العدد الثامن والثالثون  -أبريل 2022
نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

العامة لدولة
التحالف يبحث مع رئيس األركان
َّ
الكويت ُسبل التعاون المشترك

اختتام برنامج
(مكافحة اإلرهاب:
المبادئ والممارسات)

بالتعاون مع كلية كينجز البريطانية

استقبل معالي رئيس هيئة األركان العامة يف اململكة العربية السعودية ،الفري ُق األول الركن
ف َّياض بن حامد الرويلي ،يف مق ِّر التحالف اإلسالمي بالرياض ،يوم اخلميس  24مارس 2022م،
معالي رئيس األركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد بن صالح الصباح والوف َد املرافق له،
َ
بحضور األمني العام للتحالف اإلسالمي املكلَّف ،اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي .وقد
بحث اجلانبان ُسب َل التعاون يف القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأشاد معالي الفريق الصباح بجهود التحالف يف محاربة اإلرهاب ،مشي ًرا إلى أن التطرف واإلرهاب
َّ
واملنظمات للقضاء عليها ،وأن ُسب َل التعامل مع اجلماعات
آف ٌة حتتاج إلى تكاتف جميع الدول
اإلرهابية باتت يف تغ ُّير مستم ٍّر ،وال س َّيما مع تق ُّدم الوسائل التقنية احلديثة .وأن املواجهة الفكرية
وتواصلهم ورسائلهم املغرضة،
األساس يف محاربة اإلرهاب ،ثم محاربة مكامن اتصال اإلرهابيني
هي
ُ
ُ
ً
َّ
وصول إلى دحرهم
مخططاتهم اإلجرامية اخلبيثة،
وقطع ُطرق التمويل التي تساعدهم على تنفيذ
التام عسكر ًّيا وأمن ّيًا.
ني العام للتحالف اللواء املغيدي ،اإلسها َم الكبير والريادي لدولة الكويت يف مكافحة التطرف
وأ َّكد األم ُ
والدولية املعنية مبكافحة
العنيف ومحاربة اإلرهاب ،وعضويتها يف كثير من املنظمات اإلقليمية
َّ
اإلرهاب ،ومبدئها السامي الرافض للتطرف والعنف ،واملؤمن مببدأ التسامح واإلخاء.

ُ
التحالف يف مق ِّره بالرياض ،يوم الثالثاء 15
اختتَ م
مارس 2022م ،البرنام َج التدريبي "مكافحة اإلرهاب:
املبادئ واملمارسات" ،بالتعاون مع مركز الدراسات
الدفاعية بكلية كينجز البريطانية يف لندن.
ني العام للتحالف املكلَّف اللواء الط َّيار
وأشار األم ُ
الركن محمد بن سعيد املغيدي ،أن البرنام َج هو نتا ُج
مذ ِّكرة التفاهم بني التحالف واململكة املتحدة العضوِ
املشارك يف التحالف منذ عام 2018م ،يف مجال محاربة
التوجهات املعنية بكشف
اإلرهاب ،ومشاركة أحدث
ُّ
اجلماعات اإلرهابية فكر ًّيا وإعالم ّيًا ومحاربة متويلها.
وأضاف اللواءُ املغيدي أن هذه البرام َج النوعية ،تعمل
على تدريب مم ِّثلي الدول األعضاء ،وتأهيلهم ليكونوا
التوجهات الدولية يف مكافحة الفكر
ني ألحدث
مواكب َ
ُّ
املتطرف العنيف واإلرهاب.
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نائب رئيس عمليات المعلومات بالقيادة المركزية األمريكية
يشيد بإنجازات التحالف في محاربة اإلرهاب

نائب رئيس عمليات املعلومات بالقيادة املركزية األمريكية ،اللواءُ البحري كيفن
َ
أشاد ُ
ُ
ٍ
إجنازات يف مجاالت محاربة الفكر املتطرف العنيف
التحالف من
ليونكس مبا حقَّقه
واإلرهاب ،من ِّوهً ا مبا يقدِّمه من ِخ ْدمات يف رعاية مصالح الدول املنض َّمة إليه ،يف
مجاالت محاربة اإلرهاب املختلفة.
جاء ذلك يف أثناء استقبال األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
اإلرهاب املكلَّف ،اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي له ،يوم الثالثاء األول
مفصل عن جهود
لشرح
من مارس 2022م .وقد استمع سعادةُ اللواء ليونكس
َّ
ٍ
التحالف يف محاربة اإلرهاب ،وجرى يف اللقاء بحثُ ُسبل التعاون املشترك بني
التحالف والقيادة املركزية األمريكية.

محاضراتنا

ومخاطر
خصائص
األصول االفتراضية:
ُ
ُ

ُ
عص ُب احلياة للتنظيمات واجلماعات اإلرهابية؛ لذلك تسلك
التمويل هو َ
هذه التنظيمات َّ
السبل للحصول عليه .وقد باتت ال ُعمالت ال َّر ْقم َّية
كل ُّ
ِّ
"املشفَّرة" مصد ًرا ُمغر ًيا لتلك التنظيمات؛ فهي تتمتَّع بكل ما يبحثُ عنه
اإلرهابيون من مزايا ،مثل :الس ِّرية ،واإلفالت من َرقابة احلكومات،
وسهولة التحويل وغيرها.

املالـي األخـرى .أ َّمـا الهيئـ ُة املصرفيـة األوروبيـة فع َّرفتهـا بأنهـا متثيـ ٌل َر ْقمـي
ُ
املصـرف املركـزي ،وهـي مقبولـة مـن قِ بَـل األشـخاص
للقيمـة التـي لـم يُصدرهـا
الطبيعيين أو االعتباريين ،كونهـا وسـيل ًة للدفـع ،وميكـن حتويلُهـا أو االحتفـاظُ
بهـا أو تداولهـا إلكترون ّيًـا.

وقد ظهرت أكث ُر من ألفي ُعملة َر ْقم َّية مشفَّرة يف العالم ،أشه ُرها
َ
مصارف
بعضها يص ُدر عن
(بتكوين) ،و(ليتكوين) ،و(أيثر) و(أيوس).
ُ
ً
وبعضها َ
اآلخر عن جهات غير رسمية ،فضل عن اجلهات التي
رسمية،
ُ
اخلاصة .وتتراوح أسعا ُر هذه ال ُعمالت بني ٍ
سنت واحد وأكثر
لها شبكاتُها
َّ
ُ
ْ
من  50ألف دوالر .ويرجع أصل ال ُعمالت ال َّرقم َّية إلى عام 1993م ،عندما
اخترع عال ُم الرياضيات ديفيد تشوم أو َل ُعملة ُم َع َّماة "مشفَّرة" إلكترونية.
وسمح موقع ( )Liberty Reserveللمستخدِ مني بتحويل الدوالر أو
ٍ
نسبة من الرسوم .وقد
اليورو إلى ُعملة َر ْقم َّية ميكن تبادلها بح ِّرية مع
أغلقت احلكوم ُة األمريكية املوق َع بعدما اكتشفت أنَّ ُعملة املوقع الرقمية
تُست َغ ُّل يف عمليات َغ ْسل األموال ومتويل اإلرهاب.

خصائص وأخطار

حلَّل احملاض ُر خصائص األصول االفتراضية ،وعلى رأسها العاملية؛ إذ تنتشر
هذه األصول يف ك ِّل مكان يف العالم بال حواجز أو عوائق ،إضافة إلى الس ِّرية
التي جتعل من الصعب تعقُّبها وتت ُّبعها أو ال َّرقابة عليها ،وسرعة التحويل
وسهولته بال وسيط ،وقلَّة الرسوم ،واستحالة مصادرتها أو جتميدها.
اخلصائص أضافت إلى األصول االفتراضية كثي ًرا من األخطارَّ ،
لعل
هذه
ُ
أشدها استخدا ُمها يف متويل عمليات اإلرهاب ،وغسل األموال ،وجتارة
َّ
ً
فضل عن التقلُّبات الكبيرة يف قيمتها
املخدِّرات واألسلحة ،والته ُّرب الضريبي،
السوقية ،وعدم قدرة أيِّ جهة على التح ُّكم فيها أو السيطرة عليها ،وهو مما
ُّ
يزي ُد من خطرها على النظام املالي العاملي.

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب،
وألهمية هذا املوضوع أقام
يف الثالث من مارس 2022م ،يف مق ِّره مبدينة الرياض ،محاضر ًة بعنوان
قدمها الدكتور سالم
(مقدمة عن األصول االفتراضية وأبرز مخاطرها)َّ ،
باهمام ،وهو مستشا ٌر ومد ِّرب يف مجال احلوكمة .تناولت احملاضرةُ
َّ
وقدمت أمثل ًة لطرق استخدام
خصائص األصول االفتراضية وأخطارهاَّ ،
ٍ
وإحصاءات متعلِّق ًة باستغالل
اجلماعات اإلرهابية لألصول االفتراضية،
تلك اجلماعات لهذه األصول.

استغالل اإلرهابيين

الر ْقمية
العمالت َّ
ُ

ِ
الدولي َة املتعلِّق َة باألصول
باهمام املعايي َر
استعرض احملاض ُر
والتوصيات َّ
َّ
الدولية حملاربة متويل
االفتراضية ،وأفض َل املمارسات لاللتزام بتلك املعايير َّ
اإلرهاب ،ومكافحة غسل األموال ،ذات ال َعالقة باألصول االفتراضية.

ٍ
تعريفـات شـتَّى لألصـول االفتراضيـة (ال ُعملات ال َّر ْقم َّية) ،منها
احملاضـر
وقـدم
َّ
ُ
ُ
تعريـف مجموعـة العمـل املالـي (فاتـف) :بأنهـا متثيـ ٌل َر ْقمـي للقيمـة التـي ميكـن
املتاجـرةُ بهـا أو نقلهـا َر ْقم ّيًـا ،وميكـن اسـتخدا ُمها ألغـراض الدفع أو االسـتثمار.
وال تشـمل األصـو ُل االفتراضيـة التمثيـ َل ال َّر ْقمـي لل ُعملات الورقيـة واألوراق
توصيـات مجموعـة العمـل
تضمنتهـا
املاليـة ،وغيرهـا مـن األصـول املاليـة التـي
ُ
َّ
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لم يكن املدع ُّو "عظيم عبد اهلل" أح ُد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي ،بحاجة
إلى قدر كبير من األموال إلنشاء موقع إلكتروني حلساب تنظيم داعش .فك ُّل ما
كان يحتاج إليه هو الس ِّرية التا َّمة ،لذلك ق َّرر يف عام 2014م أن يتَّج َه إلى ال ُعملة
ال َّر ْقم َّية املشفَّرة (بتكوين) ،ودفع ما يزيد ً
قليل على سعر (بتكوين) واحد ،أي ما
وطلب إلى
يقارب  400دوالر يف ذلك الوقت ،لتسجيل اسم املوقع اإللكتروني،
َ
زائري املوقع التب ُّرع للمساعدة يف دفع ما س َّماه (تكلِفة صيانة املوقع) باستخدام
ُعملة بتكوين .وملـَّا كان إرسا ُل التب ُّرعات بال ُعملة املشفَّرة التي تخفي ُهو َّية
َ
الصعب على املصارف
املتب ِّرعني
خلف سلسلة من الرموز واألرقام ،يجعل من َّ
أو ُسلطات إنفاذ القانون تت ُّب َع تد ُّفق هذه األموال ،أصبح من السهل توظيفُها
يف متويل اإلرهاب.
وقد تلقَّت إحدى الشبكات التابعة لتنظيم القاعدة ،التي تت َّب َعتها احلكوم ُة
ُقدر بآالف الدوالرات بإجراء  187عملية يف
األمريكية ،أكثر من ( 15بتكوين) ،ت َّ
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محاضراتنا

املدة من  5فبراير 2019م إلى  25فبراير 2020م .وأ َّكد عض ٌو مبجموعة غوست
َّ
األمنية ( )Ghost Security Groupوهي منظم ٌة ملكافحة اإلرهاب ،أنَّ ُعملة
(بتكوين) بلغت نسب ًة تراوح بني  %1و %3من الدخل اإلجمالي لتنظيم داعش،
أي ما بني  4.7مليون دوالر و 15.6مليون دوالر.

معايير وتوصيات

ِ
الدولي َة املتعلِّق َة بال ُعمالت املشفَّرة االفتراضية،
بي احملاض ُر املعايي َر
َّ
والتوصيات َّ
ومنها مجموع ُة العمل املالي (فاتف) ،التي طالبت يف توصيتها َر ْقم  15الدولَ
ً
ٍ
ٍ
أموال ،وتطبيقِ التوصيات
عائدات ،أو
ممتلكات ،أو
بجعل األصول االفتراضية
عليها ،ثم تقومي املخاطر الناشئة عنها ،وفهمها ،ومطالبة مز ِّودي اخلدمة
مسجلني وخاضعني للتنظيم واإلشراف وال َّرقابة،
بتراخيص رسمية ،وأن يكونوا
ِّ
الدولي السريع ،وتبادل
والتعاون
ورادع،
مناسب
والتث ُّبت من نظام عقوبات
َّ
املعلومات الضرورية.

وذكر الدكتور محمد الصبيحي مم ِّث ُل اململكة العربية السعودية يف املجال
اإلعالمي ،مسأل َة احلتمية التقنية ،وضرورة التك ُّيف مع التح ُّوالت التقنية ،وتوجيه
استخدامها يف مسارات إيجابية ،وهو ما ينطبق على ال ُعمالت االفتراضية ،فإن
إصدار ُعمالت افتراضية شرع َّية من مصارف الدول الرسمية يقلِّل اللجوء إلى
ال ُعمالت االفتراضية غير الشرعية .وقد اتفقت اململك ُة العربية السعودية ودول ُة
اإلمارات العربية املتحدة على إصدار ُعملة َر ْقم َّية مشتركة باسم (عابر) ،وأطلق
املصرفان املركز َّيان يف البلدين هذا املشروع؛ ليكون مبادر ًة مبت َكرة ،ومن أُولى
التجارِ ب عامل ّيًا على مستوى املصارف املركزية يف هذا املجال .وتهدِ ُ
ف هذه
املبادرةُ إلى إثبات مبدأ إصدار ُعملة رقمية للمصارف املركزية وفهمها ودراسة
َّ
السجلت املوزَّعة بواسطة طريق التطبيق الفعلي،
جوانبها ،واستخدام تقنية
والتعامل مع هذه التقن َّيات مباشر ًة؛ لتنفيذ التحويالت املالية بني املصارف يف
مدة إجنازها وتخفيض تكلِفتها.
البلدين على نحو يضمن
تقليص َّ
َ

مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية ،فقد أوصى
أما
ُ
ِ
ِ
املؤسسات املالي َة
والهيئات اإلشرافي َة ،مثل املصارف املركزية ،بإنشاء هياكلِ
ٍ
حوكمة وإدارة ناشطة للمخاطر .وأصدرت مجموع ٌة من املصارف املركزية
تضمنت اآلتي:
العربية واإلسالمية عد ًدا من القرارات
َّ
¦حظر استخدام األصول (املشفَّرة) من قِ بَل املصارف واألفراد.

¦عدم قبول األصول املشفَّرة ألغراض املعامالت التجارية الرسمية.
التجار الذين يتعاملون باألصول املشفَّرةَ ،وف َق قانون مكافحة غسل
¦معاقبة َّ
األموال.
¦عدم َقبول األصول املشفَّرة ،على أنها ُعملة تتمتَّع بقوة إبراء قانوني.
¦التحذير من تعامالت األصول املشفَّرة؛ ملا تنطوي عليه من مخاط َر عالية
يف تقلُّب األسعار.
¦التحذير من أخطار استخدام األصول املشفَّرة يف عمليات غسل األموال
ومتويل اإلرهاب.
ُ
املصارف املركزية يف الدول العربية باملوازنة ما بني مزايا إصدار
وأوصت
ال ُعمالت ال َّر ْقمية والتحدِّيات واملخاطر املرتبطة بها ،وضرورة التقومي الدقيق
واختيار التصميم األفضل واألكثر مالءم ًة لل ُعملة ال َّر ْقمية الصادرة عن املصرف
املركزي ،وتهيئة ُ
األطر القانونية والتنظيمية ،وإيجاد املتطلَّبات األخرى الالزمة
إلجناح إصدار هذه ال ُعملة.

أفضل الممارسات

الدولية حملاربة
أوض َح احملاضر
باهمام أفض َل املمارسات لاللتزام باملعايير َّ
َّ
متويل اإلرهاب ومكافحة غسل األموال ذات ال َعالقة باألصول االفتراضية،
مي املعلومات عن ال ُعمالت
وأه ُّمها :التواص ُل والتوعية لتثقيف اجلمهور ،وتقد ُ
االفتراضية وبيان مخاطرها ،وال س َّيما يف ظ ِّل نقص املعلومات الصحيحة،
وانتشار املعلومات غير املو َّثقة عنها يف شبكة اإلنترنت ،واملراجعة القانونية
إلنشاء بيئة قانونية ِّ
تنظم ال ُعمالت الشرعية النظامية الصادرة عن املصارف،
واالهتمام بالتدريب؛ ألن ال ُعمالت االفتراضية تعمل يف بيئة تقنية عالية حتتاج
عمل على درجة عالية من الق ُدرات والكفاءة.
إلى فرق ٍ

الحتمية التقنية

يف املناقشات التي أعقبت احملاضرة ،سأل العميد الركن حامد بيغ مم ِّث ُل
باكستان يف التحالف عن أثر تذب ُذب أسعار ال ُعمالت االفتراضية يف مستقبلها،
َ
يخشون من انخفاض
وأجاب احملاض ُر بأن غاسلي األموال ومم ِّولي اإلرهاب ال
قيمة ال ُعمالت االفتراضية بعد أن يشتروها ،فهم على استعداد للتضحية بجزء
من األموال مقابل أن يغسلوا أموالهم ويجعلوها شرعية نظامية.
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دوراتنا

بالتعاون مع (كينجز كوليج)

تدريبيا في مكافحة اإلرهاب
برنامجا
التحالف يقيم
ًّ
ً
يف إطار التعاون بني التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب والدول
قدم مرك ُز الدراسات الدفاعية يف (كينجز كوليج) البريطانية بلندن،
الداعمةَّ ،
صا ملكافحة اإلرهاب بعنوان( :مكافحة اإلرهاب :املبادئ
برنامجا تدريب ّيًا
ً
مخص ً
َّ
واملمارسات) يف مق ِّر التحالف بالرياض ،فيما بني  13و 15مارس 2022م.
وتو َّلى تقدمي البرنامج نخب ٌة من العلماء املرموقني من مركز الدراسات
الدفاعية يف الكلِّية املذكورة ،منهم البروفيسور جون جيرسون الذي أدار
الدورة ،والبروفيسور بيتر نيومان ،والدكتور مارتن نافياس ،والدكتورة هيالري
بريفا املشرفة على الدورة.

مضمون البرنامج

محاضرات وجل َ ِ
ٍ
شرحا عا ّمًا لتط ُّور ظاهرة
سات عمل تناولت
تضمن البرنامج
ً
َّ
اإلرهاب يف السنوات األخيرة ،وأبر َز االجتاهات يف تلك الظاهرة العابرة
للحدود ،إضاف ًة إلى املناهج اإلستراتيجية ملكافحة اإلرهاب ومدى قابليتها
وقدم البرنامج تدري ًبا
وجدواها يف مواجهة التهديدات املعاصرةَّ .
للتطبيقَ ،
عمل ّيًا على الوسائل والتقن َّيات الفاعلة ملكافحة اإلرهاب ،ومنها وسائ ُل الكشف
عن متويل اإلرهاب ،وأفض ُل املمارسات للتنسيق بني جهات محاربة اإلرهاب،
وحتلي ُل استجابة املواطنني لإلرهاب؛ لفهم مدى تأثيره يف الفئات املسته َدفة.

ًّ
مستغل
واإلرهاب ،والدوافع الكامنة وراء حت ُّول تنظيم إرهابي إلى مت ُّرد مسلَّح،
املظال َم والتطلُّ ِ
عات العِ رقي َة أو الدينية أو الثقافية أو غيرها.

مكافحة تمويل اإلرهاب

حلَّ َل البرنامج احتياجات التنظيمات اإلرهابية إلى موار َد مالية لتمويل أنشطتها
والسبل
وتوسيع نطاق سيطرتها وانتشارها ،وسلَّ َط الضوء على الوسائل
ُّ
املستخ َدمة يف تت ُّبع هذه املوارد ،والكشف عن مصادرها ،ومنع وصولها إلى

تلك التنظيمات .وأوضحت
ُ
احملاضرات التي تض َّمنها البرنامج َّ
وقدمها خبراءُ
أساليب التمويل غير
متخصصون يف مجاالت مكافحة غسل األموال،
قانونيون
ِّ
َ
الدولية ،وتعريفات غسل األموال
املشروع للتنظيمات اإلرهابية ،ووسائ َل الرقابة َّ
املتعلِّق بالنشاط اإلجرامي .وتناولت بالتحليل مراح َل التمويل غير املشروع،
والدولية،
وطرائ َق استخدامها من قِ بَل األفراد واجلماعات يف البيئات احمللِّية َّ
احلكومات مواردها استثما ًرا أفض َل؛ لقطع األنواع
واألساليب التي تستثمر بها
ُ

الشائعة للتمويل غير املشروع.

مكافحة الدعاية اإلعالمية
و ُعني البرنامج بكشف أساليب اجلماعات املتطرفة واإلرهابية يف نشر الدعايات
اإلرهابية ،وأساليب محاربة استدامة اخلطاب اإلرهابي؛ كي يتم َّكن املشاركون

املتخصصة يف مجاالت عمل
وقد ُز ِّود املشاركون يف البرنامج بأحدث البحوث
ِّ
التحالف األربعة ملكافحة اإلرهاب ،مع أساس متني لفهم التحدِّيات املتعدِّدة
ومنهجه الفكري من احملاور الرئيسة يف
األبعاد لإلرهاب .وكان تنظي ُم (داعش)
ُ
ً
فضل عن إستراتيجية العمليات اخلارجية للتنظيم ،واألسباب
هذا البرنامج،
التي قادته إلى اتِّباع منهج العنف املفرط.

محاضرات
واع مضا ٍّد لها .وأ َّكدت
ُ
من دحض هذه الدعايات ،وبناء خطاب ٍ
املجال اإلعالمي ،وال س َّيما املتعلِّقِ منها مبحاربة جتنيد اإلرهابيني ،أهمي َة
احل َمالت اإلعالمية التي تهت ُّم باملواطنني ،والتي تقوم على البحوث اجلا َّدة

وتناول البرنامج ً
أيضا قراءة فكرية للتطرف ،واخلطر الذي يُفضي إليه نش ُر
وسبل مواجهته ،وال َعالقة بني اجلرمية
هذا الفكر يف اإلنترنت ووسائل التواصلُ ،

يف الرؤية الطويلة املدى للدول الساعية إلى صياغة خطاب مضا ٍّد خلطاب
اجلماعات املتم ِّردة واإلرهابية.
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دوراتنا

واألفكار املختلفة ،وتبادل أدوات التعلُّم؛ لتحسني املخ َرجات وزيادة الفائدة التي
يخرج بها املشاركون.
محددة ملوضوع
جوانب
قات النقاش للمشاركني قدر ًة أكبر على بحث
وأتاحت حل َ ُ
َّ
َ
قات
ما ،مبزيد من التفصيل وال ُعمق،
بحسب مجاالت اهتماماتهم .ومنحت حل َ ُ
َ
النقاش املك َّونة من مجموعات مصغَّرة الفرص َة للمشاركني؛ لفهم املجاالت التي
نحو أفضل ،والتعلُّم بواسطة النقاش
لم يستكشفوها بع ُد ،واستيعابها على ٍ
والتعاون مع سائر املشاركني ،وتطوير املشاركة من ُقرب بني مم ِّثلي الدول،
التواصل والتشاور فيما بينهم.
وحتسني مهارات
ُ

بحلْقَـة نقـاش جماعيـة مـع مقدِّ مـي البرنامـج؛ لطـرح أيِّ
واختُتـ َم البرنامـج َ
أسـئلة أو استفسـارات تتعلَّـق باملوضوعـات املُتناولـة يف املجـاالت الفكريـة،
واإلعالميـة ،والعسـكرية ،ومتويـل اإلرهـاب ،وإتاحـة الفرصـة لدمـج جميـع مـا
تلقَّـاه املشـاركون يف هـذا البرنامـج مـن معلومـات وخبـرات؛ ليتم َّكنـوا مـن دمـج
صنَّـاع القـرار يف مجـال
هـذه املمارسـات يف مناهـج األمـن القومـي ،ودعـم ُ
مكافحـة اإلرهـاب.

وناقش البرنامج أهمي َة العرض اللغوي واملرئي للح َمالت اإلعالمية العامة
(الوسائل) ،واألساليب اخلاصة بصياغة خُ طة طويلة املدى (اإلستراتيجية)؛
لوضع خطاب إعالمي مضا ٍّد خلطاب اإلرهاب محلِّ ّيًا وخارج ّيًا.

منهج البرنامج

أُقيم البرنامج لتعزيز التعلُّم املثمر ،ولذلك استخدم مقدِّموها مجموع ًة متن ِّوعة
من طرق التدريس؛ لضمان حتقيق املشاركني أفض َل النتائج واملـُخ َرجات
التعليمية ،مثل :احملاضرات وحلَقات النقاش ،التي يقدِّم َّ
كل محاضرة منها
متخصص ،أو خبي ٌر ممارس؛ لتأطير املوضوع وإدارة النقاش مع املشاركني،
ِّ
وقدم
وتشجيعهم على اكتساب املعرفة ،وتبادل األفكار واخلبرات واملالحظاتَّ .
ً
أعمال جماعية يف حلَقات نقاش مصغَّرة.
املشاركون
قات النقاش اجلماعية فقد تن َّوعت بني نقاشات املجموعة بأكملها،
أ َّما حل َ ُ
ومناقشات املجموعات املصغَّرة ،كل مجموعة على ِحدةٍ  ،حتى يتم َّكن املشاركون
من بحث موضوعات البرنامج بح ًثا ُمسه ًبا جماع ّيًا ،وتسهيل عرض الرؤى

مقدمو البرنامج
ِّ
البروفيسور جون جيرسون
مدير البرنامج

أح ُد ر َّواد قضايا اإلرهاب واحلرب غير املتكافئة ،مدي ُر مركز الدراسات الدفاعية،
وأستا ُذ دراسات األمن القومي يف قسم دراسات احلرب يف كلِّية (كينجز كوليج)
بلندن.

الدكتورة هيالري بريفا
مشرفة البرنامج

محاضرةٌ يف دراسات األمن القومي بقسم دراسات احلرب يف كلِّية (كينجز كوليج).
عملت من قب ُل يف أكادميية الدفاع يف اململكة املتحدة ،ويف جامعة بيركبيك بلندن،
وجامعة كوين ماري.

البروفيسور بيتر نيومان

املؤسس للمركز العاملي لدراسات التطرف
أستا ُذ الدراسات األمنية ،واملدي ُر
ِّ
( ،)ICSRحاصل على الدكتوراه يف دراسات احلرب من كلِّية (كينجز كوليج) بلندن.

الدكتور مارتن نافياس

متخصص يف مجال
أستا ٌذ زائر ،وباحثٌ أول زائر يف مركز الدراسات الدفاعية،
ِّ
مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.
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محاضراتنا

منهج تحليل البيانات واتخاذ القرارات

ُ
التخطيط
حتتاج إدارةُ أيِّ أزمة ،أو معاجل ُة مشكلة ما ،أو تطوي ُر واقع ما ،أو
واع رشيد ،ولن يكو َن كذلك إال إذا كان معتمدًا على
للمستقبل ،إلى اتخاذ قرار ٍ
معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة .وإنَّ القائمني على محاربة اإلرهاب أحو ُج
الناس إلى هذا النوع من القرارات ،مما يقتضي معرفتَهم التا َّمة مبنهج حتليل
البيانات؛ ألثرها امله ِّم يف اتخاذ القرار الصحيح.
ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب
ونظ ًرا خلطر املوضوع أقام
قدمها
جلس َة عمل بعنوان( :منهجية حتليل البيانات واتخاذ القرارات)َّ ،
ُ
األستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي ،مم ِّث ُل اململكة العربية السعودية
يف املجال اإلعالمي لدى التحالف ،يوم  21مارس 2022م ،بحضور األمني العام
للتحالف ،ومم ِّثلي الدول األعضاء يف التحالف.

أسس التحليل
ُ

بعد تقدمي تعريفات ٍّ
لكل من :البيانات ،واملعلومات ،واملعرفة ،واألفكار ،واآلراء،
س حتليل البيانات
والتفكير بنوعيه العادي والعلميَّ ،
أس َ
بي الدكتور الصبيحي ُ
واتخاذ القرارات ،وأولها نظري ُة املعرفة ووسائ ُل الوصول إليها بجوانبها
املختلفة ،وهي :الشخص الساعي الكتساب املعرفة ،وموضوع املعرفة ،وال َعالقة
بني الذات العارفة وموضوع املعرفة ،والطرائق املوصلة الكتساب املعرفة .ثم
ع َّر َج على حتليل النظرية النقدية التي تولي أهمي ًة كبيرة للذات يف تفاعلها
مع املوضوع ،وأ َّكد أهمي َة التعامل مع املعلومات والبيانات الضخمة التي تُ َع ُّد
املصد َر الرئيس للمعرفة اإلنسانية ،واألمور التي ينبني عليها اتخا ُذ القرار
يف مختلِف املجاالت .ونظ ًرا لضخامة هذه املعلومات والبيانات ،تطلَّب األم ُر
استخدام منهج علمي دقيق للتعامل معها؛ من أجل توظيفها واالستفادة منها،
َوف ًقا لألهداف والغايات التي نسعى إلى حتقيقها.

والداللي؛ لتصنيف البيانات وترتيبها ،استنا ًدا إلى
باستخدام اإلحصاء الوصفي َّ
نوعها ،أو مصدرها ،أو حجمها ،بتنفيذ ٍ
عدد من العمليات احلسابية والتمثيل
البياني ،ووضع البيانات بصورة جتميعية َوف ًقا لنوعها ودرجة حتقُّقها.
◄القراءة العلمية للنتائج:
ً
مدخل نظر ًّيا يتَّف ُق مع طبيعة
تعتمد هذه القراءةُ على سند علمي مستق ٍّر ،يكون
املوضوع مح ِّل الدراسة والتحليل ،ومي ِّكن محلِّ َل البيانات من ربط نتائجه برؤية

َّفق عليه.
علمية رصينة ،تُسهم يف وضع النتائج وتفسيرها يف سياق طبيعي مت ٍ

مصادر البيانات

وأنواعها ،ومناه َج حتليلها ،وصنَّفها
وتناول الدكتور الصبيحي مصاد َر البيانات،
َ

إلى بيانات ثانوية وأ َّولية ،ونظرية و َميدانية (عملية) ،وحتليلية واستطالعية،
ورسمية وغير رسمية .ورصد املصاد َر التي ميكن االعتما ُد عليها يف احلصول
على املعلومات املطلوبة ،ومنها املصاد ُر املعرفية كالكتب والدراسات والبحوث،
واملنصات ال َّر ْقم َّية وتلك مصاد ُر ثانوية.
ومح ِّركات البحث ،ووسائل اإلعالم
َّ
ً
واملصاد َر األ َّولية التي تكون بياناتُها مرتبطة باملوضوع مباشرة ،مثل :املقابالت

واستطالعات الرأي ،وحتليل املضمون واملالحظات .وأ ًّيا كان نو ُع البيانات
وطبيع ُة مصدرها فمن امله ِّم ج ًّدا توثي ُق البيانات وحتدي ُد مصدرها؛ ألن
للمصدر أث ًرا كبي ًرا يف صدق البيانات والثقة بها ،وهذا ال يعني إهما َل البيانات
مهم من وسائل التحليل واتخاذ القرار.
األُخرى،
َّ
ولكن حتدي َد مصدرها جزءٌ ٌّ
للحكم على الظاهرة؛ للوصول
وتخضع عملي ُة حتليل البيانات ملنهجني
رئيسني ُ
َ

إلى نتائ َج ميكن االستنا ُد إليها باتخاذ القرار ،هما :املنه ُج الك ِّمي ،واملنهج
الكيفي .ويتو َّق ُ
أي منهما على نوع الظاهرة أو املوضوع املدروس،
ف استخدا ُم ٍّ

ومن أه ِّم الطرق املنهجية لهذا التعامل مع البيانات:

وطبيعة البيانات والنتائج املسته َدفة.

عينة:
◄التحليل
ِ
املعتمد على ِّ
مبوضوع ما للتحليل ،ثم تعميم النتيجة
اخلاصة
أي إخضاع ع ِّينة من البيانات
َّ
ٍ
ِّ
على ك ِّل البيانات ،مع األخذ يف احلسبان أن تكو َن الع ِّينة ممثل ًة لهذا املجتمع
من البيانات ،وهذا يتطلَّب أن تُتا َح الفرصة جلميع مفردات املجتمع بالظهور
يف الع ِّينة.

تفسير النتائج

ثم شرع الدكتور الصبيحي يف بيان أهمية حتليل البيانات وتفسير نتائجها ،يف

اتخاذ القرار ،فأشار إلى أنواع حتليل البيانات الستَّة ،وهي:

◄استخدام املقاييس العلمية:
وعالقة بعضها ببعض؛
تستخدم املقاييس العلمية ملعرفة درجة حتقُّق املعلوماتَ ،
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¨حتليل وصفي :يسعى إلى وصف محتوى البيانات ،من دون البحث عن
تفسيرات لها ،على ِغرار حتليل البيانات إلحصاء الس َّكان يف ٍ
بلد ما.
¨حتليل استكشايف :يسعى إلى معرفة ال َعالقات واالرتباطات وامليول ،من

محددة.
عدة متغ ِّيرات مختلفة؛ بغرض الوصول إلى أفكار وفرضيات َّ
قياس َّ

محاضراتنا

¨حتليل استداللي :وهو من أه ِّم حتليالت البيانات وأكثرها استخدا ًما
وشيوعا ،ويسعى إلى قياس ٍ
عدد من ال َعالقات املختلفة بني املتغ ِّيرات،
ً
يف ضوء البيانات املتوافرة؛ للوصول إلى استدالالت حتدِّد طبيع َة ال َعالقة
ِّ
واتاهها.
تنبئي :يسعى إلى تقدمي ر ًؤى مستقبلية متو َّقعةُ ،مستوحاةٍ من
¨حتليل ُّ
تفسيري من أجل حتديد ٍ
منط للنتائج املستقبلية
النتائج ،يف سياق
ٍّ
للمتغ ِّيرات.
السببية بني البيانات؛ الكتشاف
¨حتليل سببي :يسعى إلى رصد ال َعالقة َّ
السببية يف املتغ ِّيرات املراد حتليلُها ،يف كون أحدها سب ًبا يف وقوع
حجم َّ
َ
السببية ومقدارها احلقيقي.
آخر ،دون اجلزم بهذه َّ
¨حتليل ميكانيكي :يسعى إلى رصد ال َعالقة احلتمية املؤ َّكدة بني قياسني
ملتغ ِّي َرين ،يف ظروف ُمح َكمة ،وبواسطة دراسات جتريبية تخضع ملنهج
دقيق وصارم.

حتقُّقها ،وطبيعة ال َعالقة بينها ،ويعطي معنًى للنتائج ،ودرجة ال َعالقة إذا ما كانت
الداللة وق َّوتها.
دا َّل ًة ،واجتاه َّ
ُ
السند العلمي املناسب
مناقشة النتائج
◄
ُ
وتفسيرها ،يف ضوء َّ
والسياقات ِّ
املؤثرة.
وهي أه ُّم مراحل حتليل البيانات؛ ألنَّ محلِّ َل البيانات يف هذه املرحلة يترجم
البيانات إلى معرفة ،بوضع النتائج يف سياقها الطبيعي ،الذي يستعرض فيه
النتيج َة الرئيسة لك ِّل نوع من البيانات ،ثم يناقش النتيج َة بالنظر إلى َعالقتها
الداللية َوف ًقا ملتغ ِّي َري الزمان
بالنتائج السابقة اتفا ًقا واختال ًفا ،مع إظهار الفروق َّ
يفسر النتيجة َوف ًقا للسياق الذي وقعت فيه ،استنا ًدا إلى الثقافة
واملكان .ثم ِّ
املفسرة واألدبيات ذات ال َعالقة.
السائدة والنظريات
ِّ
بناء توصيات للمساعدة على اتخاذ القرارات.
◄ ُ
تتجلَّى صياغ ُة التوصيات يف تصنيف النتائج إلى نتائ َج إيجابية وأُخرى سلبية،
وإلى فرص أو تهديدات ،وإلى نتائ َج غير مكتملة أو غامضة ،ثم التوصية
باستثمار الفرص والعناية بالنتائج اإليجابية واتِّباع النهج املؤ ِّدي إليها.

مراحل التحليل
وأبر َز الدكتور الصبيحي املراح َل الستَّة لتحليل البيانات ،يف ضوء أهداف تطبيق عملي
التحليل والقرارات التي ينبغي اتِّخا ُذها ،وهي:

حتديد املنهج املناسب لتحليل البيانات.
◄
ُ
َّ
وتتضمن ع َّدة
اخلطة التي تقود العم َل التحليلي يف بق َّية مراحل التحليل،
وهي
َّ
مهمة ،مثل :حتديد موضوع البيانات ،والهدف الرئيس الذي نسعى
عناص َر َّ
إلى حتقيقه ،وحتديد املدخل النظري املناسب لتحقيق هذا الهدف ،وصياغة
استفسارات متف ِّرعة من الهدف ،وتقدمي تعريفات إجرائية للمتغ ِّيرات املستقاة
من األهداف واالستفسارات.
جمع البيانات وتصنيفها وتبويبها.
◄ ُ
وميكن االعتما ُد يف ذلك على املصادر الثانوية واملصادر األ َّولية يف احلصول
على املعلومات ،باستخدام أدوات جمع املعلومات ،وتُصنَّف البيانات وتُب َّوب َوف ًقا
الرتباطها باالستفسارات.
استخدام التحليل اإلحصائي املناسب.
◄
ُ
ٍ
لعدد من العمليات اإلحصائية الوصفية
البيانات يف هذه املرحلة
تخضع
ُ
والداللية املناسبة لنوعها ،وللهدف من حتليلها ،ولالستفسارات التي نحتاج إلى
َّ
اإلجابة عنها.
العالقات فيما بينها.
◄قراءةُ النتائج ،يف ضوء َدالالتها وطبيعة َ
يف هذه املرحلة يقوم محلِّ ُل البيانات بقراءة النتائج ،ووصف حجمها ودرجة

قدم الدكتور الصبيحي تطبي ًقا عمل ّيًا لتحليل البيانات،
ويف ختام جلسة العمل َّ
يقوم على حتديد القوة اإلعالمية (ملجلَّة دابق) التي يُنتجها تنظيم داعش
اإلرهابي ،باستخدام منهج التحليل الوصفي والك ِّمي.
صت قراءةُ النتائج إلى أن نطاق املتابعة
وبعد تطبيق مراحل حتليل البيانات خل َ َ
اخلاص بتنظيم داعش ،استهدف سوريا يف املرتبة
اجلغرافية للمحتوى اإلعالمي
ِّ
األولى بنسبة  ،%30.5ثم العراق يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%28.3ثم دول
وسط آسيا (أفغانستان ،وتركستان ،وكازاخستان ،وطاجيكستان ،وتركمنستان،
َ
وأوزبكستان) يف املرتبة الثالثة بنسبة  ،%21.9ثم مصر بنسبة  ،%10.2ثم دول
أوروبا وأمريكا بنسبة  ،%7.3ثم يف املرتبة قبل األخيرة ليبيا بنسبة  ،%1.6ثم
أخي ًرا اليمن بنسبة .%1

َ
استهدف أفراد
وكشفت مناقش ُة النتائج أنَّ احملتوى اإلعالمي ملجلَّة "دابق"
املجتمع يف سوريا والعراق بنسبة مئوية بلغ إجمال ُّيها  %58.8وهو ما ي َع ُّد ِّ
مؤش ًرا

طبيع ّيًا؛ فسوريا من أكبر مناطق هيمنة التنظيم بعد نشأته بالعراق ،تليها
وسط آسيا بنسبة  %21.9وهذا ما يشير إلى نشاط التنظيم يف
بالترتيب دو ُل َ
ِّ
هذه املناطق .وجاءت مص ُر الح ًقا بنسبة  %10.2وهو مؤشر منطقي؛ إذ وافقت
ات
املرحل ُة التحليلية مرحل َة العملية الشاملة (سيناء 2018م) التي قادتها الق َّو ُ
املسلَّحة املصرية يف َشمال سيناء مستهدف ًة عناصر التنظيم.
التوصيات إلى إنتاج مجلَّة إعالمية تستهدِ ُ
ف املجتمع السوري والعراقي،
ودعت
ُ
َ
وتقدِّم محت ًوى إعالم ّيًا يفنِّد أطروحات التنظيم ،ويقدِّم محت ًوى حتصين ّيًا بلغة
مِ َهنية وخطاب مقنع.
تحليل
ميكانيكي

تحليل وصفي
أنواع تحليل
البيانات

تحليل
استكشافي
تحليل
استداللي

تحليل
سببي
تحليل
تنبئي
ُّ
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التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

محاضراتنا

مستقبل التطرف واإلرهاب
وإستراتيجية المكافحة

مناذ َج عاملي ًة يف تثبيت الفكر اإلسالمي الصحيح وتطبيقه يف احلياة اليومية.

وأشار الدكتور احلارثي ابتدا ًء إلى أن األصل يف اإلنسان أن يُعم َل فكره وعقله
لتعمير األرض ،وخدمة املجتمع ،وعبادة اهلل وح َده ،مِ صدا َق قوله تعالى( :هو
األرض واستَع َم َر ُكم فيها) (هود )61 :وهذه العِ مارةُ تشمل َّ
َ
كل ما فيه
أنش َأ ُكم مِ َن
ِ
ُ
ينحرف فكر اإلنسان عن هذه األهداف
نف ٌع وفائدة للفرد واملجتمع ،لكن حني
السامية ،والفِ طرة التي فط َر اهلل الناس عليها؛ يشقى املجتمع ،ويكثُر الصراع،
َّ
اإلرهاب واخلراب والدمار .فالفك ُر املتطرف عمو ًما يسعى إلى إفساد
وينتشر
ُ

املعتقدات والسلوكيات ،التي تدفع اإلنسان إلى ارتكاب جرائ َم ُعدوانية.

واقع التطرف

ِ
ويالت العمليات اإلرهابية التي
بي الدكتور احلارثي أن بالد العالم عانت
َّ
استهدفت أروا َح األبرياء ود َّمرت املمتلكات ،وقد تد َّر َجت وسائ ُل اإلرهاب عبر

التاريخ ،من أدوات بُدائية مثل :األسلحة اخلفيفة ،واآلالت احلا َّدة ،واالغتياالت
الفردية ،إلى األسلحة املتط ِّورة ،واملواجهات العسكرية الواسعة ،والعمليات

اإلرهاب اإللكتروني الذي يعتمد على
االنتحارية .وظهر يف السنوات األخيرة
ُ
ً
فضل عن اإلرهاب البيولوجي (اجلمرة اخلبيثة)،
وسائل التقنية احلديثة،
ً
استغالل تخريب ّيًا خبي ًثا،
اجلماعات اإلرهابية
والطائرات املس َّيرة التي تستغلُّها
ُ

بحسب
مشي ًرا إلى أن العالم قد يشه ُد مزيدًا من التط ُّور يف العمليات اإلرهابية
َ

ما تتيح ُه التقنية يف املستقبل.

َ
استنهضت هم َم أبنائها ،وإمكاناتِها البشري َة
وأوضح احملاض ُر أن الدول
ِ
الهيئات واملنظمات واألحالف،
واملا ِّدية يف مواجهة هذا اخلطر؛ فأنشأت
ِ
وبحسب
املؤمترات واالتفاقيات ،وأرسلت اجلنو َد إلى أماكن الصراع.
وعقدت
َ
ً
ً
انخفاضا ملحوظا يف العمليات اإلرهابية يف
اإلحصائيات الرسمية فإن هناك
السنوات األخيرة يف معظم دول الشرق األوسط وإفريقيا؛ نتيج َة تراجع ق ُدرات

ُ
السلبية التي كانت وال تزال تهدِّد أم َن
التطرف الفكري من أخطر الظواهر َّ

التنظيمات املتطرفة يف تنفيذ العمليات ،وجناح إجراءات مكافحة اإلرهاب يف
الدولي اجلا ِّد يف التصدِّي لهذا اخلطر.
ظ ِّل التعاون َّ

املجتمعات؛ فهو خرو ٌج عن منهج الوسطية واالعتدال والقِ يَم اإليجابية ،التي
ِّ
متحضر متماسك ،ين ُعم باألمن واالستقرار ،إلى مجتمع
تُسهم يف بناء مجتمع

على سبيل املثال :شهد عام 2014م عد ًدا كبي ًرا من األعمال اإلرهابية بلغت
عمل إرهاب ّيًا ،ثم انخفضت إلى ً 18.814
ً 32.685
عمل يف عام 2017م .وعلى

الفكرية؛ لتحقيق أكبر قدر من االستقطاب والتجنيد ،الل َذين غال ًبا ما يوصالن
إلى العنف املسلَّح املـُفضي إلى إزهاق األرواح ،وتدمير املمتلكات ،ونشر اخلراب.

عمليات ما يس َّمى "اليمني املتطرف" ،فإن املتو َّقع ازديا ُدها ،مع نشاط األحزاب
ُ
والتنظيمات القومية والشعبوية املتطرفة .وتواجه أوروبا الغربي ُة والواليات
ني املتطرف،
املتحدة
ارتفاعا يف اجلرائم املتعلِّقة بالكراهية التي ين ِّفذ أغلبَها اليم ُ
ً

يسو ُده االضطراب ،وضعف التنمية والتق ُّدم .وتبدو املشكل ُة أكثر تعقيدًا إذا كان
ً
مرتبطا بتنظيمات يحاول أصحابُها نشر سمومهم بواسطة التغذية
التطرف

ُ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة
وملواجهة خطر التطرف الفكري ،أقام

اإلرهاب يوم األربعاء  23مارس 2022م ،يف مق ِّره مبدينة الرياض ،محاضر ًة

ُ
األستاذ الدكتور زايد بن عجير
قدمها
بعنوان (مستقبل التطرف واإلرهاب) َّ
احلارثي ،مم ِّث ُل اململكة العربية السعودية يف املجال الفكري لدى التحالف
اإلسالمي ،بحضور األمني العام للتحالف ومم ِّثلي الدول األعضاء.

ني املتطرف  127عملية إرهابية،
املدة ما بني عامي  2013و2017م نفَّذ اليم ُ
ففي َّ

نت َج عنها  66حالة وفاة.

ويف تقرير ملعهد االقتصاد والسالم لعام 2018م فإنَّ جرائم الكراهية وال س َّيما
يف الواليات املتحدة ارتفعت بنسبة  %17عام 2017م مقارن ًة بعام 2016م ،يف
بحسب تقرير نشرته احلكوم ُة
حني كانت النسب ُة الكبرى يف كندا؛ إذ بلغت َ %50

إعمار األرض
تناولت احملاضرةُ واق َع التطرف الفكري واإلرهاب يف السنوات املاضية،
ِ
احملاضر
وعرض
ومستقب َل التطرف الفكري واإلرهاب وإستراتيجية مكافحته،
َ
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ُ
التطرف الفكري الذي
الرغم من ذلك ال ميكن التأكي ُد بانتهائها متا ًما ،ما دام
يُغ ِّذيها حاض ًرا ومنتش ًرا؛ بل هو َّ
يتوغ ُل يف املجتمعات بسرعة كبيرة .ومن ذلك

الكندية يف ديسمبر 2018م .ويف  28يونيو 2021م أوضح األمني العام لألمم

املتحدة "أنطونيو غوتيريش" يف املؤمتر الثاني لرؤساء وكاالت مكافحة اإلرهاب:
ِ
التواصل االجتماعي
التهديدات اإلرهابي َة ال تزال مستم َّرة ،وأن وسائل
أن
ُ
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تُستخ َدم كثي ًرا يف نشر العقائد العنيفة وخطاب الكراهية ،مشي ًرا إلى أنه
منذ ظهور جائحة كورونا (كوفيد  )19ارتفعت اجلرائ ُم اإللكترونية؛ ألن هذه
ٍ
ِ
املنص ِ
إمكانات كبير ًة للدعاية والتجنيد والتمويل،
اجلماعات اإلرهابي َة
ات متنح
َّ
مما يستدعي تسخي َر التقن َّيات ِ
نفسها يف مكافحة هذا اخلطر ،يف إطار سيادة
َّ
القانون واحترام حقوق اإلنسان.

ظاهرة قديمة

َ
التطرف الفكري ظاهرةٌ قدمية وما زالت حاضرة
وأ َّكد الدكتور احلارثي أن
أصحاب كل معتقَد
بقوة ،وال س َّيما ما يتعلَّق منها باملعتقدات الدينية؛ إذ ينحاز
ُ
الفئات املخالفة على ضالل بعيد.
إلى رأيهم على أنه احلقيق ُة املطلقة ،يف حني
ُ
وهذا النو ُع من التطرف موجود بني أتباع الدِّين الواحد ،وأتباع الديانات املختلفة
ِ
ً
التعص َب وتدعو إلى التعاون
الديانات السماوي َة كلَّها ترفض هذا
أيضا .مع أن
ُّ
والتسامح ،وإلى ِعمارة األرض واحلفاظ على النفس البشرية.
السوي هو الذي يدعو للسالم والتعايش
فالدِّي ُن اإلسالمي يؤ ِّك ُد دائ ًما أن الفكر
َّ
وقدم اإلسالم مناذ َج مختلف ًة لهذا
وال َوحدة واحترام اإلنسان والرأي املخالفَّ ،
أرست صفا َء النفس،
التعايش ،وال س َّيما يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة التي َ

جماعات يف بلدان أُخرى بعيدةٍ
عمليات تقع يف بلدان وتتبنَّاها
كثيرة .فهناك
ٌ
ٌ
عن موقع احلادث.

إستراتيجية المكافحة

وإستراتيجيات
أبر َز الدكتور احلارثي أنه يف إطار مكافحة التطرف ،ظهرت ر ًؤى
ٌ
تتصل مبا يُس َّمى ''معركة األفكار''؛ لتكو َن إستراتيجي ًة استباقية وقائية يف
جوانب شتَّى يف مكافحة التطرف؛ كالعمل التوعوي،
معركة اإلرهاب ،وبرزت
ُ
والتربوي ،والشبابي ،واألسري ،واملجتمعي .ولم ي ُعد األمر مقصو ًرا على األجهزة
القانونية والعسكرية واألمنية فقط يف التعامل مع هذه اجلرائم؛ بل ُوج َدت
ُسبل لتفادي اجلرمية ،وحتصني الفرد واملجتمع ،وهي تدخ ُل يف نطاق الفكر
ال القانون ،تهت ُّم بتعزيز الوسطية واالعتدال ،وتأكيد حفظ األوطان ،وصيانة
مكتسباتها ومصاحلها ال ُعليا.
َ
َ
بعض ُسبل مواجهة التطرف الفكري على النحو اآلتي:
وعرض احملاضر
ُ
املتخصصني،
التأصيل العلمي يف البناء الفكري ،بواسطة العلماء العارفني
1.
ِّ
والهيئات واملنظمات املهت َّمة بتأصيل علوم الدِّين والقضايا الفكرية ،وتشمل
فق َه اخلالف ،والنقد البنَّاء ،وتنمية روح احلوار الفكري.

أناس ينسبون أنفسهم لإلسالم وهم
ونبذ العصبية والعنصرية .لكن جاء
ٌ
ٍ
أتباعهم ومريديهم ،مستغلِّني
ومعتقدات متطرفة ،ثم يعلِّمونها
يتبنَّون أفكا ًرا
َ
وأصحاب احلاجات؛ لغسل أدمغتهم
الضحلة،
أصحاب الفكر الضعيف ،والثقافة َّ
َ
َ
ِّ
الضال الذي
وإرغامهم على اعتناقها ،ثم لسلب إرادتهم ،وتوجيههم إلى الفكر
ينتُج عنه التطرف العنيف واإلرهاب.

2.تعزيز النماذج العاملية يف تثبيت مبادئ الفكر السويِّ وقِ َيم الوسطية ،كما
هو احلا ُل يف مركز امللك عبد اهلل العاملي للحوار ،و(وثيقة م َّكة) الصادرة
عن رابطة العالم اإلسالمي يف رمضان 1440هـ (مايو 2019م) ،على
الدولي اخلاص بقِ يَم الوسطية واالعتدال؛ لتكون الوثيق ُة
هامش املؤمتر َّ
دستو ًرا تاريخ ّيًا لتحقيق السالم وحفظ الوسطية واالعتدال يف البلدان
اإلسالمية.

وبي احملاض ُر أن الفكر املتطرف سوف يستم ُّر ،لكن بأنواع وصور مختلفة،
َّ
مستفيدًا من التقنيات احلديثة املتط ِّورة .وأن كثي ًرا من الدول ستواجه مشكالت
كثير ًة يف العِ ق َدين القادمني ،وال س َّيما يف مجاالت التح ُّكم يف الذكاء الصناعي الذي
نحو يسبق
يُ َع ُّد ثور ًة تقنية أ َّثرت وتؤ ِّثر يف مجريات احلياة واخلِ ْدمات املختلفة ،على ٍ
اخلاصة.
يف كثير من األحيان قدرةَ اإلنسان على اتخاذ قراراته وح ِّل مشكالته
َّ

غياب األمن املعريف من أكبر األخطار التي تهدِّد البشرية؛
3.األمن املعريف :إن
َ
ففي العصر احلالي الذي واجهت فيه البشري ُة أزمة كورونا ،بقيت عاجز ًة
أمام البحث عن عالج للقلق واالكتئاب وحاالت االنتحار واخلسائر املا ِّدية
واملعنوية التي أصابت ماليني البشر يف أنحاء العالم من ج َّراء ا َ
حل ْجر
غياب املعرفة احلقيقية للفكر الديني الصحيح إلى
واإلغالق .وأ َّدى
ُ
صراعات بني العقائد والفلسفات املختلفة ،مما يؤ ِّكد احلاج َة إلى األمن
املعريف املرتبط باألمن الفكري الذي هو سبي ُل ردم الفجوة الفكرية بني
السلمي ،يف
مختلِف الثقافات؛ للوصول إلى حالة َمرض َّية من التعايش ِّ
حياة آمنة كرمية.

ويف كتاب بعنوان "مستقبل اإلرهاب يف القرن احلادي والعشرين" للدكتور أحمد
ُ
املؤلف أن أنواع اإلرهاب قد تتغ َّير،
فالح العموش ،صد َر يف عام 2006م ،ذكر
إرهاب َّ
ِ
منظم
املجتمعات قد تواجه خط َر
يف حني تبقى الدواف ُع كما هي ،أي أن
ٍ
ومتجدِّد وعابر للحدود ،وقد يستخدم أسلح ًة غي َر مألوفة ،تؤ ِّدي إلى دمار واسع
وخسائ َر فادحة ،متت ُّد إلى أكث َر من دولة ،وهو ما حدثَ ح ًّقا ،واألمثلة عليه

بعض ُسبل مواجهة التطرف الفكري
َ

التأصيل العلمي
ُ
تعزيز النماذج العالمية
األمن المعرفي
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عسكريا
الحرب غير النظامية وإستراتيجية مواجهتها
ًّ
غير النظامية ،والبيئة اإلستراتيجية والعملية لها ،وخصائصها ومزاياها،
والعقيدة العسكرية للتنظيمات اإلرهابية ،وأساليب القيادة والتنظيم واالتصال
والتسلُّح لديها.
حرب ال يستخد ُم
يف تعريفه للحرب غير النظامية ذكر اللواء الشهري أنها
ٌ
الطرفان فيها اإلستراتيجيات والوسائل نفسها ،وال تخضع ملعايير توازن
التنظيمات واجلماعات املسلَّحة لفرض إرادتها،
القوى السائد؛ إذ تسعى
ُ
وإفشال الدولة ،وحتقيق أهدافها الفكرية والسياسية ،بواسطة مفاجأة اجليش
النظامي بنمط حرب لم يألفه ولم يتد َّرب عليه باحتراف ،وذلك بتطبيق وسائ َل
غير تقليدية ،مع توظيف احلرب النفسية ،والفكرية ،واإلعالمية؛ النتزاع زِ مام
املبادأة ،وحرية احلركة ،وفرض اإلرادة ،كما حدث عند دخول تنظيم داعش
اإلرهابي مدين َة املـ َ ِ
وصل ،ودخول جماعة احلوثي اإلرهابية مدين َة صنعاء.
الدولية على
أ َّما البيئ ُة اإلستراتيجية لتلك احلرب فتتجلَّى يف احلرب َّ
الت إستراتيجية
اإلرهاب ،وما ُس ِّم َي بثورات الربيع العربي ،التي نت َج عنها حت ُّو ٌ
واقع معقَّد ،وظروف ِ
خطرة يف العالم العربي واإلسالمي .وأفرزت
أ َّدت إلى ٍ
ً
دول َّ
هشة أو ُمخفقة ،مما س َّهل ظهو َر تنظيمات وجماعات مسلَّحة خارجة
عن سيطرة الدولة .واستغلَّت ق ًوى خارجية ،إقليمية و َدولية ،هذه الفوضى؛
لتحقيق مصاحلها ،بتقدمي الدعم السياسي والعسكري واملالي لهذه التنظيمات
واجلماعات املتطرفةَ ،وف َق مفهوم احلرب بالوكالة.

شهد القرنان األخيران تط ُّو ٍ
رات وأحدا ًثا سياسية واقتصادية وتقنية كبيرة،
ٍ
جهات خارجة عن الدول متارس العنف ،مثل :اجلماعات
م َّهدت لظهور
املقاتلة ،والتنظيمات اإلرهابية ،وحركات التم ُّرد واالنفصال ،وأمراء احلرب؛
َ
مبادئ احلرب غير
وباتت جمي ًعا أدوات ضغط على الدول الوطنية ،فهي تط ِّبق
وتتحدى الق َّو ِ
ات املسلَّح َة النظامية للدول ،وحتتاج إلى استجابات
النظامية،
َّ
سريعة وشاملة ،سياسية واجتماعية ،وفكرية وثقافية ،وأمنية وعسكرية؛ من
أجل االنتصار عليها ،وتقويضها.
ِّ
احلظ أن بعض املناطق اجلغرافية تو ِّفر بيئ ًة ِخصب ًة للنم ِّو السريع
ومن سوء
للتنظيمات املتطرفة ،واجلماعات املسلَّحة ،ذات األهداف السياسية القابلة
للتوظيف من اخلارج .وهذه الظاهرة حظيت باهتمام التحالف اإلسالمي
العسكري حملاربة اإلرهاب ،فأقام محاضر ًة بعنوان "احلرب غير النظامية
اللواء الركن
قدمها
وإستراتيجية مواجهتها عسكر ّيًا" يف  29من مارس 2022مَّ ،
ُ
ظافر بن محمد الشهري ،مم ِّث ُل اململكة العربية السعودية يف املجال العسكري
لدى التحالف ،بحضور معالي الفريق أول (متقاعد) /رحيل شريف ،القائد
العسكري لدى التحالف ،ومنسوبي التحالف.
التنظيمات
ُعنيت احملاضرة بتحليل طبيعة احلرب غير النظامية التي تنتهجها
ُ
واجلماعات اإلرهابية ،من أجل وضع مفهوم إستراتيجي وعسكري للتعامل مع
املختصني يف التخطيط العسكري ،ويف مجال اإلعداد
هذا التهديد ،ومساعدة
ِّ
َّ
اإلستراتيجي والعملي للق َّوات املسلحة.

تهديد الحرب غير النظامية

مي اإلستراتيجي
يف القسم األول من احملاضرة تناول اللواء الشهري التقو َ
ً
مستعرضا مفهو َم احلرب
والعملي للحرب غير النظامية ،وما مت ِّثله من تهديد،
العدد  - 38أبريل 2022م

ِ
التنظيمات واجلماعات تختلف يف أهدافها ووالءاتها ومرجعياتها
ومع أن هذه
الفكرية والعقائدية ،إال أنها تتشابه من حيث الطر ُق والوسائل القتالية ،فكلُّها
أسلوب احلرب غير النظامية.
تتبع
َ

وتن َّوعت البيئ ُة العملية للحرب غير النظامية؛ ففي مناطق العمليات اجلبلية،
أتاحت اجلبا ُل على مدار التاريخ بيئ ًة قتالية مثالية حلروب العصابات
والتنظيمات اإلرهابية ،يف حني تكون مان ًعا طبيع ّيًا للق َّوات النظامية ،حت ُّد وتَ ُعوق
من مرونتها وقدراتها القتالية.
حرب املدن والقرى حت ِّد ًيا للجيوش النظامية،
ويف املناطق املأهولة بالس َّكان تكون
ُ
ِ
العصابات والتنظيمات اإلرهابي َة تستغ ُّل هذه امليزة للسيطرة على أكبر قدر
لكن
َّ
توسع مسرح الصراع وحت ُّوله إلى حرب
ممكن من القرى واملدن ،ويف حال ُّ
استنزاف ،تصبح تلك املد ُن والقرى َميدا ًنا قتال ّيًا مناس ًبا للتنظيمات اإلرهابية.
ويف مناطق الغابات واألحراش بيئ ٌة مناسبة ً
أيضا للتنظيمات اإلرهابية؛ لزراعة
األلغام واملصائد اخلداعية ،ونصب الكمائن ومتويهها.

خصائص الحرب غير النظامية

خصائص احلرب غير النظامية باستعراض مسار تط ُّورها يف
حلَّ َل احملاض ُر
َ
ثالث مراح َل زمنية:
ُ
النشاط يف هذه احلرب على أسلوب "اضرِ ب
يف املرحلة األولى :يقتصر
واه ُرب" يف مجموعات صغيرة احلجم ،قليلة العدد وال ُع َّدة ،تُعنى مبهاجمة
دوريات اخلصم ونِقاطه املعزولة.
التنظيمات يف تنمية ق ُدراتها؛ باالستيالء على العتاد
ويف املرحلة الثانية :تبدأ
ُ
والتموين من اخلصم ،أو باالستفادة من الدعم اخلارجي ،أو التصنيع البدائي؛
للوصول إلى توازن القوى مع الق َّوات احلكومية ،ثم تبدأ بعد ذلك يف احتالل
مناط َق مالئمة ،واستخدامها قاعدةَ انطالق ملجموعاتها.
التنظيمات اإلرهابية ،ويصبح تنظي ُمها العسكري
ويف املرحلة الثالثة :تتط َّور
ُ
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¦تعزي ُز إجراءات مراقبة ضبط احلدود؛ للح ِّد من تغلغُل أفراد التنظيمات
داخل احلدود ،وحرمانهم حتدي َد مواقع الكمني والقنص والغارات.

شب َه نظامي ،وقد حتظى بقَبول شعبي؛ بسبب فرضها لواقع سياسي واقتصادي
جديد ،وقد تستق ُّل بقِ طاع جغرايف ،كما فعل حزب اهلل اإلرهابي يف جنوبي
لبنان ،وتنظيم داعش اإلرهابي يف مدينة ال َّر َّقة السورية ،ثم تسعى إلسقاط
الدولة وفرض سيطرتها اجلزئية أو الكلِّية.

¦إعدا ُد عمليات نفسية وفكرية وعسكرية تستهدِ ُ
ف التنظيمات واجلماعات
اإلرهابية؛ لعزل قادتها عن األنصار احلاليني واحملت َملني ،وقطع جميع الفرص
هجمات
أمام االرهابيني لتنفيذ أيِّ عمل دفاعي ناجح ،أو ر ٍّد انتقامي على َ
الق َّوات النظامية ،وحرمانهم من احلصول على حرية العمل واملبادرة.

العقيدة العسكرية لإلرهابيين

ً
قائل :إنها
كشف اللواءُ الشهري عن العقيدة العسكرية للتنظيمات اإلرهابية
عقيدةٌ هجينة ،جتمع بني ق ُدرات احلرب النظامية وغير النظامية ،وتعتمد
الرعب وتنصب
على االستنزاف ،يف مجموعات صغيرة وسريعة احلركة تنشر
َ
الهجمات السريعة اخلاطفة .وتولي اهتمامها املقاتلني وقواهم
احلواجز ،وتن ِّفذ
َ
ويح ُّل السالح ثان ًيا،
املعنوية ،التي يحت ُّل فيها العام ُل البشري املرتبة األولىُ ،
وتهت ُّم ً
أيضا بتنمية اجلانب العقيدي واملعنوي لدى املقاتلني .وهي عقيدة تط ِّبق
الوسائل العملية حلرب العصابات؛ مثل :الهجوم السريع ،والعمل يف مجموعات
متتابعة ،واستهداف العناصر املعزولة ،ومهاجمة النِّقاط الضعيفة ،والبقاء يف
حالة استعداد عالية؛ من أجل الفِ رار حا َل مهاجمة خصمهم .وجعل مهاجمة
مقدمة على مهاجمة القواعد الثابتة ،مع اإلكثار من
طرق املواصالت أولوي ًة َّ
عمليات الكمائن واخلداع.

خاصة يف مواجهة التنظيمات غير النظامية،
¦وض ُع عقيدة قتالية مشتركة
َّ
ترتكز إلى تف ُّوق عسكري نوعي ُمالئم ألساليب التهديد ،على مبدأ احلرب
حرب االستنزاف ،وعلى الفاعلية يف قتال املجموعات
اخلاطفة وليس
َ
املتفرقة ،واستخدام َو َحدات ب ِّرية صغيرة ومرنة وسريعة احلركة؛ كي
َ
مخابئ اإلرهابيني وألغامهم ،واتِّباع أسلوب "احلرب الهجينة" التي
تتفادى
جتمع بني ق ُدرات احلرب التقليدية واحلرب غير التقليدية.

أساليب القيادة والتنظيم واالتصال يف احلرب غير النظامية ،فتعتمد
أ َّما
ُ
تسلسل قيادي صارم ،يقوم على الوالء القيادي ،والتبعية
القيادةُ فيها على
ُ
املذهبية ،والقدرة على التأثير واإلقناع ،والقيادة غير املركزية.
وتتم َّيز البنية التنظيمية لها باستقالل مك ِّوناتها من اجلماعات القتالية ،مبا
املهمات ،ويح ِّقق خ َّف َة احلركة واملرونة والسرعة العالية يف التنفيذ.
يُالئم طبيع َة َّ
تواصل اجتماعي،
االتصاالت على أسلوب بدائي يقوم على شبكات
وتعتمد
ُ
ُ
جتسس.
خاصة محم َّية ،وشبكات
وشبكات
َّ
ُّ

المواجهات العسكرية المسلَّ حة

قدم اللواء الشهري رؤي ًة لإلعداد اإلستراتيجي
يف القسم الثاني من احملاضرة َّ
والعملي للق َّوات املسلَّحة؛ ملواجهة التنظيمات اإلرهابية ،وقال :إن هذا اإلعدا َد
يقوم على حتديد األهداف اإلستراتيجية للق َّوات املسلَّحة يف هذه احلرب،
وتأطير املبادئ اإلستراتيجية لقتال هذه التنظيمات ،ووضع عقيدة قتالية
مشتركة ،وتسليح الق َّوات وتنظيمها مبا يُالئم العمليات املوجهة إلى التنظيمات
غير النظامية؛ كاجلماعات املسلَّحة والتنظيمات اإلرهابية ،ومن ذلك إعدا ُد
القادة املقاتلني وتأهيلُهم ،وتخطيط مراحل العمليات.

القوات وتسليحها
األهداف االستراتيجية للق َّوات املسلَّحة يف احلرب غير النظامية على تنظيم
ُ
وتتلخَّ ص
َّ

التنظيمات اإلرهابية واملسلَّحة فيما يأتي:

¦حتلي ُل بيئة العمليات وضمان السيطرة والتح ُّكم فيها.
¦حتقي ُق الردع بالتأثير يف إرادة اخلصم.

ُ
ُ
وامتالك اإلمكانات والق ُدرات القتالية يف ك ِّل البيئات.
االحتفاظ بحرية املناورة،
¦

¦حتقي ُق التكامل واالندماج التا ِّم بني أفرع الق َّوات املسلَّحة ،ضمن مفهوم
العمليات املشتركة.
¦بناءُ تعاون وطني مشترك مع باقي أجهزة الدولة املعنية باألزمة.

وعرض اللواء الشهري أبر َز املبادئ اإلستراتيجية لقتال هذه التنظيمات ،وهي:
¦تو ُّف ُر معلومات استخبارية دقيقة وموثوقة ،وإرسالها بسرعة إلى القادة
امليدانيني؛ ليتم َّكنوا من بناء اخلطط ،وإعداد األوامر يف ضوئها.
¦احلس ُم السريع؛ بتصفية العد ِّو جسد ًّيا ،وال س َّيما قادتِه املؤ ِّثرين.

¦توجي ُه ض َربات ج ِّوية وأرضية انتقائية تستهدِ ُ
ف رمو َز التنظيمات وقادته،
ومراك َز ثقله ومفاصله احلاسمة.

أساليب التنظيم والتسليح املناسبة للق َّوات املسلَّحة
تناول احملاض ُر أخي ًرا
َ
موضحا أن ذلك التنظي َم يقوم
النظامية يف حربها على التنظيمات اإلرهابية،
ً
على نظام املجموعات الصغيرة نسب ّيًا ،التي ميكن أن تعتم َد على تسليح وأسلوب
قتال ُمشابه للعصابات ،وتدريب تلك املجموعات؛ لتكو َن قادر ًة على القتال يف
َ
مدة طويلة ،وتوفير فصيل من القنَّاصة يف ك ِّل َسر َّية مشاة بعدما
مواقف منعزلة َّ
احلروب مع العصابات أهمية القنَّاصة.
أظهرت
ُ

أ َّما تسلي ُح الق َّوات النظامية يف حربها على التنظيمات اإلرهابية ،فيقوم على
خاصة ،وق َّوات
تسليح خفيف يس ُهل حتريكه وإخفاؤه ،مع ق ُدرات استطالعية
َّ
ٍ
خاصة.
قتالية
َّ

وخُ تِمت احملاضرةُ ببعض ا ُ
خلالصات والتوصيات التي أ َّك َدت أهمي َة استشراف
تهديد التنظيمات اإلرهابية استباق ّيًا ،واإلعداد العسكري الشامل للق َّوات
العسكرية؛ لتكون قادر ًة على خوض عمليات قتالية غير نظامية جتاه هذه
التنظيمات ،ومن ذلك اإلعدا ُد للخطط ،وملسرح العمليات ،وللسالح ،وللمقاتل.
يتصدى للمخاطر الناجمة عن هذه التنظيمات.
موحد
َّ
وإنتاج خطاب وطني َّ

- 11 -

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

تواصل التحالف

معر ُض الدفاع العالمي بالرياض نموذج ُيحتَ ذى
اللواء المغيدي:
ِ
بدعم كبير من القيادة الرشيدة
والصناعات العسكرية تحظى
ٍ

زار وف ٌد من التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب برئاسة األمني العام املكلَّف اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،ومم ِّثلي الدول األعضاء ،يوم
ض الدفاع العاملي 2022م مبدينة الرياض ،يف نسخته األولى.
األربعاء التاسع من مارس 2022م معرِ َ
ض من أحدث التقن َّيات العسكرية احمللِّية والعاملية ،حتى صار أ ُ
منوذجا عامل ّيًا يُحتَذى به يف عالم املعارض الدفاعية ،من ِّوهً ا
قدمه املعرِ ُ
وأشاد اللواء املغيدي مبا َّ
ً
الصناعات العسكرية والدفاعية .وقد جا َل الوف ُد يف أجنحة املعرِ ضَّ ،
قِ
واطل َع على ما يحتويه من مشاركات محلِّية
طاع
دعم
يف
الرشيدة
باجلهود الكبيرة للقيادة
ِّ
وإقليمية و َدولية ،اشتملت على كثير من امل َع َّدات العسكرية املتن ِّوعة ،والتقنيات احلديثة املتم ِّيزة.

التحالف يستقبل وفد القيادات العسكرية

في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغالديش
ني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف،
استقبل األم ُ
اللواء الط َّيار الركن محمد بن سعيد املغيدي ،يف مق ِّر التحالف بالرياض ،يوم
األربعاء  30مارس 2022م ،وفدًا من منسوبي القيادات العسكرية يف جمهورية
إندونيسيا ،ومملكة ماليزيا ،وجمهورية باكستان اإلسالمية ،وجمهورية بنغالديش
الشعبية ،املشاركني يف دورة مكافحة التطرف يف معهد الشؤون الدينية للق َّوات
املسلَّحة السعودية .وتأتي هذه الزيارة يف سياق التبادل املعريف فيما يخ ُدم
محاربة التطرف العنيف واإلرهاب.
َ
التحالف يرتكز إلى قِ يَم
ني العام يف أثناء استقباله للوفد إلى أن
وتط َّرق األم ُ
الشرعية واالستقالل والتنسيق واملشاركة ،والسعي إلى جعل جميع أعمال دول
الدولية.
التحالف يف محاربة اإلرهاب متوافقة مع األنظمة واألعراف والقوانني َّ

اختتام البرنامج التدريبي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ُ
التحالف يف مق ِّره مبدينة الرياض ،يوم الثالثاء  22مارس 2022م،
اختتم
َ
ُ
َّ
التدريبي "تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها" ،الذي أقيم بالشراكة
البرنام َج
َّ
مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ويهدِ ُ
ف البرنام ُج إلى تطوير
ق ُدرات مم ِّثلي الدول األعضاء لدى التحالف ،وتعزيز مهاراتهم املعرفية واللغوية
والتواصلية.
ُ

العدد  - 38أبريل 2022م
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