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صاحب السمو الملكي األمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
وزيًرا للدفاع في المملكة العربية السعودية 

العسكري  اإلسالمي  التحالف  يف  السعودية  العربية  اململكة  ممثلو  أقام 
حملاربة اإلرهاب يوم 25 سبتمبر 2022 احتفاالً باليوم الوطني الذي يشكل 
جزًءا من تاريخ اململكة بحضور أمني عام التحالف وممثلي الدول األعضاء 

ومنسوبي التحالف... يتبع ص4.

احتفال ممثلي المملكة العربية السعودية 
باليوم الوطني

صدر أمر خادم احلرمني الشريفني القائد األعلى لكافة القوات العسكرية يوم الثالثاء املوافق 27 من سبتمبر 2022م، بتعيني صاحب السمو امللكي األمير 
خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيًرا للدفاع، ويتقدم التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بأسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب السمو 

امللكي األمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الثقة امللكية، سائلني املولى عز وجل لسموه العون والتوفيق.

أقام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم اخلميس األول من 
التحالف،  2022 مراسم انضمام جمهورية كينيا كدولة عضو يف  سبتمبر 
حيث أصبح عدد الدول املنضّمة إلى التحالف منذ إنشائه حتى تاريخه اثنان 

وأربعون دولة.  
التحالف  مقر  كينيا يف  جمهورية  َعلَم  برفع  اإلعالن  هذا  تدشني  مت  وقد 
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بجوار أعالم دول التحالف األعضاء 

البالغة واحًدا وأربعني َعلَماً.... يتبع ص2.

التحالف ُيعلن انضمام جمهورية كينيا 
ويستقبل ممثلها

العدد الثالث واألربعون - سبتمبر 2022

 نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي
العسكري لمحاربة اإلرهاب
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كدولة عضو

فعاليات التحالف

أعلن التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يوم 
جمهورية  انضمام   2022 سبتمبر  مــن  األول  اخلميس 
كينيا كدولة عضو يف التحالف، حيث أصبح عدد الدول 
اثنان  تاريخه  إنشائه حتى  منذ  التحالف  إلى  املنضّمة 

وأربعون دولة.  
وقد مت تدشني هذا اإلعالن برفع علم جمهورية كينيا 
يف مقر التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
واحــداً  البالغة  األعــضــاء  التحالف  دول  أعــالم  بجوار 
وأربعني علًما، وكان ذلك بحضور سعادة سفير جمهورية 
كينيا لدى اململكة العربية السعودية السيد بيتر نيكوالس 
محمد  البحري  الركن  العقيد  كينيا  جمهورية  وممثل 

عدن، ووفًدا من سفارة جمهورية كينيا.
وأعلن األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة 
املغيدي  بن سعيد  الركن محمد  الطيار  اللواء  اإلرهــاب 
كينيا  جمهورية  انضمام  أن  املناسبة،  بهذه  كلمته  خالل 
إلى التحالف، يُعّد خطوه إيجابية وُمباركة من ِقبل القيادة 
الكينية واستشعاراً منها بوجوب املشاركة الدولية يف كل 
ما من شأنه محاربة اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف.
وأكد اللواء املغيدي، أن اجلمهورية الكينية مبا تتمتع به 
مهم  جغرايف  وموقع  مختلفة  وثقافية  دينية  أطياف  من 
شرقي القارة األفريقية، سيكون له األثر اإليجابي الكبير 
بتواجدها كعضو بالتحالف، حيث تُعّد عضو فّعال يف كثير 
من املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية مبحاربة اإلرهاب.
وقد وجه سعادة األمني العام بالغ الثناء لوزارة اخلارجية 
رأسهم  وعلى  املقر،  ــة  دول السعودية  العربية  باململكة 
صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير 
اخلارجية، وسعادة وكيل وزارة اخلارجية للشؤون الدولية 
املتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والشكر 
لدى  الشريفني  احلرمني  خادم  سفير  لسعادة  موصوالً 
جمهورية كينيا، الذين قاموا بأدوارهم خير قيام، تنسيًقا، 

ومتابعة، ومكاتبة، حيث تكللت جهودهم بهذا النجاح.
التحالف  انــطــالقــة  أن  كلمته  يف  ــعــام  ال ــني  األمـ وبـــني 
أعماله  وتواصل  اإلرهــاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي 
املتسارعة، ما كانت لتتم لوال توفيق اهلل أوالً، ثم الدعم 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سيدي  سمو  من  الالمحدود 
الذي  التحالف  دول  دفاع  وزراء  ورئيس مجلس  الــوزراء 
تفضل  آخرها  ولعل  واملساندة،  الدعم  أنواع  م جميع  قدَّ
سموه الكرمي بالترحيب واملوافقة على انضمام جمهورية 
كينيا لنشهد يف هذا اليوم ويف هذه اللحظات مراسم رفع 
العلم للدولة العضو رقم 42. ورفع األمني العام باسمه 
خالص  الكرمي  سموه  ملقام  التحالف  منسوبي  وباسم 
الشكر وعظيم الثناء على هذا الدعم، وسرعة االستجابة 

لكافة متطلبات التحالف.
ويف اخلـــتـــام قــــّدم األمــــني الـــعـــام لــلــتــحــالــف خــالــص 
حكومة  الصديقة  كينيا  جلمهورية  والتبريكات  التهاني 
السيد  الكيني  الرئيس  فخامة  بالشكر  وخص  وشعًبا، 
أوهوروكينياتا، ومعالي وزير الدفاع السيد بوجني ومالو، 
العقيد  زميلنا  وتسمية  االنضمام  بسرعة  وجهوا  الذين 
التحالف  يف  لبالده  ممثاًل  عدن  محمد  الركن  البحري 

راجًيا له دوام التوفيق.
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كما ألقى سعادة السفير بيتر نيكوالس، سفير جمهورية كينيا لدى اململكة، كلمًة بهذه املناسبة عّبر فيها عن مدى اعتزازه بتواجده مع الوفد املرافق له يف التحالف، 
كما رفع أسمى آيات الشكر والعرفان، أصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة جمهورية كينيا ومنسوبي السفارة الكينية بالرياض، ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على املوافقة احلكيمة والكرمية بانضمام جمهورية كينيا للتحالف 

اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب. 
وأوضح سعادته أهمية انضمام بالده للتحالف ودور ذلك يف إضعاف ودحر قدرات التنظيمات واجلماعات اإلرهابية يف املجاالت األربعة الرئيسة التي حددها 

حتالفنا املبارك.
ثم اختتم كلمته بالشكر اجلزيل للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب على هذا االستقبال احلافل ملمثل جمهورية كينيا بالتحالف العقيد البحري محمد 
عدن، واعتزازه وسعادته، بحفاوة االستقبال الذي يدل يف الوقت نفسه على عمق العالقات الثنائية التي تربط بني اململكة العربية السعودية وجمهورية كينيا، والتي 

تتطلع جمهورية كينيا إلى توطيدها وتوسيع نطاقها يف املستقبل. 
كما بارك جهود سعادة األمني العام، متمنًيا للمملكة العربية السعودية أن يحفظها اهلل والدول األعضاء يف التحالف وجمهورية كينيا من كل مكروه. 

3 التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
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 ممثلو المملكة العربية السعودية يحتفلون باليوم الوطني 
لبالدهم

أقام ممثلو اململكة العربية السعودية يف التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة 
اإلرهاب يوم األحد 25 سبتمبر 2022م احتفاالً باليوم الوطني وبهذه املناسبة 
الوفد  ورئيس  العسكري  املجال  يف  السعودية  العربية  اململكة  ممثل  ألقى 
التي عبر فيها  الركن ظافر بن محمد الشهري كلمته  اللواء  السعودي سعادة 
عن فخره واعتزازه بتاريخ اململكة العربية السعودية الذي سلم من وطأة أقدام 
القادة  بفضل  ثم  وجل  عز  اهلل  من  بفضل  املستعمر  راية  تدنيس  ومن  الغزاة 
العظماء والرجال األوفياء حتى أصبحت كياناً مكتمل األركان )أرضاً، وقيادة، 
وشعباً، وبيعة( كما عبر عن اعتزازه بتقدم اململكة يف مسيرة النهضة والتطوير 
إلى سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك  املتتابعني وصوالً  على يد حكامها 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي نص بقوله على هدفه األول بأن تكون 
اململكة منوذًجا ناجًحا ورائًدا يف العالم على كافة األصعدة. ومن منطلق النهضة 
والتطوير أشار ممثل اململكة إلى رؤية 2030 والتي ميسك بدفة قيادتها رجل 
األمني  العهد  ولي  وهو  اجلبال  رسوخ  راسخة  وهمته  السماء  بعنان  طموحه 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه 

اهلل- وسدد خطاه.  
وقد أبرز ممثل اململكة يف كلمته األدوار احملورية التي تؤديها اململكة العربية 
السعودية على كافة املستويات اإلنسانية، واإلسالمية، والعربية، واخلليجية، 
ويف كافة األصعدة السياسية والدينية واالجتماعية واالقتصادية، وأشاد بالدور 
احملوري والرئيسي الذي تؤديه بالده يف محاربة اإلرهاب والتطرف من خالل 
حملاربة  العسكري  اإلســالمــي  التحالف  تأسيس 

اإلرهاب.
واختتم ممثل اململكة سعادة 
بن  الركن ظافر  اللواء 

محمد الشهري كلمته سائاًل املولى عز وجل بإدامة األمن واالستقرار والتقدم 
واالزدهار لوطنه اململكة العربية السعودية وجلميع الدول األعضاء يف التحالف 
التقدم  من  مزيًدا  اإلرهــاب  حملادبة  العسكري  اإلسالمي  للتحالف  متمنًيا 

والنجاح. 

 لمحات من تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية: 
لقد كان امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يعيش بقصر املصمك يف 
جند ولم تكن املنطقة تنعم باألمان نتيجة نشوب احلروب بني القبائل املختلفة 
1891م   عام  الرياض  على  الرشيد  عبداهلل  بن  محمد  باستيالء  انتهت  والتي 
فما كان من والده إال أن قرر االنتقال للعيش يف دولة الكويت وانتقلت أسرة 
امللك عبدالعزيز إلى الكويت وهو حزين جًدا على ترك وطنه ولكنه بادر لتعلم 
الفروسية وحمل السالح ولم يكن ذلك االجتهاد إال بدافع ُطموحاً يراوده وهو 
التمكن من توحيد وطنه والقضاء على ما فيه من حروٍب قبلية قضت على 
أدنى أمل لإلحساس باألمن واالستقرار. وعندما وصل امللك عبدالعزيز بداية 
العقد الثاني من عمره بدأ يلح على والده أن يأذن له يف اخلروج السترداد جند 
ولم يوافق والده إال بعد أن تأكد بأن امللك عبدالعزيز له عزمية نحو حتقيق 
حلمه لن تنثني فسمح له بالعودة إلى جند فأنطلق امللك عبدالعزيز إلى جند 
برفقة رجاالً آمنوا مبا يطمح له امللك عبدالعزيز وكانوا كفْوا لألمانة وما أن 
وطئت قدماه املصمك حتى نشبت معركة أنتصر فيها امللك عبدالعزيز على كل 
من احتل منطقته وارتفع الصوت باإلقرار أن احلكم هلل ثم للملك عبد العزيز 
وكان ذلك النصر دافًعا إلصرار امللك عبدالعزيز على مواصلة نضاله وخوض 
توحيد  بهدف  أكثر من جبهة  على  أكثر من عشرون عاماً  املعارك واحلروب 
إلى غربها،  إلى جنوبها ومن شرقها  اململكة  والقرى من شمال  املناطق  كافة 
من  بدالً  االسم  بهذا  السعودية  العربية  اململكة  بتسمية  متوًجا  حتقق  الذي 
اسمها السابق مملكة احلجاز وجند وتأكيًدا على توحيد مملكة احلجاز وجند 
وملحقاتهما بعد أن كانتا وحدتني منفصلتني ومنذ ذلك احلني واململكة حتتفل 
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يف هذا التاريخ من كل عام جتديًدا لروح االنتماء لهذا الوطن الغالي وتقديًرا 
للجهود والتضحيات التي بذلها امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل آل سعود - رحمه اهلل- يف سبيل توحيد اململكة العربية السعودية بعد 
واالستقرار  األمن  دعائم  وإرساء  والتوحيد  بالنصر  تَوَّجه  أعواًما  دام  نضال 
االجتماعية  القوية  بروابطه  متماسك  مجتمع  لبناء  األساس  به حجر  ووضع 
واألخالقية حتت راية واحدة وكلمة واحدة تستقي تعاليمها من شرع اهلل تعالى 
والدين اإلسالمي احلنيف، واجلدير بالذكر أن اململكة العربية السعودية منذ 
ذلك احلني وهي يف نهضة وتطوير مستمر على يد امللوك املتتابعني حتى آلت 
املسؤولية إلى مقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود -حفظه اهلل- الذي أكد على استمرارية سير اململكة العربية السعودية 
املؤسس  امللك  يد  على  تأسيسها  منذ  عليه  ســارت  الــذي  القومي  النهج  على 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه اهلل- وعلى أيدي أبنائه 
من بعده كما أكد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-حفظه اهلل-  على التمسك بالقيم العظيمة التي حتقق الوحدة والتضامن ملا 

لهما من دور عظيم يف استتباب األمن وزيادة األمان.

 معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية:

- الموقع والحدود:
تقع اململكة العربية السعودية يف اجلنوب الغربي من قارة آسيا، وتتألف من 
الشرق  نحو  تليها  تهامة(  )سهول  األحمر  البحر  ساحل  على  ضيقة  سهول 
سالسل جبلية متتد على طول البالد )جبال احلجاز وعسير( ويتعدى أقصى 
ارتفاعها 2000م، ثم صحاٍر وهضاب صخرية يف الوسط وتُعد صحراء النفود 
يف الشمال والربع اخلالي يف اجلنوب من أكبر صحاري اململكة، أما يف الشرق 
وعلى طول ساحل اخلليج العربي فتمتد سهول ساحلية واسعة.  ويحد اململكة 
الهاشمية  األردنية  واململكة  العراق  جمهورية  الشمال  من  السعودية  العربية 
ومن الشمال الشرقي دولة الكويت، ومن الشرق حتدها كل من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، بينما حتدها من اجلنوب اليمن، 
وسلطنة عمان من اجلنوب الشرقي، ويحدها من جهة الغرب البحر األحمر.

- المساحة والسكان:
األوسط،  الشرق  دول  أكبر  املساحة  من حيث  السعودية  العربية  اململكة  تعد 
حوالي  مساحتها  تبلغ  حيث  العربية  اجلزيرة  شبه  من  األكبر  اجلزء  وتشكل 

املليونني، كما يبلغ عدد سكانها بنحو 35,938,120 مليون نسمة.

- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية: 
نظام احلكم يف اململكة العربية السعودية ملكي، ويكون احلكم يف أبناء امللك 
املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأبناء األبناء، ويبايع 

األصلح منهم للحكم على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم. 

- علم المملكة العربية السعودية:
ُعرف العلم السعودي بلونه األخضر وتتوسطه الشهادتان )ال إله إال اهلل محمد 
رسول اهلل( مكتوبة بخط الثلث العربي وسيف مسلول مواٍز لهما وتتجه قبضته 
إلى القسم األدنى من العلم وقد رسمت الشهادتني والسيف باللون األبيض، 
وتدل الشهادتان على احلكم بالشريعة اإلسالمية يف الدولة بينما يدل السيف 

على الصرامة يف تطبيق العدل. 
يتم  ال  الذي  الوحيد  العلم  أنه  السعودي  العلم  بها  امتاز  التي  املميزات  ومن 
تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية يف حاالت احلداد أو الكوارث الكبيرة التي 

تُعّبر عن موقف الدولة واملراسم الدولية.

- شعار المملكة العربية السعودية:
يحتوي شعار اململكة العربية السعودية على سيفني عربيني منحنيني ومتقاطعني 

تعلوهما نخلة ويرمز السيفان للقوة واملنعة، 
للحيوية  فــتــرمــز  الــنــخــلــة  ــا  أمـ

والنماء والرخاء.



سبتمبر   4 األحــد  يوم  اإلرهــاب  حملاربة  العسكري  اإلسالمي  التحالف  أقام 
2022م، يف مقره، محاضرًة بعنوان )معايير التعامل( ألقاها معالي املستشار 
بالديوان امللكي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء الشيخ 
اإلسالمي  للتحالف  العام  األمــني  بحضور  الشثري  ناصر  بن  سعد  الدكتور 
العسكري حملاربة اإلرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد املغيدي وممثلي 

الدول األعضاء ومنسوبي التحالف.
واستهل معاليه محاضرته بذكر املعايير الست للتعامل حيث أكد أن املعيار األول 
هو التأكد من تاريخ املنظمة والقائمني عليها والنظر إلى نشاطها هل قدمت 

خير أم شر وهذا كله كفيل أن يعطي صورة واضحة للناس عنها.
هذه  عليها  تسند  التي  احلقيقية  املبادئ  عن  يبحث  فهو  الــثــانــي  املــعــيــار  أمــا 

املنظمات حيث أن لهذه املبادئ الدور الرئيس يف أن يتشكك الناس من هذه 
املنظمة، لذا فإن أي منظمة كانت يجب أن تعلن عن قواعدها األساسية التي 

تنطلق منها وال بد أن تكون هذه القواعد موثقة وليست مبنية على إشاعات.
التي يقوم عليها املنتمون  أما املعيار الثالث ما يتعلق باملمارسات والسلوكيات 

لهذه املنظمات من خالل مالحظة سلوكيات أفراد املنظمة.
وحدد املعيار الرابع والذي يتمثل يف إفادات األشخاص الذين تركوا أو انشقوا 

عن هذه املنظمة.
واملعيار اخلامس شهادات أهل االختصاص واخلبرة فإذا حاولت املنظمة إيهام 

الناس أنها قائمة على دين أي )مبدأ( فإن أهل االختصاص قادرين على أن 
يكشفوا أمر هذه املنظمة.

وأخيًرا املعيار السادس حتديد األثار املترتبة على هذه املنظمات وهي أمر مغاير 

للممارسات والسلوكيات للمجتمع.
وفد أشار معالي املستشار إلى مدى أهمية هذه األمور الست ووجوب جعلها 
مبادئها  وراء  واالجنــراف  معها  التعاطف  قبل  منظمة  أي  على  للحكم  معايير 

وتطبيق سلوكياتها، ونوه على أنه ينبغي تدريس هذه املعايير ووضعها يف املناهج 
الدراسية، وبالنسبة لألفراد يرى معالي املستشار أننا نحتاج إلى إعداد دراسات 
اإلرهابية  للمنظمات  املنتمني  األشخاص  سلوكيات  تدرس  واجتماعية  نفسية 
سواًء على مستوى الفرد أو على املستوى التنظيمي ككل، ومن ثم معاجلة هذه 

األسباب.
وتطرق معالي املستشار لنماذج الشخصيات التي تستغلها اجلماعات اإلرهابية 
وتعمل على جتنيدها ومنها الشخصية االنطوائية أو االنزوائية حيث أن أكثر 
األشخاص الذين ينتمون للمنظمات اإلرهابية لديهم هذه الصفة، ومنها أيًضا 
وبنيَّ  اإلرهابية،  النزعة  تولد  الناس  بني  فالنزاعات  النزاع  كثيرة  الشخصية 
أن  ديننا اإلسالمي جند  وتعاليم  الشريعة اإلسالمية  إلى  بالرجوع  أنه  معاليه 
الدين اإلسالمي وضع قواعد للتعامل فهناك قواعد عامة، وقواعد ملن أحسن، 
النفوس  القواعد ملعاجلة  وقواعد ملن أساء، ومن هنا يتوجب علينا نشر هذه 
وإبعادها عن النزعة اإلرهابية. وإن من األخالق التي يدعو إليها ديننا اإلسالمي 
حسن اخللق، والعدل، والتسامح، العفو عند املقدرة، وغيرها من الصفات التي 
النزعة اإلرهابية قال تعالى يف  جاءت يف الشريعة اإلسالمية والتي حتد من 
إلــى مغفرة من ربكم وجنة  136(:" وســارعــوا   - 133( سورة آل عمران اآليات 
عرضها السماوات واألرض، أعدت للمتقني الذين ينفقون يف السراء والضراء، 

والكاظمني الغيظ، والعافني عن الناس، واهلل يحب احملسنني، والذين إذا فعلوا 

فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم "ومن يغفر الذنوب إال 

اهلل، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، 

وجنات جتري من حتتها األنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملني "

ومن ثم ذكر معالي املستشار مجموعة من قصص السيرة النبوية والتي تصور 
مدى تسامح النبي صلى اهلل عليه وسلم وعفوه مما يدل على نهج اإلسالم يف 
التسامح ونبذه لإلرهاب كقصة تآمر أهل مكة لقتل رسول اهلل يف يوم الهجرة 

معايير التعامل
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حيث اجتمعوا وجمعوا 100 شاب لقتل الرسول ليضيع دمه بني القبائل ووضعوا 

100 من األبل كمكافأة، ويف نفس الليلة جاء األذن للرسول بالهجرة من مكة إلى 

املدينة، وبعد 8 سنوات عاد الرسول الكرمي إلى مكة فاحًتا لها وعفا عن أهل 

مكة وقال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء.

وقصة ثمامة ابن أثاب فكان ثمامة من أسياد اليمامة وألقى القبض على عدد 

من الصحابة وقتلهم جميًعا، وبعد مدة كان يف رحلة إلى مكة ومتكن الصحابة 

من إلقاء القبض عليه وأخذوه إلى الرسول صلّى اهلل عليه وسلم وأمر الرسول 

بربطه باملسجد، ومر عليه وقال له يا ثمامة ما تظن أنا فاعل بك، فاجاب ثمامة 

أن تقتلني تقتل ذا ذنب، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وتركه الرسول ملدة 3 أيام 

كل يوم مير عليه ويسأله نفس السؤال ويجيب ثمامة بنفس اإلجابة، ويف اليوم 

الثالث أطلقه رسول اهلل، وما كان من ثمامة إال أن دخل يف اإلسالم.

وقصة رجل اسمه عمير حيث ذهب ابن عمير مع أهل مكة إلى غزوة بدر وأُسر 

األسرى  بإطالق  مبادرة  وأعلن رسول اهلل عن  70 شخص،  مع  أهل مكة  من 

مقابل فدية وكان عمير فقير ال ميلك املال لدفع الفدية، ويف يوم كان يستظل 

حتت الكعبة مهموم كيف يفك أسر أبنه، وإذ أحد قادة مكة رجل أسمه صفوان 

أبن أميه يأتي إليه ويقول له ما بك يا عمير، فأجاب لوال صبية يتغاوون حتت 

يدي ودين برقبتي لقتلت محمد.

فقال صفوان أنا أسدد دينك وأنفق على أبنائك، فقال عمير إًذا أكتم علي وجهز 

عمير سيف مسموم وذهب إلى املدينة وقام صفوان بسداد دين عمير وكفالة 

أبناءه وكان ينتظر خبر عمير وكان صفوان يقول ألهل مكة أبشروا باخلبر الذي 

ينسيكم يوم بدر وقتالها بَخبَر قتل الرسول.

ودخل عمير مسجد النبي باملدينة وكان عمر بن اخلطاب بحلقة مع الصحابة 

ابن  له هذا عمير  إلى رسول اهلل وقال  إلى عمير وخشي منه، فذهب  ونظر 

وسلم  عليه  اهلل  النبي صلّى  إلى  يدخل  بعمير  فإذا  الشر،  إال  أراد  وما  وهب 

فأمسكه عمر بن اخلطاب بتالليبه وقال: ما أردت يا عدو اهلل وقال الرسول: 

دعه يا عمر فقال عمر: يا رسول اهلل واهلل ما أراد إال الشر فقال الرسول: دعه 

يا عمر، وقال الرسول: ما لديك يا عمير؟ فأجاب أتيت لفك أسر أبني، فقال 

الرسول  بدر، قال  يوم  السيوف  نفعتنا  السيف، فأجاب وهل  الرسول ما هذا 

صبية  لوال  لصفوان  وقلت  الكعبة  ظل  حتت  تكن  ألم  وسلم  عليه  اهلل  صلّى 

يتضاغون حتت يدي ودين برقبتي لقتلت محمد، وقال لك صفوان أنا أسدد 

دينك وأعيل أبنائك وقلت له أكتم عني.

وما كان من عمير إال أن أسلم وقال أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمد 

رسول اهلل، وأطلق الرسول الكرمي ابن عمير، فما أن عرف صفوان بإسالم عمير 

إال أن أخرج أبناءه من بيته، فهذه القصص تؤكد بأن اإلسالم ينبذ اإلرهاب.

التحالف  قبل  من  املبذولة  اجلهود   على  معاليه  أثنى  احملاضرة   نهاية  ويف 

إلى  وتصبو  نبيله  املهمة  هــذه  وأن  ــاب  اإلرهـ حملــاربــة  العسكري  اإلســالمــي 

قواعد  أن  على  معاليه  أكد  كما  اإلرهــاب،  اإلنسانية جمعاء من خطر  حماية 

الشريعة اإلسالمية يف التعامل حتمي األفراد واملجتمعات من خطر اإلرهاب، 

وبنّي معاليه أهمية استحضار النية واستشعار القيم اجلليلة التي يقوم عليها 

التحالف حملاربة اإلرهاب ومنها مواجهة اخلطاب املتطرف والدعاية املتشددة 

وحماية صورة اإلسالم من خالل اإلسهام فكرًيا باخلطاب الديني وتعزيز صورة 

اإلسالم املعتدل وتعزيز جهود التطوير املعريف  ومامن شأنه حفظ  األمن ونشر 

السالم يف العالم .  
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بالريـــاض،  فــي مقره  اإلرهاب  العسكـــري حملاربــة  التحالف اإلسالمي  أقام 
األربعاء 28 أغسطس 2022م، محاضرة علمية بعنوان: )دليل حتديد مخاطر 
واملخاطر  واالمــتــثــال  احلوكمة  جهود  بتضافر  منها  واحلــد  السيبراني  األمــن 
التنفيذي  الرئيس  الدماس؛  بن محمد  أحمد  الدكتور/  مها سعادة  قدَّ  ،)GRC

الدكتور خالل  الصحي. وتطرق سعادة  الضمان  السيبراني يف مجلس  لألمن 
احملاضرة للجوانب املعنية مبخاطر األمن السيبراني ودور احلوكمة واالمتثال 
وإدارة املخاطر يف احلد من مخاطره، وأشار إلى أن تكاتف املنظومة التكاملية 
لألمن السيبراني يحقق الهدف املنشود لها من خالل احملافظة على القواعد 
البياناتية والرقمية للمنظمة ومتنع عنها الهجمات السيبرانية، التي أصبحت 
واجتاه  التقنية  عالم  يف  السريع  التطور  ظل  يف  العالم  يهدد  جديًدا  خطًرا 
الدكتور  ف  عــرَّ كما  خدماتها  كاّفة  يف  الرقمنة  نحو  واملؤسسات  احلكومات 
املستخدمني  تواجه  التي  واملخاطر  التهديدات  بكونها  السيبرانية  الهجمات 
مهما كان نوعهم سواء أفراد أو منظمات، وقد يكون التهديد من قبل أشخاص 
والتدمير  األذى  إلحلاق  أساسي  بشكل  وتهدف  مؤسسات،  أو  مجموعات  أو 
والتخريب على الهدف الذي مت استهدافه، حيث تختلف األهداف فقد تكون 

أعمال تخريبية أو سرقة أو ابتزاز أو غيره.
كما بني سعادة الدكتور أن األمن السيبراني أصبح موضوع الساعة يف األلفية 
أصبحـت  التطبيقـات  وكـون  العالـم  فـي  الرقـمـي  للتحـول  نظـًرا  اجلديـدة؛ 
تُقدم خدماتها يف جميع تفاصيل احلياة اليومية، ولذلك يسعى املختصون يف 
مجال األمن السيبراني إلى إرساء موقف أقوى من حيث القدرة على الصمود 
هنا:  بالصمود  ويقصد  السيبراني.  الدفاعي  املوقف  من  بــدالً  السيبراني، 
استكشاف تقنيات مبتكرة وإستراتيجيات متكاملة للمساعدة يف توقع احلوادث 
الســيبرانيــة والتـكيُّـف مــع سـرعــة احلـوادث السـيبــرانيــة، فضـاًل عــن ســـد 
الراهن  الوقت  السيبرانية يف  املخاطر  تعتبر  احملتملة، حيث  األمنية  الثغرات 
كواحدة من أهم خمسة مخاطر، وذلك حسبما ورد يف تقرير املخاطر العاملية 

2022م الصادر من املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2022م.
وأشار احملاضر ألهمية  وضع نهج للحوكمة السيبرانية وإدارة املخاطر واالمتثال 
)GRC( كونها أمًرا ال غنى عنه يف ترسيخ املرونة السيبرانية الالزمة. ويقصد 

بذلك التشريعات والقوانني التي حتتم على املنشأة وضعها والتقيد بها للوصول 
إلى حماية البيانات والوصول املعلوماتي للمنشأة، ملا تقدمه من خدمات.

ومن األمثلة التي ضربها احملاضر على أهمية وضع حوكمة سيبرانية حتمي 
أصول الشركة أو املنشأة من عمليات االختراق؛ شركة أمازون الشركة العاملية 
لو تعرضت  الساعة، فماذا سيحصل  التجارة اإللكترونية تعمل على مدار  يف 
تقنياتها لعمليات اختراق ملدة دقائق أو ساعات معدودة! بالتأكيد ستتكبد ذلك 

بخسائر ليست بالهينة على مستوى الشركة.
وأكد سعادة الدكتور الدماس أن املوظف اليوم يف املنشأة يعتبر احللقة األضعف 
أو  الروابط  طريق  عن  الغالب  يف  استهدافه  يتم  حيث  االخــتــراق،  عملية  يف 
املواقع املشبوهة، وكذلك من خالل تثبيته للتطبيقات الغير معتمدة، وهنا يأتي 
الدراسات  وبحسب  املنشأة.  يف  العاملني  األفراد  لكافة  الشاملة  التوعية  دور 
املنظمات  مستوى  على  واستهداًفا  عرضة  األكثر  هم  التنفيذيني  املــدراء  فإن 
واملنشآت؛ ويرجع ذلك إلى كون أغلب املدراء التنفيذيني ال يتقيدون بالسياسات 

والتشريعات التي وضعها مختصي األمن السيبراني يف املنشأة.
حيث  املستأجرة!  اخلدمات  بعض  يف  احلاصل  الغش  إلى  احملاضر  وتطرق 
أضحى بعض املبرمجني اليوم يروجون ويبيعون برامج مستأجرة، وهي برامج 
تكون عبارة عن خدمات إلكترونية تُقدم للعميل، تهدف إلى اخلداع أو التخريب، 
باإلضافة إلى التعطيل، وذلك مبقابل مادي زهيد مقارنة بحجم الضرر الناجم 
عن اخلدمة املقدمة، وتكمن خطورتها يف عدم وجود نهج احلوكمة السيبرانية 

التي حتمي أصول املنشأة املستهدفة، فعلى سبيل املثال: 

0 - 250 دوالربرمجيات الفدية

100 دوالرهاكر مستأجر

5 - 20 دوالرتعطيل اخلدمة لفترة قصيرة 

10 - 1,000 دوالرتعطيل اخلدمة لفترة طويلة 

فعاليات التحالف

دليل تحديد مخاطر 
األمن السيبراني 

والحد منها بتضافر 
جهود الحوكمة 

واالمتثال والمخاطر 
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 تنبؤات بالمخاطر المستقبلية!
العالم  يف عام 2007م تنبأ مؤسس شركة أبل ستيف جوبز مبا سيحصل يف 
خالل األعوام القريبة القادمة، وذلك يف مقولته املشهورة )حياتك.. يف جهازك(، 
وبالفعل أصبح اجلهاز الذكي اليوم يوفر لك كافة اخلدمات والبرامج املساعدة 
يف تسهيل العملية احلياتية من وسائل التواصل االجتماعي والتجارة اإللكترونية 

وصوالً إلى التطبيقات املقدمة للخدمات. 
وتطرق سعادة الدكتور ألبرز الثغرات األمنية التي من املمكن أن تكون عرضة 

للهجمات السيبرانية كما هو موضح أدناه:

حالة اخلطر أعلى خمس مخاطر مستوى اخلطر

عالي 

 EOL معدات عالي جًدا

سرقة احلقوق الفكرية  عالي جًدا 

احتيال مالي عالي جًدا

نقص املهارات عالي

امتثال  عالي

املخاطر  احلوكمة  خبير  الــدمــاس  أحمد  الدكتور  ســعــادة  ف  عــرَّ ذلــك  وبعد 
السيبرانية قائاًل: هي أي مخاطر نابعة من أنظمة أو عناصر نظام تشكل جزًءا 
من الفضاء السيبراني أو لها وجود فيه مما يؤدي إلى وقوع خسائر مالية أو 
تشغيلية أو فقدان بيانات أو تأثير سلبي على السمعة. وفيما يتعلق باملخاطر 

عدم  أو  أمني  اختراق  عن  ينشأ  قد  تهديد  أي  بأنها  تعريفها  فيمكن  التقنية 
امتثال أو انعدام توفر البيانات أو ضعف أداء موارد تقنية املعلومات. وتفوق هذه 
املخاطر مجرد اخلسائر املالية والبيانات لتشمل مخاطر تؤثر على اإلنتاجية 

وامللكية الفكرية.
كما بني سعادة الدكتور مدى اخلسائر الناجمة عن اجلرائم السيبرانية وذكر 
السيبرانية وتطبيقها على  إذا جرى قياس اجلرائم  قائاًل:  أبرزها  أمثلة على 
دولة ما، فإن اجلرمية السيبرانية التي كان من املتوقع أن تلحق خسائر تبلغ يف 
مجموعها 6 تريليونات دوالر أمريكي على مستوى العالم يف عام 2021م،  تبلغ 
ما يعادل ثالث أكبر اقتصاد يف العالم بعد الواليات املتحدة والصني. وتشمل 
وفقدان  األمــوال  وسرقة  البيانات  وتدمير  تلف  اإللكترونية  اجلرائم  تكاليف 
اإلنتاجية وسرقة امللكية الفكرية وسرقة البيانات الشخصية واملالية واالختالس 
واالحتيال وتعطيل األعمال، وتكلفة التحقيق اجلنائي واستعادة وحذف البيانات 

واألنظمة املقرصنة واإلضرار بالسمعة.

 أبرز الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية:
أفادت تقارير إحدى أكبر شركات التأمني يف الواليات املتحدة أنها دفعت 40 

مليون دوالر للمخترقني، ويشكل ذلك أكبر فدية على اإلطالق.
ويتعرض أيضاً قطاع الطيران لهجمات من برمجيات الفدية كل أسبوع يف مكان 

ما يف العالم.
كما تتضاعف هجمات برامج الفدية الضارة على مؤسسات الرعاية الصحية 

أربع مرات من 2017 إلى 2021 ومن املتوقع أن يستمر االرتفاع حتى 2022.
ويطرح سعادة الدكتور سؤااًل عن كيفية إنشاء إطار عمل سيبراني قوي؟ 

لتقنية  قوي  سيبراني  عمل  إطار  إنشاء  عملية  بأن  السؤال  هذا  على  ليجيب 
األمن  وتنفيذ أفضل ممارسات  اقتراح  تكمن يف  السيبراني  واألمن  املعلومات 

السيبراني، عن طريق عدة مراحل:
المرحلة األولى: 

حتديد أساس إطار العمل املوقف احلالي لألمن السيبراني للمنشأة والتوصيات 
اخلاصة باملكان الذي يجب أن تكون فيه املنشأة.

المرحلة الثانية: 
أفضل  وتقترح  التنفيذ  مرحلة  إلى  العملية  هذه  يف  املتعددة  املستويات  تُنقل 

املمارسات التي يتعني اتباعها بالنظر إلى مدى تقبل املنشأة للمخاطر. 
المرحلة الثالثة: 

تُشكل البيانات األساسية ضمن هذا اإلطار املكون الثالث واألخير إلطار عمل 
قوي لألمن السيبراني من خالل حتديد رؤية ووظيفة األمن السيبراني، وكيفية 

تنفيذ اخلطوة األولى.
التحديات  أبرز  وبني  السيبراني  األمن  أهمية  الدماس  الدكتور  ووضح سعادة 

الراهنة جتاه األمن السيبراني يف نقاط وهي:
- زيادة االعتماد على مزودي تقنية املعلومات من املتعاقدين اخلارجيني.

- غياب وجود برنامج للمخاطر السيبرانية للشركات.
- الزالت اللوائح السيبرانية معقدة وبحاجة إلى مزيد من التناغم والتجانس.

يؤثر على جناح  أمًرا  كونها  السيبرانية على  املخاطر  التعامل مع  - ال يجري 
املنشأة وسالمتها.

- صعوبة القدرة على التنبؤ باملخاطر السيبرانية يف الوقت الفعلي للمخاطر.

 خاتمة المطاف
يف ختام محاور اللقاء يوصي سعادة الدكتور أحمد بن محمد الدماس، الرئيس 
إقناع  على ضرورة  الصحي،  الضمان  مجلس  يف  السيبراني  لألمن  التنفيذي 
املسؤولني يف املناصب العليا بأهمية إدراك أن األمن السيبراني يعتبر مسألة 
املعلومات  بتقنية  تتعلق  وليس مجرد مشكلة  املنشأة  واستمرارية  بنجاح  تتعلق 
فحسب، باإلضافة إلى ضمان االمتثال باملعايير التشريعية يف جميع األوقات 

داخل املنشأة وخارجها، فضاًل عن توفير الدعم والتمويل للمبادرات األمنية.

فعاليات التحالف
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اللواء  اإلرهــاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  للتحالف  العام  األمني  استقبل 
يف  2022م  سبتمبر   27 الثالثاء  يوم  املغيدي  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيار 
السعودية  الدفاع  بوازرة  العامة  األركان  هيئة  رئاسة  من  وفًدا  التحالف،  مقر 
املشتركة  األركــان  مدير  العمري،  رافع  بن  حامد  الركن  الطيار  اللواء  برئاسة 
ل عن جهود التحالف يف محاربة  للقوات املسلحة، واستمع الوفد إلى شرح مفصَّ
اإلرهاب ودوره يف دحر الفكر املتطرف وتنسيق كافة اجلهود ملجابهة التوجهات 
اإلرهاب  متويل  ومحاربة  واإلعالمية  الفكرية  املبادرات  خالل  من  اإلرهابية 
واملجال العسكري، باإلضافة إلى جهوده يف مجال تنسيق أعمال الدول األعضاء 

يف التحالف وتكثيفها.

كما أطلع الوفد على آخر التطورات واملستجدات املتعلقة باجلماعات واألحداث 
اإلرهابية حول العالم، وآليات الرصد واملتابعة التي يقوم بها التحالف يف هذا 

الشأن.
هو  اإلرهاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  بأن  العمري  اللواء  وأشاد 
التطرف  يتخذ  من  كل  من  بــراء  اإلســالم  دين  بأن  أجمع  للعالم  قوية  رسالة 

والتعصب واإلرهاب كجرائم تُرتَكب باْسم اإلسالم.
مقدمة  يف  دائًما  السعودية  العربية  اململكة  أن  املغيدي  اللواء  أكد  جانبه  من 
الدول التي تؤمن بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه 

أو العمل عليه.

وفد من رئاسة هيئة األركان العامة بوازرة الدفاع السعودية
يزور التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

أخبار التحالف



إلى  تؤدي  الساحل  منطقة  يف  السياسي  االستقرار  وعدم  املساواة  وعدم  األمن  انعدام  يزال  ال 
تفاقم الوضع اإلنساني الكارثي أصاًل، ويف بعض املناطق فقدت الدول جميع سبل الوصول 
توسيع  إلــى  وتسعى  املنطقة  يف  وجــودهــا  تعزز  اإلرهابية  فاجلماعات  السكان.  إلــى 
اآلالف  ويصيب  يقتل  العشوائي  العنف  يزال  وال  غينيا،  خليج  دول  ليشمل  وجودها 
من املدنيني األبرياء. مما يجبر ماليني آخرين على الفرار من ديارهم، ووفًقا لألمم 
املتحدة أصبحت األزمة األمنية يف منطقة الساحل تشكل تهديًدا عاملًيا. وإذا تركت آثار 
اإلرهاب والتطرف العنيف واجلرمية املنظمة دون رادع؛ فإنها ستشعر بها إلى ما هو أبعد 

من املنطقة والقارة اإلفريقية، فهناك حاجة إلى مبادرة دولية عاجلة ومنسقة.

)بــوركــيــنــافــاســو( انــقــالب جــديــد والــعــســكــريــون يــعــلــقــون الــدســتــور  ويــغــلــقــون احلـــدود 
"الــتــدهــور  بـــ  تــديــن االنــقــالب على االنــقــالب، وبـــرر العسكريون خطوتهم  و"إيـــكـــواس" 

املستمر للوضع األمني" يف البالد.
)مالي( األمم املتحدة تدعو إلى "اإلفراج العاجل" عن اجلنود اإليفواريني احملتجزين 

يف مالي.

)النيجر( الواليات املتحدة تعرض على جيش النيجر معدات ملكافحة اإلرهاب.
ــر اخلــارجــيــة التشادي  ــوار الــوطــنــي يف تــشــاد، ووزيـ )تــشــاد( مصير مجهول يــواجــه احلـ

يستقيل بسبب خالفات مع احلكومة العسكرية احلاكمة.
)موريتانيا( تدخل موريتانيا مرحلة التحضير لالنتخابات البرملانية واحمللية.

مؤشرات اإلرهاب
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اإلرهاب في دول 
)G5( الساحل
خالل شهر 

سبتمبر 2022م

أبرز التطورات السياسية واألمنية
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هنأ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب كاًل من جمهورية مالي وجمهورية غينيا بيساو باليوم الوطني، ويرجو لهم ولشعوبهم املزيد من 
األمن واالزدهار، يذكر بأن جمهورية مالي احتفلت باليوم الوطني بتاريخ 2022/9/22 واحتفلت جمهورية غينيا بيومها الوطني بتاريخ 2022/9/24.

التحالف يهنئ
جمهورية مالي وجمهورية غينيا بيساو باليوم الوطني 

أخبار  التحالف

يشهد العالم يف 21 سبتمبر من كل عام احتفااًل باليوم الدولي للسالم. وقد 
مخصًصا  يوًما  باعتباره  اليوم  هذا  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أعلنت 
لتعزيز ُمثُل السالم، عبر االلتزام ملدة 24 ساعة بالالعنف ووقف إطالق النار.

الدولي  اليوم  غوتيريش يف  أنطونيو  املتحدة،  العام لألمم  األمني  قال  وكما 
للسالم:

االجتماعية  والهياكل  املؤسسات  يف  سمومها  تبث  فتئت  ما  العنصرية  "إن 
يف  حاسًما  عاماًل  تشكل  تزال  وال  مجتمع.  كل  يف  اليومية  احلياة  ومناحي 
اإلنسانية  حقوقهم  من  الناس  حترم  تزال  وال  املساواة.  عدم  استمرار 
األساسية. وهي تزعزع استقرار املجتمعات، وتقوض الدميقراطيات، وتنال 

من شرعية احلكومات.
من  الناس  فرار  إلى  تؤدي  التي  العالم  حول  النزاعات  اندالع  استمرار  مع 
اخلطر، شهدنا متييًزا على أساس العرق على احلدود. ومع استمرار فيروس 
كورونا يف مهاجمة مجتمعاتنا، رأينا كيف تضررت مجموعات عرقية معينة 
خطاب  رأينا  االقتصادات،  معاناة  ومع  غيرها.  من  بكثير  أشد  بضربات 

الكراهية والعنف املوجه ضد األقليات العرقية.
كما ميكننا  بيننا.  العنصرية  تكرس  التي  الهياكل  تفكيك  على  العمل  ميكننا 
دعم حركات املساواة وحقوق اإلنسان يف كل مكان. وميكننا اجلهر مبعاداتنا 
خلطاب الكراهية سواء يف حياتنا الواقعية أو عبر اإلنترنت. كما ميكننا تعزيز 

مناهضة العنصرية من خالل التعليم والعدالة الصحيحة.
وموضوع عام 2022م لليوم الدولي للسالم هو إنهاء العنصرية، وبناء السالم. 
ندعوكم لالنضمام إلى جهود األمم املتحدة، إذ نعمل من أجل عالم خاٍل من 
العنصرية والتمييز العنصري. عالٌم تتغلب فيه الرحمة والتعاطف على الشك 

والكراهية. عالم ميكننا حًقا أن نفخر به".

اليوم الدولي للسالم
تحت شعار

)إنهاء العنصرية، وبناء السالم(


