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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مدير اتحاد اإلذاعات اإلسالمية  ُيشيد 

بجهود التحالف في محاربة اإلرهاب

أشاَد مدير عام احتاد اإلذاعات اإلسالمية، سعادة الدكتور عمرو 
حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  بجهود  الليثي  ممدوح 
اإلرهاب، والدور الريادي الذي تقوم به اململكة العربية السعودية 
واجلماعات  اإلرهاب  دابر  وقطع  اإلسالمي،  التحالف  دعم  يف 
مبقر  له  العام  األمني  استقبال  أثناء  يف  ذلك  جاء  اإلجرامية. 

التحالف مبدينة الرياض يوم الثالثاء 14 ديسمبر 2021م.

تدشين الُخطة السنوية ألنشطة التحالف لعام 2022م

استقبل األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، اللواء الطيَّار 
8 ديسمبر  الركن محمد بن سعيد املغيدي، يف مقر التحالف مبدينة الرياض، يوم األربعاء 
2021م، سعادة سفير جمهورية الكاميرون لدى اململكة العربية السعودية، السيد أيا جتاني 
ل عن جهود التحالف يف محاربة  والوفد املرافق له. واستمع السفير يف اللقاء إلى شرح ُمفصَّ
لع يف ُغرفة املوقف  ول األعضاء يف التحالف. كما اطَّ اإلرهاب، ودوره يف تنسيق التعاون بني الدُّ

على آخر املعلومات واإلحصاءات واألرقام املعنية باألعمال اإلرهابية. 
ملا  التحالف كدولة عضو،  إلى  الكاميرون لالنضمام  املغيدي جمهورية  اللواء  من جهته دعا 
تتميز به من مكانة سياسية واقتصادية وعسكرية يف منطقة وسط الغرب األفريقي، وخبراتها 
ًها بجهودها يف التصدي جلماعة بوكو حرام، واجلماعات  الكبيرة يف مكافحة اإلرهاب، منوِّ

ين. اإلرهابية األخرى التي تسعى إلثارة الفوضى واخلراب باسم الدِّ

ن األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف اللواءُ  دشَّ
الركن محمد بن سعيد املغيدي، يوم األربعاء 29 من ديسمبر 2021م،  الطيَّار 
البرنامَج السنوي ألنشطة التحالف لعام 2022م، بحضور ممثِّلي الدول األعضاء، 

ومنسوبي التحالف.
عم الكبير  قت يف العام املُنصرم، وبالدَّ وأشاد اللواءُ املغيدي باإلجنازات التي حتقَّ
م الشكر ملمثِّلي الدول األعضاء على  . وقدَّ اه التحالُف من دولة املقرِّ الذي يتلقَّ

ة 2021م، متمنًيا أن تستمرَّ اإلجنازات مبا يُلبِّي  الة يف إجناح ُخطَّ مشاركتهم الفعَّ
ول األعضاء وقياداتها. تطلُّعات الدُّ

ة 2022م،  واستعرض مديُر اإلدارة الفكرية الدكتور منصور القرني مالمَح ُخطَّ
ول األعضاء، مبا ال يتعارض مع  ذ بالتنسيق مع ممثِّلي الدُّ مشيًرا إلى أنها ستُنفَّ
ة اإلستراتيجية للتحالف ومبادراته، ويف إطار َحوكمته، ومبا يتفق مع سياسة  اخُلطَّ

ول األعضاء يف محاربة اإلرهاب. الدُّ

األمين العام يستقبُل سفير جمهورية الكاميرون



أصبح التحليُل النفسي لشخصية اإلرهابي؛ إلبعاده عن اإلرهاب، ونزعه من 
ا يف سياسات  ًها مهّمً تنظيمه اإلرهابي، وإعادة تأهيله ودمجه يف املجتمع، توجُّ
العاملي، فال تكفي املعاجلُة األمنية والقضائية  محاربة اإلرهاب على املستوى 
عليهم  القبض  بعد  حتى  خطًرا  اإلرهابيون  يظل  إذ  اإلرهاب؛  على  للقضاء 
وَسجنهم، وبعد خروجهم وإطالق َسراحهم. وجتتهد كثيٌر من الدول يف تطوير 
ها ما يتعلَّق  برامَج شتَّى يف هذا املجال، تستخدُم وسائَل علميًة مختلفة، لعلَّ أهمَّ

بتحليل شخصية اإلرهابي من أجل فهم جوانبها الفكرية والنفسية. 

ه  ويف هذا السياق، أقام التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب، مبقرِّ
يف مدينة الرياض، يف التاسع من ديسمبر 2021م، ندوًة بعنوان )حتليل واقعيٌّ 
مها الدكتور تركي بن  لِسمات الشخصية وَعالقتها بسيكولوجية التطرف(، قدَّ
محمد العطيان، أستاُذ علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
والدكتور حميد بن خليل الشايجي، أستاُذ علم االجتماع بجامعة امللك سعود، 
بالتحالف،  الفكرية  اإلدارة  من  الدوه،  سعيد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  وأدارها 

بحضور األمني العامِّ للتحالف، وممثِّلي الدول األعضاء، ومنسوبي التحالف.

مات الشخصية السِّ
أنواَع  وعرض  اإلرهابي،  شخصية  العطيان  الدكتور  حلَّل  الندوة  بداية  يف 
االضطرابات العقلية الشائعة لدى اإلرهابيني، وهي: )الِفصام، اجلنون الدوري، 
ولذلك  بينهم؛  انتشاًرا  األنواع  أكثُر  الثالث  النوع  إنَّ  جنون االضطهاد(، وقال: 

جتد شخصيَة اإلرهابي تتَّسُم بصفات تدور يف فلَك هذا االضطراب، منها: 

أنَّ لديه أوهاًما فكرية ال حتُدث إال يف ُمخيِّلته، ولديه القدرةُ على نسج  ��
كثير من األفكار واألحداث غير املنطقية وغير الواقعية.

األصولي،  �� الديني  ب  والتعصُّ املظالم،  وتضخيم  املشاكسة  إلى  مييل  أنه 
ولوم اآلخرين بسبب ما يعانيه من نقص يف كفاءته الذاتية، ويف التعامل 

مع ُمجَريات احلياة. 

ع األذى  �� أن لديه َغيرًة مَرضيَّة شديدة من اآلخرين، وهو ال يثق بهم، ويتوقَّ
بة. منهم، ويبحث دوًما عن عالمات ودالئَل تدعم أفكاره املتعصِّ

وينتقد  �� جار،  والشِّ املجادلة  إلى  ومييل  والُعدوانية،  بالِعناد  يتصف  أنه 
اآلخرين، ويثير القضايا جتاههم.

أنه غالًبا ما يُظهر لآلخرين بأنه َطموٌح وذو طاقة عالية، وغيُر مستعدٍّ  ��
للتنازل أو املهادنة.

أساليب التفكير
تتجلَّى ظاهرًة يف  وكيف  اإلرهابي،  تفكير  أساليَب  العطيان  الدكتور  تناول  ثم 

ها: سلوكه، وأهمُّ

ا يدفعه إلى سلوٍك غير  �� اخلوُف الزائد، وشعوره باإلخفاق واإلحباط، ممَّ
منضبط ينفِّس به عن رَغباته ويُثبت به وجوَده.

، الذي يعبِّر عنه بسلوك ُعدواني جتاه املجتمع واألفراد. �� الغضب احلادُّ املستمرُّ

إلى  �� يدفعه  ما  وهو  بالذنب،  والشعور  والنقص،  الُهويَّة  بِفقدان  الشعور 
ا يجعله ينتقم بالقتل والتدمير والتخريب  كراهية احلياة واليأس منها، ممَّ

والتخويف وبثِّ الرعب.

ة، والتباهي بقُدراته املنحرفة، وبأن سلوكه ال يقِدُر  �� التفاخر والشعور بالعزَّ
عليه إال األقوياء؛ لذا جتده قد يتَّخُذ كنيَة صحابي جليل، أو يغيِّر هيئته 

وِحليَة مالبسه على نحو خاص مميِّز.

اتِّباع أسلوب تفكير قائم على األوهام واخليال، فيصبح فكُره الذي يظهر  ��
على سلوكه غيَر عقالني وغيَر منطقي، وال يتفُق مع الواقع. 

اعتماد أسلوب تفكيره على احلماسة واالندفاع، وتشويه احلقائق واالنتقاد  ��
ا يصيبه بخلل يف َعالقته مع  لكلِّ شيء يف املجتمع، وتضخيم األخطاء، ممَّ
التكيُّف، وعلى أداء وظائفه يف األسرة  اآلخرين، ويجعله غيَر قادر على 

والعمل واحلياة، وجتده دوًما يف تصادم مع ِقيَم املجتمع.

اجلهل بحقيقة نفسه؛ إذ يرى اإلرهابي أنَّ ما يحمله من آراٍء وأفكار، وما  ��
يُدركه ويفهمه، وما يقوم به، كلُّ ذلك أمٌر طبيعي، وال يشعر أنَّ لديه خلاًل 

يف أفكاره ومشاعره وسلوكه؛ بل يرى أنَّ مشكالته سببُها اآلخرون.

محاضراتنا

شخصية اإلرهابي 
ف وَعالقتها بعلم نفس التطرُّ
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محاضراتنا

واإلحباط،  �� باإلخفاق  الشعور  إلى  يدفُعه  والتفكير  اإلدراك  يف  أسلوبه 
فيعاني اضطراًبا نفسّيًا شديًدا، ومييل إلى الَوحدة والُعزلة، وتزداد رغبته 

يف االنتقام.

تأهيل اإلرهابيين 
ويف احملور الثاني من الندوة ناقش الدكتور حميد بن خليل الشايجي موضوَع 
إعادة دمج املتطرفني العنيفني يف املجتمع، وعرض معوِّقات العمل االجتماعي 
املشكالت،  من  كثيًرا  عنهم  املـُفَرج  يواجه  إذ  العنيف؛  التطرف  ُسجناء  مع 
جني نفسه، وبعضها باملجتمع، وقال الشايجي: إنَّ أهمَّ تلك  بعُضها يرتبط بالسَّ
الوصمة االجتماعية  العنيف، مسألُة  التطرف  املشكالت، وال سيَّما يف قضايا 

التي تلتصُق باملـُفَرج عنه، وقد متنُعه العودةَ إلى احلياة االجتماعية الطبيعية.
وحلَّل الدكتور الشايجي االجتاهاِت االجتماعيَة احلديثة يف العمل مع َمن تورَّطوا 
يف أعمال التطرف الفكري والعنف واإلرهاب، بعد توبتهم واإلفراج عنهم. وعرَض 
رها لتأهيلهم تأهياًل يساعدهم على االندماج يف املجتمع، وقد  نظريته التي طوَّ
ى نظريته )منوذج امليمات اخلمسة(، وهي ترمز للحروف األولى من أصناف  سمَّ
، واملعاتب،  الناس الذين سيقابلهم هؤالء يف محيطهم االجتماعي، وهم: )احملبُّ

د، واملراقب(.  ك، واملمجِّ واملشكِّ

: 1( امُلبُّ
الذين  بون  املقرَّ أسرته  أفراُد  أي  عنه،  باملـُفَرج  احمليطة  األولى  الدائرةُ  وهو 
ة  ا، خوًفا من أن يخسروه مرَّ يحبُّونه، ولكنَّهم سيُمارسون عليه رقابًة لصيقة جّدً
أخرى، فيعود إلى الطريق السابق؛ وذلك ألنَّ جسر الثقة بينه وبينهم قد اهتزَّ 

فات مرفوضة. بسبب ما قام به من تصرُّ
ن انخرطوا يف التنظيمات اإلرهابية، أو الذين ذهبوا إلى  والغالبية الُعظمى ممَّ
ى إلى اهتزاز الثقة  مناطق الصراع، فعلوا ذلك دون علم أهلهم، وهذا الوضُع أدَّ
بينهم؛ ومن هنا كان تعامُل أفراد األسرة معهم مختلًفا عن السابق، وقد يُضيَّق 
ة فعل  ا قد يُفضي إلى ردَّ كاتهم وتواُصلهم مع اآلخرين، ممَّ عليهم اخلناُق يف حترُّ
ت حتتاج إلى وقت ليس  رة أو غير محسوبة من األبناء. والثقة التي اهتزَّ متهوِّ
م الوضع  بالقصير إلعادة بنائها، وبهذا تأتي أهميُة تبصير طريَف الَعالقة لتفهُّ
وردود  متشنِّجة  مواقَف  إلى  ذلك  َي  يؤدِّ ولكيال  وحكمة،  بدراية  معه  والتعامل 

أفعال غير منضبطة، تؤثِّر يف أواصر الَعالقة األسرية.

2( امُلعاتب:
واألعمام  ين  كاجلدَّ الكبيرة،  عنه  املـُفَرج  عائلة  أفراُد  أي  الثانية،  الدائرةُ  وهو 
ه بعُضهم له اللوم والعتاب على ما قام به من  واألخوال وكبار العائلة، وقد يوجِّ
فعل، ولساُن حالهم يقول: ملاذا جلبَت لنا العاَر بفعلك املـَِشني؟ وتكُمن املشكلة يف 
دام، أو قطع  رة أو غير محسوبة، كالصِّ ة الفعل التي قد تكون سلبية أو متهوِّ ردَّ

ا يعوِّق عملية االندماج والتكيُّف من جديد مع املجتمع. التواصل، ممَّ

ك: 3( امُلشكِّ
وهو الدائرة الثالثة، أي األشخاُص من البيئة االجتماعية احمليطة باملـُفَرج عنه، 
قد يكون صديًقا سابًقا، أو جاًرا أو زميَل عمل أو دراسة، وكلَّما شاهد اإلرهابيَّ 
فات  والتصرُّ املواقُف  معه. هذه  أو جتنَّب احلديث  منه،  لقيَه هرب  أو  السابق 
السلبية والنظرةُ الدونية لإلرهابي التائب، من ِقبَل أشخاص يعرفونه، يُفتَرض 
من  املجتمع  يف  اندماجه  وتسهيل  أزمته،  ي  تخطِّ على  له  عوًنا  يكونوا  أن  بهم 

جديد، قد تعوِّق تكيُّفه واندماجه بسالسة يف املجتمع. 

د: 4( امُلَمجِّ
اخلمس؛  الفئات  أخطر  من  هم  الذين  األشخاُص  أي  الرابعة،  الدائرة  وهو 
ألنهم يريدون إعادةَ جتنيد اإلرهابي السابق أو استخدامه لتجنيد آخرين، وهم 
ن آَذوه أو  دون أعماله اإلرهابية السابقة، ويِعُدونه بالتعويض واالنتقام ممَّ ميجِّ
وَصموه، وبهذه الطريقة ميكن إعادةُ جتنيد بعض اإلرهابيني التائبني، وسحبُهم 

إلى التطرف واإلرهاب من جديد.

5( امُلراقب:
تراقب اجلهاُت األمنية اإلرهابيَّ بعد اإلفراج عنه؛ حتى تبلَغ اليقني من ابتعاده 
عن السلوك املنحرف واألفكار الفاسدة، وملساعدته على التأقلم واالندماج يف 
من  وحفظه  املنحرفة،  األفعال  إلى  أخرى  ة  مرَّ االنزالق  من  وحمايته  املجتمع، 
التائبني ال  السابقني  أنَّ بعض اإلرهابيني  الضالَّة، إال  التواصل مع اجلماعات 
يتعاملون مع هذا الوضع بشفافية وسالسة، ويدفُعهم االحتقان الناجت عن حياة 
ا قد يدفُعهم  ان من حريتهم، ممَّ جن إلى رفض املراقبة واملتابعة؛ ألنهما يحدَّ السِّ

فات قد توقعهم حتت طائلة النظام.  إلى ردود أفعال غير محسوبة، وتصرُّ

مناقشات واستفسارات
شخصية  جوانب  بعض  يف  واستفسارات  مناقشاٌت  جرت  الندوة  نهاية  يف 
اإلرهابي، حيث تساءل العميد راشد الظاهري ممثُِّل دولة اإلمارات يف التحالف، 
عن وجهة النظر العلمية يف علم نفس الذئاب املنفردة، وأجاب الدكتور العطيان 
الفكري،  العقيدي  اجلانُب  هو  املنفرد  الذئب  األبرز يف شخصية  اجلانَب  بأن 
ك نحو العمل اإلرهابي بال رابط تنظيمي، ولكن بحافز  فهذه الشخصيُة تتحرَّ
ا يصعِّب السيطرة على الذئاب املنفردة من اإلرهابيني. عقيدي فكري، وهذا ممَّ
وأوضح الدكتور زايد احلارثي ممثُِّل اململكة العربية السعودية يف املجال الفكري، 
أهميَة التفرقة بني علم نفس التطرف وعلم نفس اإلرهاب: فإذا كان كلُّ إرهابي 
متطرًفا، فليس كلُّ متطرف إرهابّيًا، وليس كلُّ اإلرهابيني مرضى ِذهانيِّني، أو 
مدَخالت  َد  تعدُّ احلارثي  د  وأكَّ بهم.  ر  ُغرِّ الذين  األسوياءُ  فمنهم  أسوياء،  غيَر 
اإلرهاب، وعدم اقتصارها على اجلانب الفكري، فاجلانُب العاطفي مثاًل ال يقلُّ 
أهميًة عن اجلانب الفكري. وعلَّق الدكتور العطيان بأن جتِربتَه الطويلة يف تأهيل 

اإلرهابيني تؤكِّد أنه ليس هناك إرهابيٌّ سوي. 

  نظرية امليمات اخلمسة

كامُلعاتبامُلبُّ دامُلشكِّ امُلراقبامُلَمجِّ
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يات األمن الداخلي اإلرهاب وتحدِّ

اإلرهاُب أحد أخطر الظواهر اإلجرامية التي عرفتها املجتمعات؛ ملا فيه من 
ا ساعد على  ولي، ممَّ ل الدَّ تهديٍد للشعوب والدول، وأصبح يُتَّخذ ذريعًة للتدخُّ
املسلَّحة  القوات  أهميَّة  تزداُد  لذلك  استقرارها.  وعدم  الدول  بعض  تفكيك 
وحماية  لإلرهاب،  ي  بالتصدِّ واستقرارها؛  الدولة  َوحدة  ووظيفتها يف ضمان 
ة عوامل،  َد اجلوانب، يحتوي على عدَّ األمن الوطني الذي أصبح مفهوًما متعدِّ
السياسية  اجلبهة  ومتاُسك  القانون،  وسيادة  السياسي،  االستقرار  ها:  أهمُّ

واألمنية يف الدولة.
بعنوان:  محاضرًة  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالُف  عقد  وقد 
طارق أحمد كوكو  الركن  العميُد  مها  قدَّ الداخلي(،  يات األمن  )اإلرهاب وحتدِّ
ديسمبر  الثالث عشر من  التحالف، يف  السودان يف  الطاهر، ممثُِّل جمهورية 
2021م. تناولت مفهوَم اإلرهاب، وأسبابه، وسياسة األمم املتحدة يف مكافحة 
يف  املسلَّحة  القوات  ووظيفة  السياسة،  هذه  لتنفيذ  العمل  ة  وُخطَّ اإلرهاب، 

عمليات األمن الداخلي، والنظرة املستقبلية لإلرهاب يف ظلِّ الواقع القائم.

سياسة األمم المتحدة
الباحثني  واختالَف  اإلرهاب،  مفهوَم  كوكو  العميُد  عرَض  احملاضرة  بداية  يف 
د وواضح لإلرهاب، وكيف يختلف  صني والسياسيني يف تعريف محدَّ واملتخصِّ
باختالف  اإلرهابية  املنظمات  أعضاء  على  اإلعالميون  يطلقه  الذي  الوصُف 
فهم  وحكوماتهم،  دولهم  موقف  أو  يتَّخذونه جتاههم،  الذي  السياسي  املوقف 
ون، أو مجرمون، أو جنود حترير، أو مناضلون،  بون، أو منشقُّ إرهابيون، أو مخرِّ

ار.  أو ثوَّ
وكذلك بنيَّ أسباب ظاهرة اإلرهاب بجوانبها املختلفة، مثل: العوامل االقتصادية، 
عوامُل  وهي  الدينية.  والعوامل  االجتماعية،  والعوامل  السياسية،  والعوامل 
مترابطة يُفضي بعضها إلى بعض، وحلَّل مصادر التهديد يف الدولة التي ميكن 

أن جتعَل لإلرهاب موطَئ قدم فيها، وهي تهديداٌت خارجية وأخرى داخلية.

العمل  ة  وُخطَّ اإلرهاب،  مكافحة  املتحدة يف  األمم  تناول احملاضُر سياسَة  ثم 
َوفَق  لإلرهاب  ي  التصدِّ على  العالم  دول  مساعدة  يف  ووظيفتها  بها،  امللحقة 

نت السياسُة أربعة أُسس رئيسة، هي: دة. وقد تضمَّ معاييَر َدولية موحَّ
ية إلى انتشار اإلرهاب. �� معاجلُة الظروف املؤدِّ
تدابيُر ملنع اإلرهاب ومكافحته. ��
تدابيُر لبناء قدرة الدول على منع اإلرهاب، ومكافحته، وتعزيز دور منظمة  ��

األمم املتحدة يف هذا الشأن.
القانون  �� للجميع، وسيادة  الواجبة  اإلنسان  احترام حقوق  تدابيُر لضمان 

بوصفه األساَس اجلوهري ملكافحة اإلرهاب.
ة، منها: نت السياسُة عدًدا من املبادئ املهمَّ وتضمَّ

تأكيد أنَّ األعمال اإلرهابية بجميع أنواعها ومظاهرها هي أنشطة تهِدُف  ��
إلى تقويض حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية والدميقراطية، وزعزعة 

استقرار احلكومات الشرعية.
ال يجوز ربُط اإلرهاب بأيِّ ِدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة ِعرقية. ��
التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان، مسائُل مترابطة،  �� بأنَّ  التسليم 

ز كلٌّ منها األخرى. وتعزِّ
تأكيد معاجلة الظروف التي تؤدِّي إلى انتشار اإلرهاب، واتخاذ إجراءات  ��

عاجلة ملنع اإلرهاب ومكافحته، مع التسليم بأنه ال ميكن أن تكون أيٌّ من 
ًغا ألعمال اإلرهاب. هذه الظروف ذريعًة أو مسوِّ

ا، أّيًا  �� رفض اإلرهاب بجميع أنواعه ومظاهره رفًضا قوّيًا قاطًعا ومستمّرً
كان مرتكبوه، وأينما كان ارتكابه.

أجل  �� من  الدوُل  بها  تضطلع  تدابيَر  وأيَّ  ولي  الدَّ التعاون  بأنَّ  التسليم 
العمل  االتفاقيات وقواعد  تتوافَق مع  أن  اإلرهاب ومكافحته، يجب  منع 

لة. ولية ذات الصِّ والتعاون الدَّ
َصت  ة العمل امللَحقة بسياسة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، فقد ُخصِّ ا ُخطَّ أمَّ
ملنع التطرف العنيف، وتناولت أثَر التطرف العنيف يف السالم واألمن، والتنمية 
املستدامة، وحقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والعمل اإلنساني. وحلَّلت سياَق 
العنيف،  التطرف  إلى  ية  املؤدِّ الظروف  يف  متمثِّاًل  ودوافَعه  العنيف  التطرف 
مت برنامَج عمل، وتوصياٍت مفيدًة بشأن  د، وقدَّ وأساليب انتشار الفكر املتشدِّ

منع التطرف العنيف على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.

حة  ات المسلَّ وظيفة القوَّ
الداخلي،  األمن  اتها يف عمليات  املسلَّحة، ومهمَّ القوات  حلَّل احملاضر وظيفَة 
الدولة، واحملافظُة  الدفاُع عن  املسلَّحة هي  للقوات  الرئيسة  ة  املهمَّ إنَّ  فقال: 
اإلقليمية،  حدودها  ضمن  اجلوِّي،  ومجالها  ومياهها،  أراضيها  سالمة  على 

وحمايتها من أيِّ عدوان خارجي، واحملافظة على أمنها واستقرارها.
عن  للدفاع  الوطني  األمن  منظومة  من  أ  يتجزَّ ال  جزًءا  املسلَّحة  القوات  وتَُعدُّ 
األمنية  تعتمد عليه األجهزةُ  أمان  ِصَماُم  تهديٍد خارجي، وهي  أيِّ  البالد من 
القوات  تؤدِّي  ما  وعادًة  الداخلي،  املستوى  على  واالستقرار  األمن  يف حتقيق 
يف  احلكومية  اجلهود  لدعم  ثانوية  ات  مهمَّ الطبيعية  احلاالت  يف  املسلَّحة 
َل  يتطلَّب األمُر يف بعض األحيان تدخُّ الداخل، لكن قد  االستقرار واألمن يف 
وفرض  الداخلي،  األمن  إعادة  يف  املدنية  لطات  السُّ ملساندة  املسلَّحة  القوات 
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بأعمال  املقترنة  املظاهرات  مواجهة  يف  العسكرية  املساعدة  وتقدمي  القانون، 
د والعصيان املَدني املصحوب بأعمال إرهابية، ومواجهة  عنف وشغب، أو التمرُّ
ة، ومساندة املجتمع املدني يف أعمال اإلغاثة عند  االضطرابات والفوضى العامَّ

وقوع الكوارث.
م احملاضُر مراحل استخدام القوات املسلَّحة يف عمليات األمن الداخلي  وقد قسَّ
ل.  والتدخُّ االستعداد  مرحلُة  ومُتثل  األولى:  املرحلُة  هي:  مراحَل  ثالث  إلى 
التهديد  موقف  ر  يتطوَّ عندما  اجلزئي؛  ل  التدخُّ مرحلُة  فهي  الثانية:  املرحلُة 
عليه،  والسيطرة  مواجهته  على  الشرطة  قُدرات  فيه  تنقص  الذي  احلدِّ  إلى 
ل  وتعِجُز عن االستمرار يف مواجهة املوقف. املرحلُة الثالثة: فهي مرحلُة التدخُّ
العسكري الكامل، عندما يزداد املوقُف التهديدي إلى حدٍّ يُنبئ بانهيار القانون 

والنظام، وتفقد قواُت الشرطة السيطرةَ على املوقف األمني متاًما. 
ل القوات املسلَّحة، بحَسب كلِّ مرحلة،  وتختلف ُسلطات إصدار األوامر بتدخُّ
لطة السياسية الُعليا يف الدولة بإصدار  ل الكامل تختصُّ السُّ ففي حالة التدخُّ
العمليات  مركز  من  األمُر  يصدر  اجلزئي  ل  التدخُّ حالة  ويف  ل،  التدخُّ أوامر 
لطة العسكرية العليا. ويف كلِّ مراحل  املشترك للقوات املسلَّحة بعد تصديق السُّ
القوة والسالح، وعلى رأسها  بقواعد استعمال  املسلَّحة  القوات  تلتزم  ل  التدخُّ
اإلقناع  وسائل  واستعمال  اجلأش،  ورباطة  األعصاب  هدوء  على  احملافظُة 
ط  والتحذير قبل استعمال القوة التي تشمل استخدام السالح اخلفيف واملتوسِّ
للخطر  القوات  تعرُّض  وعند  العليا،  العسكرية  لطة  السُّ عن  صادر  أمٍر  َوفَق 

بسبب توجيه سالح ناري َصوبَها.
فيها  دعا  لإلرهاب،  مستقبلية  نظرة  بتقدمي  محاضرته  كوكو  العميُد  واختتم 
إلى دعم قُدرات األجهزة املعنيَّة مبكافحة اإلرهاب، وتشجيع تباُدل املعلومات 
سات االجتماعية يف  املتعلِّقة بالتنظيمات اإلرهابية وأنشطتها، ورفع كفاءة املؤسَّ

مكافحة اإلرهاب.

التحالف واالستجابة الدولية
د الفريُق األول املتقاعد راحيل شريف،  يف املناقشات التي أعقبت احملاضرة، أكَّ
أهميَة  اإلرهاب،  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  يف  العسكري  القائُد 
اجلوانب التاريخية واجلغرافية والتنموية يف محاربة اإلرهاب، وضرورة العودة 
ولية  إلى احلالة الطبيعية بعد عمليات محاربة اإلرهاب. وأهميَّة االستجابة الدَّ
حملاربة اإلرهاب، وقال: إنَّ التحالف اإلسالمي مببادراته املختلفة هو بال ريب 

أحُد أبرز أنواع هذه االستجابة. 
ودعا العميد الركن رائد سليم املراشدة، ممثُِّل اململكة األرُدنِّية الهاشمية، إلى 
كلُّ  فليست  اإلرهاب،  محاربة  وعمليات  الداخلي،  األمن  عمليات  بني  التفريق 
عمليات استعادة األمن والنظام محاربًة لإلرهاب، واملظاهراُت واالعتصامات 

أسباب  أنَّ  د  وأكَّ لإلرهاب،  الباَب  تفتح  قد  تُعالَج  لم  إذا  لكنَّها  إرهاًبا،  ليست 
تنمو بدعم خارجي، واملهمُّ  الداخلية قد  بة ومتداخلة، فاألسباُب  اإلرهاب مركَّ
هو األمن واالستقرار الداخلي، وال ينبغي االستعانُة بالقوات املسلَّحة يف األمن 
قوات اجليش يف  وجود  ألنَّ  زمنية قصيرة؛  ة  وملدَّ ة،  ُملحَّ إال لضرورة  الداخلي 

الشوارع يعطي انطباًعا سلبّيًا عن الدولة يف اخلارج. 

م حامد كرمي بيغ، ممثُِّل باكستان يف التحالف، أهميَة تدريب العاملني  وأبرَز املقدَّ
يف َوَحدات مكافحة اإلرهاب تدريًبا شاماًل، ال يقتصر على اجلوانب العسكرية 

وحسب؛ بل ميتدُّ إلى اجلوانب النفسية واالجتماعية أيًضا.

حة في عمليات األمن الداخلي مراحل استخدام القوات المسلَّ

املرحلُة 
األولى

املرحلُة 
الثانية

املرحلُة 
الثالثة

ل ل اجلزئيمرحلُة االستعداد والتدخُّ ل العسكري مرحلُة التدخُّ مرحلُة التدخُّ
الكامل
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اإلستراتيجيات المقارنة في مكافحة اإلرهاب

ضبط المفاهيم 
احلرشاني  فرحات  الدكتور  املستشار  معالي  افتتح 
محاضرته بشرح مفهوَمي اإلستراتيجية واإلرهاب، 
فأشار إلى أنَّ مفهوم اإلستراتيجية من أقدم املفاهيم 
املجال  يف  ة  مرَّ أوَل  املفهوم  هذا  ظهَر  إذ  املعروفة؛ 
عي لتحقيق التنمية البشرية ومنوِّ  العسكري، ومع السَّ
مجاالت  إلى  امتدَّ  واالقتصادية  ولية  الدَّ القُدرات 
واالجتماعي،  السياسيُّ  املجاالن  ها:  أهمُّ مختلفة، 
ل يف جميع  وتوغَّ املصطلح  هذا  استخداُم  ر  تطوَّ ثم 

املجاالت واألنشطة البشرية. 

وأصبح ملفهوم اإلستراتيجية حالّيًا اجتاهان؛ األول: 
اخُلطة  متثِّل  التي  صة  املتخصِّ اإلستراتيجية  هو 
د من األنشطة  املتعلِّقة بدراسة أهداف نشاٍط محدَّ
واالقتصاد.  واألمن  كالتعليم  للدولة؛  الفرعية 
التي متثِّل  الشاملة  الثاني: اإلستراتيجية  واالجتاه 
السياسية  األهداف  حتقيق  على  القائمة  اخُلطة 

لم أو احلرب.  عموًما، سواءٌ يف حاالت السِّ

وكذلك ملفهوم اإلرهاب حالّيًا اجتاهان؛ األول: يعرِّف 
اإلرهاب بأهدافه. واالجتاه الثاني: يعرِّف اإلرهاب 
مبضمونه أو بوسائله، أي استعمال الرعب والعنف 

مهما كان الهدف. 

تعريًفا  اآلن  حتى  يعتِمد  لم  ولي  الدَّ املجتمع  وإنَّ 
شاماًل وواحًدا لإلرهاب، فهناك تعريفاٌت مختلفة 
اتفاقية  مثل:  عديدة،  جزئية  اتفاقيات  يف  له 
لعام  إطار ُعصبة األمم  اإلرهاب يف  لقمع  جنيف 
ة لألمم  1937م، ونصوص عديدة يف اجلمعية العامَّ
ولي بني عامي 1994م  املتحدة أو مجلس األمن الدَّ
و2004م، ويف االتفاقيات اإلقليمية مثل: االتفاقية 
واتفاقية  1998م،  لسنة  اإلرهاب  ملكافحة  العربية 
منظمة الوحدة اإلفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته 

املبرمة عام 1999م. 
اإلرهاب  تعريف  َس  أُسِّ النصوص  هذه  كلِّ  ويف 
األهداف،  معيار  على  وليس  املضمون،  ِمعيار  على 
فعٍل  "كلُّ  بأنه:  اإلرهاب  تعرِّف  العربية  فاالتفاقيُة 
أو  بواعثُه  كانت  أّيًا  التهديد،  أو  العنف  أفعال  من 
أو  جماعّيًا  إجرامي،  ملشروع  تنفيًذا  يقع  أغراضه، 
فردّيًا، يهِدُف إلى بثِّ الرعب بني الناس، أو ترويعهم 
أمنهم  أو  يتهم  حرِّ أو  حياتهم  تعريض  أو  بإيذائهم 
رر بالبيئة أو أحد املرافق أو  للخطر، أو إحلاق الضَّ
ة، أو احتاللها أو االستيالء  ة أو اخلاصَّ األمالك العامَّ

عليها، أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر". 
واملفاهيم  اإلرهاب  بني  احملاضر  الدكتور  ق  وفرَّ
السياسي،  والعنف  التطرف،  مثل:  املشابهة 
إلى  وَخلَص  املسلَّحة.  واملقاومة  مة،  املنظَّ واجلرمية 
اتفاقية  لعدم وجود  نظًرا  اإلرهاب؛  تعريف  صعوبة 

ة بشأنه. َدولية عامَّ

إستراتيجيات المكافحة 
املجموعُة  عملت  اإلرهابية  الظاهرة  ي  تفشِّ منذ 
حملاربة  شتَّى  إستراتيجيات  إقرار  على  ولية  الدَّ
واإلقليمية  الوطنية  املستويات  على  اإلرهاب، 
والعاملية. وحلَّل احملاضُر بعَض هذه اإلستراتيجيات، 

مبتدًئا بإستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
عام  يف  ولية  الدَّ املنظمُة  تها  أقرَّ التي  اإلرهاب، 
أربعة  بُخطة عمل، ومستندًة على  2006م، مقرونة 
ية إلى انتشار اإلرهاب،  أُسس ملعاجلة الظروف املؤدِّ
ومنعه، ومكافحته، وتعزيز اجلهود التي تبذلها منظمُة 
دد، وضمان احترام حقوق  األمم املتحدة يف هذا الصَّ

اإلنسان وسيادة القانون أساًسا ملكافحة اإلرهاب.
العاملية ملكافحة اإلرهاب وثيقًة  وتَُعدُّ اإلستراتيجيُة 
كلَّ عامني، وهي  ة  العامَّ تراجعها اجلمعية  إذ  حيَّة؛ 
ة للتكيُّف مع أولويات الدول األعضاء يف مكافحة  ُمَعدَّ
جهود  لدعم  شاملة  أداةٌ  أيًضا  وهي  اإلرهاب. 
مكافحة اإلرهاب على املستويات الوطنية واإلقليمية 
ن إجراءاٍت ملموسًة يجب اتخاُذها  ولية، وتتضمَّ والدَّ

وطنّيًا أو َدولّيًا ملنع اإلرهاب ومكافحته. 
إستراتيجيَة  األوروبية  املفوضيَّة  اعتمدت  وكذلك 
2020م،  عام  اإلرهاب  ملكافحة  األوروبي  االحتاد 
املنظمة،  واجلرميَة  اإلرهاب،  مكافحَة  وَشِملَت 
وزيادةَ  ومنعها،  املختِلطة  التهديدات  واكتشاَف 
ْقمي  مرونة البنية التحتية احليوية؛ لتعزيز األمن الرَّ
السيبراني ودعم البحث واالبتكار، وحماية أوروبا من 
مة، وتعزيز عمل املؤسسات  اإلرهاب واجلرمية املنظَّ
على  الهَجمات  ملواجهة  احلكومية؛  وغير  احلكومية 
وحَمالت  اإللكترونية،  الهَجمات  ومواجهة  األرض، 

التضليل وتزوير األخبار وصناعة الكراهية.
وتبنَّى مجلُس وزراء الداخلية العرب اإلستراتيجيَة 
بهدف  1997م؛  سنة  اإلرهاب  ملكافحة  العربية 
تعزيز جهود الدول العربية والتنسيق بينها ملكافحة 
اخلطوط  اإلستراتيجيُة  هذه  نت  وتضمَّ اإلرهاب. 
العربية،  الدول  يف  اإلرهاب  ملكافحة  األساسية 
واستهدفت محاربَة اإلرهاب والقضاء على أسبابه، 

عامليٌّ  تهديٌد  اإلرهاب  أنَّ  املعروف  من  بات 
لم واألمن، ويُفتُّ يف عُضد الدول والشعوب  للسِّ
خر العالم  يف مختِلف بلدان العالم، ولذلك لم يدَّ
له،  ي  والتصدِّ مواجهته  يف  ُوسًعا  وشعوًبا  دواًل 
املستويات  على  شتَّى  إستراتيجيات  باتِّباع 
ولية. وقد أقام التحالُف  الوطنية واإلقليمية والدَّ
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب محاضرًة 
ملكافحة  املقارنة  )اإلستراتيجيات  بعنوان: 
فرحات  الدكتور  معالي  مها  قدَّ اإلرهاب(، 
ديسمبر   15 يوم  التحالف،  مستشاُر  احلرشاني 

2021م، لبيان هذه اإلستراتيجيات وحتليلها.

- 6 -العدد 35 - يناير 2022م



محاضراتنا

وسالمته  العربي  الوطن  أمن  على  واحلفاظ 
القانون.  وسيادة  الشرعية  وأُسس  واستقراره، 
الدول  بني  التعاون  بتعزيز  اإلستراتيجية  وتُعنى 
العربية وتنميته، ودعم التعاون مع الدول واملنظمات 
ليم  ولية ملكافحة اإلرهاب. ومن أجل التنفيذ السَّ الدَّ
اإلستراتيجية  حثَّت  دولة،  كلِّ  يف  لإلستراتيجية 
وطنية  جلنة  بإنشاء  االلتزام  على  العربية  الدوَل 
األجهزة  عن  ممثِّلني  من  نة  مكوَّ اإلرهاب،  ملكافحة 
صة جلمع املعلومات  ة، وإنشاء َوحدة متخصِّ املختصَّ

عن األعمال اإلرهابية.

اإلستراتيجيات الوطنية 
من  عدًدا  احلرشاني  فرحات  الدكتور  تناول 
بالتحليل  اإلرهاب  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجيات 
تبنَّت  السعودية  العربية  اململكة  إنَّ  قائاًل:  املقارن، 
دة األوُجه ومتكاملة ملواجهة  إستراتيجيًة شاملة ومتعدِّ
إستراتيجية  أركان:  ثالثة  على  تقوم  اإلرهاب، 
الوقاية، وإستراتيجية العالج، وإستراتيجية الرعاية.

العون  يد  مدِّ  إلى  فتهِدُف  الوقاية  إستراتيجية  ا  أمَّ
واملساعدة للجهود الساعية إلى جعل املجتمع يُدرك 
أخطار التفكير املتطرف واملنحرف والضال، وتشجيع 
املفاهيم  وتصحيح  املعتدل،  والتفكير  الوسطية 

ي التطرف. املغلوطة، ومكافحة األفكار التي تغذِّ
د يف مجموعة من  ا إستراتيجية العالج فتتجسَّ وأمَّ
والتبصير،  التثقيف  إعادة  برامَج  ن  تتضمَّ التدابير، 

واملشورة والتوجيه، والنصح واإلرشاد. 
ا إستراتيجية الرعاية فتشمل التفاعَل مع أولئك  وأمَّ

الدعم  وتوفير  أسرهم،  ومع  سبيلهم،  أُخلَي  الذين 
إلعادة  برامَج  وتنظيم  جميًعا،  لهم  واملعنوي  املالي 
مع  أخرى  ة  مرَّ التكيُّف  على  ومساعدتهم  تأهيلهم 
وظيفة،  على  والعثور  السعودي،  املجتمع  متطلَّبات 

واالستقرار واالندماج التامِّ يف املجتمع. 
اإلرهاب  ملكافحة  املغربية  اإلستراتيجية  وتستند 
ِقيَم  تعزيز  على  قائم  ومتماسك،  متكامل  نهج  إلى 
الوسطية والتسامح وحقوق اإلنسان، ورسوخ سيادة 
القانون. مع اعتماد اإلجراءات الرامية إلى مكافحة 
الفقر واإلقصاء، وحتقيق املساواة االجتماعية، ودعم 

السجناء املتطرفني والسجناء السابقني ودمجهم. 
اإلرهاب  ملكافحة  التونسية  اإلستراتيجية  وصيغت 
على  قائم  اجلوانب،  د  متعدِّ عاملي  منهٍج  َوفَق 
ة  اإلستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، وعلى عدَّ
ناجحة، بهدف عزل  إقليمية ووطنية  إستراتيجيات 
يها، وتطوير  ظاهرة اإلرهاب عن روافدها التي تغذِّ
طرق مكافحتها بعدم اقتصارها على املجال األمني 
املتوازنة  املشاركة  االهتمام بضمان  مع  والعسكري، 
لطات واملؤسسات املعنية. والواضحة بني جميع السُّ

أكثر  األمريكية  املتحدة  الواليات  وأصدرت 
د  لتعدُّ نظًرا  اإلرهاب؛  ملكافحة  إستراتيجية  من 
الرؤساء واختالف سياساتهم يف هذا املجال. وآخُر 
إستراتيجية نُشرت يف 4 أكتوبر 2018م، كان الهدف 
دون  األسمى منها هو "هزمية اإلرهابيني الذين يهدِّ
وحماية  املستقبلية،  الهَجمات  ومنُع  أمريكا،  أمَن 
ستَة  اإلستراتيجية  نت  وتضمَّ الوطنية".  املصالح 

مجاالت رئيسة هي:

مالحقة اإلرهابيني.. 1
عزل اإلرهابيني عن مصادر دعمهم.. 2
حتديث ُسلطات مكافحة اإلرهاب يف الواليات . 3

املتحدة، وحتديث أدواتها.
حماية البنية التحتية األمريكية وتعزيز املرونة.. 4
مكافحة التطرف اإلرهابي والتجنيد.. 5
لشركاء . 6 اإلرهاب  مكافحة  قُدرات  تعزيز 

وليني. الواليات املتحدة الدَّ

إستراتيجية التحالف 
التحالف  إستراتيجية  احملاضر  الدكتور  تناول  ثم 
بالتحليل،  اإلرهاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي 
ولية  الدَّ لإلستراتيجيات  ُمالءمتها  على  واقًفا 
عمودية  خطة  اتَّبع  التحالف  إنَّ  وقال:  والوطنية، 
واملجال  الفكري،  املجال  اآلتية:  املجاالت  بحَسب 
اإلعالمي، ومجال محاربة متويل اإلرهاب، واملجال 
العسكري، وهي مجاالت تتقاطع مع اإلستراتيجيات 
منها  مجاٍل  وكلُّ  والوطنية،  واإلقليمية  ولية  الدَّ
بالضرورة  يحتوي  العسكري(  املجال  )باستثناء 
فهناك  دعي.  والرَّ واحلمائي  الوقائي  اجلانب  على 
ومختِلف  التحالف  إستراتيجية  بني  ة  تامَّ مالءمٌة 
بالعناصر  التحالف  عمل  يُعنى  إذ  اإلستراتيجيات؛ 
ة التي يُبنى عليها كلُّ عمٍل إرهابي مهما كانت  املهمَّ
واإلعالم،  واملال،  الفكر،  وهي:  وسائله،  طبيعُة 

إضافة إلى اجلانب العسكري.

االستنتاجات 
ولية،  انتهى الدكتور احملاضر من مقارنة إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب الوطنية واإلقليمية والدَّ

إلى عدٍد من االستنتاجات، من أبرزها: 
ة ِنقاط، وإن اختلفت طرُق صياغة التوصيات، فإنَّ 	  التشابُه بني هذه اإلستراتيجيات يف عدَّ

هدفها واحد، أال وهو إعالُن احلرب على اإلرهاب من جذوره. لهذا جتمع كلُّ اإلستراتيجيات 
ًيا لإلرهاب، وال سيَّما أنه حجُر األساس  على ضرورة مكافحة التطرف بوصفه طريًقا مؤدِّ

بة وعنيفة لدى الفرد، قبل التحاقه بالعناصر اإلرهابية. لتكوين شخصية متعصِّ
ولي يف 	  أكَّدت جميع اإلستراتيجيات العاملية واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب أهميَة التعاون الدَّ

ى حدوَد الدول، وتنَشط يف مناطق احلدود التي  هذا املجال؛ ألنَّ اإلرهاب أصبح ظاهرًة تتخطَّ
ًدا. وكذلك أجمعت اإلستراتيجيات على الربط بني  تعاني تدهوًرا أمنّيًا، وتشهد حروًبا أو مترُّ

مة العابرة للحدود. اجلرمية اإلرهابية واجلرمية املنظَّ
أولَت اإلستراتيجياُت العاملية واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب اهتماًما باإلرهاب احلديث، أو ما 	 

ث  ى باإلرهاب اإللكتروني الذي ُولد معه جيٌل جديد من اإلرهابيني؛ إذ أصبحنا نتحدَّ يسمَّ
ف متطلِّع إلى أحدث التقنيَّات ومصادر املعلومات؛ الستقطاب املجنَّدين،  عن إرهابي مثقَّ

ولتنظيم العمليات اإلرهابية.
العاملية 	  اإلستراتيجيات  من  مستوحاةٌ  العالم  دول  مختِلف  يف  الوطنية  اإلستراتيجيات 

واإلقليمية، لذلك هي ال تختلُف يف املجمل عنها، ونالحظ أنها تتشابه يف األهداف األساسية 
ملكافحة اإلرهاب، لكنَّها تختلف يف بعض الوسائل؛ الختالف إمكانات كلِّ دولٍة وظروفها.

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب - 7 -



أخطار اقتصادية واجتماعية 
ومتويل  األموال  غسل  جرائم  أنَّ  املقحم  األستاذ  د  أكَّ احملاضرة،  بداية  يف 
اإلرهاب خطٌر جسيم على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف أيِّ دولة، وال 

سيَّما تلك الدول التي تعاني ضعف املعايير املتَّخذة يف مكافحة هذه اجلرائم.

على املستوى االقتصادي، تؤدِّي هذه اجلرائم إلى تدنِّي سمعة النظام املالي، 
وحرمان الدولة موارَد مالية مهمة ميكن تخصيصها للتشغيل والتنمية، وترفع 

خم، وتؤثِّر يف قواعد املنافسة الشريفة والنزيهة. معدالت التضُّ

ن  وعلى املستوى االجتماعي، يؤدِّي عدُم مالحقة متحصالت اجلرائم إلى متكُّ
مرتكبيها من استغالل تلك املتحصالت يف استمرار اجلرمية، ومن ثَمَّ استغاللها 
يف متويل اإلرهاب. ويؤدِّي انتشار عمليات غسل األموال، يف أيِّ مجتمع، إلى 

زيادِة معدالت اجلرمية، وتراجع قيم التعليم والثقافة. 

أوجه الشبه واالختالف 
تناول احملاضر أوجه الشبه واالختالف بني جرائم غسل األموال وجرائم متويل 
واخلداع  اإلخفاء  على  يقوم  اجلرائم  من  النوعني  كال  أنَّ  فأوضح  اإلرهاب، 
والتمويه، ويحتاج إلى تعاون إستراتيجي دولي، نظًرا لطبيعتها العابرة للحدود، 
كما حتتاج تلك اجلرائم يف كال النوعني إلى معاجلة رقابية وإجراءات التحقيق 
من  اجلرائم  من  النوعني  كال  بني  االختالف  أوجه  د  تتعدَّ املقابل،  ويف  املالي. 

أوجٍه عدة، أهمها: 

أموالها  �� األموال مصدرها غير مشروع؛ ألنَّ  املال: فجرائم غسل  مصدر 
سلع  تهريب  آثار،  تهريب  مخدرات،  )جتارة  مة  مجرَّ مصادر  من  تأتي 

محظورة، املتاجرة يف البشر... إلخ(، أما متويل اإلرهاب، فيكون بأموال 
مشروعة، وأخرى غير مشروعة.

ن مبالغ طائلة، ال تقارن بحجم  �� حجم األموال: جرائم غسل األموال تتضمَّ
أموال جرائم متويل اإلرهاب.

الهدف: هدف جرائم غسل األموال ربحي مالي، أما هدف متويل اإلرهاب  ��
فهو سياسي أو فكري. 

مؤسسات  �� عبر  األموال يف جرائم غسل  ك  تتحرَّ األموال:  أسلوب حركة 
متويل  أموال  أما  إليه،  وينتهي  بالغاسل،  يبدأ  دائري،  بأسلوب  مالية 
اإلرهاب فقد ال تسلك طريق املؤسسات املالية، وتأخذ مساًرا خطّيًا يبدأ 

باملموِّل، وينتهي بالتنظيم اإلرهابي.

مدار الكشف: يف جرائم غسل األموال ينصبُّ الكشُف على معرفة العالقات  ��
بني األشخاص املتورِّطني يف اجلرمية، أما جرائم متويل اإلرهاب فيكون 

االهتمام فيها باألموال وحركتها. 

واستعرض احملاضر أبرَز أساليب إخفاء األموال يف تلك اجلرائم، مثل: التعامالت 
اإللكترونية التي أصبحت من أخطر الوسائل التي يستخدمها املجرمون، إضافًة 
إلى التعامل بالسلع التي ال معيار لقيمتها، وال ضابط ألسعارها، مثل: التحف، 
بادِّعاء  اجلمركي  واإلقرار  وهمية،  شركات  إنشاء  وكذلك  الفنية،  واللوحات 
يستخدمه يف  املدعاة،  األموال  بهذه  إقراًرا  ويأخذ  أموااًل،  يحمل  أنه  شخص 
أكثر من حساب  أموال مشبوهة، وتقسيم األموال وجتزئتها، مثل: فتح  إيداع 
كبيرة  وتوريدات  عقود  واستخدام  مستفيد،  من  أكثر  إلى  التحويل  أو  بنكي، 

وهمية، وتهريب األموال.

دور التحقيق الموازي
األموال  مكافحة جرمية غسل  وأثره يف  املوازي  املالي  التحقيَق  املقحم  تناول 
املالية  املادية  األدلة  به جمع  يُقصد  التحقيق  إنَّ هذا  فقال  اإلرهاب،  ومتويل 
املالية  بهم، وكشف احلركات  للمشتبه  املالية  التعامالت  الكشف عن  بواسطة 
لهم، لتحديد متحصالت اجلرمية األصلية وجرمية غسل األموال أو وسائطهما، 
للتحقيق، وتوجيه  الالزمة  األدلة  وتتبُّعها، وتقدمي  تعيينها  أو  والتحفظ عليها، 

التحقيق المالي في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تضرب جرائُم غسل األموال ومتويل اإلرهاب أمَن العالم 
الرعَب  تنشر  التي  اإلرهابية  وسالَمه يف مقتل، فاألعمال 
كبير،  متويل  إلى  تستند  األرض،  ِبقاع  شتى  يف  والتدمير 
مليار   950 يراوح بني  األموال  وأصبح حجُم جرائم غسل 
دوالر و1.5 تريليون دوالر، وفًقا إلحصائيات صندوق النقد 
الدولي. وتزداد وطأة هذه اجلرائم يف ظلِّ ثورة االتصاالت 
والتطور املذهل يف تقنية املعلومات، التي جعلت العالم قرية 
لت حركة األموال وحرية حتويلها عبر  كونية صغيرة، وسهَّ
االنتشار،  واسعة  املالية،  النُّظم  بواسطة  الوطنية  احلدود 

وسريعة احلركة، وبالغة التعقيد.
م التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة  ويف هذا الصدد نظَّ
ه يف مدينة الرياض،  اإلرهاب، يوم 22 ديسمبر2021م، مبقرِّ
يف  املوازي  املالي  التحقيق  )إجراءات  بعنوان:  محاضرًة 
األستاذ  مها  قدَّ اإلرهاب(،  ومتويل  األموال  غسل  جرائم 
أحمد بن محمد املقحم، وكيُل نيابة اجلرائم االقتصادية، 
يف  العامة  بالنيابة  األموال  غسل  لوحدة  س  مؤسِّ وعضو 

اململكة العربية السعودية. 
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االتهام واحلجز واملصادرة.  وقد ذكرت مجموعة العمل املالي )FATF( يف إحدى 
توصياتها أنه يجب على احلكومات إجراء حتقيق مواٍز استباقي فيما يتعلَّق بكلِّ 
قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واجلرائم األصلية املرتبطة بها، أي أنَّ 
ر أنها  احملكمة، وهي تشرع يف التحقيق يف إحدى اجلرائم األصلية التي يتصوَّ
ترتبط مبتحصالت مالية، تقوم بفتح حتقيق مالي مبوازاة مع التحقيق اجلنائي، 
م األدلة  تقوم يف أثنائه بالبحث عن املتحصالت املالية للجرمية، وتتعقبها، وتقدِّ

لربط تلك املتحصالت املالية باجلرمية األصلية.

ويُتَّخذ جناُح التحقيقات املالية املوازية يف استرداد متحصالت اجلرائم معياًرا 
األموال،  غسل  جرائم  مكافحة  مبتطلبات  الدولة  التزام  مدى  لتحديد  ا  مهّمً
وعاماًل أساسّيًا يف تقييمها على املستوى الدولي، ومن ثَمَّ رفعها من قائمة الدول 

عالية املخاطر.

د عائدات اجلرمية اخلاضعة  ويَُعدُّ إجراء حتقيق مواٍز إجراًء استباقّيًا، إذ إنه يحدِّ
للتحقيق، ويحول دون تسلل األرباح غير القانونية إلى االقتصاد، ومن ثَمَّ يزيل 
واملجتمع،  القانون  املهم يف  املبدأ  ز  ويعزِّ املستقبل،  ارتكاب اجلرمية يف  أدوات 

الذي يؤكِّد عدَم استفادة أيِّ شخٍص من اجلرمية.

وتنبع أهميُة التحقيق املالي والتحقيُق املالي املوازي، من دوره يف حتديد حركة 
كلَّ  ويكشف  األشخاص،  بني  والصالت  الدوافع  د  يحدِّ فهو  وتوثيقها،  املال 
د  املشاركني يف العمل اإلجرامي، والبنية التنظيمية للمنظمات اإلجرامية، ويحدِّ
خطورة كلِّ متهم، ويرصد عائدات اجلرمية اخلاضعة للتحقيق، ويساعد على 

د أماكن املشتبه بهم، والشهود، والضحايا، والوسائل  كشف جرائم أخرى، ويحدِّ
واألساليب املستخدمة يف اجلرمية.

أساليب التحقيق ومصادر معلوماته
عرض احملاضر أهمَّ األساليب املستخدمة يف التحقيق املالي املوازي، ومصادر 
ية  املعلومات املتعلِّقة بها، وأشار إلى أنَّ األساليب عديدة، منها ما يتبع إجراءات سرِّ

مخفية، ومنها ما يتبع إجراءات علنية مكشوفة. ومن أبرز إجراءات النوع األول: 
البحث والتحري امليداني، باالنتقال واملعاينة واملراقبة الفعلية. ��
رجل  �� هيئة  يف  اجلنائي  الضبط  رجل  ى  يتخفَّ حيث  السرية،  العمليات 

ميارس النشاط نفسه الذي ميارسه املتهم ويقابله؛ ليعرف أبعاد اجلرمية، 
واألطراف املشاركة فيها. وعادًة ما يخضع رجال الضبط اجلنائي الذين 

لة حتى يتقنوا مهارات التخفي. يقومون بهذه املهام لتدريبات مطوَّ
)تسليم  �� نشاطه  يف  ميضي  املراقب  املتهم  بترك  وذلك  املراقب،  التسليم 

الشبكة  وأعضاء  املتورطني  جميع  معرفة  ميكن  حتى  مثاًل(،  مخدرات 
اإلجرامية، والقبض عليهم يف حالة التلبس، ومن ثَمَّ ضمان إدانتهم.

املتهمني  �� اتصاالت  لرصد  النيابة،  استئذان  بعد  االتصاالت  مراقبة 
وعالقاتهم الداخلية واخلارجية. 

مكاتبة اجلهات املختصة ملعرفة ما ميلكه املتهم. ��
أما أساليب التحقيق التي تتبع إجراءات علنية فأبرزها: تكليف املتهم بإحضار 
الوثائق املثبتة ملصدر أمواله، واطالع رجل الضبط اجلنائي على املستند املادي 

املالي الورقي، ومناقشة املتهم ومواجهته.
د مصادر املعلومات يف التحقيق املالي املوازي وأبرزها: كما تتعدَّ

د سوابق املتهم. �� املعلومات اجلنائية، وهي السجل اجلنائي الذي يحدِّ
املعلومات  �� مصادر  أهم  من  وهي  للمتهم،  العائدة  اإللكترونية  األجهزة 

وأقواها، ويجب على رجال الضبط اجلنائي املبادرة بتفريغ املعلومات التي 
حتويها هذه املصادر قبَل تعرُّضها للتلف أو التخريب املتعمد.

املعلومات املالية يف املؤسسات املالية، مثل: البنوك، وبورصات األموال. ��
املعلومات املصنفة، وهي التي ترتبط باجلانب األمني لدى األجهزة األمنية. ��
الصناعية  �� الهيئات  مثل:  التنظيمية،  اجلهات  لدى  التنظيمية  املعلومات 

والتجارية، واجلمارك، واجلوازات، وغيرها، فهي تضمُّ معلومات ميكنها 
أن تفصح عن جوانَب ونشاطاٍت مهمة للمتهمني يف جرائم غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب.

المناقشات 
بني  عدة  وأسئلة  نقاشات  دارت  محاضرته  عرض  من  احملاضر  انتهاء  عقب 
أعضاء التحالف واحملاضر، ومنها سؤال العميد الركن نواف اجلطيلي، ممثل 
ومتويل  األموال  جرائم غسل  وجود  مؤشرات  عن  التحالف،  الكويت يف  دولة 
اإلرهاب، فأجاب احملاضر بأنَّ املؤسسات الرقابية لديها مؤشرات لذلك، منها 
مثاًل وجود حركة مالية ال تناسب دخل صاحبها. وسأل العميد الركن راشد 
الظاهري، ممثُل دولة اإلمارات يف التحالف، عن استغالل مشاهير تطبيقات 
التواصل االجتماعي يف غسل األموال، وكيف ميكن متابعة ذلك والتصدي له؟ 
فأجاب احملاضر بأنَّ املتورطني يف جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب دوًما 
يسارعون إلى ابتكار أساليب جديدة لهذه اجلرائم، ومنها استهدافهم ملشاهير 
ومن  أو ضوابط ألموالهم،  معايير  وجود  لعدم  االجتماعي،  التواصل  منصات 
هنا تأتي أهمية توثيق أموالهم، وتنظيم احملتوى اإلعالني يف صفحاتهم، وقد 

اتخذت اململكة العربية السعودية خطوات مهمة يف هذا الصدد. 

محاضراتنا
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االختراقات اإللكترونية وُطرق الوقاية
ة من شاشة المختِرق  أمثلة عمليَّ

شبكة  مستخدمي  تؤرِّق  التي  املشكالت  أخطر  من  اإللكترونية  االختراقاُت 
اإلنترنت يف أرجاء العالم، سواءٌ احلكوماُت واملؤسسات واألفراد؛ فقد أصبحت 
هذه  فبواسطة  كثيرة.  أخرى  وجرائَم  املال،  وكسب  والسرقة  لالبتزاز  وسيلًة 
األنشطة التخريبية ميكن تعطيُل اخِلْدمات، وتدمير املمتلكات، ومحُو البيانات. بل 
ة توقعاٌت تشير إلى حتوُّل حروب املستقبل القريب إلى الفضاء  أكثر من ذلك، ثمَّ

اإللكتروني؛ فهي األرخُص واألسهل واألسرع واألكثر َجدوى.

وللتبصير بهذه املخاطر وُسبل الوقاية منها، أقام التحالُف اإلسالمي العسكري 
ه مبدينة الرياض،  حملاربة اإلرهاب يوم األربعاء 27 من أكتوبر2021م، يف مقرِّ
محاضرًة بعنوان )كيف حتُدث االختراقات؟ أمثلة عملية من شاشة املختِرق(، 
دحان أستاُذ أمن الشبكات املشارك بكلِّية الهندسة  مها الدكتور باسل السَّ قدَّ
أمن  جمعية  عضو  القحطاني  اهلل  عبد  واملهندُس  سعود،  امللك  جامعة  يف 
األمني  السعودية، بحضور  العربية  باململكة  السيبراني  األمن  املعلومات قسم 
الدول  املكلَّف، وممثِّلي  اإلرهاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  للتحالف  العامِّ 

األعضاء ومنسوبي التحالف.

األمن السيبراني
وجوُد  الضروري  من  بات  األخيرة؛  السنوات  يف  االختراقات  هذه  ازدياد  مع 
َي لهذه العمليات التخريبية، وهو ما يُعرف باألمن  دفاعات قوية تستطيع التصدِّ
ني يسأل: ما جدوى إنفاِق مليارات الدوالرات على  السيبراني، حتى إن بعض املهتمِّ
األسلحة التقليدية، إذا كان بإمكان شخص يجلس إلى حاسوب صغير تعطيُل، 
ْقمية،  حاملة طائرات مباليني الدوالرات، أو تخريُب البنية التحتية للحكومات الرَّ

اسة وتعطيل أجهزتها!  ة بالِوزارات األمنية احلسَّ أو اختراُق البيانات اخلاصَّ

وأفضل  ووسائلَها،  احلاسوبية،  التقنية  االختراقات  أنواع  احملاضرةُ  تناولت 
أفرع  أحُد  وهو  السيبراني،  األمن  وبيَّنت مفهوَم  والوقاية،  ممارسات احلماية 
ناتها،  التقنيَّات احلديثة، ويُعنى بحماية الشبكات، وأنظمة تقنية املعلومات ومكوِّ
تعطيل.  أو  اختراق  أيِّ  من  بيانات،  من  حتويه  وما  ِخْدمات،  من  مه  تقدِّ وما 
اسة؛  احلسَّ املعلومات  إلى  الوصول  إلى  عادًة  اإللكترونية  الهَجمات  تهِدُف  إذ 
ويشمل  األموال.  للحصول على  املستخِدمني؛  ابتزاز  أو  إتالفها،  أو  لتغييرها، 

ْقمي.  مفهوم األمن السيبراني أمن املعلومات، واألمن اإللكتروني، واألمن الرَّ
وتأتي أهميُة األمن السيبراني من عنايته بتحقيق اآلتي:

ح لهم فقط.  	 ية: أي منُع الوصول إلى املعلومة إال من ِقبَل األشخاص املصرَّ السرِّ

ة املعلومة عند إدخالها أو حفظها أو نقلها، وحمايتها  	 السالمة: أي صحَّ
من الهَجمات التخريبية أو السرقة.

التوافر: أي قدرة صاحب املعلومات على الوصول إليها عند احلاجة يف أيِّ  	
وقت، ووجود وسائَل الستعادة البيانات يف حال حدوث اختراق أو كوارث.

لذا يعدُّ األمن السيبراني حتدّيًا حقيقّيًا للمؤسسات؛ بسبب السرعة الكبيرة يف 
تطوُّر التقنيات التي يجب حمايتُها، والتهديدات التي تنشأ مع هذه التطوُّرات 
يات؛ إذ  التقنية، وكثرة احللول األمنية التي يجري تطويُرها ملواجهة هذه التحدِّ
تتطلَّب فهًما دقيًقا وعميًقا لتطبيق احللول اجلديدة على نحٍو تكاملي وصحيح، 

متَّسٍق مع باقي احللول التقنية واألمنية املستخَدمة.

الهَجمات السيبرانية
أو  األفراُد  بها  يقوم  التي  اخلبيثة  األنشطُة  السيبرانية:  بالهَجمات  يُراد 
لدى  سواءٌ  تدميرها؛  أو  إضعافها  أو  املعلومات  أنظمة  لتعطيل  املؤسسات؛ 
وراء  من  منفعة  أو  مزيَّة  عن  املهاجم  يبحث  ما  وعادًة  األفراد،  أو  املؤسسات 

اختراق شبكة الضحيَّة. 
ومن أبرز فئات املهاجمني ما يأتي: 

جاهزًة  أدواٍت  ويستخدمون  متمرِّسني،  غير  أشخاٌص  وهم  السكريبت:  فتيان 
لتشويه املواقع، ونيل اإلعجاب، وإثبات الذات.

هاكتيفيستس: وهم مثل فتيان السكريبت، ولكنَّ دوافعهم سياسية.

املصرفية،  واخِلْدمات  التجارية،  الشركات  ويستهدفون  اإلنترنت:  مجرمو 
وبطاقات االئتمان؛ لالبتزاز وكسب املال.

املواهب  إذ يستطيعون توظيَف أفضل  ا: وهم اخلطر األكبر؛  لون حكومّيً امُلموَّ
مون هَجمات  ية، ويف بعض األحيان يُصمِّ مة بطريقة متخفِّ لتنفيذ هَجمات متقدِّ

ا. صة للهدف ذاته؛ مما يجعل حمايَة الهدف صعبًة جّدً مخصَّ

محاضراتنا
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أمثلة للهَجمات السيبرانية
تناولت احملاضرةُ أبرز مناذج الهَجمات السيبرانية على النحو اآلتي:

فيروس الِفدية: 
ة به  ة التي متنع  املستخدم من الوصول إلى األنظمة اخلاصَّ أحُد البرامج الضارَّ
اته الشخصية. ويتظاهر البرنامُج بأنه مفيٌد إلقناع الضحية بتحميله، ثم  أو ِملفَّ
نة على اجلهاز؛  يستهدُف نظام التشغيل وتعمية )تشفير( جميع البيانات املخزَّ
إلرغام الضحية على دفع مبلغ من املال ِفديًة مقابَل فكِّ التشفير، وغالًبا تكون 

بُعملة "البتكوين". 

ى ثالثة أيام، وإال فإن املبلغ  د القراصنة وقًتا لدفع الِفدية ال يتعدَّ وأحياًنا يُحدِّ
سيزداد إلى الضعف أو ميحون البيانات، لذا ُسرعان ما يخضع الضحية لطلبات 
ة ُطرق إلرسال برنامج الِفدية إلى احلاسوب الشخصي  القراصنة. وهناك عدَّ
وتثبيت  الَعشوائي،  اإللكتروني  والبريد  ة،  الضارَّ اإلعالنات  مثل:  للضحية، 

تطبيقات محفوفٍة باألخطار.

أنواعها  اختالف  على  واملؤسسات  للمنظمات  رئيس  تهديٌد  البرنامج  وهذا 
السيبراني "سوفوس" أن هذه  وأحجامها، وكشَف تقريٌر أصدرته شركة األمن 
أملانيا،  أبرُزها:  العالم،  يف  دولًة   150 من  أكثر  غزت  اإللكترونية  اجلرثومة 
أوقعت  وقد  وكندا،  املتحدة،  واململكة  املتحدة،  والواليات  وسويسرا،  والنمسا، 

أكثر من مئتي ألف ضحية من املؤسسات واألفراد. 

حصان طروادة: 
َي بهذا كنايًة عن اخلداع واالحتيال، وهو برنامٌج يتظاهر بأنه غيُر مؤٍذ إلقناع  ُسمِّ
الضحية بتحميله على جهازه، لكنَّ الغرض احلقيقي هو حصوُل املخترق على 
نه من القيام بأعمال غير مرغوب فيها لصاحب احلاسوب، مثل:  صالحية متكِّ
س على محتويات اجلهاز، أو سرقة بعض بياناته، أو محِوها، أو إضعافه،  التجسُّ
أو إتالفه متاًما. ويستطيع القراصنُة حتميل هذا البرنامج على أنه خدمة مقابل 

األفراد  إلى  توجيهه  إعادة  ثم  اشتراك شهري،  برسم  أو  الدوالرات،  من  مبلغ 
والشركات، يف رسالة إلكترونية، أو مستندات خبيثة، ويعمل البرنامج على أنه 

دودةٌ َرْقميَّة تضرب تطبيقاٍت وأنظمًة برمجية شتَّى.
الهندسة االجتماعية: 

خلداع  واملكر  الدهاء  استخداُم  أي  باألشخاص،  النفسي  العبث  عمليُة  هي 
وتعتمد  شخصية.  أو  ية  سرِّ معلومات  عن  للكشف  واستدراجه  ما،  شخص 
الهندسُة االجتماعية على العنصر البشري؛ إذ يستطيع أيُّ شخص لديه قدٌر 
ة، بعيًدا عن التفاعل بينه وبني األجهزة، أو معرفة  من الدهاء القياُم بتلك املهمَّ
عميقة بالتقنيَّات احلديثة. وتعمل الهندسة االجتماعية غالًبا بواسطة الهاتف، 
ن احملتال من  ة، مبا مُيكِّ أو البريد اإللكتروني، مع انتحال صفة شخصية مهمَّ

بهات لدى الضحية. طرح أسئلة شخصية دون إثارة الشُّ
تعطيل اخِلْدمات املوزعة: 

غيَر  الشبكة  موارد  جعل  محاولُة  وهي  اخلدمة،  حجب  بهَجمات  إليها  يُشار 
من  جيش  أو  واحد،  جهاز  بواسطة  سواءٌ  الشرعيني،  ملستخدميها  متوافرة 
األجهزة؛ إذ ينتهك موارَد اجلهاز، مثل: َوحدة املعاجلة املركزية، والذاكرة، ووصلة 
وهذه  اخِلْدمات.  تقدمَي  مينع  مما  )البطارية(؛  خرة  املدَّ وطاقة  الشبكة،  سعة 
مشغواًل،  ليُبقيَه  هاتفي  بخطٍّ  باستمرار  يتصل  شخًصا  كثيًرا  تُشبه  الهَجمات 

ة طويلة. ويَحوَل دون اتصال اآلخرين به، وهي قادرةٌ على تعطيل اخلدمة مدَّ
رسائل االصطياد: 

التصيُّد االحتيالي أحُد أنواع جرائم اإلنترنت الشائعة بازدياد؛ لتأثيره الكبير يف 
ة، ويحاول املخترق إرسال أنواع احتيالية من االتصاالت  حتقيق األهداف املرجوَّ
التي تبدو أنها موثوقة املصدر، وغالًبا ما تكون عبر البريد اإللكتروني، وبها تكون 
تسجيل  معلومات  أو  االئتمان،  بطاقة  بيانات  مثل:  اسة،  احلسَّ البيانات  سرقُة 
ة على جهاز الضحية؛ إذ يخدع املختِرق ُمستقِبَل  الدخول، أو تثبيت برامج ضارَّ
ن املخترق من احلصول عليها. الرسالة فيعطيه املعلومة مباشرة، أو يقوم بعمل مُيكِّ

ُطرق الحماية
أوضَحت املاضرُة أخيًرا ُسبل الوقاية من هذه الهَجمات 

ها: ة وسائَل، من أهمِّ باع عدَّ ة باتِّ الضارَّ

والبرامــج 	  التشــغيل  ألنظمــة  التحديثــات  إجــراءُ 
باســتمرار.  املختلفــة 

ة باستمرار. 	  إجراءُ النسخ االحتياطي للبيانات املهمَّ

استخداُم برامَج قوية ملكافحة اجلراثيم اإللكترونية 	 
)الفيروسات(. 

اجلراثيــم 	  مكافحــة  برامــج  تعريفــات  حتديــُث 
باســتمرار.  اإللكترونيــة 

تعطيُل اخِلْدمات غير املستخَدمة يف احلواسيب. 	 

احِلْذُر عند تركيب برامَج مجهولة املصدر. 	 

وضُع سياسات تُلزم باستخدام كلمات مرور قوية. 	 

االنصيـاع 	  عـدُم  يجـب  الفـخ،  يف  الوقـوع  حـال  يف 
يف  العمليـات  جميـع  وإيقـاف  املخترقـني،  ملطالـب 
النسـخة  واسـتعادة  مباشـرة،  الشـبكة  أو  اجلهـاز 

االحتياطيـة.

أما وسائُل احلماية من الهندسة االجتماعية، فقد أشار 
ة: املاضران إلى أمور مهمَّ

وعدم 	  باستمرار،  املرور  كلمات  تغيير  ضرورةُ 
مشاركتها مع أيِّ شخص. 

مرور( 	  و)كلمة  مستخدم(  )اسم  استخدام  عدُم 
ة حسابات.  واحدة لعدَّ

جتنُُّب دخول الشبكات الالسلكية غير اآلمنة. 	 

عدُم ترك أجهزة احلاسوب دون إقفال الدخول إلى 	 
نظام التشغيل. 

ق من األشخاص الذين يجري التواصُل معهم 	  التحقُّ
يف الهاتف أو البريد اإللكتروني أو وسائل التواُصل 

االجتماعي. 

عدُم فتح مرفقات البريد اإللكتروني من أشخاص 	 
غير معروفني. 

د  فأكَّ االصطياد،  رسائل  من  احلماية  وسائُل  وأما 
املاضران أموًرا منها: 

ضرورةُ اجتناب فتح الرسائل املجهولة، وحذفها مباشرة. 	 

محُو 	  ميكنها  إذ  الرسائل؛  تصفية  خاصية  تفعيُل 
الرسائل غير املرغوب فيها. 

تؤدِّي 	  قد  إذ  املصدر؛  املجهولة  الروابط  فتح  عدُم 
إلى اختراق اجلهاز وسرقة البيانات. 

احِلْذُر من الرسائل التي تطلب معلومات شخصية. 	 

والروابط 	  االمتدادات  ذات  ات  امللفَّ فتح  جتنُُّب 
الغريبة. 

جتنُُّب الدخول إلى مواقع مشبوهة. 	 

مــن 	  والتطبيقــات  البرامــج  حتميــل  مــن  ــُن  التيقُّ
الرســمية.  مصادرهــا 

أفضل  حتقيق  ُسبل  املاضران  عرض  اخلتام  ويف 
املمارسات لألمن السيبراني، وهي باختصار: 

توفير أحدث التقنيَّات يف املجال السيبراني. 	 

للتعامل 	  لني  ومؤهَّ مدرَّبني  أشخاص  على  االعتماد 
)بكفاءة( مع هذه االختراقات. 

املمارسات 	  لهذه  ي  للتصدِّ متكاملة  ُخطط  وضع 
التخريبية. 

محاضراتنا
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للتحالف  العام  األمنُي  أشاد 
حملاربة  العسكري  اإلسالمي 
اإلرهاب املكلَّف اللواء الطيَّاُر 
سعيد  بن  محمد  الركن 
جمهورية  بجهود  املغيدي، 
مكافحة  يف  العربية  مصر 
أنواعه  بشتَّى  اإلرهاب 
أثناء  يف  ذلك  جاء  وصوره. 
امللحق  لسعادة  استقباله 

العسكري جلمهورية مصر العربية لدى اململكة العربية السعودية، العميد أركان حرب محمد ناجي محمد 
امللحق  د سعادةُ  يوسف، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، يوم اخلميس 30 من ديسمبر 2021م. وأكَّ
العسكري أهميَة تواصل التعاون مع التحالف اإلسالمي، وتبادل اخلبرات بني اجلانبني، مشيًدا باجلهود 

التي يبذلها التحالف يف هذا املجال.

تواصل التحالف

أعلن األمنُي العام للتحالف اإلسالمي، يوم األحد 12 ديسمبر 2021م افتتاح البرنامج التدريبي )تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها(، يف مقر التحالف مبدينة 
مون  الرياض، وبحضور ممثلي الدول األعضاء بالتحالف. وأوضح اللواء املغيدي أن أعضاء من هيئة التدريس يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سيقدِّ
البرنامج التدريبي، مشيًرا إلى أن البرنامج يهدُف إلى اإلسهام يف تطوير قدرات ممثلي الدول األعضاء لدى التحالف وتعزيز مهاراتهم املعرفية. ويأتي هذا البرنامج 

تنفيًذا التفاقية الشراكة بني جامعة اإلمام والتحالف.

 األمين العام يستقبل الملحق العسكري
لجمهورية مصر العربية

افتتاح البرنامج التدريبي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

لي اإلمارات والبحرين وليبيا احتفالهم باليوم الوطني التحالف ُيشارك ممثِّ

ول األعضاء،  احتفل التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف شهر ديسمبر 2021م، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، باليوم الوطني لثالٍث من الدُّ
ول األعضاء، ومنسوبي التحالف.  بحضور األمني العام، وممثِّلي الدُّ

ففي يوم اخلميس 2 ديسمبر، احتفل ممثِّل دولة اإلمارات العربية املتحدة باليوم الوطني اخلمسني لذكرى تأسيس اإلمارات عام 1971م، على يد الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيَّان طيَّب اهلل ثراه. ويف يوم اخلميس 16 ديسمبر، أقام ممثِّل مملكة البحرين احتفااًل باليوم الوطني اخلمسني للمملكة، وهو يواكب ذكرى االستقالل  
عام 1971م، والذكرى الثانية والعشرين لتولي جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد احلكم يف مملكة البحرين. ويف يوم األحد 26 من ديسمبر، أقام ممثِّل 
ق االستقالل عام  دولة ليبيا احتفااًل مبناسبة الذكرى السبعني الستقالل بالده، وتأتي هذه الذكرى تتويًجا لنضال الليبيني وتضحياتهم لعقود طويلة؛ حتى حتقَّ

م واألمن واالزدهار. ول وشعوبها، متمنًِّيا للجميع دوام التقدُّ م التحالُف اإلسالمي التهنئة لقادة الدُّ 1951م. وبهذه املناسبة، قدَّ

 وفد من كلية القيادة واألركان
يزور التحالف

استقبل التحالف اإلسالمي يوم األحد 5 ديسمبر 2021م، وفًدا من 
الزيارة  أثناء  الوفُد يف  لع  واَطّ املسلحة،  للقوات  واألركان  القيادة  كلية 
على جهود التحالف يف محاربة اإلرهاب، يف املجاالت األربعة: الفكري 

واإلعالمي ومحاربة متويل اإلرهاب والعسكري. 

ل دولة اإلمارات العربية املتحدة ل مملكة البحرينممثِّ ل دولة ليبياممثِّ ممثِّ
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