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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

خادم الحرمين الشريفين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
ف، وممارسات الميليشيات والجماعات اإلرهابية المملكة مستمرة في التصدي للِفكر المتطرِّ

قائد األركان الموريتاني، وقائد القوات البرية بدولة اإلمارات، يزوران التحالف

د خادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان بن عبد العزيز يف كلمته التي ألقاها أمام  أكَّ
76 للجمعية العامة لألمم املتحدة يوم األربعاء 22 سبتمبر 2021م،  أعمال الدورة 
واإلقصاء،  الكراهية  على  القائم  املتطرِّف  للفكر  التصدي  يف  مستمرة  اململكة  أن 
وملمارسات اجلماعات اإلرهابية، وامليليشيات الطائفية التي تدمر اإلنسان واألوطان. 
اإلرهابية  اجلماعات  يدعم  َمن  كل  أمام  بحزم  ولي  الدَّ املجتمع  وقوف  أهمية  د  وأكَّ
وامليليشيات الطائفية ويرعاها وميولها ويُؤويها، أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى 

والدمار، وبسط الهيمنة والنفوذ.
ولية وقراراتها،  الدَّ التزام اململكة مببادئ الشرعية  وجدد خادم احلرمني الشريفني 
الوقت  يف  لكنها  شؤونها،  يف  التدخل  وعدم  الدول،  لكل  الوطنية  السيادة  واحترام 
ذاته حتتفظ بحقها الشرعي يف الدفاع عن نفسها أمام ما تتعرض له من هجمات 
خة من ميليشيات احلوثي. بالصواريخ الباليستية، والطائرات املسيَّرة، والقوارب املفخَّ
يف  مبادرة  قدمت  السعودية  العربية  اململكة  أن  إلى  كلمته  يف  سلمان  امللك  وأشار 
شهر مارس 2021م، كفيلة بإنهاء الصراع يف اليمن، وحقن الدماء، ووضع حد ملعاناة 
الشعب اليمني؛ لكن "ميليشيات احلوثي اإلرهابية" تواصل رفض احللول السلمية، 
وتراهن على اخِليار العسكري؛ للسيطرة على املزيد من األراضي يف اليمن، وتعتدي 

ولية  ولية، وإمدادات الطاقة الدَّ يومّيا على املدنيني يف اململكة، وتهدد املالحة الدَّ

استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي، يوم الثالثاء السابع من سبتمبر 2021م، 
يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، معالَي قائد األركان العامة للجيوش املوريتانية، الفريَق الركن محمد ولد مبب ولد مكت، كما استقبل سعادةَ اللواء الركن سعيد 

بن راشد الشحي، قائد القوات البرية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، والوفَد املرافق له، يوم األربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م.
 وبحث األمنُي العام املكلَّف مع الضيفني ُسبَل التعاون املشترك بني التحالف واجلمهورية املوريتانية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة. واستمع الضيفان يف أثناء 

ل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، واملهام التي يقوم بها لتنسيق جهود الدول األعضاء  الزيارة لشرٍح مفصَّ



محاضراتنا

برز يف السنوات األخيرة احلضوُر النسائي يف منظومة اإلرهاب وفكر التطرُّف 
اإلرهاب  ظاهرة  وأصبحت  فيهما،  الرجل  تورَّط  كما  املرأةُ  وتورَّطت  العنيف، 
النسائي الفتة للنظر، نتيجَة تنوُّع مهامها داخل التنظيمات اإلرهابية، وتعاظم 
اإللكترونية،  والدعاية  والتجنيد،  اللوجستية،  األعمال  يف  مشاركتها  حجم 

والتجسس، وتنفيذ العمليات االنتحارية.

م  التحالف اإلسالمي  العسكري حملاربة اإلرهاب يف  وألهمية هذا املوضوع نظَّ
ه بالرياض؛ ندوًة بعنوان "التطرف العنيف ودور املرأة فيه سلًبا وإيجاًبا"،   مقرِّ
مها كلٌّ من: الدكتورة حياة بنت يوسف  وذلك يوم اخلميس 9 سبتمبر 2021م، قدَّ
بن  محمد  األمام  بجامعة  واملذاهب  العقيدة  املساعدة يف  األستاذة  الصبياني 
سعود اإلسالمية، واألستاذة فاطمة بنت مصلح القحطاني املستشارة يف مركز 
العمري  أمل  األستاذة  الندوة  وأدارت هذه  الوطني.  للحوار  العزيز  عبد  امللك 
مديرة اإلدارة العامة للتخطيط والتنسيق يف التحالف، بحضور سعادة األمني 
العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف اللواء الطيار الركن 

محمد بن سعيد املغيدي وممثلي الدول األعضاء ومنسوبي التحالف.       

وتطور  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب  يف  املرأة  تورُّط  ألسباِب  الندوة  عرضت 
مهامها يف التنظيمات واجلماعات اإلرهابية، واألسباب التي جعلتها يف صدارة 
اهتماماتهم، وأبرز مخاطر انضمامها، وأهم األساليب والوسائل ملنع انضمام 
املرأة للتنظيمات واجلماعات اإلرهابية وتورُّطها يف اإلرهاب والتطرف العنيف.     

األسباب

العنيف  التطرف  النساء يف  تورُّط  القحطاني أسباب  األستاذة فاطمة  تناولت 
اإلرهابية هنَّ  للتنظيمات  انضممن  الالتي  النساء  أن  األولى:  عبر فرضيتني: 
ضحايا للعنف والتمييز يف بلدانهن، والثانية: أن املجتمعات التي تُعاني البطالة 
للنساء،  طاردة  مجتمعاٍت  تُعدُّ  املجتمعات"  "أوبئة  من  وغيرها  والفقر  واجلهل 
التنظيمات  ِقبل  ثَمَّ تزداد وتسُهل فرص استقطابهن من  أيًضا، ومن  والرجال 
املتطرفة، فالعوامل التي تدفع الرجال إلى التورُّط يف التطرف العنيف، تشترك 
أو  دينية،  أو  سياسية،  أو  نفسية،  عوامَل  كانت  سواء  النساء،  من  كثيٌر  فيها 

اجتماعية، أو اقتصادية. ومن العوامل التي تخصُّ النساء:

العنف ضد املرأة وانتهاك حقوقها، مبا يف ذلك األعمال التي تُرتكب يف  	
أثناء النزاعات املسلحة واألوضاع املضطربة بعد الصراعات أو االحتالل.

تعرُّض النساء لالغتصاب، وقد بيَّنت دراسة أجرتها األمم املتحدة أن ٪39  	
ْضَن لالغتصاب. من املشاِركات يف النشاطات اإلرهابية تعرَّ

إلى  	 االنضمام  على  يجبرونهن  ملتطرفني  ر  القصَّ للفتيات  القسري  التزويج 
اجلماعات املتطرفة؛ ومع الوقت يجدن أنفسهن ضمن منظومة التطرف العنيف.

استغالل العاطفة اجلياشة لدى املرأة من ِقبل قيادات التطرف العنيف  	
إلى  النساء  من  آالف  ثالثة  انضمام  إلى  الدراسات  تشير  إذ  ومنظريه، 

داعش ضمن 20 ألف مقاتل أجنبي انضموا للتنظيم اإلرهابي.

تحليل الواقع الميداني

حلَّلت الدكتورة حياة الصبياني أسباَب تطرف املرأة حسب الواقع امليداني، وفق 
ما كشفته ممارسة إعادة التأهيل واحلوارات امليدانية مع عشرات احلاالت من 
النساء الالتي انضممن للجماعات اإلرهابية من جنسيات مختلفة، فأبانت أن 
دن أنهن كنَّ يف وضع معيشي واجتماعي جيد، ولكن الشعور  أغلب من قابلتهن أكَّ

بالواجب واملسؤولية العقدية كان وراء التحاقهن باجلماعات املتطرفة. 

من  عدٍد  إلى  العنيف،  التطرف  لفكر  املرأة  تبنِّي  أسباَب  الصبياني  وصنَّفت 
يتعلَّق  املعريف  فاإلشكال  واالقتصادية.  والنفسية  والعقلية  املعرفية  اإلشكاالت 
باملعرفة املغلوطة التي تُنِتج اجلهَل بأحكام الشريعة، وبضوابط األدلة الشرعية 
ودرجاتها، وفقه النوازل، ومدلوالت النصوص، ومقاصد الشريعة، ويشترك يف 
ذلك الرجال والنساء. أما اإلشكال العقلي فال يقتصر على األمراض العقلية 
التصوُّرات  أيًضا  يشمل  ولكنه  اجلرمية،  أو  التطرف  يف  سبًبا  تكون  قد  التي 
العقلية التي تظهر عند املتطرفني يف صورة قناعات مغلوطة، ال يعقلون غيرها، 
مثل اعتقاد اخلوارج والتكفيريني باستحالة نقص اإلميان وتبعضه، أو استحالة 
أن يجتمع يف املرء إميان وفسق، وتصورهم بأن الناس على قسمني فقط: مؤمن 

كامل اإلميان، أو كافر خارج عن اإلميان.

تكون  قد  التي  والشخصية،  النفسية  االضطرابات  النفسي  اإلشكال  ويتجاوز 
باعًثا للتطرف العنيف، فمن املعروف أن طبيعة املرأة النفسية والفطرية تؤثِّر 
بنحٍو كبير يف قراراتها واختياراتها، ومن ذلك: العاطفة، واالنفعاالت، واحلماس، 
الذات،  إثبات  والرغبة يف  واحلماية، واحلب،  األمان،  إلى  واحلاجة  والتسرع، 
والتعلُّق بالرجل الشجاع املغوار الذي ال يخشى يف اهلل لومة الئم، وهي فكرة قد 

تضاهي فكرة فارس األحالم.

النساء واإلرهاب:
ضحايا أو مجرمات؟
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عن  والبحث  والسيادة،  واملال،  اجلاه،  بالرغبة يف  االقتصادي  اإلشكال  ويتعلق 
بعض أنواع احلرية. وهذا األمر تشترك فيها املرأة مع الرجل أيًضا. 

أدوار النساء

رصدت األستاذة القحطاني تطوَر أدوار النساء يف اجلماعات اإلرهابية؛ فذكرت 
أن تلك األدوار اقتصرت يف البداية على املجال اخلاص كزوجات أو أمهات أو 
معلمات أو عامالت منازل، ثم اتسع نطاق هذه األدوار على نحٍو كبير، وأصبحت 
عن  صادرة  دراسٌة  أوضحت  فقد  اإلرهابية،  األعمال  تنفيذ  يف  تشارك  املرأة 
"مركز محاربة اإلرهاب يف أكادميية ويست بوينت العسكرية" يف الواليات املتحدة 
بوكو حرام  ذتها جماعة  نفَّ التي  العمليات االنتحارية  أَنّ  2017م،  يف أغسطس 
أرسلتهم  الذين  االنتحاريني  مجموع  بلغ  إذ  النساء؛  على  غالبيتها  اعتمدت يف 
اجلماعة إلصابة 247 هدًفا مختلًفا، 434 شخًصا، منهم 244 انتحارية، بنسبة 
ل مؤشُر اإلرهاب العاملي ارتفاَع عدد الهجمات االنتحارية التي  56٪. كما سجَّ
عام  انتحارّيا  هجوًما   22 إلى  2013م  عام  يف  هجمات   4 من  النساء  ذتها  نفَّ
هجوم   300 من  أكثر  النساء  تنفيذ  نفسه  العاملي  املؤشُر  ل  سجَّ فيما  2018م، 

انتحاري بني عامي 1985-2018م.

العنيف؛  التطرف  يف  للمرأة  السلبية  األدواَر  الصبياني  الدكتورة  وتناولت 
كاعتناقها فكر التطرف العنيف، واالنضمام جلماعاته، واملشاركة يف عملياته؛ 
ودفعها لغيرها من بنات جنسها أو من أقاربها أو أطفالها نحو التطرف، فتبنِّي 
األم طريقًة متطرفة يف التربية، أو تبنيها سلوكيات متطرفة، قد يدفع األبناء إلى 

تبنِّي التطرف العنيف.

وتلجأ بعُض األمهات إلى إخفاء سلوكيات أبنائهن اخلاطئة عن آبائهم، خوًفا من 
ة فعلهم التي قد تكون قاسية. وقد يقفن يف وجه األب ملنعه القياَم بدوره يف  ردَّ
تربية األبناء، وهو ما قد يتطور إلى سلوكيات كارثية، قد تنتهي باألبناء إلى تبنِّي 
التطرف واالجنذاب للمتطرفني. وقد ذكر عدٌد من أمهات املطلوبني أن أوالدهن 
كانوا يطلبون منهن عدَم إخبار آبائهم مبا يعتزمون فعله، حتى فوجئت األمهات 

بهروب أبنائهن وانضمامهم للجماعات املتطرفة.

لماذا يهتم اإلرهابيون بالمرأة؟

دت الدكتورة حياة الصبياني األسباَب التي جعلت املرأة يف صدارة اهتمامات  عدَّ
هذه  أولويات  قائمة  على  وجتنيدها  استقطابها  وأصبح  اإلرهابية،  اجلماعات 

اجلماعات، ومن ذلك:

املرأة قوة ناعمة، ميكنها أن حتصل على ما تريد بهدوء، وتعامل كثير من  	
املجتمعات معها ذو طبيعة حساسة، إذ تستطيع بسهولة التهرب من إجراءات 
التفتيش األمني، ولديها حرية أكبر يف احلركة والتنقل، مما يسهِّل جلماعات 

التطرف العنيف احلصول على تغطية أمنية حال انضمام النساء لهم.

العنيف  	 التطرف  جماعات  تقوم  حيث  إعالمية؛  واجهًة  املرأة  استغالل 
بالترويج لنفسها بوصفها جهة داعمة للمرأة وقضاياها، وحتاول تصدير 
منوذج املرأة الشجاعة لبقية النساء؛ الستقطاب اللواتي يبحثن عن فرصة 

إلثبات مهاراتهن، والترويج ملشاركة املرأة يف العمليات املختلفة.

ألبوين  	 يولدون  األبناء  ألن  التنظيم؛  استمرار  لضمان  واإلجناب  الزواج 
يحمالن الفكر نفسه. 

بغض  	 املقاتلني،  عدد  يف  النقص  وسدُّ  للجماعات،  املنضمني  عدد  زيادة 
النظر عن اجلنس والفئة العمرية؛ لينتقل دور املرأة يف تلك اجلماعات من 
مة، وتشارك يف التخطيط والتنفيذ  )زوجة( إلى )مقاتلة(، تقوم مبهام متقدِّ

للعمليات اإلرهابية.

التطرف؛  	 فكر  لتبنِّي  واستقطابهن  األخريات،  النساء  يف  الفكري  التأثير 
فقد تعمل املرأة مندوبة أو سفيرة للفكر بني بنات جنسها.

المرأة ومحاربة التطرف

عرضت الدكتورة القحطاني أهمية املرأة يف محاربة التطرف الفكري، فذكرت 
وأن  العنيف،  التطّرف  محاربة  يف  جديًدا  منظوًرا  م  تقدِّ أن  تستطيع  املرأة  أن 
احلوارات  يف  اإلسهام  فيمكنها  املجال،  هذا  يف  املتعددة  األنشطة  يف  تشارك 
التي جتري مع الشباب والفتيات ملناقشة التطرف العنيف، واستكشاف الوسائل 
واألساليب التي تؤدِّي إليه، واألساليب واحللول التي ميكن عن طريقها مواجهة 

هذه اآلفة اخلطرة.

ويسهم متثيل املرأة يف القطاعات التي تُعنى مبحاربة التطرف العنيف يف زيادة 
وعيها بخطورة التطرف العنيف، وأساليبه ووسائله املستحدثة، ومينحها فرصة 

تعلُّم أساليب وطرق جديدة حملاربته.

سيَّما  وال  وحتصينه،  املجتمع  توعية  يف  بفاعلية  تشارك  أن  للمرأة  ميكن  كما 
بني بنات جنسها، مبخاطر اإلرهاب والتطرف، واآلثار التي يتركها على األفراد 

واألسر واملجتمعات.

واهتمت الدكتورة الصبياني بالدور الوقائي للمرأة يف محاربة التطرف العنيف 
يف سياقات عدة: على مستوى األسرة، يكون الدور الوقائي لألم بتربية األبناء 
التعلم  مصادر  ومراقبة  واالعتدال،  الوسطية  على  وسلوكّيا  وشعورّيا  فكرّيا 
والتلقي عندهم، وتوجيههم إلى ُسبُل متييز الصحيح من اخلطأ، وتدريبهم على 
طرق التثبت من صحة املعلومات، ومدهم باملهارات الالزمة للتعامل مع الرسائل 

املشبوهة، وتعليمهم مهارات األمن املعلوماتي. 

وتستطيع األم القيام بدور استباقي يف منع التطرف واإلرهاب، بواسطة معرفة 
سمات شخصيات األطفال النفسية والعقلية، ورصد التحوالت الطارئة عليهم، 
واملالحظة املبكرة لعالمات التطرف التي قد تظهر عليهم، مبا يضمن القضاء 
مكان  إلى  للمرأة  الدور  هذا  ميتد  أن  وميكن  مهدها.  يف  التطرف  بذور  على 

العمل، وإلى املجتمع كله.

الوقائية  البرامج  تنفيذ  يف  اإلسهاَم  املرأة  تستطيع  التعليمية،  املؤسسات  ويف 
التفكير  على  والتدريب  اخلير،  وحبِّ  املواطنة  مفاهيم  غرس  ويف  التوعوية، 

الناقد، وجتنب التعميم اجلائر.

أهم التوصيات

الفكري  	 التطرف  مواجهة  على  املرأة  قدرة  لدعم  إستراتيجيات  تطوير 
والتطرف العنيف.

املرأة ودورها يف  	 للتعريف بحقوق  تدريبية  تعليمية ودورات  برامج  إعداد 
التصدي للتطرف واإلرهاب والوقاية منهما.

التماسك  	 تعزيز  االجتماعية يف  والشبكات  االستفادة من وسائل اإلعالم 
االجتماعي والتسامح والتعددية.

التي  	 النقاش،  وحلقات  العمل  وورش  الدورات  بواسطة  املعلمات  تأهيل 
متدهن مبهارات التعامل مع األفكار املتطرفة.

تسليط الضوء على قضايا املرأة وعالجها وفق الطرق الشرعية املعتبرة،  	
اإلرهابية  اجلماعات  ادعاءات  زيف  وكشف  والرحمة،  الوسطية  ومعايير 

جتاه املرأة 

محاضراتنا
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بعت مملكُة البحرين إستراتيجيَة "القوة الذكية"  اتَّ
يف مواجهة اإلرهاب، وهي خليط من القوة الناعمة 
األعــمــال  تصاعد  مــع  اعــتـُـمــدت  الصلبة،  ــقــوة  وال
سياسّيا  بُعًدا  تعتمُد  وهي  2013م،  عام  اإلرهابية 
ملعاجلة القضايا الوطنية يف إطار النظام املؤسساتي؛ 
مطالبهم  عن  التعبير  العنف يف  عن  الناس  ليبتعد 
من  الذكية  اإلستراتيجية  هذه  وتتكون  وتطلعاتهم. 

مزيٍج من العناصر، أبرزها: 

أوًل: المسار األمني والقانوني 
بعد تصاعد ِحدِة األعمال اإلرهابية ُعقدت جلسٌة 
ملكافحة  البحريني  الوطني  للمجلس  استثنائية 
اإلرهاب يف 28 يوليو 2013م، أصدر فيها عدًدا 
االعتصامات  منع  أهمها:  من  التوصيات،  من 
واتــخــاذ  الــعــاصــمــة،  يف  والتجمهر  واملــســيــرات 
إجراءات قانونية ضد اجلمعيات السياسية التي 
حترِّض على أعمال العنف واإلرهاب أو تدعمها، 
الضرورية  الصالحيات  األمنية  األجهزة  ومنح 
حلماية املجتمع من اإلرهاب، وتشديد العقوبات 
الزج باألطفال يف األعمال اإلرهابية. على  على 
دقيق  نــحــٍو  على  األمــنــيــة  العمليات  جتــري  أن 
لتستهدف املتورطني فقط، دون حمالت اعتقال 
عشوائية؛ جتنًبا إلثارة املشكالت والرأي العام. 

البحرين  يف  لإلرهاب  األمنية  احملاربة  وتستند 
إلى بُنية تشريعية متكاملة، فقد أصدرت تشريًعا 
النيابة  داخل  جديد  قسٍم  إلنشاء  2004م؛  عام 

العامة، متخصٍص يف قضايا اإلرهاب، وأصدرت 
قانون مكافحة اإلرهاب اجلديد لعام 2006م. 

الــنــجــاحــات  ــن  م الــعــديــد  2010م  عـــام  وشــهــد 
بسبب  اإلرهــاب،  مكافحة  مجال  يف  البحرينية 
بإعادة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  قــرار 
الــداخــلــيــة  ــارات  االســتــخــب مــســؤولــيــات  تنظيم 
الوطني  األمن  التابعة جلهاز  اإلرهاب  ومكافحة 
للمهام  أوضــح  حتديد  إلى  ى  أدَّ مما  البحريني، 
القدرات  بناء  من  مبزيٍد  وسمح  واملسؤوليات، 

وزيادة التعاون بني الوكاالت.
اإلرهــاب  محاربة  ــراءات  إجـ البحرين  وتُخِضع 
اإلنسان،  احترام حقوق  لرقابٍة صارمة؛ لضمان 
اللجنة  أصــدرت  2011م،  عام  من  نوفمبر  ففي 
تقريًرا،  احلقائق  لتقصي  املستقلة  البحرينية 
تعديالٍت  بإدخال  حمد  امللك  قــام  عليها  وبناء 

إجرائية وقانونية مناسبة. 

ثانًيا: مكافحة تمويل اإلرهاب
للمعايير  وفًقا  اإلرهــاب  متويَل  البحرين  م  جتــرِّ
الدولية، وتقوم بالتجميد الفوري لألصول املالية 
تنصُّ  لوائَح  املركزي  البنُك  ويطبِّق  املشبوهة، 
األخــرى  والسلطات  املالية  املؤسسات  أن  على 
ذات الصلة ليس لديها أيُّ تعامالت مع الكيانات 
اخلاضعة لعقوبات األمم املتحدة، كما تقوم جلنة 
سياسات  بصياغة  للبنك،  التابعة  السياسات 
ذ  وتنفِّ اإلرهاب،  ومتويل  األموال  َغْسل  مكافحة 

توصيات مجموعة العمل املالي )فاتف(، وتراجع 
دوري؛  نحٍو  على  املالية  املؤسسات  تراخيص 
البحرين  مصرف  للوائح  االمتثال  مــن  للتأكُّد 
املركزي، املتعلِّقة مبكافحة َغْسل األموال ومتويل 

اإلرهاب. 

ملكافحة  بنشاط  البحرين  مملكة  عملت  وقــد   
يستفيد  قد  التي  الثُغرات  وسدِّ  اإلرهاب  متويل 
منها، واستضافت األمانة العامة ملجموعة العمل 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  ملنطقة  املالي 
إقليمية  هيئة  وهي   ،"MENAFATF" )مينافاتف( 
على ِغرار مجموعة العمل املالي العاملية )فاتف(. 
التقييم  فــريــق  أجـــرى  2017م،  نــوفــمــبــر  ويف 
زيـــارًة  )فــاتــف(  املــالــي  العمل  ملجموعة  الــتــابــع 
لتقرير  املعلومات  جلمع  البحرين  إلى  ميدانية 
املكلَّف  الفريق  ووجــد  الثاني.  املتبادل  التقييم 
التحقيقات  يف  ًما  تقدُّ أحــرزت  قد  البحرين  أن 
اإلرهاب.  بتمويل  املتعلِّقة  القضائية  واملالحقات 
عضوية  إلى  2017م  عام  البحرين  ت  انضمَّ كما 
الذي   )TFTC( اإلرهــاب  متويل  استهداف  مركز 
ه يف مدينة الرياض، فضاًل عن عضوية  يقع مقرُّ
وحدة االستخبارات املالية البحرينية يف مجموعة 

)إيغمونت( لوحدات االستخبارات املالية.

عدة  البحرين  مملكة  مت  نظَّ 2015م،  عام  ويف 
تعطيل  على  ركَّزت  فيها،  شاركت  أو  اجتماعات 
أنظمة الدعم املالي للكيانات اإلرهابية، وأرسلت 

جهود دول التحالف ضد اإلرهاب

"القوة الذكية"  
إستراتيجية مملكة البحرين في محاربة اإلرهاب

 د. فالح بن فليحان الرويلي - باحث مختص في قضايا التطرف، البحرين.
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اخلــارجــيــة  وزارات  عــن  يــضــمُّ ممــثــلــني  وفــــًدا 
ــى االجــتــمــاعــات األولــيــة  واملــالــيــة والــداخــلــيــة إل
يف  ــش  داعـ متــويــل  مكافحة  ملجموعة  الــثــالثــة 
2015م،  ــريــل  أب ويف  وواشــنــطــن.  ــدة  وجـ ــا  رومـ
بني  الثامنة  العمل  ورشــة  البحرين  استضافت 
االحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي 
العام  من  نوفمبر  ويف  اإلرهــاب.  ملكافحة متويل 
وهو  الطيب"،  العطاء  "مؤمتر  استضافت  نفسه 
اإلرهــاب،  متويل  مبكافحة  اهتمت  عمل  ورشــة 
القطاع اخليري،  من طريق منع إساءة استغالل 
وعبر املمارسات الدولية لضمان عدم استخدام 

التبرعات اخليرية ألغراض اإلرهاب.
إلى عضوية مجموعة  البحرين  ت مملكة  وانضمَّ
واستضافت   ،  )CIFG(داعــــش متويل  مكافحة 
الــواليــات  يف  اهلل  حــزب  ملكافحة  عمل  ورشـــة 
عام  يف  اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة 
2016م، وشاركت يف ثالثة اجتماعات للمجموعة 
اخلارجية،  وزارة  من  وفــود  مع  2016م  عام  يف 

ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين املركزي.
ويف 25 أكتوبر 2017م، فرضت وزارةُ اخلارجية 
وكيانني  أفـــراد  عــدة  على  عقوبات  البحرينية 
اجلزيرة  شبه  يف  والقاعدة  بداعش  مرتبطني 
له.  متويلهم  أو  ــإلرهــاب  ل لدعمهم  الــعــربــيــة؛ 
على  عقوبات  فرضت  2018م،  أكتوبر   23 ويف 
العديد من األفراد والكيانات املرتبطني باحلرس 
الثوري اإليراني لدعمهم أو متويلهم له. ويف 28 
أفراد  تسعَة  البحرين  أدانت  2019م،  أغسطس 
أنشطة  لدعم  وحتويلها  أمــوااًل  بتلقيهم  مشتبه 
وأحكاًما  غــرامــاٍت  هم  ضدَّ وأصــدرت  إرهابية، 
فرضت  وقــد  سنوات.  ست  إلــى  تصل  بالسجن 
الــبــحــريــن عــقــوبــاٍت ضـــدَّ األفــــراد والــكــيــانــات 
للنظام  التابعة  اإلرهاب  دعم  بشبكات  املرتبطة 
اإليـــرانـــي يف املــنــطــقــة، وأضــافــت "حـــزب اهلل 
وسوريا، وحتالف  العراق  وداعش يف  البحريني، 
وكتائب  ــر،  األشــت وكــتــائــب  فــبــرايــر،   14 شــبــاب 
املختار، وحركة حرية  الشعبية، وكتائب  املقاومة 

البحرين" إلى قائمة اإلرهاب.

ثالًثا: الشراكة المجتمعية 
والثقافية  االجــتــمــاعــيــة  املــخــاطــر  مــصــادر  إن 
ــنــهــا تــتــطــلَّــب بــنــاَء  ــي تــتــضــمَّ ــت والــتــهــديــدات ال
الفاعلة  األطــراف  بني  وحقيقية  قوية  شراكات 
املجتمع  ومنظمات  كاحلكومة،  املجتمع،  داخــل 
لذا  واإلعــالم؛  األكادميية،  واملؤسسات  املدني، 
واألنشطة  البرامج  من  العديد  البحرين  ذت  نفَّ

املجتمعية، ومن أهمها: 

واإلدمـــان،  	 العنف  ملكافحة  "مــًعــا"  برنامج 
ذه شرطة املجتمع، ويَُعدُّ جتسيًدا حقيقّيا  وتنفِّ
للشراكة املجتمعية، ويُطبَّق هذا البرنامج يف 
عشرات املدارس يف كلِّ احملافظات، وقد بلغ 
عدد املستفيدين منه أكثر من 100 ألف طالب 

وطالبة. 
املجتمع،  	 مــع  اإليجابي  والتفاعل  التواصل 

الذي تنهض به إدارة اإلعالم األمني يف وزارة 
التواصل  وســائــل  مختلف  عبر  الداخلية 
ــن طــريــق  ــة، وعــ ــري ــي ــاه اإلعـــالمـــي اجلــم
املناسبات  مــن  كثير  يف  الفاعل  احلــضــور 
مجلة  أعـــداد  صـــدور  وتــوالــي  املجتمعية، 
واإلجنــلــيــزيــة،  الــعــربــيــة  باللغتني  ــن"  ــ "األم
اإلعالمية  التغطيات  من  العديد  متضمنًة 
األمنية واالجتماعية واملقابالت الصحفية؛ 
وجتنب  األمنية،  باجلوانب  اء  القرَّ لتوعية 
باألعمال  تعريفهم  عــن  فضاًل  املــخــاطــر، 
لـــوزارة  التابعة  اإلدارات  بها  تــقــوم  الــتــي 
فئَة  األمني  اإلعالم  إدارةُ  وتولي  الداخلية. 
األطفال العنايَة والتوعية األمنية عبر مجلة 
الوالء  قيم  على غرس  تعمل  التي  "وطني"، 
األمنية  الثقافة  وتعزيز  للوطن،  واالنتماء 
لدى اليافعني، إضافًة إلى ما تنشره اإلدارة 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  مواقع  عبر 
وزارة  املتابعني يف حسابات  بلغ عدد  حيث 

الداخلية أكثر من نصف مليون متابع. 

رابًعا: التعاون اإلقليمي والدولي
تعمل مملكة البحرين على نحٍو وثيق وتعاون مع 
الشركاء الدوليني يف جميع أنحاء املنطقة، فقد 
اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املبادرة  على  صادقت 
األمن  اتفاقية  وعلى  2008م،  مارس  النووي يف 
اجلماعي لدول مجلس التعاون اخلليجي يف 30 
مكافحة  على  تساعد  التي  2012م،  ديسمبر 
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود واإلرهاب، عن 
شاركت  كما  والتنسيق.  املعلومات  تبادل  طريق 
مكافحة  عمل  مجموعة  اجتماع  يف  البحرين 
اإلرهاب وأمن احلدود بني الواليات املتحدة ودول 
2015م  أغسطس  يف  اخلليجي  التعاون  مجلس 
بالرياض. ويف عام 2016م، قادت البحرين ودول 
مجلس التعاون اخلليجي جهوًدا يف جامعة الدول 
لتصنيف  اإلســالمــي  التعاون  ومنظمة  العربية 
العام  ويف  إرهابية.  اإلرهابي جماعًة  اهلل  حزب 
قت البحرين تعاونها األمني مع أعضاء  نفسه عمَّ
مترين  يف  وشــاركــت  اخلليجي  التعاون  مجلس 
متعدد األطراف وواسع النطاق ملكافحة اإلرهاب 
تدريباٍت  ن  تضمَّ الــذي  العربي1(  اخلليج  )أمــن 

الــشــرطــة يف دول عــدة.  ــني قـــوات  مــشــتــركــًة ب
وشاركت القوات البحرينية يف عمليات التحالف 
القاعدة يف جزيرة  بقيادة السعودية ضدَّ تنظيم 

العرب وضدَّ احلوثيني يف اليمن. 

خامًسا: مكافحة التطرف
جهود  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزارة  تقود 
حــكــومــة ممــلــكــة الــبــحــريــن ملــكــافــحــة الــتــطــرف 
ورَش عمل  ــت  نــظــمَّ فــقــد  الــعــنــيــف،  والــتــطــرف 
الطائفتني  من  ين  الدِّ لعلماء  منتظمة  ودوراٍت 
السنية والشيعية، تناولت تعريف التطرف وآثاره، 
مراجعة  الوزارة  أجرت  كما  منه.  الوقاية  وطرق 
ويف  املــدارس.  يف  اإلسالمية  الدراسات  ملناهج 
يف  البحرينية  احلــكــومــة  بـــدأت  2016م،  عــام 
التطرف  ملكافحة  وطنية  إستراتيجية  صياغة 
العنيف تتَّسق مع خطة عمل األمني العام لألمم 
املتحدة ملنع التطرف العنيف، وطّورت العديد من 
احلكومية  غير  واملنظمات  احلكومية  املؤسسات 
)NGO(، وبدأت منذ هذا العام برامج تستهدف 
الشباب واليافعني من الفئات السكانية الضعيفة 
السجناء  تأهيل  وإعــادة  التطرف،  من  لوقايتهم 

ذوي اآلراء املتطرفة، ودمجهم يف املجتمع.

ويف عام 2017م، أصدرت البحرين قانون األحكام 
على  العقوبات  تقليل  إلى  يهدف  الذي  البديلة، 
التطرف  إلى  ي  تؤدِّ قد  التي  الصغيرة،  اجلرائم 
البحرين  أطلقت  2019م،  مــارس  ويف  والعنف. 
إطار  يف  االنتماء"  روح  لتعزيز  الوطنية  "اخلطة 
وروح  والــوالء  املواطنة  لتعزيز  الوطنية  اجلهود 

االنتماء للوطن.

نتائج إستراتيجيات المعالجة
قت اإلستراتيجيُة الذكية التي طبَّقتها مملكة  حقَّ
النتائج  من  عــدًدا  ــاب،  اإلرهـ حملاربة  البحرين 
اخلاليا  مــن  العديد  تفكيك  مــثــل:  اإليــجــابــيــة، 
القليلة  األعوام  يف  اإلرهابية  للتنظيمات  التابعة 
14 فرًدا حصلت  املاضية، منها خلية مكونة من 
يف  اإليراني  الثوري  احلرس  لدى  تدريبات  على 
 10 مــن  مكونة  أخــرى  وخلية  2017م،  فبراير 
األشتر  لسرايا  تابعة  امـــرأة،  بينهم  أشــخــاص، 
يف أغسطس 2017م، وخلية مكونة من 18 فرًدا 
كما  2020م.  يف  سليماني  قاسم  لسرايا  تابعة 
التي  التقليدية  الشغب  أعمال  معدل  انخفض 
كانت تؤذي املواطنني واملقيمني فضاًل عن رجال 

األمن 
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مقاالت

حيويًة  فرصًة  اإللكترونية،  الوسائط  عبر  العصرية  بصوره  اإلعالُم  غدا 
حاضنة  بيئات  إليجاد  املتواصل  سعيها  يف  والتكفيرية،  املتطرفة  للتيارات 
اُت الدعائية بجميع أنواعها ووسائلها ذاُت أهمية  ألفكارها األصولية. واملنصَّ
بة، خلدمة أهدافها السياسية  لتلك اجلماعات، وتقوم بوظائَف متفاوتة ومركَّ
والعقائدية واملنهجية. فمن أهدافها املباشرة جتنيُد األفراد، وكسب املتعاطفني، 
تنِبُذ  التي  املعارضة  األطراف  على  والسياسي  الفكري  التشويش  عن  فضاًل 

دة، وهَجماتها اإلرهابية املسلَّحة. ممارساتها الُعدوانية املتشدِّ

استغالل اإلعالم
من أهداف التيارات املتطرفة اإلعالمية غير املباشرة السعُي إلى نشر أفكارها 
بني ِقطاعات واسعة؛ لنقل املعلومات واخلبرات السياسية والتنظيمية، والربط مع 
ة قابلًة للعرض  أفكار مماثلة أو جماعات مختلفة، وذلك يجعل خطاباتها اخلاصَّ

والنقاش واجلدال، واكتساب الشرعية بداًل من استبعادها القسري.

نت تنظيماٌت تكفيرية شتَّى كداعش والقاعدة من استثمار أدوات اإلعالم  وقد متكَّ
ها عوملُة  ة نتائَج من أهمِّ دة، واالستفادة الُقصوى منها، بتحقيق عدَّ املؤثِّرة واملعقَّ
اإلرهاب. فاجلماعاُت اإلرهابية، وال سيَّما داعش، قد أولت أهميًة كبيرة لإلعالم، 
َم التقنيَّ الكبير لتوظيف املنظومة الذكية عبر اإلنترنت يف بناء  واستغلَّت التقدُّ
التطبيقات  جميع  عبر  الواسع  االنتشاَر  قت  وحقَّ لها.  شة  متوحِّ دعائية  صورة 
االجتماعية  واملواقع  احلديثة،  اإلعالم  ووسائل  الذكية،  والهواتف  اإللكترونية، 
أنواعه  التي يطلقون عبرها حَمالت إعالميًة ضخمة. وأصبح اإلعالم بجميع 
التي  نفسها  التدميرية  النتائَج  ق  يحقِّ اإلرهابيني،  بيد  فكرّيا  ومصادره سالًحا 

ية الفتَّاكة. قها األسلحة املادِّ حتقِّ

الغربية،  الدول  بعض  يف  اإلعالميَة  احلريات  اإلرهابية  التياراُت  واستغلَّت   
للترويج ملشروعاتها  وقيمه؛  واخلاص  دي  التعدُّ اإلعالم  مفاهيم  واستفادت من 

وأفكارها السياسية واملنهجية، إضافًة إلى صناعة مسوِّغات لعملياتها الُعدوانية. 
ماتها وأفرادها من الرفض والنبذ إلى الَقبول  فانتقلت اجلماعاُت اإلرهابية مبنظَّ
ة أنها  أحياًنا، والرواج واالنتشار أحياًنا أخرى؛ بل جنحت يف تسويق فكرة عامَّ
اإلعالم  يتورَّط  وبهذا  لها.  املعارضة  بها اخلطابات  تواجه  مظلومة مضطَهدة، 

أحياًنا مع التيارات التكفيرية بخدمة أهدافها الدعائية والترويجية دون قصد. 
التياراِت األصوليَة اإلرهابية ال تهتمُّ بأن حتظى عملياتُها مبتابعة إعالمية  إن 
مكثَّفة؛ بل تسعى إلى االستخدام املتواصل والتوظيف التحريضي لتلك القنوات 
الرعب  تبثُّ  ونشر رسائَل مختلفة  ومنهجها،  تسويغ فكرها  أجل  املختلفة، من 
والفزع، لتظفَر بضحايا غير مباشرين؛ بتأثير املشاهد الدموية العميق يف نفوس 

املتابعني.
مرئيًة  اٍت صحفية،  وِمنصَّ إعالمية،  شركاٍت  امتلكا  وداعش  القاعدة  فتنظيما 
دت إصداراتُهم اإلعالمية، ومن تلك الوسائط املتنوِّعة  ومسموعة ومقروءة، وتعدَّ
وتنشر  املناطق،  جميع  يف  لإلرهاب  الداعمة  والعقائد  األفكاَر  تنقل  إذاعاٌت 
إن  واملتعاطفني.  املؤيِّدين  وجذب  التأييد  لكسب  اإلرهابية؛  العمليات  تفاصيَل 
اإلعالم لدى اإلرهابيني يستهدُف الوصوَل إلى الرأي العام، والدعاية إلى فكرهم 
ر جلميع التيارات التكفيرية وسيلًة  الذي يتصف بالدميومة بهذه الطريقة. ويوفِّ
رات، إضافًة  ية، والبحث عن طرق ُصنع األسلحة واملتفجِّ ة لالتصاالت السرِّ مهمَّ

إلى احلصول على التبرُّعات من جميع دول العالم. 
ص يف شؤون التطرف، يف دراسة  وقد أشار د. نبيل عبد الفتَّاح الباحث املتخصِّ
عنوانها "الرُّؤى امللتِبســة، اإلعــالم واإلرهاب" إلى أن هدف املنظمة السياسية 
األصولية التي متارس العنَف واإلرهاب هو إيصاُل صوتها السياسي أو الديني 
أو الِعرقي أو القومي إلى الرأي العام يف بالدها والعالم، ثم إلى أعضائها يف 
بهدف  الكبرى؛  الدول  يف  السياسية  اإلدارات  إلى  أو  جون،  السُّ أو  املعتَقالت 

التعريف بهذه املنظمة أو تلك.

 كريم شفيق محمد - إعالمي مصري
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مقاالت

عموم المصطلح 
ُعنف  إلى اشتماله على أعمال  تؤدِّي  العمومية يف مفهوم اإلرهاب ووصفه  إن 
شتَّى؛ اجتماعية وسياسية ودينية وطائفية، وقد تُدَمج يف بعض األحيان حركاُت 
عموميُة  ومتنح  اإلرهاب.  مفهوم  يف  والدينية  السياسية  وعقائُدها  االحتجاج 
األمنية واإلعالمية والطبقة السياسية مرونًة كبيرًة  مصطلح اإلرهاب األجهزةَ 
الشرعية يف قائمة  أو سياسية من اجلماعات غير  أمنية  تهديدات  إلدراج أي 
مات املمارسة للعنف واإلرهاب. وتؤدِّي عمومية "مصطلح اإلرهاب" وضبابيته  املنظَّ
السياسي  العنف  جلماعات  والدقيقة  الصحيحة  العلمية  األوصاف  خفاء  إلى 
واالجتماعي ذات الوجوه الطائفية والدينية، ناهيك عن أن إدانة الفكر املتطرف 

واألعمال العنيفة، تؤدِّي إلى منط من العنف اللفظي املضاد. 
اجلماعات  معرفة  يتعلَّق مبستوى  اإلعالمي  اخلطاب  يف  ونقص  غموٌض  ة  وثمَّ
والتنظيمية،  املنهجية  وتطوُّراتها  ومرجعيَّاتها،  الفكرية  ومنظوماتها  األصولية، 
إضافة إلى غياب مفهوم التعامل السياسي واإلعالمي واألمني مع هذه اجلماعات. 
التكفيرية لإلعالم بهدف حتقيق  التيارات  توظيُف  يكون  كثير من األحيان  ويف 
دة؛ كاإلفراج عن أعضاٍء لها يف السجن، أو احلصول على  مطالَب سياسية محدَّ
ِفدية مالية، أو حتقيق مطلب للجماعة، كما يحدث يف عمليات اختطاف السائحني 

األجانب.

انتقاد واعتراض
لتأثيرها غير  انتقاداٌت واعتراضات،  الغربية  إلى بعض أجهزة اإلعالم  هت  ُوجِّ
املباشر يف حتقيق الهدف من نشر العمليات اإلرهابية والعنيفة لدى األبرياء من 

ين. األطفال والنساء والرجال، وبعض السياسيني والكتَّاب ورجال الدِّ
والعنف  "اإلرهاب  كتابه  يف  ويذكر  السماك،  محمد  الباحُث  الرأَي  هذا  ويؤيِّد 
املختلفة  ووسائطه  بأجهزته  اإلعالم  بني  إشكالّيا  تالزًما  َة  ثمَّ أن  السياسي" 
ق كلُّ طرف بعَض أهدافه الوظيفية واالحترافية والسياسية،  واإلرهاب؛ إذ يحقِّ
مع بعض التجاوز والتداخل فيما بينهما، وذلك على نحو ما ذكر املؤرِّخ والسياسي 
"والتر الكير" أن اإلعالميَّ هو أفضُل صديق لإلرهابي، وهذا يتفُق مع ما ذكره 
أيًضا أحُد القياديني يف تنظيم القاعدة اإلرهابي من أن التنظيم اإلرهابي يكِسُب 

نصف املعركة باملتابعة اإلعالمية.
ا يقضيه غيُرهم  ر اإلرهاب العاملي فإن األوروبيني يقضون وقًتا أقلَّ ممَّ وَوفًقا ملؤشِّ
التواصل  ة  ِمنصَّ الغربيني  األوروبيني  من  فقط   ٪56 ويستخدم  اإلنترنت،  على 
وأن 30٪ من  أوروبا.  ان شمال  ُزهاء 68٪ من سكَّ مقابل  االجتماعي فيسبوك 
األوروبيني الغربيني يستخدمون موقَع إنستغرام مقابل 40٪ من شمال أوروبا، 
و10٪ من األوروبيني الغربيني يلعبون األلعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت مقابل ٪18 

ماليني.  من األمريكيني الشَّ
عام  وإبريل من  يناير  بني  فيما  اإلنتربول  فقد رصَد  األممي  التقرير  وبحَسب 
2020م، نحو 907 آالف رسالة إلكترونية غير مرغوب فيها، و737 حادثة ناجمة 
تتعلَّق  كلُّها  ة،  إلكترونية ضارَّ لعناوين مواقَع  ألف رابط  برامَج خبيثة، و48  عن 
بفيروس كورونا )كوفيد- 19(. وجمع اإلنتربول هذه البياناِت معتمًدا على مسح 
أُجرَي بني أبريل ومايو يف 194 دولة من الدول األعضاء. وقد استجابت 48 دولة، 
منها 42٪ يف أوروبا، و19٪ يف آسيا، و17٪ يف إفريقيا، و12٪ يف أمريكا، و٪10 

يف الشرق األوسط.
االجتماعي  اإلعالم  وظف  داعش  تنظيم  أن  الفتاح  عبد  نبيل  الباحث  ويذكر 
ألغراضه، وميتلك قُدرات تقنية تتيح له املناورةَ يف حاالت املنع واحلجب وإزالة 

احملتوى اإلعالمي الذي يبثُّه، وفتح حسابات جديدة بأسماء مستعارة.

خطر العنف
ال  ية واللفظية واخلطابية هو جزءٌ  الرمزية واملادِّ العنف بأمناطه املختلفة   إن 
يف  والثقافية  واالجتماعية  والفكرية  والدينية  السياسية  املجاالت  من  أ  يتجزَّ
بة من االستبعاد واإلقصاء  أنواٌع مختلفة ومركَّ تنتج عنه  املجتمعات اإلنسانية، 
لفئات ومجموعات اجتماعية وقومية ولغوية ودينية ومذهبية وِعرقية ومناطقية. 
يني إلى تراكم اإلحباطات،  ويؤدِّي االستبعاُد واإلقصاء السياسي والثقايف والدِّ
وازدياد اإلحساس بالظلم والكراهية واحلقد. ثم إن التراكمات النفسية واالجتماعية 
والسياسية احملِبطة قد تولِّد يف إحدى مراحل تطوُّرها دوافَع ُعدوانية، تُنتج فيما 
د أو  ًبا من العنف الذي يتجلَّى مبظاهَر مختلفة من االحتجاج أو التمرُّ بعُد مركَّ
اإلرهاب، تستهدف رموًزا دينية، أو مصالَح اقتصادية لدولة، أو جماعة ِعرقية، 
أو قومية، أو لغوية، أو قادةً سياسيني، أو كتَّاًبا وصحفيني ومبدعني، أو أشخاًصا 
لون إلى أهداف بشرية ألعمال العنف واإلرهاب؛ إلشاعة الرعب  عاديني يتحوَّ

واخلوف.

خطر اإلعالم
يؤكِّد املؤرخ الكير ما ذهب إليه عالُم االتصال مارشال ماكلوهان الذي قال: دون 
اتصال لن يكوَن هناك إرهاب. ورؤيتهما املشتركة جتلِّي حقيقًة ُمفادها أن لإلعالم 

وظيفًة خِطرة يف تسويغ اإلرهاب ودعمه، ومينحه الشرعية بإغراءاته املختلفة. 
وتطبيقّيا ميكننا االستعانُة بالتحليل الذي أجراه مايكل جيتر أستاُذ االقتصاد 
واملالية يف جامعة إيفيت يف ميديلني بكولومبيا، لعيِّنة تزيد على 60.000 هجوم 
إرهابي، فيما بني عامي 1970 و2012م، ونتيجُة هذه الدراسة التحليلية هي: أن 
لت قاعدةُ بيانات  العالم "شهد زيادةً مرعبة يف عدد الهَجمات اإلرهابية". وسجَّ
ْقم تضاعف يف  الرَّ 1998م، وهذا  ُزهاء 1395 هجوًما يف عام  العاملية  اإلرهاب 

العقود األخيرة، وبلغ قريًبا من 8441 يف عام 2012م. 
ى اهتماًما واسًعا من وسائل اإلعالم، وأن  وقال جيتر: إن املنظماِت اإلرهابيَة تتلقَّ
ات التلفاز ويف الصحف واإلذاعات. ونعلم  اإلرهاب موجود يف كلِّ مكان؛ على محطَّ
أيًضا أن اإلرهابيني يحتاجون إلى متابعة إعالمية لنشر رسالتهم، وبثِّ اخلوف 
وجتنيد أتباعهم؛ إذ إن هجوًما يف بلد ما، يرفع ويضاعف من عدد الهَجمات يف 
البلد نفسه بنسبة تتراوح وسطّيًا بني 11٪ 15٪. وتشير النتائُج إلى ضرورة احلدِّ 
َي ذلك إلى انخفاض الهَجمات. وأضاف:  من اإلبالغ عن أعمال اإلرهاب؛ كي يؤدِّ
قد نحتاج إلى إعادة التفكير يف املتابعة اإلعالمية املثيرة لإلرهاب، ووقف تزويد 
ة. وال ينبغي إهماُل املتابعة اإلعالمية لألحداث  ة إعالمية حرَّ اإلرهابيني مِبنصَّ
األخرى التي تسبِّب املزيَد من الضرر يف العالم، على حساب السباقات اإلعالمية 

يف مناقشة جرائم اإلرهابيني.
حفية واإلعالمية إلى تثبيت الصورة الطائفية  ففي العراق عَمَدت املتابعاُت الصَّ
التي تستفيد من آثارها ونتائجها التياراُت التكفيرية، ودأبت تلك املتابعاُت على 
وصف املجتمع بصورة مناطقية تؤكِّد التقسيمات السكانية على أساس انفصالي 
الِعرقية  الثنائيات  على  تقوم  التي  الطائفية  املعاجلُة  وتلك  وطائفي.  وانعزالي 

والقومية واملذهبية، تزيُد من االحتقانات واحلساسية بني الطوائف.
السلبية  اآلثار  أن تدرَك  ة  الرسمية واخلاصَّ وعلى جميع املؤسسات اإلعالمية 
بتصحيح  لتقوَم  العنيفة؛  اإلرهابية  لألعمال  اإلعالمية  ملتابعاتها  اخلِطرة 
ق أهداَف اإلرهابيني من قريب  املسار والنهوض بالعمل اإلعالمي، مبا ال يحقِّ
أو بعيد. وينبغي على احلكومات االهتماُم بالرقابة اإلعالمية، ومتابعُة أنشطة 
التنظيمات اإلرهابية اإلعالمية، واتخاُذ التدابير التي حتدُّ من أعمالها اإلعالمية 

وتقضي عليها 
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عالمنا حتى عام 2040م
نزاعاٌت، وضغوٌط سكانية، وتدهوٌر بيئي، ومظالُم متنوعة يستغلها اإلرهابيون 

صعوبة  من  يزيد  الذي  األمر  عاملنا،  جتتاح  التي  التغيُّرات  وتيرةُ  تتسارع 
استشراف مستقبله، فحجم التغيُّرات، وسرعتها، ومجاالتها، غيُر مسبوقة، وال 
ميكن اإلملام بنتائجها بِدقة، لكن ذلك لم مينع مراكز االستخبارات من السعَي 

لرسم مالمح هذه التغيُّرات، وتقدمي طرائق االستعداد لها.

الذي   "GLOBAL TRENDS 2040" 2040م  العاملية  االجتاهات  تقرير  ويَُعدُّ 
 THE" األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الوطني  االستخبارات  مجلس  يصدره 
NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL" كلَّ أربع سنوات، منذ عام 1997م، 

نت العديد من  واحًدا من هذه اجلهود املميزة التي صدرت هذا العام، وتضمَّ
الرؤى والتحليالت والتصورات املهمة. 

التي  العريضة  الُقوى  هما: حتديد  أساسيني  تنظيميني  مبدأين  وفَق  التقريُر  بُنَي 
القادة  عمل  كيفية  واستكشاف  وتقييمها،  املستقبلية  اإلستراتيجية  البيئَة  ل  تُشكِّ
والسكان على هذه القوى واالستجابة لها. وجاءت حتليالت التقرير يف ثالثة أقسام: 

يستكشف القسم األول الُقوى الهيكلية يف أربعة مجاالت أساسية هي: التركيبة 
تشكيل  يف  أساسية  مجاالت  وهي  والتقنية؛  واالقتصاد،  والبيئة،  السكانية، 
املستقبل، وعاملية النطاق نسبّيا، وميكن تقدمي توقعات عنها بدرجة معقولة من 

الثقة استناًدا إلى البيانات املتاحة. 

ويبحث القسم الثاني يف كيفية تفاعل هذه الُقوى الهيكلية للتأثير يف األنشطة 
التحليل: األفراد واملجتمع، والدول،  الناشئة على ثالثة مستويات من  الكبيرة 

والنظام الدولي. 

د القسم الثالث العديد من أوجه عدم اليقني الرئيسة، ويستخدمها إلنشاء   ويحدِّ
خمسة تصورات مستقبلية للعالم يف عام 2040م. وال يُقصد بهذه التصورات 
االحتماالت،  بؤرة  توسيع  إلى  تهدف  ولكن  تنبؤات،  تكون  أن  "السيناريوهات" 
واستكشاف مجموعات مختلفة لكيفية عمل الُقوى الهيكلية، واحلركة الناشئة، 

وأوجه عدم اليقني الرئيسة.

مستقبل اإلرهاب
التشرذم املجتمعي  التقريُر أن تستمرَّ اجلماعات اإلرهابية يف استغالل  ع  توقَّ
العنف.  طريق  عن  السلطة  إلى  والوصول  توجهاتها  لتحقيق  اإلدارة؛  وضعف 
َي النزاعات اإلقليمية واحمللية،  ح التقريُر يف العشرين سنة املقبلة، أن تؤدِّ ويُرجِّ

البيئي، والتراجع الدميقراطي إلى تفاقم  والضغوط الدميوغرافية، والتدهور 
املظالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يستغلها اإلرهابيون منذ مدة 
والتآمر.  والتدريب  للتنظيم  اآلمنة  املالذات  وإيجاد  املؤيدين  كسب  يف  طويلة 
تُها وآثارها عبر مناطق ودول مختلفة، ومن احملتمل  هذه العوامل ستختلف شدَّ
وتقلَِّل  الدول،  موارد  إجهاَد  املدينة  إلى  الريف  من  الداخلية  الهجرةُ  تزيد  أن 
ح أن تكون اجلماعات  من جهود مكافحة اإلرهاب العاملية واحمللية. ومن املرجَّ
التهديد األكبر  لتمثل  إلى أُُسس دينية هي األكبر واألكثر،  اإلرهابية املستندة 
ومن  مؤثِّرة،  فكرية  مرجعية  من  استفادتها  بسبب  واألوطان؛  للحدود  العابر 
القدرة على استغالل األراضي التي ال تسيطر عليها احلكومات أو حتكمها على 

نحٍو رديء، وال سيَّما يف إفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا.

ملجموعٍة  يروِّجون  الذين  و"اليساريون"  "اليمينيون"  اإلرهابيون  سينتعش  كما 
من القضايا مثل: العنصرية، وحماية البيئة، ومناهضة احلكومات يف أوروبا، 

وأمريكا الالتينية، وأمريكا الشمالية، ورمبا مناطق أخرى.

العرقية  القضايا  حول  الطائفيَة  الصراعاِت  املتمردة  اجلماعاُت  وستستغل 
التوجه سيتالشى بعضها،  لهذا  تعزيز اإلرهاب، ووفًقا  والطائفية يف  القومية 

وسيكتسب بعضها اآلخر مزيًدا من القوة.

وعلى الرغم من أن بعض اجلماعات ستطمح إلى شنِّ هجماٍت عابرة للحدود، 
واحملافظة على روابطها العابرة للحدود أيًضا، لكن معظم الهجمات ستستمر 

من ِقبل اجلماعات احمللية ضدَّ أهداف محلية؛ لتحقيق أهداف محلية.

غير  هجمات  بشنِّ  التهديد  من  اإلرهابي  اللبناني  اهلل  حزب  جهود  وستزيد 
متكافئة على مصالح الواليات املتحدة، وإسرائيل، ودول يف الشرق األوسط.

تكتيكات اإلرهابيين وقوات مكافحة اإلرهاب
املقبلة  عاًما  العشرين  يف  اإلرهابية  الهجمات  معظم  تستمر  أن  احملتمل  من 
الصغيرة،  األسلحة  مثل:  حالّيا،  املتوافرة  لتلك  مماثلة  أسلحة  استخدام  يف 
واملتفجرات املرجتلة؛ ألنه ميكن الوصول إليها بسهولة واالعتماد عليها. ومع 
م التقني مثل: الذكاء االصطناعي، والتقنية احليوية، وإنترنت  ذلك، فإن التقدُّ
تطوير  طريق  عن  بارزًة  هجماٍت  لشنِّ  لإلرهابيني  فرًصا  يتيح  قد  األشياء، 

أساليب هجوم جديدة أكثر عبر احلدود.

قراءات

 أسرة التحرير



التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب - 9 -

قراءات

وأسلحة  شامل  دمار  أسلحة  على  احلصول  إلى  أيًضا  اإلرهابيون  وسيسعى 
جماعية.  إصابات  وقوع  إلى  تؤدِّي  مروعة  هجماٍت  بشنِّ  لهم  تسمح  مة،  متقدِّ
على سبيل املثال، شنَّ تنظيم داعش اإلرهابي يف العراق وسوريا هجمات بغاز 
نفسه  األمر  وهو  واسع،  نطاق  على  طيار  دون  الطائرات  واستخدم  اخلردل، 
الذي يفعله املسلحون املدعومون من إيران. وميكن ملركبات التوصيل املستقلة 
ن إرهابّيا واحًدا من ضرب  املوجهة مبساعدة أنظمة الذكاء االصطناعي أن متكِّ
عشرات األهداف، وميكن للتطورات التقنية أن تتيح معسكرات تدريب إرهابية 
افتراضية، وتربط اإلرهابيني ذوي اخلبرة بالنشطاء احملتملني يف مالذاٍت آمنة.
احلكوماِت  املراقبِة  قدرةَ  ع  توسِّ التي  التقنية  االبتكاراُت  تساعد  املقابل  ويف 
ح أن تستمرَّ احلكوماُت يف توسيع  احملليَة على مكافحة اإلرهابيني. ومن املرجَّ
حجم البيانات التي جتمعها ونوعها على نحٍو كبير، وتأمني األدوات الالزمة لفرز 
وحتليِل  احليوية،  بالقياسات  الُهويَّة  م يف حتديِد  التقدُّ وسيتيح  البيانات.  تلك 
نًة  الفيديو باحلركة الكاملة، وحتليِل البيانات الوصفية؛ للحكومات قدراٍت محسَّ
لتحديد اإلرهابيني وأماكنهم. وقد يؤدِّي تطويُر قدرات الضربات بعيدة املدى 
ر وصوُل الشرطة أو  الدقيقة إلى تقويض املالذاِت اآلمنة لإلرهابيني التي يتعذَّ

قواُت املشاة إليها.

إعادة تشكيل مشهد مكافحة اإلرهاب
إثر  ونشاطها، وال سيَّما يف  الدولية  القوة  تغييُر حركِة  َي  يؤدِّ أن  التقريُر  ح  رجَّ
ي جهود مكافحة اإلرهاب التي  صعود الصني، ومنافسة الُقوى الكبرى، إلى حتدِّ
تقودها الواليات املتحدة، وقد يزيد من صعوبة إقامة شراكات ثنائية، أو تعاون 
ملنع  املعلومات؛  وتبادل  املسافرين،  بيانات  جمع  جهود  بشأن  األطراف،  متعدد 
اإلرهابيني عبوَر احلدود، ودخول مناطق صراع جديدة. ومن احملتمل أن تعاني 
الدول الفقيرة التهديداِت احمللية، وال سيَّما إذا كانت املساعدةُ الدولية ملكافحة 
وجودية،  تهديدات  تواجه  التي  البلدان  بعض  تختار  وقد  محدودًة.  اإلرهاب 
د التي ينشط فيها اإلرهابيون، توقيَع اتفاقياِت عدم اعتداء  مثل حركات التمرُّ
تترك لإلرهابيني حريَة التنظيم داخل حدودها، يف حني تضطر دوٌل أخرى إلى 

اخلضوع للحكم اإلرهابي على أجزاء كبيرة من أراضيها.
 وقد يزداد حضوُر اجلماعات اإلرهابية بني الالعبني اإلضافيني من الفاعلني 
أن  احملتمل  فمن  واملرتزقة.  اخلاصة  كالشركات  النزاعات  يف  الدول  غير  من 
احمللية؛  النزاعات  يف  الدولية  والتدخالُت  الدول،  بني  النزاعات  بعُض  تشمَل 
والتنظيمات  اخلاصة،  العسكرية  والشركات  املسلحني،  الوكالء  من  املزيَد 
كلفة جتهيز  التقليل من  القطاع اخلاص  للوكالء وشركات  إذ ميكن  اإلرهابية، 
وحدات متخصصة خلوض هذه النزاعات، وإيجاد القوى العاملة يف البلدان التي 
تعاني تراجَع السكان. وميكن لبعض املجموعات حتقيق األهداف بسرعٍة أكبر 
باستخدام قواٍت أقل، وتقنياٍت غير متكافئة. وقد استخدمت روسيا املجموعات 
الشركاُت اخلاصة  مت  وقدَّ ليبيا وسوريا،  النزاعات يف  والوكاالت يف  اخلاصة 
مجموعًة واسعة من اخلدمات اللوجستية وغيرها لقوات التحالف يف أفغانستان 

والعراق ودول أخرى.

تحديات عالمية
وحلَّل التقريُر التحدياِت العامليَة املشتركة، مبا يف ذلك تغيُّر املـُناخ، واألمراض، 
ع أن تظهر  واألزمات املالية، والتحوالت التقنية، واالضطرابات الناجمة عنها، وتوقَّ
على نحٍو متكرر ومكثَّف يف كلِّ منطقة وبلد تقريًبا، وتنتج ضغوًطا واسعة االنتشار 

دمات التي ميكن أن تكون كارثية.  على الدول واملجتمعات، إضافًة إلى الصِّ
َي تأثيراُت تغيُّر املناخ والتدهور البيئي إلى تفاقم انعدام األمن  ح أن تؤدِّ ومن املرجَّ
الغذائي واملائي للبلدان الفقيرة، وزيادة الهجرة، وتسبب حتديات صحية جديدة، 

وتسبب فقدان التنوع البيولوجي. وتتفاقم صعوبُة مواجهة هذه التحديات العابرة 
على  الدولي،  والنظام  والدول  املجتمعات  داخل  التشرذم  زيادة  بسبب  للحدود 
الرغم من أن العالم أصبح أكثر ارتباًطا عن طريق تقنية االتصاالت والتجارة 
وسهولة حركة األشخاص. وسيساعد هذا االتصال على إنتاج كفاءات جديدة 
أيًضا  سيؤدِّي  لكنه  املعيشة،  مستويات  يف  والتقدم  الراحة  وسائل  من  ومزيد 
املنقسمة  املجتمعات  املستويات؛ من  وتفاقمها على جميع  التوترات  إيجاد  إلى 
الرقمي  القمع  تستخدم  التي  األنظمة  إلى  األساسية،  واألهداف  القيم  حول 

للسيطرة على السكان.

النُّظِم  قدرةَ  تتجاوُز  لألوطان  العابرة  التحديات  حجم  أن  الطالع  سوء  ومن 
بني  املستويات  كبير على جميع  توافٍق  وهناك عدُم  القائمة.  الدولية  والهياكِل 
جائحة  مت  قدَّ وقد  واالحتياجات.  التحديات  مع  للتعامل  واملنظمات  األنظمة 
"كوفيد 19" مثااًل صارًخا على نقاط الضعف يف التنسيق الدولي بشأن األزمات 
الصحية، وعدم التوافق بني املؤسسات القائمة ومستويات التمويل والتحديات 

الصحية املستقبلية. 

ة بني  وعلى مستوى الدول واملجتمعات من احملتمل أن تكون هناك فجوةٌ مستمرَّ
الناس يف  إذ يخرج  الناس وما ميكن للحكومات والشركات تقدميه.  ما يطلبه 
مناطَق كثيرٍة من العالم على نحٍو مستمر إلى الشوارع للتعبير عن عدم رضاهم 
والتوقعات.  االحتياجات  من  واسعة  مجموعٍة  تلبية  على  احلكومات  قدرة  عن 
املؤسسات  بدًءا من  القدمية،  األنظمة  فإن  التوازن،  لهذا االختالل يف  ونتيجًة 
واملمارسات البيروقراطية، وصوالً إلى طبيعة نظام احلكم ومنطه، ستكون غيَر 

ة، ويف بعض احلاالت سيصيبها الضعف والوهن.  مستقرَّ

وسيزداد انقسام العديد من املجتمعات حول ُهويَّة االنتماءات، وتتعرض ملزيٍد 
من خطر التصدع. وستصبح العالقات بني املجتمعات واحلكومات حتت ضغط 
من  ولذلك  السكان؛  من  املستمرة  الطلبات  لتلبية  الدول  تكافح  مستمر، حيث 
ح أن تصبح السياسة داخل الدول أكثر تقلًبا وإثارة للجدل، وال يبدو أن  املرجَّ
هناك منطقة أو أيديولوجية أو نظام حكم مبنأى عن التأثر بالتغيرات والتبدالت 

املستقبلية، أو ميتلك اإلجابات ملستقبل أكثر استقراًرا. 

هيكل القوى

بعَض  	 العمر،  متوسط  وارتفاع  العاملي،  السكاني  النمو  تباطؤ  سيساعد 
السكان،  وتقلص  العمر،  يف  السريع  م  التقدُّ ولكن  النامية،  االقتصادات 
سيؤثران يف العديد من االقتصادات املتقدمة، وسيكون من الصعب البناء 
م احملرز يف التعليم والصحة، واحلد من الفقر، على مدى عقود  على التقدُّ

من الزمن، أو حتى احلفاظ عليه. 

سيؤدِّي تغيُّر املـُناخ على نحٍو كبير إلى تفاقِم املخاطر التي يتعرَّض لها األمُن  	
البشري والوطني، وإجباِر الدول على اتخاذ خيارات. وستتوزع األعباء على 
نحٍو غير متساٍو، مما يزيد املنافسة، ويُسهم يف عدم االستقرار، وتشجيع 

احلركات السياسية.

ستعمل االجتاهات االقتصادية العاملية على تشكيل الظروف داخل الدول  	
مرتفعة،  وطنية  ديون  االجتاهات:  هذه  مالمح  أبرز  ومن  بينها،  وفيما 
وبيئة جتارية أكثر تعقيًدا وجتزئة، وانتشار التجارة العاملية يف اخلدمات، 

واضطرابات التوظيف اجلديدة، وصعود مستمر للشركات القوية.

والقدرات  	 اخلبرات  وحتويل  ونطاقها،  التقنية  التطورات  وتيرة  ستزداد 
وستزيد  الفاعلني،  جديدة جلميع  واضطرابات  توترات  وتوِجد  البشرية، 

املنافسة العاملية يف العناصر األساسية للتفوق التقني 
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دورات تدريبية

بالتعاون مع  الرياض  التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف  أقام 
جرائم  )مخاطر  بعنوان:  ا  مهّمً تدريبّيًا  برنامًجا  بالرياض  املالية  األكادميية 
اإلرهاب ومتويله وعمليات غسل األموال وأساليب مكافحتها(، وكان ذلك على 
مرحلتني؛ أما املرحلة األولى فأُقيمت يومي 10 و11 من أغسطس 2021م، وأما 

املرحلة الثانية فأُقيمت يومي 12 و22 من سبتمبر 2021م. 
باجلامعة  التدريس  هيئة  عضُو  اجلزولي،  الدين  عالء  الدكتور  البرنامَج  م  قدَّ
متويل  مبفهوم  التعريف  البرنامُج  واستهدف  رة.  املنوَّ املدينة  يف  اإلسالمية 
اإلرهاب وعمليات غسل األموال، وبيان أخطارها ومخاطرها، وتوضيح آثارها 
السلبية والسيِّئة يف املجتمع، من جميع النواحي، وال سيَّما الناحية االقتصادية 
وغسل  اإلرهاب  متويل  عمليات  يف  االشتباه  رات  مؤشِّ وفهم  واالجتماعية، 
األموال، والوقوف على أساليب مكافحة متويل اإلرهاب، ووسائل مكافحة غسل 
ولية واإلقليمية والوطنية يف هذا  الع على اجلهود واملبادرات الدَّ األموال، واالطِّ
ي لعمليات غسل األموال. املجال، أي يف مجال مكافحة متويل اإلرهاب والتصدِّ
وتناول البرنامج أيًضا مخاطَر استغالل اجلمعيات اخليرية يف عمليات متويل 
اإلرهاب، وعمليات غسل األموال، واإلجراءاِت املقترحَة لتنظيم عمل اجلمعيات 
اخليرية، ومن ذلك تعزيُز اجلوانب القانونية، والرقابية، واإلشرافية، واملالية؛ 

إلبعادها عن أي ُشبهة يف التورُّط بأعمال غير شرعية وال قانونية.
تساعد  التي  رات  واملؤشِّ اإلرهاب،  متويل  اكتشاف  أساليب  البرنامُج  وعرض 
على هذا االكتشاف، واإلستراتيجية الرقابية املعتَمدة ملكافحة متويل اإلرهاب، 
مبحاورها الثالثة املتعلِّقة بتحديد مخاطر متويل اإلرهاب وتقييمها، وحتديد 
املالية  املؤسسات  التزام  من  ق  التحقُّ يف  واإلشرافية  الرقابية  اجلهات  إسهام 
ومؤسسات األعمال، ووضع نظام تدقيق ومراجعة داخلية يُعنى مبراقبة توافر 
املتطلَّبات األساسية يف مجال مكافحة اإلرهاب ومتويله، ومراجعة هذه النُظم 
ق من مدى االلتزام  )َدورّيًا( وباستمرار؛ الكتشاف الضعف فيها وتقويتها، والتحقُّ

بتطبيق تلك النُظم.
وحلَّل البرنامج األخطاَر االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، واألمنية، لغسل 
األموال، وأساليب مكافحتها؛ أما األخطاُر االقتصادية لغسل األموال، فتشَمُل 
م، وانخفاض الدخل  ل التضخُّ التشويَه االقتصادي، وعدم االستقرار، وارتفاع معدَّ

القومي، وتذبذب األسعار يف )بورصات األسعار( العاملية، وتشويه صورة األسواق 
ولية. وأما األخطاُر االجتماعية لغسل األموال فتشَمُل زيادة  املالية احمللِّية والدَّ
الت اجلرمية والفساد. وأما  الت البطالة، وتدنِّي مستوى املعيشة، وزيادة معدَّ معدَّ
صة يف جرائم غسل  األخطاُر السياسية واألمنية فتشَمُل ظهور عصابات متخصِّ

األموال، وإفساد هياكل احلكومات، واختراق أنظمتها وبنيتها التحتية.
سات املالية غير املصرفية،  واستعرض البرنامُج طرق غسل األموال عبر املؤسَّ
التأمني،  رافة، وشركات  الصِّ األموال، وشركات  مثاًل: مكاتُب حتويل  من ذلك 
لكل  وأمثلًة  مناذَج  البرنامُج  م  وقدَّ املالية،  األوراق  يف  املتداِولون  والسماسرة 

طريقة وأسلوب.
وعرَض طرق غسل األموال عبر األعمال وامِلَهن غير املالية، مثل: املتاجرة يف 
وعمل  األثرية،  والتحف  الغالية،  واجلواهر  النفيسة،  كاملعادن  الثمينة؛  لع  السِّ
وكاالت  أو يف  العقارات،  ِقطاع  والعاملني يف  واحملامني،  قني  واملدقِّ احملاسبني 

السياحة والسفر، أو يف معارض بيع السيارات وتأجيرها.
َوفَق  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  أساليب  بإسهاب  ُب  املدرِّ وذكر 
)فاتف(،  املالي  العمل  توصياُت مجموعة  نتها  تضمَّ التي  املخاطر  تقومي  منهج 
على اختالف جوانب املكافحة، ومن ذلك على سبيل املثال: حتديُد املخاطر، 
وإنفاذ  العدالة اجلنائية،  ونظام  املناسبة،  السياسات  وتطوير  ة،  بدقَّ ورصدها 
ولي اجلاد.  القوانني، والنظام املالي وقوانينه، والشفافية والوضوح، والتعاون الدَّ
ولية األخرى ملكافحة غسل األموال ومتويل  ج احملاضر على ذكر األُطر الدَّ ثم عرَّ
)إجمونت(  مجموعة  مثل:  )فاتف(،  املالي  العمل  مجموعة  بخالف  اإلرهاب 
والبنوك،  املصارف  على  للرقابة  )بازل(  وجلنة  املالية،  يات  التحرِّ لَوَحدات 
وتوجيهات  )وولفسبيرج(،  ومجموعة  ولي،  الدَّ النقد  ولي، وصندوق  الدَّ والبنك 
االحتاد األوروبي )التوجيه األول الصادر عام 1991م، والتوجيه الثاني الصادر 

عام 2001م، والتوجيه الثالث الصادر عام 2005م(. 
البرنامُج أيًضا عرض جهود الدول العربية واإلسالمية،  نه  وأخيًرا: مما تضمَّ
والتنويه مببادراتها اإليجابية التي أطلقتها يف مجال محاربة متويل اإلرهاب، 
ومكافحة غسل األموال؛ ألهميَّتها ومتيُّزها، مع بيان ضرورة تطويرها الدائم، 

ة   وتعهُّدها باحلوكمة املستمرَّ

بالتعاون مع األكاديمية المالية
ا عن مخاطر تمويل اإلرهاب التحالف يقيم برنامًجا تدريبيًّ
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استقبل معالي رئيُس األركان العامة للجيش الكويتي، الفريُق الركن خالد بن صالح الصباح، يوم االثنني 30 أغسطس 2021م، يف مقرِّ رئاسة األركان 
الكويتية بدولة الكويت، األمنَي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواَء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي.

م اللواءُ املغيدي نبذًة عن جهود التحالف يف محاربة  وبحث اجلانبان ُسبل التعاون املشترك بني التحالف ودولة الكويت يف القضايا ذات االهتمام املشترك. وقدَّ
ة تسعى إلى تعزيز التعاون بني الدول األعضاء، ويعتمد يف عمله على قيم الشرعية واالستقاللية والتنسيق  اإلرهاب، وأوضح أن التحالف مُيثِّل منظومًة مهمَّ

واملشاركة، وضمان توافق أعمال دول التحالف وجهودها يف محاربة اإلرهاب مع األنظمة واألعراف والقوانني الدولية.
كما زار اللواءُ املغيدي مقرَّ وزارة اإلعالم الكويتية، يوم األربعاء األول من سبتمبر2021م، والتقى سعادةَ األستاذ فيصل املتلقم وكيَل وزارة اإلعالم املساعد 

لإلعالم اخلارجي، وكباَر مسؤولي الوزارة 

ف للتحالف يزور األركان العامة للجيش الكويتي ووزارة اإلعالم األمين العام المكلَّ

باشر ممثلو جمهورية نيجيريا االحتادية عملهم يف مقرِّ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض، يوم االثنني السادس من سبتمبر 2021م؛ 
وا إلى ممثلي 25 دولة من أعضاء التحالف اإلسالمي. لينضمُّ

د الدوَر الكبير املنوط بهم يف حتقيق أهداف التحالف، وتنفيذ  ب األمنُي العام املكلَّف، اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي، مبمثلي نيجيريا، وأكَّ ورحَّ
مبادراته يف مجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة.

وليني  لم الدَّ ولية الرامية إلى حفظ األمن والسِّ ويضمُّ التحالُف إحدى وأربعني دولًة عضًوا، تعمل مًعا لتنسيق جهودها يف احلرب على اإلرهاب، ودعم اجلهود الدَّ

ممثلو جمهورية نيجيريا االتحادية يباشرون عملهم في مقر التحالف
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يشارك التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف معرض الرياض الدولي للكتاب 
2021م، الذي يقام ملدة 10 أيام، بدًءا من األول من أكتوبر لهذا العام 2021م.

عمله  مجاالت  على  الضوء  تلقي  التي  إصداراته  من  مناذَج  باملعرض  التحالف  جناح  يضمُّ 
)التحالف(  مثل: مجلة  والعسكري،  اإلرهاب،  ومحاربة متويل  واإلعالمي،  الفكري،  األربعة: 
املعرفية  اجلوانب  وتعالج  والفرنسية،  واإلجنليزية  العربية  باللغات  تصدر  التي  الفصلية 
تصدر  التي  الشهرية  )متحالفون(  ونشرة  اإلرهاب،  مبحاربة  املتعلِّقة  واإلعالمية  والفكرية 
أيًضا باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية، وتتناول املستجدات الوطنية واإلقليمية والعاملية 
م مراجعة ألحدث الكتب  يف احلرب على اإلرهاب، وإصدار )قراءة يف كتاب( الشهري الذي يقدِّ
خالصة  م  يقدِّ الذي  دولية(  )تقارير  وإصدار  اإلرهاب،  قضايا  يف  املتخصصة  والدراسات 

التقارير الصادرة عن اجلهات الدولية واملراكز البحثية يف القضايا املتعلِّقة باإلرهاب.
 وقال األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيار الركن 
محمد بن سعيد املغيدي، إن املشاركة يف املعرض تؤكِّد وعي التحالف بأهمية الدور الثقايف 
يف محاربة اإلرهاب عن طريق إيضاح حقيقة اإلسالم، وتصحيح املفاهيم املتطرفة، وحماية 

املجتمع منها. 
وينطلق املعرض برعاية خادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان بن عبد العزيز، هذا العام يف 
"واجهة الرياض"، مبشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم. وستشهد الدورة اجلديدة 
للمعرض، الذي تشرف عليه هيئُة األدب والنشر والترجمة، توسًعا كبيًرا يف أنشطته وفعالياته 

املتنوعة، متثِّل 16 قطاًعا ثقافّيا. وحتلُّ جمهوريُة العراق ضيَف شرٍف للمعرض لهذا العام 

التحالف يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م

أقام ممثلو اململكة العربية السعودية يف التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة 
اإلرهاب، احتفااًل باليوم الوطني احلادي والتسعني للمملكة العربية السعودية، 
يف مقرِّ التحالف بالرياض وبحضور األمني العام املكلَّف والقائد العسكري، 

وممثلي الدول األعضاء، ومنسوبي التحالف. 
وبهذه املناسبة ألقى ممثُل اململكة العربية السعودية يف التحالف اللواءُ الركن 
ظافر الشهري كلمًة استعرض فيها إجنازاِت اململكة على املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية، ودورها الريادي يف االقتصاد العاملي، ويف خدمة املسلمني 
واحلرمني الشريفني، ويف تأسيس منظمة التعاون اإلسالمي، ورابطة العالم 
اإلسالمي. ونّوه اللواء الشهري بالدور الرئيس للمملكة يف محاربة اإلرهاب 
والتطرف عبر تأسيس التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب؛ ليؤدي 

دوَره يف محاربة اإلرهاب ودحض خطاب الكراهية، وتوحيد الصف وتنسيق 
اجلهود يف احلرب على اإلرهاب والتطرف العنيف. وقال: "إن اململكة اليوم تُعدُّ 
م يف املجاالت  منوذًجا يف منطقة الشرق األوسط للتحديث والتطوير والتقدُّ
املواطن  خدمة  يف  يُحتذى  مثااًل  وأصبحت   ،2030 اململكة  رؤية  وفَق  كافة، 

واملقيم يف املجاالت كافة: االجتماعية، والتعليمية، والصحية، واألمنية". 

ورفع احملتفلون إلى مقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، 
وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما اهلل-، أسمى آيات التهاني بهذه املناسبة 

السعيدة والعزيزة على القلوب 

التحالف يحتفل باليوم الوطني الـحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية


