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العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

املراآة ال�ّصافية
مراآة �ضافية وروؤية وا�ضحة، وطريق طويل اعتاد على اخلطوات اجلريئة، مل يخُل الطريق من 
الوطن  مذبح  على  الّذات  تقدمي  ومن  والبطولة،  الإقدام  من  باملقابل  يخُل  لكّنه مل  يوًما،  اخلطر 
افية تلك التي نرى فيها الوطن يف تفا�ضيله  يف كل مّرة دعا فيها داع، اأو عال نفري. املراآة ال�ضّ

الكاملة، ويف جمالته وتنّوعه. هذا ما نقتطفه من اأمر اليوم يف رقمه الأّول مع قائد اجلي�ش: 
"موؤ�ض�ضتكم هي مراآة ال�ّضعب اللبناين التي تعك�ش تنّوعه، واإرادته يف الإن�ضهار الوطني..."

التي ترى يف اجلي�ش زرعها وح�ضادها. رجاله من  الوطنّية  الوحدة  اأدّل على ذلك من  ولي�ش 
البالد وجنوبها،  ال�رشائح الجتماعية يف �ضمال  كل حملّة وحّي وقرية ومن كّل عائلة. من كّل 
املكتبات  الواعدة، ويف  والنباتات  العاملة،  بال�ضواعد  املاأهولة  و�ضهولها  �ضاحلها وجبلها  ويف 

الة. وامل�ضاغل واأماكن العبادة وال�ضّ
اإّنا من خالل  فح�ضب،  بالثكنة  الّرمزي  التحاقهم  الدللة من خالل  تلك  الع�ضكريون  يحّقق  ل 
اأدائهم، وتعبهم واإنتاجهم، ومن خالل تنفيذهم املهّمات، وا�ضت�ضهاد بع�ضهم يف اأكرث من معركة 
معركة  من  وكم  واأخرى،  �ضّكانية  جمموعة  اأو  واأخرى،  منطقة  بني  الّتفريق  دون  من  وموقعة، 
الّثانية:  للعائلة  معلنة  الأّول  عائلة  فهّبت  هناك،  من  �ضهيد  ومّيزها  هنا،  من  �ضهيد  عنونها 
مقامه،  يقومون  �ضهيدكم،  بدائل  هم  �ضهيدنا  اأخوة  اإن  بل  ل  الثانية:  وقالت  �ضهيدنا،  �ضهيدكم 
واأحالم  وموؤ�ض�ضاته،  مبواطنيه  الوطن،  عن  دفاًعا  �ضالحه  ويتم�ّضقون  قّبعته،  �ضارة  يحملون 

اأطفاله.
ا يف تلك امل�ضرية املعرفّية الّنا�ضطة يف اجلي�ش، تعاماًل مع التقّدم العلمي،  وتتجلى ال�ضورة اأي�ضً
والتجارب،  والدرا�ضات  والبحوث  الّت�ضالت  �ضعيد  على  املبتكرة  والأ�ضاليب  والإخرتاعات 
فات  الّتف�ضري ال�ضحيح للما�ضي، والّتخطيط الواعي للم�ضتقبل، وهذه جميًعا هي ال�ضّ اإىل  اإ�ضافًة 

التي يتمّيز بها املجتمع اللبناين باأجياله كافة.
"موؤ�ض�ضتكم هي مراآة ال�ضعب اللبناين..." قال العماد قائد اجلي�ش.



»الدفاع الوطني اللبناين« جملة ف�ضلية تعنى بالأبحاث والدرا�ضات الفكرية والع�ضكرية، و�ضائر الن�ضاطات الثقافية ذات الخت�ضا�ش.  -1

ت�ضرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رشت �ضابًقا اأو مقدمة للن�رش يف مطبوعات اأخرى.  -2

حالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها بالإ ت�ضرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�ضالة والبتكار ومراعاة الأ�ضول العلمية املعهودة، خ�ضو�ضً  -3
�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله  وذكر امل�ضادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �ضرية .c.v )التخ�ضّ

املر�ضل بالإنكليزية اأو بالفرن�ضية.

املجلة حمّكمة وحتيل الأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي الخت�ضا�ش تقرر مدى �ضالحية هذه الأعمال للن�رش.  -4

اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�ضًبا. كما حتتفظ  ًرا للن�رش، حمتفظة بخيار  اإذا كان مقرَّ ُتعِلم املجلة الكاتب خالل �ضهرين من ت�ضلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ش تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املر�ضلة اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بوا�ضطة Microsoft Word واأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رش فيها ناطًقا با�ضم اأ�ضحابه، ول يعرب بال�رشورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ش.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ش من املواد املن�ضورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -٨

 www.lebarmy.gov.lb www.lebanesearmy.gov.lb   :الأبحاث املن�صورة يف اأعداد »الدفاع الوطني اللبناين« متي�رسة على موقع •

�شــروط الن�شــر
مديرة التحرير : جيهان جّبور رئي�س التحرير :اأ.د. ع�شام مبارك 

اأ.د. ن�شيم اخلوري اأ.د. مي�شال نعمة    اأ.د. عدنان الأمني  
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الهيئة الإ�شت�شارية

قيادة اجليش اللبناني، مديرية التوجيه، اليرزة، لبنان، هاتف : 1701   : عـنـوان املـجـلـة 

tawjih@lebarmy.gov.lb & tawjih@lebanesearmy.gov.lb  : العنوان االلكتروني 

5000 ليرة لبنانية.  : الســعــر 

في لبنـــان :  100.000 ليرة لبنانية. *  : االشتراك السنوي 

في اخلارج :  150 دوالرًا أميركًيا. *    

مجلة »الدفاع الوطني اللبناني«.  : االعالنات واالشتراكات 

شركة ناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م.  : التوزيع  
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 د.زياد منصور

اإلرهاب بين التأريخ والتشخيص

املقّدمة
اأبرز   اإحدى  اليوم  والتطّرف  الإرهاب  ق�ضية  ت�ضّكل 

املع�ضالت التي تواجه الدول على اختالفها، ذلك اأّن الإرهاب 
ت�ضتهدف  م�ضكلة  اأ�ضحى  بل  ومنعزلة،  جمّردة  ظاهرة  يعد  مل 
خطر  باب  وهو  و�ضكينتها،  وحياتها  كلّها  املجتمعات  اأمن 
لإ�ضعال اأنواع �ضّتى من ال�رشاعات وا�ضتح�ضار اأكرث املحطات 
التاريخية اإيالًما يف احل�ضارة الإن�ضانية، ومواجهته ت�ضتدعي 
اإجراء تغيريات يف �ضلوك الأفراد واجلماعات والّدول، والبيئات 

املنتجة للعنف.
على اأّن ال�ضوؤال املهم يف هذا الإطار هو: متى ي�ضبح مو�ضوع 
مواجهة الإرهاب وتداعياته مو�ضوًعا يتجاوز النظريات و�رشح 
النتائج، ومتى ي�ضبح الإجتاه اأكرث و�ضوًحا نحو اإيجاد اآليات 
ي�ضتفيد  بقبول جمتمعي  العنف، ويحظى  وديناميات ملواجهة 

*أستاذ محاضر 
في الجامعة اللبنانية- 

قسم التاريخ
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بجانبها  يرتعرع  وما  امل�ضلّحة،  لل�رشاعات  الإن�ضانية  املاآ�ضي  حجم  من 
وينمو من مظاهر اإرهابية؟

يف املقابل، ما هي الأ�ضكال املحّفزة ملواجهة اأناط ال�ضلوكيات الداعمة 
املجموعات  اأو  ال�ضلطات  الذي متار�ضه  الآخر  العنف  لالإرهاب يف جمابهة 
املهيمنة، واإر�ضاء عالقات �ضليمة واأكرث فائدة يف حتقيق م�ضالح املتنازعني 
وتقوي�ش املتطرفني بينهم، وهو اأمر ظهر يف جتارب تاريخية عديدة عرفتها 
اأوروبا يف الع�ضور الو�ضطى قبل اأن تنتقل اإىل حالة ال�ضلم وِنَعم البحبوحة؟
يّتم  متى  هو:  عنه،  الإجابة  اإىل  البحث  هذا  ي�ضعى  الذي  الأهم  اجلانب  اأّما 
الفئات  م�ضالح  تراعي  والتي  واملتوازنة  العادلة  الت�ضويات  اأّن  اإىل  التنّبه 
ميّكن  الذي  الف�ضاء  ومتنع  �ضلمية  رحاب  اإىل  تف�ضي  جميًعا  املتنازعة 

الإرهاب من اخلروج من قمقمه؟
دول  يف  معّينة  م�ضالح  لها  التي  الدول  تتوّقف  متى  الثالثة:  والق�ضية 
جماورة، عن تقدمي الدعم اخلارجي امللمو�ش للمجموعات الإرهابية مهما 
اختلفت م�ضّمياتها، وت�رشع من دون مواربة، عرب مواثيق اأو حتى اأعراف، يف 
الكّف عن نظرية املوؤامرة التي ت�ضاق �ضّد اجلار الأ�ضعف، واإجراء اإ�ضالحات 
بنيوّية يف اقت�ضادها وبناها التحتية ومكافحة ت�ضدير الأ�ضلحة والعنا�رش 
حقيقتها،  بعك�ش  وهي  النازحني،  اإعانة  م�ضّميات  حتمل  برامج  ومتويل 

واإدراك ثقافات املجتمعات املحلية واأولوياتها.
اأّما الق�ضية الرابعة التي يجب اأن ل ن�ضقطها يف �ضياق حتليل هذه الظاهرة، 
املحلّية  املجتمعات  لإ�رشاك  املحّفزة  الو�ضائل  عن  البحث  يف  فتكمن 
والبيئات املنتجة للعنف يف بناء مقّومات ال�ضلم والدميوقراطية وا�ضتعادة 
احلقوق ومواجهة تداعيات ما خلّفه ال�ضتعمار من تركيبات �ضلطوّية ه�ّضة 

ومواجهة ال�رشاعات القبلية والع�ضائرية والطائفية واملناطقية.
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من هنا، فاإّن اأهمية هذا البحث تكمن، لي�ش فقط يف حتديد املفاهيم التي 
�ضاعت يف الكثري من الأدبيات والدرا�ضات، والتي عجزت عن تقدمي تعريف 
ا عندما  "والدويل"، وخ�ضو�ضً الفردي  والإرهاب  العنف  لظاهرتي  وتف�ضري 
يتعلّق الأمر بالإرهاب ال�ضيا�ضي الذي ميار�ش بقرار دولة اأو جمموعة دول، 
التحديدات  بخالف  لها  حتديدات  اإىل  ل  والتو�ضّ الظاهرة  هذه  تفكيك  اإّنا 

العامة التي قد ل ت�ضيب يف الكثري من الأحيان.

اأوًل: اإ�شكاليات البحث
اإّن هذا الن�ضق يف طرح الق�ضية، �ضوف يفتح الطريق لعملية فهم الإ�ضكاليات 
يف  الظواهر  هذه  مواجهة  اإىل  اإليه،  توؤدي  ما  يف  توؤدي  مقاربات  وطرح 
اأبعادها التاريخية وال�ضو�ضيولوجية والنف�ضية، ولن يتم ذلك اإّل بالإبتعاد عن 
العناوين من  العقيم حول امل�ضببات والنتائج واقت�ضار احللول على  اجلدل 
دون التوّغل يف عمق امل�ضكلة، وابتعاد الكّتاب واخلرباء عن فكرة الغو�ش يف 
البيزنطي حول الأ�ضا�ش الفكري لنطالقة منهجية عمل املجموعات  اجلدل 
املجموعات  هذه  عمل  فهم  اأهمّية  اإ�ضقاط  دون  من  املختلفة  الإرهابية 
و�رشورتها، والتوّجه اأكرث نحو فهم اأعمق لتقوي�ش كل ُمعطى يوؤ�ض�ش لولدة 
احلالت الإرهابية املنعزلة منها واملتمّددة، وهذه الق�ضية بالتحديد ت�ضتدعي 

النظر يف بع�ش الإ�ضكاليات، وهي: 
١- غرق الكثري من الباحثني يف طرح ق�ضية الإرهاب وفق املفهوم الغربي، 
الذي له غاياته غري الربيئة، لأّنه يبتعد عن فهم الظاهرة وبيئتها التي ن�ضاأت 
فيه، ما يكّر�ش انطباًعا خاطًئا، يقوم على اأّن الرهاب مالزم فقط لديانات 
من دون اأخرى، وملجتمعات من دون اأخرى، مع اأّن الوقائع التاريخية حافلة 

بالأدلة الدامغة، وتثبت عك�ش ذلك ))).
السياسي على أوسع نطاق. فمن أصل سبعة وعشرين  العنف  الفرنسية مثًل مارس روبيسبر ومن معه، كسانت جيست وكوثون  الثورة  خلل   -(
مليون فرنسي وهو عدد سكان فرنسا في ذلك الوقت، فقد قطعت هذه المجموعة أربعين ألف رأس انسان بالمقصلة، واعتقلت ثلثمائة ألف آخرين. 

السناتور جوزيف ماكرتي في الواليات المتحدة )950)-954)( باتهاماته الخيانية قد زجت باآلالف في السجون.
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٢- غالًبا ما اقت�رشت الأبحاث يف هذا ال�ضاأن على درا�ضة اأن�ضطة اجلماعات 
مثل: "نوعية الأ�ضلحة ، ونوعية اجلماعات"، من دون النظر اإىل البيئات التي 
هياأت الظروف لن�ضوج هذا الفكر، واإهمال �ضلوكيات ال�ضلطة جتاه معار�ضيها 
التنمية  العدالة،  العام،  والنتظام  الأمن  وعالقاتها مع مواطنيها، وق�ضايا 

الجتماعية والقت�ضادية...
٣- يف دور الأطراف اخلارجية التي يرتّتب على تدخالتها يف خ�ضو�ضيات 
واحتاللت  ع�ضكرية  تدّخالت  اإىل  تف�ضي  كارثية  نتائج  جريانها، 

واجتياحات))).
لفكرة  كلّها  املقاربات  اإّن  الإرهاب:  �رشعية  ول  �رشعية  حول  اجلدل   -٤
العنفي  والإرهاب  امل�رشوع،  الثوري  الإرهاب  الف�ضل بني  الإرهاب حتاول 
الآنية من عمر  اللحظة  اإىل  اإطاًرا زمانًيا مكانًيا ينظر  املتفلّت، كما تتبنى 
اإىل التاريخ وعربه، وهو ف�ضل متعّمد له غاياته،  ال�رشاع من دون العودة 
ا، وهو ف�ضل  فيجعل من اإرهاب ما اإرهاًبا م�رشوًعا ومن اآخر اإرهاًبا مرفو�ضً

غري علمي.
بقعة  يف  ح�رشه  حماولة  اأي  املكاين،  بالإرهاب  املتعلّقة  الإ�ضكالّية   -٥
جغرافية واحدة من دون �ضائر املناطق من العامل، اأي مالزمته للبيئة العربية 
وحدها، لن�ضهد اجتهادات جتعل من الإرهاب ال�ّضلَفي اجلهادي الأخطر من 
دون غريه، وهذا وليد وجهات نظر لي�ش اإّل، وت�ضقط ناذج اإرهابية اأفرزتها 
املجتمعات الغربية عرب تاريخها املديد، ما يرتّتب على ذلك من ت�ضخي�ش 
خاطئ للظاهرة، وخلط غري علمي بني الأ�ضباب الكامنة لالإرهاب والنتائج 

التي اأفرزها))).

االجتياح السوفييتي ألفغانستان في أواخر كانون األّول عام 979). التدّخل األميركي في فيتنام الذي بدأ عام 965)، وفي العراق )00).  -(
يذكر التاريخ محاكم التفتيش كأعظم نقطة سوداء في التاريخ األوروبي الحديث، وما جرته من ويلت وفظائع، وهي محاكم كان شعارها القسوة   -(
واالضطهاد والتعذيب والقهر ألعداء الكتلة، حيث استخدمت كل األساليب في التجسس والقبض على الهراطقة ومن تشاء وتجبرهم على اإلقرار 

بإلحادهم، وتوقع بهم عقوبة الموت.
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تناولت هذه املو�ضوع  التي  والأبحاث  الدرا�ضات  الأ�ضا�ش تبقى  على هذا 
اأي  باإمكان  لي�ش  اأّنه  اعتبار  على  النواق�ش،  من  الكثري  وي�ضوبها  مق�رّشة 
باحث اأو موؤرخ اأو متتبع للتطّور التاريخي لالإرهاب، ر�ضد ال�ضّياق التاريخي 
ن�ضاأته  منذ  الإن�ضاين  الفكر  اإرها�ضات  تطّور  مع  متالزًما  اأ�ضحى  لأّنه  له، 
م�ضاّدة  ب�رشية  كتل  �ضّد  وجمموعات  اأفراد  لدى  لة  مف�ضّ و�ضيلة  باعتباره 
اإًذا ظاهرة  اأغرا�ضها ال�ضيا�ضية؛ فالإرهاب بهذا ال�ضكل هو  ونقي�ضة لتحقيق 
واملجاعات  والأوبئة  احلروب  ظاهرة  مثل  مثلها  الب�رشية،  للحياة  مالزمة 
والنزوح الق�رشي، ظاهرة لزمت الإن�ضان منذ ن�ضاأته وتب�رّشه باأمور حياته 

ووجوده، والأخطر من ذلك كلّه اأ�ضكال بقائه وا�ضتمراره ككائن.
اأ�ضحى و�ضيلة من و�ضائل الإكراه والعنف  اأّن الإرهاب  الثابت الوحيد هو 
العامل  اأرجاء  والقوانني كلّها، ومنت�رًشا يف  والأعراف  ال�ضوابط  املتفلّت من 
مّتفق عليها، كما  لقواعد  ثابتة ول  لأهداف  لديه  بطوله وعر�ضه، ل وجود 
اأحكاًما، بل هناك �ضمات مت�ضابهة، لذلك اتفق على  ل �ضوابط قانونية ول 
تعريفه بهذا ال�ضكل اأو ذاك يف القوانني اجلنائية والو�ضعية الغربية وغريها: 
"باأّنه تلك الأفعال العنيفة التي تهدف اإىل خلق اأجواء من اخلوف والرعب، 
اأو  ما،  �ضيا�ضات  منا�رشي  اأو  بعينها،  ديانات  اأتباع  �ضد  موجًها  ويكون 
يتجاهل  جماعة،  اأو  ل�ضخ�ش  متعّمد  ا�ضتهداف  وفيه  اأيديولوجية،  اأهداف 
ا مرتبط بالأعمال  بو�ضائله �ضالمة املدنيني وغري املدنيني واأمنهم، وهو اأي�ضً

العنيفة غري امل�رشوعة، وذروته حروب الإبادة والحتالل".
وهو اإىل جانب ذلك كلّه، ويف بع�ش اأطواره يتوّجه �ضّد الدولة وموؤ�ض�ضاتها، 
احلالة  هذه  يف  غر�ضه  ويتمّثل  القائم،  والو�ضعي  الجتماعي  الن�ضق  وكل 
باإ�ضاعة الرعب والذعر لدى �ضخ�ضيات مادية ومعنوية، ولدى عاّمة النا�ش، 
مبا  كلّها،  والأ�ضول  القواعد  من  املتفلّت  املو�ضوف  غري  بالعنف  فيقرتن 
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كك احلديدية  فيها: التفجري، وتدمري املن�ضاآت العامة واخلا�ضة، وحتطيم ال�ضِّ
والقناطر واجل�ضور، وحمّطات القطار واملطارات واأنفاق املرتو، وت�ضميم مياه 

ال�رشب ون�رش الأمرا�ش املعدية والقتل اجلماعي.
ويت�ضّمن الن�ضاط الإرهابي موا�ضيع: "التنظيم، التمويل، التخطيط، التح�ضري، 
الإرهابي،  الفعل  ارتكاب  اأجل  والتعبئة من  بالتحري�ش  يرتبط  التنفيذ، كما 
وتنظيم املجموعات واخلاليا وتاأليفها، و�ضوًل اإىل امل�ضاركة والإنتماء اإىل 

هذه املجموعات".
اإّن جتنيد الأ�ضخا�ش، والت�ضليح، وتدريب الإرهابيني، وامل�ضاركة الإعالمية 
ا، وتاأ�ضي�ش القاعدة املادّية واللوج�ضتّية لتنفيذ العمل  ترويًجا وتعبئة وحتري�ضً
الإرهابي مبا�رشة اأو ب�ضورة غري مبا�رشة، هو يف لّب العمل الإرهابي مهما 

تنّوعت �ضعاراته.
يف هذا ال�ضياق يحّدد املر�ضد العربي للتطّرف، م�ضاألة الإرهاب: "باأّنه كل 
عمل يهدف اإىل ترويع فرد اأو جماعة اأو دولة بغية حتقيق اأهداف ل جتيزها 
القوانني املحلية اأو الدولية". وق�ّضم املر�ضد، الإرهاب اإىل اأنواع رئي�ضة، اأبرزها: 
الفرد لأ�ضباب عديدة للح�ضول على  الفردي: وهو فعل يرتكبه  الإرهاب   •
مبتغاه ب�ضكل يتعار�ش مع القانون واملفاهيم الجتماعية ال�ضائدة، كجرائم 

ال�رشف والثاأر وغريها".
الإرهاب الديني-املذهبي: يعتمد على ممار�ضة اأ�ضاليب الإرهاب الفكري،   •
اأو  الفردي  التكفري  اجل�ضدي،  العنف  والتحقري،  الت�ضفيه  النف�ضي،  غط  وال�ضّ
اجلماعي، الإفتاء بهدر دم اإن�ضان اأو جماعة اأو طائفة لأ�ضباب دينية اأو مذهبية، 
الذبح وغريها من  التعذيب،  التنكيل،  التهديد،  التخريب،  اأ�ضاليب  وهو يعتمد 

الأ�ضكال")4).

-المرصد العربي للتطرف واالرهاب.  -4
http://arabobservatory.com/?page_id=3364. 
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الإرهاب اجلماعي غري املنّظم: وهو الذي تقوم به ع�ضابات غري منّظمة   •
لتحقيق ماآرب خا�ضة م�ضتخدمة اأ�ضاليب التخريب والنهب وال�ضطو امل�ضلّح.

الإرهاب اجلماعي املنّظم :وهو الإرهاب الذي متار�ضه جماعات منّظمة   •
متّولها وت�رشف عليها موؤ�ض�ضات اأو هيئات، اأو اأجهزة خمابرات، اأو دول، ذلك 

�ضعًيا لتحقيق اأهداف �ضيا�ضية اأو دينية اأو مذهبية.
الإرهاب الدويل: هو الإرهاب الذي متار�ضه دولة واحدة اأو اأكرث عن طريق   •
ت�ضخري اإمكانياتها الدبلوما�ضية اأو الع�ضكرية وال�ضتخباراتية وطاقاتها كلّها 
ثروات غريها  اأو  ال�ضتيالء على مكت�ضبات  �ضيا�ضية، بهدف  اأهداف  لتحقيق 
من الدول، ويّتخذ اأ�ضكاًل عديدة كال�ضغط الدبلوما�ضي، احل�ضار القت�ضادي، 
املنّظم  القتل  التحتية،  البنى  من�ضاآت  ا�ضتهداف  الع�ضكرية،  القوة  ا�ضتخدام 

للمدنيني، الغتيال ال�ضيا�ضي املنّظم، احل�ضار غري املرّبر.
وقد ا�ضتقر الراأي على القول باأّن الّركن املعنوي يف اجلرمية الإرهابية يتجلّى 
لتحقيق  ال�ضديد  والفزع  الرعب،  توظيف  وهو  ذاته،  بحّد  الإرهاب  غاية  يف 

ماآرب �ضيا�ضية اأًيا كان نوعها)5).
لكّننا كثرًيا ما جند اأّن هناك من يخلط دائًما بني الإرهاب والعنف ال�ضيا�ضي، 
ذلك اأّن كالهما يف مكان ما يرمي اإىل حتقيق اأهداف �ضيا�ضية وغايات يجب 
اأن يتم اإخ�ضاعها ل�ضفة النبل، فالعمل الإرهابي يهدف اإىل حتويل الأنظار 
اإىل ق�ضايا تهم الإرهابيني، بينما القّيمون على العنف ال�ضيا�ضي يهدفون اإىل 
حتقيق اأهداف اإزاحة خ�ضومهم يف ال�ضيا�ضة، والتحري�ش، وممار�ضة ما ي�ضمح 

وما ل ي�ضمح به القانون وا�ضتغالله.
لقد �ضهد الإرهاب اأ�ضكاًل خمتلفة وترّكزت دوافعه يف نواح �ضيا�ضية واأخرى 
منّظمات  مع  و�ضلوعها  احلكومات،  من  العديد  تواطوؤ  وظهر  اجتماعية، 

فكري عطا اللـه عبد المهدي – اإلرهاب الدولي – المتفجرات – دار الكتب الحديثة 000) – ص )).  -5
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و�ضبكات اإرهابية، وتعاونها التام معها لتقوي�ش ال�ضتقرار يف دول جماورة، 
الدول  ابتزاز  اأو ممار�ضة  اأخرى  اجتماعية ومواطنني من دول  اأو بني فئات 
للح�ضول على مكا�ضب معّينة، بحيث انت�رشت ال�ضبكات عرب العامل، من خالل 
معّدات  والتزّود  املعلومات  وجمع  الإنرتنت،  من  وال�ضتفادة  الدول  متويل 

تقنّية متطّورة .
الإرهاب  ي�ضّنف  "نورنربغ"،  حمكمة  نظام  من  ال�ضاد�ضة  املاّدة  ووفق 
باعتباره جرمية �ضّد الإن�ضانية، لأّنه يعتمد القتل العمد مع �ضبق الإ�رشار، 
كما الإفناء وال�ضرتقاق، وهو كل فعل ل اإن�ضاين يرتكب �ضّد ال�ضكان املدنيني، 

وكل ا�ضطهاد لأ�ضباب �ضيا�ضية اأو عرقية اإثنية)6).
ويدخل يف هذا ال�ضياق مفهوم الإبادة اجلماعية �ضواء اأكانت اإبادة كلّية اأو 
اأو جمموعة، واإخ�ضاعها ب�ضورة عمدّية لظروف حياة  اأفراد  اأو قتل  جزئّية، 
اإىل  اإجراءات تهدف  اإىل الإفناء اجل�ضدي، ونقل الأولد ق�رًشا، وفر�ش  توؤدي 
اإهالك  ال�ضطناعية،  العدوى  ن�رش  الن�ضل،  من  واحلد  الب�رشي،  اجلن�ش  اإماتة 
املدنية،  الطائرات  على  وال�ضتيالء  ال�ضفن،  مهاجمة  اأي  والقر�ضنة  النا�ش، 
وك�رش احل�ضار املفرو�ش على دولة، والإ�رشار بالأ�ضالك التلغرافية وال�ضلكية 
�ضّد  التاآمر  اأو  والتج�ّض�ش  واملخدرات،  الرقيق  وجتارة  البحرية،  والكابالت 
البلد  باأمن  تلحق �رشًرا  التي  املعلومات  اأنواع  كل  نقل  اأي  الدولة  م�ضلحة 
جرائم  وكلّها  الإلكرتوين،  والهجوم  وغريها،  امل�ضعة  املواد  ونقل  القومي، 

اإرهابية يحا�ضب عليها القانون الدويل")7).

الثانية )9)9)-  محاكمات نورنمبرج هي عبارة عن ثلثة عشرة محاكمة ُعقدت لمقاضاة قادة ألمانيا ألعمالهم العدوانية أثناء الحرب العالمية   -6
945)م(. أجريت المحاكمات من عام 945)م إلى عام 949)م في نورمبرج، بألمانيا، حيث كان الحزب النازي ينظم اجتماعاته بقيادة أدولف 

هتلر الذي حكم ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.
- تربط تشريعات الواليات المتحدة األميركية اإلرهاب باألفراد فحسب، واالتجاه الفقهي السائد يذهب إلى تعريف اإلرهاب بأنّه نشاط موّجه ضّد   -7
شخص من أشخاص الواليات المتحدة يمارس من قبل فرد ليس من مواطني الواليات المتحدة أو من األجانب المقيمين فيها بصورة دائمة. وقد سّن 
المشّرع األميركي عّدة قوانين لمكافحة اإلرهاب، منها قانون مكافحة اختطاف الطائرات في العام )97)، كما سّن الكونغرس إجراءات عقابية 
تفرض على البلدان التي تعاون اإلرهابيين أو تحرضهم أو تمنحهم ملًذا في العام 976). وقد عرفت وزارة العدل األميركية عام 984) اإلرهاب 
بأنّه سلوك جنائي عنيف يقصد به وضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق االغتيال أو الخطف. بينما ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إلى تعريفه بأنّه عمل عنيف أو عمل يشكل خطًرا على الحياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دولة. غير أّن المشرع األميركي لم 
يتعامل مع اإلرهاب باعتباره جريمة مستقلة حتى صدور قانون العام 996) ثم توالت القوانين بعد أحداث )) أيلول )00) وخصوًصا ما يتعلّق 

بمكافحة تمويل اإلرهاب.



13

اإىل ذلك قد تتو�ّضع دائرة الن�ضاط الإرهابي اإىل ما هو خطر وفّتاك، حني 
و�ضائل  متتلك  اأو  النت�ضارات،  بع�ش  حتقيق  املتطّرفة  اجلماعة  ت�ضتطيع 
امل�ضتوى  على  �ضواء   - تلجاأ  نراها  وعندها  التقليدية،  غري  والقّوة  العنف 
الفردي اأو املجتمعي اأو الدويل، اإىل ا�ضتخدام الإرهاب الفكري اأو النف�ضي اأو 
املادي وكل ما هو م�ضّوغ وغري م�ضّوغ، �ضّد كّل من يقف عقبة اأمام حتقيق 

اأهدافها)8).
بناًء على هذه املعتقدات التي تتحّول اإىل دوغمائيات وباراديغمات وجمود 
من  الإرهابية  اجلماعات  كما  الأفراد  اأدمغة  غ�ضل  خالله  يف  يتم  فكري، 
اإزاء جمتمعاتهم ودولهم من ناحية،  ال�ضلبية  خالل تنمية اجتاهات بالغة 

والت�ضجيع على عملية النقالب العنيف عليها.
اإّن الطريقة الف�ضلى لتحقيق ذلك جتري من خالل برنامج للح�ضد والتعبئة 
الواقع  بكراهية  جتنيدهم  مت  الذين  اجلماعات  اأع�ضاء  م�ضاعر  تغذية  عرب 
الجتماعي الذي يعي�ضون فيه، متهيًدا لإقناعهم باإ�ضرتاتيجية النقالب على 

الأو�ضاع، واإقناعهم بالقيام بالأفعال الإرهابية املنوط بهم تنفيذها)9).
من  التقليل  هدفه  لي�ش  طبيعي،  كاأمر  الإرهاب  ظاهرة  بوجود  الإقرار  اإّن 
ي�ضاعد  الذي  ال�ضحيح  �ضياقها  يف  و�ضعها  واإّنا  وخطرها،  امل�ضكلة  حجم 
ظاهرة  اأّنها  �ضفة  عنها  ينفي  ل  طبيعية  ظاهرة  وكونها  فهمها.  على 
�ضعًبا،  مطلًبا  مطلقة  ب�ضورة  عليها  الق�ضاء  كان  واإذا  �ضحّية.  ل  مر�ضّية 
فاإّن احلّد منها وتقلي�ش اأخطارها واآثارها ال�ضلبية على املجتمعات يبقى 

اأمًرا مطلوًبا ب�ضورة م�ضتمّرة.

8-  إدريس عمر: العلقة بين التطرف الديني – االيديولوجي واإلرهاب . مجلة الحوار المتمدن. 
http://www.ahewar.org. 9-3-2011.

إدريس عمر-المصدر نفسه.  -9
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ثانيًا: جمتمعات الإرهاب وبيئته

املت�ضّددة  املمار�ضات  من  الكثري  اأّن  الإرهابية  الظواهر  حتليل  يف  الثابت 
يف العامل العربي يجد من يوؤيده �ضمًنا، كما اأّنه من املوؤ�ضف اأكرث اأّن هناك 
اأطيافه،  بكل  والعرب  امل�رشق  �ضورة  اإىل  الإ�ضاءة  بهدف  يعمل  "لوبي" 
اإعالم  و�ضائل  يحتكر  اأّنه  لنجد  واأ�ض�ش جمتمعه،  ودياناته  وتقاليده  عاداته 
الغر�ش،  لياًل ونهاًرا لتحقيق هذا  ودعاية وي�ضتثمر يف مراكز بحوث تعمل 
ويجّند مفّكرين بهدف العمل على اإ�ضاعة �ضورة �ضوداوية قامتة مظلمة غري 
ح�ضارية عن عاملنا العربي، وهو يتجاهل الكثري من مظاهر التطّرف التي 
بداأت جتتاح عدًدا من الدول الغربية التي جنحت فيها اأفكار واأحزاب �ضيا�ضّية 
فرن�ضا  يف  ال�ضيا�ضي  وتاأثريها  ال�ضعبي  ح�ضورها  رقعة  زيادة  يف  متطّرفة 
املتحدة  الوليات  يف  واملحافظني  اأملانيا،  يف  اجلدد  النازينّي  اإىل  مثاًل، 

الأمريكية اإىل البوتينّية كمظهر �ضاذ للتدّخل اخلارجي.
لقد عجزت املجتمعات العربية عن اجرتاح اآليات اخلروج من هذه الظاهرة، 
اأّن الإرهاب هو م�ضكلة تلّقحت بها جمتمعاتنا العربية  لذلك ل ميكن القول 
من جينات غريبة اأو دخيلة اأو م�ضتوردة، بل الأ�ضح القول اأّنه يحمل بذوًرا 
بفعل  الأفكار  هذه  لتمّدد  اخل�ضبة  الرتبة  اأر�ضنا  على  وتنت�رش  تاريخية. 
وما  العربي،  العامل  هذا  ت�ّضكل  اأن  منذ  ح�ضلت  التي  وال�رشاعات  التمّزق 
تعّر�ش له من حمالت وغزوات وفتوحات، واإىل اأّن يتجاوز هذا العامل �ضل�ضلة 
اأزماتهما  اأوروبا والغرب يف  تنُج منه  فاإّن هذا امل�ضار مل  التاريخية،  عقده 

التاريخية الأكرث حرًجا.
وت�ضويه  دموية،  تاريخية  وقائع  تتّم حماولة طم�ش  اليوم، فرنى كيف  اأّما 
الكثري من ال�ضفحات ال�ضوداء التي جرى يف خاللها اإبادة ماليني الب�رش يف 

جميع القارات. 
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واجلغرافيا  للحدود  واخرتاقه  ومتّدده  انت�ضاره  بحجم  الإرهاب  حتّول  لقد 
ال�ضيا�ضية، اإىل ظاهرة ل ميكن ح�رشها وح�رش نتائجها وتداعياتها واآثارها 
يف اإطار معني، بل حتّولت اإىل اأكرث احلالت خطًرا على الب�رشية وعلى النظم 
ا فعلًيا للقيم الأخالقية والدينية واحل�ضارية  الجتماعية وال�ضيا�ضية، ومقّو�ضً
للمجتمعات الإن�ضانية، بل اأ�ضبحت الآفة التي باتت حتتاج اإىل جهود جّبارة 

للق�ضاء عليها وا�ضتئ�ضالها.

ثالثًا: الإرهاب املعا�رص 
هذا وحفل التاريخ املعا�رش بالكثري من التجارب العنيفة التي مار�ضتها 
اعتيادية  وغري  فّتاكة  اأ�ضاليب  على  خاللها  اعتمدت  اإرهابية  جمموعات 
�ضون يف علم الإرهاب املعا�رش،  لتحقيق اأهدافها. ويق�ّضم اخلرباء واملتخ�ضّ
هذا الإرهاب اإىل نحو مئتي نوع، اأّما الأكرث انت�ضاًرا فهو:"الإرهاب ال�ضيا�ضي، 

الإرهاب العرقي– القومي، الإرهاب الديني، الإرهاب اجلرمي".
اإىل ذلك �ضبغت بع�ش احلركات الإرهابية اأ�ضلوبها بطابعها اخلا�ش، الذي 
اأ�ضبح امتياًزا لها من دون غريها... فاحلرب الإيرلندية مثاًل يف العام 1922 
والتي خا�ضها اجلي�ش اجلمهوري الإيرلندي، لّونت مفاهيم الإرهاب بثالثة 
امل�ضتمر عرب  والإرهاب  الإنتقائي،  الإرهاب  بينها:  م�ضطلحات جديدة، من 

الزمن، وعمليات اخللّية)0)).
�ضّد  تنّفذ  التي  الإرهابية  الأفعال  جمموعة  النتقائي  بالإرهاب  ويق�ضد 
اأ�ضبح  حيث  ال�ضلطة،  اأو  البالد  من  الرحيل  على  لإجبارهم  الدولة  روؤ�ضاء 
اأُ�ضيف  الدولة.  يف  الر�ضميني  غري  واملوظفني  املدنيني  بحق  ميار�ش  لحًقا 
انت�ضار مبداأ يعتمد على  الإرهاب كو�ضيلة،  ا�ضتخدام  �ضل�ضلة تطّور  اإىل  ا  اأي�ضً
فكرة اأّن اإحداث تغيري ما يف املجتمع، ل ميكن اأن يتم، اإّل با�ضتمرار اأفعال 

تأّسس الجيش الجمهوري اإليرلندي في العام 9)9) مستلهًما مرجعيته اإليديولوجية من الحركات الفدائية التي كانت تنشط منذ القرن التاسع عشر   -(0
ضد االحتلل البريطاني، واعتمدت المنظمة أساليبها القديمة في التفجير واإلغتياالت.
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اإرادة  اأّنه ومع مرور الأيام، �ضتنك�رش  الإرهاب لفرتة طويلة من الزمن، ذلك 
الدول امل�ضتهدفة وحّكامها، ويف نهاية املطاف �ضوف ي�ضعى هوؤلء ال�ضادة  

احلّكام للفرار والبحث عن مكان اآمن يلجاأون اإليه.
الأعمال  تنفيذ  يف  املركزّية  األغت  فقد  اخللّية  اإرهاب  اإىل  بالن�ضبة  اأّما 
الإرهابية، ما حال دون اكت�ضاف موقع منظمة الإرهابيني وتدمريها، ذلك 
ا بها، وكل خلّية تعلم عدد اأع�ضائها  اأّن لكل خلّية هدًفا اأو مو�ضوًعا خا�ضً

ومهّماتها اخلا�ضة بها.
الثوروي  الإرهاب  ا�ضتمر  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  مرحلة  يف 
الحتالل  حكم  ولإنهاء  الوطني،  التحّرر  مهمة  لإجناز  كاأداة  املنّظم 
الإنتقائي  الإرهاب  فتحّول  الثالث،  العامل  دول  يف  وال�ضتعمار  والنتداب 
من ا�ضتهداف للم�ضوؤولني يف الدولة اإىل ا�ضتهداف املدنيني املتعاطفني مع 

الحتالل والعمالء واملخربين.
التطّور  من  جديدة  مرحلة  الإرهاب  دخل   19٦٠ العام  اأواخر  ويف 
وترّكز  دولًيا،  لي�ضحى  نطاقه  تو�ّضع  العام  ذلك  ففي  وال�ضتخدام. 
وخطف  �ضفارات،  وتفجري  طائرات،  خطف  بني  الأو�ضط  ال�رشق  يف  ن�ضاطه 
دبلوما�ضيني. يف حرب 19٦٧ التي هزمت فيها اإ�رشائيل العرب، وا�ضتولت 
وقطاع  الغربية  وال�ضّفة  ال�رشقية،  والقد�ش  اجلولن،  مرتفعات  على  فيها 
ون�ضاأت احلركات  التقليدية،  ا�ضتخدام احلرب  انتهى  �ضيناء،  غزة، و�ضحراء 
التحرير  منظمة  )عمليات  املحتلة  اإ�رشائيل  ملواجهة  الثوروية  التحررية 

واجلبهة ال�ضعبية وغريها من الف�ضائل(.
ب�ضاأن  التعليالت،  وبرزت  التقوميات  اختلفت  مهما  العموم  وعلى 
م�رشوعيتها اأو ل م�رشوعيتها، ول �ضّيما نوعّية الفعل الإرهابي وتاأثرياته، 
فاإّنه من الوا�ضح متاًما اأّن املجموعات واملنّظمات الإرهابية تتبّنى اأفكاًرا 
وعدم  واملجتمعات  واملوؤ�ض�ضات  النظم  رف�ش  قوامها  مت�ضّددة  وت�ضّورات 
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تعي�ش  جماعات  لأّنها  واقتالعها،  تقوي�ضها  اإىل  وال�ضعي  فيها  الندماج 
لنظمها  الن�ضياع  اأو  فيها  النخراط  وترف�ش  املجتمعات  هام�ش  على 
والت�ضّدد  للعنف  تعمل  اأّنها  عن  ف�ضاًل  والثقافية،  والجتماعية  القانونية 
اأع�ضاء  اأغلب  اأّن  اأهداف وت�ضّورات، على  كو�ضيلة لتحقيق ما توؤمن به من 

هذه التنظيمات هم من فئة ال�ضباب)))).
وزيادة  الإرهابي  عملها  وترية  وت�ضاعد  املجموعات  دور هذه  تزايد  اإّن 
حيًنا  تقليدية  غري  اأ�ضلحة  على  وح�ضولها  وحّدتها  العمليات  هذه  نوعّية 
وتقليدية حيًنا اآخر، وا�ضتخدام الرتويع والتخويف، تظهر اأّن هناك خماوف 
من  ت�ضتخدمها  قد  التي  وبالأ�ضاليب  التطّرف  جماعات  تتمّكن  اأن  من 
ونتائجه  تداعياته  له  �ضيكون  ما  ت�ضّورها،  ميكن  ل  كوارث  اإىل  الو�ضول 
حمّدثة  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  اإىل  و�ضوًل  املجتمعات  تقوي�ش  عرب  اخلطرية، 
والكيميائية  الإلكرتونية  كالهجمات  الإرهابية  الهجمات  يف  وابتكارها 

والبيولوجية.
ول �ضّك اأّن الأكرث انت�ضاًرا اليوم هو الإرهاب التكفريي الذي ميكن ت�ضميته 
حتت  املحّددين  واملكان  الزمان  يف  املح�ضور  غري  احلركي"،  "بالإ�ضالم 
الأنظمة  �ضّد  اخلوف  ك�رش حواجز  بعد  انت�رش  والذي  العاملي،  اجلهاد  �ضعار 
ال�ضيا�ضية التي مار�ضت اأ�ضكاًل من العنف على جمتمعاتها، بل اأ�ضبح اجلهاد 
حماولة لإر�ضاء البديل ال�ضلطوي، فذاع �ضيته وانت�رش بعيد احلرب الأفغانية 
واإّما  الأمنية عن مالحقة هوؤلء،  الأجهزة  اأو ق�ضور  اإّما توّرط  اأظهرت  التي 

جتنيدهم بغية اإبعادهم)))). 
فبالإ�ضافة اإىل العتماد على التعبئة الدينية كو�ضيلة لهزمية ما �ضّمي بهمجية 
الدول الكربى، والتي انت�رشت بعيد ما اأحدثه اخلواء الفكري - الأيديولوجي 

د. معتز محي عبد الحميد .االرهاب وتجّدد الفكر األمني. عمان دار زهران للنشر والتوزيع 4)0) .ص 5.  -((
للمزيد انظر الجدول رقم ).  -((
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اإثر انهيار الّنظم القومية وال�ضرتاكية وتقوي�ش حلف وار�ضو، ما �ضمح بتربير 
لأي  كهدف  ود�ضتور  كقانون  ال�رشيعة  على  القائمة  والدول  الإمارات  اإقامة 
من  املجاهد  ال�ضباب  فكرة  بقّوة  انت�رشت  حمّددة،  جغرافية  بقعة  يف  جهاد 
كل بقاع الأر�ش على ال�ضاحات املفرت�ضة يف اأفغان�ضتان وال�ضي�ضان و�ضوريا 

والعراق ولبنان وفل�ضطني وم�رش...

رابًعا: التق�شيم املعتمد للإرهاب 
والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  العلوم  يف  التاريخية  الدرا�ضات  غالبية  ق�ّضمت 

الإرهاب اإىل اأنواع، اأبرزها: 
رموز  �ضّد  العنف  با�ضتخدام  التهديد  يعتمد  الذي  ال�صيا�صي:  الإرهاب   •
�ضيا�ضية ويهدف اإىل تغيري النظم الد�ضتورية القائمة وي�ضعى يف الغالب اإىل 
عزلته  اأّن  ذلك  الكامل  الدعم  اإىل  بال�ضتناد  وجذبه  العام  الراأي  ا�ضتقطاب 
الإعالم كو�ضيلة  ا�ضتخدام  اإىل  الغالب  يلجاأ يف  تعني مقتله، كما  بيئته  عن 
الإرهابي،  الن�ضاط  الزمن  من  عقًدا  اأوروبا  عانت  لقد  هويته.  عن  للتعبري 
حيث عملت جمموعات اإرهابية اأوروبية و�رشقية متو�ّضطة مع بع�ضها جللب 
اجلي�ش  اأملانيا حتالفت جماعة  ففي  الفل�ضطينية.  الق�ضية  الهتمام باجتاه 
فل�ضطينية(،  الأ�ضود)جماعة  اأيلول  جماعة  مع  اأملانية(  ذاته)جماعة  الأحمر 
ويف فرن�ضا حتالفت املجموعة الثوروية للعمل املبا�رش)جماعة فرن�ضية( مع 
جماعة اجلي�ش الأحمر وفرق اجلي�ش الأحمر)جماعة ايطالية(، ويف اليابان 
حتالف اجلي�ش الأحمر الياباين مع اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني، واأ�ضبحت 

ا لتدريب اجلماعات املختلفة. كوبا اأر�ضً
الإرهاب العرقي - القومي: ي�ضتخدم هذا امل�ضطلح لالإ�ضارة اإىل املمار�ضات   •
الإرهابية العنيفة التي يتم من خاللها معاملة جمموعة معّينة من الب�رش ب�ضكل 
خمتلف وقهرها واإبعادها، وذلك باللجوء اإىل ا�ضتخدام العنف لتربير التمييز 
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باملعاملة باللجوء اإىل التعميمات املبنية على ال�ضور النمطية وباللجوء اإىل 
اإق�ضائي يعتمد التمييز  تلفيقات علمية تربر �ضعور فئة بالتفّوق عرب �ضلوك 
اإبراز  اأو العرقي، حيث يتم  اأو النتماء القومي  اأ�ضا�ش اللون  بني الب�رش على 
ويهدف  والثقافية،  والإثنية  املختلفة،  املجموعات  بني  اجل�ضمانية  الفروق 
هذا الإرهاب عملًيا اإىل ممار�ضة اأعمال انف�ضالية وتهديد وحدة اأرا�ضي بلد 
معنّي بالدعوة اإىل ال�ضتقالل الذاتي اأو احلكم الذاتي. اإّن اأبرز مثال على ذلك 
العمال  الإيرلندي، وحزب  اجلمهوري  للجي�ش  العنيفة  الأعمال  ما جنده يف 
الكرد�ضتاين، ومنظمة "اإيتا" يف اإيطاليا، والبا�ضك يف اإ�ضبانيا، والتمّرد يف 
ال�ضي�ضان الذي اأّدى اإىل عمليات اإرهابية يف املدن الرو�ضية )بي�ضالن، م�رشح 
مو�ضكو(، ال�رشب �ضد الكروات والبو�ضنيني، وال�رشاع يف كو�ضوفو، وجبهة 

حترير "كيبيك" يف كندا، "التاميل" يف �ضريلنكا، واأونيتا يف اأنغول.
الإرهاب الديني: هو الإرهاب القائم على اأ�ضا�ش دوافع واأهداف يغلب   •
ا يف خالل  الديني. ويحتّل مكانة مهمة وح�ّضا�ضة خ�ضو�ضً الطابع  عليها 
الباعث  اأّن  اإىل  املجال  هذا  يف  الدرا�ضات  ت�ضري  اإذ  املن�رشمني،  العقدين 
القرن  بداية  حتى  لالإرهاب  الرئي�ش  العامل  كان  عام"  "ب�ضكل  الديني 
الديني  الإرهاب  اأّن  يف  �ضك  اأدنى  هناك  ولي�ش  امليالدي؛  ع�رش  التا�ضع 
يحمل طابًعا عقائدًيا وهو ثمرة ونتيجة للت�ضّدد والغلو، وهذا الت�ضّدد يرجع 
اإىل اأّن هوؤلء املت�ضّددين ياأخذون من الفقه ومن ال�رشع َحْرفيته، ويقفون 
عند اجتهادات الأولني، واجلمود على متون الن�ضو�ش، من دون الرجوع 
اإىل الن�ضو�ش الكلّية لل�رشع، وحتّري مقا�ضده وغاياته، وحتقيق م�ضاحله 

العاّمة وتلّم�ش روحه وم�ضمونه، والبحث عن حكمه ومغزاه.
منهم  ظنًّا  واآراءهم  اأفكارهم  يفر�ضون  الدين  يف  املت�ضّددين  هوؤلء  اإّن 
راأًيا خمالًفا لهم، فهم يطّبقون  اأّنهم على �ضواب، ويف املقابل ل يقبلون 
ي�ضّمى  انت�ضار ما  اإىل  يوؤدي  لي�ش معنا فهو �ضّدنا"، وهو ما  "من  مقولة 
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بني  وثيقة  عالقة  هناك  باأّن  القول  ميكن  هنا  ومن  الفكري".  "الإرهاب 
اإىل  يوؤديان  الدين  يف  والغلو  فالت�ضّدد  الديني؛  والت�ضّدد  الفكري  الإرهاب 
الإرهاب الفكري، الذي يف�ضي اإىل الإرهاب اجل�ضدي )قتل وتدمري وتخريب 
وتخويف الأبرياء(. تثبت التجارب اأّن املنّظمات واحلركات الدينية ارتبطت 
وريدًيا باحلركات الإنف�ضالية، كاحلركات الإنف�ضالية يف ك�ضمري، وتنظيم 
ع�ضبة  العراق،  يف  الإ�ضالم  اأن�ضار  �ضّياف،  اأبو  حركة  وطالبان،  القاعدة 

الأن�ضار، حزب التحرير، اأروم�ضيرنيكي يف اليابان.
اإرهاب اجلرمية: يتحّدد على اأ�ضا�ش قيام جمرمني بوا�ضطة العنف بت�ضفية   •
خ�ضومهم واإبادتهم وتكون اجلرمية م�ضتوحاة من جتارب تنظيمات اإرهابية 
ولكن بهدف جرمي... عمليًّا اإّن من ميار�ش هذا النوع من اجلرائم املنّظمة، 
هم الع�ضابات من من�ضاأ عرقي واحد يف الغالب، م�ضتخدمني الرتهيب كو�ضيلة 
فّعالة لإخافة ممّثلي ال�ضلطة وقوى الّنظام العام وت�ضفية اأهدافهم بالإعتماد 
على اخلطف والغتيال والقتل وفر�ش اخلوات على مناف�ضني يف جمال املال 
الأجر  اأ�ضكاله فتكون عبارة عن جرائم منّظمة مدفوعة  اأبرز  اأّما  والأعمال، 
عرب قتلة حمرتفني... واأبرز مثال "املافيا الإيطالية والكولومبية والرو�ضية".
وغالًبا ما نلحظ اأّن املنّظمات الإرهابية كثرًيا ما تلجاأ اإىل هذه الع�ضابات 
والعك�ش  وا�ضتخدامها.  بتمويلها  وتقوم  حملّها  فتحّل  اأدوارها،  متار�ش  كي 
عاّمة  �ضعارات  تطرح  ما  كثرًيا  الع�ضابات  من  الكثري  هناك  اأّن  اإذ  �ضحيح 
وجذب  وتاأييد  اهتمام  حتوز  كي  الأ�ضاليل  بهذه  نف�ضها  وتغّطي  �ضيا�ضية 
ثوروية  اأزياء  ترتدي  ع�ضابات  الأمر  واقع  يف  ولكّنها  لها،  منا�رشين 
ب�ضعارات ف�ضفا�ضة براقة. هذه املجموعات تتعاون مع قريناتها من دول 
اأخرى متار�ش الإرهاب ال�ضيا�ضي والإيديولوجي وتتخّفى اأحياًنا وراء مطالب 

�ضيا�ضية)))).

جهاد عودة، د.محمد عبد العظيم الشيمي .د. أيمن زكي: .مدخل لدراسة اإلرهاب في مصر والمملكة العربية السعودية، تجارب إستراتيجية، المكتب   -((
العربي للمعارف، ص57.
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ميكن اإدراج ع�ضابات �رشقة التحف والآثار الفنّية وال�ضيارات، والقر�ضنة 
هذه  �ضمن  بالب�رش  والإجتار  ال�رشعيني  غري  املهاجرين  وتهريب  البحرية 

املنظومة.
الأ�ضلحة  ا�ضتخدام  حماولة  يف  يتلّخ�ش  الوبائي:  البيولوجي  الإرهاب   •
اخلبيثة،  اجلمرة  ور�ضائل  بهجمات  �ضّمي  )ما  والبيولوجية  الكيميائية 
)اجلدري(،  املختلفة  الفريو�ضات  ن�رش  املناعة(،  فقدان  الطاعون،  الكولريا، 
بة، ويعمل لالإ�ضتيالء على اأ�ضلحة خمتلفة وم�ضانع  واملواد الإ�ضعاعية املخ�ضّ
اإىل  الكيميائي يهدف  )الإرهاب  ال�ضامة واخلطرة  وموؤ�ض�ضات ت�ضنيع للمواد 
ت�ضنيع مواد كيميائية كغاز ال�ضريين واخلردل والكلور(، والتي ت�ضّكل خطًرا 
غري م�ضبوق على حياة املدنيني الآمنني وقد ا�ضتخدمت ذلك منّظمة اأو طائفة 
"اأوم اليابانية يف الهجوم على نفق طوكيو يف العام 1995، ولذلك فاإّن هذا 

النوع من الإرهاب يحمل اأهداًفا �ضيا�ضية.
الإرهاب املعلوماتي: ويهدف اإىل ا�ضتخدام جميع امل�ضادر املعلوماتية   •
من و�ضائل التوا�ضل الإجتماعي و�ضواها من اأجل التخويف واحلرب النف�ضّية 
والت�ضليل والتجنيد لأغرا�ش تعبوّية - حتري�ضّية و�ضيا�ضية. غالًبا هو قليل 
الهاتف  باأنظمة  اأ�رشار  اإحلاق  فهي  اأهدافه  اأّما  غريه،  مع  مقارنة  الكلفة 
 "Cyber terrorism" اإىل  اللجوء  اأو  وال�ضيطرة،  والقيادة  والت�ضالت 
)قطع �ضبكات الت�ضال يف املوؤ�ض�ضات واخرتاقها وقر�ضنتها وتعطيل اأنظمة 
الّنظام  واخرتاق  والت�ضوي�ش  م�ضارها  ال�ضواريخ عن  واإخراج  اجلوي  الدفاع 

امل�رشيف و�ضّل حركة املالحة اجلوية و�ضبكات الطاقة املختلفة(.
واإحلاق  الدوليني  والأمن  ال�ضتقرار  زعزعة  اإىل  يهدف  الدويل:  الإرهاب   •
الأذى باملجتمع الدويل، ول �ضّك يف اأّن النق�ضامات الدولية والنزاعات ت�ضهم 
اإىل حد بعيد يف انت�ضار هذا النوع من الإرهاب ومتّدده، واأّن العامل الرئي�ش 
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فيها  مبا  وحتالفها  وتعاونها  الدولية  املنظمات  تعا�ضد  يف  يكمن  ذلك  يف 
الع�ضابات املنّظمة.

اإليه اإىل ولدة منظمات اإرهابية عابرة  اأّدت  اإّن عوملة الإرهاب اأّدت يف ما 
للقارات، واأ�ضهم يف ذلك الدعم الذي تتلّقاه هذه املجموعات من دول ولوبي 
مايل نافذ لتحقيق اأغرا�ش حمددة. وبعد انهيار الإحتاد ال�ضوفياتي جند اأّن 
ن�ضاط هذه املجموعات توّجه نحو الوليات املتحدة ورو�ضيا وبلدان اأوروبا 
التي اأ�ضبحت العقبة الرئي�ضة يف مواجهة هذه التنظيمات يف �ضعيها لتو�ضيع 

تاأثريها على جمتمعات ودول حمّددة.
دول  الدويل،  لالإرهاب  راعية  دول  وجود  هو  امل�ضكلة  هذه  يف  ما  اأخطر  اإّن 
من  اجلانب،  اأحادية  �ضارمة  عقوبات  عليها  ويفر�ش  القائمة  يف  مدرجة 
بني هذه الدول املدرجة يف الالئحة اإيران وال�ضودان و�ضوريا وكوبا وغريها. 
وقد بداأ اإ�ضدار القائمة يف 29 كانون الأّول 19٧9 حيث اّتهمت بع�ش هذه 
الدول بدعمها للجماعات الإرهابية وتهريب الأ�ضلحة، وتوفري غطاء لعمليات 
ودعمهم،  الإرهابيني  وزرع  ال�ضتقرار  عدم  من  حالة  وخلق  ا�ضتخباراتية، 

وتوفري الأ�ضلحة والتدريب والتجهيز والتمويل)4)).
الهجمات  ظاهرة  الأخرية  الآونة  يف  برزت  املنفردة:  الذئاب  اإرهاب   •
الإرهابية التي ينّفذها اأفراد. فمنذ ما يقرب ال�ضنة ون�ضف ال�ضنة انت�رشت يف 
اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية، ظاهرة الذئاب املنفردة، وكانت ال�ضمة 
البارزة لهذه الهجمات اأّن اأغلبها كان ينّفذ بطريقة �ضلفة ودموية ويف الغالب 
اأمام الكامريات وال�ضا�ضات، الأمر الذي دفع موقًعا اإلكرتونًيا ي�ضّمى "اخللفّية 
اإىل ن�رش درا�ضة دقيقة حول كيفية حتول بع�ش  لل�ّضلوك الإرهابي"  العلمّية 
الأفراد اإىل ذئاب منفردة تقوم بعمليات اإرهابية و�ضط املجتمعات، من دون 

- لمعرفة المزيد عن واقع التنظيمات اإلرهابية وانتشارها في العالم يمكن الرجوع إلى موسوعة مقاتل على الرابط:  -(4
 http://www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/erhab/sec04.doc_cvt.htm 
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اأن يتنّبه اإليها اأحد وقد طرحت الدرا�ضة جمموعة من املوؤ�رشات على ت�ضاعد 
يف  اآخذة  الذئاب  تلك  هجمات  اأّن  اإىل  اأ�ضارت  اإذ  املنفردة،  الذئاب  ظاهرة 
الرتفاع يف الوليات املتحدة والعديد من الدميقراطيات الأوروبية الغربية 
)مثل فرن�ضا واململكة املتحدة واأملانيا وفرن�ضا(، وهي الدول التي �ضهدت وفق 
اإح�ضاء هذا املر�ضد ما يقرب من مئة وثماين وت�ضعني هجمة اإرهابية نفذتها 

الذئاب املنفردة، يف الفرتة الواقعة بني الأعوام )19٧٠-2٠٠٠()5)).
الإرهاب  خرباء  بع�ش  تق�ضيم  اأّن  اإىل  تقّدم  مّما  اإنطالًقا  الإ�ضارة  ميكن 
منّفذيها  ات�ضال  وفق   ، اأنواع  اأربعة  اإىل  الإرهابية  الهجمات  املعا�رش 
واإن كان يحتاج  واقعًيا ومنطقًيا،  تق�ضيًما  ي�ضبح  اأكرث،  اأو  اإرهابية  ب�ضبكة 
اأ�ضكال  اإىل تدقيق ومتحي�ش ومتابعة، واإىل عنا�رش ابتكار جّدية يف تتّبع 
هذه الهجمات وما تهدف اإليه، كل ذلك من اأجل فهم اأف�ضل لأ�ضباب الت�ضّكل 
وخائف  قلق  اليوم  فالعامل  املجموعات،  لهذه  والفعل  والتاأثري  والتكوين 
يف  والتوّغل  املحلية  احلروب  ظاهرة  تكرار  مع  الظواهر،  هذه  من  جدًيا 
العنف والدمار والتهجري والتطهري العرقي وتفريغ املناطق، ولذلك فاإّن هذا 

التق�ضيم يبقى الأكرث مالم�ضة للواقع والتجربة:
لدى  تدريًبا  تلقى  قد  منّفذها  يكون  التي  الهجمات  ت�ضم  الأوىل  الفئة   -1

التنظيم اأو اجلماعة الإرهابية.
خمّططني  مع  يتوا�ضلون  الذين  الهجمات  منّفذي  ت�ضم  الثانية  الفئة   -2
للهجمات لدى تلك التنظيمات عرب �ضبكات التوا�ضل الجتماعي وهي الأكرث 

رواًجا اليوم. 
اإحدى  مع  يتوا�ضلون  الذين  الهجمات  منّفذي  وت�ضم  الثالثة  الفئة   -3
اجلماعات امل�ضلّحة عرب �ضبكة الإنرتنت، لكّنهم ل يتلّقون تعليمات حمّددة 

عن الهجوم وموعده بل ترتك لهم حرية التوقيت وطبيعة املهمة. 

- صحيفة العرب اللندنية 6) تموز 6)0).  -(5
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4- الفئة الرابعة وهي ت�ضم هجمات الذئاب املنفردة، التي تنّفذ هجماتهما 
اأر�ش  اأو على  الإنرتنت  �ضواء على  اإرهابية  �ضبكات  باأي  الت�ضال  دون  من 

الواقع، وهي ماأخوذة باأفكار ثاأرية انتقامية)6)).

خام�ًشا: لبنان والإرهاب 
ل �ضّك يف اأّن لبنان �ضهد موجات عّدة من التطرف والإرهاب، وحتديًدا منذ 
اأناط من الإرهاب قلما عرفها التاريخ  بداية ال�ضبعينيات حيث برزت فيه 
املعا�رش لهذه الدولة التي تاآكلتها احلروب ومّزقتها النق�ضامات، حتى دخل 
حجم  على  للدللة  عاملي  نطاق  على  ا�ضتخدم  كم�ضطلح  "اللبننة"  تعبري 
اأ�ضكاًل خطرية، وا�ضتخدمت  التي احتدمت، واأخذت  واآثاره  الداخلي  ال�رشاع 
اأ�ضكاًل  اإذ �ضهد العنف ال�ضيا�ضي يف تلك الفرتة  فيها و�ضائل واأ�ضاليب �ضتى، 
عّدة ومظاهر رهيبة باأنواعه طائفية ومذهبية، ومناطقية واأهلية... فانت�رشت 
اأعمال اخلطف والقتل والغتيال وخطف الطائرات وتفجري ال�ضيارات والإبادة 

اجلماعية، وقد خلّفت احلرب اآلف املفقودين واملعّوقني واجلرحى.
اإىل ال�ضتدلل على امل�ضارات التاريخية  واإذا كان مو�ضوع بحثنا ل يهدف 
املوؤّلفات  من  الكثري  هناك  فاإّن  الداخلي،  اللبناين  ال�رشاع  ملجريات 
اأناط  عند  التوّقف  من  بّد  ل  لكن  احلقبة،  هذه  تناولت  التي  واملو�ضوعات 
اإجراء  القدرة على  ا يف العقدين الأخريين، من جّراء عدم  م�ضتجدة خ�ضو�ضً
من  الطائفي،  اللبناين  املجتمع  فل�ضفة  ويف  الّنظام  يف  بنيوية  اإ�ضالحات 
�ضاأنها اأن تخّفف من مكامن الإرهاب املحلي وامل�ضتورد، اإ�ضافة اإىل ال�ضعي 
ملنع حتّول لبنان اإىل م�ضدر وم�ضّدر لالإرهاب للقتال يف �ضاحاته الإقليمية 
كلّها، والإلتحاق بكل املنظومات الإرهابية ي�ضارها وميينها، الأ�ضويل منها 
ا واأّن هذا الرهاب الذي ارتدى ثوًبا اآخر ُبعيد حرب خمّيم  واجلهادي، خ�ضو�ضً

التصنيفات التاريخية للرهاب في الجدول رقم ))).  -(6



25

نهر البارد والذي حّول لبنان من اأر�ش ن�رشة اإىل اأر�ش جهاد، اإرهاب نهل 
م�ضادره من حركة ال�ّضباب املجاهدين يف اأفغان�ضتان، وتاأّثر بع�ش ال�ضباب 
اللبناين يف ال�ّضبعينيات والّثمانينيات بفكر ح�ضن البّنا و�ضيد قطب، اإرهاب 
يتغّذى من التجيي�ش الأعمى لبع�ش خطباء املنابر للقتال يف ال�ضاحات كلّها 

من �ضوريا اإىل بلو�ض�ضتان.
ولأجل ذلك يبقى بحثنا قا�رًشا غري مكتمل، من دون النظر اإىل كل اأ�ضكال 
جتلّيات الإرهاب يف لبنان، اإّل اأّن متّدد احلركات اجلهادية وتو�ّضعها وتو�ّضع 
دائرة ن�ضاطاتها يف الآونة الأخرية بات اأمًرا مقلًقا ولفًتا ويحتاج اإىل تروٍّ 
ا بعد غزو العراق، وبدء الثورة ال�ضورية، والنزوح  يف بحث مكامنه، خ�ضو�ضً
الداخلي من خمتلف  ال�ضوري  ال�رشاع  لبنانيني يف  اأطراف  ال�ضوري وتوّرط 
ا�ضتخدام  اإىل  ال�ضعارات  هذه  ظل  يف  املن�ضوية  احلركات  و�ضعي  امل�ضارب، 
�ضاحات �ضّتى لنت�ضار اأفكاره وفق احلاجة واملتطلّبات، فتحّولت اإىل حركات 
ملتب�ضة يدور حولها الكثري من ال�ضبهات مبا خ�ّش اأدوارها، واجلهات املغّذية 
واملمّولة، فال ميكن اإ�ضقاط التهامات الكثرية بحق هذه الدولة اأو تلك حول 
اأدوارها يف اإطالق هذه احلركات وا�ضتخدامها يف لبنان وخارجه )جمموعة 
�ضاكر العب�ضي وفتح الإ�ضالم يف خمّيم نهر البارد، الدولة الإ�ضالمية يف العراق 
الأخرى(،  املجموعات  من  وغريها  ال�ضومالية،  الإ�ضالمية  احلركة  وال�ضام، 
فتعاظم دور هذه املنّظمات واأ�ضبحت عامل تفجري خطري، ومركز ا�ضتقطاب 
للكثري من الذين ا�ضتهوتهم فكرة قتال ال�ضيطان الأكرب واأدواته يف اأي �ضاحة 

ا خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية. واأينما كانت، خ�ضو�ضً
ن�ضاط  مركز  اإىل  وحتّول  العنف  حلقة  يف  لبنان  دخل  الأ�ضا�ش  هذا  على 
لهذه املنظمات فن�ضطت اجلماعات الإرهابية فيه، على الرغم من اأّن تيارات 
الفكر اجلهادي - ال�ضلفي التي ظهرت يف اخلم�ضينيات، مل ت�ضتطع اأن تبني 
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�ضعبية حول طروحاتها، ومل ت�ضتطع ماأ�ض�ضة نف�ضها ومرد هذا الف�ضل يعود 
اأ�ضا�ًضا اإىل عدم التحاق ق�ضم كبري من اأبناء الطائفة ال�ضّنية املتمركزين يف 
والإختالط  التنّوع  اإىل  اإ�ضافة  و�ضيدا(،  طرابل�ش،  )بريوت،  الرئي�ضة  املدن 

يف الأرياف ال�ضّنية)7)).
حتليله  معر�ش  يف  املثال  �ضبيل  على  املوىل  �ضعود  الباحث  ويطرح 
لأ�ضباب �ضعف هذه احلركات ووهنها، اإ�ضكالية حتّول طرابل�ش كمدينة هي 
لهذا  والإجتماعية  التاريخية  الأ�ضباب  مبيًنا  احلركات،  لهذه  باملهد  اأ�ضبه 
الن�ضوء، وي�ضاأل: ملاذا كانت طرابل�ش بالذات هي مهد ن�ضوء احلركة ال�ضلفية، 
التوحيد  وحركة  التحرير  وحزب  الإ�ضالمية  اجلماعة  ن�ضوء  مهد  كانت  كما 

وغريها من احلركات الإ�ضالمية ال�ضيا�ضية؟
تاريخية  اأ�ضباب  اإىل  تعود  طرابل�ش  خ�ضو�ضية  باأّن  املوىل  يجيب 
ال�ضوري  بالداخل  وجتارًيا  اقت�ضادًيا  املرتبطة  فطرابل�ش  �ضو�ضيولوجية، 
ظاهًرا  املوقف  ذلك  وبقي  �ضوريا،  عن  لبنان  بف�ضل  اأبًدا  تر�ضى  ل  الذي 
وخفًيا يف اآن مًعا اأ�ضا�ش الكثري من الأمور، مثل وجود نقابات مهن حرة يف 
طرابل�ش م�ضتقلة ومنف�ضلة عن بقية نقابات لبنان املوحدة يف نقابة واحدة 

مركزها بريوت.
وي�ضيف: كانت طرابل�ش مركًزا للحركات املطالبة بالوحدة مع �ضوريا يف 
الع�رشينيات والثالثينيات، وا�ضتمرت على هذا املوقف حني راأت الربجوازية 

البريوتية �رشورة ال�ضتقالل اللبناين بعد العام 193٦ )8)).
ا�ضتباكات بني اجلي�ش وقوى  ال�ضهرية والتي �ضهدت  اأحداث ال�ضنية  وبعد 
الأمن من ناحية وبني بع�ش املعار�ضني من ناحية اأخرى، حيث كان معظم 
عنا�رش جمموعة ال�ضنية من املنت�ضبني فكرًيا اإىل ال�ضلفية، جاء تو�ّضع هذا 

الجماعات السلفية في لبنان. صحيفة الشرق األوسط . نقلتها صحيفة دنيا الوطن. 4 حزيران 007)..  -(7
سعود المولى، السلفية والسلفيون في لبنان .http://saoudelmawla.blogspot.com/2013/05/blog-post.html، الخميس ) أيار ))0).  -(8
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اأّنه بات لحًقا من  اإّل  الإ�ضالمية.  التنظيمات  العديد من  الفكر على ح�ضاب 
دون مرجعية حيث هناك اأكرث من جمعّية واأكرث من اأمري حاولوا تنّطح هذه 
املهمة، فتقا�ضموا احلالة ال�ضلفية بح�ضب املنطقة وامل�ضجد واحلي، واإن جرت 
موؤخًرا حماولة لإعادة التوحيد عرب رابطة ت�ضم جمعيات هذا التيار ورموزه 

ومعاهده، وهناك اإحتاد ي�ضم جمعيات ومعاهد ورموًزا �ضلفية)9)).
من  وغريها  طرابل�ش  يف  العنف  ودورات  البارد  نهر  خمّيم  اأحداث  بعد 
اأمام تو�ّضع احلركات املتطّرفة، وذلك على خلفّية  املناطق، �رّشعت الأبواب 
الدعوة،   اإطار  يف  بقيت  التي  ال�ضلفية  احلركة  فظهرت  املذهبـي،  الحتقان 

و�ضعت اإىل مقاتلة اجلي�ش.
اأغلب الظن، فاإّن هذه احلركات تبقى حركات معزولة ول قيمة فعلّية لها 
واملادي،  اللوج�ضتي  الدعم  وجود  يف  فقط  تتبّدى  وفعاليتها  فّعالة،  وغري 
وحتى  اإقليمية  واأجهزة  متنّوعة  م�ضادر  عرب  توفريها  ميكن  �رشوط  وهي 
دولية اإ�ضافة اإىل الدعم املايل الذي قد توّفره جماعات خمتلفة من الداعمني 
كالفطر وهي جمعيات  ا�ضتيالدها  يتم  التي  املختلفة  والهيئات  وامل�ضلمني 
تنظيمية  خلفية  له  جوهره  يف  وبع�ضها  بحت،  ديني   - اإن�ضاين  مظهرها 
ل�ضبكات ت�ضتطيع التخريب وممار�ضة الإرهاب، كما لها م�ضادرها اخلارجية 
م�ضادر  وتلفت  عّدة،  دول  يف  املنت�رشين  واملنا�رشين  املوؤيدين  قبل  من 
خمتلفة اإىل تلّقي هذه احلركات الدعم من جمعيات �ضقيقة غري ر�ضمية، اأي ل 

حتمل الطابع الر�ضمي، اإىل جانب جمعيات و�ضخ�ضيات منت�رشة عرب العامل.
ل بّد من الإ�ضارة اإىل اأّن هذه املجموعات تبقى حتت الرقابة، وتبقى دينامية 
حركتها وا�ضحة، على الرغم من التاأثريات الكثرية التي ترتكها يف بيئتها، 
والتي توؤدي يف الغالب اإىل جلوء بع�ضها اإىل تبّني الفكر اجلهادي والدعوة اإىل 

- هبة حرب، سلفيو لبنان: كلٌّ يُغنّي على أميره، صحيفة المدن االلكترونية، 0)-4-06)0).  -(9
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القتال يف �ضاحات اجلهاد املختلفة، كل ذلك على الرغم من اأوجه الختالف 
يف ما بينها، وظهور تناق�ش �ضوري واأحياًنا بنيوي يف عقيدتها، وحماولتها 
اأن تناأى بنف�ضها عن فكر القاعدة اأو لحًقا "داع�ش"، ولكن مقارباتها تتماهى 
مع �ضعارات بع�ش التنظيمات املت�ضّددة )املوقوفني الإ�ضالميني، التحري�ش 

ال�رشيح واخلفي واملبطن �ضّد اجلي�ش، الت�ضكيك بالدولة(. 
اآخذة  والأمنية  ال�ضيا�ضية  التحديات  اأّن  اإىل  ت�ضري  وغريها،  الظواهر  هذه 
بالتحّول اإىل اأولوية يف عمل الأجهزة املختلفة، وهي مو�ضع مراقبة واهتمام 
من اأجهزة عربية ودولية ترى فيها عامل تفجري ل بّد من تقوي�ضه وجلمه، 
اأطلقتها  التي  التداعيات  وقع  على  �ضتدخل  جديدة  عنا�رش  واأّن  ا  خ�ضو�ضً

الأحداث ال�ضورية يف لبنان. 

�شاد�ًشا: ماذا عن تنظيم "داع�ش"؟
لقد �ضبق للدولة اللبنانية اأّن �ضّجلت يف تقاريرها، مغادرة ع�رشات ال�ضبان 
الإ�ضالمية"،  "الدولة  �ضالح  حمل  من  منهم  و�ضواه،  "بداع�ش"  لالإلتحاق 

ومنهم من نّفذ عمليات اإنتحارّية يف املو�ضل، وق�ضم اآخر ل يزال ينتظر.
تاأمني  على  لبنان  �ضمال  يف  "داع�ش"  عمل  اقت�رش  بعيدة  غري  فرتة  حتى 
خروج ع�رشات ال�ضبان. هم يدخلون مدر�ضة لالإعداد الفكري والتثقيف الديني، 
ويخ�ضعون لدورات ع�ضكرية ومُينعون من العودة اإىل لبنان حتى ل يجري 
اأ�ضخا�ش من جن�ضيات  التجنيد هم  باأعمال  يقوم  اأّن من  ويرجح  توقيفهم، 

�ضورية وعراقية وفل�ضطينية.
اليوم هناك نقا�ش وا�ضع حول وجود القاعدة يف لبنان، فالبع�ش ي�ضّخم   
والبع�ش يقلّل من اأهمّية هذا الوجود، اإّل اإّنه من الثابت اأّن وجودها خارج 
املخّيمات الفل�ضطينية يف لبنان غري معروف وهو عر�ضة للمالحقة املتوا�ضلة 
من قبل قوى الأمن واجلي�ش، التي جنحت يف الك�ضف على العديد من ال�ضبكات. 
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اأّن  القول  الفل�ضطينية، حيث ميكن  املخّيمات  داخل  يبدو خمتلًفا  الأمر  لكن 
باأ�ضماء متعّددة، كما  القاعدة  الإ�ضالميني هناك، خمرتقون من قبل تنظيم 
اأّنهم خمرتقون من قبل اأجهزة ا�ضتخبارية اإقليمية متعّددة ل�ضتخدامهم يف 
حالتيه  يف  الخرتاق  وهذا  فيها،  وتوظيفهم  الداخلية  اللبنانية  ال�رشاعات 
مدى  على  اللبنانية  الوطنية  والوحدة  الوطني  لالأمن  خطرًيا  تهديًدا  ي�ضّكل 

طويل)0)).
اإّن اجلهد الكبري الذي يبذل لتقوي�ش هذه املجموعات التكفريية-اجلهادية 
وا�ضتئ�ضالها يف مهدها قد يفر�ش عليها تكتيكات خمتلفة ومتنّوعة، يرتاوح 
التي نراها، وهي ذات بعد ترويعي، و�ضوًل  باأوجهه  العنف والإرهاب  بني 
اإىل احلرب الناعمة ذات التاأثري ال�ضيكولوجي النف�ضي، فتعتمد على الإ�ضتمالة 
واجلذب من اأجل التعبئة واحل�ضد واإر�ضال املقاتلني اإىل �ضاحات اجلهاد يف 
كل بقع الأر�ش، من دون اأن تظهر للعيان اأو ترتك اأي ب�ضمات، يف حني اأّن 
خالل  من  الر�ضوخ  على  املفرت�ش  العدو  اإرغام  على  يقوم  الثاين  الأ�ضلوب 

تدمري اإرادته ومعنوياته ب�ضورة �ضبه مبا�رشة وعلنية".
متناول  يف  اأ�ضبحت  احلرب  هذه  يف  امل�ضتخدمة  والأدوات  الو�ضائط  "اإّن 
اجلميع من دون ا�ضتثناء ودخلت اإىل كل البيوت عرب التوا�ضل الجتماعي، 

وهذه تقت�ضي جهًدا وبحًثا مطّولني لتبيان جميع عنا�رشه ومقّوماته".
على  واأخرى،  بيئة  بني  يختلف  ل  لهوؤلء  ال�ضتقطاب  هذا  اأّن  يف  �ضّك  ل 
اأقل لعتبارات عدة  تكون  تكاد  اللبنانية  البيئة  املوؤثرات يف  اأّن  الرغم من 
بع�ضها  اللبنانية  البيئات  يف  امل�ضرتك  والعي�ش  والندماج  التفاعل  اأبرزها 
ببع�ش، ووجود عامل مناعة اكت�ضبتها الفئات املختلفة بفعل احلرب الأهلية 

ونتائجها الكارثية على املجتمع اللبناين.

عبد الغني عماد، إسلميو لبنان بين منهج المشاركة وإيديولوجيا التكفير، مجلة الرأي اآلخر.   -(0
http://www.rai-akhar.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=84.
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البيئات  ا�ضتغالل  املجموعات  بع�ش  حاولت  فقد  ذلك،  من  الرغم  على 
و�ضلوكيات  ممار�ضات  على  بالعتماد  والت�ضلّل،  للتوّغل  املنغلقة  املنعزلة 
اأن  بعد  وجتاربهم،  اجلهاديني  ومعارف  املختلفة  التنظيمات  وتكتيكات 
قاتلوا يف اأفغان�ضتان والعراق وغريهما، وهوؤلء تركوا ب�ضماتهم ، كما اأورثوا 
معارفهم ل�ضبان اأوفياء حتّولوا اإىل اأمراء بني اأفراد جلدتهم، واإن مل تتجاوز 

اأعدادهم اأعداد اأ�ضابع اليد. 
�ضلوكيات اجلماعات والتيارات ذات  البحث ميكن تلخي�ش  يف نهاية هذا 

النزعة املتطّرفة للو�ضول اإىل بع�ش ال�ضتنتاجات واأهّمها: 
"داع�ش"  تنظيم  مثل  وامل�ضلّحة  املتطّرفة  اجلماعات  جذور  اإّن   -1
اأو غياب احلكومة  ال�ضلطة،  اإىل فراغ  الأخرى، عادة ما يرجع  واملجموعات 
اأو اأي �ضلطة مركزية، مثل حالتي العراق و�ضوريا، و�ضعف انت�ضارها اأحياًنا 
كما يف لبنان، ففي حالتنا اللبنانية عمد هوؤلء اإىل ملء الفراغ عرب اإن�ضاء 
للجي�ش،  نوعّية  بعمليات  مكافحتها  جرت  بهم  خا�ضة  اإمارات-غيتوات 

اأعادت الأمن وال�ضتقرار اإليها وبّثت فيها مظاهر احلياة.
عن  النا�ش  تكا�ضل  ت�ضتغل  فهي  العقول،  على  اجلماعات  هذه  توؤّثر   -2
التفكري ب�ضكل منطقي، فتقوم بتقدمي اإجابات �ضهلة و�ضعارات فارغة وحلول 
مب�ّضطة جلميع الأمور، وتّدعي باأّننا "نحن من ميتلك الإجابة عن كل �ضيء 

وميكننا حّل جميع امل�ضكالت". 
3- هذه اجلماعات امل�ضلّحة ت�ضتغل رغبة اأفراد الفئات املهم�ضة يف الإنتقام 
ا الذين مل يح�ضلوا على فر�ضة للتعليم، ومل يتمّكنوا  من املجتمع، وخ�ضو�ضً
اإىل التنمية الب�رشية  اأ�رشهم، وافتقرت مناطقهم  اإيجاد وظائف، وفقدوا  من 

امل�ضتدامة. 
الفئات  من  كل  لأفراد  جاذبة  ر�ضالة  حتمل  اخلطرة  اجلماعات  هذه   -4
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املهم�ّضة واملتمّيزة، فهي ت�ضتغل نقاط ال�ضعف وال�ضعور بالأنانية املوجود 
لدى البع�ش.

5- اإّن �ضلوكيات هذه التنظيمات تظهر اأّنها جماعات �ضجاعة ولن تتوّقف 
عن ترويع النا�ش. تكمن ر�ضالتها يف اأهمّية لعتماد الذات، ولي�ش يف اكت�ضاب 
الدعم، تخرب هذه اجلماعات العامل "نحن على حق، ونحن خمتلفون، و�ضننال 

منكم جميًعا"، كما يعتقد اأع�ضاوؤها اأّن لديهم ق�ضية يدافعون عنها. 
بعواقب  مبالني  غري  هم  اإليها  املنتمني  من  قلياًل  اأّن  املحتمل  من   -٦
كّفار  منهم  لي�ش  مّمن  اجلميع  اأّن  نظرهم  وجهة  فمن  وتداعياتها،  اأفعالهم 
وبذا يعتقدون اأّنهم يخو�ضون حرًبا مقد�ضة �ضتدخلهم اجلنة، وهم ل يبالون 

باخل�ضائر الب�رشية التي تنجم عن اأعمالهم.
اأّنهم  يعتقدون  فهم  الفو�ضوية،  ميولهم  لإ�ضباع  الدين  ي�ضتغلّون   -٧
يخو�ضون حرًبا يباح فيها كل �ضيء، ثم يقومون بت�ضويه الن�ضو�ش الدينية، 
لتربير  يعار�ضهم  اأو  يخالفهم  ما  ويدّمرون  �ضياقها،  خارج  وي�ضتخدمونها 

عمليات القتل والتعذيب والوح�ضية التي يرتكبون.
٨- وا�ضح متاًما اأّن بع�ش الإرهابيني غري املنتمني جلماعة ما ي�ضرتكون 
مع اجلماعات امل�ضلحة يف بع�ش اخل�ضائ�ش، مثل القتال من اأجل دعوة دينية 
ال�ضخ�ضية  ا�ضطراب  م�ضطلح  الفردية  احلالت  هذه  على  وينطبق  اإلهية.  اأو 
بهذا  امل�ضابة  واآراوؤهم  الأ�ضخا�ش  اأفكار  تكون  حيث  للمجتمع،  املعادية 
بالتعاطف،  ال�ضعور  اإىل  ويفتقرون  والعدوانية،  باخللل  م�ضوبة  ال�ضطراب 
ول  الآخرين،  برغبات  وال�ضتخفاف  والندفاع،  بالتعجرف  ويّت�ضفون 
يعريون اهتماًما اإىل ما هو �ضواب اأو خطاأ، ويتعاملون بجفاء ول مبالة مع 
الآخرين، وعادة ما يكون هوؤلء مدمنني على املخدرات وكثرًيا ما يخالفون 

القانون يف ت�رشفاتهم.
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اخلل�شة
توؤدي  اأن  ميكن  ل  ومكافحته  الإرهاب  جذور  حول  كلّها  الدرا�ضات  اإّن 
اإرادة �ضيا�ضية وجمتمعية حازمة تقوم  اإذا توافرت  اإّل  اإىل نتائج ملمو�ضة، 
على بذل جهود جماعية على امل�ضتوى املحلي، عرب تعزيز اأق�ضى درجات 
ا  واأي�ضً الأمنية،  الأجهزة  مع  املجتمع  مكّونات  بني  والتن�ضيق  التعاون 
الأمنية  للمعلومات  �رشيع  لتبادل  الإقليمية  والدول  القرار  �ضنُّاع  بني 
ال�ضتخباراتية. اإّل اأّن الق�ضاء على هذه الظاهرة يتطلّب وقًتا طوياًل ن�ضبًيا، 
لذلك فاإّن الإ�ضرتاتيجّية املطلوبة ملحا�رشة الظاهرة وتقوي�ضها، يجب اأن 
اأن تقوم على  اإجراءات عاجلة واأخرى بعيدة املدى، كما يجب  تعتمد على 
مقاربات �ضيا�ضية واجتماعية – اقت�ضادية جديدة لأ�ضباب الظاهرة منها 
بل  والقت�ضادية،  الجتماعية  امل�ضّببات  بتحديد  فقط  تنح�رش  ل  تلك  اأّن 
اأن تتعداها اإىل حتّول نوعي يف تقوي�ش اخلطاب الديني واأي خطاب اآخر، 
على  فعل  رّدات  ناجًتا عن  �ضياًقا طبيعًيا  ويعتربها  الظاهرة  ي�رشعن هذه 

اأخرى م�ضابهة لها.
لقد بات من امللّح جمابهة هذا اخلطاب التربيري، بخطاب متما�ضك وا�ضح 
له اأبعاد ومقاربات اإيديولوجية، واإعالمية وقانونية - ردعية، اإ�ضافة اإىل 
الإرهاب  ظاهرة  انت�ضار  اإىل  املوؤدية  الو�ضائل  تقوي�ش  يف  البحث  اأهمية 
مواجهة  اآليات  حتديد  اإىل  واملنطوية،  واملنغلقة  ال�ضيقة  املجتمعات  يف 
اإىل  اخلطاب املتطرف والعنيف يف مكان ن�ضاأته وتكونه وتبلوره، ي�ضاف 
الإرهابية وت�ضخي�ضها  التنظيمات  الباحثني يف درا�ضة واقع  كل ذلك دعم 
لفهم  والعمالنية  النظرية  الأ�ض�ش  و�ضع  يف  اإ�ضهاًما  وممنهج  علمي  ب�ضكل 
التعاون  وتعزيز  املعاجلة،  واأ�ضكال  طبيعتها  وت�ضخي�ش  للظاهرة  اأعمق 
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مكافحته،  على  كافة  القّيمني  بني  واملخابراتي  الأمني-الإ�ضتعالمي 
ت�رشيعات حازمة ملجابهة  و�ضع  للظاهرة عرب  القانوين  البعد  كما حتديد 
موؤ�ض�ضاتها  و  الدولة  ا�ضتقرار  يهّدد  الإرهاب  اأّن  ذلك  كلّها  العنف  اأ�ضكال 
واأمن الأ�ضخا�ش واملمتلكات و ميثل خطًرا على امل�ضالح احليوية للدولة، 
مع  الرهابية،  التنظيمات  وت�ضكيل  الإرهاب  متويل  جترمي  اإىل  اإ�ضافة 

مراعاة املواثيق الدولية للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية.
اأّن تعقد ظاهرة الإرهاب ي�ضتلزم مقاربة  خال�ضة القول، يظهر مًما تقّدم 
متعّددة الأبعاد والتخ�ض�ضات، جتمع بني ما هو ديني ومعريف، وبني ما هو 
والقت�ضادي  الجتماعي  اإىل  واأمني،  و�ضيا�ضي  وحقوقي  وثقايف  تاريخي 
الب�رشية. وهذا  الأبعاد املت�ضابكة يف هذه الظاهرة  اآخر  اإىل  والنف�ضي، كما 
اإىل  بردها  فقط  الكتفاء  بدل  بها،  املرتبطة  العوامل  ا�ضتيعاب  ي�ضتلزم 
راأينا  كما  وال�ضحيح  دينهم.  اأو  ثقافتهم  اأو  لالإرهابيني  الذاتي  التكوين 
اأّن الت�ضخي�ش يقت�ضي التوازن يف التناول بني الهتمام  من خالل البحث 
بالعوامل املن�ضئة وامل�ضاعدة واملكّونة، وبني امل�ضوؤولية املبا�رشة ملرتكبي 

الأعمال الإرهابية.
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امللحق:
جدول رقم )١(.
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د. يحيى طاهر

البيانات الضخمة في االستخبارات 
العسكرية

املقّدمة
مفهوم  و�رشعتها  وتنّوعها،  البيانات،  كمية  تزايد  يوّلد 
البيانات ال�ضخمة الذي يندرج يف قطاعات عّدة ومنها املجال 
اإنرتنت  التكنولوجيا احلديثة ومنها  اأدوات  الع�ضكري. وتوؤدي 
الأ�ضياء "Internet of Things-IoT" اإىل تغيري جذري يف 
اأنظمة املعلومات الع�ضكرية. يف ال�ضنوات الأخرية، مّت ت�ضنيع 
العديد من الأ�ضياء الذكية ومنها الأ�ضلحة التي اأ�ضهمت بتغيري 
اأ�ضبحت م�ضادر  اأخرى،  التقليدي. من جهٍة  الع�ضكري  امل�ضهد 
الأركان  اأحد  املفتوحة،  امل�ضادر  مثل  اأخرى  معلومات 
عمل  اأُ�ض�ش  اأحد  ت�ضّكل  كونها  القرار  �ضنع  عملية  يف  املهمة 
املتطّرفني  �ضبكات  ا�ضتخدام  ب�ضبب  الع�ضكرية،  ال�ضتخبارات 
ا�ضتطعنا  ما  اإذا  وبالتايل،  العامل.  اأرجاء  خمتلف  يف  لها 

* أستاذ وباحث 
في جامعة فرساي 

- باريس، وفي كلية 
العلوم في الجامعة 

اللبنانية
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التعامل معها جمتمعة بالكفاءة املطلوبة، بالإ�ضافة اىل امل�ضادر العديدة 
خالل  من  وذلك  املعلومات،  من  هائاًل  كمِّا  توّفر  اأن  ميكن  والتي  الأخرى 
واملوؤ�رشات  الأناط  ا�ضتخراج  خالل  ومن  واأو�ضع  اأعمق  بطريقة  حتليلها 
والدلئل والتنبوؤات للعمل بدّقة وبفعالية اأكرب يف مواجهة الرهابيني. يف 
الكثري  تتوافر  اإذ  �ضهلة،  ال�ضخمة  البيانات  عملية حتليل  ُتعترب  ل  املقابل، 

من التحديات املتعلقة بحجم هذه البيانات و�رشعتها وتنوّعها.
مثل  ال�ضخمة  البيانات  حتليل  بعملية  املرتبطة  احللول  بع�ش  تتوافر 
القدرة  اإىل  زالت تفتقر،  اأّن هذه احللول، ما  "Modus Operandi"، غري 
البيانات  حتليل  على  اأو  الفعلي،  الوقت  يف  للبيانات  حتليل  توفري  على 
املختلفة  اجلوانب  على  الدرا�ضة  هذه  ترّكز  للم�ضتقبل.  تنبوؤية  بروؤية 
اأنواع  خمتلف  وتبنّي  الع�ضكرية،  ال�ضوؤون  يف  ودورها  ال�ضخمة،  للبيانات 
اإىل  بالإ�ضافة  تواجهها،  التي  والتحديات  ال�ضخمة  البيانات  تكنولوجيا 
حتديد املجالت املختلفة التي ميكن فيها ا�ضتخدام البيانات ال�ضخمة يف 
النواق�ش  نظام ملعاجلة  الدرا�ضة هند�ضة  وتقرتح  الع�ضكرية.  ال�ضتخبارات 
الوقت  يف  ال�ضخمة  البيانات  حتليل  بغية  احلالية  احللول  تظهرها  التي 

الآين اأو الفعلي.

1- ن�شوء البيانات ال�شخمة

حياتهم  يف  الأجهزة  اآلف  الرقمي،  ع�رشنا  يف  الأ�ضخا�ش،  ي�ضتخدم 
العام  العامل، بحلول  �ضي�ضم   ،]9[  "chui et al" واليومية. فوفق  العملية 
2٠2٠، اأكرث من 5٠ بليون جهاز مّت�ضل ب�ضبعة باليني �ضخ�ش، بالإ�ضافة، 
وغريها  املدّونات  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  مثل  عّدة  تطبيقات  اإىل 
كذلك،  امل�ضتخدمني.  باليني  ي�ضتخدمها  والتي  الويب،  على  املتوافرة 
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الأجهزة والتطبيقات كمية هائلة من  اأنواع عدة من  ا�ضتخدام  توّفر زيادة 
البيانات ال�ضخمة. فعلى �ضبيل املثال، يوّلد تويرت، لوحده، �ضبعة تريابايت 
)121٠( )وحدة قيا�ش ل�ضعة التخزين يف احلا�ضوب( يومًيا، وي�ضتخدم بليون 
نحو  اإر�ضال  الواحدة،  الدقيقة  يف  ويتم،  يومًيا،  الفاي�ضبوك  موقع  �ضخ�ش 
31.25 مليون ر�ضالة، وم�ضاهدة 2.٧٧ مليون فيديو، وحتميل 3٠٠ �ضاعة 
البيانات  موؤ�ض�ضة  تقّدر  اأخرى،  جهٍة  من   ."youtube" موقع  على  فيديو 
الدولية )IDC-International Data Corporation( اأّن قطاع الأعمال 
العام  بحلول  يومًيا  جتارية  عملية  بليون   45٠ �ضي�ضجل  الإنرتنت  على 

.]3[]1[ 2٠2٠
ي�ضمح موقع "فاي�ضبوك" بتخزين، وحتليل والو�ضول اإىل اأكرث من ثالثني 
اأكرث من  ]3[، وتوّفر  للم�ضتخدمني  العائدة  البيانات  بيتابايت )151٠( من 
الأوروبية  "املنظمة  البيانات ]25[. جتمع  الكثري من  3٠٠ مليون مدّونة 
لالأبحاث النووية–CERN" اأكرث من 3٠٠ تريابايت من البيانات بوا�ضطة 
م�ضادم الهدرونات الكبري )Large Hadron Collider( ]2[. ويت�ضاعف 
و�ضيبلغ  �ضنتني.  كّل   ،]3[  IDC وفق  الرقمي،  الف�ضاء  يف  البيانات  حجم 
العام  بحلول  �ضنوًيا  وين�ضخونها  الأفراد  �ضيوّلدها  التي  املعطيات  حجم 

2٠2٠، 44 زيتابايت )211٠( اأو تريليون جيجابايت. 
البيانات  من  طوفان  ظهور  اإىل  للبيانات  امل�ضبوق  غري  النمو  هذا  يوؤدي 
اأو ما يعرف "ت�ضونامي البيانات"، ما يجعل من حتليل البيانات واإدارتها 
تنّوعها  بل  فح�ضب،  البيانات  حجم  الإعتبار  بعني  ياأخذ  ل  جاًدا،  حتدًيا 
)من ن�ضو�ش، �ضور، فيديو، وت�ضجيالت �ضوتية(، و�رشعتها )�رشعة حركة 
)احلجم،  الثالثة  املعايري  هذه  توؤ�ّض�ش  املراكز(.  خمتلف  بني  البيانات 
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التنوع، وال�رشعة( ملا ي�ضّكل اأبرز الإخرتاقات العلمية لهذا العقد "البيانات 
."Big data -ال�ضخمة

اأ- تعريف البيانات ال�صخمة
ال�ضخمة".  "البيانات  م�ضطلح   ،199٠ العام  يف  ما�ضي،  جون  �ضاغ 
�رشعتها  كبري،  حجمها  مبعلومات  ال�ضخمة  البيانات   ]5[ غارتر  يعّرف 
بالكلفة  مقارنة  فّعالة  مبتكرة،  اآليات  ت�ضتوجب  جًدا  ومتنّوعة  عالية 
وعلى   ،)insight( الإ�ضتب�ضار  وعلى  القرار،  اأخذ  على  ي�ضاعد  ما  لإدارتها 
عملية الأمتتة )automation(. يركز ماكين�ضي ]4٠[ على حجم البيانات 
والتخزين،  الر�ضد،  على  النموذجية  الربجميات  اآليات  قدرة  يتجاوز  الذي 
البيانات  هذه  اأّن  يف  يكمن  ال�ضامل  التعريف  اأّن  غري  والتحليل.  والإدارة 
والآلت  والآليات  الأفراد،  يوّلدها  التي  واملتنّوعة  والكبرية،  الديناميكية، 
بهدف  ولتحليلها  جلمعها  ومتطّورة  مبتكرة،  تكنولوجية  اأدوات  ت�ضتوجب 
وباملخاطر،  وباملنافع،  بامل�ضتهلكني،  مرتبط  عملي  ا�ضتب�ضار  توفري 
وبالأداء، وبالإنتاجية ]3٠[. ويلحظ موؤلفون اآخرون اأّن البيانات ال�ضخمة 
بنمط  عالية  ب�رشعة  تتوّلد  متنّوعة،  كبري،  حجمها  بيانات  عن  عبارة  هي 
معقًدا  نظاًما  وت�ضتوجب  التقليدية،  البيانات  تركيبة  ينا�ضب  ل  موؤكد  غري 
وقدرات   "computing platform" حا�ضوبية  ة  من�ضّ مع  البيانات  من 
حتليلية ]1٨[. تلحظ هذه التعريفات �ضّقني للبيانات ال�ضخمة: اخل�ضائ�ش 

والقيمة .
مثل  وخمتلفة  وا�ضعة  لقطاعات  كبرية  ا  فر�ضً ال�ضخمة  البيانات  توّفر 
امل�ضارف وقطاع الأموال، التعليم، القطاع ال�ضحي، الت�ضالت، اخلدمات 
العامة، والتاأمني، وت�ضّكل جماًل مهًما للعلوم والبتكار. فعلى �ضبيل املثال، 
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تندرج البيانات ال�ضخمة يف التجارب العلمية للح�ضول على نتائج اأف�ضل، 
الغاز  و�ضناعات  الزراعة،  ويف  الطبيعية،  العلوم  جمال  يف  البحوث  ويف 
البيانات  اأهمية  الأخرية،  الآونة  يف  اآخرون،  باحثون  ويلحظ  والبرتول. 
اأو  الع�ضكري  الذكاء  ا يف جمال  الع�ضكرية وخ�ضو�ضً العمليات  ال�ضخمة يف 
للبيانات  فيها  ميكن  عدة  جمالت  هناك  اإّن  اإذ  الع�ضكرية،  ال�ضتخبارات 

ال�ضخمة اأن تعّزز الذكاء الع�ضكري.
ب- خ�صائ�ص البيانات ال�صخمة

التنّوع،  احلجم،  معايري:  اأربعة  على  ال�ضخمة  البيانات  خ�ضائ�ش  ترتكز 
ال�رشعة، والدقة ]14[]41[.

• احلجم: حجم البيانات وكميتها. يرتاوح حجم البيانات بني تريابايت 
وبيتابايت.

اإدارة  وتتنّوع  وامل�ضادر.  البيانات  من  عّدة  اأنواع  تتوافر  التنّوع:   •
البيانات املعقدة بني املنظمة، �ضبه املنظمة وغري املنظمة.

البيانات. فعلى عك�ش املقاربة الكال�ضيكية، يتم  • ال�رشعة: �رشعة توليد 
توليد البيانات، اليوم، بوترية دائمة.

البيانات.  اأنواع  ببع�ش  املرتبطة  املوثوقية  اإىل  بالدّقة  يحال  الدّقة:   •
وبغية �ضمان موثوقية البيانات، يجب طرح بع�ش الأ�ضئلة املهمة: ما هو 
م�ضدر هذه البيانات؟ هل تعود هذه البيانات اإىل م�ضدر موثوق؟ هل هي 

دقيقة؟
ي�ضاف اإىل هذه املعايري خ�ضائ�ش اأخرى مثل:

• التبّدل: اأو البيانات التي يتبّدل معناها ب�ضكل دائم.
• القيمة: اأو اأهمّية وفائدة البيانات بالن�ضبة لل�ضخ�ش الذي ي�ضتهلكها.
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• الُكمون: اأو الوقت ال�ضائع بني املعلومة واحلدث املرتبط بها.
• اخل�ضوبة: اأو �رشعة انت�ضار البيانات.

• التطاير: اأو الفرتة الزمنية لتوافر البيانات للم�ضتخدم.
• القابلية: اأو قابلية النجاح ت�ضمنها نتائج حتليل البيانات.

الأدوات  وعلى  ال�ضخمة،  البيانات  ركائز  اخل�ضائ�ش  هذه  ت�ضّكل 
اخل�ضائ�ش.  هذه  مع  التعامل  على  القدرة  لها  يكون  اأن  التكنولوجية 
اإىل طرق، واأدوات وناذج حتليلية، وخوارزميات  حتتاج هذه اخل�ضائ�ش 
تطبيقات  يف  �ضل�ضة  بطريقة  ا�ضتخدامها  ميكن  فّعالة   )algorithms(

ال�ضخمة. البيانات 
ج- م�صادر البيانات

تعترب م�ضادر البيانات، اليوم، وفرية ومتنّوعة، وهي تنق�ضم اإىل نوعني: 
امل�ضادر املرتبطة بالآلت، وامل�ضادر املرتبطة بالأ�ضخا�ش. ي�ضّكل اإنرتنت 
الأ�ضياء )Internet of Things-IoT( وُنظم معلومات املوؤ�ض�ضات مفاتيح 
الروابط  �ضبكة  الأ�ضياء  باإنرتنت  يق�ضد   .]44[ بالآلت  املرتبطة  امل�ضادر 
الذكية،  البيوت  مثل  الإ�ضطناعي  بالذكاء  املتعلقة  الأجهزة  خمتلف  بني 
املدن الذكية، الت�ضوق الذكي، وال�ضناعة الذكية. يعّزز اإنرتنت الأ�ضياء ربط 
باأجهزة  املرتبطة  لالأجهزة  اأكرب  توزيع  اإىل  يوؤدي  ما  بالأنظمة  الأ�ضياء 
اأخرى اأو بالإن�ضان ]44[. يتم ا�ضتخدام اإنرتنت الأ�ضياء، اليوم، يف املجال 
ترّكز  الأ�ضلحة.  ويف  الذكية  الع�ضكرية  الأجهزة  يف  ا  وخ�ضو�ضً الع�ضكري 
القيادة  اآليات  على  الأ�ضياء  باإنرتنت  املرتبطة  الع�ضكرية  التكنولوجيات 
 ،)C4ISR( الإ�ضتطالع  الذكاء،  احلوا�ضيب،  والتوا�ضل،  واملراقبة  وال�ضيطرة 
يف  مهّمة  تطبيقات  توافر  اإىل  بالإ�ضافة  احلرائق  على  ال�ضيطرة  ونظام 
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ات�ضالت  ا�ضت�ضعار متطّورة ونظام  اأجهزة  الأ�ضياء، تت�ضمن  اإنرتنت  جمال 
بالأقمار ال�ضناعية ]21[. ي�ضاعد نظام اإنرتنت الأ�ضياء الأجهزة الع�ضكرية 

على توليد بيانات �ضخمة.
 ،)Industrial Automation Systems( ضينتج نظام الأمتتة ال�ضناعي�
الغاز،  اللوج�ضتية،  الدفاع،  ومنها:  عدة  جمالت  يف  ا�ضتخدامه  يتم  الذي 
كبرًيا  حجًما  العامة،  واخلدمات  ال�ضّحة  الت�ضالت،  امل�ضارف،  البرتول، 
الع�ضكرية  الر�ضائل  نظام  يوّلد  املثال،  �ضبيل  فعلى  ال�ضخمة.  البيانات  من 
اأّن  اإىل  بالإ�ضافة  البيانات،  من  �ضخمة  كمّية  الإلكرتونية  احلرب  واأدوات 
مئات من برجميات النظم )System Software( توّلد البيانات. ُي�ضهم بروز 
للم�ضتخدمني  الدميقراطية  من  اأكرب  م�ضاحة  باإعطاء   ]٦[  "Web 2.0"الـ
م�ضتهلكني  امل�ضتخدمون  بالتايل،  يعد،  فلم  ون�رشها،  موادهم  اإنتاج  يف 
ي�ضتخدم  البيانات مبعدل غري م�ضبوق.  اإّنهم ينتجون  بل  للبيانات فح�ضب، 
 Facebook, التوا�ضل الجتماعي، ومنها:  اأنواًعا عّدة من و�ضائل  الأفراد 
linkedIN, Myspace , و+Google. وي�ضتخدم الأفراد الإمييل و�ضكايب، 

والر�ضائل  الن�ضو�ش،  لتبادل  ال�ضغرية  واملدّونات  وفايرب،  ووات�ضاب، 
ال�ضوتية والفيديو ما يولد كمية �ضخمة من البيانات.

)Nodes-الكود  العقد  باليني  العاملية  ال�ضبكة  تربط  اأخرى،  جهٍة  من 
�ضجالت  توليد  اإىل  يوؤدي  ما  البيانات(،  لتخزين  ي�ضتخدم  الذي  الربجمي 
البيانات ب�ضكٍل م�ضتمر. تّولد التجارب العلمية بيانات �ضخمة. فعلى �ضبيل 
يف  اأو  الكبري  الهدرونات  م�ضادم  يف  جتري  التي  التجارب  توّفر  املثال، 
اآلف  اأو  توافر مئات  البيانات مع  الكثري من  الب�رشي،  �ضيفرة اجلينوم  فّك 

م�ضادر اأخرى للبيانات.
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2. املجال الع�شكري يف ع�رص املعلومات
ي�ضري القائد الع�ضكري وحاكم فرن�ضا نابليون بوناربت )1٨21-1٧٦1(، 
اأّن احلرب تعتمد على املعلومات بن�ضبة ت�ضعني يف املئة. وعلى الرغم  اإىل 
ع�رش  يف  يع�ش  مل  خا�ضها،  التي  باحلروب  ا�ضتهر  الذي  بونابرت،  اأّن  من 
الع�ضكري.  التقّدم  يف  املعلومات  اأهمية  على  �ضّدد  اأّنه  غري  املعلومات، 
وا�ضتمر الهتمام باملعلومات يف هذا املجال فعلى �ضبيل املثال، كان لآلة 
"Enigma" التي �ضاعدت على فك الأ�رشار الأملانية، دور مهم يف انت�ضار 
اأخرى عّدة يف  اأمثلة  توافر  الثانية مع  العاملية  التحالف يف احلرب  قوات 
ال�ضنوات  يف  الع�ضكري.  املجال  يف  املعلومات  ا�ضتخدام  دور  اأهمية  �ضاأن 
املعلومات  ا�ضتخدام  )اأو  املعلومات  حرب  مفهوم  اإدراج  مّت  الأخرية، 
املعلومات  جمع  بغية  العدو(  على  تناف�ضية  ميزة  على  للح�ضول  واإدارتها 

التكتيكية عن الأعداء.
اأ- النظام الع�صكري املتّ�صل

يتبّدل الواقع الع�ضكري جذرّيا يف الع�رش الرقمي ما ي�ضّكل ثورة يف احلروب 
وعود  مع ظهور  �رشيعة،  بوترية  الأ�ضياء  اإنرتنت  ا�ضتخدام  فيتزايد  احلديثة. 
وتزايد  الكلفة  انخفا�ش  ظل  يف  املحاربني،  جناة  وفر�ش  قدرات  بتعزيز 
الأمريكية،  امل�ضلحة  القوات  �ضّممت  احلديثة،  الآونة  يف   .]1٦[ الفعالية 
كما يظهر ر�ضم 1، بّزة حديدية مرتبطة بتكنولوجيا اإنرتنت الأ�ضياء، ت�ضّكل 
اخلوذة فيها جهاز ا�ضت�ضعار اأو م�ضت�ضعر)Sensor(. ت�ضمح اأجهزة الإ�ضت�ضعار 
املوجودة على اخلوذة للجندي باأن يّت�ضل باأجهزة عّدة، وباأن يوّفر بيانات 

متعددة ومن بينها جمموعة من ال�ضور.
ذكـيـة  عـ�ضـكرية  لـمـركـبـة  تـ�ضـمـيـًما   "DARPA" مـ�ضــروع  يـ�ضـع 
اأنواع  )XC2V FlypMode Military Assault Vehicle( جمّهزة بعّدة 
يف  املعلومة  تلتقط  اأن  لها  ميكن  التي  املج�ّضات  اأو  الإ�ضت�ضعار  اأجهزة  من 
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 "Centralized Container" الوقت الفعلي، واأن تنقلها اإىل موقع اآخر مثل
 .]24[ "Data Lake" اأو

ت�ضّكل الطائرة بال طيار )drone( مثاًل لتكنولوجيا اإنرتنت الأ�ضياء، ولتقدم 
التكنولوجيا الع�ضكرية يف الع�رش احلديث. وتتوافر اأنواع عدة من الطائرات: 
العاملي- التمو�ضع  "نظام  بوا�ضطة  البيانات  جلمع  ي�ضتخدم  ما  منها 
والأ�ضياء ]3٨[.  املواقع  تلتقط وتر�ضل �ضوًرا عن  التي  الكامريات  و   "GPS 

مهّمة  اأداة  الأ�ضياء  بني  كبرية  ات�ضال  ب�ضبكة  يتمّتع  الذي  النظام  ي�ضّكل 
على  النظام  هذا  ي�ضاعد  اإذ  الع�ضكري،  املجال  يف  املعلومات  �ضبكة  لتوليد 
وعلى  الغّوا�ضات(  الطائرات،  الرادار،  )ومنها:  عّدة  ع�ضكرية  اأدوات  ت�ضبيك 
وفعالّية.  بكفاءة  حتليلها  وعلى  اأ�رشع  بوترية  وتبادلها  املعلومات  جمع 
وبالإ�ضافة، يعّزز اإنرتنت الأ�ضياء النظام الع�ضكري يف �ضاحات املعارك من 

خالل تبادل املعلومات، وحتديد مواقع العدو على اأر�ش املعركة وغريها. 

Figure 1: The Futuristic Military Suit
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ب- البنى التحتية لإنرتنت الأ�صياء يف املجالت الع�صكرية
اإىل بنى حتتّية  الإ�ضت�ضعار  باأجهزة  املتعلّقة  التكنولوجية  الأدوات  حتتاج 
ربط  ول�ضمان  اآمن،  باأ�ضلوب  ومراقبتها  املعلومات  تدّفق  لإدارة  متطّورة 
الأجهزة با�ضتمرار من دون انقطاع يف الت�ضال، ولتحليل البيانات بفعالية 
بالوقت الفعلي اأو على دفعات. يقرتح نظام "Downing" ]12[ بنى حتتية 
للعمليات   )Cloud Computing( ال�ضحابية  احلو�ضبة  نظام  على  مرتكزة 
من  البيانات  اإدراج  على  املتطّورة  التحتية  البنى  هذه  ت�ضاعد  املركزية. 

م�ضادر عاملية متعّددة يف الوقت الفعلي لتخاذ القرار. 
تعرف  "ال�ضحابة"  نظام  على  مرتكزة  حتتية  بنى  "ميكرو�ضوفت"  توّفر 
الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضات  ت�ضمح   ،]22[  "Microsoft Azure IoT Suite" بـ 
بالإ�ضتفادة من املن�ضات بدرجة عالية وبطريقة فّعالة من حيث الكلفة من 
دون امل�ضاومة اأو املخاطرة بعامل الأمن. ي�ضمح النظام للع�ضكريني باإدراج 
ملن�ضة  ميكن  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  القائمة.  اأنظمتهم  يف  العتاد  من  الكثري 
 Microsoft Azure" يف  واحللول  املبنية  البيانات  اإدراج   "C4ISR"
Government Cloud" واملحافظة على هذه البيانات مع الإ�ضتفادة من 

كلفة بيئة �ضحابية اآمنة ومنافعها ]22[. 
قامت "Cisco" بتطوير بنية حتتية مرتبطة بـ "IoT" للع�ضكر وتعتمد على 
)Hybrid Cloud(" ]19[، كما يظهر ر�ضم2.  الهجينة  ال�ضحابية  "احلو�ضبة 
ال�ضحابة  تظهر  واخلا�ضة.  العامة  ال�ضحابة  بني  الهجينة  ال�ضحابة  تدمج 
�ش ال�ضحابة  العامة تبادًل للم�ضادر من عّدة زبائن بطريقة اآمنة، بينما ُتخ�ضّ

اخلا�ضة من �ضبكة ومعدات لزبون واحد.



47

3- البيانات ال�شخمة يف املجال الع�شكري

يف  جذري  ب�ضكل  البيانات  كمّية  تنامت  املا�ضية،  القليلة  ال�ضنوات  يف 
املجال الع�ضكري من خالل ا�ضتخدام نظام الأمتتة واإنرتنت الأ�ضياء. واأ�ضهمت 
جمالت حماربة الإرهاب واأمن ال�ضبكات بنمو البيانات املرتبطة باملجال 
�ضبيل  فعلى  الع�ضكرية.  العمليات  من  الكثري  ا،  اأي�ضً توّلدها،  التي  الع�ضكري 
 ،"MQ-9 Reaper Drone" دون طيار  واحدة من  املثال، جتمع طائرة 
التي ت�ضتخدم يف مهّمات جت�ّض�ش، بيانات يوازي حجمها �ضعة 2٠ حا�ضوب 
حممول ]23[. وحتمل هذه الطائرات اآلت لت�ضجيل فيديو يف كّل ثانية ]2٦[.
 4٠ من  اأكرث   "The US ARGUS Ground" املراقبة  نظام  يلتقط 
الأقمار  الواحدة ]23[. وتوّفر  الثانية  جيجابايت )91٠( من املعلومات يف 
ال�ضناعية للتج�ض�ش بيانات جغرافية ]31[. فيوؤدي، بالتايل، نّو البيانات 
ال�ضخمة. البيانات  الع�ضكري ع�رش  اأن يقتحم املجال  اإىل   ب�ضكل غري مبني 

توؤّثر البيانات ال�ضخمة ودورها يف تعزيز الأمن العاملي، على عمل �رشكات 

Figure 2: The Cisco Hybrid Cloud



48

امل�ضوؤولون  ي�ضتثمر  اأن  املهم  فاأ�ضبح من  ال�ضوق.  تتناف�ش يف  التي  الدفاع 
يف املجال الع�ضكري البيانات ال�ضخمة ب�ضكٍل فّعال ]31[. فترتّكز الو�ضيلة 
الّدللت  ا�ضتخراج  على  ال�ضخمة  البيانات  مع  التعامل  يف  فعالية  الأكرث 
حياة  �ضاأن  ويف  للمواطنني،  القومي  الأمن  �ضاأن  يف  واملهمة  املعرّبة 

الع�ضكريني يف �ضاحات القتال ]3٦[.
اأ- تعزيز منو الذكاء ال�صتخباراتي

ا جديدة ملفهوم الذكاء املجتمعي، وتعّزز نّو  توؤّمن البيانات ال�ضخمة فر�ضً
الذكاء الع�ضكري اأو ال�ضتخباراتي ]15[. وتكمن الوعود الأعظم التي توّفرها 
البيانات ال�ضخمة يف القدرة على تعزيز دمج املعلومات وتنظيمها املرتبطة 
ت�ضّكل  الجتماعي.  التوا�ضل  وو�ضائل  الأ�ضياء  اإنرتنت  ومنها:  عّدة  مب�ضادر 
اإذ  الع�ضكري،  املرتبطة مب�ضادر خارجية عاماًل مهًما يف املجال  البيانات 
الع�ضكري،  الذكاء  اأي  الع�ضكري  للتحليل  الأ�ضا�ضية  الركيزة  البيانات  تعترب 

ولنمّو فر�ش اإنتاج املعارف الفّعالة.
اجلديدة  التكنولوجية  الآليات  من  مبجموعة  ال�ضخمة  البيانات  ترتبط 
الأدوات  توّفر هذه  البيانات، ونقلها، وتخزينها، وتنظيمها.  املتعلّقة بجمع 
من  مبزيد  البيانات  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  التحليل  مل�ضادر  التكنولوجية 
الأمتتة والإنتاجية، ما ي�ضمح، بذلك، بالرتكيز على امل�ضاكل ال�ضعبة والتي 
املجال  يف  للم�ضوؤولني  خا�ش،  وب�ضكل  الأدوات،  هذه  وت�ضمح  الأولوية.  لها 
الع�ضكري باإدراج و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف اآليات التحليل للح�ضول على 
اأجوبة للت�ضاوؤلت )ملاذا، متى، ماذا، اأين، من وكيف(، بالإ�ضافة اإىل اأّنه ميكن 
تطبيق هذه التكنولوجيا اجلديدة ب�ضكل فّعال على م�ضكالت مرتبطة بالذكاء 
الأ�ضلحة،  اأنظمة  برجمة  الجتماعية،  ال�ضبكة  حتليل  �ضمنها  ومن  الدفاعي 
اأو  اإنذار مل�ضاكل ع�ضكرية غري ماألوفة،  اأو  حتليل الذكاء الع�ضكري التكتيكي، 
بالأن�ضطة.  املرتبط  الذكاء  اأو  بالأ�ضياء،  املرتبط  الإنتاج  مثل  البنى  حتليل 
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وبالتايل، ل ُتعّزز هذه الإمكانيات القدرة على تنفيذ مهمات مرتبطة بالذكاء 
التقليدي، بل تنتج اأنواًعا جديدة ومكّثفة لتحليل البيانات]43[.

ويعد العمل على البيانات ال�ضخمة بتعزيز القدرة على فهم ال�ضوؤون املتعلقة 
وت�ضّورها،  ال�ضخمة،  البيانات  وبتحليل  اأعمق،  بطريقة  التقليدي  بالذكاء 
الذكية  البيانات  لتعزيز  ا�ضتخدامها  �ضاأن  يف  الأدوات  وتطوير  ودجمها، 

وانت�ضارها بني الع�ضكريني ووكالت الإ�ضتخبارات ]1٠[.
ب- الأمن القومي

يقرتح هاردي�ش ]13[ ا�ضتخدامات عّدة للبيانات ال�ضخمة يف جمال الأمن 
فعلى  الجتماعي.  التوا�ضل  �ضبكات  خالل  من  الأفراد  حتليل  مثل  القومي، 
�ضبيل املثال، تت�ضّمن النقا�ضات يف موا�ضيع ح�ّضا�ضة ودقيقة معلومات عن 
�ضلوكيات الأ�ضخا�ش وبالتايل حتمل قيمة كبرية. وميكن التحليل والك�ضف 
)في�ضبوك،  التوا�ضل  �ضبكات  على  "بروفايالت"  عّدة  لديهم  اأ�ضخا�ش  عن 
تويرت، لينكد اإن(، اأو عن جمموعات ن�ضطة على التوا�ضل الجتماعي. ي�ضّكل 
حتديد  خالل  من  الإرهاب  ملحاربة  فّعالة  اأداًة  التوا�ضل  �ضبكات  حتليل 
ال�ضبكات الداعمة ومواقع الداعمني وحتليل البيانات. ويعترب �ضرب البيانات 
يف  البيانات  ا�ضتخدام  على  مهًما  اآخر  مثاًل   )Information Mining(
جمال الأمن القومي. فيمكن جمع املعلومات يف �ضاأن �ضخ�ش ما من م�ضادر 
املهمة  الدللت  لإ�ضتخراج  الفعلي  بالوقت  وحتليلها  ربطها  ثّم  متعّددة، 
�ضاحة  ا، يف  الأعداء، خ�ضو�ضً على  تقدًما  يوؤّمن  ما  القومي  الأمن  �ضاأن  يف 
توّفرها  التي  البيانات  تيارات  ت�ضاعد  املثال،  �ضبيل  فعلى   .]13[ املعركة 
الهليكوبرت،  بالطائرات،  املرتبطة  ومنها  املج�ضات  اأو  الإ�ضت�ضعار  اأجهزة 
ي�ضمح  ما  اإجراء حتليل معّقد  والطائرات بال طيار، على  الع�ضكرية،  البدلت 

بقيادة املعركة بكفاءة اأكرب.
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ج- حتليل �صلوكيات الع�صكريني
امليول  تزايد   ،2٠٠٨ العام  الدفاع حلظ يف  مكتب  اأّن   ]2٧[ �ضوكل  يذكر 
يف  الإنتحار  وفيات  �ضّجلت  مقلقة.  بن�ضب  الع�ضكريني  بني  الإنتحارية 
"الوليات املتحدة الأمريكية"، يف هذا العام، وفق مركز مكافحة الأمرا�ش 
بينما  �ضخ�ش.  األف   1٠٠ لكل  وفاة   11.9 معّدل   ،)CDC( منها  والوقاية 
 1٠٠ لكل  وفاة   2٠.2 الأمريكي  اجلي�ش  �ضفوف  يف  الإنتحار  ن�ضبة  تبلغ 
القوات  اإدارة  اأي �ضعف املعّدل مقارنة مع املدنيني ما جعل  األف �ضخ�ش، 
اإدارة  فاأظهرت  وحا�ضمة.  �رشيعة  اإجراءات  اتخاذ  يجب  اأّنه  تدرك  امل�ضلحة 
الإنتحار  اإىل  باجلنود  تدفع  التي  العوامل  عن  البحث  يف  رغبة  اجلي�ش 
اأن  لها  ميكن  ال�ضخمة  البيانات  اأّن  القرار  �ضّناع  وجد  املخاطر.  وحتديد 
اإدارة  فقامت  للجنود.  ال�ضلوكية  الأناط  حتديد  يف  حقيقي  بدور  ت�ضطلع 
العنا�رش  بغية حتديد  باجلنود  املتعلقة  البيانات  من  الكثري  بجمع  اجلي�ش 

الأكرث عر�ضة لالإنتحار ]2٧[.
خوارزمية  "هارفارد"  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  الباحثون  طّور  وقد 
البيانات  ل�ضتخدام  ما(،  م�ضكلة  حلّل  الريا�ضية  العمليات  من  )جمموعة 
ملئات الآلف من اجلنود، ما �ضمح بتحديد بع�ش العنا�رش الذين يظهرون 
خماطر عالية يف تنفيذ جرائم عنفية ]33[. �ضّم البحث بيانات متعلّقة باأكرث 
من 9٧5 األف عن�رش الذين خدموا اجلي�ش بني الأعوام 2٠٠4 و2٠٠9، مع 
هذه  يف  و�رشقة  قتل  من  جرمًيا  عماًل   5٧٧1 ارتكاب  مّت  اأّنه  اإىل  الإ�ضارة 

الفرتة الزمنية.
يف الآونة الخرية، قام اجلي�ش الأمريكي باإنتاج اأدوات مرتبطة بالبيانات 
خالل  من  عنيفة  جرائم  ارتكاب  من  الع�ضكريني  وقاية  يف  ت�ضهم  ال�ضخمة 

تخمني اجلنود الأكرث �ضوًءا ]32[.
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د- �صورة عملياتية م�صرتكة
 COP - Common Operational( تدمج ال�ضورة العملياتية امل�ضرتكة
وا�ضتخراج  وربطها،  جمعها،  خالل  من  العمليات  بيانات  جميع   )Picture

ت�ضمح   .]1٠[ م�ضرتكة  توا�ضل  واجهة  يف  النتائج  واظهار  منها،  املعارف 
اأق�ضام  من  الع�ضكرية  للوحدات  ال�ضخمة  بالبيانات  املتعلّقة  التكنولوجيا 
العملياتية  ال�ضورة  يف  الفعلي  بالوقت  وحتديثها  البيانات  تبادل  خمتلفة، 

امل�ضرتكة.
هـ- الوعي الظريف

يف  جرى  ما  فهم  على  وت�ضاعد  الظريف،  الوعي  ال�ضخمة  البيانات  تعّزز 
الناجمة،  البيانات  حتليل  ويجب  احلا�رش.  لأحداث  اأو�ضح  لفهم  املا�ضي 
عن م�ضادر �ضحيحة ودقيقة فح�ضب، لبلوغ الفهم ال�ضحيح لالأحداث الآنية. 
على  املثّبتة  ال�ضت�ضعار  واأجهزة  ال�ضخمة  البيانات  اأدوات  ا�ضتخدام  ُي�ضهم 
ات،  املن�ضّ من  واخلّزانات وغريها  الأر�ضية  واملحركات  ال�ضناعية  الأقمار 
يف تعزيز الوعي بالأحداث ب�ضكل كبري. فيوّلد الدمج بني اأدوات التكنولوجية 

املرتبطة بالبيانات ال�ضخمة وتكنولوجيا اأجهزة ال�ضت�ضعار اأثًرا متناغًما.
و- حرب الإنرتنت

ال�ضخمة،  البيانات  تكنولوجيا  وبوا�ضطة  الإ�ضتخبارات،  وكالت  �ضتتمّكن 
اإذ ميكن للبيانات  اأكرب مع التهديدات ال�ضيربانية،  من التعاطي ب�ضكل فّعال 
ال�ضخمة اأن ت�ضكل حاًل تقنًيا ا�ضرتاتيجًيا للوقاية من التهديدات الأمنية، واأن 

ُتعترب اأداة �رشورية لتحليل التهديدات ال�ضيربانية واأنظمة الأمن.
ز- عملية �صنع القرار الع�صكري

اإحدى  الفعلي،  وبالوقت  دقيق  ب�ضكل  العدو  عن  املعلومات  حتليل  ي�ضّكل 
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اخلطوات الأ�ضا�ضية يف عملية �ضنع القرار الع�ضكري]1٠[. ُتظهر تكنولوجيا 
البيانات ال�ضخمة قدرة على حتليل هذه املعطيات ب�ضكل �ضحيح، ما ي�ضّهل 
عملية اتخاذ القرار من قبل القادة الع�ضكريني، اإذ يرتكز القادة الع�ضكريون 
على هذه املعطيات لو�ضع اخلطط الع�ضكرية املنا�ضبة املرتبطة بخ�ضائ�ش 
ودّقة  فعالية  اأكرث  الع�ضكرية  القرارات  يجعل  ما  والواقعية،  الآنية  احلالة 
اأو  املعركة  اأر�ش  يف  الع�ضكريني  القادة  تواجه  التي  التحديات  وحتاكي 

امليدان.
البدلت  يف  اأو  الع�ضكرية  الأجهزة  يف  امل�ضت�ضعرات  اأو  احل�ّضا�ضات  توّفر 
الع�ضكرية، معطيات اأو �ضورة �ضاملة عن اأر�ش املعركة للقادة الع�ضكريني، 
وقدراته.  خ�ضائ�ضه  عن  معلومات  بالعدو  املرتبطة  الأجهزة  تنقل  كما 
الإ�ضطناعي  الذكاء  على  مرتكزة  اأجهزة  بوا�ضطة  البيانات  معاجلة  ت�ضمح 
للقادة الع�ضكريني، بو�ضع اخلطط الع�ضكرية الفّعالة والهادفة والدقيقة التي 

حتقق الأهداف املرجوة يف ال�رشاع مع العدّو. 
ح- حماربة الإرهاب

و�ضائل  داع�ش  تنظيم  مثل  الإرهابية  التنظيمات  من  الكثري  ت�ضتخدم 
حمبي  من  التنظيم  عنا�رش  يعترب  اإذ  كبري،  ب�ضكٍل  الجتماعي  التوا�ضل 
تويرت، يوتيوب، وفاي�ضبوك وغريها. ي�ضتخدم العنا�رش هذه املن�ضات لك�ضب 
البيانات  معظم  تّت�ضف  بها.  يقومون  التي  بالأن�ضطة  وللتباهي  الداعمني، 
املن�ضورة على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي بالرباءة، غري اأّن تغريدة واحدة 
حتليل  فيوّفر  وحتليلها.  ا�ضتخدامها  ميكن  الإرهابي  التنظيم  عنا�رش  من 
هذه البيانات بالوقت الفعلي، فر�ضًة ل�ضتخراج املعلومات والتدّخل ب�ضكٍل 
الكثري  الربيطاين  اجلي�ش  �ش  يخ�ضّ الإرهابية.  العمليات  من  للحد  مبا�رش 
العمليات  املنّظمة �ضمن  البيانات غري  الوقت جلمع كميات كبرية من  من 
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هذه  حتليل  على  الآتية  اخلطوات  وترتّكز  الإرهاب.  مواجهة  يف  الوقائية 
البيانات للك�ضف عن املخاطر الأمنية وتهديداتها.

ط- بيئة م�صرتكة للمعلومات
 DoD’s Joint Regional" �ضري عمل  امل�ضرتكة  املعلومات  نظام  ي�ضمن 
ال�ضخمة  البيانات  تكنولوجيا  وت�ضاعد  اآمنة،  بطريقة   "Security Stacks

يف اإجراء عملية التحليل بطريقة �ضحيحة ]2٨[.
ي- حتليل التهديدات الداخلية

واحلد  الداخلية  الأمنية  التحديات  اإىل حتديد  الداخلي  الدفاع  يهدف عمل 
منها ]2٨[. ت�ضاعد البيانات ال�ضخمة على ا�ضتخدام بع�ش الو�ضائط التحليلية 
التي ت�ضّهل عملّية حتديد املخاطر الداخلية قبل اأن ت�ضّكل خطًرا كبرًيا ]2٨[. 
تكمن قّوة ا�ضتخدام البيانات ال�ضخمة يف املجال الع�ضكري، يف القدرة على 
للتنفيذ  قابلة  روؤيوية  دللت  لإنتاج  فّعالة،  ناذج  على  املعتمدة  التحليل 

بغية تعزيز الأمن القومي.

4. التحليل هو املفتاح

ل تكفي البيانات اخلام لتوفري دللت روؤيوية، اأو معارف وا�ضحة ت�ضتوجب 
ا  حتلياًل قوًيا. في�ضّكل التحليل مفتاح الك�ضف عن املعارف اخلفية، وخ�ضو�ضً
من خالل و�ضع الروابط والأناط ما ي�ضمح با�ضتخراج التوّقعات، والدللت 
البيانات،  ي�ضّكل حتليل  املعلومات.  تدّفق  من  التنفيذية  واخلطوات  العملية 
بالتايل، علم فح�ش البيانات اخلام بغية ر�ضم الإ�ضتنتاجات ذات الأهداف 
الوا�ضحة املرتبطة باملعلومة ]35[]٧[]1٧[. ويوؤ�ّض�ش حتليل البيانات لأخذ 
القرارات الإ�ضرتاتيجية ملحاربة اجلرائم والإرهاب وتهديدات الأمن القومي.

وعملية  ال�ضخمة  البيانات  عاملني:  على  ال�ضخمة  البيانات  يرتكز حتليل 
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التحليل مع اآلية دمج هذين العاملني لإيجاد ما يعرف بـ"الذكاء التجاري" 
)Business Intelligence( ]29[. تكمن الأهمية الكربى لتحليل البيانات 
ال�ضخمة يف ا�ضتنباط التقنيات والأ�ضاليب الكامنة يف حتويل البيانات اإىل 
البيانات،  اأي   DIKW( اإطار  اأو و�ضع  بتطبيق  التحليل  ت�ضمح عملية  حكمة. 
املعلومات، املعارف، احلكمة( ]42[، وهو اإطار معرتف به لإدارة املعارف، 
هذا  يوّفر   .]45[]11[ نعرفه  وما  ن�ضاهده  ملا  خمتلفة  م�ضتويات  ولتمثيل 
النموذج من الإطار وعًيا متنامًيا للمحيط. يعتمد اجلي�ش الأمريكي على اإطار 

)DIKW( لإجراء العمليات التحليلية ]٨[.
اأو  املعلومات  التحليلية ل�ضتخراج  العمليات  اأنواع عّدة من  ا�ضتخدام  يتم 
الأهداف  وفق  العمليات  اأنواع  ا�ضتخدام  ويختلف  البيانات،  من  املعارف 

املرجّوة.
ملعرفة  املا�ضي  من  بيانات  لتحليل  الو�ضفية  التحليل  عملية  ت�ضتخدم 
البيانات  من  املعارف  ا�ضتخراج  ي�ضاعد  املثال،  �ضبيل  فعلى  حدث.  ما 
الأناط  اإيجاد  على  وحتليلها،   1991 العام  يف  العراق  بحرب  املرتبطة 
التحليل  يجيب  الرابحة.  اجلهة  فوز  يف  اأ�ضهمت  التي  ال�ضرتاتيجيات  اأو 
هذا  حدث  ملاذا  �ضوؤال:  على  ال�ضببي  بالتحليل  يعرف  ما  اأو  الت�ضخي�ضي 
دوًرا مهًما يف  ال�ضخمة  البيانات  توؤدي  التنبئي، حيث  التحليل  اأما  الأمر. 
امل�ضتقبل.  يف  حتدث  اأن  ميكن  التي  الأحداث  بتوقع  في�ضمح  املجال،  هذا 
و�ضائل  املدّونات،  خمتلفة:  م�ضادر  من  البيانات  حتليل  ميكن  مثاًل، 
عمل  ح�ضول  لتخمني  وغريها  الإلكرتونية  اجلرائد  الجتماعي،  التوا�ضل 
اإرهابي. ويهدف التحليل التوجيهي اإىل اإيجاد مقرتحات يف �ضاأن موجبات 
العمل يف بع�ش احلالت، مثل اخلطوات التي يجب اتخاذها لتفادي حدوث 

عمل اإرهابي.
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ت�ضهم البيانات ال�ضخمة يف تعزيز ا�ضتخدام علم البيانات وهو علم معا�رش 
ال�ضتقرائي  منطقا  املجال  هذا  يدعم  اأفعال.  اإىل  البيانات  بتحويل  ي�ضمح 
)Inductive( و ال�ضتنباطي )Deductive( ل�ضتخراج دللت تنفيذية من 

كمّية هائلة من البيانات املبنّية وغري املبنّية.
يت�ضّمن  اإذ  التخ�ض�ضات،  متعّدد   )Data Science( البيانات  علم  يعترب 
ومنها  احلا�ضوب  بعلم  املرتبطة  املتعّددة  والتقنيات  والآليات،  املبادئ، 
املجال  وي�ضتثمر  والتدقيق.  التعلّم،  البيانات،  قاعدة  بالآلة،  مّت�ضل  هو  ما 
الأدوات الريا�ضية والإح�ضائية لتطوير ناذج ميكن ا�ضتخدامها يف عملّية 

حتليل البيانات واتخاذ القرارات املرتكزة على البيانات.
عـلـم  ويـوّفـر  مـخـتـلفـة.  مـراحـل  مـن  الـبـيانـات  حتليـل  عـمـلـية  تـتاأّلـف 
 Hammerbacher Model :البيانات ناذج لتطوير عملية التحليل ومنها
وBooze-Allen Model. ويقرتح املركز الفرن�ضي "COGNITUS" للبحث 
على  يعتمد  �ضاماًل  نوذًجا  ال�ضخمة،  البيانات  حتليل  جمال  يف  والتطوير 

الكثري من النماذج احلالية. )يبنّي الر�ضم 3 النموذج(.

Figure3 : Cognitus Data Science Model
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وحت�ضري  بالتخطيط  التحليل  عملية  تبداأ  مراحل:  �ضت  النموذج  يت�ضّمن 
البيانات  م�ضادر  حتديد  على  الأ�ضئلة  هذه  ت�ضاعد  الهدف.  وفق  الأ�ضئلة 
البيانات  ا�ضتخدام  يتم  التالية،  املرحلة  يف  التحليل.  لعملية  املطلوبة 
وفق نطني: الوقت الفعلي اأو على دفعات. ففي نط الوقت الفعلي، تتدّفق 
املعلومات من امل�ضادر مثل اأجهزة ال�ضت�ضعار اأو املج�ّضات اأو التطبيقات، 
اأربع وع�رشين  الثاين من امل�ضادر كل  النمط  البيانات يف  بينما يتم جمع 
وما  حتويلها  دجمها،  البيانات،  تنظيف  التالية  املرحلة  وتت�ضّمن  �ضاعة. 
ب�ضكل  العملية  )تتّم  الفعلي  الوقت  يف  العملية  هذه  اإجراء  وميكن  ذلك.  اإىل 
ا�ضتخدام  ب�ضكل دوري(. ويتّم  يتّم  التحليل  اأّن  )اأي  اأو على دفعات  مبا�رش( 
الأكرث  املرحلة  التحليل  مرحلة  وت�ضّكل  هذا  النمطني.  يف  خمتلفة  ناذج 
دّقة، ومبا اأّن هذه العملية تفاعلية، فيتكّرر اإجراء التقومي مع توافر بيانات 
جديدة. ت�ضمح عملية اإظهار النتائج بطريقة �ضاملة وتفاعلية للم�ضتخدمني 
بتداولها ب�ضكل �ضهل. اأّما املرحلة الأخرية فتكمن يف التدخل اأي اأّن �ضّناع 
يف  بهم  امل�ضتبه  اأحد  توقيف  مثل  ال�رشورية  الإجراءات  يّتخذون  القرار 

التوّرط يف عملية اإرهابية.

5. حتليل البيانات الع�شكرية

بعد الهجمات التي �ضهدتها الوليات املتحدة الأمريكية يف احلادي ع�رش 
خمتلف  دمج  اإىل  اأكرب  بحاجة  الأمريكية  الإ�ضتخبارات  اأ�ضبحت  اأيلول،  من 
عن  للك�ضف  التحليل  اإىل  حتتاج  اخلام  ب�ضكلها  البيانات  اأّن  غري  البيانات. 
املعلومات واملعارف اخلفية، وهناك اأنواع عّدة من حتليل البيانات املتعلقة 

بال�ضوؤون الع�ضكرية.
Modus Operandi

اخلطوط  يف  املرتكزة  القوات  ملنح   "Modus Operandi" ت�ضميم  مّت 
الأمامية القدرة على حتديد عدد الأ�ضخا�ش، والتنظيمات، والأماكن والأحداث 
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وترابطها باخلطوط الزمنية ]2٠[. يتّم ا�ضتخدام تكنولوجيا البيانات ال�ضخمة 
مثل: "Hadoop"، بيانات الر�ضم البياين، وما اإىل ذلك لإ�ضتخراج الدللت 
 .]2٠[ الأ�رشار  الأ�ضخا�ش  �ضاأن حياة  الفاي�ضبوك يف  بـ"ليكات"  املرتبطة 
يعمل ت�ضميم "Modus Operandi" على دمج البيانات ال�ضخمة باخلربات 
املعرفية لو�ضع الإطار املنا�ضب لتحديد خمتلف الأناط، وا�ضتخراج بع�ش 

الت�ضورات مثل اخلرائط، واخلطوط الزمنية ]39[.
Wave

 "HBase" مثل   "Hadoop" تطبيقات  على   "Wave" يعتمد 
البيانات  من  عديدة  كمّيات  لإدراج   ،"Cloudbase"و  "Accumulo"و
املنظمة يف النظام، ويف اخلوارزميات لإ�ضافة معنى على الكلمات والتعابري 
خمتلفة  م�ضادر  اإىل  البيانات  تدفق  يعود  اأن  وميكن   .]2٠[ الإن�ضانية 
البيانات  الأخبار،  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  تعليقات  التقارير،  مثل 
هذه  هند�ضة  على  الت�ضميم  يعمل  باحلكومات.  اأو  بامل�ضارف  املرتبطة 
الروابط  باإيجاد  للم�ضتخدمني  ت�ضمح  بيانية   ر�ضوم  اإىل  وحتويلها  البيانات 
بني الأ�ضخا�ش، والتنظيمات والأحداث والأمكنة والتي ي�ضعب عادة ربطها 
ب�ضكل تقليدي. موؤخًرا، اأطلق "Wave" واجهة التوا�ضل "Blade" التي ت�ضمح 
لكتابة   "SPARQL" تقنية   "Blade" يوفر  امل�ضتخدمني.  مع  اأ�ضهل  بتفاعل 

ال�ضتف�ضارات وتنفيذها.
Oorah Hadoop

 "Modus Operandi" ميزات  بني   "Oorah Hadoop" يدمج 
يتّم  والر�ضائل.  البيانات  قواعد  من  البيانات  بجمع  وي�ضمح   ،"Wave"و
 "Modus" ا�ضتخدام  يتم  بينما  البيانات  جلمع   "Wave" على  الإعتماد 

لتحليلها، ويتم اظهار النتائج على �ضكل خرائط اأو ر�ضوم بيانية.
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يرتكز  الفعلي  الوقت  يف  الع�ضكرية  البيانات  حتليل  اأّن  من  الرغم  وعلى 
تفتقر  احلالية  املعطيات  اأّن  غري  واملدّونات،  الفكري  الإنتاج  مراجعة  على 
اإىل اأدوات حتليلية يف الوقت الفعلي، فتعتمد احللول القائمة على ت�ضميمات 
حتليل  اإجراء  خاللها  من  ميكن  ل  التي   "Map Reduce"و  "Hadoop"
بالوقت الفعلي. وتظهر هذه الدرا�ضة اأّن هذه الت�ضميمات غري منا�ضبة لإجراء 
حتاليل تنبئية يف امل�ضتقبل التي ت�ضًكل مفتاًحا ل�ضتثمار البيانات ال�ضخمة. 
فعلى �ضبيل املثال، ي�ضاعد التحليل التنبئي على تنبوؤ اأو توّقع اأهداف التطّرف 
)من جماعات واأفراد(، اأو حتديد الأناط. فبالتايل، تفتقر املعطيات احلالية 
اللذين  الفعلي،  بالوقت  وبالتحليل  التنبئي  بالتحليل  مرتبطة  حلول  اىل 
ال�ضوؤون  يف  ال�ضخمة  البيانات  من  لالإ�ضتفادة  �رشورية  اأدوات  ي�ضّكالن 

الع�ضكرية.

٦- نظام متخ�ش�ش للذكاء ال�شتخباراتي

 COGNITUS-BigArk@MIS، Military Intelligence" ي�ضّكل نظام
ا، ذا اأداء عاٍل، قابل للتطوير  System"، كما يظهر الر�ضم4، حاًل متخ�ض�ضً
طّور  �ضابًقا.  املذكورة  التكنولوجية  التقنيات  اأداء  حمدودية  ملعاجلة 
النظام  هذا   "COGNITUS" ال�ضخمة  البيانات  لتحليل  الفرن�ضي  املركز 
ال�ضخمة  البيانات  با�ضتخدام  مرتبطة  عالية  بكفاءة  �ضهلة  حلول  لتوفري 
وناذج انرتنت الأ�ضياء لر�ضد التهديدات املحتملة لالأمن القومي. ويعترب 
واحلقيقي  الآين  الوقت  يف  حتليل  عمليات  يوّفر  فًعال  حاًل  النظام  هذا 
النظام بالتحليل بدفعة  )Real-Time( وبدفعة واحدة. وبالتايل ي�ضمح 
 "Military Data Lake" واحدة وعلى نطاق وا�ضع البيانات املخّزنة يف
بتحليل  ا،  اأي�ضً النظام،  وي�ضمح   ."BigArk@MIS" من  جزًءا  ي�ضّكل  الذي 

البيانات يف الوقت الآين.



59

خمتلفة  م�ضادر  من  البيانات  يجمع  اأن   "BigArk@MIS"لـ ميكن 
ومتعّددة ومنها: اأجهزة ال�ضت�ضعار، و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، ال�ضحف، 

الع�ضكرية وغريها.  اأنظمة املعلومات 
حيث  الواردة  البيانات  اإىل  بالو�ضول   "BigARK@MIS" بوابة  ت�ضمح 
البيانات  بحرية  خمتلفة:  مكّونات  ثالثة  اإىل  واإر�ضالها  البيانات  معاجلة  تتّم 
مل�ضح   (Real-Time Visualizer) الآين  امل�ضّور  لتخزينها،   (Data Lake)

�ضامل للبيانات، وحمّرك حتليل البيانات يف الوقت الآين. يح�ضل حمّرك حتليل 
من  للنتائج  ت�ضويًرا  وي�ضع  البيانات"  "بحرية  من  املعطيات  على  البيانات 

خالل امل�ضّور الآين. 
BigArk@"اأحد املكّونات الأ�ضا�ضية لـ "Semantic Repository" ي�ضّكل
MIS" ويخّزن البيانات التي تتم ترجمتها بوا�ضطة مرتجم ال�ضتدلل. وي�ضمح 

العتماد على البيانات املرتبطة للم�ضتخدمني بفهم دللت البيانات والك�ضف 
عن الدللت اخلفّية. يف املقابل، ل ت�ضمح ناذج البيانات التقليدية بالك�ضف 

Figure4: Cognitus BigArk@MIS Architecture
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العالقات  عن  املنطقي  املحّرك  يك�ضف  وا�ضتخراجها.  البيانات  دللت  عن 
ا�ضتخراج  من  امل�ضتخدمني  ما ميّكن  البيانات  تخبئها  التي  واملمّوهة  اخلفية 
القدرة  بهذه   "BigArk@MIS" نظام  فيتفّرد  البيانات،  من  املفيدة  املعاين 

املمّيزة اأو الفريدة.

7- الإ�شتنتاج

ن�ضبة  ال�ضخمة  البيانات  الأخرية نًوا جذرًيا يف  ال�ضنوات اخلم�ش  �ضهدت 
اإىل زيادة ا�ضتخدام اإنرتنت الأ�ضياء يف بناء الأنظمة املرتابطة مثل الأنظمة 
التوا�ضل  بو�ضائل  املتعلّقة  التطبيقات  عدد  ارتفاع  واإىل  الذكية،  الع�ضكرية 
هذه  توؤّمن  وفيديو.  �ضوتية  وت�ضجيالت  و�ضور،  ن�ضو�ش،  من  الإجتماعي 
حتليل  اأّن  ا  خ�ضو�ضً الع�ضكرية،  لل�ضناعة  عّدة  ا  فر�ضً ال�ضخمة  البيانات 
القرار  تنفيذّية متّكن �ضّناع  بالك�ضف عن دللت  ي�ضمح  ال�ضخمة  البيانات 
البيانات  ت�ضاعد  الع�ضكرية.  ال�ضوؤون  خمتلف  لتطوير  عليها  الرتكاز  من 
ال�ضخمة على تطوير قدرات الإ�ضتخبارات الع�ضكرية من خالل جمع البيانات 
ة حا�ضوبية مرتابطة تعّزز تبادل املعلومات  من م�ضادر خمتلفة وبناء من�ضّ
بني الع�ضكريني. يف هذه الدرا�ضة، مّت ت�ضليط ال�ضوء على الوعود التي تظهرها 
ا�ضتخدامات  خمتلف  ا  وخ�ضو�ضً الع�ضكري،  املجال  يف  ال�ضخمة  البيانات 

البيانات ال�ضخمة يف الإ�ضتخبارات الع�ضكرية.
البيانات  حتليل  اأدوات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  الدرا�ضة  هذه  ارتكزت 
هذه  تبنّي   ."Modus Operandi" املثال  �ضبيل  على  ومنها  ال�ضخمة 
الدرا�ضة مقارنة للحلول احلالية املعتمدة على تكنولوجيا البيانات ال�ضخمة  
من دون اأن توّفر هذه احللول معاجلة البيانات يف الوقت الفعلي، ما ي�ضّكل 
حتدًيا ل�ضانعي القرار لتخاذ القرار يف الوقت الفعلي. لذا تطرح هذه الدرا�ضة 
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ت�ضميًما واعًدا يعالج حمدوديات احللول احلالية، اإذ ي�ضمح بالتقاط البيانات 
الفر�ضة  القرار  ل�ضانعي  ي�ضمح  ما  الفعلي،  الوقت  يف  وحتليلها  ودجمها 
اأخرى، يعترب نظام  املنا�ضب. من ناحية  الوقت  املنا�ضب يف  القرار  باتخاذ 
اأداًة واعدة مبيزات وخ�ضائ�ش جديدة وفّعالة ملعاجلة   "BigArk@MIS"

النواق�ش اأو املحدودية التي تظهرها الأدوات الأخرى.
واأخرًيا ل بد من الإ�ضارة اإىل اأّنه وعلى الرغم من اأّن البيانات ال�ضخمة واعدة 
اأّن تكنولوجيا  اإىل  ن�ضبة  قليلة تعتمدها  اأّن دوًل  الع�ضكري، غري  يف املجال 
يوجب  ما  وكفوءة،  عالية  خربات  اإىل  وحتتاج  معّقدة  ال�ضخمة  البيانات 

ت�ضهيل هذه التكنولوجيا وتب�ضيطها لرفع معّدل ا�ضتخدامها.



62

املراجع:
[1] Big data: 20 mind-boggling facts everyone must read. http:c//www.forbes.com/
sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-everyone-must-
read/#4deef79d6c1d. Accessed: 2016-10-05.
[2] Cern computing. Available Online: https://home.cern/about/computing.   
Date Accessed: 2016-10-05.
[3] A comprehensive list of big data statistics. 
Available Online http://wikibon.org/blog/big-data-statistics/. Accessed: 2016-10-05.
[4]Gartner hype cycle: A framework for describing the emergence of new 
technologies. 
 http://declineofscarcity.com/?p=254. Accessed: 2016-10-05
[5] What is big data? Available Online: http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/. 
Date Accesed: 2016-10-05
[6] P. Andersen. What is Web 2.0?: ideas, technologies, and implication.  
[7] M. Barlow. Real-Time Big Data Analytics: Emerging Architecture. " O'Reilly 
Media, Inc.", 2013.
[8] J. P. Carlisle. Escaping the veil of maya: Wisdom and the organization. In 
Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences 
(HICSS'06(, volume 7. IEEE, 2006.
[9] M. Chui, M. Lo_er, and R. Roberts. The internet of things. McKinsey Quarterly, 
2(2010(:1-9,2010.
[10] H. Cintiriz, M. Buhur, and E. Sensoy. Military implications of big data. In 
International Conference on Military Security Studies, ICMSS-2015, Turkey, 
Istanbul, War Colleges Command, 2015.
[11] H. Cleveland. Information as a resource. Futurist, 16(6(:34-39, 1982.
[12] C. Downing. System of system common operating environment sw. http://mil-
embedded.com/articles/the-internet-thingsthe- intelligence-community/.
[13] M. HARIDAS. Redefining military intelligence using big data analytics. 2015.
[14] http://data-magnum.com/how-many-vs-in-big-datathe- characteristics-that-de_
ne-big data/. How many. Accessed: 2016-10-06.
[15] Data Economy. Us military using big data to improve situational awareness. 
Available Online: http://dataconomy.com/us-military-using-big-dataimprove- 
situational awareness/. Accessed: 2016-10-08.
[16] Amazon Web Service. The internet of things for military. Available Online: 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs public/. Accessed: 2016-10-08.
[17] Search management. Data analytics. Available Online : 
http://searchdatamanagement.techtarget.com/de_nition/data analytics. Date 
Accessed: 2016-10-06.



63

[18] The Big Data Institute. Big data definition. Available Online: https://
thebigdatainstitute.wordpress.com/2013/04/21/bigdata de_/. Date Accessed: 2016-
10-06.
[19] Cisco. Internet of everything for defense. Available Online: https://www.cisco.
com/c/dam/. Date Accessed: 2016-10-11.
[20] Datanami: SasS for military intelligence. Available Online : https://www.
datanami.com/2014/02/03/. Date Accessed: 2016-10-11.
[21] LinkedIn. Leverage the IoT for a more efficient military. Available Online: 
https://www.linkedin.com/pulse/leverage-iot-moree_cient-military-a-white-paper-
tom kenslea Date Accessed: 2016-10-11.
[22] Microsoft. Improving military effectiveness with IoT. Available Online: ] 
https://www.microsoft.com/en-us/cloudplatform/ internet-of-things-azure-iot suite. 
Date Accessed: 2016-10-11.
[23] Rusi. Big Data Report. Available Online: https://www.rusi.org/downloads/
assets/. Date Accessed: 2016-10-11.
[24] SemiWiki: The Internet of Things for Military. Available Online: https://www.
semiwiki.com/forum/content/4004-whatdoes-ford-mustang-intelmotors.html. Date 
Accessed: 2016-10-11.
[25] Statistitia. Available Online: https://www.statista.com/statistics/256235/
totalcumulative- number-of-tumblr blogs/.Date Acessed: 2016-10-03
[26] Stanford Big Data Report. Available Online: http://web.stanford.edu/group/
mmds/slides2012/sfahey.pdf. Date Accessed: 2016-10-11.
[27] Apa. Big data help prevent army suicides. Available Online: http://www.apa.org/
monitor/2015/04/armysuicide.aspx. Date Accessed: 2016-10-11.
[28] C4ISRNET. Dod's big bets on big data. Available Online: http://www.c4isrnet.
com/story/military-tech/blog/business-viewpoint/2015/08/25/dods-big-bets-big-
data/32321425/. Date Acessed: 2016-10-11.
[29] http://www.cloudtalk.it/wp content/. Big data data analytics. 
Date Accessed: 2016-10-06
[30] http://www.ey.com. Big data changing the way businesses compete and operate. 
Accessed: 2016-10-06.
[31] http://www.forbes.com/sites/techonomy/. Military intelligence rede_ned: 
Big data in the battle-field. Date Accessed: 2016-10-11.
[32] Independent. The US military exploring 'big data' to prevent violent crimes by 
soldiers before they happen. Available Online: http://www.independent.co.uk/news/
world/americas/usmilitary-exploring-big-data-to-prevent-violent-crimesby-soldiers-
before-they-happen a6691036.html. Date Accessed: 2016-10-11.
[33] Los Angeles Times. New tool can identify soldiers most likely to commit 
violent crimes, study shows. Available Online: http://www.latimes.com/science/



64

sciencenow/la-sci-snpredicting- violent-crime-by-army-soldiers20151006-story.html. 
Date Accessed: 2016-10-11.
[34] Meta Build. System of system common operating environment sw. Available 
Online: http://www.metabuild.co.kr/. Date Accessed:2016-10-11. 
[35] Big data analytics advanced analytics in oracle database. Available Online: 
http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advancedanalytics/
bigdataanalyticswpoaa1930891.pdf. Accessed: 2016-10-07.
[36] SaS Software. SasS for military intelligence. Available Online: 
http://www.sas.com/resources/brochure/militaryintelligence overview.pdf. Date 
Accessed: 2016-10-14.
[37] Tempered Network: Securing the federal internet of things with micro-
segmentation. Available Online: http://www.temperednetworks.com/securing-
thefederal- internet-of-things-with-microsegmentation/. Accessed: 2016 10-14.
[38] The Free Dictionary. Available Online: http://www.thefreedictionary.com/
Unmanned+Aerial+Vehicle. Date Accessed: 2016-10-18.
[39] S. Kulshrestha. Big data in military information & intelligence. IndraStra 
Global, 2016.
[40] J. Manyika, M. Chui, B. Brown, J. Bughin, R. Dobbs, C. Roxburgh, and A. H. 
Byers. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, 
2018.
[41] M. Schroeck, R. Shockley, J. Smart, D. Romero-Morales, and P. Tufano. 
Analytics: The real-world use of big data. IBM Global Business Services, pages 
1-20, 2012.
[42] R. P. Schumaker. From data to wisdom: The progression of computational 
learning in text mining. Communications of the IIMA, 11(1(:4, 2014.
[43] P. B. Symon and A. Tarapore. Defense intelligence analysis in the age of big 
data.
[44] F. Xia, L. T. Yang, L. Wang, and A. Vinel. Internet of things. International 
Journal of Communication Systems, 25(9(:1101, 2012.
[45] M. Zeleny. Management support systems: towards integrated knowledge 
management. Human systems management, 7(1(:59-70, 1987.
[46] Military Intelligence Redefined: Big Data in the Battlefield. http://www.forbes.
com/sites/techonomy/2012/03/12/military-intelligence-redefined-big-data-in-the-
battlefield/#377992e8718f.



*

65

إعالم داعش
الوسائل والخطاب الدعائي والتقنيات

تريز منصور

املقدمة
والتوا�ضل  الدول  بني  احلدود  وزوال  العوملة  ع�رش  اإّنه 
الالمتناهي، اإنه ع�رش الإنرتنت وثورة التكنولوجيا، وبالتايل 
اإّنه زمن الـتاأثري واملوؤّثرات بال حدود. واإزاء هذا الواقع، "ي�ضهد 
ونزاعات  واإيديولوجية  �ضيا�ضية  وتبّدلت  �رشاعات  العامل 
من  حالة  النا�ش  ويعي�ش  دميوقراطية،  وحتّولت  ع�ضكرية 
من  بالعديد  ال�ضيا�ضي  واحلوار  الفكر  ويتاأّثر  ال�رشيع،  التطّور 
املتغرّيات، يف مقّدمتها العوملة، والإرهاب الدويل، واخلالفات 
والنزاعات يف العديد من املناطق. وبّينت الأحداث التاريخية 
داخلية  اأبعاًدا  والتحّولت  والتبّدلت  ال�رشاع  هذا  ملثل  اأّن 
واإقليمية ودولية، وعنا�رش يجب مراعاة التفاعل يف ما بينها، 
لأّنها توؤثر وتتاأثر يف جوانب وجمالت متعّددة، ياأتي املجال 
املجتمع،  داخل  دوره  ميار�ش  بحيث  مقّدمتها،  يف  الإعالمي 
الجتماعي،  ال�ضياق  عن  مبعزل  تطّوره  باآفاق  التنّبوؤ  وي�ضعب 

*باحثة دكتوراه 
الجامعة اللبنانية- 

المعهد العالي 
للدكتوراه في اآلداب 

والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية.
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فيه  يعمل  الذي  والروحي  الفكري  الثقايف،  التقني،  القت�ضادي،  ال�ضيا�ضي، 
هذا الإعالم"))). وبالتايل اأّثرت تلك املتغرّيات جمتمعة يف املجال الإعالمي 
املحلّي والدويل على حّد �ضواء، واأنتجت مظاهر اإعالمية جديدة على م�ضتوى 
العامل، واأّمنت قنوات وممار�ضات وم�ضامني اإعالمية جديدة، ُت�ضهم بدورها 

يف حراك املتغرّيات املعا�رشة يف املجتمعات املختلفة.
ومن هذه املتّغريات قام تنظيم الدولة الإ�ضالمية "داع�ش"))) على اأنقا�ش 
 2٠٠٦ العام  الزرقاوي  م�ضعب  اأبي  مقتل  بعد  واجلهاد"  "التوحيد  تنظيم 
العام  بالبغدادي  املكّنى  ال�ضامّرائي  البدري  حممد  علي  اإبراهيم  و�ضعود 
2٠1٠. وميكُن القول اإّن ظاهرة "داع�ش" الإعالمية قد حازت على اهتمام 
�ضة يف خمتلف  اإعالمي اإقليمي وعاملي، لناحية التغطية وامل�ضاحة املخ�ضّ
و�ضائل الإعالم، كما كانت ول تزال ماّدة د�ضمة، ُتغري العديد من الباحثني 
واعتربت  لدر�ضها.  الأخرى  والعلوم  والت�ضال  الإعالم  علوم  جمالت  يف 
الدرا�ضات اأّن هذه الظاهرة الإعالمية، هي ظاهرة جّد معّقدة، و�َضَمت الإ�ضالم 

بال�ضور ال�ضّيئة.
الذي  املوّحد  واللبا�ش  ال�ضورة  على  "داع�ش"  اأفالم  فل�ضفة  تقت�رش  "ول 
يرتديه عنا�رش التنظيم واملعدمني بل ميتّد اإىل املوؤّثرات املرئية وامل�ضموعة، 
كما اأّن قوة ا�ضرتاتيجية التنظيم الإعالمية ل تقت�رش على الأفالم، بل ترّكز 
اإلكرتونية،  اإ�ضدارات �ضوتية واألعاٍب  على مواقع التوا�ضل الجتماعي وبّث 
وللمنطق  للعقل  �ضادمة  التقنية،  عالية  فيديوهات  اإنتاج  اإىل  اإ�ضافة 
الر�ضائل والأهداف،  العديد من  العادة، حتمل يف طّياتها  ولالإن�ضانية تفوق 

عبد الرزاق، انتصار ابراهيم، الساموك حسام صفد، "اإلعالم الجديد، تطّور األداء والوسيلة والوظيفة"، وزارة اإلعلم والتعليم العالي والبحث   -(
العلمي، جامعة بغداد – سلسلة مكتبة اإلعلم والمجتمع، الطبعة اإللكترونية األولى، ص )).

تشّكل تنظيم "داعش" أو ما يسّمى بـ )الدولة االسلمية في العراق والشام( في نيسان ))0)، وعّرف نفسه في البدء على أنّه اندماج بين ما يسّمى   -(
بـ )دولة العراق االسلمية( التابع لتنظيم القاعدة الذي تشّكل في تشرين األول 006)، وجبهة النصرة في سوريا، إاّل أّن هذا اإلندماج الذي أعلن 
عنه أبو بكر البغدادي، رفضته النصرة على الفور. وبعد هذا اإلعلن بشهرين أمر زعيم القاعدة أيمن الظواهري بإلغاء االندماج، غير أّن البغدادي 
خالف هذا الرأي وأكمل العملية لتصبح "داعش"، )الدولة االسلمية في العراق والشام( واحدة من أكبر الجماعات المتطّرفة المسلّحة التي تقوم 
بالقتل والدمار في العراق وسوريا. ويتبنّى هذا التنظيم الفكر السلفي الجهادي )التكفيري(، ويهدف منّظموه إلى إعادة ما يسمونه "الخلفة االسلمية 

وتطبيق الشريعة. 
http://www.alalam.ir/news/1552479//
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فتح�ضل على فر�ضة كبرية جًدا يف النت�ضار با�ضتخدام و�ضائل اإعالم اإقليمية 
ودولية، تعترب �ضيا�ضتها معادية للتنظيم واأفكاره، ولكن يف الوقت عينه تقّدم 
اآذاًنا �ضاغية  تالقي  والتي  امل�ضتهدف،  ر�ضائله جلمهوره  اإي�ضال  فر�ضة  له 
للتطّوع يف  فيتوافدون  العامل،  الفكر حول  بع�ش منحريف  عند  وا�ضتح�ضاًنا 
�ضفوفه، ويقّدمون كل ما يحملونه من خربات متنّوعة وعلوم واأموال توؤّمن 

الرافد الب�رشي الذي ي�ضمن ا�ضتمرارية التنظيم على املدى البعيد".)))
وتكمن هنا اإ�ضكالية التناق�ش بني اأهداف تنظيم الدولة الإ�ضالمية "داع�ش"، 
وبني املغالة يف ا�ضتخدام و�ضائل الإعالم املختلفة، التي �ضنقوم مبعاجلتها 

والإجابة عن فر�ضيات اأهدافها يف هذه الورقة البحثية. 

اأوًّل: ماهية تنظيم "داع�ش" والإيديولوجية املعتمدة
تختلف الت�ضميات، وحتتدُم الآراء حول تعريف ظاهرة الأ�ضولية، بحيث اأّنه 
اإّل حديًثا، ويعّرفها قامو�ش  "مل تظهر كلمة "اأ�ضولية" يف اللغة واملعاجم 
تكييف  يرف�ضون  الذين  اأولئك  موقف  باأّنها   ،19٦٦ �ضنة  ال�ضغري  لرو�ش 
عقيدة ما مع الظروف اجلديدة. ويف �ضنة 19٨4 ظهر "لرو�ش الكبري" اأكرث 
�ضموًل: "داخل حركة دينية )الأ�ضولية( موقف جمود وت�ضلّب معار�ش لكل 
الديني:  تتعّدى نطاق املجال  الكلمة  ثم ي�ضيف جاعاًل  لكّل تطّور".  اأو  نّو 

"مذهب حمافظ مت�ضلّب يف مو�ضوع املعتقد ال�ضيا�ضي.
ديني  معتقد  على  تقوم  باأّنها  الأ�ضولية:  غارودي)4)  روجيه  ويعّرف 
يف  ارتدائه  من  متّكنت  الذي  املوؤ�ّض�ضي  اأو  الثقايف  ال�ضكل  مع  �ضيا�ضي  اأو 

"هوليود داعش" وافلمه تهز العالم - اسرار شبارو - النهار  -(
//-https://www.annahar.com/.../248773 "هوليود-داعش" - وافلمه-تهّز-العالم.

من جامعة  كل  في  درس  عشرة،  الرابعة  سن  في  اعتنق البروتستانتية وهو  ملحد.  أم كاثوليكية وأب  من  فرنسا،  في  ولد  غارودي:  روجيه   -4
مرسيليا وجامعة إيكس أون بروفانس وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي الفرنسي، وفي عام 7)9) عين أستاًذا للفلسفة في مدرسة الليسيه من 
ألبي. أُخذ خلل الحرب العالمية الثانية كأسير حرب لفرنسا الفيشية في الجلفة بالجزائر بين 940) و)94). وفي عام  945) انتخب نائبًا في 
البرلمان، وصدر أول مؤلفاته عام 946). حصل جارودي على درجة الدكتوراه األولى سنة )95) من جامعة السوربون عن النظرية المادية في 

المعرفة، ثم حصل على درجة الدكتوراه الثانية عن الحرية عام 954) من جامعة موسكو.
(/http://ar.wikipedia.org/wiki//روجيه - غارودي ( 
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واأّنها  مطلقة  حقيقة  متتلك  اأّنها  تعتقد  وهكذا  تاريخها،  من  �ضابق  ع�رش 
تفر�ضها")5). 

الآونة  يف  التكفريية"  "اجلهادية  ال�ضلفية  احلركات  ظاهرة  َن�ُضطت 
الأخرية، يف الفرتة التي بداأت فيها ظاهرة "الربيع العربي"، وهي حركات 
العربي وت�ضعى  العامل  اإىل امل�ضاركة يف تغيري الأنظمة يف  ثوروية تهدف 
وم�رشوعية  املهمة،  بهذه  للقيام  البداية  يف  ال�ضلمي  احلراك  اعتماد  اإىل 

اعتماد العمل امل�ضلّح للرّد على قمع ال�ضلطات يف مرحلة لحقة.
يف  بداأت  اأنها  جند  الظاهرة،  هذه  ن�ضوء  حقبة  يف  تاريخًيا  تعّمقنا  واإذا 
اإىل  الهجري، ونت وتطّورت انطالًقا من املغرب، و�ضوًل  ال�ضاد�ش  القرن 
�ضبه اجلزيرة العربية، اجلزائر، م�رش، العراق، اإيران ولبنان، ولكل من هذه 

الإيديولوجية وال�ضيا�ضية والثقافية والدينية. اأ�ضبابها  احلركات 
دولة  اإعادة  هو  املق�ضود  باأّن  توحي  الإ�ضالمية  الدولة  ن�ضوء  "فكرة  اإّن 
للحركات  العائدة  الأدبيات  يف  نقراأه  ما  وفق  املا�ضي،  يف  قائمة  كانت 
الإ�ضالمية،  الدولة  اإقامة  لأّن  دقيًقا،  لي�ش  الت�ضّور  هذا  ولكن  الدينية، 
لظهور  ونتيجة  املعا�رشة  الفرتة  يف  اإّل  ين�ضاأ  مل  م�رشوع  هو  حيث  من 
الإيديولوجيات الليربالية والقومية، فربز ت�ضّور اإ�ضالمي م�ضاد على �ضكل 
والعقائد  الفكر  حتّديات  على  كردٍّ  الإ�ضالم،  دولة  يبني  اأن  يريد  فعل،  رّد 

الغربية".)6)
ما  مرحلة  يف  العربية  الدول  بع�ش  تعّم  التي  العارمة  فالفو�ضى 
التكفريية  للجماعات  فكرية  وت�ضّورات  روؤى  نتيجة  "الثورات"،  بعد 
التي تقع  الدول  الن�رش املق�ضود للفو�ضى يف  اإىل  الذين ي�ضعون  وداعميها 
كتابه  يف  ناجي  بكر  اأبو  ويعترب  التوّح�ش.  مفهوم  لتحقيق  نفوذها  حتت 

د. صعب، سهام "الحركات األصولية اإلسالمية في لبنان"، دار مختارات، الطبعة األولى، 005)، ص 7).  -5
د. صعب، المصدر نفسه، ص 7).  -6
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اجلهادية  للحركات  املقبلة  املرحلة  عنوان  هي  التوّح�ش")7)  "اإدارة  اأّن 
العاملية، وتقع بني مرحلتني، الأوىل:

ال�رشبات  وتوجيه  الفو�ضى  موؤيدوها  ين�رش  بحيث  النكاية:  �صوكة 
وامُلَمنهجة  املنّظمة  القتل  بعمليات  والتفّن  املجازر  وارتكاب  الع�ضكرية 

واملتتالية، �ضد النظام واملوالني له. 
�صوكة التمكني: وهي القاعدة لبناء الدولة الإ�ضالمية املرتقبة.

الد�ضتورية  وموؤ�ضـ�ضاتها  للدولة  املنّظم  التدمري  ال�ضوكتني  بني  ويتّم 
وليبيا(،  والعراق،  )�ضوريا،  يف  ح�ضل  كما  متاًما  والثقافية  والقت�ضادية 
من  مزيد  على  ال�ضيطرة  على  التكفريية  املجموعات  ي�ضاعد  الذي  الأمر 

اجلغرافية.)8) امل�ضاحات 
ال�ضيا�ضي/الإيديولوجي  للمتغرّي  البارزة  ال�ضمات  من  "الإرهاب  واأعُترب 
وهما  وثيقة،  عالقة  تربطهما  والإرهاب  الإعالمية  فالتغطية  املعا�رش، 
لوكازيو�ضكي  اأي  العالقة طبًقا جليم�ش  تلك  عملًيا متالزمان �ضمن حدود 
للدوائر  الن�ضائح  يقدمون  كانوا  مّمن  العامة  العالقات  م�ضت�ضاري  )اأحد 
�ضيا�ضية  دوافع  لتحقيق  الآخر  منهما  كّل  يغّذي  اإذ  الأمريكية(،  الع�ضكرية 
التالزم  هذا  ويظهر  التجاري")9)،  الربح  حتقيق  عن  ف�ضاًل  واإيديولوجية، 

عن طريقني:
نحو  الإنتباه  للفت  الإعالم  و�ضائل  اإىل  النتحاريون  يحتاج  الأّول: 

ق�ضاياهم.
بارًزا  موقًعا  وحتتل  الإعالمي،  الهتمام  جتتذب  ن�ضاطاتهم  اإّن  الثاين: 
�ضمن اهتمامات و�ضائل الإت�ضال اجلماهريي، وتعّدها بع�ش هذه الو�ضائل 

أبو بكر ، ناجي، "إدارة التوّحش، أخطر مرحلة ستمّر بها األمة"، مركز الدراسات والبحوث اإلسلمية  بل( مدير التوحيد والجهاد.  -7
 http://www.Tawhed,ws/ala=chr3ofr2//.

د. محسن، محمد، "االستراتيجية اإلعلمية لتنظيم "داعش"، الخطاب القدرات، والوسائل"، بيروت، أيلول، 5)0) ص 4.  -8
د.اللبان شريف،"قراءة في االستراتيجية اإلعلمية والثقافية لتنظيم داعش"، )Arab Media & Society (Issue 21, Spring 2016 ص1.  -9
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من الأحداث التي توؤدي تغطيتها اإىل تعزيز مكانة الو�ضيلة الإعالمية، واأّنها 
حتتاج اإىل الإطالة والتعّمق يف ق�ض�ش تلك الأحداث لأّن ذلك يك�ضبها مزيًدا 

من املتلقني.)0))

ثانيًا: اأنواع املوؤ�شـ�شات الإعلمية واآليات ا�شتخدامها
توا�ضلي،  اإعالم  اإلكرتونية،  تقليدية،  من  وتتنّوع  الإعالم  و�ضائل  تتعّدد 
املتداولة  املعلومة  اأو  املادة  تاأثريها وفق  و�ضينما، ويت�ضاعف  كاريكاتور 
اتها. وانطالًقا منه، علينا عر�ش بع�ش اأنواع  عرب �ضفحاتها، اأثريها اأو من�ضّ
املوؤ�ضــ�ضات الإعالمية التي يعتمدها "داع�ش" لن�رش ر�ضائله الهادفة، لتبيان 

تقنيات التاأثري وعنا�رش اجلذب:
١- تقليدية

اأ- هيكل تنظيمي ر�صمي اإفرتا�صي))))
ول  اإعالمية،  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  على  الدولة  تنظيم  لدى  القائمون  ي�ضعى 
الذراع  "مركز احلياة الإعالمي"))))، وُيعترب هذا املركز  �ضّيما بعد تاأ�ضي�ش 
الإعالمي لتنظيم الدولة الإ�ضالمية املعني بالدعاية يف الغرب. كما يحر�ش 
التنظيم على ا�ضتخدام و�ضائل الإعالم التقليدية، لت�ضّكل مع الو�ضائل احلديثة 
اأ�ضا�ًضا لتعزيز هجماته وتنويعها وحتقيق انت�ضارات دعائية، ما �ضّكل داعًما 

ا لعملياته الع�ضكرية. مهمًّ

جذور األوروبية لتطور اإلرهاب المعاصر- مؤمنون بل حدود.  -(0
/…/http://www. Mominoun.com// 

إفتراضي: الواقع االفتراضي، أو الواقع التقريبي، هو محاكاة يولّدها الكومبيوتر لمناظر ثلثية األبعاد لمحيط أوسلسلة من األحداث تمّكن الناظر   -((
الذي يستخدم جهاًزا إلكترونيًا خاًصا من أن يراها على شاشة عرض يتفاعل معها بطريقة تبدو فعلية. 

/http://www.almaany.com/ar//dict/ar-ar//
مركز الحياة لإلعلم: هو مؤسسة إعلمية تابعة لتنظيم الدولة اإلسلمية، تّم إنشاؤها في أيار العام 4)0)، وتنتج الكتب ومقاطع الفيديو واألناشيد   -((

بنحو عشر لغات )اإلنكليزية، الفرنسية، الروسية واأللمانية...( ومن ثم تترجم إلى العربية.
ومن أبرز هذه اإلنتاجات: "لهيب الحرب"، "المعركة بدأت اآلن" و"نهاية حدود سايكس بيكو" وغيرها...

(http://www.noonpost.org/content/5637//(
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ميتلك "داع�ش" هيكاًل تنظيمًيا ر�ضمًيا لالإعالم )وزارة اإعالم(، ولكّنه كيان 
رف�ضت  حيث  الإنرتنت،  �ضبكة  على  فاعلة  اإعالمية  و�ضائل  يدير  اإفرتا�ضي، 
قيادات "داع�ش" فكرة تاأ�ضي�ش الوزارة على اأر�ش الواقع، خوًفا من ا�ضتهدافها 
�ش اأبو بكر البغدادي  من قبل الغارات الأمريكية اأو اجلي�ش العراقي. وقد خ�ضّ
ما يقارب املليون دولر كميزانية مبدئية لتاأ�ضي�ش تلك الوزارة الفرتا�ضية، 
التي تندرج يف ال�ضماح للمجاهدين باإعطاء ت�رشيحات اإعالمية، حيث من 
اأّنها تلزم  ال�رشوري ا�ضتح�ضالهم على اإذن من "وزارة اإعالم داع�ش"، كما 
كل من يعي�ش يف املناطق التي ي�ضيطر عليها التنظيم بعدم اللجوء اأو املتابعة 
"�ضبكة  "داع�ش"،  اإعالم  وزارة  تدير  كما  اخلا�ضة.  الإعالمية  لو�ضائلهم  اإّل 
ر�ضمي  بوٍق  ُيعتربان مبنزلة  اللذان  العت�ضام"  الإ�ضالم" و"منتدى  �ضموخ 
لن�رش بياناتها الر�ضمية اخلا�ضة مبجاهديها. ول بّد من الإ�ضارة هنا اإىل اأّن 

"داع�ش" قد اأّكدت اأكرث من مرة اأّنها ل متلك قنوات ف�ضائية. ))))
ب-منتدى العت�صام 

الإعالمية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضدرها  التي  الدعائية  واملواد  الأ�رشطة  "توؤكد 
يف  الكبري  التحّول  و"الفرقان"،  "العت�ضام"  كموؤ�ض�ضتي  للتنظيم  التابعة 
بنيته وقدراته الفائقة، وتكتيكاته العنيفة، وا�ضرتاتيجيته القتالية املرعبة، 
فقد اأ�ضدر �ضل�ضلة من الأفالم املتقنة، اأطلق عليها: "�ضليل ال�ضوارم")4))، بدًءا 
من �ضليل ال�ضوارم 1 متوز 2٠12، و�ضليل ال�ضوارم 2 اآب 2٠12، و�ضليل 

ال�ضوارم 3 كانون الثاين 2٠12، ثم �ضليل ال�ضوارم 4 اأيار 2٠14.")5))

د. اللبّان مصدر سابق، ص 6-)).  -((
"صليل الصوارم" هي سلسلة أناشيد لـ "داعش" تتضمن الشهادة، الجهاد المسلّح ودعم المجاهدين، كما أنّها تخضع لتقنية عالية. ويظهر ذلك من   -(4

خلل تنويع المؤثرات.
http://www.mbc.net. 

Al Jazeera Center for Studies - "بناء الهيكلي لتنظيم "الدولة اإلسلمية  -(5
http://www.studies.aljazeera.net/ar/files/isil/.../2014112363816513973.htm//.
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ج-جملة "دابق" Dabiq ورقية واإلكرتونية
لقد طّور التنظيم يف �ضوريا والعراق من ا�ضتخدام و�ضائل الإعالم التقليدية، 
وحتقيق  وتنويعها  هجماته  لتعزيز  اأ�ضا�ًضا  احلديثة  الو�ضائل  مع  لت�ضّكل 
التطّور  واإّن  الع�ضكرية.  لعملياته  ا  مهمًّ داعًما  �ضّكل  ما  دعائية،  انت�ضارات 
�ضابقة  والذي يفوق جتارب  لالإعالم،  "داع�ش"  ا�ضتخدام  والأبرز يف  الأكرب 
لتنظيم القاعدة، يتمّثل يف الإعالن عن اإ�ضدار اأول جملة ر�ضمّية لـ "اخلالفة 
باللغتني  �ضهرًيا  ت�ضدر   ،2٠14 متوز   5 يف   Dabiq "دابق"  الإ�ضالمية"، 
واآراء  مقالت  تن�رش  وهي  لالإعالم،  احلياة  مركز  عن  والإنكليزية  العربية 
وحتليالت ل�ضلفيني عرب واأجانب منتمني للتنظيم، يناق�ضون الفكر اجلهادي 

املتطّرف. 
واختري الإ�ضم كنية ملنطقة دابق يف ريف حلب يف �ضمال �ضوريا، وملا يحملُه 
اإ�ضم دابق من ُبعٍد ديني يعك�ش اأهداف التنظيم واأ�ضلوبه الفكري، بحيث اأّنه قد 
ورد يف"�ضحيح م�ضلم" اأّن النبي حممد قد تناول يف حديثه اأّنه ثّمة معركة 
فا�ضلة �ضوف حت�ضل بني امل�ضلمني واأعدائهم يف ذلك املوقع مع حلول "اآخر 

الزمان" وظهور "الدجال" ونزول "امل�ضيح"...)6))
ويدّل اهتمام التنظيم بتقنيات الت�ضوير وزواياه وجودة ال�ضورة، على وجود 
�ضني يف هذا املجال بني عنا�رشه. الأمر الذي جعل من ال�ضعب متييز  متخ�ضّ
املجلة عن الـ"تاميز" الإنكليزية لناحية اجلودة يف الورق واإبداعية الإخراج، 
يتّم توزيع املجلة الورقية يف املناطق التي ي�ضيطر عليها يف �ضوريا والعراق، 
اأّن جملة "دابق" كانت  اإىل  بغية تبليغ ر�ضالة اخلالفة. ول بّد من الإ�ضارة 
الإلكرتونية جماًنا يف  الن�ضخة  اأمازون، كما ميكن حتميل  تباع على موقع 
مكان اآخر يف اجلزء اخلا�ش باإ�ضم املوؤلف، ويظهر اإ�ضم مركز احلياة لالإعالم، 

"دابق" مجلة "داعش" اسم قرية سورية وردت في "صحيح مسلم"...  -(6
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/14/dabiq-syria-isis-islamic//
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املتحدة  والوليات  بريطانيا  يف  املوقع  على  تتوافر  الأعداد  كانت  كما 
املوقع  على  "دابق"  تو�ضف  وكانت  واإ�ضبانيا،  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�ضا 
واجلهاد  والهجرة  واملنهج  التوحيد  م�ضائل  على  ترّكز  دورية  جملة  باأّنها 
واجلماعة، ولكن املوقع �ضحب الن�ضخة الورقية والإلكرتونية على حّد �ضواء 

يف حزيران 2٠15.)7)) 
د-اإذاعة البيان

اأطلقت  بل  عنها،  ال�ضادرة  املجلة  بتلك  "داع�ش"  اإعالم  وزارة  تكتِف  مل 
"الدولة الإ�ضالمية" حمطة اإذاعية "البيان"بعد توّقف بث الإذاعات املحلية 
مبدينة املو�ضل العراقية يف العام 2٠14. تبّث هذه الإذاعة عرب اأثريها على 
موجة “اأف اأم” FM خطابات زعيم الدولة الإ�ضالمية اأبو بكر البغدادي، وهي 
واملناطق  العراقية،  املدن  اأكرب  ثاين  املو�ضل،  مدينة  مناطق  جميع  تغّطي 
املحيطة بها، كما اأّنها تخاطب الراأي العام لإبراز روؤية التنظيم للدين، وما 
يجب اأن تكون عليه دولة اخلالفة، اإ�ضافة اإىل بث ن�رشات اإخبارية على مدار 
ال�ضاعة، تت�ضّمن اأخباًرا حملية وعاملية. ويقول �ضكان مو�ضليون اإّن الإذاعة 
املجيد  وال�ضيخ عبد  املغرب  املنذر من  لل�ضيخ عمر عبد  تبّث خطًبا م�ضجلة 
بني  وقعت  التي  الإ�ضكاليات  عن  "تتحّدث  خطب  وهي  اليمن  من  الهتاري 
الدولة الإ�ضالمية وتنظيم القاعدة وتو�ضح اأ�ضباب هذا اخلالف." ويتّم اإعداد 
�ش، كما يعمل يف  هذه الن�رشات واملواد املبّثة من قبل كادر �ضحفي متخ�ضّ

الإذاعة عدٌد من الكوادر الفنية واملذيعني".
ويتابع ال�ضكان هذه الإذاعة بو�ضفها متّثل ال�ضلطة احلاكمة للمدينة، ويف 

ظّل توّقف بث الإذاعات والف�ضائيات التابعة للحكومة العراقية. )8)) 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki//.  -(7
//http://www.aljazeera.net/news/.../8/.../-البيان-أول-إذاعة-للخلفة-من-الموصل...  -(8
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"ووفق م�ضادر عراقية فاإّن بّث اإذاعة "البيان" قد توقف يف �ضباط 2٠1٧، 
الأمين  اجلانب  ا�ضتعادة  العراقية، خالل معارك  للقوات  امل�ضتمر  التقّدم  مع 

للمدينة".)9))
٢- اإلكرتونية

لكل ولية من وليات "داع�ش" موقع اإلكرتوين اإخباري خا�ش بها ين�رش 
اأخبارها والتعليمات التي تاأتيها من اخلليفة. ويبلغ عدد املواقع اللكرتونية 
اأبو عمر  فنيًّا  "داع�ش" 12 موقًعا، وي�رشف عليها  تنظيم  لوليات  التابعة 
الإجتماعي  التوا�ضل  موقع  على  احل�ضابات  هذه  تد�ضني  مّت  ولقد  العراقي. 
الـ"في�ش بوك" من حيث  الرو�ضي »vk«، والذي ل يختلف كثرًيا عن موقع 
اأوروبًيا، حيث  الأول  التعامل. ويعترب هذا املوقع  اأو حتى من حيث  ال�ضكل 
ونظام  الب�ضيط،  �ضكله  اإىل  اإ�ضافًة  نا�ضط،  زائر  مليون   1٠٠ من  اأكرث  ي�ضّم 
احلماية املمّيز باأ�ضاليبه املبتكرة. واختيار "داع�ش" لهذا املوقع ناجت عن 
اتخاذ اأق�ضى درجات احلماية حلركتها الإعالمية، وعدم مراقبتها من قبل 
الأجهزة الأمنية الأمريكية حلظة بلحظة. كما يتّم ن�رش املرا�ضم والفرمانات 

ال�ضادرة عن اخلليفة باللغتني العربية والإنكليزية.)0)) 
 Facebook,( وتويرت  في�صبوك  الإجتماعي  التوا�صل  ٣-و�صائل 

)Twitter
اأ-الأ�صلوب، الآلية واجلهات امل�صتهدفة

الذين  ال�ضباب  اأّن معظم مقاتليه من  "داع�ش" يف  "تتمّثل خطورة تنظيم 
الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضبكات  والإنرتنت  الكمبيوتر  ع�رش  يف  ولدوا 
م�ضلمي  من  بع�ضهم  اأّن  ا  وخ�ضو�ضً الأدوات،  هذه  مع  التعامل  ويجيدون 

https://www.alaraby.co.uk/.../داعش-يخسر-آخر-منابره-توقف-إذاعة.  -(9
د.اللبّان، مصدر سابق، ص6.  -(0
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اأوروبا واملهّم�ضني فيها، والذين يريدون تقوي�ش احل�ضارة الغربية باأدواتها 
التكنولوجية نف�ضها".))))

وظائف  عّدة  له  التنظيم  لدى  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  ا�ضتخدام  "اإّن 
تتكامل مع وظائف  التوّح�ش، وهي  النف�ضية يف مرحلة  العمليات  اإطار  يف 

الو�ضائل الإعالمية التي ميتلكها وتتلّخ�ش بالنقاط الآتية:
الرتهيب والرتغيب.  •

ب�ضط ال�ضلطة والنفوذ.  •
الدعوة اإىل "دولة اخلالفة" بقيادة البغدادي.  •

اإثارة الفنت الطائفية واملذهبية.  •
تقوي�ش املجتع من الداخل.  •

�رشب ال�ضلطة املركزية.  •
الدعوة اإىل التجنيد.  •

جمع التربعات.  •
القدرة على تدمري املقامات والأ�رشحة، وهدم الآثار )مقامات واآثارات   •

ال�رشك والكفر(.
كفاءة التنظيم الع�ضكرية.  •

حكمها  على  والقدرة  عليها  ي�ضيطر  التي  املناطق  يف  الأمن  ا�ضتتباب   •
وت�ضيري اأمورها".)))) 

العراق  يف  املعركة  �ضاحات  يف  الإ�ضالمية  الدولة  لنجاحات  وتتويًجا 
وال�ضام، و�ضع التنظيم خطة ا�ضرتاتيجية معّقدة ل�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل 

الجتماعي للرتويج لنف�ضه.

د.اللبّان، مصدر سابق، ص ).  -((
أوبن ديموقراسي- التقرير، ثلثة أسباب تميّز تنظيم الدولة اإلسلمية وربما تجعله صامًدا لسنوات" 6) تموز 5)0).  -((

http://www.opendemocracy.net/paul-rogers/Islamic-State-Why-So-resilient//.
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ومنذ بدء الهجوم على العراق يف التا�ضع من حزيران 2٠14، ن�ضطت عّدة 
و�ضوريا،  العراق  يف  "داع�ش"  متّثل  اأّنها  تّدعي  تويرت  موقع  على  ح�ضابات 
وتنقل مبا�رشًة اآخر تطّورات عمليات التنظيم، بالإ�ضافة اإىل ن�رش �ضور عن 
حتركاته. وعلى الرغم من اأّن "داع�ش" مل يتنّب هذه احل�ضابات ر�ضمًيا، اإّل اأّن 
الكثري من داعمي املجموعة على النرتنت رّوجوا لها باعتبارها ح�ضابات 
على  حملة  "داع�ش"  م�ضلحو  واأطلق  املنطقة.  يف  بالتنظيم  خا�ضة  ر�ضمية 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، ول �ضّيما على موقع تويرت، وبداأوا بن�رش �ضوٍر 
وبيانات لإبراز قّوة التظيم الع�ضكرية وتقدمه امليداين يف العراق، ون�رش �ضوٍر 
لع�رشاٍت من قوات الأمن العراقية املعتقلة واملقتولة، مع ر�ضائل تهديد للمدن 

املحيطة، حتّذر ال�ضكان من تقّدم التنظيم.
اأن�ضطته،  ب�ضاأن  مو�ضعة  تفا�ضيل  تويرت  على  تغريداته  يف  التنظيم  وين�رش 
مبا فيها عدد التفجريات، والعمليات النتحارية، والغتيالت التي قام بها، 

بالإ�ضافة اإىل املعابر واملدن التي ي�ضيطر عليها.
ب-الها�صتاج وحروبه 

تويرت:  ة  من�ضّ على  التنظيم  ي�ضتخدمها  التي  الها�ضتاغات  اأكرث  بني  من 
و#العراق_يتحرر.  و#بغداد_تتحرر  #جمعة_ن�رشة_الدولة_ال�ضالمية 
وي�ضدر اإىل جانبها مقاطع فيديو ترويجية حمرتفة من اأجل "حملة املليار" 

التي تنا�ضد امل�ضلمني بن�رش ر�ضائل، و�ضور، ومقاطع الفيديو على تويرت.
ومن ثّم طّور التنظيم تطبيًقا الكرتونًيا جمانًيا ي�ضمى "فجر الب�ضائر"، يقوم 
بن�رش التغريدات – التي يوافق عليها مديرو "داع�ش" الإعالميون – تلقائًيا 
على ح�ضابات امل�ضرتكني يف اخلدمة، وت�ضمل املواد املن�ضورة ها�ضتاجات، 
األف   4٠ من  يقرب  ما  ُن�رش  وقد  وغريها.  فيديو،  ومقاطع  و�ضور،  وروابط، 
بني  ومن  العراق.  يف  الدائرة  ال�ضتباكات  اأثناء  يف  واحد  يوم  يف  تغريدة 
التغريدات التي انت�رشت ب�ضكل وا�ضع، �ضورة جهادي م�ضلح يقف حتت راية 
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"داع�ش" يف مدينة املو�ضل العراقية مع التعليق "قادمون يا بغداد".))))
ج-القر�صنة وتدابري احلماية

نظًرا خلطورة الدور والوظيفة اللذين يوؤديهما تنظيم "داع�ش" على مواقع 
ا�ضتخباراتها  اأجهزة  عرب  الغربية  احلكومات  "عمدت  الإجتماعي،  التوا�ضل 
اإىل حماولة منع التنظيم من الهيمنة على الف�ضاء العام الإلكرتوين، مّما دفع 
بالتكفرييني اإىل البحث عن مالذات اآمنة جديدة على الإنرتنت، فكانت �ضبكة 
الإنرتنت امُلظملة Dark web، البديل املثايل، لأّنه ل ميكن الو�ضول اإليها، 

ولكن ميكن لعدد قليل من امل�ضتخدمني ت�ضّفحها، لأّنها �رشية متاًما. 
مت�ضّفح  على  وامل�ضتلمة  املر�ضلة  الإعالمية  الر�ضائل  اأّن  اخلرباء  ويعترب 
معّقدة  عملية  خالل  من  امل�ضتخدمني  هوية  يحمي   TOR "تور")4))  نظام 
�ضنع  عن  عبارة  وهي   Onion rooting الب�ضل"  "طبقات  با�ضم  تعرف 
طبقات حماية حول ات�ضالتهم، بحيث ل ميكن اخرتاقها، وبالتايل ل ميكن 
مت�ضّفح  على  الإلكرتوين  الربيد  خدمات  وتبقى  طرف.  اأي  قبل  من  تعّقبها 
"داع�ش"،  تنظيم  اأع�ضاء  لدى  �ضعبية  الأكرث   Sigaintو  TOR BOX "تور" 
لأّنها تخفي هوياتهم ومواقعهم. وهكذا ي�ضتغّل "داع�ش" هذا النظام لإن�ضاء 
الرقمية  التربعات  وجمع  الدرد�ضة  وغرف  امل�ضّفرة  "اجلهادية"  املنتديات 
Bitcoins)5)) مبا�رشة اإىل ح�ضابات املتطرفني، وميكن لأي �ضخ�ش امل�ضاعدة 

((6(." Dark Wallet يف متويل التنظيم، ا�ضتخدام تطبيق

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/.../140619_isis_internet_campaign  -((
.BBC Arabic كيف يستخدم "داعش" االنترنت في الترويج لنفسه؟

يحافظ متصفّح" تور" Tor على خصوصية نشاطك على اإلنترنت، بحيث يخفي هويّتك ويحمي حركتك من أشكال الرقابة المختلف، يمكن استخدام   -(4
(http://www.securityinabox.org/ar/guide/torbrowser/windows//( .تور" لتجاوز حجب بعض المواقع"

"بيتكوين” Bitcoin: هي عبارة عن عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملت اآلخرى ) الدوالر أو اليورو(، لكن مع عدة فوارق أساسية أبرزها   -(5
أّن هذه العملة هي عبارة عن عملة إلكترونية بشكل كامل يتّم تداولها عبر اإلنترنت فقط من دون وجود فيزيولوجي لها، كما أنّها تختلف عن العملت 
التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر اإلنترنت أو حتى تحويلها إلى العملت 
التقليدية. ويقول القائمون على هذه العملة أّن الهدف من طرحها للتداول للمرة األولى في العام 009) هو تغيير االقتصاد العالمي بنفس الطريقة 

(http://www.aitnews.com//( .أساليب النشر Web "التي غيّرت "الويب
بزنس إنسايدر- التقرير، " شبكة اإلنترنت العميقة لتنظيم "داعش" والجانب المظلم من اإلنترنت"، 5)0)، ص )4.  -(6
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ومن باب احلماية "ك�ضف باحثون اأّن تنظيم "داع�ش"، قد اأنتج كتّيًبا موؤلًفا 
من 34 �ضفحة عن اأمن نظام الكومبيوتر والإنرتنت، مّما يو�ضح مدى براعة 

اجلماعة الإرهابية املتطرفة يف اأمور التكنولوجيا.
اأّن "داع�ش" يوّفر التوجيهات الرقمية حول كيفية ا�ضتخدام كل �ضيء  كما 
رقمي بدًءا من و�ضائل الإعالم الجتماعي، ومروًرا بربامج ت�ضّفح الإنرتنت 

امل�ضفرة مثل Tor، ونهاية بحفظ ر�ضائل الربيد الإلكرتوين.
و�ضت  اأكادميية  يف  الإرهاب  مكافحة  مبركز  الباحثني  اأحد  و�ضف  وقد 
"داع�ش"  خطة   ،West Point Military Academy الع�ضكرية  بوينت 
اأمن الكومبيوتر  اأف�ضل الكتّيبات املعتمدة يف  الإلكرتونية باأّنها واحدة من 

والإنرتنت".)7)) 
٤- اختيار ال�صورة املوؤّثرة

بن�رشها،  يقوم  التي  املواد  وينتقي  منّظمة  خّطة  "داع�ش"  تنظيم  يتبع 
ويختار التنظيم �ضوًرا كاريكاتورية قد يكون لها وقٌع قوي، يفرت�ش اأن يوّلد 
اإعجاب جمموعات متطّرفة  واأن يح�ضل على  اأعدائها،  �ضعوًرا باخلوف لدى 
اأخرى. وعك�ش غريه من التنظيمات اجلهادية، كجبهة الن�رشة التابعة لتنظيم 
القاعدة يف �ضوريا، ل يهتم "داع�ش" كثرًيا ب�ضورته لدى العامة، ونادًرا ما 
ين�رش �ضوًرا لأعماله اخلريية اأو اخلدمات التي يوّفرها يف املدن التي ي�ضيطر 

عليها.
التوا�ضل  و�ضائل  على  "داع�ش"  حملة  تاأثري  لتقوي�ش  حماولة  ويف 
وتويرت  في�ضبوك  مواقع  حجب  اإىل  العراقية  احلكومة  عمدت  الجتماعي، 
وغريها. غري اأّن منع "داع�ش" من ا�ضتخدام مواقع التوا�ضل الجتماعي رمبا 
لن يكون له تاأثري حيوي على اأن�ضطة التنظيم الرتويجية. هذا لأّن لديه موؤيدين 

الحياة - كتيب الحماية من القرصنة اإللكترونية الذي يستخدمه »داعش« يعود.  -(7
//http://www.alhayat.com/.../كتيب-الحماية-من-القرصنة-اإللكترونية.
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وتابعني من خمتلف الدول العربية والإ�ضالمية، لذلك فاإّن الجراءات �ضده 
يف هذا املجال يف العراق رمبا لن يكون لها تاأثري كبري. ومن املهم الإ�ضارة 

اإىل اأّن تواجد التنظيم على النرتنت ل يعادل بال�رشورة حجًما �ضعبًيا.)8))
٥- الو�صائل الإعالمية الأخرى وتعزيز دور "داع�ص" واأعماله الإجرامية

اأ- �رسكات انتاج �صينمائية
يوؤكد "داع�ش" يف كل املنا�ضبات اأّن يف �ضفوفه عباقرة يف فنون الت�ضوير 
التي  الفيديوهات  اإعداد  عن  الأوائل  امل�ضوؤولني  من  وُيعتربون  واملونتاج، 
تن�رش عرب الو�ضائل الإعالمية ول �ضّيما الف�ضائية منها، وذلك من خالل اأبرز 
الب�رشية  النتاجات  اأّن  كما  "املالحم" و"ال�ضحاب".  الإنتاجية  �رشكاتهم 
ميكن  اأفالًما  قّدمت  التي  الإنتاج  موؤ�ض�ضات  عرب  ملحمًيا،  طابًعا  تاأخذ 
"الفرقان"  كموؤ�ض�ضة  الت�ضجيلية،  اأو  الوثائقية  الأفالم  خانة  يف  ت�ضنيفها 
ب�ضورة  وتخ�ضع  "احلياة"،  وموؤ�ض�ضة  "دابق"  وموؤ�ض�ضة  "خيرب"  وموؤ�ض�ضة 
عدًدا  املوؤ�ض�ضات  اأنتجت هذه  وقد  نقلها.  "داع�ش"  يريد  التي  للروؤية  كاملة 
من الوثائق التي تر�ضد حتركات التنظيم وتر�ضم معامله املختلفة يف الداخل 

اخلا�ضع له اأو على حدوده املتغرّية. 
ات  من�ضّ من  جاعاًل  نف�ضه  املنحى  ينحو  "داع�ش"  تنظيم  اأّن  اليوم  وجند 
الن�رش الرقمية املختلفة و�ضيلة لن�رش اأفكاره والتاأ�ضي�ش خلطابه، وم�ضتخدًما 
اأحدث اأ�ضاليب الدعاية املعا�رشة اإقناًعا: ال�ضورة. كثريٌة هي الإنتاجات التي 
الق�ضرية  الفيديوهات  مثل  املختلفة،  قنواته  عرب  "داع�ش"  تنظيم  ين�رشها 
بر�ضائل  تبعث  اأو  احلياة"،  كـ"�ضل�ضلة  اليومية  حتركاته  معامل  تر�ضد  التي 
اأو تب�رّش بدولة  اأر�ش املالحم"،  اأرا�ضي الإ�ضالم كـ"نوافذ على  للكّفار على 

اخلالفة وتر�ضم نهجها واأ�ضلوب عملها.
موقع الـ بي بي سي BBC: مصدر سابق.  -(8
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تعترب  التي  داع�ش"،  لـ"�ضينما  الفنية  اخل�ضائ�ش  عر�ش  باإيجاز  وميكننا 
العام املوؤيد لإيديولوجية  الراأي  الإعالمية املوؤّثرة يف ت�ضكيل  الو�ضائل  من 

"داع�ش".
عناوين فارقة: اأهم ما ميّيز الأفالم املختلفة التي اأنتجها "داع�ش" هو   •
اأ�ضماوؤها التي تراوح بني اقتبا�ضات قراآنية كـ"واقتلوهم حيث ثقفتموهم"، 
كـ"ال�ضهم  جزلة  وباألفاظ  �ضعرية،  ب�ضورة  الفيلم  م�ضمون  تختزل  �ضيغ  اأو 
بال�ضالح  مرتبطة  العناوين  هذه  اأّن  ُيالحظ  ال�ضوارم".  و"�ضليل  اخلائب"، 

والفعل املادي للجهاد.
فعلى  متعّدد،  الإ�ضالم(  )دولة  ت�ضتهدفه  الذي  اجلمهور  متنوّع:  جمهور   •
تن�رش عرب  لأّنها  بدقة  الأفالم  يتابع  القدرة على حتديد من  عدم  الرغم من 
يوتيوب، فمن املمكن ا�ضت�ضفاف ذلك من طبيعة الفيلم وحمتواه. يف البداية 
كان الهدف هو تعريف العامل ببدايات تاأ�ضي�ش "داع�ش" كما يف فيلم "اإّنها 
ثّم  العامل،  اأنحاء  جميع  من  اجلهاديني  جذب  بهدف  حممد"  ورّب  خالفة 
تطّرق اإىل الرتكيز على الغزوات والفتوحات التي يقوم بها التنظيم واإجنازاته 
امليدانية كما يف �ضل�ضلة "�ضليل ال�ضوارم" وفيلمي "ف�رشد بهم من خلفهم"، 
و"اقتلوهم حيث ثقفتموهم"... اللذين ي�ضتهدفان كل من يحاول الوقوف يف 

وجه "دولة الإ�ضالم".
املو�صيقى الت�صويرّية: ت�ضطلع املوؤثرات ال�ضوتية بدور بارز يف البناء   •
الدرامي للفيلم. اخللفية دائًما حتوي اأ�ضواًتا واقعية من ميدان القتال تغلب 
عليها اأ�ضوات الر�ضا�ش والقذائف والتهليل والتكبري والآيات القراآنية، لكن 

الأهم هو الأنا�ضيد التي تختلف باختالف امل�ضمون.
اإنتاجات  يف  امل�ضتخدمة  الب�رشية  الأ�ضاليب  الب�رسّية:  املوؤثرات   •
"داع�ش" تختلف جودتها وقدرتها على اجلذب باختالف املوؤ�ض�ضة املنتجة 
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التقنيات  ا�ضتخدام  "�ضهام املوت" نالحظ  واجلمهور امل�ضتهدف. ففي فيلم 
الب�رشّية،  املوؤثرات  برامج  �ضمن  اجلاهزة  ال�ضيغ  تتعّدى  ل  التي  الب�ضيطة 
كما يتم العتماد على اللقطات اجلاهزة من النرتنت لأحداث ما�ضية. لكن 
التي تلتقط حتركات  الثابتة واملتنقلة  الكامريات  اإىل  ينتقل النتاج بعدها 
ال�ضوارم"،  "�ضليل  يف  كما  ونهاًرا،  لياًل  املعركة  اأر�ش  يف  "املجاهدين" 
مع ا�ضتخدام تقنيات الت�ضوير الليلي واللقطات اخلطرية على حياة امل�ضّور 
املوؤثرات  يف  متيًزا  الأكرث  لكن  والر�ضا�ش.  القتال  جبهات  من  لقرتابه 
امل�ضتخدمة هو "لهيب احلرب"، لكونه اأقرب اإىل اإنتاج هوليودي مبا يحويه 
من األعيب ب�رشية، اإذ تكرث فيه املوؤّثرات امل�ضتمدة من األعاب الفيديو ومن 

.Super Slow Motion الأفالم ال�ضينمائية كاحلركات املبّطاأة جًدا
يف  القتال  اأ�ضاليب  على  الأ�ضطورية  العنا�رش  تطغى  اجلهادي:  اأ�صطورة   •
من  خرجوا  فر�ضان  كاأّنهم  املقاتلون  يبدو  بحيث  الإ�ضالم،  دولة  وثائقيات 
اإّل  جتتمع  اأن  ميكن  ل  �ضفات  من  لديهم  مبا  الرتاث  اأحاديث  من  اأو  الكتب 
يف قلّة من النا�ش، كما تر�ضم معامل جمالية للعنف، جتعلها اأقرب اإىل اأفالم 
 .Oliver Stone �ضتون  واأوليفر   Quentin Tarantino ترينتينو  كونتني 
علًما اأّن هذه النتاجات حتاول اأن ت�ضتعيد �ضفات البطل املغمور ل النبيل...

اأ�ضا�ضها هذه الوثائقيات الب�ضيطة، فهي ت�ضّور  احلبكة: التي ُتبنى على   •
التي دارت يف مدينة ما،  العمليات  اأو  اآخر،  اإىل  انتقال املقاتلني من مكان 
اإجنازات  من  التنظيم  به  قام  ما  اآخر  هو  احلبكة  يف  املهم  النت�ضارات.  اأو 

اعتماًدا على ت�ضل�ضل زمني. 
تزداد ال�ضناعة ال�ضينمائية لـ "داع�ش" اتقاًنا، حتى م�ضاهد قطع الروؤو�ش 
تزداد درامية ب�ضبب اأ�ضاليب التخويف امل�ضتخدمة فيها. اإّنها اأفالم حمر�ضة 
وباّثة للرعب، ول ميكن اإنكار احلما�ضة التي ت�ضعلها داخل النف�ش، فالأنا�ضيد 
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بع�ش  لدى  اجلهادي  احل�ش  تدغدغ  املقاتلني  و�ضّدة  اخللفية  يف  اجلهادية 
امل�ضاهدين املّيالني "للجهاد" كما تزرع القلق يف قلوب الآخرين. )9))

ب- اإجرام متقن يف الإعداد والإخراج
 ،2٠14 العام  يف  املو�ضل  على  الإ�ضالمية"  "الدولة  تنظيم  �ضيطرة  "بعد 
قام بن�رش �ضل�ضلة من الأ�رشطة الرتهيبية تخت�ش بعمليات "قطع الروؤو�ش"، 
بداأها ب�رشيط م�ضّور بعنوان "ر�ضالة اإىل اأمريكا"، يقوم فيه ع�ضو ينتمي اإىل 
التنظيم بقطع راأ�ش رهينة اأمريكي ُيدعى جيم�ش فويل، ثم قام التنظيم بعد 
العنوان نف�ضه يت�ضّمن قطع راأ�ش رهينة  اآخر يحمل  اأيام قليلة بن�رش �رشيٍط 
اأمريكي ثاٍن يدعى �ضتيفن �ضوتلوف، والرهينتان �ضحفيان اأمريكيَّان، ثم بثَّ 
اأيلول  اأمريكا" يف  اإىل حلفاء  "ر�ضالة  بعنوان  اآخر  م�ضوًرا  �رشيًطا  التنظيم 
اأع�ضاوؤه بقطع راأ�ش رهينة بريطاين لدى التنظيم، يدعى  2٠14، يقوم فيه 
راأ�ش  بقطع  فيه  يقوم  �رشيًطا  التنظيم  بثَّ  الأول  ت�رشين  ويف  هينز،  ديفيد 
رهينة بريطاين اآخر يدعى اآلن هينينغ، ويهّدد فيه بقطع راأ�ش رهينة اأمريكي 

يدعى بيرت كا�ضيغ.
"يوتيوب":  موقع  على  كبري  وقٌع  لها  كان  التي  الإ�ضدارات  اأهم  ومن 
البغدادي  و"خطبة   ،2٠14 حزيران   29 بتاريخ  احلدود"  "ك�رش  اإ�ضدار 
"ر�ضائل  بعنوان:  اإ�ضدارات  و�ضل�ضلة   ،2٠14 5 متوز  بتاريخ  املو�ضل"  يف 
ت�ضدر  التنظيم  وعمليات  اإجنازات  توّثق  �ضل�ضلة  املالحم"، وهي  اأر�ش  من 
بعنوان:  اإ�ضدارات  �ضل�ضلة  وكذلك  اإ�ضداًرا،   5٠ الآن  حتى  بلغت  وقد  تباًعا 
اللواء 93 يف ولية  الأول معركة  اجلزء  ويغّطي  َخلَْفهم"،  َمْن  بهم  "ف�رَشِّد 
مطار  معركة  يغّطي  الثاين  واجلزء   ،2٠14 اآب   23 بتاريخ  ال�ضورية  الرقة 
اإ�ضدار  وهنالك   .2٠14 اأيلول   ٧ بتاريخ  ال�ضورية  الرقة  ولية  يف  الطبقة 

الخصائص الفنية لـ )سينما داعش( - صحيفة العالم الجديد  -(9
//http://www.al-aalem.com/الخصائص - الفنيّة-لـ "سينما-داعش".
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"لهيب  فيلم  ويعترب   .2٠14 متوز   2٨ بتاريخ  النبوة"،  منهاج  "على 
احلرب"، من اأ�ضخم الإ�ضدارات واأكرثها دقًة ورعًبا، ويت�ضّمن تغطية لعّدة 
معارك لتنظيم الدولة ور�ضالة موّجهة لدول التحالف امل�ضاركة يف احلملة 
اأ�ضدره اجلناح الإعالمي التابع للتنظيم اخلا�ش باللغة  على التنظيم، وقد 

الإجنليزية "مركز احلياة"، بتاريخ 1٧ اأيلول2٠14.)0)) 

ثالثًا: اخلطاب والدعاية واأ�شلوب التاأثري على اجليو�ش واملدنيني
١-ماهية اخلطاب ونوعه 

تتعّدد التعريفات حول م�ضطلح اخلطاب، لكن التف�ضري اجلامع اأّنه "اأ�ضلوب 
واجلماعات  الأفراد  بع�ش  اأحياًنا  ي�ضطنعه  الذي  الواقع  للتحّدث عن  معنّي 
بحيث  القائمة،  والرموز  تف�ضريها  اأو  ال�ضائكة  العالقات  لتف�ضري  اأو  لعر�ش 
ا  اأي�ضً وهو  الجتماعي،  الواقع  فهم  عن  ا  وخ�ضو�ضً معّينة  �ضورة  يقّدمون 
واملو�ضيقى  والفيديو  والأفالم  وال�ضور  اللغة  مثل  الن�ضو�ش  من  جمموعة 
والأنا�ضيد لتقدمي وجهة نظر معّينة حول الأحداث واملمار�ضات اخلا�ضة"))))، 
ويتّم ذلك بوا�ضطة الن�ضو�ش، الرموز والأ�ضكال، التقنيات املتطورة، للتعبري 

عن اجلماليات النف�ضية والثقافية والدينية.
ثّمة اأ�ض�ش خلطاب "داع�ش" الإعالمي وميكن تلخي�ضها بالآتي:

اخلطباء  ي�ضّخر  والذي  اخلالفة،  دولة  لإقامة  اجلذري  التغيري  خطاب  اأ- 
وجود  واأهمية  اخلالفة  لفكرة  للتنظري  لوائه  حتت  املن�ضوين  الدين  ورجال 
اخلليفة اأبو بكر البغدادي على راأ�ش الدولة، ومن اأبرز اخلطابات التي ت�ضّب 
 Remaining and) "يف هذه اخلانة اخلطاب امللّخ�ش ب�ضعار "باقية ومتّدد
Expanding)، ويعك�ش ال�ضرتاتيجيات الكربى ملرحلة "�ضوكة النكاية"، ول 

موقع الجزيرة: مصدر سابق.  -(0
))-  د. محسن، مصدر سابق ص 0).
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الكافرون  مواجهة"  "يف  واملجاهدون  "املوؤمنون  ثنائية  ف�ضله عن  ميكن 
واملّرتّدون "، اأي بالتعبري ال�ضو�ضيولوجي خطاب "نحن" و"هّم"، و"اأنا" و 

"الآخر".)))) 
ب-خطاب القوة وال�صلطة

الإ�ضالمي  غري  اأو  الدميوقراطي  احلكم  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  مواجهة  ُتعترب 
بالقوة، وحتديًدا بالعمل امل�ضلّح املباح واخلارج على ا�ضتخدام �ضوابط القوة 
املفرطة واملتوّح�ضة، مبثابة مقّدمة لتحقيق الن�رش، وا�ضتالم زمام ال�ضلطة يف 
املناطق التي ي�ضيطرون عليها متهيًدا لإن�ضاء دولة اخلالفة. ويعترب ال�ضيف 
الرمزية الأ�ضا�ضية للقوة، واإّن هذا اخلطاب موّجه اإىل كل من ل يعمل �ضمن 

تعاليم "داع�ش"، ول �ضيما املرتّد والعميل. 
ج-خطاب الرتهيب واإثارة الرعب

نظرية "الرعب" هي يف �ضلب الإيديولوجية الداع�ضية، والتي اعتمدها الكثري 
من الأنظمة الدكتاتورية والقادة ال�ضلطويني يف العامل، وهي تهدف اإىل خلق 
واحلرق  والتقطيع  بالذبح  مليئة  الإعالم  و�ضائل  جمهور  لدى  ذهنّية  �ضور 
اإىل  التاريخية، بالإ�ضافة  الكنائ�ش والأ�رشحة واملعابد والآثارات  وتفجري 

اخلطف والعتقال والتهجري واملجازر اجلماعية.)))) 
فلغة الدم والإرهاب واحلقد لدى "داع�ش" ل ميكن اأن ترتجم ب�ضكل عادي، 
ال�ضناعة  اأّن  كما  اجلّذاب.  الفّني  الإعالمي  ال�ضياق  �ضمن  متّر  اأن  يجب  بل 
الإعالمية املتقنة، حيث املكّونات الب�رشية واملو�ضيقية املوؤّثرة، ت�ضهم يف 

ن�رش الر�ضالة املتوخاة اإىل اجلمهور املعار�ش واملوؤّيد يف الوقت عينه.
اإّن فيديو اإعدام الطيار الأردين معاذ الك�ضا�ضبة حرًقا، وفيديو اإعدام الأقباط 

د. محسن، مصدر سابق ص )).  -((

د. محسن، مصدر سابق ص )).  -((
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امل�رشيني يف ليبيا، وفيديو اآخر عن حرق اأربعة عنا�رش من احل�ضد ال�ضعبي 
العراقي الذي يقاتل اإىل جانب القوات امل�ضلّحة العراقية حيث يرتدون الزي 
تندلع  والنار  حديدي  هيكل  داخل  واأرجلهم  باأيديهم  ومقّيدين  الربتقايل 
يف اأ�ضفلهم قبل اأن تبداأ بالتهامهم)4))، ما هي اإّل حلقة من حلقات خطاب 
هذا  واإّن  الهوليودي.  ال�ضينمائي  الإنتاج  طريقة  على  امل�ضنوع  الرعب  بّث 
وليدة  لي�ضت  الإعالمية  ال�ضناعة  يف  وكذلك  اجلرائم،  تنفيذ  يف  الإتقان 
لإيديولوجيا  نتاج  هي  اإّنا  فح�ضب،  تكفريية  جمموعة  ابتكار  اأو  ال�ضدفة، 
اإجرامية جتيز القتل والت�رشيد حتت غطاء م�ضّوغات دينية و�رشعية مبفهوم 

تنظيم "داع�ش".
بالرعب" هو  "ن�رشت  الإرهابية  تلك املجموعات  الذي ترفعه  "فال�ضعار 
�ضعار ديني، ولكّنه اأُخذ اإىل غري مفهومه وتطبيقاته وجمالته. وهوؤلء الذين 
الق�ضا�ش  اأو  بالقتل  ال�رشعية  "الأحكام  ي�ضّمى  ما  "داع�ش"  عليهم  يطّبق 
يخ�ضعون "لل�ضيطنة يف حمالت من الت�ضويه الإعالمي با�ضتخدام الأو�ضاف 
اأمريكا"،  "عمالء  "مرتّدين"،  "اأعداء الإ�ضالم"،  اللـه"،  "اأعداء  التالية مثل 
"اجلي�ش  "عمالء النظام"،  "اخلونة"،  "املرتزقة"،  "الكفرة"،  "الراف�ضة"، 

ال�ضفوي"، "حزب الالتي")5))". 
د-خطاب احلقد والكراهية

يتمظهر احلقد والكراهية �ضد الآخر املختلف يف الدين ويف املذهب والعقيدة 
والنتماء الفكري، "باأ�ضكال وباأ�ضاليب متعددة وبطريقة منّظمة يف النتاج 
والإعالمية  الثقافية  و�ضائله  عرب  لـ"داع�ش"،  والإعالمي  والثقايف  الفكري 
اخلا�ضة اأو عرب الإعالم التوا�ضلي، اأو عرب التغطيات الإعالمية التقليدية. )6)) 

4)-  جريدة السفير اللبنانية، عدد 60)))، )-5-9)0).
حمورابي  مجلة  داعش"،  لتنظيم  النفسية  والحرب  الدعاية  تسويق  في  رؤية  واإلرهاب  العنف  مثيرات  وتسويق  الرموز  "حرب  كامل،  القيم،   -(5

للدراسات، العدد العاشر، تموز 4)0)، ص ص 7-87)).
د. محسن، مصدر سابق ص)).  -(6
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هـ- خطاب التغيري والعدالة والرفق واللني والت�صامح
اأجل ك�ضب  ي�ضيطر عليها من  التي  الأمكنة  مُيار�ش هذا اخلطاب يف بع�ش 
معركة العقول والقلوب، واظهار �ضورة خمتلفة للمحايدين عنوانها الإن�ضانية 
مع  ُيدمج  حيث  الغرب  اإىل  موّجه  اخلطاب  هذا  اأّن  كما  والت�ضامح.  والعدالة 

رموز ثقافية غربية كال�ضوكول "نوتيال".
٢- امل�صمون الإن�صاين الوهمي خلطاب "داع�ص"

" يتوّجه خطاب "داع�ش" اإىل نوعني من الأعداء: 
- العدو البعيد املتمّثل بالغرب ال�ضليبي وحلفائه يف العامل وال�رشق امللحد.
اأعوان  منهم  الأعداء  من  وا�ضعة  مروحة  ي�ضمل  وهذا  القريب،  العدو   -
ال�ضليبيني، و�ضلطات وجماعات منت�ضبة اإىل الأفكار اللليربالية، والن�ضارى 
واإيزيديني  وعلويني  دروز  من  الدينية  والأقليات  واملرتدين  امل�رشكني، 
واأ�ضوريني و�ضيعة رواف�ش اأ�ضحاب الإعتقاد املنحرف وال�ضال واخلارج عن 

الإ�ضالم...)7))
وميكن تلخي�ش م�ضمون هذا اخلطاب بالنقاط الآتية:

هو حركة دينية للتغيري نحو الأف�ضل.  -
اخلالفة  دولة  لإقامة  يخو�ضونها  التي  املعركة  باأّن  امل�ضلمني  اإقناع   -

العادلة هي واجب �رشعي، وعلى كّل م�ضلم اأن ي�ضعى لإقامتها. 
التنظيم رائد يف تطبيق مبادىء العدالة الجتماعية.  -

التنظيم يعامل جنوده ومقاتليه معاملة ح�ضنة وفق التعاليم الإ�ضالمية   -
الأخالقية ويتزاورون ويرتاحمون.

التنظيم يعامل الن�ضاء والأطفال والكهول املن�ضوين حتت لوائه معاملة   -
مواطني الدولة الإ�ضالمية من حيث الرعاية والهتمام والتعليم.

Farewell, James,P. ”the media strategy of ISIS“ in Survival: Global politicians strategy, dec,2014-  -(7
.jan 2015,v56, pp49-55.

  http://www.isis.org/en/publication/survival/Bectrons2014-4667// 
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التنظيم ي�ضاعد الفقراء واملحتاجني ويرعاهم ويوؤمن لهم احلياة الكرمية   -
ويوّزع عليهم امل�ضاعدات املالية.

التنظيم يرفق باحليوانات ويعتني بها ول �ضّيما القطط والطيور، وهذا   -
ما ظهر عرب مواقع التوا�ضل الإجتماعي يف فيديوهات و�ضور تظهر اأع�ضاء 
اإثر  منجل"  "اأبو  بالإنقرا�ش  واملهدّد  العامل  يف  النادر  الطائر  مع  التنظيم 

اجتياحهم ملدينة تدمر الأثرية. )8)) 
التنظيم ميتلك قدرة عالية على حكم املناطق التي ي�ضيطر عليها ويتقن   -
الغذائية  باملواد  الأ�ضواق  ميالأ  اأن  وي�ضتطيع  وت�ضيريها،  اأمورها  تنظيم 
واخل�ضار والفواكه ويوؤّمن مقّومات العي�ش الكرمي، كما اأّنه ي�ضتخدم اأ�ضلوب 

الرتفيه من خالل الإحتفالت الدينية والعرو�ش والرحالت ال�ضياحية.)9)) 

رابًعا: م�شادر التمويل وحجمها
الدول  ت�ضفه  هكذا  العامل"،  يف  متوياًل  الأف�ضل  الإرهابي  التنظيم  "اإّنه 
املن�ضوية حتت قّبة جمل�ش الأمن، الذي يحاول بدوره تنفيذ م�رشوع القرار 
الإرهاب".  مع  "التجارة  ت�ضميته  ميكن  مّما  للحّد  رو�ضيا  به  تقّدمت  الذي 
"داع�ش" وحجمه هو  واحل�ضول على معلومات دقيقة حول م�ضادر متويل 
اأمرٌ يف غاية ال�ضعوبة باعرتاٍف دويل، اإّل اأّن ما يرد يف هذا الإطار يفيد باأّن 
بيع النفط هو امل�ضدر الأ�ضا�ش لإيرادات "داع�ش"، وت�ضري التقديرات بح�ضب 
على  يزيد  ما  يك�ضبون  "داع�ش"  عنا�رش  اأّن  اإىل  الأمريكية  اخلزانة  وزارة 

مليون دولر يومًيا من بيع النفط اإىل و�ضطاء خا�ضني يف ال�ضوق ال�ضوداء.
اأّن جمل�ش الأمن كان قد اعتمد �ضابًقا قراًرا  واجلدير ذكره يف هذا الإطار، 
التي  الدول  مبعاقبة  التهديد  عرب  املت�ضددين،  عن  التمويل  قطع  اإىل  يرمي 

جريدة السفير اللبنانية، إعلم داعش: صور الدمار الحصرية، العدد )))65، آب 5)0).  -(8
شوفان، نبيل، وزارة إعلم داعش، منظومة الترويج الفني والحرب النفسية، موقع صحيفة العربي الجديد،9) آذار 5)0)، ص 5).  -(9
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من  م�ضتخرًجا  املنهوب  النفط  لكون  تركيا  ا�ضم  وترّدد  منهم.  نفًطا  ت�ضرتي 
�ضوريا والعراق، اإ�ضافة اإىل ما قالته امل�ضت�ضارة الأملانية اأجنيال مريكل عن 

كون تركيا متّثل ممّر ترانزيت لتدفق الإرهابيني اإىل �ضوريا والعراق.
"داع�ش" بالدرجة الثانية على بيع الآثار امل�رشوقة،  تعتمد منابع متويل 
وهذا ما اأعلنته منظمة اليوني�ضكو �رشاحًة حيث اأو�ضحت اأّن "داع�ش" يتاجر 
بالفن والآثار لتمويل عمليات البيع، مع الإ�ضارة اإىل توّرط عّدة دول ومافيات 
القطع  الرو�ضي ليمنع تهريب  القرار  التجارة. من هنا جاء م�رشوع  يف هذه 
الفنية والأثرية التي �ُضـرقت منذ العام 199٠ يف العراق، وامتدت اليوم اإىل 

�ضوريا.
موارد  ثمت  الرتويجية،  اأفالمه  على  الطائلة  الأموال  وينفق  ي�ضتمر  ولكي 
املناطق  يف  الربي  النقل  فحركة  "داع�ش"،  عليها  يعتمد  اأُخرى  وم�ضادر 
اإىل  الزراعية،  واملنتجات  بالذهب  بالتجارة  له  ت�ضمح  عليها  ي�ضيطر  التي 
جانب الأغرا�ش امل�رشوقة التي ل حت�ضى، كالأجهزة الكهربائية وال�ضجائر 

وغريها.
هو  "داع�ش"  لـ  اأ�ضا�ضي  متويلي  م�ضدر  اإغفال  ميكننا  ل  اخلتام  ويف 
هذا  ويف  الأموال،  غ�ضل  ومن  الدول  بع�ش  من  يتلقاها  التي  امل�ضاعدات 
العربية،  املنطقة  من  ا  واأي�ضً الغرب  من  كثرية  دوٍل  اأ�ضماء  ترّددت  الإطار 

واإن كانت جميعها تنفي يف العلن اأّي تورٍط لها.
ا لـ "داع�ش" الذي ح�ضل وبح�ضب اأرقام  كما اأّن م�ضاألة اخلطف مربحة اأي�ضً

اأمريكية، على اأكرث من 2٠ مليون دولر من الفديات العام 2٠14.)40) 
ويف اإطار التمويل ح�ضلت �ضحيفة "فاينن�ضل تاميز" على معلومات خالل 
الدولة  تنظيم  متويل  م�ضادر  عن  الأوىل  �ضفحتها  على  ا�ضتق�ضائي  حتقيق 

"داعش" التنظيم اإلرهابي األفضل تمويًل.. ما هي مصادر تمويله؟   -40
//http://www.almayadeen.net/.../داعش-التنظيم-اإلرهابي-األفضل-تمويل---ما-هي-مصادر-تمويله.



89

الإ�ضالمية "داع�ش"، بجباية اأموال الزكاة وال�رشائب والأتاوات املفرو�ضة 
بق�ضف  عليه  اخلناق  ت�ضييق  ظل  يف  �ضيطرته،  حتت  الواقعة  املناطق  يف 
املن�ضاآت النفطية. كما اأن�ضاأ "داع�ش" دائرة لـ"غنائم احلرب" يف كل ولية 
حيث متّكن من تاأمني اإيرادات كبرية عن طريق ال�رشائب وعمليات امل�ضادرة 
والإبتزاز تعادل ما يح�ضل عليه من تهريب النفط اخلام، هذا ويجني التنظيم 
التي  الرواتب  التي يفر�ضها على  ال�رشائب  ما يعادل 23 مليون دولر من 

تدفعها احلكومة العراقية للموظفني يف مدينة املو�ضل.
وي�ضري التحقيق اإىل اأّن ما يح�ضل عليه التنظيم من ال�رشائب والأتاوات التي 
التي  املناطق  عرب  العراق  تدخل  التي  وال�ضاحنات  الب�ضائع  على  يفر�ضها 

ي�ضيطر عليها ُيقّدر بنحو 14٠ مليون دولر.
وعلى الرغم من �ضعي التحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة اإىل جتفيف 
م�ضادر التمويل النفطية للتنظيم، اإّل اأّن الأخري كان ي�ضعى دائًما اإىل اإيجاد 
موارد اأُخرى لك�ضب الأموال ومتويل عملياته، ما دام تدّفق الب�ضائع التجارية 
واملحا�ضيل الزراعية والتحويالت املالية م�ضتمًرا يف املناطق التي ي�ضيطر 

عليها.))4) 
اأّن  الربيطانية"  "التاميز  �ضحيفة  ن�رشته  تقرير  ك�ضف  عينه،  الإطار  ويف 
راأ�ضها  وعلى  املتطرفة،  التنظيمات  متويل  يف  دوًرا  توؤدي  كربى  �رشكات 
املواقع  على  الرقمية  الإعالنات  طريق  عن  الدولرات،  مباليني  "داع�ش"، 
الإلكرتونية لتلك التنظيمات اأو على �ضفحات التوا�ضل الجتماعي املرتبطة 
بها، اأو عرب يوتيوب. وتعّد هذه ال�رشكات العاملية الكربى بالع�رشات، ومنها 
"مر�ضيد�ش بنز" و"جاغوار" و"هوندا" عمالقة �ضناعة ال�ضيارات، ومتاجر 
"ويرتوز" الربيطانية وغريها، ومن املرجح اأن تدّر هذه الإعالنات ع�رشات 

... BBC - مصادر تمويل "داعش" غير النفطية في الفايننشال تايمز  -4(
http://www.bbc.com/arabic/inthepress/2015/12/151214_press_uk_tuesday//
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الآلف من الدولرات �ضهرًيا للجماعات املتطرفة، مثل "داع�ش" و"القاعدة"، 
اأو "كومبات 1٨"، وهي من جماعات النازية اجلديدة التي تدعو للعنف.))4) 

اخلامتة
حّيًزا  واأخذت  معّقدة،  الإعالمية   - الإرهابية  "داع�ش"  ظاهرة  اأّن  �ضّك  ل 
كبرًيا من اهتمام الباحثني يف �ضّتى املجالت، وحازت على م�ضاحة كبرية 
من التغطيات الإعالمية العربية والعاملية، وقد ظهرت جلًيا قدرات التنظيم 
جمال  يف  التكفريي،  ال�ضلفي  الفكر  على  ترتكز  التي  واملادية،  الإعالمية 
العمليات النف�ضية �ضد "العدو" يف مرحلة التوّح�ش. وجند اأّن تنظيم الدولة 
مل يوّفر و�ضيلة اإعالمية اإّل واعتمد عليها كي يتوّجه من خاللها اإىل اجلمهور 
الإعالم  من  اإنطالًقا  �ضواء،  حدٍّ  على  الإرهابي  لفكره  واملعار�ش  املوؤّيد 
الإجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل  الرقمية،  الن�رش  ات  مبن�ضّ مروًرا  التقليدي 
الإجرامية  اأفكاره  لن�رش  و�ضيلة  يرتك  مل  فهو  املختلفة،  وتويرت...(  )في�ضبوك 
اإقناًعا،  املعا�رشة  الدعاية  اأ�ضاليب  اأحدث  م�ضتخدًما  خلطابه،  والتاأ�ضي�ش 
واأحدث التقنيات الهوليودية ابتكاًرا: كال�ضور، الرموز، املو�ضيقى الت�ضويرية، 
والفيديوهات الق�ضرية التي تر�ضد معامل حتركاته اليومية الإرهابية بغية 

الو�ضول اإىل اأهدافه التخريبية يف الدول واملجتمعات. 

)4-  كيف تساهم أكبر شركات العالم في تمويل داعش؟ - شفق نيوز.
//http: //www.shafaaq.com/.../كيف-تساهم-أكبر-شركات-العالم-في-تمويل.
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بعد  الأمريكّية  اخلارجّية  بال�ضيا�ضة  املرتبطة  الإجتماعات  يف  احلا�رشون  تعلّق 
موقف  م�ضتقبل  حول  اّتفاقات  غياب  على  ترامب  لدونالد  الرئا�ضّية  الإنتخابات 
اإمكانّية  وجود  حول  يتوافقون  ل  فالعلماء  العاملي.  النظام  يف  املّتحدة  الوليات 
اأن حتّل ال�ضني حمّل الوليات املّتحدة الأمريكّية كقّوة قائدة للعامل. ومل ي�ضتطيعوا 
ا اأم ثانويًّا يف ال�ضنوات القادمة.  الّتفاق اإذا ما كان التطّرف الإ�ضالمي �ضيكون مركزيًّ
كذلك، مل يتمّكنوا من التوافق حول خطورة ل�ضعبّية اأمريكا. ومل يتمّكنوا من التوافق 
والأهّم  الأو�ضط.  ال�رشق  م�ضتقبل  حول  التوافق  ا�ضتطاعوا  وما  الناتو.  م�ضتقبل  حول 
وظهور  اجلديد  العاملّي  النظام  حمدودّية  م�ضاألة  حول  التوافق  من  يتمّكنوا  مل  اأّنهم 

تّيارات جديدة للحوكمة العاملّية.
جورج  يختلف  الأمريكّية،  اخلارجّية  ال�ضيا�ضة  حول  ترامب  لروؤية  وكانعكا�ش 
فريدمان مع ت�ضّور ترامب وي�رّشح اأّن نظاًما عامليًّا قد يكون عمليًّا اإذا قامت القوى 
والوليات  وال�ضني،  رو�ضيا،  ولكّن  امل�ضرتكة.  ال�ضيا�ضّية  املبادئ  مب�ضاركة  الكربى 
م�ضرتكة،  م�ضالح  اأو  مبفاهيم  تتمّتع  ل  اأخرى،  دول  عن  ف�ضاًل  الأمريكّية،  املّتحدة 

وبالتايل �ضتكون النتيجة ال�ضلل ل غري.
ظهر  كما  �ضيبدو  العامل  اأّن  كروثامري  �ضارل  يوؤّكد  ترامب،  اآمال  عن  النظر  بغ�ّش 
دوًما، عامًلا ي�ضّم اأمًما متناف�ضًة تتزاحم على ال�ضلطة. وبنظره �ضيّت�ضم العامل مبعامل 
اإّنها �ضيطرة م�ضتمّرة من جانب الوليات املّتحدة الأمريكّية. وحتى الأحداث  ثابتة. 
الإقت�ضادّية  الأمريكية  الهيمنة  تقوي�ش  يف  ت�ضاهم  مل  ال�ضابقة  القليلة  ال�ضنوات  يف 
القريب، �ضيكون للعامل قّوة عاملّية كبرية واحدة  اإىل امل�ضتقبل  والع�ضكرّية. بالن�ضبة 

وعدد من القوى الإقليمّية.

ال�شيا�شة اخلارجيّة الأمريكيّة تتنا�شب 

وخمّطط ترامب العاملي
البروفسور ميشال نعمة
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متزايدًة.  اإقليمّيًة  مناف�ضًة  ت�ضهد  العاملّية  ال�ضاحة  باأّن  قائاًل  يجادل  كول  ديريك 
ال�ضني مع  تتناف�ش  اآ�ضيا،  اأبًدا. وكذلك يف  اأدراجها، وكاأّنها مل ترحل  القومّية تعود 
ويف  جريانها.  مع  رو�ضيا  تتناف�ش  الو�ضطى،  اأوروبا  يف  اجلنوبّية.  وكوريا  اليابان 

ال�رشق الأو�ضط، تراهن اإيران على ال�ضيطرة.
الدميقراطية  بني  الأ�ضا�ضّية  املزاحمة  من  ترامب  بتحذير  الفقهاء  معظم  يقوم 
الآن  ولكن  قدًما،  ت�ضري  كاأّنها  الدميقراطّية  بدت  قليلة،  �ضنوات  منذ  والإ�ضتبدادّية. 
ُتعترب احلكومات املت�ضلّطة واثقة ومزدهرة. فلرو�ضيا، وال�ضني ودول اأخرى م�ضلحة 

يف معاينة انت�ضار الإ�ضتبدادّية ويف الق�ضاء على الإ�ضالحات الدميقراطّية.
يف امل�ضتقبل، ي�ضتنتج كول وكاغان، اأّنه �ضيكون على الوليات املّتحدة الأمريكّية 
الوليات  �ضتبقى  كذلك  الإ�ضتبداد.  ملوجة  تدريجيًّا  والت�ضّدي  ال�رشاعات  من  احلّد 
ال�ضيطرة  فاإّن  الإ�ضالمّية.  الأ�ضولّية  وجه  يف  حما�ضًة  الأكرث  احلرّية  بطل  املّتحدة 
الأمريكّية ل ت�ضّكل خطًرا. اإّنها الأمر الوحيد الذي يقف بيننا وبني التدهور اإىل عامل 
املت�ضاربة  الأخالقّية  بثقافاتها  املختلفة  الأمم  اأّن  �ضغري  دليل  ثّمة  خطورًة.  اأكرث 
ت�ضتطيع حقًّا التعاون، ما عدا يف اأزمة جاحمة. ولكّن كاغني يتحّفظ على التهديدات 
التا�ضع  القرن  يف  عليه  كانت  مّما  اأكرث  الأمنية،  التهديدات  وتاأتي  للقومّية.  التالية 

ع�رش، على �ضكل ع�ضابات عاملّية، واإرهاب، واأ�ضلحة نووّية، واأمم متفّككة.
بالن�ضبة اإىل ما ذكر اأعاله، يحتاج ترامب اأن يحّدد بو�ضوح ما يوؤّلف ن�رًشا اأمريكيًّا 
يف احلرب العاملّية �ضّد الإرهاب، وي�ضتحدث جمموعًة من املعايري املوثوقة لتقريب 
بالتايل جتّنب  ي�ضتلزم  قد  املوؤ�ضف،  الو�ضع  لهذا  نتيجًة  اأمريكا.  تطّور  موعد حتقيق 
الهزمية يف هذه ال�رشاعات املمتّدة، موا�ضلة وا�ضنطن ل�رشاعها الذي يتطلّب الكثري 
اأّما  ل اإىل ا�ضرتاتيجيات اأف�ضل يف امل�ضتقبل املنظور.  من الوقت واجلهد بغية التو�ضّ
ا�ضرتاتيجّية  فقدان  ظّل  يف  ترامب  اإليها  دعا  التي  الع�ضكرّية  امليزانّية  يف  الزيادة 

�ضليمة ي�ضّكل خياًرا حاجًزا.
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اإىل  و�ضوله  منذ  الدولية.  ال�ضاحة  على  اليوم  رو�ضيا  متو�ضع  املقالة  هذه  تتناول 
الرو�ضية،  ال�ضرتاتيجية  امل�ضالح  عن  ب�ضّدة  بالدفاع  بوتني  الرئي�ش  قام   ، ال�ضلطة 
ومواجهة الأحادية الأمريكية وقد عمل على تبيان اأهمية التعامل مع رو�ضيا لإيجاد 

احللول املنا�ضبة لبع�ش الأزمات الدولية.
لذلك، قام بوتني اأّوًل باإعداد عقيدة جديدة للدفاع الع�ضكري وال�ضرتاتيجي، وتدّخل 
ال�رشق  مع  رو�ضيا  عالقات  بتعزيز  ا  اأي�ضً وقام  القريب"  "اخلارج  منطقة  يف  بقّوة 
بالفعل،عادت  و  البعيد".  "اخلارج  با�ضم  ا  اأي�ضً املعروفة  واأفريقيا،  واآ�ضيا  الأو�ضط 
�ضوريا،  يف  الرو�ضي  فالتدّخل  الدولية،  ال�ضاحة  على  اأ�ضا�ضًيا  دوًرا  لتلعب  رو�ضيا 
م�ضاحلها  حلماية  رو�ضيا  وعزم  قدرة  عن  وا�ضحة  فكرة  يعطي  واأوكرانيا  جورجيا 

وحّل بع�ش الأزمات الدولية.
ولكن، هناك عّدة نقاط �ضعف حتول دون ا�ضتعادة رو�ضيا لو�ضعها كدولة عظمى 
على  الرو�ضي  القت�ضاد  اعتماد  منها  ال�ضوفياتي،  الحتاد  بانهيار  فقدته  والذي 
�ضادرات منتجات النفط والغاز، وبالتايل امليزانية الرو�ضية معّر�ضة دائًما  لتقلّبات 
التحديات  اأكرب  من  تعترب  والتي  الرو�ش  ال�ضكان  �ضيخوخة  ذلك  اإىل  اأ�ضف  الأ�ضعار، 
الإجراءات  �ضيقلّ�ش  ما  الرو�ضية  الناعمة  القوة  و�ضعف  الوطني  لالأمن  الأمنية 

الرو�ضية على ال�ضاحة الدولية.
نووية  وقّوة  املعّقدة  الأزمات  حل  على  ي�ضاعد  رئي�ضًيا  لعًبا  رو�ضيا  تبقى  ولكن 
عظمى، ولكن �ضتكون يف املرتبة الثانية اأو الثالثة بعد الوليات املتحدة وهذا على 

الأقل لل�ضنوات اخلم�ش ع�رشة املقبلة.

رو�شيا بوتني: عودة لقّوة مميّزة

على ال�شاحة الدولية
د. أمني لّبس
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The lucid mirror
A lucid mirror, a clear view and a long road that is accustomed to bold steps. This road 

was never free of dangers. Nevertheless, it was never free of bravery, heroism and offering 
one’s life at the altar of the nation every time circumstances required or emergency bells 
sounded. It is a lucid mirror in which we can see the nation in all its details, beauties 
and diversities. This is what we can summarize from the Armed Forces Commander’s 
first order of the day: “your institution is the mirror of the Lebanese people that reflects 
its diversity and will for national fusion…”

The most pertinent example of this fact is national unity that exists clearly in the 
army. Its troops come from all regions, villages, streets and families. They come from 
all social fractions in the north and the south of country, from the coast, mountains 
and valleys that are inhabited by working hands, promising plants as well as libraries, 
workshops and houses of prayers.

Soldiers do not achieve this fusion only through their symbolic enrollment in the 
barrack, but through their performance, effort, productivity, conducting missions and 
the martyrdom of some of them in several battles. Martyrdom does not differentiate one 
region from another or one population from another. Countless are the battles in which 
one martyr from one region, and another one from another region both fell, and the 
family of the first martyr announced eagerly to the second’s family: your martyr is our 
martyr and the latter replied: Nay, our martyr’s siblings are substitutes for your martyr, 
taking his place, holding his hat’s badge and in their hands his weapon in defense of the 
nation with all its citizens, institutions and dreams of its youngsters. 

This picture is also clear in the active journey in the army in order to keep up with 
scientific development and innovative styles and inventions at the level of communication, 
research, studies and experiments. It is also crystallized through the correct explanation 
of the past and conscious planning for the future, all are characteristics that qualify the 
Lebanese community in all its generations.

The Armed forces commander said: “your institution is the mirror of the Lebanese 
people…”

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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*

Introduction
After the presidential election of Donald 

Trump, the Miller Center of Public Affairs 
at the University of Virginia(1) called on some big 
thinkers to discuss the future of American foreign 
policy. Attendees of these meetings commented 
that there were no agreements among speakers. 

They couldn't agree on whether China would 
replace the U.S. as the world's leading power. 
They couldn't agree on whether Islamic extremism 
would be central or peripheral in the years ahead. 
They couldn't agree on the significance of America's 
unpopularity. They couldn’t agree on the future of 
NATO. They couldn’t agree on the future of the 
Middle East. And most importantly they couldn’t 
agree on limitations of the new global order and 
the emergence of new trends of global governance.

However, there were two competing papers 
that illuminated most of the issues roiling to and 

Prof. Michel Nehme

American Foreign policy: Fitting 
Trump’s Global Scheme

*Researcher
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from the issues at stake. The first was by John Ikenberry(2) of 
Princeton. He argued that the U.S. will not face one big threat in 
the coming decades. Instead, there will be a ''diffuse, shifting and 
uncertain'' array of security challenges: collapsing nation-states, 
global warming, nuclear proliferation, terrorism, pandemics, 
and energy scarcity. The second by Michael Auslin who stated 
that: “Like Presidents Bush and Obama before him, Donald 
Trump’s personality so enrages his critics and so enthralls his 
supporters, that a dispassionate assessment of his actual policies 
requires almost superhuman effort by observers”. He continues 
to say that there is a consistency to Trump’s approach to the 
world, one that those in both opposition and defense should at 
least understand. In short, when a foreign policy is really about 
the home front, in Trump’s view, then his more radical instincts 
are pursued (such as on free trade); conversely, on issues that are 
purely foreign in their impact, such as alliances or U.S. security 
policy, Trump is far more willing to follow the status quo, at 
least for now. First is the question facing all presidents: Is their 
policy the right policy? Barack Obama certainly seemed to have 
a consistent, logical policy; it was, however, one that seemed 
manifestly inadequate to the challenges he faced. Trump may 
find himself facing the same criticisms if his policies do not lead 
to greater global stability or do not protect American interests. 
This may be all the more likely if he continues to adopt some 
of Obama’s policies vis-a-vis China, Russia, and North Korea. 
If Trump has a world view based largely on instinct (as many 
want to believe), the logic of Trump’s foreign policy appears 
to be largely and relatively consistent worldview, however, this 
offers no assurances that the team charged with implementing 
that policy, or the process by which that policy is formed, will be 
neat, collegial, or even logical itself. The White House is ordained 
to be perpetually consumed by infighting, public contradictions, 
and back-and-forth on policies. That, however, is the norm for 
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any White House, and certainly marked both George Bush and 
Barack Obama’s presidencies.

Attempting to analyze Trump’s talks and declarations about 
how to develop a new foreign policy direction, one realizes 
that he forecasts the replacement of randomness with purpose, 
ideology with strategy, and chaos with peace. He claims that he 
intends to shake the rust off of America’s foreign policy, to invite 
new voices and new visions into the fold. He has repeatedly 
asserted that his foreign policy will always put the interests of 
the American people, and American security, above all else. 
That will be the foundation of every decision that he will make. 
America First will be the major and overriding theme of his 
administration.

Sinking U.S.A. 20th Century Contributions
Trump titles that the U.S.A. has a lot to be proud of. In the 

1940s, it saved the world. The Greatest Generation beat back 
the Nazis and the Japanese Imperialists. Then U.S.A. saved 
the world again, from totalitarian Communism. The Cold 
War lasted for decades, but the U.S.A. won. Democrats and 
Republicans working together got Mr. Gorbachev to heed the 
words of President Reagan when he said: “tear down this wall.”

Unfortunately, after the Cold War, Trump states that “our 
foreign policy veered badly off course. We failed to develop a 
new vision for a new time. In fact, as time went on, our foreign 
policy began to make less and less sense. Logic was replaced 
with foolishness and arrogance, and this led to one foreign 
policy disaster after another. We went from mistakes in Iraq 
to Egypt to Libya, to President Obama’s line in the sand in 
Syria. Each of these actions has helped to throw the region into 
chaos, and gave ISIS the space it needs to grow and prosper. It 
all began with the dangerous idea that we could make Western 
democracies out of countries that had no experience or interest 
in becoming a Western Democracy.” Trump again repeats to 
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proclaim: “We tore up what institutions they had and then were 
surprised at what we unleashed. Civil war, religious fanaticism; 
thousands of American lives, and many trillions of dollars, were 
lost as a result. The vacuum was created that ISIS would fill. 
Iran, too, would rush in and fill the void, much to their unjust 
enrichment. Recently, our foreign policy has been a complete 
and total disaster, no vision, no purpose, no direction, no 
strategy.”

Trump’s Categorization of Five Main Weaknesses in 
Foreign Policy.

First, America no longer has a clear understanding of its foreign 
policy goals. Since the end of the Cold War and the breakdown 
of the Soviet Union, the U.S.A. lacked a coherent foreign policy.

One day bombing Libya and getting rid of a dictator to foster 
democracy for civilians, the next day watching the same civilians 
suffer while that country falls apart. The legacy of the Obama-
Clinton interventions was weakness, confusion, and disarray. 
They have made the Middle East more unstable and chaotic than 
ever before. They left minorities subject to intense persecution 
and even genocide. Their actions in Iraq, Libya and Syria have 
helped unleash ISIS. And the U.S.A. is now in a war against 
radical Islam, but President Obama won’t even name the enemy!

Hillary Clinton also refused to say the words “radical Islam,” 
even as she pushed for a massive increase in refugees. After 
Secretary Clinton’s failed intervention in Libya, Islamic terrorists 
in Benghazi took down the U.S.A. consulate and killed the 
ambassador and three Americans.

Trump addresses U.S.A. friends and allies saying that America 
is going to be strong again. America is going to be a reliable 
friend and ally again. It is going to finally have a coherent foreign 
policy based upon American interests, and the shared interests 
of our allies. 
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The U.S.A. under my administration, Trump asserts, will 
get out of the nation-building business, and instead focusing 
on creating stability in the world. The American moments of 
greatest strength came when politics ended at the water’s edge. 
It needs a new, rational American foreign policy, informed by 
the best minds and supported by both parties, as well as by close 
allies.

Secondly, Trump’s long-term plan is to halt the spread and 
reach of radical Islam. He is assertive to contain the spread of 
radical Islam even if events require the use of military force. But 
to him it’s a philosophical struggle, like America’s long struggle 
in the Cold War. In this; Trump promises to be working very 
closely with allies in the Muslim world, all of which are at risk 
from radical Islamic violence. He asserts to work with any nation 
in the Middle East region that is threatened by the rise of radical 
Islam. But this has to be a two-way street – they must also be 
good to the U.S.A. and remember all what the Americans are 
doing for them.

To Trump the struggle against radical Islam is also to take 
place in the U.S.A. homeland. He states that there are scores of 
recent migrants inside our borders charged with terrorism. He 
continues to reveal that for every case known to the public, there 
are dozens more. The U.S.A. must stop importing extremism 
through senseless immigration policies.

Thirdly, the U.S.A. should rebuild its military and the economy 
to counter the Russians and Chinese who have rapidly expanded 
their military capabilities, and that of their economies. Trump 
justifies this on the following:

“Our nuclear weapons arsenal – our ultimate deterrent – 
has been allowed to atrophy and is desperately in need of 
modernization and renewal.”

“Our active duty armed forces have shrunk from 2 million in 
1991 to about 1.3 million today.”
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“The Navy has shrunk from over 500 ships to 272 ships.”
“The Air Force is about 1/3 smaller than 1991. Pilots are flying 

B-52s in combat missions today which are not efficient anymore.”
Trump is organizing his administration to change the U.S.A. 

trade, immigration and economic policies to make the economy 
strong again – “and to put Americans first again.” He claims that 
this will ensure that workers, in America, get the jobs and higher 
pay that will grow U.S.A. tax revenue and increase the economic 
might of the nation.

Fourth, the U.S.A. must develop a foreign policy based on 
American interests. For Trump, businesses do not succeed when 
they lose sight of their core interests and neither do countries. 

He cites what happened in the 1990s when the U.S.A. 
embassies in Kenya and Tanzania were attacked and seventeen 
sailors were killed on the USS Cole. America’s reactions were 
counterproductive by placing more effort into adding China to 
the World Trade Organization which has been a disaster for the 
United States. 

In the Middle East, Trump’s goals are to defeat terrorists and 
promote regional stability, not radical change. He claims to be 
clear-sighted about the groups that will never be anything other 
than enemies. 

Trump promises to work hard to live peacefully and in friendship 
with Russia and China. The U.S.A. has serious differences with 
these two nations, and must regard them with open eyes. But the 
U.S.A. is not bound to be adversary to these nations. 

Finally, Trump verbally commits himself to work with allies 
to reinvigorate Western values and institutions. Instead of trying 
to spread “universal values” that not everyone shares, the U.S.A. 
ought to understand that strengthening and promoting Western 
civilization and its accomplishments will do more to inspire 
positive reforms around the world than military interventions. 
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Fifth, Can the U.S.A. pursue a grand strategy in its foreign 
policy? To be able to do that, it has to embrace what Trump 
calls a ''milieu-based approach.'' In essence, the U.S.A. would 
make itself the center of a series of new global institutions where 
nations could come together and solve common problems. 
During the 1940s, the U.S. excelled at this, Trump notes. Dean 
Acheson and others initiated the Atlantic Charter, the Bretton 
Woods agreements, the Marshall Plan and the U.N. The idea 
was that capitalism could be organized internationally. Problems 
could be addressed in common. The U.S. could leverage its 
power more effectively if embedded in multilateral institutions 
with broad legitimacy. This order has been torn asunder because 
the Bush administration refused to operate within it. And so it's 
time to update. The new global architecture would have common 
features. 

There would be a global social services sector, providing health 
care, education, shelters, emergency services and other parts of 
any healthy community. Second, there would be renewed security 
alliances, in part to enmesh China before it becomes so powerful 
that it's uncontainable. Third, the U.N. would be reformed and a 
Concert of Democracies would be created, where the free world 
could respond as threats emerge.

Scholarly reaction to Trump Foreign Policy 
George Friedman(3) disputes Trump’s visualization of foreign 

policy and states that a global system would be workable if the 
great powers shared common political principles. But Russia, 
China and the U.S., among others, do not have common 
understandings or interests, so it will only lead to paralysis. 

Regardless of Trump’s hopes for, Charles Krauthammer(4) 
asserts that the world will look as it's always looked - a 
world of competing nations, vying for power. This world in 
his view will also have a steady feature. That is a continued 
U.S.A. dominance. Even events of the past few years have not 
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undermined American economic and military supremacy. For 
the foreseeable future, the world will have one big global power, 
and a number of regional ones. 

Derek Cholle(5) argues, the global arena is witnessing 
increasingly regional competition. Nationalism is back, if it 
ever went away. And so in Asia, China competes with Japan 
and South Korea. In Central Europe, Russia competes with its 
neighbors. In the Middle East, Iran bids for dominance. 

Most scholars are warning Trump of the overarching rivalry 
between democracy and autocracy. A few years ago, democracy 
seemed on the march, but now authoritarian governments are 
confident and thriving. Russia, China and other nations have an 
interest in seeing autocracy spread and in striping off democratic 
reforms. 

In the future, Cholle and Kagan concludes, the U.S.A. is 
going to have to stabilize regional conflicts and gradually push 
back against the autocratic tide. The U.S. will also remain the 
most ardent champion of liberty in the face of Islamist anti-
modernism. American predominance is not a danger. It's 
the only thing standing between us and regression to a more 
dangerous world. 

There's little evidence that different nations with their 
contradictory moral cultures can really cooperate, except in 
utter crisis. But Kagan underplays post-national threats. More 
than in the 19th century, security threats come in the form of 
global guerrillas, loose nukes and disintegrating nations. 

Notwithstanding, nations are trapped in a hybrid world, in 
which many problems are post-national but the social structures 
are unavoidably national. The interesting bright spot is that both 
Ikenberry and Kagan believe in a Concert of Democracies, an 
emerging body where countries that do share values can rebut 
autocracy and consolidate their common success. 
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U.S.A. and War on Terrorism
It looks like Trump is not ready to dispense with the Global 

War on Terror. He asserts that the scourge of radical Islam still 
constitutes a serious threat to the stability of the international 
system. Recently, the world has witnessed a series of terrorist 
attacks take place in the West, while the governments of countries 
such as Nigeria, Pakistan, Yemen, Somalia, and others, struggle 
to quell insurgent forces and terrorist groups. Four countries in 
particular merit America's close attention over the span of the next 
several years: Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria. All represent 
a new type of menace. They resemble "failed" or "collapsed" 
states in form(6). Yet they are inherently precarious because new 
radical inspired states (or "terror" states) are developing within 
their borders(7). This past decade, the conventional academic 
wisdom argued certain failed states undermined global stability 
because terrorists could operate with impunity from inside such 
countries(8). Nowadays this threat is undergoing a stunning 
metamorphosis, with insurgent-based movements transforming 
into new states and challenging the host governments of these 
four countries for supremacy.

In Iraq and Syria, terrorists fighting under the banner of the 
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) have murdered Western 
countries citizens, massacred and enslaved ethnic and religious 
minorities, and looted and pillaged centers containing historical 
and cultural artifacts. In Libya, the country has descended 
into anarchy since the overthrow of Muammar Gaddafi. Rival 
militias fight for control over stretches of territory, while ISIL-
affiliated and other terrorist groups infiltrate the country due to 
the lack of a central government. In Afghanistan, a recent deadly 
wave of terrorist attacks has called into question whether the 
Afghan government could survive should the few remaining US 
military forces depart.
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Notwithstanding, if America decided to disengage from these 
countries, radical Islamists could exercise more pressure in Iraq 
and Syria, Libya may devolve into a terrorist haven, and Afghan 
cities may soon start falling to the Taliban.

Today, the Afghan, Iraqi, Libyan, and Syrian governments are 
all fighting for their very survival, and America has the ability 
to play a role in determining whether they ultimately endure 
or perish. Surely, some policymakers and scholars believe the 
protracted conflicts raging within these countries are not (or 
no longer) America's primary concern, that such wars can only 
be resolved by local political actors, and that the United States 
should not be bestowing foreign aid upon politically corrupted 
governments led by useless utilitarian-minded elites or rushing 
to the defense of human rights and international law every 
time some beleaguered autocrat clinging to power violates 
the rules of war. While such views hold merit, the domestic 
security environments in Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria are 
seemingly becoming more hazardous by the day. Hence, the 
United States risks a great deal in terms of its national security 
interests if it decides to turn away from these countries.

Where Do Trump stand On This? 
Trump has decided to confront the rise of this new menace, 

primarily by striving to degrade and ultimately destroy ISIL in 
western Iraq and northern and eastern Syria and recently on 
March 1, 2017 he asserted to fight against all extremism all over 
the world with the assistance of allies to share in the costs. In 
addition, the new American government will likely try to block the 
expansion of ISIL's self-proclaimed caliphate to include portions 
of Libya as well as prevent the conversion of the Taliban into a 
new state in Afghanistan. State-building conversely remains the 
primary strategic means to address this challenge. Unfortunately, 
America's track record in terms of prosecuting such ventures has 
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not been very impressive, and whether an ISIL and/or Taliban-
led state can be beaten back largely depends upon Washington's 
desire to remain engaged in a series of protracted conflicts.

The United States seeks to bring about endings to all of these 
prolonged conflicts that are suitable to U.S.A. interests and 
definitive in nature. In Afghanistan, Washington strives to ensure 
the survival of the Afghan government and prevent the return 
of the Taliban to power. In Iraq, America is assisting the Iraqi 
government in an effort to evict ISIL from its strongholds and 
reassert Baghdad's authority over newly reconquered territories. 
In Libya, the United States is committed to helping broker a 
political solution to resolve the current governing crisis through 
the United Nations. In Syria, Trump aspires to neutralize ISIL 
and is no longer interested in pressuring Assad to leave power. The 
main problem, however, is none of these objectives are readily 
realizable on account of how the designated host governments 
exercise authority within these four countries.

All of the above mentioned four countries are embroiled in 
civil wars that show no signs of near restoration. The Taliban are 
self-confident to mount a challenge to the Afghan government. 
The Iraqi government recently reasserted its control over a 
good number of strategic cities, but it remains unknown as to 
when Mosul will be liberated from ISIL's rule. Libya's political 
deadlock cannot be resolved solely through dialogue and 
compromise. And Assad is not about to relinquish his authority 
in Syria. Instead, the Russian Federation has deployed military 
assistance to Damascus, presumably in the hope of ensuring 
the Assad regime's survival. Moscow's military intervention in 
Syria is problematic for the United States because the presence 
of Russian forces lessens the possibility of dislodging Bashar 
El- Assad from power. The Kremlin's strategy thus appears to 
consist of bombing U.S.A. backed anti-Assad forces to prop up 
the Syrian government, while using Syria as a "testing ground" to 
display Russia's military capabilities(9).
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U.S.A. Prominence and Long-term Wars
Why are acts of political violence so pervasive in Afghanistan, 

Iraq, Libya, and Syria today? The hard truth is the contemporary 
problems which torment these four countries are at least partially 
due to America's actions and or indecisions. In Afghanistan, the 
origins of this country's troubles date back to the days of the 
Soviet-Afghan War (1979-1989) when the United States and 
other regional and western states supported the Islamic militants 
against the invasion of the USSR and its Afghan communist-led 
weak government. After the departure of Soviet troops America 
turned away from Afghanistan, leaving the Islamic militant 
factions to fight among each other, which set the stage for the 
Afghan state's disintegration(10). Since the onset of the war in 
Afghanistan in 2001, the United States and its coalition partners 
have sought to rebuild a broken country. But the Afghan state 
remains largely propped up by the U.S.A. government and the 
Taliban do not appear to be interested in engaging in formal 
negotiations(11). 

The situation in Syria is catastrophic. The political order has 
disintegrated and is being fragmented. Although the United 
States has publicly called for Assad's departure and threatened 
military action in response to the Syrian government's purported 
usage of chemical weapons, no military campaign has been 
initiated against the Assad regime. Instead, with the exception 
of the battle for the city of Kobane (which Kurdish forces, with 
the assistance of US airpower, successfully defended from an 
ISIL advance), Washington has been reluctant to enter the fray. 
Recently, there has been some talk about the United States 
and Turkey creating a "buffer zone" in Syria along the Turkish 
border, but it is unclear as to how it would be managed(12). As of 
now, in addition to enhancing its airpower capabilities at its Air 
Base in Turkey, the White House has decided to deploy a small 
contingent of US Special Operations Forces to Syria to provide 
"advice and assistance" to "local forces" battling against ISIL. 
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The mistakes of the US-led military occupation In Iraq 
are well known now. A sequence of fateful policy decisions 
seriously undermined domestic order and produced the rise 
of an insurgency(13). The U.S.A. military soon enough, and 
with much effort and sacrifice, suppressed the Iraqi insurgency 
by following an innovative strategy grounded in counter-
insurgency tactics. But a premature withdrawal in 2011, 
followed by the application of exclusivist governing practices by 
local politicians during Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki's 
tenure, reawakened sectarian hostilities across the country and 
aggressively undermined the legitimacy of the government in 
the eyes of many Iraqi citizens. In 2014, Baghdad surrendered 
a significant portion of its territory along with several major 
cities to ISIL. It is unclear whether the Iraqi military will be 
able to attract confidence among the northern parts of Iraq such 
as Mosul and its surrounding villages.

While the security situations in the above mentioned countries 
are all unique, the respective political systems are afflicted by 
the same syndrome: state failure. The host governments in 
question all suffer from crises of legitimacy on account of their 
inabilities to assert political authority and to provide social 
services to their own citizens. Libya is definitely not different.

In Libya, NATO went to war against the Gaddafi regime 
in 2011 in response to the late autocrat's determination to 
institute a bloody crackdown so as to stave off rebellion. But 
the NATO-led military intervention accomplished very little 
(other than the overthrow and slaying of Gaddafi, which in 
turn led to the opening of a security vacuum in his regime's 
wake)(14). Today, the situation on the ground clearly reveals the 
inherent shortsightedness of the international community in 
not deploying a multinational peacekeeping force to Libya in 
the early days of the post-Gaddafi era. On account of domestic 
political considerations in Western capitals, however, the 
decision was made to only conduct an air war in the hopes 
of avoiding becoming too heavily involved. The absence of a 
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united central government in Libya sparked a major political 
crisis involving rival governing coalitions laying claim to power, 
as well as opened the door to the possibility that Libya could 
become a "satellite" of ISIL.

As such, basic issues of legitimacy and authority will continue 
to vex these troubled political systems, and if such matters are left 
unresolved, acts of political violence will unfortunately remain 
an endemic feature of these societies with a spill over to the 
West. A variety of academic studies claim ineffective governance 
and exclusionary rule are the key drivers of state failure and civil 
conflict. Unfortunately, the ruling elites of failing states, for the 
most part, do not seem to care much. 

The U.S.A. has addressed the local governing officials of Kabul 
and Baghdad of the need to demonstrate a credible commitment 
to democracy by respecting the institutional foundations of their 
political systems. Americans were and still are naïve to think that 
sound institutionalization could be defecated given the tribal 
culture of these societies. Local officials have concomitantly 
failed.

In Libya and Syria, political order has deteriorated to such an 
extent that the only way to stabilize these countries is to entail the 
insertion of a disciplined and well equipped and trained military 
force for an indefinite period of time. In brief, there are few 
options from which the United States can select to address the 
security challenges posed by these countries. In Afghanistan and 
Iraq, the United States has fought two long and expensive wars. 
In Libya and Syria, America is noticeably more gun-shy. And in 
all of these countries even the most powerful local political actors 
cannot enforce their rule and cultivate much legitimacy(15). 

Trump and the Global War on Terror 
Islamic terrorism, in the early years post-September 11 era, 

represented the dominant security concern facing the United 
States. In confronting this threat, the US government began 
adhering to a new and ambitious foreign policy doctrine, 



19

consisting of capturing and killing terrorists, working with other 
state actors to undermine the capabilities of such groups to carry 
out attacks, and forcefully uprooting radical oppressive states and 
replacing them with new democratic-oriented political systems. 
Now, after the expenditure of much blood and treasure, the 
United States seeks to avoid becoming entangled in any more 
protracted conflicts in the Middle East. But for Trump a strict 
adherence to this aim could prove to be rather costly if insurgent-
based movements convert themselves into new states. 

Extremists Rebellions differ from states in terms of their 
respective organizational structure and functionality. Literature 
of political science reveals that rebels of all sorts are characterized 
by small, lightly armed bands practicing guerilla warfare from 
rural base areas. States, by contrast, are "coercion-wielding 
organizations" capable of waging war against other states and 
providing social services to people on account of their ability to 
project authority through the amassing of resources. Bearing this 
in mind, Trump’s strategy is to rally local powers and the West at 
large to crush ISIL and reverse converting itself from an insurgent 
force into a new state. In terms of its functions, ISIL behaves very 
much like a state by combating other states, eradicating threats to 
its own authority within its self-proclaimed caliphate, providing 
social services to those who live under ISIL's rule, as well as 
extracting resources in return. ISIL has also captured military 
equipment and vehicles, welcomed foreigners into its ranks, and 
created an internal security force to impose its rule (which permits 
the organization to maintain its writ over an expanse of territory). 
ISIL though more closely resembles a type of "phantom state” 
that engages in "hybrid warfare." Governing entities like ISIL can 
develop inside politically unstable countries(16). 

How difficult it is to defeat ISIL? So far, the United States 
has opted to confront ISIL in Iraq and Syria, albeit to a lesser 
degree in the latter. That said there are several major concerns 
with the current Trump’s strategy. To begin, Trump has no 
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desire to reengage fully in Iraq by deploying large numbers of 
American soldiers. Instead, Trump is betting on the notion 
that the Iraqi army will be able to ensure the job. Yet judging 
by the state of the Iraqi army's professionalism (or lack thereof), 
vulnerability to sectarianism, and likely inability to broker deals 
with the Sunni tribes in the northern and western regions of 
the country, it will be very difficult to repeat history. American 
forces are thus arguably needed to help evict ISIL, hold territory, 
foster lasting political arrangements with the Sunni tribes, and 
monitor Baghdad's governing practices. To date, Iraqi forces 
have experienced some one-sided Shiite oriented success on the 
battlefield, but it appears U.S.A. air support and assistance from 
sectarian militias was essential.

Even if ISIL's forces were to be expelled from all the major cities 
and surrounding areas currently under its control in Iraq, the 
group could still remain a functioning entity within some Syrian 
cities and retain the capability to wage an insurgency in Iraq and 
or could go underground as ready cells to launch terrorist attacks 
in major cities(17). 

At present, the U.S.A. government and the international 
community lack the political will to confront ISIL directly on 
Syrian soil because of the sheer complexity involved in terms 
of trying to pacify the country. By targeting ISIL, the United 
States seems to believe it is possible to deny the organization the 
ability to function as a state. According to such thinking, without 
a sound economic base and politically astute leadership, ISIL will 
not be able to project its authority.

It remains unknown as to what governing entity could 
ultimately supersede ISIL. It is idealistic or non-realistic to think 
the Free Syrian Army could establish authority over the northern 
and eastern regions of the country, since it lacks the capability to 
vanquish ISIL on the battlefield. In light of these circumstances, 
Trump thinks that reconstructing the Syrian state to its pre-civil 
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war composition (and without the Assad regime in control of any 
territory) may be on impossibility.

In Afghanistan and Libya, by working to prevent the return 
of the Taliban and the establishment of a new ISIL outpost, the 
United States seems to be pursuing a similar strategy grounded 
in denying the Taliban and ISIL affiliates the opportunity to 
acquire the capacity to function as new states. US foreign policy 
in North Africa and Southwest Asia is therefore coming to be 
based around inhibiting these actors from acquiring access to 
the financial, human, and military resources necessary for them 
to challenge the host governments in place.

Unrefined State-Building in the Middle East
The main problem with adhering to a state-building approach 

is that the United States lacks a workable blueprint for how to go 
about rebuilding failed states successfully. Since the onset of the 
Global War on Terror, America has spent a significant amount 
of blood and treasure in trying to rebuild Afghanistan and Iraq. 
However, the fact is Washington has not succeeded in stabilizing 
either. This is clearly evident in the fact that, after the U.S.A. 
military withdrawal from Iraq in 2011, the Iraqi government and 
its military forces showed themselves to be completely incapable 
of halting ISIL's takeover of large portions of territory. The same 
can be assumed about Afghanistan, for Washington's decision to 
remain military engaged in this country post 2016 signals that 
the United States harbors serious doubts as to whether or not 
the Afghan government and its military forces can withstand a 
Taliban offensive without sustained American military support. 
The historical record reveals America has rebuilt states following 
the cessation of armed conflict, most notably in Germany and 
Japan in the aftermath of the Second World War. But the United 
States is currently trying to rebuild failed (not functional) 
states in war-torn, ethnically diverse societies which have been 
historically defined by an absence of democracy, economic 
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underdevelopment, and traditional-tribal rule. As such, any 
U.S.A. blueprint based upon the state-building successes of 
post-war Germany and post-war Japan is rather useless in terms 
of its ability to serve as a guide for state rebuilding efforts in 
Afghanistan, Iraq, Libya, and Syria. 

Taking the above into consideration, how would Trump 
proceed? In its war against ISIL the United States has sought 
to obstruct the group's own state-building efforts by authorizing 
raids led by Special Operations Forces on targets, inserting a 
small contingent of expeditionary units into Iraq and Syria to 
assist local forces, and waging war from the skies. While there 
are considerable virtues to this strategy, Iraqi forces are still not 
able to expel ISIL from all of its major strongholds, and no Sunni 
Arab force exists in Syria which could possibly defeat the terrorist 
group on the ground. Any further American involvement 
according to Trump should thus coincide with the founding 
and fitting of a professionally trained local military force that is 
capable of asserting legitimate authority and providing security 
over liberated areas once ISIL has been forcefully evicted 
hopefully with the help of ally states in the region. Conceivably, 
the same model could also be replicated in Afghanistan and Libya 
to some degree, provided that the United States is able to find 
local partners on the ground and establish productive channels 
of cooperation with neighboring states. In Afghanistan and Iraq, 
Trump is likely to continue to work with the national armies along 
with any supportive units that have received a proper screening. 
In Libya and Syria, locating, training, equipping, and organizing 
new professional military forces will prove to be a much more 
arduous task, namely, because local actors may prefer to fight 
against their respective host governments (or may not wish to 
work together)(18). 

Trump openly said that, the amassing of professional military 
forces in Libya and Syria is absolutely necessary since they are 
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needed to crush ISIL and its affiliates. In brief, the absence of 
such forces at present inhibits the founding of political order 
within these fractured societies. By working towards the peaceful 
resolutions of these armed conflicts in the United Nations the 
international community can assist with the building of such 
forces over time. 

Nowadays, America is confronted with the shortcomings of 
its military interventions in Afghanistan and Iraq as well as the 
unforeseen consequences of NATO's brief campaign in Libya 
and Washington's decision to refrain from doing more in Syria 
to prevent domestic order from disintegrating in the early stages 
of the outbreak of violence. To make matters worse, the world is 
also bearing witness to a vulgar type of state-building taking place 
in Iraq and Syria. In the event ISIL maintains capable power, 
America would have virtually no other option but to try to 
"contain" it’s further spreading out. The deadly terrorist attacks 
in Turkey, Egypt, Lebanon, France, Belgium, and elsewhere 
indicates that ISIL and its affiliate organizations possess an 
international reach. Consequently, the international community 
should expect acts of terrorism to occur on a frequent basis as 
long as ISIL and its affiliates persist. 

Based upon the United States' experiences in the Afghanistan 
and Iraq wars alongside the findings of a variety of academic 
studies, military intervening in Middle East conflicts is 
not a remedy for resolving them or replacing authoritarian 
governments with durable democratic regimes. Furthermore, 
rebuilding failed states is tremendously time-consuming, and 
the success of any foreign assistance program largely depends 
upon whether local political actors are willing to play by a new 
set of rules promulgated from afar and govern effectively. Still, 
the United States cannot categorically admit its democracy-
promoting ventures in Afghanistan and Iraq have failed; nor can 
it turn a blind eye towards Libya and Syria. As such, Washington 
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could plausibly reestablish state building as the centerpiece of 
its foreign policy to address the security threats posed by all of 
these countries. 

The due course in Afghanistan as it stands dictates acts of 
political violence ranging from assassinations and terrorist attacks 
to armed clashes among rival forces and retribution killings 
will continue to define Afghan and Iraqi politics as long as the 
domestic security environments remain fragile(19). As bad as the 
situations are in Afghanistan and Iraq, things are debatably worse 
in Libya and Syria.

ISIL appears to be shifting its resources to Libya so the group can 
operate from an "alternative base" in the city of Surt. Meanwhile, 
the international community is observing a stalemate process in 
Syria taking place along ethno-sectarian and tribal lines, and the 
results do not look promising. How can the United States engage 
in state-building? 

It is also unclear as to whether the United States can succeed 
outright since neighboring states such as Pakistan and Iran will 
continue to advance their own respective interests in Afghanistan 
and Iraq. The United States would find itself striving to counter 
various forces pressing for the fragmentation of the Afghan and 
Iraqi states. Although the United States is playing a leading role 
by working through international channels, such efforts may 
ultimately not amount to much if the local actors on the ground 
wish to keep on fighting.(20) 

Thereafter, Trump ultimately would need in the future to 
concentrate his efforts on orchestrating economic recoveries 
and providing social services within these countries as hostile 
forces are eradicated, for no new state can come to acquire 
legitimacy if ordinary people under its rule sparsely trust one 
another and remain hopelessly unable to earn a decent living. 
Economic development, social reconciliation, and the revival 
of ordinary life would thus need to follow closely behind the 
cessation of major combat operations. Lastly, it would likely be 
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necessary for the United States and/or other member states of the 
international community to maintain an indefinite yet nominal 
military presence within some (or possibly all) of these countries 
so as to provide new states with the opportunity to consolidate 
as inexperienced leaders learn how to properly enforce their 
rule and cultivate genuine legitimacy. Of course, however, this 
blueprint for rebuilding failed states is quite vague.

Conclusion 
Trump has proclaimed that the United States currently finds 

itself at a crossroads. If America decides to cut its losses and 
adopt the position that rebuilding failed states is too costly, 
then the United States and the free world should brace for the 
likely rise of radical-inspired states. Since such an outcome is 
perceived by many within the corridors of power in Washington 
as an unacceptable risk, America's war against radical Islam 
continues today. Assuming the United States wishes to keep 
on fighting the Global War on Terror by striving to neutralize 
terrorist organizations and quell insurgencies across the greater 
Middle East, Trump needs to re-evaluate whether the current 
tactics being employed at its discretion to further its respective 
counterterrorism and counterinsurgency strategies are beneficial 
to U.S.A. interests in the long run. In addition and on the long 
run, Trump could not consider placing some time, spatial, and 
resource limitations upon U.S.A. involvement in the Global War 
on Terror, for continuing along the current course of waging 
multiple wars arguably amounts to an unwise and tiring foreign 
policy doctrine with potentially horrible consequences. Finally, 
Trump needs to define clearly what constitutes an American 
victory in the Global War on Terror, and create a set of reliable 
criteria to approximate America's progress to date. As a result of 
this unfortunate state of affairs, avoiding defeat in these protracted 
conflicts would therefore necessitate that Washington keep 
waging an uphill struggle for better strategies into the foreseeable 
future. A rise in military budget called for by Trump with a lack 
of proper strategy is midriff option.
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Introduction 
Pour la quatrième année consécutive, le 

président russe, Vladimir Poutine a été désigné 
par le magazine américain Forbes en 2016 comme 
l'homme le plus puissant du monde.Effectivement, de 
la mère patrie à la Syrie aux élections présidentielles 
américaines, Poutine continue à obtenir ce qu'il 
veut(1). Depuis son arrivé au pouvoir, le président 
russe défend avec ferveur les intérêts stratégiques 
Russe (l’intervention en Syrie, l’opposition de 
l’élargissement de l’OTAN, les interventions 
en Géorgie et en Ukraine etc.). En s’opposant à 
l’unilatéralisme américain, la Russie du président 
Poutine cherche d’abord à se poser en Etat avec lequel 
il faut compter et une volonté de faire entendre sa 
voix sur la scène internationale. Au niveau interne, 
l’unité et la stabilité de la Fédération apparaissent 
ainsi comme les lignes directrices de la présidence 
Poutine, après les bouleversements des années 1990.

1- http://www.forbes.com/profile/vladimir-putin/.
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La Russie commençait à capter l’attention de la société 
internationale après ses interventions en Géorgie, en Ukraine et 
surtout en Syrie ce qui a permis au pays de revenir sur le devant 
de la scène internationale. Le président Poutine avait écrit, «La 
Russie n'est respectée et prise au sérieux que lorsqu'elle est forte 
et qu’elle se tient fermement campée sur ses positions. La Russie 
a pratiquement toujours eu le privilège de pouvoir mener une 
politique étrangère indépendante. Et ce sera le cas également 
à l'avenir. Qui plus est, je suis convaincu qu'il n'est possible 
d'assurer la sécurité dans le monde qu'avec la Russie, et non pas 
en s'efforçant de l'évincer, d'affaiblir ses positions géopolitiques 
et sa capacité de se défendre»(2).

La stratégie du président Poutine semble s’inscrire dans une 
conception réaliste des relations internationales basées sur les 
rapports de force, qui consiste pour un grand pays à défendre ses 
intérêts qui peuvent parfois correspondre à ceux de bien d’autres. 
Aujourd’hui, son intervention en Syrie, rentre dans le cadre de la 
défense de ses intérêts géopolitiques. Pour la Russie, il s’agit, en 
effet, de démanteler l’État islamique qui présente une menace 
directe car Daech recrute des caucasiens qui peuvent rentrer 
en Russie, perpétrer des actes terroristes et donc déstabiliser le 
pays. La Russie, également à travers son intervention en Syrie, 
entend défendre ses «acquis» géostratégiques au Moyen Orient. 
Le port deTartous qui est à mi-chemin des passages maritimes 
turcs (le Bosphore et le Dardanelles) et du canal de Suez est la 
seule position d’appui de la flotte russe dans la méditerranée.
Donc soutenir le régime du président Bashar el Assad devient 
justifiable car il participe à la lutte contre les djihadistes islamistes 
et il préserve les intérêts russes dans la région.

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Poutine et surtout 
depuis 2008, la Russie est de nouveau présente en force sur 
l’échiquier international et intervient fermement dans plusieurs 

2- Vladimir Poutine, la Russie et l’évolution du monde, https://fr.sputniknews.com/opinion/20120227193517992/.
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conflits de la Géorgie à la Syrie en passant par l’Ukraine. Les 
questions qu’on peut se poser aujourd’hui : La Russie possède-
t-elle les moyens pour mener une politique hégémonique? 
Peut-on parler d'acteur incontournable ?Pourrait-elle jouer le 
rôle de leader dans un futur proche et donc, serait-elle capable 
de rassembler les volontés et les énergies ?

Cette étude répondra à ces questions qui touchent de près le 
rôle future de la Russie et par ricochet la stabilité internationale 
et de faire une étude équilibrée de la gouvernance du président 
Poutine qui mène une politique étrangère de plus en plus résolue 
sur la scène internationale. 

I- La Russie de Poutine : vers une mutation dans 
la politique étrangère. 

Depuis son arrivée au pouvoir, le président Poutine poursuivait 
deux objectifs majeurs: garantir le développement économique de 
la Russie pour mieux défendre son indépendance, et encourager 
les échanges diplomatiques pour revenir sur le devant de la scène 
internationale et peser sur les enjeux internationaux. La politique 
étrangère russe tend ainsi prioritairement à l’affirmation de la 
Russie sur la scène régionale et internationale, la défense de ses 
intérêts nationaux et la défense des populations russophones. Le 
président Poutine a également mené «une habile diplomatie, où 
intérêts économiques rejoignent enjeux de sécurité, et emprunte 
la voie du dialogue multilatéral pour faire entendre son pays. 
Enfin, la lutte contre le terrorisme international se surajoute à 
l'«économisation» de la politique étrangère russe et facilite encore 
l'intégration du pays dans une sorte de globalisation militarisée»(3). 

Le président Poutine avait une profonde volonté de rendre 
à la Russie sa place de grande puissance et de renouer avec sa 

3- Thomas Gomart. Vladimir Poutine ou les avatars de la politique étrangère russe. In: Politique étrangère 
N°3-4 - 2003 - 68e année pp. 789-802, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-
342X_2003_num_68_3_1255 POLITIQUE ETRANGERE 3-4/2003.
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vocation mondiale, créer une nouvelle image du pays tout en 
renforçant l’influence russe dans les ex-républiques soviétiques.
Effectivement, en dépit de sa faiblesse structurelle, la Russie 
apparait plus influente aujourd’hui qu'en 2001. La politique 
russe a gagné en crédibilité et connaît désormais une très forte 
personnalisation. Le président russe a en effet choisi des enjeux 
et des modes d'intervention, qui lui permettent d'être au cœur 
des évènements et donc, de donner un vrai rôle à son pays à jouer 
sur la scène internationale. Durant ces cinq dernières années, le 
président Poutine est resté l’homme clé de la crise ukrainienne 
et la guerre syrienne, «celui sur lequel pèse le destin du conflit, 
son éventuel pourrissement, sa dégradation ou sa résolution»(4).

Le président russe martèle toujours que Moscou adopte 
systématiquement une posture très légaliste dans ses interventions 
et défende un certain nombre de principes: multipolarité et 
respect du droit international, affirmation du rôle central des 
Nations Unies, principe de non-ingérence alors que dans 
certaines interventions il viole carrément le droit international 
comme dans le cas de l’annexion de la Crimée. 

1. Une doctrine en constante évolution
La doctrine officielle de la politique étrangère de la Russie, 

dévoilée par le président Poutine en février 2007 à Munich et par 
le président Medvedev le 4 juin 2008 à Berlin, puis le 8 octobre 
2008 à Evian stipule en effet: «L'objectif principal de la politique 
extérieure russe dans la direction Européenne est la création 
d'un système régional de sécurité collective et de coopération, 
véritablement ouvert et démocratique, qui assure l'unité de la 
relation euro-atlantique, de Vancouver à Vladivostock»(5).

4- Florent Parmentier, pourquoi la psychologie de ces 5 personnalités va déterminer ce que sera2015, http://
www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-psychologie-ces-5-personnalites-va-determiner-que-sera-2015-
florent-parmentier-patrick-chamorel-ardavan-amir-aslani-1984699.html#f2RZTCM3VuE3MXZx.99 

5- IrnerioSeminatore Le triangle stratégique Russie-Chine-Etats Unis et la conjoncture internationale actuelle, 
une approche théorique 8/7/2016 http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2016/juillet/le-triangle-strategique-
russie-chine-etats-unis-et-la-conjoncture.
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La nouvelle «doctrine russe de défense», dénombre une série 
de menaces pour la sécurité nationale comme, l'élargissement 
ultérieur de l'OTAN, le projet de nouveau bouclier anti-missiles 
américain et le radicalisme islamique.

Une nouvelle doctrine politique, apparait suite à la crise 
ukrainienne et l'annexion de la Crimée, conçue autour des 
inquiétudes d'isolement et d'encerclement de l’espace russe 
par l’OTAN, la déstabilisation des pays qui tournaient dans le 
giron russe, les menaces du radicalisme ethnique et religieux 
et de la peur de la prolifération nucléaire. Elle a été détaillée 
par le président Poutine dans son discours à la Douma le 18 
mars 2014.Les éléments de cette doctrine peuvent être ainsi 
résumés(6):

• Redonner à la Russie un rôle de premier plan sur la scène 
internationale, en stabilisant ses frontières et tout l'espace ex-
soviétique. 

• Réagir à la politique de «Roll back», mise en place depuis 
la dissolution du «Pacte de Varsovie» et rejeter les tentatives de 
l'élargissement de l'UE et de l'OTAN dans l'espace historique 
de l'influence séculaire de la Russie.

• Rétablir la politique d'influence et d'intégration avec les pays 
frères de l'Union Eurasiatique, conformément aux principes de 
la Realpolitik.

• Réadapter les règles du droit international aux équilibres 
globaux de puissance dans un monde instable, où le nombre et 
l'intensité des conflits sont destinés à augmenter.

• Se préparer à une nouvelle «Guerre Froide» et à des 
confrontations plus dures avec l'Occident.

• Arrêter de considérer la Russie comme une partie de la 
«civilisation européenne».

6- Idem.
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Une nouvelle doctrine militaire est mise en place le 26 décembre 
2014 par le président Poutine. Cette nouvelle doctrine qui a un 
caractère défensif, dresse une liste de menaces extérieures et des 
dangers militaires et politiques de la situation internationale.

En fait, cette doctrine est «une réponse stratégique aux deux 
menaces majeures du moment, dont l'une désormais codifiée 
; les systèmes stratégiques conventionnels d'armes de hautes 
précision et l'autre, de «frappe globale», intégrée à la stratégie 
américaine de défense. Cette dernière est présentée comme un 
concept innovant et une menace de type nouveau.(7)» 

Par ailleurs, la Russie, à partir de 2010 réoriente ses intérêts vers 
l’Asie Centrale et la Chine, intervient dans les pays limitrophes 
(Géorgie et Ukraine) afin de protéger ses intérêts dans ces pays 
et redéfinie ses enjeux politiques et stratégiques au Proche et 
Moyen Orient, au Caucase, en Méditerranée et dans le Golfe.

Au niveau strictement militaire, la Russie s’adapte aux conflits 
«hybrides»(8) et à l’utilisation intensive de la cyberguerre(9).

2. Un tournant stratégique dans la politique extérieure 
russe.

Les guerres que la Russie a menées en Géorgie, en Ukraine 
et en Syrie marquent un tournant stratégique dans la politique 
étrangère russe et comportent des changements lourds pour les 
années à venir. Tout à bord, il s’agit des guerres non dissimulées, 
elles sont clairement conduites par une grande puissance, suivant 

7- IrnerioSeminatore Le triangle stratégique Russie-Chine-Etats Unis et la conjoncture internationale actuelle, 
une approche théorique op.cit.

8- Il n'existe pas de définition acceptée par tous, ce qui mène au débat de l'utilité du terme. Certains disent que 
le terme est trop abstrait et que la définition à laquelle on doit se référer est celle de guerre irrégulière (en) 
pour contrer une force supérieure utilisant une guerre conventionnelle. L'abstraction du terme signifie qu'il 
est souvent utilisé comme un terme fourre-tout pour toutes les menaces non-linéaires. La guerre hybride est 
une guerre ayant les aspects suivants:Unadversaire non-standard, complexe et fluide. Un adversaire hybride 
utilise une combinaison de méthodes conventionnelles et non conventionnelles. Il est flexible et s'adapte 
rapidement. Il utilise des systèmes d'armes avancés et d'autres technologies de rupture. Enfin un adversaire 
hybride utilise des outils de communication de masse pour sa propagande. La guerre hybride a lieu sur trois 
champs de batailles distincts: le champ de bataille conventionnel, la population indigène de la zone de conflit 
et la communauté internationale.

9- La cyberguerre, guerre cybernétique (en anglais : cyberwarfare) ou guerre de la toile consiste en l'utilisation 
d'ordinateurs et de l'Internet pour mener une guerre dans le cyberespace.
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ses plans de guerre, avec un but principal de domination d'une 
zone(10). Avec la guerre contre l’Ukraine on assiste en Europe 
pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale, à 
l’occupation et à l’annexion par un grand pays, une partie d'un 
autre Etat. Le président «Poutine se sent libre de faire ce qu'il 
veut, sans même devoir en produire une justification biaisée. 
La guerre ouverte est de retour(11)». En deuxième lieu, ces 
guerres qui sont conduites par la Russie ne rencontrent pas une 
très grande opposition et tout particulièrement des États Unis, 
seule puissance capable militairement et diplomatiquement de 
s’y opposer. La Russie du président Poutine qui a pu imposer 
durant ces guerres ses choix, est prête à utiliser les armes pour 
modifier par la force les frontières, même au cœur de l’Europe 
et apparaitre de nouveau comme une grande puissance qui peut 
agir sur la scène internationale sans trop se soucier des réactions 
des autres pays. Enfin, ces guerres mettent à mal l’organisation 
des Nations Unies. Car nous constatons que les puissances 
qui sont garantes en principe de la stabilité mondiale et qui 
adoptaient une certaine autolimitation dans leurs utilisations de 
la force peuvent tout se permettre, car ni la crainte du plus fort, 
ni celle d'une perte de réputation n'importent plus pour elles.

a- Le flottement dans les relations Russo-américaines 
Les relations entre la Russie et les États-Unis n’en finissent 

pas de se dégrader (avant l’avènement du président Trump) 
et l’illusion d’une «nouvelle entente» russo-américaine n’aura 
donc pas duré. Le reset russo-américain(12) aujourd’hui, est 
manifestement mis à mal et ceci malgré la collaboration russo-

10- Nicolas Tanzer, La guerre russe en Syrie change l'ordre du monde et le visage du XXIe siècle, L'intervention 
de la Russie signe l'acte de décès de l'équilibre des puissances et, quasiment, de l'ONU. Le XXIe siècle entre-t-
il dans l'ère de tous les dangers? 20/12/2016 , http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-tenzer/vladimir-poutine-
guerre-russe-syrie-change-ordre-du-monde-XXI-e-siecle/.

11- Nicolas Tanzer, La guerre russe en Syrie change l'ordre du monde et le visage du XXIe siècle, L'intervention 
de la Russie signe l'acte de décès de l'équilibre des puissances et, quasiment, de l'ONU. Le XXIe siècle entre-
t-il dans l'ère de tous les dangers?Op.Cit.

12- Relance les relations Americano-russes.
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américaine sur plusieurs dossiers internationaux d’intérêt 
commun. Les Russes et les Américains ont travaillé ensemble 
sur la non-prolifération des armes de destructions massives, 
la lutte contre le terrorisme et l’Afghanistan. Mais la défiance 
s’installe dans les relations avec l’Occident qui continue à 
mener une politique d’encerclement de la Russie alors que le 
président Poutine estime que la Russie est excédée de ne pas 
être vue comme un partenaire égal par l’Occident. Lors de son 
discours à la cérémonie de signature de l’accord avec la Crimée 
et Sébastopol le président russe y a exposé les bases de la nouvelle 
politique étrangère de la Russie et a résumé les vingt-cinq ans 
qui ont suivi la Guerre froide, il déclara «On nous a menti à 
plusieurs reprises, on a pris des décisions dans notre dos, on 
nous a placés devant des faits accomplis. Cela s’est produit avec 
l’expansion de L’OTAN vers l’Est, avec le déploiement des 
systèmes de défense antimissile, avec le retardement permanent 
des négociations sur les visas, avec les promesses de concurrence 
honnête et d’accès libre aux marchés mondiaux»(13). Même le 
président Poutine fait comprendre que la Russie se comportera 
dans l’avenir comme les États-Unis: «Pour une raison que 
j’ignore, ce qui est permis aux Albanais du Kosovo est interdit 
aux Russes, aux Ukrainiens et aux Tatars de Crimée en 
Crimée»(14). Toutefois, le président Poutine explique en même 
temps que cette nouvelle conception de la politique étrangère 
ne doit pas nécessairement être conflictuelle et il n’a pas la visée 
de transformer la Russie en un axe d’antiaméricanisme et une 
source d’instabilité dans le monde et donc, la Russie continue 
de chercher un dialogue d’égal à égal avec les États-Unis afin 
de résoudre conjointement les grandes crises internationales 
(nucléaire iranien, la guerre syrienne, la crise ukrainienne. 

13- GevergMirzayan La Russie lance sa nouvelle politique extérieure, 27 mars 2014 http://fr.rbth.com/
international/2014/03/27/la_russie_lance_sa_nouvelle_politique_exterieure_28453.

14- Idem..
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En fait, le président Poutine sait parfaitement qu’une 
détérioration grave des relations russo-américaines ou russo-
européennes ne sera profitable pour aucune des parties.

b- L’étranger proche:une des priorités de la politique 
extérieure russe 

Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie 
a fait de la consolidation de ses relations avec son «étranger 
proche», terme utilisé en Russie pour désigner les pays issus de 
l'ex-URSS, la première priorité de sa politique étrangère.

Très alerte aux changements politiques des pays de l’ex-Union 
soviétique, encore perçus aujourd’hui comme son arrière cours, 
Moscou analyse les changements intervenus (révolutions de 
couleur, Maïdan) comme des facteurs de déstabilisations pour 
la région, soutenue par les Etats-Unis, et une atteinte éventuelle 
à ses intérêts. Les interventions militaires pour défendre les 
minorités russophones en Ukraine et en Géorgie rentrent dans la 
stratégie russe de qui n’exclue le recours à la force pour défendre 
ses intérêts vitaux dans la région.

Même la mise en place par l’Union européenne du Partenariat 
avec les pays de l’Est a été interprétée par Moscou comme une 
incursion occidentale dans sa zone d’influence. La Russie a essayé 
par tous les moyens d’empêcher la signature de ces partenariats 
en exerçant divers pressions sur les pays pour contrecarrer ces 
rapprochements et bloquer les accords(15). 

Dans le Sud Caucase et en Asie centrale, Moscou, fixe trois 
priorités: l’énergie avec une volonté de maintenir une main mise 
sur les voies d’écoulement des hydrocarbures; la coopération 
économique et les questions sécuritaires. La diplomatie russe 
vis-à-vis des pays de la CEI s’appuie également sur les initiatives 

15-  Embargo sur les vins moldaves et le chocolat ukrainien, annonces d’une augmentation des prix de l’énergie, 
menaces sur les travailleurs émigrés). A la suite de la signature de l’accord d’association entre l’Union 
européenne et la Moldavie, le 27 juin 2014, d’autres restrictions aux exportations moldaves ont été mises 
en place par la Russie (sur certaines viandes et fruits depuis juillet 2014, imposition d’un tarif douanier sur 
dix-neuf produits moldaves depuis le 31 août 2014, embargo sur la viande et les produits carnés depuis le 27 
octobre 2014).
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régionales lancées sous son égide depuis l’effondrement 
de l’URSS: Organisation du Traité de Sécurité collective 
(dont Moscou voudrait faire une authentique alliance 
politico-militaire), Organisation de coopération de Shanghai 
(conjointement avec la Chine) et surtout l’Union douanière 
Russie-Biélorussie-Kazakhstan devenue l’Union économique 
eurasiatique (UEE) au 1er janvier 2015, projet phare de la 
diplomatie du président V. Poutine pour les années à venir. 

Mais reste que les relations de la Russie avec les pays de la 
Communauté des Etats indépendants (CEI)(16) sont complexes. 
Le CEI ne forme pas un ensemble homogène et la CEI elle-
même constitue un cadre très mou, «à géométrie variable» selon 
que l'on traite de sécurité ou d'économie. Par exemple, les trois 
pays baltes ont dès l’effondrement de l’Union soviétique rompu 
les liens avec Moscou, et se tournent vers l'Union européenne et 
l'OTAN.

En matière de sécurité, le traité de Tachkent de sécurité 
collective, regroupe sept pays sur les douze qui forment le 
CEI(17). Egalement la Communauté économique eurasiatique ne 
comporte que 6 des 12 Etats de la CEI(18). Cette communauté est 
en fait une union douanière destinée à consolider les échanges 
entre les pays membres. «La CEI est donc une organisation peu 
structurée, peu contraignante, à géométrie variable. En revanche, 
à travers les réunions périodiques et les sommets de chefs d'Etat, 
elle offre un cadre au règlement de certaines questions bilatérales 
tout en permettant à la Russie de faire valoir ses priorités»(19).

16- La Communauté des Etats indépendants (CEI), créée en 1991 sur les décombres de l'Union soviétique, 
regroupe toutes les anciennes républiques soviétiques, à l'exception des trois pays baltes.La CEI compte 
aujourd'hui 12 pays répartis, outre la Russie, en trois sous-ensembles : les pays «occidentaux» que sont la 
Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie, les trois pays du Caucase - Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie - et les cinq 
Etats d'Asie centrale : Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizstan. La CEI forme un 
ensemble d'environ 280 millions d'habitants, dont un peu plus de la moitié dans la Fédération de Russie. 16 
millions de Russes résideraient dans les 11 autres pays membres de la CEI..

17- Les sept pays de la CEI sont : la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan, l'Arménie, la Biélorussie 
et la Serbie qui est un Etat observateur hors CEI..

18- la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan.
19-  https://www.senat.fr/rap/r07-416/r07-41611.html.
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c- Un comeback de la Russie au Moyen-Orient en Asie et 
en Afrique

 Le Moyen-Orient est un important partenaire pour la Russie 
sur le plan économique. C’est un excellent marché pour les 
armes Russes et qui peut devenir un partenaire dans le domaine 
de l'énergie et celui des hautes technologies industrielles. Ainsi la 
Russie a un grand intérêt à conforter ses positions de médiateur 
politique et un régulateur des conflits.

Face aux troubles que connaît le Moyen Orient depuis le 
déclenchement du printemps arabe en décembre 2010, la 
Russie, qui craint d’une montée du djihadisme islamique et de 
ses impacts sur sa propre sécurité nationale spécialement dans 
le Nord-Caucase(20), a multiplié les appels à la vigilance dans le 
traitement des évènements pour éviter les erreurs commises par 
les occidentaux lors de leurs dernières interventions au Moyen-
Orient (Afghanistan, Irak). Concernant la Syrie, la Russie garde 
depuis le début de la crise en 2011 une position ferme. Au Conseil 
de sécurité des Nations unies, Moscou a mis son veto cinq fois 
pour stopper les projets de résolution contre le régime syrien. 
Elle a également cherché à mettre en place avec les États-Unis 
les modalités d’un règlement de la crise qui lui soit favorable 
tout en s’imposant comme un acteur incontournable du dossier.

Après des conférences de Moscou I et II, et les tentatives vaines 
de négociations à Genève en 2012, 2014 et 2016 la Russie a repris 
l’initiative sur le plan politique après l’intensification de son 
action militaire et notamment après l’intervention de l’armée 
russe surtout avec des frappes aériennes massives. Les troupes 
syriennes appuyées par ses alliées ont repris fin 2016 le contrôle 
total d’Alep, la deuxième ville du pays, forçant les rebelles à 
accepter en premier temps un cessez-le-feu négocié par la Russie 
et en deuxième temps , transformer ce succès militaire, qui reste 
fragile, en une victoire diplomatique en mettant en place une 

20-  Un nombre croissant de combattants tchétchènes ont rejoint le théâtre syro-irakien.
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conférence à l’Astana la capitale de Kazakhstan qui regroupe 
le régime de Damas et l’opposition que le ministre des affaires 
estrangères russe Sergueï Lavrov, appelle désormais «les groupes 
armés» ou «l’opposition armée». La conférence s’est tenue le 23 
janvier 2017, Organisée par la Turquie, la Russie et l'Iran, qui plus 
est au Kazakhstan, et avec les puissances occidentales réduites à 
un rôle de figurantes. Les négociations se sont achevées avec la 
mise en place d'un mécanisme de surveillance du cessez le feu 
conclu fin décembre. La Russie aujourd’hui, a intérêt de trouver 
une solution pour pérenniser sa situation sur le terrain. Moscou 
doit donc chercher une manière pour obliger les différentes 
factions d’une part à respecter l’accord conclu, et d’autre part 
trouver une solution rapide avant que le conflit ne lui coûte. 
«Jusque-là, la position de la Russie était relativement aisée, 
dans la mesure où elle a pu intervenir massivement en Syrie 
sur un temps très court, mais sans que cela lui coûte en terme 
humain notamment. En cela, cette guerre lui a été totalement 
bénéfique»(21).

La Russie de Poutine cherche également à développer ses 
relations avec les pays d’Asie, spécialement la chine, le Japon et 
l’Inde afin de profiter du potentiel économique de cette région.

Depuis la normalisation des relations entre la Russie et la 
Chine, plusieurs traités ont été ratifiés entre ces deux pays(22). 
Ils ont permis de mettre en place les conditions adaptées pour 
une coopération au niveau bilatéral, mais également et surtout 
pour mettre en place une position commune dans les relations 
internationales sur des questions d’intérêts communs. La 
Russie et la Chine sont surement décidées à travailler ensemble 

21- Mathieu Rey, Syrie: quel bilan tirer des négociations d'Astana ? http://info.arte.tv/fr/syrie-quel-bilan-tirer-
des-negociations-dastana.

22-  En 1994, ces deux pays signent «le partenariat constructif» qui vise à instaurer des relations de bon voisinage, 
développer une coopération pacifique, et revendiquer un statut commun de non alignés. En 1996, ils 
s’accordent sur la mise en place d’un «partenariat stratégique pour le 21° siècle» : les présidents Boris Eltsine et 
Jiang Zemin veulent aller plus loin dans leur rapprochement. Ils partagent une vision commune sur des sujets 
tels que le contrôle des armements, le rôle de l’ONU, qui doit selon eux rester l’institution unique pour la 
gestion des relations internationales.
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pour lutter contre toute forme de domination, en particulier 
américaine. Depuis 2010, la Chine constitue le principal 
partenaire commercial de la Russie. En mai 2014, pendant la 
crise ukrainienne, la Russie et la Chine ont signé un important 
contrat gazier de 400 milliards de dollars(23). Par ailleurs, la 
Chine reste le premier fournisseur des produits manufacturés 
de la Russie. Sur le plan militaire, la Chine continue d’être l’un 
des plus grands clients de la Russie avec des achats totalisant 23 
milliards de dollars entre 2000 et 2013(24). L’achat du système 
de défense anti-aérienne S-400, faisant de la Chine le premier 
pays au monde à être autorisé à l’acheter, reflète une confiance 
unique entre les deux pays. Egalement sur le plan purement 
militaire, la Russie et la Chine ont organisé en 2015 les exercices 
navals les plus importants de l’histoire intitulés «Mer conjointe 
2015». Le but mis en avant était de préparer les deux alliés à 
une variété de menaces et de développer une riposte militaire 
commune entre voisin contre toutes menaces, y compris le 
terrorisme global.

Également, La chine et la Russie coopèrent dans la lutte 
contre le Djihadisme islamique et les régionalismes séparatistes 
en s’appuyant notamment sur l’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS).

Avec l’Inde, la Russie continue à développer et élargir ses 
relations économiques, surtout dans le secteur militaire, du 
pétrole et du gaz. Moscou, également soutient l’Inde dans sa 
lutte contre le terrorisme et les deux pays ont adopté en 2016, 

23-  J. Sébastien Barriault, Relations sino-russes: un «partenariat de convenance» qui tient la route, 30/05/2016, 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/472061/relations-sino-russes-un-
partenariat-de-convenance-qui-tient-la-route.

24- L’OSC, est une organisation intergouvernementale régionale asiatique qui regroupe la Russie, la Chine, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Elle a été créée à Shanghai les 14 et 15 juin 2001 
par les présidents de ces six pays. Le 10 juillet 2015, l'OCS décide d'admettre l'Inde et le Pakistan comme 
membres à part entière. Le 24 juin 2016 officialise le rapprochement de l'Inde et du Pakistan en tant qu'états 
membres. ses buts revendiqués sont :Renforcer la confiance mutuelle et des relations de bon voisinage entre 
les États membres ;Faciliter la coopération entre ces États dans les domaines politiques, économiques et 
commerciaux, scientifiques et techniques, culturels et éducatifs, ainsi que dans les domaines de l’énergie, 
des transports, du tourisme et de l’environnement ;Sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité régionales; 
Œuvrer à la création d’un nouvel ordre politique et économique international, plus juste et démocratique.
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une déclaration commune au sujet de la paix et de la stabilité 
mondiale.

Le reprise d’intérêt pour l’Afrique avait comme vocation 
à démontrer la dimension mondiale de la puissance russe, 
Moscou voulait afficher sa capacité à projeter de l’influence dans 
«l’étranger lointain», bien au-delà de son seul «étranger proche». 
Au plan économique, les entreprises russes recherchent quant 
à elles à développer leurs investissements dans les secteurs des 
matières premières et augmenter leurs ventes des armes et à 
tirer profit de la croissance de certains grands pays régionaux 
(Afrique du Sud, Nigéria). Pour ce faire, la diplomatie russe 
offre à l’Afrique subsaharienne un contrat de coopération sans 
affect ni ingérence(25). Par ailleurs, la volonté russe de jouer un 
rôle plus affairé dans le maintien de la paix et de la sécurité, 
en particulier en Afrique, s’est traduite par certaines initiatives 
concrètes avec une contribution à la mission EUFOR(26) au 
Tchad, participation à la lutte contre la piraterie en Somalie 
et un soutien politique à l’action de la France au Mali et en 
République centrafricaine(27).

II- La Russie est-elle redevenue une grande 
puissance ? 

Ces dernières années, la Russie a montré sûrement qu'elle est 
redevenue un acteur politique central sur la scène internationale. 
Il suffit de regarder ce qui se passe en Syrie, ce qui s’est passé 
en Géorgie et en Ukraine pour le comprendre. Mais la question 

25- Jean Robert Jouanny, Le retour russe en Afrique subsaharienne: enjeux, vecteurs et perspectives, note 
d’analyse n 9, septembre 2015, http://terangaweb.com/le-retour-russe-en-afrique-subsaharienne-enjeux-
vecteurs-et-perspectives/

26- L'objectif principal de cette force européenne(avec la participation de la Russie ) est la sécurisation des camps 
de réfugiés au Tchad et en RCE et de la frontière entre la province soudanaise du Darfour et le Tchad et la 
RCA. L'Eufor doit par ailleurs assurer la protection du personnel et de l'infrastructure de l'ONU, notamment 
de la MINURCAT mais aussi de ses agences (HCR, PAM, OMS, PNUD), des ONG opérant dans les camps 
de réfugiés et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans les deux pays et à destination du Darfour.

27- Présentation de la Russie , 2016 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/presentation-de-la-
russie/
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qui se pose aujourd’hui si la Russie est redevenue une grande 
puissance et si vraiment elle a les moyens de sa politique .

1- L’économie russe : Une économie de rente 
L’économie de la Russie, en dépit de plusieurs tentatives 

de réforme, demeure dépendante de ses ventes de matières 
premières. Le pays constitue, avec 143,7 millions d’habitants 
(selon les chiffres officiels russes), le 9eme marché national au 
monde. Selon le FMI, elle représente selon les parités de pouvoir 
d’achat moins de 3% de l’économie mondiale.

 L’économie russe se caractérise par l’importance des ressources 
en hydrocarbures (deuxième producteur mondial de gaz et de 
pétrole en 2013) et des richesses minières et naturelles du pays 
(charbon, or, nickel, cobalt, diamants, bois…)(28). L’exportation 
de ces ressources naturelles représente plus des deux tiers des 
exportations russes. La métallurgie, l’armement, le nucléaire et 
le spatial sont également des spécialisations industrielles russes. 

La dépendance de l’économie russe aux exportations de produits 
pétroliers et gaziers est avérée. En 2012, celles-ci représentaient : 
16% du PIB, 52% des recettes du budget fédéral, 70% de la valeur 
des exportations. Le secteur de l’armement est dynamique: la 
Russie est le deuxième exportateur d’armes au monde en 2015, 
derrière les États-Unis(29).

Sachant que la Russie ait connu entre 2000 et 2008 
une croissance moyenne de 7% par an, le pays connait un 
ralentissement avec la chute des cours pétroliers et les inquiétudes 
géopolitiques générées par l’intervention russe en Ukraine et 
les sanctions du monde occidental vis-à-vis de la Russie qui 
se sont traduites par un grand recul des investissements, une 

28- Cyrille Bret, et, Michaël Begorre –Bret, La Russie a-t-elle les moyens économiques de ses ambitions 
géopolitiques ? 2 janvier 2016 http://www.diploweb.com/La-Russie-a-t-elle-les-moyens économiques de ses 
ambitions géopolitiques/

29- Cyrille Bret et Michaël Begorre –Bret , La Russie a-t-elle les moyens économiques de ses ambitions 
géopolitiques ? 2 janvier 2016 http://www.diploweb.com/La-Russie-a-t-elle-les-moyens économiques de ses 
ambitions géopolitiques/
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fuite massive des capitaux, une augmentation de l’inflation de 
7.07 en 2016(30) et une dépréciation du rouble de plus de 60% 
depuis 2014(31). L’économie russe qui est en récession depuis 
plusieurs années n’a toujours pas connu de croissance en 2016. 
La corruption est massive(32). Les salaires baissent et les inégalités 
n’arrêtent pas d’augmenter entre la plus grande masse de la 
population et les privilégiés du système. L’industrie russe manque 
à la fois de capacité d’innovation et de capital spécialement après 
les sanctions imposées par l’Union européenne et les États Unis.

Les autorités russes admettent par ailleurs que, sans les 
réformes de libéralisation et de diversification, la Russie 
n’arrivera pas à renouer avec des taux de croissance nécessaires 
pour garantir sa modernisation, les dépenses sociales ou bien 
le financement de son armée engagée actuellement en Syrie et 
appelée à renforcer sa présence face à l'Otan. Malgré que ces 
dernières années, les priorités économiques des autorités russes 
ont été la diversification du tissu économique, l’accroissement 
de l’investissement, la restructuration de l’industrie lourde et 
le renforcement de l’attractivité du pays, elles n’ont pas réussi 
de moderniser l’économie et le seul espoir reste, que les cours 
du pétrole remontent rapidement et fortement ce qui est peu 
vraisemblable surtout en cas de récession(33). "Nous prévoyons 
que lors des trois prochaines années, les conditions extérieures 
resteront, malheureusement, compliquées pour notre économie, 
comme les conditions intérieures", a prévenu la présidente de la 
banque centrale, Elvira Nabioullina, devant des parlementaires, 
jugeant les signes actuels de reprise "hétérogènes et instables".(34) 

30- Inflation de la Russie en 2016, http://fr.inflation.eu/taux-de-inflation/russie/inflation-historique/ipc-inflation-
russie-2016.aspx

31-  Miriam Palisson, Russie : chute du rouble et conséquences, http://geopolis.francetvinfo.fr/russie-chute-du-
rouble-et-consequences-93681

32-  L'équivalent de la moitié du produit intérieur brut russe va dans les poches de fonctionnaires corrompus, 
affirme l'Association des avocats pour les droits de l'homme.16-08-2010 h ttp://www.lemonde.fr/europe/
article/2010/08/16/la-corruption-en-russie-equivaut-a-la-moitie-du-pib-du-pays-selon-un-rapport-
independant_1399552_3214.html

33- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/presentation-de-la-russie/
34- La Russie attend toujours la reprise économique, 14-11-2016, http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2016/11/14/97002-20161114FILWWW00228-la-russie-attend-toujours-la-reprise-economique.php
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Si la Russie est très satisfaite de la victoire de Donald Trump, 
«les conséquences économiques de ces scrutins pourraient être 
désastreuses pour la Russie du Président Vladimir Poutine(35)». Si 
le président Donald Trump exécute son programme économique 
protectionniste, il entrainera sans doute une récession mondiale 
et l’économie russe déjà affaiblie va beaucoup endurer. C’est en 
tout cas ce que pense le Prix Nobel d’économie Paul Krugman(36).

2- La population russe : des pertes irrémédiables !
Le problème majeur c’est que la population russe vieillit. 

Effectivement c’est un problème qui touche de nombreux pays 
surtout industrialisés. Toutefois, la Russie a ceci de particulier 
qu’elle connaît un «vieillissement par le bas», dû à une faible 
natalité, tandis que les pays développés connaissent un 
«vieillissement par le haut», dû à l’augmentation de l’espérance de 
vie. L’espérance de vie est beaucoup moins élevée en Russie que 
dans les pays développés, en particulier chez les hommes (65 ans 
pour la population masculine, contre 70 ans en moyenne en 2015, 
selon l’Organisation Mondiale de la Santé)(37). Cette situation 
est due en partie aux peu de dépenses dans le secteur de la santé, 
à l’alcoolisme, mais aussi, plus profondément, la déception de la 
population russe. La Russie perd des millions de ses habitants 
alors qu’ils sont jeunes et ceci est dû à l’incapacité des autorités 
russes à faire baisser le taux de mortalité prématurée et le pays 
subit, depuis plusieurs décennies un recul démographique. 
Pour la Russie, Il s’agit aujourd’hui «d’un des importants défis 
de la sécurité nationale bien plus important, par exemple, que 
l’afflux d’immigrés en provenance d’Asie centrale qui change la 
composition de la société russe et qui alarme tant les autorités 
politiques et l’opinion publique(38)».

35- Les succès en trompe l’œil de Vladimir Poutine, http://www.slate.fr/story/132977/2016-poutine-succes-
trompe-oeil

36- ArmineSahakyan, How a Trump Economic Miscalculation Could Hammer His Pal Putin’s Economy, http://
www.huffingtonpost.com/armine-sahakyan/how-a-trump-economic-misc_b_13857074.html

37- Anatoli Vichnevski, la Russie comme la France, a raté son explosion demographique,10 octobre 2016, https://
www.lecourrierderussie.com/societe/2016/10/demographique-france-population-russe/

38- Idem
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3-Les limites du soft power russe 
Le «soft power» (ou puissance douce) indique la puissance 

d’influence et de persuasion. Il s’agit de la capacité pour un acteur 
(un Etat, par exemple) d’influencer le comportement d’autres 
acteurs par des moyens structurels, culturels ou idéologiques et 
des ressources telles que l’image, la réputation positive d’un Etat, 
ses capacités de communication ou encore son rayonnement. 
Développée par le professeur américain Joseph Nye, cette idée a 
été reprise par de nombreux dirigeants politiques. 

Depuis une dizaine d’années, la Russie du président Poutine 
pratique le "soft power" qui est devenu un élément essentiel 
de la politique étrangère russe pour faire accepter sa politique 
et pour éviter le développement d’un sentiment anti-russe. Le 
pouvoir russe identifie trois axes de travail. Premièrement, la 
promotion de la culture et le développement de l'enseignement 
russe. Deuxièmement, la contre-propagande pour modifier 
l'image négative de la politique dans la presse étrangère 
(corruption, régime policier, assassinats de journalistes…) en 
utilisant la télévision – contrôlée par l’Etat – et en particulier 
la chaîne d’information RT (connue au départ sous le nom 
de RussiaToday), qui diffuse dans le monde entier en anglais, 
en arabe et en espagnol. Et bientôt en français et en allemand. 
Troisièmement, la mise en place du réseau "Amis de la Russie" 
à travers le monde.

Malgré les efforts déployés par la Russie, ce pays ne décroche que 
la 27e place du classement annuel des 30 Etats les plus influents 
par la puissance douce de l’agence Portland Communications (la 
Russie entre pour la première fois dans ce classement) dominé par 
les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne (la Suisse est en 
8eme position)(39). Cette agence remarque que «la puissance douce 
ne vient pas forcément à l’esprit quand on pense à la Fédération 

39- «Oleg Egorov, Soft power » : la Russie dans le top-30 des pays les plus influents, 16 juin 2016  http://fr.rbth.
com/amp/602923.
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russe», dont les démonstrations de force font plus souvent les 
gros titres(40). Portland Communications classe la Russie à la 
8eme place mondiale en termes «d’implication dans les affaires 
internationales», à la 11eme place en «technologies digitales» et la 
14eme place en «culture».Mais Portland Communication souligne 
les «énormes efforts» déployés par le Kremlin pour améliorer 
l’image du pays, à l’intérieur comme sur la scène internationale. 
Mais reste que l’image de la Russie demeure entachée par des 
affaires comme, la corruption (le récent scandale du dopage 
généralisé), la «législation discriminatoire à l’égard des minorités 
sexuelles» les lois répressives votées concernant le contrôle des 
organisations non gouvernementales (ONG) et l’Internet.

La Russie de 2017 ne possède pas un plan idéologique attrayant. 
Le pays met en avant des idées conservatrices et traditionnalistes 
qui sont en contradiction avec le progrès. Ces idées ne passionnent 
plus les pays voisins et surtout les jeunes avides de modernité et 
de changement(41).

La notoriété de la Russie dans l'ancien "Tiers monde" est 
toujours vue sous le prisme de l'URSS, comme une puissance 
qui fait face au monopole culturel et politique de l'Occident 
et qui s’oppose à la domination américaine (anti impérialiste) 
et occidentale sans pour autant être un modèle à suivre. 
Jusqu’aujourd’hui, la société russe n’est pas un modèle attractif 
et qui projette une image positive vers l’extérieure. Mais reste 

40- Emmanuel Grynszpan,le Soft power russe marque des points, 16 juin 2016, https://www.letemps.ch/
monde/2016/06/16/soft-power-russe-marque-points.

41- En sondant des habitants d’une quarantaine de pays, le Pew Research Center a établi l’existence d’un fort 
sentiment défavorable à la Russie. Ainsi, 51% des sondés se disent défavorable à ce pays, contre 30% d’avis 
positifs. Parmi les populations qui apprécient le plus le géant eurasiatique, on trouve le Vietnam (75% 
favorables), le Ghana (56%) et la Chine (51% favorables), suivis par l’Inde et la Corée du Sud, sans que la 
barre des 50% ne soit franchie chez ces derniers. Parmi les populations qui se défient le plus de la Russie, 
on trouve la Pologne et la Jordanie (80% défavorables pour les deux), suivis par Israël (74% défavorables), le 
Japon (73% défavorables), puis l’Allemagne et la France (70% défavorables).En comparaison, les Etats-Unis 
suscitent une adhésion beaucoup plus importante. 79% d’opinion favorable en Afrique, contre 37% pour la 
Russie. 69% en Europe contre 26% pour la Russie. Le Moyen-Orient est dans une situation un peu à part et 
se montre méfiant vis-à-vis des deux géants : 29% d’opinion favorable envers les Etats-Unis et 25% en faveur 
de la Russie. Olivier Shmitt 7 aout 2015 Pourquoi le monde se méfie de la Russie de Poutine, mais continue 
d'aimer l'Amérique d'Obama, http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-monde-se-mefie-russie-poutine-
mais-continue-aimer-amerique-obama-olivier-schmitt-2271859.html#gvmKcKKWrF0jwxwk.99.
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selon le politologue russe Sergey Karaganov, «la Russie est un 
des rares pays à séduire une énorme quantité de gens à travers 
ses efforts pour conserver son indépendance et sa souveraineté. 
C’est un puissant pôle d’attraction(42)».

Conclusion 
Sans doute, «la Russie fait partie d'un grand monde, aussi bien 

du point de vue de l'économie et de la diffusion de l'information 
que de la culture. Egalement, la Russie a pratiquement toujours 
eu le privilège de pouvoir mener une politique étrangère 
indépendante. Et ce sera le cas également à l'avenir. Qui plus 
est, je suis convaincu qu'il n'est possible d'assurer la sécurité 
dans le monde qu'avec la Russie, et non pas en s'efforçant de 
l'évincer, d'affaiblir ses positions sur lesquelles les observateurs 
s'accordent, peuvent au demeurant détourner l'attention de 
son projet ou masquer l'absence de celui-ci. Sans doute moins 
visionnaire que tacticien, le président russe gère, s'adapte, plus 
qu'il n'innove et ne bâtit. Il est parvenu à donner une cohérence 
à la politique russe en recentrant sur lui-même le système de 
décision, en jouant de la dialectique économie/sécurité et en 
utilisant au mieux les questions sur les rapports continuité/
rupture et moyens/»(43). 

Les faiblesses structurelles de l’économie russe combinées 
aux sanctions occidentales et à la chute (division par trois) des 
cours des hydrocarbures depuis 2014 restreignent à moyen 
terme l’intervention extérieure du pays. Comme l’URSS, la 
Russie a des appétits géopolitiques au-dessus de ses moyens 
économiques. 

Mais la Russie reste un acteur incontournable et même au 
niveau nucléaire c’est une superpuissance. C'est également 

42-  Guillaume Bouchut, La Russiesuit la tendance du «soft power», 23 nov.2016, http://www.keskiscpass.com/
wordpress/la-russie-suit-la-tendance-du-soft-power/.

43-  Vladimir Poutine, la Russie et l’evolution du monde , op.cit.
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l'un des cinq membres permanents du conseil de sécurité 
avec droit de véto ce qui la rend incontournable pour régler 
les conflits et les crises de la planète. La Russie est capable de 
dénouer des situations complexes comme elle l'a montré avec 
l'Iran. Elle peut intervenir d'une manière tout à fait positive et 
cohérente avec l'action des autres puissances. Par contre elle 
peut également user de sa force militaire pour modifier par la 
force les frontières (Crimée et la guerre au Donbass) ou bien 
pour imposer des solutions (l’intervention en Syrie) .

Mais la Russie, redevient-elle une «superpuissance» semblable 
aux États-Unis? Les deux pays ne sont pas sur les mêmes ordres 
de grandeur. Même que sur le plan militaire, la Russie conduit 
un réel effort de réarmement et le budget militaire russe est 
le troisième au monde, mais reste très loin derrière les États-
Unis ou même la Chine. Son appareil militaire lui permet de 
peser sur les destinées des pays voisins, mais on est loin d’une 
projection de force de l’armée américaine déjà l’intervention 
limitée de forces russes en Syrie constitue un défi militaire. En 
revanche, la Russie est à égalité avec les États-Unis, d'un point 
de vue nucléaire et a le pouvoir de faire protéger ses intérêts 
là où les estime vitaux mais, reste le principal problème est 
que ce pouvoir de l'État repose en grande partie sur la forte 
personnalité du président Poutine.
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Terrorism: History and diagnosis

Dr. Ziad Mansour

In absence of political and local support and cooperation, 
all studies examining the origins of terrorism and the various 
strategies to combat it will not amount to any tangible results. 
A form of alliance, organization and cooperation between the 
authorities and local citizens, as well as neighboring countries, 
is imperative to facilitate the gathering and transmission of 
intelligence regarding terrorist groups and agents. However, 
completely eradicating, or, at the very least, absolutely 
quarantining, the phenomenon of terrorism, is a process 
that requires a long period of time, with long term strategies 
supported by several immediate interventions. Furthermore, it 
is necessary to denote new variables that play a role in the rise 
of the phenomenon of terrorism, other than the political, social 
and economic issues that are mostly attributed to it, such as the 
religious speeches and texts that tend to normalize the acts of 
terrorism as a valid response for the spread of other phenomenae 
pushed into society through globalization. 
It is crucial to counteract and silence religious speeches that 

justify any acts of terror or violence, and replace them with 
secular speeches based on more rational and logical ideologies, 
opposite to the extremist and close-minded mentality that binds 
the mind of the masses and forces them to comply through 
violence and fear. 
Nonetheless, it would not only be through violence but also 

through psychological warfare that the offensive of these 
forms of speeches will be launched, by targeting its source 
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and enlightening the receivers of its poisoning thoughts. It is 
important to create laws that legalize drastic and force-driven 
countermeasures against terrorism and the indictment of any 
support or monetization that give it momentum, as it destabilizes 
local security and the affairs of the state, and threatens the health 
of the citizens and affects their quality of life.
Terrorism is not to be attributed solely to the mentality and 

religious beliefs of those who practice it, but also to the various 
factors that come into play to encourage otherwise normal 
citizens to engage in such a form of heinous criminal activity. 
All the various sciences should be used in tandem to diagnose, 
locate, understand, combat, and ultimately prevent, terrorism in 
all of its forms.
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The unprecedented growth of data volume, variety, and velocity 
gave rise to the notion of Big Data which promoted extensive 
opportunities for various domains including military intelligence. 
Modern technologies such as Internet of Things (IoT) led to 
radical changes in military information systems. Various smart 
objects such as smart weapons have been manufactured in the 
last few years. In fact, IoT is changing the conventional military 
landscape. Additionally, the external sources such as social medias 
have become critical to intelligence agencies because they are 
widely used by extremist network that is spanned over the globe. 
The data produced by IoT and social media applications (e.g., 
Twitter and Facebook) provide an opportunity to perform deep 
and wide analysis to extract actionable insights, which assist in 
fighting against terrorism or enemy states. However, an efficient 
analysis with Big military data is non-trivial because Big Data 
fosters several challenges that concerns size, speed, and variety 
of data.
There are a few solutions such as Modus Operandi for military 

data analytics; however, an efficient solution for real-time data 
analysis is missing in state of the art. Additionally, there is no 
predictive analytics for military intelligence.  These shortcomings 
revealed the requirements of an efficient analytics, which can 
perform analysis in, real-time. In this paper, we discuss different 
aspects of Big Data and its role in military intelligence. We explore 
state of the art technologies and outline their shortcomings. In 
addition, we propose, BigArk@MIS, a novel big data based system 
for real-time military intelligence. 

Big Data for Military Intelligence

Dr. Yehia Taher
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 “Dahesh” Media
Mass Media, Publicity Speech & Techniques

Therese Mansour

Since 2014, the organization of the Islamic State “Dahesh” has 
been “urging” world public opinion, and its media phenomenon 
has become a major focus of the global media, researchers and 
critics alike.
The organization adopted an organized media and rhetorical 

strategy aimed at spreading chaos in the countries under its 
influence to achieve the concept of “brutality” and to spread the 
conceptual and intellectual visions and perceptions in the chaos 
that pervades some Arab countries in the post-revolutionary 
period, The next world jihadist, which falls between two phases, is 
the first one Chawkat Alnikaya with its supporters spreading chaos, 
directing military strikes, massacres, and organized killings. And 
the second one “Chawkat Eltamkeen”, which is the basic basis for 
the construction of the Islamic state expected.
Between the two Forks, the organized destruction of the state 

and its constitutional, economic and cultural institutions, just as 
happened in Syria, Iraq and Libya, which helps the Takfiri groups 
to control more areas.
Upon to its enormous financial management capabilities, it has 

been able to establish media and publishing center and traditional 
media institutions
(Magazine, radio, film production institutions…) in addition 

to the electronic media (Websites). “Dahesh” also uses Social 
media platforms, which is the fastest and most influential today, 
especially the sites of Facebook and Twitter and Hashtag, where 



57

the organization publishes the news of crimes committed, Using 
musical chants, images and symbols.
The philosophy of the films produced by “Dahesh” is not limited 

to the picture and uniform worn by the elements and the destitute 
and broadcast audio versions and electronic games, but to the 
production of high-tech videos and Hollywood level, shocking to 
the mind and logic and humanity beyond the usual, and carries 
many messages and objectives, A very big opportunity to spread.
The organization of the Islamic state has a varied rhetorical 

approach, which is the discourse of radical change to establish the 
state of the caliphate, which ridicules the preachers and clergymen 
under its banner to speculate on the idea of caliphate and the 
importance of the existence of Caliph Abu Bakr al-Baghdadi. 
(Remaining and Expanding), and reflects the major strategies of 
the stage of “Chawkat Elnekaya”, and can not be separated from 
the “dual believers and mujahideen” in the face of “unbelievers 
and apostates” , which is mean in the sociological expression 
speech “we”, “them”, “I” and the other.
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Le Liban comme d'autres pays arabes possède la caractéristique 
de l'incorporation, de la conformation et du jugement qui a 
influencé l'évolution et la pénétration de l'idéologie terroriste et de 
l'extrémisme et ainsi elle a aggravé la situation intérieure, et elle a 
empêché jusqu'à présent de trouver des priorités claires pour lutter 
contre le terrorisme à tel point que les efforts visant à celaparaissent 
traditionnels et inutiles.
De ces points de vue traditionnels, c’est la persistance de la crise 

de l'identité et des formes de communication teintée de méfiance de 
la civilisation occidentale, principalement pour des raisons d'intérêt 
historique et le manque de confiance entre les deux civilisations, de 
plus, les guerres et les conflits internes ont révélé la profondeur de 
l'idée du doute et de l'incertitude dans la culture arabe, en plus d'un 
grand nombre de défaillance des systèmes dans le traitement de cette 
question avec l'aide de l'ingérence étrangère, et ainsi toute tentative 
de résoudre ce dilemme entrent en collision avec une quantité énorme 
d'obstacles.
Donc le plus important est l’obstacle du pluralisme sectaire et 

ethnique, cette diversité a une grande influence sur les régimesrégnant 
et sur les relations entre les groupes, ce qui crée une crise d'identité, ce 
qui empêche de construire des états stables et exacerbe le terrorisme 
comme un moyen de régler ces conflits et sont tous devenus à l'origine 
de nombreux conflits et de guerres. 
L’autre obstacle est inhérent à la gravité de l'intervention extérieure 

qui ouvre la porte à toutes sortes de conflits, cette intervention 

Le terrorisme et l'extrémisme, entre l'histoire 
et le diagnostic

Dr. Ziad Mansour
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illustre parfaitement le manque de volonté de résoudre les difficultés 
rencontrées par l'environnement incubateur à travers le dialogue, et 
c’est un environnement caractérisé par la faiblesse, la fragilité et la 
confusion.
Les expériences démontrent l’exposition interne et les défis 

structurels dus à cette structure, et qui mettent en évidence la faiblesse 
des régimes et leur incapacité totale à lutter contre le terrorisme, ce 
qui est institutionnalisée dans les états djihadistes de style "Daesh" et 
l'Etat des talibans et d'autres.
Et bien qu'il n'y ait pas insurmontable pour faire face à ce fléau, la 

première condition pour cela est de fournir les conditions nécessaires 
et de trouver des solutions équitables aux problèmes sociaux de la 
pauvreté et du chômage, et le rassemblement de la communauté pour 
répondre à ces risques.
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7 milliards d’être humains dans le monde, 2,5 milliards 
d’internautes dont 1,9 milliard sont présents sur les réseaux sociaux, 
6,5 milliards de téléphones, 10 milliards d’objets connectés. 
Chaque jour, Google traite 24 péta-octets de données. 350 millions 
de photos sont chargées sur Facebook, 400 millions de tweets sont 
envoyés; 100 heures de vidéo sont mises en line chaque minute sur 
YouYube. Ces chiffres sont impressionnants. Plus impressionnant 
encore est le rythme auquel ces chiffres croissent. Il s’agit de l’ère 
de Big Data. Pour ne pas être submergé par ce déluge de données, 
il a fallut développer des nouveaux outils, capables de traiter 
plus rapidement ces données de natures très variées, dispersés, et 
parfois extrêmement volumineuses. Le Big Data est souvent associé 
au traitement de très gros volumes de données. Ce n’est pas tant la 
quantité qui est déterminante, mais l’association dans une même 
analyse de données variées afin d’en déduire des informations 
qu’il aurait été impossible de mettre en évidence avec les analyses 
classiques de données structurées. L’utilisation du Big Data 
ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités pour les 
acteurs de différents secteurs allant des secteurs de service public, 
santé, éducation, télécommunication, énergie, renseignement, aux 
secteurs de commerce, énergie, banque et assurance, etc. 
Dans ce papier, nous nous focalisons sur l’utilisation du Big 

Data dans les renseignements militaires. En effet, divers objets 
intelligents comme les armes intelligentes ont été fabriqués au cours 
des dernières années, ce qui contribue au changement du paysage 
militaire conventionnel. Les données produites par les objets 
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connectés et les réseaux sociaux (par exemple, Twitter et Facebook) 
fournissent l'occasion d'effectuer une analyse approfondie et 
avancée pour extraire des informations de valeur, ce qui aide à 
lutter contre le terrorisme ou les États ennemis. Cependant, une 
analyse efficace de ces données s’avère assez difficile car le Big 
Data favorise plusieurs défis liés au volume, à la vitesse et à la 
variété des données. 
A nos jours, il existe quelques solutions telles que Modus 

Operandi pour l'analyse des données militaires. Cependant, les 
solutions existantes souffrent des limites sérieuses quand il s’agit 
d’une analyse en temps réel ou une analyse prédictive des données 
militaires. Pour pallier à ces limites, nous proposons BigArk@MIS, 
un nouveau système à base des technologies Big Data, permettant 
une analyse en temps réel et prédictive des données militaires.
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Depuis l’année 2014, l’organisation de l’État Islamique «Daech» 
préoccupe l’opinion publique mondiale et son phénomène médiatique 
a constitué un axe principal à évoquer pour les médias mondiaux, 
pour les chercheurs et pour les critiques à la fois.
L’organisation s’est basée sur une stratégie médiatique oratoire 

organisée, visant à répandre le chaos dans les pays qui sont soumis 
à son pouvoir, et ce en vue de réaliser la notion de «barbarie» et 
diffuser les perceptions et les conceptions intellectuelles et takfiristes, 
à l’ombre du chaos énorme qui a envahi certains pays arabes durant 
la phase «d’après-crise» et qui constitue le titre du mouvement 
djihadiste mondial prochain. Ce mouvement inclura deux phases, 
la première étant «Chawkat al-Nikaya» (l’Épine de la vengeance), 
durant laquelle les partisans de cette organisation répandent le 
chaos, mènent des frappes militaires et commettent des massacres, 
tout en maîtrisant les opérations de crimes organisés. Or la deuxième 
phase est «Chawkat al-Tamkin» ou «l’épine de dominance» qui porte 
sur des actes de dominance et de renforcement des pouvoirs et qui 
est considérée comme étant la base essentielle à l’établissement de 
«l’État islamique» prévu par cette organisation.
C’est ainsi qu’entre ces deux phases aura lieu la destruction organisée 

de l’État et de ses institutions constitutionnelles, économiques 
et culturelles… justement comme c’était le cas en (Syrie, Irak, et 
Libye), fait qui a aidé les groupes terroristes à contrôler encore plus 
de territoires.
Et grâce à ses pouvoirs monétaires énormes que l’organisation 

a pu établir un centre d’information et de publication, ainsi que 
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des institutions médiatiques traditionnelles (magazines, radios, 
studios de production cinématographique…), arrivant aux médias 
électroniques. Daech a recours à la plateforme médiatique des réseaux 
sociaux, considérée comme le moyen médiatique le plus rapide et 
possédant l’influence la plus grande aujourd’hui, notamment en 
ayant recours aux deux sites de réseaux sociaux Facebook et Twitter, 
sans oublier les systèmes des Hashtags. Sur ces sites l’organisation 
publie les informations concernant les crimes commis, d’une manière 
très marquante, en ayant recours aux chants, aux photos et aux 
signes. La stratégie adoptée concernant les vidéos de «Daech» ne 
se limite pas uniquement aux photos ou à l’uniforme commun porté 
par ses membres et par les personnes exécutées, comme elle ne se 
limite pas à la diffusion de productions audio et au lancement de 
jeux électroniques, mais s’étend même à la production de vidéos en 
résolution HD et qui sont à la hauteur des films réalisés à Hollywood.  
Nous parlons à ce niveau de vidéos choquantes à tous les niveaux, 
contenant divers messages implicites et des cibles à viser, fait qui 
donne à l’organisation précitée l’opportunité d’une diffusion à haut 
niveau.
Tout comme l’organisation de l’État islamique dispose d’un style 

de discours varié qui est le discours du changement radical visant 
à établir le califat islamique. L’organisation a ainsi recours aux 
orateurs et aux clercs affiliés à elle et qui assument la mission de 
présenter des discours propagandistes mettant l’accent sur l’idée du 
califat et sur l’importance de la présence d’Abou Bakr al-Baghdadi 
en tant que calife ou chef de l’État islamique. Parmi les discours 
s’inscrivant dans ce cadre figure celui qui pourrait être résumé par 
le slogan «Remaining and Expanding» (demeure et s’étend) reflétant 
les grandes stratégies de la phase «l’épine de la vengeance» et qui 
ne peut être séparé de la dualité des «croyants et moudjahidines» 
face aux «incroyants et renégats de la foi», c’est-à-dire, en termes 
sociologiques, le discours du «nous» et «eux» et «Moi» et «l’autre».
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