا يتفق مع قرارات مجلس األمن واجلمعية العا َّمة
الصلة بشأن مكافحة اإلرهاب .ودعوةَ جميع الدول
لألمم املتحدة ذات ِّ
إلى اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع استخدام أراضيها قواع َد إرهابي ًة،
أو الرتكاب أعمال إرهابية ،أو تنظيمها ،أو التعاطف معها .واتخا َذ

منسقة وصارمة جتاه املتو ِّرطني يف تنظيم األنشطة اإلرهابية،
إجراءات َّ
أو التحريض عليها ،والدعوة إليها ،أو التسهيل لها وتشجيعها ،أو
املشاركة فيها ،أو دعمها ومتويلها ،أو التسامح معها وتسويغها .وتبا ُد َل
أفضل املمارسات املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب ،وتعزيز التعاون بني بلدان
املجموعة يف مكافحة اإلرهاب؛ بعقد لقاءات وجل َسات عمل لبناء
الق ُدرات ،واجتماعات على مستوى اخلبراء ،وتدريب املمارسني ،وتطوير
مجموع األدوات والكت ِّيبات وما إلى ذلك.

ويف مجال منع التطرف ومكافحته ،تض َّمنت اخلط ُة تعزيز االستجابة
للتهديدات الناجتة عن انتشار الروايات اإلرهابية ،وإساءة استخدام
التواصل االجتماعي ألغراض إرهابية ،وتطوير أفضل
اإلنترنت ووسائل
ُ
منع التحريض على
الوسائل ملواجهة اخلطاب والدعاية اإلرهابية ،وال س َّيما ِ
اإلرهاب ،واإلغراء به ،ونبذ محاوالت تسويغ العمليات اإلرهابية أو متجيدها.
وتض َّمنت اخلطة من َع التهديدات اإلرهابية على اإلنترنت ،ومكافحتَها،
ومنع سفر اإلرهابيني وتنقُّلهم بحرية ،ومكافح َة متويل اإلرهاب ،ودعم
َّ
الهشة وغير
بناء الق ُدرات يف مجال مكافحة اإلرهاب ،وحماية األهداف
احملصنة.
َّ
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ُ
سبل الخالص
إن مخاط َر جتنيد األطفال واستخدامهم يف التنظيمات اإلرهابية
ولكن البرامج املوضوعة
واجلماعات املسلَّحة يف ازدياد ملحوظ،
َّ
ملكافحة هذه الظاهرة ،سواءٌ مبنع جتنيد األطفال ،أو فصلهم عن
تلك اجلماعات ،وإعادة تأهيلهم ودمجهم يف املجتمع ،ال تناسب حج َم
الظاهرة ومخاطرها ،وتواجه حتدِّيات ج َّمة.

ما إن يرتبط الطفل بجماعة مسلَّحة ،حتى تبد َو مغادرته لها أم ًرا شا ًّقا
عسي ًرا ،وغال ًبا ما يواجه هؤالء األطفا ُل حتدِّيات شتَّى؛ كنقلهم بعيدًا
عن منازلهم ،بحيث ال يعرفون العودة إليها ،أو نقلهم إلى بلدان أخرى.
الرب للمقاومة يف أوغندا واجهوا
إن األطفال الذين اختطفَهم جيش
ِّ
صعوب ًة يف املغادرة؛ ألنهم لم يكونوا على دراية مبحيطهم ،ولم يعرفوا
كيف يضعون خط ًة للهرب.
بسبل مغادرتهم
وتكشف
ُ
التجارِب أن النجاح يف إخبار األطفال ُ
سيحصلون على الدعم واملساعدة
للجماعات املسلَّحة ،وإعالمهم أنهم
ُ
مبج َّرد قيامهم بذلك ،قد يكون أم ًرا حاس ًما يف تشجيعهم على املغادرة.
وإدرا ًكا لذلك استخدم أح ُد البرامج يف شمال أوغندا رسائ َل ب َّثها من
ٍ
وبرنامجا إذاع ًّيا محل ًّيا؛
ومنشورات ألقاها يف األدغال،
طائرات عمودية،
ً
لتقدمي معلومات إلى األطفال عن كيفية الهرب اآلمن أو االستسالم ،مع
ٍ
الرب للمقاومة.
وعود بالعفو عنهم؛ إلغرائهم مبغادرة جيش ِّ
ومن التحدِّيات التي تواجه التصد َِّي لهذه الظاهرة ً
أيضا :أن القاعدة
املعرفية عن األطفال املرتبطني باجلماعات اإلرهابية واملسلَّحة ال تزال
ضعيف ًة نسب ًّيا؛ مما يجعل من الصعب التحدي َد الدقيق للعوامل املؤ ِّثرة
يف ارتباط األطفال بهذه اجلماعات ،وما يحتاجون إليه ملساعدتهم على
تركها .وقد يخشى هؤالءِ األطفا ُل انتقام التنظيم ،أو أن يُقابلهم أفرا ُد
األسرة واملجتمع بالرفض عندما يعودون.
ِّ
اجلماعات اإلرهابية قدرتها على تلقني
احلظ ،فقد أثبتت
ولسوء
ُ
عقائدها ملن جتنِّدهم من األطفال ،وعندما يتش َّبعون بعقائد التطرف
أشد للجهود الرامية إلى نزعهم من تلك
والعنف يُبدون مقاوم ًة
َّ
اجلماعات ،وإعادة دمجهم يف املجتمع.
وقد يُطالِب الرأي العام باتِّباع نهج أكثر صالب ًة يف التعامل مع األطفال
اجلماعات اإلرهابية ،لتص ُّورهم أن هؤالء األطفا َل يتلقَّون
الذين ج نَّدتهم
ُ
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«معاملة خاصة» مقارن ًة بفئات أخرى من األشخاص الضعفاء هم أحقُّ
بهذه املعاملة منهم.
ونظ ًرا لقلَّة املوارد ،يُخشى أن تُصا َغ برامج إعادة الدمج باتِّباع نهج
جتارِب األطفال الذين جتنِّدهم
واحد يف معاجلة جميع احلاالت ،مع أن
َ
وتستغلُّهم اجلماعات اإلرهابية قد تكون شديدةَ التباين .والبرامج التي
ال تأخذ يف ا ُ
حل سبان تقومي احتياجات الطفل الفردية ،وال تتوخَّ ى املرون َة
الالزمة لتحقيق استجابات مناسبة ،ستكون غال ًبا ضعيف َة األثر .وتبقى
ُ
الظروف االجتماعية واالقتصادية العا َّمة من العوامل احلاسمة التي ال
ينبغي االستهان ُة بها ً
أيضا.
وال ميلك املمارسون وصانعو السياسات رفاهي َة االنتظار ،وليس أمامهم
ِ
السياسات
سوى التصدِّي لهذه الظاهرة .ومن امله ِّم عندما يضعون
والبرام َج الرامي َة إلى تشجيع إعادة دمج األطفال بعد مغادرتهم
التنظيمات اإلرهابية واملسلَّحة ،أن يُرا ُعوا اجلوانب املختلفة لهذه العملية
الصح ي والنفسي واالجتماعي لهؤالء
املتعدِّدة األوجه ،مثل :التعايف
ِّ
األطفال ،واحتياجاتهم وتطلُّعاتهم للعودة إلى احلياة األسرية واملجتمعية.
الصح ي ،أظهرت البحوثُ اآلثا َر الشديدة للعنف على
وعلى املستوى
ِّ
الصحة البدنية والعقلية لألطفال املنخرطني يف تلك اجلماعات ،وهو ما
َّ
يحتاج إلى عالج قد ال متلكه كثي ٌر من الدول .وعلى املستوى االجتماعي
كثي ًرا ما يواجه هؤالء األطفا ُل الوص َم والرفض الشدي َدين من أ ُ َسرهم
بعض اجلماعات اإلرهابية واملسلَّحة بإجبار األطفال
ومجتمعاتهم .وتقوم ُ
على ارتكاب أعمال عنف شنيعة تستهدف أسرهم ومجتمعاتهم؛ لتقط َع
عليهم طري َق العودة.
وأخي ًرا من الضروري تطوي ُر تعاون َدولي أكثر جدوى؛ لتضييق اخلِ ناق
مجلس األمن يف األمم املتحدة
على هذه الظاهرة املخيفة ،كأن يتح َّر َك
ُ
مستندًا إلى الفصل السابع ،بإحالة حاالت التجنيد املشتبَه بوقوعها
املدعي العام للمحكمة اجلنائية
يف مناطق الصراعات يف العالم إلى َّ
الدولية .وميكن االستفادةُ من جترِبة قيادة القوات املشتركة لتحالف دعم
َّ
الشرعية يف اليمن يف مسألة إعادة تأهيل األطفال املجنَّدين ورعايتهم
ومتكينهم من العودة إلى املسار الصحيح ،بواسطة « َوحدة حماية
أسسها بالتنسيق مع األمم املتحدة.
األطفال» التي َّ
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