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مجلة فصلية تصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب

العدد الخامس - نوفمبر 2020

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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في مواجهة 

ف التطرُّ

اإلرهاب اإللكتروني 
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  د. محمد طاهر محمود

رمادها،  حتت  نيرانها  َجذوةُ  وأُخِمدت  أوزارها،  الباردة  احلرُب  وضعِت  أن  منذ 
رت العوملة املشهَد يف احلاضر، لتطلَّ بقوة من ُشرفات املستقبل، بدأت احلركاُت  وتصدَّ
ى احلدود، وال يراعي  ها برسائَل تقذف بها على نطاق واسع يتخطَّ اإلرهابية تنفث ُسمَّ

ر بخطاباتها أطياًفا تنوَّعت فئاتُها املستهدفة. حرمَة الدول يف النَّفاذ والعبور، فتخدِّ

 باحث في دراسات األمن واالستخبارات الدولية، في كلية األبحاث بمركز دراسات األمن واالستخبارات، جامعة باكنغهام، المملكة المتحدة.

مآالت القاعدة في أفغانستان
واقع التنظيم ومستقبله في ظلِّ عملية السالم األفغانية
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أحداث سبتمبر
باستعراض شريط األحداث نرى أن هَجمات احلادي عشر من سبتمبر 2001م قذفت بتنظيم القاعدة من غياهب املجهول إلى 
تارة عن والدة ِحقبة جديدة من النضال يف  موقع الصدارة، ليحظى باالهتمام العاملي ُجلِّه، ويصبَح الشغل الشاغل للناس، ولتُفتَح السِّ

مكافحة هذه احلركات الفكرية الالمركزية التي دوَّت أصداؤها يف جميع األرجاء.
أشعلت هَجماُت سبتمبر فتيَل احلرب، إذ غزت الوالياُت املتحدة وحلفاؤها أفغانستان، وُهرعوا كشرطي يحمل ِهراوتَه، غايته معاقبُة 
ر  سطَّ وقد  القاعدة.  تنظيُم  اجلماعات  تلك  حربة  ورأُس  عليها،  والقضاء  والغرب  املتحدة  للواليات  املعادية  املتطرفة  اجلماعات 
التاريخ يف السنوات التسع عشرة املاضية خسائَر الواليات املتحدة البشرية واملادية؛ فقد تكبَّدت ما يقارب 2400 ضحية عسكرية 
قت الواليات املتحدة هدفها يف القضاء على  : هل حقَّ يف أفغانستان، وأنفقت ُزهاء 137 مليار دوالر إلعادة اإلعمار. والسؤال املـُلحُّ
القاعدة، وتقويض قدرتها التنظيمية والتنفيذية للعمليات يف أفغانستان؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال بدَّ أن نلقَي الضوء على اتفاقية 

السالم التي أُبرمت يف 29 من فبراير 2020م بني الواليات املتحدة وطالبان، لنقرأ ما بني سطورها، ونستكشف خفاياها.

اتفاقية السالم
ات يف غضون 14  تنصُّ اتفاقيُة السالم على موافقة الواليات املتحدة وحلفائها على سحب جميع القوَّ
شهًرا، بشرط التزام طالبان تطبيَق االتفاق. وكذلك وافقت طالبان على منع القاعدة واجلماعات 
املسلَّحة من استخدام األراضي األفغانية يف عمليات التجنيد والتدريب وجمع األموال، واألنشطة 

ح وزير اخلارجية األمريكي  د الواليات املتحدة أو حلفاءها. ولهذا صرَّ اإلرهابية األخرى التي تهدِّ
مايك بومبيو عند إبرام الصفقة بقوله: »حافظوا على وعودكم بقطع الَعالقات مع القاعدة«.

جرت  إذ  السالم؛  اتفاقيُة  عليه  ت  نصَّ ما  بخالف  أفاد  املتحدة  األمم  نشرته  تقريًرا  أن  إال 
مت ضمانات  مشاوراٌت منتَظمة بني طالبان والقاعدة يف أثناء املفاوضات مع الواليات املتحدة، وقدَّ

الَعالقات بني طالبان وشركائها يف شبكة بأنها ستحترم َعالقاتها التاريخية. وأبان التقريُر أن 
أواصُر  وتربطهم  وثيقة،  بقيت  والقاعدة  اني  املشترك حقَّ النضال  وتاريخ  الصداقة 

املصاهرات  عن  فضاًل  الفكري،  الزوجية املختِلطة؛ بل جتاوزت طالبان والتعاطف 

املسجد األزرق )مزار شريف(
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املتعلِّق بتخطيط  التعاون  القاعدة لبحث  ذلك إلى عقد اجتماعات مع 
العمليات والتدريب، وتوفير املالذ اآلمن للقاعدة يف أفغانستان. وكشف 
التقريُر أن القاعدة تنَشط يف اخلفاء يف اثنتي عشرة مقاطعًة أفغانية، 
وزابول  وبدخشان  ولوغار  وقندوز  ونورستان  وخوست  هلمند  هي: 
ومنروز وننكرهار وكونار وبكتيا وغزني، مع صعوبة معرفة العدد الدقيق 
ر عدُدهم ما بني 400 و600 مقاتل.  ملقاتلي القاعدة يف أفغانستان، ويُقدَّ
للمسلَّحني  يسمح  والقاعدة  طالبان  بني  التعاون  أن  بالذكر  واجلديُر 
نفوذهم لتوسيع  املتحدة؛  للواليات  العسكري  االنسحاب   باستغالل 

يف أفغانستان.

تخفيض القوات
وعَدت  وطالبان،  املتحدة  الواليات  بني  املبرمة  السالم  اتفاقية  َوفَق 
اتها من 13000 إلى 8600 يف غضون 135 يوًما.  أمريكا بتخفيض قوَّ
د القائد األعلى للقيادة املركزية األمريكية اجلنرال كينيث ماكنزي يف  وأكَّ
ات األمريكية قد ُخفِّضت وفَق املتَفق عليه قبل  18 يونيو 2020م أن القوَّ
د، وأن جميع القوات األمريكية ستنسحب  شهر تقريًبا من املوعد احملدَّ
بحلول أبريل من عام 2021، مع وجوب وفاء طالبان بالتزاماتها جتاه 
قطع الَعالقات مع القاعدة واجلماعات املسلَّحة األخرى. وأفاد التقريُر 
تها انتصاًرا لقضية طالبان وحالة  أن القاعدة احتفلت باالتفاقية وعدَّ

د على املستوى العاملي.  االقتتال واالشتباك والتشدُّ
ورصد تقريُر األمم املتحدة الصادر يف 27 من مايو 2020م، تفاصيَل 
اجتماعات طالبان مع قيادة القاعدة. ووفًقا للتقرير فإن أهمَّ اجتماع 
هلمند،  ضواحي  إحدى  قلعة  سروان  يف  2019م  عام  ربيع  يف  أُقيم 
وأفادت التقارير أن جول آغا إيشاكزاي املستشاَر السابق للُمالَّ محمد 
عمر وقادًة آخرين يف طالبان التَقوا حمزة بن أسامة ابن الدن لتقدمي 

مع  التاريخية  َعالقاتها  تقطَع  لن  اإلسالمية  »اإلمارة  بأن:  ضمانات 
القاعدة بأيِّ ثمن«.

بين طالبان والقاعدة
ناقش  وطالبان،  املتحدة  الواليات  بني  املبرمة  السالم  اتفاقية  بعد 
ماح  السَّ من  طالبان  موقَف  واخلبراء  ني  واملختصِّ الباحثني  جمهوُر 
للقاعدة باالحتفاظ بقدرتها التنظيمية والتنفيذية للعمليات وتعزيزها 
هذا  حيثيات  عن  وللكشف  وحلفائها.  املتحدة  الواليات  مواجهة  يف 
ويستبصَر مبا  التاريخ  يقلَِّب صَفحات  أن  املرء  النقاش احملموم، على 
بني السطور. فعقب أحداث احلادي عشر من سبتمبر، ألقت الوالياُت 
املتحدة املسؤولية على عاتق القاعدة، وطالبت حركَة طالبان األفغانية 
احلاكمة بتسليم أسامة ابن الدن، وبرفض طالبان ذلك، لم يكن لدى 
ِخيار سوى شنِّ هجوم على  الغرب من  املتحدة وحلفائها يف  الواليات 
ح سفير طالبان يف باكستان عبد السالم ضعيف  أفغانستان. وقد صرَّ
ل قوًما بغيرنا«،  بقوله: »إن اهلل وحَده َمن يغيِّر النظام، واهلل وحَده يبدِّ
رافًضا تهديدات الغرب بإسقاط طالبان من احلكم. وبتقومي العديد من 
اإلجراءات، ميكن للمرء أن يقوَل إن طالبان حتظى اآلن بوضع عسكري 

وسياسي أقوى من أيِّ وقت مضى منذ عام 2001م.
لم  أن طالبان  املتحدة  األمن يف األمم  أفاد مجلُس  السياق،  ويف هذا 
حتترم اتفاقيَة السالم بقطع الَعالقات مع القاعدة؛ للعمل مع الواليات 
املتحدة لتفكيك هيكلها التنظيمي، وإيقاف عملياتها وإنهاء قدراتها يف 
طالبان  يكلِّف  القاعدة  بتنظيم  العلني  التنديد  ألن  وذلك  أفغانستان. 
التي  واجلهات  املسلَّحة  اجلهادية  اجلماعات  مع  السياسي  نفوذها 
َعالقاتها  زت  عزَّ طالبان  إن  القول:  وُقصارى  مالّيًا.  لها  ومتوِّ تدعمها 

بتنظيم القاعدة.
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لكن يف الِعقَدين املاضيني، أثبت الواقُع تدهوًرا كبيًرا لتنظيم القاعدة 
استقرار  وزعزعة  الغربية،  الدول  مهاجمة  على  قدرته  يفقد  أن  دون 
املثال،  سبيل  وعلى  األوسط.  والشرق  وآسيا  إفريقيا  يف  احلكومات 
ة الهندية  ذت قيادة القاعدة وفروُعها اإلقليمية والعاملية يف شبه القارَّ نفَّ
ويف الشرق األوسط عملياٍت قتاليًة من مالذها اآلمن البعيد. وأشارت 
األراضي  يستخدمون  دائًما  القاعدة  مقاتلي  أن  إلى  كثيرة  تقاريُر 
ونها الدوَل املعادية  األفغانية مركًزا للتخطيط لهَجماتهم على ما يسمُّ

يف أنحاء العالم.

غموض ُمقلق
وطالبان،  املتحدة  الواليات  بني  السالم  اتفاقية  إبرام  من  الرغم  على 
ق من امتثال طالبان ملنع القاعدة  فإن الغموَض يكتنُف إجراءات التحقُّ
واجلماعات املسلَّحة التابعة لها من استخدام األراضي األفغانية للعمليات 
دة. ومن غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم تِف طالبان  القتالية املتشدِّ
أم  وحلفائها،  املتحدة  الواليات  انسحاُب  ف  سيتوقَّ فهل  بالتزاماتها؛ 
ستُقتَرح إجراءاٌت أخرى تخالف تصريَح الرئيس ترامب أنه »إذا حدثت 

أشياءُ سيئة، فسنرجع بقوة لم يَرها أحٌد من قبل«.  

املتحدة  الوالياُت  تنجح  لم  إذا  بأسرها  باملنطقة  ستعصف  كارثًة  إن 
يؤدِّي  وقد  السالم،  باتفاقية  املتعلِّقة  أهدافهم  حتقيق  يف  وحلفاؤها 
ن  االنسحاُب الكامل للواليات املتحدة والقوات املتحالفة معها دون التيقُّ
األفغانية  احلكومة  انهيار  إلى  االتفاقية،  التزاماِت  طالبان  امتثال  من 
واجلماعات  القاعدة  قدرةَ  ز  يعزِّ ذلك  ولعل  طالبان.  سيطرة  وإعادة 
ح أن تزيد وتيرة هَجماتهم اإلرهابية. ويعدُّ  املسلَّحة التابعة لها، ومن املرجَّ

ة نحو إعالن النصر من وجهة نظر مقاتلي القاعدة. ذلك خطوًة مهمَّ

استغالل  يف  ون  سيستمرُّ له  التابعة  واجلماعاُت  القاعدة  فتنظيم 
َعالقاتهم بطالبان لتضخيم وجودهم يف أفغانستان، وستزيد سرعُة هذا 
ع إذا انسحبت الواليات املتحدة، وسيفتح الباَب على ِمصراَعيه  التوسُّ
ليس ملوجة جديدة من اإلرهاب يف املنطقة فحسب؛ بل ملوجات يُسَمع 

صداها يف أرجاء العالم.

بتنوُّع  تختلف  ودوافَعها  املسلَّحة  واجلماعات  املنظمات  أهداف  إن 
أساًسا  فتهِدُف  األفغانية  طالبان  حركُة  أما  أفغانستان؛  يف  أطيافها 
القوات  وطرد  اإلسالمية،  الشريعة  وفرض  إسالمية،  دولة  إقامة  إلى 

اخلارجية من أفغانستان.
األهمية  فتُولي  لها  التابعة  املسلَّحة  واجلماعاُت  القاعدة  تنظيُم  وأما 
يف املقام األول للجهاد يف سائر مناطق العالم، وطرد الواليات املتحدة 
والقوات املتحالفة معها من جميع الدول اإلسالمية، ومنها دوُل الشرق 

األوسط، وليس من أفغانستان فقط. 
ومبوجب اتفاقية السالم احلالية واملبرمة بني الواليات املتحدة وطالبان، 
قت أهدافها، وستكتسب القاعدةُ املزيد من القوة  تكون طالبان قد حقَّ
لرفع قدرتها التنظيمية والعمليات القتالية حتت حماية طالبان. ومن ثَم 
ولية األخرى من  فليس من احلكمة أن تقلَِّل الواليات املتحدة والقوى الدَّ

حجم املخاطر احملتَملة لعودة ظهور مخالب القاعدة ورؤوسها. 
وبالرغم من ضعف تنظيم القاعدة وصغر حجمه نسبّيًا حالّيًا، بوجود 
قرابة 400 إلى 600 مقاتل فقط يف أفغانستان، ميكن أن تنمَو مخالُب 
التنظيم التي ُقلِّمت من قبُل؛ لتصبَح قوًة خطرًة يف املستقبل، وال سيَّما 
ة من  إذا كانت قادرًة على جذب عدد كبير من اجلماعات املسلَّحة املنشقَّ

أفغانستان وباكستان وسوريا والعراق وشمال إفريقيا.

كلمة الختام
بات من املمكن القول: إن انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان، 
ق بدقة من امتثال طالبان اتفاقيَة السالم بقطع الَعالقات  دون التحقُّ
دون  َز  يعزِّ أن  لها، من شأنه  التابعة  املسلَّحة  واجلماعات  القاعدة  مع 
أدنى شكٍّ مستوى العمليات القتالية، ليس يف أفغانستان فحسب، ولكن 
يف جميع أنحاء العالم. ومن هنا يجب على الواليات املتحدة وحلفائها 
واقتصادية  عسكريًة  مساعداٍت  تقدمُي  اإلرهاب  على  احلرب  يف 
ودبلوماسية طويلة األمد للحكومة األفغانية، ورعاية محادثات السالم 
األطراف  مقبولة جلميع  تسوية  إلى  للوصول  أنفسهم،  األفغانيني  بني 

املعنية وأصحاب املصلحة يف أروقة السياسة الداخلية. 



  جمال عبد القادر

العالم بأسره يف الوقت  العالم العربي، بل  ظاهرة التطرُّف واإلرهاب من أخطر الظواهر التي تواجه 
احلالي، وللثقافة والفنِّ أثر ٌكبير يف مواجهة الفكر املتطرِّف، ال يقلُّ أهميًة عن األثر األمني والعسكري، 
ة ومنهج فاسد، ال بدَّ من محاربتهما  إن لم يكن هو خطَّ الدفاع األول؛ ألن األزمة يف األصل هي أفكاٌر شاذَّ
ة  األمَّ إلى  االنتماء  روح  وبثِّ  األفكار،  هذه  بخطر  الناشئة  واألجيال  الشباب  لتبصير  الصحيح؛  بالفكر 
مها يف أكثَر من عمل فنِّي، وبرؤى مختلفة. واملجتمع، وكان من الطبيعي أن تهتمَّ السينما بهذه األزمة، وتقدِّ

 باحث وناقد فني مصري.

ف  تناول التطرُّ
 واإلرهاب في
السينما العربية
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ؤ سينمائي تنبُّ
يُذكر للسينما املصرية تنبُّؤها بصعود التطرُّف وبخطره على املجتمع، 
وكان ذلك أوائل السبعينيات امليالدية، وحتديًدا يف نوفمبر 1972م بفيلم 
)مثَّله  د  املتشدِّ لإلنسان  أوَل ظهور  الذي شهد  زوزو«  بالَك من  »خلِّي 
وممارستَها  رة  املتحرِّ زميلته  مالبَس  يرفض  الذي  إسماعيل(  محيي 
يتها الشخصية  الرياضة، ويحاول منعها بكلِّ طريقة، وقد ضايقها يف حرِّ
م الكاتب رأفت  وإن لم يستخدم العنف معها. ثم يف أبريل 1973م قدَّ
ج يف اجلامعة )مثَّله  ن شخصيَة شابٍّ متخرِّ امليهي فيلم »ُغرباء« املتضمِّ
َّا أعيته الظروُف  شكري سرحان( محبٍَط يبحث عن فرصة عمل، وملـ
املقابل  التديُّن هرًبا من مواجهة أزمته. ويف  إلى  وقتلت طموَحه جلأ 
كانت أختُه الصغرى )مثَّلتها سعاد حسني( طالبًة يف اجلامعة، وتعمل 
يف أحد الفنادق، ما سبَّب له أزمًة نفسية، فصار يضغط عليها محاواًل 
منَعها من العمل واستكمال دراستها، واالعتراض على مالبسها ومنط 
حياتها. ثم توالت األفالُم التي تناولت هذه الشخصيَة النمطية، حتى 

لت إلى العنف والقتل. وصلنا إليها عندما حتوَّ
وإلقاء  مبكًرا،  الظاهرة  هذه  تناول  يف  السبُق  املصرية  للسينما  وكان 
الضوء عليها قبل تعاُظم خطرها، يف حني جاءت السينما العربية بعد 
مت أعمااًل جيدة، على الرغم مما تواجهه من منع وتقييد،  ذلك، وقدَّ
ما  املشترك  اإلنتاُج  لوال  التي  اجلزائرية  السينما  يف  احلال  هو  كما 

َم أي عمل.  استطاعت أن تقدِّ

ظهور شخصية اإلرهابي
د يعاني أزمًة نفسية  م اإلرهابيُّ يف السينما يف صورة شخص متشدِّ ُقدِّ
التديُّن للهَرب من هذه األَزمات، ثم كان  وإحباطاٍت كثيرة، وجلأ إلى 
إخفاقه  َجريرة  لهم  وحمَّ مجتمعه،  يف  به  احمليطني  مع  غليًظا  ا  فّظً
قد  تكن  لم  إذ  الوقت؛  ذلك  مناسًبا يف  كان  العرُض  وهذا  وإحباطه. 
ظهرت أيُّ تنظيمات جهادية مسلَّحة متارس القتَل والعنف جتاه اآلخر. 
لكن يف األعمال التي تلَت هذه املرحلة ظهر اإلرهابيُّ أكثَر عنًفا وأكثر 
اجلهادية،  التنظيماُت  وظهرت  جنسي.  كبٌت  ولديه  ًدا،  وتشدُّ قسوة 

ين وتفسيراته.  والتمويالت، واالستخدام اخلاطئ للدِّ
لكنَّ االستمرار يف تقدمي اإلرهابي يف صورة املريض النفسي هي نظرة 
إن  حتى  األعمال،  من  العديَد  ذلك  وعاب  موضوعية،  وغير  قاصرةٌ 
مته بُسخريَّة بسبب طريقة ممارسته حلياته، ومنها  بعض األعمال قدَّ
و»القرموطي على خطِّ  »اإلرهابي«،  اآلتية:  األفالم  كما يف  العبادات، 
النار«، و»جواب اعتقال« وغيرها، وهو ما أكسَب هذه الشخصيَة بعض 
ة مع اتِّهام  ة الناس، خاصَّ التعاطف لدى املنتمني إلى هذا التيَّار، وعامَّ
خريَّة  ين واإلسالم عبر السُّ شيوخهم للسينما بأنها تُشنُّ حرًبا على الدِّ

ين والعبادات.  من رجال الدِّ
ثم ظهرت شخصيُة اإلرهابي على نحٍو أعمق وأقوى يف أعمال الكاتب 
الظالم«  »طيور  فيلم  يف  واملصالح  السلطة  حامد«، يف صراع  »وحيد 

بسبب  فة؛  املتطرِّ التنظيمات  هذه  قيام  مسؤولية  النظاَم  ل  حمَّ الذي 
من  يظهر  مما  الرغم  على  بينها،  فيما  ية  والسرِّ الضمنية  االتفاقات 
م كذلك فيلم »دم الغزال« الذي تناول  َعداء غير حقيقي يف الَعلَن. وقدَّ
بغرض  فة  املتطرِّ اجلماعات  إلى  وشخص جلأ  لصٍّ  بني  القوة  صراَع 
فة فرصًة  مساعدته يف االنتقام، وهو ما وجدت فيه اجلماعاُت املتطرِّ

لتحميل شخص ال ينتمي إليها كلَّ جرائمهم.
فيلم  يف  املميَّزة  شاهني«  »يوسف  الشهير  املخرج  إلى جتاِرب  إضافًة 
»املصير« الذي عرض فيه ظاهرة التطرُّف واإلرهاب يف إطار تاريخي 
الفيلسوف  األعداء على  لة من  واملموَّ فة  املتطرِّ يُبرز حرَب اجلماعات 
م شاهني شخصيَة  انتهت بتكفيره وحرق كتبه. ثم قدَّ التي  ابن ُرشد، 
اإلرهابي مرًة أخرى يف فيلم »اآلخر« ولكن بصورة قاتل مأجور يتعاون 
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وانتهى  املشتركة،  مصاحلهم  خلدمة  الرأسمالية  والِكيانات  العوملة  مع 
الفيلم مبقتل احلبيبني على يد هذا التحالف.

اجلماعات  إحدى  باسم  ى  مسّمً وهو  النار«،  من  »الناجون  فيلم  ولدينا 
فة، وتتناول أحداثُه أحَد اإلرهابيني املتَّهمني بعمليات قتل وتفجير،  املتطرِّ
وشقيَقه الضابط الذي يعيش صراًعا بني القبض على شقيقه وتسليمه 
من جهة، واحلزن عليه من جهة أخرى، حتى يقوَم اإلرهابي باختطاف 
شقيقه من أجل مساومة الشرطة على اإلفراج عن إرهابيني من جماعته 
دت شخصيَة اإلرهابي كان  مقابل إطالقه. ومن آخر األعمال التي جسَّ
فيلم »الضيف« الذي تناول دخوَل أحد املتطرفني إلى منزل كاتب كبير، 
ويدور حواٌر ونقاش بني اإلرهابي من جهة والكاتب وعائلته من جهة أخرى.

يني، عبر  وهناك أعماٌل أخرى تناولت اإلرهاب بعيًدا عن التطرُّف الدِّ
ر لتنفيذ تفجيرات  قصة شخص مجهول يدخل البلد بجواز سفر مزوَّ
فيلم  األعمال  هذه  ومن  معادية،  جهات  لصالح  تخريبية  وعمليات 
العملني  الفيشاوي« يف  »فاروق  ى  أدَّ وقد  »اإلرهاب«،  وفيلم  »انفجار«، 
عمليات  ذ  ينفِّ اجلنسية،  مجهول  محترف  قاتل  أو  إرهابي  شخصيَة 
إرهابيًة لصالح جهات ودول مقابل أجر. كما ظهر اإلرهابي ضحيَة ظلم 
أو ظروف َقهرية كما يف فيلم »اإلرهاب والكباب« للكاتب »وحيد حامد«؛ 
إذ أوقعته الظروُف يف موقف حمل السالح وحجز رهائَن مقابل تنفيذ 
احلكومة لطلباته، وأدان الفيلم الدولَة التي قد حُترِّض على اإلرهاب 
بسبب غياب العدل واملساواة فيها، وأدان املواطنني الذين لم يرفضوا 

الظلَم ولم يطالبوا بحلِّ مشاكلهم وحتقيق مطالبهم.

نجاح أو إخفاق؟
يف  السينما  أحسنت  هل  املوضوع،  هذا  يف  احلاضرة  األسئلة  ومن 
عرض فكر التطرُّف واإلرهاب ونقده؟ وميكن القول: إن هذا لم يحدث؛ 
درجة  إلى  والتكرار  والسطحية  النمطيُة  األعمال  هذه  على  غلبت  إذ 
أو شخص  فقط،  املال  أجل  من  ِخْدماته  م  يقدِّ مأجور  قاتٌل  التطابق؛ 
أقرب  وعلى  املجتمع  يف  العنَف  ميارس  متَِّزن  غير  نفسّيًا  مريٌض 
رهم جميًعا! وقد جرى عرض ذلك دون شرح  إليه، بعد أن كفَّ الناس 

وال تناول عميق لألسباب واملسوِّغات التي دفعته إلى التكفير والقتل. 
هذه املسوِّغات التي أقنعت أجيااًل من الشباب منذ نهاية السبعينيات 
بُعمق  األفكار  هذه  تناقَش  أن  األعمال  بهذه  األجدُر  وكان  اآلن،  إلى 
ية أكثر. وكذلك أن تعرَض الفكر املعتدل واملنتقد لهذه التنظيمات؛  وجدِّ
ين، ومن  ، وتفسير خاطئ للدِّ ألن القضية يف األساس قضيُة فكر شاذٍّ
معه،  واملتعاطفني  له  واملروِّجني  وحامليه  الفكر  هذا  فضُح  الضروري 
بداًل من االكتفاء بإنتاج أفالم جتارية بحتة استغلَّت الشخصية اإلرهابية 
لتحقيق جناح جتاري  الساحة؛  ة وطاغية على  باتت قضيًة مهمَّ كونها 
حتت اسم مناقشة قضايا خِطرة، ولو استُبِدل اإلرهابيُّ بقاتل مأجور 
رات يف بعض األعمال ملا شعرنا بأي اختالف؛ ألن الفكر  أو تاجر مخدِّ

غائب، واألمر أعقُد وأكبر من هذه التصوُّرات الساذجة والسطحية.

هل نجحت السينما في عرض هذه الظاهرة؟
الكاتب  فيما عدا جتاِرب  نقول  أن  استعراضه نستطيع  ما جرى  عبر 
»وحيد حامد« واملخرج »يوسف شاهني«: إن السينما املصرية أخفقت 
يف  وانزلقت  وعميق،  جادٍّ  نحٍو  على  ومناقشتها  املشكلة  عرض  يف 
ه من اهتمام، يف حني  السطحية والنمطية، ولم تعِط القضيَة ما تستحقُّ
كانت السينما العربية حاضرًة بقوٍة يف عرض هذه الظاهرة ومناقشتها 
توُنسية يف  السينما  مت  قدَّ إذ  متميِّز،  فنِّي  مع مستًوى  وُعمق  ية  بجدِّ
السنوات األخيرة عدًدا من األفالم تُعدُّ من أفضل األعمال التي تناولت 
ظاهرةَ التطرف واإلرهاب، منها: »زهرة حلب« الذي حصد الكثيَر من 
اجلوائز العاملية يف مشاركاته يف أكثَر من مهرجان َدولي ومحلِّي. يحكي 
الفيلم قصَة أمٍّ ينضمُّ ابنها إلى أحد التنظيمات اجلهادية، ويرحل إلى 
سوريا للقتال هناك، ثم تسافر خلَفه يف محاولة الستعادته؛ لكنه قابل 

ها بالعقوق واجلحود ليقتلها بدم بارد.  برَّ
2011م،  يناير  ثورة  بعد  أحداثه  تدور  الذي  منوتش«  »ما  فيلم  ومنها 
بة وترفض ابتزاز مديرها  ويحكي قصَة فتاتني متناقضتني، األولى محجَّ
بخلع احلجاب أو تدنيسه، واألخرى حتلُم بعالم الفنِّ والتصميم، غير 
أن رَغباِتها وطموَحها يتعارضان وزوَج املستقبل، وترفض اخلضوَع له، 
حاَل  أظهرتا  شخصيَّتان  وألحالمها.  لنفسها  انتصاًرا  عنه  وتنفصل 
البالد بني َعلمانيني وخطابهم اجلريء، وإسالميني بعضهم يقبل احلواَر 
ة جوائَز يف  وبعضهم يستخدم القوةَ والعنف. وقد حصل الفيلم على عدَّ

مهرجانات عربية.
ث عن إبراهيم الذي عاد من فرنسا لدفن  ومنها فيلم »فتوى« الذي يتحدَّ
اجة بُخارية، ليكتشَف أن ابنه مروان انضمَّ  ابنه الذي مات يف حادث درَّ
إلى أحد التنظيمات اجلهادية، ويبدأ رحلَة البحث عن حقيقة انضمام 
»آخر  فيلم  ومنها  التطرُّف.  إلى  قاده  وَمن  التنظيمات،  هذه  إلى  ابنه 
فيلم« الذي يحكي قصَة شاب ُمولع بالرقص واملوسيقا، لكنه ينضمُّ إلى 
لَفي، ويعيش معاناة بني ِهواياته التي يعشقها واحلياة اجلديدة  التيار السَّ

القاسية التي ُفرضت عليه. 
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مت السينما اجلزائرية أفالًما على ِغرار »عطور اجلزائر« الذي ُمنع من العرض يف اجلزائر، ومع ذلك  وقدَّ
وتفاصيل  األسرة  أعماق  معهما يف  ونغوص  مهملة،  وأمٍّ  قاٍس  أٍب  ويروي قصَة  اجلوائز،  العديد من  حصَد 
حياتها، ونرى االبنَة كرمية الثورية واملتفتِّحة، وأخاها مراًدا زعيم أحد التنظيمات اجلهادية، ونعرف الظروَف 

التي أدَّت به إلى التطرُّف، وتطرق الفيلم إلى قضايا املرأة وما تواجهه من قيود ثقيلة يف املجتمع.
ومنها أيًضا فيلم »أبو ليلى« الذي يحكي قصَة سنوات الَعْشرية السوداء، عبر تناول قصة شابَّني هما: لطفي 
ذ إحدى اجلرائم يف احليِّ الذي يعيشان فيه. ومنها  وسمير، اللذين يَعِمدان إلى تتبُّع إرهابي اسمه أبو ليلى نفَّ
فيلم »بابيشا« وهو أنشودة اجلمال يف وجه الُقبح، ويعرض مشكلة التطرُّف واإلرهاب يف اجلامعة، وما تعانيه 
بطالُت الفيلم من قيود واضطهاد، إال أن العمل قاوم هذا الُقبَح بصورة جمالية لم تتوافر يف أكثر األعمال 

قت إليها. التي تناولت هذه القضيَة أو تطرَّ
من  عليها  يُفرض  الرغم مما  على  األزمة،  هذه  قوي يف  لها حضوٌر  كان  أفالًما  املغربية  السينما  مت  وقدَّ
محظورات وقيود، من ذلك فيلم »يا خيل اهلل« املقتبَس من رواية »جنوم سيدي مؤمن« التي تتناول االعتداءاِت 
رات، واألصغر  اإلرهابيَة يف الدار البيضاء عام 2003م، ويحكي الفيلم قصَة أخوين؛ األكبر حميد تاجر مخدِّ
عادل بائع ُخَضر. ينضمُّ حميد إلى تنظيم إرهابي بعد أن التقى عدًدا من اإلرهابيني يف السجن، ويرغب عادل 
يف االنضمام إلى التنظيم أيًضا، لكن حميًدا يرفض، وبعد محاوالت ينضمُّ عادل، ويبدأ التنظيُم التخطيط 
لعملية إرهابية، ويشعر حميد بالندم، ويحاول ثنَي أخيه عن هذا الفعل، ولكن عاداًل يصرُّ على تنفيذ العملية، 

سيَّما  ه وال  بعد هَرب باقي أفراد التنظيم. يقف حميد أمام الفندق قبل التفجير، ويحاول تذكيَر عادل بأمِّ
وُحزنها عليه لو مات، وببشاعة ما سوف يفعله يف أبرياء ال ذنَب 
لهم، إال أنه لم يستجب له، وينتهي الفيلم بالتفجير. وقد حصد 

الفيلم عدًدا من اجلوائز يف مهرجانات َدولية.
ِفرقة  قصَة  يحكي  الذي  عليهم«  املغضوب  »غير  فيلم  ومنها 
تختطُفها  ثم  أعمالها،  لعرض  واملدن  القرى  تطوف  مسرحية 
وحُتتَجز  الفنَّ حرام،  أن  ترى  التي  اإلرهابية  إحدى اجلماعات 
ويف  أعضائها،  بقتل  اجلماعة  أمير  فتوى  انتظار  يف  الفرقة 
يتأرجح  بينهم  حوار  يدور  التنظيم  أعضاء  مع  وجودهم  أثناء 
بني التفاهم واالنغالق. وقد تعرَّض الفيلم النتقادات من ِقبل 
ال  حاقدين  بإظهارهم  لهم  إهانًة  فيه  أن  رأوا  إذ  اإلسالميني، 

يقبلون احلوار.
حتاصرنا،  زالت  وما  ة،  مستمرَّ اإلرهاب  ظاهرة  إن  القول:  جنمل  ختاًما 
يف  تأتي  والثقافة  الفنون  ووظيفة  وإنساني،  وطني  واجٌب  لها  ي  والتصدِّ
مة الوسائل يف حربنا على التطرُّف واإلرهاب، وال بدَّ أن يِعَي ذلك كلُّ  مقدِّ
ية  ي لهذه احلرب أكثَر جدِّ فيه، وأن يكون التصدِّ فنَّاني الوطن العربي ومثقَّ
وُعمًقا، وال مجاَل الستغالل هذه األزمة يف حصد جناح جتاري، أو َسبق 

إعالمي، فكلُّنا يف مرمى اخلطر. 



تواجه تونُس منذ اندالع ثورتها سنة 2011م تهديداٍت إرهابيًة متتابعة وغير مسبوقة يف 
ا بذلته  ا، وقد تعرَّضت البالد لهَجمات دموية غير قليلة. وعلى الرغم ممَّ طبيعتها نوًعا وكّمً
وسيطرة  املاضية،  التسع  السنوات  يف  الهَجمات  تلك  مواجهة  يف  حثيثة  جهود  من  الدولُة 
اجلهات الرسمية على الوضع األمني يف البالد، وقدرتها على محاصرة الهَجمات اإلرهابية 
بة ذاَت الفكر  وتقليص مساحة انتشارها، إال أن التهديدات لم تنته، واخلاليا النائمَة واملتأهِّ
املتطرف ما زالت مياديَن استقطاٍب نشطًة لثالثة آالف شابٍّ تونسي يخوضون معارَك يف 
مواطن الصراعات املختلفة، واحتماُل عودة بعضهم إلى البالد بفكرهم املنحرف ومنهجهم 

ا.  املتطرف كبيٌر جّدً

12

  المختار بن نصر

  عميد متقاعد، ورئيس سابق للجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب.

التجِربة التونسية في 
ف مواجهة التطرُّ

12

ب
جار
ت



ي للتطرف التصدِّ
ي  اتخذت احلكومة التونسية جملًة من اإلجراءات يف السنوات اخلمس املاضية على املستوى التشريعي وعلى املستوى التنظيمي املؤسسي للتصدِّ
خلطر اإلرهاب احملِدق بتونَُس، ومتثَّل ذلك يف إصدار قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال سنة 2015م، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة 
ها، وإعداد ُخطة إستراتيجية ملكافحة التطرف واإلرهاب سنة 2016م، وإنشاء القطب األمني والقطب  اإلرهاب، وضبط هيكلها وحتديد مهامِّ

ها فيما يأتي: دت بذلك معالُم احملاولة التونُسية يف مواجهة التطرف واضحًة جلية، وسنستعرض أهمَّ القضائي ملكافحة اإلرهاب، فتجسَّ

الشأن القانوني 
ْقم 26 املتعلُِّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، وقد نصَّ على إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب،  يف عام 2015م صدَر القانون ذو الرَّ
ي للتطرف واإلرهاب. وأقرَّ مجلُس األمن القومي التونسي يف ٧ نوفمبر 2016م اخُلطَة  ولية يف التصدِّ لتكوَن أداةً قانونيًة تدعم اجلهود الوطنية والدَّ
اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة التطرف واإلرهاب، التي وضغت رؤية واضحة ومشتركة جلميع املشاركني يف مواجهة التطرف العنيف ومكافحته، مبا 

احتوت عليه من معاجلات شاملة تقوم على أربعة أُسس رئيسة هي: الوقاية، واحلماية، والتتبُّع، والردُّ.

دة اجلوانب، ال تقتصر يف معاجلة ظاهرة التطرف واإلرهاب على املجال األمني والعسكري، ولكنها تُولي اهتمامها  إنها إستراتيجية ُمحَكمة متعدِّ
دًة أن املواجهة تكون بالعمل اجلاد لبناء ثقافة احلوار والسالم  سائَر اجلوانب األخرى؛ كاجلوانب السياسية واالجتماعية والثقافية والدينية، مؤكِّ
ت على ضرورة املنع القانوني للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية تخريبية مهما  والعدل واإلنصاف والتسامح، وَقبول اآلخر واحترامه. ونصَّ
جون،  ي للتطرف يف السُّ كانت طبيعتُها أو أسلوبها أو أدوات تنفيذها، وتعزيز مناهج التعليم واحلوار ملقاومة الفكر املتطرف، إضافة إلى التصدِّ

والعمل على تأهيل املساجني ودمجهم يف املجتمع بعد انقضاء عقوباتهم.

ة  - تونس ُدَقّ
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سياسة الوقاية 
سَعت اللجنُة الوطنية ملكافحة اإلرهاب إلى تكوين ِفَرق عمل من جميع 
ُخطط  إعداد  على  ليتعاونوا  التطرف؛  من  بالوقاية  املعنيَّة  الِوزارات 
مجال  يف  كلٌّ  اإلرهاب،  مكافحة  إستراتيجية  لتطبيق  ُمحَكمة؛  عمل 
وكان  واحد،  منهج  العتماد  عمل  دليُل  أُعدَّ  وقد  صه.  وتخصُّ خبراته 
عمُل اللجنة الوطنية يف هذه املرحلة منحصًرا يف التنسيق بني الِوزارات 
لضمان  الداعمة؛  والدول  ولية  الدَّ واملنظمات  اجِلَهوية  لطات  والسُّ
التطرف  الوقاية من  التناُسق يف األداء، واإلحاطة مبجَمل مشروعات 
العنيف، ومراقبة تنفيذها، ومراحل َسيرها، ومقدار إجنازها، وقياس 
حتقيقها لألهداف املنشودة، وذلك باتِّباع برامَج ثقافية تُعنى باحترام 
لطات اجِلَهوية  حقوق اإلنسان، ومشاركة فاعلة من املجتمع املدني والسُّ

والِقطاع اخلاص.

الشباب  فئات  اهتمام  جذب  إلى  والتعاون  التنسيُق  هذا  ى  أدَّ وقد 
هم على املشاركة، فالتحقت الكثيُر من اجلمعيات يف مشروعات  وحضِّ
لتها الدولة وبعُض املنظمات األممية، مثل  الوقاية من التطرف، التي موَّ
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والصندوق العاملي ملساعدة املجتمعات 

على الصمود.

الرابطة الوطنية
إن تدهور الَعالقة بني الدولة واملجتمع من أهم أسباب تصاُعد ظاهرة 
التطرف يف تونُس ومنوِّها، وذلك بسبب السياسات التي أهملت التعليَم 
والقرى. فسرى  األرياف  باملدن على حساب  واعتنت  الديني،  واملجال 
الشعوُر  وضُعف  املجتمع،  فئات  بعض  لدى  والغيظ  بالنِّقمة  شعوٌر 
لقمًة  الشباُب  وبات  الوطنية.  الرابطُة  ووهنَت  الدولة،  إلى  باالنتماء 
االجتماعية،  الهشاشَة  تلك  د  تترصَّ التي  اإلرهابية  للجماعات  سائغة 
االستقطاب  يف  فتوظفها  املواطنني،  لدى  النفسيَة  واإلحباطاِت 
الفكرية،  مبناهجها  وإقناعهم  صفوفها،  إلى  واالستمالة  والتجنيد، 

وعملياتها اإلرهابية. 

وقد بادرت اللجنُة الوطنية ملكافحة اإلرهاب إلى تنظيم اجتماعات شهرية 
لطات  ات الواليات بحضور جميع أعضائها املمثِّلني للِوزارات والسُّ يف مقرَّ
مت لقاءات مع جمعيات املجتمع املدني باجلهات؛ لشرح  اجِلَهوية، ونظَّ
أهداف اخلطة اإلستراتيجية الوطنية ومهام اللجنة ومسؤوليات األطراف 
املشاركة يف البرامج احمللِّية للوقاية من التطرف العنيف. وقد أثمرت تلك 
اجلهوُد وعًيا مجتمعّيًا بضرورة العمل التطوُّعي والتماُسك االجتماعي 
والعناية بالشباب والفئات الضعيفة التي من السهل استقطابُها؛ كتالميذ 
والنساء  العمل،  من  العاطلني  والشباب  واجلامعات،  والكلِّيات  املدارس 
والعون. وقامت  نَد  السَّ واألطفال فاقدي  والقروية،  الريفية  البيئات  يف 
ِوزاراُت التربية والشؤون االجتماعية ووزارة املرأة والطفولة وكبار السنِّ 
ص والفئة املستهَدفة؛ لتكوين شبكة  بتنظيم دورات تكوينية َوفًقا للتخصُّ
اخلطة  تلك  تنفيذ  على  القادرين  امليدانيِّني  املؤثِّرين  الناشطني  من 

اإلستراتيجية وحتقيق أهدافها.

الصمود االجتماعي 
بذلت اللجنُة الوطنية ملكافحة اإلرهاب جهوًدا كبيرة يف تنفيذ سياسة 
وفئة  اخلاص  والِقطاع  املدني  املجتمع  بإشراك  التطرف،  من  الوقاية 
دة.  الشباب والفئات النسائية، على نحو مؤثِّر وفاعل، باتِّباع برامَج متعدِّ
املبادرات على مستوى اجلمعيات، وتطوير  انبثاق  وقد أسهم ذلك يف 
الشراكة بني الِقطاعني العام واخلاص، واستعادة ثقة الشباب بالدولة 
واألنشطة  املدنية،  بالتربية  العناية  إلى  إضافة  السياسية،  والقيادات 
التثقيفية؛ لتعزيز الشعور باالنتماء إلى املجتمع والدولة، وتقوية الرابطة 
إلى  والسعي  األوالد،  رعاية  األسرة يف  أثر  وتأكيد  وتوثيقها،  الوطنية 

نشر الوعي الكتشاف عالمات التطرف لدى الشباب يف وقت باكر.

»النشطاء  شبكة  تونَس  يف  املدني  املجتمع  جمعياُت  أنشأت  وقد 
علمية  قرابة خمسني جمعيًة  ت  العنيف«، ضمَّ التطرف  املدنيُّون ضد 
إشراك  إلى  تهِدُف  واإلرهاب. وهي  التطرف  ة مبكافحة ظاهرة  مهتمَّ
وُدور  اإلعالم،  كوسائل  املدني؛  املجتمع  يف  املؤثِّرة  واجلهات  الفئات 
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افة التونسية، واخلبراء يف شتَّى املجاالت؛ لفهم ظاهرة  الشباب، والكشَّ
التطرف العنيف فهًما صحيًحا دقيًقا، واإلحاطة بسياقاتها السياسية 
والفئات  األنشطة  حتديُد  ثَم  ومن  والثقافية،  والنفسية  واالجتماعية 

املستهَدفة بالوقاية، وإنشاء شبكة فاعلة للصمود املجتمعي.

 ولِوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثٌر كبير يف الكشف عن أسباب 
أجنز  بحثي  برنامج  لتنفيذ  مببادرتها  التونسي،  املجتمع  يف  التطرف 
ي  وتقصِّ الظاهرة،  فهم  لتعميق  اجلامعات؛  يف  البحوث  من  مجموعًة 
واحتراف،  باهتمام  الِوزارة  ذته  نفَّ ا،  مهّمً كان عماًل  وقد  العالج.  سبل 
إلى  وسيمتدُّ  ا،  مستمّرً البرنامج  يزال  وال  طيِّبة،  نتائَج  عن  فأسفر 

سنوات قادمة إن شاء اهلل.

الخطاب الديني
إن َضعف املنظومة التربوية، وانشغال أولياء األمور يف األَُسر عن تربية 
األوالد ورعايتهم، واالضطراب االجتماعي بسبب ظروف الثورة، عوامُل 
غير  القرآنية  املدارس  بعض  يف  متطرف  خطاٍب  انتشار  يف  أسهمت 
عَمد  وقد  البالد.  أنحاء  يف  واملساجد  اجلوامع  بعض  ويف  النظامية، 
الداعي  املتطرف  الفكر  نشر  إلى  للثورة  األولى  األيام  منذ  املتطرفون 

إلى تكفير املجتمع. 

من  املجتمع  تونس حمايُة  الدينية يف  الشؤون  وزارة  مهام  من  وأصبح 
والوسطية.  باالعتدال  املتَّسم  الديني  النهج  على  واحملافظُة  التطرف 
ِقيَم  اظ ليكونوا قادرين على نشر  ة والوعَّ فكان ال بدَّ من إعداد األئمَّ
واإلقصاء،  د  وللتشدُّ الفكري،  واالنغالق  للجمود  ي  والتصدِّ التسامح، 
ومعتدل.  متوازن  بديل  ديني  بخطاب  العنف،  إلى  الدعوة  ومحاربة 
من  البديل،  للخطاب  ًة  ِمنصَّ احلكومة  أنشأت  الغرض  لهذا  وحتقيًقا 
واحترام االختالف على نطاق  التسامح  الرئيسة نشُر خطاب  ها  مهامِّ
رأسها  وعلى  املختلفة،  والوسائل  الوسائط  باستعمال  واسع،  وطني 

دة. وسائُل التواصل احلديثة املتعدِّ

العمل اإلعالمي
أضَحت مواقُع التواصل االجتماعي وشبكاُت االتصال احلديثة، َميداًنا 
َحيوّيًا نِشًطا للتفاعل الثقايف والفكري والديني واالجتماعي والسياسي 

وغير ذلك من املجاالت، وهي مبتناول جميع فئات املجتمع، وتُتيح سرعَة 
الوصول إلى املعلومات، وسهولَة التواصل مع األفراد واجلماعات، وهذا 
استقطاب  يف  التقنية  هذه  باستثمار  املتطرفة  اجلماعات  أغرى  ما 
بهذا  َمها  حتكُّ مذهلة  بسرعة  فطوَّرت  تنظيماتها،  يف  جُدد  أعضاء 
ْقمي إلى  امليدان، مما اضطرَّ ِوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرَّ
بل الكفيلة مبواجهة هذا اخلطر على مستوى الدولة واملجتمع،  إيجاد السُّ
وذلك بأساليب املراقبة واملنع القانوني للمواقع التي تؤيِّد العنف وتدعو 
وبثِّها يف  توعوية،  تربوية  تطبيقات  إنتاج  مع  والقتل،  املوت  ثقافة  إلى 
وسائل اإلعالم املختلفة؛ ليستفيد منها املجتمع عموًما، واألسرة ورياض 

األطفال واملدارس واملعاهد خصوًصا. 

خاتمة القول 
ق لتونَس ميدانّيًا يف مكافحة اإلرهاب بفضل تطوير أجهزة  إن ما حتقَّ
ات العسكرية واألمنية، ويقظة  االستعالمات، والعمليات االستباقية للقوَّ
من  يُعفي  ال  املاضية،  السنوات  امتداد  على  املجتمع  وصمود  املواطن 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  التطرف،  ملواجهة  الفكري  العمل  تكثيف 
لتغيير شعور الشباب بالظلم وِفقدان العدالة االجتماعية، والعمل على 
للشباب  األمل  وإعطاء  للعمل،  فرص  وإيجاد  املهَملة،  املناطق  تنمية 
باملعرفة  التطرف  ظاهرة  فهم  تعميق  إلى  إضافًة  أفضل،  مبستقبل 
خصوصيَّة  تراعي  ُمجدية،  وطنية  حلول  إليجاد  العلمية؛  والبحوث 
مراقبة  بضرورة  الطالب  أمور  أولياء  وتوعية  التونسي،  املجتمع 
أوالدهم مراقبة واعية، وتشجيع التفاعل األَُسري، وتعميق أثر األسرة 
ظاهرة  فهم  يف  والشبابية  النسائية  اجلمعيَّات  بإشراك  املجتمع،  يف 

التطرف ومكافحتها.

ما  الناشئة،  الدميقراطية  التجِربة  إجناُح  ميكنها  ال  اليوم  تونس  إن 
دامت ظروُف إنتاج التطرف قائمًة بقوة، وهذا ما يفرض على املعنيِّني 
العدالة،  حتقيق  مع  السياسي،  احلل  تغييب  عدَم  التطرف  مبواجهة 
التربوية،  املنظومة  وإصالح  الفساد،  ومحاربة  الرشيدة،  واحلوكمة 
وإرساء حقوق اإلنسان، وُصنع األمل لدى الشباب بإشراكه يف القرار، 

واإلشادة بإسهاماته يف النهوض بالوطن واملجتمع. 
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عصر  نهاية  عن  1900م  أبريل   22 يف  رباح  الفاحت  وقوات  الفرنسية  االحتالل  قوات  معركُة  أسفرت 
املمالك يف تشاد، ونشأة دولة تشاد احلالية، يف املنطقة التي تقُع بني العالم العربي اإلسالمي وإفريقيا 

ر التنمية البشرية املستدامة. االستوائية. وحتتلُّ تشاد اليوم املرتبة 184 بني 187 دولًة َوفَق مؤشِّ

16

  د. بكاري سالي

النزاع الديني
1090م،  عام  منذ  املنطقة  هذه  يف  اإلسالُم  انتشر 
يَن  الدِّ داباليمي«  »دوناما  كامن  ملِك  باعتناق 
عام  إلى  املسيحية  انتشاُر  وتأخر  اإلسالمي، 
اإلجنيلية  اإلرسالياُت  نِشَطت  حني  1920م، 
املعمدانية األمريكية، وكانت جريئًة يف التبشير، مما 
السماويَّتنَي،  الديانتني  أتباع  بني  التنافس  إلى  ى  أدَّ
جتلَّى بصور مشوَّهة من تصلٍُّب يف الوعي اجلماعي 
مال  والشَّ الغرب  يف  املهيمنة  املسيحية  لألقلِّية 
م املسلمني يف اجلنوب الذي تنتشر  والشرق، وبتحكُّ
فيه املساجُد، ويصعب بناء الكنائس. هذه املنافسُة 
دموية  اشتباكات  إلى  األحيان  من  كثير  يف  أدَّت 

مسلَّحة، ظهرت بوضوح يف جهاد الشيخ إسماعيل 
أحمد بشارة يف يونيو 2008م يف منطقة باغيرمي 

وَسط تشاد.

عن  ناجًتا  استقطاًبا  اإلسالمي  الصفُّ  عانى  وقد 
الصوفية  الرئيسة  املناهج  بني  الديني  التنافس 
لفية، وظهر هذا جلّيًا يف خطاب هذه التيارات  والسَّ

ومبادئها ورموزها.

االقتصاد والسالح
تشاد،  حدود  على  االقتصادي  االستقرار  عدم  إن 
جزئها  ويف  منها،  مالي  الشَّ اجلزء  يف  سيَّما  وال 
نة  املكوَّ تشاد  بحيرة  مبنطقة  والغربي  الشرقي 

ف في تشاد  التطرُّ
بين االستقطاب ومحاوالت العالج

  أستاذ بجامعة نجامينا، تشاد.
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التحتية،  البنية  أربع مئة جزيرة، وتدهوَر   أكثَر من  أرخبيل يضمُّ  من 
األعمال  إلى  الشباَب  يدفع  األساسية،  االجتماعية  اخِلْدمات  وغياَب 
االقتصادية غير القانونية، وتبنِّي الفكر املتطرف، وهم شباٌب تربطهم 
املنحرفة،  باألفكار  بعًضا  بعُضهم  ي  ويغذِّ بينهم،  فيما  قوية  ِصالٌت 
ا  تكوَن احلدود خّطً أن  فبدل  النائية.  احُلدودية  املناطق  وال سيَّما يف 
الثقايف  للتفاعل  املناطُق احلدودية منطقًة  الدول، صارت  بني  فاصاًل 
املناطق  لتلك  املستوطنة  االثنية  اجلماعات  جعل  مما  واالجتماعي، 
المية؛ كاملنهج التكفيري الذي تدعو إليه  أداًة للمعتَقدات واألفكار الظَّ

جماعُة بوكو حرام.  
-بسبب  واخلفيفة  الصغيرة  لألسلحة  املنضبط  غيُر  التداول  ويعدُّ 
العنف  إلى  حافًزا  املنطقة-  دول  ولبعض  للبالد  السياسي  التدهور 
رة  املدمِّ والطائفية  الِعرقية  راعاُت  الصِّ عودة  وتظهر  أشكاله،  بجميع 
املجتمع، ويف  تكوين قيم  تداول األسلحة يف  أثَر  السنوات األخيرة  يف 
التي  العوامل  السياسي والديني واالقتصادي. فضاًل عن  البالد  واقع 
تولِّد التطرَف وتدفع إلى العنف انتشاُر العبودية واالستبداد يف مناطَق 
من البالد. وكذلك ظاهرةُ اللجوء وازدياد عدد الالجئني بِنَسب كبيرة، 
مع تفاقم أَزمات دول املنطقة. إن كلَّ ذلك يؤثِّر يف املناطق ذات املوارد 
باملوارد،  الشحيحة  املناطق  ويزيد فقَر  االقتصادية اجليِّدة فيُضعفها، 
مثل  اإلنسانية،  املساعدات  على  االعتماد  إلى  رًة  مضطَّ ويجعلها 
أخرى  ومحافظات  واألوداي،  الغزال  وبرح  وكامن  البحيرة  محافظات 
َعَوًزا وفاقًة غير معهودين،  يف املنطقة اجلنوبية، حيث يعاني السكاُن 
وحوادَث إجرامية، وقابلية عالية لتقبُّل اخلطاب املتطرف. وتعدُّ منطقة 
بحيرة تشاد احلدودية والقريبة من بؤرة بوكو حرام برهاًنا ساطًعا على 
تأزُّم هذا الواقع وصعوبته، إذ أصبحت املنطقُة مسرًحا ملختِلف أمناط 

م. العمل اإلرهابي املنظَّ

ف التعليم والتطرُّ
ية 96% للرجال و97% للنساء،  وفًقا لإلحصاءات فقد بلغت نسبُة األمِّ
إضافًة إلى ما يقرب من مليون شابٍّ غير ملتحقني باملدارس، وهم يف 
االلتحاق  رفض  على  مأساويٌّ  مثال  وهذا  املدرسة،  إلى  الذهاب  سنِّ 
تقدمي  وتختلف احملاوالُت يف  وكامن.  الغزال  برح  مناطق  باملدارس يف 
تفسير منطقي لهذا الواقع املتردِّي يف مجال التعليم، الذي يجعل التعليَم 
ا لقضية األمن، مبا يقوِّي مواقَف املدافعني عن التحليالت  معياًرا مهّمً
أو  املتعلِّم  غير  فالشابُّ  التربوية،  القضايا  دراسة  سياق  يف  األمنية 
من  وغيرهم  املنحرفة،  األفكار  لوحوش  سهلة  فريسٌة  التعليم  متدنِّي 

رة. بائعي األوهام املدمِّ
والنظُر يف معيار التعليم وأثره يف الواقع األمني، يُلجئ إلى رصد واقع 
التعليم غير الرسمي يف الكتاتيب مبخرجاته غير املناسبة لسوق العمل، 
والتربوية  صية  التخصُّ املهارات  ميلكون  ال  مدرسني  على  واعتماده 
واملنهجية امللبِّية ملتطلَّبات املرحلة. إن بعض املراكز التعليمية واملدارس 

ل إلى بؤرة للخالفات واجلدل يف العقيدة، فينشأ عن ذلك غالًبا  تتحوَّ
وهو  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  املجلَس  اضطرَّ  مما  دامية.  معارُك 
ه إلغالق بعض املدارس وُدور  الهيئة املمثِّلة لإلسالم يف تشاد إلى التوجُّ
التنازع واالستقطاب  املؤثِّرة يف  العبادة؛ للقضاء على أسباب اخلالف 
الفكرية  املناهج  أتباع  بني  والعنف  التطرف  من  مزيد  إلى  يان  املؤدِّ

والعقدية املختلفة.

ف معالجة التطرُّ
إن قلَّة الوعي لدى العامة بأهميَّة تطبيق بعض اإلجراءات التي اتخذتها 
الدولُة يف سياق مكافحة اإلرهاب، وال سيَّما التفتيِش اجلسدي، وإغالق 
الشوارع يف أثناء صالة اجلمعة، تثير مشكالٍت كبيرًة يف املساجد التي 
تقع يف املقاطعات اجلنوبية للعاصمة، وكذلك يف املنطقة اجلنوبية من 
البالد، حيث تكثُر املشاجرات واالشتباكات بني املواطنني وأعضاء جلنة 

يقظة املساجد.

املساندة  النفس  عن  الدفاع  مجموعاُت  تُسهم  الريفية  املناطق  ويف 
ات املسلَّحة )لوجستّيًا( ومعلوماتّيًا يف تدهور الَعالقات بني مكوِّنات  للقوَّ
يف  اإلنسان  حلقوق  واملمنهجة  الكثيرة  االنتهاكات  بسبب  املجتمع، 

ممارساتها ألعمالها.  

تاريخها  البالُد عبر  ا شهدته  لم ينشأ عمَّ والتطرف يف تشاد  الغلوَّ  إن 
مها فحسب،  يُن ويحرِّ مها الدِّ الطويل الدامي من أعمال العنف التي يجرِّ
االستقرار يف مختِلف  انتشارهما عدُم  ز  وعزَّ نشأتهما  أسهم يف  ولكن 
والتفاعالُت  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت 
املؤثِّرة يف صناعة  داخلّيًا، واجلهات اخلارجية  املجتمعية  املكوِّنات  بني 
ة. األحداث، وتأجيج الصراعات، لتحقيق أهدافها َوفَق معتَقداتها اخلاصَّ

وتندرج معظُم العوامل املذكورة آنًفا، واملؤثِّرة يف نشأة التطرف يف تشاد 
والوسائل.  واألحجام  األعداد  على  تعتمد  التي  ية  الكمِّ القراءة  ضمن 
مكاَن  تشاد  يف  دة  املتعدِّ واألصولية  العنيف  التطرف  أدبياُت  وتعطي 

الصدارة لهذا النهج القائم على األرقام.

وال ميكن لإلحصاءات، وهي أدواٌت أساسية لوضع السياسات األمنية 
قضية  حقيقَة  مبفردها  وتوضَح  تبنيِّ  أن  وتطويرها،  التنمية  وخطط 
التطرف التي تتغيَّر شكاًل ومضموًنا ودوافَع، وتزداد تعقيًدا يوًما بعد 
يوم، اعتماًدا على السياقات املختلفة، يف بلد يعيش حالَة ما بعد الصراع 

مثلما هو احلاُل يف تشاد.

الدراسات  سياق  األفراد يف  مسار  إبراز  إلى ضرورة  اإلشارة  وجتُدر 
وعواطفهم  مباضيهم  يتعلَّق  ما  سيَّما  وال  التطرف،  لظاهرة  الراصدة 
املجتمع  مع  وتفاعلهم  لديهم،  واخلزي  الغضب  ومشاعر  وإحباطاتهم 
يف إطار النهج النوعي. وبذلك تكون نتائُج الدراسات دقيقًة وتوصياتها 
على  للقضاء  املناسبة  احللول  وإيجاد  التطرف،  ظاهرة  لفهم  مفيدًة 

آثارها، واجتثاث أسبابها ومؤثِّراتها. 



ولية  والدَّ واإلقليمية  الوطنية  الِكيانات  مع  للتعاون  جسٌر  املبادرة  هذه 
وتنفيذ  والتدريبية،  العملية  اخلبرات  لتبادل  اإلرهاب؛  مبحاربة  املعنية 
املشاريع املشتركة، والتعاون والتنسيق يف املجاالت األربعة الرئيسة لعمل 
التحالف، الفكري، واإلعالمي، ومحاربة متويل اإلرهاب، واملجال العسكري. 
واحملاضرات،  والنَدوات  واملؤمترات،  النشاطات  تنظيم  عن  فضاًل 
صة؛ وتبادل  املتخصِّ الدورات  النوعية والكمية، وعقد  الدراسات  وإعداد 

اإلصدارات واملنشورات، وتبادل زيارات الوفود الرسمية.

وتُسهم هذه املبادرة يف رفع مستوى التنسيق والتعاون األمني والعسكري 
وتبادل املعلومات بني الدول األعضاء يف التحالف، وبينها وبني املجتمع 
والِكيانات  الهيئات  بعض  مع  التعاون  من  ذلك  يتطلَّبه  وما  الدولي، 
ولية »اإلنتربول«، وهيئات  ولية ذات الشخصية املستقلَّة كالشرطة الدَّ الدَّ
األمم املتحدة، والناتو، ومجموعة العمل املالي )فاتف(، واملركز الوطني 
السالم  ومؤشر  العاملي،  اإلرهاب  ومؤشر  اإلرهاب،  األمريكي حملاربة 
مكافحة  برامج  مجال  يف  خبراتها  من  لالستفادة  وغيرها؛  العاملي، 
اإلرهاب وسياساته. وتساعد املبادرةُ أيًضا على توفير إحصاءات عاملية 
ل تنفيذ املشاريع  صة من مراكَز معتَمدة موثوقة، تسهِّ وبيانات متخصِّ

البحثية والدراسات املسحية يف مجتمعات الدول األعضاء.

وعلى املستوى اإلستراتيجي تهِدُف هذه املبادرة إلى اإلسهام يف القضاء 
التعاون  وتوطيد  الفكرية،  منابعه  وجتفيف  ومنظماته  اإلرهاب  على 
التحالف اإلسالمي  ولي يف احلرب على اإلرهاب، وتعزيز قُدرات  الدَّ

العسكري على محاربة اإلرهاب، بوصفه ِكياًنا َدولّيًا ناشًطا ومؤثًِّرا على 
ولية. خريطة هيئات مكافحة اإلرهاب الدَّ

والتجاِرب  اخلبرات  تبادل  إلى  املبادرة  تهِدُف  العملي  املستوى  وعلى 
الناجحة مع املنظمات العاملية، وبناء برامَج مشتركة حملاربة اإلرهاب 
جغرافية  عملها ضمن  ولية يف  الدَّ املنظمات  مع  والتنسيق  وتنفيذها، 

ولية وأنشطتها. دول التحالف، واملشاركة يف برامج املنظمات الدَّ

شأنها  من  َدولية  لَعالقات  س  تؤسِّ أنها  يف  املبادرة  هذه  أهميُة  وتبُرز 
ز تبادَل اخلبرات  أن تدعم قدرةَ التحالف على محاربة اإلرهاب، وتعزِّ
املعنية  ولية  الدَّ والِكيانات  واملنظمات  املراكز  مع  والعلمية  العملية 
املجاالت  القُدرات يف  بناء  وتؤيَد عملية  واإلرهاب،  التطرف  مبحاربة 
إلى  يحتاج  الذي  اإلرهاب  متويل  مكافحة  مجال  سيَّما  وال  املختلفة، 
وليني، وتبادل للمعلومات واخلبرات،  غير قليل من التنسيق والتعاون الدَّ
أداء  حلوكمة  وتخضع  ة،  املختصَّ املنظمات  ضمن  حضوره  إلثبات 
املشتركة  والبرامج  واملبادرات  االتفاقيات  من  بعدٍد  تتعلق  ومؤشرات 
ولية يف  عة بني التحالف وبني هذه املراكز واملنظمات والكيانات الدَّ املوقَّ

مجال مكافحة التطرف واإلرهاب.

يف  اإلسالمي  التحالف  كفاءة  رفع  يف  تُسهَم  أن  املبادرة  من  ويُتوقع 
َس برامج َدولية مشتركة للحرب على اإلرهاب،  محاربة اإلرهاب، وتُؤسِّ
وتزيد من مستوى مشاركة التحالف والدول األعضاء فيه يف فعاليات 

محاربة اإلرهاب عاملّيًا. 

شراكات في محاربة اإلرهاب
مبادرة التحالف للتعاون مع المنظمات والكيانات الدولية ف
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غيُر خاٍف ما لإلرهاب من آثار سلبية مروِّعة على األفراد واجلماعات 
واملجتمعات والدول. ولم تقتصر تلكم اآلثاُر على جانب دون آخر؛ بل 
تكاد تشمل كلَّ جوانب احلياة؛ من فكرية وثقافية ودينية واجتماعية 

واقتصادية وأمنية وعسكرية.
ورسم  السياسات  لوضع  األممية  واملنظمات  الدوُل  نهضت  ولذلك 
ي آلثاره وأخطاره. ولعل من أهمِّ  اخلطط ملكافحة اإلرهاب، والتصدِّ
الدعم  منابع  وجتفيَف  عنه،  املالي  اإلمداد  قطَع  مكافحته  وسائل 
متويل  موضوَع  باإلضاءة  العدد  هذا  ملفُّ  ويتناول  له.  االقتصادي 
ده وانتشاره، واستمراره وبقائه،  ولى يف متدُّ اإلرهاب الذي بات اليَد الطُّ

يف مقاالت تناول كلٌّ منها جانًبا من جوانب املوضوع.
ت مقالة بعنوان »ِحلُف الشيطان، الفساد  ● أما أسرة التحرير فأعدَّ
بني  الوثيقة  الَعالقة  كشف  إلى  عنايتها  موجهًة  اإلرهاب«،  ومتويل 
إذ  وجماعاته؛  لتنظيماته  والتمكني  اإلرهاب  ومتويل  الفساد  انتشار 
أكَّدت تقاريُر َدولية كثيرةٌ أن الفساد املتغلغل يف املؤسسات احلكومية 
وأجهزة األمن والشرطة واجلمارك يف بعض البلدان كان سبًبا رئيًسا 

ي جرائمه. من أسباب انتشار اإلرهاب وتفشِّ
يف  مختلفة  وسائَل  العنيفة  واجلماعات  اإلرهابية  املنظماُت  واتبعت 
متويل نشاطاتها، وتعزيز حضورها وأعمالها، ومن أوضحها وأشهرها 
الِفدية،  مقابل  واخلطُف  واالبتزاز،  التهريُب  وهي:  وسائل،  ثالُث 
اُر بالبَشر والبضائع. وظاهٌر ما لهذه الوسائل من آثار بيِّنة يف  واالجتِّ
تضخيم ثروات تلك اجلماعات، وتوفير احتياجاتها من سالح وَعتاد 

وجتنيد وتدريب ودعاية وإعالم.  
له  مقالة  يف  املوضوَع  فتناول  اخلوري  بيار  الدكتور  الكاتُب  وأما   ●
يات  بعنوان »غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بني كفاءة التشريعات وحتدِّ
اجلرمية املنظمة«، ُمبرًزا وسائَل التنظيمات واجلماعات اإلرهابية يف 
أظهر  ومن  وتنفيذ.  وإعداد  تخطيط  من  وأعمالها؛  نشاطاتها  متويل 

إلى  تهِدُف  التي  اخلِطرة  العمليُة  تلك  األموال،  غسُل  الوسائل  تلك 
إخفاء مصادر التمويل غير املشروع لإلرهابيني ومنظماتهم.

نزاهة  ضبط  معايير  لتطوير  ولية  الدَّ املالية  املؤسساُت  نهضت  وقد 
النظام املالي واملصريف العاملي، ووضع التوصيات الدقيقة ملنع وصول 
عة لعمليات غسل  األموال إلى اإلرهابيني، ولتتبُّع جميع األساليب املتوقَّ
هت  رة. ووجَّ ُف فيها التقنيَّاُت العصرية املتطوِّ األموال، وال سيَّما ما تُوظَّ
ولية جميَع دول العالم إلى تعديل قوانينها وأنظمتها؛  تلك املؤسساُت الدَّ
لتكون قواننَي صارمًة يف تتبُّع أي أموال أو عمليات مصرفية مشبوهة، 
اإلرهابيني،  املتطرفني  أيدي  إلى  وصولها  قبل  عنها  الطريق  لقطع 

ولي. وإنفاقها يف اإلرهاب احمللِّي والدَّ
● وأما الكاتب الدكتور أنتونني تيسيرون فتناول املوضوَع يف مقالته 
مة باإلرهاب، الساحل اإلفريقي منوذًجا«، مبيًِّنا  »َعالقة اجلرمية املنظَّ
اجلرمية  وجماعات  اإلرهابية  اجلماعات  بني  ما  القائمة  الصالت 
تبدأ  التي  خاص،  نحو  على  اإلفريقي  الساحل  ويف  عموًما،  املنظمة 
عادًة بالتعايش املنفعي )البراغماتي( تباداًل للمصالح، وتنتهي بالتحوُّل؛ 
سواء حتوُُّل املجرمني إلى إرهابيني يتبنَّون فكرًة دينية أو سياسية أو 
فكرية، أو حتوُُّل اإلرهابيني إلى مجرمني ال همَّ لهم سوى جمع األموال 
وحتصيل املغامن. مؤكًدا واقَع ممارسات اإلرهابيني اإلجرامية لتمويل 

أنشطتهم وتعزيز عملياتهم.
لقد باتت اجلرميُة املنظمة بيئًة ِخصبة لتفريخ اإلرهاب، لم تُسهم 
يف نشوء اجلماعات اإلرهابية فحسب، ولكنها أسهمت يف متكينها 
وانتشارها. ومن هنا بات من الضروري الالزم أال تنفصَل مكافحُة 
يدرُّ  وغيرها مما  رات  باملخدِّ اِر  االجتِّ سيَّما  وال  مة،  املنظَّ اجلرمية 
الربح الوفير، ويتسبَّب يف أشدِّ أنواع الفساد، عن مكافحة اإلرهاب، 
التطرف  على  احلرب  يف  املؤثِّرة  اجلهات  تعزيز  عن  تتخلََّف  أو 

والعنف واإلرهاب.  

تمويل اإلرهاب 
د اإلرهاب وبقائه ولى في تمدُّ
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ات اجليش والشرطة العراقيني أمام مقاتلي تنظيم داعش  فوجئ العالُم يف يونيو من عام 2014م بانهيار قوَّ
ات وتدريبها، على مدى السنوات  اإلرهابي، على الرغم من إنفاق العراق نحو 25 ملياَر دوالر لتسليح هذه القوَّ
َدولي، وبالبحث يف  أيدي حتالف  العراق وسوريا على  اته من  قوَّ التنظيم وطرد  املاضية. وبعد هزمية  العشر 
الوزراء العراقي  مة هذه األسباب؛ فقد تبنيَّ أن رئيس  ات العراقية، جاء الفساُد يف مقدِّ القوَّ أسباب انكسار 
وقتئٍذ نوري املالكي، عنيَّ قادًة عسكريني موالني له، كانوا أكثَر اهتماًما بثرواتهم الشخصية من اهتمامهم بنجاح 

اتهم إلى السوق السوداء، ثمَّ باتت يف أيدي مقاتلي تنظيم داعش. قواتهم؛ لذلك آلت معظُم معدَّ
ن اإلرهاب، لكنه ليس فريًدا، فحيثما  رمبا كان املثال العراقيُّ بارًزا يف كشف الَعالقة بني انتشار الفساد ومتكُّ

يكن اإلرهاُب جتد الفساد. وهذه إطاللٌة على وقائَع شتَّى تؤكِّد التحالَف الشيطاني بني الفساد واإلرهاب.

  أسرة التحرير

 الشيطان
ُ

ِحلف
الفساد وتمويل اإلرهاب
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صلة الفساد باإلرهاب
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمُة  دت  حدَّ
يف  واإلرهاب  الفساد  بني  الَعالقَة   )OECD(

أربعة صور هي: 
البلدان  قدرةَ  اإلدارة  وسوءُ  الفساُد  يَعوُق   ●

على مكافحة اإلرهاب.
الثروات إلخفاء  نهب  الفساُد على  ● يساعد 

مصادر متويل اإلرهاب.
● يساعد الفساُد على متويل اإلرهاب عبر احلدود.
ولية.  ل الفساُد الهَجمات اإلرهابيَة الدَّ ● يسهِّ
مبنظمة  الفساد  مكافحة  عن  تقريٌر  ويُبرز 
2017م  عام  والتنمية يف  االقتصادي  التعاون 
وقف  صعوبة  أن  يف  شكٌّ  هناك  ليس  أنه 
ة  بشدَّ ترتبُط  النزاع  مناطق  يف  اإلرهاب 
تصعيد  على  الفساُد  عمل  فقد  بالفساد، 
منظمة  ر  مؤشِّ تقريُر  وكشف  األمن.  ِفقدان 
دولًة   36 دولًة من   24 أن  ولية،  الدَّ الشفافية 
على  أنواع  ثالثة  يف  شاركت  ر،  املؤشِّ تناولها 
للفساد  الرئيسة  اخلمسة  األنواع  من  األقلِّ 
يات خِطرًة ملكافحة اإلرهاب.  التي غدت حتدِّ
العراق  يف  الفساد  أن  إلى  التقريُر  وَخلَص 
ومالي ونيجيريا واليمن كان عاماًل رئيًسا يف 

ات العسكرية على الردِّ بنجاح  عدم قدرة القوَّ
على التهديدات اإلرهابية. ففي نيجيريا أُلقي 
األمن  داسوكي مستشار  على سامبو  القبض 
اتهامه  بعد  2015م،  ديسمبر  يف  القومي، 
صة  مخصَّ كانت  دوالر  مليار   5.5 بسرقة 
بوكو  تنظيم  يقاتلون  الذين  اجلنود  لتجهيز 
ماليزيا  ويف  رواتبهم.  ودفع  وتدريبهم  حرام 
عملهم؛  وُعلِّق  الهجرة  ضبَّاط  من  مئٌة  ُطرد 
لتسهيلهم سفَر أعضاٍء يف تنظيم داعش إلى 
انفجرت  2015م  أغسطس   17 ويف  الفلبِّني. 
خلَّفت  تايالند،  عاصمة  بانكوك  يف  قنبلٌة 
السلطاُت  وألقت  جريًحا،  و25  قتياًل   20
القبض على اثنني من املشتبَه بهم، ُعثر بحوزة 
وموادَّ  رة  مزوَّ سفر  جوازات  على  أحدهما 
قدرها  ِرشوًة  دفع  أنه  وتبنيَّ  القنابل،  لصنع 
600 دوالر لدخول البالد. وبعد التحقيق أُبعد 

ستُة ضبَّاط شرطة على األقل من عملهم.
األمن  مبجلس  اللجان  إحدى  تقريُر  وأظهر 
أن عناصَر  2018م  املتحدة عام  التابع لألمم 
نوا من  حركة الشباب الصومالية املعتقلني متكَّ
املرور عبر احلدود بني كينيا والصومال بسبب 
ات األمن  موها إلى مسؤولي قوَّ شا التي قدَّ الرِّ
من  الشباب  حركُة  ومتكنت  اجلانبني.  على 

ر عبر ميناء كيسمايو يف  تهريب الفحم والسكَّ
الصومال، مبساعدة اجلنود الكينيني العاملني 
يف الصومال. وكشفت منظمُة »صحفيُّون من 
2015م أن  JFJ« يف نيروبي عام  العدالة  أجل 
الصومال تفرض ضرائَب  الكينية يف  ات  القوَّ
كيسمايو  يف  املشروعة  غير  حنات  الشِّ على 
ومناطَق حدودية أخرى، تصل إلى ُقرابة 30 
أن نحو  املنظمُة  رت  مليون دوالر سنوّيًا. وقدَّ
رت من الصومال  ر ُصدِّ 150 ألف طنٍّ من السكَّ
إلى كينيا بطريقة غير مشروعة، كان نصيُب 
اجلماعات اإلرهابية منها ماليني الدوالرات.

الروماني  الكاهُن  ُقتل  2006م  عام  ويف 
كنيسته  يف  سانتورو  أندريا  األب  الكاثوليكي 
ثانوية،  مدرسة  يف  طالب  يد  على  بتركيا، 
الذي  السالح  أن  التحقيقاُت  وكشفت 
استخدمه اجلاني هو غلوك 9 ملم، وهو من 
ُعثر عليها مراًرا وتكراًرا على  التي  األسلحة 
احلدود بني العراق وتركيا، وغالًبا ما تُباع إلى 
أو   )PKK( الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي 
املقاتلني اإلرهابيني اآلخرين. ويف العام نفسه 
 370 من  يقرب  ما  املتحدة  الوالياُت  مت  قدَّ
ألف قطعة سالح للشرطة العراقية، ُفقد منها 
مُتنح  األحيان  من  كثير  ويف  قطعة،  ألف   14
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ثم  العراقية  الشرطة  ملجنَّدي  األسلحُة  هذه 
يترك  عندما  السوداء،  السوق  الحًقا يف  تُباع 
عن  للتعويض  يبيعونها  أو  مواقعهم  املجنَّدون 

ي رواتبهم.  ر تلقِّ تأخُّ
ويف أثناء هَجمات نوفمبر 2015م يف باريس، 
أسلحًة  داعش  تنظيم  من  إرهابيون  استخدم 
يف  شخًصا   130 من  أكثر  لقتل  وقنابَل  آلية 
وقاعات  املالعب  من  وبالقرب  احلانات، 
جزًءا  األسلحُة  وكانت  املوسيقية.  احلفالت 
منطقة  يف  السابقة  العسكرية  املخزونات  من 
أن  قون  احملقِّ د  وأكَّ الشرقية.  وأوروبا  البلقان 
وكرواتيا  سلوفاكيا  من  كانت  األسلحة  بعض 
األسلحة يف  عن  التخلِّي  خلَّف  فقد  وصربيا، 
دول البلقان بعد النزاعات يف التسعينيات ما 
سالح  قطعة  ماليني  وستة  ماليني  ثالثة  بني 

ناري متداولة يف املنطقة.

التهريب واالبتزاز
االجتار  يف  اإلرهابية  اجلماعاُت  تتورَّط 
بتسهيالت  ذلك  يكون  ما  وعادًة  باملمنوعات، 
من ِقبَل املسؤولني الفاسدين، فسلسلُة التوريد 
وضعف  الفساد  على  كبيًرا  اعتماًدا  تعتمد 
على  مكافحته.  ألجهزة  التنظيمي  الهيكل 
اُت املسلَّحة الثورية  سبيل املثال اعتمدت القوَّ
اإلستراتيجية،  هذه  على  )فارك(  الكولومبية 
املتحدة  لألمم  وتسليمها  أسلحتها  نزع  قبل 

يف  اإلرهابية  املنظمات  قائمة  من  وشطبها 
2017م،  عام  األمريكية  املتحدة  الواليات 
تعتمد على  التاريخ كانت احلركُة  فحتى ذلك 
اإلرهابية  عملياتها  لتمويل  املخدرات  تهريب 
القانون  إنفاذ  ملسؤولي  رة  املتكرِّ شوة  الرِّ بدفع 
وشراء  احمللِّيني،  واملوظفني  واجلمارك 
حلماية  الشرطة  من  استخبارية  معلومات 

عملياتها يف تهريب املخدرات.

أن  املتحدة  األمُم  ذكرت  2015م  عام  ويف 
تنظيم داعش نهب مواقَع ثقافية وأثرية سورية 
وعراقية وباع محتوياتها عبر وسطاء. ويتضح 
اجلماعات  أن  عرفنا  إذا  التجارة  هذه  خطُر 
من  بكفاءة  هَجماتها  متويُل  ميكنها  اإلرهابيَة 
الرتفاع  نظًرا  واحدة؛  أثرية  فنية  قطعة  بيع 
أسعارها. وقد قام حزُب اهلل الشيعي اإلرهابي 
بغسل مبالَغ كبيرة من املال بواسطة املعارض 
الفنية؛ ففي 13 ديسمبر 2019م فرَض مكتُب 
مراقبة األصول األجنبية )OFAC( التابُع لوزارة 
ناظم سعيد  على  عقوباٍت  األمريكية  اخلزانة 
قيامه  بعد  اهلل،  حزب  مموِّلي  أحِد  أحمد، 
حفظ  إذ  الفنِّي؛  معِرضه  يف  األموال  بغسل 
فنية  مقتنيات  يف  الشخصية  أمواله  بعَض 
عالية القيمة، يف محاولة وقائية للتخفيف من 
آثار العقوبات األمريكية، وفتح معِرًضا فنّيًا يف 

بيروت ليكون واجهًة لغسل األموال.

االبتزاَز  اإلرهابية  اجلماعاُت  وتستخدم 
اتهَمت  2018م  يونيو  ففي  نشاطها؛  لتمويل 
الفرنسية  اإلسمنت  شركة  فرنسية  محكمٌة 
دفعت  ألنها  اإلرهابيني؛  بتمويل  الفارج 
سوريا،  يف  داعش  لتنظيم  الدوالرات  مالينَي 
لضمان استمرار عمل مصنعها هناك. واشتبه 
مليون   11.5 دفعت  الشركة  أن  يف  قون  احملقِّ
واجلماعات  داعش  لتنظيم  إسترليني  جنيه 
وباعت  سوريا،  يف  العاملة  األخرى  اإلرهابية 
اإلسمنت للتنظيم. ويف مارس 2019م أُسقطت 
لشركة  السابق  التنفيذي  الرئيس  عن  التهُم 
مسؤولني  مع  التحقيق  استمرار  مع  الفارج، 

آخرين يف الشركة.

الخطف مقابل الِفدية
واملنظمات  اإلرهابية  اجلماعات  تستخدم 
مصدًرا  الفدية  مقابَل  اخلطف  اإلجرامية 
حت  صرَّ 2011م  عام  ففي  األموال،  جلمع 
اخلطَف  بأن   )FATF( املالي  العمل  مجموعة 
البلدان  يف  جناًحا  األكثُر  هو  الفدية  مقابل 
التي ينتشر فيها الفساُد العام واخلاص. ويف 
اإلرهابية  التنظيماُت  تقوم  احلاالت  معظم 
وأبناء  البارزين،  الشركات  مديري  باختطاف 
والدبلوماسيني،  وليني  الدَّ واملوظفني  األثرياء، 
أو  ذويهم  من  ضخمة  مالية  بِفدية  واملطالبة 
دولهم. وأظهرت التقاريُر أن الفدية املدفوعَة 
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للمنظمات اإلرهابية تراوح بني 600 ألف دوالر 
وقد  الواحد.  للشخص  دوالر  ماليني  وثمانية 
من  و%50   %5 بني  ما  الواحدة  الفديُة  تبلغ 

مجموع الدخل السنوي للمنظمات اإلرهابية.
التابع   ،)CTC( اإلرهاب  مكافحة  ملركز  وَوفًقا 
)ويست  األمريكية  العسكرية  لألكادميية 
مصادر  أحَد  اخلطف  عملياُت  باتت  بوينت(، 
التمويل الرئيسة جلماعة بوكو حرام، وكشفت 
 »International Business Time« صحيفُة
دوالر  مليون   3.15 على  حصلت  اجلماعة  أن 
عقَب  وكاميرونني  فرنسيني  مفاوضني  من 
قد  كانوا  فرنسيني  رهائَن  سبع  حترير 
2013م.  أبريل  يف  الكاميرون  يف  اختُطفوا 
ص يف االختطاف  ولدى اجلماعة فريٌق متخصِّ
يعمل على خطف السياسيني، ورجال األعمال، 
بهدف  املدنية؛  اخلدمة  وموظفي  واألجانب، 
أو  املال،  من  كبيرة  مببالَغ  الحًقا  مقايضتهم 

بإطالق َسراح مسلَّحي بوكو حرام املعتقلني.
عامي  بني  ما  أن  األمريكية  احلكومُة  ر  وتقدِّ
يقلُّ  ال  ما  اإلرهابيون  ق  حقَّ و2014م،   2008
وحصل  الِفدية.  من  دوالر  مليون   222 عن 
به  املرتبطة  واجلماعات  القاعدة  تنظيُم 
125 مليون  تقلُّ عن  إيرادات ال  مباشرة على 
ة نفسها،  دوالر من عمليات االختطاف يف املدَّ
وتشير  2013م.  عام  دوالر  مليون   66 منها 
بالد  يف  القاعدة  تنظيم  أن  إلى  التقديراُت 
من  دوالر  مليون   75 ى  تلقَّ اإلسالمي  املغرب 
الفدية بني عامي 2010 و2014م. ويف احِلقبة 
تكن  لم  و2010م،   1970 عامي  بني  ة  املمتدَّ
حوادُث االختطاف سوى جزٍء صغير من جميع 
الهَجمات اإلرهابية بنسبة قدُرها 6.9% لكنها 

يف عام 2016م قفزت إلى %15.8. 

باتباع  الفلبِّني  يف  سيَّاف  أبو  جماعُة  وتشتَهر 
عام  منذ  الِفدية  أجل  من  اخلطف  طريقة 
اجلماعُة  اختطفت  2017م  عام  ويف  1993م. 
اًرا أملانّيًا يُدعى يورغن كانتنر وطلبت فديًة  بحَّ
قدرها 600 ألف دوالر، لكن لم تُدفع الفدية 
صحيفُة  قالت  2016م  أبريل  ويف  فقتلته. 
التي  الِفديات  إن  األمريكية  تاميز  نيويورك 
إلى ماليني  تصل  سيَّاف  أبو  جمعتها جماعُة 
األرض  حتت  اقتصاًدا  وباتت  الدوالرات، 
واملسؤولون  املسلَّحة  العشائُر  تتقاسمه 

الفاسدون والوسطاء.
 )GTD( وَوفًقا لقاعدة بيانات اإلرهاب العاملي
الفلبِّني  يف  االختطاف  هَجمات  عدُد  ظلَّ 
عدد  لكنَّ  املاضيني،  العامني  مدار  على  ثابًتا 
بني  األقل  على   %70 بنسبة  زاد  الضحايا 
يف  أكثر  العدُد  وزاد  و2016م؛   2015 عامي 
املختَطفني  إجماليُّ  بلغ  عندما  2017م،  عام 
 8937 إجماليِّ  من   408 البالد  يف  لني  املسجَّ

اًل يف جميع أنحاء العالم. مختطًفا مسجَّ

جار بالبشر والبضائع
ِّ
االت

رات  باملخدِّ املعنيُّ  املتحدة  األمم  مكتُب  جمع 
ار بالبشر  واجلرمية بياناٍت عن ضحايا االجتِّ
بروتوكول  دخول  عاُم  وهو  2003م،  عام  منذ 
حيِّز  بالبشر  ار  االجتِّ ملكافحة  املتحدة  األمم 
التنفيذ. وكشف املكتُب عن نحو 225 ألًفا من 

ضحايا هذه املمارسة يف جميع أنحاء العالم.
أن  املاضي  العام  املتحدة  لألمم  تقريٌر  وذكر 
املتاجرة بالبشر عمٌل مربح للجماعات املسلَّحة 
العالم. وليس هناك شكٌّ يف  يف جميع أنحاء 
أن اإلرهابيني يرتكبون باستمرار أعماَل عنف 
مرتبطة باملتاجرة ألغراض التمويل والتجنيد. 

ومن ذلك ممارساُت تنظيم داعش يف العراق 
نيجيريا  يف  حرام  بوكو  وجماعة  وسوريا 
بني  الوثيقة  الَعالقة  إلى  االنتباه  التي جتذب 
ار بالبشر؛ فقد أُبلغ عن إنشاء  اإلرهاب واالجتِّ
اليزيديني يف  للنساء من طائفة  داعش سوًقا 
العراق التي يبلغ عدُدها نصَف مليون نَسمة، 
ونقل  سنجار،  منطقة  التنظيم  هاجم  بعدما 
النساء  من  معظُمهم  اليزيديني،  من   6383
واألطفال، إلى السجون أو معسكرات التدريب 

أو منازل املقاتلني. 

األسواق  النساء يف  بعض  داعش  تنظيُم  وباع 
إلكترونّيًا باستخدام تطبيق املراسلة، ويف عام 
»إحياء  بعنوان  مقااًل  التنظيم  نشر  2014م 
باللغة  »دابق«  مجلَّته  يف  الساعة«  قبل  قِّ  الرِّ
الطابع  إضفاَء  نيَّته  فيه  أعلن  اإلجنليزية، 
للسماح  قواعَده  وأورد  ق،  الرِّ على  سي  املؤسَّ

بايا ببيعهم إلى اآلخرين. ملالكي السَّ

وتلجأ التنظيماُت اإلرهابية إلى استثمار جزء 
من أموالها يف جتارة غير مشروعة؛ كبيع ما 
لته من غنائَم يف معاركها، أو من السرقة  حصَّ
ة  والنهب. وقد افتتح تنظيُم داعش سوًقا خاصَّ
من  املوصل؛  يف  نهبها  التي  املمتلكات  لبيع 

أجهزة كهربائية وإلكترونية.

وتتخذ التنظيماُت اإلرهابية األعماَل التجارية 
املشروعة أيًضا مصدًرا لتمويل أنشطتها، وقد 
اإلسبانية   El PAIS »البالد«  صحيفة  نقلت 
أن  اإلسبانية،  االستخبارات  يف  مصادَر  عن 
إسبانيا باتت مركًزا رئيًسا لتمويل اإلرهابيني 
يف سوريا والعراق عبر شبكة واسعة تتألف من 
250 مركًزا لالتصال؛ إذ ُحوِّلت األمواُل عبر 

بها وإيقافها.  قنوات غير رسمية يصُعب تعقُّ
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  باحث وخبير اقتصادي، ونائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية، وأمين سرِّ الجمعية االقتصادية اللبنانية.

جتفيُف املنابع املالية للمنظمات اإلرهابية من أهمِّ وسائل مكافحة اإلرهاب، وتقوم به منظوماُت 
ولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  الدَّ التي تنهُض باجلهود  مكافحة متويل اإلرهاب 
ي لإلرهاب بجميع أنواعه وعلى اختالف صنوفه إال بقطع  يف أرجاء العالم. فال مجال للتصدِّ
ز ألعماله ونشاطاته، والدافع لإلرهابيني إلى مزيد من  املدد املالي واالقتصادي الداعم له واملعزِّ

التخطيط واإلعداد لتنفيذ عمليات إرهابية مروِّعة.

  د. بيار الخوري

تمويل اإلرهاب 
 بين كفاءة التشريعات

يات الجريمة المنظمة وتحدِّ
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غسل األموال واإلرهاب
 30 يف  الرسمي  اإللكتروني  موقعه  يف  ولي  الدَّ النقد  صندوُق  نشَر 
ندوق ومكافحة غسل األموال  »الصُّ بعنوان:  2016، مقااًل  من سبتمبر 
ومتويل اإلرهاب«، جاء فيه أن غسَل األموال هو عمليُة إخفاء املصدر 
إلخفاء  وذلك  إجرامي؛  نشاط  من  حُتاز  التي  لألصول  املشروع  غير 
أما متويُل اإلرهاب  والنشاط اإلجرامي األصلي.  الرابط بني األموال 
باملوارد  اإلرهابيني  إلمداد  ومعاجلتها؛  األصول  جمع  إلى  فيهِدُف 

الالزمة ملمارسة أنشطتهم.
 وعلى الرغم من أن هاتني الظاهرتني تختلفان يف جوانَب كثيرة، جند 
ن غالًبا مواطَن الضعف نفسها يف النُُّظم املالية التي  أن كليهما تستغالَّ
تسمح بإخفاء الُهويَّة وعدم الوضوح يف تنفيذ املعامالت املالية، حفاًظا 

على اخلصوصية.
َدولّيًا،  الرسمية  اجلهات  وقلق  األموال،  غسل  خطر  ازدياد  وبسبب 
التي  السبع  مجموعة  ة  قمَّ يف   )FATF( املالي  العمل  مجموعة  أُنشئت 
ُعقدت يف باريس يف عام 1989م، بحضور وزراء الدول األعضاء فيها، 
وواضحة،  دقيقة  معاييَر  وضع  إلى  تهدف  سة  مؤسَّ َدولية  هيئٌة  وهي 
وتعزيز التنفيذ اجلادِّ واملـُثمر للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية 
ذات  األخرى  والتهديدات  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة 
ولي، ومن ثَم فإن مجموعة العمل املالي  لة بسالمة النظام املالي الدَّ الصِّ
السياسية  اإلرادة  توليُد  شأنها  من  التي  السياسات  لُصنع  هيئة  هي 
ة  اجلادَّ الوطنية  والتنظيمية  التشريعية  اإلصالحات  إلحداث  الالزمة 

يف هذه املجاالت. 
باتت  التي  التوصيات  من  سلسلًة  املالي  العمل  مجموعُة  وضعت  وقد 
وهي  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملكافحة  معتمدة  َدوليًة  معاييَر 
تستهدف  التي  التهديدات  هذه  ملواجهة  قة  منسَّ الستجابة  األساُس 
يف  مرة  أول  املجموعة  توصياُت  صدرت  وقد  املالي.  النظام  سالمَة 
لت التوصياُت يف األعوام 1996م و2001م و2003م  عام 1990م، ثم ُعدِّ
ومرتبطة مبتطلَّبات  أنها محدثة،  من  ن  للتيقُّ 2012م  عام  وآخرها يف 

املكافحة، وصاحلة لالستخدام عاملّيًا وَدولّيًا. 
ِكياٌن حكومي   )FATF( املالي  العمل  أن مجموعة  املعروف حالّيًا  ومن 
الوثيق مع عدد من املنظمات  بالتعاون  39 عضًوا، يعمل  َدولي يضمُّ 
والبنك  ولي  الدَّ النقد  صندوُق  ومنها  األخرى،  األساسية  ولية  الدَّ
غرار  على  املنشأة  اإلقليمية  املجموعات  املتحدة،  واألمم  ولي،  الدَّ

.)FSRBs(  مجموعة العمل املالي

ي والمكافحة التصدِّ
وأُدخل  ملحوًظا،  تطويًرا  األموال  غسل  مكافحة  معاييُر  طوِّرت  لقد 
اكتملت  و2012م،  1990م  عامي  بني  التحسينات  من  مجموعٌة  عليها 
بها معاييُر النزاهة يف حماية النظام املالي العاملي، وُزوِّدت احلكوماُت 
بأدوات عصرية حديثة التخاذ إجراءاٍت صارمة جتاه اجلرائم املالية. 
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توصيًة  أربعني   )FATF( املالي  العمل  مجموعة  توصياُت  حالّيًا  وبلغت 
ة مبحاربة متويل  توصيات خاصَّ وتسع  األموال،  مكافحة غسل  بشأن 
اإلرهاب، إضافًة إلى التعامل مع تهديدات تتعلَّق بتجارة أسلحة الدمار 
األنشطة  بتمويل  الفساد  لَعالقة  أكثر وضوًحا  الشامل، ووضع معاييَر 

اإلرهابية.
اًل  ومفصَّ ُمسهًبا  قراًرا  ولي  الدَّ األمن  مجلُس  أصدر  2019م  عام  ويف 
برقم 2462 حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وقد امتاز 
ة علمية عالية، ذلك أنه أُعدَّ  هذا القراُر فضاًل عن شموله وتفصيله بدقَّ
بعد مراجعات مهنية عميقة وطويلة، أدَّت إلى اإلملام بجميع األساليب 
ما  ضمن  اإلرهاب،  بتمويل  املرتبطة  األموال  غسل  لعمليات  عة  املتوقَّ
تُتيحه تقنيات العصر والعملياُت املرتبطة بها. وقد اشتمل هذا القراُر 
على 38 بنًدا وهو يستند أساًسا إلى القرار 1373 الصادر عام 2001م، 
الذي منع جميَع الدول األعضاء من تسهيل عمل املنظمات اإلرهابية، 

وال سيَّما تزويِدها باألسلحة.  
أوصت  التي  األربعني  التوصيات  التزام  أهمية  تأكيَد  القرار  ن  وتضمَّ
بها مجموعة العمل املالي، وإلزام الدول األعضاء إدخاَل تعديالت يف 
أنظمتها القانونية والعدلية، لتسمح بإجراءات صارمة للقضاء على أيِّ 
عمليات ترتبط بأيِّ نوع من أنواع متويل اإلرهاب، وذلك باالعتماد على 
حقوق  وقوانني  ولي،  الدَّ اإلنساني  القانوِن  سيَّما  وال  ولي،  الدَّ القانون 

اإلنسان، وقوانني نزوح اجلماعات.
ويشمل القراُر أيًضا طرَق التعاون يف مجال جتميد األصول املرتبطة 
بغسل أموال اإلرهاب، بالقيام مبسح شامل للِقطاعات االقتصادية غير 
باجلماعات  أموال مرتبطة  نقل  تُستخدَم يف  أن  التي ميكن  املصرفية 

اإلرهابية، مثل ِقطاعات البناء والغذاء والدواء.

لعمليات  التحليلية  القُدرات  مخاطر  تقومي  إلى  أيًضا  القراُر  ويدعو 
املختلفة؛  القطاع اخلاص  والتعاون مع وَحدات  أموال اإلرهاب،  غسل 
نظاَم  ز  يعزِّ ة، مبا  ومهمَّ تأثيرات عميقة  ذاَت  معلومات  قواعَد  لتكوين 
تبادل التصاريح واملعلومات عن احلسابات املختلفة، والتدفقات النقدية 
دة، كاحلواالت والبطاقات املسبقة الدفع،  عبر احلدود بالوسائل املتعدِّ
منَفذ حلركات غسل  أيِّ  إغفال  دون  النظامية،  التحويل غير  ووسائل 

األموال املشبوهة واإلرهابية.
وال يخفى األثُر الكبير لألصول االفتراضية ومبادرات التمويل اجلماعي 
ا رئيًسا لغسل األموال،  يف مضمون القرار؛ إذ تَُعدُّ هذه األصوُل اليوم ممّرً
ما يدفُعنا إلى القول: إن التعرُّض لهذا النِّطاق هو من املواقف النادرة 
بواسطة  الدقيق  التتبُّع  ضرورةَ  تؤكِّد  التي  األمن  مجلس  قرارات  يف 
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي؛ من أجل معرفة أعمق بطرق نقل 
األموال غير النظامية، وحتقيق ضبط أكبر لتلك الطرق التي تَُعدُّ خطًرا 

جسيًما على مكافحة غسل األموال املرتبطة باإلرهاب.

يات نتائج وتحدِّ
ولية يف مكافحة غسل األموال املرتبطة باملنظمات  إن نتائج القرارات الدَّ
ولي، ولكنَّ  ق إجناًزا كبيًرا يف حتويالت النظام املالي الدَّ اإلرهابية لم حتقِّ
أهمية هذه القرارات تتمثَّل يف العمل االستباقي القائم على التتبُّع واملنع 
أكثر مما هو قائٌم على الكشف. ما يدفعنا إلى القول: إن إدخال قوانني 
ولي يجعل من الصعب  وتقنيات شديدة التعقيد على النظام املالي الدَّ
ا؛ بل من شبه املستحيل على املنظمات اإلرهابية، استخداَم القنوات  جّدً
ولي من أجل غسل األموال. املالية اخلاضعة لسيطرة النظام املالي الدَّ

يزال  ال  اإلرهاب  مكافحة متويل  املبذولة يف  اجلهود  كلِّ  من  وبالرغم 
حلَقات  كامل  إقفال  يف  كبيرًة  ياٍت  حتدِّ يواجه  ولي  الدَّ املالي  النظاُم 
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يات: عمليات غسل األموال املستهَدفة، ومن أهمِّ تلك التحدِّ
تعمل  التي  اإلرهابية،  املنظماُت  بها  تتمتَّع  التي  أوًل: األموال الطائلة 
تتبُّع مالي. ودليل  النقدي غير اخلاضع أليِّ نظام  التبادل  ضمَن بيئة 
ره األمني العام ملنظمة األمم املتحدة، من أن تنظيم داعش  ذلك ما قدَّ
دوالر يستخدمها يف متويل  مليون  مئة  يقارب ثالث  ما  يستحوُذ على 

األعمال اإلرهابية.
وإن تتبَُّع هذا النوع من اإلنفاق يرتبط فقط مبراقبة السلوك اإلنفاقي 
لألفراد، والتحوُّالت السريعة التي قد تطرأ على أوضاعهم االجتماعية 
غير املرتبطة باالرتقاء االجتماعي بواسطة الوظيفة أو العمل احلر. 
ا؛ ألن شبكات توزيع أموال اإلرهاب  ًدا جّدً وهذا مما يجعُل األمر معقَّ
من  كبيرة  أعداد  على  موزَّعة  قليلة  كميَّات  تخصيص  على  تقوم 
ة بتغيُّر  املتورِّطني يف هذه األعمال، وهذا يصعِّب عمليَة التتبُّع اخلاصَّ

السلوك اإلنفاقي.
املنظماُت  تستخدمها  التي  ُعمالت مختلفة  رة من  املزوَّ األموال  ثانًيا: 
اإلرهابية يف أوقات متفاوتة، وتقوم بغسلها واستبدال ُعمالت نظيفة 

بها، أو استبدال ِسلَع وِخْدمات من األسواق بها.
اة القائمة على تقنية )بلوك تشني(، وهي  ْقمية املعمَّ ثالًثا: الُعمالت الرَّ
ولي. وقد اتسع هذا العالم  عالم غامٌض مستغِلق على النظام املالي الدَّ
بدًءا من عام 2010م، وظهور تقنية تعدين ُعملة البيتكوين االفتراضية 
الِقيَم  بتبادل  احلديث  النقدي  التاريخ  يف  مرة  ألول  سمحت  التي 
ولي، كي تستطيَع املنظمُة  اة خارج النظام النقدي الدَّ االفتراضية املعمَّ
اة لها سعٌر معروف يف أسواق التداول،  اإلرهابية القيام بتبادل قيمة معمَّ
كونها وسيلًة لنقل األموال وحتريكها يف أرجاء العالم، ثم إعادة غسلها 

مرة أخرى مقابل ُعمالت حقيقية.
اة أكبَر معضلة تواجه دول العالم يف التعامل  ي العمالت املعمَّ ويَُعدُّ حتدِّ
مع تتبُّع قنوات متويل اإلرهاب وكشفها، وسيحتاج ذلك إلى وضع خطط 
ولي على هذه األسواق،  طويلة األمد تؤوُل إلى سيطرة النظام املالي الدَّ
األساسي،  سوقها  على  للسيطرة  ا،  جّدً الرائجة  الُعمالت  سيَّما  وال 

اة.  وضبط سعرها والكميات التي ميكن تداولها من هذه القيم املعمَّ
رابًعا: الفروق الواضحة يف استعدادات الدول، وقدرة اقتصاداتها على 
الذكاء  مجال  يف  املستخَدمة  اإللكترونية  والتقنيات  قوانينها  تطوير 
االصطناعي؛ من أجل الكشف والتتبُّع، مع ضرورة تطوير هذه التقنيَّات 
باستمرار، مبا يتناسب مع التطوُّرات الضخمة يف عالم تقنية املعلومات. 
قدرًة  األكثر  الدوُل  به  تقوم  مستقلٍّ  إلى متويل  العالم حتتاج  دول  إن 
نصَل  حتى  العاملي،  املاليِّ  النظام  أعضاء  جميع  إمكانات  تطوير  على 
العالم،  مستوى  على  متشابهة  كفاءة  ذات  تصاريَح  أنظمة  وضع  إلى 
ر وتتبُّع عمليات غسل أموال  مع سهولة تداول املعلومات للكشف املبكِّ

ومتويل اإلرهاب بكفاءة عالية.  
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  باحث فرنسي وخبير في قضايا التطرف والصراعات.

رات عموًما، ويف منطقة الساحل اإلفريقي خصوًصا، ظاهرًة  بات تورُّط اجلماعات اإلرهابية يف تهريب املخدِّ
ة. وعلى الرغم من جزم مجلس األمن التابع لألمم  واضحًة ال تخفى، وهي تُبَحث بانتظام يف النقاشات العامَّ
املتحدة بارتباط اإلرهاب باجلرمية يف قراره 2482 سنة 2019م، ونشره ذلك يف كثير من إصداراته، فإن هذا 
دان، ويزداد ذلك جالًء يف منطقة الساحل بإفريقيا، سواء تعلَّق األمر بالكوكايني يف  االرتباط وطريقته أمران معقَّ
شمال مالي، أو بالترامادول يف حوض بحيرة تشاد. وسنستعرض يف مقالنا هذا مستويات الَعالقة بني اجلرمية 

املنظمة واإلرهاب يف هذه املنطقة.

  أنتونين تيسيرون

َعالقة الجريمة 
مة باإلرهاب 

َّ
المنظ

الساحل اإلفريقي نموذًجا
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اإلجرام وتمويل اإلرهاب
اإلرهاب  متويل  صلة  على  مقتصرًة  املستوى  هذا  يف  الَعالقة  تكون 
باألنشطة اإلجرامية، ويبُرز ذلك يف منطقة الساحل بلجوء اجلماعات 
اإلرهابية ملمارسات إجرامية مختلفة لتمويل أنشطتها؛ كعمليات خطف 
ولية للحصول على ِفديات، وابتزاز  املواطنني احمللِّيني أو العناصر الدَّ
لع  السِّ أو  املواشي  لَسيطرتها، وسرقة  املناطق اخلاضعة  املواطنني يف 
األخرى وإعادة بيعها، فضاًل عن الكثير من اجلرائم األخرى. ومتارس 
اجلرائم  من  متكاملة  مجموعًة  للدولة  املناهضة  املسلَّحة  اجلماعاُت 

واإلجراءات التي تندرج حتت اللصوصية الثورية.

اجلرمية  على  اإلرهابية  اجلماعات  اعتماد  بحِث  سياق  يف  بدَّ  وال 
ذات مصادر محلِّية  تبرُّعات  ر  توفُّ األول:  أمرين؛  ذكر  يف متويلها من 
الدعم  بهدف  بعًضا  بعُضها  ميوِّل  اإلرهابية  فاجلماعاُت  أجنبية؛  أو 

لطات النظامية، وال سيَّما عند إنشاء  وتوسيع نطاق احلرب على السُّ
فعلى  رات،  املخدِّ بتهريب  يتعلَّق  والثاني:  فرع جديد.  أو  خليَّة جديدة 
يف  احلقيقيني  املؤثِّرين  فإن  رات،  املخدِّ جهاد  عن  يُشاع  مما  الرغم 
اإلرهابية،  اجلماعات  أعضاَء  بالضرورة  ليسوا  رات  املخدِّ تهريب 
ولكنَّ اجلماعات اإلرهابية تستفيد بال ريب من األموال املرتبطة بهذا 

النشاط بطرق شتَّى غير مباشرة.
يف  وتورُّطها  املسلَّحة  اإلرهابية  اجلماعات  متويل  مسألة  يف  واألهمُّ 
املجرمني  بني  الَعالقة  أساسيني:  أمرين  بحُث  رات،  باملخدِّ االجتار 

واإلرهابيني، وُسبل تعزيز اجلرمية لإلرهاب وتطويره ونشره.

المجرمون واإلرهابيون
االرتباُط بني املجرمني واإلرهابيني وثيق الصلة، ويتجلَّى ذلك يف أربعة 

أنواع من الَعالقات:
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1. التعايش: فاملجرمون واجلماعاُت اإلرهابية يشتركون يف املساحة 
املجرمني  فسعُي  مختلف،  لغرض  منهم  كلٌّ  ويعمل  نفسها،  اجلغرافية 
والفكري  السياسي  التغييُر  اإلرهابيني  وغايُة  ية،  املادِّ املكاسب  إلى 

واالجتماعي، ويتفاعلون فيما بينهم يف سبيل حتقيق غايتهم. 
2. التعاون: ترتقي الَعالقة يف هذا النوع من التعايش إلى تعاوٍن فعليٍّ 
مقابَل  إرهابّيًا  هجوًما  بني  املهرِّ دعُم  ذلك  ومثال  دة،  محدَّ أُسس  َوفَق 

حماية اإلرهابيني قافلَة التهريب.
3. التوافق: وهي حالٌة من التثاقف بني الطرفني؛ فتتبنَّى املجموعاُت 
اإلرهابية بعَض املعارف واملمارسات اإلجرامية، ويتبنَّى املجرمون بعَض 

أساليب العمل اإلرهابي، سواءٌ استهدف النشاط اخلصوَم أو الدول.
السياسي  اإلرهابية عن كفاحها  بتخلِّي اجلماعة  ويكون  ل:  4. التحوُّ
من أجل القيام مبمارسات إجرامية؛ طلًبا للربح املالي فقط، أو بتبنِّي 

اجلماعة اإلجرامية الصراَع السياسي والفكري.
يف  مييِّزها  ما  فإن  واملجرمني  اإلرهابيني  بني  الَعالقاُت  تكن  ومهما 

منطقة الساحل أمور منها: 
الفاعلني  هؤالء  من  ألحد  فليس  »البراغماتية«؛  املتبادلة  املصلحة  أ - 

مصلحٌة حقيقية يف إثارة الصراع مع اآلخر. 
ب - العتماُد على طبيعة بيئتهم، فلطبيعة البيئة يف منطقة الساحل 

وضع خاص، يجب أخذها باحلسبان.

ت - مراعاُة الختالفات فيما بينهم، فلكلٍّ أهدافه وغايته وطرقه ووسائله.

ففي سنة 2012م ذكر كثيٌر من احمللِّلني وجوَد روابَط بني »حركة الوحدة 
ذاك  لكن  املاليني،  رات  املخدِّ ار  جتَّ وكبار  إفريقيا«  غرب  يف  واجلهاد 
التقارَب لم يكن مباشًرا، وكانت النقاشاُت محتدمة داخلّيًا بني أعضاء 
يف  األمر  كان  وكذلك  رات.  املخدِّ ُحرمة  بسبب  اإلرهابية  اجلماعات 
وقد  والرفض،  الَقبول  بني  متباينة  فاملواقُف  ومتبكتو،  كيدال  مناطق 

ار املمنوعات. تصل إلى الَعداء جتاه جتَّ
ولي على الطرفني،  ويف السنوات األخيرة، ونتيجًة للضغط العسكري الدَّ
رات،  املخدِّ بي  مهرِّ مع  تسامًحا  أكثَر  اإلرهابية  اجلماعاُت  أصبحت 
عملياتها  ومواصلُة  احلياة،  قيد  على  البقاءُ  هي  لديها  فاألولوية 
وتطويرها. وقد استنكر فريٌق من خبراء األمم املتحدة يف مالي تعاوَن 
ار املمنوعات مع اجلماعات اإلرهابية. ويعود هذا التعاوُن إلى أمرين: جتَّ
مون تسهيالت  يقدِّ بون  فاملهرِّ للطرفني؛  األول: وجود مصالَح مشتركة 
ار  فلتجَّ احلماية،  على  حصولهم  مقابَل  لإلرهابيني،  تشغيلية  ميدانية 
املمنوعات مصلحٌة كبيرة يف عدم استعداء اإلرهابيني؛ خشيَة قيامهم 

دة.  بحظر أنشطتهم يف مناطَق محدَّ
واإلرهابيني  املمنوع  االجتار  يف  املتورِّطني  األشخاص  انتماء  والثاني: 
إلى املجموعات الِعرقية أو القبائل نفسها؛ بل قد ينحدر بعُضهم من 

أسرة واحدة.
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وإضافًة إلى هذا التعاون، هناك أيًضا ظاهرةُ تقارب أخرى تتجلَّى يف 
اندماج عناصَر من املجرمني يف ُصلب اجلماعات اإلرهابية؛ فقد انضمَّ 
اإلرهابية،  واجلماعات  املنظمات  إلى  املخدرات  ار  جتَّ قدامى  بعض 
ة  وجلبوا معهم مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم، وقام بعُضهم بأعمال مهمَّ
يف هذه اجلماعات. ويبدو أن التقارَب قد ازداد يف السنوات األخيرة 
وجه  على  احلدودية  املناطق  ففي  اللصوصية؛  بروز ظاهرة جهاد  مع 
اخلصوص، يُجنَّد املجرمون الصغار الذين جتتذبهم الدعايُة اإلرهابية، 
مة لهم وألنشطتهم، فيندمجون يف التنظيمات بدوام  والتسهيالت املقدَّ
امليدانية  مبعرفتهم  اإلرهابيَة  اجلماعات  ويزوِّدون  أحياًنا،  جزئي 

وَعالقاتهم باملجتمعات احمللِّية، مما يؤدِّي إلى توسيع مجال عملهم.

 خصبة لإلرهاب
ٌ

 المنظمة تربة
ُ

الجريمة
يتعلَّق هذا األمر بتأثير املجموعات اإلجرامية يف البيئة التي تعمل فيها 
لت املجموعاُت اإلجرامية الفاعلة واملؤثِّرة  اجلماعاُت اإلرهابية؛ فقد سهَّ
إذ  عها،  وتوسُّ نها  ومتكُّ اإلرهابية،  اجلماعات  إنشاء  عمليَة  مبمارساتها 
والِعرقية  زيادة االضطرابات االجتماعية  مة يف  املنظَّ أسهمت اجلرمية 
من  الظروف  تلك  مستغلًة  بالظهور،  اإلرهابية  للجماعات  سمح  مما 
ار املمنوعات مع  بني وجتَّ االضطرابات واالنقسامات. ثم أدَّى تواصُل املهرِّ
أجهزة الدولة إلى إبطال شرعية ممثِّلي الدولة، فاشتعل الواقُع السياسي 
واالجتماعي باخلطب الداعية إلى إصالح الوضع العام، والقيام بثورة 
دعايتها  يف  ذلك  اإلرهابية  اجلماعاُت  واستثمرت  وسياسية،  أخالقية 

بالتنديد بفساد النَُّخب، إضافًة إلى احلجج املناهضة لالستعمار.

وكان لالضطرابات السياسية واحلركات الدينية إسهاٌم كبير يف إضعاف 
النسيج السياسي واالجتماعي، والتمهيد لظهور اجلماعات السياسية 
ى  ين. وغذَّ والدينية التي تطالب بحمل السالح وتؤيِّد الثورة باسم الدِّ
اإلرهابيني.  وازداد جتنيُد   ، واشتدَّ الصراع  االنتقام فقوَي  روُح  العنَف 
وال يقلِّل اجتماُع األسباب السياسية والدينية واالجتماعية التي أسهمت 
يف  وتأثيرها  مة،  املنظَّ اجلرمية  خطر  من  وتطوُّره  اإلرهاب  نشوء  يف 
د  ر األرض اخِلصبة، ومهَّ املجتمعات والدول وممثِّليها، األمر الذي وفَّ

لظهور اجلماعات املتطرفة اإلرهابية.
اِر الذي يدرُّ الربح الوفير،  مة، وال سيَّما االجتِّ إن مكافحة اجلرمية املنظَّ
مكافحة  عن  تنفصَل  أن  ينبغي  ال  الفساد،  أنواع  أشدِّ  يف  ويتسبَّب 
ي  اإلرهاب، أو تتخلَّف عن تعزيز اجلهات املؤثِّرة يف احلرب عليه. والتحدِّ
مة هو خطُر التحاق املجرمني املؤثِّرين  الكبيُر يف مكافحة اجلرمية املنظَّ
األمر  ومراعاة خطر  احلكمة  من  بدَّ  ال  لذلك  اإلرهابية،  باجلماعات 
وصعوبته، وال سيَّما يف املناطق احلدودية، ووضع برامَج مختلفة تهِدُف 
واملجتمعات احمللِّية،  الدولة  الروابَط بني  وتقوِّي  االندماج،  تعزيز  إلى 
وتراعي خصوصيَة البيئة، وتعالج الظروَف التي تدفع عناصَر اجلرمية 
م حلواًل جتفِّف منابَع اجلرمية، وحتدُّ  مة إلى سبيل اإلجرام، وتقدِّ املنظَّ

من نفوذ أعضاَء املجموعات اإلجرامية. 
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  محمود الحمدان

وظفت التنظيماُت املتطرفة وسائَل التقنية احلديثة لتحقيق مآربها التخريبية، وأهدافها اإلرهابية، وإن 
اإلرهابيني ينظرون إلى اإلنترنت بِتقاناته املختلفة ومواقعه وصفحات التواصل االجتماعي فيه، بوصفه 
رة ملمارسة نشاطاتهم املتطرفة غير املشروعة، والستهداف بعض املواقع اإللكترونية  ة وميسَّ وسيلًة مهمَّ

واألنظمة احلاسوبية للجهات املعادية لهم، لتحقيق مآربهم وأهدافهم.

اإلرهاب اإللكتروني 

وُسبل المواجهة

  باحث إستراتيجي في مجال محاربة اإلرهاب، األردن.
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إعادة صياغة اإلرهاب
يرى كلٌّ من »دومينيك جيانتاس« و»دمييتريوس ستيرجيو« يف بحثهما: 
اإلرهاَب  داعش«  حالة  السيبراني:  اإلرهاب  إلى  اإلرهاب  »من 
أُعيد تعريفه مبا  التقليدي الذي  اإللكتروني صياغًة جديدة لإلرهاب 
ْقمي َميداًنا لإلرهاب،  يتالءم مع التطوُّر التِّقني، واستخدام الفضاء الرَّ
فانه بأنه: »هجوم عالي األثر، باستخدام احلاسوب واألنظمة  فهما يعرِّ
على  الدول  غير  من  الناشطني  من  بالهَجمات  التهديد  أو  احملوسبة، 
أنظمة املعلومات؛ لتخويف الدول أو املجتمعات، وإرغامها على حتقيق 
مزاوجة  عن  ناجٌت  بأنه  ووصفاه  ما«،  سياسية  أو  اجتماعية  أهداف 
ْقمي، بأن يصيَر األخير الوسيلَة وامليدان  اإلرهاب التقليدي والفضاء الرَّ

للقيام باألعمال اإلرهابية. 
وَخلَص سامر مؤيَّد عبد اللطيف يف كتابه »اإلرهاب اإللكتروني وسبل 
أنه:  إلى  اإللكتروني،  اإلرهاب  مفهوم  لتطوُّر  مراجعته  بعد  مواجهته« 
أو  احلواسيب  على  بهَجمات،  تهديد  أو  مشروعة،  غير  »هَجماٌت 
نة إلكترونّيًا، لالنتقام أو ابتزاز احلكومات  الشبكات أو املعلومات املخزَّ
ولي بأسره أو إجبارها أو التأثير فيها؛ لتحقيق  والشعوب أو املجتمع الدَّ

دة«.  أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية محدَّ
َوفَق اإللكتروني  اإلرهاب  خصائص  بعَض  كيني  مايكل  ح   ويوضِّ

اجلدول اآلتي: 

توضح النظرةُ التحليلية للجدول السابق أن تصنيَف اإلرهاب اإللكتروني 
وامليدان  بالوسيلة  اهتمامه  بقدر  وَمداها،  الهَجمات  بنطاق  يهتمُّ  ال 
للنشاطات السيبرانية، ويستهدف هذا النمُط من اإلرهاب إنتاَج عنف 
الضحايا  بني  الفزع  من  بحالة  مصحوٍب  واملواد،  األفراد  جتاه  مادِّي 

ة الناس. وعامَّ

صور اإلرهاب اإللكتروني
اإلرهاب  مواجهة  »إستراتيجيات  كتابه  يف  الفرجات  محمود  يَقِسُم 

والتطرف« صوَر اإلرهاب اإللكتروني قسمني: 

اجلماعات  بتوظيف  وذلك  لإلنترنت:  املباشر  االستخدام  األول: 
املتطرفة لإلنترنت إلحداث األثر املطلوب مباشرة يف األنظمة احملوسبة 

املرتبطة باإلنترنت لتحقيق أهدافها، ومن أبرز صورها:

الضرر  بإحلاق  الناس،  بترويع  د  التوعُّ وهو  السيبراني:  التهديد   )1
باألفراد أو أسرهم، باستخدام البريد اإللكتروني، واملنتديات، ووسائل 

التواصل االجتماعي، أو املنصات اإلعالمية.

املستهَدفة،  اجلهات  وابتزاز  ات،  وامللفَّ البيانات  سرقُة  أنواعه  ومن 
املواقع  واجهات  باختراق  التهديد  أو  للقتل،  البيانات  واستخدام 
اإللكترونية ووضع أعالم التنظيمات اإلرهابية عليها، مع توجيه رسائل 

تهديد ووعيد. 

معايير تصنيف النشاط
تصنيف النشاط

إرهاب إلكترونيقرصنة سيبرانيةحرب سيبرانيةهجوم سيبراني

وسيلة النشاط وميدانه: هجوم باستخدام 
احلاسوب يستهدُف حواسيَب أخرى، أو أنظمًة 

محوسبة، أو املعلومات التي حتتويها.
➡➡➡➡

األهداف: هَجمات تهِدُف إلى حتقيق أهداف 
➡➡➡سياسية أو اجتماعية أو دينية.

نطاق النشاط وَمداه: هجوم جزئي ضمن 
هجوم واسع النطاق بني املتحاربني، مثل 

الدول أو الناشطني والوسطاء الذين يعملون 
لصاحلها.

➡

اآلثار الناجمة: هجوم ينُجم عنه عنٌف مادِّي 
على األفراد واملواد واملنشآت والبُنى التحتية 

ة  احلرجة، يسبِّب الفزَع واخلوف للضحايا وعامَّ
الناس.

➡
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2( حرمان اخلدمة: وهو ما يُعرف بالقصف اإللكتروني، بإمطار األنظمة 
واملواقع املستهَدفة بوابل ضخم من رسائل البريد اإللكتروني، ما يجعله 

له.  غيَر قادر على خدمة املستخدمني واملشتركني ويؤدِّي إلى تعطُّ
االختراق  ات  ِملفَّ استخدام  واملعلومات:  والبيانات  األنظمة  تدمير   )3
األساسية،  اإللكترونية  األنظمة  الستهداف  اإللكترونية؛  والفيروسات 

ة.  اسة للمؤسسات الرسمية واخلاصَّ وامللفات والبيانات احلسَّ
املواقع  باستغالل  لإلنترنت:  املباشر  غير  االستخدام  الثاني: 
ة  خاصَّ تطبيقات  أو  إلكترونية  مواقَع  إنشاء  أو  املتاحة،  والتطبيقات 
بالتنظيمات اإلرهابية، أو استغالل تطبيقات االتصاالت املختلفة، ومن 

أبرز صورها:
يف  استعمالها  وسهولة  كلفتها،  النخفاض  تُستَخدم  االتصاالت:   )1
بأنواعها  أدوات االتصال  وتوافر  ي،  التخفِّ التواصل وسرعته، وسهولة 
عمليات  ل  سهَّ ما  اجلغرافية،  للحدود  وجتاوزها  املختلفة،  احلديثة 
التواصل واالتصال اآلمن بني قيادات اجلماعات املتطرفة وأعضائها 

وأنصارها.
2( الترويج والتجنيد: باستقطاب عناصَر جديدٍة للتنظيمات اإلرهابية، 
بالتنسيق بني مركز التنظيم واألعضاء اجلدد، بتوظيف برامج االتصال 
رة(. وجنح تنظيم داعش وغيره يف جتنيد كثير  اة )املشفَّ اآلمنة واملعمَّ
من املتعاطفني معه باستعمال هذه الوسائل، واستقدامهم ملناطق النفوذ 

والصراعات مثل سوريا والعراق. 
أتاح استخداُم  3( التمويل والتسليح واخِلْدمات املساندة اللوجستية: 
املناسبة  املالية  البيئَة   )Bitcoin( كوين  الِبت  ْقمية وأشهرها  الرَّ الُعملة 
للجماعات املتطرفة؛ لنقل األموال واستخدامها وتوفير احتياجاتها وال 
املعادية  واالستخبارية  األمنية  الرقابة  أعني  بعيًدا عن  السالح،  سيَّما 
من  والسرقة  املصارف  أنظمة  اختراق  يف  أيًضا  واستُخدمت  لها. 

احلسابات املصرفية وبطاقات االئتمان، لتوفير السيولة الالزمة.
الدورات  ببثِّ  التقليدية:  العمليات  وإدارة  والتخطيط  التدريب   )4
واملتعلِّقة  والتكتيكية،  والعملياتية  واالستخباراتية  األمنية  التدريبية؛ 
بأمن العمليات السيبرانية، ونشاطات اإلرهاب اإللكتروني، ومحاضرات 

التعبئة الفكرية. 

مواجهة اإلرهاب اإللكتروني
ها  أهمُّ يتعلَّق  السيبراني،  اإلرهاب  مواجهة  ملساعي  ياٌت  حتدِّ ثمة 
ي  بالتطورات السريعة واملتالحقة يف مجال التقنية، وتطوُّر أدوات التخفِّ
م برامج تغيير املواقع. لذا ميكن ترتيب ُسبل  وحجب تقنيَّات التتبُّع، وتقدُّ

مواجهة هذا النمط من اإلرهاب َوفَق املراحل اآلتية:
املرحلة األولى: التدابير السياسية والتنظيمية: وتشمل ما يأتي:

احمللِّي  املستويني  على  الدولة  سياسة  إن  السيبرانية:  السياسات   ●
هاتها يف الفضاء السيبراني، ويبدو أن بعض الدول  د توجُّ ولي حتدِّ والدَّ

لديها  وروسيا  الصني  مثل  اإللكتروني  الفضاء  يف  الناشطة  الكبرى 
ًيا على  حتفظاٌت تتعلَّق بهذا الفضاء؛ إذ رأت يف العوملة السيبرانية تعدِّ
على  تسيطَر  أن  ظلِّها  دولة يف  وال ميكن ألي  القومية،  الدولة  سيادة 
أقامت  لذلك  اإلنترنت.  شبكة  عبر  مواطنيها  بني  املتداَول  املضمون 
ة ضمن  كلٌّ منهما احلواجَز الالزمة، وأنشأت شبكاتها القوميَة اخلاصَّ
وجنحت  ة.  اخلاصَّ ضوابطها  وبحَسب  العاملية،  اإلنترنت  شبكة  إطار 
الكبرى  الدول  معظم  تبنِّي  إلى  إضافة  ذلك،  الدولتني يف حتقيق  كال 
أُطلق  أو ما  جماعاٍت سيبرانيًة وسيطة تعمل لصاحلها مثل اجليوش 

عليه الذباب اإللكتروني.
التي  القانونيَة  التشريعاِت  إن  والتشريعية:  التنظيمية  اجلوانب   ●
اإلرهاب  مواجهة  يف  ة  مهمَّ والشكلية  املوضوعية  اجلوانَب  تراعي 
اإللكتروني على صعيد الدول؛ إذ يجب أن تنظَم التشريعات العمل يف 
ة،  خاصَّ قوانني  مبوجب  صة  متخصِّ مؤسسات  بإنشاء  ْقمي  الرَّ املجال 
وحتديد طبيعة اجلرائم والعقوبات املالئمة والرادعة لها، وشمول جميع 
كالضبط  الشكلية  واإلجراءات  والعقوبات،  بالتجرمي  املتعلِّقة  اجلوانب 

والتحقيق والتوقيف وما شاكلها.
د  ● اإلستراتيجيات السيبرانية: اإلستراتيجيُة السيبرانية للدولة حتدِّ
هها يف هذا املجال، وتشمل كلَّ السياسات واجلوانب األخرى ذات  توجُّ
ْقمية وضبطها،  الرَّ النشاطات  بتنظيم  لة  املخوَّ سات  املؤسَّ مثل  الصلة، 
ومواكبة التشريعات للتطوُّر احلاصل يف هذا املجال، واالهتمام بتوعية 

املستخِدمني باملخاطر احملتَملة.
الثنائية  االتفاقياُت  تشمل  ولي:  الدَّ والتعاون  اإلقليمية  االتفاقيات   ●
يف  التحقيق  مجال  يف  للتعاون  الالزمة  القانونية  اجلوانَب  الدول  بني 
ا التحالفاُت السيبرانية بني الدول، أو مع  حوادث الفضاء اإللكتروني، أمَّ
ة يف عمليات التتبُّع والتحقيق يف احلوادث،  ؛ فهي مهمَّ الِقطاع اخلاصِّ
األختام  وأهمِّ  املتَّبعة،  اإلجرامية  الطرق  أبرز  عن  املعلومات  وتبادل 
ة بالتنظيمات اإلرهابية، وأحدث  ْقمية والبَصمات اإللكترونية اخلاصَّ الرَّ
على حتديد  يساعد  ما  املستخَدمة،  السيبرانية  واألسلحة  البرمجيَّات 
ل استهدافها. ذ الهَجمات اإلرهابية السيبرانية، ويسهِّ ُهويَّة اجلهة التي تنفِّ

يف  النامية  الدول  مع  الُعظمى  الدول  اخلبراء حتالف  بعُض  يؤيِّد  وال 
ولكن  الدول،  لهذه  ْقمي  الرَّ مجالها  تفتَح  أن  ينبغي  ال  أي  شيء،  كلِّ 
تسعى للتعاون اجلزئي. وميكن أن تتحالَف الدول مع الشركات العاملة 
أن  على  منها،  احملليِة  وال سيَّما  السيبراني،  األمن  والبارزة يف مجال 
يكوَن انفتاحها بحسب قدرة الدولة على السيطرة على هذه الشركات. 
معاملة  مبعيار  ومعاملتها  منها،  احلذُر  فيجب  األجنبية  الشركاُت  أما 

الدول الكبرى نفسه.
املرحلة الثانية: التدابير األمنية واالستخبارية السيبرانية

يبرز أثُر اجلهات األمنية السيبرانية يف مجال التوعية والقيام بإجراءات 
احمللِّية  األنظمة  ثُغرات  لكشف  ة؛  املضادَّ السيبرانية  االستخبارات 
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ومعاجلتها، ووضع التدابير ملواجهة الهَجمات، والقيام بالتحقيقات الفنية 
ذات  األخرى  واجلهات  القانون  إنفاذ  سات  مع مؤسَّ والتنسيق  الالزمة، 
واألسلحة  احلديثة،  السيبرانية  النشاطات  متابعة  عن  الَعالقة. فضاًل 
ْقمي، ومدى التزام املستخدمني  السيبرانية املستحَدثة، ومراقبة الفضاء الرَّ
باملعايير املرعية محلّيًا وَدوليَّا، والتعاون مع اجلهات املناظرة لها إقليمّيًا 
وَدولّيًا، وميكنها توظيف القراصنة احمللِّيني واستقطابهم ليكونوا جيوًشا 

إلكترونية لصاحلها.
املرحلة الثالثة: التدابير الفنية 

ن هذه املرحلُة تطوير البرمجيَّات والتطبيقات واألدوات والبنية  تتضمَّ
التحتيَّة اإللكترونية الالزمة للمواجهة، وتشمل ما يأتي:

1( إنشاء ُجدران احلماية )Firewalls(: لتكوَن خطَّ الدفاع األول لألنظمة 
واملعلومات، وهي برمجيَّات حلماية األنظمة والبيانات وكشف الهَجمات.

الُهوية:  من  ق  التحقُّ وطرق  املستخِدمني  حسابات  أمن  إجراءات   )2
ن حمايَة احلسابات الرسمية واملصنَّفة، ويَُعدُّ الفرد هو العنصَر  تتضمَّ
األهمَّ يف هذا اجلانب؛ إذ على مديري األنظمة وضُع الوسائل اآللية 

ق من ُهويَّة املستخدم. واليدوية الالزمة للتحقُّ
3( تعمية البيانات: وهي من وسائل حماية البيانات عند إرسالها يف اإلنترنت 
لة  أو عند تخزينها، بوصف ذلك عنصَر إعاقة يف حال حصلت جهٌة غير مخوَّ

ر استفادةَ هذه اجلهة من البيانات. على البيانات، ما قد مينع أو يؤخِّ
4( تقنية املفتاح العام: وهي تعتمد تعمية )تشفير( البيانات وتقسيمها 
العالم،  من  مختلفة  مناطَق  يف  خوادم  ة  عدَّ إلى  وتوزيعها  أجزاء،  إلى 
باستعمال مفتاح  إال  املستقِبُل من جمعها  ن  يتمكَّ املرِسل، وال  ِقبَل  من 

.)Freenet التشفير )مثل تقنية
رة من  ر: وهي تقنيَّة تعتمد انتقاَل البيانات املشفَّ ة القفز املشفَّ 5( تقنيَّ
ة ُعَقد متتالية يف الشبكة، بأن تضيَف كل ُعقدة تشفيًرا  املرِسل عبر عدَّ
 )Tor( حتى تصَل إلى املستقِبل، وهذه هي التقنيُة املستخَدمة يف شبكة

ية املظلمة. السرِّ
عن  فرعية  افتراضية  شبكة  وهي  ة:  اخلاصَّ االفتراضية  الشبكة   )6
األمريكية،    )Linknet( شبكة  حاُل  هو  كما  مصنَّفة  اإلنترنت،  شبكة 

ة، تربط األجهزة األمنية واالستخباراتية واحلكومية  ية خاصَّ شبكًة سرِّ
ذات الَعالقة مبواجهة اإلرهاب السيبراني، وتستخدم املنظماُت والدول 
موظفيها  بني  اخلاص  لالستخدام  ة  واملـَُعدَّ ة  اخلاصَّ الشبكات  بعَض 
ني  ومديريها، وتكون معزولًة جزئّيًا عن اإلنترنت، وتخضع لرقابة املختصِّ

الدائمة حلمايتها.
تستخدمها  تقنيَّة  وهي   :)Air-gapping( الهوائية  الفجوة  ة  تقنيَّ  )7
وإدارة  اسة  احلسَّ التحتية  للبُنى  واحلوسبة  واإلشراف  التحكم  أنظمُة 
اإلنترنت،  شبكة  عن  كلّيًا  معزولة  األنظمة  جتعَل  بأن  فيها،  البيانات 
دة وبأوقات  ية محدَّ بإعداد فَجوات فنية، تُزال فقط َوفَق إجراءات سرِّ

ية أيًضا. سرِّ
ل لوحة املفاتيح )Keylogger(: تقنيَّة تستخدمها االستخباراُت  8( مسجِّ
اإلجرامية  اجلهات  أجهزة  على  س  للتجسُّ وتُستخَدم  السيبرانية، 
واملتطرفة، باستخدام البرمجيات الالزمة الختراق أنظمة هذه املنظمات 

ْقمي. س للجهة املستهَدفة يف الفضاء الرَّ وإرسال برمجية التجسُّ
تقنيَّة  وهي  عم:   الطُّ أو   )Honey-cell( العَسل  خلية  ة  تقنيَّ  )9
تستخدمها االستخباراُت السيبرانية بوضع معلومات غير حقيقية على 
أحد اخلوادم لتكوَن ُطعًما لإلرهابيني، َوفَق خطة ُمحَكمة، بهدف معرفة 

نشاطات اإلرهابيني وإمكاناتهم، وحتديد مواقعهم.
ة استمرار األعمال: أي أن يستمر استعماُل البيانات باستخدام  10( تقنيَّ
النَُّسخ االحتياطية )Backup(؛ إذ عادًة ما يُحتَفظ بنَُسخ احتياطية آلّيًا 

دة تديرها إدارةُ النظام أو اجلهة األمنية املسؤولة. َوفًقا لبرمجة محدَّ

الخالصة
نت من  ن اجلهاُت املـَعنيَّة من مواجهة اإلرهاب اإللكتروني إذا متكَّ تتمكَّ
ة، ثم حتديد أولوياتها يف وضع إجراءات احلماية  حتديد مفهومه بدقَّ

واملتابعة والتحقيق.
حتديد  من  نها  ميكِّ املفهوم  لهذا  ة  املختصَّ اجلهات  رؤية  شمول  إن 
تراوح  التي  اإللكتروني  اإلرهاب  نشاطات  ملواجهة  الالزمة  اإلجراءات 
إلى  إضافة  الفنية،  التشريعية  والتنظيمية  السياسية  التدابير  بني 

ولي يف هذا املجال.  التعاون اإلقليمي والدَّ



شهد عام 1974م صدوَر أول قانون بريطاني ملكافحة اإلرهاب، واستمرَّ العمل به حتى عام 2000م 
لطات األمنية يف متابعة املطلوبني بقضايا إرهابية. ويف العام  ل ليمنَح صالحيات أوسَع للسُّ عندما ُعدِّ

لت بريطانيا القوانني املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001م. الالحق عدَّ

املتحدة  اململكة  إستراتيجيَة  مرة،  ألول  2003م،  عام  أوائل  يف  الداخلية  وزارةُ  أصدرت  ثم 
ملكافحة اإلرهاب )CONTEST(، ويف سياق هذه اإلستراتيجية صدر قانوٌن جديد لإلرهاب يف 
جن أو الترحيل  ن السلطات من توجيه االتهام بالسَّ ل يف العام الذي بعده ليمكِّ عام 2005م، ُعدِّ
بعمليات  املتَّهمني  يساعدون  َمن  ومقاضاة  فيه،  يشاركون  أو  العنف،  على  يحرِّضون  للذين 

إرهابية أو املتَّهمني بحيازة أدوات تساعد على العنف واإلرهاب.
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تطوير اإلستراتيجية  ⬛
يف يونيو من عام 2008م أعلنت احلكومُة البريطانية إصداَر نسخة جديدة من إستراتيجيتها ملكافحة اإلرهاب، وأضافت عدًدا من اإلجراءات، منها:

دة جديدة ذات سلطات حلماية املوانئ واملطارات.   ة حدودية موحَّ إنشاء قوَّ
إدخال ضوابَط إلكترونية جديدة لضبط عملية دخول املسافرين وخروجهم.  
ت جديدة للمشتبَه بهم بتَُهم إرهابية.   إعداد سجالَّ
منح صالحيَّات إضافية للحصول على معلومات من مختِلف الوكاالت احلكومية.  

ويف يوليو 2011م أصدرت بريطانيا النسخَة الثالثة من إستراتيجيتها حملاربة اإلرهاب؛ لتقليل أخطار اإلرهاب على اململكة املتحدة ومصاحلها 
ية وثقة. ويف األعوام التي تلت سيطرةَ تنظيم داعش على أراٍض شاسعة يف منطقة الشرق  يف اخلارج، ومتكني الناس من ممارسة حياتهم بحرِّ

البريطاني  الشباب  سفر  حاالت  وزيادة  2014م،  عام  إلى األوسط  بريطانيا  سعت  والعراق،  سوريا  يف  املتطرفة  للتنظيمات  لالنضمام 
يات، وإعادة  األفكار تطوير ُخطط وإستراتيجيات للتعامل مع هذه التحدِّ النتشار  الكبير  اخلطر  مع  التعامل  جديدة جتاه  رؤية  صياغة 
وقتئٍذ  البريطاني  الوزراء  رئيُس  فأعلن  واإلرهاب،  ديفيد كاميرون، يف أكتوبر 2015م أربعَة أُسس إلستراتيجية حكومته املتطرفة 

ملكافحة التطرف، هي:
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ة، وضمان أن يكوَن لكلِّ  1. مواجهة األيديولوجية املتطرفة بحزم وشدَّ
مؤسسة حكومية مشاركٌة مؤثِّرة يف ذلك. 

املجتمعات  أوساط  سيَّما يف  وال  االعتدال،  أصوات  بدعم  املبادرة   .2
الدينية احمللِّية، ويف املجتمع املدني، ومساندة كل َمن يعمل على مكافحة 

التطرف وال تتوافُر لديه اإلمكانية أو القدرة على املبادرة.
3. عرقلة املتطرفني والسعُي بحزم ملالحقة الناشطني يف تشجيع التطرف.
4. السعُي لبناء مجتمعات أكثر متاسًكا وتالحًما، ومعاجلة أسباب فرقة 
املجتمع، وكل ما يسهم يف تهيئة بيئة ِخصبة ينمو فيها التطرف واإلرهاب.

ينتابهم  الذين  اآلباء  بإمكان  أصبح  اإلستراتيجية  األُسس  هذه  َوفَق 
تقدمُي  املتطرفني،  بتأثير  اخلارج  إلى  أبنائهم  احتمال سفر  من  القلُق 
طلباٍت إللغاء جوازات سفرهم، وسيُمنع كلُّ َمن أدين بجرائم اإلرهاب 

أو التطرف التعامَل مع األطفال واملعرَّضني للتطرف.
وبعد تصاعد الهَجمات اإلرهابية على مجمل األراضي األوروبية، ومنها 
يونيو   4 يف  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسُة  أعلنت  بريطانيا، 
دت أربعَة  2017م إعادةَ النظر يف إستراتيجية مكافحة اإلرهاب، وحدَّ

مجاالت رئيسة بحاجة إلى معاجلة وتغيير، هي:
1. االهتمام أكثر مبكافحة الفكر املتطرف امللِهم للجماعات اإلرهابية 
املتطرف  الفكر  على  القضاء  فمسألة  رة،  متكرِّ دموية  هَجمات  لشنِّ 
للحكومة  األكبر  ي  التحدِّ هي  الفكر  هذا  تتبنَّى  التي  واجلماعات 

هذه  النصر يف  األحول حتقيُق  من  حال  بأيِّ  وال ميكنها  البريطانية، 
دية  احلرب بالتدخل العسكري وحَده؛ بل أيًضا بالدفاع عن قيم التعدُّ

مه دعاةُ التطرف والكراهية. وق على كل ما يقدِّ البريطانية التي تتفَّ
2. احلاجة إلى مزيد من اإلجراءات التنظيمية؛ لتقليص املساحة اآلمنة 
املتاحة للمتطرفني على شبكة اإلنترنت، والعمل مع احلكومات احلليفة 

م عمل الفضاء اإللكتروني. ل إلى اتفاقيات َدولية تنظِّ للتوصُّ
3. ضرورة بذل املزيد من اجلهود يف الكشف عن التطرف واملتطرفني يف 

املجتمع البريطاني، للقبض عليهم وعلى داعميهم، وتقويض خطرهم.
4. إجراء مراجعة دورية إلستراتيجية مكافحة اإلرهاب البريطانية يف 

ة. رة واملستمرَّ ضوء التهديدات املتغيِّرة واملتطوِّ

اإلستراتيجية الجديدة  ⬛
يف 11 يونيو 2018م نشرت احلكومُة البريطانية على موقعها اإللكتروني 
محلَّ  لتحلَّ  اإلرهاب؛  ملكافحة  إستراتيجيتها  من  احلديثة  النسخَة 
اإلستراتيجية السابقة التي نشرتها عام 2011م. وُوصفت اإلستراتيجية 
ة لكشف الهَجمات اإلرهابية  اجلديدة بأنها أكثر مرونًة وتنسيًقا، وُمَعدَّ
دت  وحدَّ وقعت.  إذا  منها  السريع  والتعايف  أثرها،  وتقليل  وإحباطها، 
للمملكة  اإلرهابيَة  التهديداِت  صفحة   94 بلغت  التي  اإلستراتيجيُة 
املتحدة من اجلماعات املتطرفة، وعلى رأسها داعش والقاعدة، واليمني 
مالية. املتطرف، وبعُض اجلماعات اجلمهورية اإلرهابية يف أيرلندا الشَّ
تنفيُذها  وتطلَّب  ثالَث سنوات،  اجلديدة  اإلستراتيجية  وضُع  استغرق 
القُدرات  المتالك  سنوّيًا؛  إسترليني  جنيه  ملياري  من  أكثر  إنفاق 
ة  املستمرَّ للتهديدات  املتحدة  اململكة  استجابَة  تضمن  التي  اجلديدة 
ومواطنيها  املتحدة  اململكة  وحماية  منها،  واحلدِّ  اإلرهاب،  ملخاطر 
ن  ومجتمعاتها احمللِّية وشركاتها ومصاحلها يف الداخل واخلارج. وتتضمَّ
هذه اإلستراتيجيُة كسابقتها أربعَة أُسس تبدأ بحرف »P« وُطوِّرت على 

النحو اآلتي:
    )Prevent( 1. املنع

دعمها،  أو  اإلرهابية  للجماعات  االنضماَم  املواطنني  منع  إلى  يهِدُف 
بعدد من الوسائل منها:

تكثيف األنشطة واملوارد يف األماكن التي يبُرز فيها تهديُد اإلرهاب   
والتطرف.

أكثر    ليشمَل  اإلرهابية؛  اجلماعات  االنفصال عن  برنامج  توسيع 
الت التأهيلية. ون التدخُّ من ِضعف عدد األفراد الذين يتلقَّ

فهم    لتحسني  الالزمة  التجريبية  البرامج  من  سلسلة  إعداد 
ر. ل املبكِّ املعرَّضني خلطر املشاركة يف اإلرهاب، ومتكني التدخُّ

االهتمام مبحاربة اإلرهاب يف اإلنترنت؛ ملنع نشر املوادِّ اإلرهابية،   
وبناء مسارات قوية ملكافحة اإلرهاب؛ لضمان عدم وجود مأَمن 

لإلرهابيني يف اإلنترنت.
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املجتمع    ومجموعات  احمللِّية،  املجتمعات  مع  أقوى  شراكات  بناء 
لتحسني  الصناعي؛  والِقطاع  العام،  الِقطاع  ومؤسسات  املدني، 

تنفيذ املنع.

   )Pursue( 2. السعي
ها:  يهِدُف إلى وقف الهَجمات اإلرهابية باتباع بعض اإلجراءات، أهمُّ

وشرطة     ،MI6 البريطانية  لالستخبارات  التشغيلي  التحسني 
يف  إضايف  موظف   1900 من  أكثر  وتوظيف  اإلرهاب،  مكافحة 

جميع أجهزة األمن واالستخبارات.

إعاقة    بغرض  اإلرهاب؛  ملكافحة  جديدة  تشريعات  إصدار 
رة. التهديدات اإلرهابية يف مرحلة مبكِّ

تبادل    لتحسني  الالزمة  التجريبية  البرامج  من  سلسلة  إعداد 
املعلومات، واحلفاظ على النطاق العاملي لعرقلة املخاطر اإلرهابية 

د اململكة املتحدة ومصاحلها. التي تهدِّ

تقدمي املقاتلني األجانب للعدالة بغضِّ النظر عن جنسيَّاتهم.  

استهداف التمويل اإلرهابي وعرقلته.  

)Protect( احلماية )3
من  عدد  بتنفيذ  إرهابي  هجوم  أيِّ  من  احلماية  تعزيز  إلى  يهِدُف   

األعمال، وهي: 

لتعزيز    وحتليلها؛  اجلودة  العالية  البيانات  من  أكبَر  عدد  جتميع 
لع التي يُحتَمل أن تكوَن موضع  قُدرات استهداف األشخاص والسِّ

قلق مرتبط مبكافحة اإلرهاب.

الكشُف    ومنها  احلدود،  يف  والكشف  التدقيق  ِتقنيَّات  تطوير 
السلوكي، وتقنيات حتليل البيانات والتعلُّم اآللي.

استهداف التهديد الداخلي؛ بتعزيز تبادل املعلومات عن العاملني   
اسة يف املطارات. يف املواقع احلسَّ

زيادة تعزيز األمن واملرونة يف شبكة النقل البريطانية.  
مع    ية  بِجدِّ العمل  بواسطة  املزدحمة  األماكن  يف  األمن  حتسني 

لطة احمللِّية والقطاع اخلاص. مجموعة أوسع من الشركاء يف السُّ
املوادُّ    ذلك  ومن  اإلرهابي،  النشاط  عن  الكشف  قُدرات  تعزيز 

رات  واملتفجِّ والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 
ونظائرها، ومراقبُة هذه املوادِّ وحمايتها.

)Prepare( 4. االستعداد
يهِدُف إلى التخفيف من أثر اإلرهاب يف حال اإلخفاق يف منعه منًعا 

ا، وذلك باتباع ما يأتي: تاّمً
لتقدمي    الطوارئ؛  ِخْدمات  قُدرات  يف  االستثمار  على  احلفاظ 

قة وفاعلة للهَجمات اإلرهابية. استجابة منسَّ
للردِّ    واالستعداد  باملرونة  تتمتَّع  املتحدة  اململكة  أن  من  ن  التيقُّ

املوادِّ  تهديدات  من  واسعة  مجموعة  على  مناسبة  بطريقة 
رات. الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية واملتفجِّ

تنفيذ مبادئ التشغيل املشترك بني ِخْدمات الطوارئ بحلول عام   
نها من مواجهة أيِّ هجوم إرهابي. 2020م؛ لضمان متكُّ

قة.   حتسني ترتيبات دعم ضحايا اإلرهاب لضمان استجابة شاملة ومنسَّ

تقييم الحصاد   ⬛
بجانبني،  اإلرهاب  البريطانية حملاربة  اإلستراتيجية  انتقاداُت  ت  اهتمَّ
املنع،  أي   )Prevent( اة  املسمَّ الفرعية  باإلستراتيجية  يتعلَّق  أحُدهما 

واآلخر يتعلَّق بَجدوى اإلستراتيجية. 
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برنامج  بأنها  وصفها  حدِّ  إلى  املنع  إستراتيجية  انتقاداُت  بلغت  وقد 
املسلمني  معتَقدات  عن  استخباراتية  معلومات  يجمع  محلِّي  س  جتسُّ
البريطانيني غير املشاركني يف النشاط اإلجرامي. ويف أحد مؤمترات 
بأغلبية  النقابة  أعضاءُ  برايتون، صوَّت  يف  للمعلِّمني  الوطني  االحتاد 
تسبِّبه من شكٍّ  ملا  إلغائها،  إلى  ودَعوا  اإلستراتيجية،  برفض  ساحقة 
يف الفصول الدراسية وارتباك للموظفني. وأعدَّ البرملانيان لوسي أالن، 
ونورمان المب يف عام 2016م مشروَع قانون بإلغاء األحكام الواردة يف 
قانون مكافحة اإلرهاب، التي تطلُب من املوظفني اإلبالَغ عن عالمات 
االبتدائية واحلضانة،  املدرسة  األطفال يف سنِّ  للتطرف بني  محتَملة 
بعد عدد من حاالت اإلبالغ استُخدم فيها احلكُم استخداًما غيَر مالئم، 
ى  يسمَّ ملا  نقدي  حتليل  إلى  واستناًدا   . ميرَّ لم  القانون  مشروع  لكن 
سات التعليمية، فإن إستراتيجيَة املنع كما يقول  )واجَب املنع( يف املؤسَّ
بعُض منتقديها ال تقوِّض البيئَة اآلمنة يف املدارس فحسب، ولكنها أيًضا 
قد حتمل خطَر زيادة نفور املسلمني البريطانيني باستخدام مصطلحات 

ب املعرَّضني لألفكار املتطرفة. مضلِّلة، مثل حماية الطالَّ
وقد كشف االستهداُف غير املناسب للمسلمني البريطانيني أن واجب 
تنفيذه، ولديه  بعيوب كبيرة عند  التعليمية َمشوٌب  املنع يف املؤسسات 
إمكاناٌت كبيرة لتنفير البريطانيني املسلمني وتطرفهم. أما حصاُد تنفيذ 
اإلستراتيجية البريطانية حملاربة اإلرهاب فلم يسلَم من النقد؛ إذ كشف 
تقريٌر ألحد مراكز البحوث والدراسات البريطانية، استند إلى مراجعة 
اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز األمن الداخلي ومجلس العموم 

البريطاني، عن مظاهر القصور يف تطبيق هذه اإلستراتيجية، ومنها:
بُطء إجراءات التقاضي يف قضايا اإلرهاب، وتشير اإلحصاءات .    1

ولم   ،79 مجموع  من  ُحوكموا  فقط  متهًما   31 أن  إلى  الرسمية 
أت  وبرَّ 28 منهم،  باإلدانة إال على  نهائية  تصدر أحكاٌم قضائية 

احملكمة سبعة متَّهمني.
اجلنسية .    2 حاملو  ر  تصدَّ إذ  احمللِّي،  اإلرهاب  تهديدات  ازدياد 

البريطانية املتهمني بالقضايا اإلرهابية يف البالد، فيما بني عام 

من  املهاجرون  ر  تصدَّ فيما   ،%74 بنسبة  2017م  ومطلع  2016م 
قوائَم  والهند  وإيران  وأفغانستان  والعراق  وباكستان  اجلزائر 

املتهمني بجرائَم إرهابية فيما بني 2001-2016م.
األمن .    3 جلهاز  تقريٌر  كشف  إذ  اخلارجي؛  باإلرهاب  االهتمام 

بريطانيا  يف  املتطرفني  لدى  متصاعد  اجتاٍه  عن  البريطاني 
املختلفة،  الصراع  مواقع  املتطرفة يف  التنظيمات  إلى  لالنضمام 
ر قائمة ارتكاب عمليات إرهابية باخلارج قائمَة  فضاًل عن تصدُّ

االتهامات باإلرهاب بنسبة %78.
وعلى الرغم من اإلجراءات األمنية أو السياسية التي اتخذتها احلكومُة 
البريطانية يف إطار إستراتيجيتها حملاربة اإلرهاب، لم تؤدِّ للقضاء التام 
على التهديدات اإلرهابية التي تواجهها بريطانيا. وأخفقت الكثيُر من 
األجهزة املعنية مبكافحة التطرف واإلرهاب ومراقبة املنتسبني لإلرهاب 
ًرا، مع أن  واملؤيدين له يف اكتشاف الشبكات التي ارتكبت هَجمات مبكِّ
دة من السلطات يف أوقات  بعض أفرادها كانوا يخضعون ملراقبة مشدَّ
األمن،  أجهزة  أداء  يف  ثغرات  إلى  يشير  ما  الهَجمات،  قبل  مختلفة 
وتبادل  التنسيق  يف  وقصور  ق،  والتحقُّ املراقبة  إجراءات  يف  وضعف 

املعلومات بني أجهزة األمن واالستخبارات املختلفة.
ويف اآلونة األخيرة واجهت اإلستراتيجيُة البريطانية حملاربة اإلرهاب 
)بريكست(،  األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  وهو خروُج  ًيا جديًدا  حتدِّ
ويتوقع جوناثان إيفانز الرئيُس السابق جلهاز االستخبارات البريطانية 
MI5، أن تتأثَر جهود محاربة اإلرهاب يف بريطانيا سلًبا يف إثر خروجها 

نشاطات  تعطيل  عملياُت  ستتأثر  حتًما  وقال:  األوروبي،  االحتاد  من 
التطرف واإلرهاب التي غالًبا ما تكون من اختصاص املفوضية األوروبية. 
وأضاف يف مقابلة معه نشرتها مجلُة »CTC Sentinel«: من األخطار 
أن االحتاد األوروبي سيتخذ مواقَف سياسيًة أقلَّ مالءمة لألمن مما لو 
كانت اململكة املتحدة عضًوا فيه، ويكمن اخلطُر يف حصولنا على إطار 
عمل للسياسة يكون أقلَّ تسهياًل ملشاركة املعلومات واملخاوف األمنية، 

وهو أمٌر سيكون سلبّيًا على األمن القومي لبريطانيا. 
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مؤش
العالمي 2020

  أسرة التحرير 
ت  راعات الطويلَة األمد خفَّ ، وعلى الرغم من أن الصِّ ظلَّت االضطرابات والصراعات واألَزمات التي ظهرت يف عاملنا يف الِعقد املاضي دون حلٍّ
َد اندالع العنف وارًدا، فضاًل عن ميالد اضطرابات جديدة.  راعات لم تُعالج، ما يجعل جتدُّ ة، إال أن أسباَب كثير من هذه الصِّ تُها، أو بقيت مستقرَّ حدَّ
ر الذي صدرت نسختُه الرابعة عشرة 163 دولًة  ر السالم العاملي GPI( 2020( عاملنا يف عام 2019م، ويصنِّف املؤشِّ هذا ما وصف به تقريُر مؤشِّ
م تقريُر املؤشر أكبَر  ان العالم وفًقا ملستوى السالم، ويُصدره معهد االقتصاد والسالم يف سيدني. يقدِّ وإقليًما مستقاّلً يسكنها 99.7% من سكَّ
23 مؤشًرا نوعّيًا وكمّيًا، ويقيس حالة السالم باستخدام ثالثة مجاالت هي: مستوى السالمة  حتليل شامل عن اجتاهات السالم؛ باستخدام 

ة، ومستوى العسكرة. ولية املستمرَّ واألمن، ومستوى الصراعات الداخلية والدَّ

قياس السالم في عالم أكثر تعقيًدا
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نتائج المؤش
لم العاملي بنسبة 0.34% للمرة  أظهرت نتائُج املؤشر تدهوَر مستوى السِّ
الرابعة يف السنوات اخلمس املاضية، وللمرة التاسعة يف االثني عشر 
لم يف 81 دولة، وتدهور يف 80  ن مستوى السِّ عاًما املاضية، فقد حتسَّ
 8 لت  العاملي سجَّ السالم  23 مؤشًرا فرعّيًا من مؤشرات  دولة. ومن 
مؤشرات   3 وظلت  تدهوًرا،  مؤشًرا   12 ل  فيما سجَّ ًنا،  مؤشرات حتسُّ

دون تغيير.
2008م،  عام  منذ  العالم  األكثر سالًما يف  الدولَة  آيسلندا  ت  واستمرَّ
صدارة  يف  والدمنارك  والبرتغال  والنمسا  نيوزيلندا  إليها  ت  وانضمَّ
ر. وكانت أفغانستان الدولة األقلَّ سالًما يف العالم للعام الثاني  املؤشِّ
على التوالي، تليها سوريا والعراق وجنوب السودان واليمن، وباستثناء 
اليمن، كانت هذه الدوُل من بني الدول اخلمس األقلِّ سلًما يف العالم 

منذ عام 2015م.
ِمنَطقتان  لت  سجَّ املؤشر،  يحلِّلها  التي  العالم  يف  التسع  املناطق  ومن 
أمريكا  منطقة  هما  املاضي،  العام  يف  السالم  مستويات  يف  ًنا  حتسُّ
مالية بنسبة 1.28% مسجلًة حتسًنا يف املجاالت الثالثة دون سائر  الشَّ
حتسًنا  مسجلًة   ،%1.23 بنسبة  وأوراسيا  روسيا  ومنطقة  املناطق، 
مجال  يف  وتدهورت  املستمر،  والصراع  واألمن،  السالمة  مجالي  يف 
12 دولة يف املنطقة حتسًنا للسنة  العسكرة. وشهدت ثماني دول من 
ل جرائم القتل، ويف  الرابعة على التوالي يف السالمة واألمن، ويف معدَّ

مؤشرات تأثير اإلرهاب وعدم االستقرار السياسي.
وشهدت منطقُة أمريكا اجلنوبية أكبَر تدهور يف السالم عام 2019م 
بسبب تدهور مجاالت العسكرة والسالمة واألمن، تلتها منطقُة أمريكا 
الوسطى والبحر الكاريبي بسبب الصراع املستمر فيها. وظلَّت ِمنطقُة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا األقلَّ سالًما يف العالم، وسجلت بلداُن 
املنطقة أقلَّ من املتوسط العاملي يف 19 مؤشًرا من إجمالي 23 مؤشًرا 
للسالم. وليس يف املنطقة بلٌد يف مرتبة أعلى من 27 يف مؤشر السالم 

العاملي 2020. 
ًنا  وال تزال سوريا الدولَة األقل سلًما يف املنطقة، ومع ذلك سجلت حتسُّ
طفيًفا يف املؤشر؛ إذ استمرَّ انحساُر الصراع واالضطرابات الناجتة عن 
احلرب فيها. وعاد نحو 35 ألف مدني نازح إلى ديارهم يف محافظة 

إدلب بعد اتفاق وقف إطالق النار يف مارس 2020م.
اندالع  ومنذ  املنطقة،  يف  سلًما  البلدان  أقل  ثاني  فهو  العراُق  أما 
االحتجاجات فيه يف أكتوبر 2019م، سقط أكثُر من 700 قتيل، فضاًل 

عن آالف املصابني.
وسجلت إيراُن أكبر انخفاض يف مستوى السالم يف املنطقة؛ إذ تراجعت 
بنسبة 5.4%، وتدهورت يف املجاالت الثالثة ملؤشر السالم العاملي، وكان 
االستقرار  عدُم  يزال  وال  واألمن.  السالمة  مجال  األكبر يف  التدهوُر 
لم يف إيران التي عانت أيًضا  السياسي من الدوافع الرئيسة لتدهور السِّ

م  التضخُّ ارتفاع  تأثير  بسبب  استمراُرها؛  ع  يُتوقَّ متفرقة  اضطراباٍت 
وضعف مستويات املعيشة.

أما أوروبا فقد كانت املنطقَة األكثر سالًما يف العالم، ففيها 13 دولة من 
الدول العشرين األكثر سالًما، و17 دولة من أفضل 25 دولة يف املؤشر. 
التراجع يف  لم، بسبب  ومع ذلك سجلت أوروبا تدهوًرا طفيًفا يف السِّ
قت 16 دولة أوروبية  مجاالت الصراع املستمر والسالمة واألمن؛ إذ حقَّ

لم مقابل 19 دولة سجلت تدهوًرا فيه.  ًنا يف السِّ حتسُّ

السالم في عشر سنوات 
منذ عام 2008م تدهور مستوى السالم العاملي بنسبة 2.5%، وتراجعت 
مستوياُت 15 مؤشًرا للسالم من إجمالي 23 يرصدها املؤشر، وتدهورت 

نت يف 79 دولة. لم يف 81 دولة، يف حني حتسَّ حالُة السِّ
وقد أصبح العالم اآلن أقلَّ سالًما بكثير مما كان عليه يف بداية إصدار 
ط مستوى السالم الُقطري بنسبة  املؤشر عام 2008م؛ إذ تدهور متوسِّ
أعوام  بعد عام على مدى تسعة  السالم عاًما  وتراجعت حالُة   ،%3.7

من األعوام االثني عشر املاضية، بسبب عدد من العوامل منها زيادةُ 
راعات يف الشرق األوسط، وتصاعُد  النشاط اإلرهابي، واشتداُد الصِّ
االضطرابات اإلقليمية يف أوروبا الشرقية وشمال شرق آسيا، وازدياُد 
أعداد الالجئني، وتصاعُد االضطرابات السياسية يف أوروبا وأمريكا.

لم يف الِعقد املاضي مبنطقة الشرق األوسط  وقد وقع معظُم تدهور السِّ
وشمال إفريقيا، وال سيَّما يف سوريا واليمن وليبيا، التي سجلت جميًعا 

تدهوًرا بنسبة %40.
أما أوروبا التي ُصنِّفت على أنها األكثر ِسلًما منذ 2008م، فقد شهدت 
ة يف تأثير  تدهوًرا يف مجاالت السالمة واألمن والنزاع املستمر، وخاصَّ
وعدم  العنيفة،  واملظاهرات  املجاورة،  الدول  مع  والَعالقات  اإلرهاب، 
الغربية  أوروبا  يف  البلدان  نصف  من  أقلَّ  وإن  السياسي.  االستقرار 
مال األوروبي، باستثناء دولة واحدة، أقلُّ سالًما اآلن  وجميَع بلدان الشَّ

مما كانت عليه يف عام 2008م.

 مجاالت مؤشر السالم في عشر سنوات 
الصراعات املستمرة  

السالمة واألمن  

العسكرة  

السالم  ر  ملؤشِّ الثالثة  املجاالت  من  اثنان  تدهور  املاضي  الِعقد  يف 
السالمة  ومجال   ،%6.8 بنسبة  املستمر  الصراع  مجاُل  هما  العاملي، 
ن يف 70 دولة. ومع  واألمن بنسبة 3.3%؛ إذ تراجع يف 89 دولة وحتسَّ
ذلك لم يتدهور كلٌّ من جانبي السالمة واألمن، واستمرَّ مؤشر تأثير 
إلى  عنه  الناجتة  الَوَفيات  إجماليُّ  انخفض  إذ  ن؛  التحسُّ اإلرهاب يف 
قت 92  15952 قتياًل، وكان بلغ 33555 قتياًل قبل خمس سنوات. وحقَّ

ًنا يف مؤشر تأثير اإلرهاب.  دولة حتسُّ
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ل مجاُل  راع املستمر، سجَّ وعلى خالف مجالي السالمة واألمن والصِّ
عدُد  انخفض  فقد  2008م،  عام  منذ   %4.4 بنسبة  ًنا  العسكرة حتسُّ
وانخفض  113 دولة،  لكلِّ مئة ألف شخص يف  املسلَّحة  القوات  أفراد 
اإلنفاُق العسكري بنسبة مئوية من إجمالي الناجت احمللِّي يف مئة دولة. 
الثقيلة  واألسلحة  النووية  األسلحة  مستويات  من  دولة   67 وخفَّضت 

ل جرائم القتل يف 117 دولة. لديها، وانخفض معدَّ

االضطرابات المدنية
فوجد  املاضي،  الِعقد  مدار  على  املدنيَة  االضطراباِت  املؤشر  حلَّل 
ة  العامَّ واإلضرابات  الشغب  أعمال  عدُد  ارتفع  إذ  فيها،  ة  حادَّ زيادًة 
واملظاهرات املناهضة للحكومات يف جميع أنحاء العالم بنسبة %244 
 .%821 بنسبة  ة  العامَّ اإلضراباُت  وارتفعت  2011-2019م،  بني عامي 
وشهدت أوروبا أكبَر عدد من االحتجاجات وأعمال الشغب واإلضرابات 
بلغت ما يقرب من 1600 حدث بني عامي 2011-2018م، 65% منها 
ة. وشهدت  غيُر عنيفة، و28% منها أعمال شغب، و7% إضرابات عامَّ
اليونان واململكة املتحدة وفرنسا وإسبانيا وتركيا أكثر من 100 حادث 

اضطراب يف كلٍّ منها.
الصحراء  جنوب  إفريقيا  منطقة  يف  املدنية  االضطراباُت  وارتفعت   
عام  حدًثا   32 من  فارتفعت  ة،  املدَّ هذه  800% يف  من  بأكثر  الكبرى 
42.6% منها أعماَل شغب  2018م، وكان  292 حدًثا عام  إلى  2011م 
من  عاليًة  مستويات  أيًضا  آسيا  جنوب  ِمنطقُة  وشهدت  عنيفة. 
إذ  األحداث؛  من  عدد  بأكبر  الهنُد  رتها  تصدَّ املدنية  االضطرابات 

لت أكثر من 800 احتجاج وإضراب وحادث شغب. سجَّ
عامي  بني  ثابًتا  الشمالية  أمريكا  يف  املدنية  االضطرابات  عدُد  وظلَّ 
2008-2018م، وكان نصيُب أمريكا منها 469 حدًثا، وكندا 45 حدًثا. 

فيما   ،%50 بنسبة  ارتفاًعا  الهادئ  واحمليط  آسيا  منطقُة  وسجلت 
شهدت منطقُة روسيا وأوراسيا أقلَّ عدد منها؛ نحو 300 حدث ثلثُها 

يف روسيا، وربعها يف أوكرانيا. 
وكانت منطقُة الشرق األوسط وشمال إفريقيا املنطقَة الوحيدة التي لم 
تشهد زيادًة يف االضطرابات املدنية من 2011م إلى 2018م؛ إذ انخفض 
إجماليُّ تلك االضطرابات بنسبة 60% بعد أن بلغ الذروة عام 2011م 
لمية بنسبة %68.9،  يف إبَّان الربيع العربي، وانخفضت املظاهراُت السِّ

وأعمال الشغب بنسبة %50.
ومتيَّز عام 2019م بزيادة االحتجاجات يف جميع أنحاء العالم، وشهد 
58% من البلدان التي يشملها املؤشر احتجاجاٍت عنيفًة يف ذلك العام. 

عام  مطلع  العالم  أنحاء  يف   )19 )كوفيد  كورونا  جائحة  انتشار  ومع 
2020م، فرضت احلكوماُت قيوًدا شديدة على احلركة الحتواء الوباء، 
ى إلى تقليل االحتجاجات، وانخفاض االضطرابات املدنية بنحو  ما أدَّ

90% من 11 مارس إلى 11 أبريل 2020م.

التأثير االقتصادي للعنف 
تريليون دوالر يف   14.5 للعنف  العاملي  التأثير االقتصادي  بلغت قيمُة 
عام 2019م، بنسبة بلغت 10.6% من إجماليِّ الناجت العاملي، أي 1909 
دوالرات لكلِّ فرد يف العالم، متراجًعا بنسبة 0.2% أو 29 مليار دوالر 
عن عام 2018م. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتراجع فيها 
االرتفاع،  من  متتالية  سنوات  خمس  بعد  للعنف،  االقتصادي  التأثيُر 
للعنف  االقتصادي  األثر  قيمُة  ارتفعت  2012-2017م،  عامي  فبني 

بنسبة %10.2.
ن األكبر يف التأثير االقتصادي العاملي للعنف يف مجال    وكان التحسُّ
الصراع املسلَّح، الذي انخفضت كلفتُه بنسبة 11% أو 66 مليار دوالر 
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التأثير  كبير يف  انخفاٌض  وحدث  دوالر،  مليار   521 ليبلغ  2019م  يف 
االقتصادي لإلرهاب، الذي تراجع عام 2019م بنسبة 48% عن عام 
2018م. وعلى الرغم من تراجع قيمة التأثير االقتصادي العاملي للعنف 
عليه كان  ا  عمَّ دوالر  تريليون   1.25 مبقدار  أعلى  فهو  2019م   عام 

عام 2012م.
ًرا  وبلغت نسبُة الكلفة االقتصادية للعنف يف البلدان العَشرة األكثر تضرُّ
السودان  وجنوب  سوريا  وتكبَّدت  احمللِّي،  ناجتها  إجماليِّ  من   %41

وأفغانستان وفنزويال أكبَر كلفة اقتصادية للعنف يف عام 2019م، بلغت 
60% و57% و51% و48% من إجماليِّ ناجتها احمللِّي على التوالي. ولم 

تتجاوز تلك الكلفة 3.9% من إجماليِّ الناجت احمللِّي يف الدول العشر 
األكثر ِسلًما.

وتكشف تفاصيُل التأثير االقتصادي للعنف أن اإلنفاق العسكريَّ العاملي 
إجماليِّ  من   %40.5 أو  دوالر،  تريليون   5.9 بقيمة  مة،  املقدِّ يف  جاء 
التأثير االقتصادي للعنف يف عام 2019م، مرتفًعا بنسبة 1% عن العام 
السابق. وجاءت نفقاُت األمن الداخلي يف املرتبة الثانية، بنسبة %34.1 
من التأثير االقتصادي العاملي للعنف، وقيمة 4.8 تريليون دوالر. وحلَّت 
جرائُم القتل يف املرتبة الثالثة، فبلغت 7.7%، وانخفضت بنسبة %0.5 
عن عام 2018م. وجاء االنتحاُر يف املرتبة الرابعة بنسبة 5.2% وقيمة 

757.3 مليار دوالر.

كورونا والسالم اإليجابي 
السالم  يف  كورونا  وباء  لتأثير  حتلياًل  العام  لهذا  املؤشر  تقريُر  م  قدَّ
اإليجابي، وال سيَّما عواقِب الوباء االقتصادية يف زيادة مخاطر التدهور 
يف السالم على مدار السنوات القليلة املقبلة. والسالُم اإليجابي -كما 
يف املؤشر- يعني ما هو أكثُر من غياب احلروب أو الصراعات، ومن 

وتدعمها،  قويًة  مجتمعاٍت  تقيم  التي  والهياكل  املؤسسات  توافُر  ذلك 
لتكوَن قادرًة على مواجهة الظروف الطارئة، وهو مقياٌس لقدرة املجتمع 

على التكيُّف مع الظروف املتغيِّرة. 
ومن أبرز أُسس السالم اإليجابي:

حكومة جيِّدة األداء.  
مستويات عاليٌة لرأس املال البَشري.  
بيئة عمل سليمة.  
يات.   ضمان احلقوق واحلرِّ
يف    املجموعات  بني  وفيما  األخرى،  الدول  مع  ِسلمية  َعالقات 

الدولة الواحدة.
اني للمعلومات.   ق مجَّ تدفُّ
مستويات متدنِّية من الفساد.  
توزيع عادل للموارد.  

وترتبط املستوياُت الُعليا من السالم اإليجابي عادًة بنموٍّ أكبَر للدخل، 
تنمويٍة  ونتائَج  الرفاهية،  من  أعلى  ومستوياٍت  أفضل،  بيئيٍة  ونتائَج 

أحسن، ومرونة أقوى.
أعلى  مبرونة  قويٍّ  إيجابي  بسالم  حتظى  التي  البلداُن  تتمتَّع  وعادةً 
المتصاص الصَدمات )مثل كورونا( والتكيُّف معها والتعايف منها، وهناك 
بعُض األدلَّة التي تشير إلى أن البلدان ذاَت املستويات الُعليا من السالم 

يات الوباء والتكيُّف معها. اإليجابي كانت أسرَع يف االستجابة لتحدِّ
ع أن يؤثَر  واعتنى تقريُر املؤشر بتأثير الوباء يف السالم اإليجابي، وتوقَّ
َي إلى تدهور السالم  ة يف طريقة عمل املجتمعات، وأن يؤدِّ الوباء بشدَّ
أن  ح  املرجَّ ومن  والصراع.  العنف  اندالع  خطر  من  ويزيَد  اإليجابي، 

Source: IEP
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فيما  الركود،  اقتراب  مع  املدنية  االضطرابات  زيادًة يف  أوروبا  تشهَد 
البلدان  الكثيُر من دول إفريقيا مجاعاٍت تزيد من مشكالت  ستواجه 
الركود،  إلى  البلدان  أزمة كورونا معظَم  تدفَع  أن  املتوقع  ة. ومن  الهشَّ
ر  َض صناعاُت السفر والسياحة النكماش شديد، وأن تتضرَّ وأن تتعرَّ
والتعليم  املعدنية  واملوارد  التجزئة  وجتارة  كالضيافة  أخرى  صناعاٌت 

والترفيه والطاقة والشحن.

المخاطر البيئية والسالم 
الَعالقُة بني املخاطر البيئية )كانعدام األمن الغذائي ونُدرة املياه( وبني 
أن  به  املسلَّم  لكن  وآخر،  بلد  بني  وهي مختلفٌة  دة،  معقَّ َعالقة  لم  السِّ
التغيُّرات يف البيئة الطبيعية تفرض ضغوًطا على املجتمعات البشرية، 
لالضطرابات  إضافّيًا  حافًزا  ستكون  الناشئة  البيئيَة  التهديداِت  وأن 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وقد حلَّل التقرير املخاطَر البيئية 
وَعالقتها بالسالم اإليجابي لفهم املخاطر املستقبلية وأوجه الهشاشة 

املناطق  حتديد  مع  املقبلة،  الثالثة  العقود  يف  الدوُل  ستواجهها  التي 
يف  املخاطر  هذه  مع  التعامل  على  الدول  قدرة  وحتديد  تأثًرا،  األكثر 
األربعة  العقود  يف  ات  مرَّ ثالث  الطبيعية  الكوارث  عدد  تضاعف  ظلِّ 
املاضية، وارتفاع تأثيرها االقتصادي من 50 مليار دوالر أمريكي سنوّيًا 

يف الثمانينيات إلى 200 مليار سنوّيًا يف الِعقد املاضي.
اإليجابي يف  للسالم  دة  املهدِّ البيئية  املخاطر  املؤشُر عدًدا من  ورصد 
العالم، منها أن نحو أربعة مليارات شخص يعانون ندرًة شديدة يف املياه، 
ويعيش 2.26 مليار شخص يف مناطَق ذات تعرُّض مرتفع ملخاطر املناخ. 
د املؤشر أن التهديداِت البيئيَة الناجتة عن تغيُّر املناخ ترتبط ارتباًطا  وأكَّ
وثيًقا بالسالم اإليجابي، وأن دول السالم العالي لديها قدرةٌ أكبر على 
أن  املؤشر  ع  وتوقَّ السلبية.  آثاره  مع  والتعامل  املناخ  تغيُّر  مع  التكيُّف 
َي تغيُر املناخ إلى ما يبلغ 86 مليون مهاجر إضايف يف إفريقيا جنوب  يؤدِّ
الصحراء الكبرى، و40 مليوًنا يف جنوب آسيا، و17 مليوًنا يف أمريكا 

الالتينية، بحلول عام 2050م. 
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  د. ماجد بن عبد الله العصيمي

بة والغامضة، وقد اجتمعت فيه أنبُل الصفات وأرقاها، مع أدنى الطبائع وأشنعها، وتتزاحم يف داخله نَزعاٌت  د يف طبيعته املتشعِّ اإلنساُن كائن متفرِّ
ح.  وغرائُز متناقضة ومتعارضة، فنزعُة حبِّ احلياة تقابلها غريزةُ االنتقام وحبِّ الدمار واملوت، ونزعُة اإليثار والعطاء تنازعها غريزةُ األنانية والشُّ

ية الطبيعية؛ ألنه الكائُن األكثر ُرقّيًا يف ُسلَّم الكائنات،  د اإلنسان تلك سواء بحثناها َوفَق املبادئ الدينية أو النظريات املادِّ وليست بغريبة ظاهرةُ تفرُّ
ا لواقع اإلنسان منذ فجر تاريخه حتى عصرنا احلاضر؛  واألجدر بالتميُّز بينها. وفهُم ذلك وَقبوله يعتمد على حكم أغلبّي وليس ُحكًما شامًل عاّمً
ألن متيُّز اإلنسان النوعي لم يجعله األفضَل أداًء، وال سيَّما اإلنسان املعاصر الذي أضرَّ بحياة َمن حوله، ونشَر اخلوف، وعِبَث بالتوازن البيئي بعد 
ل إلى أكبر قاتل لبني جنسه يف السنوات املئة املاضية، وال سيَّما يف احلربني العامليَّتني،  ا مليني السنني، ولم يكتِف بذلك؛ بل حتوَّ أن كان مستِقّرً

وما أعقبهما من حروب وصراعات، ثم موجات عنف متتابعة أوَدت بحياة املليني يف أنحاء العالم.

 أكاديمي سعودي وباحث متخصص في التربية.

“قراءة تربوية”
الطبيعة اإلنسانية والعنف
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طبيعة اإلنسان
بأنواع  ميوُج  وهو  العالم  هذا  مشاهدة  إن 
التطرف والعنف، بجميع صوره وجتلِّياته فردّيًا 
الفلسفي  السؤال  إلى  دائًما  يعيدنا  وجماعّيًا، 
د، هل هي  الكبير عن طبيعة هذا الكائن املتفرِّ
عن  يصُدر  ما  وهل  يرة؟  شرِّ أو  خيِّرة  طبيعٌة 
أو  ِجِبلَّته وفطرته،  منِزُعه  أفعال  اإلنسان من 
َمنشُؤه وتربيته؟ وقد افترق الناُس مذاهَب يف 

تغليب هذا الرأي أو ذاك أو الوقوف بينهما.
أن  هوبز  توماس  اإلجنليزي  الفيلسوُف  يؤكِّد 
طبيعة اإلنسان مجبولٌة على الشرِّ واستخدام 
العنف جتاه اآلخرين كلَّما سنحت له الفرصة، 
مطِلًقا مقولته الشهيرة: »اإلنسان ذئٌب ألخيه 
هوبز  عند  الطبيعية  احلالة  ألن  اإلنسان«؛ 
ُف األمر عند هذا  هي حالُة احلرب، وال يتوقَّ
احلرُب  لتصبح  اه  يتعدَّ بل  السوء؛  من  احلدِّ 
، لينطلَق من هذه الفكرة  حرَب الكلِّ على الكلِّ
إلى قوة  بتأسيس مفهومه عن حاجة اإلنسان 
يرة حتمي  اجتماعية الجمة لهذه الطبيعة الشرِّ
رة. وقد ُعرف ذاك  آثارها املدمِّ اإلنسانيَة من 
املفهوُم بنظرية )العقد االجتماعي( التي طوَّرها 
ضت عنها أنواع  مجموعٌة من الفلسفة، ومتخَّ

لطة يف صورها املختلفة، وتفسيرها لَعلقة  السُّ
لطة وأثره فيها.  الفرد بهذه السُّ

يؤكِّد  لوك  جون  الفيلسوُف  كان  املقابل  ويف 
أن اإلنسان خيٌِّر بطبعه، وُمسالم بِجبلَّته، لكن 
عنده  أنشأت  املتراكمة  االقتصادية  الظروف 
حالَة العنف والرغبة يف استخدام القوة جتاه 
أخيه اإلنسان، وكأن العنف ال يعدو أن يكون ردَّ 
فعل أحمَق يواجه به اإلنساُن تناقضات احلياة 
االجتماعية والضغوط املماَرسة عليه من ِقبَل 
باستمرار  التي حتاول  االجتماعية  املؤسسات 
األفراد  على  ة  اخلاصَّ ورؤيتها  منطقها  فرَض 

واجلماعات.

قابلية النقد

دائرة  يف  اإلنسانية  الطبيعة  قضيُة  ستبقى 
واملراجعة،  للنقد  القابل  العقلي  االجتهاد 
لفكرة  اإلسلمية  النظرية  َميل  من  وبالرغم 
انطلًقا  اإلنسانية  الطبيعة  اخليرية يف أصل 
من مبدأ الِفطرة، واستدالاًل بقول اهلل سبحانه 
ِ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَيَْها﴾  وتعالى: ﴿ِفْطَرَت اهللَّ
النبويِّ  احلديث  يف  جاء  وما   ،]30 ]الروم: 
الشريف: »ما ِمن َمولوٍد إال يُولَُد على الِفطرة«، 

النَزعات  تُظهر  للنصوص  أوسَع  قراءًة  فإن 
الشريرة للنفس اإلنسانية إن لم تأخذ بالَهدي 
عزَّ  قال  السماوي،  بالنور  وتسترشد  اإللهي 
ِبَربَِّك  َك  َغرَّ َما  نَساُن  اإْلِ أَيَُّها  ﴿يَا   : وجلَّ
الَْكِرمِي﴾ ]االنفطار: 6[، وقال سبحانه: ﴿ُقِتَل 

نَساُن َما أَْكَفَرهُ﴾ ]عبس: 17[. اإْلِ
وأّيًا كان الرأُي الراجح الذي نختاره، فلن يغيَِّر 
بيده  تأخذ  التي  التربوية لإلنسان  الرؤية  من 
حالة  إلى  به  للوصول  والصلح؛  اخلير  نحو 
الكمال اإلنساني، وهو هدُف التربية وأساُسها 
ليس  الهدف  هذا  وحتقيُق  عليه.  تقوم  الذي 
يعيش  قيوٍد  بسبب  ليست  وصعوبتُه  سهًل، 
اإلنسان محكوًما بها وال ميكنه الَفكاُك منها؛ 
بل ألن اإلنسان ذو طفولة طويلة، ونُْضج بطيء 
بة، تتفاعل  ميتدُّ سنوات، وألنه ذو طبيعة متشعِّ

فيها غرائُزه ونَزعاته وأفكاره وُمدَركاته.
نقطة  من  انطلًقا  اإلنسان  بناء شخصية  إن 
حالة  إلى  ووصواًل  اجلديد،  للمولود  البداية 
الرُّشد واملسؤولية، هي مراحُل متعاقبٌة تتداخل 
سات  املؤسَّ ألجلها  وتعمل  املؤثِّرات،  فيها 
السياق  ة يف هذا  أسئلة ملحَّ أن  إال  املختلفة، 
ال بدَّ من اإلجابة عنها؛ كيف تنشأ حالُة العنف 
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يف  كامنًة  تكون  ومتى  اإلنسان؟  شخصية  يف 
ليرصَدها  للعلن  ظاهرًة  تتجلَّى  وكيف  نفسه؟ 

املجتمع بعد أن يصطلَي بسلوكها املؤذي؟

التنشئة االجتماعية
انتقال  من  فيها  مبا  االجتماعية  التنشئة  إن 
ر  للِقيَم من جيل إلى جيل تسمح للفرد أن يفكِّ
ما  بها  يحاكي  بطرٍق  األموَر  ويقوِّم  ف  ويتصرَّ
التربية  ُص  ملخَّ هي  املجتمع؛  أفراُد  يفعله 
املجتمُع  يستخدم  ولذلك  النهائي.  وهدفها 
مؤسساته للوصول إلى ذلك، بدًءا من األسرة، 
والَعلقات  باإلعلم  مروًرا  باملدرسة،  وانتهاًء 
احلياة  دت  تعقَّ وكلما  وغيرهما،  االجتماعية 
يجعل  آثارها، مما  وتداخلت  املؤثِّرات  تنوَّعت 
شبيهة  عمليًة  املؤثِّر  إلى  للوصول  األثر  تتبَُّع 

بالبحث عن إبرة يف َكومة قش. 
مدخل  َوفَق  العنف  ظاهرة  تفسير  محاولة  إن 
ألن  قة؛  موفَّ غير  فكرية  مصادرًة  يعدُّ  واحد 
هذه الظاهرةَ ال ميكن إرجاُعها إلى سبب واحد 
دت  ميكن حتديُده بسهولة ومعاجلته، ولذلك تعدَّ
إلى  يستنُد  ما  فمنها  لها،  رة  املفسِّ النظرياُت 
الواقع االجتماعي، ومنها ما يعتمُد على التفسير 
ته.  وحدَّ العنف  حجم  يف  وأثره  االقتصادي 
البيولوجي  اجلانَب  تغلِّب  نظريات  وهناك 

الظاهرةَ  ر  تفسِّ أخرى  ونظرياٌت  الغريزي، 
التعقيد  مقداَر  يبنيِّ  وكل هذا  الثقايف.  بالعامل 
العنف  ظاهرة  تفسير  محاوالت  يواجه  الذي 
الكرمي،  القارئ  نشتَِّت  ولئلَّ  جذورها،  ومعرفة 
سنقتصر يف هذه املقالة على عرض رؤية تربوية 

للعنف وجذوره يف شخصية اإلنسان.
ال شكَّ أن العنف يف الشخصية اإلنسانية ليس 
تتلحق  عمليٌة  بل  طارئة؛  أو  مفاجئة  حالًة 
خطواتها وتتابع أخطاؤها حتى تصَل إلى حالة 
بآثاره  العنف  ممارسَة  تُعِقب  التي  اللعودة 
العنف  فظاهرةُ  واملجتمع.  الفرد  يف  السيِّئة 
ة  حتًما هي من نتائج األخطاء املتراكمة واملستمرَّ
التي متارسها مؤسسات التربية وتصرُّ عليها، 
تتجلَّى  ثم  تتفاقم،  وبها  املشكلة  تنبثُق  ومنها 
آثارها وتنتشر يف املجتمعات، والشواهُد على 
ذلك يف العقود القليلة املاضية كثيرةٌ متوافرة، 
وسنحاول معرفَة جذور العنف يف الشخصية 
اإلنسانية بتتبُّع األخطاء التربوية، وكيف تؤثِّر 

يف تكوين العنف، وممارسته يف املستقبل. 
لظاهرة  العاقلة  الواقعية  املعاجلة  من  بدَّ  وال 
حياة  من  العنف  استئصال  فكرة  ألن  العنف؛ 
مثالية ال ميكن أن تقبلَها طبيعُة  الناس فكرةٌ 
احلياة، وال جتِربُة اإلنسان عبر تاريخه، لذلك 

ه نحو محاصرة الظاهرة، وتخفيف  يجب التوجُّ
ة العنف، وخفضها إلى حدودها الدنيا، مبا  حدَّ
مستوى  على  رة  املدمِّ آثارها  تقليَص  يضمن 
حتاول  ما  وذلك  ة،  والعامَّ ة  اخلاصَّ احلياة 

قه. التربيُة دائًما أن حتقِّ

كة النقد
َ
َمل

العنف يف شخصية اإلنسان  إن أخطر جذور 
هو ضعُف َملَكة النقد، وكونُها يف ذيل امللَكات، 
وذلك إلهمال املربِّني البناَء العقلي السليم لدى 
النشء، وعدم إكسابهم مهارات التفكير العليا 
تربويًة  أساليَب  واتباعهم  الناقد،  والتفكير 
بوعي،  مياَرس  ما  منها  فات  وتصرُّ خاطئة، 
اللوعي؛  من  حاالت  يف  مياَرس  منها  وكثيٌر 
والتلقني  للطفل،  املرِهبة  التسلُّطية  كاملمارسة 
املمنَهج بدعوى احملافظة على املوروث الثقايف 
السائد يف املجتمع. وهذا كلُّه يؤثِّر يف تكوين 
التباين  الستيعاب  قابلة  غير  ية  َحدِّ شخصية 
التباين  هذا  وأهمية  البشر،  بني  بني  نني  السُّ

ة. يف تكامل الصورة اإلنسانية العامَّ
النقد  مَبلَكة  االهتمام  من  الرغم  وعلى 
يف  شاع  الذي  بها  املتصلة  العقلية  واملهارات 
التفكير  تعليم  مصطلح  حتت  األخيرة  اآلونة 
التعليمية  مؤسساتنا  من  كثير  ع  وتوسُّ الناقد، 
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وال سيَّما اجلامعيِة يف تدريسه، فإن مقرًرا دراسّيًا أو محاضراٍت 
يف  وغرسها  التفكير  مهارات  أبنائنا  إلكساب  تكفي  ال  عابرًة 
عليها  تدريبهم  من  بدَّ  فل  يف شخصيَّاتهم،  وتعزيزها  نفوسهم 
طول  على  ة  وممتدَّ متنوِّعة  تربوية  مواقَف  يف  لها  وممارستهم 
ويحسنوا  بها  نوا  يتمكَّ حتى  التربوية،  للعملية  الزمني  اخلطِّ 

استخدامها وتوظيفها يف جميع مجاالت حياتهم. 
لي  تأمُّ عقلني  تفكير  ون:  املختصُّ فه  يعرِّ كما  الناقد  والتفكيُر 
مبنيٌّ على اتخاذ القرارات فيما يجُب فعله يف موقف ما. ويوضح 
الباحُث باليلن أن أهمية التفكير الناقد هي يف حتصني الفرد 
ب الفكري، بجعل اإلنسان  من األفكار اخلاطئة والتطرف والتعصُّ

منفتًحا ومتقبًِّل لآلخرين واملختلفني عنه يف املذهب أو الفكر.
يَلزُم  املطلقة،  الطاعة  مفهوم  َوفَق  الطفل  شخصية  تكوين  إن 
يتبنَّاه  وما  أفكاره  عن  والتعبير  النقد  على  قدرته  تقليُص  منه 
من قناعات، فتكون شخصيَّته سهلَة االنقياد ضرورًة، وقابليتها 
تبنِّيه األفكاَر مهما كان  للتوجيه والتحكم بها كبيرة، مما يجعل 
نوعها سهًل وسريًعا وذا طبيعة متطرفة؛ ألنها لم تُْبَ على أُسٍس 
لي، وذلك مما يظهر جلّيًا  من القناعات العقلية أو بالتفكير التأمُّ

لدى معظم أتباع جماعات العنف يف أنحاء العالم.

إقصاء العقل
إقصاء  تشترك يف  ومستوياته  بجميع صوره  العنف  إن جتلِّيات 
العقل وتغليب منطق القوة، وهذا ما ينطبُق بإحكام على تعريف 
»االستخدام  وهو:  العاملية،  الصحة  منظمُة  ته  أقرَّ الذي  العنف 
على  باستخدامها،  التهديد  أو  الفعلية،  البدنية  للقوة  د  املتعمَّ
الذات أو على شخص آخَر أو مجموعة من األشخاص أو املجتمع 
كله، مما يُسِفر عن وقوع إصابات أو َوَفيات أو إيذاٍء نفسي أو 

سوِء منوٍّ أو حرمان، أو قد يؤدِّي بنسبة كبيرة إلى ذلك(.
 فغياُب العقل يؤدِّي إلى االعتماد على القوة، وذلك هو العنُف، 
سواء أكان عنًفا فردّيًا أم جماعّيًا، وسواء أكان يف دائرة ضيِّقة 
ا كالعنف السياسي وعنف  كاألسرة والَعلقات الفردية أم كان عاّمً

اجلماعات األصولية. 
استقصاء  عن  املختَصرة  املقالة  هذه  يف  املجاُل  ضاق  ولئن 
أضعفت  التي  العملية  واملمارسات  التربوية  التطبيقات  وتتبُّع 
َملَكة التفكير الناقد لدى النشء يف املؤسسات التربوية واحلياة 
املشكلة،  جذور  بعض  عن  كشفنا  أننا  يكفي  االجتماعية، 
أولويات  من  أنها  ونؤكِّد  وحلولها،  أسبابها  بعَض  واستعرضنا 
لها، ويعملوا من أجلها  وا  يهتمُّ املربِّني أن  التربوي، وعلى  العمل 
َوفَق أسس علمية، وتطبيقات عملية، وبرامَج تربوية محَكمة، وال 
سيَّما املؤسسات التربوية النظامية التي حتمل مسؤوليَة التربية 

الكبرى يف املجتمع. 
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بليز  للبالد  السابق  الرئيس  سقوط  عقَب  2014-2015م  يف  السياسي  االنتقال  مرحلة  نهاية  منذ 
كومباوري، فقَدت بوركينا فاسو استقرارها النسبي لتواجه أخطَر أزمة أمنية يف تاريخها بعد االحتالل، 
منطقة  يف  وجدت  التي  مالي،  من  املنطلقة  املسلَّحة  اجلماعات  لهَجمات  ُعرضًة  البالد  صارت  فقد 
عها يف ممارسة العنف الذي اصُطلح على تسميته  الساحل يف بوركينا فاسو أرًضا ِخصبة لنموِّها وتوسُّ
التطرَف العنيف، واملقصود به: الدعوةُ إلى العنف، أو ممارسته باإلعداد أو الدعم أو التنفيذ، بدوافَع 

عقائدية فكرية من أجل حتقيق أهداف دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

50

  د. عبد الكريم سعيدو

ف العنيف مظاهر التطرُّ
جنحت اجلماعاُت اإلرهابية يف استقطاب عدٍد كبير من أبناء بوركينا فاسو ملمارسة العنف، ولم يقتصر نشاُطها 
عت هَجماتها إلى مناطَق أخرى، ففي سنة  على منطقة الساحل التي كانت َمعِقاًل لها يف البدايات؛ بل توسَّ
عت حتى تُخوم املنطقة الشرقية يف سنة 2018م،  مال وبوكل دي موهون، ثم توسَّ دت يف ِمنَطقتي الشَّ 2017م متدَّ
وصارت معظُم الهَجمات تستهدف مناطَق الوسط الشمالي والساحل والشرق منذ سنة 2019م؛ لتعتدَي على 

قوَّات األمن، وممثِّلي الدولة املدنيني، واملجتمعات احمللِّية، مع تكثيف العمليات وازديادها مبرور األيام. 
ذان الهَجمات، هما: جماعُة  د، من املمكن حتديُد مجموعتني رئيستني تنفِّ وعلى الرغم من الوضع األمني املعقَّ
دعم اإلسالم واملسلمني )GSIM(، والدولة اإلسالمية يف الصحراء الكبرى )EIGS(. وتتعاون معهما مجموعاٌت 
بني واملنحرفني الذين سيطروا على بعض املناطق قبل وصول اجلماعات اإلرهابية، ومن  صغيرة من املهرِّ

هؤالء جماعُة أنصار اإلسالم التي يقودها الداعيُة الراحل ماالم إبراهيم ديكو. 
ويعتمد أسلوُب عمل هذه املجموعات اعتماًدا أساسّيًا على عمليات اخلطف، والهجوم على رموز الدولة، 
وزرع العبوات الناسفة، وقد خلَّفت هَجماتُهم أكثر من ألف وثمان مئة ضحية بني عامي 2015-2019م، وفرَّ 

نحو ثمان مئة ألف من مجتمعاتهم احمللِّية، وأصبح أكثُر من نصفهم بال مأوى. 

 التطرف العنيف
في بوركينا فاسو

  أستاذ جامعي ورئيس قسم القانون والعلوم السياسية جامعة توماس سانكارا، بوركينا فاسو.
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لها،  املسلَّحة مالي قاعدًة  اتخذت اجلماعاُت 
ولكنها تعتمد على املواطنني احمللِّيني اعتماًدا 
لِكيانها  داخلّيًا  للتمكني  خطة  َوفق  كبيًرا 
نسبة  ازدياَد  ر  يفسِّ وهذا  الفكري،  ومنهجها 
صفوف  يف  باستمرار  فاسو  بوركينا  مواطني 
التحليالُت  وساعدت  اإلرهابية.  اجلماعات 
املختلفة يف تصنيف العوامل املؤثِّرة يف التحاق 
املواطنني باجلماعات اإلرهابية؛ فهناك عوامُل 
الدفع، وتتمثَّل بالظروف الهيكلية أو خصائص 
األشخاَص  تقود  التي  املجتمعية  البيئة 
املستضعفني إلى طريق العنف، وعوامُل اجلذب، 
وهي الدوافع والرَغبات الفردية على مستوى 

املجموعات الصغيرة. 

ومنهُج املجموعات اإلرهابية يف بوركينا فاسو 
احُلكم  ظروف  على  تعتمد  فهي  ا،  جّدً واضح 
عن  فينتج  الفردية،  الدوافع  لتغذية  السيِّئ 
سياساتها  ملواجهة  لطات  السُّ على  ٌد  مترُّ ذلك 
هو  وهذا  املسيئة،  فاتها  وتصرُّ العادلة  غير 
اإلفريقية  باجلماعات  االلتحاق  أسباب  أكبُر 

املتطرفة العنيفة.

يف  الدولة  غياَب  اجلماعات  هذه  وتستغلُّ 
املناطق الريفية، وما ينشأ عنه من اضطرابات 
فها إلحداث استقطابات اجتماعية  محلِّية توظِّ
بتأجيج الصراعات املجتمعية الِعرقية، وتشمل 
هذه األعمال االثنية الشنيعة ما وقَع يف ييرغو 
اإلرهابية  اجلماعاُت  اتُّهمت  وقد  وأربندا، 
بالتحريض عليها، وكذلك ما حصل ملجتمعات 
انتقامية؛  أعمال  كانت ضحيَة  التي  الفوالني 
لالشتباه بتحالف شباب الفوالني مع اجلماعات 

املتطرفة واإلرهابية.

ردود األفعال
اإلرهابية  الهَجمات  خلطر  ام  احلكَّ ى  يتصدَّ
بتنفيذ  أخرى؛  ِكيانات  مع  بالتعاون  رة  املتكرِّ
لني  سلسلة من اإلجراءات غير احملدودة، مفضِّ
حالة  يف  ذلك  ويتجلَّى  العسكرية،  األداةَ 
الطوارئ التي أُعِلنت يف ستٍة من أقاليم البالد 

الثالثَة عَشر.

ويظهر جلّيًا أن املفهوم الضيِّق لألمن املعتِمد 
ه السلطات  على األداة العسكرية هو الذي يوجِّ
وقد  العنيف،  التطرف  ظاهرة  معاجلة  يف 
شهري  بني  النطاق  واسعتَي  عمليَّتني  أطلقت 
يف  أوتابوانو  عملية  2019م،  ومايو  مارس 
وقد  الساحل،  يف  ندوفو  وعملية  رق،  الشَّ
احمللِّية،  للمجتمعات  انتهاكات  عن  أسفرتا 

انتقدتها منظماُت حقوق اإلنسان.

ومنذ سنة 2019م تضاعفت العملياُت العسكرية 
املسلَّحة،  اجلماعات  حتتلُّها  التي  املناطق  يف 
تلك العملياُت التي تعِجز فيها قواُت األمن عن 
احترام  ومتطلَّبات  األمني  العمل  بني  اجلمع 
اعتماد  إلى  يضطرُّها  مما  اإلنسان؛  حقوق 
الرغم  على  القضاء،  نطاق  خارج  اإلعدام 
من  اجليَش  فهي حترم  الكبيرة؛  سلبيَّاتها  من 
املعلومات االستخبارية، وتُلجئ أقارَب الضحايا 
حقوق  منظماُت  وتستنكرها  التطرف،  إلى 
وحركة  ووتش،  رايتس  هيومن  مثل:  اإلنسان، 

بوركينا فاسو حلقوق اإلنسان والشعوب.   

وفضاًل عن النهج العسكري، هناك محاوالٌت 
وتطويرها،  األمنية  املنظومة  إلصالح  ة  جادَّ
لطات إلى حلِّ املشكالت الرئيسة  وتسعى السُّ
سبيل  فعلى  العنيف،  التطرف  إلى  ية  املؤدِّ
الساحل  ملنطقة  الطوارئ  برنامُج  ذ  يُنفَّ املثال 
هشاشة  من  للحدِّ  2017م،  سنة  منذ   )PUS(

منطقة  يف  التنمية  عجلة  ودفع  املجتمعات، 
تنفيُذ  ع  وتوسَّ مال،  الشَّ من  وجزء  الساحل 
مناطق  ليشمَل  2019م،  يونيو  منذ  البرنامج 
بوكل  منطقة  ومنها  للخطر،  معرَّضة  أخرى 
ل  واملؤمَّ ووسطها،  البالد  وشرق  موهون  دي 
الدافعة  الظروف  البرنامج  هذا  يعالَج  أن 
التحتية  البنية  بإنشاء  العنيف؛  التطرف  إلى 
احلكم  وحتسني  واالقتصادية،  االجتماعية 

احمللِّي واإلداري.

ببثِّ  املجتمعات؛  بتوعية  كبير  اهتماٌم  وهناك 
يف  التثقيفية  والبرامج  واخلطب  الرسائل 
البلد  رئيُس  ويسهم  واإلذاعة،  التلفاز  قنوات 

الَوْصم  بعمليات  بالتنديد  التوعية  عملية  يف 
هما من الشرور الرئيسة  وسحب الُهويَّة، وعدِّ
للمجتمع  أن  العيَش املشترك. كما  د  تهدِّ التي 
املدني أهميتَه يف زيادة الوعي وإدانة األعمال 
ع حملاربة اإلفالت  االنتقامية، مستعيًنا »بالتجمُّ
أنشئ  الذي  املجتمعات«  ووصم  العقاب  من 

سنة 2019م.

اإلقليمي  ِشبه  املستوى  على  العمُل  ويجري   
اجلماعات  مواجهة  يف  تساعد  حلول  لوضع 
اخلمس  الساحل  دول  فمجموعُة  املسلَّحة، 
للوقاية  وطنية  إستراتيجية  لوضع  تتعاون 
واملجموعة  ومكافحته،  العنيف  التطرف  من 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا طوَّرت سياسًة 
لتأسيس  األمنية؛  املنظومة  حوكمة  إلصالح 
إليها  تلجأ  التي  العسكرية  األداةَ  يتجاوز  نهج 
يف  فاسو  بوركينا  وتشارك  األعضاء،  الدوُل 
لوضع  2017م،  منذ  األمني  اإلصالح  عملية 
نهج أمني شامل يدمج عناصَر األمن يف جميع 

مجاالت احلياة االجتماعية واالقتصادية.

خاتمة القول
العنيف  التطرف  مكافحة  يف  ياُت  التحدِّ تُعدُّ 
بوركينا  لطات يف  السُّ تواجهها  التي  واإلرهاب 
ا، وهي يف حالة استنفار دائم  فاسو كبيرًة جّدً

دون ُفسحة من راحة.

ي  وعلى الرغم من التدابير اإليجابية يف التصدِّ
لهذا اخلطر، فإن بعض ردود األفعال كالقمع 
الشامل يؤدِّي إلى نتائَج سلبية. من الضروري 
االعتماد  بترك  أداءها  لطات  السُّ َر  تطوِّ أن 
وتوسيع  العسكرية،  العمليات  على  الكامل 
ق جناًحا شاماًل أكبر،  دائرة احللول، مبا يحقِّ
دراسات  َوفَق  والدوافع،  األسباب  معاجلة  يف 
علمية، وإحصاءات دقيقة، وتدابيَر منضبطة، 
لم  السِّ من  قدر  أكبر  حتقيق  يف  يُسهم  مما 
والسالمة يف الداخل واخلارج، ويقوِّض أركاَن 
فكرّيًا  ُعراها  ويُحلُّ  اإلرهابية،  اجلماعات 
واجتماعّيًا واقتصادّيًا حتى ينتهَي وجودها يف 

البالد، وتختفَي آثار تطرفها العنيف. 



  د. شاكر عبد الحميد

نفسيًة  مشكالٍت  يعانون  اإلرهابيني  أن  الباحثني  من  عدٌد  يرى 
عميقة، وأنهم ُعدوانيون وجامحون ومختلُّون، وأيًضا سيكوبائيون 
جتاه  َعدائية  فات  تصرُّ ذو  املشاعر  متبلِّد  شخص  )السيكوبائي 
املجتمع، ومنغلق التفكير، وشديد التصلُّب(. إنهم يقتلون بدم بارد، 
م. وغالًبا ما يكون اهتماُم الباحثني متعلًِّقا  ويعادون احلضارة والتقدُّ
بِسمات الشخصيات واضطرابها، لكن املنحى األكثر قبوًل هو ذلك 
الذي يرى أن اإلرهابيني أفراٌد يعانون مزيًجا من األمراض النفسية 
واألمراض الجتماعية، وهناك وجهاُت نظر أخرى على ما سيأتي.
وفًقا لتعريفات منظمة الصحة العاملية؛ فإن هناك اضطراباٍت عقليًة 
تتسم عموًما  الضطراباُت  وهذه  وأعراض مختلفة،  ذاَت مظاهَر 
والسلوكيات،  والنفعالت  واإلدراكات  األفكار  من  مركَّب  مبزيج 
العقلية  وتشتمل الضطراباُت  اآلخرين غير سوية.  مع  وبَعالقات 
الثنائي،  الُقطبي  والضطراب   ، احلادِّ الكتئاب  يأتي:  ما  على 
الشيخوخة،  ُذهان  وأيًضا  هان،  الذُّ أنواع  من  وغيره  والِفصام 

د.  واضطرابات النمو ومنها التوحُّ
والفكرية والقتصادية  النفسية  نوع من احلرب  اإلرهاُب فهو  أما 
والجتماعية، سواء جتلَّى يف التفجيرات، أو العمليات النتحارية، 
العنف  من  نوٌع  فإنه  املالي،  اإلرهاب  أو  البيولوجي،  اإلرهاب  أو 
والذعر،  اخلوف  إلحداث  متجانس؛  غير  صراع  يف  السياسي 

وإحلاق الضرر العنيف بالضحايا من البشر واملمتلكات.

 أستاذ علم نفس اإلبداع ووزير الثقافة المصري األسبق.

 الَعالقة بين
المرض العقلي واإلرهاب
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الَعالقة بين المرض العقلي واإلرهاب
ميكننا تلخيُص الجتاهات البحثية األساسية التي درست الَعالقَة بني الضطراب العقلي واإلرهاب يف أربعة 

اجتاهات أساسية، على النحو اآلتي:

د الَعالقَة القوية بني املرض العقلي واإلرهاب: أوًل: اجتاه يؤكِّ
كثيٌر من خصائص  فيه  تظهر  بأنه سلوٌك  اإلرهابيني  بيرس سلوَك  مثل  الباحثني  بعُض  وصف 
والهذاءات،  والتطرف،  الُعدوانية،  والسيكوباتية  البارانويا،  مثل:  وأعراضه،  النفسيِّ  املرض 
والغتراب،  والُعزلة  والنقص  بالهامشية  والشعور  حري،  السِّ والتفكير  الواقع،  والنفصال عن 

ت، والسادومازوخية، وغيرها من الضطرابات. واجلنون املؤقَّ
د من الشخصيات  ويقع ضمن هذا الجتاه نوٌع آخُر من الجتاهات الفرعية يُعنى بنمط محدَّ
د من الشخصيات يرفُع من احتمال ظهور الضطرابات  اإلرهابية. فقد تبنيَّ أن وجود منط محدَّ

العقلية لدى أصحابها، وأن هذا الضطراب يتجلَّى يف سلوكيات كثيرة أبرُزها اإلرهاب.
ًدا من اجلماعات اإلرهابية،  ًدا من اإلرهاب، ونوًعا محدَّ ولحظت بحوُث اإلرهاب نوًعا محدَّ
ًدا من الهَجمات اإلرهابية، وقد ُوصف هذا النوُع من اإلرهاب والهَجمات أيًضا  ونوًعا محدَّ
بأنه »غريب األطوار«. هكذا اقترحت جيسي نوريس يف دراستها األخيرة املنشورة يف عدد 
 Journal of Terrorism Research اإلرهاب  بحوث  »مبادرة  مجلة  من  2020م  يونيو  شهر 
من  النوع  هذا  حتت  املندرجني  متيِّز  التي  اخلصائص  ببعض  الهتمام  ضرورةَ   »Initiative

العنف الشديد،  إلى  العقلي، وامليل  العدمية والفوضوية، والضطراب  امليوُل  اإلرهاب، ومنها: 
مات.  وغيُر ذلك من السِّ

وقد عادت نوريس يف هذه الدراسة إلى وصف جيفري سيمون لظاهرة الذئاب املنفردة الغريبة، 
دة«، وأنهم »مييلون  ة، ومشكالت نفسية معقَّ ووصفهم بأنهم »إرهابيون لديهم شخصياٌت قاسية حادَّ

، لكنهم ل يشعرون أبًدا بالندم«. إلى أن يكونوا أصحاَب قضية واحدة، وأصحاب ذكاء حادٍّ
يتسم  اإلرهابيني،  فئات  من  ة  خاصَّ فئًة  األطوار«  غريب  »اإلرهاب  فئة  جعَل  نوريس  اقترحت  وقد 
أفراُدها بِسمات مشتركة لدى اإلرهابيني املنفردين أو اجلمعيني أيًضا على حدٍّ سواء؛ وذلك ألن الفروق 

مات املشتركة: بينهما يف الدرجة ل يف النوع، لكن ما يجمُعهم هو هذه السِّ
حري: يعتقد اإلرهابيون الذين يعانون حالٍت شبَه فصامية، أي لم يصلوا بعُد إلى مرحلة  1. التفكير السِّ
الِفصام الكامل، أنهم يتواصلون مع أرواح املوتى، وأنهم يُدركون األحداَث قبل وقوعها، فضاًل عن معتقداتهم 

غير الواقعية بخصوص النجاح.
تكون  مبالغة  وهي  وجماعته،  اإلرهابي  باحتمالت جناح  والعتقاد  التفكير  يف  مبالغة  ي:  بالتمنِّ التفكير   .2

مصحوبًة بتمنِّيات قوية بحدوث تغيُّر اجتماعي نتيجًة للسلوك اإلرهابي.
3. التفكير اإلستراتيجي الهذائي: يشتمل على تأثيرات واضحة ناجتة عن الضطراب العقلي، تتمثَّل يف هيمنة 

فه على بعض العمليات اإلرهابية. أفكار متسلِّطة دائمة، أو هذاءات جتاه مستقبل العالم بعد اإلرهاب وتوقُّ
السلوك  لهذا  الرئيس  السبَب  يكون  قد  العقلي  املرَض  أن  الرغم من  »إنه على  القول:  إلى  نوريس  وتنتهي 
الغريب، ول سيَّما يف حالت اإلرهاب اجلمعي، إل أن هناك مصادَر أخرى لهذا السلوك، منها املعتقداُت 
رات، واملناخ املفعم باخلوف والضطراب والرتياب الذي يعيش  فة اجلامدة، وتعاطي املخدِّ الدينية احملرَّ

فيه اإلرهابيون«.
مات الثالث هو النفصاُل عن الواقع، والستغراُق يف التفكير  إن ما يجمع بني هذه السِّ
الذاتي الجتراري، ومجافاةُ احلقائق، وكلُّها خصائُص ِفصامية بامتياز. 
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ويقودنا هذا النوُع من الجتاهات البحثية إلى نوع آخَر يُعنى بدراسة 
ة بالسلوك املتطرف اإلرهابي، هل هو منٌط فردي، أو  الطبيعة اخلاصَّ
ى بالذئاب  منط جماعي؟ وقد قام هذا النوُع األخير بالهتمام مبا يُسمَّ
إن  الدراسات:  من  النمط  هذا  أصحاُب  ويقول  واجلمعية،  املنفردة 
الذئب املنفرد املتطرف العنيف شخٌص قد يعاني الضطراَب النفسي 
عة العنيفة األكثر تنظيًما. والذئب املنفرُد  أكثر من جماعة الذئاب املتجمِّ
هو ذلك اإلرهابي الذي يرتكب جرائَم جماعية )يقتل أربعة أشخاص 
أو أكثر يف 24 ساعة أو أقل(، مع وجود معتَقد ما لديه أو غيابه، فهو 
م فيه، على نحو مباشر  هه أيًضا وتتحكَّ يقوم بعمله بنفسه لكنه قد توجِّ
أو غير مباشر، منظماٌت إرهابية كبيرة. وتبنيِّ بعُض الدراسات أنه كلَّما 
زاد انعزاُل الفرد عن التوجيه أو الدعم املباشر زاد احتماُل أن يكون يف 

حالة معاناة اضطرابات نفسية عقلية.

وبنيَّ تقريٌر مهم نشره »التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب« 
صوا على أنهم  بعنوان »اجلاني املنفرد« أن ُربع اجلناة املنفردين قد ُشخِّ
كانوا يعانون نوًعا أو أكثر من الضطرابات النفسية يف مرحلة ما قبل 
والضطراب  الكتئاب  مثل  املزاج  اضطراباُت  وكانت  العتداء.  تنفيذ 
ُذهانية  اضطرابات  ثم  التشخيص،  َوفَق  شيوًعا  أكثَر  الُقطب  ثنائي 
أيًضا  لديهم  صت  ُشخِّ التي  الضطرابات  ومن  الشخصية.  كانِفصام 

اضطراباُت التكيُّف والنتباه.

وقام كلٌّ من إميلي كورنر وبول جيل باختبار ما إذا كانت هناك فروٌق 
نت العيِّنُة  دالَّة يف املرض العقلي لدى عيِّنتني من اإلرهابيني، وقد تكوَّ
األولى من إرهابيني قاموا بأعمالهم اإلرهابية منفردين، واألخرى من 
إرهابيني قاموا بأعمالهم اإلرهابية مجتمعني. اشتملت املجموعة األولى 

على 119 من اإلرهابيني املنفردين، واألخرى على 119 من اإلرهابيني 
كانت  املنفردين  اإلرهابيني  أن  البيانات  حتليل  بعد  وتبنيَّ  اجلمعيني، 
ل  ل يزيد مبقدار 13.49 مرة على معدَّ لديهم اضطراباٌت نفسية مبعدَّ

الضطرابات النفسية لدى مجموعة اإلرهابيني اجلمعيني.
لكلِّ  كانت  املنفردين  اإلرهابيني  أن  من  تبنيَّ  ما  هو  هنا  املهمَّ  لكن   
واحد منهم زوجٌة أو شريٌك ما أو أكثر، وقد كانوا مندرجني يف حركات 
ل يفوق اإلرهابيني اجلمعيني مبقدار 18.06 مرة،  إرهابية أوسَع ومبعدَّ
إحداهما  اإلرهابيني  من  بفئتني  تقول  التي  الثنائيَة  تلك  أن  يعني  ما 
منفردة واألخرى جمعية قد ل تكون ثنائيًة دقيقة، فكلُّ إرهابي منفرد 
قد تكون له جماعٌة ما خفية أو غير مباشرة، وكلُّ إرهابي جمعي ميكنه 
ما  فهم  محاولة  فإن  ولذلك  أيًضا.  منفرًدا  إرهابّيًا  سلوًكا  يسلَك  أن 
ى بديناميات اجلماعة، أي تلك امليكانيزمات اجلمعية التي جتعل  يسمَّ
الفرَد أكثر مياًل للتفاعل أو النعزال، وللتعاون أو املنافسة، يف سياقات 
ة اآلن يف فهم الدوافع اإلرهابية، فرديًة  جماعية، هي من األمور املهمَّ

كانت أم جمعية.

غير  أخرى  عوامَل  وضع  مع  الَعالقَة،  تلك  د  يؤكِّ اجتاه  ثانًيا: 
املرض العقلي يف احلسبان: 

العنف، واستعمال خطابات  إلى  امليَل  يقول أصحاب هذا الجتاه: إن 
حتضُّ على العنف، ل بدَّ أن توضَع يف احلسبان، يف ضوء ذلك السلوك 
ف التطرف العنيف بأنه »عنٌف يرتكبه  ى بالتطرف العنيف. ويعرَّ املسمَّ
د«،  محدَّ سياسي  أو  ديني  أو  فكري  ه  لتوجُّ دعًما  جماعة  أو  فرد 
ويقول  »اإلرهاب«.  مصطلح  مع  بالتبادل  املصطلح  هذا  ويُستخَدم 
د وحَده َمن سيتورَّط يف  أصحاُب هذا التوجه: إن املرض العقلي ل يُحدِّ
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التطرف العنيف، لكنه يجعل األفراد أكثَر ُعرضًة أو استهداًفا للخطر 
اخلاصِّ بالتورُّط يف مثل هذه األعمال، إضافة إلى عوامَل أخرى مثل 
ضعف الروابط أو الَعالقات الجتماعية، واخلبرات الصادمة أو املؤذية 
وسوء  النتقام،  والرغبة يف  والغضب،  واإلهمال،  الطفولة،  مرحلة  يف 
رات. وكذلك تلك اخلطاباُت املتطرفة أو  النظام التعليمي، وتعاطي املخدِّ
العنيفة التي يتبنَّاها اإلرهابيون، بخصوص أسباب تفوُّقهم أو متيُّزهم 

عن غيرهم من البشر.
من صراعات  اإلرهابية  اجلماعات  داخَل  يدوُر  ما  ذلك  إلى  ويضاف 
وضغوط، وما تؤدِّي إليه املشاركُة يف أعمال عنيفة من الشعور بالذنب 
يقع  الفرَد  يجعل  قد  كلَّه  ذلك  فإن  بعضهم،  لدى  والصدمة  واخلجل 
هان الفعلي. وقد أيَّد هذا الرأَي باحثون مثل  يف براثن املرض، أو الذُّ

ويذرستون وموران.

بني  سابقة  وليست  لحقة  َعالقة  وجوَد  د  يؤكِّ اجتاه  ثالًثا: 
الضطراب العقلي واإلرهاب:

ية يف املنظمات  تقول بعُض الدراسات: إن هناك عوامَل اجتماعية متفشِّ
اإلرهابية تؤثِّر سلًبا يف السالمة أو اللياقة النفسية لألفراد واألعضاء 
صراع  عنه  ينتُج  قد  اإلرهابية  املنظمة  يف  الداخلي  فالتنافُس  فيها، 
يؤدِّي إلى حالت من احلقد والبغضاء واجلفاء الشخصي يف املستويات 
وهذه  األعلى.  املستوى  يف  جماعية  كات  وتفكُّ وانشطارات  الدنيا، 
ينصاعون  ل  ملن  العقاب  عمليات  إلى  إضافة  والصراعات،  الضغوُط 
ملعايير اجلماعة، وِفقدان الثقة يف اجلماعة وتأثيرها، وغياب الرؤية، 
فضاًل عن الضطرابات ومشاعر التهديد واخلوف الزائدة، قد تنتهي 
جميًعا إلى صراعات بني األفراد، وإلى البارانويا والُعدوان والهذاءات.

وبذلك تكون الضطراباُت العقلية لحقًة باجلماعات اإلرهابية وليست 
سابقًة عليها. وهذا الجتاه شبيٌه بدرجة ما بالنوع الثاني من الدراسات 
حدوث  على  املساعدة  بالعوامل  اخلاص  إليه،  أشرنا  أن  سبق  الذي 
الضطراب العقلي، لكن الفرق بينهما يف أن هذا الجتاهَ ل يقول بوجوٍد 
بوجوٍد  بل  والثاني؛  األول  األمُر يف الجتاهني  كان  للمرض كما  سابق 
لحق، لكن هذا ل ينفي فكرةَ أن هؤلء األفراَد قد كان لديهم استعداٌد 

سابق لالضطراب واملرض أيًضا، كما سبق أن ذكرنا.

رابًعا: اجتاه ينفي الَعالقَة بني الضطراب العقلي واإلرهاب:
يف  أثٌر  له  ليس  احلادَّ  العقلي  املرَض  إن  الرأي:  هذا  أصحاُب  يقول 
اإلرهاب، فالرتباُط بينهما ضعيف، وإلى مثل هذا الرأي يذهب باحثون 
أمثال هارلو وزمالئه، كذلك وجد سيجمان عام 2004م أن تسعًة من 
لم  إرهابيون،  أنهم  على  مصنَّفون  بالدراسة  تناولهم  أشخاص  عَشرة 
يكونوا يعانون أيَّ عَرض ِفصامي. وتذهب بعُض الدراسات التي أُجريت 
على كثير من املتطرفني العنيفني، أو من يُطلَق عليهم لقُب اجلهاديني 
)املقاتلني( الذين ارتكبوا أعماًل إرهابية عنيفة إنهم لم يكونوا مرضى 

من  بغيرهم  مقارنة  واتزاًنا  صحة  أكثَر  معظُمهم  كان  بل  نفسيني، 
املجرمني العنيفني.

ختاًما
يعاني هذا النوُع من الدراسات غالًبا مشكالٍت منهجيًة خِطرة، تتمثل 
والتحليالت  األدوات  وغياب  املناسبة،  العيِّنات  اختيار  محدودية  يف 

اإلحصائية الدقيقة.

املختلفة؛  جوانبُه  له  ٌب  مركَّ سلوٌك  اإلرهاَب  إن  القول:  وخالصة 
البيولوجية واملعرفية والثقافية والنفعالية والبيئية والتربوية والفردية 
خطط  َوفَق  العمل  إلى  اإلرهاب  دراسات  مجاُل  ويحتاج  واجلماعية، 
صون يف العلوم التربوية  فريق العمل البحثي الذي يشترك فيه متخصِّ
وغيرها،  والقتصادية  والسياسية  والدينية  والجتماعية  والنفسية 
حتى نتمكَن من الوصول إلى صورة متكاملة ومناسبة نستفيد منها يف 

م واإلنسانية.  رة للحضارة والتقدُّ مواجهة هذه الظاهرة املَرضيَّة املدمِّ
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  فريدريك لوفو 

استحوذت هَجماُت احلادي عشر من سبتمبر 2001م مبا صاحبَها من صخب إعالمي على اهتمام العالم كلِّه، فأظهرت التطرَف املنسوب إلى 
ماُت واجلماعات املنحرفة من غير املسلمني.  ذها املنظَّ ًما على أعمال التطرف وأنشطة اإلرهاب التي تنفِّ اإلسالم خطًرا أكبر مقدَّ

ًعا، فهو عملية يابانية ِصرفة دون أيِّ  وقد كان الهجوُم اإلرهابي الذي شنَّته احلركة الدينية »أوم شينريكيو« سنة 1995م يف اليابان حدًثا مروِّ
سها يف اليابان الزعيُم »أساهارا شوكو« ذو الشخصية  ذوها أعضاءُ طائفة أسَّ تدخل أجنبي، دوافُعها عقيدة دينية تهِدُف إلى تغيير العالم، ومنفِّ
املؤثِّرة سنة 1984م، وقد استخدموا يف هجومهم غاَز األعصاب )السارين( الذي أرسلوه لينتشَر يف قطار األنفاق يف العاصمة اليابانية طوكيو، وقد 
أسفرت العملية عن 13 قتياًل و6200 مصاب. وقد أثَّر هذا الهجوم َدولّيًا تأثيًرا قوّيًا يف منهج مكافحة اإلرهاب، وكشف لُصنَّاع القرار السياسي 
ًعا، فكان ال بدَّ من اللجوء إلى منظومة تشريعية متكاملة  ات األمن يف جميع أنحاء العالم أن اإلرهاب ميكن أن يكون كيميائّيًا ودينّيًا ومروِّ وقوَّ
يتها يف اليابان وخارجها. وأصبحت طائفُة »أوم شينريكيو« يف  لتجنُّب هذه املخاطر، فأُجريت إصالحاٌت للقوانني املتعلِّقة باألديان؛ لتقييد حرِّ

فرنسا منوذًجا للطائفة اخلِطرة التي تُفضي إلى االنحراف الطائفي. 

 محاضرة فرنسية في األنثروبولوجيا االجتماعية، مركز دراسة األديان، جامعة غاستون بيرغر بالسنغال.
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اليابان واإلرهاب
هَجماتها  يف  الياباَن  اإلسالمية  واجلماعات  التنظيمات  تستهدف  لم 
اليابانية  اخلارجية  ِوزارةُ  ل  ولم تسجِّ التخريبية؛  ونشاطاتها  اإلرهابية 
إلى  الذين ذهبوا  اليابانيني  قليلة من  2014م سوى حاالٍت  حتى سنة 
م  تقدِّ اليابان  فإن  الدولة اإلسالمية،  تنظيم  للقتال يف صفوف  سوريا 
العنيف، وقد  للبلدان املشاركة يف مكافحة التطرف  دعًما مالّيًا كبيًرا 
وكذلك  2015م.  سنة  اليابانيتني  للرهينتني  داعش  إعداُم  ذلك  ز  عزَّ
اجتهدت الياباُن يف مكافحة العنف داخلّيًا، فحكمت على عناصر أوم 
ذ  شينريكيو الثالثة عشر املتورِّطني يف الهجوم اإلرهابي باإلعدام، ونُفِّ

احلكم سنة 2018م.

دوافع العنف
ا  إن فهم دوافع العنف الذي ارتكبته طائفة »أوم شينريكيو« ضروريٌّ جّدً
يف تفسير الظاهرة، ونستطيع أن نستخلَصها من تعريف التطرف عند 
»فرهاد خسروخاور« الذي يرى أن التطرَف عملية قد تكون تدريجيَّة 
رة وفردية وجماعية، تتعلَّق بتبنِّي نوع عنيف من األفعال، يرتبط  ومتطوِّ
ارتباًطا مباشًرا بعقيدة متطرفة ذات محتوى سياسي أو اجتماعي أو 
أو  االجتماعي  أو  السياسي  املستوى  القائم على  النظاَم  ى  يتحدَّ ديني 
الثقايف. ويرى توسيغ سيلفي وإفراك كرمي أن األصولية الدينية عموًما 
العقائدية  واألصولية  اخلالصة،  الطقوسية  األصولية  قسمني:  على 
البحتة، مع ارتباط إحداهما باألخرى. وقد التقت األصوليُة الطقوسية 
لت منذ سنة 1989م يف  التي تتبنَّاها طائفة أوم منذ بداياتها بعقيدة توغَّ

التطرف تدريجّيًا حتى تبنَّى أتباُعها العنف.
إلى  أدَّت  التي  املراحل  فإن  للجماعة  الداخلية  للتطوُّرات  وَوفًقا   
حركة  من  تشهده  وما  البالد  بظروف  متأثرًة  كانت  اليابان  يف  العنف 
منوٍّ اقتصادي كبيرة، يف ظلِّ اضطراب سياسي وإحباط شعبي بسبب 
وظهور  املجتمع،  االستهالكية يف  الثقافة  وانتشار  السياسية،  األحوال 
النجاح  إلى  ة  امللحَّ واحلاجة  بالَوحدة،  مرتبطة  مَرضية   متالزمات 
األكادميي، ونشأة ديانات جديدة يابانية متأثرة بالبوذية والشنتو تتمتَّع 
اجتذبت  الدياناُت  تلك  1947م.  سنة  منذ  الدولُة  كَفلتها  دينية  بحرية 
العليا  الطبقات  يجني من  املفقودة، كاخلرِّ القيم  الباحثني عن  الشباَب 
ة. وال تكفي العقيدةُ لتفسير حقيقة االنتقال  الذين يشغلون مناصَب مهمَّ
أثٌر  املعاصر  العالم  مع  والتفاعل  الروحية  للممارسة  بل  العنف؛  إلى 
كبير يف ذلك، فالتطرُف الطقوسي املرتبط بعقيدة متغيِّرة أوجد مزيًجا 

فريًدا دفع بالطائفة إلى تبنِّي العنف منهًجا وسبياًل.

ر النشأة والتطوُّ
ُص يف الوخز باإلبر الصينية يف طوكيو  افتتح »أساهارا شوكو« املتخصِّ
سنة 1984م مركًزا لليوغا حتوَّل سنة 1986م إلى مركز جلماعته التي 
أطلق عليها اسم العقيدة التي تبنَّاها ورفع لواءها وهي »أوم شينريكيو« 
10% من  ُزهاء  بلغ عدُد معتنقيها  اليابان  باتت ديانًة جديدة يف  التي 

ان. وتعدُّ عقيدة أوم إحدى التعبيرات املعاصرة للبوذية والشينتو  السكَّ
ف  التقشُّ ممارسات  على  مبنية  وهي  هناك،  الشعبية  والديانات 
نبذ  بواسطة  التنوير  وتعاليم  )جيداتسو(،  ر  التحرُّ لتحقيق  الصارمة 
العالم. واملقصوُد باالسم »أوم شينريكيو« أوم: رمٌز من رموز الهندوسية 

سة، وشينريكيو: احلقيقة املطلقة.  املقدَّ

ل اإلمياَن االستبصاري الذاتي، فإن  وإذا كانت الدياناُت اجلديدة تفضِّ
واالهتمام  العناية  إلى  بالدعوة  أصولّيًا  إمياًنا  جتعله  شينريكيو  أوم 
الذاتي.  الضمير  على  باالنكفاء  والروح  للجسد  الداخلي  بالتحوُّل 
وتصنَّف طائفة أوم حالًة نادرًة يف الديانات اجلديدة يف اليابان نظًرا 

لتبنِّيها أعمال العنف.

ويف سنة 1985م أعطت اجلماعُة نفسها موقًعا رمزّيًا مؤثًرا، وتطلَّعت 
إليها  سيأوي  التي  شامباال«  »مملكة  باسم  مثالي  مجتمع  إنشاء  إلى 
الباطنية،  البوذية  إلى  املفهوُم  ويعود هذا  قًوى روحية.  يكتسب  َمن  كلُّ 
هذه  يف  التطرَف  ز  يعزِّ مما  قدمية،  لنبوءة  َوفًقا  نهائية  بحرب  ويُنِذر 
العقيدة. وكذلك فَسحت دروس اليوغا املجاَل للمطالبة بشخصية دينية 
تدعو لعقيدة الساتوري القائمة على البوذية القدمية، وهي سلسلٌة من 
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املمارسات الرهبانية الصارمة. وإضافًة إلى مفهوم خالص الفرد، تدعو 
عقيدةُ األوم إلى خالص البشرية الذي يهدُف إلى بناء مجتمع مثالي َوفًقا 

صة ألكثر األشخاص التزاًما روحّيًا. خلطة اخلالص املخصَّ

يف سنة 1988م طوَّر أساهارا رؤيًة تشاؤمية عن نهاية العالم، حوَّل بها 
املشروَع املجتمعي ملنع حدوث هرمجدون إلى فكرة إنقاذ الناجني )يُطلق 
لفظ هرمجدون على املعركة الفاصلة والنهائية بني قوى اخلير والشر 
ع انهياَر االحتاد  التي تؤذن بنهاية العالم، عند أتباع بعض الديانات(، وتوقَّ
السوفيتي، ودماَر الصني بني عامي 2004-2005م، وأن رئيس الواليات 
املتحدة املنتَخب سنة 1995م وأمني احلزب السوفيتي سيقودان العالم 
مار، وسيحكم ِعرق »السوبرمان«  إلى هرمجدون، وستنجو أوروبا من الدَّ
ان العالم لن يكونوا  عه أن ربع سكَّ العالَم بعد ذلك. ويزداد تشاؤًما يف توقُّ
قادرين على البقاء أحياًء، حتى وإن كانت أوم تعمُل على إعداد الكثير من 

ر )جيداتسو(. الناس ليصلوا إلى حتقيق التحرُّ

األزمة واالنعزال
لت  ساءت َعالقُة طائفة أوم شينريكيو مع املجتمع يف سنة 1989م، فتحوَّ
الطائفُة إلى مجموعة دينية مغلقة، تتكوَّن من 380 عضًوا يعيشون يف 
إثر  مجتمع مغلق، و40 ألف عضو عادي. ثم تفاقَمت الصعوباُت يف 
مدينة  يف  رسمّيًا  ديًنا  بأوم  القانوني  االعتراف  على  احلصول  عدم 
احملامي  أوم  وتتَّهم  العنف.  أعمال  من  سلسلًة  أطلق  مما  طوكيو، 
إثر  منه  باالنتقام  متهمًة  جعلها  النية جتاهها مما  بسوء  »ساكاموتو« 

مقتله مع زوجته وطفله.

 35 م  وقدَّ شينريتو،  السياسيَّ  حزبه  1990م  سنة  أساهارا  س  أسَّ ثم 
باء  ولكنه  للخالص،  ُخطته  إلجناز  البرملانية  االنتخابات  إلى  ًحا  مرشَّ
»أوسنت«  املذنَّب  موضوع  لشرح  م  املنظَّ عه  جتمُّ جناح  وكان  باإلخفاق. 
أثار غضَب  إقامته، مما  إلى توسيع مقرِّ  له  دافًعا  العالم،  د  يهدِّ الذي 
لت هذه األحداُث يف حتويل الطائفة إلى جماعة دينية  القرويني. وعجَّ

مغلقة تفقد ثقَة املجتمع، وتتَّخذ املوقَف الدفاعي عن نفسها دائًما.

العنف يف املجتمعات  إلى  يؤدِّي بالضرورة  إن انغالق جماعة دينية ال 
أوم  طائفة  لكنَّ  اجلماعات.  فيها هذه  تكثُر  التي  املعاصرة  الصناعية 
متيَّزت بتطوُّر مبدأ االنطوائية لديها؛ إذ اعتقدت أن املجتمع يقع حتت 
واعتقدت  أوم.  طائفة  باستهداف  أتباعه  يأمر  الذي  الشيطان  تأثير 
وأيَّدت  محالة،  ال  واقعٌة  هرمجدون  معركة  بأن  أيًضا  جازًما  اعتقاًدا 
الطائرة  واألجسام  وُمذنَّب هالي،  األوسط،  الشرق  باألوضاع يف  ذلك 
املجهولة، وحتوُّل االحتاد السوفيتي إلى الدميقراطية! ودفعتها عقيدتها 
البقاء  على  منصّبًا  اهتمامها  كلُّ  وأصبح  نووي،  ملجأ  بناء  إلى  تلك 
اجلسدي بأيِّ وسيلة؛ فالعالُم اخلارجي مرفوض، ويُنَظر إليه على أنه 
عدوٌّ متربِّص. ومن هنا تصارُع أوم يف معركة جسدية يزيد فيها مفهوُم 

البقاء بالقتال من تطرفها وانطوائها.
واحتجاز  أوم عملياِت خطف وجتنيد عنيفة،  ذت  نفَّ 1994م  ويف سنة 
هذا  لت  حوَّ أن  تلبث  لم  ثم  الطائفة،  مغادرة  يف  الراغبني  ألتباعها 
النهائية،  احلرب  بعقيدة  مشبعًة  أضحت  عندما  اخلارج  إلى  العنَف 
ارين يف قرية  وأعلنت جاهزيتها للقتال. وقامت بتدبير هجوم بغاز السَّ
ماتسوموتو استهدف قضاًة متورِّطني يف قضية تتعلَّق بحقوق عقارية، 

ويف العام الالحق أُثيرت قضية أوم. 
يجي اجلامعات رفيعي املستوى الذين  وقد كان بإمكان أتباعها من خرِّ
تقلُّ أعمارهم عن 40 عاًما، ومن النَُّخب التي تتمتَّع مبقدار كبير من 
العقالنية واالستقاللية، مواجهُة التصعيد يف تبنِّي العنف. ولكن جماعة 
على  تقوم  ال  والتابع  القائد  بني  فالَعالقة  املعلِّم؛  عبادة  يف  َغلَت  أوم 
من  مباشرة  َعالقًة  يُنشئ  مادِّي  تفاعل  على  ولكن  البشري،  التواصل 
االحتاد والهيمنة، ومن ذلك ُشرب األتباع املاَء املـُغلى بَشعر أساهارا من 

ته. أجل االندماج بقوَّ
وينشط أعضاءُ الطائفة يف الترويج لتأثير قائدها، ويشاركون يف نشر 
فرضيَة  يستبعد  األمر  وهذا  اخلاص،  خالصهم  عن  بحًثا  عقيدتها 
تؤدِّي  التي  املتطرفة  األتباع األفكاَر  لتبنِّي  الذهني« تفسيًرا  »التالعب 

إلى العنف. 
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 صمود
المجتمع المدني في ِبنين 

ف العنيف في كفاح التطرُّ

مسجد يف بورتو نوفو ، بنني
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ت
ُّ
دية والتشت التعدُّ

مات غير حكومية، وهيئات  يتألف من جمعيات ومنظَّ يف،  الطَّ ِبنني كألوان  املدني يف  املجتمع 
وُرعاة  ونسائية،  شبابية  عات  وجتمُّ محلِّية،  ومشيخات  ِمَهنية،  ومنظمات  وشبكات  استشارية، 
كلِّ  يف  بجانبهم  املدني  املجتمع  وقوف  إلى  ة  ُملحَّ بحاجة  واملواطنون  آخرين.  تنمية  ووسطاء 
امليادين التي تهملها الدولة. وعلى الرغم من اجلهود الكبيرة املبذولة يف الترتيب والتنسيق، فإن 
هها غالًبا  هذه املنظماِت واجلهات املدنيَة ال تزال مشتَّتًة ومتنافرة وضعيفة التنظيم، ويتأثَّر توجُّ
من  للكثير  ِسمًة  االنتهازية  يجعل  التنموية، مما  املساعدات  من  املوارد  إلى حتصيل  بحاجتها 
مؤسسات املجتمع املدني، مع ِفقدان الُهويَّة احلقيقية، والتكيُّف املستمر مع اهتمامات اجلهات 

املانحة ورؤاها.
ةُ اجتاهات: َعلماني وطائفي وِعرقي وتقليدي، واملؤسسات الَعلمانية  ويتجلَّى يف املجتمع املدني عدَّ
غالًبا ما تكون أفضَل من سواها، لكنَّ وجودها املباِشر يف مجال منع التطرُّف العنيف أقلُّ من 
احتياجات  تلبِّي  التي  الشاملة  احلوكمة  أكبر يف حتسني  نحو  على  تُسهم  فهي  غالًبا،  غيرها 
اخِلْدمات  تقدمي  وتشارك يف  املجتمع،  يف  األكثر ضعًفا  الفئاِت  سيَّما  وال  املختلفة،  الطبقات 
ة عالية اجلودة. فَعالقتها غيُر مباشرة مع سياسة منع التطرُّف العنيف، وتُسهم يف مرحلة  العامَّ
رة يف احلدِّ من اإلحباطات املرتبطة باحلكم غير الرشيد الذي يَُعدُّ أحَد املصادر الرئيسة  مبكِّ
للتطرُّف. وال بدَّ لهذه املؤسسات من رفع كفاءتها وحتسني قُدراتها للصمود يف مواجهة اإلرهاب 

ص على نحو يكون أدقَّ وأوسَع يف سياسة منع التطرُّف العنيف. باملهنية والتخصُّ

مات اإلسالمية 
َّ
المنظ

نات املجتمع املدني األساسية،  اجلمعياُت واملنظمات غير احلكومية والرعاة اإلسالميُّون من مكوِّ
اإلنساني؛  العمل  يف  الرئيُس  ونشاطها  العنيف،  التطرُّف  منع  سياسة  يف  مباشر  إسهاٌم  ولها 
بجمع التبرُّعات على اختالف أنواعها، والرعاية الصحية، وتقدمي املساعدات لضحايا الكوارث 
مون  وينظِّ اخُلَطب،  أيًضا  أعضاؤها  م  ويقدِّ االجتماعية.  التحتية  البنية  وتشييد  الطبيعية، 
كالفقراء  املجتمع؛  يف  الضعيفة  للفئات  التوعية  وجلَسات  التثقيفية،  واحلوارات  احملاضرات 

والشباب والنساء واأليتام؛ لتحصينهم من الغلوِّ والتطرُّف.
وترتبط هذه املؤسساُت الدينية بشبكات َدولية متصلة بدول شمال إفريقيا، وغيرها، مثل: ليبيا 
واملغرب ومصر واجلزائر والكويت وقطر واململكة العربية السعودية وسوريا وتركيا واإلمارات 
للمساعدات  كبيرة  ماليٍة  مبالَغ  على  احلصول  من  االرتباُط  هذا  نهم  وميكِّ املتحدة.  العربية 
ب الذين يلتحقون باملدارس القرآنية واملؤسسات  اإلنسانية، أو للِمنَح الدراسية للشباب والطالَّ
ملنسوبيهم؛  الشخصية  االحتياجات  لتلبية  املوارد  تلك  بعُض  وتُستخَدم  املختلفة،  التعليمية 

فة يف استقطابهم وجتنيدهم.   حلمايتهم من إغراءات اجلماعات املتطرِّ

  د. عزيز موسي

ز هذا الواقَع موقُع  ام غرب إفريقيا، وعائًقا حقيقّيًا للتنمية. ويعزِّ أصبح تصاعُد التطرُّف العنيف مصدَر قلق كبير حلكَّ
دولة ِبنني احملاطة بثالثة بلدان ما تزال تدفع ثمًنا باهًظا لإلرهاب، وتعاني أخطاَره وآثاره. ومع صعوبة األخذ باخِليار 
ان البلد ومنظماتهم املختلفة يف  العسكري، وتنفيذه على نطاق واسع، تهتمُّ ِبنني مبراجعة سياستها األمنية جتاه سكَّ
سياق وضع ُخطط منع التطرُّف العنيف. وال تخفى أهميُة املجتمع املدني وعظيُم أثره يف تنفيذ هذه اخلطط، لكن 
: هل ميلك هذا املجتمُع املدني الشرعيَة والقدرة على ضمان املرونة والصمود يف مواجهة التطرُّف العنيف؟ السؤال امللحَّ

  أستاذ اإلنتربولوجيا بجامعة براكو.

61

20
20

بر 
فم

نو
 - 

س
ام

لخ
د ا

عد
ال



شبهات  حول  املتعلِّقة  الشكوك  بعُض  وتُثار 
فساد؛ بسبب مستوى املعيشة املرتفع ملسؤولي 
هذه املؤسسات، يف بيئة يسوُدها الفقر املـُدِقع، 
املالية  املعلومات  معاجلة  َوحدةُ  بهم  فتتعقَّ
غسل  محاربة  يف  الدولة  أداةُ  وهي  الوطنية، 
الضخَّ  أن  ويبدو  اإلرهاب.  ومتويل  األموال 
املالي الذي يقومون به داخل مجتمعاتهم هو 
أداةٌ للتأثير الفكري واملنهجي لتجنيد الشباب 

العاطل من العمل، واليائس احملبَط، والساخط 
ام واملسؤولني؛ بسبب األوضاع غير  على احلكَّ
ة وسوء األحوال. فهم يدعون إلى فهم  املستقرَّ
متشدد للدين، يكون أحياًنا أكثر َضراوًة وُعنًفا 
املقابل  يف  نشاطهم  لكن  الدولة،  مواجهة  يف 
فيها  ينشطون  التي  املجتمعات  بدعم  يحظى 
ونها باملساعدات واملال، وقد يُسهم ذلك  وميدُّ
الشباب،  لدى  والتطرُّف  ب  التعصُّ تطوير  يف 

املدني  املجتمع  إلى  يُنظر  قد  السبب  ولهذا 
من  وبالرغم  ك،  والشَّ يبة  بالرِّ اإلسالمي 
إسهامه يف الصمود ملواجهة التطرُّف العنيف 
والتفسيرات  واضحة،  غير  األمر  حقيقَة  إن 

دةٌ متضاربة. متعدِّ

الوجهاء المحليون والشرعية
الدينيني  القادةَ  احمللِّيني  الوجهاء  جبهة  تضمُّ 
التقليدية،  املشيخات  وأعضاء  واحلكماء 
بني  واحلوار  التعليم  يف  بعُضهم  ويشارك 
آخرون  ويشفع  والتدريب،  والوعظ  األديان 
املجتمعية،  األَزمات  أو  النزاعات  حلِّ  يف 
أحياًنا  وميارسون  منعها،  يف  اجلهد  ويبذلون 
الَعالقات  لتنظيم  التقليدية  األعمال  بعَض 
املجتمع  صمود  وحتقيق  االجتماعية، 
والقرابني،  والتضحيات  كالصلوات  ومتاُسكه؛ 
السيِّئة،  األقدار  لَدْرء  التعاويذ  وطقوس 
ألراضيهم  اخلير  جللب  بالبركات  ل  والتوسُّ
ألنهم  جهوُدهم  تُخِفق  ما  وغالًبا  ومواطنيهم. 
يف كثير من األحيان يكونون أبطاَل النزاعات 
اإلمامة،  أو  احمللِّية  املشيخة  بخالفة  املتعلِّقة 
السياسيني  ِقبَل  من  أيًضا  والستغاللهم 
للمشاركة يف أالعيَب سياسيٍة تفسد حيادهم، 
املرونة  حتقيق  يف  إسهاماتهم  وتعرِّض 

املجتمعية املنشودة للخطر.

ادين أزمة الصيَّ
ا  مهّمً إسهاًما  التقليديون  الصيَّادون  يُسهم 
ويؤدُّون  البالد،  يف  األمن  نظام  يف  وظاهًرا 
ون  عماًل مزدِوًجا يف املراقبة واألمن، ويستمدُّ
البراري  موارد  من  عيشهم  وسائل  معظَم 
والغابات احمليطة التي يعرفونها حقَّ املعرفة. 
منهم  املتعلِّم  الشباب  بعُض  ل  حتوَّ وقد 
إلى  اآلخر  وبعُضهم  غابات،  مرشدي  إلى 
أصبحت  التي  الطرق  على  أمنيِّني  مساعدين 
رة، ويشاركون يف  مسرًحا لعمليات سطٍو متكرِّ
مكافحة الصيد اجلائر والسرقة. ولكن يعاني 
معظُمهم اليوم إحباًطا مضاعًفا بسبب حظر 
الصيد يف احلدائق والغابات، ثم بسبب عملية 
استعاَضت  التي  اجلمهورية  الشرطة  إصالح 
السريعة،  الطرق  على  شرطة  بضبَّاط  عنهم 
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فالعمل يف  مهم،  مالي  مورٍد  مما حرمهم من 
هذه األماكن يَِدرُّ عليهم من سخاء مستخدمي 
رق بعَض الهبات النقدية تقديًرا جلهودهم.  الطُّ
ح  وهم يعيشون اليوَم يف فقٍر وَجهد، ومن املرجَّ
اب،  جذَّ إغراء  أيَّ  متقبِّلني  ذلك  يجعلهم  أن 
أو  قانونيني،  فيصبحوا بسهولة صيَّادين غيَر 

مرشدين لإلرهابيني يف البراري والغابات.

ة اإلذاعة أهميَّ
ن  اإلذاعة يف ِبنني من أهمِّ وسائل التعبير، ومتكِّ
يف  األفكار  وتبادل  آرائهم،  إبداء  من  الناَس 
ة، وتُبَثُّ  احلوارات املفتوحة، واملناقشات العامَّ

فيها رسائُل التعليم والتوعية للجماهير، وتُنَشر 
اخُلَطب، وتُذاع برامج احلوار بني األديان. وهي 
مسارات  تنظيم  يف  تتمثَّل  صعبة  ًة  مهمَّ تؤدِّي 
عدَم  يضمن  مبا  املختلفة،  الدينية  هات  التوجُّ
التصادم أو إثارة النزاعات أو إحداث أثٍر سلبي 
املذاهب  اختالف  بسبب  املجتمعية  البنية  يف 
هذه  تُستغلُّ  وأحياًنا  األديان.  أو  العقائد  أو 
ات  الوسائُط ألهداف طائفية، وحُتوَّل إلى ِمنصَّ
للخطابات املناهضة للدولة، ومن ثَمَّ تتحوَّل من 

أداة للصمود إلى أداة لنشر العنف وممارسته.
د  وعموًما يتَّسم املجتمع املدني يف ِبنني بالتعدُّ
مرونة  ولضمان  واالنتهازية.  الشديد  والتلوُّن 

الفئات االجتماعية املختلفة وصمودها، يحتاج 
ص  هذا املجتمُع إلى مزيٍد من املهنية والتخصُّ
واالهتمام بالقضايا األمنية احلالية. ويبدو أن 
بعض الفاعلني املؤثِّرين املدنيني الذين لديهم 
القُدرات الالزمة لإلسهام يف حتقيق الصمود 
اجلهات  ِقبَل  من  السلبيَّ  التصنيف  يعانون 
مواجهة  يف  شرعيَّتُهم  فتتناقص  الرسمية، 
الدولة. ولكن ال يزال املجتمُع املدني يف ِبنني 
زناه،  قادًرا على التكيُّف مع بيئته، فإذا ما عزَّ
الصمود  يات  حتدِّ على  قادًرا  سيكون  فإنه 
ة  بقوَّ العنيف  والتطرف  اإلرهاب  مواجهة  يف 

وحزم. 
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منذ أعلنت منظمُة الصحة العاملية يف مارس 2020م أن فيروس كورونا املستجدَّ »كوفيد 19« بات جائحًة عاملية، زاد احلذُر 
أكثر  معلومات  على  للحصول  اإللكترونية  الشبكات  استخدام  إلى  كثيرون  فعَمد  احتوائه،  على  واحلرُص  املرض  انتشار  من 
إقامة  اإللكترونية مثل  األنشطُة  التواصل االجتماعي. وصارت  الرسائل على مواقع  وانشغل آخرون مبشاركة  عن اجلائحة، 
رة، عادًة جديدة، وال سيَّما يف مرحلة احَلْجر التي فرضتها  اجتماعات عبر اإلنترنت أو التعلُّم من بُعد، أو مشاركة املقاطع املصوَّ

كثيٌر من الدول.

64

  سني ذو الهدى

  أستاذ مساعد بكلية أحمد إبراهيم للحقوق – الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

وانتشــــــار الهَجـــــمـــــات 
ـــيبرانية اإلرهابيـــة السِّ

كــورونا
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يبراني أمن الفضاء السِّ
مع تفاُقم اخلوف والقلق االجتماعي من اجلائحة، ومن إجراءات احَلْجر 
فات خِطرة غير منطقية،  الصارمة، بات هذا الهلُع سبًبا يف ظهور تصرُّ
مئاُت  اضُطرَّ  فقد  يبراني.  السِّ الفضاء  أمن  على  أيًضا  هذا  وينطبق 
املاليني من األشخاص إلى العمل أو الدراسة من املنازل، وبذلك أصبح 
السيبراني مساحًة مغرية للقراصنة واإلرهابيني السيبرانيني  الفضاءُ 

ليعيثوا يف األرض فساًدا.  
هذا ما تؤكِّده األخباُر والتقارير التي تفيد بظهور كثير من املمارسات 
املسيئة، والهَجمات اإللكترونية يف الفضاء السيبراني يف أثناء اجلائحة. 
وأشارت منظمُة الصحة العاملية يف أبريل املاضي إلى أن عدد الهَجمات 
ولية قد ارتفع إلى خمسة أضعاف.  السيبرانية املستهِدفة للهيئات الدَّ
وجتاوزت نسبُة التهديدات السيبرانية يف ماليزيا 80%، ووصل عدُد 
يناير  من  هجوًما  مليون   88 إلى  إندونيسيا  يف  السيبرانية  الهَجمات 
األمنية  الهَجمات  عدد  بارتفاع  الهند  حت  وصرَّ 2020م.  أبريل  إلى 
يف  احلكومية  للهيئات  املستهِدفة  الدول  من  املدعومة  السيبرانية 
ة. كل ذلك يؤكِّد أن أزمة كورونا سبٌب رئيس يف انتشار  أثناء هذه املدَّ

الهَجمات السيبرانية.

اكتشاف مواطن الضعف
تؤثِّر  التي  السيبرانية  الهَجمات  يف  الكبير  االرتفاع  إلى  النظُر  ميكن 
يف املنظمات واألفراد على حدٍّ سواء أنه إنذاٌر باخلطر جتاه العاملني 
يف مكافحة اإلرهاب. فهذا االرتفاُع يدلُّ على مواطن ضعف يف البنية 
)مثل  للدولة  ة  اخلاصَّ أو  ة  العامَّ بالشؤون  املتصلة  للمعلومات  التحتية 
اإلرهابية لشنِّ  املنظمات  التي تستغلُّها  الضخمة(  والبيانات  اإلنترنت 

ولي  هَجماتها السيبرانية. ويؤكِّد الدكتور أليكس شميد من املركز الدَّ
يف  اإلرهابية  املنظمات  منوَّ  أن  الهاي  يف   )ICCT( اإلرهاب  ملكافحة 
الوقت احلاضر يُعزى إلى كثير من العوامل، ومنها اآلثاُر الناجتة عن 
اخلارجية  املصرفية  واخِلْدمات  املالية،  األسواق  حترير  مثل  العوملة، 

واإللكترونية، واستغالل شبكات اإلنترنت يف أغراض مسيئة.

السيبرانية  اإلجرامية  واجلماعات  اإلرهابية  املنظماُت  كانت  ولطاملا 
د استغالَل مواطن اخللل أو الضعف يف أنظمة احلوكمة، وهذا  تتقصَّ
للجماعات  تسمَح  لن  بأنها  التصريح  إلى  األمريكية  دفع احلكومَة  ما 
د  اإلجرامية باستغالل هذه اجلائحة لتهديد حياة األمريكيني. ومن املؤكَّ
الناجتة  الضغوط  من  االستفادة  على  يحِرصون  اإلرهابيني  هؤالء  أن 
سات الدولة؛ الستغالل الفَجوات  عن اجلائحة الواقعة على كاهل مؤسَّ
السيبراني،  للفضاء  التحتية  البنيُة  لها  تتعرَّض  التي  الناشئة  األمنية 

لتحقيق مصاحلهم وأهدافهم التخريبية واإلرهابية.

يبراني استغالل الفضاء السِّ
أسباٌب  وهناك  الوسائل،  بشتَّى  اإلنترنت  شبكات  اإلرهابيون  يستغلُّ 
رئيسة لزيادة استغالل اإلرهابيني الفضاَء السيبراني يف أثناء جائحة 

ها: ل هذا االستغالل، ومن أهمِّ كورونا، نظًرا لتواُفر العوامل التي تسهِّ

أواًل: عَطش الناس إلى املعلومات؛ إذ يحِرُص كثيٌر منهم على حتصيل 
مزيد من املعلومات عن اجلائحة.

اجلوائح؛  أثناء  يف  يتغيَّر  اإلنترنت  مع  التعامل  يف  األفراد  سلوك  إن 
ونشرها،  املعلومات  على  احلصول  على  حرًصا  أكثَر  يصبحون  ألنهم 
ويكونون أكثَر قابلية للنقر على أيِّ روابَط أو مصادَر يف الويب. والواقع 
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أن املجرمني واإلرهابيني السيبرانيني يتكيَّفون مع هذا السلوك الطارئ 
الروابط  البرامج اخلبيثة؛ باستغالل  الُفَرص لنشر  بسرعة، وينتهزون 

صة، أو الرسائل اإللكترونية املزيَّفة، أو الرسائل املضلِّلة.  غير املرخَّ
ثانًيا: العمل من بُعد )يف املنازل( يُتيح للمجرمني السيبرانيني استغالَل 

أنظمة احلواسيب غير احملميَّة.
قد  الذاتي  والعزل  واحلظر  اجلديدة  االجتماعي  التباُعد  قوانني  إن 
أرغَمت مالينَي األشخاص على العمل والدراسة من منازلهم، باستخدام 
الفنية، مقارنًة  الناحية  أقل دعًما من  بيئة  أقل حمايًة، ويف  حواسيَب 

م قبل اجلائحة.  مبرافق العمل املثالية املتوافرة، والدعم الفنِّي املقدَّ
ة احلجر، وال سيَّما التطبيقات  ثالًثا: استخدام تطبيقات خارجية يف مدَّ

صة.  غير املرخَّ
ات إلكترونية خارجية مثل مواقع التواصل  إن االستخدام الزائَد ملنصَّ
حابية  السَّ واخِلْدمات  اإللكترونية،  االجتماعات  ات  ومنصَّ االجتماعي، 
التي ال جتُد احلمايَة الكافية، أو التي تكون خارَج نطاق سيطرة صاحب 
اسة، ويتسبَّب  العمل، يؤدِّي إلى مواجهة كثير من املخاطر األمنية احلسَّ

يف كثير من املشكالت األمنية األخرى.

جائحة كورونا واإلرهاب
املجاَل  كورونا  جائحة  تُتيح  هل  الشأن،  هذا  يف  ة  امللحَّ األسئلة  من 
النظُر  ينبغي  السؤال  اإلرهابية؟ ولإلجابة عن هذا  الهَجمات  النتشار 

ة أمور: يف عدَّ
1( يحِرُص اإلرهابيون دائًما على استغالل مواطن الضعف يف الفضاء 
ة احَلْجر إلى  السيبراني. وقد أدَّت العاداُت اجلديدة التي ظهرت يف مدَّ
إقبال كثيرين على الفضاء السيبراني، ومن ثمَّ بات من السهل إخفاء 
ُهويَّة اإلرهابيني، أو بعض األنشطة اإلرهابية يف الفضاء السيبراني، 

نظًرا للزيادة الكبيرة يف االعتماد على شبكات اإلنترنت. 
رات لتراجع نشاط اإلرهاب السيبراني يف أثناء  2( ليس ثمَة أيُّ مؤشِّ
رون كلَّ  ة تقاريَر إلى أن اإلرهابيني بدؤوا يسخِّ اجلائحة، وأشارت عدَّ

ما لديهم لالستفادة بأقصى درجة ممكنة من هذه األزمة الوبائية، وذكر 
رئيُس قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف أوائل يونيو 2020م 
دة يف منطقة  يات األمنية املعقَّ أن جائحة كورونا تفرض كثيًرا من التحدِّ
وسعها  يف  ما  كل  تبذل  اإلرهابيَة  اجلماعات  ألن  وإفريقيا؛  الساحل 
ولية.  والدَّ الوطنية  القوى  على  هَجمات  بشنِّ  اجلائحة  من  لالستفادة 
ة التي تفرضها  ة مصادَر إلى أن اإلرهابيني يستفيدون من املشقَّ وتشير عدَّ

اجلائحُة؛ لتقويض سلطات الدولة وزعزعة استقرار احلكومات.
احلرجة  التحتية  البنيَة  السيبرانية  الهَجمات  من  كثيٌر  يستهدف   )3
تَُعدُّ  التي  األساسية(،  اخِلْدمات  أو  احليوية  )اخِلْدمات  للمعلومات 
مصدًرا أساسّيًا للحفاظ على الوظائف االجتماعية الضرورية، أو على 
لت  اجلانب الصحي أو االقتصادي أو الرفاهية االجتماعية. وإذا ما ُعطِّ
ة؛ لعدم الُقدرة على حماية هذه  هذه البنيُة فإن ذلك يخلِّف أضراًرا جمَّ

الوظائف واحلفاظ عليها. 

أمثلة من الواقع
من األمثلة على هذه الهَجمات التي تستهدف البنيَة التحتية احلرجة 
للمعلومات، ما حصل يف جمهورية التشيك عندما شنَّت جماعٌة إرهابية 
هجوًما إلكترونّيًا على نظام احلواسيب ألحد املستشفيات اجلامعية يف 
مدينة برنو، ما تسبَّب يف تعطيل أحد أكبر مختبرات فحص فيروس 
نظاَم  استهدف  الذي  الِفدية  برنامج  وتسبَّب  اجلمهورية.  يف  كورونا 
إلينوي  مبقاطعة  تشامبني  مدينة  يف  ة  العامَّ الصحة  إدارة  معلومات 
ة املستخَدم  بالواليات املتحدة، يف التهديد بتعطيل نظام الصحة العامَّ

إلدارة املعلومات املتعلِّقة بجائحة كورونا.  
لهجوم  تعرَّضت  للدولة قد  اململوكة  الطاقة  أن شركة  تايوان  وُذكر يف 
برنامج الِفدية. وذكرت شركُة االتصاالت اليابانية أن بعض املجرمني 
رت بعُض  اخترقوا شبكتها الداخلية وسرقوا بيانات 621 عمياًل. وحذَّ
املصادر من أن البنية التحتية احلرجة ألملانيا معرَّضة خلطر القرصنة 
اإلنترنت  عبر  املستوى  رفيع  اجتماٌع  تعرَّض  إندونيسيا  ويف  الروسية. 
قام  يد مخترق  على  التخريب  إلى  املعلومات  لتقنية  الوطني  للمجلس 

الدولةالِقطاع املستهَدفنوع الهجومالنظام املستهَدف

التشيكِقطاع الصحةاختراقنظام حواسيب املستشفى اجلامعي

ة الواليات املتحدة األمريكيةِقطاع الصحةبرنامج ِفديةنظام معلومات إدارة الصحة العامَّ

تايوانِقطاع الطاقةبرنامج ِفديةنظام حواسيب الطاقة

اليابانِقطاع االتصاالتاختراق البيانات وسرقتهانظام شركة االتصاالت

سشركات املياه والطاقة والكهرباء أملانياِقطاع الكهرباء والطاقةاختراق وجتسُّ

إندونيسياالِقطاع احلكومياختراق وتخريباجتماع حكوميٌّ رفيع املستوى

من أمثلة حوادث الهَجمات السيبرانية

66

ايا
ض
ق



ات غير الالئقة واملسيئة للمشاركني اآلخرين. وقد  الع على امللفَّ باالطِّ
بني  كبيرة  ًة  ضجَّ وأثارت  احلرج،  من  كثير  يف  احلادثُة  هذه  تسبَّبت 
اسة التي نوقشت يف االجتماع إلى  املشاركني، وعرَّضت املعلومات احلسَّ

خطر تسريبها.
للمعلومات  احلرجة  التحتية  البنيَة  أن  احلوادث  هذه  جميُع  وتؤكِّد 
تستهدفها الهَجماُت السيبرانية بإحكام يف أثناء اجلوائح التي ميكن أن 

تكوَن خطوًة أولى لشنِّ املزيد من الهَجمات اإلرهابية.

حوكمة المعلومات
ي فيروس كورونا املستجدِّ أدَّت  إن أبرز عوامل اخلطر الناجتة عن تفشِّ
للهَجمات  جاذبة  بيئًة  م  تقدِّ التي  الضعف  مواطن  من  كثير  نشوء  إلى 
إلى  اإلرهابيَة حتتاج  املنظماِت  أن  ويؤكِّد شميد يف حتليله  اإلرهابية. 
متويل هَجماتها من مختِلف املصادر، وأن ازدحام الفضاء السيبراني من 
شأنه أن يكوَن مصدًرا متويلّيًا ممتاًزا، وفرصة سانحًة لسرقة البيانات، 
واالبتزاز، وإقامة مخططات احتيال إلكترونية، وخرق املرافق املصرفية 

عبر اإلنترنت. 
فضاًل عن ذلك يستغلُّ اإلرهابيون شبكات اإلنترنت للترويج ألهدافهم 
وتعزيز  قلوبهم،  واستمالة  األفراد،  واستقطاب  والسياسية،  الفكرية 

غاياتهم. ولذلك يحِرصون على توسيع شبكاتهم عبر اإلنترنت؛ ملا يف 
انتشار  استغالُل  وميكن  تُسهم يف حتقيق مصاحلهم،  فوائَد  من  ذلك 

وسائل اإلعالم خلدمة هذا الغرض.

وتؤكِّد عمليات شنِّ الهَجمات اإللكترونية على البنية التحتية احلرجة، 
ومواصلة  بأهدافها،  الضرر  إحلاق  على  اجلماعات  هذه  إصرار  قوةَ 
إرهابي  تهديد  إلى  ل  يتحوَّ أن  ميكن  ذلك  وكلُّ  اإلرهابية،  أعمالها 

سيبراني خِطر.

األفراد  على  صعوبات  تفرُض  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  إن 
إلى  ة  التهديدات اإلرهابية، وهناك حاجة ماسَّ تفادي  واحلكومات يف 
لضمان  ة  مستمرَّ جهود  وبذل  املعلومات،  حلوكمة  شامل  إطار  تطوير 
رة  املدمِّ التِبعاُت  ت  أدَّ وقد  ومتانته.  وأمنه  السيبراني  الفضاء  سالمة 
يوجب  ا  ممَّ املستعصية،  التهديدات  هذه  تفاُقم  إلى  كورونا  جلائحة 
اخِلْدمات  أو  للمعلومات  احلرجة  التحتية  البنية  عن  املسؤولني  على 
تدابيرهم  تقوية  ة؛  اخلاصَّ واملنظمات  احلكومية  واجلهات  الضرورية، 
التهديدات  لتفادي  واالستجابة؛  احلماية  وتدابير  والوقائية  األمنية 
اإلرهابية واحلدِّ منها. ويجب أن يستنَد ذلك إلى أساس ثابت حلوكمة 

املعلومات، وأن يكون متوافًقا مع اجلوانب القانونية والتقنية. 
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  د. مصطفى عبد الله

ف مصيدة التطرُّ

ض عنه من عنف، بحجم ما يحُدث  ال ميكن مقارنة التطرف مبا فيه من انحرافات وما يتمخَّ
يف بعض دول غرب إفريقيا، وال سيَّما غانا التي تعد واحدة من أهمها. فقد ُمنيت هذه الدوُل 
ي البَطالة يف صفوفهم، وانتشار الفقر،  مبشكالت كثيرة منها: ارتفاع أعداد الشباب، وتفشِّ
سات الشرطة التي أرهقتها عمليات التسييس يف البالد، فضاًل  وضعف التعليم، وضعف مؤسَّ
َض الشباب للتطرف والتطرف  عن الفضاء السيبراني العشوائي. وكلُّ هذا من شأنه أن يعرِّ

م واالستقرار ما لم تعالج هذه املشكالت. العنيف، مما يفقدها أس وأساس النهضة والتقدُّ

في غانا

 باحث أول في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على عمليات حفظ السالم، غانا.
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األسباب الجذرية للتطرف
تأثرت غانا مثل باقي الدول يف غرب إفريقيا بالتطرف والتطرف العنيف، 
إلى  األول،  املقام  يف  فيها،  العنيف  للتطرف  اجلذرية  األسباُب  وتُعزى 
ي البطالة يف صفوفهم. يقول مولر الباحُث  م أعداد الشباب وتفشِّ تضخُّ
من  العاطلني  الشباب  أعداد  تضخم  "إن  العنيف:  التطرف  مجال  يف 
َي إلى زعزعة استقرار البلدان".  العمل من الناحية النظرية ميكن أن يؤدِّ
ان غانا بلغ 31 مليون نسمة هذا العام  وتشير اإلحصاءاُت إلى أن عدد سكَّ

2020م، وتبلغ نسبُة الشباب الذين هم دون 25 عاًما نحو %57. 

2018م حقائَق عن  ولي عام  الدَّ البنك  تقريُر  السياق كشف  ويف هذا 

البالد، ممن  الشباب يف  48% من  أن نحو  الوظائف يف غانا، مفيًدا 
غياب  أن  يُذكر  وظائف.  لديهم  ليس  عاًما،  و24   15 بني  أعماُرهم 
با وبواكير الشباب،  الوظائف لهذه الفئة من السكان، وهم يف أوائل الصِّ
العجز  وإن  العنيف.  التطرف  هاوية  يف  لالنزالق  ًزا  محفِّ عاماًل  يَُعدُّ 
يف الوظائف يشيُر إلى ضآلة الدخل للشباب، ما يخلُِّف آثاًرا بيِّنة يف 

مستوى الفقر يف البالد.

ومع أن مستويات الفقر انخفَضت يف جميع أنحاء البالد يف الِعقَدين 
يزال  2013م، ال  24.2% عام  إلى  1992م  56.5% عام  املاضيني، من 
ويضرب  الشباب،  فئة  على  توازن  دومنا  بإجحاف  بثقله  يخيِّم  الفقُر 
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املعني برسم خرائط  التقرير  ويُسعف  أكثر من جنوبها.  البالد  شماَل 
الفقر يف غانا عام 2015م املقاطعاِت الشماليَة بالدعم والتحليل لتلبية 
احلاجات األساسية؛ من ذلك على سبيل املثال، بلغت ِنَسب الفقر يف 
ويف   ،%76.9 كبانداي  ويف   ،%74.4 بولي  ويف   ،%84.2 جوجنا  شرق 
الباَب  يفتح  ا  ممَّ وهذا   ،%92.4 ووا  غرب  ويف   ،%68.1 باوكو  غرب 
على مصراعيه لرياح التطرف العنيف التي تُغير على مواطن الضعف 

النسبية شماَل البالد، لينهَش الصراع احملتَمل فئَة الشباب.

سعيَر  يُلهب  آخُر  عامٌل  اإللكتروني  للفضاء  الشباب  استغالل  وإن 
فرًصا  يتيح  اإللكتروني  الفضاء  إن  يُقال:  واحلق  العنيف.  التطرف 
جتارية متنوعة، إال أن الشباب ترنَّحت عقولهم يف متاهة التطرف عبر 
اإلنترنت، وأغوتهم ُمغِريات التجنيد يف املنظمات املتطرفة خارج البالد. 

من ذلك مثاًل: انضمَّ ثالثة أفراد إلى صفوف داعش عام 2015م؛ وهم 
رفيق وشاكيرا محمد ونذير نورتي عليما )خريج جامعة كوامي نكروما 
للعلوم والتقنية(. وكشفت إحدى املقابالت أن خروج هؤالء األفراِد من 
مجتمعاتهم واالنضمام إلى داعش تأثر ببدهان ديالو، الطالب األصولي 
يف جامعة غانا من ليغون، الذي انضمَّ سابًقا إلى داعش يف 2015م. 
األدمغة،  غسل  من  كبير  نصيٌب  املجنَّدين  األفراَد  هؤالء  مسَّ  لقد 
االجتماعي.  التواصل  التطرف، يف شبكات  ة  أرجلهم يف جلَّ وانزلقت 
وتُظهر هذه احلوادُث مستوى ضعف الفضاء السيبراني، ومدى حتوُّل 
سات التعليم العالي إلى أرض ِخصبة حلَمالت التبشير، وجتنيد  مؤسَّ
الشباب األبرياء، والزجِّ بهم يف شبكات متطرفة وإرهابية خارج البالد.

مظاهر التطرف العنيف 
مليون   31 بنحو  انها  سكَّ عدُد  ر  ويقدَّ الِعرقية،  دية  بالتعدُّ غانا  تتمتع 
ما  املسيحية  الطائفُة  تبلغ  2010م،  عام  تقديرات  وبحَسب  نسمة. 
نسبته 71.2%، واملسلمون 17.6%، ومعتنقو الديانات التقليدية %5.2، 
التعايُش  ويسود   .%5.2 وامللحدون   ،%0.8 األخرى  الديانات  ومعتنقو 
هذا  يشوُب  وقد  املختلفة،  الديانات  أتباع  أوساط  عموًما يف  لمي  السِّ
املضايقات  عن  فضاًل  عَرًضا،  املتبادلة  االتهامات  كيُل  االنسجاَم 
يف  احلجاب  ارتداء  على  املسلمات  غير  بإجبار  املتعلِّقة  واالعتداءات 
الكنيسة  اس  ُقدَّ حضور  على  املسلمني  وإجبار  اإلسالمية،  املدارس 
والصَخب  الضوضاء  من  والشكاوى  املسيحية،  التبشيرية  املدارس  يف 

الصادر عن أنشطة الطوائف الدينية املختلفة. 
ومن القضايا الرئيسة التي باتت تؤرِّق املجتمَع الغاني يف اآلونة األخيرة 
سات من املستوى الثاني. ونتيجة لذلك، أشعلت  قضيُة احلجاب يف املؤسَّ
وجتمهرت  االحتجاجات،  فتيَل  املسلمات  بالفتيات  التحرُّش  شكاوى 
أكرا،  وهي:  غانا  يف  مدن  ثالث  أكبر  يف  نفسه  الوقت  يف  احلشوُد 
وكوماسي، وتامالي، يف 12 أكتوبر 2019م. وانتهت هذه االحتجاجاُت 
لم، ولم تبلغ  ون إلى السِّ واالتهامات املتبادلة إلى التهدئة، وجنَح احملتجُّ

هذه االحتجاجاُت مبلَغ العنف. 
ومع ذلك، فإن ما كان مصدَر قلق أمني يف املاضي هو تبنِّي وجهات 
ج بني طائفتني من  النظر املتطرفة والهَجمات العنيفة التي بدأت تتأجَّ
املسلمني؛ الطائفة التجانية الصوفية وأهل السنَّة واجلماعة. والسبب 
الرئيُس لهذا النزاع هو االختالُف يف العقيدة ويف تأويل كالم اهلل لدى 

كلِّ جماعة.
احلركة  مثل  السنَّة  أهل  غير  من  دينيًة  جماعات  أيًضا  غانا  وتضمُّ 
محدودة  عات  تصدُّ سوى  تاريخها  يف  يرد  ولم  والشيعة،  األحمدية 
واحلركة  واجلماعة  السنَّة  أهل  حركة  بدأت  العنيف.  التطرف  من 
الستينيات  أواخر  من  بالعنف  احملمومة  بالتعابير  تتراشقان  التجانية 
ة اإلسالم  إلى التسعينيات امليالدية. يف حني إن الدعوة للعودة إلى جادَّ
ت الوضع احلاليَّ للحركة  ا، إال أنها حتدَّ ة جّدً احلنيف احلقِّ كانت مهمَّ
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املمارسة  من  جزًءا  بالتقاليد  أيًضا  اعترافها  مع  الصوفية،  التجانية 
موجات  يف  صَفعات  واجلماعة  السنَّة  أهل  حركة  ت  وتلقَّ اإلسالمية. 
املقاومة؛ نتيجًة للمنهج الذي تبنَّته يف الوعظ واإلرشاد الديني، وأحدثت 
يف  احلربة  رأس  يف  العنُف  كان  املتبادلة  الهَجمات  من  سلسلًة  بذلك 
عدد من املدن والبلدات يف جميع أنحاء البالد مثل كوماسي، وتامالي، 
يف  لت  ُسجِّ املثال:  سبيل  على  وأجورا.  وأسوكور،  وأتيبوبو،  وتيكيمان، 
تامالي سلسلٌة من املواجهات بني أهل السنَّة واجلماعة واحلركة التجانية 
يف األعوام 1969م، و1976م، و1977م، و1997م، و1998م. ومع أن هذه 
املواجهاِت العنيفَة قد تراجعت تراجًعا كبيًرا يف الِعقَدين املاضيني بسبب 
سية، مثل إنشاء حتالف املنظمة اإلسالمية، والتغيُّرات يف  الهياكل املؤسَّ
ر حوادُث العنف بني حني  منهج الوعظ واإلرشاد الديني، ال تزال تتكرَّ

وآخَر عَرًضا يف شمال البالد، وال سيَّما يف تامالي.

في أروقة السياسة واالنتخابات
عليه  ُكتب  ترفع شعاًرا  غانا  السياسية يف  لطة  السُّ التنافس يف  ى  حمَّ
باحلبر األبيض "النجاح أو املوت"، وهو شأٌن سياسي بِخيارين ال ثالَث 
ي البطالة وضعف التعليم يف صفوف الشباب  لهما. ومردُّ ذلك إلى تفشِّ
جتنيدهم،  ُمغِريات  الشباب  عقول  يف  تتغلغل  وبذلك  كبير،  حدٍّ  إلى 
للسياسيني،  شخصيني  أمن  اس  وحرَّ كبلطجية  استخدامهم  وإساءة 
املجموعاُت  هذه  وباتت  االقتراع.  وأيام  االنتخابية  احلَمالت  أثناء  يف 
ات  ات الناتو والقاعدة وشباب قندهار وقوَّ الشبابية )مثل اجلزيرة وقوَّ
اخلوَف يف  وتنشر  الرعب  تبثُّ  أهلية،  مجموعات  بأنها  توَصُف  دلتا( 

قلوب املعارضني السياسيني يف جميع أنحاء البالد. 
يف فبراير من عام 2019م، انتظم حرٌس من الشباب تربطهم َعالقاٌت 
باحلزب الوطني اجلديد احلاكم يف هَجمات ُوِصمت بالعنف، يف أثناء 
انتخابات أياواسو الغربية ووغون. وعلى ِغرار هذا ارتكبت اجلماعاُت 
عنف  أعماَل  املعارض  الدميقراطي  الوطني  باملؤمتر  املرتبطة  األهلية 
وتالنسي  2012م،  وأكواتيا  2010م،  أتيوا  ويف  2009م،  شيريبوني  يف 
والكفاءة  القدرةَ  الشرطة  تُظهر  لم  احلاالت  هذه  معظم  ويف  2016م. 
أنهم ينتمون إلى احلزبني  املهنية العتقال اجلناة ومحاكمتهم، بدعوى 
لطة. ونتيجة لذلك دخل قانوُن احلراسات  السياسيني املشاركني يف السُّ
لة )القانون 999( حيَِّز التنفيذ عام 2019م  األمينة واجلرائم ذات الصِّ
يف  الناخبني  تسجيل  عملية  فإن  ذلك  ومع  التهديد.  هذا  من  للحدِّ 
عنف شديد  أعماُل  شابتها  2020م،  أغسطس  و6  يوليو   2 بني  ة  املدَّ
جسيمة  أضراًرا  أحلق  ما  احلزبني،  كال  من  املشاة  جنود  أيدي  على 
باملمتلكات، وتسبَّب يف حوادث إطالق نار، وقتل أحد املدنيني األبرياء 

يف باندا مبنطقة بونو الشرقية.

االستجابات وردود الفعل 
إن قانون مكافحة اإلرهاب عام 2008م ُوضع ملكافحة اإلرهاب وكشف 
يستبِصر  لم  القانوَن  هذا  أن  إال  غانا،  وقمعها يف  اإلرهابية  األعمال 

، وإدراًكا خلطر التطرف وما  ة للتعامل مع التطرف. ومن ثمَّ طرًقا خاصَّ
ينطوي عليه من تعابيَر تضرب أمن البالد، وافقت وزارةُ األمن القومي 
غانا"  يف  واإلرهاب  العنيف  التطرف  ملنع  الوطني  "اإلطار  وثيقة  على 
لتُظهَر طبيعة التهديد وخفاياه يف البالد. وتتألف هذه الوثيقة من أربعة 

أُسس، هي: املنع، واالستباق، واحلماية، واالستجابة. 
ويهِدُف املنع يف هذا البرنامج إلى معاجلة األسباب اجلذرية للتطرف 
على  املزروعة  األلغام  ر  ويفجِّ والسلوك،  الفكر  خاليا  يسرطن  الذي 
على  القدرة  وبناء  الضعف،  ِنقاط  بتقليل  العنيف؛  التطرف  طريق 
د على رفع مستوى التعليم والوعي بني أطياف املجتمع.  مود، ويشدِّ الصُّ
ر  يف حني تسعى اإلجراءات االستباقية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكِّ
وطنية، ومركز لتقييم مخاطر اإلرهاب؛ الكتشاف التهديدات املتطرفة، 

واحليلولة دون وقوعها يف البالد.
منظمات  إشراك  إلى  احلاجَة  األربعة  بأُسسها  الوثيقُة  هذه  د  وحتدِّ
الدينية  الطوائف  وزعماء  اإلعالم،  ووسائل  احمللِّية،  املدني  املجتمع 

بجميع أطيافها يف هذه اجلهود.
األجهزة  مع  وثيًقا  تعاوًنا  الشرطة  تُبدي  الدولة،  سات  مؤسَّ وضمن 
ات املسلَّحة الغانية، ودائرة الهجرة يف غانا،  األمنية األخرى، مثل القوَّ
وقسم اجلمارك يف هيئة اإليرادات الغانية، ومكتب التحقيقات الوطنية، 
ووحدة  املالية،  االستخبارات  ومركز  اجلنائية،  التحقيقات  وإدارة 
ومع  للحوادث.  واستجابة  وقائية  وسائَل  إلنشاء  املالية؛  االستخبارات 
ذلك فإن هناك َمُعوقات تُرهق مساَر التعاون كاالفتقار إلى االنسجام 
الشخصي،  والغرور  املشتركة،  والتمارين  التدريب  ونقص  التشريعي، 
سي، والسعي وراء املصالح الشخصية والتضحية  والشعور بالتفوُّق املؤسَّ
السالم  مجلُس  يشارك  يات  التحدِّ هذه  ضوء  ويف  الوطنية.  باملصالح 
بناء  يف  إفريقيا،  غرب  شبكة  مثل  املدني  املجتمع  ومنظماُت  الوطني 
السالم، ورصد النزاعات، ونزع فتيل الصراعات، وتشخيص املصادر 

احملتملة للتطرف ومعاجلتها يف البالد.

خاتمة القول
ال يخامر العاقَل البصير أدنى شك يف أن التطرف ومظاهره العنيفة، 
يف  حقيقي  قلق  مصدَر  يزال  ال  السلوك،  عباءات  حتت  ى  تخفَّ مهما 
البالد؛ ملستوى الضعف الذي يُنهك البالَد، ويضرب أُسسها وأركانها. 
سية لكبح التهديد وتقليم  وال ميكن إنكاُر وجود وسائَل تشريعية ومؤسَّ
ملعاجلة  واملنهجية  ة  اجلادَّ اجلهود  من  مزيد  بذُل  يجب  لكن  مخالبه، 
ي ظاهرة  األسباب اجلذرية للتطرف؛ أي الستنباط حلول ملعاجلة تفشِّ
إصالحية  سياسات  ووضع  الشباب،  صفوف  بني  املنتشرة  البطالة 
التي  الفقيرة، وتهدم املمارسات  وتنفيذ خطط عالجية تُسعف األسَر 
بُنيت على عدم املساواة؛ حتقيًقا للعدل. ومع ذلك لن تؤتَي هذه احللُول 
ثمارها إال عندما تنأى املؤسسُة السياسية بنفسها عن عمليات الشرطة 

املهنية يف البالد. 



  أحمد عسكر

استطاعت حركُة »جيش الربِّ للمقاومة« األوغندية َطواَل ثالثة 
أخطر  أحَد  لكونها  وعاملي؛  إقليمي  باهتمام  حتظى  أن  عقود 
التنظيمات اإلرهابية يف إفريقيا، بعد تورُّطها يف كثير من النشاطات 
ومع  واملختَطفني.  واملصابني  القتلى  آالَف  خلَّفت  التي  اإلرهابية 
التغيُّرات التي طرأت عليها يف الِعقد املنصرم التي جتلَّت يف تراُجع 
نشاطها، وانشقاق املزيد من عناصرها، وحتوُّل خططها ووسائلها، 
نات عن مستقبل احلركة يف ِخَضمِّ التطوُّرات  برزت الكثيُر من التكهُّ
واألمريكية  اإلقليمية  ات  القوَّ انسحبت  بعدما  ولية  والدَّ اإلقليمية 
من مواجهتها؛ مما يثير املخاوَف من إعادة احلركة نشاَطها مرًة 
 أخرى، وما يترتَّب على ذلك من تهديٍد لألمن واالستقرار اإلقليمي

يف املنطقة.

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

مستقبل حركة 

جيــش الرب
األوغنــدي 
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ر النشأة والتطوُّ
ظلَّت حركة »جيش الربِّ للمقاومة« املسيحية 
إذ  اإلفريقية،  للدول  تهديد  مصدَر  سنواٍت 
منطقة  يف  إقليمّيًا  إرهابّيًا  تنظيًما  أضحت 
منطقة  إلى  تأثيرها  وامتدَّ  إفريقيا،  شرق 
أن  بعد  إفريقيا،  ووسط  العظمى  البُحيرات 
احلكومي  االضطهاد  على  د  مترُّ حركَة  كانت 
يف َشمال أوغندا، وأبناء قبيلة األشولي. ويَُعدُّ 
أحَد  احلاليُّ  احلركة  زعيُم  كوني«  »جوزيف 
ة إفريقيا، فهو زعيُم  أشهر أمراء احلرب يف قارَّ

جيش الربِّ منذ أكثَر من ثالثة عقود.
أما التسلسُل الزمني لنشأة احلركة وتطوُّرها 
فكان على أربع مراحَل متباينة؛ بدأت املرحلة 
 Alice أوما  »أليس  أنشأت  عندما  األولى 
بة بـ )الكوينا( »حركَة روح القُدس  Auma« امللقَّ

املسيحية   »The Holy Spirit Movement

مهاجمة  يف  احلركة  وَشَرعت  1986م،  عام 
ات احلكومية، ووصل عدُد عناصرها إلى  القوَّ
ت احلركُة  18 ألف فرد. ويف العام الالحق تلقَّ
هَرب  وبعد  احلكومية،  ات  القوَّ من  هزميًة 
»سيفارينو  والُدها  ترأََّس  كينيا  إلى  )الكوينا( 
وأطلق  احلركة،   »Sevarino Lukoya لوكويا 
 ،»The Lord’s Army ِّعليها اسَم »جيش الرب
استهدفت  إرهابية  أعمال  يف  وتورَّطت 
ات  القوَّ يد  يف  زعيُمها  سقط  حتى  املدنيني، 
احلكومية، وُسجن عام 1989م. وكان »جوزيف 
يف  بدأ  قد  للحركة  احلاليُّ  الزعيم  كوني« 
بضمِّ  1987م،  يونيو  يف  احلركة  تكوين  إعادة 
اجلنود  وبعض  احلركتني،  من  سابقة  عناصَر 
الربِّ  »جيش  اسم  عليها  وأطلق  احلكوميني، 
إسقاط  الرئيَس  هدفه  أن  وأعلن  للمقاومة«. 
وإقامُة  موسيفيني،  األوغندي  الرئيس  نظام 
نظام سياسي جديد يقوم على الوصايا العشر 

س. يف الكتاب املقدَّ
ثم جاءت املرحلة الثانية يف منتصف التسعينيات، 
بالوكالة  حرب  يف  احلركُة  انخرطت  عندما 
النظام  استغالل  يف  اإلقليمي،  املستوى  على 
اجليش  محاربة  يف  لها  السابق  السوداني 
الشعبي لتحرير السودان، وأراد أن يعاِقَب النظاَم 

م لها الدعم  األوغندي على دعمه لألخير؛ فقدَّ
املادِّي واملـُساِند )اللوجستي(. 

التي  الثالثة  املرحلة  بدأت  2005م  عام  ويف 
يف  الربِّ  جيش  لنشاط  تصاعًدا  شهدت 
إخفاق  وعند  اجلوار،  ُدول  وبعض  أوغندا 
زادت  احلركة  مع  السياسية  املفاوضات 
التضييق  واشتدَّ  عليها،  العسكرية  العملياُت 
السودان؛  وَجنوب  أوغندا  َشمال  يف  عليها 
ما دفع جوزيف كوني ورجالَه إلى الهَرب إلى 

الكونغو الدميقراطية عام 2008م. 
2011م  عام  بدأت  التي  الرابعة  املرحلة  وتعدُّ 
الصعيد  على  للحركة  نسبي  أُفول  مرحلَة 
باهتمام  حظيت  أن  بعد  ولي  والدَّ اإلقليمي 
عاملي كبير منذ نشأتها، فقد انخفَضت أعداُد 

عام  بُحلول  مقاتل  مئة  من  أقلَّ  إلى  مقاتليها 
للحركة  التنظيمية  البنيُة  وأضحت  2012م؛ 
العسكرية  العمليات  تكثيف  مع  ضعًفا؛  أكثَر 
اإلقليمية عليها مبساعدة أمريكية، ما دفعهم 
الوسطى.  إفريقيا  جمهورية  إلى  الهرب  إلى 
من  والهرب  االنشقاق  عملياُت  أثَّرت  وقد 
ا فلم تُقم بأيِّ عمليات  احلركة يف إضعافها جّدً
قيادة  تُعد حتت  ولم  2010م،  كبرى منذ عام 
م  مركزية قوية بعد اغتيال أبرز قادتها، وتقدُّ
س من تصعيد  جوزيف كوني يف العمر، والتوجُّ

قيادات جديدة. 
تورَّطت احلركة َطوال أكثَر من ثالثني عاًما يف 
احمللِّيني،  ان  السكَّ على  وحشية  هَجمات  شنِّ 
واستهدافهم بالقتل والتعذيب والتشويه واالختطاف؛ 
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مبا  ممارساتها  تشبيه  إلى  الكثيرين  دفع  ما 
يرتكبه تنظيم داعش منذ ظهوره. وقد تسبَّب 
إرهاب جيش الربِّ يف مقتل اآلالف وإصابتهم، 
عن  فضاًل  شخص،  مليون   2.5 نحو  ونزوح 
67 ألف عملية اختطاف بني عامي  أكثَر من 

1985 و2017م. 
جيش  أعضاء  عدُد  بلغ  2007م  عام  ويف 
َوفًقا للحكومة  الربِّ بني 500 و1000 مقاتل 
العدُد  2011م انخفض  األوغندية، ثم يف عام 
يتضاءل  أن  قبل  مقاتل،   400 أو   300 إلى 
القليلة  السنوات  يف  مقاتل  مئة  من  أقلَّ  إلى 
املاضية، ما يُوحي بَضعفه، وأنه لم يُعد تهديًدا 

ألوغندا ودول امِلنَطقة.

لوك الموارد والسُّ
امتدَّ نشاط حركة جيش الربِّ إلى ثالث ُدول 
وإفريقيا  السودان،  جنوب  هي:  أوغندا،  َعدا 
وتشير  الدميقراطية.  والكونغو  الوسطى، 
التقاريُر إلى اختباء جوزيف كوني مع جماعة 
كافيا كينجي،  صغيرة من مقاتليه يف منطقة 
غرب  جنوب  يف  احلدود  على  ِمنَطقة  وهي 
السودان مع إفريقيا الوسطى، تسيطر عليها 
السودان، ولم تستطع قواُت االحتاد اإلفريقي 
مبساعدة مستشارين أمريكيني الوصوَل إليها.

اجِلباية  على  متويلها  يف  احلركُة  واعتمدت 
اتِّقاًء  أوغندا  َشمال  يف  احمللِّيني  ان  السكَّ من 
لعملياتها االنتقامية، إضافًة إلى الدعم املادِّي 

واللوجستي يف بعض املراحل الزمنية من بعض 
عمليَّات  يف  تورُّطها  عن  فضاًل  اجِلوار،  دول 
الصيد غير املشروع لتهريب العاج من حديقة 
الدميقراطية،  الكونغو  يف  الوطنية  )غارامبا( 
ونهب الثروات املعِدنية من إفريقيا الوسطى، 
وكان األملاُس والذهب جزًءا من جتارتها غير 
املشروعة. وقد ساعد يف ذلك سهولُة جتاوز 
األجهزة  وضعُف  املنطقة،  ُدول  بني  احلدود 
األمنية عن تتبُّع احلركة يف السنوات املاضية.

د  وبرزت املساعي اإلقليميُة إلنهاء حالة التمرُّ
يف البالد بَعقد مفاوضات سياسية بني احلركة 
واحلكومة األوغندية برعاية االحتاد اإلفريقي، 
2008م،  عام  )جوبا(  السودان  استضافتها 
كوني  جوزيف  تراُجع  بسبب  أخفقت  أنها  إال 
اإلفريقي  االحتاد  وأطلق  االتفاق،  توقيع  عن 
التنظيم  ملواجهة  إستراتيجية  ة  ُمهمَّ ذلك  بعد 
ة  ُخطَّ وإنشاء  ملواجهته،  خاصٍّ  مبعوث  بتعيني 
لم  للتنسيق املشترك برئاسة مفوَّض األمن والسِّ
عسكرية  إقليمية  قوة  وإنشاء  االحتاد،  يف 
والكونغو  السودان،  وجنوب  أوغندا،  من 
وقد  الوسطى.  وإفريقيا  الدميقراطية، 
2013م  عام  الوسطى  إفريقيا  حكومُة  أجرت 
مفاوضات مع جوزيف كوني بشأن استسالمه؛ 

إال أنها أخفقت أيًضا.

حركة  األمريكية  املتحدة  الواليات  أدرَجت 
»جيش الربِّ للمقاومة« على قائمة التنظيمات 

اإلرهابية عام 2001م، وأنفقت أكثر من 800 
وأصدرت احملكمة  كوني،  لتعقُّب  دوالر  مليون 
ه عام 2005م بسبب  ولية قراًرا بحقِّ اجلنائية الدَّ
تورُّطه يف 12 تهمة تُصنَّف جرائَم إنسانية، و21 
تهمة تصنَّف جرائَم حرب. وأرسلت واشنطن 
يف  عنه  للبحث  جندي  مئة  نحو  2011م  عام 
أوغندا ودول اجلوار. ويف عام 2013م عرضت 
دوالر  قدرها خمسة ماليني  مكافأةً  واشنطن 

للقبض عليه وعلى قادة تنظيمه.
القوة  من  واشنطن  انسحبت  2017م  ويف 
العسكرية اإلقليمية التي أُنشئت عام 2014م 
املنطقة،  يف  الربِّ  جيش  عناصر  ملطاردة 
عيًة أن القوة أضعفت احلركة كثيًرا، َعدًدا  مدَّ
ونشاًطا، إذ تقلَّص عدُدها من ألفني إلى أقلَّ 
من مئة مقاتل، وُقبض على أربعة من قادتها 
يف  انحساًرا  سبَّب  ما  الرئيسني؛  اخلمسة 
الرغم  على  األفول،  مرحلُة  لتبدأ  عملياتها، 
من أن احلركة ال تزال قائمة، ولديها القدرةُ 
على إعادة إحياء نفسها إذا ما توافرت البيئة 

واملـُناخ املالئم والدوافع. 

الت الراهنة التحوُّ
ن أيُّ طرف من القضاء على  مع أنه لم يتمكَّ
احلركة منذ نشأتها، أو القبِض على زعيمها 
العنف  من  طريًقا  رسم  بعدما  كوني  جوزيف 
عقود؛  ثالثة  من  ألكثر  امِلنَطقة  والفوضى يف 
تراجعت احلركُة كثيًرا يف الِعقد األخير، ولم 
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متلكها،  كانت  التي  التحتية  البنيَة  متلك  تُعد 
وهو ما جتلَّى يف بعض التغيُّرات التي طرأت 
عليها؛ إال أنه يُحَسب لها قدرتها على البقاء 
ت بها، فقد وقَف الدعُم  يف ظروف صعبة مرَّ
عمر  نظاُم  لها  مه  يقدِّ كان  الذي  اإلقليمي 
للمقاتلني،  املعنوية  الروُح  وتضاءلت  البشير، 
وذلك  كثيًرا،  أعدادهم  تراجع  مع  سيَّما  وال 
من  انطلقت  التي  اإلستراتيجية  بفضل 
من  املئات  لتشجيع  2016م  إلى  2010م  عام 
االنشقاق  على  املجنَّدين  واألطفال  املقاتلني 
قت نتائَج جيدة يف احلدِّ من قوة  والهَرب، وحقَّ
التنظيم، وإنهاء العنف الذي امتدَّ سنواٍت قبل 
2017م،  التمويل عام  أن تتوقَف بسبب نقص 
على  احملافظة  عن  كوني  تخلِّي  عن  فضاًل 

رجاله، وِفقدانه السيطرةَ على الكثير منهم. 
اجلديدة  اإلستراتيجيُة  اتخذت  هنا  ومن 
على  باألساس  ترتكز  أولويًة  الربِّ  جليش 
فكرة البقاء؛ إذ يصف بعُضهم سلوَك احلركة 
فقد  احلياة،  قيد  على  البقاء  بأنه  الراهن 
صارت أقلَّ اهتماًما باإلرهاب والعنف، وأكثَر 
د  مياًل نحو البقاء، وإن كان تاريخ احلركة املعقَّ
يُظهر أن ذلك هو منطها التنظيميُّ والسلوكي 
مع  التكيُّف  على  ة  مستمرَّ قدرة  على  القائم 
والعسكرية  السياسية  بيئتها  يف  التحوُّالت 
املختلفة  وطرائقها  التنظيمية  بإستراتيجياتها 

يف اكتساب املوارد. 
كونها  من  الربِّ  جيش  وسائُل  وتغيَّرت 
عسكرية تستهدف املدنيني والقواِت العسكريَة 
واألمنية إلى إستراتيجية تعتمد على السرقة 
وسرقة  احمللِّيني،  ان  السكَّ ملمتلكات  والنهب 

املتحدة  ات األمم  لقوَّ التابعة  مخازن األسلحة 
واالنخراط  الدميقراطية،  الكونغو  العاملة يف 
وبيع  الذاتي(،  )االكتفاء  الكفاف  زراعة  يف 
البقاء.  أجل  من  احمللِّية  األسواق  يف  العسل 
بأن  كوني  جوزيف  اعتراف  إلى  األمر  ووصل 
لإلطاحة  تقاتل  حركًة  يُعد  لم   » الربِّ »جيش 
الالجئني  من  فرقة  بل  األوغندية؛  باحلكومة 
ما ظهر  وهو  بقائها،  أجل  من  يقاتلون  الذين 
يف التغيُّر املركزي يف طبيعة ُعنف احلركة يف 
تورُّطها  البيانات  تُظهر  إذ  املاضيني،  العامني 
و2019م،   2018 عامي  يف  مدنّيًا   17 قتل  يف 
بعامي  مقارنة   %99 نسبتُه  بلغت  بانخفاض 
من  ة  املمتدَّ املرحلة  ويف  و2009م.   2008
يكن  لم  2020م  مارس  إلى  2019م  سبتمبر 
يف  الربِّ  جليش  واحد  هجوم  سوى  هناك 

جمهورية إفريقيا الوسطى. 

مستقبل الحركة 
من  احملاوالت  بعُض  هناك  م  تقدَّ ما  كلِّ  مع 
الصمود،  على  ُقدرته  إلثبات  كوني  جوزيف 
«، وزيادة عدد  واحلفاظ على حركة »جيش الربِّ
مقاتليها، ففي عام 2018م أصدر أوامَره ملقاتليه 
يف  إدماجهم  يتسنَّى  حتى  األطفال  باختطاف 
احلركة، إذ شهد عام 2019م موجًة من عمليات 
ذلك  ومن  شخًصا،   222 َشِملَت  االختطاف 
البضائع  نقل  ليُجبَروا على  عشراُت األطفال، 

املنهوبة إلى املعسكرات يف األدغال.

يف  الربِّ  جيش  حركة  نفوُذ  تراجع  شكٍّ  بال 
يف  كثيًرا  العظمى  والبحيرات  إفريقيا  شرق 
نهايَة  يعني  ال  ذلك  أن  إال  األخيرة،  السنوات 

يف  عناصرها  استمرار  إن  إذ  متاًما؛  احلركة 
حضورها،  عن  يكشُف  األطفال  اختطاف 
وأنها ال تزال تهديًدا خِطًرا واضًحا للمدنيِّني 
استعادةُ  املمكن  فمن  هنا  ومن  املنطقة.  يف 
تَه واستئناف نشاطه اإلجرامي  جيش الرب قوَّ
يف  احمللِّيني  ان  والسكَّ احلكومية  القوات  على 
الذي  األمني  الفراُغ  ذلك  ُغ  ويُسوِّ امِلنَطقة، 
األوغندية  العسكرية  القوات  انسحاُب  خلَّفه 
وتراجعها،  احلركة  ضعف  بُحجة  واألمريكية 

وانحسار عمليَّاتها وأنشطتها.
ويف الوقت الذي تنشغل فيه بعُض دول امِلنَطقة 
بأَزمات داخلية وقضايا إقليمية أخرى، تشهد 
دوٌل أخرى موجاٍت من االضطرابات السياسية 
التنظيمات  من  عدد  ونشاَط  واألمنية، 
األمنية  البُنية  أسهم يف ضعف  ما  اإلرهابية، 
وإن  الدميقراطية.  الكونغو  مثل  الدول،  لتلك 
أسهمت  التي  االنشقاق«  »رسائل  إستراتيجية 
املختَطفني  وحترير   ، الربِّ جيش  إضعاف  يف 
ولية  الدَّ اجلهاُت  تراجعت  بعدما  توقفت  قد 
عن متويلها، إضافة إلى ِحرص جوزيف كوني 
اختطاف  عمليات  على  األخيرة  املرحلة  يف 
ة  مرَّ التنظيمية  ته  قوَّ إحياء  إلعادة  األطفال؛ 
وعدم  استسالمه،  عدم  عن  فضاًل  أخرى، 
النجاح يف القبض عليه يف السنوات املاضية؛ 
مما يتطلَّب إنشاء قوة عسكرية إقليمية صغيرة 
حتت قيادة األمم املتحدة أو االحتاد اإلفريقي، 
يف  الربِّ  جيش  عناصر  مالحقَة  تستطيع 
أي محاولة  ومنع  عليهم،  والضغط  مناطقهم، 
واألمن  االستقرار  وحتقيق  صفوفهم،  لتنظيم 

يف شرق إفريقيا والبحيرات العظمى. 
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بالرياض  اإلرهاب  العسكري حملاربة  التحالف اإلسالمي  عقد مركُز 
ندوتَه التاسعة، يف يوم األربعاء 2020/09/30م، التي تناولت املجاَل 
غامبيا  جمهورية  ممثِّلو  فيها  وشارك  اإلرهاب،  محاربة  يف  الفكري 
املتطرف  الفكَر  الندوةُ  ناقشت  التحالف.  لدى  سيراليون  وجمهورية 
دها التحالُف حملاربة اإلرهاب، وتناولت  بوصفه أحَد املجاالت التي حدَّ

ي له. تعريَفه، وجوانبَه التاريخية، وأثره يف اإلرهاب، وطرَق التصدِّ

بعثة  رئيُس  شريف،  ساميون  الدكتور  املتقاعد  العقيُد  الندوةَ  أدار 
م مختار  سيراليون لدى التحالف، نائب وزير الدفاع سابًقا. وبيَّ املقدَّ
تعريَف  التحالف،  لدى  البعثة  يف  اإلعالمي  املجال  ممثُِّل  تيجاني، 
ًدا أن اجلماعات اإلرهابيَة قامت بصياغة فكرها  الفكر املتطرف، مؤكِّ
املتطرف باتِّباع سبيل إعادة تأويل النصوص الدينية واملسائل السياسية 
ومناصريها  أعضائها  الستقطاب  الفكَر  هذا  واستخدمت  وتفسيرها، 

واملتعاطفي معها وجتنيدهم. 

م سمبا بالديه، ممثُِّل املجال العسكري يف بعثة غامبيا لدى التحالف،  وأوضح املقدَّ
ي للفكر املتطرف، وأشار إلى إستراتيجية املنظمة  جهوَد األمم املتحدة يف التصدِّ
فيها  الثاني  األساس  يدعو  التي  األربعة،  وأُسسها  اإلرهاب  ملكافحة  األممية 

الدوَل األعضاء إلى القيام بإجراءات َتوُل دون وقوع اإلرهاب. 

لدى  غامبيا  بعثة  رئيُس  جالو،  الرحمن  عبد  مامادو  م  املقدَّ واختتم 
األرَض  بات  قد  اإلرهابي  الفكر  أن  بتأكيد  الندوة  محاوَر  التحالف، 
نت  متكَّ اإلرهابيَة  اجلماعات  وأن  اإلرهاب،  فيها  ينمو  التي  اخلصبة 
يف السنوات املاضية من شنِّ عمليات يف اخلارج نتيجًة للفكر املتطرف 
الدول األعضاء يف  وتقع على عاتق  أتباعها.  أوساط  انتشر يف  الذي 

التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مسؤوليُة تقدمي خطاب 
وإبقاء  اإلسالمية،  دولهم  يف  اإلرهابية  اجلماعات  أطروحات  يفنِّد 

اإلسالم بعيًدا عن األفعال اآلثمة للجماعات اإلرهابية. 
موضوعات  من  شتَّى  جوانَب  الندوةَ  أعقبت  التي  املناقشاُت  وتناولت 
العنيف،  التطرف  أولوية محاربة  تأكيُد  املتطرف، منها  الفكر  محاربة 
م الفكَر املتطرف، وعرضت عدًدا من  ونشر القيم الصحيحة التي تقوِّ

قضايا الفكر املتطرف منها:
األسُس املتشابهة للجذور التاريخية للفكر املتطرف، والَعالقة بي    

التطرف العنيف واملشكالت احمللِّية والعاملية.
أهميُة معاجلة التطرف بوصفه املصدَر األهمَّ لإلرهاب، فدون هذه    

املعاجلة سيستمرُّ اإلرهاب حتى ولو انحسرت اجلماعاُت اإلرهابية.
يصبح     ولكنَّه  متطرًفا  اإلنسان  يولد  فال  البيئة،  وليد  التطرُف 

التطرف  أسباب  معاجلَة  يوجب  ما  وهذا  ببيئته،  متأثًرا  كذلك 
وليس االكتفاء مبعاجلة نتائجه فقط.

عدَم     اإلرهاب  محاربة  يف  ولي  الدَّ املجتمع  إستراتيجياُت  أثبتت 
كفاية الوسائل األمنية والعسكرية يف اجتثاث اإلرهاب، وهذا يؤكِّد 
رأسها  وعلى  وتكاملها،  اإلرهاب  محاربة  محاوالت  د  تعدُّ أهمية 

الوسائُل الفكرية. 
التراُث االحتاللي االستعماري يف آسيا وإفريقيا وَعالقته بظروف    

التطرف واإلرهاب.
وآخر،     بلد  بي  واختالُفها  العنيف  التطرف  انتشار  أسباب  ُد  تعدُّ

حتى لو اتفَقت األسباُب فإن أوزانها النسبية تختلف بي البلدان. 

ندوة التحالف التاسعة 
تناقش محاربة الفكر اإلرهابي
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داعش  تنظيم  عودة  من  ولية  الدَّ واملخاوف  التحذيراُت  تصاعدت 
اإلرهابي ملمارسة أنشطته، فقد ذكر »فالدميير فورنكوف« مديُر مكتب 
الصراع؛  مناطق  يف  التهديد  ازدياَد  اإلرهاب،  ملكافحة  املتحدة  األمم 
بسبب استمرار نشاط داعش واجلماعات التابعة له يف العراق وسوريا، 
منذ بداية عام 2020م، وتعزيز موقعه يف مناطق الشرق األوسط التي 

كانت تت سيطرته.

يف  داعش  تأثير  عن  األمن  ملجلس  مها  قدَّ كلمة  يف  فورونكوف  وأشار 
وليي، إلى أن أكثر من 10000 مقاتل داعشي ال يزالون  السالم واألمن الدَّ
لون بحرية بي البلدين، مضيًفا أن عام  ناشطي يف العراق وسوريا، ويتنقَّ
ر من أن تهديد داعش  2020م شهد زيادةً كبيرة يف هَجمات التنظيم، وحذَّ

ولي يف مواجهته. ح أن يزداَد إذا أخفق املجتمُع الدَّ من املرجَّ

ووصف فورونكوف تنظيَم )الدولة اإلسالمية يف منطقة غرب إفريقيا( 
بتنظيم  روابطه  يقوِّي  لداعش؛ ألنه  العاملية  للدعاية  رئيسة  بؤرةٌ  بأنه 
منطقة  يف  جماعة  أخطر  الكبرى(  الصحراء  يف  اإلسالمية  )الدولة 
تنظيم  فإن  آسيا،  أما يف  والنيجر.  ومالي  فاسو  بوركينا  بي  احلدود 
قادًرا على شنِّ هَجمات خِطرة، على  يزال  بوالية خراسان ال  داعش 
الرغم من خسائره واعتقال قادته، وهو يسعى إلى جذب املقاتلي الذين 

يعارضون اتفاقيَة السالم بي طالبان وأمريكا.

الوطني  املركز  مديُر  ميلر«  »كريستوفر  د  أكَّ املتحدة  الواليات  ويف 
أن  اب،  النوَّ مبجلس  استماع  جلسة  يف  اإلرهاب،  ملكافحة  األمريكي 

ر  َده عاملّيًا مع نحو عشرين فصياًل تابًعا له، وحذَّ التنظيم يواصل متدُّ
فادحة  خسائَر  من  النهوض  على  قدرًة  مراًرا  أظهر  التنظيم  أن  من 
تكبَّدها من قبل، باالعتماد على فريق من القادة املخضرمي، وشبكات 

ية واسعة، وتراجع ضغوط مكافحة اإلرهاب. سرِّ

ذ يف سوريا والعراق اغتياالٍت وهَجمات  وقال ميلر: إن تنظيم داعش نفَّ
رة، استخدمها على سبيل  بوتيرة ثابتة، ووثَّق بعَضها بتسجيالت مصوَّ
ته، وأنه مهتمٌّ بتحرير اآلالف من عناصره وعائالتهم  الدعاية إلظهار قوَّ
العاملية  الشبكة  أن  ميلر  د  وأكَّ اعتقال شمال شرق سوريا.  مراكز  يف 

للتنظيم خارج سوريا والعراق تشمل حالّيًا نحو عشرين فصياًل.

ح اجلنرال »فرانك ماكنزي« قائُد القيادة الوسطى األمريكية،  وصرَّ
أن تنظيم داعش يتطلَّع إلى استعادة السيطرة على بعض املناطق، 
ر من أنه دون ضغط مستمر عليه سيكون قادًرا على النهوض  وحذَّ

سريًعا.

ر بحٌث أمني أصدره قسُم الدراسات الدفاعية يف »كينغز كوليدج«  وحذَّ
بلندن، بالتعاون مع معهد الدراسات اإلستراتيجية، من أن أعداًدا من 
مقاتلي داعش تتَّجه َصوَب ساحات القتال يف جنوب شرق آسيا، ويف 
إفريقيا، على أمل إحياء التنظيم اإلرهابي من جديد، مستغلِّي انشغاَل 
أغلب احلكومات الغربية بتهديدات عناصر التنظيم الذين يعودون إلى 
اململكة املتحدة وبقية البلدان األوروبية، وإيالء أدنى قدر من االهتمام 

َه إلى أماكن أخرى.  ملن يحاولون منهم التوجُّ

تحذيرات ومخاوف عالمية
من عودة تنظيم داعش
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ر 
ِّ
األمم المتحدة تحذ

من تصاعد تهديدات إرهاب اليمين المتطرف 

ر تقريٌر أصدرته جلنُة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة من  حذَّ
ه نوًعا  التهديد املستمر والعابر للحدود إلرهاب اليمي املتطرف، وعدَّ
فريًدا من أنواع العنف السياسي يجمع بي جرائم الكراهية والعنصرية 
جتاه األقلِّيات، وكراهية األجانب، وُرهاب اإلسالم، ومعاداة الساميَّة. 
ل الهَجمات اإلرهابية لليمي املتطرف  وكشف التقريُر عن ارتفاع معدَّ
الدول  ذ معظُمها يف  نُفِّ املاضية،  السنوات اخلمس  320% يف  بنسبة 
املتطرف  اليمي  بإرهاب  املتعلِّقة  االعتقاالت  أعداُد  وزادت  الغربية. 
عف بي عامي 2017 و2018م، وتضاعفت اإلداناُت أكثر  أكثَر من الضِّ
اجلماعات  عدُد  وازداد  أوروبا.  يف  نفسها  ة  املدَّ يف  ات  مرَّ خمس  من 
عابرًة  وأصبحت  اإلرهاب  َعالقات  بت  وتشعَّ واإلرهابيي،  اإلرهابية 
وزيادة  الَعالقات،  ونسج  الشبكات،  بناء  على  قدرته  ظلِّ  يف  للحدود، 

فرص التجنيد لديه.
اليمي  جماعات  متويل  عن  املتاحة  املعلومات  قلَّة  التقريُر  وذكر 
عات لها، إال أنه كشف عن تعاون  املتطرف اإلرهابية، وعن جمع التبرُّ
املالي  الدعم  إليجاد  اإلنترنت؛  بواسطة  بينها  فيما  اجلماعات  تلك 

والتشغيلي الكايف. 
وقارن التقريُر بي إرهاب اليمي املتطرف وإرهاب اجلماعات األخرى؛ 
التنظيمية  البنية  أن  فالحظ  داعش،  وتنظيم  القاعدة  تنظيم  مثل 
جلماعات اليمي املتطرف أقلُّ متاسًكا، وأن أكثر اإلرهابيي اليمينيي 
املتطرف،  اليمي  جماعات  من  دة  محدَّ بجماعة  تنظيمّيًا  يرتبطون  ال 
اإلرهابية  أعمالهم  ذون  وينفِّ رؤاها،  ويتبنَّون  بأفكارها  يتأثَّرون  لكنَّهم 

بوحي من تأثيرها فيهم.
وتناول التقريُر كيف يؤثِّر اجلنُس يف عقيدة اجلماعات اليمينية املتطرفة 
وخطابها، ويف طرق عملها. واهتم ذلك اخلطاُب بــ »جندرة« املساحات 
املشكلة  املواليد، وهي  ل  معدَّ انخفاض  واإلناث، ومبشكلة  الذكور  بي 
معاداة  مؤامرة يف  نظريُة  أنها  على  املتطرف  اليمي  يستخدمها  التي 
اليمينيون  املتطرفون  يه  يسمِّ ملا  بالسعي  يتهمونهم  الذين  املهاجرين 

باإلحالل الكبير، أي إحالل املهاجرين مكان البيض يف الغرب. 

اليمي  إرهاب  محاربة  جهوَد  تواجه  التي  يات  التحدِّ التقريُر  وأورد 
املتطرف، وعلى رأسها اختالُف البلدان يف توصيف األعمال اإلرهابية، 
تقيَق  يصعِّب  ما  العنصرية،  أو  الكراهية،  جرائم  أو  التحريض،  أو 
اتفاق شامل على حجم تهديد هذا النوع من اإلرهاب. وتواجه الدوُل، 
يات كبيرًة  سات الِقطاع اخلاص، تدِّ ومنظمات املجتمع املدني، ومؤسَّ
قصور  عن   فضاًل  إرهابية،  ألغراض  اإلنترنت  استخدام  ملواجهة 
ها  تُعدُّ التي ال  املتطرف،  لليمي  للجرائم اإلرهابية  املالحقة اجلنائية 
القواني غالًبا جرائَم إرهابية، وتصنِّفها على أنها جرائُم كراهية، ما 
جعل األدواِت القانونيَة املتاحة ملواجهة جرائم الكراهية أضيَق كثيًرا من 

تلك املتعلِّقة باجلرائم اإلرهابية.
ولية ملواجهة هذا اخلطر،  ودعا التقريُر إلى ضرورة زيادة اجلهود الدَّ
ولية واإلقليمية، وأشار  سواءٌ على مستوى األمم املتحدة أو املنظمات الدَّ
إلى جهود مجلس األمن التابع لألمم املتحدة لتعزيز احلوار، وتوسيع 
ملختِلف  الَعشوائي  االستهداف  ومنع  احلضارات،  بي  التفاهم  نطاق 
بحَسب  املناسبة  التدابير  جميع  واتخاذ  واألعراق.  والثقافات  األديان 
الضرورة ملكافحة التحريض بدافع من التطرف، ومعاجلة إستراتيجية 
الكراهية  جرائم  الت  معدَّ وزيادة  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم 
جميع  يف  املسلمي  ومعاداة  السامية،  ومعاداة  ب،  والتعصُّ والعنصرية 

أنحاء العالم، ومواجهة خطاب الكراهية.
وأشاد التقريُر بأثر منظمات املجتمع املدني يف معاجلة هذا النوع من 
ذها  اإلرهاب والتطرف العنيف، مشيًرا إلى الكثير من البرامج التي تنفِّ
منظماٌت أهلية يف الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا والنرويج لدعم 
فكِّ االرتباط، وإعادة اإلدماج لدى أعضاء منظمات اليمي املتطرف. 
وقد طوَّرت عدٌد من البلدان واملنظمات مبادراٍت ملنع إرهابيي اليمي 
املتطرف وغيرهم من اإلرهابيي استخداَم اإلنترنت ألغراض إرهابية، 
ونهض املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب )GIFCT( بتنسيق هذه اجلهود، 
القانون  إنفاذ  مجال  يف  للتعاون  األوروبي  االتاد  وكالة  من  بدعم 

)يوروبول(. 
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أبرزت وسائُل اإلعالم األملانية اخلالَف السياسي بي طريف االئتالف 
احلاكم يف أملانيا بشأن إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب؛ إذ يطالب حزُب 
ْقمية  س على االتصاالت الرَّ االتاد املسيحي مبنح األمن ُسلطَة التجسُّ
االشتراكي  احلزُب  احلكومة  يف  شريكه  يرفُض  فيما  اإلنترنت،  عبر 
هذا ضمَن  املسيحي  االتاد  اقتراُح  وكان  الطلب.  هذا  الدميقراطي 

إستراتيجية جديدة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف. 
احلزَب  برينكهاوس«  »رالف  للحزب  البرملانية  الكتلة  يف  القياديُّ  وطالب 
اإلرهاب  مكافحة  ُخطة  معارضة  عن  بالتوقف  الدميقراطي  االشتراكي 
لطات األمنية. َي جانًبا مخاوفه بشأن توسيع صالحيات السُّ اجلديدة، وأن ينحِّ
وقال برينكهاوس: »إني قلٌق بسبب ازدياد الرغبة يف استخدام العنف 
يف صفوف اجلماعات املتطرفة، ونحتاج ملكافحة التطرف والهَجمات 
مننَح  أن  وينبغي  األمنية،  سلطاتنا  صالحيات  توسيع  إلى  العنيفة، 
تطبيقات  عبر  رة  املشفَّ االتصاالت  اختراق  سلطة  األمنيَة  السلطات 

املراسلة والتواصل مثل واتس آب، وسكايبي«.
قاطًعا  رفًضا  املشروَع  هذا  الدميقراطي  االشتراكي  احلزُب  ويرفض 
يات  ات األمن له على حساِب حرِّ بحزم؛ لتخوُّفه من استغالل سلطات قوَّ

املواطني وخصوصيَّاتهم. 
من جهة أخرى، كشفت وحدةُ األبحاث يف مجلَّة ديرشبيجل األملانية أن 
لت ما ال يقلُّ عن أربع مئة  قوات الشرطة االتادية واحمللية قد سجَّ
حادثة نشاط مييني متطرف أو ُعنصري أو معاٍد للسامية يف السنوات 

األخيرة بي ضبَّاط الشرطة أو املتدرِّبي. إضافًة إلى ذلك يعمل جهاُز 
638 حالة  )MAD( على فحص  األملاني  العسكري  س  التجسُّ مكافحة 

من املشتبَه بهم. 
صفوف  يف  اليميني  التطرف  انتشار  خطر  من  التقليُل  جرى  وقد 
اجليش والشرطة؛ خوًفا من أن يُنظَر إلى الغالبية العظمى من الضبَّاط 
واجلنود بريبة، لكن أصبح من الصعب جتاهُل زيادة عدد حوادث اليمي 
ات اخلاصة النخبة )KSK( التي دفعت  املتطرف، وال سيَّما يف قيادة القوَّ
ى ذلك إلى مخاوَف كبيرٍة  رية الثانية التابعة للوحدة. وقد أدَّ إلى حلِّ السَّ

ة جبل اجلليد.  َد قمَّ من أن احلوادث التي أُعلنت قد تكون مجرَّ
ِوزارات الداخلية يف 16 والية أملانية، إضافًة إلى  وتتبَّعت دير شبيغل 
وزارة الداخلية االتادية، للوقوف على عدد احلاالت املشتبَه بها من 
التطرف اليميني أو الُعنصرية أو معاداة السامية يف السنوات األخيرة، 
مت  غرى عن حادث أو حادثي لم يثبتا، وقدَّ وقد أبلََغت الوالياُت الصُّ
فلى، وشليسفيغ هولشتاين، وبافاريا،  والياٌت أخرى )مثل ساكسونيا السُّ
حالة  إلى عشرين  يصُل  ما  منها  واحدة  كلُّ  تضمُّ  قوائَم  وساكسونيا( 

مشتبًها بها. وارتفعت هذه احلاالُت يف والية هيس إلى 70 حالة.
نت  وقد كان حزُب البديل من أجل أملانيا )AfD( من األحزاب التي متكَّ
من االستفادة من هذه الظاهرة؛ إذ يوجد عدٌد من ضبَّاط الشرطة على 
األملاني هناك  البرملان  للحزب يف  نائًبا   89 بي  ومن  قوائم عضويته، 

خمسٌة من رجال الشرطة احلاليي أو السابقي. 

الحكومة االئتالفية األلمانية منقسمة 

بشأن مكافحة اإلرهاب
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ر اإلرهاب العاملي عام 2019م، أوقَعت هَجماُت التنظيمات اإلرهابية يف العالم 15952 قتياًل،  وفًقا إلحصاءات مؤشِّ
وبلغت خسائُر االقتصاد العاملي من اإلرهاب 33 مليار دوالر. وهذا يؤكِّد خطَر اإلرهاب، وحاجته إلى التمويل لتنفيذ 
هذا احلجم الكبير من اجلرائم، فإذا كانت الكلفة املباشرة لهجمات احلادي عشر من سبتمبر 2001 لم تتجاوز أكثر 
من نصف مليون دوالر، إال أنَّ تنظيم القاعدة أنفق حوالي ثالثي مليون دوالر سنوّيًا ليبني قدرات متّكنه من تنفيذها، 
ما يؤكد أنَّ حاجة التنظيمات اإلرهابية إلى التمويل من أجل التشغيل، والتجنيد وبناء القدرات تفوق بأضعاف متويل 

التكاليف املباشرة لعملياتها اإلرهابية. 

د املعاجلات والوسائل، لعل أبرزها مكافحة  وقد حقق العالم انتصارات جيدة يف حربه على اإلرهاب باتِّباع نهج متعدِّ
غسل األموال ومحاربة متويل اإلرهاب، إذ بدأ املجتمع الدولي عام 1988 يف بناء أنظمة مكافحة غسل األموال ومتويل 
ولية ومتويل اإلرهاب،  مة الدَّ اإلرهاب )AML- CTF(، وتبنَّى مجلُس األمن قرارات تربط بي الفساد واجلرمية املنظَّ
وأصدرت األمُم املتحدة عام 2000م اتفاقيَة مكافحة اجلرمية املنظمة )UNTOC(. ثم ألزم قراُر مجلس األمن 1373 
د  عام 2001م جميَع دول العالم بتجرمي متويل اإلرهاب، وجتميد أصول اإلرهابيي، وحرمانهم املالذات اآلمنة. وأكَّ
القراُر 2195 لعام 2014م املعني مبكافحة الصالت القائمة بي اإلرهاب واجلرمية املنظمة العابرة للحدوِد الشراكاِت 

بي الِقطاعي العام واخلاص يف مكافحة الفساد واإلرهاب.

ولي حملاربة متويل اإلرهاب، فأصدر عام 2019 قرارين؛ أحُدهما القرار  وسعى مجلُس األمن إلى تديث النهج الدَّ
ولية حملاربة متويل اإلرهاب لتشمَل كلَّ الطرق التقليدية واحلديثة. واآلخر القرار  ع االستجابَة الدَّ 2462 الذي وسَّ
ولي واجلرمية املنظمة، وعالج املخاوَف املتعلِّقة  2482 الذي استهدف دعَم استجابٍة عامليَّة للروابط بي اإلرهاب الدَّ
ار غير املشروع باملوارد الطبيعية، ودعا الدوَل إلى اتِّباع طرٍق قانونية لتشجيع التعاون  باستفادة اإلرهابيي من االجتِّ

ولي يف تقيقات متويل اإلرهاب. الدَّ

تها مجموعة العمل املالي )FATF( أنَّ تنفيذ قرارات  وعلى مستوى التطبيق تكشف تقارير التقييم املتبادل التي أعدَّ
املثال ميّثل االقتصاد غير  التي تواجهها، فعلى سبيل  للعراقيل  املأمول؛ نظًرا  مجلس األمن ال يزال دون املستوى 
الرسمي نسبًة كبيرًة من حجم االقتصاد العاملي، وهو يشمل النشاطات االقتصادية التي ال تُراَقب من ِقبَل احلكومة، 
ر تقريٌر للبنك الدولي يف العام املاضي أنَّ  والتي ميكن لنشاطات غسل األموال ومتويل اإلرهاب أن تخترقها. وقد قدَّ
نسبة االقتصاد غير الرسمي يف 99 دولة من الدول ذات االقتصادات النامية واألسواق الناشئة، وصلت إلى نحو ثلث 
احلجم الكلِّي لالقتصاد يف تلك الدول، ما يدلل على أنَّ عمليات غسل األموال ال تزال صناعة مزدهرة يف العديد 
من البلدان ومتشابكة مع اقتصادها يف ظل ما كشفته الوثائُق واالستقصاءات العامليَّة، ما يتيح للتنظيمات اإلرهابية 

قنواٍت خفيًة لتمويل نشاطها، األمر الذي يقتضي مضاعفة اجلهود للحدِّ من هذه الظاهرة. 

عاشور بن إبراهيم الجهني

ولية لمحاربة تمويل اإلرهاب الجهود الدَّ
إنجازات وعقبات






