
 ٢
٠٢
١





المشرف العام 

اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

األمين العام للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب / المكلف

رئيس التحرير

عاشور بن إبراهيم الجهني

مدير إدارة الدراسات والبحوث

مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مراسالت المجلة 
magazine@imctc.org

النسخة اإللكترونية

التحرير والتصميم واإلخراج 

تــوق اإلعالميــة لألبحــاث
info@taoqresearch.org البريد اإللكتروني:

114890124 966+هاتف:

العدد السابع - مايو 2021



مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

شروط النشر:
عــن  تعبــر  المجلــة  فــي  المنشــورة  اآلراء   
ابهــا، وال تعبــر بالضــرورة عــن رأي  وجهــة نظــر ُكتَّ

المجلــة.
موضــوع  فــي  المرســلة  المــادة  تكــون  أن   
المجلــة )محاربــة اإلرهــاب(، وذات صلــة بأحــد 
أبوابهــا األربعــة: الفكــري، واإلعالمــي، وتمويــل 

والعســكري. اإلرهــاب، 
والموضوعيــة  باألصالــة  المــادة  تتســم  أن   
ة، وســالمة المنهــج واللغــة واألســلوب. والِجــدَّ
التــزام  مــن  بــد  ال  البحثيــة  المــواد  فــي   
التوثيــق، بعــزو األقــوال إلــى أصحابهــا، والنقــول 

المصــادر.    بيانــات  وإثبــات  مصادرهــا،  إلــى 
اللغــات  بإحــدى  مكتوبــًة  المــادة  تكــون  أن   
الفرنســية. أو  اإلنجليزيــة  أو  العربيــة  الثــالث: 

بــأي  نشــرها  ســبق  قــد  المــادة  تكــون  أال   
أو  الورقــي  النشــر  وســائل  مــن  وســيلة 
ف  والتصــرُّ العنــوان  بتغييــر  ولــو  اإللكترونــي، 

فيهــا. اليســير 
ة مــن بحــث أو كتــاب،   أال تكــون المــادة مســتلَّ

ســواء أكان ذلــك للكاتــب نفســه أم لغيــره. 
 المــواد التــي نعتــذر عــن نشــرها ال يعنــي ذلــك 
ضعفهــا، ولكــن قــد يكــون االعتــذار العتبــارات 
فنيــة أو غيرهــا، كأن تكــون المــادة قــد ُنشــر فــي 
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موضوعهــا مــن قبــل، وســُيبلغ الكاتــب بذلــك.
المــواد  فــي  التصــرف  التحريــر  لهيئــة  يحــقُّ   
المرســلة؛ اختصــاًرا وتعديــاًل وتصحيًحــا وتقويًما، 
وأفــكاره  الموضــوع  جوهــر  يمــسُّ  ال  بمــا 

الرئيســة.
بــأي  مادتــه  نشــر  يعيــد  أن  للكاتــب  يحــقُّ   
طريقــة شــاء، شــرط أن ينــص صراحــًة أنهــا ســبق 

التحالــف. فــي مجلــة  نشــرها 
المــواد  نشــر  إعــادة  التحالــف  لمجلــة  يحــقُّ   
ــا أو فــي إصــدارات  بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيَّ

مســتقلة.
 يحــقُّ لمجلــة التحالــف ترجمــة المــوادِّ إلــى أي 

لغــة، وإعــادة نشــرها بتلــك اللغــات.  
ببرنامــج  ا  حاســوبيًّ المرســلة  المــادة  ــد  ُتنضَّ  
 )Traditional Arabic( خــط   ،)Word( الــورد 
قيــاس 18، للغــة العربيــة، مــع جعــل الحواشــي 
والمصــادر إن وجــدت فــي آخــر المــادة بقيــاس 
16. وخــط )Times New Roman( قيــاس 14، 

للغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية.
 يحُســن إثبــات اآليــات القرآنيــة مــن نــصِّ القــرآن 
الكريــم بالرســم العثمانــي، مــع ضــرورة تخريجهــا 
ورقــم  الســورة  اســم  بذكــر  معقوفتيــن  بيــن 

اآليــة.
 يحُســن إرفــاق صــور توضيحيــة مقترحــة لمــا 

يتصــل بالمــادة، مــع ضــرورة أن تكــون مأخــوذة 
مــن مواقــع الصــور المتخصصــة ال مــن الصحــف 

والمجــالت.
الذاتيــة  الســيرة  المرســلة  بالمــادة  ُيرفــق   
الثالثـــــــي،  االســــــــــم  متضمنــــــة:  للكــــــــــاتب، 
والتخصــص  اإلقامــــــة،  وبلــــــد  والجنسيــــــة، 
الدراســي، والوظيفــة الحاليــة، والنتــاج العلمــي 
والثقافــي، وعنــوان البريــد اإللكترونــي، ورقــم 
الحســاب المصرفــي، وصــورة شــخصية حديثــة 
عنــد أول مشــاركة، علمــًا بأننــا لــن ننشــر تعريفــًا 
بالكاتــب ولكــن ســتبقى فــي قاعــدة بيانــات 

المجلــة.
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 مهـددات اإلرهاب
على األمن القومي

اقتصاد التنظيمات اإلرهابية

في غربيِّ إفريقيا 

ف في كينيا بين إحباط  التطرُّ

الشباب وإجراءات الوقاية

اإلرهاب البيولوجي

مخاطره وسُبل التصدي له

الشـبـكــــة المظلمة واإلرهاب

 الساحل بين تنظيمي

“داعش” و“القاعدة”

إستراتيجية جامعة الدول 

العربية لمكافحة اإلرهاب
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 أستاذ في األكاديمية العليا للدراسات اإلستراتيجية واألمنية في الخرطوم، السودان.

 عادل حسن محمد أحمد 

ولي عن وضع تعريف دقيق جامع ومانع،  عاقت طبيعُة اإلرهاب املجتمَع الدَّ
ولي بها؛ الشتمال اإلرهاب  على الرغم من ِقَدم الظاهرة واهتمام القانون الدَّ
ى ذلك إلى تباين  على عناصَر ثقافية واجتماعية وفكرية وسياسية شتَّى. وأدَّ
بداية  ومع  عليه.  والقضاء  اإلرهاب  ملكافحة  التخطيط  يف  النظر  وجهات 
القومي  األمَن  التي استهدفت   2001 11 سبتمبر  وبعد حادثة  الثالثة  األلفية 
للواليات املتحدة األمريكية مبجاليه االقتصادي والعسكري، أصبحت مواجهُة 
األممية  اجلهود  يف  ذلك  وجتلَّى  ولية،  الدَّ الَعالقات  سمَة  ولي  الدَّ اإلرهاب 
وسنِّ  االتفاقيَّات،  من  عدٍد  بتوقيع  اإلرهاب؛  حملاربة  املبذولة  واإلقليمية 

القوانني والتشريعات، وتكوين التحالفات العسكرية واالستخبارية.

مهــــــــــددات
اإلرهـــــــــــــاب 
علــى األمن 
القــــومـــــــي
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مفهوم األمن القومي
املدرسُة  رته  قرَّ فما  املفهوم،  مشكلة  القومي  األمن  مصطلح  اعترت 
على  الطارئة  للتغيُّرات  مالئًما  يُعد  لم  القومي  األمن  ملفهوم  الواقعية 
والدول  واجلماعات  األفراَد  تواجه  التي  األمنية  التهديدات  أساليب 
منها  تقليدية  غير  لتهديدات  جديدة  أمناٌط  ظهرت  وقد  العالم.  يف 
القومي  بدَّ من حتديد مفهوم جديد لألمن  كان ال  ثَمَّ  ومن  اإلرهاب، 
يتجاوز املفهوَم التقليدي الذي يهتمُّ باملجاالت اإلستراتيجية العسكرية 
والسياسية فقط، فنشأ مفهوُم األمن اإلنساني، الذي يهِدُف إلى حتقيق 

أمن األفراد بتحريرهم من اخلوف والفاقة وتعزيز الكرامة اإلنسانية.
املواءمُة بني عناصر األمن  ينبغي  القومي  ة شاملة لألمن  ولوضع ُخطَّ
والتقنية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  والعسكرية،  السياسية،  القومي 
االقتصادية  اإلنساني،  األمن  وعناصر  واإلعالمية،  والدبلوماسية، 
والغذائي،  ي  الشخصي والصحِّ والبيئية والصحية، واألمن  واملجتمعية 

ق به أمُن كلِّ دولة على ِحدة. وكذلك األمن اجلماعي الذي يتحقَّ
فاإلرهاُب يستهدف مستويات األمن األربعة: 

د حياته، أو ممتلكاته، أو أسرته.  �� أمن الفرد من أخطار تهدِّ
لِكيان  �� الداخلية  أو  اخلارجية،  التهديدات  من  الوطني  واألمن 

ية واملعنوية.  الدولة، وقيمها املادِّ
واألمن اإلقليمي ملجموعة دول تقع يف منطقة واحدة.  ��
ولية، كاألمم  �� ولي أو العاملي الذي تهتمُّ به املنظمات الدَّ واألمن الدَّ

وليني. لم واألمن الدَّ املتحدة ومجلس األمن؛ للحفاظ على السِّ
ويف عام 1937م أُبِرمت أوُل اتفاقية ملواجهة إرهاب األفراد واجلماعات، 
كان  نفسه  العام  ويف  ومقاومته،  اإلرهاب  ملنع  »جنيف«  اتفاقيُة  وهي 
املتَّهمني  األفراد  مبحاكمة  ة  خاصَّ َدولية  محكمة  إنشاء  على  االتفاُق 

بارتكاب أعمال إرهابية.
وقد شهدت السنواُت الالحقة ازدياًدا يف أعمال العنف التي تستهدُف 
اعتمَدت  ولي  الدَّ اإلرهاب  من  النوع  هذا  وحملاربة  الدبلوماسيني، 
استهداف  منع  اتفاقيَة  1973م  عام  املتحدة  لألمم  ة  العامَّ اجلمعية 
االتفاقية  1979م  ديسمبر  يف  اعتمدت  ثم  َدولية.  بحصانة  املتمتِّعني 
اعتُمد  1989م  أغسطس   22 يف  ثم  الرهائن.  ملناهضة حجز  ولية  الدَّ
مته جلنُة اخلبراء  ولي الذي قدَّ املفهوم العربي لإلرهاب واإلرهاب الدَّ
بها  املعتَرف  التحرر  حركات  أنشطَة  فيه  واستثنَوا  تونس،  يف  العرب 
عدُم  ولي  الدَّ اإلرهاب  املشكالت يف ظاهرة  أهمِّ  ومن  وَدولّيًا.  إقليمّيًا 
اتفاقية  من  أكثر  وجود  من  بالرغم  املفهوم،  على  َدولي  توافق  وجود 

وإعالن َدولي منذ عام 1963م.
التي  املـَشينة  واجلرائم  بالقرصنة  اإلرهاب  ربط  مرحلُة  جاءت  ثم 
ترتكبها دوٌل بحقِّ شعوبها؛ من إبادة جماعية، وتطهير ِعرقي، وتهجير 
اإلرهاب  عن  فضاًل  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  أنواع  وجميع  َقسري، 
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النووي واإلرهاب اإللكتروني، وسائر اجلرائم العابرة للحدود، والهجرة 
َدولية  تدابيَر  اتخاذ  يستدعي ضرورةَ  ا  ممَّ والتطرف.  الشرعية،  غير 

تضمن األمن اجلماعيَّ لكل الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

األمن القومي العربي  
حيُث  من  طويل  نقاش  موضوَع  القومي  واألمن  الوطني  األمن  كان 
األمن  ليرتبَط  افتراُقهما؛  أو  الدولة،  بأمن  وارتباطهما  احتاُدهما 
الوطني بأمن الدولة، واألمن القومي بعدد من الدول التي تقع يف إقليم 
مات احلضارية والثقافية  واحد، وتشترك يف عدد من اخلصائص والسِّ

واجليوسياسية. 
صني يف الدول العربية إلى أن األمن القومي  وذهب عدٌد من املتخصِّ
ق به أمُن كلِّ دولة عربية  إقليمّيًا يعني األمَن القومي العربي الذي يتحقَّ
املشترك،  العربية  الدول  أمن  فكرة  االجتاهُ  هذا  س  ويؤسِّ ِحدة.  على 

ليصبَح املفهوم القومي مرادًفا لإلقليمية وليس الوطنية.
فاألمن العربي ينصرف إلى حالة االستقرار الشاملة للمنطقة العربية 
كلِّها، بعيًدا عن أيِّ تهديد داخلي أو خارجي من أفراد أو جماعات أو 
دول. ويعرِّف أمني هويدي األمَن اإلقليمي العربي بأنه: »كلُّ ما تقوم به 
ها نظاٌم جماعي واحد، من إجراءاٍت يف حدود قدرتها؛  الدوُل التي يضمُّ

للحفاظ على ِكيانها ومصاحلها يف احلاضر واملستقبل«.
إن األمَن القومي العربي مفهوٌم شامل، ذو عناصَر سياسية واقتصادية 
إقليمية،  َدولية، ومستويات  وله درجاٌت  وتقنية،  واجتماعية وعسكرية 
أن  يعني  وهذا  األمن،  بقومية  مرتبٌط  العربي  األمن  مفهوم  وحتديُد 
عناصر القوة يف املواجهة األمنية الشاملة ال تقتصُر على قطر عربي 
زة بالقدرات االقتصادية  واحد؛ بل هي حصيلُة اجلهود املشتركة املعزَّ
ا يفرض على  اني واملوقع اجلغرايف، ممَّ والقوة احلضارية والتوزُّع السكَّ

أيِّ  وجود  عند  العربية  احلقيقية  القدرة  حساَب  اآلخرين 
تهديد لألمن القومي العربي.

ويف ظل انهيار النظام اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط 
اتضح إخفاُق اخلطط األمنية يف دول 

املنطقة عن معاجلة اخللل األمني بانتشار التطرف واإلرهاب، وظهور 
بعض اجلماعات واحلركات والتنظيمات املسلَّحة التي تؤثِّر يف األمن 

اإلقليمي بل العاملي.
َوفَق  اإلقليمي  األمن  مفهوم  تبنَِّي  الراهنة  ولية  الدَّ األوضاع  وتقتضي 
ناظًما  يكون  أن  املفهوم  لهذا  العربي، وميكن  القومي  األمن  تطبيقات 
للسياسات العربية، وأداًة لتعميق األُسس واملرتكزات التي يقوم عليها 

ها أربعة أركان هي: املفهوُم العربي لألمن القومي. وأهمُّ
االلتزام باملواثيق العربية.. 1
عدم اللجوء إلى القوة يف فضِّ النِّزاعات.. 2
العمل َوفًقا ملقتَضيات األمن اجلماعي.. 3
تبنِّي سياسة خارجية واحدة.. 	

األمن  لتحقيق  العربية  الدول  بني  التعاوَن  اجلماعي  األمُن  ويقتضي 
الدوُل  أدركت  وقد  العسكري.  املجال  يف  سيَّما  وال  العربي،  القومي 
العربية أهميَة ذلك منذ السنوات األولى إلنشاء جامعة الدول العربية، 

لذلك أبرمت معاهدةَ الدفاع املشترك فيما بينها.

األمن العربي واإلرهاب
م  بعد حادثة 11 سبتمبر 2001م جنحت أمريكا يف قيادة ِحلٍف َدولي قسَّ
ولية ملكافحة  الدَّ إلى مجموعتني؛ إحداهما تشترك يف احلملة  العالم 
اإلرهاب، ومتثِّل محوَر اخلير، واألخرى لم تلتحق باحلملة، ومتثِّل محوَر 
ولية. وبعد غزو الواليات  ها من العقوبات واإلدانة الدَّ الشر، وتنتظر حظَّ
ا أثر يف هيكل القوة  املتحدة أفغانستان احتلَّت العراَق عام 2003م، ممَّ
بنفوذها يف  إيران كي تزاحَم  الُقوى اإلقليمية، وهيَّأ  العراقي، وتوازن 
ودعمها  اإلرهابية  بأنشطتها  دًة  مهدِّ األخرى،  ولية  الدَّ القوى  املنطقة 

ملنظمات إرهابية األمَن القومي لعدد من دول املنطقة. 
وكما تأثَّر توازُن القوى بني الدول العربية، تأثَّر التوازُن 
ذلك  وترافق  والعرب،  إسرائيَل  بني  اإلستراتيجي 
باملنطقة  السياسي  التأثير  مراكز  تغيير  مع 

الربيع  العربية، وال سيَّما بعد ثورات 
التطوُّرات  هذه  العربي. 

فرصَة  لتركيا  أتاحت 
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املشاركة يف صراعات املنطقة، وأصبحت املنطقُة العربية تشهد دورًة 
أثارت  التي  اإلرهاب،  مكافحة  ة  بُحجَّ ولية  الدَّ الصراعات  من  جديدة 
احلالة  يف  كما  الُقطبية،  والثنائية  الباردة  احلرب  ِحقبة  ذكريات 
السورية. وكان لإلدارة األمريكية أثٌر كبير يف اختالل توازن القوى بربط 
راع العربي اإلسرائيلي، فالعراُق وفلسطني  غزو العراق واحتالله بالصِّ

والدميقراطية تؤلِّف ُحزمًة واحدة من أهداف السياسة األمريكية.
اجتماعية  آثاٌر  اإلرهابيني  على  العسكرية  األمريكية  للحملة  كان  كما 
من  والـَمعوقني  واليتامى  واألرامل  القتلى  آالف  عن  أسفرت  كارثية، 
يف  يعيشون  والالجئني  النازحني  من  كبير  وعدٍد  العرب،  املواطنني 
رت البنيَة التحتية، وتأثرت قطاعاٌت اقتصادية حيوية،  املخيَّمات. ودمَّ
الثقايف  األمن  وتأثَّر  فتَّاكة،  َوبائية  أمراٌض  ت  وتفشَّ البيئة،  وتدهورت 

والتربوي لكثير من الدول العربية.
املنطقة  يف  واملنظمات  األفراُد  بها  يقوم  التي  اإلرهابية  األنشطة  إن 
ولية ملواجهتها، خلَّفت آثاًرا اقتصادية واجتماعية  العربية، واجلهوَد الدَّ
ر اإلرهاب  ت باألمن القومي العربي كثيًرا. وَوفًقا ملؤشِّ وسياسية أضرَّ
العاملي فإن 93% من الوَفيَات الناجمة عن اإلرهاب بني عامي 2002-
األوسط،  والشرق  آسيا،  جنوب  هي:  أقاليَم  ثالثة  يف  وقَعت  2018م 
لت منطقة الشرق األوسط وشمال  وإفريقيا يف جنوب الصحراء. وسجَّ
إفريقيا أكبَر عدد من القتلى بلغ 93700 قتيل. ومن الدول العشر األكثر 
تأثًرا باإلرهاب ستُّ دول عربية وإسالمية حازت الصدارة، وهي على 

الترتيب: أفغانستان والعراق وسوريا وباكستان واليمن والصومال. 
يُسهم  الذي  السياحة  عائد  بانخفاض  فتجلَّت  االقتصادية  اآلثاُر  أما 
العربية،  الدول  من  لكثير  احمللِّي  اإلجمالي  الناجت  يف  كبير  بِقسط 
إضافًة إلى النقص يف نشاطات األعمال واإلنتاج واالستثمار والتكاليف 
املرتبطة باألمن، وبلغ نقُص الناجت اإلجمالي احمللِّي يف الشرق األوسط 

ُزهاء 11.9 مليار دوالر أمريكي.

ا أثر يف األمن  وحظَي القراصنُة الصوماليون بدعم تنظيم القاعدة، ممَّ
فن العربية التابعة لدول اخلليج ومصَر وغيرهما،  العربي؛ بتهديد السُّ
د  أكَّ وهذا  النفط.  سيَّما  وال  املنطقة،  دول  صادرات  على  والتضييق 

أهميَة أمن البحر األحمر الذي ال ينفصُل عن األمن القومي العربي.

 90 ُزهاء  بلغت  2008م  السفن يف عام  القرَصنة واختطاف  إن وقائع 
ولي أن منطقة البحر األحمر  ر مكتُب النقل البحري الدَّ واقعة، وقد قرَّ
ات املائية يف العالم، وال سيَّما ُقبالَة السواحل الصومالية  من أخطر املمرَّ
فن املتجهة إليه، فارتفعت  وخليج عَدن. ورفع ذلك قيمَة التأمني على السُّ
الواردات  وتكاليُف  اخلليج،  منطقة  من  والنفط  البضائع  نقل  تكاليُف 

القادمة إليها، ويف هذا تهديٌد كبير لتجارة املنطقة واقتصاداتها.

خاتمة القول
يعدُّ اإلرهاُب أحَد أخطر املهددات األمنية للدول واملجتمعات واألفراد، 
غير  الهجرة  وكذا  التقليدية،  غير  القومي  األمن  مهددات  من  وهو 
والقرصنة  والعابرة،  املنظمة  واجلرائم  بالبشر،  ار  واالجتِّ الشرعية، 
القومي  األمن  وتستهدف  اإلرهاب،  أشكال  من  تُعدُّ شكاًل  التي  أيًضا 
ولية  والدَّ اإلقليمية  واملنظمات  الدوُل  لذا حتِرُص  املختلفة؛  أبعاده  يف 
على مواجهة اإلرهاب بخطٍط وبرامَج تهِدُف إلى استئصاله والقضاء 
على آثاره، لكنَّ عدم االتفاق على مفهوم واحد لإلرهاب يُؤدِّي إلى عدم 

فاعلية تلك اخلطط. 

وال شكَّ أن لإلرهاب آثاًرا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية شديدة 
ا يفرض على الدول أن حتشَد جميع القدرات ملواجهة خطر  التعقيد، ممَّ
اإلرهاب، وجتعل ذلك من أولويَّاتها؛ لصيانة أمنها القومي. وقد ابتُليت 
املنطقة العربية بآثار كبيرة وخِطرة لألنشطة اإلرهابية، وذلك يستوجب 
وضَع خطة شاملة حملاربته؛ باعتماد وسائَل عسكرية وأمنية، مترافقة 

مع تنفيذ برامج املراجعات الفكرية، واإلدماج االجتماعي. 
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 باحث متخصص في قضايا اإلرهاب والتطرف، لبنان.

قراءة تحليلية نقدية

إستراتيجية جامعة الدول العربية 
لمكافحة اإلرهاب

ولية واإلقليمية والوطنية، كاالهتمام الذي  عد الدَّ لم تعرف ظاهرةٌ اجتماعيٌة اهتماًما على الصُّ
ُد أمَن املجتمعات من جهة،  ولي؛ ذلك أن اإلرهاب ظاهرةٌ خِطرة تهدِّ عرفته ظاهرةُ اإلرهاب الدَّ
ولي بات بديًل عن كثير من  وليني من جهة أخرى. ويصحُّ القول: إن اإلرهاب الدَّ لم الدَّ واألمَن والسِّ

احلروب التقليدية، وهنا يبلغ خطُره الذروة. 
وإذا أردنا أن نضَع األمور يف سياقها الصحيح، نقول: إن املسألة ليست مسألَة اهتمام؛ فقد فرض 
اإلرهاب نفَسه على جداول أعمال أكثر حكومات دول العالم، وال سيَّما جداول أعمال منظمة 
األمريكية.   املتحدة  الوالياُت  رأسها  وعلى  الكبرى  والدول  اإلقليمية،  واملنظمات  املتحدة،  األمم 
ى لهذا اإلرهاب َوفَق خطٍة إستراتيجية متكاملة وسديدة، قائمٍة على  ولكن املسألة هي كيف نتصدَّ

أُسس قانونية ُمحَكمة، وكيف نطبِّق هذه اخلطة تطبيًقا عملّيًا ُمجدًيا.

 د. مازن شندب
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ِقَدم اإلرهاب
امتلَك  تريد  ما،  دولٍة  برعاية  يحظى  عندما  اإلرهاب  صعوبُة  تكمن 
َوفَق  قرار،  أو  أو فرض مشروع  أخرى،  دولة  للضغط على  قوة  أوراق 
ر الوسيلة«، وذلك يتخطى بكثير صعوبة إرهاب األفراد  منطق »الغاية تبرِّ
والتنظيمات. وقد أسهبت األمُم املتحدة يف شرح هذه املعِضلة اخلِطرة، 
اإلرهاب  كان  هنا  ومن  سياسية،  مشاريُع  أفرزته  العنيف  فالتطرُف 
يهِدف دوًما إلى حتقيق غايات سياسية، وإن كان بدوافَع دينية. وتلك 
رف عنها. مسألة مهمة يف النظرية العامة لإلرهاب، ال ميكن غضُّ الطَّ

التطرف  مراحل  من  األخيرة  املرحلة  هو  العنيَف  التطرف  إن  أجل 
املـُفضي إلى اإلرهاب، ولكنَّ ظاهرةَ اإلرهاب ليست طارئة حديًثا؛ بل 
هي قدمية ِقَدم اإلنسان، ولم تَنُج دولة منها، وهذا يعني أن اإلرهاب لم 
يكن دوًما ملزًما للتطرف. إن الربط البريء حيًنا واملقصود أحياًنا، بني 

اإلرهاب واإلسلم، يضع النظام العاملي والنظام الرسمي العربي على 
نحو خاص أمام مسؤولياتهم، ملجموعة من األسباب، أهمها: تأكيد ِقيَم 
السلم والتسامح التي ينهض عليها اإلسلم، وهي الِقيَم التي انطلقت 
عن  الصادرة  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  اإلرهاب  مكافحة  مواثيُق  منها 
التنظيمني اإلقليميني اإلسلمي والعربي من جهة، وحماية املجتمعات 
العربية من لظى اإلرهاب، وال سيَّما اإلرهاب املتأتِّي من التطرف الذي 
ال يَُعدُّ على اإلطلق ِسمًة من سمات هذه املجتمعات من جهة أخرى، 
وتلك مسألة مهمة أيًضا، فلو كان التطرف يف عاملنا العربي ذا شعبية 

طاغية لكان املشهد مختلًفا متاًما. 

إستراتيجية  خطٌة  العربية  الدول  جلامعة  هل  إذن:  السؤال  ويبقى 
متكاملة ملواجهة اإلرهاب؟ وإذا كانت اإلجابة بـ »نعم«، فما هي؟ وإلى 

أي حدٍّ خضَعت للتطبيق والتنفيذ؟ وما ِنقاُط ضعفها وِنقاُط قوتها؟
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األساس القانوني
يجب  وُمجدية،  ُصلبة  أرض  على  قائمًة  اإلرهاب  معاجلة  تكوَن  لكي 
الدول  جامعة  إسهام  مشروعية  يُبرز  الذي  القانوني  األساس  حتديد 
العربية يف مجال مكافحة اإلرهاب. وهناك ثلثُة أسس قانونية يف هذا 
ة )52(،  الصدد، األول هو الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة املادَّ
األمم  قرارات  هو  والثالث  العربية.  الدول  جامعة  ميثاق  هو  والثاني 

املتحدة وإستراتيجياتها يف مكافحة االرهاب.

عناصر اإلستراتيجية
مكافحة  يف  العربية  الدول  جامعة  جهود  من  عليه  نقف  ما  أول  من 
اإلرهاب، هو االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب عام 1998م، التي تَُعدُّ 
مبنزلة حجر الزاوية يف هذه اجلهود، إال أن بدايات االهتمام الرسمي 
العربي بهذه الظاهرة يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، وميكن أن 
نعرَض أبرز محطات جهود اجلامعة يف مكافحة اإلرهاب َوفَق التسلسل 

الزمني؛ ملا لإلطار الزمني من دالالت مهمة عند التقييم.

1( اإلستراتيجية األمنية العربية 

ها مجلس وزراء الداخلية العرب يف 7/ 1/ 1983م، وهي تهِدُف إلى  أقرَّ
حتقيق التكامل األمني العربي تبًعا لَوحدة األمن العربي؛ انطلًقا من 
أن األمن الداخلي واخلارجي لكلِّ دولة عربية مرتبٌط باألمن اجلماعي 
منها  دولة  أيِّ  اخلارجي يف  أو  الداخلي  باألمن  اإلخلل  وأن  العربي، 
ى آثاُره بالضرورة إلى اإلخلل باستقرارها السياسي واالجتماعي  تتعدَّ

ومن  العربية.  لألمة  الذاتية  القوة  يف  يؤثِّر  ا  ممَّ العسكرية،  وقدرتها 
جملة ما استهدفته هذه اإلستراتيجية مكافحُة اجلرمية، فأخذت على 
عاتقها تطهير املجتمعات من مختِلف أنواع االنحرافات السلوكية، ومن 
التطرف والعنف والتخريب واإلرهاب، املوجهة من الداخل أو اخلارج. 

2( اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب

نت  وتضمَّ 1997م،  عام  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس  اعتمدها 
العربية،  الدول  يف  اإلرهاب  مكافحة  جهود  تنسيق  إلى  ترمي  عناصَر 
َوَضعت هذه  دد. وقد  الصَّ ولي يف هذا  الدَّ املجتمع  التعاون مع  وتعزيز 
اإلرهاب  مكافحة  األول  هما:  رئيسني،  هدفني  لنفسها  اإلستراتيجيُة 
وإزالة أسبابه. والثاني تعزيز التعاون وتطويره بني الدول العربية يف مجال 
مكافحة اإلرهاب. منطلقًة من حقيقة َجليَّة هي أن اإلسلم ديُن اعتدال 
متها اإلرهاب. ووسطية وتسامح، ينِبُذ كلَّ أنواع العنف واجلرمية ويف مقدِّ
على  سواء  املقوِّمات،  من  مجموعة  على  اإلستراتيجية  هذه  وتنهض 
التعاون  على صعيد  أو  اإلرهاب،  ملكافحة  الوطنية  السياسات  صعيد 
العربي ملكافحته؛ فهي تدعو الدوَل العربية إلى االلتزام باجتناب دعم 
عن  املعلومات  بتبادل  كثيًرا  وتُعنى  تشجيعها،  أو  اإلرهابية  األعمال 
نشاط اإلرهابيني وحتركاتهم، والتنسيق يف ُخطط املواجهة، وضرورة 
د من أيِّ دولة تقوم مبساندة اإلرهاب جتاه أيِّ  اتخاذ موقف عربي موحَّ
دولة عربية. وال يخفى ما لهذا اجلانب من أهمية؛ ألنه مينح املشروعية 
اخلطر،  مصدر  ملواجهة  عربية  عسكرية  حتالفات  إلنشاء  القانونية 

م يف اليمن. ولي املنظَّ كالتحالف العربي ضدَّ اإلرهاب الدَّ
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3( االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

أبرَمها مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب يف 
22/ 4/ 1998م، وتَُعدُّ الركَن القانوني األساسي ملكافحة اإلرهاب يف 
اجلامعة العربية. تتألف االتفاقية من ديباجة وأربعة أبواب؛ فبعد أن 
بيَّنت يف بابها األول تعريَف اإلرهاب واجلرمية اإلرهابية، بيَّنت يف بابها 
وأهمُّ  وقضائّيًا،  أمنّيًا  اإلرهاب  ملكافحة  العربي  التعاون  أسَس  الثاني 
د الدول  ت عليه مادتها الثالثة: »تتعهَّ أساس يف هذا املجال هو ما نصَّ
وَل  بعدم تنظيم األعمال اإلرهابية أو متويلها أو ارتكابها، وعليها أن حَتُ
دون اتخاذ أراضيها مسرًحا للقيام بأيِّ فعل إرهابي منصوص عليه يف 
االتفاقية، ومن ذلك العمُل على منع )تسلُّل( اإلرهابيني أو إيوائهم أو 

تدريبهم أو تسليحهم«.

ل صريحة؛  ويطول شرُح جميع أبواب االتفاقية، لكن ال بدَّ من وقفة تأمُّ
جميع  وموافقة  االتفاقية،  هذه  نصوص  جمال  من  الرغم  على  إذ 
أوطاننا!  يف  يُرتَكب  يزال  ال  اإلرهاب  أن  جند  عليها،  العربية  الدول 
فهل يعود ذلك إلى انتهاكات للتفاقية؟ وهل أسهم بعُض نصوصها يف 
ني  ي اإلرهاب يف ظلل احلق؟ لإلجابة عن هذين السؤالني املهمَّ تخفِّ

واجلوهريني ينبغي عقُد نقاشات عميقة موضوعية وجريئة.

العربية تخرق  الدول  ا ال شكَّ فيه أن بعض  أما السؤال األول، فممَّ
حلسابات  إما  لسببني:  وذلك  الثالثة،  مادتها  سيَّما  وال  االتفاقية، 
سياسية لبعض الدول العربية املرتبطة مبشاريَع تخالف ميثاق اجلامعة 

كها يف أكثَر  العربية واألمن القومي العربي، وإما لضعف الدولة أو تفكُّ
من منوذج عربي. من ذلك ما كان يحُصل يف ليبيا من تناٍم للتنظيمات 
د أمن دول  اإلرهابية املدعومة من دول غير عربية، وهو خطٌر كبير يهدِّ
عربية مجاورة لها كمصر. ومنه أيًضا ما يحُصل يف اليمن من إضعاٍف 
للشرعية وحتويل الدولة إلى جسر إرهابي لضرب دول اخلليج العربي، 
وال سيَّما اململكة العربية السعودية، بواسطة تنظيمات عسكرية انتهجت 

اإلرهاب وسيلًة لتحقيق مآرَب سياسية. 

النظر يف االتفاقية العربية، وإضافة باب  تلكم مناذُج تستدعي إعادةَ 
الدول  من  اللجنة  هذه  تتألف  العقوبات(،  )جلنة  اسم  حتت  خاصٍّ 
اتخاُذه من  الوقائع واألحداث ما يجب  ر بحَسب  وتقرِّ العربية قاطبًة، 
د أمَن  إجراءات شديدة وحازمة بحقِّ أيِّ دولة، أو تنظيم يف دولة، يهدِّ

إحدى الدول العربية. 

وأما السؤال الثاني، فيبدو واضًحا أن هناك مشكلًة كبرى يف املادة )2( 
من االتفاقية، التي تنصُّ على أنه »ال تَُعدُّ جرميًة حاالُت الكفاح مبختِلف 
الوسائل، مبا يف ذلك الكفاح املسلَّح ضدَّ االحتلل األجنبي والعدوان«. 
يختلف  أنه  األول  وجيهني:  لسببني  عنده  الوقوف  يجب  النصُّ  فهذا 
عن النصوص املشابهة له يف سائر مواثيق مكافحة اإلرهاب، فاتفاقية 
منظمة املؤمتر اإلسلمي التي أصبح اسمها فيما بعد منظمة التعاون 
ت يف مادتها الثانية على أنه »ال  اإلسلمي ملكافحة اإلرهاب مثًل نصَّ
تَُعدُّ جرميًة إرهابية حاالُت كفاح الشعوب، مبا فيها الكفاح املسلَّح ضدَّ 
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االحتلل والعدوان األجنبيني، واالستعمار، والسيطرة األجنبية«. والنصُّ 
نفسه ورد يف اتفاقية منظمة الَوحدة اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب يف املادة 
الثالثة: »ال يَُعدُّ عمًل إرهابّيًا حاالُت الكفاح الذي تشنُّه الشعوب َوفًقا 
يتها وحقِّ تقرير مصيرها، مبا يف ذلك  ولي؛ من أجل حرِّ ملبادئ القانون الدَّ

الكفاح املسلَّح ضدَّ االستعمار واالحتلل والعدوان«.
بالشعوب  الكفاح  ربط  عدم  أن  إلى  يشير  فإنه  الثاني،  السبب  أما 
املنصوص عليه يف املادة الثانية من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، 
نتيجَة مساومة  إملًء؛  أُملَي  أو  فرًضا  ُفرض  وكأنه  النصَّ  يجعل هذا 
من جهات غير عربية، وبعيًدا عن كفاح الشعوب الذي هو حقٌّ ومبدأ 
قانوني! وهذا يعني أنه من الكايف إلطلق يِد أيِّ تنظيم عسكري يف أيِّ 
دولة عربية أن يقول: إني أعبِّر عن تطلُّعات شعب هذه الدولة، وإني 
حركة مقاومة. وبهذا يُخَرج أيُّ عمل عنيف ُمرتَكب من سياق اإلرهاب 
ويُوَضع يف إطار املقاومة. وهذا ما يحُصل اآلن ويا لألسف! إذ تُتَّخذ 
املقاومة شعاًرا يُستَظلُّ به لتحقيق مشاريع عنف ليس جتاه االحتلل، 

وإمنا جتاه حكومات بعض الدول العربية. 
ثم َمن الذي قال: إن حركات املقاومة يجب فصلها نهائّيًا عن اإلرهاب؟ 
فاإلرهاب هو وصٌف لفعل عنيف قد يقوم به محتلٌّ أو مقاتل مقاوم. 
وعلى أي حال، فإن فرضية أن يصُدَر عن التنظيمات املقاومة أعماٌل 
تها األمانة العامة لألمم  إرهابية فرضية قائمة؛ ففي دراسة مهمة أعدَّ
ولي ال َعلقة له مبسألة  املتحدة عام 1972م، جاء فيها: »إن اإلرهاب الدَّ
متى يكون استخدام القوة مشروًعا، ففي هذه املسألة ال ميكن املساس 
التي  الوسائل  بعُض  هناك  ولكن  ولي.  الدَّ والقانون  امليثاق  بنصوص 

يجب أال تُستخَدم، وذلك حتى عندما يجري تسويغ استخدام القوة من 
الناحيتني القانونية واألخلقية، كما هو األمر يف أيِّ شكٍل من أشكال 
استخدام  على  بذاتها شرعيًة  تُضفي  ال  ما  الصراع، فشرعيُة قضية 

أشكال معينة من العنف، وال سيَّما ضدَّ األبرياء«.
ولم يُعد يف عالم اليوم وضٌع قانوني يحظى بإجماع شعبي يصف تدخًل 
ما على أنه احتلٌل، أو يصف ردَّ فعل ما على أنه مقاومة، وال سيَّما 
بعد أن خرجت كثير من )حركات املقاومة( عن نُبل الهدف، وأضحت 
امتداًدا ملشاريَع عابرة للحدود. فالشعب السوري مثًل يرى أن الوجود 
دولته  اإلرهابي( يف  واللبناني )حزب اهلل  واإليراني  الروسي  األجنبي 
ل املشروع.  هو احتلٌل مباشر، يف حني تصفه احلكومة السورية بالتدخُّ
و)املقاومة( يف لبنان باتت وجهَة نظر، ولم تُعد معبِّرًة عن ِوجدان كثير 
الشعب  غالبيُة  يرى  اليمن  ويف  وقناعاتهم.  والشعبيني  الوطنيني  من 
اليمني أن )احلوثية العسكرية( هي جتسيد واضح للمصالح اإليرانية، 

يف حني تطرح احلوثية نفَسها على أنها حركة مقاومة. 
ويف  العربية  االتفاقية  يف  واردة  نصوًصا  أن  يعني  ذلك؟  يعني  ماذا 
َل تعديًل جوهرّيًا، وأن تُلغى  االتفاقيات اإلقليمية الشقيقة يجب أن تُعدَّ
ق - اصطناعّيًا وليس طبيعّيًا - بني اإلرهاب والكفاح. ثم  املادة التي تفرِّ
إن وصَم جماعات التطرف العنيف باإلرهاب أمٌر مهم، لكنَّ من املهم 
)داعش(  تنظيَمي  على  اإلرهابية  اجلماعات  الئحة  تقتصَر  أال  أيًضا 
و)النصرة(، فإن ازدواجية املعايير هي يف حدِّ ذاتها من األسباب التي 
تُفضي إلى اإلرهاب. ألم يكن من أسباب قوة تنظيم داعش اإلرهابي 
يف العراق، رعُب فئات شعبية ُسنِّية من إرهاب تنظيمات متطرفة غير 
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ُسنِّية؟ إذن هناك تعديٌل آخُر يف االتفاقية ينبغي أن يكون، وهو أن جلنة 
متارس  عسكرية  لتنظيمات  لوائح  تضَع  أن  عليها  املقتَرحة  العقوبات 

اإلرهاب عربّيًا.

4( اإلستراتيجية العربية لألمن الفكري

أصدرها مجلس وزراء الداخلية العرب يف دورته الثلثني، التي ُعقدت 
من  جملة  إلى حتقيق  تهِدُف  وهي  2013م،   /3  /13 يوم  الرياض  يف 
األهداف، منها: تعزيُز ثقافة األمن الفكري لدى أبناء املجتمع العربي، 
واإلسهام  املنحرفة،  الفكرية  التيارات  تروِّجها  التي  األفكار  ومواجهُة 
لإلسلم  احلقيقي  الوجه  وإبراز  السليمة،  واملبادئ  القيم  تعزيز  يف 
ْمحة، واحلفاظ على التقاليد العربية األصيلة،  والديانات السماوية السَّ
والتلقي مع باقي احلضارات. وتهِدُف أيًضا إلى تعزيز منطق القانون 
وسيادته، واحترام حقوق اإلنسان، ودعم إسهام املجتمع املدني يف نشر 

ثقافة التسامح وحرية التعبير.

وبثِّ  التضليل  حَملت  مواجهة  يف  أهميتَها  اإلستراتيجية  لهذه  إن 
امة ال َعلقة لها بهموم اإلنسان العربي، لكنَّ  الفكر املنحرف ملآرَب هدَّ
ر بهم لللتحاق  أهميتها تكتمل عند حتديد كلِّ األسباب التي تدفع املغرَّ
التنظيمات تختلف  املتطرفة. ذلك أن غايات رؤوس هذه  بالتنظيمات 
املنال،  بعيد  مستقبل  عن  يبحث  الذي  العربي  الشباب  طموحات  عن 
املتطرف.  املنحرف  الفكر  بَراثن  حتت  االرمتاء  إلى  اإلحباط  فيقوده 
»مع  روزاند:  إريك  بواشنطن  بروكينغز  معهد  يف  الباحثني  كبير  يقول 
وضع عشرات الدول أُطَر عمل وطنية ملكافحة التطرف العنيف، بات 
مسار  توجيه  على  ملساعدتها  األبحاث  من  االستفادةُ  اآلن  بإمكانها 
من  الرغم  على  لكن  لديها.  السياسات  صنع  وعملية  إستراتيجياتها، 
د والتجنيد،  ي التشدُّ دية األسباب التي تغذِّ هذا الفهم األكثر عمًقا لتعدُّ
صة ملكافحة التطرف العنيف  غالًبا ما تكون السياسات والبرامج املخصَّ
مدفوعًة بعوامَل سياسية واعتبارات أخرى، عوًضا عن البيانات وغيرها 
من األدلَّة. ويظهر هذا األمر بوضوح شديد عندما يتعلَّق األمر بإسهام 
يف  بكثير  أكبُر  إسهاٌم  ين  للدِّ إذ  العنيف؛  التطرف  مكافحة  يف  ين  الدِّ
بتأديته«.  األبحاث  تنصح  الذي  اإلسهام  من  السياسات  استجابات 
ويرى روزاند أنه »عادًة ما تبنيِّ دراساُت احلالة مظالَم غير دينية وغير 
فكرية، مثل الفساد والظلم والتفاوت االقتصادي والتمييز السياسي. 
فعادًة ال يكون أولئك املجنَّدون يف مجموعات محاربة أو الذين أصبحوا 
يَرون  بل  ين؛  بالدِّ زين  مُحفَّ متطرف  عنف  أعمال  الرتكاب  دين  متشدِّ
واالنتماء  املغامرة  وعَد  لهم  َق  وليحقِّ مظاملهم،  ملعاجلة  طريقًة  ين  الدِّ

والتحوُّل إلى أبطال«.

استنتاجات وتوصيات
الدول  جامعة  عمل  طرق  ألبرز  املوجز  البحثي  االستعراض  هذا  ختام  يف 
العربية يف مكافحة اإلرهاب، نخرج مبجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها:

هناك فجوةٌ بني النظرية والتطبيق لكثير من اتفاقيات ومعاهدات . 1
مكافحة اإلرهاب، فالدول العربية التي تفوق قوةُ بعض تنظيماتها 
من  نوع  فيها  يحُدَث  أن  يجب  الدولة،  قوةَ  العنيفة  أو  املتطرفة 
االحتاد العربي الستعادة الدولة قوتها وهيبتها. وهذا يتطلَّب أخذ 
موقف عربي جامع من دول غير عربية تدعم اإلرهاب بوضوح، 

وتقيم له تنظيمات يف الدول العربية.
استثناء الكفاح من اإلرهاب اتخذته بعُض التنظيمات جداَر حماية . 2

باملقاومة، وهذا ما يفرض على  لها  للقيام مبمارسات ال َعلقة 
من  الثانية  املادة  النظر يف  إعادةَ  العرب  الداخلية  وزراء  مجلس 
من  املقاومَة  عي  تدَّ تنظيمات  تبرئة  بعدم  يسمح  مبا  االتفاقية، 

وصمها باإلرهاب.
مكافحة . 3 يف  فقط  العسكرية  املعاجلات  على  االعتماُد  ينبغي  ال 

اإلرهاب، فالوقت قد حان لتقوم الدول العربية بنقٍد ذاتي بنَّاء، 
ولإلقرار  القانون،  دائرة  ضمن  التعبير  حرية  مبمارسة  يسمح 
باحلقوق االقتصادية للفئات الشعبية الفقيرة، ومن املهم تأسيُس 

صندوق عربي لدعم االقتصادات العربية الضعيفة.
جاء . 4 فقد  االتفاقية،  يف  اإلرهاب  تعريف  يف  النظر  إعادةُ  يجب 

فضفاًضا وغامًضا، ووضُع تعريٍف جديد يتَّسم بالشمول والدقة 
د املعارضات  ة، وال يهدِّ والوضوح، يراعي مخاطر اإلرهاب املستجدَّ

لمية.  السياسية السِّ
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 الساحل بين تنظيمي

“داعش” و“القاعدة”

ًرا ملحوًظا يف الصراع  تشهد منطقُة الساحل اإلفريقي والصحراء تطوُّ
وإحكام  السيطرة  بهدف  اإلرهابيَّني؛  وداعش«  »القاعدة«  تنظيمي  بني 
النفوذ باملنطقة. فالطرفان يحاوالن إثباَت الذات والسيطرة يف ِمنطَقة 
الساحل؛ مستغلِّني املوقَع اجلغرايف املناسب لتنفيذ العمليات اإلرهابية، 
وتفاقم  اجلغرافية،  املساحة  اتساُع  منها:  أخرى،  عوامَل  عن  فضًل 
التُّربة.  وجفاف  دة،  املتجدِّ غير  املوارد  على  والصراع  القبَلي،  االنتماء 
وتشمل ِمنَطقُة الساحل والصحراء كّلً من: موريتانيا، ومالي، وبوركينا 

فاسو، والنيجر، وتشاد.

 السينا ديارا 

تنافر أم تمويه؟

 باحث في اإلرهاب بغرب إفريقيا، جمهورية كوت ديفوار.
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خالف وصراع
هاتهم يف العقود األخيرة  من الواضح أن تنوَع اإلرهابيني واختلف توجُّ
فّجرا صراعاٍت كثيرة، وقد وَجدت احلركة اإلرهابية يف ِمنَطقة الساحل 
منذ سنة 2007م، َمن هم على استعداد لتبنِّي توجهاتها، ومساعدتها 
االنهيار  أعقاب  ويف  إفريقيا.  غربيِّ  والسيطرة يف  النفوذ  بسط  على 
تغيَّرت  2017م،  سنة  األوسط  الشرق  يف  داعش  لتنظيم  العسكري 

اخلريطة اجليو سياسية للتهديد األمني يف هذه املنطقة.

ومن الناحية العملية يبُرز التهديد اإلرهابي الرئيس يف ثوبه اجلديد؛ 
جماعة  باسم  املعروف  القاعدة،  لتنظيم  التابع  الساحل  بفرع  متمثًل 
نُصرة اإلسلم واملسلمني )GSIM(، وبفرع تنظيم داعش يف الصحراء 
بني  العنيفة  املعارُك  اندلعت  2020م  بداية  ومنذ   .)EIGS( الكبرى 
على  والتحليلت  النقاش  من  الكثيَر  أثار  مما  اإلرهابيني؛  الفصيلني 

املستوى السياسي والعسكري.

تغيير النهج اإلستراتيجي
تزداد األزمة يف ِمنَطقة الساحل تعقيًدا بسبب أمور عدة، منها: محاولة 
السيطرة على املوارد الطبيعية، وكثرة ِنقاط التهريب، والنضال من أجل 
دعم  إلى  أفضت  وسياسية،  اجتماعية  فوضى  إلى  أدى  مما  ر.  التحرُّ
اجلماعات اإلرهابية التي تعمل على فرض ُخطتها السياسية والعسكرية 
ر  رة« أساًسا لتوسيع اإلرهاب الذي نظَّ املتمثِّلة يف مفهوم »األراضي احملرَّ
لواء  حتت  )فرسان  كتابه  يف  الظواهري  أمين  القاعدة  تنظيم  زعيم  له 
الرسول(. وبات االرتباُط بني مفهوم اإلقليمية وطريقة العمل هو األساس 
لبقاء املنظمات اإلرهابية املختلفة، وال سيَّما تنظيَمي »داعش« و«القاعدة«. 

يشترك كلٌّ من التنظيَمني املذكوَرين يف األهداف نفسها تقريًبا، وهي 
»داعش«  تنظيُم  فأما  األرض؛  اهلل يف  ادعاء حتكيم شرع  على  قائمة 
للسيطرة  اجته  ثم  هناك،  أرض  قطعة  على  ورى  الشُّ ادعاء  فأنشأه 
س هناك َوفَق  اجلغرافية على اإلقليم كلِّه. وأما تنظيُم »القاعدة« فأُسِّ
النفوذ  ببسط  اهتمام  دون  اإلسلمية،  والُهويَّة  الفكر  مفهوم  ادعاء 
الثنائية  املواجهة  رحم  من  القاعدة  تنظيم  ولد  قد  وكان  جغرافّيًا، 
األوامُر  وفقه  تنشأ  الذي  الهرمي،  تنظيمه  على  ثابًتا  وظلَّ  الُقطبية، 
الساحل  ِمنطقة  يف  التنظيم  أمراء  أن  إال  اإلستراتيجية؛  والتوجيهات 
اعتمدوا نهًجا إستراتيجّيًا عسكرّيًا مغايًرا قائًما على األحوال والوقائع 
وجغرافية،  تاريخية  أُسس  على  املصيري  للجهاد  والدعوة  احمللِّية، 
واستحضار الشخصيات البطولية احمللِّية، التي ترمز للجهاد الفوالني 
الثامن عشر والتاسع عشر الذي ميثله سليمان  القرنني  الهجومي يف 
بال، واحلاج عمر بن سعيد تاّل امللقب باحلاج »عمر الفوتي« يف ِمنَطقة 
الساحل، وعثمان دان فوْديو، مؤسس والية سقطو »سوكوتو« بنيجيريا، 

واملرجع اإلقليمي يف غربي إفريقيا.

ولي ملكافحة اإلرهاب، تكيفت التنظيمات اإلرهابية  ومنذ تعزيز التعاون الدَّ
ولية اجلديدة، وذلك بتطبيق النظرية القائمة على  مع طريقة العمل الدَّ
اللمركزية يف العمل اإلرهابي، أي تخلِّي املنظمات عن الهرمية اإلقليمية 
لصالح منط جديد من اإلرهاب، يقوم على شبكات دون قيادة تقريًبا، مع 
تخفيف جمود العقيدة القتالية، لئل تَُعوَق حتقيق املشروع اإلرهابي. ومن 
ذلك الِكيانات اجلديدة املتحركة »ذاتية القيادة« التي تنشط دون هوادة 

.)ISGS( حتت لواء »داعش« يف الصحراء الكبرى
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النفعية ونظريات الحرب
الساحل  ِمنَطقة  يف  اإلرهاب  قادة  بعض  لدى  الظاهرة  النفعية  إن 
التهريُب  واتُِّخَذ  اإلرهابي،  والعمل  اإلجرامي  العمل  تهجني  إلى  أدَّت 
وِحيًَل  للتعتيم،  أساليَب  القانون  عن  اخلارجة  األخرى  واألنشطة 
الصحراء  يف  داعش  فأميُر  الغزو.  مشروع  عن  صمت  يف  للدفاع 
ب  امللقَّ البشير،  ولد  سعيد  ولد  عبدي  ولد  حلبيب   )ISGS( الكبرى 
بعدالة  مقتنع  وهو  متطرفة،  أفكار  صاحُب  الصحراوي،  وليد  بأبي 
املـُحافظة.  السلفية  وادِّعاء  النفعية  بني  ويجمع  الديني،  الصراع 
وتعتمد إستراتيجيته الرئيسة احمللِّية النزعة على نظرية املعركة التي 
 ،)Robert Taber( وروبرت تابر ،)Petraeus( اشتَهر بها بترايوس
ان، وتعبئة  والتي تدعو إلى شدِّ روابط التواصل االجتماعي مع السكَّ
الشخصيات احمللِّية القادرة على ضمان املوارد املالية والبَشرية، وال 
الدول  من  املبادرات  غياب  مع  االنفجار  إلى  العنف  عودة  مع  سيَّما 

الفاعلة، بسبب اخللف على األسلوب والنهج. 
تكمن   )ISGS( الكبرى  الصحراء  يف  داعش  قوة  أن  الواضح  ومن 
)املاوية  الرئيسة  العصابات  حرب  نظريات  تكييف  على  قدرتها  يف 
واللينينية( مع نضالها اإلرهابي. وقد عملت على جرِّ املجتمع بأكمله 
وال سيَّما الشباِب إلى العنف، وكانت البداية بتدمير الهياكل املجتمعية 
احلكومية احمللِّية التي كانت أسَس الصمود، ثم الهجوم املباشر على 
قوى الدفاع واألمن )مخيَّم إيناتيس Inates( يف النيجر، و)إنديليمان 
Indelimane( يف مالي. ويف سنة 2019م زادت اجلماعاُت اإلرهابية 

هَجماتها املباشرة على املنشآت الدفاعية الثُّْكنات، واأللوية، ومراكز 
الشرطة، وِنقاط املراقبة؛ مما دفع املؤسسات العسكرية يف امليدان إلى 
اتِّباع نهج العنف العام أو الفوضى، الذي تدعو إليه اإلستراتيجيات 
اإلرهابية. وقد تبنَّت هذه املؤسسات الرؤيَة اإلستراتيجية اخلالصة 

لـ »برنارد برودي« التي تدعو نظرّيًا وعملّيًا إلى العمل مبعزل تام عن 
القتل اجلماعي،  الفظائع  أنواع  كل  ارتكاب  إلى  قادهم  األخلق، مما 
ِفقدان  إلى  ى هذا  القضاء. وأدَّ واالختطاف، واالنتهاكات خارج نطاق 
أخرى،  جهة  من  ان  والسكَّ جهة،  من  واألمن  الدفاع  قوات  بني  الثقة 

وتسهيل جتنيد اجلماعات اإلرهابية واندماجها يف املجتمعات. 
وكذلك أدَّى شعور السكان الذين يتعرَّضون النتهاكات اجليش واحلركات 
اإلرهابية بَفقد األمن إلى إنشاء مجموعات للدفاع عن النفس، ويف هذه 
تعاني بسبب  التي  املسلَّحة  التي تسيطر عليها اجلماعات  املجتمعات 
ولية  الدَّ اإلرهابية  التنظيمات  تضع  أنواعها،  اختلف  على  النزاعات 

أسًسا ملشروع هيمنتها.

حرب التمويه
تنظيم  دها  يجسِّ التي  احلديثة  القتالية  اإلرهابية  التنظيمات  نشأت 
َوْسَط  موقًعا  لنفسها  واتخذت  الباردة،  احلرب  أعقاب  يف  القاعدة 
ولية يف مرحلة ما بعد  تناقضات إعادة هيكلة املجتمعات الوطنية والدَّ

الغربي  العالم  فمن  السوفييتي.  االحتاد  انهيار  بعد  ما  أي  الُقطبَني، 
ًنا  مكوِّ نفسها  املنظمة  أرسخت  العربي،  بالشرق  مروًرا  إفريقيا  إلى 
جيوسياسّيًا، غيَّر يف البنية التقليدية للمذاهب السياسية الدبلوماسية، 
ويف الَعلقات بني القوى التقليدية. ويف ظلِّ هذه الظروف ظهرت ِبنيٌة 

إرهابية فوقية سنة 2006م باسم )تنظيم داعش( يف العراق وسوريا.

كشفت االشتباكات بني تنظيَمي داعش والقاعدة يف أوائل سنة 2020م 
القابلة  العدوى  عن  التحليلت،  لبعض  َوفًقا  الساحل،  ِمنَطقة  يف 
ح أن تُنِهَك قوى احلركات اإلرهابية قاطبة. ومن  للنتشار؛ إذ من املرجَّ
الواضح أن مثل هذه التحليلت تُسيء فهم جوهر اإلرهاب وهدفه، وال 
 )ISGS( سيَّما يف ِمنَطقة الساحل، فإن »داعش« يف الصحراء الكبرى
التضامن  الِكيانني جسوَر  بني هذين  للقاعدة، ميدُّ  ليست سوى ممرٍّ 

الذي يدعم مشروع التبعية.

املسلَّح وشرعيته،  والقتال  الدعوة  اإلرهابي يف جاذبية  العنف  ويُسهم 
يف  اإلرهابيني  نَسب  عن  البحث  املهم  ليس  الساحل  ِمنَطقة  ففي 
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الفكرية  العقدية  الرؤية  املهم  ولكن  اء،  األشقَّ بني  الداخلية  احلروب 
من  مجموعٌة  ُخفيًة  معاملها  وضعت  التي  اجلديدة،  للخلفة  الفوقية 
األرض  هذه  ومتثِّل  التسعينيات،  مرحلة  يف  املتسلِّطني  الطائفيني 
اًنا لضحايا اإلرهاب. وقد أظهر االستطلع الذي أجريناه  اخِلصبة خزَّ
املدخَل  كونها  الفكرية  العقيدة  تفوَق  2019م  الساحل سنة  ِمنَطقة  يف 

الذهني لإلرهابيني اجلُدد.

فإن   ،)ISGS( داعش  بتنظيم  أو  القاعدة  بتنظيم  األمر  تعلَّق  وسواء 
هم يف األصل هو ذلك الذي يؤدِّي إلى ظهور  القتال الوحيد الذي يهمُّ
نظام سياسي ديني قائم على قوة فتك النهج النظري والعقائدي؛ لذلك 

متثِّل هذه املعركة حيلًة لطمس مسار املشروع اإلرهابي.

الفكرية  العقيدة  إن  املختلفة:  استطلعاتنا  على  بناًء  القول  وميكننا 
وقد  وأنشطتها،  اإلرهابية  اجلماعات  هيكلة  يف  حاسًما  عامًل  تَُعدُّ 
موضوع  يف  الدائر  النقاش  عن  الساحل  ِمنَطقة  يف  الناس  تغاَضى 
احلركية التاريخية للتخلِّي عن الصراعات الطائفية احمللِّية، بعد ظهور 

األمنية.  الطوارئ  حالة  بسبب  املجتمعي  َن  املكوِّ اخترق  دخيل  فكر 
احلالي  الوضع  أن  تتجاهل  أو  امِلنطقة  يف  احلكومات  معظُم  وتتجنَّب 
ده االجتاُر غير  نتيجة قناعة وليس نتيجَة التفوق اإلجرامي الذي يجسِّ
املباشرة بني  املواجهة  أن  السبُب يف  أنواعه. هذا هو  املشروع بجميع 
 تنظيم داعش )ISGS( وفرع تنظيم القاعدة )GSIM( تبدو كأنها نوٌع

من التمويه.  
التضامن  مجال  من  التحوُّل  يف  امِلنَطقة  دول  كل  يف  التهديُد  ويتجلَّى 
تهيمن  إذ  داهم؛  فاخلطر  الطائفي،  والتقوقع  االنكفاء  إلى  والتسامح 
الدينية  الدولة  استبدال  يف  الرغبُة  الساحل  دول  من  كبير  عدد  يف 
ة الواحدة التي مبوجبها يلتحق كثيٌر  بالدولة الَعلمانية حتت مفهوم األمَّ
وِبنني(  وغانا،  )كالسنغال،  األطلسي  احمليط  ساحل  دول  مواطني  من 
تنظيم  وفرع   )ISGS( الكبرى  الصحراء  يف  داعش  تنظيم  بصفوف 
ولية أن  القاعدة )GSIM(. ومن هنا يجب على املؤسسات احمللِّية والدَّ
تعترَف بأن التهديد اإلرهابي ليس مسألَة جماعات أو تنظيمات؛ بل هو 

مسألة دورات فكرية متعاقبة تتبنَّي مشروَع الهيمنة العاملية. 
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 د. عثمانو أداما 

 محاضر أول بجامعة مروة - الكاميرون.

النشأة والتصنيف
نشأت يف املنطقة منذ سبعينيات القرن املاضي منهجيٌة أصولية تعتمد 
بعد  أفكارها وحتقيق أهدافها، وذلك  املتشدد يف نشر  على اخلطاب 
األصولي  الفكر  تعاليم  تشاد  بحيرة  حوض  دول  ب  طلَّ بعض  تلقي 
ب  الطلَّ أولئك  عودةُ  وأسفرت  القومي.  اإلسلمي  املنهج  عن  اخلارج 
اخلطاب  فيها  تعتمد  ودعوية،  فكرية  علمية  أنشطة  عن  بلدانهم  إلى 
لفرض  العنف  إلى  وتلجأ  اجلهادية،  السلفية  منهج  وتتبنَّى  املتشدد، 
القراءة احلرفية للنصوص القرآنية. وكان منهم أوُل زعيم لبوكو حرام 
لينشَر  نيجيريا  إلى  2000م  سنة  يف  عاد  الذي  يوسف  محمد  وهو 
الفكر اجلهاديَّ يف مسجده يف مركز ابن تيمية يف مايدوجوري بوالية 
وفاة  بعد  بكر شيكاو  أبي  إلى  ذلك  بعد  احلركة  قيادةُ  آلت  ثم  بورنو، 

محمد يوسف سنة 2009م. وتَُعدُّ بوكو حرام منظمًة عقائدية مسلَّحة 
السلفي، وهي  إلى اإلسلم  عي االنتساَب  العنيف، وتدَّ التطرَف  تتبنَّى 
حتارب أيَّ رمز للدولة الفيدرالية النيجيرية وللنُّخب التقليدية؛ بتأصيل 
واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية  الدينية  للحياة  جديد  معيار 
بوكو  جماعة  لذلك  وتُصنَّف  تشاد.  لبحيرة  اجلنوبية  الضفاف  على 
وهي  وداعش،  القاعدة  تنظيم  سياق  يف  إرهابية  جماعة  أنها  حرام 
ين واملجتمع، على الرغم من أن غالبية ضحاياها من الدِّ  تتكلَّم باسم 

املسلمني أنفسهم. 

العمليات  ذ  تنفِّ فهي  اإلرهابية؛  أعمالها  يف  اجلماعة  طرائُق  ع  وتتنوَّ
ونهب  الِفدية،  لطلب  الرهائن  واختطاف  واالغتياالت،  االنتحارية، 
املمتلكات، وسياسة األرض احملروقة. وال ُتنِّد األعضاَء فيها من فئة 

ذ عملياِته  استفحل اإلرهاُب القائم على اخلطاب األصولي استفحااًل كبيًرا يف العقود األخيرة، على طول احلدود بني الكاميرون ونيجيريا، تنفِّ
العنيفَة املجموعُة املسلَّحة جلماعة أهل السنَّة للدعوة واجلهاد، املعروفة باسم »بوكو حرام«؛ وهي من أكبر التهديدات األمنية لنيجيريا والدول 
املجاورة، وال سيَّما الكاميرون. وتعني كلمُة »بوكو« يف لغة الهوسا: التعليم. وكلمة »حرام«: احملظور؛ واالسم املركَّب »بوكو حرام« الذي أصبح علًما 

على اجلماعة املسلَّحة معناه: التعليم الغربيُّ محظور.

 بوكو حرام في شمال الكاميرون
إرهاب واضطراب
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اجتماعية واحدة أو جماعة ِعرقية معينة. وَوفًقا للمصادر احمللِّية فإن 
ن  أعراق الكانوري والفوالني والهوسا هي العناصُر املهيمنة التي تتكوَّ
منها اجلماعة. إضافًة إلى مواطني اجلماعات الِعرقية يف جبال املندرة 
لبوكو  الشعبية  القاعدة  أن  مع  بالضرورة،  اإلسلم  يعتنقون  ال  الذين 

حرام دينية وليست اجتماعية.

الفكر والمنهج
بوكو  جهاديو  استخدمه  الذي  األصوليُّ  اإلسلم  يُعدَّ  أن  ينبغي  ال 
حتمية  نتيجًة  نيجيريا  شمال  يف  الدينية  احلماسة  تديد  يف  حرام 
وإخفاق  والعوملة،  االجتماعي  واإلقصاء  والفقر،  االقتصادي  للضعف 
د بوكو حرام هو حركة اجتماعية لها أهداُفها  منوذج التنمية، فإن مترُّ

ة.  السياسية اخلاصَّ

ا، فهي ال تنِّد أنصارها  إن الفكر الثوريَّ حلركة بوكو حرام عميق جّدً
ب  ين أو األوصياء على التقاليد األخلقية؛ بل من الطلَّ من علماء الدِّ
ص العلمي الكوني واإلسلمي لقادة اجلماعة  ى التخصُّ الشباب. وقد أدَّ
جلعل  وتوجيههم  الباحثني  يف  التأثير  إلى  د  التمرُّ بداية  يف  اإلرهابية 
العنيف.  التطرف  مصادر  من  القرآنية  واملدرسة  اإلسلمية  التربية 
د بوكو حرام واملدرسة  وتُظهر الدراساُت احلديثة أن الَعلقة بني مترُّ
وأثبتت  التطرف.  إلى  ودفعهم  الشباب  تنيد  أساُس  هي  القرآنية 
نيجيريا  يف  الدراسية  املناهج  بني  املقارنة  بأسلوب  أخرى  دراساٌت 
العنيف،  والتطرف  العالي  التعليم  بني  القائمة  الَعلقَة  والكاميرون، 
ة فيما يتعلَّق بالنزعة الفكرية اإلسلمية املزعومة  ي الدقَّ من أجل حترِّ

للجوء إلى العنف، وكيفية مواجهة ذلك.

ويدعو منهُج بوكو حرام إلى تديد املجتمع بالعودة إلى أُسس اإلسلم؛ 
ل مسؤوليته  تتحمَّ الذي  واالقتصادي  االجتماعي  الظلم  على  بالقضاء 
إحياء  بإعادة  وذلك  احملتل،  الغرب  من  ابوها  وعرَّ الَعلمانية  الدولة 
االستقرار إلى  للعودة  األخير  األمَل  ونها  يعدُّ التي  اإلسلمية   الدولة 

االجتماعي والسياسي.

شمال الكاميرون
أة ذات تنوُّع ِعرقي وديني، وتتعرَّض  يُعد شمال الكاميرون منطقًة مجزَّ
إلى تغيُّر دائم. وأوجُه التشابه بني هذه املنطقة من الكاميرون وشمال 
للوصول  راعات  والصِّ االقتصاد،  ذلك  ويشمل  وثيقة،  كثيرة  نيجيريا 

ماليني سياسّيًا،  إلى املوارد، وإقصاء احلكومة املركزية للمواطنني الشَّ
الشعوَر  ز  تعزِّ القضايا  وهذه  االجتماعية،  باملسائل  االهتمام  وضعف 

بالظلم املـُفضي إلى استخدام العنف. 

متطابقة؛  تكون  تكاد  بل  متشابهة،  احلدود  جانبي  على  الظروَف  إن 
ين هي ذاتها على طريف احلدود، وقد  فالبيئُة واألشخاص واللغة والدِّ
تطوير  على  القدرة  ل  عطَّ مما  االحتلل  زمن  يف  التقسيُم  هذا  ُرسم 

َعلقات التعاون بني اجلهتني تعطيًل كامًل.

يُن دافًعا إلى العنف؛ يف سياق اندماجي  ويف ظلِّ هذه الظروف يصبح الدِّ
ى إلى ظهور  يعاني ضعَف الرابط الوطني واإلقصاء التاريخي الذي أدَّ
ار عبر احلدود، والتهريب واللصوصية وقطع الطرق،  جميع أنواع االتِّ
اجلهادية العدوى  لَقبول  مناسبة  بيئًة  الكاميرون  شمال  يجعل   مما 

لبوكو حرام.

إقليمية  لت  لتوغُّ الكاميرون  شمال  تعرَّض  السابقة  الظروف  وبسبب 
مارستها جماعُة بوكو حرام بتنفيذ عمليات تهريب األسلحة وتخزينها، 
وتنيد  غذائية،  إمدادات  منطقَة  الكاميرون  أصبحت  تدريجّيًا  ثم 
للمقاتلني، وخطف لألجانب؛ ومنهم صينيُّون وفرنسيون وأملان، مع طلب 
ِفديات كبيرة، مما أدى إلى االشتباكات األولى مع اجليش الكاميروني 
يف مارس 2014م. وبداية من هذا التاريخ، تكاد تكون الهَجمات يوميًة 
يف منطقة جبال مندرة، وال سيَّما يف مايو تساناغا ومايو سافا؛ بتنفيذ 
الهجوم  من  للنتقام  احملروقة؛  األرض  وسياسة  االنتحارية  العمليات 

املضادِّ للجيش الكاميروني على اجلماعة. 

حدودها  على  اإلرهابية  األزمَة  هذه  أن  الكاميرونية  احلكومُة  وترى 
ليست سوى نتيجة لألزمة السياسية يف نيجيريا. واعتماًدا على هذه 
الفرضية فإن نظام ياوندي يكتفي باحلفاظ على َوحدة أراضيه فقط. 
حرام  بوكو  مقاتلي  ملحقة  دون  العسكري  اخِليار  اعتماد  أن  ويبدو 
على  جرائمهم  اقتراف  بعد  النيجيرية  األراضي  إلى  ينسحبون  الذين 
األراضي الكاميرونية، واالكتفاء بالنهج الدفاعي للجيش الكاميروني يف 
مواجهة هَجمات بوكو حرام، لن يتسبََّب يف الدفع إلى تسوية الصراع 
ات واخلطط واالستخبارات يف إطار  احلالي. واحلقيقة أن تميع القوَّ
ة زمنية  َي إلى حلِّ الصراع يف مدَّ ولية املشتركة ميكن أن يؤدِّ القوة الدَّ

قصيرة، لكن األمر ال يسير كذلك على أرض الواقع. 
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 باحث في قضايا األمن اإلقليمي واالرهاب، مصر.

 د. حمدي بشير  

فالتنظيماُت  إفريقيا،  غربيِّ  ِمنَطقة  إلى  اإلرهابية  التنظيمات  جذب  أسباب  أهم  أحُد  االقتصاد 
قُدراتها،  وتطوير  ُرقعتها،  وتوسيع  مواردها،  لتنمية  دوًما عن مصادر متويل غنية؛  تبحث  واجلماعات 
وشراء أسلحتها، ودفع رواتب عناصرها. ومن ثَمَّ جند أن هذه التنظيمات غالًبا ما تتجه إلى املناطق 
طو والسيطرة على املوارد، وإعادة بيعها، أو  البعيدة واحلدودية ومناطق الغابات، مما يساعدها على السَّ

مبادلتها باألسلحة مع عصابات اجلرمية املنظمة.

في غربيِّ إفريقيا

اقتصاد التنظيمات اإلرهابية 
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الظاهرة اإلرهابية والبيئة
ة اإلفريقية عموًما، ومنطقة غربيِّ  تتميَّز الظاهرة اإلرهابية يف القارَّ
ما  أو  اإلرهابية،  للتنظيمات  الَهجينة  بالطبيعة  خصوًصا،  إفريقيا 
غالًبا  تنشأ  ال  التنظيمات  هذه  إن  أي  الَهجني(؛  )اإلرهاب  بـ  يُعرف 
االنتماءات  على حَسب  ولكن  أو سياسية فحسب،  دينية  أُسس  على 
تشاد  بحيرة  وحوض  الساحل  منطقة  يف  سيَّما  وال  أيًضا،  الِعرقية 
ونيجيريا. فعلى سبيل املثال: جند أن تنظيم نصرة اإلسالم واملسلمني، 
تنتمي  التي  العناصر  من  كثيًرا  يضمُّ  غالي«  أغ  »إياد  يتزعمه  الذي 
إلى جماعة الطوارق يف شماليِّ مالي. وجند أيًضا أن تنظيم »كتيبة 
الذي  واملسلمني،  اإلسالم  تنظيم نصرة  لواء  املنضوي حتت  ماسينا« 
العناصر  جتنيد  على  كبيًرا  اعتماًدا  يعتمد  كوفا«  »أمادو  يتزعمه 

املنتمية جلماعة »الفوالني« املنتشرة يف كثير من دول غربيِّ إفريقيا.
ة واملنطقة تتَّسم بطبيعة  ومن املـاُلَحظ أن الظاهرة اإلرهابية يف القارَّ
اإلرهاب العابر للحدود؛ فتنشط كثيٌر من التنظيمات اإلرهابية غالًبا 
يف أكثَر من دولة، وعبر حدود دول املنطقة. على سبيل املثال: تنشط 
تشاد،  بحيرة  حوض  ويف  نيجيريا،  شماليِّ  يف  حرام«  »بوكو  جماعة 
اإلسالم  »نصرة  تنظيم  أما  النيجر.  وشرقيِّ  الكاميرون،  وشرقيِّ 
واملسلمني« فينشط يف شماليِّ مالي ووسطها، وشماليِّ بوركينا فاسو 
املثلث احلدودي بني  وغربيِّها. وتنظيم »داعش الصحراء« ينشط يف 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
لهذه  مالئمة  بيئًة  والغابات  والتضاريس  اجلغرافية  البيئة  وتُتيح 
التنظيمات؛ إذ تستغلُّها وتتخذها مالًذا آمًنا؛ لبعدها عن أنظار أجهزة 
م لها املجاَل لتنفيذ إستراتيجية حرب العصابات،  األمن. وغالًبا ما تقدِّ
. على سبيل املثال: تتخذ جماعة »بوكو  أو ما يُعرف بحرب الَكرِّ والَفرِّ
حرام« من غابة )سامبيسا( َمعِقاًل رئيًسا للتنظيم، أما فصيُل »داعش 
غرب إفريقيا« املنشقُّ عن »بوكو حرام« فيتخذ من ُجزر بحيرة تشاد 
الغابات؛  مركًزا لعملياته. وينتشر »تنظيم داعش الصحراء« يف بعض 

كغابة )أرلي( جنوب شرقيِّ بوركينا فاسو على احلدود مع دولة ِبنني.
لهذه  مالئمة  بيئًة  ة  الهشَّ واحلدود  عة  املتصدِّ األمنية  البيئة  وتُتيح 
د عبر احلدود. وذلك أنها تتيح مجااًل رحًبا لتنمية  التنظيمات؛ للتمدُّ
كتجارة  الشرعية،  غير  التجارة  عائدات  من  التنظيمات  هذه  موارد 
ة  الهشَّ احلدود  إن  املثال:  سبيل  على  األسلحة.  وجتارة  رات،  املخدِّ
على  اإلرهابيَة  التنظيماِت  تساعد  الساحل  ومنطقة  ليبيا  جنوب  بني 
ب من ليبيا، مقابل األموال التي حتصل  احلصول على السالح الذي يُهرَّ
السطو،  وعمليات  الشرعية،  غير  التجارة  من  التنظيماُت  هذه  عليها 
ان والرعاة  واخلطف وطلب الِفدية، والضرائب التي تفرضها على السكَّ
حني والصيَّادين. وتستفيد التنظيماُت اإلرهابية من التعاون مع  والفالَّ
املنافع مع  املنظمة وعصاباتها عبر احلدود، وتبادل  شبكات اجلرمية 

رات والبشر. ار األسلحة واملخدِّ جتَّ

التمويل والبنية االقتصادية
التنظيمات  تساعد  التي  العوامل  أهم  أحُد  التمويل  أن  سابًقا  ذكرنا 
ضعفها؛  أو  قوتها  عناصر  أحد  وهو  د،  والتمدُّ البقاء  على  اإلرهابية 
تعِجُز عن احلصول  التنظيمات اإلرهابية بسرعة عندما  تندثر  لذلك 
واستقطاب  التجنيِد  سيَّما  وال  لعمليَّاتها،  دائمة  متويل  مصادر  على 
املقاتلني واألتباع اجلُدد، ودفع رواتب عناصرها، وشراء السالح، وغير 
واملناطق  الدول  انتشارها يف  تعزيز  تعمل على  ذلك. وعلى هذا فهي 
ة سياسّيًا، واملناطق التي تعاني ضعَف السيطرة األمنية،  غير املستقرَّ
كاملناطق احلدودية، واملناطق اجلبلية ذات التضاريس الَوْعرة، والغابات 

والصحراء الشاسعة. 
ولذلك يتنافس تنظيما القاعدة وداعش اإلرهابيني للسيطرة على املوارد 
ة، وقد حتولت هذه  ة اإلفريقية، ويف غربيِّ إفريقيا خاصَّ يف عموم القارَّ
املنافسُة إلى معارَك واسعة بني التنظيمني يف منطقة الساحل اإلفريقي 

يف العام املاضي 2020م.

أهمُّ مصادر متويل التنظيمات اإلرهابية يف غربيِّ إفريقيا:
1. التجـارة غيـر الشـرعية: تُعـدُّ منطقـة غربيِّ إفريقيـا منطقَة عبور 
رات اآلتيـة مـن أمريـكا الالتينيـة إلـى أوروبـا. ففـي عـام  لتهريـب املخـدِّ
ـلطات يف غينيا بيسـاو ِشـحنَة سـمك حتمل 800  2019م اعترَضت السُّ
ـٍة مـن هـذه  كيلوجـرام مـن الكوكايـني! ويحصـل اإلرهابيـون علـى ِحصَّ
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رات لبيعهـا يف األسـواق احمللِّيـة، وتشـير التقديـرات إلـى أن سـعر  املخـدِّ
كيلـو الكوكايـني يف إفريقيـا يـراوح بـني 27 ألـف يـورو و43 ألـف يـورو. 
وتسـتفيد التنظيمـات اإلرهابيـة مـن عمليـات تهريـب األسـلحة والبشـر 

عبـر احلـدود، وال سـيَّما احلـدوِد بـني ليبيـا ومنطقـة السـاحل. 
وغدت التجارة غيُر الشرعية يف النباتات واحليَوانات يف املنطقة رابَع 
رات، واألسلحة، والبشر. على سبيل  أكثر نشاط ربًحا، بعد جتارة املخدِّ
املثال: تبلغ قيمُة أنياب الفيل نحو 1200 يورو للكيلوجرام، وقيمة قرون 
وحيد القرن نحو 61 يورو للكيلوجرام، ما يجعل من جتارة العاج من أكثر 

مصادر الدخل ربًحا للتنظيمات اإلرهابية.
تُتيح بيئة النظام املصريف يف دول غربيِّ إفريقيا  2. غسل األموال: 
عن  بعيًدا  نقًدا  جُترى  املعامالت  فمعظُم  األموال،  لنقل  مثالّيًا  ُمناًخا 
د  اجلهاز املصريف؛ ألن الوصوَل إلى اجلهاز املصريف أمٌر ُمكلف ومعقَّ
يف  ذلك  من  اإلرهابية  التنظيمات  تستفيد  ولذلك  ان.  السكَّ لغالبية 
ُهويَّتها. ومع ذلك تشير  احلصول على دخلها نقًدا، دون الكشف عن 
اجلالية  بعض  يستغلُّ  اإلرهابي  اللبناني  اهلل  حزب  أن  إلى  املعلومات 
اللبنانية يف املنطقة -وال سيَّما منطقِة ساحل العاج- يف مترير جتارته 
رات، التي يعمل على إخفائها  غير الشرعية، وعلى رأسها جتارةُ املخدِّ
ل إيراداته  حتت غطاء جتارة السيارات املستعملة يف املنطقة. ثم حُتوَّ
من بيع السيارات املستعملة لتودَع يف حسابات مصرفية خاصة، وبهذا 
رات التي ينقلها احلزب  تُخفى مصادر هذه األموال، وهي جتارة املخدِّ
من أمريكا الالتينية إلى املنطقة. وغالًبا ما تتعاون الشبكاُت اإلجرامية 
هذه  يف  اإلرهابي  اهلل  حزب  مع  املنطقة  يف  اإلرهابية  والتنظيمات 

األنشطة املمنوعة. 
اخلطف  أعماُل  تستهدُف  ما  غالًبا  الِفدية:  أجل  من  اخلطف   .3
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  أن  إلى  املعلومات  وتشير  األجانَب، 
اإلسالمي قد استطاع جمَع ما قيمتُه نحو مئة مليون دوالر من عمليات 
ت شركُة  اضُطرَّ وقد  2008-2013م.  عامي  بني  ما  ة  املدَّ اخلطف يف 
أريفا الفرنسية يف مالي إلى دفع نحو 40 مليون دوالر إلطالق سراح 
زادت جماعُة  2020م  املاضي  العام  من  األخيرة  األشهر  ويف  رهائن. 
»بوكو حرام« )فصيُل أبي بكر شيكاو( من عملياتها يف خطف األطفال، 

وفتيات املدارس؛ للحصول على ِفًدى ُمجزية.
4. فـرض الضرائـب: يفـرض تنظيـم »داعـش غـرب إفريقيـا« املنشـقُّ 
سـيَّما  وال  النائيـة،  املناطـق  يف  الضرائـَب  حـرام«  »بوكـو  جماعـة  عـن 
علـى عائـدات الصيـد والزراعـة؛ وذلـك مقابـَل بعـض اخِلْدمـات التـي 
اخِلْدمـات ونقـَص  املناطـق،  هـذه  يف  الدولـة  غيـاب  مسـتغاّلً  يهـا،   يؤدِّ

احلكومية واألمنية. 
بحيرة  جزيرة  يف  القرى  بعض  باستغالل  التنظيم  إستراتيجية  وتُعنى 
والية  قرى  سيَّما  وال  احلكومية،  الهياكل  تشبه  هياكَل  وإقامة  تشاد، 
مقابَل  الضرائب  فرض  يف  نيجيريا،  شرقيِّ  شمال  يف  الواقعة  بورنو 
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تأمني  منها:  اخِلْدمات  بعض  تقدمي 
مياه  لتوفير  اآلبار  وحفر  التجارة،  طرق 
ال املناجم يف تشاد  رب. ويُضَطرُّ عمَّ الشُّ
وأجزاٍء أخرى من غربيِّ إفريقيا، إلى دفع 
مقابَل  اإلرهابية  للتنظيمات  الضرائب 
احلماية، وتأمني التجارة غير الشرعية، 
وتهريب الذهب عبر احلدود. على سبيل 
مليون   832 نحو  قيمته  ما  ب  يُهرَّ املثال: 
يورو سنوّيًا من الذهب غير املشروع بني 

دولة مالي وبوركينا فاسو.

يات مكافحة تجارة اإلرهاب تحدِّ
التشريعية  اجلهود  من  الرغم  على 
واألمنية التي بذلتها دوُل املنطقة لوقف 
اإلرهابية،  التنظيمات  متويل  مصادر 
املصادر  هذه  إلى  الوصوَل  وحرمانها 
الداعمني  مبالحقة  املشروعة،  غير 
ومحاكمتهم،  واعتقالهم  التنظيمات  لهذه 
والتشريعات  القوانني  من  كثير  وتبنِّي 
م التجارة غير الشرعية  احمللِّية التي جترِّ
وعمليات غسل األموال لألنشطة املتعلِّقة 
يات  التحدِّ من  كثيٌر  تزال  ال  باإلرهاب. 
تَُعوق اجلهوَد اإلفريقية ملكافحة عمليات 

متويل اإلرهاب يف املنطقة، من أبرزها:
يف  ـى  ويتجلَـّ السياســي:  الفســاد   .1
تقــدمي  يف  السياســيني  بعــض  تــورُّط 
علــى  اإلرهابيــة.  للتنظيمــات  الدعــم 
التقاريــر  بعــُض  تذكــر  املثــال:  ســبيل 
نيجيريــا  يف  السياســيني  بعــض  تــورَُّط 
ــو  ــي جلماعــة »بوك يف تقــدمي الدعــم املال
حــرام«، وكذلــك التعــاون مــع حــزب اهلل 
غســل  عمليــات  يف  اإلرهابــي  اللبنانــي 
أمــوال، بالتعــاون مــع شــبكة حــزب اهلل 

إفريقيــا.  يف  وَشــرِكاته 
ـَي  تفشِّ إن  االسـتخبارات:  فسـاد   .2
الفسـاد داخـل األجهـزة األمنيـة، وِفقـداَن 
نظـام اسـتخبارات ُمحَكـم وجيِّـد التنظيم، 
علـى  اإلرهابيـَة  التنظيمـاِت  يسـاعدان 
االسـتمرار يف عمليـات التهريـب والتجارة 

غيـر الشـرعية عبـر احلـدود.

3. ضعف ُسلطة القانون: ويتجلَّى يف عدم محاكمة املتورِّطني بدعم 
تقاريُر  تشير  املثال:  سبيل  على  نيجيريا  ففي  اإلرهابية.  التنظيمات 
األمم املتحدة إلى أن هناك كثيًرا من الشخصيات التي أُدينت يف قضايا 

ة حملاكمتهم. متعلِّقة بتمويل اإلرهاب، ولم تُتَّخذ أي إجراءات جادَّ

 4.  صعوبة الرقابة املالية: وتتجلَّى يف ُعسر تتبُّع أموال التنظيمات 
اإلرهابية؛ العتمادها الكبير على قنوات غير رسمية، وال سيَّما جمِع 
تتجنَّب  إذ  الشرعية؛  غير  التجارة  عمليات  يف  واالنخراط  الضرائب، 
بعض التنظيمات مثل جماعة »بوكو حرام« إيداَع أموالها يف املصارف، 

مما يجعل مراقبتها وتتبُّعها وجتميدها أمًرا شديَد الصعوبة. 

5. السياسات الَعشوائية: إن القراراِت غيَر املدروسة جيًدا، تُفضي 
ان  غالًبا إلى قرارات وإجراءات صارمة ال تُراعي حمايَة مصالح السكَّ
السلطات  فرضت  املثال:  سبيل  على  االقتصادي.  ونشاطهم  املدنيني 
ة خمس سنوات، وال سيَّما طريق  يف نيجيريا إغالَق بعض الطرق مدَّ
جناال،  جاميورو-  مايدجوري-  وطريق  باغا،  موجنونو-  مايدجوري- 
وقد  األسماك،  جتارة  عائداِت  اإلرهابية  التنظيمات  حلرمان  وذلك 
تسبَّب هذا النهُج يف إضعاف النشاط االقتصادي للصيَّادين، واستغلَّه 
ان؛ بإيجاد طرق  تنظيم »داعش غرب إفريقيا« يف تعزيز َعالقته بالسكَّ
األسماك عبر احلدود، وفرض ضرائَب على  ِشحنات  وتهريب  بديلة، 

الصيَّادين مقابل تأمني هذه الطرق البديلة.

خاتمة القول 
تستغلُّ التنظيمات اإلرهابية الثُّغرات األمنية، وضعف حضور الدولة يف 
بعض املناطق، يف تعزيز وجودها؛ بل اختطاف مسؤوليات احلكومات 
ز نشاَط التنظيمات، وزيادةَ عائداتها  األمنية والنهوض بها، وهذا مما يعزِّ

ان يف بعض املناطق.  مها للسكَّ املالية، مقابل اخِلْدمات التي تقدِّ

ومن هنا فإن اهتماَم احلكومات اإلفريقية بتحسني اخِلْدمات احلكومية 
شة، سوف يؤدِّي بال شكٍّ إلى تقليل  األساسية، وال سيَّما يف املناطق املهمَّ
الدعم الشعبي لهذه التنظيمات املتطرفة. ولذلك يجب عند استهداف 
مصادر متويل هذه التنظيمات صياغُة حلول ال تضرُّ بالسكان احمللِّيني. 
إغالِق  سيَّما  وال  السياسات،  تقييم  إعادةُ  احلكومات  على  وينبغي 
الطرق وحظر الصيد يف بعض املناطق، التي من شأنها أن تؤثِّر سلًبا 
السكان،  واستقطاب  بالتوظيف  التنظيمات  لهذه  وتسمَح  املدنيني،  يف 

واستغاللهم اقتصادّيًا وأمنّيًا.

إفريقيا  غربيِّ  دول  مع  التعاون  تعزيُز  ولي  الدَّ املجتمع  على  ويجب 
االستخباراتية؛  املعلومات  تبادل  مجاِل  سيَّما  وال  املجاالت،  جميع  يف 
للمساعدة على استهداف األفراد والِكيانات املتورِّطة يف أنشطة غير 
إدراُج  ذلك  ومن  املنطقة.  يف  اإلرهابية  التنظيمات  تدعم  مشروعة 
أسماء الشخصيات والِكيانات املتورِّطة يف »الئحة اإلرهاب«، وجتميد 

أرصدتها، ومصادرة أموالها يف املصارف. 
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اإلرهاب الرخيص
إستراتيجية الفرصة األخيرة للتنظيمات اإلرهابية

ضغوط،  من  تواجهه  ما  ظلِّ  يف  حديًثا  اإلرهابية  التنظيماُت  اجتهت 
وما تتعرَّض له من هزائَم، إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على وسائَل 
احلرائق،  وإشعال  بالسكاكني،  الطعن  نحو:  من  ومتاحة،  رخيصة 
والدعس باملركبات، والهجوم بالقنابل البُدائية الصغيرة. وهي أساليُب 
متنح اإلرهابيني فرًصا أكثر لشنِّ هَجمات خِطرة بأقل قدر من الُكلفة 
استخدام  ل  معدَّ ارتفع  2008م  عام  فبعد  السابقة.  واخلبرة  والتدريب 
تتجاوز من قبل  إلى 33%، ولم تكن  الهَجمات اإلرهابية  السكاكني يف 

7.3% بني عامي 2001-2007م.

وقد وجَد اإلرهابيون يف القنابل الرخيصة املصنوعة من موادَّ تُباع يف 
املركبات والسكاكني، وسيلًة مناسبة الستمرار عملياتهم  االسواق، ويف 
اإلجرامية؛ تفجيًرا وطعًنا ودعًسا. وتكاد جُتمع التقديرات اإلستراتيجية 
إرهابية ال  استمراًرا ستأتي من خاليا  األكثر  اإلرهابية  التهديدات  أن 
أصبحت  أن  بعد  اإلرهاب،  من  النوع  هذا  من  هَجمات  ذ  تنفِّ مركزية، 

ا. الهَجمات اإلرهابية الكبيرة صعبة جّدً

ق أثًرا ال يقلُّ عن أثر تلك  على أن هذه الوسائَل البدائية والرخيصة حتقِّ
ط لها طوياًل واملكلفة كثيًرا؛ من بثِّ اخلوف يف  العمليات الكبيرة املخطَّ
نفوس املدنيني، وإحداث ارتباك أمني ومجتمعي، وجذب اهتمام اإلعالم 

َصوَب التنظيمات اإلرهابية. 

ة بجوانبها املتشابكة املختلفة. ويناقش ِملَفُّ العدد هذه القضيَة املهمَّ

الكويت  دولة  ممثل  اجلطيلي  ناصر  بن  اف  نوَّ الركن  العميد  أباَن  فقد 
املنخفضة  العمليات  إلى  اإلرهابية  التنظيمات  جلوء  أسباَب  بالتحالف 
األسباب ضعف  تلك  من  فذكر  لها،  األخير  املالَذ  واعتبارها  التكاليف، 
احلالة االقتصادية، واحتضار املنظمات، وشدة احلراسات األمنية، وضيق 

الوقت، والتصرف الفردي، باإلضافة لوجود خطة محكمة تقلِّل التكاليف.

ًما  كما عرض ألثر هذه العمليات ومخاطرها، وخصائصها ومزاياها، مقدِّ
ولي.  حلواًل للحماية والوقاية منها على املستويني الوطني والدَّ

تكاليف  بني  الكبيرة  الفجوة  معضلَة  األستاذ عاشور اجلهني  تناول  ثم 
العمل اإلرهابي وتكاليف محاربة اإلرهاب؛ ففي الوقت الذي ال تتجاوز 
النار  إطالق  أو  بالتفجير  سواء  انتحارية  عملية  أي  تنفيذ  تكِلفة  فيه 
ل العاملي إلى  الَعشوائي 150 دوالًرا، فإن هذا املبلغ الزهيد يؤدِّي يف املعدَّ
ان. ويف املقابل  مقتل 12 شخًصا، وبثِّ الرعب يف نفوس املئات من السكَّ
دة التي ُفرَضت على األماكن احليوية  بلغت تكِلفة التدابير األمنية املشدَّ
يف أرجاء العالم، ملنع العمليات اإلرهابية، أكثَر من 300 مليار دوالر. وهذه 
التدابيُر جنحت يف تقليص هَجمات اإلرهاب العاملي بنحو 35%، لكن 

ل السنوي لضحايا اإلرهاب ال يزال كبيًرا. املعدَّ

وقد فرضت وسائُل اإلرهاب الرخيص التي اتبعتها التنظيماُت اإلرهابية 
العمل  مجموعة  رأسها  وعلى  اإلرهاب،  محاربة متويل  مؤسسات  على 
ًيا جديًدا ملواجهة ما أسَموه )التمويل الصغير(، ففي  املالي »فاتف«، حتدِّ

 أسرة التحرير
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ملف العدد
أساليَب  املالية  واملؤسسات  القانون  إنفاذ  مؤسساُت  طوَّرت  حني 
الكشف يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نطاق واسع، 
قات األموال الكبيرة إلى  ة إلحباط تدفُّ تبقى اللوائح واإلجراءات ُمَعدَّ

املنظمات اإلرهابية فقط. 

وحلَّل الدكتور سليم فرار كفاءة األداتني املالية والقانونية يف تنفيذ 
قوانني مكافحة متويل اإلرهاب، فإذا كانت بلداٌن كثيرة تطبِّق اإلبالغ 
آالف  على عشرة  تزيد  التي  املالية  املعامالت  اإللزامي عن جميع 
دوالر أو ما يعادلها، فإن الكثير من حاالت اإلرهاب الرخيص تنطوي 
على مبالَغ أقلَّ بكثير. وإن تتبُّع املبالغ القليلة سيشمل عدًدا كبيًرا 
ا إلنفاذه، وسيَطول بال شكٍّ  ا من املعامالت، وسيكون ُمكِلًفا جّدً جّدً

كثيًرا من األبرياء.

أكثَر  يبدو  القانونيني  املهنيِّني  على  االعتماد  أن  من  الرغم  وعلى 
انسجاًما مع احترام سيادة القانون واملساءلة القانونية، غير أن هناك 
املهارة  من  قدر  على  القانونيون  املهنيون  كان  إذا  ما  حيال  شكوًكا 
واخلبرة، ولديهم فسحٌة من الوقت لتصفية آالف املعامالت املالية. 

يات اإلرهاب الرخيص النابعة  وأبرَز األستاذ محمود احلمدان حتدِّ
ة الفتك التي يحِدثها، مما جعل  من سهولة الوصول إلى أدواته، وشدَّ
األسلحة الصغيرة واخلفيفة والرخيصة التي يسُهل الوصول إليها 
أنحاء  جميع  يف  اإلرهابية  اجلماعات  من  لكثير  ل  املفضَّ السالَح 
ار  ولية يف مجال مكافحة االجتِّ العالم، يف ظلِّ ضعف االستجابة الدَّ

غير املشروع بتلك األنواع من األسلحة.

وتناولت األسـتاذة ميلي كريزيس إسـتراتيجية اإلرهابيني يف تسـهيل 
أعمالهـم باللجـوء إلـى صنـوف اإلرهـاب األكثـر أثـًرا، واألجـدى يف 
حتقيـق مآربهـم، دون حاجـة إلـى خبـرات كبيـرة متميـزة، أو إنفـاق 
مالـي ضخـم، بعـد أن أتاحـت شـبكة اإلنترنـت لألفـراُد املتطرفـني، 
وأدلَّـة  مـوادَّ  معهـا،  واملتعاطفـني  اإلرهابيـة  اجلماعـات  وملناصـري 
إرشـادية ومجموعـًة متنوعـة مـن أفـكار الهجـوم منخفضـة التكلفـة، 
عاية املتطرفة  مع الدعاية لها واإلغراء بها. واسـتعرضت الكاتبة الدِّ
وكيـف  منخفضـة،  إرهابيـة مبيزانيـة  ووسـائَل  خُلطـٍط  تـروِّج  التـي 
 يُعيـد املتطرفـون واإلرهابيـون تدويـر هـذه اخُلطـط والوسـائل لتنفيذ

أفكارهم املتطرفة.    
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ون عامليون التكِلفَة االقتصادية لإلرهاب بنحو 750 إلى 870 مليار دوالر على األقل سنوّيًا، سواء أكانت من خسائَر مباشرة أم غير  ر مختصُّ قدَّ
منوِّ  نتيجَة  العاملي؛  االقتصاد  لها  يتحمَّ التي  التكاليف  واالقتصاديني صعوبَة حصر  اإلستراتيجيني  ني  املختصِّ تأكيد  من  الرغم  وعلى  مباشرة. 
رد، وذلك لصعوبة تقييم اآلثار غير املباشرة، وال سيَّما خسائر األسهم يف »البورصات« بسبب ازدياد حالة القلق بشأن  العمليات اإلرهابية املطَّ

االستقرار السياسي، واآلثار املترتبة على قطاع السياحة وحركة السياح، وكذلك قطاع التأمني واألمن وغير ذلك.
وتكمن املفارقة يف أن هذه التكلفة العالية تنجم يف األعم األغلب عن تراكمات العديد من العمليات اإلرهابية منخفضة التكاليف التي قد ال تتجاوز 
يف عدد منها بضع مئات من الدوالرات، مما يجعل غاية تنفيذ مثل هذه العمليات اإلرهابية البسيطة إحداث الرعب والتهويل وإحداث انعكاسات 

اقتصادية تضر باقتصادات الدول املستهدفة واالقتصاد العاملي على نحو عام.

اف بن ناصر الجطيلي   العميد الركن نوَّ

ل دولة الكويت في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.  ممثِّ

المالذ األخير للمنظمات اإلرهابية
العمليات المنخفضة التكاليف
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غياب التعريف
املنخفضة  اإلرهابية  للعمليات  وواضح  د  محدَّ تعريٌف  لدينا  ليس 
التكاليف، سوى أنها عملياٌت إرهابية ذات تكِلفة قليلة؛ لتوافر أدواتها 
ذات  عمليات  بني  تُراوح  عمليات  وهي  احمللِّية.  األسواق  ووسائلها يف 
ر، بحَسب الهدف املنشود منها.  تأثير محدود، وعمليات ذات تأثير مدمِّ
التأثير  ذات  التكاليف  املنخفضة  اإلرهابية  العمليات  عن  مثاًل  ونذكر 
احملدود: الهجوُم على فندق، أو اغتياُل سياسي بارز، أو هجوم انتحاري 
كما حدث يف لندن، أو اغتياُل عالم كبير كما حدث يف العراق، أو تفجير 
دار للعبادة، وهي من األهداف املهمة لديهم. أو تكون من العمليات ذات 

ر الضخم، مثلما حدث يف تفجيَري أوكالهوما ولندن.  التأثير املدمِّ

األسباب والدوافع
تنفيذ  إلى  اإلرهابيَة  املنظماِت  تدفع  التي  األسباب  من  كثيٌر  هناك 

عمليات إرهابية منخفضة التكاليف، من أبرزها:
تلك . 	 جتبر  فهي  اإلرهابية،  للمنظمة  االقتصادية  احلالة  ضعف 

إلى  واملـُكلفة،  الضخمة  العمليات  من  االنتقال  على  املنظماِت 
تلك  أن  ُمفادها  رسالة  إيصال  بغرض  الُكلفة؛  القليلة  العمليات 
املنظمات ما زالت موجودة وناشطة، كما يحدث حالّيًا يف العراق؛ 
إذ إن تنظيم داعش اإلرهابي فقَد كثيًرا من قوته ومصادر متويله، 

فانتقل إلى هذا النوع من العمليات اإلرهابية.
احتضار املنظمة، وهذا يدفعها إلى البحث عن هدٍف يعيد إليها . 	

مجَدها املنطفئ، ولو بعمليات قليلة الُكلفة محدودة التأثير.
من . 	 املنظماِت  تلك  متنع  التي  األمنية،  والرقابة  احلراسة  ة  شدَّ

تنفيذ العمليات الواسعة، كما حدث يف لندن. 
عمل . 	 تنفيذ  إلى  ما  إرهابية  جماعة  تُضَطرُّ  فقد  الوقت؛  ضيق 

د، دون احلصول على وقت كاٍف للتخطيط  إرهابي يف وقت محدَّ
منخفضة  صغيرة  إرهابية  بعملية  فتكتفي  والتنفيذ،  واإلعداد 

الُكلفة، كما حدث يف تفجير مسجد يف الكويت.
ف الفردي: وال سيَّما من املجنَّدين اجلُدد؛ إذ يقوم فرٌد من . 	 التصرُّ

تنظيم إرهابي بتنفيذ عملية إرهابية دون االستعانة بخطة ُمحَكمة 
ذات تأثير كبير، كما حدث يف املاراثون بالواليات املتحدة.

وجود خطة محكمة: يؤدي توافر بعض العوامل إلى وجود خطة . 	
كما  باهظة،  تكاليف  اإلرهابي  التنظيم  من  تتطلب  ال  محكمة، 

حدث يف تفجيرات 11 سبتمبر يف الواليات املتحدة.

لفة
ُ
أثر العمليات المنخفضة الك

أوًل- أحداث سبتمبر: 
األمور يف  ُمجَريات  املعاصر، وقد غيَّر  التاريخ  األبرز يف  هي احلَدُث 
من  مجموعٌة  وهي  وثقافّيًا.  واقتصادّيًا  وسياسّيًا  أمنّيًا  العالم؛  أرجاء 
2001م، استهدفت  11 من سبتمبر عام  الهَجمات اإلرهابية وقعت يف 

بُرَجي مركز التجارة العاملية يف نيويورك، ومبنى ِوزارة الدفاع األمريكية 
)البنتاغون( يف والية فرجينيا، بعد اختطاف أربع طائرات نقل مدنية، 
صَدَمت اثنتان منها البُرَجني، وَصَدَمت الثالثُة مبنى البنتاغون، وأخفقت 
الرابعة يف حتقيق هدفها، فسقطت وانفجرت يف والية بنسيلفانيا. ولم 
تتعرَّض الواليات املتحدة لكارثة مروِّعة يف أراضيها كما حدث يف ذلك 

اليوم، وقد تبنَّى تنظيم القاعدة اإلرهابي تلك الهَجمات.
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املساعد  األستاذ  لومبو«  »بييرن  ه  أعدَّ تقريٌر  ذكر  التقديرية:  التكِلفة 
»مركز  يف  تفكير  خلية  ومديُر  كوبنهاجن،  جامعة  يف  االقتصاد  بكلِّية 
هجوم  تكِلفة  أن  يات:  التحدِّ أبرز  بتحليل  املختصِّ  كوبنهاجن«،  إجماع 
رت بـ 500 ألف دوالر فقط،  تنظيم القاعدة على الواليات املتحدة ُقدِّ
منها التكاليف املعيشية، وتكاليف وضع ُخطة التدريب على الطيران، 

وحتديد األهداف.

ما قد يصل  إلى  العمليات  تلك  الناجتة عن  رت اخلسائُر  ُقدِّ يف حني 
إلى مئة مليار دوالر، إضافة إلى خسائر التجارة عموًما، وخسارة سوق 
األسهم خصوًصا، فضاًل عن اخلسائَر البشرية التي بلغت مبلًغا كبيًرا 

ر بثمن.  ر ببضعة آالف بني قتيل وجريح، مما ال يُقدَّ ُقدِّ

وقد كان من أبرُز اآلثار املباشرة ألحداث 11 من سبتمبر:
سنوات،  مدار  على  املتحدة،  الواليات  السياحي يف  الِقطاع  معاناة  أ- 

َعِقَب الهَجمات.

فها، وتغيير اإلجراءات األمنية  ا، وذلك بتوقُّ ر حركة الطَيران َدولّيً ب- تأثُّ
ة بها، وإصدار قواننَي صارمة حلماية الطائرات من اخلطف. اخلاصَّ

ر النمط األمني العام يف أرجاء العالم؛ إذ اجتهت اإلجراءاُت  ت- تغيُّ
د احلازم، وأخذ أعلى دَرجات احِليطة واحلَذر. األمنية نحو التشدُّ

ثانًيا- تفجيرات لندن: 
وقعت يف 7 من يوليو 2005م أربعة تفجيرات يف العاصمة البريطانية 
انتحاريني. ثالثٌة منها يف  أربعة  ذها  نفَّ روة،  الذُّ لندن، وكانت يف وقت 

قطارات لندن حتت األرض، والرابع يف حافلة نقل عام.

رت التكِلفة اإلجمالية لتلك العمليات بنحو 4200  التكِلفة التقديرية: ُقدِّ
ر بنحو 2,5 مليار دوالر،  دوالر فقط. أما حصيلُة اخلسائر املالية فتقدَّ
أيام.  ثالثة  ة  مدَّ واألنفاق  ة  العامَّ املواصالت  حركة  توقف  عن  فضاًل 
آخرين.   700 وإصابة  50 شخًصا،  نحو  عن مصرع  العملية  وأسفرت 

وخلَّفت تلك العملياُت اإلرهابية رعًبا واضطراًبا شديًدا يف املنطقة. 

ثالًثا- تفجير مسـجد الكويت:
منطقة  يف  الصادق،  اإلمام  مسجَد  استهدف  انتحاري  تفجير  هو 
الصوابر بدولة الكويت، يف شهر رمضان املبارك عام 1436هـ/ 2015م، 

ذه أحد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي.  نفَّ
رت التكِلفة اإلجمالية لتلك العملية مبا ال يزيد  التكِلفة التقديرية: ُقدِّ
شـخًصا،   27 مقتل  فهي  البشرية  الُكلفة  أما  فقط.  دوالر   300 على 
وإصابة 227 آخرين بِجراح مختلفة. وقد أدَّت هذه العملية اإلرهابية 
إلى ارتباٍك أمني واضح، وإجراءاٍت أمنية احترازية مشددة يف جميع 

املنافذ، فضاًل عن حملة اعتقاالت واسعة. 
رابًعا- تكِلفة التفجير النتحاري: 

ال تتجاوز كلفُة العملية الواحدة من عمليات التفجير االنتحاري عموًما 
150 دوالًرا فقط، يف حني يقابل هذه الُكلفَة خسارة تبلغ وسطّيًا 150 
مليون دوالر، ما بني إجراءاٍت أمنية، وتعويضات، وإصالحات، وتكاليف 

عالج، وذلك بحَسب تقرير كوبنهاجن.

لفة:
ُ
مخاطر العمليات المنخفضة الك

اخلسائر املباشرة؛ وهي عموًما محدودة، سواء اخلسائر البشرية . 1
ية، ولكنَّ اآلثار الناجتة عنها عالية الُكلفة. أو املادِّ
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الرعب وتشديد اإلجراءات األمنية.. 2
مـن. 3 ذلـك  ه  يجـرُّ ومـا  محـدودة،  ة  ملـدَّ واالقتصـاد  التنميـة  ـل   تعطُّ

مخاوَف مستقبلية.
تأثُّر ِقطاَعي السياحة والتجارة.. 4
تأثُّر سوق األوراق املالية.. 5

العمليات  تلك  على  القضاءُ  ميكننا  هل  هو  مهم،  سؤاٌل  هنا  ها  ويُلحُّ 
الصعب  واجلواب: من  الكبير؟  األثر  ذاِت  وال سيَّما  الُكلفة  املنخفضة 
ا القضاءُ على تلك العمليات؛ بسبب املرونة الكبيرة التي ميتاز بها  جّدً
اإلرهابيون، إال أن تشديد اإلجراءات األمنية على أهداف مهمة يجعل 

اإلرهابيني يختارون أهداًفا أقلَّ أهمية. 
محطٍة  على  شديدًة  األمنية  اإلجراءاُت  كانت  إذا  املثال:  سبيل  على 
آثاًرا  يخلِّف  َوقود جتارية،  تفجيُر محطة  يقابلها  فإنه  النفط،  لتكرير 

ضخمة ومرعبة.
سوق  تفجيُر  يقابله  مهمة  سيادية  وزارة  على  اإلجراءات  تشديد  وإن 
تلك  من  إذن  فالغرض  مهمة.  مواصالت  شبكة  أو  جتاري  ع  مجمَّ أو 
بأننا  املستهَدفة  احلكومات  إلى  رسالة صريحة  إرساُل  هي  العمليات 

ون. حاضرون وباقون ومستمرُّ

لفة
ُ
خصائُص العمليات اإلرهابية المنخفضة الك

احمللِّية، مما  األسواق  من  وأدواتها  اتها  ُمعدَّ على  أ- سهولة احلصول 
ن قليلي املعرفة واخلبرة من تنفيذها بيُسر. ميكِّ

كحقيبة  والريبة؛  الشكوك  إثارة  دون  بأدواتها  ل  التنقُّ سهولة  ب- 
تستعمل  التي  كتلك  معدنية  أنابيب  أو  ات،  معدَّ صندوق  أو  يدوية، 

البناء. يف 
ت- سهولة متويلها دون إثارة املؤسسات املصرفية، أو اجلهات األمنية؛ 
إذ تلك العملياُت يف الغالب ال تزيد كلفتها على 10 آالف دوالر، وهذا 

املبلُغ ال يستدعي احلصوَل على تصريح.
اإلرهابية  اجلماعات  باختيار  وذلك  ذيها؛  منفِّ معرفة  صعوبة  ث- 

مجنَّدين جُدًدا ليس لديهم سوابُق أمنية.
ا،  ج- صعوبة حماية جميع األهداف احملتَملة؛ بسبب ارتفاع الكلفة جّدً
وِفقدان القدرة البشرية لتأمني جميع تلك األهداف، حتى باستخدام 
أحدث الكاميرات والتقنيات للمراقبة األمنية؛ فإنها ال ميكنها إيقاَف 

العملية اإلرهابية؛ بل االكتفاء بتحديد َمن قام بتنفيذها.

حلول الحماية والوقاية 
تلك  ملكافحة  واألنسب  األفضل  احللُّ  ما  هو:  األهمُّ  السؤال  ويبقى 
من  مجتمعاتنا  ووقاية  أبنائنا  وحماية  التكِلفة،  املنخفضة  العمليات 
بة؟ واجلواب هو: إن احللَّ يقوم على جانبني اثنني رئيسني  آثارها املخرِّ

ولي. هما: التوعية، والتعاون الدَّ

أوًل- التوعية: وهي أفضُل اإلجراءات وأجداها نفًعا، وتتجلَّى يف أمور:
رة، وضرورة تبليغ . 	 توعية املجتمعات بتلك املخاطر واألحداث املدمِّ

ما  ذلك:  من  داهم.  أي خطر  واحلكومية عن  األمنية  السلطات 
األمنيَة  اجلهاِت  الشباب  أحُد  أبلغ  حني  الكويت  دولة  يف  حدث 
بخطر محتَمل، وهو قياُم مجموعة من أصدقائه املراهقني )تبنيَّ 
بعض  بتفجير  اإلرهابية(  اجلماعات  بعض  يف  مجنَّدون  أنهم 
حتى  طهم  مبخطَّ الشابُّ  هذا  علم  إن  فما  والكنائس.  املساجد 

سارع مع أبيه إلى اجلهات األمنية لتحذيرها من خطرهم.
توعية الشباب باألهداف احلقيقية وراء تلك املنظمات اإلرهابية؛ . 	

ر بهم طمًعا بالشهادة ودخول اجلنان!  فما هم سوى َوقوٍد لها يُغرَّ
الصفوَف،  موا  لتقدَّ َدعاواهم  يف  اإلرهابيون  أولئك  صدَق  فلو 

وا بأنفسهم، ال بشباب أغرار كبراعم الزهور! ولضحَّ
توعية املربِّني من ذوي اخلبرة يف التربية وعلم النفس، بضرورة . 	

مراقبة سلوك الطلبة، ومالحظة أي تغيُّرات سلوكية تطرأ عليهم؛ 
كالتعبير عن الغضب من املجتمع، أو التعاطف مع سلوٍك إجرامي. 
ني،  ثم يبدأ العمُل على تقومي ذلك السلوك بحسب خبرة املختصِّ
أن  التجاِرُب  أثبتت  فقد  العزل؛  أو  للعنف  الطالب  تعريض  دون 

لذلك نتائَج عكسية خِطرة على سلوك الشباب.
توعية األهل بضرورة مراقبة سلوك أوالدهم، وتبصيرهم مبدى . 	

ة  مخاطر تلك املنظمات اإلرهابية، والتعاون مع اجلهات املختصَّ
باإلبالغ عن أي اتصاالت واردة هي َمِظنَّة جتنيدهم.

ة، عند إبالغ . 	 ية التامَّ توعية املسؤولني بأهمية احملافظة على السرِّ
أحدهم عن مثل تلك اجلماعات أو العمليات احملتَملة.

ولي: ويقوم على أمور منها: ثانًيا- التعاون الدَّ
يف . 	 لإلسهام  الدول؛  بني  واالستخبارية  األمنية  املعلومات  تبادل 

احلدِّ كثيًرا من تلك العمليات اإلرهابية اخلِطرة واملروِّعة.
ة، . 	 املختصَّ األمنية  التعاون مع اجلهات  املجتمعات على  تشجيع 

كات مثيرة للشكوك والريبة. عات أو حترُّ واإلبالغ عن أي جتمُّ
ولية )اإلنتربول( وبناء قُدرات أفرادها؛ ملا . 	 رفع ميزانية الشرطة الدَّ

يف ذلك من إسهام مباشر يف الوقاية من تلك الهَجمات اإلرهابية.
ة لدى الدول، يف مجال . 	 	( وجود اإلرادة السياسية الصادقة واجلادَّ

مكافحة متويل اإلرهاب.
رات والتجارة غير . 	 ولي يف مجال مكافحة املخدِّ زيادة التعاون الدَّ

الشرعية؛ لتجفيف منابع متويل اإلرهاب.
)إسالمية، . 	 اخليرية  اجلمعيات  جتاه  الصارمة  اإلجراءات  اتخاذ 

اإلرهابية،  املنظمات  لتلك  الداعمة  هندوسية(  أو  مسيحية،  أو 
لة ألنشطتها. واملموِّ

من . 	 أُنفق  فمهما  األمنية،  اإلجراءات  على  اإلنفاق  يف  السخاء 
ة، وعلى  أموال تبقى زهيدًة نسبّيًا مقارنة بالنتائج العظيمة املرجوَّ

رأسها حتقيُق نعمة األمن واألمان. 
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تكاليف قليلة وخسائر فادحة

رت ُكلفتها َوفَق  دة التي ُفرَضت على األماكن احليوية يف مختِلف أرجاء العالم، وُقدِّ ل شكَّ أن التدابير األمنية املشدَّ
آخر اإلحصائيَّات العاملية بأكثَر من 300 مليار دوالر، قد قلََّصت هَجمات اإلرهاب العاملي بنسبة بلغت 35% تقريًبا. 
وإن تشديد اإلجراءات األمنية بتعاون الدول فيما بينها يف مجال تبادل املعلومات، أسهم يف حصار اإلرهابيني، وحدَّ من 

ل السنوي لضحايا اإلرهاب كثيًرا.   قُدراتهم على تنفيذ أعمالهم اإلجرامية. ومع كل ذلك زاد املعدَّ
وإذا أخذنا يف احلسبان أن تكِلفة تنفيذ أيِّ عملية انتحارية؛ سواءٌ بالتفجير أو إطالق النار العشوائي، ال تتجاوز 150 
ل العاملي إلى قتل 12 شخًصا، وبثِّ الرعب يف نفوس مئات األفراد من  دوالًرا، فإن هذا املبلَغ الزهيد يؤدِّي يف املعدَّ

ان املناطق التي تقع فيها هذه العمليات. سكَّ

 مدير إدارة الدراسات والبحوث في التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب.

 أ. عاشور بن إبراهيم الجهني

اإلرهاب الرخيص
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تغيير الوسائل
البلدان  فارات والِوزارات واملواقع احليوية يف معظم  أدَّى حتصني السِّ
اإلرهابيون  فاهتمَّ  مة،  املنظَّ اإلرهابية  العمليات  تنفيذ  صعوبة  إلى 
هذه  نطاق  خارج  القتلى  من  ممكن  عدد  أكبر  تُوِقع  التي  باخُلطط 
من  قدر  أكبر  وحتقيق  كبير،  إعالمي  إحداث صًدى  بهدف  التدابير؛ 
الرُّعب، واكتساب الشهرة على حساب األرواح البريئة التي تسقط يف 
كلِّ زمان ومكان. ويجري ذلك َوفًقا خُلَططهم القائمة على االختطاف 
اإلرهابي الفردي، أو اإلرهاب العائلي، أو إرهاب العصابات، أو اإلرهاب 
الثأري، أو األطفال االنتحاريني، أو احِليَل املسمومة، أو الذئاب املنفردة، 

أو الهَجمات املتزامنة.
الكبيرة  العمليات  من  اإلرهابية  التنظيمات  أساليُب  تغيَّرت  هنا  ومن 
ط لها بدقة، التي حتتاج إلى موارَد مالية كبيرة، إلى العمليات  التي يُخطَّ
الرخيصة التي تستخدم أدواٍت غيَر مكلفة وسهلة الصنع والتحضير. 
ففي 7 يوليو 2005م ُعثر يف سيارة أحد املشاركني يف تفجيرات لندن 
نات متفجرة من  على قنابَل مصنوعة من زجاجات َمألى باملسامير ومكوِّ
موادَّ منزلية. وأصبحت املتفجراُت من هذا النوع اليسيرة والرخيصة 
الشهر  من   21 يف  ثم  التاريخ.  هذا  بعد  شيوًعا  أكثَر  الصنع  ومحلِّية 
نفسه أحبطت اململكة املتحدة مؤامرةَ تفجير أربع قنابَل يف وسائل النقل 
تستخدمها  رخيصة  بالستيكية  حاويات  يف  متفجرات  بوضع  ُصنعت 
»نيكي  البريطاني  الشابُّ  حاول  2008م  مايو   22 ويف  البيوت.  ربَّاُت 
جن، ثم  ريلي« زرَع متفجرات بدائية يف مطعم بلندن، وُحكم عليه بالسَّ

جن يف أكتوبر 2016م.  مات منتحًرا يف السِّ
»قنبلة  عمليتي  األمن  قوى  أحبطت  األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف 
إلسقاط  ُمخفقة؛  تفجير  محاولتي  يف  استُخدمت  الداخلية«  املالبس 
طائرتني أمريكيتني؛ األولى يوم عيد امليالد يف 2009م، والثانية يف مايو 
2012م. ويف العاصمة الدمناركية كوبنهاجن حاول »لور دوكاييف« يف 
10 سبتمبر 2010م تفجيَر قنبلة بدائية الصنع يف فندق »جورجنسن«. 
ويف يناير من عام 2015م وقع هجوٌم على سوق سوبر ماركت »كوشر« 
)حالل( يف باريس، خلَّف أربعة قتلى. ويف 26 فبراير 2016م طعنت فتاةٌ 
داعشية تبلغ من العمر 15 عاًما ضابط شرطة يف هانوفر بأملانيا. وكلُّ 

هذه الهجمات اإلرهابية كانت بأسلحة خفيفة وبدائية الصنع.

ردود األفعال
التنظيمات اإلرهابية، وقد  التحوَُّل يف وسائل  العالم هذا  أدركت دوُل 
قال الرئيُس األمريكي السابق باراك أوباما يف خطاب له يف عام 2015م 
املاضية  القليلة  السنوات  »على مدار  ولي:  والدَّ اإلرهاب احمللِّي  بشأن 
أفضَل يف  أصبحنا  ألننا  مرحلة جديدة؛  إلى  اإلرهابي  التهديُد  ر  تطوَّ
دة األوجه مثل عملية 11 سبتمبر 2001م.  دة واملتعدِّ منع الهَجمات املعقَّ
ل اإلرهابيون إلى أعمال عنف أقل تعقيًدا، مثل عمليات إطالق  فقد حتوَّ

ا يف مجتمعنا«. النار اجلماعية الشائعة جّدً

ويف العام نفسه قال مديُر مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي: 
دة  بالهَجمات املتعدِّ ا  القاعدة القدمي الذي كان مهتّمً »إنه ليس تنظيم 
خضعوا  نشطاء  ذها  ينفِّ طويلة،  ة  مدَّ منذ  لها  ط  واملخطَّ اجلوانب، 
َي، لكن تنظيم القاعدة القدمي  للفحص بعناية. ما زلنا نواجه هذا التحدِّ
ا نراه اليوم. وكذلك تنظيم داعش يفكر بطريقة  كان مختلًفا متاًما عمَّ

مختلفة متاًما«.
يه »عملية االستنزاف«  وقد تباهى تنظيُم القاعدة اإلرهابي بأن ما يسمِّ
ذها مستهدًفا بها بعَض البلدان، هي عمليٌة رخيصٌة وسهلة،  التي ينفِّ
جوال  هاتَفي  سوى  يتطلَّب  ال  اإلرهابية  الهجمات  من  النوع  فهذا 
األخرى.  اليسيرة  واملصروفات  والنقل  الشحن  إلى  إضافة  وطابعتني، 
هذه  على  ستكون  املستقبلية  الهَجمات  أن  اإلرهابي  التنظيم  وكشف 

الشاكلة »أصغر حجًما، وأكثر تكراًرا«.

تكاليف اإلرهاب
إذا سلَّمنا أن تكِلفة العملية اإلرهابية الفردية ال تزيد على 150 دوالًرا، 
التي جرت  11 سبتمبر  عملية  فإن  العاملية،  الرسميَّة  للتقديرات  َوفًقا 
على التراب األمريكي لم تزد ُكلفتها على 500 ألف دوالر، ولكن جنَم 
عنها خسائُر فادحة، فقد أدَّت إلى قتل ما يقرب من 3000 شخص، 
رت بنحو 3.3  وإصابة أكثر من 6000، أما اخلسائُر االقتصادية فُقدِّ
 2004 تريليون دوالر »اخلسائر املباشرة وغير املباشرة«. وبني عامي 
و2016م خسرت الدوُل األعضاء يف االحتاد األوروبي البالغ عددها 28 
دولة، قرابة 180 مليار يورو من إجمالي ناجتها احمللِّي بسبب الهَجمات 

اإلرهابية الرخيصة. 
التأثُّر  قيمة  أن  إلى  ولية   الدَّ التقارير  َوفَق  اإلحصاءات  وتشير 
االقتصادي العاملي باإلرهاب بلغت 33 مليار دوالر عام 2018م، يف حني 
بلغت 54 مليار دوالر عام 2017م، بنسبة انخفاض قدُرها 38%. وقد 
رت بـ 111 مليار دوالر.  بلغت اخلسائر ذروتها يف عام 2014م بكلفة ُقدِّ
بينما بلغت اخلسائر يف عام 2015م 94 مليار دوالر، ويف عام 2016م 

بلغت 92 مليار دوالر. 
وهذه التقديراُت متحفِّظة، إذ إن آثار اإلرهاب اقتصادّيًا طويلة األجل، 
للعائد السياحي، ونشاطات األعمال، واإلنتاج، واالستثمار،  من نقٍص 
والَوَفيات،  اإلرهاب،  محاربة  وتكاليف  باألمن،  املرتبطة  والتكاليف 
وال  اإلجمالي.  احمللِّي  الناجت  وخسائر  املمتلكات،  وتدمير  واإلصابات، 
سيما أن اإلستراتيجيات واخُلطط التي اتبعها اإلرهابيون يف املواجهات 
املرتفع.  والعائد  املنخفضة  التكِلفة  بني  ما  جمعت  قد  الداخلية، 
فاإلرهاب ينشر الرعب، ويستهدف الشخصيات املهمة من مسؤولني، 
ن يؤدِّي قتلهم  ضبَّاط، رجال أعمال، مشاهير، كما يستهدف العامة، ممَّ
تفجير  إلى  اإلرهابي  يسعى  حيث  عر،  الذُّ من  مستًوى  أعلى  بثِّ  إلى 
القنابَل يف األماكن املزدحمة، فيقتل األبرياء الُعْزل من البشر بأرخص 
ر قطاًرا بأرخص مواد  وسيلة، بقنبلة رمبا صنعها يف بيته وبيده، أو يفجِّ
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التفجير، حتى املستشفيات واملدارس لم تسلَم من أذاهم؛ طلًبا إلحداث 
صًدى ضخم يستجلب املتابعات اإلعالمية غير املنضبطة.

حرب تحت الضغوط
اإلرهاب طريٌق إلى اإلثراء غير املشروع، يحفزه اجلشع واالبتزاز، دون 
الوقت  ويف  الضحايا!  وأشالء  الدمار  وأنقاض  الدماء  بسفك  مباالة 
وال  منها،  للبشرية  مفرَّ  ال  اإلرهاب  على  احلرُب  فيه  أضحت  الذي 
املباشرة،  وأعماله  اإلرهاب  رة من  املتضرِّ الدوِل  غًنى عنها، وال سيَّما 
اء الضغوط الداخلية املنادية بضرورة استئصال  تعاني هذه الدول جرَّ
اإلرهاب، والعَقبات التي تعترض طريقها، ومنها القيود القانونية املكبِّلة 
ولي أيًضا الذي يصرُّ  لها، ليس القانوَن احمللِّي فحسب؛ بل القانون الدَّ
يات ومراعاة حقوق اإلنسان، يف التعامل مع  على ضرورة احترام احلرِّ
متطرفني إرهابيني فَقدوا إنسانيَّتهم قبل فقد ضمائرهم، ولم يُعد لهم 

حدوٌد وال قواننُي يقيمون لها وزًنا! 

تستخدم  وجهاٍت  ومنظماٍت  دواًل  هناك  أن  ا  حّقً الغريبة  املفارقة  وإن 
حلقوق  انتهاكات  بارتكاب  أخرى  دول  باتهام  اعًة؛  فزَّ اإلنسان  حقوَق 
يات يف أثناء مكافحتها للتطرف واإلرهاب، وهذا  اإلنسان، أو وأٍد للحرِّ
إلى حدٍّ ما غير حقيقي، وال يُراعي الواقع الذي يشهد أن اإلرهاب هو 

االنتهاك األكبر حلقوق اإلنسان، ولكرامته وحريته.

مصادر التمويل
ه ضَرباتها بسهولة  ل يف األعمال اإلرهابية الرخيصة، التي توجِّ إن املتأمِّ
مت يف إجراءاتها  وبأقلِّ األثمان، يف أيِّ ُرقعة من دول العالم مهما تقدَّ

للحياة  األخطر  التهديد  هم  اإلرهابيني  أن  الشكُّ  يخاجله  ال  األمنية، 
واحلضارة، وهم يكشفون عن عدم استعدادهم إلخضاع وجهات نظرهم 
الختبارات فكرية عادلة، وال غرابَة يف ذلك؛ فقد دلَّت القراءات البحثية 
دة التحليل أن معظم هذه العمليات التي تفاقمت حديًثا، هي نتاج  متعدِّ
ت مع املـُهوَّسني بزيف  مة وحتالفها املؤقَّ انتشار عصابات اجلرمية املنظَّ
احلكم، والتواصل احلثيث بني الفريقني لتنسيق ممارساتهم اإلجرامية. 
فضاًل عن تدخل قوى الشرِّ من بعض الدول التي تتقن توظيَف اآلخرين 
الواهية،  طاتها  ومخطَّ اخلبيثة،  مآربها  بعض  لتنفيذ  بالوكالة؛  للحرب 
ات أخرى.  ِملفَّ الضغوط عند مفاوضتها على  لزيادِة  ما  اٍت  ِملفَّ بإثارة 

وهذا يقودنا إلى ذكر أبرز مصادر متويل اإلرهابيني وهي:

املصالح  	 تبادل  على  قائم  حتالٌف  وهو  املصلحي:  التحالف 
للحدود،  العابرة  مة  املنظَّ اجلرمية  جماعات  بني  واخِلْدمات 
دة،  واجلماعات اإلرهابية؛ لتحقيق أهدافهما يف سياق ظروف محدَّ
رون( أو  وغالًبا ما يعتمد هذا التحالف على من يُطلَق عليهم )امليسِّ
)الوسطاء الكبار(، الذين لديهم القدرةُ على الوصول إلى الشبكات 
أن  وميكن  اإلرهابية،  الشبكات  وبني  بينها  ط  والتوسُّ اإلجرامية 
رات  ار باملخدِّ تقوم املنظمات اإلرهابية دون وسيط بعمليات االجتِّ
طرق  تأمني  أو  املوارد،  توفير  بغرض  الِفدية؛  مقابل  واخلطف 

التهريب مبقابل مادِّي.

التمويـل الـدارج: وهـو دعـٌم مالـي أو ِخْدمـي »لوجسـتي« أّيًا كان  	
ذي العمليات اإلرهابية،  م ملنفِّ ي له؛ يُقدَّ نوعه، أو طريقته، أو املغذِّ
وواضعـي اخُلطـط، أو املسـاعدين لهـم واملسـاندين. ويشـمل ذلـك 
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حتصيـلَ األمـوال مـن املصـادر الشـرعية عـن قصـد أو دون قصـد؛ 
عـات األفـراد، أو الـدول، أو الِكيانـات التجاريـة. أو حتصيلَهـا  كتبرُّ
مـن املصـادر غير الشـرعية؛ كأمـوال االبتزاز واجلرائم، أو األموال 
ة مـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف املناطـق التـي تعانـي  املسـتَمدَّ
املنظمـات  هـذه  سـيطرة  حتـت  تقـع  أو  القانـون،  سـيادة  َضعـَف 
وسـرقة  املتاحـف،  ونهـب  باآلثـار،  ـار  االجتِّ مـن  أو  اإلرهابيـة، 
ـار بالبَشـر،  وليـة، أو االجتِّ احملفوظـات، وتهريبهـا عبـر احلـدود الدَّ
ار  ُـكوس )اجِلزية( على التجَّ أو التهريـب بجميـع أنواعـه، وفرض املـ

مقابـل حمايتهـم.

يات كبيرة  تحدِّ
فرضت تكتيكاُت اإلرهاب الرخيص التي اتبعتها التنظيماُت اإلرهابية 
العمل  على مؤسسات محاربة متويل اإلرهاب، وعلى رأسها مجموعُة 
)التمويل  أسَموه  ما  ملواجهة  كبيًرا؛  جديًدا  ًيا  حتدِّ »فاتف«،  املالي 
الصغير(. ففي حني طوَّرت مؤسساُت إنفاذ القانون واملؤسسات املالية 
أساليب الكشف يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على نطاق 
ةٌ  ُمَعدَّ ذلك  لتحقيق  العمليَة  واإلجراءاِت  اللوائَح  أن  عن  فضاًل  واسع، 
إلحباط تدفقات املبالغ الكبيرة إلى املنظمات اإلرهابية املعروفة، دون 

املبالغ الصغيرة.
ر  َّا كانت املصارُف مطالبًة بكشف املعامالت غير املشروعة التي تتنكَّ وملـ
يف صورة نشاط مالي مشروع حتى ولو كانت صغيرة، ويف ظلِّ الكثرة 
الكاثرة من املعامالت التي تعاجلها املصارُف يومّيًا بسرعة فائقة، فإن 
األمر يشبه البحث عن إبرة يف َكومة قشٍّ عمالقة، بحسب قول خبراء 

مكافحة متويل اإلرهاب. 
وقد أورَدت مجموعة العمل املالي كثيًرا من األمثلة الشائعة لوسائل متويل 
البطاقات  مثل:  الظاهر،  تبدو طبيعية يف  نطاق صغير  اإلرهاب على 
املسبقة الدفع، وسحب قروض الطالب أو القروض الشخصية دون نيَّة 
رة(. فعلى الرغم من صعوبة  اة )املشفَّ السداد، واستغالل الُعمالت املـُعمَّ

برامُج  تعمل  إذ  يبقى كشفها غيَر مستحيل؛  املعامالت،  اكتشاف هذه 
لوضع عالمة  ة  املـَُعدَّ القواعد  تسهيل  املعامالت احلديثة على  مراقبة 
على املعامالت املشبوهه، بناًء على عوامل خَطر معينة، مثل التغييرات 
يف تكرار املعامالت، أو احلجم، وإن كان النشاط نفُسه يبدو مشروًعا. 
حتويالت  يف  املفاجئة  الزيادةُ  تكون  قد  املثال:  سبيل  على  ذلك  ومن 
ة، ولكنها قد تشير إلى  )eBay(  الصغيرة إلى حساب مصريف غيَر ضارَّ

شيء أكثر خطًرا، ويستحقُّ نظرة فاحصة. يف مثل هذه احلاالت ينطوي 
األمواُل،  تذهب  أين  إلى  النظر  على  املشروعة  غير  املعامالت  كشُف 
على  يجب  السليم،  الوجه  على  بذلك  وللقيام  أتت.  أين  من  وليس 
املؤسسات املالية بناءُ ِملفِّ تعريف شامل ملخاطر العمالء، يحتوي على 
بيانات عالية اجلودة لكلِّ فرد مع عادات اإلنفاق اخلاصة به، وكذلك 
بني. وقد أصبحت محاربُة متويل اإلرهاب تفرض العناية  ألقاربه واملقرَّ

باحلسابات الفردية، دون االقتصار على حجم املعامالت.

الصة القول
ُ

خ
املسمومة،  احِليَل  أبرزها  بوسائَل شتَّى؛  ق  يتحقَّ الرخيص  اإلرهاَب  إن 
منفرًدا،  اإلرهابي  قيام  على  تعتمد  وجميعها  املنفردة،  والذئاب 
ة،  املارَّ بها  يدَعس  كانت سيارة  التكِلفة؛ سواءٌ  قليلة  باستخدام وسائَل 
بُدائية  قنبلة  أو  قتل عشوائي،  عملية  يستعملها يف  أسلحة خفيفة  أو 
أو  االجتماعية،  واملؤسسات  املدنيني  عات  على جتمُّ بها  يقذف  الصنع 
مة  ره يف مكان عامٍّ مزدحم. أو باستخدام عمليات منظَّ حزام ناسف يفجِّ

ل بها حركة الُقُطر، أو عمليات اختطاف طائرات.  يعطِّ
التكاليف  أمام  شيًئا  تساوي  ال  الرخيصة  العمليات  هذه  جميع  وإن 
الواقع صفرية  والنتيجة يف  عليها!  املترتِّبة  االقتصادية  واآلثار  ية  املادِّ
ولم  اجلامحة،  اخليالية  أحالمهم  من  شيًئا  اإلرهابيون  ق  يحقِّ لم  إذ 
عن  فضاًل  العمليات،  هذه  بسبب  الصحيح؛  طريقها  التنميُة يف  تَِسر 
ديننا  متها  مقدِّ ويف  السماوية،  األديان  كلُّ  صانتها  التي  األنفس  قتل 

اإلسالمي احلنيف. 
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ة األوروبيـة إلـى أن قرابـة 75% مـن الهَجمات بني عامـي 1994 و2013م  خَلَصـت الدراسـاُت املعنيـة بالهَجمـات اإلرهابيـة يف القـارَّ
ر بأقـلَّ مـن عَشـرة آالف دوالر. وبعـد انهيـار تنظيـم داعـش اإلرهابـي يف عـام 2017م، أُثيـرت مخـاوُف شـديدة  حظيـت بتمويـل يُقـدَّ
ق األموال يصُعب اكتشـافها أكثر من أي وقت  مـن أن هـذا النـوَع مـن التهديـد )اإلرهـاب الرخيـص( آخـٌذ يف الزيـادة، وأن حركـة تدفُّ
مضـى. وممـا يزيـد األمـر سـوًءا أن عـدًدا مـن الـدول املدَرجـة يف قائمة املراقبة التابعة ملجموعة العمـل املالي »فاتف« ومنها اململكة 

املغربيـة، تفتقـر إلـى إطـاٍر شـامل للتعامل مع هـذا التهديد.

 د. سليم فرار

ية الحقوق بسيدني، نيو ساوث ويلز، أستراليا.  باحث وأستاذ مساعد في كلِّ

القانون في مواجهة اإلرهاب
عقبات في منع اإلرهاب الرخيص
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تجريم اإلرهاب 
ع عام 1999م،  ولية لتجفيف متويل اإلرهاب املوقَّ مبوجب االتفاقية الدَّ
الدول  جميُع  تلتزم  ولي،  الدَّ األمن  مجلس  قرارات  من  عدد  ومبوجب 
املصروفة يف متويل  املبالغ  عن  النظر  بغضِّ  اإلرهاب،  بتجرمي متويل 
العمليات اإلرهابية. وتلتزم أيًضا مبنع متويل اإلرهاب، وجتميد أموال 
ليه، ومنع األشخاص أو الِكيانات من تقدمي الدعم املالي  اإلرهاب ومموِّ

ملن يسَعون إلى ارتكاب أي أعمال إرهابية. 
تشريع  أنه سيبدأ يف  املغربي  العدل  وزير  أعلن  2020م  ويف سبتمبر 
إلى مكافحة  الرامية  الوطنية  لتكون جزًءا من اجلهود  قواننَي جديدة 
غسل األموال، وال سيَّما ما يتعلَّق بتمويل اإلرهاب. ويف فبراير 2021م 
العمل املالي »فاتف«  أيًضا بتنسيق اجلهود مع مجموعة  د املغرب  تعهَّ
لتعزيز النظام القانوني ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتقنينه؛ 
وافقت  االلتزام  لهذا  وامتثااًل  ولية.  الدَّ العاملية  املعايير  مع  يتَّسَق  كي 
األموال،  غسل  أنواع  بجميع  للتعريف  األولوية  إعطاء  على  احلكومُة 

والتحقيق فيها ومقاضاتها، َوفًقا لألخطار املـُحدقة بالدولة. 
التنفيذ  وجهوُد  جوهرها  يف  املغربية  احلكومة  إستراتيجية  وتعتمد 
احملامني،  مثل:  القانونيني،  باملهنيِّني  االستعانة  على  لها  املصاحبة 
هؤالء  أن  اعتبار  على  ينيني(.  الدِّ )املوثِّقني  والُعدول  العدل،  وُكتَّاب 
ثون لَِبقون، فهم قادرون على رفع درجة الوعي  املهنيِّني القانونيني متحدِّ
ة  بأزمة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومنع حدوثهما، بإحاطتهم التامَّ

مبجريات األمور.
وهذا يثير سؤالني مترابطني:

قضية  يف  وظيفتُها  وما  للقوانني؟  املناسب  النطاُق  ما  األول:  السؤال 
وأن  توجيهية،  القوانني  تكوَن  أن  ينبغي  وهل  الرخيص؟  اإلرهاب 
أو  الرخيص(؟  اإلرهاب  )مثل  التحديد  وجه  على  التهديَد  تستهدف 

تُخفِّف  إذ  فقط؛  والشك  االشتباه  إلى  القوانني  تستنَد  أن  ينبغي  هل 
املعاييَر القانونية الصارمة بغيَة تزويد وكاالت إنفاذ القانون ووكالئها 
لطة التقديرية؛ لتقرير ما  من القطاع اخلاص، بهامٍش عريض من السُّ

يجب النظُر فيه، وما يجب التغاضي عنه؟ 

يعتمَد  أن  املغربي هو: هل يجب  النهج  الذي يطرحه  الثاني  والسؤال 
على  أكثَر  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  تشريعات  تنفيُذ 
وبرامجها  نفسها،  املالية  املؤسسات  على  أو  القانونيني،  املهنيِّني 

الكشفية، واحملاسبني الشرعيني؟

بات
َ

مشكالت وعق
آنًفا؛  املذكورين  النهجني  كال  يف  تتغلغل  وعقبات  مشكالت  هناك  إن 
األموال  غسل  تقنيات  مع  باستمرار  التشريعات  تكييُف  الواجب  فمن 
األصلية  بصيغته  القانون  ألن  رة؛  واملتطوِّ اجلديدة  اإلرهاب  ومكافحة 
القدمية لن يلبَِّي الهدف املنشود. فضاًل عن ذلك، وفيما يتعلَّق باإلرهاب 
الرخيص، كيف ميكننا صياغُة مثل هذا القانون؟ إن لدى أستراليا مثاًل 
والكثير من البلدان األخرى متطلَّبات إبالغ إلزامية عن جميع املعامالت 
املالية التي تزيد على عشرة آالف دوالر أو ما يعادلها، لكنَّ الكثير من 
حاالت اإلرهاب الرخيص تنطوي على مبالَغ أقلَّ بكثير! فمن أين نرُسم 
اخلط الفاصل لتحديد أقلِّ مبلغ ينبغي تتبُّعه؟ واخلطر يكمن يف أن تتبُّع 
ا  ا من املعامالت، ويكون ُمكِلًفا جّدً املبالغ القليلة سيشمل عدًدا كبيًرا جّدً

إلنفاذه، وسيَطول بال شكٍّ كثيًرا من األبرياء. 

وأما النهج القائم على االشتباه، فيعتمد على خبرة املؤسسات املالية، 
يُدَرج  قد  أنه  يف  هنا  املشكلُة  وتكمن  املشبوه.  النشاط  عن  واإلبالغ 
قرار  أو  ِزر،  بَضغطة  املراقبة  وقائمة  السوداء  القائمة  يف  األشخاص 

ل غير منضبط وال دقيق.  محلِّل مالي متعجِّ
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أما ما يتصل بالسؤال الثاني فإن االعتماد على املهنيِّني القانونيني يبدو 
أكثَر انسجاًما مع احترام سيادة القانون واملساءلة القانونية. ومع ذلك 
فهناك شكوٌك حيال ما إذا كان املهنيون القانونيون على قدر من املهارة 
املالية.  املعامالت  آالف  لتصفية  الوقت  من  فسحٌة  ولديهم  واخلبرة، 
ومن ناحية أخرى فإن االعتماد على املؤسسات املالية يخضع للخبرة 
ال  قد  هذا  أن  إال  املالية،  املخالفات  اكتشاف  احتماَل  ويزيد  املالية، 
يتوافق مع أُسس اجلرمية الفعلية، واملهنيُّون القانونيون يف وضع مناسب 
يسمح لهم بتقوميها. والسؤال هنا، كيف تعاملت البلداُن األخرى مع تلك 

القضية، وما أفضُل ممارسة ممكنة؟

شمواًل  األكثر  القانوني  النظام  يعمل  اآلراء،  يف  عامٍّ  توافق  ضوء  يف 
العالم  مستوى  على  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  وفاعلية 
يف اململكة املتحدة ذات التاريخ الطويل يف التعامل مع اإلرهاب قبل 11 
2018م حازت بريطانيا أفضَل تصنيف بني  سبتمبر وبعده. ففي عام 
جميع الدول يف عمليات تقومي مجموعة العمل املالي. وهذا يطبِّق نهًجا 
غير إلزامي قائًما على االشتباه والشك، إذ تُنقل وظائُف التحقيق إلى 
املؤسسات املالية امللزمة بتقدمي التقارير. ومصطلح )االشتباه أو الشك( 
ليس تعريًفا ذاتّيًا، ولكنه يشير عموًما إلى احتمال وجود احلقائق ذات 

د الشعور بالريبة املبهمة ليس كافًيا. الصلة، فمجرَّ

مفاتيح النجاح
وال  الرخيص،  باإلرهاب  خاص  تشريع  أيُّ  املتحدة  اململكة  لدى  ليس 
من  نف  الصِّ هذا  إلى  اإلشارةَ  احلالي  التشريع  يف  بنود  أيُّ  ن  تتضمَّ
م  اإلرهاب، ومبوجب املواد 15 -18 من قانون اإلرهاب عام 2000م، جُترَّ

كلٌّ من األفعال اآلتية:

يها أو تقدميها لغرض اإلرهاب. �� جمع األموال أو تلقِّ
االحتفاظ باألموال أو استخدامها لغرض اإلرهاب. ��
االنخراط يف ترتيبات هادفة إلى توفير األموال ألغراض اإلرهاب. ��
تسهيل غسل أموال اإلرهاب. ��

كلُّ شخص أو مؤسسة خيرية أو منظمة مذنبون بارتكاب هذه اجلرمية؛ 
إذا كانوا »يعرفون« أو »يظنون« أو »لديهم سبب معقول للشك« يف أن 
فضاًل  املبلغ.  ِصَغر  إلى  النظر  دون  اإلرهابيني،  إلى  موجهة  األموال 
عن ذلك، ومبوجب قانون عوائد اجلرمية عام 2002م، يَُعد استخدام 
ممتلكات إجرامية أو حيازتها أو امتالكها جرمية، مبا يشمل أي مبلغ 
غير  أنشطة  يف  الشروع  أجل  من  به  يُحتَفظ  أو  عليه  يُحَصل  مالي 

قانونية، ومن ذلك العمل اإلرهابي. 
يف حني أن املصطلحات »يعرف« و»يظن« و»لديه سبب معقول للشك« 
أن  يجب  مقاضاتهم،  ر  املقرَّ األشخاص  من  قاعدة عريضة  إلى  تشير 
ننبَِّه على أن قوانني مكافحة متويل اإلرهاب املعمول بها يف بريطانيا 
احلسابات،  للسلطات جتميُد  يجوز  إنه  إذ  والشك؛  الظن  على  قائمٌة 
وإبالغ أصحاب املصلحة دون التثبُّت باحلقائق الدامغة؛ َدرًءا للمفاسد. 
والهدف من ذلك محاولة كبح ِجماح أنشطة مموِّلي اإلرهاب أكثر من 

مالحقتهم قضائّيًا أو إثبات اجُلرم عليهم.
إن مفتاح جناح تشريعات اململكة املتحدة يتمثَّل يف السلطة التنفيذية؛ 
فالسلطة التنفيذية هي فريق العمل املعني باستخبارات غسل األموال 
ق عملها مع 40 مؤسسة مالية أو ذات صلة؛ منها:  )JMLIT( التي تنسِّ
م إدارة ستني ألف شركة يف اململكة املتحدة،  هيئة السلوك املالي )تنظِّ
وتضع معاييَر احترازية(، ومنظمة )سيفاس( Cifas ملكافحة االحتيال 
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الِقطاعني  التي متثل منظمات  اإللكتروني )خدمة منع االحتيال  املالي 
العام واخلاص والتطوُّعي، وتشارك أعضاءها باملعلومات عن احملتالني أو 
احملتالني املشتبَه بهم(، والهيئة الوطنية ملنع اجلرائم )وكالة إنفاذ القانون 
الرئيسة ملكافحة اجلرمية التي تهتم باجلرمية املنظمة واخلِطرة(، وإدارة 
اإليرادات واجلمارك امللكية يف اململكة املتحدة، ومكتب مكافحة االحتيال 

اجلسيم، وشرطة مدينة لندن، ودائرة شرطة العاصمة. 
اجلديدة،  واألمناط  املعلومات  تبادل  ألعضائها  اجلهاُت  هذه  وتُتيح 
ويف  تكتيكية.  استخباراتية  معلومات  وتقدمي  الضعف،  مكامن  وكشف 
)محاِسبون  معتَمدون  ماليون  محققون  هناك  العملية،  هذه  ُصلب 
الالزمة  واخلبرة  املهارةُ  لديهم  بالشرطة(  ُملحقون  معتَمدون  مدنيون 
دة. ومبوجب قانون  لتحديد األنشطة املشبوهة يف املعامالت املالية املعقَّ
املالية اجلنائية لعام 2017م، يُخوَّل هؤالء سلطَة التحقيق التي يتمتع بها 

ضباُط الشرطة مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.
ق جناًحا  يبدو أن فريق العمل املعني باستخبارات غسل األموال قد حقَّ
 2016 عامي  فبني  والتحقيق،  االعتقال  الت  معدَّ تتبَّعنا  ما  إذا  باهًرا 
اعتقال،  63 عملية  تنفيذ  الفريُق يف  املثال، جنح  و2017م على سبيل 
وحظر أكثر من ألَفي حساب مشبوه يف سابقة من نوعها. وهذا يتواءم 
إلى  للجنة مكافحة اإلرهاب يف إطار سعيها  العامة  مع اإلستراتيجية 
عدُد  يتطابق  ال  أخرى  ناحية  ومن  اإلرهاب.  متويل  عمليات  تعطيل 
االعتقاالت وكشف احلسابات املشبوهة مع عدد احملاكمات والعقوبات؛ 

إذ يصُعب إثبات اجلرائم يف احملاكم.

القانون التوجيهي 
من اجلدير بالذكر أن الواليات املتحدة وأستراليا اتبعتا نهًجا مشابًها 
األمريكي  الكوجنرس  أقرَّ  2021م  يناير  ففي  املتحدة؛  اململكة  لنهج 
قانوَن تفويض الدفاع الوطني لعام 2020م الذي ينصُّ على إصالحات 
ومكافحة متويل  األموال،  ملكافحة غسل  األمريكية  للتشريعات  شاملة 
ث القانون نظاَم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  اإلرهاب. ويحدِّ

توسيع  وأمناطها، فضاًل عن  الناشئة  املالية  األسواق  ملراعاة  احلالي؛ 
املوارد واألدوات ملواجهة التهديدات. ويشمل هذا تبادل املعلومات بني 
)من  برنامج جتريبي  وهناك  الشركات.  بني  التعاون  وزيادة  الوكاالت، 
ة ثالث سنوات(؛ بهدف زيادة مشاركة املعلومات بني  ر جتِربتُه مدَّ املقرَّ
للمؤسسات  التابعة  والشركات  التابعة،  والشركات  األجنبية  الفروع 

املالية. وليس فيه ذكٌر أو استهداف لقضايا اإلرهاب الرخيص.

على  2020م  عام  يف  النطاق  واسعة  تعديالٌت  أُدرجت  أستراليا  ويف 
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لعام 2006م، والتشريعات 
ذات الصلة؛ لزيادة التعاون بني الوكاالت احلكومية، وإنشاء التزامات 
أكثر صرامة على املصارف واملؤسسات املالية، إضافة إلى متكني قدر 
أكبَر من تبادل املعلومات بني الِقطاعني العام واخلاص؛ لتعزيز قُدرات 
التحقيق. ولكنَّ هذه التعديالت خلت من ذكر قضايا اإلرهاب الرخيص 

على وجه التحديد.

البلدان  يف  الرخيص  اإلرهاب  بشأن  صة  مخصَّ تشريعات  غياب  إن 
األموال  غسل  مكافحة  مجال  يف  ًما  تقدُّ األكثر  القانونية  األُطر  ذات 
ومتويل اإلرهاب، ال يعني بالضرورة أن على اململكة املغربية أن حتذَو 
املجال:  هذا  يف  نفسه  يفرض  الذي  السؤال  فإن  ذلك  ومع  َحذَوها، 
التي  اإلضافية  الفوائُد  وما  التوجيهي ضرورّيًا؟  القانوُن  سيكون  ملاذا 
َوَحدات  تعزيز  يف  واألجدى  األفضل  احلل  يكون  رمبا  يجلبها؟  قد 
حصول  لضمان  باإلرهاب؛  املعنية  العمل  وفرق  املالية،  االستخبارات 
إلى  كاٍف  وصول  على  واملنظمني  املالية  واملؤسسات  اخلاص  القطاع 
التعاون بني  وتيرة  إلى جنب تسريع  الضرورية، جنًبا  املعلومات  جميع 
مع  متسًقا  املغرب  يجعَل  أن  شأنه  من  وهذا  االستخبارات.  َوَحدات 
السؤال  وإن  اقتصادّيًا.  مة  املتقدِّ الدول  من  وغيرها  املتحدة  اململكة 
املـُلحَّ يف نهاية املطاف يستند إلى فكرة التوازن، وما إذا كانت التكاليُف 
رة، وهل هي تدابيُر  اإلضافية إلنفاذ التشريع مناسبة للتهديدات املتصوَّ

لها مالّيًا أو ال؟!  ميكن للدولة حتمُّ
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التي  الرخيصة  واخلفيفة  الصغيرة  األسلحُة  أصبحت 
ل لكثير من اجلماعات  يسُهل الوصول إليها السالَح املفضَّ
حتقيٍق  من  فيها  ملا  العالم؛  أنحاء  جميع  يف  اإلرهابية 
وليني. وزاد األمَر سوًءا  ملآربهم، بتهديٍد السالم واألمن الدَّ
ار غير  ولية يف مجال مكافحة االجتِّ الدَّ ضعُف االستجابة 
املشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة اخلفيفة، إضافة إلى 
واالستيالء  عنها  للكشف  الدوُل  تواجهها  التي  يات  التحدِّ
عليها، فضاًل عن احلدود التي يسُهل اختراقها والتي تتيح 

لإلرهابيني واملجرمني نقَل األسلحة غير املشروعة. 

بالسكاكني  والطعن  بالسيارات  الدعَس  أن  الواضح  ومن 
لتأكيد  َل والرخيص؛  املفضَّ املنظمات اإلرهابية  باتا سالَح 
املنفردة  الذئاب  بواسطة  والترويع،  البقاء  على  قدرتها 
أن  شكَّ  وال  العالم.  دول  يف  واملنتشرة  النائمة  واخلاليا 
ذلك  ومن  املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب  بني  وثيقة  الصلة 
الهَجمات  إذ إن  اُر غير املشروع باألسلحة اخلفيفة.  االجتِّ
األسواق  يف  كبيًرا  تأثيًرا  تؤثَِّر  الرخيصة  اإلرهابية 
ل عقبًة أمام التنمية املستدامة، وخطًرا  االقتصادية، وتشكِّ

على سيادة القانون.

 محمود الحمدان 

 باحث إستراتيجي في مجال محاربة اإلرهاب، األردن.

اإلرهاب المفلس
واألساليب الرخيصة
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خطط وإستراتيجيات
جلأت التنظيماُت اإلرهابية إلى العمليات املنخفضة الُكلفة، بعد تضاُفر 
ولية يف مكافحة اإلرهاب ومتويله، مما أفقد هذه التنظيمات  اجلهود الدَّ
األعمال  منط  تغيِّر  وجعلها  اللوجستية،  وقدراتها  املالية  موارَدها 
اإلرهاب  على  قائمة  وإستراتيجيات  خطط  باتِّباع  لتُعنى  اإلرهابية، 
ة منافَع للتنظيم بأقلِّ تكِلفة ممكنة؛ إذ ال تتجاوز  الرخيص؛ لتحقيقه عدَّ
ُكلفة الهَجمات اإلرهابية الرخيصة بضَع مئات من الدوالرات، أي أكثر 
ة أسابيع.  قلياًل من كلفة استئجار املركبات واملساكن وتغذية النشطاء مدَّ
وهذه الهَجماُت على انخفاض كلفتها، لها آثاٌر شديدة يف نشر اخلوف 
ة،  والرعب بني الناس، واإلضرار باملصالح االقتصادية واخِلْدمات العامَّ
ع فيها، وتقليل عدد اخلسائر  وإنهاك الدول اقتصادّيًا، مع إمكانية التوسُّ
البشرية للتنظيمات واجلماعات اإلرهابية، وسهولة اختراق اإلجراءات 
تنفيذ  يف  التنظيم  طات  مخطَّ وإخفاء  املناطق،  من  عدد  يف  األمنية 
بة، وإرهاق أجهزة األمن واالستخبارات وتشتيتها  دة ومركَّ عمليات معقَّ

بالبحث والتتبُّع.
القائمة  ولية  الدَّ التقليدية  التدابيَر  أن  اإلرهابية  التنظيمات  وتُدرك 
اإلرهاب  من  النوع  هذا  تعطيَل  تستطيع  ال  اإلرهاب  لتمويل  ي  للتصدِّ
اإلرهابية  للهَجمات  التخطيط  ظلِّ  يف  امليزانية،  املنخفض  الرخيص 
القروض  مثل  اكتشافه،  ويصُعب  متاًما  مختلف  منوذج  باستخدام 

الطالبية االحتيالية يف اجلامعات وغيرها.

وسائل وأدوات
بُذلت جهوٌد شتَّى للتمييز بني اجلماعات اإلرهابية وأنواع أنشطتها، ولكن 
كثيرة من اجلماعات  أنواًعا  أن هناك  أن نضَع يف احلسبان  املهمِّ  من 
األمر  يقتصر  أن يشملها جميًعا. وال  واحد  لِصنف  اإلرهابية ال ميكن 
على تنوُّع أهداف اجلماعات املنخرطة يف اإلرهاب، وتبايُن معتقداتها، 
السياسية  السياقات  إن  بل  فحسب؛  ومواردها  أعضائها  واختالف 
حلَمالتها أيًضا مختلفة متباينة. وسنورد فيما يأتي أهمَّ وسائل اجلماعات 

اإلرهابية على اختالفها، يف مجال الهَجمات املنخفضة الُكلفة.  

1( الدعس بالسيارات 
 أحد األمناط التي استخدمها تنظيُم داعش، والتي يصُعب مكافحتها 
دة، ومالحقة اخلاليا اإلرهابية.  على الرغم من اإلجراءات األمنية املشدَّ
بعيد  أحَد  ال  بأنه  التنظيمات  من  رسالة  الهَجمات  من  النوُع  وهذا 
استخدام  إلى  املتطرفون  حتَوّل  أن  بعد  سيَّما  وال  االستهداف،  عن 
املركبات  مثل  عناء،  أيِّ  بال  إليها  الوصول  وميكن  أكثر سهولة  أدوات 
والسيارات. وقد أطلق هذا االعتداء إنذاًرا جديًدا بتأكيد جناح الدعاية 
ْقمية السيبرانية )عبر مواقع النت وشبكات التواصل( لتنظيم داعش  الرَّ
اإلرهابي، يف نشر توجيهاته عن سبُل ارتكاب مذابَح عنيفة باستخدام 
لتحصَد  أوروبا  يف  بالدعس  اإلرهاب  عمليات  وتتواصل  السيارات. 

مزيًدا من األرواح، وكان آخَر محطاتها مدينُة برشلونة اإلسبانية التي 
خلَّفت فيها 14 قتياًل وعشرات اجلرحى.

2( الطعن بالسكاكني 
ني؛ اقتناًعا بالعقيدة الفكرية لتنظيم  ل الذئاب املنفردة استخدام السكِّ تفضِّ
ني املقاتلون يف  داعش اإلرهابي. ويُذكر أن أول من استخدم الذبَح بالسكِّ
بالد الشيشان جتاه اجلنود الروس. ولم يكتفوا بعمليات الذبح العنيفة؛ بل 
لة! وأصبحت هذه  قاموا بتصوير الذبح واملذبوحني، وبثِّه يف أشرطة مسجَّ
ة والسكاكني،  التنظيماُت تضع قواعَد وأصواًل الستخدام األدوات احلادَّ
توضح الطريقَة املـُثلى الستخدامها، واملواضع التي يجب العناية بإصابتها 
هذه  على  األمثلة  ومن  ومواصفاتها.  السكاكني  أنواع  وأفضل  وطعنها، 
الهَجمات: العملية التي أسفرت عن إصابة 83 فرًدا من جهاز األمن العام 
ة، من ِقبَل أعضاٍء مبا  األرُدنِّي بجروح، إثر تعرُّضهم لالعتداء بأدوات حادَّ

ى التيار السلفيَّ اجلهادي. يُسمَّ
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3( إشعال احلرائق
إن الفهم الدقيق خلطر النيران بوصفها سالًحا، واآلثار املترتِّبة على 
الداخلي؛ ألنه يتطلَّب  الفهم، أمران ضروريان لألمن  االستجابة لهذا 
ي لهذا التهديد الناشئ. ومن الظاهر  سياسات وشراكات جديدة للتصدِّ
أن  منها:  أسباب،  ة  لعدَّ لإلرهابيني  اب  جذَّ احلرائق سالح  إشعال  أن 
تخترَق  أن  املمكن  من  وأن  تدريب.  أي  يتطلَّب  يكاد  ال  النار  إشعال 
االستجابة  وجتعل  العسكريَة  الدفاعات  لها  املصاحب  خان  والدُّ النار 
التكتيكية أكثَر صعوبة. وأن صور احلريق تستحوذ على اهتمام الناس 
يف أرجاء األرض، وتزيد من املتابعة اإلعالمية احلثيثة. وأن استخدام 
نوعها،  من  فريدة  يات  نشوء حتدِّ إلى  يؤدِّي  الهَجمات  من  النوع  هذا 

مخالفة للمعهود من األخطار. 

ْقمي 4( اإلرهاب الرَّ
أدوات  امتالك  يف  اإلرهابية  واجلماعات  التنظيمات  معظُم  جنحت 
املعرفة والتقنية الالزمة الختراق العالم االفتراضي، وزيادة عدد املواقع 
طريقة  على  االعتماد  إن  إذ  كلفة؛  بأقل  وأهدافها  لعقائدها  املروِّجة 
لها،  والدعاية  التنظيمات  عن  املعلومات  نشَر  يتيح  الكلفة  منخفضة 
ق املعلومات،  ل ُسبل التواصل مع أعضائها، فضاًل عن إتاحة تدفُّ ويسهِّ

جتنيد  كلفة  وتقليل  املجموعات،  إنشاء  وتسهيل 
وإن  للمشاركة.  حماسية  حوافَز  وإيجاد  األعضاء، 

سيطرة  ويصُعب  للجميع،  متاٌح  املعلومات  تدفَق 
تلك  قدرة  عن  فضاًل  عليه،  األمنية  األجهزة 
اجلماعات على التحايل على املراقبة األمنية، 

وإنشاء مواقَع وحسابات أخرى بسهولة.
وظهر االرتباط بني اإلنترنت واإلرهاب 

بوضوح حديًثا، وال سيَّما عندما جنح تنظيم داعش اإلرهابي يف جتنيد 
عدد كبير من املتطوِّعني يف صفوفه من مختِلف دول العالم. وانتقلت 
إلى  املباشرة  ية  املادِّ املواجهة  من  واإلرهابيني  اإلرهاب  مع  املواجهُة 
حروب  إلى  الواقعية  احلروُب  وحتولت  الطيفية،  الفضائية  املواجهة 
َرْقمية، وأصبح اإلنترنت من أشدِّ األسلحة فتًكا وهدًما إذا ما استُخدم 
ألغراض سيِّئة وحتقيق نيَّات متطرفة خبيثة. وميكن تصنيُف اإلرهاب 
اإللكتروني على أنه نوع من أنواع اجلرائم اإللكترونية إذا ما استُخدم 
استخدام  على  يعتمد  ْقمي  الرَّ فاإلرهاب  إرهابية.  ألغراض  حتقيًقا 
االتصال  وسائل  واستغالل  العصرية،  والتقنية  العلمية  اإلمكانات 
بهم.  الضرر  وإحلاق  اآلخرين،  ترويع  أجل  من  املعلوماتية؛  والشبكات 
ى انتشاُر فيروس احلاسوب "I love you" إلى إتالف معلومات  وقد أدَّ
فيروس  وأشاع  أمريكي،  دوالر  مليارات  عَشرة  بنحو  قيمتها  رت  ُقدِّ
ر  وقدَّ احلاسوب.  أجهزة  من  جهاز  مليون  نصف  ماَر يف  الدَّ "بالستر" 
ولية ملكافحة اإلجرام عبر اإلنترنت كلفَة  مجلس أوروبا يف االتفاقية الدَّ
إصالح األضرار الناجتة عن فيروسات املعلوماتية بنحو 12 مليار دوالر 

أمريكي سنوّيًا.

رة  5( الطائرات املسيَّ
نسبّيًا،  منخفضة  طيَّار"  بال  "طائرات  املسيَّرة  الطائرات  ُكلفة 
ي  واستعمالها ال يتطلَّب كبير تدريب، وهي قادرة على التخفِّ
ادارات(، وغالًبا ما  وعدم الظهور يف أجهزة الرصد )الرَّ
تكون مجهولَة املصدر. كل ذلك يُتيح ملستخدميها فرصَة 
سلعة  ويجعلها  استخدامها،  مسؤولية  من  التملُّص 
ا للذين يودُّون فرَض رؤاهم وتوجهاتهم  مرغوبة جّدً
بأقلِّ الُكلَف، وال يحبِّذون الدخوَل يف صراعات 
لذلك  وبشرّيًا.  مادّيًا  الكلفة  مفتوحة عالية 
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بدأت التنظيماُت اإلرهابية تستخدم الطائرات املسيَّرة، كونها رخيصة 
ومتوافرة جتارّيًا لالستخدامات املشروعة، ولألفعال الَعدائية أيًضا. 

إن استمرار اجلماعات املسلَّحة غير الشرعية يف العمل على حتسني 
املستقبل  يف  أنه  إلى  يشير  استخدامها  وطرق  طيَّار  دون  الطائرات 
القريب ميكن أن تزيَد املخاطر املرتبطة باستخدامها ألغراض إرهابية 
اجليوش  على  مقصوًرا  الطائرات  هذه  استخدام  يُعد  ولم  العالم.  يف 
بعض  على  حصلت  قد  واجلماعات  الدول  من  كثيًرا  إن  بل  وحسب؛ 
أصناف هذه الطائرات الرخيصة التي صارت متاحًة بأحجام مختلفة 
تنظيم  واستخدم  بتسليحها.  اجلهات  بعُض  وقامت  شتَّى،  وألغراض 
داعش هذه الطائرات يف ساحات القتال يف العراق وسوريا، وتستخدم 
اليمن، طائرات مسيَّرة متطورة  دة يف  جماعُة احلوثي اإلرهابية املتمرِّ

ملهاجمة التحالف العربي لدعم الشرعية يف اليمن.

6( اإلرهاب الرياضي
لطاملا كان اإلرهاُب وسيلًة للجماعات املتطرفة جلذب انتباه اجلمهور 
ط اإلرهابيون لهجومهم  احمللِّي واحلكومات والعالم إلى قضيَّتها. ويخطِّ
ق  للحصول على أكبر قدر من املكاسب، ويختارون األهداَف التي حتقِّ
نفسه،  الفعل  يف  ليست  اإلرهابي  العمل  َجدوى  إن  بدقة.  ذلك  لهم 
ولكنها يف ردود الفعل على العمل. وهذا املنطُق هو ما جعل األحداث 
الرياضية كثيًرا ما تكون أهداًفا لإلرهاب؛ ملا يسبِّبه اإلرهاب الرياضي 
من ُذعر يف صفوف آالف املتفرِّجني، وهذا يف نهاية املطاف من أهمِّ 
النوع من اإلرهاب يُحدث فزًعا على  أهداف اإلرهاب وغاياته. وهذا 
أوسع نطاق، ويُقَصد به احلصول على ردِّ فعل مبالَغ فيه من املجتمع 

واحلكومة، وغالًبا ما ينجح يف ذلك. 

7( اإلرهاب املائي
وللنظام  اإلنسان  ة  لصحَّ عظيمة  الريِّ  ومياه  العذبة  املياه  أهمية  إن 
يجعل  مما  والصناعي،  التجاري  االقتصاد  سير  ولسالسة  البيئي، 
شبكات املياه أهداًفا لإلرهاب. وإن ُفَرص اإلرهابيني يف ضرب شبكات 

املياه حقيقية وكبيرة؛ بل إن هذه الفرص ال ميكن أن يكوَن لها أيُّ مناعة 
تقيها من االستهداف. 

ويؤكِّد الواقع أن هناك تاريًخا طوياًل ملثل هذه الهَجمات التي تستهدف 
موادَّ  بإدخال  املياه  تلويث  على  وتعمل  مباشرة،  للمياه  التحتية  البنية 
ة أو عوامل لألمراض، جتعلها غير صاحلة الستعمال. وينتج عن  سامَّ
ذلك ضرٌر كبير يصيب الناَس واألنعام والنبات. غير أن الغموض كبير 
يف مدى أهمية هذه التهديدات اليوم، مقارنًة باألهداف األخرى التي 
قد تتعرَّض لهَجمات إرهابية، أو مدى فاعلية هذه الهَجمات يف الواقع. 
وتشير التحليالت واألدلَّة التاريخية إلى أنه من الصعب إنتاُج خسائَر 
فادحة بسبب مهاجمة شبكات املياه، على الرغم من أنه قد تكون هناك 

بعُض االستثناءات الظاهرة.

8( اإلرهاب الكيماوي
أسلحة  جميع  بني  من  أهمية  األكثر  اخلياَر  الكيماوي  اإلرهاُب  يبدو 
عديدة،  ألسباب  وذلك  اإلرهابيون؛  يستخدمها  التي  الشامل  الدمار 
)ميكن  بسهولة  ومتاحة  نسبّيًا  رخيصة  الكيماوية  العوامل  أن  منها: 
العثور  وكذلك  بيُسر.  واستعمالها  نقلها  وميكن  وتصنيعها(،  سرقتها، 
على املعلومات األساسية والتعليمات بشأن إنشاء عامل كيماوي متاحة 

ة.  على شبكة اإلنترنت بال جهد وال مشقَّ
ذت الطائفة  ومن أمثلة استخدام اإلرهابيني لهذا النوع من اإلرهاب: نفَّ
األعصاب  بغاز  كيماوي  إرهابي  أكبَر هجوم  )أوم شينريكيو(  اليابانية 
 13 مقتل  عن  أسفر  1995م،  عام  طوكيو  )مترو(  قطار  )السارين( يف 
شخًصا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، ولم يكن عدد الضحايا كبيًرا؛ 
كان  ولو  ًفا،  مخفَّ كان  الهجوم  يف  استُخدم  الذي  السارين  غاز  ألن 
أعلى كثافًة حلصد أرواح آالف األشخاص. وميكن أن يكون لإلرهاب 
التهوية  أنظمة  الكيماوية عبر  املوادِّ  بإرسال  ا؛  كبير جّدً أثر  الكيماوي 
والتكييف، يف املترو حتت األرض، ويف املطارات ومراكز التسوق وغيرها 

من األبنية. 
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أماكن محدودة متنع من  وانحسارها اجلغرايف يف  اإلرهابية  التنظيمات  التي قد تطرؤ على قدرات  املتغيرات  يف ظل 
تنفيذ عمليات مؤثرة أو واسعة النطاق، وحفًظا لوجودها على الساحة وبقاء تأثيرها اإلعالمي على األقل يلجأ املتطرفون 
اجلماعية  أو  الفردية  القدرات  املمكن ضمن  اإلرهاب  إلى صنوف  اإلرهابية  وأعمالهم  أنشطتهم  تكييف  إلى  العنيفون 
املتاحة، دون حاجة إلى خبرات كبيرة متميزة، أو إنفاق مالي ضخم. وإن تيسير اإلرهابيني خُلططهم ووسائلهم، واعتماَدهم 
يف  تندرج  أمور  كلُّها  اًنا،  مجَّ اإلنترنت  يف  العريض  جلمهورهم  وإتاحتها  إرشادية  ُكتيِّبات  وإعداد  املتاحة،  املوارد  على 

محاوالتهم تسهيل األعمال اإلرهابية وتعميمها إلحداث أكبر أثر ممكن لها. 

 ميلي كريزيس

 عضٌو مشارك في مختبر ابتكار بحوث االستقطاب والتطرف )PERIL( في الجامعة األمريكية والشبكة العالمية للتطرف.

وسائُل إرهابية رخيصة 
ة

َّ
إرشادات وأدل
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التكلفة المنخفضة
2001م،  عام  سبتمبر  من  احلادي عشر  أحداث  عملية  ُكلفة  تِزد  لم 
أربع مئة  القاعدة اإلرهابي، على ما بني  ذها تنظيم  ها ونفَّ التي أعدَّ
ر  يقدَّ ما  فاي  مك  تيموثي  أنفق  وقد  دوالر.  ألف  مئة  وخمس  ألف 
العملية  يف  استخدمها  التي  قنبلته،  ُصنع  على  دوالر  آالف   5 بنحو 
ر تكِلفة  اإلرهابية يف مدينة أوكالهوما يف أبريل من العام 1995م. وتقدَّ
هَجمات باريس يف نوفمبر من العام 2015م مبا ال يزيد على عشرة 
آالف دوالر. وبينما كانت مؤامراُت تنظيمي القاعدة وداعش مرتبطًة 
مباشرة باملنظمات اإلرهابية، فإن »ماك فاي« هو خير مثال لشخص 
ذ هجومه مع ظهور توظيف اإلنترنت يف األعمال اإلرهابية، وبدل  نفَّ
من  فقط  دوالًرا   16 ثمنه  كتاًبا  اشترى  اإلنترنت  من  احملتوى  تنزيل 
نع.  الصُّ املتفجر محلِّي   )C4 فور  )السي  ث عن  يتحدَّ املكتبات  إحدى 
دون، واملناصرون للجماعات  أما اليوم فيجد األفراُد املتطرفون واملتشدِّ
متنوعة  ومجموعًة  إرشادية  وأدلَّة  موادَّ  معها،  واملتعاطفون  اإلرهابية 
بها،  واإلغراء  لها  الدعاية  مع  التكلفة،  منخفضة  الهجوم  أفكار  من 
ا حتميلها واستعمالها  وهي متاحة يف اإلنترنت مجاًنا، ومن السهل جّدً

وتطبيق ما فيها. 
عاية املتطرفة التي تروِّج خُلطٍط ووسائَل إرهابية  ويعرض هذا املقال للدِّ
هذه  تدوير  واإلرهابيون  املتطرفون  يُعيد  وكيف  منخفضة،  مبيزانية 
اخُلطط والوسائل لتنفيذ أفكارهم املتطرفة. ويناقش خفَض تكاليف 
بواسطة  االتصاالُت  باتت  وكيف  اإلرهابية،  األنشطة  يف  االنخراط 
التكِلفة املالية وسهلة التوظيف والوصول. وعلى كثرة  اإلنترنت قليلَة 
ة املتعلِّقة بهذه املسألة، تُعنى املقالة مبوضوع اإلنترنت  املواضيع املهمَّ
رة والالمركزية االفتراضية نُقلًة  حتديًدا؛ فقد أحدثت التقنيات املشفَّ
ذلك  ى  أدَّ فقد  باإلرهاب  يتصل  ما  أما  االتصاالت.  مجال  نوعيًة يف 
ة  إلى تسهيل الوصول إلى احملتوى التعليمي، وتبادل املعلومات اخلاصَّ
عن طرائق تنفيذ الهَجمات الرخيصة. ولعلَّ الترويج الواسع للُخطط 
رة، والوصوَل السهل إلى هذا  التي تستخدم أسلحًة رخيصة غير متطوِّ

احملتوى، هي عوامُل مقلقٌة جتعل الكشف أمًرا أكثر صعوبة.

الترويج الرخيص
إلرهاب  تروِّج  التي  الوحيدة  املنظمَة  اإلرهابي  داعش  تنظيم  ليس 
الداعمني  من  واسعة  بشبكة  يشتَهر  التنظيم  ولكنَّ  بنفسك«،  »افعلها 
ن تعليماٍت  عبر اإلنترنت من سيِّئي السمعة الذين ينشرون موادَّ تتضمَّ
استخدام  ووسائل  املتفجرات،  ُصنع  طرائق  عن  واضحًة  وإرشادات 
أعمال  من  ذلك  وغير  باملركبات،  الدعس  هَجمات  وتنفيذ  السكاكني، 

اإلرهاب السهلة الرخيصة.  
على  املتوافرة  املجانية  التعليمية  املوادِّ  يف  التَُّخمة  من  الرغم  وعلى 
الرسمي  احملتوى  مقدار  فإن  لداعش،  املوالية  اإللكترونية  ات  امِلنصَّ
الذي يُصدره التنظيم باللغة اإلجنليزية يَُعدُّ قلياًل مقارنة مبا تُصدره 

اجلماعات اإلرهابية األخرى. فقد احتوت خمسُة أعداد فقط على 
محتًوى تعليمي من أعداد مجلة التنظيم الثالثَة عشر التابعة لتنظيم 
مجلة  أعداد  من  عدًدا  عشر  اثنا  احتوى  حني  يف  اإلرهابي،  داعش 
محتًوى  عشر  سبعة  على  اإلرهابي  القاعدة  لتنظيم  التابعة  أخرى 

تعليمي مماثل. 
وجتُدر اإلشارة أيًضا إلى أن اإلرشاداِت الواردةَ يف مجلة تنظيم القاعدة 
داعش  تنظيم  مجلَّة  أما  االستخدام.  يف  وسهلة  شمواًل  أكثَر  كانت 
اإلرهابي فقد أولت الترويَج للهَجمات اخلفيفة باستخدام وسائَل متاحة 
ا. وقد ُوجد أن زيادة هَجمات داعش  بسهولة كاألسلحة، اهتماًما خاّصً
ذات الوسائل اخلفيفة إمنا تُبرز زيادةَ انتشار التنظيم اإلرهابي، هذا 

إضافًة إلى االعتماد على الدعاية الرسمية التي ينهض بها أنصاُره.
الذكريات  من  نَُسٍخ  مبشاركة  النقَص  هذا  داعش  مناصرو  ويعوِّض 
الشباب  حركة  تُصدرها  التي  القاعدة  تنظيم  مجالت  يف  اجلهادية 
ة بهم  وا مجموعًة من اإلرشادات غير رسمية خاصَّ الصومالية. وأعدُّ
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قدمية  ميداني  تدريب  مصادُر  منها  مختلفة،  ومصادر  إرشادات  من 
خاصة باجليش األمريكي. كما أن لتنظيم داعش اإلرهابي دلياًل ضخًما 
ة به يحتوي على أكثر من خمسة  باللغة اإلجنليزية على الشبكات اخلاصَّ
م نصائَح عن استخدام اإلرهاب الرخيص، ويشجع  آالف صفحة، ويقدِّ
باقتباسات  متبوعًة  اليسيرة،  املنزلية  األدوات  استعمال  على  اء  القرَّ
وتعليمات مأخوذة عن مجلة تنظيم القاعدة. وخالًفا لتيموثي ماك فاي 
قنبلته، ميكن  ُصنع  على  يساعده  ورقي  دليل  إلى شراء  اضُطرَّ  الذي 
ا من التعليمات  لألفراد املتطرفني اليوم احلصوُل على مقدار ضخم جّدً

رة.  ات اإلنترنت املشفَّ اإلرشادية عبر ِمنصَّ

إستراتيجيات النشر
كبير  باهتماٍم  التكِلفة  املنخفضة  اإلرهابية  والوسائل  اخُلطط  حظيت 
واملرئية  النصية  تعاليمهم  نشُر  لإلرهابيني  ميكن  فبها  أكبر،  وإقباٍل 
رة  املشفَّ سيَّما  وال  االجتماعي،  التواصل  ات  منصَّ مختِلف  يف  ية  بحرِّ

منها. وتشمل إستراتيجياُت النشر لديهم يف اإلنترنت ما يأتي: 

رة »فيديو«. ▪ مشاركة الكتب اإللكترونية واملقاطع املصوَّ

لة يف ُخالصات وجيزة »رؤوس أقالم« يسُهل  ▪ تلخيص التعليمات املطوَّ
فهمها، وإدراج املوادِّ املطلوبة على شكل »وصفات« ضمن املنشورات. 

ة  ▪ خاصَّ تليجرام  ة  وِمنصَّ ة،  عامَّ تليجرام  ة  ِمنصَّ روابط  مشاركة 
بقنوات لنشر تعليمات عن القنابل والهَجمات. 

مشاركة لقطات شاشة لوصفات صناعة املتفجرات. ▪

طط ُبدائية
ُ

خ
للمتطرفني  تُتيحان  إليه  الوصول  املنشور وسهولة  إن مجانية احملتوى 
هات واألفكار املتطرفة، معلوماٍت عن أفضل طرائق  من مختِلف التوجُّ
مثاًل  اليمينيون  البيض  دون  املتشدِّ ج  روَّ وقد  إرهابية،  هَجمات  تنفيذ 
من  مقتطفة  لإلرهابيني  إرشاداٍت  بهم  ة  اخلاصَّ تليجرام  شبكات  يف 
ًرا لتنظيم داعش  مجلة تنظيم القاعدة اإلرهابي ومقطًعا تعليمّيًا مصوَّ
أهمية  يُبرز  ريب  بال  وهذا  املتفجرات.  إنتاج  يُوضح طريقة  اإلرهابي 
احملتوى املتطرف من مصدره األصلي. وعلى الرغم 
من هذا التداخل يختلُف أسلوب مشاركة املعلومات 
املوالية  تليجرام  ومجتمعات  البيض  دين  املتشدِّ بني 
التنظيم  أنصار  يُنشئ  إذ  اإلرهابي؛  داعش  لتنظيم 
يتبادل  على حني  اإلرشادي،  باحملتوى  تهتم  قنواٍت 
التي  مجموعاتهم  يف  الكتيِّباِت  الِبيض  دون  املتشدِّ
جتارة  ملواقع  املظلم«  »ويب  يف  روابَط  حتتوي  قد 

األسلحة.

الذي  الفكر  أو  النشر  طريقة  عن  النظر  وبغضِّ 
قد  املتطرفني  فإن  األصل،  املصدر  به  يتصُف 
معارضة  متطرفة  مجموعة  تتبع  تعليماٍت  ينشرون 
لهم، وذلك ملعرفة حقيقة الفكر املعارض لهم. ومن 
التي جتريها  املهم مالحظُة اإلضافات والتعديالت 

هذه املجموعات أو األفراد عليها.

لإلرهاب  اإللكترونية  اجلوانب  معاجلُة  تبدو  قد 
وبعيدة  ما،  حدٍّ  إلى  دًة  مجرَّ األمر  بادئ  الرخيص 
أكثَر  تتضح  الصورة  أن  إال  املوضوع؛  ُصلب  عن 
يبنيِّ  الذي  املجاني  احملتوى  هذا  أن  معرفة  عند 
على  اإلرهابيني  ساعد  قد  ما  هجوم  تنفيذ  كيفية 
ومن  قليلة.  غير  مناسبات  يف  توجهاتهم  اختالف 
امللحوظ أن األفراد الذين ليسوا على اتصال مباشر 
اختيار  إلى  مييلون  اإلرهابية  املنظمات  مبراكز 
منخفضة  »وسائُل  أنه  على  الباحثون  يصنِّفه  ما 
واألسلحة  املركبات  مثل  مجاًنا،  ومتاحة  التعقيد، 
ووسائل  املوارد  ُشحِّ  بسبب  وذلك  البارودية،  غير 
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جمع  على  قدرة  من  اإلرهابية  املنظماُت  به  متتاز  ما  ومع  االتصال«. 
يعتمدون  بها  مباشرة  لديهم صلٌة  ليس  ن  املناصرين ممَّ فإن  الثروات 
غالًبا ُخطًطا بُدائية لتنفيذ هَجماتهم، وذلك بسبب عدم قدرتهم على 
ي التدريب املناسب. ويَُعدُّ تنظيم داعش اإلرهابي مثااًل رئيًسا وبارًزا  تلقِّ
أوج  يف  ودخله  أمواله  اإلرهابي  التنظيم  استمدَّ  فقد  اجلانب؛  لهذا 
الضرائب  فرُض  هما:  اثنني  رئيسني  مصدَرين  من  وانتشاره  ازدهاره 
»أغنى  املنهوب؛ مما جعله  النفط  وبيع  املزعومة،  أرض اخلالفة  على 
تنظيم إرهابي على مدار التاريخ«. وقد عرَض التنظيم اإلرهابي أيًضا 
صوًرا لُعمالته املعِدنية يف دعايته الرسمية؛ ترويًجا لالستقالل املادِّي 
لفتة رمزية  الذاتي، ولكنَّ ذلك كان مبنزلة  واكتفائها  املزعومة  لدولته 
ذ أنصار تنظيم  أكثَر من كونها وسيلًة جلمع ثروة حقيقية. ويف املقابل نفَّ
داعش اإلرهابي من خارج أراضيه هَجماٍت رخيصًة مستخدمني أسلحة 
غالبية  أن  إلى  دراسة  خلََصت  وقد  والسيارات.  كالسكاكني  بُدائية 
الهَجمات يف الدول الغربية بني عامي 2014-2019م كانت »ذات ُخطط 

ا« وأحياًنا »دون تكِلفة«. بُدائية« و»رخيصة جّدً

اإلرهابيون المغمورون
من ناحية أخرى بات أنصاُر تنظيم داعش اإلرهابي يف الواليات املتحدة 
ا عن االنخراط يف األنشطة اإلرهابية، وبعُض هذه األنشطة  مثااًل مهّمً
ال َعالقة له بتنفيذ هَجمات يف بلدانهم، مثل محاولة السفر إلى أراضي 
داعش. وقد ذكر تقريٌر صادر عن برنامج جورج واشنطن عن التطرف أن 
غالبية األفراد املشمولني يف الدراسة )من أنصار داعش األمريكيني( قد 
جمعوا األموال بأنفسهم، وليس لديهم شبكُة دعم واسعة، مما يعني أنهم 
وا أيَّ دعم أو مساعدة مالية من اآلخرين، بأي صورة من الصور أو  لم يتلقَّ

طريقة من طرق الدعم، حتى لو كانوا جزًءا من شبكات صغيرة. 
النرويج يف عام  ارتكب هجمات  الذي  بريفيك«  »أندريس  بيان  م  ويقدِّ
تشجيع  طرائق  بشأن  جيدة  رؤيًة  1500 صفحة،  من  واملكوَّن  2011م، 
عن  تفسيرات  تقدميه  إلى  إضافًة  هَجماتهم،  متويل  على  اآلخرين 
مها  األساليب التي جنحت أو لم تنجح معه. على عكس األدلة التي تقدِّ
اجلماعات اإلرهابية التي تقترح وسائَل رخيصة، ميكن احلصول عليها 

املتعاطفني  األشخاَص  »بريفيك«  شجع  فقد  هجمات.  لشن  بسهولة 
منهم  املفلسني  األفراد  كما شجع  األمد،  طويلة  مالية  لعبة  لعب  على 
زيادة عدد بطاقات  يتمتعون بدخٍل مستقر على  الذين ال  املـَدينني  أو 
االئتمان، وجمع التبرعات بني األفراد من ذوي التوجهات املماثلة، حتت 

ستار أنها لغايات خيرية غير عنيفة. 

املالية ملؤيِّدي  املتعلِّقة باالستثمارات  املعلومات  توافر  الرغم من  وعلى 
تنظيم داعش اإلرهابي يف األنشطة املتطرفة العنيفة، لم يجِر فحُص 
يجُدر  ومما  الِبيض.  واإلرهابيني  املتطرفني  بأموال  املتعلِّقة  البيانات 
اإلرهابيني  هَجمات  عن  ثاقبة  رًؤى  مت  قدَّ السابقة  البحوث  أن  ذكره 
ملختِلف  الرسمية  للدعاية  اإلرشادية  باألدلة  ومدى صلتهم  املغمورين، 
التقنية  غيَّرت وسائل  وقد  اإلرهابية.  واملنظمات  املتطرفة  اجلماعات 
واملشاركة  االنخراط  مفاهيَم  رة  املشفَّ والتطبيقات  اإلنترنت  العصرية 
يف دعم اإلرهاب، على ما يتَّضُح من الدعاية املتطرفة غير الرسمية، 
أنهم  يشعرون  الذين  أنفِسهم  املتطرفني  من  الواردة  والتعليقات 
مبشاركتهم املوادَّ اإلرشادية يف اإلنترنت فإنهم ينتمون إلى فكر اجلماعة 
التي ارتَضوها وآمنوا بها. وتُتيح التطبيقات املجانية التي متتاز بقُدرات 
ات الكبيرة احلجم بيُسر وسرعة وسهولَة  التشفير العالية، ومشاركة امللفَّ
ق املعلومات؛ مما يسمح للمتطرفني واإلرهابيني واملتعاطفني معهم  تدفُّ

بالوصول إلى احملتوى التعليمي والعملي وتنزيله مجاًنا.

خاتمة القول
ال  وسهلة  رخيصًة  هَجماٍت  ذون  ينفِّ الذين  العنيفون  املتطرفون  يعتمد 
حتتاج إلى كبير مهارة، على سهولة الوصول والتكاليف املالية اليسيرة؛ 
هذه  تنفيذ  على  يشجعون  الذين  وكذلك  التدريبية.  مهاراتهم  لضعف 
مالي  سلوك  على  دليل  أيَّ  وراءهم  يتركون  ال  هؤالء  فإن  الهَجمات، 
أهمية  ويُبرز  أنشطتهم،  اكتشاف  من صعوبة  يزيد  مشروع، مما  غير 
ماليًة  إجراءات  اتخاُذ  ويجب  جديدة.  اكتشاف  تدابير  استحداث 
التعليمي، وكيف  ملكافحة اإلرهاب، ودراسة مسارات مشاركة احملتوى 

أن املتطرفني يعيدون صياغَة أدلَّة تعليمية من موادَّ سابقة. 
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 د. مصطفى عبد الله 

 باحث أول في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على عمليات حفظ السالم، غانا.

جهود المنظمات
نة للمجتمع املدني،  املكوِّ الِكيانات  تباين املفاهيم لدى  الرغم من  على 
دات  تسعى مجموعاُت املراقبة واملساندة  يف تقدمي املعلومات عن املهدِّ
بتثقيف  وتقوم  غانا،  يف  بالعنف  املقترن  التطرف  ز  تعزِّ التي  املتنامية 
الناس وتدريبهم لرفع مستوى وعيهم مبخاطر التطرف العنيف، وتُسهم 
مبكافحة  املتعلقة  السياسات  حتليل  يف  واملساندة  البحوث  إجراء  يف 
التطرف العنيف هناك. ومن ذلك ما تقدمه شبكة غرب إفريقيا لبناء 
البيانات،  وحتليل  ر،  املبكِّ اإلنذار  مجاالت  يف  مشاركات  من  السالم 
وتقدمي املعلومات االستخباراتية للجهات األمنية ذات الصلة؛ من أجل 
حتقيق االستجابة السريعة. ففي عام 2019م أوضحت جهود اإلنذار 
احلدود  اختراق  املتطرفة  اجلماعات  محاولة  البيانات  وحتليل  ر  املبكِّ

الشمالية الواهنة بني غانا وبوركينا فاسو للدخول إلى غانا، وقد تأكد 
ذلك باعتقال متطرف بوركيني يبلغ من العمر 55 عاًما.

املجتمعات  يف  البحوث  إجراء  املدني  املجتمع  منظمات  تتولى  كذلك 
الضعيفة يف غانا؛ من أجل إدراك القوى الدافعة إلى التطرف. وقد قام 
وتنظيم مجموعة  بإجراء بحوث  التطرف  إفريقيا ملكافحة  مركز غرب 
من حلَقات العمل يف مناطق نيما وماموبي وأشيمان وداماجنو وبولغا. 
والهدف من هذه األنشطة كشف دوافع التطرف من أجل مكافحته ومنعه؛ 
نزاعات  من  حالة   350 على  يربو  ما  الشمالية  اخلمسة  األقاليم  ففي 
الرئاسة التي لم تُعالج، وباتت دوافَع أساسية لألصولية والتطرف العنيف. 
وقد كشفت املقابالت الشخصية أن مكامن الضعف املرتبطة بنزاعات 
قد  السيبراني،  الفضاء  عبر  اجلهاد  ملفهوم  الضعيف  والفهم  الرئاسة، 

حققت اجلهوُد التي بذلتها الشرطُة الغانية يف الِعقد املاضي، بالتعاون مع الوكاالت األمنية واالستخباراتية املتحالفة معها؛ ملنع التطرف العنيف 
ومكافحته نتائَج محدودة، مما أجلأ منظمات املجتمع املدني إلى إكمال جهود وكاالت إنفاذ القانون والوكاالت االستخباراتية. 

يات التي تواجه هذه املنظمات  تتناول هذه املقالُة إسهام منظمات املجتمع املدني يف منع التطرف العنيف ومكافحته يف جمهورية غانا، والتحدِّ
دة. ويظهر للمراقب أن الشكوك وغياب  والوكاالت ذات الَعالقة؛ باستخدام البيانات األساسية والثانوية، واختيار منظمات مجتمع مدني محدَّ
م املنشود يف مكافحة التطرف العنيف ومنع حدوثه، وال بدَّ من  التوافق بني منظمات املجتمع املدني ووكاالت إنفاذ القانون قد أسهم يف بُطء التقدُّ

تعزيز التعاون للوصول إلى الهدف املرجو يف مكافحة التطرف العنيف يف غانا.

 المجتمع المدني
والتطرف في غانا
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أسهمت يف حتول فئة من الشباب املسلمني إلى الغلو واألصولية. ذلك 
إفريقيا  غرب  ومركز  التطرف  ملكافحة  إفريقيا  غرب  شبكة  ه  وجَّ ما 
ملكافحة التطرف إلى وضع برامَج للقضاء على األصولية، وجعلوا جناح 
ا للنجاح يف مكافحة التطرف ومنعه يف غانا.  هذه البرامج مقياًسا مهّمً
وقد أفاد موتارو املدير التنفيذي ملركز غرب إفريقيا ملكافحة التطرف 
ترك  لكنه  داعش؛  إلى  االنضمام  َوْشك  على  كان  األصوليني  أحد  أن 
األصولية بسبب برنامج إسالمي أسبوعي على القناة التلفازية بعنوان 
)اقرأ(، فبعد مشاهدته البرنامج قام بعرض جتِربته وذكر األسباب التي 
رته من األصولية. وقد اعتمد املركز على هذه احلادثة يف معاجلة  حرَّ
حاالت أفراد آخرين، مما أدى إلى عدول 21 منهم عن األصولية بعد أن 

ين للسفر لالنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي. كانوا مستعدِّ
ومن منظمات املجتمع املدني يف غانا التي تعمل يف قضايا األمن والسالم 
ومركز  السالم،  لبناء  إفريقيا  والتطرف شبكة غرب  العنف  ومكافحة 
ولي للتدريب يف  غرب إفريقيا ملكافحة التطرف، ومركز كويف عنان الدَّ
مجال حفظ السالم، ونُُظم املعلومات االستشارية اإلقليمية، ومؤسسة 

األمن والتنمية يف إفريقيا، وجمعية تنمية مجتمعات غانا.

يات عقبات وتحدِّ
األعمال  يف  غانا  يف  املدني  املجتمع  ملنظمات  احليويَّ  األثر  أن  مع 
الرقابية؛ ملنع التطرف ومكافحته، واضح جلي، جند أن اجلهاِت األمنيَة 
تنظر إليها بريبة، وتتعامل معها بتحفُّظ؛ ألنها تُبرز ضعفها وِفقدانها 
املهنية يف احلفاظ على القانون والنظام عموًما. ولذلك ال تفتح اجلهات 
األمنية يف الدولة مجااًل للتعاون مع منظمات املجتمع املدني يف مناقشة 
برامج منع التطرف العنيف ومكافحته وتنفيذها. أما املجتمعات احمللِّية 
لكنَّ  األمنية،  باجلهات  ثقتها  من  أكثَر  املدني  املجتمع  فتثق مبنظمات 
مقابلة جرت مع شبكة غرب إفريقيا ملكافحة التطرف بيَّنت أن بعض 
الضرورية  املعلومات  االنفتاح ومشاركة  دة يف  متردِّ تزال  املجتمعات ال 
ملساعدة منظمات املجتمع املدني يف كشف الدوافع احلقيقية للتطرف 
العنيف. ويُعزى ذلك إلى الشكوك يف بواعث منظمات املجتمع املدني.

بخالف  املدني،  املجتمع  منظمات  تواجهه  ا  مهّمً ًيا  حتدِّ التمويل  ويعدُّ 
ى  تتلقَّ التي  الوطني  التحقيقات  ومكتب  كالشرطة  الدولة  مؤسسات 
متوياًل منتظًما من احلكومة لألنشطة الوقائية. وذلك جعل منظمات 
ومركز  ومكافحته،  التطرف  ملنع  إفريقيا  املدني كشبكة غرب  املجتمع 
التطرف  ملكافحة  إفريقيا  غرب  ومركز  السالم،  لبناء  إفريقيا  غرب 

تعتمد اعتماًدا كبيًرا على التمويل اخلارجي لتنفيذ املشروعات، وذلك 
باملبادرات  ويُِضرُّ  اخلارجي،  التأثير  أو  اخلارجية  الهيمنة  إلى  يؤدي 

احمللِّية ملنع التطرف العنيف ومكافحته.
م من اململكة املتحدة والواليات املتحدة  وعلى الرغم من التمويل املقدَّ
عَجز  ومكافحته،  التطرف  ملنع  إفريقيا  غرب  ملركز  وكندا  األمريكية 
يف  ذلك  أُكِّد  وقد  الرئيسة.  البرامج  أنشطة  تنفيذ  إمتام  عن  املركُز 
أعمال نشرها عام 2015م معهد غرب إفريقيا للمجتمع املدني، تناولت 
استدامَة منظمات املجتمع املدني يف غانا. وقد ذكر التقرير أن كثيًرا 
من املنظمات تعاني نقًصا كبيًرا يف التمويل بسبب األعباء التي أرهقت 
املانحني، وغياب التمويل املتنوع. ومن احملتمل أن يزداد األمر تعقيًدا 
بسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد- 19( فمعظم الدول املانحة يف أوروبا 

انتشر فيها الوباء.
إيجاد  ًيا يف  تواجه حتدِّ املدني  املجتمع  منظمات  فإن  ملا سبق  إضافة 
بة تدريًبا جيًدا، والقادرة على تكوين فرق بحثية  املوارد البشرية املدرَّ
فإن  احلاالت  معظم  العنيف. ويف  التطرف  البحوث يف مجال  إلجراء 
توظيف  دون  املشروعات  لتنفيذ  ص  يُخصَّ املانحني  متويل  من  جزًءا 

لني.  األفراد املؤهَّ

ختام القول 
أهدافها،  أخفقت يف حتقيق  قد  واالستخباراتية  األمنية  الوكاالت  إن 
العنيف  التطرف  منع  يف  كبير  أثٌر  املدني  املجتمع  ملنظمات  وكان 
اإلنذار  مجال  املنظمات يف  تلك  إسهامات  وأبرز  غانا.  ومكافحته يف 
والوقاية،  العمل،  حلَقات  وتنظيم  والبحوث،  البيانات،  وحتليل  ر،  املبكِّ
والتوعية. وجنحت يف حترير أكثر من عشرين من الشباب الغانيني من 
األصولية، ممن كانوا على َوْشك االنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي، 

وغيره من التنظيمات املتطرفة يف العالم. 
املدني؛  املجتمع  منظمات  تعترض  التي  العقبات  كلِّ  من  الرغم  وعلى 
تظل  البشرية،  واملوارد  التمويل  يات  األمنية وحتدِّ ارتياب اجلهات  من 
ومكافحته.  العنيف  التطرف  منع  يف  وأساسيًة  مؤثرًة  املنظمات  هذه 
وليس بوسع اجلهات األمنية العمل يف ُعزلة عنها، فغياب التعاون يف 
املدني  املجتمع  منظمات  من  االستخباراتية  املعلومات  على  احلصول 
إلى  مفتقرًة  التطرف  مبكافحة  املتعلقة  االستجابات  معظم  سيجعل 
األهداف  من  شيًئا  وال حتقق  منتجة،  غيَر  وستصبح  العملي،  االجتاه 

العملية املنشودة. 
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 عبد العزيز أغراز

 باحث أكاديمي باالتصاالت والشبكات المعلوماتية، بكلية العلوم والتقنيات بمراكش، المغرب.

ى إلى فتح جبَهات جديدة  ينَشط اإلرهابيون يف مواقَع مختلفة على شبكة اإلنترنت منذ أواخر التسعينيات، مما أدَّ
ملكافحة اإلرهاب يف العالم االفتراضي، وال سيما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001م. وتَُعدُّ شبكة اإلنترنت 
السطحي َميداًنا ِخصًبا لنشر األفكار اإلرهابية؛ لتوافر آالف املواقع واملنتديات التي تروِّج للفكر اإلرهابي، لكنَّ لهذه 
ية وإخفاء الُهويَّة. إذ إن الكثير من مواقع الشبكة اإلرهابية ووسائل  الشبكة  مخاطَر كبيرة على اإلرهابيني تتعلَّق بالسرِّ
ية  التواصل االجتماعي تراقبها وكاالُت مكافحة اإلرهاب، وغالًبا ما تُغلَق أو تُختَرق، فيلجأ اإلرهابيون إلى التواصل بسرِّ

.»Dark Web« باستخدام شبكة اإلنترنت املظلم

ـــة  الشـبـكــــ
المظلمـــة 
واإلرهـــاب

ايا
ض
ق
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أنواع الشبكات
العالم االفتراضيُّ يشبه جبًل جليدّيًا ضخًما معظمه حتت سطح املاء، 
املفهرسة، وال  السطحي  اإلنترنت  الناس هو شبكة  ُجلُّ  فما يستعمله 
اخلفيَّة  األجزاء  إلى  الوصوُل  اإلنترنت  شبكة  مستخدمي  لكلِّ  ميكن 
تُخفي يف  التي   »Deep Web« العميق  اإلنترنت  باسم شبكة  املعروفة 

ى شبكة اإلنترنت املظلم. ا، تُسمَّ أعماقها محتًوى خاّصً

إليه  يصُل  ما  هو   :»Surface Web« طحي  السَّ اإلنترنت   )1
باستخدام  متاحًة  وتكون  املعتاد،  اليومي  نشاطهم  يف  املستخدمون 
الولوُج  وميكن   ،Bing و   Google مثل:  القياسية  البحث  كات  محرِّ
  Microsoft و   ،Mozilla Firefox مثل:  متصفِّحات  باستخدام  إليها 

.Google Chrome و ، Internet Explorer

2( اإلنترنت العميق »Deep Web«: وهو يتكوَّن من مواقع إلكترونية 
القياسية،  البحث  كات  إليه عبر محرِّ الوصوُل  ر  ويتعذَّ املفهرسة،  غير 
طحي بـ 400 أو 500 مرة. وبعُض املواقع  وحجُمه أكبر من اإلنترنت السَّ
م مجموعًة خِطرة من املنتجات  العميقة هي أسواٌق غير تقليدية، تُقدِّ
املقلَّدة،  لع  والسِّ واألسلحة،  املشروعة،  غير  كالعقاقير  اخِلْدمات؛  أو 
ْقمية،  الرَّ والُعملت  املختَرقة،  والبيانات  املسروقة،  االئتمان  وبطاقات 
رة. ة، وبطاقات الُهويَّة الوطنية وجوازات السفر املزوَّ والبرمجيات الضارَّ

العميق،  اإلنترنت  من  فرع  هو   :»Dark Web« املظلم  اإلنترنت   )3
ويُتيح إنشاء مواقع إلكترونية، ونشَر املعلومات، دون الكشف عن ُهويَّة 
الوصوُل  وال ميكن  البحث،  كات  الفهرسة مبحرِّ أو  موقعه،  أو  الناشر 
من  مجموعاٌت  فيه  ويُستخَدم  العادية.  املتصفِّحات  باستخدام  إليه 
الُعَقد الفردية والترميز القوي حلماية البيانات، وعرقلة تتبُّع النشاط 

ويُستعَمل يف ممارسة  األمن.  وأجهزة  احلكومات  ِقبَل  من  اإللكتروني 
غير  األسلحة  وشراء  رات،  باملخدِّ ار  كاالتِّ القانونية؛  غير  األنشطة 
ف أحياًنا يف بعض  القانونية، والتخطيط للعمليات اإلرهابية، وقد يُوظَّ

األنشطة املشروعة. 
مثل:                ة  ببرامَج خاصَّ املظلم  اإلنترنت  استخداُم شبكة  لألفراد  وميكن 
أداًة  األمريكية  البحرية  البحوث  مختبُر  أنشأه  الذي   TorأوI2P
املستخدمني يف شبكة  تتبُّع  وإن  اإلنترنت.  املخفيِّ يف شبكة  للتواُصل 
اإلنترنت املظلم أصعُب من تتبُّعهم يف شبكة اإلنترنت السطحي، ففي 
معظم احلاالت لن يعرَف زائر موقع onion ُهويَّة املضيف، ولن يعرَف 
السطحي؛  اإلنترنت  ملا يجري يف شبكة  الزائر، خلًفا  ُهويَّة  املضيف 
ار  الزوَّ ُهويَّة  وميكن حتديد  موقع،  أو  بشركة  غالًبا  املواقُع  ترتبط  إذ 
االرتباط،  تعريف  ات  ِملفَّ مثل:  املختلفة،  التتبُّع  بِتقنيَّات  ومراقبتهم 

وتسجيلت احلساب، وعناوين IP، واملوقع اجلغرايف. 

اإلرهاب اإللكتروني
يُعرِّف الدكتور أيسر محمد عطيَّة اإلرهاَب اإللكتروني بأنه: العدواُن أو 
التخويف أو التهديد مادّيًا أو معنوّيًا، الصادر عن الدول أو اجلماعات 
أو األفراد تاه اإلنسان يف دينه، أو نفسه، أو ِعرضه، أو عقله، أو ماله، 
الدفاع األمريكية بأنه:  فته ِوزارةُ  باستخدام الوسائل اإللكترونية. وعرَّ
وينتج  االتصاالت،  ووسائل  احلواسيب  باستخدام  ذ  يُنفَّ إجرامي  عمل 
ان؛  عنه عنٌف وتدمير أو تخويٌف بهدف الضغط على احلكومة أو السكَّ

لتحقيق مطالَب سياسيٍة أو اجتماعية أو فكرية معيَّنة.  
ن شبكُة اإلنترنت املظلم اجلماعاِت اإلرهابيَة من االختباء والتجنيد  متكِّ
على  واحلصول  امليدانية،  واملعلومات  املقترحات  وتبادل  والدعاية، 
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األسلحة املختلفة، وشراء املوادِّ الضرورية للتغذية واحملروقات، وتعبئة 
واستئجار  والبحري،  اجلويِّ  النقل  تذاكر  واقتناء  الة،  النقَّ الهواتف 
والتدريب  التعليم  توفير  إلى  إضافًة  الفنادق،  وحجز  السيارات، 
رة التي توِضُح كيفيَة استعمال  لإلرهابيني اجلُدد؛ بتوظيف املوادِّ املصوَّ
املتطرفة.  األنشطة  من  وغيرها  الناسفة،  العبوات  وإعداد  األسلحة، 
األمريكية  القومي  األمن  وكالُة  اعترضت  2013م  أغسطس  ففي 
رة( بني زعيم القاعدة أمين الظواهري وزعيم  اةَ )املشفَّ االتصاالِت املـُعمَّ

تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ناصر الوحيشي.  

ويف أكتوبر 2013م اعتقل مكتُب التحقيقات الفيدرالي األمريكي مديَر 
املشتبَه  أولبريشت  ويليام  روس  اإللكتروني،  احلرير«  »طريق  موقع 
َرْقميَّة تصل  »بيتكوين«  ُعملت  أيًضا  رات، وصادر  باملخدِّ يف تارته 
2018م صدر تقريٌر  قيمتها تقريًبا إلى 3.6 مليون دوالر. ويف أبريل 
جمعيُة  أجرتها  دراسة  نتائَج  ن  تضمَّ الظلم«  يف  »اإلرهاب  عنوانه 
هنري جاكسون، كشفت ازدياَد استخدام اجلماعات اإلرهابية الشبكَة 
ي اإلرهابيون واملتطرفون امللذات اآلمنة  املظلمة، وأوضحت كيف ينمِّ

مستقبلية،  لهَجمات  للتخطيط  املظلمة؛  الشبكة  يف 
وجمع األموال، وتنيد أعضاء ُجدد. 

ات وتطبيقات ِمنصَّ
لهم  تتيح  محميًَّة  تطبيقاٍت  اإلرهابيون  استخدم 
بثَّ رسائلهم إلى عدٍد غير محدود من األعضاء 

عبر الهاتف احملمول، ومنها:
هذا  أنتج   :Telegram تيليغرام  تطبيق   )1
دوروف  ونيكوالي  بافل  الروسيَّان  األخوان  التطبيَق 
للمستخِدمني،  ة  التامَّ باحلماية  ويتميَّز  2013م،  عام 
من  فقط  أيام  أربعة  وبعد  املظلمة.  بالشبكة  ويربطهم 
سبتمبر   20 يف  القنوات  خلدمة  تيليغرام  تطبيق  إتاحة 
تويتر  لداعش على موقع  ناشطون إعلميون  بدأ  2015م 
ة بالتنظيم، وأطلق فرُع القاعدة  باإلعلن عن القناة اخلاصَّ
ة على تيليغرام يف 25  يف شبه اجلزيرة العربية قناته اخلاصَّ
الليبية  الشريعة  أنصار  جماعُة  أنشأت  ثم  2015م،  سبتمبر 
قناة   700 ُفتحت  2016م  مارس  ويف  التالي.  اليوم  يف  قناتها 
تابعة  واحدة  قناة  أعضاءُ  وازداد  التنظيم،  لهذا  مناِصرة  جديدة 
لداعش يف أسبوع واحد من خمسة آالف عضو إلى أكثر من عشرة 
 آالف. واستخدم هذه القنوات أيًضا تنظيُم القاعدة وجبهة النصرة

وجيش اإلسلم. 
 29 يف  لألنباء  »ناشر«  وكالُة  أطلقت   :Tam Tam تام  ة تام  ِمنصَّ  )2
بعد  الروسية،  تام«  »تام  ة  منصَّ على  لها  رسمية  قناًة  2019م  نوفمبر 
بإنشاء  حذَوها؛  التنظيم  أنصاُر  ليحذَو  تيليغرام،  يف  عليها  التضييق 

ة ذاتها. عَشرات احلسابات على املنصَّ
2019م  سنة  أواخر  منذ  داعش  تنظيُم  اختار   :Hoop تطبيق   )3
املعتادة حلساباته  األسماَء  ة حتمل  قنوات خاصَّ التطبيَق إلنشاء  هذا 
ات التواصل  ة، ويُتيح هذا التطبيق خياراٍت مختلفًة عن بقية منصَّ العامَّ
فات مختلفة وقابلة للتغيير؛  االجتماعي تسمح ملستخدميه بإنشاء معرِّ
لكيل يُعَرف مكان املستخدم، إضافة إلى ِخيار احملادثات احملميَّة التي 
ي خاص باملستخدم.  لُع عليها إال بواسطة َرْقم سرِّ ال ميكن ألحد االطِّ

ي المكافحة والتصدِّ
 )DARPA( داربا  الدفاعية  رة  املتطوِّ البحوث  وكالُة مشروعات  قامت   
ك البحث MEMEX الذي  التابعة لِوزارة الدفاع األمريكية بتطوير محرِّ
يسمُح بفهرسة مواقع شبكة اإلنترنت العميق، وكشف اجلانب اخلفي 
والصَفحات   ،)Tor( اآلمنة  الشبكة  إلى  الولوج  بإتاحة  الشبكة؛  من 

واملواقع غير املفهرسة على الشبكة. 
ويف عام 2014م كشفت تسريبات إدوارد سنودن عن حتقيق يف الترميز 
ى  املصدري يف أحد برامج وكالة األمن القومي األمريكية )NSA( يسمَّ
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Tor تؤخذ بَصمات  XKeyscore أظهر أن أي مستخدم يحاول تنزيل 

ن وكالَة األمن القومي من معرفة ُهويَّة مليني  أصابعه تلقائّيًا، مما ميكِّ
.Tor مستخدمي

وبعد هَجمات نوفمبر 2015م يف باريس، جلأ تنظيُم داعش إلى الشبكة 
ُهويَّات  حلماية  واضحة  محاولة  يف  والدعاية،  األخبار  لنشر  املظلمة 
هذه  وتأتي  القرصنة.  ناشطي  من  محتواه  وحماية  التنظيم  مؤيِّدي 
بعد إزالة مئات املواقع املرتبطة بداعش بحملة ضمن عملية  اخلطوةُ 
)Anonymous( أنونيمس  مجموعُة  أطلقتها  التي   )OpParis( باريس 
فنشر إعلُم داعش روابَط وتوضيحاٍت عن كيفية الوصول إلى املوقع 

اجلديد على الشبكة املظلمة.
لتنظيم  املظلمة  الغرف  اختراق  يف  العراقية  االستخباراُت  وجنحت 
داعش على الشبكة، واإلطاحة بأكثر من 400 إرهابي يف شهري مايو 

ويونيو سنة 2020م.    

ُعمالت اإلرهابيين  
ْقمية، مثل بيتكوين Bitcoin وغيرها؛   يستخدم اإلرهابيون الُعملت الرَّ
رات  للمتفجِّ القانوني  غير  راء  والشِّ األموال،  وجمع  ية،  السرِّ لضمان 
واألسلحة. ويف عام 2014م نُشر يف اإلنترنت مقاٌل عنوانه: »بيتكوين 
وصدقُة اجلهاد« يروِّج الستخدام ُعملت بيتكوين االفتراضية؛ لتسهيل 
الدعم االقتصادي لإلرهابيني، وااللتفاف على النظام املصريف الغربي 
الذي يحدُّ من التبرُّعات بفرض القيود على النظام املالي. ويسرد تقريُر 
تقنية املعلومات واالتصاالت الصادر سنة 2018م، وعنوانه: »استخدام 

ة حاالت جلماعات إرهابية تستخدم  اجلهاديني للُعملة االفتراضية«، عدَّ
ُعملت َرْقميَّة جلمع التبرُّعات وشراء األسلحة. ففي ديسمبر 2017م 
من  شاهناز  لزوبيا  اتهامات  نيويورك  يف  فيدرالية  محكمٌة  وجَهت 
تدعم  أنها  يُزَعم  التي  األموال  املصريف وغسل  باالحتيال  آيلند  لونغ 
القانونية  العائدات غير  85000 دوالر من  أكثَر من  اإلرهاب، وسرقة 
ْقمية وغيرها، إضافًة إلى حتويل األموال  باستخدام ُعملة بيتكوين الرَّ

إلى خارج البلد لدعم تنظيم داعش.

 ختام القول 
إيجابيَّات  من  تخلو  ال  مخاطرها  من  الرغم  على  املظلمة  الشبكة  إن 
ومنافع، فالعديُد من املؤسسات اإلخبارية تستخدمها حلماية املصادر 
الرأي، وسهولة االرتباط والوصول  التعبير عن  ية  ية، وتوفير حرِّ السرِّ
الصحفيني  من  كثيٌر  ويجد  اخلصوصيَّة.  ومراعاة  املعلومات،  إلى 
يف  آمًنا  ملًذا  الدميقراطية  وناشطي  املدنية  احلقوق  عن  واملدافعني 
جن، وإن أول من استخدم  شبكة  الشبكة املظلمة؛ َدرًءا للرقابة أو السَّ

ون. Tor ليسوا إرهابيني أو مجرمني بل منشقُّ

وهـي   )SecureDrop( دروب  سـكيور  مـن  جـزًءا   Tor برنامـج  ويَُعـدُّ 
اإلعلميـة  واملؤسسـات  الصحفيـني  تسـاعد  املصـدر  مفتوحـة  ـة  منصَّ
ـي املـوادِّ اإلعلميـة وإرسـالها؛ كاألخبـار واملقاطـع  واإلخباريـة علـى تلقِّ
ية، مـع احلفـاظ  تـامٍّ وسـرِّ رة )فيديـو(، والصـور العاديـة، بأمـان  املصـوَّ
ل عـدٌد كبيـر مـن املواطنـني مسـتخدمي  علـى جهالـة املرسـل. وقـد حتـوَّ
إلـى تطبيقـات املراسـلة احملميَّـة؛ للمحافظـة علـى  الهواتـف احملمولـة 

ومراسـلتهم.  معلوماتهـم  وحمايـة  خصوصيتهـم، 
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 د. محمد يزيد بن ذو قبلي 
املشارك  املؤسُس  غيتس  بيل  ر  حذَّ 2017م  عام  يف 
ملايكروسوفت، الذي أنفق املليارات يف أعمال خيرية، من 
أن اإلرهاب البيولوجي ميكن أن يقتل 30 مليون إنسان يف 
السنة. وقال: »إن اجلائحة املقبلة قد تنشأ على »شاشة« 
الهندسة  استخدام  يف  يكمن  إرهابي،  بدافع  احلاسوب 
الوراثية؛ إليجاد نسخة اصطناعية من ُجرثومة »فيروس« 

اجُلَدري، أو ساللة ُمعدية وفتَّاكة من »اإلنفلونزا««.

  )ILMA( ولي والشؤون البحرية  خبير في مكافحة اإلرهاب، َوحدة بحوث القانون الدَّ
ولية في ماليزيا.    بالجامعة اإلسالمية الدَّ

مخاطره وسُبل التصدي له

اإلرهاب البيولوجي
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اإلرهاب البيولوجي ومكافحته
املـُعدية  العوامل  »استخدام  بأنه:  البيولوجي«  »اإلرهاب  ف  يُعرَّ
أسلحًة  ة  الضارَّ الكيميائية  أو  البيولوجية  املواد  من  غيرها  أو 
ظهور  احتمال  بقدر  حقيقّيًا  أصبح  التهديد  إن  لإلرهاب«. 
أفراد وجماعات، فضاًل  اإلرهابيني من  ولدى  جائحة جديدة. 
عن املجرمني، قدرةٌ على استخدام العوامل البيولوجية إلحلاق 
م السريع يف  دة. ثم إن التقدُّ الضرر باملجتمع أو بأهداف محدَّ
ى إلى أن يكوَن احتمال إساءة  علم األحياء التركيبي احلديث أدَّ
ا.  استخدام هذه القدرة يف صنع سالح بيولوجي خِطٍر وارًدا جّدً
تُودَي  أن  البيولوجية  للحوادث  املترابط ميكن  اليوم  ويف عالم 
ل السفر  بحياة املاليني، وُتدث اضطراًبا وقلًقا كبيرين، وتعطِّ
اخلطوات  اتخاذ  عدم  فإن  هنا  ومن  واالقتصاد.  والتجارة 
البيولوجي  الكشف  عمليات  ملنع  املناسب  والتنسيق  الالزمة 

ليس باخِليار الصائب.
ر بيل غيتس من أنه »سيكون من السهل نسبّيًا إنشاء  وقد حذَّ
ساللة إنفلونزا جديدة«، وذلك اعتماًدا على اجلمع بني نسخة 
النووية  وبخالف احلرب  تقتل بسرعة.  وأخرى  تنتشر بسرعة 
د إطالقه؛ لذا يجب  فإن مرًضا كهذا لن يتوقَف عن القتل مبجرَّ
على جميع الدول أن تضع مًعا إطاًرا شاماًل للدفاع البيولوجي 

واألمن البيولوجي ملواجهة هذا اخلطر الكبير. 
ويُستخَدم مصطلح »الدفاع البيولوجي« على نطاٍق واسع إلدراج 
ن أسلحة بيولوجية، ومنعه  خطٍط ووسائَل لتحديد هجوم يتضمَّ

اإلستراتيجي،  التخطيَط  التدابيُر  هذه  وتشمل  ومكافحته. 
من  واحلدَّ  ومراقبتها،  التهديدات  وكشف  احليوي،  والرصَد 
األسلحة البيولوجية، وعدم انتشارها، ومكافحة اإلرهاب، وزيادة 
السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي، فضاًل عن تطوير تدابيَر 
ة فاعلة )MCM(، والتخطيط واالستعداد الطبِّيَّني،  طبِّية مضادَّ
وأنشطة االستجابة املناسبة واإلنعاش. وعلى هذا، فإن التعريف 
البيولوجي يتجاوز حدَّ أن يكون مصطلًحا عسكرّيًا، أو استجابة 

طارئة فحسب.
مناسبة  وميزانية  اعتمادات  تخصيُص  الضروري  ومن 
املثال:  سبيل  على  ُمجدًيا.  ناجًحا  استخداًما  واستخدامها 
الهَجمات  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة  صت  خصَّ
اإلرهابية يف سبتمبر عام 2001م نحو 80 ملياًرا إلى مئة مليار 
عام  من  يوليو  ويف  البيولوجية.  األسلحة  خطر  ملواجهة  دوالر 
رع  الدِّ »مشروع  بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  ع  وقَّ 2004م 
احلديثة.  البيولوجي  الدفاع  صناعة  نشأت  ومنه  البيولوجي«، 
باألسلحة  املتصلة  لألنشطة  املتحدة  الواليات  متويل  ويهتم 
البيولوجية أساًسا بالبحوث املتعلِّقة باألدوية واقتنائها، وتخزين 
وكشفها،  البيولوجية  العوامل  مراقبة  وزيادة  الوقائية،  ات  املعدَّ

ب الدولة واملستشفيات. إلى جانب تسني تأهُّ
البيولوجي؛  للدفاع  إلى خطة وطنية شاملة  أيًضا  ة حاجٌة  وثمَّ
فهي ضروريٌة ملكافحة األمراض البيولوجية، سواءٌ أكانت ناجتًة 
ي الطبيعي لألمراض، أم احلوادث التي تنطوي على  عن التفشِّ
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آثار مَرضية عالية، أم أعمال اإلرهابيني، أم اجلهات املؤثِّرة يف الدولة. 
وللحماية من التهديدات البيولوجية ينبغي للوكاالت احلكومية وغيرها 
د. وبتنسيق البرامج  من أصحاب املصلحة التزاُم نهج إستراتيجي موحَّ
واإلجراءات وامليزانيات، ميكن للحكومات أن تخطط تخطيًطا أفضل 
ومتنَعها  لها،  وتستعدَّ  تتوقَعها  وأن  احلوادث،  أو  البيولوجية  للهَجمات 

ى لها، وأن تتعافى منها أيًضا. وتتصدَّ

الخطة الوطنية للدفاع البيولوجي

1( هيكل واضح وإطار قانوني:
َد اخلطُة الوطنية للدفاع البيولوجي هيكاًل واضًحا للتعاون  يجب أن ُتدِّ
أن  أيًضا  ويجب  ومتكاملة،  فاعلًة  اجلهود  لتكون جميُع  الوكاالت؛  بني 
تكون مقاصد كلِّ وكالة ووزارة وإدارة ومؤسسة ونطاق عملها وواجباتها 
وتقليل  املسؤوليات،  تداخل  دون  للحيلولة  بدقة؛  دًة  محدَّ ومسؤولياتها 
الوقت  ويف  مناسب.  قانوني  إطار  وضع  ينبغي  هذا  وعلى  الُكلَف. 
احلاضر ليس هناك خطة َدولية شاملة وُمجدية، أو وكالة رائدة َمعنية 
بتنسيق الردِّ يف حال وقوع هجوم إرهابي محتمل ينطوي على أسلحة 

كيميائية أو بيولوجية.

2( الوقاية واملنع:
مختبرات  حيازةَ  واملقاتلة  اإلرهابية  اجلماعات  منُع  ا  جّدً املهمِّ  من 
ذي  القرار  ويف  خِطرة.  بيانات حساسة  أو  املستوى،  رفيعة  بيولوجية 

ْقم )A/Res/70/291(، الذي أكمل االستعراض اخلامس خلطة األمم  الرَّ
اجلمعية  دعت   ،)A/Res/60/288( اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
أسلحة  حيازةَ  اإلرهابيني  »منع  إلى  األعضاء  الدول  جميع  العامة 
الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتشجيع التعاون بني الدول األعضاء 
ولية ذات الصلة؛ لتعزيز القدرات الوطنية يف  واملنظمات اإلقليمية والدَّ

هذا الصدد«.

ب والتخطيط واالستجابة: 3( التأهُّ
يشمل ذلك تطوير نُظم لتحديد الُهويَّة البيولوجية التي ميكنها أن تساعَد 
املعرَّضني  ثة والسكان  امللوَّ املناطق  ر، وتديد  املبكِّ على تأمني اإلنذار 
للخطر، وتيسير العالج الفوري. وعلى أقلِّ تقدير يلزم إيجاد أساليَب 
لكشف األخطار املرتبطة بالهجوم البيولوجي يف املدن الرئيسة. ويتطلَّب 
الكشُف املبكر عن اإلرهاب البيولوجي، واالستجابة السريعة له، تعاوًنا 
إنفاذ  العامة، وُسلطات  السلطات الصحية  الوكاالت، ومنها  وثيًقا بني 
اللقاحات  الوطنية ومخزونات  الكشف  القانون، ولكن لن تكون أصول 
ة إن لم يُتح للمسؤولني احمللِّيني وموظفي الدولة  مفيدًة الفائدةَ املرجوَّ

إمكانيُة الوصول إليها بالقدر الكايف، ويف الوقت املناسب.

4( نظام مراقبة قوي:
الطبِّية من  الطواقم  ان  اللذين يضمَّ والنظام  القوية  املراقبة  إن شبكة 
دان الهجوم البيولوجي يف وقت مبكر  أطباَء بشريني وبَيطريني قد يحدِّ
أو  للناس  َجدوى  أكثر  انتشار اجلائحة، مما يسمح مبعاجلة  أثناء  يف 
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ن لم يصابوا بها بعُد. فعلى سبيل املثال: يف  احليَوانات املعرَّضني لها ممَّ
ح أن تُصاَب نسبة ضئيلة من األفراد )الذين  حال اجلمرة اخلبيثة، يرجَّ
وا جرعة كبيرة من الفايروس  يعانون ضعَف جهاز املناعة، أو الذين تلقَّ

نتيجَة القرب من منطقة اإلطالق( باملرض، بعد نحو 24 إلى 36 ساعة 
من الهجوم، وتظهر عليهم أعراٌض وعالمات تقليدية، منها نتائُج فريدة 
درية ميكن أن يالحَظها موظفو الصحة العامة. وإن  فعاًل لألشعة الصَّ
أُتيحت البيانات ملسؤولي الصحة العامة احمللِّيني يف الوقت املناسب، 
فإن أغلب مناذج جائحة اجلمرة اخلبيثة تشير إلى أن ما يزيد على 
ات احليَوية  وا العالج باملضادَّ 80% من السكان املصابني ميكن أن يتلقَّ

قبل ظهور األعراض، وبذا نتجنَّب عدًدا كبيًرا من الَوَفيات.

5( اللقاح  وغيره من املستحَضرات:
هنالك حاجة إلى منتجات ونُظم ضرورية، منها التشخيصات واللقاحات 
التي  وتلك  الطبيعية  الطوارئ  حلاالت  تضيًرا  بوصفها  والعالجات 
ة أيًضا إلى تطوير تقنيات طبِّية  يتسبَّب بها اإلنسان. وهناك حاجة ملحَّ
مجال  يف  العاملة  الشركات  تتعاون  أن  ينبغي  اإلمكان  وقدر  ة.  مضادَّ
التقنيات اخلاصة بالدفاع مع احلكومة، وتشمل هذه التقنياُت تلك التي 
ميكن استخدامها للرعاية الصحية التقليدية واألوبئة والدفاع البيولوجي، 

ات احليَوية، وأدوات التشخيص. ات الفيروسات، واملضادَّ مثل: مضادَّ

6( مراقبة عمليات النقل واإلمداد:
يتعلَّق بسالسل اإلمدادات  يجب رصد سالمة األغذية، وال سيَّما ما 
املؤسسات  ومطابخ  الطيران،  شركات  مطاعم  مثل  الكبيرة،  الغذائية 
لتوصيل  محتملة  وسيلًة  الغذاء  استخدام  ميكن  إذ  ذلك؛  إلى  وما 
البيولوجي.  اإلرهاب  لهَجمات  وكيميائية«  »بيولوجية  مختلفة  عوامَل 
ِنقاط  كيفية تديد  بشأن  واضحًة  اخلطوات  تكون  أن  أيًضا  ويجب 
األنشطة  جانب  إلى  الغذائية،  اإلمدادات  سلسلة  يف  حاسمة  معيَّنة 

التصحيحية املقترحة.

الخالصة
البيولوجية  احلرب  لتهديدات  املنهجي  ي  التصدِّ إلى  احلاجة  مع 
العسكرية واإلرهاب البيولوجي واألمراض املعدية التي تدث طبيعّيًا، 
ي لهذه التهديدات  ينبغي مالحظة أن اخلطط والنُُّهج املتَّبعة يف التصدِّ

تختلف اختالًفا كبيًرا، وعلى أي خطة أن تضع ذلك يف احُلسبان.

وإن القوانني والسياسات واألُطر احلديثة املتعلِّقة باإلرهاب البيولوجي 
كذلك  البيروقراطية.  وجتنُّب  البيولوجي  اإلرهاب  إلدارة خطر  ة  مهمَّ
من الضروري وضع سياسات حديثة تتعلَّق باحتواء األمراض، والتحليل 
األمراض  انتشار  حاالت  واكتشاف  العدوى،  انتقال  ألساليب  السليم 
تنفيذ  وتليل  واملوظفني،  املوارد  وتنسيق  مبكًرا،  النادرة  أو  اجلديدة 
التنسيق  وإن  البيولوجي.  لإلرهاب  ب  التأهُّ وتسني  العمل،  خطط 
دائًما  املفترض  ومن  أساسيان،  أمران  الدول  بني  ين  اجلادَّ واالتصال 
البيولوجي  بالتهديد  املتعلِّقة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  تنسيُق 
ي لهذا التهديد هو العمل املشترك  وتطويرها. وإن السبيل إلى التصدِّ

بحزم ليس غير. 
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ينبغي علينا ابتداًء عندما نتحدث عن موضوع الشـباب الفرنسـي والتطرف، 
أن نقـرَّ ونعتـرَف بصعوبـة حتديـد داللـة اللفظـن بوضـوح ودقـة؛ فكمـا أنـه ليس 
ـد للفـظ »التطرف« فإنـه ليس لدينا تعريف متفق عليه للفظ  لدينـا تعريـف موحَّ
»الشـباب«، سـواء يف املعنـى العـام أو يف علـم االجتمـاع. فنحـن نعـرف إلـى حـدٍّ 

كبيـر مـا معنـى أن تكـون شـاّبًا، ولكـن ال نـكاد نعـرف كثيـًرا وراء ذلك.  

 أستاذ وباحث في العلوم السياسية في المركز الفرنسي الوطني للبحث العلمي التابع لجامعة ليون  

   للعلوم السياسية، متخصص في الَعالقة بين اإلسالم والسياسة.

الشباب الفرنسي والتطرف
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بين اللفظ والمعنى 
يف  »الشباب«  مفردة  تدلُّ  كانت  امليالدي  عشر  التاسع  القرن  يف 
اللغة الفرنسية على »املرحلة ما بن الطفولة ومنتصف العمر« على 
وبدقة  تدلُّ  الكلمة  أصبحت  العشرين  القرن  بداية  ويف  إطالقها. 
أكبر على »اجلانب االجتماعي للمراهقة«. وبهذا ميكن فهُم مفردة 
من  غرض  »أنها  وعلى  »اجليل«  جهة  من  إليها  بالنظر  »الشباب« 

ة عمرية«.   أغراض السياسة العامة«، أو بوصفها »مدَّ
وعلى الرغم من الصعوبات احلقيقية يف تعريف معنى اللفظ، فإن 
الذين  األشخاص  اإلدارية:  اإلجراءات  يف  تعني  »الشباب«  كلمة 
يشير  وكما  ذلك،  إلى  إضافة  سنة.  و35   18 بن  أعمارهم  تراوح 
من  عمٌر  سواء  حدٍّ  على  هو  »الشباب  فإن  روديه،  برنارد  الكاتب 
األعمار، وممٌر للعبور، فهو سنُّ املمكن والتجِربة، وسنُّ االلتزامات 
ل املسؤوليات واحلصول على  واخليارات، وهو مرحلُة التأهيل لتحمُّ

االستقالل املادي وبناء الُهويَّة الذاتية«. 
د  مجرَّ »الشباب  أن  بورديو  بيير  الفرنسي  االجتماع  عالم  ويعتقد 
فية«، أو هي مسألٌة  كلمة«؛ إذ إن »التقسيمات بن األعمار عملية تعسُّ
تَُعدُّ يف نظره قضيَة »كفاح« اجتماعي وسياسي، ذلك أن مرحلتي 
حتديدهما  وقع  بل  املعطيات؛  من  ليستا  والشيخوخة  »الشباب 
بن  والَعالقة  واملسنِّن.  الشباب  بن  الصراع  ِخَضمِّ  يف  اجتماعّيًا 

ا«.   العمر االجتماعي والعمر البيولوجي َعالقة معقدة جّدً
ويعتقد بورديو أن استخدام مفردة »الشباب« يف اخلطاب قد يتسبَّب 
ومجموعة  اجتماعية،  َوحدة  أنها  »على  الفئة  هذه  إلى  النظر  يف 
د  منظمة لها مصالُح مشتركة، وحصُر هذه املصالح يف عمر محدَّ
بيولوجّيًا«، وهذا يُعد يف حدِّ ذاته »تالعًبا واضح املعالم؛ ألننا نُدرج 
عوالَم  نفسه  املفهوم  حتت  ة،  ِفجَّ بطريقة  اللغة  استخدام  بإساءة 
اجتماعية ال يكاد يجمعها شيءٌ مشترك تقريًبا«! وإذا كان الشباب 
ممرَّ عبور، فإن العقيدة الفكرية أو النضال التي يلتزمها الشابُّ يف 
مرحلة معينة من مراحل حياته البيولوجية واالجتماعية، ليس من 

املفترض أن تدوَم معه مدى حياته.  
د أن الشباب هو بناءٌ اجتماعي ميكن  ا عندما أكَّ وقد كان بورديو محّقً
م العصر وتغيُّر السياقات  هدمه وإعادة بنائه بطرق جديدة، مع تقدُّ
التي  املعاجلة  فإن  ثَم  ومن  والثقافية.  والسياسية  االجتماعية 
ميكن للمرء أن يعتمَدها إزاءه قد تتغير تبًعا للزمن، وللمجتمعات، 

ولألفراد الذين يستخدمونها.  
»التطرف«  مبفردة  األمر  يتعلَّق  عندما  نفَسها  الصعوباِت  ونواجه 
»الشباب«،  مفردة  إلى  ننظر  كما  إليها متاًما  ننظَر  أن  يجب  التي 
واحًدا.  وليس هو شيًئا  دة مختلفة،  متعدِّ يحمل دالالت  فالتطرف 
فكما أنه ليس هناك منٌط واحد من الشباب؛ بل أصناف متعددة 
أنواع  بل  ثابت،؛  واحد  ليس هناك تطرف  متباينة، كذلك  مختلفة 
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متفاوتة،  مختلفة  بأمناط  تعمل  وهي  فرنسا،  يف  التطرف  من  شتَّى 
قانونية. ومن  وال  فيه بطريقة غير شرعية  تعمل  الذي  نفسه  بالقدر 
ا أال جنعل من التطرف سمًة جوهرية للشباب، أو نهًجا ينفرد  املهم جّدً

 . به األحداث وصغار السنِّ

صورة شباب الضواحي 
ُوِصَم »شباب الضواحي« من ذوي األصول املهاجرة يف فرنسا، وال سيَّما 
لَبَْس  ال  سلبية  بصفات  املنصرم،  القرن  من  امليالدية  الثمانينيات  يف 
فيها، وهي اجلنوح وعدم االندماج االجتماعي. وال يزال يُنَظر لشباب 
الضواحي إلى يومنا هذا بوصفهم من العناصر التي تشكك يف »الرابطة 

االجتماعية«، وتشير إلى الفوضى واملخاطر واإلخالل بالنظام العام.  
وعلى مدار سنوات قاربت ثالثة عقود، سلَّط كثيٌر من الباحثن الضوَء 
بن  من  ديرفل،  غريغوري  أشار  وقد  الضواحي«.  شباب  »وصم  على 
لوسائل  العام  »االجتاه  أن  إلى  امليالدية  التسعينيات  نهاية  آخرين، يف 
وبعض  الضواحي  شباب  بن  صراحة،  أو  ضمًنا  الربط،  هو  اإلعالم 
رات«. وكان من شأن  املشكالت االجتماعية؛ مثل اجلنوح والعنف واملخدِّ
لـشباب الضواحي،  السلبية  يُسهَم يف »احلفاظ على الصورة  ذلك أن 

ويف تعميق الوصم والتهميش التي يعانونها يف كثير من األحيان«.  
وال ميكن إنكار أن هذا الوصف املهن للضواحي ال يزال متوافًقا إلى 
الشباَب،  اإلعالم هؤالء  وسائُل  بها  تقدم  التي  الطريقة  مع  كبير  حدٍّ 
والصورة الذهنية التي تنشرها عنهم، على الرغم من وجود الصحفين 

التي  الدقيقة  يتناولون هذا املوضوع، والفروق  الذين  املختصن 
قد يبينونها؛ بل إن وصمة العار السلبيَة التي تعرَّض لها 

شباب الضواحي قد تضخمت بسبب ظاهرة 
1995م  سنة  فمنذ  احمللِّي«؛  »اإلرهاب 

ارتكبها  التي  والهَجمات 
الفرنسي  الشابُّ 

ليون،  مبدينة  فيلن  أون  فولس  ضاحية  من  كلكال،  خالد  اجلزائري 
أحد منفذي االنفجارات يف محطة سان ميشيل نوتردام يف 25 يوليو 
1995م، أدت إلى أنه لم يُعد يُنَظر إلى هؤالء الشباب من أحياء الطبقة 
إلى حدٍّ كبير  إليهم  يُنَظر  بات  بل  بند اجلنوح فحسب؛  العاملة حتت 
أي  فرنسي(،  وزير  تعبير  )بحَسب  الفرنسي  للداخل  أعداًء  بوصفهم 
بوصفهم ناشطن ومتبنِّن للتطرف السياسي الديني. فكيف ميكن يف 
هذا الصدد تعريُف التطرف من ناحية، وحتديده من نظر الشباب من 

ناحية أخرى؟ 

ما هو التطرف؟  
اآلراء  تبنِّي  إلى  »امليل  هو  »التطرف«  ملفردة  شيوًعا  األكثر  التعريف 
املتطرفة، والسلوك املتطرف«. وبناًء على هذا التعريف فإن الشخص 
إلى  إضافة  السياسة«.  يف  سيَّما  وال  للتطرف،  »مؤيد  هو  املتطرف 
والفوضويون  »الثوار  وهي:  للمتطرفن  محتملة  مرادفات  هناك  ذلك 

بون واألصوليون«.   واملخرِّ
السكان  من  بِقطاعات  تختصُّ  ال  والشباب  التطرف  بن  الَعالقة  إن 
الفكر  أو  الغلو  فكر  اختزال  ميكن  وال  فقط،  الفرنسين  املسلمن 
يشير  السياسة  ففي  فقط.  واإلرهابي  الديني  جانبه  يف  املتطرف 
التطرف على نحو أكثر دقة، إلى الرَغبات املتطرفة، وإلى التعبير عن 
دة، وعدم الثقة بالتسوية مع  منط من أمناط املواقف واملطالب املتشدِّ
اخلصوم. وليس لهذا اللفظ بأي حال من األحوال بحكم 
تعريفه »املسِقط لألهلية«، أيُّ مرجعية ذاتية. فال 
بصفة  تقبل  اجتماعية  فئة  أي  وال  البتَّة  أحَد 
كلها  بل  تنفذه؛  الذي  العمل  لوصف  التطرف 
به  تقوم  ما  تنفذ  أنها  ذلك  من  بداًل  عي  تدَّ
الشعب  وباسم  واحلقيقة،  األصالة  راية  حتت 
بوصفه  منه  جزء  عن  نيابة  أو 

تقريًرا للمصير.  
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يزال  ال  الذي  التطرف  التطرف؛  أنواع  من  نوعن  بن  التمييز  ويجب 
احتمال  مع  القانوني،  املجال  على  ما  حدٍّ  إلى  مقتصًرا  عنه  التعبير 
ينتهك  الذي  العنيف  والتطرف  العام.  للنظام  اضطرابات  التسبب يف 
القانون انتهاًكا علنّيًا. وفضاًل عن ذلك فإن التطرف باملعنى التاريخي 
فرنسا،  يف  رسمي  برملاني  بتمثيل  يتمتع  املتطرف  لليمن  والسياسي 
حالّيًا.  رئاسته  لوبان  مارين  تتولى  الذي  الوطني  ع  التجمُّ يقوده 
األنسومي جماعة  بواسطة  اليسار،  أقصى  على  ينطبق  نفسه   واألمر 

)Les Insoumis( بقيادة جان لوك ميلينشون.  

وأخيًرا ال ينضوي كلُّ الشباب الذين يتبنَّون مواقَف سياسيًة متطرفة 
السياسية،  احلركات  أو  املنظمات  أو  األحزاب  لواء  حتت  بالضرورة 
بَُؤري  بُعٍد  اختيار  الضروري  فمن  للموضوع،  الكبير  للتشعب  ونظًرا 
املتطرف،  بالشباب  ى  يسمَّ ما  مركزي؛ حملاولة حتديد مالمح  وجانب 

وفكِّ رموز اخلطاب الذي ميكن أن يصدَر عنه. 

الشباب الفرنسي المتطرف 
الفرنسي،  السياق  يف  نسبّيًا  مهمتن  حالتن  هناك  إن  القول:  ميكن 
بسبب التهديدات التي تشكالنهما على أمن املواطنن داخل األراضي 
الوطنية، وهما: الشباب الذي ينحو باجتاه التطرف السياسي الديني، 
أو املتورِّط يف أعمال متطرفة، وأولئك الذين يناضلون من أجل قضايا 

الُهويَّة والتفوق الِعرقي.  
وقد ُوضَعت تصانيُف متعددةٌ لهذين النوعن من املتشددين املتطرفن 
الذين يُطلَق عليهم اسم »املتطرفن الفرنسين« من الذين سافروا إلى 
سوريا أو العراق ثم عادوا منهما، أو من الذين قد يرغبون يف الذهاب إلى 
ين، لكنهم ليسوا  هناك. أي أولئك الذين لديهم رؤية متشددة وعنيفة للدِّ
الشعبية  لألوساط  ينتمون  وهم  ُدعاته،  أو  ين  الدِّ علماء  من  بالضرورة 
والطبقات املتوسطة، وهم من »مستًوى تعليمي ومهني أدنى، ومستوى فقر 
أعلى، وتورٍط يف اجلرمية أكبر، وَعالقة باملغرب الكبير وجنوب الصحراء 

الكبرى إلفريقيا أوثق، مقارنة ببقية السكان الفرنسين«.  
وقد حاول عالم االجتماع فرهاد خسروخافار، حتديد مالمح املتطرف 
ونوفمبر  يناير  هَجمات  يف  املتورطن  من  سيَّما  وال  العنيف،  املسلم 
مخالفة  يف  السابق  يف  وجوالت  له صوالت  شاب  أنه  فوجد  2015م، 
القانون، وله ماض من اجلنوح واالنحراف، وقد ارتكب عمليات سطو 

السجن  فيها يف  أمضى  تعيسة  وعاش طفولة  ار غير مشروع،  اجتِّ أو 
ُمدًدا تطول أو تقصر. ولم يكن لغالبية هؤالء تقريًبا أي التزام إسالمي، 
وبعبارة أخرى لم تكن لديهم روابُط دينية متينة ووثيقة، وقد أصبحوا 

إرهابين حتت تأثير املعلِّم.  
لذلك من اخلطأ الكبير وصُف املتطرف العنيف بأنه يأتي بالضرورة من 
دوائَر متشددٍة يف اإلسالم الفرنسي؛ ألن ذلك يجانب الواقع واحلقيقة، 
أو  مركزية  املتطرف ميثل ظاهرًة  بأن هذا  االدعاء  أيًضا  يجانبه  كما 
أساسية لإلسالم يف فرنسا؛ ألن هذا النوع من املتطرفن يتطور على 

هامش الظواهر التي متثل اإلسالم الفرنسي.  

ة   دعاوى متطرفي الُهويَّ
ست عام  أُسِّ التي  الُهويَّة(  اليمن املتطرف )جيل  معظم أفراد جماعة 
2016م؛ نتيجًة إلعادة تكوين تيَّار شباب الُهويَّة الذي أُنشئ عام 2002م، 
تراوح أعمارهم تقريًبا بن 20 و30 سنة، وهم قوميون فاشيون ُجدد، 
مناهضون للمهاجرين، ومناهضون لإلسالم، وتربطهم أحياًنا َعالقات 
ع الوطني. وكان عددهم يناهز ألفي عنصر، معظمهم من  وثيقة بالتجمُّ

الرجال، ويقيم أكثرهم يف مدينتي ليون ونيس.  
يف تاريخ 20 من أكتوبر عام 2012م، احتلَّ ناشطو هذه احلركة سطح 
عن أنه ميثل  مبنى مسجد مدينة بواتييه الذي كان حتت اإلنشاء، مدَّ

»رمز اإلسالم القاهر وهجرة الغزو«.
مجال  يف  التدريبات  تنظيم  يف  ذلك،  عن  فضاًل  دون،  يتردَّ ال  وهم 
به  املعترف  النفس  عن  الدفاع  يخالف  عمل  وهو  النفس،  عن  الدفاع 
يف القانون، جتاه من يسمونهم »احلثالة«، التي تعني يف مخيِّلتهم أولئك 
أو  الشعبية  ويعيشون يف األحياء  ينحدرون من أصول مهاجرة،  الذين 

يف الضواحي. 
إن التطرف -وإن لم يكن على الدوام عنيًفا جسدّيًا- فإنه عنيف على 
تسويغ  إلى  الواقع  يؤدَي يف  أن  ما ميكن  وهو  ولفظّيًا،  األقل خطابّيًا 
العنف باسم العقيدة الفكرية. وعلى أي حال، ال يزال الشباب املتطرف 
املتشددة  ينحدرون من احلركات اإلسالمية  الذين  أولئك  أو  اليميني، 
املتطرفة، أقليًة بن الشباب الفرنسي عموًما. ولكن يظهر للِعيان عند 
اختيار التدقيق يف هذين النوعن من التطرف، أن املواقف املتطرفة ال 

تتعلَّق باملسلمن، أو مبن يتحركون على هامش اإلسالم. 
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  محمـد أحمد علي 

ْقم 2178 عام 2014م أن التطرف وال سيما املقترن بالعنيف يؤدِّي إلى  أعلن مجلُس األمن التابُع لألمم املتحدة َوفًقا للقرار ذي الرَّ
اإلرهاب حتًما، وغالًبا ما تروِّج املنظماُت املتطرفة األفعاَل اإلرهابية يف أوضاع النزاعات، وتستغلُّ املظالَم على املستوى احمللِّي لتحقيق 

مكسب، أو تطوير واقع ما فكرّيًا أو َميدانّيًا.

 مستشار وباحث في قضايا التطرف واإلرهاب، كينيا.

التطرف في كينيا
بين إحباط الشباب
وإجراءات الوقاية

60 | العدد السابع | مايو 2021 | 

ت
ال
حلي

ت



الواقع الِكيني 

تصاعد النشاُط اإلرهابي يف كينيا وتفاقم يف مرحلة ما بعد االستقالل، 
األعراق  لطة بني احلكومة ومجموعة من  السُّ انتقال  نزاُع  برَز  عندما 
مالية. وقد سعت هذه املجموعُة إلى  الصومالية يف ِمنَطقة احلدود الشَّ
نِشَب  الذي  النزاُع  ى  وأدَّ الصومال.  إلى  ه  لضمِّ كينيا  من  جزء  فصل 
وفرض عسكرية،  مجزرة  حدوث  إلى  و1967م   1964 عامي  بني   ما 

حالة الطوارئ.
ان من العرب األفارقة واملسلمني أقلُّ  ياٌت وتهديدات لسكَّ وظهرت حتدِّ
عنًفا مما عليه األمُر يف املنطقة الساحلية، فعبَّروا عن مخاوفهم بعد 
مرحلة االستقالل من احتماالت التغريب، وتالشي ثقافاتهم وجتفيفها 
ِحقبة  حتى  ساكنة  األموُر  وظلَّت  املهيمنني.  املسيحيني  ِقبَل  من 
الساحل،  مبنطقة  اإلسالمي  الكيني  احلزُب  نشأ  عندما  التسعينيات 
يف  اعتقاٌد  وانتشر  املنطقة،  الهَجمات يف  من  بعدد  الحًقا  اتُّهم  الذي 
األوساط احلكومية والشعبية أن هذا احلزب تابٌع لتنظيم القاعدة يف 
ذ عمليتني تفجيريتني  الصومال »مجموعة االحتاد اإلسالمي« الذي نفَّ

يف سفارتي أمريكا يف كينيا وتنزانيا يف عام 1998م.  وردَّت كينيا عسكرّيًا 
يف عام 2011م على اختطاف منظمة الشباب سائًحا من جزيرة ماندا، 
ل العسكري إلى سلسلة  ى التوغُّ وبعَض الكينيني يف منطقة ماتديرا، فأدَّ
من الهَجمات االنتقامية من ِقبَل إرهابيني كينيني وأجانب، وجرى لفت 
احلكومة الكينية إلى هذه الظاهرة، وحتذيرها من حتوُّل الشباب إلى 

مني يف مجموعات متطرفة متارُس العنف. أصوليني منظَّ

ف بعد االستقالل التطرُّ
شهدت كينيا بعد االستقالل مجموعًة من األعمال اإلرهابية من أشهرها:

ذته 	  نفَّ 1980م،  عام  يف  لليهود،  اململوك  نورفولك  فندق  تفجير 
مجموعٌة داعمة للمقاتلني الفلسطينيني؛ بسبب ما شاع من ُضلوع 
كينيا يف العملية اإلسرائيلية يف مطار عنتيبي يف أوغندا. وجنَم عن 
تلك احلادثة مقتُل نحو20 شخًصا منهم أجانب، وجرُح 87 شخًصا.

فارة األمريكية يف نيروبي، يف عام 1998م، وأسفر عن 	  تفجير السِّ
213 قتياًل.
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تفجير فندق كيكامبال، يف عام 2002م، وقد تسبَّب يف مقتل 13 	 
شخًصا، وجرح 80 آخرين. 

ى إلى 	  إطالق الرصاص على ويست جيت مول، يف عام 2013م، أدَّ
قتل 67 مدنّيًا.

قتل 60 شخًصا يف منطقة ميبيكيتوني مبقاطعة المو، يف عام 2014م.	 

قتل 148 طالًبا يف جامعة كاريا، يف عام 2015م.	 

ع فندق دوسيت يف نيروبي، يف عام 2019م، نتَج 	  هجوم على مجمَّ
عنه مقتل 21 شخًصا، وإصابة 28 آخرين.

ف عوامل التطرُّ
تعتمد مجموعُة الشباب اإلسالمي التي متثِّل املنظماِت اإلرهابيَة املهيمنة 
يف كينيا، على استقطاب الشباب اجلُدد؛ من أجل التأثير يف معتقداتهم 
نت املجموعُة من توظيف عدد من  وصوغ أفكارهم وتصوُّراتهم. وقد متكَّ

العوامل الستقطاب الشباب من الفئات الضعيفة، منها:

لتقرير منظمة حقوق  َوفًقا  الشباُب عموًما،  يَتوق  1( عوامل شخصية: 
اإلنسان 2012م، إلى التميُّز وحتقيق البطوالت أو اإلبداعات يف املجتمع. 
فتقوم مجموعة الشباب اإلسالمي باستهداف هؤالء األفراد، وتزويدهم 
بأفكار ورًؤى تلبِّي رَغباتهم يف حتقيق الذات وإشباع حاجاتهم الشخصية.

يف  صعوبًة  كينيا  يف  الشباُب  يجد  واقتصادية:  اجتماعية  عوامل   )2
احلصول على فرص التعليم والتوظيف، واملسكن املناسب، واخِلْدمات 
الصحية. وقد أسهَمت هذه العوامُل يف تهيئة هؤالء الشباب لالنضمام 

إلى ركب األصولية.

إلى خوض معركة حتقيق  الشباُب يف كينيا  3( عوامل سياسية: مييل 
ة. ويُصابون  العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد يف بيئات اخلدمة العامَّ
بخيبة أمل عندما يجدون القانوَن غير مطبَّق على اجلميع، وأن الناس 
ليسوا سواسيًة يف اخلضوع ألحكامه، فيبحثون عن احللول بعيًدا عن 
اجلهات الرسمية. وقد جاء يف تقرير لهيئة اإلذاعة البريطانية أن عدم 
ويجعلهم  باإلحباط،  الشباَب  يصيب  السياسية  النُّخب  بني  النزاهة 
يفقدون الثقَة يف مؤسساتهم القانونية. وذكرت منظمُة حقوق اإلنسان 
سنة 2012م أن إحساس بعض الشباب باستخدامهم من أجل الكسب 
ة التالية، يجعلهم  السياسي، ثم جتاهلهم حتى موعد االنتخابات العامَّ
يفقدون األمَل من حلِّ مشكالتهم بالسياسات التقليدية، فيلجؤون إلى 

التطرف العنيف.

أدمغة،  غسل  إلى  كينيا  يف  املسلم  الشباب  خضع  دينية:  عوامل   )4
اإلسالمية  الدول  املستعرة يف  النزاعات  أن  االعتقاد  إلى  دفعهم  مما 
يَن اإلسالمي. وشرَع الشباب  سببُها حملة واسعة النطاق تستهدف الدِّ

ت
ال
حلي

ت
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وأفغانستان  الصومال  يف  املسلمون  يعانيها  التي  املشكالت  رصد  يف 
والعراق وسوريا وفلسطني وغيرها من الدول اإلسالمية، وذلك ألنها 

مشكالٌت تؤثِّر يف جميع املسلمني يف العالم وجديرةٌ بتدخلهم.

الذكية  الهواتف  أجهزة  انتشار  مع  اإلنترنت:  إلى  الوصول  سهولة   )5
الرخيصة، وتوافر التغطية بشبكة اجليل الثالث يف معظم أرجاء الدولة، 
أصبح اإلنترنت وسيلًة سهلة وأساسية يف تبنِّي املنهج األصولي واستقطاب 
املجموعات املتطرفة. وأعلنت مجموعُة األَزمات 2011م وجوَد ما ال يقلُّ 

عن خمسة مواقَع حالّيًا تديرها املنظمات املتطرفة يف الصومال. 

اإلستراتيجية  األخطاءُ  أدَّت  املكافحة:  إستراتيجيات  يف  اخللل   )6
من  الكينيِّني  مع  سيَّما  وال  كينيا،  يف  التطرف  مواجهة  يف  السابقة 
أصول صومالية، إلى انضمام بعضهم إلى اجلماعات املتطرفة؛ انتقاًما 

وانتصاًرا ألنفسهم.

ية 
ِّ
إجراءات محل

ْقم 19 لعام  عون يف البرملان الكيني قواننَي أمنية ذات الرَّ اعتمد املشرِّ
2014م، ومتنح هذه القواننُي وحدة شرطة مكافحة التطرُّف صالحياٍت 
لكبح وسائل اإلعالم التي تنتقُدها، وتخويل القائمني على إنفاذ القانون 
ة سنة، وتخصيص هواتَف  مدَّ بالتطرف  واملتَّهمني  بهم  املشتبه  إيقاَف 

للمتابعة والرصد.
ثم بدأت كينيا يف عام 2015م ببناء جدار طوله 440 مياًل على طول 
ن أبراَج مراقبة وحواجَز وخنادَق؛ للحيلولة  حدودها مع الصومال، يتضمَّ
دين من الصومال. لكن عملية البناء توقفت  هل للمتمرِّ دون االنتقال السَّ

خلالف وقع مع احلكومة الصومالية.
ة وطنية ملكافحته  ويف مسًعى إلحباط التطرف العنيف اعتُمدت خطَّ
احلكومي  الِقطاعني  من  املوارد  حشد  إلى  تهِدُف  2016م،  عام 

ه  التوجُّ تغيير  لتسهيل حتقيق  املدني؛  املجتمع  ومجموعات  واخلاص، 
استهدف  وقد  أصوليني.  إلى  لوا سابًقا  الذين حتوَّ للشباب  العسكري 
الدوَل  التطرف،  ملكافحة  الوطني  الكيني  املركز  بقيادة  ه  التوجُّ هذا 
تضمُّ  أُنشئت جلنة  2017م  عام  ويف  كوال، ممابسا.  المو،  الساحلية: 
للشرطة؛  العام  واملفتَِّش  الرئيسني،  احلكوميني  السكرتاريني  جميع 
لقيادة برنامج وطني ملكافحة التطرف العنيف يف الدولة. ثم قام املركز 
الوطنيُّ ملكافحة التطرف يف عام 2018م بإشراك ِوزارة التربية والتعليم 

يف إطالق برامج مكافحة التطرف العنيف يف املدارس. 
التوجهات  إسهاَم  كينيُّون  أمنيُّون  أوضح مسؤولون  2018م  أواخر  ويف 
لنشاط  كبيرة  زيادًة  أن  إال  العنف،  أنشطة  تقليص  يف  العسكرية 

األصولية ظهر يف اإلنترنت.
ودراسات  اإلنسان  حقوق  مركُز  أطلق  احلكومية  للجهود  وإكمااًل 
اإلنترنت؛  يف  مكتبًة  التنمية  دراسات  معهد  مع  بالتعاون  السياسات 

لتعزيز بحوث مكافحة التطرف العنيف. 
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  د. سيلفي تاوسيج

»اليمني  اسمه  أن  ذلك  وآيُة  البديل،  العالم  أو  الثالثة  العوملة  مبفهوم  اخلاطر  عفَو  مرتبًطا  املتطرف  اليمني  ليس 
احلضارة  أو  األبيض  الرجل  بتفوُّق  املتمكن  الشعور  وإلى  العنصرية،  إلى  أحواله  كلِّ  يف  أوروبا  يف  يحيل  املتطرف« 

األوروبية. أما العوملُة الثالثة والعالم البديل فإنهما ما ميتلكه اليسار؛ بل اليسار املتطرف. 
ه األطياَف األكثر شعبوية لقسم كبير  ة؛ إذ ليست العنصريُة وحَدها هي التي توجِّ وال يجري األمُر على هذا النحو بدقَّ
من ناخبي أكبر أحزاب اليمني املتطرف، يف مواجهة نخبة من املثقفني تتميَّز بثقافتها الواسعة، ومنغمسة يف قضايا 
رين البارعني يف هذا املجال يتبنَّون رؤيًة أخرى، تقوم أُسسها  الفكر. ومع ذلك فإنه من اجلدير باملالحظة أن بعض املنظِّ
على تفاصيَل ثقافية واسعة. وإن نزلوا بعض األحايني إلى احَللْبة السياسية فإن اجلانب األهمَّ من مشاركتهم يكون 
ي، ومشروُعها هو التغييُر يف األعماق  ت والكتب، ويف محافل النفوذ؛ بل يف جمعيَّات تتفاوت يف جانبها السرِّ يف املجالَّ
ضمن نظرة ميكن القوُل إنها طوباوية مثالية، نلَقى فيها أسماًء مشهورة مثل: غينون رينيه Guénon René، ويوليوس 

.Julius Evola إيفوال
َث عن فرنسا وحَدها؛ بل سآخذ يف احلسبان املشكلَة على صعيد أوروبا كلِّها، ومعها روسيا. لن أحتدَّ

 باحثة بالمركز الوطني للبحث العلمي - فرنسا.

عالم بديل لليمين المتطرف
نظرية النهج الثالث 
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هات  ع التوجُّ تنوُّ
يف  الباحث  تعترُض  التي  املصاعب  من  إن 
التنوُّع  هي  املتطرف  اليمني  موضوع  معاجلة 
غالًبا  ترتكز  التي  وهيئاته  هاته  لتوجُّ الواسع 
تكتُّالت  وعلى  قوية،  فردية  قُدرات  على 

سياسية صغيرة أو أفكار سدميية. 

إن العوملة الثالثة يف نظر اليمني املتطرف ينبغي 
رة يف نطاق عدم  أن تكوَن يف املقام األول متصوَّ
االنحياز الذي يعود إلى احِلقبة التي كان فيها 
العالم ثنائيَّ القطب، تلك الثنائية التي ميَّزت 
الثالثة  الطريق  فكرة  وإن  العشرين.  القرن 
د  تردَّ األمريكية  والرأسمالية  الشيوعية  بني 
َصداها على وجه اخلصوص يف عنوان كتاب 
Zev. Sternhell »ال ميني وال  زيف ستيرنهل 
ورفض  الفرنسية،  الفاشيَّة  لوصف  يسار«، 

نة  محصَّ فرنسا  »إن  القائلة:  رة  املتجذِّ الفكرة 
انتشرت  التي  السياسي  التطرف  ظواهر  من 

يف العشرينيات يف إيطاليا ثم يف أملانيا«.

إن فكرة الطريق الثالثة لدى اليمني املتطرف 
تسبُق مسألتي ما بعد احلرب العاملية الثانية، 
وتعود إلى مرحلة تأسيس االحتاد السوفيتي، 
زها احلقيقي هو الشعار القائل: )ال  وإن محفِّ
الليبيرالية(.  للدميوقراطية  وال  للشيوعية، 
لهيدغر  »الَعَوز«  نصِّ  التحفيَز يف  ذلك  وجند 
1945م،  أبريل  إلى  يعود  الذي   Heidegger

لم  النازية  وأملانيا   – فيه  أعلن  نصٌّ  وهو 
الباردة،  احلرب  بعُد- والدةَ  تعلن استسالمها 
التي ال تعرُف الرحمة بني نظامني  واملواجهَة 
سياسيني ومنهَجني فكريَّني؛ ولم يكن االحتاد 
قد  األمريكية  املتحدة  والواليات  السوفيتي 

هيدغر  ويسجل  بعد.  الَعداء  مرحلَة  دخال 
ليس  السوفيتي  باالحتاد  ملحوًظا  اهتماًما 
بسبب الشيوعية احلقيقية التي انتشرت فيه، 
التي  الذهنيات«  »شيوعية  إلى  تطلًُّعا  وإمنا 
ستكون فيها احلقيقُة احملضة واملضَمرة التي 

حتيل إلى روح الشعب الروسي. 

شعوب البحار
والطريق  الثالثة  العوملة  مفهوما  يُنسب  عندما 
البديلة إلى اليمني املتطرف، فإن ذلك سيكون 
م على الدوام، ويحيل  باسم الُعمق الشعبي املتوهَّ
كينونته  للشعب يف  مزعومة  أصيلة  ُهويَّة  إلى 

ة دون أن ميتزَج بثقافات أخرى. اخلاصَّ

 ،Carl Schmitt سميث  كارل  الكاتُب  ويضع 
وهو مؤلٌف ذو ميول نازية وهي مرتكُز الفكر 
النظري لليمني املتطرف »اجليو سياسي«، يف 
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Terre et mer« مصطلَح  »أرض وبحر  كتابه 
بعَض  بها  يصف  التي  البحار«  »شعوب 
مع  املتحالفني  اإلجنليز  سيَّما  وال  الشعوب 
اليهود، مقابَل شعوب األَرضني، وهي الشعوب 
أما  األرضية.  النوازع  ذات  رة  املتجذِّ ية  القارِّ
ال  فردية  كونية  شعوٌب  فهي  البحار  شعوُب 
ك يف فضاء فارغ غير ثابت.  جذوَر لها، تتحرَّ
األرض،  بقانون  ون  مهتمُّ وهم  األرضيُّون  وأما 
فينَشطون على أرض تشغلها دوٌل ذات سيادة. 
مفهوم  وبني  ذكرناه  ما  بني  كبيٌر  الفارق  وإن 
ون  يعدُّ الذين  اليساريني  عند  البديل  العالم 
عابرة  ظاهرًة  املسحوقة  االجتماعية  الطبقَة 
مخاطبُة  هو  هنا  بذلك  واملقصود  ات؛  للقارَّ
خصوصيَّات  احترام  مع  املسحوقة  الشعوب 

كلٍّ منها.
أرض  على  مرفوضان  والتهجني  الهجرة  إن 
الواقع، بدعوى أن كلَّ ثقافة مميَّزة تَُعدُّ ثقافًة 
محكمة اإلغالق، فإن اختلطت بغيرها أو ناءت 
فكأنها  التأثير،  بِثَقل  اخلصوص  وجه  على 
تتعرَّض  أنها  أي  ثقافّيًا،  مستعَمرة  أصبحت 
خلسارة ال ميكن تعويُضها. ليست هذه الرؤية 
السياق  هذا  يف  غالًبا  ويُذكر  معاصرة،  رؤيًة 
االستعمارية  لإلمبراطوريات  النازيني  رفُض 
من  متييُزها  منطقهم  بحَسب  ينبغي  التي 
احتلَّتها  التي  األراضي  وهي  احليوي،  املجال 
إلى  طبيعّيًا  تعود  ألنها  شرقها؛  يف  أملانيا 

الشعب األملاني.

معاداة اإلمبريالية
إن معاداة أمريكا التي هي يف الواقع سياسية 
يف  موغلة  مواقَف  التخاذ  موجهٌة  وثقافية، 
النمطية لليمني املتطرف الذي هو معاٍد معاداًة 
ملعاداة  أن  البديهي  ومن  لإلمبريالية.  جذرية 
اإلمبريالية عند اليمني املتطرف تاريًخا، ومن 
الَعداء  ذلك  منابَع  جند  أننا  أيًضا  البديهي 
لعدد من االجتاهات يف  الفكرية  التيارات  يف 
العشرينيات من القرن املاضي، وال سيَّما لدى 
مناصري الثورة احملافظة، ثم جنده فيما بني 
رحاب  يف  املاضي  القرن  من  1950-1960م 
هذا  على  يحُصل  ولم  االنحياز،  عدم  حركة 

املوقف املعادي لإلمبريالية  على األغلبية إال 
يف نهاية السبعينيات لعدد من األسباب؛ نذكر 

منها َوفَق الترتيب الزمني:

مجموعة  مع  اجلديد  اليمني  تأسيُس   -١
والدراسات  البحوث  »مجموعة   )GRECE(

دو  آلن  بإشراف  أوروبية«،  حضارة  أجل  من 
يزعم  مؤلٌِّف  وهو   ،Alain de Benoist بنوا 
وال  لليمني،  »ال  التصنيف  على  عصيٌّ  أنه 
اليمني  تفكير  تنظيم  يف  ومستمرٌّ  لليسار«، 
على  يكن  لم  إن  فرنسا  نطاق  على  املتطرف 
املستوى العاملي. وينبغي أن نذكَر هنا ألكسندر 
دوغويني Alexandre Douguine يف االحتاد 
 Diego Fusaro السوفيتي، ودييغو فوسارو
بني   Kémi Séba سيبا  وكيمي  إيطاليا،  يف 
آخرين  نذكَر ممثِّلني  وأن  وفرنسا،  بنني  دولة 
رشيد  مثل  إعالمية  شهرًة  أقل  التيَّار  لهذا 

عشاشي Rachid Achachi من املغرب.

٢- جناح الثورة اإلسالمية يف إيران، تلك الثورة 
التي كان هاجَسها الرئيس الذي تشترك فيه 

مع اليمني املتطرف معاداةُ السامية، وهي تُسهم 
التيارات  لدى  الثالثة،  العوملة  فكرة  إنعاش  يف 
التي شجعت كلَّ أشكال النضال املعادي جلميع 
أنواع االستعمار. ويُراودنا هنا أن نستشهَد باسم 
جاك فرجس Jacques Vergès الذي خيَّمت 
أو  السياسية،  قناعاته  على  الشكِّ  من  ظالٌل 
Fran-  اسم املصريف السويسري فرانسوا جينو

.çois Genoud

٣- نهاية االحتاد السوفيتي، التي تعني نهايَة 
املتحدة  الواليات  وانفراَد  الُقطبني،  ثنائية 

األمريكية بزعامة العالم.

لقد أصبحت معاداةُ اإلمبريالية التي تعني يف 
»االقتصادية  البديلة  العوملة  معارضَة  النهاية 
املتطرف  اليمني  ِسمات  أكثر  من  أيًضا« 
ي هذا الَعداء ألمريكا مبعاداة  ظهوًرا، وهي تغذِّ
عميقة للساميَّة )بعضهم يقول: ميتافيزيقية(. 
املخِلصة  املتطرف  اليمني  إستراتيجية  إن 
من  والدراسات  البحوث  »مجموعة  ألهداف 
تكوين  يف   »GRECE أوروبية  حضارة  أجل 
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الستيالء  فكرية  قاعدًة  تكون  ثقافية  نة  مدوَّ
يراها  كما  األقل  وعلى  لطة،  السُّ على  متدرِّج 
معركة  كسُب  هي  منه،  بون  واملقرَّ بنوا  آلن 

الثقافة البتالع اليسار. 
البنِّي،  األحمَر  يه  نسمِّ ما  ذلك  عن  وينتج 
والبنِّي  الشيوعية،  شعار  األحمر  أن  بوصف 

شعار اليمني املتطرف.
تيني  ويتضيح منهيج بنيوا هيذا يف املجلَّتيني املهمَّ
Kri-و إيليميان،   Eléments يُديرهميا  اللتيني 
هتَيني إليى جمهيور واسيع،  sis كريسييس، املوجَّ

لليميني  انتشياًرا  أقيلَّ  ت  مجيالَّ خيالف  عليى 
 Totalit توتاليتيي  مثيل  املنصيرم،  املتطيرف 
وفيالش Flash. وكان بنيوا يدعيو إليى مجلَّتييه 
فيني مين كل األطيياف حتيت شيعار ضيرورة  مثقَّ
ر اليمينُي  جتياوز الفكير األُحيادي. ليذا فقيد زوَّ
املتطيرف جانًبيا كبييًرا مين املرجعيَّيات احلالية، 
 وفيرض امليوارَد التيي تتبنَّيى أطيره الفكرية، كما

فرض مصطلحاته.

القناعة الفكرية

اجلماعييات  لهييذه  الفكرييية  القناعييُة  أمييا 
فإنهييا متأثييرة تأثييًرا جلّيًييا باليمييني املتطييرف، 
باالعتميياد علييى ضييرب ميين التأويييل ألفييكار 

نيتشييه nietzschéisme؛ فالوثنييية، ومعيياداة 
والثييورة  األضييواء،  لعصيير  الكونييية  النزعيية 
احملافظيية )هييي أفييكار تقليدييية يف الثقافيية، 
معاديييٌة  السياسييي(،  املسييتوى  علييى  وثورييية 
مسييتحِكًما،  َعييداًء  وللمسيييحية  للرأسييمالية 
ورافضيية أليِّ شييكٍل ميين أشييكال الليبرالييية.
الشعوب  شأن  من  برفعهم  يتعلَّق  ما  أما 
الوثنية.  حدَّ  به  يقاربون  فإنهم  ومتجيدهم 
فهم  نة،  متمكِّ راسخة  بتقاليَد  ذلك  ويترافق 
العميقة  »البيئة«  اإليكولوجيا  تيَّارات  يَرون 
املسيحية  النتشار  ضحايا   deep ecologys

فيهم  ويَرون  اجلماعية،  اإلبادة  طريق  عن 
وغياًبا  ديكارت،  براهني  سبقت  براهنَي 
للثنائية. إنه من املهمِّ القول: إن ميلهم للوثنية 
ما  بل  اإلسالم؛  عن  يصرفهم  ال  اجلديدة 
رينيه  بعيون  يقرؤونه  إذ  العكس،  هو  يحُدث 
عودته  ممتدحني   ،guénoniennes غينون 
لديهم  إن  بل  البُدائي؛  التقليد  إلى  املتميِّزة 
هنا  ونذكر  به.  والعناية  اإلسالم  نحو  نزعَة 
كالوديو موتي Claudio Mutti، اإليطالي الذي 
سياسية  إسالموية  وهناك  اإلسالم،  اعتنق 
Dieu- وديودوني   Soral سورال عند   جندها 

donné يف فرنسا.

إن النظرية التي تسمح لنا بفهم اليمني املتطرف 
ومناهضة العوملة بوضوح هي نظريُة الفوارق 
االثنية يف مقابل النزعة الكونية، والترويج حلقِّ 
وحتيل  الثقافات،  وتوافق  الثقايف،  االختالف 
آرمني  لها  ر  نظَّ وقد  التأصيل،  يف  ُهويَّة  إلى 
جند  نظريٌة  وهي   ،Armin Mohler موهلر 
السابق«  الرأي  عن  »الدفاع  مقولة  سلفها يف 
لبرك Burke وميستر Maistre، وهي خطوةٌ 
الشعبية   völkisch فولكيش  حركة  اجتاه  يف 

القومية األملانية من العهد النازي. 
احليوية،  األصول  عن  البحُث  أصبح  وهكذا 
إلى  يقود  االجتماعية،  األصول  عن  وليس 
تقوم  نفسها  تُعدُّ  التي  األنظمة  عن  الدفاع 
بعملية حترير، كما هو احلال على اخلصوص 
 ،Chavez يف فنزويال يف عهد الرئيس شافيز
واملقصود هو الدفاُع عن التنوُّع والتسامح يف 
على  واإلجهاز  اإلمبريالية،  النمطية  مواجهة 
ثقافات الشعوب. إن الفكرة القائلة: إنه ينبغي 
ر من النزعة االستعمارية  على أوروبا أن تتحرَّ
بني  كوني  حتالف  إنشاءُ  وينبغي  األمريكية، 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  وأعداء  أوروبا 
ر عودةَ الشعب إلى أصله، وهو  تقصد بالتحرُّ

أمر مبنزلة املصير لذلك الشعب. 
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 أحمد عسكر 

ة  يحِرُص تنظيُم داعش اإلرهابي على إنشاء ِكيانات جديدة موالية له يف عدٍد من املناطق اإلستراتيجية يف قارَّ
ة ووَسِطها؛ لتوسيع ُرقعة سيطرته اجلغرافية، وإنشاء بيئة مجتمعية حاضنة،  إفريقيا، وال سيَّما شرقيِّ القارَّ
د من باب إفريقيا الواسع. حيث سعى  ليكون ذلك رسالًة منه إلى العالم كلِّه بأنه ال يزال قادًرا على البقاء والتمدُّ
ة اإلفريقية يكون نَواًة النطالق موجٍة جديدة للتنظيم على مستوى العالم، يف ظلِّ  إلى إنشاء جيل جديد يف القارَّ
يات جائحة كورونا )كوفيد- 19(. وهذا ما دفعه إلى إعالن والية جديدة يف وَسط  ولي بتحدِّ انشغال املجتمع الدَّ
د يف منطقة شرقيِّ  إفريقيا ينتشر عناصرها يف بلَدين هما موزمبيق والكونغو الدميقراطية، إضافًة إلى التمدُّ
ة. إفريقيا، وحتديًدا الصومال؛ إلحكام السيطرة على مناطَق بعيدة عن قواعده التقليدية؛ لتعزيز نفوذه يف القارَّ

ص في الشأن اإلفريقي، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة.   باحث متخصِّ

في شرقي إفريقيا ووسطها 

 انتشار
تنظيم داعش
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: النشأة والتمدد 
ً
أوال

لتنظيم  جديًدا  مركًزا  الدميقراطية  والكونغو  موزمبيق  من  كلٌّ  باتت 
داعش  )والية  اسم  عليه  أُطلق  الُعظمى،  البحيرات  منطقة  داعش يف 
يف وَسط إفريقيا(، لينضمَّ إلى بعض الواليات األخرى املوالية لداعش، 
مثل: والية داعش يف الصحراء الكبرى، ووالية غربيِّ إفريقيا، ووالية 
داعش يف شرقيِّ  ومجموعة  2016م،  عام  عليها يف  ُقضي  التي  ليبيا 
إفريقيا. يف إطار مساعي التنظيم إلى إيجاد مراكَز تضمن بقاءه أطول 

ة اإلفريقية. ة ممكنة يف القارَّ مدَّ
املنطقة  يف  اإلستراتيجية  املصالح  ذات  ولية  الدَّ القوى  يدفع  قد  مما 
إلى التدافع نحوها حلماية مصاحلها، وال سيَّما حقول النفط والغاز 

ومناجم الذهب والياقوت. 
وتَُعدُّ والية داعش يف وسط إفريقيا أحدَث واليات التنظيم يف العالم، 
مقطع  عبر  بإعالنها  تأسيسها  كان  وقد  فحسب،  إفريقيا  يف  وليس 
واعترف  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  انضمامها  2018م  يناير  ر يف  مصوَّ
بها التنظيُم ممثاًل له يف وسط إفريقيا يف أبريل 2019م، وهي تتألف 
من جناحني منفصلني جغرافّيًا؛ قوات احللفاء الدميقراطية يف شرقيِّ 
أنصار  )جماعة  املوزمبيقية  الشباب  وحركة  الدميقراطية،  الكونغو 

نة( يف شماليِّ موزمبيق. السُّ
القرن  تسعينيات  يف  ست  أُسِّ فكانت  الدميقراطية  احللفاء  قواُت  أما 
عليه  ُقبض  الذي  موكولو  جميل  زعيمها  يد  على  أوغندا  يف  املاضي 
لطات األوغندية، ثم َسرعان ما انتقل  يف تنزانيا قبل تسليمه إلى السُّ
حالّيًا  وزعيمها  1995م،  عام  يف  الدميقراطية  الكونغو  إلى  عناصرها 
مبايعتَها  احللفاء  قوات  وأعلنت  موكولو.  خلَف  الذي  بالوكو  موسى 
تنظيَم داعش يف 2019م عقب الهجوم الذي شنَّته يف شرقيِّ الكونغو 

ات اإلعالم التابعة للتنظيم املركزي.  حت به ِمنصَّ الدميقراطية، وصرَّ

ان احمللِّيني يف موزمبيق  نة املعروفة بني السكَّ وأما جماعُة أنصار السُّ
تكرمًيا   - الشباب  حركة  اسم  أيًضا  عليها  ويُطلَق  الشريعة،  بأنصار 
بوا عناصَرها يف  لقادة حركة الشباب املجاهدين الصومالية الذين درَّ
ًدا يف شماليِّ البالد على  موزمبيق - فقد قادت يف أكتوبر 2017م مترُّ
احلركة  مقاتلي  بني  املواجهات  تصاعدت  حيث  املوزمبيقية،  احلكومة 
والقوات احلكومية بعد املطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد، 
وارتفاع األصوات املنادية بإسقاط النظام احلاكم يف موزمبيق. وأعلنت 

احلركُة والءها لتنظيم داعش يف عام 2018م.

ة كان الظهوُر األول لتنظيم داعش اإلرهابي يف منطقة  ويف شرقيِّ القارَّ
جمهورية  يف  نفَسه  أظهر  حني  2015م،  أكتوبر  يف  اإلفريقي  القرن 
شباب  حركة  من  سابقني  لعناصَر  خليَّة  انشقاق  عقب  الصومال 
باحلركة  السابق  القيادي  بزعامة  20 مقاتاًل  املجاهدين عددهم نحو 
عبد القادر مؤمن، وهو صومالي يحمل اجلنسية البريطانية. وأعلنت 
لقائدها  منسوب  تسجيل صوتي  اإلرهابي يف  داعش  تنظيَم  مبايعتَها 
ظلِّ  اخللية يف  هذه  أعداُد  تضاعفت  وقد  )يوتيوب(.  ة  ِمنصَّ يف  نُشر 
اجلهات  بعض  أشارت  إذ  التنظيم؛  لها  يُروِّج  التي  االستقطاب  عملية 
الغربية ومنها االستخبارات األمريكية، إلى أن التنظيم يضم ما بني 70 
عون يف جبال »غل غال« يف والية بونت الند شمال  و300 عنصر، يتجمَّ

شرقيِّ الصومال.

د واالنتشار  التمدُّ
شهدت املنطقة ظهور ِكيان جديد يف مارس 2016م باسم جبهة شرق 
ليكون جماعة مسلَّحة  اإلرهابي،  تنظيم داعش  مبايعتَه  أعلن  إفريقيا 
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تنافس حركة الشباب املجاهدين يف النفوذ يف الصومال وشرقيِّ إفريقيا، 
مع أن التقديرات تشير إلى أنها ال تكاد تزيد على 25 مقاتاًل، واستهدفت 
أُولى عملياتها اإلرهابية القواِت اإلفريقيَة يف الصومال، دون أن تُسفَر عن 

خسائَر مادية أو بشرية، ولم تظهر بعد ذلك ظهوًرا جلّيًا. 

د يف القرن اإلفريقي، أعلنت  ويف داللة على حرص داعش على التمدُّ
داعش يف  لتنظيم  خلية  أول  على  القبَض  2019م  سبتمبر  إثيوبيا يف 
البالد تدير أعمالها من املركز الرئيس يف منطقة »كولفي قرانيو« يف 
أقاليم  يف  ينشطون  كانوا  شخًصا   20 وتضمُّ  أبابا،  أديس  العاصمة 
جنوب  شعوب  وإقليم  اإلثيوبي،  الصومالي  واإلقليم  وأمهرة،  أوروميا، 
يف  التنظيم  وبثَّ  التقديرات.  بحَسب  إثيوبيني  ثمانيُة  منهم  إثيوبيا، 
جهادية  موادَّ  املتضمنة  املرئية  التسجيالت  بعَض  2019م  أغسطس 
ويرى  إثيوبيا؛ لكسب موالني جُدد.  انتشاًرا يف  األكثر  األمهرية  باللغة 
نفوذه  لتوسيع  مواتية  الفرصَة  أن  إثيوبيا  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم 

وأنشطته اإلرهابية يف املنطقة واجلوار اجلغرايف. 

ورصدت بعض التقارير انضمام مقاتلني أجانب إلى صفوف التنظيم يف 
وَسط إفريقيا، معظمهم من الناطقني باللغة السواحلية من دول كينيا 

وتنزانيا وأوغندا وجزر القمر.

اإللكترونية  الدعاية  إلى  العناصر  هؤالء  اجتذاب  يف  الفضل  ويعود 
لوالية وَسط  املركزي  تنظيم داعش  أيًضا متويل  يف اإلنترنت. وُرصد 
بالتحويل  الكونغو؛  الدميقراطية يف  احللفاء  قواِت  وال سيَّما  إفريقيا، 
املالي، فضاًل عن السلب والنهب واالستيالء على حقول النفط والغاز 

ة يف مناطق السيطرة. ومناجم التعدين املهمَّ

الصومالية  السواحَل  الصومال  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  ويستغل 
يف جلب التمويل وإدارة أنشطته، والتواصل مع فرع داعش يف اليمن؛ 

للحصول على السالح واملقاتلني، وجلب املدرِّبني لتدريب عناصره.

ثانًيا: العمليات ووسائُل مختلفة
فضاءات  غزو  إلى  السعي  عن  اإلرهابي  داعش  تنظيم  يتوقف  ال 
ية وعلنية يف مناطَق شتَّى  إستراتيجية يف إفريقيا، وإنشاء شبكات سرِّ
ة، فقد عمل التنظيم يف السنوات األخيرة على توسيع نطاق  من القارَّ
بات  ثَمَّ  ومن  وجنوب شرقيِّها،  إفريقيا  وسط  اجلغرافية يف  سيطرته 
موزمبيق،  الصحراء هي:  جنوب  اإلفريقية  الدول  من  عدد  ينتشر يف 
ومالي،  والكاميرون،  والصومال،  وتنزانيا،  الدميقراطية،  والكونغو 

وبوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا.

يف  رة  املتكرِّ ولي  الدَّ املجتمع  حتذيرات  من  الرغم  على  ذلك  يأتي 
ر  د تنظيم داعش يف إفريقيا، وقد حذَّ السنوات األخيرة من مخاطر متدُّ
إلى   2000 محاولة  من  2016م  عام  اإلفريقي  واألمن  لم  السِّ مجلس 
2500 مقاتل داعشي االنتشاَر يف املناطق املضطربة هناك؛ مثل: القرن 
وزارة  رت  وحذَّ والصحراء.  والساحل،  الُعظمى،  والبحيرات  اإلفريقي، 
الدفاع األمريكية من سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من 
فكرةَ  يستبعد  مما  والعراق،  سوريا  يف  حدث  ما  ِغرار  على  إفريقيا، 

الهزمية لداعش يف املدى القريب. 

وتشير تقديرات األمم املتحدة إلى أن هناك ألَفي داعشي ينشطون يف 
الكونغو الدميقراطية وموزمبيق وبلدان أخرى يف شرقيِّ إفريقيا، وهذا 
د أوسع؛ نظًرا لقدرة التنظيم على جذب مقاتلني من منطقة  يُنذر بتمرُّ
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شرقيِّ إفريقيا. وبهذا يزداد احتمال أن يكون شماليُّ موزمبيق وشرقيُّ 
لعملياته  وقاعدًة  داعش،  تنظيم  ع  لتجمُّ مركًزا  الدميقراطية  الكونغو 
يف وَسط إفريقيا وجنوب شرقيِّها، تنطلق منها هَجماُت التنظيم إلى 
الَعالقة  وجنوبيِّها، يف ظلِّ  وغربيِّها  ة  القارَّ مختلفة يف شرقيِّ  مناطَق 
التي تربط عناصر التنظيم يف كلٍّ من موزمبيق والكونغو الدميقراطية، 
ر على اإلنترنت يفيد بأن العملياتِ اإلرهابيَة  وهو ما كشفه مقطٌع مصوَّ

ط لها وتُقاد من كينشاسا عاصمة الكونغو. يف موزمبيق يُخطَّ
وياُلَحظ أن تنظيم داعش يتبع تكتيًكا مغايًرا يف وسط إفريقيا، حيث 
تورَّط يف تدمير املباني احلكومية وحرقها، وهو يحِرص على االستيالء 
ات حربية، واالنتقال من مرحلة التورُّط يف هَجمات  على أسلحة ومعدَّ
ًتا؛ إلظهار  إرهابية إلى مرحلة السيطرة على البلدات واملدن، ولو مؤقَّ

مدى قوته. ويظهر ذلك يف موزمبيق على نحو واضح. 
مدن  على  السيطرة  إلى  الطرق  بشتَّى  يسعى  التنظيم  أن  يخفى  وال 
إستراتيجية يف البالد؛ بغيَة االستيالء على ثَرواتها كالنفط والياقوت 
األزرق وغيرها، وهذا يتطلَّب مزيًدا من املقاتلني واملوالني واألنصار. 
التي  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  ياُت  التحدِّ إستراتيجيتَه  ز  ويعزِّ
عشر  أفقر  تَُعدُّ ضمن  التي  موزمبيق  سيَّما  وال  املنطقة،  دول  تواجه 
دول يف العالم، على الرغم من الثَروات التي لديها، فضاًل عن ارتفاع 
الدول  بعض  يف  األمنية  األوضاع  وتدهور  والتهميش،  الفقر  الت  معدَّ
األخرى كإفريقيا الوسطى، والكونغو الدميقراطية، والكونغو برازفيل، 
األوضاع  تلك  استغلَّ  الذي  داعش  تنظيم  النتشار  كبير  دافع  وهذا 
يف  القاعدة  تنظيم  ومنافسة  املنطقة،  يف  اإلقليمي  د  للتمدُّ ية  املتردِّ
ولية الناشطة هناك، واجتذاب أعداد  املوارد، وتهديد مصالح القوى الدَّ

كبيرة من املوالني بتقدمي إغراءات مالية. 

ع العمليات تنوُّ
بني  ووسطها  إفريقيا  شرقيِّ  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  نشاط  ع  تنوَّ
ولية بالعمليات اإلرهابية،  استهداف املدنيني واملؤسسات واملصالح الدَّ
وبني التهديد باالستيالء على الثَروات النفطية يف بعض دول املنطقة. 
الغاز  حقول  بعض  على  داعش  تنظيم  استيالء  من  املخاوُف  وتزداد 
سيَّما  وال  النفط،  ات  محطَّ بعض  فيها  التي  املناطق  وبعض  البحري، 
والغني  الرئيس  برايا«  دا  »موكيمبوا  ميناء  على  التنظيم  سيطرة  بعد 
وكذلك  2020م.  أغسطس  يف  موزمبيق  شماليِّ  يف  الطبيعي،  بالغاز 
بعد اقتحامه مدينة باملا التي فيها قاعدةُ تطوير الغاز الرئيسة بالبالد، 
د املصالح االقتصادية لدولة موزمبيق  نه من عزلها؛ وهذا مما يهدِّ ومتكُّ
بة،  التي تصل احتياطياتها من الغاز الطبيعي إلى 150 تريليون قدم مكعَّ

ما يعادل 24 مليار ِبرميل من النفط. 
دة  املتعدِّ األجنبية  والشركات  ولية  الدَّ املصالح  على  يُخشى  وكذلك 
ذ بعض االستثمارات يف تلك املناطق، مثل شركات:  اجلنسيات التي تنفِّ
إكسون موبيل األمريكية، وإيني اإليطالية، وأناداركو األمريكية، وتوتال 

من  أخرى  وشركات  الصينية،  الوطنية  النفط  وشركة  الفرنسية، 
بريطانيا وهولندا واليابان وجنوب إفريقيا وفيتنام. فقد تورَّط تنظيم 
داعش اإلرهابي يف الهجوم على مصالح بعض الشركات األجنبية يف 
موزمبيق، مما دفع شركة توتال الفرنسية إلى تعليق أعمالها يف أوائل 
عام 2021م، بعد هجوم التنظيم على منطقة نطاق امتياز مشروع الغاز 
الطبيعي املـُسال التابع لها، على الرغم من جناح اجليش املوزمبيقي يف 
صدِّ الهجوم. وتعرَّضت شركة أناداركو األمريكية إلى هجوم مسلَّح يف 

فبراير 2019م يف إحدى املناطق الصناعية شماليَّ البالد. 
شماليِّ  يف  اجلغرافية  ُرقعته  من  اإلرهابي  داعش  تنظيم  ع  وسَّ وقد 
الواقعتنَي  موزمبيق؛ بفرض سيطرته على جزيرتي ميكونغو وفاميزي 
قبالَة منطقة كابو ديلغادو، يف سبتمبر 2020م، قبل أن يسيطَر على 
مدينة موسيمبوا دا بريا الساحلية ومينائها اإلستراتيجي يف أغسطس 
عليها.  السيطرة  استعادةَ  املوزمبيقي  اجليش  يستطع  ولم  2020م، 
وجنح التنظيم اإلرهابي أيًضا يف السيطرة على ثالث مناطَق ساحلية 
يف البالد، فأضحى مصدَر تهديد على طول سواحل موزمبيق؛ بسبب 

رة على القوارب البحرية التي مترُّ هناك.  هَجماته املتكرِّ
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ة من 26  وأعلن رئيس شرطة موزمبيق برناندينو رافائيل، أنه يف املدَّ
إلى 29 أكتوبر 2020م قتلت قواُت األمن نحو 89 إرهابًيّا من عناصر 
أحَد  أثناء عمليات استهدفت  108 يف  إلى  العدد  وارتفع هذا  داعش، 
رت ستة معسكرات وعدٌد  معاقل التنظيم يف منطقة كابو ديلغادو، وُدمِّ
قوات  داعش  من  عناصُر  هاجمت  حني  يف  العسكرية.  ات  املعدَّ من 
اجليش املوزمبيقي يف بلدة مويدومبي يف 31 أكتوبر 2020م، وسيطروا 
آخرين.  وأسر  اجلنود  بعض  قتل  بعد  وذخائَر  أسلحًة  وسرقوا  عليها 
ويف 10 نوفمبر 2020م تورَّط تنظيم داعش اإلرهابي يف قتل نحو 50 

شخًصا يف أحد مالعب كرة القدم يف شمال شرقيِّ موزمبيق. 

د مزيد من التمدُّ
دول  بعض  إلى  ده  ومتدُّ هَجماته،  دائرةَ  داعش  توسيع  إلى  مؤشر  يف 
التنظيم ثالث قًرى يف منطقة متوارا يف كيتايا  اجلوار، هاجم مقاتلو 
بجنوب شرقيِّ تنزانيا، بالقرب من احلدود مع موزمبيق، وهو الهجوم 
ذه 300 داعشي يف 14 أكتوبر  الثاني يف أسبوعني، بعد الهجوم الذي نفَّ

2020م، ليكون امتداًدا لداعش يف األراضي التنزانية.
على  الدميقراطية،  الكونغو  شرقيِّ  شمال  يف  بيني  منطقة  وتعرَّضت 
2020م،  أكتوبر   28 يف  أوغندا،  مع  احلدود  غرب  كيلومترات   7 بعد 
لهجوم داعشي أسفر عن قتل 19 شخًصا، وإضرام النار يف 45 منزاًل، 
من  أكثر  وحترير  كانغبايي،  ِسجن  على  التنظيم  عناصر  هجوم  بعد 
التنظيم يف  تورط  إلى  التقديرات  وتشير  االعتقال.  1300 سجني من 
15 عملية إرهابية يف موزمبيق عام 2020م، أسفرت عن سقوط نحو 
160 شخًصا وإصابة العشرات. يف حني شهدت الكونغو الدميقراطية 
58 هجوًما إرهابّيًا يف العام نفسه، أسفرت عن مقتل 606 أشخاص 

وإصابة العشرات.
وبلغت ُذروة عمليات تنظيم داعش اإلرهابي يف الصومال عام 2018م، 
عقب تنفيذ نحو 67 عملية إرهابية، مما دفع التنظيَم املركزي يف العراق 
وسوريا إلى تكليف مجموعة الصومال يف أكتوبر 2019م أن تكون هيئًة 

إشرافية على جميع أنشطة داعش يف شرقيِّ إفريقيا. إال أن التنظيم 
2019م حتى  نهاية عام  الصومال يف  اإلرهابية يف  انخفضت عملياته 
منتصف عام 2020م. وقد تورَّط يف أكثَر من عملية اغتيال استهدفت 
السابق  التخطيط  وزيُر  آخَرهم  كان  الصوماليني،  املسؤولني  بعَض 
وهاجم  2019م.  أغسطس  فارح« يف  بونت الند »شري حاج  والية  يف 
 20 بُعد  على  الصومالي  للجيش  حاجًزا  2020م  أكتوبر  يف  التنظيم 
كيلومتًرا شمال غرب مقديشو، أسفر عن مقتل جندي صومالي وَجرح 
اثنني آَخرين. وتشير بعض التقارير إلى افتتاح معسكرات تدريب جديدة 

ملقاتلي داعش يف البالد، وانضمام مزيد من األجانب إلى التنظيم.

ا: مستقبل التنظيم في إفريقيا 
ً
ثالث

يزيد انتشاُر تنظيم داعش اإلرهابي يف شرقيِّ إفريقيا ووَسطها املخاوَف 
لإلرهاب،  إقليمّيًا  مركًزا  املنطقة  تصبح  أن  من  واإلقليمية  ولية  الدَّ
ِصالته  التنظيم  وتعزيز  ة،  القارَّ يف  أخرى  مناطَق  إلى  د  للتمدُّ ًة  وِمنصَّ
بفروع أخرى يف شماليِّ إفريقيا وغربيِّها، مما يُنذر مبوجة ثانية لداعش 
الواسعة،  الَعالقات  إنشاَء شبكة من  يعني  اإلفريقية. وهذا  ة  القارَّ يف 
تربط التنظيَم بعدد من التنظيمات اإلرهابية، كحركة شباب املجاهدين 
يف الصومال؛ مما يجعل املنطقَة خارج نطاق السيطرة، وتهديًدا إقليمّيًا 

ا. ّيًا جاّدً وقارِّ
ولية ملكافحة  وتشير األوضاُع الراهنة، وبُطء التحركات اإلقليمية والدَّ
نشاط  وتصاُعد  ووَسطها،  إفريقيا  اإلرهابي يف شرقيِّ  داعش  تنظيم 
أفرع التنظيم يف عدد من الدول اإلفريقية مثل: الكونغو الدميقراطية، 
د التنظيم إلى مناطَق  وموزمبيق، وتنزانيا، والصومال، إلى احتمال متدُّ
ة؛  القارَّ جنوبيِّ  سيَّما  وال  ة،  القارَّ من  مختلفة  أنحاٍء  يف  جديدة  ودول 
لتعزيز  له؛  جديد  قدم  موطئ  إيجاد  على  تعني  ِخصبة  بيئة  لوجود 
نفوذه، وتوجيه املزيد من الهَجمات اإلرهابية للدول اإلفريقية واملصالح 
الغربية، واتساع ُرقعة سيطرته اجلغرافية يف إفريقيا أكثر، وهذا بال 

ولي.  د األمن واالستقرار اإلقليمي والدَّ شكٍّ مما يهدِّ
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ع التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ثالَث مذكِّرات تعاون،  وقَّ
مع كلٍّ من معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، 
وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، واحتاد وكاالت أنباء 

دول منظمة التعاون اإلسالمي )يونا(. 
بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواءُ  ع  وقَّ 2021م  يناير  من  العشرين  ففي 
بن  محمد  واألستاذ  املكلَّف،  للتحالف/  العام  األمني  املغيدي،  سعيد 
رةَ  عبد ربِّه اليامي، مساعُد املدير العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، مذكِّ
التعاون  أنباء دول منظمة  وكاالت  التحالف واحتاد  تعاون مشترك بني 

اإلسالمي )يونا(. 
للتحالف، العام  األمنُي  ع  وقَّ 2021م  فبراير  من  والعشرين  الثامن   ويف 
اإلمام  رئيُس جامعة  العامري،  بن سالم  الدكتور أحمد  ومعالي األستاذ 

رةَ تعاون بني التحالف واجلامعة.  محمد بن سعود اإلسالمية، مذكِّ
ع األمنُي العام للتحالف، والدكتور عادل  ويف العاشر من مارس 2021م وقَّ
ابن حسن العمراني، املديُر العام ملعهد األمير سعود الفيصل للدراسات 

رةَ برنامج تعاون مشترك بني التحالف واملعهد. الدبلوماسية، مذكِّ
د اللواء املغيدي أن توقيع هذه املذكِّرات يأتي يف إطار تعزيز الشراكة  وأكَّ
الريادي  للجهد  جتسيًدا  الثالث؛  واجلهات  التحالف  بني  اإلستراتيجية 
التطرف  محاربة  مجال  يف  األطراف  جلميع  وَدولّيًا  وإقليمّيًا  محلِّّيًا 
العنيف ومكافحة اإلرهاب ومتويله. وأعرب اللواء املغيدي عن تطلُّعه إلى 
ز الرؤى املشتركة، ويُسهم يف تبادل الزيارات  استثمار هذا التعاون مبا يعزِّ

واملعلومات واإلصدارات والتدريب مع هذه اجلهات. 

ثالث شراكات للتحالف 

مع هيئات وطنية وَدولية 
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خمس فعاليات ضمن البرنامج العلمي للتحالف
في شهر مارس

ذ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف الرياض خمَس  نفَّ
فعاليات ضمن برنامجه العلمي يف شهر مارس 2021م، اشتملت على 

محاضرة وندوة وجلستي عمل وَحلْقة نقاش.  
سي  ● ففي 2021/3/1م أقام التحالف محاضرًة بعنوان: )التكامل املؤسَّ
بن  محمد  الدكتور  مها  قدَّ العنيف(،  التطرف  من  الوقاية  برامج  يف 
واالستشارات  للدراسات  العاملية  اخلبرة  مركز  رئيُس  الثقفي  حميد 
والتدريب. ذكر فيها أن التطرف العنيف من أعقد الظواهر االجتماعية 
محلّيًا وإقليمّيًا وَدولّيًا، ويؤدِّي انتشاُره إلى تعطيل حياة الشعوب وتنميتها 
التنظيمات  استخداُم  التطرف  ظاهرة  تعقيد  من  وزاد  املستدامة، 

رة.  املتطرفة واإلرهابية أحدث التقنيات املتطوِّ
عمل  جلسَة  بالتحالف  الفكرية  اإلدارة  أقامت  2021/3/3م  ويف   ●
ون يف املجال الفكري من ممثلي الدول األعضاء، حتت  حضرها املختصُّ
ات التطرف العنيف(، أدارها الدكتور منصور القرني  عنوان: )مستجدَّ
مديُر اإلدارة الفكرية بالتحالف. وقد شارك ممثلو الدول يف النقاش 
واحلوار، وتناولوا عدًدا من املوضوعات التي تُعنى بها اإلدارة الفكرية يف 
التحالف، مثل: األساليب املناسبة إلبراز اجلانب اإليجابي يف محاربة 
ي للتطرف العنيف، واآلثار اخلِطرة  اإلرهاب، وأهمية األسرة يف التصدِّ
ألعمال اجلماعات املتطرفة العنيفة والتنظيمات اإلرهابية، وال سيَّما 
التواصل االجتماعي، وأهمية وضع  استخداِم تقنية اإلنترنت ووسائل 

ة لهذا االستخدام. اإلستراتيجيات املضادَّ
العصابات  )حرب  بعنوان:  الشهر  ندوُة  أُقيمت  2021/3/11م  ويف   ●
بن محمد  يحيى  الركن  العميد  من  كلٌّ  مها  قدَّ باإلرهاب(،  وَعالقتها 
م اجلوي  واملقدَّ التحالف،  السعودية يف  العربية  اململكة  عسيري ممثل 

الركن زكي بن يحيى الرواحي ممثل سلطنة ُعمان. 
َخلَص العميد عسيري يف الندوة إلى أن اجلماعاِت اإلرهابيَة التي تتخذ 
من أسلوب حرب العصابات منهًجا وطريقة يف العصر احلديث تسير 
وليني، وإضعاف  لم الدَّ ضدَّ التاريخ، فهي تستهدف زعزعَة األمن والسِّ
هذه  إن  الندوة:  يف  وقال  احلديثة،  الدول  عليها  قامت  الذي  األُسس 
اجلماعاِت والتنظيمات بفكرها وآرائها املخالفة ألعراف دولها فتحت 
لهذه  املتحدة  واألمم  رة  املتضرِّ الدول  ملطالبة  مصراعيه  على  الباَب 

الدول باتخاذ إجراءات حازمة جتاهها، وإال ستكون ُعرضًة للمحاسبة 
م الرواحي الدروَس التي ميكن  ولي. وعرض املقدَّ الدَّ مبوجب القانون 
أن تستفيَد منها الَوَحداُت العسكرية النظامية يف مواجهتها للتنظيمات 

اإلرهابية التي تستخدم أسلوَب حرب العصابات.
● ويف 2021/3/17م ُعقدت َحْلقة نقاشية بعنوان: )داعش ووسائلها 
ار  الطيَّ الركن  العقيد  مها  قدَّ اإلجرامية(،  الرسائل  بثِّ  يف  اإلعالمية 

علي محمد محمود ممثل مملكة البحرين لدى التحالف.

داعش  تنظيم  إعالم  مناهضة  ضرورة  محمود  العقيد  أبرز  وقد 
اإلرهابي، وذلك ببثِّ الوعي املجتمعي الذي يستوعب املعنى احلقيقي 
تستهدف  التي  املسمومة  املعاني  نحو  العواطف  ه  جترُّ وال  لإلسالم، 
اخلُطوات  من  بعدد  القيام  إلى  ودعا  س.  املتحمِّ املسلم  الشباب  فئات 
الواقعية لَدْرء خطر التنظيمات املتطرفة العنيفة، مثل: حتصني النَّْشء 
وموادَّ  توعوية،  تربوية  برامَج  بتوظيف  العنيف،  املتطرف  الفكر  من 
يحثُّ  التي  التسامح  ِقيَم  لغرس  هادف؛  ذات محتًوى وسطي  ترفيهية 
واملذهبي  يني  الدِّ االنقسام  ومحاربة  احلنيف،  اإلسالمي  يُن  الدِّ عليها 
االجتماعية؛  للمشكالت  عادلة  حلول  وإيجاد  والطبقي،  والِعرقي 
ية والفقر والبطالة، وحتقيق التنمية البشرية املستدامة، وحرمان  كاألمِّ
اجلماعات املتطرفة العنيفة من الفضاء اإلعالمي، والتحذير من خَطر 
رسائلها، ووضع اخلطط اإلستراتيجية والسياسات التنفيذية يف املجال 
اإلعالمي حملاربة أنشطة التنظيمات اإلرهابية والعنيفة، وتعرية األفكار 
يني املزيَّف، وكشف أهدافها احلقيقية اخلبيثة. املتطرفة من ردائها الدِّ
● ويف 2021/3/23م اختتم مركُز التحالف فعاليات هذا الشهر؛ بإقامة 
رات يف مجال محاربة متويل  ات أو التطوُّ جلسة عمل بعنوان: )املستجدَّ
مها األستاذ عبد اهلل بن عبد الرحمن املديفر مديُر إدارة  اإلرهاب(، قدَّ
محاربة متويل اإلرهاب بالتحالف، وبدأها بتعريٍف مختصر باإلدارة من 
حيُث هيكلُها التنظيمي، وواجباتها، ومبادراتها، وهدفها اإلستراتيجي، 
ات والتطوُّرات يف مجال محاربة متويل  ثم أدار َحلْقة نقاش عن املستجدَّ
يات التي  اإلرهاب، تناولت االحتياجاِت املقترحَة يف هذا املجال، والتحدِّ
هذا  يف  ولية  الدَّ ات  واملستجدَّ اإلرهاب،  متويل  محاربة  مجال  تواجه 

دد.  الصَّ
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إلى  َخِطر«  »تهديد  من  اإلرهابي  التهديد  مستوى  بريطانيا  َضت  خفَّ
يف  ثُغرات  من  رسمي  تقريٍر  حتذير  من  الرغم  على  كبير«،  »تهديد 
مراقبة األشخاص املدانني بجرائم اإلرهاب يف بريطانيا وويلز، ودعوته 
إلى سنِّ تشريعات ملعاجلة هذا القصور. وقالت وزيرة الداخلية بريتي 
باتيل: »إن هذه اخلطوةَ جاءت بعد انخفاض كبير يف عدد الهَجمات يف 
أوروبا منذ تلك التي شوهدت يف النمسا وفرنسا بني سبتمبر ونوفمبر 
دت على أن تقييم مستوى التهديد اإلرهابي يخضع  2020م«. لكنَّها شدَّ
أكثر  من  اإلرهاُب  يزال  »ال  وأضافت:  ين.  املستمرَّ والتغيير  للمراجعة 
املخاطر املباشرة والفورية تهديًدا ألمننا القومي، وال يزال الهجوم على 
ًحا، ويجب على اجلمهور أن يظل يقًظا، وأن  اململكة املتحدة أمًرا مرجَّ

يُبلغ الشرطة بأي مخاوف«.
أن  2021م  مارس  من  الرابع  يف  الداخلية  وزارة  بيانات  وأظهرت 
 %34 بنسبة  تراجعت  باإلرهاب  مرتبطة  بأنشطة  املتعلِّقَة  االعتقاالِت 
يف عام 2020م، وهو أدنى مستًوى يف تسع سنوات. وكان مركز حتليل 
 ،)MI5( البريطانية  لالستخبارات  التابع   ،)JTAC( املشترك  اإلرهاب 
)خِطر(  مستوى  إلى  بريطانيا  يف  اإلرهابي  التهديد  مستوى  رفع  قد 
أشخاص  أربعة  بحياة  أودت  التي  الهَجمات  بعد  املاضي،  نوفمبر  يف 
نيس،  بسكِّني يف  آخرين يف هجوم  ثالثة  ومقتل  فيينَّا،  بالرصاص يف 

ومقتل مدرِّس يف باريس.
بريطانيا  يف  اإلرهابي  التهديد  مستوى  لتقييم  توصياته  املركز  م  ويقدِّ
ح.  َوفَق خمسة مستويات من التهديد هي: منخفض: الهجوم غير مرجَّ

محتَمل.  الهجوم  كبير:  محتَمل.  غير  ولكن  ممكن،  الهجوم  معتدل: 
ح حدوثه قريًبا.  ا. َحِرج: الهجوم من املرجَّ َخِطر: الهجوم محتَمل جّدً

وقد ُرفع مستوى التهديد اإلرهابي يف اململكة املتحدة إلى أعلى تصنيف 
»َحِرج« يف األيام التي أعقبت تفجير مانشستر أرينا يف مايو 2017م، 
ذلك  ة وجيزة يف سبتمبر من  ملدَّ أخرى  املستوى مرة  إلى هذا  ووصل 
جرين بارسونز  يف  األنفاق  مترو  قطار  يف  قنبلة  انفجار  بعد   العام، 
تصنيف  أعلى  ثاني  يف  التهديد  مستوى  وظلَّ   .»Parsons Green«
كذلك  وظلَّ  »كبير«،  إلى  َض  ُخفِّ عندما  2019م،  نوفمبر  »خِطر« حتى 

حتى نوفمبر املاضي.
 وبلغت توصيات التقرير 45 توصية، تناولت حتسني القدرة على إدارة 
واملراقبة،  السجون،  ودائرة  الشرطة،  تغييرات يف  وإجراء  اإلرهابيني، 
إسكتلندا  لكنَّ  الكذب،  كشف  الختبارات  اإلرهابيون  يخضَع  أن  منها 
حمزة  اإلسكتلندي  العدل  وزير  ورفض  اإلجراء،  هذا  على  حتفَّظت 
يوسف، طلًبا من حكومة اململكة املتحدة لتنفيذ اختبارات جهاز كشف 
الكذب لإلرهابيني. وقال رئيُس شرطة مكافحة اإلرهاب: »إن شبكات 
يف  باإلرهاب  املتعلِّقة  املوادِّ  يف  ارتفاًعا  ل  تسجِّ لم  اإلرهاب  مكافحة 
ي فيروس كورونا )كوفيد- 19(«. وأوضَح أمام جلنة الشؤون  أثناء تفشِّ
ا من قدرة التطرف على حتريض الضعفاء على  الداخلية أنه يخشى جّدً
اإلرهاب، وال سيَّما اإلرهاِب اليميني؛ لزيادة اجنذاب كثير من الشباب 
نت  إليه. وكشف املسؤول البريطاني أن عمليات مكافحة اإلرهاب تضمَّ

نحو 800 حتقيق مباشر، 10% منها تتعلَّق باإلرهاب اليميني. 

تراجع مستوى التهديد اإلرهابي 
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ر السفير فالدميير فورونكوف رئيُس مكتب األمم املتحدة ملكافحة  حذَّ
اإلرهاب، من أن جهود تنظيم داعش اإلرهابي إلعادة جتميع صفوفه 
2020م.  عام  من  الثاني  النصف  يف  بوضوح  زادت  أنشطته،  وإحياء 
وأضاف يف كلمة له مبجلس األمن عرض فيها آخَر جهود األمم املتحدة 
اإلرهابية،  اجلماعات  من  وغيره  داعش  تنظيم  مخاطر  مواجهة  يف 
تنظيم  إلعادة   )19 )كوفيد-  كورونا  وباء  يستغلُّ  اإلرهابي  التنظيم  أن 
صفوفه، ويستخدم الفضاء اإللكتروني الجتذاب الشباب الذين يعانون 

اء جلوسهم يف منازلهم بسبب اإلغالق.  امللَل من جرَّ

انعقدت صباح  التي  األمن  أمام جلسة مجلس  األممي  املسؤول  وقال 
لم واألمن  العاشر من فبراير 2021م؛ للبحث يف موضوع تهديدات السِّ
التنظيم  »إن  العنف اإلرهابية:  التطرف وأعمال  الناجتة عن  وليني  الدَّ
ذ هَجمات يف سوريا والعراق، على الرغم من فقده  اإلرهابي ال يزال ينفِّ
األراضَي التي كان يسيطر عليها يف البلدين، وقد يستعيد قدرته على 
ذ سلسلًة  ينفِّ العام، ورمبا  العالم هذا  تنظيم هَجمات يف جميع أنحاء 
احلركة  قيود  تُخفَّف  عندما  البلدان،  بعض  الهَجمات يف  من  مفاجئة 

املرتبطة بكوفيد- 19«.

تنظيم  أنشطة  على  األمن  مجلس  أعضاَء  فورونكوف  السفيُر  وأْطلَع 
داعش يف غربيِّ إفريقيا، وآسيا، وجنوب شرقيِّ آسيا، مذكًرا بالتفجيرين 
2020م.  أغسطس  يف  الفلبِّني  يف  نساءٌ  ذهما  نفَّ اللذين  االنتحاريني 
د على ضرورة إنهاء »آفة اإلرهاب« بهزمية تنظيم داعش يف الفضاء  وشدَّ
ي  اإللكتروني، وتعطيل هَجماته اجلديدة يف مختِلف أرجاء العالم، والتصدِّ
إفريقيا. وقال: »علينا أن نحلَّ  لتهديد فروعه اإلقليمية، وال سيَّما يف 
َي  عاجاًل املسألَة التي طال أمُدها املتعلِّقة بعناصر داعش؛ خشيَة أن يؤدِّ
العاملي  االتفاق  بواسطة  أنه  ًدا  التنظيم«، مؤكِّ إلى عودة ظهور  إخفاقنا 

لتنسيق مكافحة اإلرهاب، سيستمرُّ نظام األمم املتحدة يف »الوقوف إلى 
يات«. يها لهذه التحدِّ جانب الدول األعضاء يف أثناء تصدِّ

يعانيه  الذي  باملخاطر  احملفوف  الوضع  عن  أيًضا  السفير  ث  وحتدَّ
على  د  وشدَّ داعش،  تنظيم  مبقاتلي  الت  الصِّ ذوو  والنساء  األطفال 
الوضع اإلنساني واألمني البائس يف مرافق االحتجاز ومخيَّمات النزوح، 
»بعد ما يقُرب من عامني من إحلاق  »الهول«، وقال:  وال سيَّما مخيَّم 
الهزمية امليدانية بداعش، ال يزال نحو 27.500 طفل أجنبي يف خطر 
يف املخيَّمات شماَل شرقيِّ سوريا، منهم نحو 8000 طفل من نحو 60 
ر املسؤول  دولة أخرى غير العراق، 90% منهم دون سنِّ 12 عاًما«. وكرَّ
إلى  الداعي  للدول األعضاء  املتحدة  العام لألمم  األمني  نداَء  األممي 
بل يف العراق  َعت بهم السُّ وعية للبالغني واألطفال الذين تقطَّ »العودة الطَّ
األخالقي،  والواجب  ة،  امللحَّ اإلنسانية  الضرورة  إلى  استناًدا  وسوريا؛ 

وااللتزامات القانونية«.
ويف كلمة للسفير األمريكي جيفري ديلورينتيس، خاطب أعضاَء املجلس 
قائاًل: »إن التهديد العاملي لتنظيم داعش سيستمرُّ يف النموِّ ما دامت 
املخيَّمات  من  مواطنيها  إعادةَ  ترفض  البلدان  من  كثير  يف  السلطات 
ر اخلبراء من أنها أرض ِخصبة ومثالية للتطرف واألصولية«.  التي حذَّ
وأضاف: »إن إعادتهم إلى أوطانهم هي ما يجب القيام به، فضاًل عن 

كونها اخِلياَر األفضل أمنّيًا«. 
اإلرهاب  مكافحة  للجنة  التنفيذية  املديرةُ  كونيكس  ميشيل  وأبلغت 
التنفيذية  املديرية  أن  األمن،  مجلس  أعضاَء  املتحدة،  لألمم  التابعة 
ط إلجراء زيارة تقييم ومتابعة إلى العراق  للجنة مكافحة اإلرهاب تخطِّ
ة،  جادَّ معاجلة  إلى  حتتاج  التي  يات  التحدِّ لرصد  املجاورة؛  والدول 
وشرحت جهود املديرية لتعزيز املعاملة املجتمعية للمقاتلني اإلرهابيني 

األجانب العائدين، وملساعدتهم وعائالتهم يف الدول اآلسيوية. 

ر 
ِّ
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استضافت العاصمة التشادية إجنامينا يف يومي 15 و16 فبراير 2021م، 
ة السابعة ملجموعة دول الساحل اخلمس: موريتانيا، وبوركينا  أعماَل الِقمَّ
رئيُسها  شارك  التي  فرنسا  بحضور  والنيجر،  وتشاد،  ومالي،  فاسو، 

إميانويل ماكرون يف القمة من بُعد، بواسطة تقنية الفيديو.
السنغالي  الرئيُس  اخلمس:  الدول  قادة  عن  القمة فضاًل  وشارك يف 
الدوري  الرئيس  وهو  أكوفو  أدو  نانا  الغاني  والرئيس  سال،  ماكي 
للمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا، ورئيس احلكومة املغربية سعد 
التشادي  الرئيس  أمر  القمة  أعمال  هامش  وعلى  العثماني.  ين  الدِّ
إدريس ديبي إتنو الذي تسلَّمت بالده رئاسَة مجموعة دول الساحل من 
موريتانيا، أمر بإرسال 1200 جندي إلى »املثلَّث احلدودي« بني مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو؛ ملواجهة اجلماعات اإلرهابية يف هذه املنطقة. 
املجموعة  دول  يف  الدفاع  وزراء  أن  التشادي  الرسمي  التلفاز  ح  وصرَّ
مقربة  على  الواقعة  النيجرية  نغويغمي  مدينة  إلى  هوا  توجَّ اخلمس 
الذين  اجلنوُد  هؤالء  حالّيًا  فيها  يعسكر  حيث  تشاد،  مع  احلدود  من 

سينتشرون الحًقا يف منطقة »املثلَّث احلدودي«. 
ُعقدت القمة يف الوقت الذي تدرس فيه فرنسا إجراء تغييرات على 
بنية وجودها العسكري يف املنطقة؛ بسحب بعض قواتها البالغ عدُدها 
5100 جندي يشاركون يف عمليات مكافحة اإلرهاب مبنطقة الساحل. 

فرنسا  قرار  إن  قولهم:  فرنسيني  مسؤولني  عن  إعالم  وسائُل  ونقلت 
البدء بتقليص قواتها يف منطقة الساحل يقوم على تعويل باريس على 
وَحدات عسكرية أوروبية من النخبة نُشرت يف منطقة الساحل ضمن 
التنظيمات  بعملياتها  استهدفت  التي  »تاكوبا«،  السريع  التدخل  قوة 
ل مسؤوليتها يف  اإلرهابية، والتزام أكبر لدول الساحل اإلفريقي بتحمُّ

مجال األمن والدفاع.
جنوب  يف  ُعقدت  التي  »بو«  قمة  من  سنة  بعد  القمة  هذه  وتأتي 
غربيِّ فرنسا، والتي أفضت إلى تعزيزات عسكرية يف منطقة »املثلث 
احلدودي«، وإرسال 600 جندي فرنسي إضايف، ليرتفَع عدد اجلنود 

من 4500 إلى 5100 جندي.
بحثت قمة »إجنامينا« القضايا األمنية يف دول املجموعة، يف ظل ارتفاع 
عدد هَجمات اجلماعات اإلرهابية مبنطقة الساحل، التي كان آخرها 
القمة يف وَسط مالي، وأسفر  انعقاد  أيام من  الذي وقع قبل  الهجوم 
عن إصابة 28 من عناصر القوات األممية. ثم ُقبَيل ساعات من افتتاح 
القمة، أعلنت مصادُر من دولة مالي قتَل جنديني يف انفجار قنبلة على 
الطريق السريعة يف وسط مالي؛ ليرتفَع عدد القتلى يف صفوف القوات 
املالية واألمم املتحدة والفرنسية إلى 29 قتياًل منذ بداية العام، بحَسب 

حافة الفرنسية.  إحصاء وكالة الصِّ

قمة جديدة لدول الساحل الخمس

وفرنسا تبحث تقليص وجودها العسكري في المنطقة 
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أعلن بيلو ماتاوالي حاكُم والية زامفارا يف شمال غربيِّ نيجيريا، يف الثاني من مارس 2021م حتريَر طالبات 
مدرسة ثانوية علمية يف منطقة جاجنيبي، بعد أن خطَفهنَّ مسلَّحون مجهولون مساء اجلمعة 26 فبراير 
2021م. ونفى حاكم الوالية دفَع أيِّ فدية مقابل حترير الفتيات، لكنَّ الرئيس محمد بخاري اعترف أن 
هم على مراجعة سياساتهم. املسؤولني يف الواليات دفعوا يف السابق ِفًدى للخاطفني، أموااًل وسيارات، وحضَّ

وذكرت سلطاُت الوالية أنها حررت 279 فتاة، عقب مفاوضات بني املسؤولني واملسلَّحني، مضيفة أن العدد 
الذي أعلنته الشرطة يوم االختطاف وهو 317 مختَطفة، ليس دقيًقا! وأرجعت االختالَف يف األرقام بني 

. رات إلى أن بعض الفتيات متكنَّ من الفرار فور خطفهنَّ املخطوفات واحملرَّ
وتَُعد هذه العملية ثانَي عمليات اخلطف يف والية زامفارا يف األسابيع األخيرة، فقد ُخطفت 27 طالبة من 
أُفرج عنهنَّ يوم 17 فبراير. ويف األسبوع الذي سبق حادث االختطاف قتل  مدرسة داخلية يف كاغارا، ثم 
مسلَّحون مجهولون طالًبا يف هجوم ليليٍّ على مدرسة داخلية يف والية نيجر شماَل وسط البالد، وخِطفوا 42 

شخًصا، منهم 27 طالًبا. 
هذا وكان قد خطَف مسلَّحون 300 طالب يف كامكارا بوالية كاتسينا يف ديسمبر من عام 2020م. وقبل 
ذلك يف عام 2014م انشغل العالم بخطف 276 طالبة يف بلدة تشيبوك شمال شرقي البالد على يد جماعة 
بوكو حرام اإلرهابية. ويُعتَقد أن عمليات اخلطف األخيرة من تدبير عصابات إجرامية، ولم تعلن أيُّ جماعة 

مسؤوليتَها عن عملية زامفارا.
ة خطف الفتيات، ودعا إلى اإلفراج الفوري وغير  وداَن األمنُي العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش بشدَّ
د تأكيده أن الهَجمات على املدارس وغيرها من املنشآت  ، وإعادتهن بسالم إلى أَُسرهن. وجدَّ املشروط عنهنَّ
د على ضرورة أن تبقى املدارس أماكَن آمنًة  التعليمية انتهاك خِطر حلقوق األطفال وحقوق اإلنسان، وشدَّ

للطالب ليتعلَّموا فيها دون خوف من العنف. 

اإلرهابية  العمليات  بسبب  املدنيني  واجلرحى  القتلى  عدُد  انخفض 
يف أفغانستان بنسبة 15% عام 2020م، مقارنًة بعام 2019م. وأرجع 
أفغانستان،  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  املساعدة  بعثة  أصدرته  تقريٌر 
2021م،  23 فبراير  املتحدة، يف  التابع لألمم  ومكتب حقوق اإلنسان 
بتقليل  دين  املتمرِّ ِقبل  من  الواضح  التغيير  إلى  االنخفاَض  هذا 

االنتحارية.  التفجيرات 

املدنيني  للضحايا  اإلجمالي  العدد  انخفاض  إلى  التقرير  بياناُت  وتشير 
إذ  2013م؛  منذ  األولى  للمرة  آالف  أقلَّ من عشرة  إلى  2020م  عام  يف 
بلغ عددهم 8820 ضحية، بينهم 3035 قتياًل. ومع ذلك ال يزال النساء 

واألطفال األفغان يحوزون نسبة 43% من جميع الضحايا يف العالم. وألقى 
التقرير باللوم يف 62% من الضحايا على القوات املناهضة للحكومة.

وتشمل الهَجمات التي استهدفت املدنيني االعتداء على رجال القضاء 
واإلعالم والنشطاء. واستهدفت أيًضا األقلِّيات الدينية. وقالت ديبورا 
أفغانستان:  يف  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاصة  املمثلة  ليونز 
املسؤولة  األطراف  تزويُد  هو  املهم  التقرير  لهذا  األسمى  الهدف  »إن 
وملموسة حلماية  فوريًة  يتخذوا خطواٍت  والتوصيات، حتى  باحلقائق 
اخلطوات  اتخاذ  يف  واحد  يوم  إضاعة  عدم  على  وأحثُّهم  املدنيني. 

العاجلة لتجنُّب املزيد من املعاناة«. 

انخفاض ضحايا اإلرهاب المدنيين
في أفغانستان

الخطف من أجل الفدية

تحرير مئات الطالبات في نيجيريا

فذ
وا
ن
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يف  اإلرهاب  مكافحة  عن  للمسؤولني  والعشرون  الثالث  املؤمتر  دعا 
الداخلية  العامة ملجلس وزراء  الذي ُعقد مبقرِّ األمانة  العربية  الدول 
العرب بالعاصمة التونسية، يف 11 مارس 2021م، إلى تعزيز َعالقات 
التعاون والتنسيق األمني يف مواجهة اإلرهاب واحلدِّ من تداعياته يف 
املنطقة العربية. وحثَّ املؤمتر على االستمرار يف اتخاذ التدابير الالزمة 
التـي من شأنها احلدُّ من جتنيد األطفال من ِقبَل اجلماعات اإلرهابية، 
الكفيلة  بل  والسُّ احلديثة،  اإلرهابية  يات  التحدِّ عن  دراسة  وإعداد 
مبواجهتها. ووافق على إنشاء فريق خبراء عرب لرصد املعلومات عن 

التهديدات اإلرهابية، وحتليلها، وتبادلها.
مع  التعاون  تعزيز  يف  االستمرار  على  العامة  األمانة  املؤمتر  وحضَّ 
ولية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب، والتنسيق  املنظمات اإلقليمية والدَّ
وشمال  األوسط  الشـرق  منطقـة  يف  اإلرهاب  مكافحة  مشروع  مع 
استخدام  خَطر  تتناول  عربية  أوروبية  عمل  ورشة  لعقد  إفريقيا؛ 

ْقمية يف متويل اإلرهاب، وسبل مواجهته.  الُعمالت الرَّ
تتعلَّق بتجاِرب الدول األعضاء يف مواجهة  وناقش املؤمتر موضوعات 
التي  احلديثة  يات  التحدِّ بشأن  الدول  تلك  ورؤى  اإلرهابية،  األعمال 
من  عدًدا  وأصدر  العربية.  املنطقة  يف  اإلرهاب  مكافحة  تواجه 
التوصيات الرامية إلى تعزيز َعالقات التعاون والتنسيق األمني العربي 

يف مواجهة اإلرهاب واحلدِّ من تداعياته يف املنطقة العربية. وأُحيلت 
الدورة املقبلة  إلى  العامة متهيًدا لرفعها  إلى األمانة  توصيات املؤمتر 

ملجلس وزراء الداخلية العرب للنظر يف اعتمادها.
بن  محمد  الدكتور  العرب  الداخلية  وزراء  ملجلس  العام  األمني  ر  وحذَّ
علي كومان، يف كلمته يف افتتاح أعمال املؤمتر، من استغالل التنظيمات 
اإلجراءات  تطبيق  يف  مبهامها  األمنية  األجهزة  انشغاَل  اإلرهابية 
هياكلها  إنشاء  إعادة  يف  اجلديد،  كورونا  بفيروس  املتعلِّقة  االحترازية 
وترتيب صفوفها. وأكد أن األجهزة األمنية كانت على مستوى املسؤولية، 
ي للتنظيمات  ولم متنعها التهديداُت الصحية من القيام بواجبها يف التصدِّ
العامة  األمانة  ًدا حرص  مؤكِّ اإلجرامية،  مخططاتها  وكشف  اإلرهابية 
أنشطة  اجلائحُة يف  هذه  تؤثَر  أال  على  العرب  الداخلية  وزراء  ملجلس 
العربية  الدول  بني  التعاون  استمرار  ضمان  ويف  اإلرهاب،  مكافحة 

ولية يف هذا املجال. واملجلس وسائر املنظمات اإلقليمية والدَّ
وقد شارك يف املؤمتر مسؤولو مكافحة اإلرهاب يف وزارات الداخلية 
اجلنائية  للشرطة  ولية  الدَّ املنظمة  عن  وممثلون  العربية،  الدول  يف 
)اإلنتربول(، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، والوكالة األوروبية 
)اليوروبول(،  ومنظمة  )فرونتكس(،  السواحل  وخفر  احلدود  حلرس 

وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

تعزيز التعاون في مواجهة اإلرهاب 

ووقف تجنيد األطفال
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بعد هزائَم متتالية وجدت التنظيماُت اإلرهابية نفسها بني ِخيارين يف 
أسلوب تنفيذ عملياتها اإلجرامية؛ إما استخداُم أدوات تقنية تفوق ما 
إلى أدوات يسيرة تعوِّض تخلُّفها التِّقني  لدى احلكومات، وإما اللجوءُ 
وظهر  ة،  مضطرَّ الثاني  اخليار  إلى  فلجأت  عليها.  احلصول  بسهولة 
يسيرة،  أدوات  استخدام  أي  الرخيص(،  )اإلرهاب  اخلبراء  يه  يسمِّ ما 
ات  وتصنيع قنابَل ومتفجرات من موادَّ تُباع يف األسواق، بداًل من املعدَّ
كان  »كلما  باملـَقولة:  عماًل  اكتشافها؛  يسُهل  التي  التقليدية  العسكرية 

السالح أيسر، كان اكتشافه أصعب«. 
قنابَل  إلى صنع  أتباعه  اإلرهابي  القاعدة  تنظيم  2010م دعا  يف عام 
العبوات  لصنع  مختلفة  بطرق  دهم  وزوَّ  ، بالعدوِّ الضرر  تُلحق  فاعلة 
كل  يف  غالًبا  وموجودة  قيود،  بال  األسواق  يف  تُباع  موادَّ  من  الناسفة 
مطبخ. ويف 21 مايو 2016م أصدر الداعشي أبو محمد العدناني بياًنا 

ار بكل الوسائل املتاحة«.  دعا فيه املسلمني إلى »قتل الكفَّ
السكاكني  أن  »مع  اإلرهابي:  داعش  تنظيُم  أصدره  منشور  يف  وجاء 
متوافرة  فهي  ار،  بالكفَّ األذى  إلحلاق  الوحيد  السالَح  بالتأكيد  ليست 
ا  على نطاق واسع يف كل األراضي، فيسُهل الوصول إليها، ويسُهل جّدً
إخفاؤها، وهي مميتة وقاتلة، وال سيَّما إذا كانت يف يد شخص يعرف 
هَجمات  من  حملة  بشنِّ  شخص  قام  وإذا  بفاعلية.  يستخدمها  كيف 
يجَد  ولن  استخدام،  كل  بعد  سالحه  من  التخلُّص  فيمكنه  السكني، 

صعوبة يف احلصول على سكني أخرى«. 
هَجمات  من  هجوًما   3338 نحو  و2016م   1970 عامي  بني  ذ  نُفِّ وقد 
أوروبا  307 هَجمات يف  منها  التكاليف،  املنخفض  الرخيص  اإلرهاب 
أمريكا  يف  هجوًما  و188  الشمالية،  أمريكا  يف  هجوًما  و60  الغربية، 

اجلنوبية، و1160 هجوًما يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

من  اإلرهابية  والتنظيمات  املتطرفة  اجلماعات  أساليب  تغيَّرت  لقد   
العمليات الكبيرة التي حتتاج إلى التخطيط واملوارد والدقة يف التنفيذ، 
إلى العمليات الرخيصة التي تستخدم أدواٍت غيَر مكلفة وسهلة الصنع. 
وصار األسلوب األكثر استخداًما من ِقبَل التنظيمات اإلرهابية يف ظلِّ 
ما تواجهه من ضغوط وما تتعرَّض له من هزائم، هو اللجوء إلى مزيج 
ة طرق بُدائية مثل: إشعال احلرائق، والهجوم بالقنابل اليدوية  من عدَّ

الصغيرة، والدعس باملركبات، واستخدام السكاكني.

اإلرهابيَة  التهديدات  أن  على  اإلستراتيجية  التقديرات  جُتمع  وتكاد 
األكثر استمراًرا ستكون على هذه الشاكلة.

عاًما   31 العمر  من  يبلغ  إرهابي  دَعس  2016م  يوليو   14 مساء  يف 
النارية  لأللعاب  يشاركون يف عرض  كانوا  ة  املارَّ من  بشاحنته، حشًدا 
يف مدينة نيس الفرنسية، فقتل 85 شخًصا. ويف 19 ديسمبر من العام 
ر إرهابي من تنظيم داعش ذاَت األسلوب يف برلني، فدَعس  نفسه كرَّ
بسيارته املتسوِّقني يف سوق عيد امليالد بوسط املدينة، ما أسفَر عن 

مقتل 12 شخًصا وإصابة 56 آخرين.

سات يف الهَجمات اإلرهابية  وارتفعت نسبة استخدام السكاكني واملسدَّ
من 7.3% فقط بني عامي 2001 و2007م، إلى 33% بعد عام 2008م.

إن العمليات اإلرهابيَة الضخمة واملخطط لها تخطيًطا دقيًقا، لم تُعد 
خياًرا متاًحا للتنظيمات اإلرهابية، التي جلأت إلى هَجمات ذات ُكلفة 
ني، مسدس،  قليلة، وبأدوات متاحة يسُهل الوصول إليها )شاحنة، سكِّ
بُندقية(. وهي أساليب تُبقي اخلطر اإلرهابي قائًما ومخيًفا، فاستخدام 
د األبرياء، ويثير اخلوَف  هذه األساليب من ِقبل اإلرهابيني خطٌر يهدِّ

أكثر مما تفعل عملياتهم اإلرهابية الكبيرة. 

اإلرهاب الرخيص 

إستراتيجية جديدة للتنظيمات اإلرهابية

رئيس التحرير
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