العدد الرابع والثالثون  -ديسمبر 2021
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تنسيق جهود التحالف ومنظمة التعاون اإلسالمي
في محاربة اإلرهاب

األمين العام يبحث مع وزير
الدولة اإلماراتي لشؤون

ستجدات التحالف
الدفاع آخر ُم
َّ

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن
زار األم ُ
سعيد املغيدي ،يوم األربعاء  10نوفمبر 2021م ،مق َّر منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة ُج َّدة ،وكان يف
استقباله معالي األمني العام للمنظمة الدكتور يوسف بن صالح العثيمني ،وكبا ُر املسؤولني يف املنظمة.
وبحث اجلانبان ُسبل تعزيز التعاون ،وتنفيذ البرامج املشتركة َوف ًقا ملذ ِّكرة التفاهم املو َّقعة بني اجلانبني

يف منتصف شهر يناير عام 2020م ،يف املجاالت الفكرية واإلعالمية ومكافحة متويل اإلرهاب.

وأشار اللواء املغيدي إلى أن هذا التعاون يُسهم يف جهود تنمية املجتمعات فكر ًّيا ،وتأكيد منهج
الوسطية واالعتدال ،ويأتي يف إطار إستراتيجية التحالف التي تهدِ ُ
ف إلى بناء الشراكات والتعاون
الدولية وتعزيزها ،وال س َّيما منظمةِ التعاون اإلسالمي ،التي ينتظم يف
والتنسيق مع املنظمات َّ
عضويتها معظ ُم أعضاء التحالف اإلسالمي.

الدكتور الربيعة يزور التحالف

ويلقي محاضرة عن جهود المملكة اإلغاثية واإلنسانية
ُ

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري
بحث األم ُ
حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن
سعيد املغيدي ،مع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة السيد محمد أحمد
مستجدات التحالف املتعلِّقة بخُ ططه
البواردي ،آخ َر
َّ
ذات
ومبادراته ونشاطاته .وناقش اجلانبان القضايا َ
وسبل التعاون وتعزيز ال َعالقات؛
االهتمام املشتركُ ،
لتحقيق األهداف املرج َّوة يف احلرب على اإلرهاب.

جاء ذلك يف اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثالثاء
 16نوفمبر2021م ،على هامش معرِ ض دبي للطيران
2021م .وأ َّكد اللواء املغيدي أهمي َة ما تبذله دولة
اإلمارات من جهود يف دعم التحالف ،ملا تتمتَّع به من
جتارب وخبرات يف محاربة التطرف واإلرهاب.
َ

معالي
ني العام للتحالف يف مق ِّره مبدينة الرياض ،يوم الثالثاء  30من نوفمبر 2021م،
استقبل األم ُ
َ
الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعة ،املستشا َر بالديوان امللكي واملشرف العا َّم على مركز امللك
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
مفصل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وتنسيق جهود الدول األعضاء.
واستمع معاليه لشرح َّ
وبحث اجلانبان ُسبل التعاون املشترك؛ لتحقيق التكامل يف حماية املجتمعات من أخطار التطرف
واإلرهاب.
وألقى معالي الدكتور الربيعة محاضر ًة بعنوان (جهود اململكة يف مجال اإلغاثة واألعمال اإلنسانية)،
تناولت عد ًدا من املبادرات واملشاريع اإلنسانية التي يقدِّمها مركز امللك سلمان لإلغاثة؛ محلِّ ًّيا
وإقليم ًّيا و َدول ًّيا .التفاصيل ص3 - 2 ....

محاضراتنا

دعم المرأة والطفل ودور العمل اإلنساني في مكافحة التطرف واإلرهاب

جوانب من جهود المملكة في مجال اإلغاثة واألعمال اإلنسانية

🔷

ألقى معالي الدكتور عبد اهلل بن عبد
العزيز الربيعة ،املستشار بالدِّ يوان امللكي
واملشرف العا ِّم على مركز امللك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،محاضر ًة
يف مركز التحالف مبدينة الرياض ،يوم
الثالثاء  30من نوفمبر 2021م ،بعنوان
(جهود اململكة العربية السعودية يف مجال
اإلغاثة واألعمال اإلنسانية) حضرها
األمنيُ العام للتحالف اإلسالمي العسكري
حملاربة اإلرهاب املك َّلف ،اللواء الط ّ َيار الركن
محمد بن سعيد املغيدي ،ومم ِّثلو الدول
األعضاء ،ومنسوبو التحالف.

الدولية املتَّبعة
🔷تطبيق جميع املعايير َّ
يف البرامج اإلغاثية.

🔷

🔷توحيد جهود اجلهات املعنية
باإلغاثة يف اململكة.

🔷

🔷اختيار ذوي الكفاءة واخلبرة من
العاملني يف املركز واملتط ِّوعني.

🔷

🔷ضمان وصول املساعدات إلى
َّ
ُستغل ألغراض أخرى.
مستح ِّقيها ،وأال ت

🔷

🔷أن تتواف َر يف املساعدات اجلودةُ
العالية ،والثقة يف املصدر.

المشاريع والمستفيدون

صورة إنسانية

بي معالي الدكتور الربيعة يف بداية
َّ
قدمته اململك ُة من مساعدات
احملاضرة ،ما َّ
إنسانية ألكث َر من  155دولة ،بقيمة زادت
على  93مليار دوالر أمريكي حتى عام
2020م ،وأظهرت صور ًة إنسانية ناصعة
يُحتَذى بها يف الشفافية والعدل واحلياد ،دون متييز بني ِعرق أو جنس أو لون،
توجهات دينية أو ثقافية أو سياسية.
مع إبعاد األعمال اإلنسانية عن أي ُّ

الدولي،
وقال الربيعة :انطال ًقا من مكانة اململكة الريادية إنسان ًّيا جتاه املجتمع َّ
َ
ليعيش حياة كرمية،
واستشعا ًرا ألهمية إسهامها يف رفع املعاناة عن اإلنسان؛
بادرت اململك ُة إلى إنشاء مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية؛ ليكو َن
صا لألعمال اإلغاثية واإلنسانية ،وبدأ عمله يف مايو عام
مركزًا َدول ًّيا
مخص ً
َّ
2015م ،برأس مال بلغ مليار ريال ،بتوجيه ورعاية كرمية من خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،أ َّيده اهلل.
ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية؛ لتقدمي
ويعتمد املرك ُز يف أعماله على
َ
املساعدات إلى احملتاجني ،وإغاثة املنكوبني يف أيِّ مكان من العالم ،بوسائل
َّ
ٍ
مبنظمات األمم
رصد دقيقة ،وطرق نقل متط ِّورة وسريعة ،تُنفَّذ باالستعانة
الدولية واحمللِّية غير الربحية واملوثوقة يف الدول املستفيدة.
املتحدة ،واملنظمات َّ
بحسب مستح ِّقيها وظروفهم،
وعي أن تكون مشاري ُع املركز وبرامجه متن ِّوع ًة
َ
و ُر َ
املساعدات جميع قطاعات العمل اإلغاثي واإلنساني (األمن اإلغاثي،
وتشمل
ُ
الصحة ،التعايف املب ِّكر،
احلماية ،اإليواء ،إدارة املخ َّيمات ،التغذية ،املياه،
َّ
اإلصحاح البيئي ،التعليم ،دعم العمليات اإلنسانية ،اخلِ ْدمات).

أسس ،منها:
ويسعى املرك ُز أن يكو َن
منوذجا عامل ًّيا يف اإلغاثة ،مستندًا إلى َّ
ً
عدة ُ

🔷
🔷 🔷تقدمي املساعدات بعيدًا عن أي دواف َع غير إنسانية.
🔷 🔷التنسيق والتشاور مع املنظمات والهيئات العاملية املوثوقة.

🔷مواصلة نهج اململكة يف م ِّد يد العون للمحتاجني يف العالم.

العدد  - 34ديسمبر 2021م

ذكر معالي الدكتور الربيعة أن العدد
اإلجمالي للمشاريع التي نفَّذها املرك ُز بلغ
مشروعا ،ب ُكلفة إجمالية قد ُرها نحو
1784
ً
 5.5مليار دوالر ،استفادت منها  76دولة.
مشروعا منها يف مجال األمن الغذائي،
613
ً
مشروعا
الصحة ،و180
مشروعا يف
و556
ً
ً
َّ
مشروعا يف املياه واإلصالح البيئي،
مشروعا يف التعليم ،و66
يف اإليواء ،و89
ً
ً
مشروعا يف دعم العمليات اإلنسانية.
و51
ً
مشروعا يف األشهر َ
العشرة من عام 2021م ،ب ُكلفة زادت على
ونفَّذ املرك ُز 228
ً
مشروعا يف عام 2020م ،ب ُكلفة بلغت 549
 508ماليني دوالر ،وكان نفَّذ 264
ً
مليون دوالر.

الشراكة مع مفوضية الالجئين

ٌ
شريك رئيس للمفوض َّية السامية لألمم املتحدة لشؤون
وأظهر معاليه أن اململكة
الالجئني ،بإسهام زاد على  310ماليني دوالر أمريكي يف العِ قد احلالي .ومنذ
تأسيس مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،تلقَّت املفوض َّية قرابة
 50مليون دوالر أمريكي لدعم العمليات يف اليمن والصومال ولبنان واألر ُدنِّ
وبنغالديش .وبعد َّ
أقل من عام على إنشائه ،تع َّهد املركز يف أبريل 2016م بتقدمي
 273.7مليون دوالر أمريكي؛ استجاب ًة للنداء العاجل لليمن ،والتع ُّهد مببلغ
إضايف قدره  150مليون دوالر.
واستم َّر دع ُم اململكة لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن عام 2020م ،بواسطة مركز
امللك سلمان الذي تع َّهد بتقدمي  300مليون دوالر دع ًما للعمليات اإلنسانية هناك،
منها  20مليون دوالر لدعم أنشطة املفوض َّية املختلفة .ومتت ُّد الشراكة املالية اآلن
الصحية التي تخ ُدم الالجئني السوريني يف األر ُدنِّ ولبنان.
إلى دعم املشاريع
ِّ

دعم المرأة والطفل

صت على االهتمام باملرأة والطفل يف أعمالها
وأ َّكد الربيعة أن اململكة ح َر َ
اإلنسانية ،ودعم التعليم يف الدول التي تواجه حتدِّيات ،مب ِّينًا أن املركز استطاع
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2021

مشروعا بتكلفة 508.711.747
228
ً
مشروعا بتكلفة 548.853.929
264
ً

2020

2019

إجمالي المساعدات
ألخر  5أعوام

2018
2017

مشروعا بتكلفة 1.0551.318.962
240
ً

مشروعا بتكلفة 1.379.126.286
265
ً

مشروعا بتكلفة 445.180.065
185
ً

أن يص َل يف خمس سنوات إلى ما يزيد على  70مليون امرأة ،و 112مليون طفل،

الصحية املرتبطة بوباء كورونا (كوفيد  ،)19إضاف ًة إلى تقدمي  220مليون دوالر
ِّ
ُ
صحية ضعيفة يف آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا.
لدعم الدول التي تشهد نظ ًما ِّ

وقد ُكلِّف مركز امللك سلمان أن يكو َن حاضنًا للعمل التط ُّوعي اإلنساني اخلارجي؛
فاستعد لتنفيذ أكثر من  140حمل ًة تط ُّوعية ط ِّبية حتى نهاية 2021م ،يشارك
َّ

واستعرض معاليه مبادرةَ (دور العمل اإلنساني يف مكافحة التطرف واإلرهاب)
مشروعا
التي أقامها املركز ،وتض َّمنت  5مشروعات لتبصير األ َّمهات ،و34
ً

الط ِّبية التي ستُنفَّذ يف  44دولة ،يف مساعدة  500ألف مريض بأمراض

ومن املشروعات النوعية امله َّمة التي يضطلع بها املركز :مشرو ُع حماية األطفال من

يف  54دولة .مشي ًرا إلى أن رؤية اململكة 2030م التي تبنَّتها قيادتنا احلكيمة

حتثُّ على العمل اإلنساني والتط ُّوعي.

الصحية السعودية الناشطة يف العمل
فيها  700متط ِّوع ومتط ِّوعة من الفِ َرق
ِّ
اإلنساني ،ونقل رسالة اململكة السامية إلى دول العالم ،وستُسهم هذه احل َمالت
وجراحات األطفال والعظام.
ُمستعصية؛ كأمراض القلب ِ

الدولية للمملكة ،يف دعم
وع َّرج معالي الدكتور الربيعة على بيان اجلهود َّ
صت
خص َ
املنظمات العاملية واإلقليمية ،التي بلغت ُكلفتها  500مليون دوالرَّ ،
التأهب الوبائي ،و 150مليو ًنا للتحالف العاملي
 150مليو ًنا منها لتحالف ابتكارات
ُّ
َّ
الدولية واإلقليمية
للَّقاحات والتحصني ،و 200مليون
للمنظمات والبرامج َّ

مكافحة التطرف واإلرهاب

لألطفال ،و 7مشروعات لتوفير ُسبل العيش الكرمي ،و 5مشروعات لتحقيق
ِّ
وفض النزاعات.
االستقرار
مخاطر التجنيد واالنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية ،والقضاء على األفكار التي
تقف وراءها ،وقد نُ ِّفذ يف أكث َر من  14دولة ،إلعادة تأهيل األطفال الذين جنَّدتهم
جماع ُة احلوثي يف اليمن ،وتهيئتهم ليكونوا أعضا ًء صاحلني يف مجتمعهم ،وتقدمي
ً
فضل عن تبصير اآلباء واأل َّمهات مبخاطر
الدعم النفسي واالجتماعي لهم،
َّ
الصراعات املسلَّحة.
جتنيد األطفال ،وطرق الوقاية منه ،وإبعادهم عن ِّ

تلقيا للمساعدات
أكثر  5دول
ً
اليمن

فلسطين

سوريا

الصومال

دول متعددة

مشروعا
629
ً
بتكلفة
3.919.122.206

مشروعا
103
ً
بتكلفة
367.797.334

مشروعا
245
ً
بتكلفة
308.977.947

مشروعا
69
ً
بتكلفة
209.094.847

مشروعا
20
ً
بتكلفة
185.504178
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جهود المملكة العربية السعودية في محاربة تمويل اإلرهاب
هياكل تنظيمية ،ومرجعية قانونية ،وتعاون إقليمي ودولي

أحد اإلجراءات الرئيسة
حصار األنشطة املالية للتنظيمات اإلرهابية
ُ
ُ
ِّ
لتجفيف منابع اإلرهاب ،وقطع شرايني اإلمدادات التي ُتكنه من تنفيذ
الدولي ُيدرك هذه
جرائمه ،ومواصلة عملياته التخريبية .ومع أن املجتمع َّ
متاما؛ ألسباب شتَّ ى من
احلقيقة ،لم يتمكَّ ن حتى اآلن من القضاء عليه
ً
ُ
وتطوير
والسلع واألموال عبر احلدود،
أهمها:
العوملة التي َّ
ِّ
سهلت تنقُّ ل البشر ِّ
ُ
الدائم ُ
للتهرب من اإلجراءات
خلططها اإلستراتيجية؛
التنظيمات اإلرهابية
ُ
ُّ
وخ ْدماتها ،وزياد ُة حجم
األمنية،
والتوس ُع السريع يف منتجات األسواق املالية ِ
ُّ
ُّ
التدفقات النقدية يف أنحاء العالم.
والدولية إلى حقيقة ُمفادها؛
توصلت جلا ُن التحقيق الوطنية َّ
ويف ظ ِّل هذا الواقع َّ
أنه مهما كانت درج ُة إحكام الرقابة ،وترتيبات مطاردة أموال التنظيمات
تقضي متا ًما على عمل َّيات متويل
اإلرهابية والشبكات املتعاونة معها ،فإنها لن
َ
الرئيس اآلن ،هو احل ُّد إلى أقصى درجة ممكنة
اإلرهاب .ولذلك فإن الهدف
َ
من مترير هذه التمويالت.
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب هذه القضي َة اهتما ًما
وقد أولى
كبي ًرا ،وجعلها أح َد مجاالت عمله األربعة الرئيسة .ويف هذا السياق عقد
ُ
التحالف محاضرة يف األول من نوفمبر 2021م بعنوان( :إضاءات يف محاربة
متويل اإلرهاب :جهود اململكة العربية السعودية يف مجال محاربة متويل
قدمها العقي ُد سعد بن علي الشهراني ،مم ِّث ُل
اإلرهاب وأفضل املمارسات) َّ
اململكة العربية السعودية يف مجال محاربة متويل اإلرهاب بالتحالف .أبرزت
احملاضرةُ أه َّم اجلهود السعودية يف مكافحة التطرف واإلرهاب َدول ّيًا ،وأبر َز
اجلهود التنظيمية السعودية يف مكافحة متويل التطرف واإلرهاب ،وعناصر
مكافحة متويل اإلرهاب يف اململكة ،وبنيتها التنظيمية ،ومرجع َّيتها القانونية،
والدروس املستفادة من جتارِ ب محاربة متويل اإلرهاب.

جهود مميزة

الدولية السعودية
يف بداية احملاضرة عرض العقي ُد الشهراني أه َّم اجلهود َّ
ملكافحة التطرف واإلرهاب ،وأبر َز اإلجراءات التي اتخذتها اململك ُة حملاربة

🔸
🔸
🔸

🔸إنشاء َوحدة غسل األموال يف مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك
املركزي) ،ويف جميع املصارف احمللِّية.
🔸إصـدار دليـل قواعـد مكافحـة عمليـات غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب
ونظامهـا.

🔸
🔸 🔸إنشاء جلنة دائمة ملكافحة غسل األموال.
الصلة مبكافحة
🔸 🔸تنفيذ القرارات َّ
الدولية الصادرة عن مجلس األمن ذات ِّ
🔸تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) يف املؤسسات املالية وغير املالية.

🔸
🔸
🔸

🔸

متويل اإلرهاب ،ومنها:

العدد  - 34ديسمبر 2021م

🔸املوافقة على تطبيق التوصيات األربعني ملكافحة عمليات غسل األموال
الصادرة من فريق العمل املالي ( )FATFعام 1990م ،والتوصيات التسع
اخلاصة مبكافحة متويل اإلرهاب.
َّ
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غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

🔸تعميم القوائم الصادرة عن األمم املتحدة التخاذ اإلجراءات الفورية يف
جتميد األصول املالية ملن ترد أسماؤهم يف تلك القوائم.
🔸إنشاء اإلدارة العا َّمة للتح ِّريات املالية ()SAFIU؛ ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،يف  6شعبان 1426هـ ( 10سبتمبر 2005م).
🔸إطالق اإلطار التشريعي حملاربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف
اململكة ،وتطويره ،وهو يشمل :نظام مراقبة املصارف ،ونظام مكافحة
التستُّر التجاري ،والنظام اجلزائي على تزوير النقود وتقليدها ،ونظام
مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ،وقواعد مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب لشركات التأمني ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب ملؤسسة النقد ،وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
الصادر عن هيئة السوق املالية ،والدليل اإلرشادي ملكافحة غسل األموال
لدى وِ زارة التجارة ،ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله الصادر يف
 12صفر 1439هـ (أول نوفمبر 2017م).
🔸افتتاح مركز استهداف متويل اإلرهاب يف  25من أكتوبر 2017م ،برئاسة
مشتركة بني اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية،
وعضوية دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

محاضراتنا

اللجنة الدائمة

وحتدث العقي ُد الشهراني عن جهود "اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله"
َّ
التي أنشأتها اململك ُة يف العاشر من ش َّوال 1422هـ ( 25ديسمبر 2001م) لتكو َن
َّ
واملنظمات
املقدمة إلى اململكة من الدول
نقطة اتصال وطنية لتل ِّقي الطلبات
َّ
الصلة مبكافحة اإلرهاب ومتويله.
والهيئات َّ
الدولية ذات ِّ

وتض ُّم اللَّجنة يف عضويتها أعضا ًء دائمني وغي َر دائمني ،من جميع اجلهات
بحسب نصوص نظام مكافحة جرائم اإلرهاب
احلكومية ،وتُعنى اللَّجنة
َ
ومتويله باآلتي:
1 .تنسيق السياسات الوطنية العا َّمة يف مجال مكافحة اإلرهاب ومتويله،
ومراجعة تلك السياسات وحتديثها باستمرار ،واتخاذ التدابير الالزمة
واملستجدات
بشأنها ،وتطويرها على أساس االلتزامات واملتطلَّبات
َّ
الد ولية.
َّ

6 .تنسـيق السياسـات الوطنيـة العا َّمـة يف مجـال مكافحـة اإلرهـاب ومتويله،
ومراجعـة تلـك السياسـات وحتديثهـا باسـتمرار ،واتخـاذ التدابير الالزمة
واملسـتجدات
بشـأنها ،وتطويرهـا علـى أسـاس االلتزامـات واملتطلَّبـات
َّ
الدولية.
َّ
فرض
املهمات متارس اللَّجنة عد ًدا من التدابير؛ منها:
ويف سبيل حتقيق هذه
ُ
َّ
القيود ،وحظ ُر السفر ،والترحيل واإلبعاد ،وجتميد األصول ،واإلدراج على قوائم
مهماتها
التر ُّقب وفحص التعامالت العالية املخاطر .وتستند اللَّجنة يف ممارسة َّ
إلى مرجعية متع ِّددة املصادر ،منها :األوام ُر امللكية ،والقواع ُد التوجيهية،
الدولية واإلقليمية،
واألنظمة املعت َمدة ،وتتعاون مع الدول واملنظمات واملنتديات َّ
ومع املؤسسات ذات الصلة يف اململكة؛ كوِ زارة اخلارجية ،والبنك املركزي
السعودي ،ووِ زارة التجارة واالستثمار ،ووِ زارة العدل ،وهيئة الزكاة والضريبة
واجلمارك ،وهيئة السوق املالية ،وغيرها.

الدولية
2 .تقومي مخاطر اإلرهاب ومتويله وحتديثه دائ ًما ،وتطويره على أساس المنظمات َّ
الدولية ،والتنسيق بشأن التقومي مع
االلتزامات واملتطلَّبات
واملستجدات َّ
َّ
اجلهات ذات ال َعالقة.

4 .وضع الوسائل وحتديثها ،واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفيذ
الصلة ،وتشمل القرارات ذات األرقام 1267
قرارات مجلس األمن ذات ِّ
(1999م)2001( 1373 ،م) 1988 ،و2011( 1989م)2015( 2253 ،م)،
والقرارات الالحقة ذات الصلة.

وع ّدد احملاضر املنظمات الدولية املعنية مبحاربة متويل اإلرهاب ،وعلى رأسها:
ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ومتويله ،ومجموعاتُها
جلا ُن مجلس األمن
ُ
اخلاصة بتنظيم
الفرعية ،مثل :جلنة مجلس األمن 1989،2253 /1267
َّ
(داعش) ،وتنظيم (القاعدة) ،وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات
وكِ يانات ،وجلنة قرار مجلس األمن 2001( 1373م) ،وجلنة قرار مجلس األمن
2011( 1988م) ،والذراع التنفيذي لهذه اللِّجان ،وهو فري ُق الدعم التحليلي
ورصد اجلزاءات (فريق الرصد) الذي يساعد اللِّجان يف تقومي تطبيق الدول
األعضاء للجزاءات ذات الصلة باللَّجان ،وإبالغها مبا يستج ُّد من تط ُّورات تؤ ِّثر

5 .تصنيف األسماء من أفراد وكِ يانات على القوائم الوطنية بتهمة اإلرهاب
أو متويله ،واتخاذ اإلجراءات بشأن تصنيف أسماء األفراد والكِ يانات على
املوحدة للجنة مجلس األمن ( ،)2253 /1989 /1267والقائمة
القائمة
َّ
املوحدة للجنة مجلس األمن (.)1988
َّ

ِ
اإلجراءات الضروري َة التي ينبغي
توصيات مجموعة العمل املالي (فاتف)
وحددت
ُ
َّ
َ
ُ
للبلدان اتخاذها؛ بغية حتديد املخاطر ،ووضع السياسات والتنسيق الداخلي،
ومالحقة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

َّ
واملنظمات املتعلِّقة بقرارات
3 .تل ِّقي الطلبات التي ترِ ُد من الدول والهيئات
اخلاصة مبكافحة اإلرهاب أو متويله.
مجلس األمن
َّ

يف جناح عمل نظام اجلزاءات.

الدروس والمناقشات
عرض العقي ُد الشهراني أبر َز الدروس املستفادة
يف مجال محاربة متويل اإلرهاب ،ومنها :تباد ُل

لدعم تلك التنظيمات .ويف الوقت الذي جند فيه
ٍ
قرارات ملجلس األمن تتعلَّق مبحاربة متويل داعش

احلد من متويل التنظيمات اإلرهابية،
التي تضمن
َّ
وتباد ُل املساعدة الفنية ألفضل املمارسات يف هذا
املجال ،ومشارك ُة الدول األعضاء بخبراتها املعنية

احملاض ُر بتأكيد أن قرا َري مجلس األمن َر ْقم 2253

الدولي،
اخلبرات بني الدول األعضاء على املستوى َّ

مبكافحة متويل اإلرهاب ،وتشجي ُع الدول على
إعالن إجراءاتها املت ََّخذة جتاه أيِّ فرد أو كِ يان يدعم

والقاعدة وغيرهما من التنظيمات اإلرهابية ،ال جند
أي قرار يتعلَّق مبحاربة متويل اليمني املتطرف! وعلَّق
َّ
و 2254يُ َع َّدان سندًا قانون ّيًا َدول ّيًا إلدراج أيِّ أفراد
أو كِ يانات ضمن قائمة محاربة متويل اإلرهاب.

اإلرهاب عمو ًما (اإلعالن الثنائي ،اإلعالن املتعدِّد).

وسأل مم ِّثل اإلمارات عن املوقف من األشخاص أو
الكِ يانات الذين تُدرجهم دول ٌة ما يف قائمتها الوطنية

عن مكافحة متويل تنظيمات اليمني املتطرف،

الدولية
تُدر َج هذه األسما َء يف القائمة اإلقليمية أو َّ
حملاربة متويل اإلرهاب؟ وأجاب احملاض ُر بأن

وأعقب احملاضرةَ عد ٌد من املداخالت واألسئلة؛
الدولية
فأشار مم ِّثل باكستان إلى قصور الوسائل َّ
ويحصل
بعضها ميارس اإلرهاب بعنف،
التي بات
ُ
ُ

على متويل كبير بطرق شتَّى ،تصل إلى ح ِّد إقامة
احلفَالت املوسيقية وبيع األزياء وغيرها وجعل ريعها

ملكافحة متويل اإلرهاب ،وكيف ميك ُن لهذه الدولة أن

اإلدراج يف القائمة الوطنية حملاربة متويل اإلرهاب
هو املرحل ُة األولى ،ثم يليها الرف ُع إلى مجلس األمن

الذي يدرس املوضوع يف ضوء املعلومات املتاحة
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إدراجها ،وإذا كانت
عن األفراد والكِ يانات املطلوب
ُ
هذه الكِ
يانات مرتبط ًة بقرار ملجلس األمن تصبح
ُ
الدولية جتاهها ،وجتاه من يساندها
ُ
اإلجراءات َّ
ه ِّين ًة يسيرة ،ولكن لو كانت الكِ
يانات املد َرجة على
ُ
القائمة الوطنية غي َر مرتبطة بقرارات ملجلس األمن،
وليست على قائمة األمم املتحدة ،فإن إدراجها َدول ّيًا
يستغرق جهدًا ووقتًا .ويف أغلب احلاالت يكون
االعتراض على اإلدراج من قِ بَل مجلس األمن بسبب
ُ
نقص املعلومات.
وسأل مم ِّثل أفغانستان يف مجال مكافحة متويل
اإلرهاب عن أبرز جوانب اخلطر التي تستغلُّها
التنظيمات اإلرهابية يف نشاطاتها التمويلية،
فأجاب العقيد الشهراني بأن أبرز أمناط املخاطر
يف مكافحة متويل اإلرهاب يف الوقت الراهن هو
ال ُعمالت االفتراضية ،وإعالن احلسابات املصرفية
التواصل االجتماعي.
على شبكات
ُ

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضراتنا

العالقة التبادلية
َ

بين التطرف العنيف والهجرة والتهجير
التطرف والتهجير

ِ
واحتماالت نشوء التطرف العنيف
تناولت احملاضرةُ أسباب الهجرة والتهجير،
املهجرين ،مع حتليل احلقائق واألرقام املتصلة بال َعالقة بني التطرف العنيف
بني
َّ
ُ
التحالف
والهجرة والتهجير ،وعرض رؤية مستقبلية ملا ميكن أن يُسه َم به
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف احل ِّد من آثار الهجرة والتهجير
السلبية التي هي أح ُد أسباب التطرف.
وأ َّكد العقيد علي ابتدا ًء أن الهجرة والتهجير يزدادان ِّ
باطراد مدفوع بالعنف
السياسي ،والنزاعات املسلَّحة ،وبالعوامل االقتصادية والبيئية ،والتوزيع غير
العادل للثروات ،واتساع الفجوة بني الفقراء واألغنياء يف العالم ،واالنفجار
الس َّكاني يف العالم الثالث ،وثورة املواصالت واالتصاالت ،وانتعاش جتارة تهريب
البشر ،وفِ قدان فرص العمل بسبب العوملة .ويف ظ ِّل هذه ال َعالقة بني الهجرة
إجراءات احل ِّد من الهجرة ألجل مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف أصبحت
ُ
منتشر ًة على نطاق عاملي واسع.
السببية بني اإلرهاب والهجرة التي يجب
ثم استعرض احملاض ُر السالسل َّ
استكشافها ،وأبرزُها:
 )1هشاشة الدولة
َّ
فغياب سلطة مركزية
الهشة أو الضعيفة باإلرهاب،
كثي ًرا ما ارتبطت الدو ُل
ُ
قوية حتظى بالشرعية التا َّمة ،ووجود حكومة عاجزة عن احلفاظ على القانون
والنظام ،ك ُّل ذلك يسمح للتنظيمات اإلرهابية باالنتشار يف هذه املناطق غير
اخلاضعة لسلطة الدولة الفعلية.
وهناك كثي ٌر من الدول َّ
الهشة أو الضعيفة التي لم تشهد سوى قليل من اإلرهاب،
أو لم ت َره أبدًا ،فلم يكن لديها هجرةٌ ناجمة عن اإلرهاب ،لكنَّها شهدت هجر ًة
ناجمة عن الظروف االقتصادية.
 )2إرهاب التنظيمات
أدى اجتيا ُح تنظيم داعش لألراضي العراقية يف يونيو  2014إلى فرار 2.57
مليون شخص من منازلهم إلى أكثر من ألفَي موقع يف جميع أنحاء البالد وخارج
حدود العراق.
أصبحت الهجر ُة القسرية ظاهر ًة سريعة النم ِّو؛ ففي ُغضون ثالث سنوات فقط
نسمة عام
ارتف َع النزوح العاملي بنسبة  %40من  42،5مليون إلى  59،5مليون َ
َ
ليصل إلى  80مليونًا ،أي بنسبة  %1من سكَّ ان العالم،
ارتفاعا
2015م ،ثم ازداد
ً
يعيش  %86منهم يف البلدان النامية ،ويعانون حيا ًة محفوفة باألخطار.

وتدفع األعما ُل اإلرهابية الناس إلى اخلوف على حيَواتهم ،فيُ َ
ضط ُّرون إلى
الهجرة .وقد كشف ِّ
مؤشر اإلرهاب العاملي لعام 2015م ،أن عشر دول من الدول
معدالت َّ
للجئني
اإلحدى عشرة التي هي أكثر تض ُّر ًرا من اإلرهاب ،لديها أعلى َّ
والنزوح الداخلي.

وال َعالق ُة بني الهجرة واإلرهاب َعالق ٌة تبادلية؛ فاإلرهاب يس ِّبب الهجرة،
ني املهاجرين من املناطق التي تسيطر
والهجرةُ تغ ِّذي اإلرهاب ،وقد ف َّر مالي ُ
مات الالجئني
عليها
التنظيمات اإلرهابية ،أو تستهدفها ،وأصبحت مخ َّي ُ
ُ
للهجمات اإلرهابية،
ومراك ُز اللجوء يف البلدان النامية ويف أوروبا أهدا ًفا
َ
ُ
التحالف
وأهدا ًفا للتجنيد من قِ بَل التنظيمات اإلرهابية .ويف هذا السياق أقام
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مق ِّره مبدينة الرياض ،يوم األحد 7
نوفمبر 2021م ،محاضر ًة بعنوان( :ال َعالقة بني التطرف العنيف والهجرة
قدمها العقي ُد الط َّيار الركن علي محمد محمود مم ِّث ُل مملكة
والتهجير) َّ
البحرين لدى التحالف ،بحضور األمني العام للتحالف ،ومم ِّثلي الدول األعضاء
ومنسوبي التحالف.

 )3احلرب األهلية
كثي ٌر من املعارك الداخلية تبدأ صغير ًة ثم تصير حرو ًبا أهلية طاحنة ،وغال ًبا
ما َ
ينشط اإلرهاب يف الدول التي تشهد هذه احلروب ،وإن أكثر من  %55من
الهجمات اإلرهابية وقعت يف بلدان تعيش يف ِخ َ
ض ِّم نزاع مسلَّح داخلي.
جميع
َ
ني إلى مناط َق داخلية ،ويهاجرون إلى بلدان
ويف مثل هذه النزاعات ينزح املالي ُ
حرب البوسنة (1995-1992م) عن نزوح
خارجية .على سبيل املثال :أسفرت
ُ
مليوني شخص داخل ّيًا وخارج ّيًا .وكشف مس ُح النزاعات املسلَّحة عام 2015م
الصراع يف سوريا
عن 37
ً
صراعا داخل ّيًا ،نصفها يف الشرق األوسط ،وأوقع ِّ
منذ عام 2012م -وهو األكثر دموية منذ نهاية احلرب الباردة -أكث َر من %53
من ضحايا احلروب يف جميع أنحاء العالم ،يليه العراق وأفغانستان %12

العدد  - 34ديسمبر 2021م
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محاضراتنا

ٍّ
احلروب الثالثة (يف أفغانستان والعراق وسوريا) انتشا ُر
لكل منهما ،وصاحب
َ
اإلرهاب ،ونزو ُح أعداد كبيرة من الس َّكان.

وج َدت القاعدةُ بينهم مال ًذا آمنًا .وكذلك أ َّدى الغز ُو األمريكي للعراق إلى تشريد
 1.3مليون شخص ،واستغلَّت القاعدة هذا الواق َع يف تنفيذ عملياتها اإلرهابية.

ِّ
والصلة بني الصراعات العنيفة واحلروب األهلية من جهة واإلرهاب من جهة مجتمعات الشتات

أخرى تكاد تكون راسخة؛ ف َوف ًقا ملعهد االقتصاد والسالم إن  %88من جميع
ٍ
صراعات داخلي ًة عنيفة ،أو
الهجمات اإلرهابية وقعت يف البلدان التي تشهد
َ

تشارك فيها.

مخيمات الالجئني
)4
َّ
مات َّ
للجئني يف أكث َر من  125دولة ،وكثي ًرا ما يُنظر إلى هذه املخ َّيمات
تنتشر مخ َّي ٌ
متوس َط ما يقضيه الالجئون
منشآت مؤ َّقتة ،إال أن احلقيقة احملزنة أن
على أنها
ٌ
ِّ

يف هذه املخ َّيمات يصل إلى  17عا ًما .وغال ًبا ما تكون هذه املخ َّيمات غي َر آمنة،
كالسجون ً
أرضا ِخصبة لإلرهاب.
وهي مثا ٌل للبؤس والنكد ،ولذلك قد تصبح
ُّ

فرصا لتجنيد اإلرهابيني
وتو ِّفر اإلقام ُة يف هذه املعسكرات للجماعات املتطرفة
ً
واملقاتلني يف حرب العصابات ،وال س َّيما املقاتلني الشباب؛ ذلك أن أكثر من
نصف عدد الالجئني يف العالم تق ُّل أعمارهم عن  18عا ًما .ومن املسلَّم به أن
الشباب أكث ُر عرض ًة لالنضمام إلى اجلماعات اإلرهابية من كبار السنِّ  .وبهذا
ً
ُ
احتمال عندما تكون
التطرف العنيف والتجنيد للجماعات اإلرهابية أكثر
يكون
مخ َّيمات الالجئني على اتصال مباشر مبقاتلني منخرطني يف صراع مسلَّح.
ُ )5كره األجانب
ما إن يُلقي الالجئون واملهاجرون رحالهم يف ٍ
بلد ُمضيف بأعداد كبيرة ،حتى
الت كراهية محلِّية من املعادين لألجانب .وقد جتلَّت هذه
تنطل َق جتاههم ح َم ُ
وهجمات بالقنابل
متعمدة ملراكز اللجوء،
هجمات إحراق
َ
املقاوم ُة يف أوروبا يف َ
َّ

النارية ،وباستخدام ُقضبان حديدية ،وفؤوس وسكاكني؛ يف النمسا وبلغاريا

عندما يغاد ُر املهاجرون بلدهم األصلي ،ناد ًرا ما يكونون قادرين على ترك
ماضيهم وراءهم ،وغال ًبا ما تستم ُّر العداوات التي أ َّدت إلى الصراع يف وطنهم
األ ِّم يف البلد املضيف اجلديد ،من ذلك ً
حزب العمال ال ُكردي
مثل :استخدم
ُ
( )PKKأملانيا جلمع األموال وجتنيد الشباب ،وإرسالهم إلى املنطقة اجلبلية يف
شمالي العراق وشرقي تركيا للقتال ،وقد بلغ عد ُد املقاتلني األجانب من الشتات
الغربي الذين انض ُّموا إلى تنظيم داعش اإلرهابي أكث َر من ستة آالف شخص.

وأ َّكد العقيد علي أن حتليل األرقام يُظهر أن الغالبية ال ُعظمى من املهاجرين
ال َعالقة لهم باإلرهاب ،وقد قبلت الواليات املتحدة األمريكية بني خريف عام
2001م وأوائل عام 2016م ،أكث َر من  800ألف الجئ يف برنامج إعادة التوطني.
و َوف ًقا لوِ زارة اخلارجية ومعهد سياسة الهجرة ،فقد جرى اعتقا ُل خمسة
أشخاص فقط منهم بتُ َهم تتعلَّق باإلرهاب .ومن بني  600ألف عراقي وسوري
شخصا منهم فقط ،بشأن
وصلوا إلى أملانيا يف عام 2015م جرى التحقي ُق مع 17
ً
شكوك ِ
بصالت إرهابية.
ممن تناولوا ال َعالقة بني املهاجرين واإلرهاب هي
واحلقيقة التي يؤ ِّكدها كثي ٌر َّ
األشخاص الذين ف ُّروا من احلروب األهلية أو
املرجح أن يهت َّم هؤالء
أنه من غير
َّ
ُ
القمع أو الفقر ،مبهاجمة املجتمع الذي منحهم األما َن والفرصة حلياة جديدة
ثبت أن اجليل األول من
أي دليل جتريبي من شأنه أن يُ َ
كرمية ،وليس لدينا ُّ
ُّ
السجل التاريخي إلى
املهاجرين متم ِّرد أو متق ِّبل للرسائل املتطرفة؛ بل يشير
ِ
أنهم مييلون إلى االنشغال ببناء حياة جديدة ألنفسهم وأل ُ َسرهم وأطفالهم ،وليس
لديهم فض ُل وقت ملتابعة شؤون السياسة أو التطرف الديني.

والدمنارك ،وفنلندا وفرنسا وأملانيا ،واليونان والتفيا ومقدونيا ،وهولندا وبولندا مسؤولية التحالف

وإسبانيا ،واململكة املتحدة .وشهدت السوي ُد التي استقبلت يف عام 2015م وح َده
أكثر من  160ألف طالب جلوء ،نحو  50هجو ًما على الالجئني يف ذلك العام.

السلطات األملانية يف العام ِ
نفسه عن أكث َر من  900حادث كراهية
وأبلغت
ُ
سبب وجيه
لألجانب ،وأُصيب ُقرابة  700شخص يف تلك احلوادث .وليس هناك
ٌ
الهجمات بأيِّ وصف سوى أنها أعما ٌل متطرفة وإرهابية.
لوصف هذه
َ
 )6مكافحة اإلرهاب
اإلرهاب غال ًبا ما يُنتج حالة استفزازية ،واإلرهاب ُّيون قد يس َعون إلى إثارة ر ِّد
املعلومات االستخباراتية التي متتلكها احلكوم ُة
فعل شديد مبالَغ فيه .وكلَّما قلَّت
ُ
عن ُهو َّيات مرتكبي األعمال اإلرهابية وأماكنهم ،زا َد احتما ُل استخدام احلكومة
وسائ َل قاسية قد تُصيب املجتمع كلَّه الذي يكون اإلرهابيون أحد مكوناته ،وكثي ًرا
ما يكون هذا جز ًءا من حسابات اإلرهابيني .وعلى سبيل املثال :بعد  11سبتمبر

مات األمريكية على أفغانستان إلى مئات اآلالف من الالجئني،
الهج ُ
2001م ،أ َّدت َ

هشاشة
الدولة

إرهاب
التنظيمات

قدم احملاضر أخي ًرا رؤية مستقبلية ملسؤولية التحالف اإلسالمي العسكري
َّ
حملاربة اإلرهاب عن احل ِّد من سلبيات الهجرة والتهجير ،كونها من أسباب
التطرف العنيف.

الفكري أ َّكد أهمي َة التأهيل النفسي واالجتماعي والفكري
ففي املجال
ِّ
للمهجرين يف املخ َّيمات والدول املتض ِّررة ،وتبنِّي عدد من املبادرات يف مجال
َّ
الوقاية من التطرف العنيف.
ويف املجال اإلعالمي دعا إلى إقامة ح َمالت للتبصير ،وتقدمي برام َج حت ِّذر
املهجرين من االنسياق وراء اإلرهاب واملنظمات اإلرهابية .ويف مجال
َّ
محاربة متويل اإلرهاب أ َّكد أهمي َة مراقبة التحويالت املالية إلى املخ َّيمات،
ومحاربة األنشطة غير املشروعة فيها ،مثل :التهريب وغسل األموال واالجتار
املهجرين؛ للعودة إلى
باملمنوعات .ويف املجال العسكري دعا إلى مساعدة
َّ
أمني يساعد على عودة االستقرار ،كما فعلت
أوطانهم ومناطقهم بتوفير غطاء
ٍّ
اململك ُة العربية السعودية مع الالجئني العراقيني بعد حرب حترير الكويت.

مخيمات
َّ
الالجئني

احلرب
األهلية

ُكره
األجانب

مكافحة
اإلرهاب

السببية بني اإلرهاب والهجرة
السالسل َّ
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ورشة عمل

التحليل السيميائي لخطاب الصورة
في المحتوى اإلرهابي

ُ
تهتم
اهتماما
التنظيمات اإلرهابية بعنصر (الصورة) يف محتوياتها اإلعالمية
ً
ُّ
َ
بدقَّ
وأفكار
رسائل
إليصال
عالية؛
مبهارة
ها
وتصنع
فائقة،
ة
تنتقيها
فهي
ا،
كبير
ٍ
ُ
ً
ٍ
املهمة يف صراعها
مع َّينة إلى جمهورها املسته َدف .وقد باتت الصور ُة إحدى أدواتها َّ
مع املناوئني واملخالفني ،ويف ترويج عقائدها وأهدافها؛ ملا للصورة من ُقدرة على
تعجزُ عنها ُ
آالف الكلمات ،بل
التأثير واإلقناع ،وتقدمي معلومات وانطباعات ِ
نص مرافق.
قائما بذاته ،دون حاجة إلى ٍّ
ميكن أن تكونَ الصورة خطا ًبا ً

الدالالت
ٍ
الصورة من
معان ،وكشف َّ
لتكوين وعي َ
بصري وثقايف مبا حتتويه ُّ
اخلف َّية التي حتملها ،باستخدام تقن َّيات منهج التحليل السيميائي.

أهمية الصورة وأثرها

بي الدكتور الصبيحي أهمي َة الصورة ،مؤ ِّكدًا أنها من أقوى وسائل
يف البداية َّ
االتصال والتعبير؛ إذ إنها لغ ٌة عاملية يستطيع أن يفه َمها املتل ِّقي ويتأ َّثر بها دون
األساليب وال َعالقات
التق ُّيد بحدود اللغة ،وهي حتم ُل رسائ َل صامت ًة تتن َّوع فيها
ُ
واألمكنة واألزمنة ،ولغ ٌة بصرية تعتمد على فهم ال َعالقة بني األشياء كما هي يف
معاني مفهومة ،وهي أشب ُه مبملكـة ثقافيـة حتمـل فـي
الواقع بعالمات جتع ُل لها
َ
موج ٍ
هـة بقصد وحت ُّيـز ،وتؤ ِّدي وظيف ًة اتصالية إلى جانب
ط َّياتهـا منظومـ َة رسائ َل َّ
الكلمة ،وأحيا ًنا تسبقها أو تكون ً
ِ
املعلومات التي
الدراسات أن
بديل عنها .وتؤ ِّكد
ُ
يتلقَّاها القارئُ من الصورة أسر ُع يف اإلدراك والفهم ،وأكثر تأثي ًرا يف املتل ِّقي،
نص عادي.
وتبقى َّ
مد ًة أطول يف الذاكرة ،مقارن ًة باملعلومات التي يتلقَّاها من ٍّ
التنظيمات اإلرهابية على خطاب الصورة فــي توســيع دائــرة نفــوذها،
وتعتمد
ُ
ُ
الهدف زيادة
وســيطرتها الفكريــة وامليدانية .ويف أغلب األوقات يكون
االضطراب وإشاع ُة الرعب بني املواطنني .وأسـهمت الصـورةُ فـي تغييـر أنسـاق

احلـروب النفسـية التقليديـة ،واخلـروج بهـا إلـى الفضـاء اإلعالمـي؛ لتحقيـق
أهـداف هذه اجلماعات فـي التأثيـر يف الوعـي اإلنسـاني .ومن هنا تتَّض ُح
أهمية دراسـة الصـورة يف احملتويات اإلرهابية؛ للكشـف عـن املعانـي الكامنـة
والــدالالت ِّ
بصر ًيا ذا مغزًى ومعنًى.
َّ
الضمنيــة فيهــا ،بوصفهــا خطا ًبا َ

منطلقات ومفاهيم

وأشار الدكتور الصبيحي إلى ٍ
عدد من املفاهيم املرتبطة بالتحليل السيميائي،
منها:

فريق من المحترفين

ت ِّ
التنظيمات اإلرهابية فري ًقا من احملترفني يف فنون اإلعداد والتصميم
ُسخ ُر
ُ
مبعان
ٍ
واإلخراج ،ومتتلك ُم َع َّد ٍات وبرام َج متط ِّورة ،تستطيع إنتا َج صور َمألى
تأثير عميق يف ُسلوك املتل ِّقي ،عبر ِسمات وعالمات إيحائية
و َدالالت ورموز ذات ٍ
ِ
اجلماعات تركت
الدراسات أن هذه
جوانب مختلفة وشاملة .وتؤ ِّكد
للمشهد من
ُ
َ

مشاه َد مر ِّوع ًة يف حياة اإلنسانية بهذه الصور ،وحفظت الذاكرةُ لقَطات مخيفة
لعناصرها وهم يقتلون األبرياء حر ًقا ونح ًرا ورم ًيا بالرصاص ،وهي صو ٌر تبعثُ
برسائ َل تُع ِّبر عن منهجهم وفكرهم الذي يس ِّوغ أفعالهم.

ٍ
ومعان
ٍ
ودالالت
ني إرهابية؛ مــن رســائ َل
ولكشف ما حتملــه الصو ُر من مضام َ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري
والتوصل إلى أهدافها اخلف َّية؛ عق َد
وأفكار،
ُّ
حملاربة اإلرهاب ،يف مق ِّره مبدينة الرياض يوم األحد  21نوفمبر 2021م،
ورشة عمل بعنوان (التحلي ُل السيميائي خلطاب الصورة يف احملتوى اإلرهابي)،
أدارها الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي أستا ُذ االتصال يف كلِّية اإلعالم

علم العالمات :يُعنى بدراسة حياة العالمات عند الشعوب ،وكيفية استخدام
الرموز وسائ َل اتصال ،مثل :أساليب التح َّية ،وعادات األكل ُّ
والشرب ،واملالبس،
ِّ
والشعارات ،ويهت ُّم ً
أيضا بدراسة ال َعالقة بني الرمز وما يشير إليه،
واألعالم
وعالقة الرموز بعضها ببعض.
َ
العالمات الكامنة يف الصور الصحفية ،وما حتمله من دالالت
السيميائية :هي
ُ
سياق حتليلي .وهي تسعى إلى معرفة املعنى البعيد
ميكن إدرا ُكها وتأويلها يف
ٍ
السطور،
الذي يرمي إليه املص ِّور ،وتتطلَّب دراس ًة عميقة للنص ،وقراءةَ ما بني ُّ
ومحاولة اكتشاف ال َعالقات الداللية غير املرئية.
الســيميولوجيا :تعني اإلشارةَ أو العالمة التي تد ُّل على أكث َر من معنًى.

وأ َّكد الدكتور الصبيحي أهمي َة الدراسات السيميائية؛ ألنهـا تقـوم علـى ِّ
فـك
ِّ
(الشفرات) املستخ َدمة يف الرسائل االتصالية ،سـواءٌ كانـت لفظيـ ًة أو غيـر
بحسب الثقافة السائدة .ويسـعى الباحثُ يف هذه
لفظيـة ،وشـرحها لك ِّل مجتمع
َ
البصري الظاهر واخلفي،
الدراسات إلى حتقيق التكا ُمــل يف حتليل اخلطاب
َ
عبر مسـتويني أساسـ َّيني ،همـا:

واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وهو املم ِّث ُل اإلعالمي
ٍ
وعدد من منسوبي التحالف.
للمملكة بالتحالف ،بحضور مم ِّثلي الدول األعضاء،

وتهدِ ُ
صحيحا؛
ف الورشة إلى تفكيك خطاب الصورة ،وفهم معناه فه ًما
ً
العدد  - 34ديسمبر 2021م
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والفـوري للصـورة ،أو
◄املسـتوى التعيينـي (الوصفي) :وهو املعنـى املباشر
ُّ
السـطحي الذي يُدركه اجلميع.
املعنى َّ
احلقيقـي للصورة ،أو املعنى
◄املسـتوى التضمينـي (الداللي) :وهو املعنـى
ُّ
العميـ ُق وغيـر الظاهــر.

ورشة عمل

محاور التحليل

ال َعالقات بني عناصر العمل :حتديد طبيعة ال َعالقة بني العالمات والعناصر
البصرية.
َ

يتناول تطبي ُق التحليل السيميائي محورين:
احملور األول :منهج التحليل املعريف واملهاري
ويرتبط هذا املنه ُج بالعالمات ومدلوالتها التي تنقسم إلى ثالث عالمات ،هي:
أيقونية :الدا ُّل فيها يُشبه املدلول ،وال َعالقة بينهما َعالق ُة تشابه.

إشارية :الدا ُّل فيها يُشير إلى املدلول ،إ َّما ب َعالقة طبيعية سبب َّية أو َعالقة
جتاور مكاني.
رمزية :الدا ُّل فيها يرم ُز إلى املدلول يف َعالقة اصطالحية أو ُعرفية أو تعاقدية.
ويتضمن اآلتي:
البصري
احملور الثاني :إنتاج احملتوى
َ
َّ
يرغب صانع احملتوى يف
🔸بناء األفكار ،وحتديد القِ يَم والرسائل التي
ُ
حتقيقها.

🔸

🔸
🔸

🔸حتديد األسلوب املناسب لصياغة األفكار والرسائل ،ومنط املعاجلة
اإلقناعية َوف ًقا ِ
لسمات اجلمهور املسته َدف.
والبصرية املع ِّبرة عن القِ َيم
السمعية
🔸كتابة
ِّ
َ
النص ،واختيار العناصر َّ
املرغوب فيها.

الق َيم :كشف القِ َيم والرسائل ِّ
الضمنية التي يعزِّزها العمل.
ِ
وأبرز ً
أيضا الفر َق بني العمل املسرحي والعمل التِّلفازي من حيث التأثي ُر
َ
العمل املسرحي مباشرة ،ومن ثَ َّم فإن تأثير
والتحليل؛ إذ يشاهد اجلمهو ُر
السياق العا ِّم للعمل يحدِّده اجلمهور َوف ًقا لبنائه املعريف ،ومنط شخص َّيته،
وسماته الدميوغرافيةَّ ،
ِ
والظرف الذي هو فيه .ويعتمد محلِّ ُل العمل املسرحي
على ُقدرة الناقد على حتديد األنساق املك ِّونة للعمل َوف َق مشاهدته .أما العمل
التِّلفازي فيشاهده اجلمهو ُر بطريقة رمزية ،يحدِّدها املخر ُج وأدوات اإلنتاج
ً
مرتبطا بقُدرة املخرج على
املتاحة له ،وعلى هذا يكون التأثي ُر يف اجلمهور
إبراز العمل .ويقوم محلِّ ُل العمل التِّلفازي بعمل معقَّد إلى حدٍّ ما ،إضافة إلى
بد أن تؤخ َذ يف ا ُ
ِ
حلسبان ،وهي أنسا ُق اإلنتاج
األنساق التحليلية
املباشرة التي ال َّ
التِّلفازي التي اعتم َد عليها املخر ُج يف نقل العمل إلى اجلمهور.

العمل التلفازي

تناولت اجللس ُة بعض األنساق التحليلية للعمل التِّلفازي كاآلتي:
1 .حركة الكاميرا.

🔸
واملنصة املراد توظيفها
🔸 🔸البدء يف تنفيذ العمل وإنتاجه َوف ًقا لنوع الوسيلة
َّ

ومدتها.
3 .املونتاج وترتيب املشاهد َّ

البصري
دالالت المحتوى
َ

السمعية.
5 .املؤ ِّثرات َّ

املهمات على فريق العمل.
🔸توزيع َّ
يف النشر.

2 .إضاءة التصوير.
البصرية.
4 .املؤ ِّثرات
َ

البصري للصورة املنشورة ،من
البصري هو ك ُّل ما يحتويه اإلطار
احملتوى
َ
َ
والضمنية ،سواءٌ كانت عالمةً
محددة ،لها معانيها الظاهرةُ ِّ
عالمات ذات َدالالت
َّ
البصري إلى مستويات ،لكلِّ
العالمات يف احملتوى
ُقسم
ُ
َ
مصنوعة أو طبيعية .وت َ
مست ًوى عد ٌد من األنساق التي ميكن إخضا ُعها للتحليل والتفسير ،وهي:
ويتضمن :اإلطار املعماري ،واجل َّو احمليط
املستوى األول :نظا ُم التأطير،
َّ
بالعرض ،والعنوان ،والوصف النوعي ،واإلعالنات السابقة ،واملقدِّمة التمهيدية.
املستوى الثاني :نظا ُم الشخص َّيات ،ويتض َّمنِ :سمة الشخصية ،واإللقاء ،ولغة
اجلسد ،واإلشارات ،واحلركة ،واملالبس والزينة.

وذكر الدكتور الصبيحي العالمات الظاهرة املتعلِّقة مبستوى التحليل الوصفي
التعييني ،التي تعتمد يف منهجها على تفكيك العالمات الظاهرة يف املشهد
املرئي ،وتوثيقها وتصنيفها ورصدها وجتميعها؛ إلبراز النمط السائد يف
وحدات التحليل التي
صناعة احملتوى ،وتفسيره َوف ًقا لهذه األمناط .ومن أه ِّم َ
تتضمنها هذه األداةُ ما يأتي:
َّ
واملدة.
نصة النشر ،ووقت النشرَّ ،
املعلومات التوثيقية :كمِ َّ
الشخصيات :عدد األشخاصِ ،
وسماتهم ،ومالبسهم.
والـــدالالت الظاهـــرة لـــه،
امل ــكان :معالـــم املـــكان،
َّ
واخللف َّيـــات الظاهـــرة.

املستوى الثالث :نظا ُم العالمات املرئية ،ويتض َّمن:
وامللحقات ،واأللوان ،والتمثيل
الديكور ،واإلضاءة،
َ
مناقشات
اجلوان ــب الفني ــةِ :صيَـــغ اإلنتـــاج ،ومنـــط
البصري للمكان.
َ
عرض
لتطبيق التحليل السيميائي للصورة عمل ًّيا،
َ
التصويـــر ،وتِقن َّيـــات اإلنتـــاج.
النصية،
املستوى الرابع :نظا ُم العالمات ِّ
الدكتور الصبيحي يف نهاية اجللسة ،مقط ًعا مص َّو ًرا لتنظيم
املوض ــوع :حتديـــد املوضـــوع الـــذي
ويتضمن :الكالم ،واألسلوب ،والنغَم
داعش ،طال ًبا من احلضور حتدي َد العالمات األيقونية ،واإلشارية،
َّ
يتناولـــه املنتـــج.
الصوتي ،واإليقاع ،وامليقات.
والرمزية ،وال َعالقة بينها ،والتفسير ِّ
الضمني لهذه ال َعالقات .ودارت
اجت ــاه املعاجل ــة :إيجاب ــي ،س ــلبي،
مناقشات وأسئلة عن َعالقة التحليل السيميائي مبحاربة اإلرهاب ،فأ َّكد
ٌ
املستوى اخلامس :نظا ُم األصوات
محاي ــد.
ِ
التنظيمات تستخدم الصورةَ بكثافة عالية ،وأنها استطاعت
الصبيحي أن
ويتضمن :املوسيقا،
غير اللفظية،
َّ
مص ــادر االس ــتدالل :مـــا يعتمـــد
استقطاب كثيرين بواسطة هذه الصورة ،ومن ثَ َّم فإن هناك ضرور ًة تستدعي
َ
واملؤ ِّثرات الصوتية.
املص ــد ُر علي ــه يف تأكي ــد احملت ــوى
َ
َ
وكشف أبعادها و َدالالتها ،وهو ما يندرج
وتفكيك خطابها،
فه َم هذه الصورة،
املق ـ َّـدم.
أدوات التحليل
حتت احملاربة الفكرية لإلرهاب.
استعرض الدكتور الصبيحي عد ًدا
َ
اللغ ــة املس ــتخ َدمة :حتديـــد اللغـــة
تتضمنها أداةُ حتليل
من ال َو َحدات التي
واللهجـــة.
َّ
العالمات غير الظاهرة ،ومنها:
ن ــوع املنت ــج :إخبـــاري ،وثائقـــي ،درامـــي،
العالمات الرمزية :وهي التعبير الرمزي.

روائـــي.

اإلضاءة :طبيعية ،صناعية.

العالمات اإلشارية :وهي العالمات األخرى.
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مشاركات

التحالف يشارك في منتدى حوار المنامة 2021م
بمملكة البحرين

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،يف املنتدى الساب َع عش َر
شارك
املدة ما بني
لألمن اإلقليمي (حوار املنامة) ،املنعقد يف العاصمة البحرينية يف َّ
ٍ
شخصية بارزة من كبار القادة
 19و 21نوفمبر 2021م ،بحضور أكث َر من 300
متخصصني من
واملسؤولني يف شؤون السياسة والدفاع واألمن القومي ،وخبرا َء
ِّ
ً
والدولية.
ُقرابة  50دولة،
فضل عن كثير من الشركات واملنظمات اإلقليمية َّ
َ
وناقش املنتدى على مدار  3أيام حتدِّيات األمن اإلقليمي ،وقضايا السالم،
الصراعات واالضطرابات يف امل َ
ِنطقة بالطرق الدبلوماسية؛ لإلسهام
وتسوية ِّ
يف حتقيق السالم واألمن اإلقليمي والعاملي.

مهمة
لقاءات
َّ

ٍ
مباحثات ومناقشات بني املسؤولني والوزراء؛
شه َد املنتدى على هامش جلَساته
تهدِ ُ
ف إلى إحالل السالم واالستقرار يف دول املنطقة ،إضاف ًة إلى جلَسات
مفتوحة و ُمغلقة بني املسؤولني واخلبراء يف شؤون األمن والدفاع من دول العالم؛

لتحليل قضايا ا ُ
خلطط اإلستراتيجية امله َّمة.

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
لقي األم ُ
ويف هذا الشأن َ
صاحب املعالي املشير
املكلَّف ،اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي،
َ

الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،القائ َد العام لقوة دفاع البحرين.

واستعرضا يف اللقاء ُسبل التعاون والرؤى املشتركة وتعزيز ال َعالقات بني
الطرفني؛ لتحقيق األهداف املرج َّوة يف احلرب على اإلرهاب .وناقشا ً
أيضا
القضايا األمني َة ذات االهتمام املشترك بني البحرين والتحالف اإلسالمي،
مبستج َّدات احلرب على اإلرهاب.
املتعلِّق َة
ِ

وقد أشا َد الشيخ خليفة بن أحمد مبا يضطل ُع به التحالف يف محاربة التط ُّرف
الدولية؛ حلفظ
العنيف ،وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء مع اجلهود َّ
الدوليني ،مؤ ِّكدًا دع َم بالده املستم َّر للتحالف يف حربه على اإلرهاب.
والسلم َّ
األمن ِّ
معالي وزير خارجية مملكة
والتقى اللواء املغيدي على هامش أعمال املنتدى،
َ
العدد  - 34ديسمبر 2021م

البحرين ،الدكتور عبد اللطيف بن راشد الز َّياني ،واستعرض اجلانبان القضايا
مستج َّدات التحالف املتعلِّقة بخُ ططه ومبادراته
ذات االهتمام املشترك ،وآخ َر
ِ
َ
ونشاطاته .وأثنى اللواء املغيدي على جهود مملكة البحرين يف دعم التحالف؛ ملا
تتمتَّع به من خبرات يف محاربة التط ُّرف واإلرهاب.

تعاون مستمر

اللقاءات من حرص التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
تنطلق هذه
ُ
الداعمة،
على إقامة َشــراكات إستراتيجية بني الدول األعضاء ،والدول َّ
الصالت والتعاون املستم ِّر مع جميع دول العالم؛
واملنظمات َّ
الدولية ،وتعزيز ِّ
الدولية واملعلومات واخلبرات
بهدف رفع الق ُدرات ،وتبادل أفضل املمارسات َّ
الدولية األخرى الرامية إلى حفظ
يف محاربة اإلرهاب ،واالنضمام إلى اجلهود َّ
ُ
تستضيف أعمال
الدوليني .ومن اجلدير بال ِّذكر أن (املنامة)
األمن
والسلم َّ
ِّ
بتنظيم مشترك بني وِ زارة اخلارجية البحرينية
منتدى احلوار منذ عام 2004م،
ٍ
الدولي للدراسات اإلستراتيجية (آي آي إس إس) ،الذي يتخ ُذ من
واملعهد َّ
العاصمة البريطانية مق ّرًا له.
ويُ َع ُّد املنتدى من أه ِّم اللقاءات الدبلوماسية واألمنية العاملية التي تُعقَد سنو ًّيا؛
لتعزيز احلوار والتفا ُهم املشترك بني األمم والثقافات واحلضارات ،وتسوية
الصراعات بالطرق الدبلوماسية ،للمساعدة على بسط السالم واألمن اإلقليمي
ِّ
والعاملي ،ودعم أهداف التنمية املُستدامة.
وص َّرح وزير دفاع الواليات املتحدة األمريكية "لويد أوسنت" يف كلمته التي تناولت
ِ
سياسات الواليات املتحدة الدفاعي َة يف املنطقة ،أن بالده ستواصل دع َم اململكة
هجمات جماعة احلوثي اإلرهابية ،وتعزي َز دفاعاتها
العربية السعودية لص ِّد َ
اجل ِّوية ملواجهة هذه التحدِّياتُ ،معر ًبا عن قلقه بسبب نشاطات إيران املزعزعة
مشجعة.
الستقرار املنطقة ،مشي ًرا إلى أن نشاطاتها يف األشهر األخيرة غي ُر
ِّ
هجماتها االستفزازية جتاه
وطالب وزي ُر الدفاع
األمريكي جماعة احلوثي بوقف َ
ُّ
اململكة ،وضرورة اإلسراع إلى إنهاء احلرب يف اليمن.
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تواصل التحالف

مذكرة تعاون بين التحالف وجامعة الملك عبد العزيز
لمكافحة التطرف وتعميق االنتماء الوطني

َّ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم الثالثاء  9نوفمبر 2021م ،مذ ِّكرةَ تعاون مع جامعة امللك عبد العزيز مم َّثل ًة يف معهد األمير خالد الفيصل
وقع
أساسا لتنظيم التعاون يف مجال تقدمي الدراسات التي تُعنى مبكافحة التطرف العنيف ،وتعميق
لالعتدال (اعتدال) .وأشار اللواءُ املغيدي إلى أن املذ ِّكرة تضع
ً
االنتماء الوطني ،متم ِّن ًيا أن ينتُج عنها ُمخ َرجات تُسهم يف نشر ثقافة االعتدال والوسطية.
ً
فضل عن البرامج
عدة مجاالت ،منها :احل َمالت اإلعالمية التبصيرية ،والدراسات والبحوث ،وتنظيم امللتقيات واملؤمترات،
مشي ًرا إلى أن هذا التعاو َن يشمل َّ
التثقيفية ،والبرامج التدريبية والتأهيلية ،والبرامج التقنية.

ِّ
ممثلو سلطنة ُعمان يحتفلون
بذكرى اليوم الوطني

وفد كلية
األمين العام يستقبل
ُ
َ
الدفاع الوطني بدولة اإلمارات

أقام مم ِّثلو سلطنة ُعمان يف التحالف اإلسالمي ،يوم الثالثاء  23من نوفمبر
ً
احتفال مبناسبة ذكرى اليوم الوطني لسلطنة
2021م ،يف مق ِّره مبدينة الرياض،

ُعمان ،بحضور األمني العام ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،وجميع منسوبي التحالف.

وفد البرنامج الشبابي بوزارة
الرياضة يزور التحالف

اسـتقبل األمينُ العـام للتحالـف اإلسلامي العسـكري حملاربة اإلرهـاب املكلَّف
اللـواء الط َّيـار الركـن محمـد بـن سـعيد املغيـدي ،يف مقـ ِّر التحالـف بالرياض ،يف
يـوم األربعـاء  24نوفمبـر 2021م ،وفـدًا مـن كلية الدفاع الوطني بدولة اإلمارات

وقـدم
العربيـة املتحـدة ،برئاسـة العميـد الط َّيـار الركـن سـالم سـعيد الشامسـيَّ .
ُ
التحالـف يف مجـال محاربـة
شـرحا واف ًيـا ع َّمـا يضطلـ ُع بـه
اللـواء املغيـدي
ً
اإلرهـاب ،واصطحـب أعضـا َء الوفـد يف جولـة تفقد َّيـة ملبنـى التحالـف .وأعـرب
سـعادة العميـد الطيـار الركـن سـالم الشامسـي عـن ُشـكره لألمين العـام إلتاحـة

ني العا ُّم للتحالف اإلسالمي يوم اخلميس  25من نوفمبر 2021م،
استقبل األم ُ
يف مق ِّر التحالف مبدينة الرياض ،وف َد البرنامج الشبابي (املرأة وط ٌن ُ
وطموح)،

الفرصـة لالطلاع علـى هـذا الصـرح الشـامخُ ،متطل ًعـا السـتمرار التعـاون بين

كلية الدفاع الوطني باإلمارات والتحالف اإلسلامي يف املجاالت ذات االهتمام

الذي ِّ
تنظم ُه وِ زارة الرياضة يف اململكة العربية السعودية ،واستمع الوف ُد إلى
مفصل عن جهود التحالف يف محاربة التط ُّرف العنيف واإلرهاب.
شرح
َّ

املشترك.
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تواصل التحالف

األمين العام

يستقبل الملحق العسكري األمريكي في الرياض

ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف ،يف مق ِّر التحالف مبدينة الرياض ،يوم اخلميس  4نوفمبر 2021م ،العمي َد توماس
استقبل األم ُ
كرمينيس امللح َق العسكري األمريكي يف الرياض ،والوف َد املرافق له.
واستعرض اجلانبان أوج َه
فصل عن جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وما يبذله يف تنسيق جهود الدول األعضاء،
َ
واستمع العمي ُد كرمينيس يف اللقاء إلى شرح ُم َّ
َّ
الدوليني.
والسلم َّ
التعاون املشترك بني التحالف والواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بتعزيز األمن ِّ

اللواء المغيدي يستقبل

سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف
استقبل األم ُ
اللواءُ الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يف مق ِّر التحالف بالرياض ،يف
يوم األحد  7نوفمبر 2012م ،سعادة سفير جمهورية كوريا اجلنوبية لدى اململكة
السيد بارك جون يونغ ،والوف َد املرافق له.

ُ
واستمع السفي ُر يف اللقاء إلى شرح ٍ
التحالف يف مجال
واف ع َّما يضطلع به
محاربة اإلرهاب ،وجهوده يف تنسيق التعاون بني الدول األعضاء يف التحالف.
وأشار اللواءُ املغيدي إلى إسهام جمهورية كوريا اجلنوبية يف مكافحة التطرف
العنيف ،ومحاربة اإلرهاب على اختالف أنواعه ومجاالتهَ ،وف َق مبدئها السامي
النابذ للعنف والتطرف ،واملؤمن بالتسامح واإلخاء.

يوقعان
التحالف اإلسالمي واتحاد (إيبو) ِّ

للتصدي للدعاية المتطرفة
مذكِّ رة تعاون
ِّ
َّ
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب ،واحتا ُد إذاعات الدول
وقع
ِّ
اإلسالمية (إيبو) ،مذكرةَ تعاون يف يوم الثالثاء  9نوفمبر 2021م ؛ لتعزيز
أواصر التكاتف يف املجاالت ذات االهتمام املشترك ،والتصدِّي للدعاية
اإلعالمية للجماعات املتطرفة ،وذلك يف مق ِّر احتاد وكاالت أنباء دول َّ
منظمة
التعاون اإلسالمي (يونا) يف ُج َّدة.
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري املكلَّف ،عن ثقته بأن املذ ِّكرة
وأعرب األم ُ
ستؤتي ثمارها املرج َّوة للجانبني .وأ َّكد املدي ُر العام الحتاد إذاعات الدول
اإلسالمية أن االحتاد سيضع خُ ً
ططا سريعة لتنفيذ املذ ِّكرة ،والعمل ببنودها،
مبا يح ِّقق األهداف املنشودة ،ودعم جهود التحالف اإلسالمي اإلعالمية
والفكرية يف محاربة اإلرهاب.

العدد  - 34ديسمبر 2021م
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