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تصاعدت حدَّة التحدايت والتهديدات اإلرهابية غري التقليدية اليت تواجه دول العامل املختلفة 
عموماً، والعراق خصوصاً يف اآلونة األخرية، تزامناً مع تزايد نشاطات اجلماعات اليت تتبنَّ األفكار 
والقيام  نفسها،  تنظيم  يف  ومبتكرة  جديدة  وأساليب  تكتيكات  واستخدام  واملتطّرِفة،  اإلرهابية، 
بعملياهتا، وحصول حتوُّل جذري يف مقارابهتا، وتبدُّل الفضاءات التقليدية، اليت عدَّت مقرات لنشر 
أفكارها واستقطاب مريديها، مثل: دور العبادة، أو املقرات ذات الطابع السري، لتحتل مكاهنا 
إعادة  تطلب  ممَّا  احلديثة،  التقنيات  من  وغريها  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت،  شبكة 
تقييمها من قبل الدول واملؤسسات املعنية مبكافحة اإلرهاب والتطرُّف، ومن َثَّ وضع آليات ووسائل 
جديدة حملاربة اجلماعات اإلرهابية، وتقليل اآلاثر السلبية للتهديدات غري التقليدية، وإعادة تكييف 
القوة الصلبة من انحية، والدبلوماسية  القومي، عب تصورات تزاوج بي استخدام كلٍّ من  األمن 

والقوة الناعمة )الليِّنة( من انحية أخرى.
ولعل ما حدث يف املرحلة السابقة من جناح بعض اجلماعات اإلرهابية يف ترتيب نفسها، 
وكسب عدد كبري من الشباب املقتنع أبفكارها، ووضع اإلسرتاتيجيات واخلطط العابرة للحدود، 
واليت مكنتها من السيطرة على مساحات كبرية من أراضي بعض الدول، ال سيَّما يف منطقة الشرق 
التحدايت، واملشكالت املختلفة،  بتزايد  يتعلق  انعكاسات ذلك فيما  َثَّ  األوسط وإفريقيا، ومن 
ومنها موجات النزوح واهلجرة الداخلية واخلارجية، فضاًل عن اعتماد بعض اجلماعات على أدوات 
أهدافها يف  َثَّ حتقيق  احمللية، ومن  اجملتمعات  قبل  من  وقبوهلا  لزايدة شرعيتها  وديناميات جديدة 
التغلغل داخلها، أو تنفيذ خمططاهتا األخرى املتعلقة ابلسيطرة، أو نشر األفكار املتطرفة، أو تنفيذ 
العمليات اإلرهابية داخل أراضي الدول اليت تعدُّها معادية هلا،  ممَّا زاد من حجم التحدايت اليت 
تواجهها الدول عامًة، وفرض عليها اللجوء إىل أساليب جديدة يف حماربة اإلرهاب تعتمد القوة 

الناعمة والدبلوماسية.
هتدف الدراسة إىل توضيح دور القوة الناعمة يف تنفيذ إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب اخلاصة 
ابلعراق، وكيف ميكن توظيفها لتعزيز جهود العراق يف هذا اجملال، وحتقيق بعض النجاحات اخلاصة 

القوة الناعمة ودورها في تنفيذ اإلستراتيجية العراقية 
لمكافحة اإلرهاب

أ. أمجد زين العابدين طعمة *

* قسم الدراسات السياسية يف مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية.
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مبكافحة اإلرهاب والتطرُّف، فيما جتيب الدراسة عن سؤال مركزي حمدَّد، يتعلَّق ابلدور الذي حقَّقه 
العراقية  احلكومة  استفادت  وهل  املاضية،  املرحلة  يف  االرهاب  حماربة  يف  الناعمة  القوة  استخدام 
الناعمة مبختلف صورها،  للقوة  الدراسة »أنَّ  اإلطار، وتفرتض  الدول يف هذا  من جتارب بعض 
والدبلوماسية دور مهم وأساس يف جهود مكافحة اإلرهاب والتطرُّف، ال سيَّما مع تصاعد حدة 
التهديدات غري التقليدية اليت تشكلها اجلماعات اإلرهابية، ممَّا يتطلَّب اللجوء إىل أساليب وآليات 
مبتكرة يف حماربتها وتقويض خطرها احملدق، وهو ما ميكن تطبيقه على التجربة العراقية يف مكافحة 

اإلرهاب«.
َم البحث -لغرض حتقيق النتائج املرجوة من الدراسة- على مقدِّمة وثالثة حماور وخامتة،  ُقسِّ
يبحث احملور األول يف املدخل النظري للقوة الناعمة، أمَّا احملور الثاين فيتطرَّق إىل بعض التجارب 
الدولية الناجحة يف تطبيق القوة الناعمة يف هذا اجملال، فيما تناول املبحث الثالث واألخري وضع 

رؤية مستقبلية للتجربة العراقية فيما يتعلَّق بتوظيف القوة الناعمة يف مكافحة اإلرهاب. 
أواًل: القوة الناعمة:

مدخل نظري
يُعدُّ مفهوم القوة من املفاهيم األساسية والرئيسة يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، وتعين 
القدرة على فعل األشياء والتحكم يف اآلخرين، جلعلهم يفعلون ما ال يرغبون بفعله لوال ذلك، ونظراً 
ألنَّ القدرة على التحكُّم يف اآلخرين غالباً ما ترتبط ابمتالك بعض املوارد، فإنَّ أغلب املختصي 
ا امتالك جمموعة من املزااي منها: )السكان، واألراضي، واملوارد  ابلشأن السياسي يعرفون القوة: أبهنَّ
احلاضر،  الوقت  ويف  واالستقرار السياسي(،  العسكرية،  والقوى  االقتصادي،  واحلجم  الطبيعية، 
فقد أصبحت عوامل التكنولوجيا والتعليم والنمو االقتصادي أكثر أمهية يف القوة الدولية، يف حي 

أصبحت اجلغرافيا والسكان واملواد اخلام أقل أمهية إىل حدٍّ ما1.
الفاعلي  سلوك  يف  التأثري  تتيح  اليت  القدرة  من  نوع  ا  »أبهنَّ القوة كذلك:  تعريف  وميكن 
ا القدرة  اآلخرين َوْفقاً لألهداف اخلاصة ابجلهة اليت متتلكها«2، كما يعّرِفها بعضهم اآلخر »أبهنَّ
على التحكُّم والتأثري يف سلوك الغري من الوحدات الدولية مبا خيدم مصاحلها، واحلصول على النتائج 
1. Joseph S. Nye, Jr, Soft Power, Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary 
(Autumn, 1990), p. 154. 

2. علي ابكري، حنو إطار نظري يف صناعة القوة الناعمة، جملة سياسات عربية، العدد 53، اجمللد 9-تشرين الثاين/ نوفمب 2021، 
ص64.
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أو حتقيقاً لألهداف اليت يريدها املرء، وامتالك القدرات على التأثري يف أسلوب اآلخرين جلعل تلك 
األشياء حتدث واحلصول على النتائج اليت يتوخَّاها املرء«3، وتكون إمَّا عب تكريس عالقات تبعية 
وطاعة وانقياد مطلق من جانب، وإمَّا عن طريق عالقات سلطة وسيطرة من جانب آخر، وقد أتيت 
على صور إقناع ابلرتغيب واملكافآت، أو إقناع ابلتهديد والرتهيب، ويف حال فشل االثني، يـُْلَجئ 

إىل القوة اخلشنة ،أو العنيفة4.
)الصلبة،  القوة:  من  نوعي  بي  والدولية  السياسية  ابلشؤون  واملهتمون  املفكرون  وميَّز 
والناعمة(، وتطوَّر املفهوم بعد ذلك ليشمل القوة الذكية عب مزج االثني معاً. فالقوة الصلبة، ميكن 
الناعمة،  النقيض من تلك  العسكرية، وهي على  الوسائل  التهديد واستخدام  حتقيقها عن طريق 
وتعتمد ابلدرجة األوىل على اإلكراه، وترتكز ابألساس على الفعل العسكري أو االقتصادي، وتظل 
هلذا النوع من القوة، األولوية يف تنفيذ إسرتاتيجيات الدول، بفعل انتشار التهديدات من قبل بعض 

الدول، وانتشار اجملموعات اإلرهابية املتطّرِفة5.
أمَّا القوة الناعمة -واليت ظهرت مع تطور البيئة السياسية الدولية، وزايدة تكلفة استخدام 
القوة العسكرية- »فهي القدرة أو اإلمكانية على التوصُّل إىل الغاية، أو النتيجة املطلوبة، وجذب 
اآلخرين، وليس عب اللجوء إىل التهديد أو العقوابت واجلزاء، وتعتمد القوة الناعمة ابألساس على 
الوسائل الثقافية واملبادئ السياسية والسياسات املتبعة، وإذا ما متكَّنت الدول واحلكومات من إقناع 
اآلخرين أبن يفعلوا ما تريد َوْفقاً إلسرتاتيجيتها، فلن تكون مضطرة إىل إنفاق كثري أو التعرُّض إىل 
بعض اخلسائر ابملال أو ابألرواح بتطبيق مبدأ )العصا، واجلزرة(؛ لتحريك اآلخرين يف االجتاه الذي 

حيقِّق أهدافها ومصاحلها«6.

3. جوزيف اني، القوة الناعمة: وسيلة النجاح يف السياسة الدولية، ترمجة حممد توفيق البجريمي، مكتبة العبيكان، الرايض، 2004، 
ص20.

4. فيديل سبييت، “القوة الناعمة” دعامة حروب املستقبل، انديبندنت عربية، 30 يوليو 2022، اتريخ الدخول: 9/11/2022
 https://cutt.ly/Q01JV7T

5. Colin S. Gray, HARD POWER, AND SOFT POWER: THE UTILITY OF 
MILITARY FORCE AS AN INSTRUMENT OF POLICY IN THE 21ST CEN-
TURY, The Strategic Studies Institute (SSI), USA, 2011, P. 10. 
6. JOSEPH S. NYE, JR, Soft Power and the Struggle Against Terrorism, Project 
Syndicate, Apr 21, 2004, https://www.project-syndicate.org/commentary/soft-
power-and-the-struggle-against-terrorism?barrier=accesspaylog    

https://cutt.ly/Q01JV7T
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وظهر مفهوم القوة الناعمة يف سياق اترخيي وجغرايف وسياسي حمدَّد، إذ شهد املفهوم صعوداً 
واضحاً بعد هناية احلرب الباردة، مع أنَّ هناك كثرياً من متبنياته كانت موجودة قبل هذه املرحلة أو 
أثنائها، والذي متحور يف استخدام بعض أدوات اإلقناع واالستمالة يف مقابل ترك وسائل الضغط 
واإلكراه يف إدارة منظومة العالقات الدولية، مثل استخدام أدوات الدبلوماسية الشعبية، وتوظيف 
والبامج  واملنح  االقتصادية  املعوانت  عن  فضاًل  واإلبداعية،  والثقافية،  التعليمية،  األبعاد  منظومة 

الدراسية يف إدارة العالقات اخلارجية والدولية7.
فيما برز مفهوم القوة الناعمة إىل العلن بصورة واضحة، بعد أن قدَّم جوزيف اني أستاذ 
العالقات الدولية يف جامعة هارفرد يف مطلع التسعينيات من القرن املاضي، رؤيته حول املصطلح 
إىل رايدة الوالايت املتحدة األمريكية يف الساحة الدولية بعد  الناعمة، مشرياً  القوة  يف كتابه عن 
انقضاء مرحلة احلرب الباردة، واآلليات واألدوات اليت ينبغي عليها استخدامها، مسهباً يف تطوير 
املفهوم لتأكيد هذه األدوات يف إدارة السياسية اخلارجية األمريكية، وأمهية اللجوء إىل األدوات غري 
التقليدية: )الثقافية، واملعنوية، والرمزية، والقيادية(، واليت تتيح سباًل جديدة ومبتكرة للتأثري يف سلوك 

األطراف األخرى يف الداخل الوطين احمللي، أو يف احمليط اإلقليمي وحىت الدويل8. 
ونهض مفهوم القوة الناعمة -َوْفقاً لما قدَّمه ناي- بدور رئيس ومهم في السياسة الخارجية األمريكية، ليعود 
ا دفع كثير من الدول لالعتماد عليه، ليصبح ركناً من  ويتوسَّع بعد ذلك بصورة كبيرة في وقت الحق، ممَّ
أركان القوة لتلك الدول التي تسعى لخلق مكانة لها على مسرح العالقات الدولية، ومنها (الصين، والهند، 
ها ركناً وعنصراً أساساً للقوة9،  وإسرائيل، وتركيا، وغيرها من الدول)، مع عدم إهمال القوة الصلبة، بعدِّ
الجديدة  البيئة  طبيعة  في  حصلت  التي  والتغيرات  الناعمة  القوة  مصطلح  ظهور  بين  يربط  َمن  ويوجد 

للعالقات الدولية، والتي تزايد فيها التبادل االقتصادي مع زيادة خطورة اللجوء إلى القوة الصلبة10.

ا »القدرة على التأثري يف األهداف املطلوبة وتغيري سلوك  وقد عرَّف اني القوة الناعمة أبهنَّ
اخلارجية،  والدبلوماسية  السياسية،  )القيم  رئيسة:  موارد  ثالثة  هلا  حمدداً  الضرورة،  عند  اآلخرين 
7. هبة رؤوف هزت، القوة الناعمة املهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة مبصر، مركز اجلزيرة للدراسات، 8 أغسطس 2011، 

 https://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
8. هبة رؤوف هزت، القوة الناعمة املهدرة: أزمة النظام القوي والدولة الضعيفة مبصر، مركز اجلزيرة للدراسات، 8 أغسطس 2011، 

.https://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
9. عادل علي سليمان موسى العقييب، مفهوم القوة يف العالقات الدولية 2017-1991 )املنظر األمريكي: دراسة حالة(، رسالة 

ماجستري غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن، 2018، ص10.
10. ميين سليمان، القوة الذكية- املفهوم واألبعاد: دراسة أتصيلية، املعهد املصرية للدراسات، 2016،

 https://cutt.ly/z01J7x9 

https://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
https://studies.aljazeera.net/ar/files/2011/08/20118872345213170.html
https://cutt.ly/z01J7x9
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ا تدلُّ على إمكانية احلصول على األهداف  والقوة الثقافية(، أمَّا اقرتان )القوة( بصفة )الناعمة( فإهنَّ
عن طريق وسائل اإلقناع واجلذب دون استخدام وسيلة اإلكراه، مستبعداً يف الوقت نفسه، فرض 
ا القوة اليت تؤكِّد استخدام الوسائل  العقوابت )االقتصادية، والسياسية، والعسكرية(، مشرياً إىل أهنَّ
احلضارية واالقتصادية والدعائية«11، ويف عام 2004 وعلى إثر صدور كتاب اني املعنون: )الثورة 
الناعمة: وسيلة النجاح يف السياسات األدبية(، فقد أصبح املصطلح أكثر شيوعاً وجزءاً أساسياً من 
األدبيات الغربية املرتبطة ابلقوة، وُتَداول تداواًل واسعاً يف األروقة السياسية واإلعالمية واألكادميية12.

ومع أنَّ معظم املهتمي ابلشؤون السياسية والدولية يربطون ظهور املصطلح جبوزيف اني، 
فضاًل عن أنَّ معظم النقاشات اليت تتناول موضوع القوة الناعمة تستند أغلبها على كتاابت اني 
نفسه، إال أنَّ هناك بعض اآلراء األخرى اليت تشري إىل أنَّ املصطلح مل يولد معه، وهو الذي أشار 
إليه إشارًة واضحًة الباحث علي ابكري يف دراسته املعنونة: حنو إطار نظري يف صناعة القوة الناعمة، 
مستشهداً مبا أورده اني نفسه، فيما خيص والدة املفهوم، فقد أورد األخري يف دراسة له نشرت عام 
2021 بعنوان القوة الناعمة: تطور املفهوم، أبنَّه »مل يدع مطلقاً اخرتاع القوة الناعمة؛ ألنَّ سلوك 

القوة قدمي ِقَدم التاريخ اإلنساين«13.
ومتثِّل القوة الناعمة القدرة على اجلذب واالستقطاب املؤداين إىل الرتاضي، واليت ميكن أن 
جتعل اآلخرين حيرتمون ويلتزمون بقيمك ومثلك وأفكارك، ويفعلون ما تريده أنت، فيما قدَّم آخرون 
مفهوماً جديداً للقوة يعتمد اجلمع واملزج بي القوتي الصلبة والناعمة، أاَل وهو القوة الذكية، اليت 
تعين تطوير إسرتاتيجية متكاملة تستند على قاعدة من املوارد وإىل جمموعة من األدوات؛ لتحقيق 

األهداف عن طريق اجلمع بي القوتي الصلبة والناعمة يف وقت واحد14.
الذكية،  القوة  مفهوم  ُعِرَض  فقد  عامًة،  القوة  مفهوم  شهدها  اليت  التطورات  سياق  ويف 
ا هو نتاج اجلمع بي القوتي الصلبة والناعمة َوْفقاً  الذي يُعدُّ من املفاهيم اجلديدة أو املبتكرة، وإنَّ
ا قدرة الفاعل الدويل على مزج عناصر القوتي  إلسرتاتيجية حمددة، ويعرفها أرنست ويلسون: »أبهنَّ
الذكية  القوة  الصلبة والناعمة بطريقة تضمن تدعيم حتقيق األهداف بكفاءة وفاعلية«، فال تعين 

11. جوزيف اني، مصدر سابق، ص20.
12. علي ابكري، مصدر سابق، ص62.

13. املصدر نفسه.
العربية، رسالة  املنطقة  السياسة اخلارجية األمريكية يف  تنفيذ  الناعمة ودورها يف  القوة  الكعود، إسرتاتيجية  14. إايد خلف عمر 

ماجستري غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن، 2016، ص25-26.
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امتالك املصادر الناعمة والصلبة وحماولة املزج بينهما، بل يف القدرة على حتديد وقت استخدامها، 
وأي نوع يفضل استخدامه يف املواقف، والقدرة على حتديد مىت وكيف يُْدَمج بينهما15.

وعليه، فإنَّ القوة الناعمة تعين ابألساس قدرة الدولة وإمكانياهتا على استخدام الوسائل غري 
العسكرية وتوظيفها يف حتقيق أهدافها ومصاحلها، ومن أهم هذه األدوات واملصاحل: )اإلعالمية، 
والثقافية، والسياسية، وغريها(، وذلك للوصول إىل مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ عن طريق التأثري 
قوة  إىل  يعود  املعلومات ال  االنتصار يف عصر  وإنَّ حتقيق  واإلقناع16،  واإلغراء  الرتغيب  بوسائل 

اجليش صورة حصرية، بل إىل قوة الرواية ونضجها والقدرة على إقناع اآلخرين واستمالتهم17.
اثنياً: القوة الناعمة ومكافحة اإلرهاب: 

جتارب دولية
بقضااي اإلرهاب والتصدِّي له ومكافحته، ال  متزايداً  العامل اهتماماً  أولت عديد من دول 
اإلرهابية يف خمتلف  العمليات  يف معدل  مضطرداً  ارتفاعاً  اليت شهدت  اآلونة األخرية،  سيَّما يف 
مناطق العامل، وذلك بفعل التطورات املتسارعة لألحداث املرتبطة به من جهة، وتصاعد أتثريات 
اإلرهاب والتطرُّف اخلطرية والفتَّاكة على البشرية من جهة أخرى18. وبفعل هذه التطورات وغريها، 
فقد عرض املختصون بشؤون مكافحة اإلرهاب بعض الرؤى واألفكار حول العالقة بي كل من 
)اإلرهاب، والقوة الناعمة(، فضاًل عن حتليل خمرجات جلوء اجلماعات، أو املنظمات اإلرهابية إىل 

القوة الناعمة يف حتقيق أهدافها خمتلفة املستوايت. 
بصورة  الناعمة  للقوة  اجلماعات  هذه  توظيف  ازداد  فقد  آنفاً،  املذكورة  التطورات  وبفعل 
أكثر أتثرياً يف الدول الفاشلة، أو تلك اليت تفقد فيها احلكومات شرعيتها؛ لضعفها، وعدم متكُّنها 
من الوفاء ابلتزاماهتا جتاه مواطنيها، ليتيح ذلك هلا -بصورة أو أبخرى- أن تقيم اتصاالت مباشرة 
مع عديٍد من فئات اجملتمع، وتتوىل بعض املهام واألدوار اخلاصة ابحلكومات، مثل توفري الصحة، 

15. ميين سليمان، مصدر سابق.
16. ميين سليمان، مصدر سابق، ص31.

17. مهيب الرفاعي، الثوة الناعمة ودبلوماسية كرة القدم، العريب اجلديد، 3 أكتوبر 2022، اتريخ الدخول: 1/12/2022، 
.https://cutt.ly/s01Kq2g

18. أجمد زين العابدين طعمة، نوار جليل هاشم، مكافحة الظالم: رؤية يف سياسات الدول األوروبية جتاه مكافحة اإلرهاب، دار 
أجمد للنشر والتوزيع، 2019، ص117.

https://cutt.ly/s01Kq2g
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والتعليم، والرعاية االجتماعية؛ لكسب تعاطف الناس، والتأثري املتزايد أبفكارهم وأيدولوجياهتم19.
مع  الناعمة ملثل هذه اجلماعات يرتافق غالباً  القوة  املنطلق، فإنَّ صعود مقياس  ومن هذا 
الناعمة للمنظمات اإلرهابية وأتثريها املصاحب هلا يف  تراجعها للدول األخرى، وبذا فإنَّ القوة 
الدول يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف، فمع  السكان حيبط -بصورة أو أبخرى- جهود  أوساط 
ا تتمكَّن من جذب اجلمهور ألفكارها ومعتقداهتا،  تصاعد القوة الناعمة ونوها هلذه اجلماعات، فإهنَّ
وحتقِّق يف الوقت نفسه قدرة على جذب األعضاء والداعمي اجلدد، ممَّا ميكِّنها من دعم نشاطاهتا 

اإلرهابية، وتدعيم خططها التدمريية للمجتمعات اإلنسانية20.
أدوات  العامل  دول  من  تبنَّت كثري  اإلرهابية،  واملنظمات  اجلماعات  هذه  خطر  وملواجهة 
وأساليب عديدة ملكافحة اإلرهاب والتطرُّف، كما انقسمت يف الوقت نفسه، اجلهود احمللية والدولية 
ملكافحة اإلرهاب بي نوعي من األساليب، األول: املرتكز على استخدام القوة واألساليب الصلبة، 
العسكرية والقرارات )األممية، واإلقليمية، واحمللية(،  التشريعات والقواني والسجن والضرابت  مثل 
فضاًل عن مالحقة اجلماعات اإلرهابية واملتطّرِفة وأنصارها ومتابعتهم أمنياً وحماصرة مواردهم املالية 

والعسكرية والبشرية املختلفة وتطويقها21.
أمَّا األسلوب اآلخر، فهو املرتكز على القوة واألساليب الناعمة )الليِّنة(، إذ بدأت كثري من 
الثقافية،  اجلوانب  لتشمل  والتطرُّف،  اإلرهاب  املعنية مبكافحة  إسرتاتيجياهتا  تطوير  بعملية  الدول 
والتعليمية، والدعائية، أو مواجهة اجلوانب األيديولوجية، يف حماولة جادة منها لتطوير آلية عملها 
والبدء مبرحلة هتدف لتغيري بعض أفكار املتأثرين أبفكار التنظيمات اإلرهابية -مبختلف أنواعها- 
وعقائدهم وآرائهم، أو حىت إعداد برامج إلعادة أتهيل العائدين من تلك التنظيمات أو من فشل 

اباللتحاق بتلك التنظيمات يف وقت سابق22.
وفيما يتعلَّق ابستخدام القوة الصلبة يف حماربة التنظيمات اإلرهابية وإيقاف خطرها، وهو ما 

19. Oluwaseun Tella, Boko Haram Terrorism and Counter-Terrorism: The Soft 
Power Context, Journal of Asian and African Studies, Volume 53, Issue 6, No-
vember 2, 2017, P. 3.     
20. Ibid, P. 3-4.

21. حممد سليمان أبو رمان وآخرون، وسائل منع ومكافحة اإلرهاب يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا والغرب، عمان، مؤسسة 
فريدريش إيبت، 2016، ص19.

22. املصدر نفسه، ص19.
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كان حاضراً يف جتربة حماربة التنظيمات اإلرهابية املتطرفة مثل: تنظيم )القاعدة وما يعرف بتنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش«(، بعد وصول العامل إىل قناعة ابخلطر الكبري اليت متثِّله 
هذه التنظيمات وغريها على جممل األمن اإلنساين، إال أنَّ استخدام القوة العسكرية الصلبة ملواجهة 
التهديدات املختلفة لألمن الدويل، واليت ميكن هلا أن تتصاعد وتتطوَّر يف املرحلة املقبلة، ميكن أن 
تتصف ابلصعوبة واخلطورة والكلفة املتزايدة، ممَّا زاد من حاجة البحث عن بدائل أخرى، وخيارات 
غري عسكرية، تعتمد ابلدرجة األساس على نشر األفكار املعتدلة واستخدام الدبلوماسية مبختلف 

أنواعها؛ لتحقيق أهداف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف.
ويف إطار اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب والتطرُّف يف خمتلف أحناء العامل، فقد اعتمد جملس 
األمن )23( قراراً للجنة الدولية ملكافحة اإلرهاب، ومن ضمنها قرارات تُبنِّت حتت بند الفصل 
لدول العامل كلها، بوصفها اإلرهاب  السابع من ميثاق األمم املتحدة، ومن َثَّ فهي ملزمة قانوانً 
املرقم )2354(  القرار  القرارات وأبرزها:  الدوليي، ويف مقدمة هذه  لألمن والسلم  هتديداً خطراً 
لعام 2017، الذي أدان فيه اجمللس أبشد العبارات عمليات التحريض على اللجوء إىل األعمال 
اإلرهابية وسعيه احلثيث ملكافحة اخلطاب الطائفي، وتعزيز احلوار، ومتتي آفاق التفاهم، فضاًل عن 

هتيئة بيئة جمتمعية ال تفضي إىل التحريض على اإلرهاب والعنف23.
ويف هذا اإلطار، فقد كشف رئيس قسم املديرية التنفيذية للجنة الدولية ملكافحة اإلرهاب يف 
جملس األمن أمحد سيف الدولة »عن تواصل املؤسسة اليت يرتأسها مع دول العامل كلها، فيما يتعلَّق 
العنيف املؤدِّي إىل  ابلتدابري اليت اختذهتا، أو ستتخذها الدول حول مكافحة اإلرهاب والتطرُّف 
اإلرهاب«، مناشداً بضرورة تبينِّ الدول إسرتاتيجيات وطنية شاملة ملكافحة اإلرهاب، َوْفقاً للقرارات 
األممية النافذة، مشرياً إىل أنَّ جملس األمن لطاملا يشدِّد على أمهية دور وسائل اإلعالم واجملتمع املدين 
والديين، وجمتمع اإلعمال واملؤسسات الرتبوية والتعليمية، يف اجلهود املشرتكة املبذولة لتعزيز احلوار 
ع على االخنراط يف اجلماعات اإلرهابية ومكافحة كل  وتوسيع آفاق التفاهم ويف هتيئة بيئة ال تشجِّ
ما يشجع على العنف واإلرهاب، مبا فيها مسألة اخلطاب اإلرهايب، مؤكداً أنَّ اإلسرتاتيجيات املتبعة 
بذا الشأن، واليت تـَُتبنَّ يف سياق وطين حمدَّد قد تصلح يف دولة معينة، ولكنَّها قد تفشل يف دولة 
أخرى، لذا من املهم تبادل اخلبات واستنباط الدروس بي الدول واخلباء، إذ ال ميكن التغلُّب على 

23. أمحد إمام، “مكافحة شاملة لإلرهاب”.. مسؤول دويل يكشف تفاصيل املواجهة، سكاي نيوز عربية، 13 يونيو 2022، 
 https://cutt.ly/N01Kr1A ،9/11/2022 :اتريخ الدخول

https://cutt.ly/N01Kr1A
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اإلرهاب إال عب اللجوء إىل هنج يتسم ابملثابرة والشمول«24.
ويف الوقت نفسه، فقد بدأت عديد من دول العامل، وبعد تصاعد اخلطر الذي متثله التنظيمات 
اإلرهابية، ابلتفكري يف آليات جديدة حملاربتها تعتمد على القوة الناعمة وتوظيف اإلعالم واإلنرتنت 
ووسائل التواصل االجتماعي واحلرب السيبانية، كأدوات جديدة للمواجهة مع اجلماعات املتطّرِفة، 
اليت أصبحت اليوم أكثر تطوراً واستخداماً للوسائل التكنولوجية احلديثة يف عملها املتعلق ابلتجنيد 

واحلصول على مصادر التمويل أو لتبير ممارساهتا أو لتطويرها.
 وفيما يتعلق أبهم التجارب الدولية يف التوظيف الناجح للقوة الناعمة يف حماربة اإلرهاب، جند 
أنَّ الوالايت املتحدة وأملانيا وعدد آخر من الدول الغربية كانت يف طليعة الدول اليت جلأت إىل هذا 
األسلوب، وحاولت قدر اإلمكان توظيف القوة الناعمة واحلرب اإلعالمية يف إسرتاتيجياهتا الوطنية 
ملكافحة اإلرهاب والتطرُّف، فيما برزت جتارب كل من اإلمارات وتركيا والعربية السعودية يف منطقة 
الشرق األوسط، مع االختالف النسيب يف خطط وإسرتاتيجيات كل دولة، وَوْفق خصوصيتها، وما 

يتعلَّق بنوع التهديدات اإلرهابية اليت تواجهها وحجمها وصورها.
كما أنَّ هذه الدول -بناًء على تطور مستوايت التهديد اإلرهايب اليت تواجهها- عملت على 
تطوير وسائل وأدوات مكافحة اإلرهاب على املستوايت كلها، ال سيَّما تلك املتعلقة ابستخدام 
الناعمة أو التكنولوجيا احلديثة أو القوة الذكية، عب املزج بي القوتي الصلبية والناعمة يف  القوة 
مكافحة اإلرهاب والتطرُّف، ولتحقيق األهداف املرتبطة بذلك، فقد عملت هذه الدول بصورة 
مع مؤسسات  التعاون  والتطرُّف، فضاًل عن  اإلرهاب  أجهزة مكافحة  تطوير عمل  خاصة على 
الدولة األخرى املرتبطة بذا امللف أو بعض املنظمات الدولية األخرى الفاعلة يف هذا اجملال؛ لوضع 
آلية لتطوير عمل هذه األجهزة لتشمل اجلوانب املرتبطة ابستخدام القوة الناعمة، ال سيَّما تلك اليت 
تشمل احلرب اإللكرتونية مع التنظيمات من جهة، أو مع األطراف واجلماعات، أو حىت املواطني 

املنخرطي، أو الداعمي هلا25.  
صياغة  يف  ومهم  حموري  دور  إىل  أنواعها  مبختلف  اإلعالم  وسائل  تؤدِّي  الَبَدِهي،  فمن 
االجتاهات وامليول وتكوينها، وتؤثِّر على عملية اكتساب اجلمهور املستهدف للمعلومات واملعارف 
وغريها، ال سيَّما يف وقت تصاعد األزمات والتحدايت، إذ يتزايد معدل اعتماد اجلمهور على مثل 

24. املصدر نفسه.
25. حممد سليمان أبو رمان وآخرون، مصدر سابق، ص18-19.
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هذه الوسائل واألدوات، يف ظل عدم االستقرار وانتشار اإلرهاب وتصاعد تقدمي املعلومات املظللة، 
ومن َثَّ فإنَّ أتثري وسائل اإلعالم يف اجتاهات اجلمهور إزاء املعلومات املتعلقة ابألحداث اإلرهابية 
تزايد تزايداً مضطرداً؛ ألسباب عديدة، يف مقدمتها أنَّ هذه الوسائل متتلك إمكاانت مهمة زادت 
من إمكانية أتثريها على اجلمهور عب تكوين قناعات جديدة وتفنيد بعضها اآلخر القائم، وإضفاء 
الشرعية على مسألة ما عن طريق اإلقناع وحشد الطاقات ابجتاهه، كما أنَّ هذه الوسائل ميكن هلا 

أن تصنع نوعاً من اجلمهور يؤمن مبا عرضه هي حىت، وإن كان خيالف قناعاته26.
ولتحقيق األهداف املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتقليل آاثره السلبية على اجملتمعات اإلنسانية، 
ومثلما أصبحت وسائل اإلعالم متثِّل سالحاً خطراً يف يد اإلرهابيي، فقد جلأت كثري من الدول 
لتوظيف وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها يف مكافحة اإلرهاب، وهذا ما كان واضحاً يف جتارب 
بعض الدول عن طريق إنتاجها لألفالم واملسلسالت والبامج التليفزيونية اليت ترتكز فكرهتا وأهدافها 
املتطّرِفة، ومن بي أهم هذه  املعنية يف مكافحة اإلرهاب واجلماعات  الدولة  الرئيسة على جهود 
الدول يبز اسم مجهورية مصر، اليت جنحت شركات اإلنتاج اخلاصة فيها، وبدعم من الدولة يف 
إنتاج مسلسالت استطاعت أن حتقِّق جناحاً كبرياً عن طريق ارتفاع نسب املشاهدة، وحتقيق األرابح 

املالية، وإيصال الرسائل إىل اجلمهور. 
ومن هذه املسلسالت يبز اسم مسلسل )االختيار(، الذي تناول مسائل مكافحة اإلرهاب 
واجلماعات املتطّرِفة، عب رؤية درامية حازت على قبول املشاهد واجلمهور يف مصر وخمتلف الدول 
العربية، فضاًل عن قائمة طويلة من املسلسالت واألعمال الدرامية املصرية اليت حاولت عن طريقها 
مسائل  متس  أعمال  إنتاج  الشأن  بذا  املعنية  الدولة  مؤسسات  مع  وابلتعاون  اإلنتاج  شركات 
وحتدايت مهمة تتعلق ابإلرهاب واألمن القومي، يف ظل االهتمام الذي تلقاه هكذا أعمال من قبل 
اجلمهور؛ الرتباطها بواقعهم اليومي، وما تشهده مصر واملنطقة من أحداث يف السنوات األخرية27. 
ومن التجارب املهمة والناجحة األخرى، تبز التجربة الرتكية يف إنتاج عدد كبري من البامج 
واجلماعات  اإلرهاب  مكافحة  الرتكية يف  الدولة  مرتبطة جبهود  مادة  بتقدمي  املهتمة  واملسلسالت 

اإلرهاب  اجلمهور حنو  اجتاهات  العراقية يف تشكيل  الفضائية  للقنوات  اإلعالمية  التغطية  26. عادل عبدالرزاق مصطاف، دور 
)دراسة ميدانية لعيِّنة من مجهور مدينة بغداد(، حبث منشور يف وقائع املؤمتر العلمي الدويل األول لكلية الدراسات اإلنسانية اجلامعة، 

2016، ص3-4.
الدخول:  اتريخ   ،2021 أبريل   10 العربية،  واملتطرفي،  اإلرهاب  رمضان  مسلسالت  تواجه  كيف  الريدي،  أمحد   .27

 https://cutt.ly/d01Kiyq ،14/11/2022

https://cutt.ly/d01Kiyq
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املرتبطة با، ففي العقدين املاضيي جنحت تركيا يف إنتاج عدد غري قليل من األفالم واملسلسالت 
واخلارجي  احمللي  اجلمهور  إىل  مؤثرة  رسائل  وأوصلت  مميزة،  درامية  معاجلة  املوضوع  عاجلت  اليت 
والفائدة  املنظمة  واجلرمية  اإلرهاب  مبكافحة  املعنية  الدولة  مؤسسات  تبذهلا  اليت  اجلهود،  جبدوى 

املرجوة من تعاون املواطني مع هذه املؤسسات يف حتقيق األهداف املشرتكة. 
قبل  نـََتج من 

ُ
امل )املنظَّمة(،  فيه إىل جتربة مسلسل  نيو الينز أشارت  تقرير نشرته جملة  ويف 

شركة اتميز آند يب، وبرعاية ودعم رمسيي من مؤسسة املخابرات الوطنية الرتكية، اليت مسحت ألول 
مرة بعرض صور ملكاتبها اليت تدار عن طريقها عملياهتا السرية، ويعرض املسلسل بعض العمليات 
لوحدة النخبة يف جهاز االستخبارات الرتكي، ويقدم كثري من الرسائل الدعائية املتعددة املسارات، 
منها ما يرتبط جبهود احلكومة الرتكية فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، فضاًل عن إلقاء 
دروس يف األيدلوجية اجلديدة اليت توجه عالقات الدولة الرتكية اخلارجية اجلديدة، وَوْفق اجمللة فإنَّ 
املسلسل يُعدُّ امتداداً لعقيدة أطلق عليها املسؤولون األتراك مفهوم )األمن اجلديد(، وهي العقيدة 
اليت أعلن عنها الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بعد )3( أشهر من حماولة االنقالب الفاشلة 

اليت تعرضت هلا حكومته يف متوز/ يوليو من عام 201628.
فيما تبز التجربة اإلمارتية الرائدة يف هذا اجملال، وذلك عب وضع إسرتاتيجية وطنية تعمل 
القوة  جملابة  احلكومية  اإلجراءات  بعض  اختاذ  على  وتركز  اإلجيابية،  الناعمة  القوة  توظيف  على 
للجهات  والتصدي  والكراهية،  العنف  خلطاابت  والتصدي  اإلرهاب  ومكافحة  السلبية  الناعمة 
الدويل حملاربة اإلرهاب وتشكيل  التعاون  للمنظمات اإلرهابية وكشف خمططاهتا، وتعزيز  الداعمة 
اجلماعات  بعزل  الكفيلة  اخلطط  وضع  عن  فضاًل  عليه،  للقضاء  واإلقليمية  الدولية  التحالفات 
اإلرهابية، وحجب فرص التمويل عنها، وجتفيف منابعه، وسن القواني والتشريعات املرتبطة بذلك 

وتطويرها29.
وتضمَّنت جهود اإلمارات يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف والفكر املتشدد عب القوة الناعمة، 
استضافة املقر الرئيس ملركز التميز الدويل ملكافحة التطرُّف العنيف يف العاصمة أبو ظيب منذ عام 
28. Idil Karsit and Shawn Carrié, Turkey’s New Spy Mission, New Line Maga-
zine, August 12, 2021, https://newlinesmag.com/argument/turkeys-new-spy-
mission-teskilat/    

29. آمال عبيدي، استعراض التجربة اإلماراتية يف توظيف القوة الناعمة يف اجتماعات األمانة العامة جلامعة العربية، وكالة أنباء اإلمارات، 
 https://wam.ae/ar/details/1395302804067 ،14/12/2022 :18 نوفمب 2019، اتريخ الدخول

https://newlinesmag.com/argument/turkeys-new-spy-mission-teskilat/
https://newlinesmag.com/argument/turkeys-new-spy-mission-teskilat/
https://wam.ae/ar/details/1395302804067
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عن  فضاًل  والثقافية،  والرايضية  الدبلوماسية  والبامج  األنشطة  من  حبزمة  املركز  ويـُْعَن   ،2012
إسهامه يف مكافحة التطرُّف العنيف عب تطوير املناهج الرتبوية، ونبذ الراديكالية يف السجون، ودعم 
ضحااي اإلرهاب، وترسيخ مبادئ احلوار والتواصل اإلجيايب، ووضع برامج بناء القدرات، زايدًة على 

برامج البحث والتحليل واملراقبة30.
مكافحة  جمال  يف  الناعمة  جهودها  الدول  من  عديد  بدأت  فقد  صلة،  ذي  صعيد  ويف 
اإلرهاب والتطرُّف، ففي األردن على سبيل املثال، وضعت احلكومة هناك رسالة عمان للحوار بي 
األداين واملذاهب عام 2005، إذ عملت السلطات هناك على ترويج مضمون الرسالة، بوصفها 
فهماً مغايراً لأليديولوجية اليت يتبناها تنظيم القاعدة مع العمل على تسويقها داخلياً وخارجياً، فيما 
أسست السعودية )مركز األمري حممد بن انيف للمناصحة والرعاية(، كما أطلقت وزارة األوقاف 
السعودية محلة )السكينة(، يف جهودها ملواجهة الفكر املتطرف للتنظيمات عب االستعانة بعلماء 

ومفكرين خمتصي يف الشريعة واالجتماع وعلم النفس31.
وعقب موجة من اهلجمات اإلرهابية العنيفة اليت استهدفت السعودية منذ عام 2003، 
غري  اإلجراءات  استخدام  فيها  مثَّلت  اإلرهاب،  ملكافحة  واسعة  محلة  هناك  السلطات  أطلقت 
جانباً  املتطّرِفة،  للجماعات  واأليديولوجية  الفكرية  املتبنيات  حماربة  إىل  اهلادفة  )الليِّنة(  التقليدية 
أساسياً منها، وارتكزت اإلسرتاتيجية السعودية على ثالثة برامج مرتابطة هدفت إىل الوقاية وإعادة 
التأهيل واملراقبة والنقاهة بعد االفراج، وبناًء على اإلحصاءات اليت قدمتها األجهزة املعنية مبكافحة 
اإلرهاب والتطرُّف، فقد حقَّقت هذه اإلسرتاتيجية عن نتائج إجيابية، وشجَّعت السلطات على 

التفكري ابللجوء إىل أساليب مبتكرة وحديثة يف هذا اجملال32. 
وعليه، مع جهود القوة الناعمة املتمثلة ابلبامج والدعاية واإلعالم املضاد للتنظيمات املتطرفة 
من  ينشره  مبا  الصورة  هلذه  تكريسه  نفسه، عب  هو  ينفيها  ال  واليت  عنه،  الوحشية  الصورة  ونقل 
)بروبوغاندا( وأفالم، وصور، ومشاهد دامية، إال أنَّ كثرياً من دول العامل حاولت عب إسرتاتيجياهتا 
املرتكزة يف جزء منها على القوة الناعمة، احلد من قدرات هذه اجلماعات على التجنيد والدعاية 

30. املصدر نفسه.
31. حممد أبو رمان وآخرون، مصدر سابق، ص20.

32. Christopher Boucek, Saudi Arabia’s “Soft” Counterterrorism Strategy: Pre-
vention, Rehabilitation, and Aftercare, Carnegie Endowment for International 
Peace, Washington, DC, 2008, p. 1
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf   

https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf
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واستقطاب األنصار واملؤيدين يف عديد من دول العامل، فالرتكيز على املقارابت العسكرية، أو األمنية 
يف إضعاف بنية التنظيمات اإلرهابية، ال يكفي لوحده لتحقيق األهداف املرجوة منه، فاملقارابت 
الثقافية والفكرية املرتكزة على تطوير األنظمة الرتبوية والتعليمية والتثقيفية يف الدول، ميكن أن توفِّر 
فرصة حقيقية ملواجهة أفكار التنظيمات اإلرهابية، مع إمكانية جتفيف منابعها وتفكيك قواعدها 

يف اجملتمعات املختلفة33. 
اثلثاً: العراق ومكافحة اإلرهاب:

قراءة يف دور القوة الناعمة
1- اإلسرتاتيجية العراقية يف مكافحة اإلرهاب

اتسم اإلرهاب الذي شهد تصاعداً يف عملياته يف العراق، خبصائص عديدة من أمهها34:
• الِعْرِقيَّة 	 النزعات  غلبة  مع  والطائفية  املذهبية  ابلتعددية  يتصف  جمتمع  يف  اإلرهاب  نشأ 

والَقَبِلية عليها.
• عملياته 	 وتبير  أهدافه،  عن  اإلعالن  يف  العقائدي  البعد  على  ابرتكازه  اإلرهاب  متيَّز 

يعتمد  الذي  األيديولوجي(،  املعتقد  )إرهاب  العراق حتت مسمَّى  اإلرهاب يف  وجرائمه، ويندرج 
ابألساس على معتقد األفراد للقيام ودعم العمليات اإلرهابية.

• العراقي 	 الداخل  اإلرهابية يف  اجلماعات  متارسها  اليت  والصور  واألساليب  الوسائل  تعدُّد 
ا ضمَّت مقاتلي حمليي وأجانب من خمتلف دول العامل. وتطورها، كما أهنَّ

وركَّزت اإلسرتاتيجية العراقية يف مكافحة اإلرهاب، ال سيَّما يف املرحلة الزمنية األوىل اليت 
تلت التغريات اليت شهدها النظام السياسي بعد عام 2003، ركَّزت على مقارابت القوة الصلبة، 
من  حزمة  تنفيذ  عب  املتطّرِفة،  اإلرهابية  واملنظمات  اجملموعات  على  للقضاء  األولوية  وأعطت 
هذه  وأثبتت  هلم،  واملؤيدة  الداعمة  واجلهات  جتمعهم  مراكز  ضد  واألمنية  العسكرية  العمليات 

33. املصدر نفسه، ص22.
34. مصطفى كمال، الدروس املستفادة من خبة مكافحة اإلرهاب يف العراق، عرض العدد رقم 21 من دورية بدائل، مركز األهرام 
https://acpss.ahram. ،25/12/2022 :الدخول اتريخ   ،2022 ديسمب   25 واإلسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات 

.org.eg/News/15249.aspx

https://acpss.ahram.org.eg/News/15249.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/News/15249.aspx
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اإلسرتاتيجية -اليت تبنتها اجلهات احلكومية املعنية مبكافحة اإلرهاب ابلتعاون مع األطراف الدولية 
ويف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية- جناحها يف القضاء على عديد من اجملموعات اإلرهابية 
اليت كانت متارس أنشطتها على األراضي العراقية، ومتكَّنت كذلك من قتل أو اعتقال عديد من 

قادة هذه التنظيمات.
يف  الوطنية  إسرتاتيجيتها  أهداف  من  عديد  حتقيق  يف  العراقية  السلطات  جناح  ومع  لكنَّه 
مكافحة اإلرهاب، ال سيَّما ما يتعلَّق منها ابجلوانب العسكرية واألمنية والقضائية، لكنَّها مل تتمكَّن 
من القضاء بصورة هنائية على التهديدات اإلرهابية، اليت كانت تتعرَّض هلا بعض املناطق الرخوة 
أمنياً داخل العراق، وذلك ألنَّ اجلهات املسؤولة عن ملف مكافحة اإلرهاب جتاهلت موضوع على 
مستوى عاٍل من األمهية، يتعلَّق بتنامي قدرة اجلماعات اإلرهابية وإمكانيتها على التكيُّف واالبتكار 

واملرونة العالية لتوظيف املكاسب العسكرية يف جذب املتطوعي واملؤيدين هلا.
ويف الوقت نفسه، فقد مثَّل متكن تنظيم )داعش( من السيطرة على مساحات واسعة من 
حملياً  اإلرهاب  مبكافحة  املعنية  اجلهات  لكلِّ  صدمًة   ،2014 عام  وسوراي  العراق  يف  األراضي 
ودولياً، وذلك ألسباب عديدة، ويف مقدمتها، متكَّن التنظيم من حتقيق سبق على القوات النظامية، 
اليت متتلك األفضلية العددية والتسليحية، ممَّا مكَّن قادة التنظيم من إعالن مشروعهم يف إعالن ما 
يعرف )ابخلالفة اإلسالمية(، والتحرُّك َوْفقاً لذلك؛ لتحقيق األهداف املتطّرِفة اخلاصة برؤى التنظيم 

وأفكاره.
لكن هذه الصدمة، املتمثلة بنجاح التنظيم اإلرهايب يف فرض إرادته األيديولوجية والفكرية 
السلطات  أمام  أخرى  فرصة  سيطرهتم، شكَّلت  أصبحت حتت  اليت  األراضي  املواطني يف  على 
املعنية مبكافحة اإلرهاب ملراجعة اإلسرتاتيجيات واخلطط اخلاصة واملرتبطة بكذا مواضيع وحتليلها، 
إذ أسهمت القوة الصلبة املرتكزة على الفعل العسكري واألمين مسامهًة -بصورة أو أبخرى- يف 
القضاء على بعض اجلماعات اإلرهابية والتكفريية املتطرفة، فضاًل عن اعتقال عدد آخر من أعضاء 
هذه اجلماعات، لكنَّها مل حتقق هدف تقويض خطر اجلماعات اإلرهابية على السلطات واجملتمعات 
على حدٍّ سواء، وهو ما كان واضحاً وضوحاً جلياً، يف مرحلة سيطرة تنظيم داعش اإلرهايب على 

أجزاء واسعة من األراضي العراقية 2014-2017.
ونظراً إىل اخلطر الكبري اليت متثِّله اجلماعات اإلرهابية واملتطّرِفة مبختلف ألواهنا، ويف املقدمة 
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هذا  ملواجهة  جدية  بصورة  العمل  العراقية  السلطات  بدأت  فقد  اإلرهايب،  )داعش(  تنظيم  منها 
اخلطر، وتقليل آاثره وانعكاساته السلبية. وابلفعل فقد دشَّن العراق مرحلة جديدة من مكافحة 
إىل  املؤدِّي  العنيف  التطرف  مبكافحة  املتعلقة  إلسرتاتيجيته  الرمسي  إقراره  بعد  وذلك  اإلرهاب، 
اإلرهاب، واملقدَّمة من قبل مستشارية األمن الوطين العراقي، واليت أُِقرَّت ابلفعل من قبل جملس األمن 
الوطين يف جلسته اليت انعقدت بتاريخ 19 شباط/ فباير 2019، وذلك بعد إجراء التعديالت 
واملراجعة الالزمتي ومناقشتها من مجيع اجلوانب35، وجاءت اإلسرتاتيجية استكمااًل إلسرتاتيجيات 
املستشارية واملؤسسات املعنية األخرى املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، ومتاشياً مع القرارات والبياانت 

اليت أصدرهتا األمم املتحدة، وجملس األمن، واملؤسسات الدولية املعنية بذا الشأن36.
مع  وابلتعاون  اإلرهاب  مكافحة  ملف  عن  املسؤولة  واألمنية  احلكومية  اجلهات  وعملت 
مستشارية األمن الوطين على وضع خطة إسرتاتيجية أكثر مشولية واستيعاابً وجتاوابً مع متطلبات 
وسائل  إىل  اللجوء  على  اإلسرتاتيجية  وارتكزت  العسكرية،  هزميته  بعد  )داعش(  تنظيم  مواجهة 
لتحقيق  وصواًل  وجذوره  منابعه  مالحقة  من  انطالقاً  وسبله،  العنيف  املتطرف  الفكر  مكافحة 
مواجهته للقضاء عليه، ومتاشياً مع التوجهات احلكومية يف هذا اإلطار، فقد صدر عن جملس األمن 
والذي  اإلرهاب،  إىل  املؤدِّي  العنيف  التطرف  إسرتاتيجية مكافحة  بعنوان  الوطين كتاابً ختصُّصياً 
صاً من خمتلف  شكَّل حصيلة رؤية وحبث متواصل لفريق عمل مكوَّن من )24( ابحثاً وخبرياً متخصِّ
الوزارات املعنية واملؤسسات األمنية، فضاًل عن خباء من مؤسسات التعليم العايل ومنظمات اجملتمع 

املدين، استناداً على قرارات املنظمات الدولية حول هذه املسألة37.
ويف إطار اجلهود العراقية املتواصلة يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف، فقد أعلن املتحدث ابسم 
إسرتاتيجية  2021، عن وضع  مايو  أاير/   22 بتاريخ  النعمان  اإلرهاب صباح  جهاز مكافحة 
عراقية جديدة ملكافحة اإلرهاب ألعوام 2027-2022، مشرياً إىل »جهاز مكافحة اإلرهاب 
العراقي وَوْفقاً للمهام اليت ُحدَِّدت له، يُعدُّ جهاز استخباري يعمل على متابعة الشبكات اإلرهابية 

روداو، 19/2/2019،  »اإلرهاب«،  إىل  املؤدي  العنيف  التطرف  مكافحة  إسرتاتيجية  يقر  العراقي  الوطين  األمن  35. جملس 
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/  ،23/10/2022 الدخول:  اتريخ 

.iraq/1902201920
الدخول:  اتريخ   ،13/9/2019 العراقية،  األنباء  وكالة  واإلرهاب،  التطرف  مكافحة  إسرتاتيجية  الرهيمي،  عبداحلليم   .36

.https://www.ina.iq/94154--.html ،23/10/2022
الدخول:  اتريخ   ،13/9/2019 العراقية،  األنباء  وكالة  واإلرهاب،  التطرف  مكافحة  إسرتاتيجية  الرهيمي،  عبداحلليم   .37

.https://www.ina.iq/94154--.html ،23/10/2022

https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/1902201920
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/1902201920
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ا على املراقبة والتقييم كذلك«، مضيفاً أبنَّ  وتفكيكها، وعمله ال يقتصر على النشاط اإلرهايب، وإنَّ
»اإلسرتاتيجية متثِّل رؤية الدولة العراقية يف مكافحة اإلرهاب، وَوْفقاً لذلك فقد ُشكَِّل جملس أعلى 
ا تضم حماور حملية وإقليمية ودولية وهتدف  ملراقبة اإلسرتاتيجية من مستشارية األمن القومي، وأهنَّ

كذلك لتشخيص السلبيات واإلجيابيات وتطوير األداء«38.
العراقية ملكافحة اإلرهاب يف ثالثة أسس  الرئيسة لإلسرتاتيجية  وميكن تلخيص األهداف 

وأهداف رئيسة39:
تعطيل  إىل  الرامية  القانون  إنفاذ  تدابري  بعض  أو  اجلنائي،  القانون  عب  اإلرهاب:  منع   -
اهلجمات اإلرهابية، أو عب تدابري متعددة األوجه وطويلة املدى، هتدف إىل منع وقوع التطرُّف 

املؤدِّي إىل اإلرهاب، مبا يف ذلك مكافحة كل من عمليات )التجنيد، والتدريب، والتمويل(.
- حماكمة اإلرهابيي قضائياً: اختاذ اإلجراءات القضائية أو التعاون القضائي الدويل الفعَّال، 

وتقدمي املسؤولي عن اجلرائم اإلرهابية إىل العدالة.
- احلماية من اإلرهاب: توفري األمن للمواطني ومحاية األهداف احملتملة للهجمات اإلرهابية، 

فضاًل عن تقدمي الدعم واملساعدة لضحااي اإلرهاب.
وعليه، فإنَّ التجربة العراقية الوطنية يف مكافحة اإلرهاب تتطلَّب التوقُّف والتحليل والنقد، 
وتشخيص بعض نقط الضعف اليت تتضمنها، ومن َثَّ عرض احللول والتوصيات اخلاصة بتجاوزها، 
عام  بعد  العراقي  النظام  بنية  واجهه  الذي  الكبري  التهديدات  حلجم  منطقية  مراجعة  طريق  فعن 
التنظيمات  جناح  إثر  على  األمنية  املؤسسات  لبعض  واضح  اهنيار  من  ذلك  تبع  وما   ،2003
اإلرهابية واملتطرفة يف السيطرة على أراضي واسعة، ال سيَّما ما حصل يف حزيران/يونيو 2014، 
جند أنَّ أغلب اإلسرتاتيجيات اليت انتهجتها احلكومات العراقية املتعاقبة، أو اجلهات املعنية مبكافحة 

اإلرهاب كانت تركز ابألساس على القوة الصلبة يف حتقيق أهدافها.

املركز األورويب لدراسات مكافحة  ـ قراءة استشراقية،  العراق وسوراي  الصاحل مجال، إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب يف  38. حممد 
 https://cutt.ly/D01KhSX ،25/12/2022 :اإلرهاب واالستخبارات، 20 فباير 2020، اتريخ الدخول

39. وحدة الدراسات والتقارير، إسرتاتيجية العراق ملكافحة اإلرهاب ـ عرض وتقييم، املركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب 
 https://cutt.ly/i01Kzss ،12/2022//25 :واالستخبارات، 21 مارس 2022، اتريخ الدخول

https://cutt.ly/D01KhSX
https://cutt.ly/i01Kzss


19

القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ اإلسرتاتيجية العراقية ملكافحة اإلرهاب

2- القوة الناعمة ومكافحة اإلرهاب يف العراق:
رؤية مستقبلية

العقدين  يف  خصوصاً  والعراق  عموماً  العامل  تواجه  اليت  اإلرهابية  التحدايت  حدة  زادت 
األخريين، ويف ظل سعي اجلماعات اإلرهابية إلشاعة الفوضى والتخريب والدمار واخلوف، ويف 
العسكرية واألمنية كلها  العراقية قواها واستنفرت أجهزهتا  السلطات احلكومية  املقابل فقد عبَّأِت 
ملواجهة العمليات اإلرهابية واهلجمات اليت كانت تستهدف األمن واالستقرار اجملتمعي. وابلفعل 
فقد حقَّقت السلطات العراقية جناحات جيدة وواضحة يف القضاء على اجلماعات اإلرهابية عب 
الرتكيز على استخدام األساليب العسكرية واألمنية، واستطاعت طرد تنظيم )داعش( من معظم 

املناطق اليت كان حيتلها منذ منتصف عام 2014.
ومع تواصل النجاحات العسكرية واألمنية الكبرية اليت حققتها احلكومة العراقية، فقد أُعيد 
مبدى كفاية  واملتعلق  العراقي  واألمين  السياسي  ابلشأن  واملهتمي  اخلباء  قبل  من  تساؤل  عرض 
مكافحة اإلرهاب والتطرُّف ابلوسائل العسكرية واألمنية، أم أنَّ األمر يتطلَّب اللجوء إىل وسائل 
العامل، ويكون هلا دور مواٍز للدور الذي تقوم  وأدوات وآليات أخرى طُبَِّقت يف عديد من دول 
اإلرهابية  اجلماعات  إسرتاتيجيات وخطط  تطور  والعسكرية، أيخذ ابحلسبان  األمنية  األجهزة  به 
وجناحها يف استقطاب عديد من أفراد اجملتمع إىل صفوفها كمقاتلي صرحيي، أو داعمي ألفكارها 

ومتبنياهتا.
ومن هذا املنطلق فإنَّ التصور السابق، الذي كان راسخاً يف أذهان عديد من أصحاب القرار 
أبنَّ القضاء على اجلماعات اإلرهابية والفكر املتطرف بصورة هنائية وحامسة، سيكون مقتصراً على 
اخلطط واإلسرتاتيجيات املرتبطة ابجلوانب العسكرية واألمنية والتشريعية والقانونية، من دون إيالء 
اهتمام يذكر إىل اجلوانب املهمة األخرى، وهو تصور، أثبتت الوقائع أبنَّه قاصر وغري قادر على 
فهم دينامية عمل هذه اجلماعات، وطريقة تفكري قادهتا وحماولتهم االستفادة من أي ثغرة؛ لتحقيق 

أهدافهم التدمريية املتطّرِفة40.

40. مكافحة اإلرهاب.. اجلهد العسكري واألمين وحده ال يكفي، أخبار ليبيا 24 1 فباير 2020،
 https://cutt.ly/801KvcU 

https://cutt.ly/801KvcU
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وعند مراجعة بعض النماذج الدولية السابقة الستخدام القوة يف مسرح العالقات الدولية، 
ميكن إجياد أنَّ التهديد )جمرد التهديد( ابستخدام القوة العنيفة أو الصلبة، أسهم مسامهًة كبريًة يف 
منع وقوع حروب ونزاعات كبرية، وبعضها كادت أن تصبح حرابً نووية شاملة، كما يف مثال أزمة 
الصواريخ الكوبية يف احلرب الباردة وغريه من األمثلة كثري، وهنا يضع كثري من املهتمي ابلشؤون 
السياسية عملية التهديد والوعيد بشن احلرب أو ابستخدام القوة العنيفة، يف خانة )القوة الناعمة، 
التهديد وإيصال الرسائل الواضحة ابستعداد األجهزة األمنية  الليِّنة( ابإلكراه، وهنا ميكن عدُّ  أو 
والعسكرية مبختلف أنواعها؛ لغرض جمابة التهديدات اإلرهابية ومكافحتها، وهو صورة واضحة من 

صور القوة الناعمة املستخدمة يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف مبختلف أنواعه41.
ويف ظل املعطيات واملؤشرات املتعلقة بتنامي خطر اجلماعات اإلرهابية وتصاعدها، وتطوُّر 
أساليب عملها وتكتيكاهتا، وعدم اعرتافها ابلقواني الدولية أو الوطنية، ورفضها للحدود الفاصلة 
بي الدول، فإنَّ السلطات احلكومية الوطنية يف كثري من الدول وصلت إىل ما يشبه القناعة أبنَّ 
الفكرية  إىل  والعسكرية  األمنية  اجلوانب  تتجاوز  شاملة  مقاربة  تتطلَّب  اإلرهاب  ظاهرة  مواجهة 
والتثقيفية والتوجيهية واإلصالحية، ممَّا يتطلَّب االتفاق على وضع تنفيذ هذه املقاربة على طاولة 

مؤسسات الدولة كلها، وإدراجها ضمن قائمة أولوايهتا42.
ويف هذا اإلطار، فإنَّه ومع النجاحات العديدة والواضحة للعيان اليت حققتها القوات األمنية 
)داعش(،  تنظيم  مقدمتها  اإلرهابية ويف  التنظيمات  مع خمتلف  مواجهاهتا  العراقية يف  والعسكرية 
ا مل تضع ابحلسبان االقتداء أحياانً ببعض التجارب الدولية الناجحة يف مكافحة اإلرهاب،  إال أهنَّ
واليت تركِّز على استخدام القوة الناعمة، أو الدبلوماسية إىل جانب استخدامها للقوة الصلبة، ممَّا 
أفقدها سالحاً مهماً وفاعاًل ميكن أن يقلِّل من اخلسائر الكبرية والفادحة اليت ميكن أن تقدِّمها 
استخدام القوة الصلبة، وهنا ال ميكن جتاهل الدور الواضح الذي قامت به بعض مؤسسات الدولة، 
أو منظمات اجملتمع املدين، أو الشخصيات الفاعلة من مدوني وانشطي يف حرب استعادة املدن 
العراقية من يد تنظيم )داعش( عام 2017-2014، واليت متكَّنت عن طريق محلة إعالمية منظمة 

من التأثري بفاعلية كبرية يف ترسانة التنظيم اإلعالمية، وإحلاق اخلسائر الفادحة فيه.

41. فيديل سبييت، مصدر سابق.
 https://cutt.ly/z01Kmpj  ،2022 42. مصر ترسم اخلطوط العريضة يف مكافحة اإلرهاب، كيوبوست، 14 سبتمب

https://cutt.ly/z01Kmpj
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لكن هكذا محالت تتطلَّب تكاتف اجلهود بي خمتلف املؤسسات املعنية مبكافحة اإلرهاب، 
واألمن املعلومايت والدبلوماسية من انحية، ومؤسسات اجملتمع املدين والناشطي يف جماالت التدوين 
ووسائل التواصل االجتماعي من انحية أخرى، وذلك لوضع إسرتاتيجية متوسطة وطويلة األمد، 
تعتمد االستفادة من الكلف املتدنية للقوة الناعمة واحلرب النفسية والدعائية يف مواجهة الدعاية 
املظللة واألفكار اهلدامة للتنظيمات اإلرهابية املختلفة، واليت حتاول توظيف أي نقطة ضعف، أو 
ثغرة لغرض التأثري على الروح املعنوية للمجتمع، أو تقليل ثقته مبؤسسات الدولة املختلفة، واستمالة 

املواطني لالنضمام إىل صفوفها، أو دعم نشاطاهتا اإلرهابية.
وعليه، ونظراً إىل أنَّ املعركة مع القوى اإلرهابية والظالمية املتطرفة مل تنتِه إىل وقت إعداد هذه 
الدراسة؛ ألنَّ هذه التنظيمات حتاول استغالل أي نقطة ضعف يف اخلطط واإلسرتاتيجيات األمنية 
ا حتاول يف أحيان أخرى استغالل  املتبعة من قبل اجلهات املعنية بذا امللف وتوظيفها، فضاًل عن أهنَّ
انعكاسات تصاعد حدة اخلالفات بي األطراف الداخلية، أو حىت االحتجاجات الشعبية الناقمة 
على السياسة احلكومية، لتحقيق بعض االخرتاقات األمنية هنا وهناك، ممَّا يضع صانع القرار العراقي 
املرتبطة ابجلوانب  الواقعية لبعض املشكالت والتحدايت  أمام مسؤولية مضاعفة يف إجياد احللول 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها بصورة أساسية، ومن َثَّ االنطالق حنو حتديد أولوايت 
احلكومة العراقية فيما يتعلق مبلفات مكافحة اإلرهاب والتطرُّف، ومن َثَّ التفكري بصورة جدية يف 

جدوى اإلجراءات واإلسرتاتيجيات واخلطط السابقة اليت انتهجتها يف املرحلة املاضية.
وممَّا تقدَّم، فإنَّ حجم التهديدات والتحدايت اإلرهابية املتصاعدة اليت يواجها األمن القومي 
العراقي يتطلب إعادة النظر ابخلطط واإلسرتاتيجيات اليت تطبق ملواجهتها، والتنسيق بي خمتلف 
األطراف املعنية؛ إلعداد )إسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب(، تضع يف احلسبان استخدام القوة 
الناعمة والدبلوماسية كجانب مهم وأساس يف حتقيق أهدافها، مع حتديد الشرائح املستهدفة وطرائق 
التأثري األكثر مالَءمة لكل شرحية على ِحَدة، ويف الوقت عينه، العمل على تعزيز اجلهد املضاد 
العراق  جبهود  العام  والرأي  العامل  وتعريف  االجتماعي،  التواصل  شبكات  يف  والتطرُّف  لإلرهاب 
يف مكافحة اإلرهاب، وتعزيز ثقة اجملتمع احمللي والدويل بقدرة املؤسسات العراقية املعنية مبكافحة 
اإلرهاب والتطرف وكفاءهتا، زايدًة على التنسيق مع املؤسسات اإلعالمية املختلفة ووزارة اخلارجية 

واهليئات الدبلوماسية يف سبيل حتقيق أهداف مكافحة اإلرهاب.
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كما ميكن اعتماد بعض املقارابت اليت تعتمد السياق األمين والفكري، أو عب تصميم مقاربة 
عراقية حتمل خصوصية وطنية تعتمد القوة الذكية عن طريق املزج بي القوتي الناعمة والصلبة، أو 
بي كل من احلوافز والتهديدات )العصا واجلزرة(، واعتمادها كإسرتاتيجية شاملة تدفع ابجتاه تشجيع 
أفراد اجملتمع على تبينِّ قيم معينة، واالخنراط يف السياسات املعتدلة املرسومة هلم من قبل الدول املعنية 

مبكافحة اإلرهاب والتطرُّف.
اخلامتة:

وبناًء على ما سبق، فإنَّ عديداً من التجارب الدولية الناجحة يف مكافحة اإلرهاب والتطرُّف 
اجلانب  على  تقتصر  أن  جيب  ال  اإلطار،  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  أنَّ  أثبتت  خطره،  وتقويض 
القوة  أو  وغريها،  والثقافة  والفن  ابلدبلوماسية  ممثلًة  الناعمة  فالقوة  فحسب،  واألمين  العسكري 
الذكية عب تصميم مزيج بي القوتي الناعمة والصلبة )احلوافز، والتهديدات(، ميكن أن تساوي يف 
بعض األحيان القوة الصلبة املمثلة ابلعمليات احلربية والعسكرية واألمنية للشرطة واجليش وغريها 
الوقت نفسه، ممَّا يستلزم  القوات؛ ألنَّ اإلرهاب ظاهرة معقَّدة ومتعددة األوجه ومتطورة يف  من 
القواني  تطبيق إسرتاتيجيات جديدة أتخذ ابحلسبان معاجلة جذور املشكلة من أساسها، وسن 
والتشريعات، ومن َثَّ تقدمي وسائل وآليات حديثة تعمل على حتصي اجملتمعات وتقليل أتثري الفكر 
اإلرهايب املتطرِّف عليها، وذلك عب اللجوء إىل أساليب مبتكرة تعتمد على القوة الناعمة أو القوة 

الذكية.
وعليه، فإنَّ للقوة الناعمة والدبلوماسية دوراً كبرياً وواضحاً يف حماربة التنظيمات اإلرهابية 
والتطرُّف عامًة، والتقليل من األخطار اليت تشكلها على اجملتمعات اإلنسانية، وما حققته عديد 
أهداف  وحتقيق  الوسائل  هذه  إىل  للجوء  إضافياً  دافعاً  يُعدُّ  اجملال،  هذا  الدولية يف  النماذج  من 
لوضع  تتطلب وقفة حكومية جادة  أهداف  أنَّ حتقيق هكذا  والتطرُّف، كما  اإلرهاب  مكافحة 
إطار إسرتاتيجية وطنية جديدة وحمدثة ملكافحة اإلرهاب، تعتمد إىل جانب استخدام الثوة الصلبة 
تفعيل  مع  األخرى،  والوسائل  اآلليات  جانب  إىل  وصرحية  واضحة  كآلية  الناعمة،  القوة  على 
التعاون بي خمتلف مؤسسات الدولة املعنية مبحاربة اإلرهاب والتطرُّف وبعض املؤسسات البحثية 
واألكادميية املهتمة بذا الشأن؛ لوضع خطط حمكمة، تعتمد على توظيف الوسائل احلديثة يف التأثري 
أفرادها  توفر بعض  اليت  أو  اإلرهابية،  اجلماعات  اليت سيطرت عليها  تلك  ابجملتمعات، ال سيَّما 
حواضن للجماعات اإلرهابية، وإعادة الثقة بي أفرادها واحلكومة، ال سيَّما املغررين منهم، والذين 
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ُخِدُعوا؛ لتحقيق األهداف املتعلِّقة مبكافحة اإلرهاب.
زايدة على التوصية إبنشاء مراكز حبوث ودراسات هتتم مبسائل القوة الناعمة والدعاية واحلرب 
النفسية املضادة، إلاتحة اجملال أمام املعنيي واملختصي بذا الشأن؛ لتطوير اخلبات، وتقدمي املشورة 
العلمية الدقيقة والدراسات والبحوث اخلاصة بذلك، واالستفادة من اخلبات العراقية يف اجملاالت 
الرائدة يف  العاملية  التجارب  والتقنية، والتنسيق بي خمتلف األطراف؛ لالستفادة من بعض  الفنية 

حماربة، وتقويض خطر اإلرهاب، مع مراعاة خصوصية التجربة العراقية يف هذا اجملال.
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