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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

قام معالي رئيس هيئة األركان العامة للدفاع الوطني بجمهورية اليونان، الفريق األول الركن كونستانتينوس فلوروس، والوفد املرافق له، يف 25 من مايو 2021م بزيارة 
إلى مقرِّ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض، وكان يف استقباله اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي األمني العام للتحالف اإلسالمي 
لع الوفد على جهود التحالف يف مجال محاربة التطرف واإلرهاب، واستمع إلى شرح من األمني العام ألهداف التحالف  العسكري حملاربة اإلرهاب املكلَّف، وقد اَطّ

ومبادراته، وأثره يف تنسيق جهود الدول األعضاء حملاربة اإلرهاب يف املجاالت الفكرية واإلعالمية واملالية والعسكرية. 

رئيس األركان اليوناني يزور التحالف

قام معالي نائب وزير الدفاع مبملكة ماليزيا داتو سري/ إكمال هشام عبد العزيز، والوفد املرافق له، يف 3 من مايو 2021م بزيارة إلى مقرِّ التحالف اإلسالمي 
لع الوفُد  العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض، حيث كان يف استقباله اللواءُ الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي، األمنُي العام للتحالف املكلَّف،  ويف أثناء الزيارة اطَّ
على جهود التحالف يف مجال محاربة اإلرهاب، وأشاد بتلك اجلهود، وال سيَّما ما يبذله يف تنسيق أعمال الدول األعضاء يف مكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب، 

وليني.  لم الدَّ ودعم األمن والسِّ

نائب وزير الدفاع بمملكة ماليزيا يزور التحالف

الدكتور محمد العباس: المراجعة 
الداخلية ليست بحًثا عن األخطاء.. 4 

المستشار تركي المجحد يرصد المتطلبات 
الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب.. 8

من اإلسالموفوبيا إلى 
اإلسالموفيليا.. 6



اإلسالمي  التحالُف  أقام  عصرنا،  يف  االصطناعي  الذكاء  أهمية  إلى  نظًرا 
ه مبدينة الرياض، محاضرًة بعنوان: )استثمار  العسكري حملاربة اإلرهاب يف مقرِّ
مها  قدَّ 2021م،  أبريل  من   24 يف  اإلرهاب(  محاربة  يف  االصطناعي  الذكاء 
التحالف،  العقيد الطيَّار الركن علي محمد محمود ممثِّل مملكة البحرين يف 
تناولت التعريَف بالذكاء االصطناعي، ومجاالت استخدامه احلالية واملستقبلية، 

يات. مه من ُفَرص، وما يفِرُضه من أخطار وحتدِّ وما يقدِّ

من الخيال إلى الواقع
م احملاضر، إلى أن عام 2018م شهد انتقاَل  أشار األستاذ سلطان الغامدي مقدِّ
الذكاء االصطناعي من عالم اخليال العلمي إلى حياتنا العملية الواقعية، ورافق 
ياته املقبلة،  هذا االنتقاَل نقاشاٌت عن فوائده وجوانبه املشرقة، وشروره وحتدِّ
وال سيَّما بعد أن أصبح تقنيًة منتشرة يف جميع الِقطاعات يف حياتنا اليومية، 
ل يف املدن، وجتنُّب ازدحام املرور، وصواًل إلى  ابتداًء من مساعدتنا على التنقُّ
د األستاذ الغامدي  استخدام مساعدين افتراضيِّني يف أداء املهامِّ املختلفة. وعدَّ
أوُجَه االستفادة من الذكاء االصطناعي يف احلدِّ من الظاهرة اإلرهابية، بالتنبُّؤ 

بالعمليات اإلرهابية، واحلدِّ من خطرها، وَرْدع اإلرهابيني. 
للذكاء  التاريخي  التطوُّر  محمود  علي  العقيُد  استعرض  احملاضرة  بداية  يف 
االصطناعي، بداية من مقال علمي نُشر يف خمسينيات القرن املاضي بعنوان: 
بي وغيره من املجاالت  )احلواسيب والذكاء(، ثم ظهور حواسيَب يف املجال الطِّ
بني عامي1970-1983م، ثم خطوات متسارعة يف احلواسيب يف كل املجاالت 

إلى اليوم.
يها  م العقيد احملاضُر أنظمَة الذكاء االصطناعي بحَسب الوظيفة التي تؤدِّ وقسَّ
ر مثل البشر، تُستخَدم يف صنع القرار وحلِّ املشكالت، وأنظمٍة  إلى: أنظمٍة تفكِّ
ف مثل البشر، كتلك التي تُستخَدم يف السيارات ذاتية القيادة، وأنظمٍة  تتصرَّ
التي  ف بعقالنية كتلك  ر بعقالنية فتتوقع وتفترض وحتلِّل، وأنظمٍة تتصرَّ تفكِّ

تُستخَدم يف الطابعات ثالثية األبعاد.

االستخدامات واإليجابيات 
للذكاء االصطناعي ثالثُة مجاالت استخدام رئيسة؛ أولها: استخداُم البيانات 
العمليات  تخصُّ  استخبارية  معلومات  على  للحصول  وحتليلها؛  الضخمة 
الشخصية،  والبيانات  األمنية،  والكاميرات  الصوتية،  باملراقبة  اإلرهابية 

ْقمي، والبصمة اإللكترونية. وثانيها: استخداُم "تعليم اآللة" الذي  واحملتوى الرَّ
من  اجلهاز  ن  التي متكِّ بالبرامج  األخطاء؛  من  التعلُّم  على  القدرة  اآللة  مينح 
العصبية  الشبكات  استخداُم  وثالثها:  للمشكالت.  مستقبلية  حلول  ابتكار 
العميقة يف القدرة على التنبُّؤ. وهي أهمُّ االستخدامات التي ميكن االستفادةُ 
منها يف محاربة اإلرهاب؛ إذ ميكن بها التنبُّؤ بنوع العمليات اإلرهابية، ونسبة 
إحباُط  وبذلك ميكن  تنفيذها،  ومكان  فيها،  املستخَدم  السالح  ونوع  جناحها، 
العمليات اإلرهابية قبل وقوعها، أو احلدُّ من خطرها، وتقليل اللجوء إلى القوة 

الصارمة يف محاربة اإلرهاب، وتقليل اخلسائر قدر اإلمكان.

ؤ باإلرهاب التنبُّ
وتطبيقها  باإلرهاب،  التنبُّؤ  الذكاء االصطناعي على  بقدرات  االعتراُف  جرى 
على نطاق محدود، فإن أجهزة األمن واالستخبارات تستخدم حتليل البيانات 
التنظيمات  بني  الروابط  وكشف  ا،  جّوً املسافرين  أخطار  تقومي  يف  اآللية 
العصابات  شبكات  حتليل  يف  الشرطُة  وتستخدمه  وأعضائها.  اإلرهابية 
رصد  يف  املتطوِّرة  التنبُّؤ  تدابير  التقنية  شركات  بعُض  وتستخدم  اإلجرامية، 
ويُستخَدم  وتعطيلها.  االجتماعي  التواصل  ات  ِمنصَّ على  اإلرهابي  النشاط 
الذكاء االصطناعي يف ِقطاع اخِلْدمات املالية؛ لإلبالغ عن أي نشاط مشبوه يف 
املعامالت املالية، وال سيَّما املعامالت املتعلِّقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

محاربة  على  االصطناعي  الذكاء  لقدرة  األمثلة  بعض  إلى  اإلشارةُ  وميكن 
اإلرهاب بالتنبُّؤ، وهي: 

ؤ مبواقع الهَجمات اإلرهابية وأوقاتها: 1( التنبُّ
2015م  عام  ففي  وأوقاتها،  اإلرهابية  الهَجمات  مبواقع  تتنبَّأ  مناذُج  ُطوِّرت 
ع الهَجمات  َعت شركة تقنية ناشئة أن منوذَج التنبُّؤ لديها كان قادًرا على توقُّ ادَّ
املصادر  بيانات  على  النماذج  بعُض  واعتمدت   .%72 بلغت  ة  بدقَّ االنتحارية 
على  والتطبيقات  االجتماعية  الوسائَط  يستخدمون  الذين  لألفراد  املفتوحة 

هواتفهم احملمولة.

2( معرفة مواطن الهشاشة والقابلية للتطرف:
املتطرفة  التعرُّض لألفكار  قابلية  لتقومي  أدواٍت  التقنية  طوَّرت بعض شركات 
الذي  التوجيه(،  )إعادة  باسم  مشروَعها  الشركات  إحدى  وأعلنت  العنيفة، 
يستهدف مستخدمي مواقع مشاركة الفيديو الذين قد يكونون ُعرضًة للدعاية 
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من اجلماعات اإلرهابية؛ إذ يُعيد املشروع توجيههم إلى مقاطع الفيديو التي 
ة لرواية التنظيمات اإلرهابية. تتبنَّى روايًة موثوقة، ومضادَّ

3( معرفة اإلرهابيني: 
األمريكية  القومي  األمن  لوكالة  برنامج  عن  بة  املسرَّ املعلومات  بعض  تُشير 
االصطناعي؛  الذكاء  على  معتِمدة  ُخوارزميًة  استخدم  أنه  إلى   )SKYNET(

للهاتف احملمول يف  55 مليون مستخدم محلِّي  الوصفية من  البيانات  لتحليل 
بأنهم  فرد  ألَف   15 قرابة  النتيجُة حتديد  وكانت  2007م،  عام  الدول  إحدى 
حينذاك.  مليون   200 البالغ  الدولة  ان  سكَّ إجمالي  من  محتَملون  إرهابيون 
ومع أن النموذج املستخَدم لم يكن ناجًحا يف ذاته، لكنَّه يوضح القيمة التنبُّؤية 

للبيانات عند حتديد روابَط وثيقة باإلرهاب.

أكثر َجدوى
ال تخلو عملية التحليل اآللي للبيانات من بعض االنتهاكات التي تقوم بها أنظمُة 
للمواطنني  اخلصوصية  انتهاك  تقليل  يف  تُسهم  أنها  إال  االصطناعي،  الذكاء 
مقارنًة بالتحليل البشري التقليدي، وهي أكثُر َجدوى؛ ألنها تعتمد على مصادَر 

مختلفة وكثيرة يف جمع املعلومات، والتحقُّق من صحة نتائجها.

وميكن لتلك األنظمة أن حتلَّ مشكلة اخللط بني األشخاص املعرَّضني خلطر 
التطرف، واإلرهابيني الفعليني، واحلفاظ على متييز حقيقي بينهم بأنظمة تنبُّؤ 
نت َرْقمّيًا، وهي بياناٌت محايدة  تستند إلى حتليل البيانات التي أُنشئت أو ُخزِّ
رة  املبكِّ الت  التدخُّ لتوجيه  مثالية  وسيلًة  استخدامها  وُمجدية، ميكن  وموثوقة 
إلى  الشباب من االجنذاب  التي تستهدف منَع  الت  التدخُّ القسرية، مثل  غير 

أفكار متطرفة عنيفة.

يات وأخطار  تحدِّ
يات استخدام الذكاء االصطناعي، وأخطاره  وعرض العقيُد علي محمود حتدِّ
وأضراره، وعلى رأسها تلك املتعلِّقة بحقوق اإلنسان، واملخاوف العملية. ومن 
الستخدام  راسخة  معاييَر  وجود  عدم  اإلنسان:  بحقوق  املرتبطة  يات  التحدِّ
تقنية الذكاء االصطناعي؛ إذ ليس هناك موقٌف َدولي متَّفق عليه بشأن حدود 
استخدامات الذكاء االصطناعي يف املجتمعات املختلفة، وهو ما يزيد احلاجَة 
ضابطٍة  تدابيَر  وإعداد  االصطناعي،  الذكاء  الستخدام  كافية  ضمانات  إلى 

حلسن استخدامه، ومراجعة تلك التدابير باستمرار.

والحظ تقريُر مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة )OHCHR( بشأن 
انتشاَر  2014م،  عام  يف  الصادر  ْقمي  الرَّ العصر  يف  اخلصوصية  يف  احلقِّ 
د بعض  يهدِّ العالم، وهو ما  أنحاء  ية يف جميع  والسرِّ العلنية  ْقمية  الرَّ املراقبة 
احلقوق واحلريات املشمولة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف معاهدات 
الذي   )ICCPR( والسياسية  املدنية  باحلقوق  ولي اخلاصِّ  الدَّ العهد  مثل  َدولية 
ت إليه 173 دولة  اعتُمد يف عام 1966م، ودخل حيِّز التنفيذ عام 1976م، وانضمَّ

حتى يوليو 2019م.

وأصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها 167/68 يف ديسمبر 2014م، 
الدول  يُلقي على عاتق  الذي  ْقمي  الرَّ العصر  بشأن احلقِّ يف اخلصوصية يف 
ولي، لكنَّ االختالف بشأن مفهوم  مسؤوليَة ضمان امتثال أنشطتها للقانون الدَّ
القرار  الفرد جعل  املتعلِّق بخصوصية  القانوني(  )غير  أو  في(  )التعسُّ ل  التدخُّ
ولية تعمل  ضعيًفا نسبّيًا بوصفه قاعدًة ملزمة، إال أن املعاهداِت اإلقليميَة والدَّ
على تقوية هذا األمر يف بعض املجاالت، وال سيَّما يف املناطق التي تُطبَّق فيها 
األوروبية  احملكمُة  الحظت  املثال:  سبيل  فعلى  الوطنية،  فوق  احملاكم  سلطة 
حلقوق اإلنسان "ECTHR" أن أملانيا والسويد واململكة املتحدة تنتهك االتفاقيَة 
األوروبية حلقوق اإلنسان يف ممارساتها املتعلِّقة باعتراض البيانات، واالحتفاظ 
بها واستخدامها. ويف ديسمبر 2016م أصدرت احملكمة األوروبية حكًما يدين 
بريطانيا؛ إلخفاقها يف تلبية احلقوق األساسية التي يكُفلها االحتاد األوروبي يف 

ممارسات االحتفاظ بالبيانات.
 "PNR" اب ويف يوليو 2017م حظرت احملكمة األوروبية بيانات سجلِّ أسماء الركَّ
املسافرين من دول االحتاد األوروبي إلى كندا، وقالت: إن القيود على حماية 
البيانات اخلاصة يجب أن تُطبَّق عند الضرورة القصوى فقط، وأن احلاجة إلى 
ضمانات لهذه البيانات تزيد عندما تخضع البياناُت الشخصية تلقائّيًا للوصول 

واجلمع والتخزين.

مخاوف عملية 
ياُت واألخطار والسلبيات املتعلِّقة باملخاوف العملية، فأبرُزها ما يتعلَّق  أما التحدِّ
بإساءة استخدام الذكاء االصطناعي، سواءٌ باستخدام اإلرهابيني له، أو إساءة 
يات ما يتعلَّق بالسؤال عن  أجهزة محاربة اإلرهاب تفسيَر ُمخَرجاته. ومن التحدِّ
قدرة الذكاء االصطناعي على حتقيق تنبُّؤات كافية؛ فإن هناك وظائَف مختلفة 

متعددة يف الظاهرة اإلرهابية، ومسارات شتَّى لتحقيق تلك الوظائف. 
رات التورُّط يف األنشطة  هذا يعني أنه من املستحيل إدراُج قائمة نهائية ملؤشِّ
االجتاهات  بعَض  هناك  أن  ويبدو  التورُّط.  ذلك  من  االستبعاد  أو  اإلرهابية، 
الواضحة يف اخلصائص املشتركة لإلرهابيني؛ إال أن العدد الصغير لإلرهابيني 
ان يجعل الوصول إلى خصائَص واسعة على أساس التنميط ال  بني عموم السكَّ
ل وقوع اإلرهاب، وَميل الوسائل اإلرهابية إلى  قيمَة تنبُّؤية له؛ فإن انخفاض معدَّ

التطوُّر املستمرِّ السريع، يجعل من الصعب بناَء مناذَج تنبُّؤ جيدة.
البيانات  إلى  الوصول  إمكانية  تقييد  لكنَّ  التنبُّؤ،  ة مناذج  دقَّ وميكننا حتسنُي 
من  فاملزيُد  املهام،  تلك  حتقيق  يف  االصطناعي  الذكاء  كفاءة  من  يُحدُّ  قد 
البيانات يبني مناذَج أفضل، لكنَّ النماذج القابلة للتحقيق محدودةٌ بسبب القيود 

املفروضة على ما ميكن الوصوُل إليه من أنواع البيانات وكيفية استخدامها.
ومع ذلك أظهرت البحوُث أنه من املمكن استخداُم الذكاء االصطناعي لتحليل 
أو  الُعدوانية،  النية  أو  التطرف،  درجة  مثل:  املميِّزة،  واخلصائص  االتصاالت 
اإلرهابي  بالتورُّط  التنبُّؤ  القدرة على  أن  يعني  اإلرهابية. وهذا  نشأة احلركة 

كانت مستحيلًة يف السابق، لكنها لم تُعد كذلك حالّيًا. 

محاضراتنا

توصيات احملاضرة

ضرورة تأهيل األفراد يف مجال 
الذكاء االصطناعي يف كل املجاالت 

املدنية والعسكرية.

البدء يف إرساء القواعد األساسية 
لبنية حتتية قادرة على استثمار الذكاء 

االصطناعي يف محاربة اإلرهاب.

دمج الذكاء االصطناعي واحلرب 
السيبرانية يف مجاالت عمل التحالف 
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب.
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محاضراتنا

السعودي،  الشورى  مجلس  عضُو  عبَّاس  آل  محمد  الدكتور  سعادة  م  قدَّ
محاضرًة مبقرِّ التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض بعنوان: 
مايو  من   23 األحد  يوم  يف  وذلك  والتطبيقات(،  املفهوم  الداخلية:  )املراجعة 
وطريقة  وأهدافها،  وتاريخها،  الداخلية،  املراجعة  مفهوَم  فيها  تناول  2021م، 

تنفيذها، وَعالقتها باحلوكمة وبإدارة املخاطر. 
يف بداية احملاضرة شكر الدكتور آل عبَّاس القائمني على التحالف اإلسالمي 
املراجعة  سيَّما  وال  باحلوكمة  اهتمامهم  على  اإلرهاب،  حملاربة  العسكري 
الداخلية. وقال: "إن املؤسساِت الناجحَة واحلريصة على استمرار النجاح، هي 
يلتزمون  الذين  هم  الناجحني  املديرين  وإن  ودقة،  بحزٍم  احلوكمة  تطبِّق  التي 

باحلوكمة وتنفيذ إجراءاتها ومتابعة ُمخَرجاتها".

الجذور التاريخية
استعرض الدكتور آل عبَّاس تاريخ املراجعة الداخلية، وأوضح أنها ترجُع إلى 
امللكيُة عن  التي تنفصل فيها  التاسَع عشر  القرن  الكبيرة يف  ظهور الشركات 
نة بيان  ون القوائم املالية ألصحاب الشركات متضمِّ اإلدارة؛ إذ كان املديرون يُِعدُّ
ق  ك يرغبون يف التحقُّ التكاليف واإلنتاج، والربح واخلسارة وغيرها. وكان املـاُلَّ
القوائم، فظهرت احلاجُة إلى مراجعني يكونون وسيًطا مستقاّلً بني  من هذه 
رت كلٌّ من بريطانيا  ك واملديرين. وبعد أزمة الكساد العاملية عام 1929م قرَّ املـاُلَّ

والواليات املتحدة األمريكية أن تكون املراجعُة الداخلية إلزاميًة للشركات. 
الشركات  إدارات  من  كثيًرا  أن  املراجعون  كشف  الثمانينيات  أزمة  أثناء  ويف 
داخلي  تعيني مراجع  االقتراح هو  وكان  والرقابة،  املراجعة  إجراءات  تطبِّق  ال 
ن من تطبيق الرقابة. ويف عام 2000م عقب انهيار شركة إنرون وغيرها  يتيقَّ
اإلدارةَ  وناشدوا  باملشكلة،  تنبَّؤوا  الداخليني  املراجعني  أن  تبنيَّ  الشركات،  من 
تداركها، إال أن اإلدارة لم تلتفت إلى تقارير املراجعني، وكان االقتراح هو أن 
ٍه عام وشامل هو احلوكمة، فاملراجعة الداخلية ال  تكوَن املراجعة جزًءا من توجُّ

ق أهدافها إال يف ظلِّ حوكمة ناجحة. تنجح وحتقِّ

نشاط ال وظيفة
أنها نشاٌط موضوعي مستقل  تناول احملاضُر مفهوم املراجعة الداخلية مبيًنا 
املنشأة،  لعمليات  زائدة  قيمٍة  إضافُة  منه  الغرض  واالستشارة،  ق  للتحقُّ
م  منظَّ مدخٍل  تطبيق  بواسطة  أهدافها،  حتقيق  على  ومساعدتها  وحتسينها، 
ومنضبط؛ لتقومي فاعلية عمليات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة وتطويرها. 

ذها مجلس إدارة الِكيان أو املنشأة، وأعضاء اإلدارة واملوظفون،  وهي عمليٌة ينفِّ
ةٌ للحصول على "تأكيد مقبول" فيما يتعلَّق بتحقيق أهداف العمليات وإعداد  ُمَعدَّ

التقارير واالمتثال. 
ها أنها:  مات أهمُّ وهذا يعني أن املراجعة الداخلية تتصُف بعدد من السِّ

هة لتحقيق األهداف. 	 موجَّ
د وظيفة تقليدية اعتيادية. 	 ة، وليست مجرَّ تتكوَّن من مهام وأنشطة مستمرَّ
وسيلة لتحقيق غاية، وليست هي غايًة يف حدِّ ذاتها. 	
يتأثَّر بها األشخاص، ليس بشأن كتيِّبات السياسات واإلجراءات واألنظمة  	

والنماذج فحسب، وإمنا بشأن األشخاص واإلجراءات التي يتَّخذونها على 
كل مستًوى من مستويات املؤسسة، للتأثير يف الرقابة الداخلية.

قادرة على تقدمي "تأكيد مقبول"، ولكن ليس تأكيًدا مطلًقا، لإلدارة العليا  	
للِكيان ومجلس اإلدارة.

مرنة وقابلة للتكيُّف مع هيكل الِكيان، وقابلة للتطبيق يف الِكيان بأكمله،  	
دة. أو يف شركة تابعة، أو قسم أو َوحدة تشغيل، أو عملية جتارية محدَّ

المخاطر واألهداف 
بنيَّ احملاضر الدكتور آل عبَّاس أن املراجعة الداخلية تُسهم يف حتسني إدارة 
املخاطر، ذلك أن كلَّ منظمة تواجه مخاطَر ال تكاد تَُعدُّ وال حُتصى، ميكن أن 
تؤثَِّر يف أجزاٍء كثيرة منها. ويف بعض األحيان ميكن أن تنشَأ املخاطر يف جزٍء 

واحد من الِكيان، ولكنَّها تؤثِّر يف أجزاٍء أخرى.
وتسمح إدارةُ املخاطر للمنظمات بتحسني قدرتها على حتديد املخاطر وحتديد 
االستجابات املناسبة، واحلدِّ من املفاجآت والتكاليف أو اخلسائر ذات الصلة، 

مع االستفادة من التطوُّرات املفيدة.
ها: اس األهداف الرئيسة للمراجعة الداخلية، وأهمُّ واستعرض آل عبَّ

حتقيق الفاعلية التشغيلية وكفاءة العمليات. 	
تُستخَدم يف صنع  	 التي  املعلومات  وَجودة  املعلومات،  بنُُظم  الثقة  ضمان 

القرارات التي تُنتجها تلك األنظمة.
حماية األصول من اخلسائر، ومنها اخلسائُر الناجتة عن غشِّ اإلدارة واملوظفني. 	
االلتزام بنظام التأسيس، وسياسات املنظمة، والقوانني، واللوائح، والعقود. 	

 في محاضرة بالتحالف، الدكتور محمد العباس:

المراجعة الداخلية ليست بحًثا عن األخطاء
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محاضراتنا

المراجعة الداخلية والخارجية 
اخلارجية،  واملراجعة  الداخلية  املراجعة  بني  مقارنًة  عبَّاس  آل  الدكتور  عقد 
التقارير  توثيق  ِخْدمات  م  تقدِّ املستقلَّة  القانونية  املراجعة  مكاتب  أن  وأوضح 
املالية يف املقام األول لفائدة أطراف ثالثة. وتعتمد اجلهاُت اخلارجية على رأي 
احملاسب القانوني املستقلِّ عند اتخاذ قرارات مالية بشأن املنشأة. ويتيح الرأُي 
املستقلُّ صحَة املعلومات التي يستخدمها ُصنَّاع القرار من األطراف الثالثة، ومن 
ثَمَّ تزيد ثقة املستخدمني فيما يتعلَّق بدقة املعلومات التي تستند إليها قراراتهم، 

واكتمالها وصالحيتها.

مون ِخْدمات تأكيد وتوثيق، ولكنَّ الفارق األساسي  أما املراجعون الداخليون فيقدِّ
بني ِخْدمات تأكيد التقارير املالية الداخلية واخلارجية هو املستفيد. فاملراجعون 
مون ِخْدمات تأكيد التقارير املالية يف املقام األول لفائدة اإلدارة  الداخليون يقدِّ

ومجلس اإلدارة. 

المراجعة والحوكمة
إدارية مترابطة قائمة على احلوكمة، فاإلدارة  بيئة  الداخلية يف  املراجعة  تعمل 
العليا التي يقوم بها مجلس اإلدارة تعمل على التوجيه واإلشراف؛ إلجناز أهداف 

املنظمة، والرقابة تقوم بها اإلدارة لتخفيف املخاطر إلى أقلِّ مستًوى مقبول، وإدارة 
املخاطر تقوم بها اإلدارة لفهم حالة عدم التأكد "مخاطر وفرص" والتعامل معها.

ويجري تطبيُق احلوكمة ضمن خطوط ثالثة، فاملسؤول األول يف اجلهة يتولى حتقيَق 
لتحقيق  وإدارتها؛  املخاطر  تقبُّل  مستويات  وحتديَد  والشفافية،  والقيادة  النزاهة 
األهداف التنظيمية. وجتري مساءلته أمام أصحاب املصلحة يف الرقابة التنظيمية.

وإدارة  اخِلْدمات  وتقدمي  واملشاريع  األعمال  تنفيُذ  يجري  األول  اخلطِّ  ويف 
وَعرض  واملراقبة،  والدعم  اخلبرات  تقدمُي  يجري  الثاني  اخلطِّ  ويف  املخاطر، 
م املراجعة الداخلية التأكيدات  يات بشأن املسائل املتعلِّقة باملخاطر. وتقدِّ التحدِّ
م املشورة يف جميع األمور املتعلِّقة بتحقيق  املستقبلية املستقلَّة واملوضوعية، وتقدِّ

أهداف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة. 

ويف ختام احملاضرة دارت مناقشاٌت بني احملاضر وعدد من احلضور، يف موضوع 
د فيها الدكتور احملاضر آل  التقاطع بني إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية، أكَّ
اخلطِّ  يف  تقع  املخاطر  فإدارةُ  احلوكمة،  هيكل  حتت  يندرجان  أنهما  عبَّاس 
ن وضع املعايير الالزمة، وتأتي املراجعة  الثاني من مصفوفة الهيكلة، التي تتضمَّ

ق من تطبيق تلك املعايير.  لتتحقَّ

خطوط الدفاع الثالثة

املسؤول األول يف اجلهة 
املساءلة أمام أصحاب املصلحة عن الرقابة التنظيمية 

الدور: النزاهة والقيادة والشفافية وحتديد مستويات تقبل املخاطر 

اإلدارة 
اإلجراءات )تتضمن إدارة املخاطر( لتحقيق األهداف التنظيمية

املراجعة الداخلية 
التأكيدات املستقبلية 

وضَع األساَس ملهامِّ املراجعة الداخلية؛ للوفاء  	
بوظائفها، والوفاء مبسؤولياتها بفاعلية. 

َقبواًل عاملّيًا لتعريف املراجعة الداخلية،  	 َق  حقَّ
إلى  تُرجمت  التي  واملعايير  األخالق،  وقواعد 

أكثَر من 30 لغة.

يتكوَّن من نوعني من اإلرشادات: 	
أ- اإلرشـادات اإللزاميـة: )تعريـف املراجعـة الداخلية، وقواعد 

األخـالق، واملعايير(. 
ب- اإلرشادات املـُـوَصى بها: )إرشادات التطبيق، واإلرشادات 
التطبيـق  تدعـم  التـي  املمارسـات  تصـُف  وهـي  التكميليـة(، 

الفاعـل للمبـادئ الـواردة يف اإلرشـادات اإللزاميـة.

ولي للمراجعة المهنية                        اإلطار الدَّ
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أدوار خط الدفاع األول

هم مالك الخطر 
والمسؤولين عن تنفيذ 

األعمال والمشاريع وتقديم 
الخدمات وإدارة المخاطر 

أدوار خط الدفاع الثاني

تقديم الخبرات والدعم 
والمراقبة وطرح التحديات 
بشأن المسائل المتعلقة 

بالمخاطر 

أدوار خط الدفاع الثالث

التأكيد المستقبل 
والموضوعي وتقديم 

المشورة في جميع األمور 
المتعلقة بتحقيق أهداف 
عمليات الحوكمة وإدارة 

المخاطر والرقابة 



ه يف مدينة الرياض،  أقام التحالُف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب مبقرِّ
مها  قدَّ يات(،  والتحدِّ الذهنية  ورة  الصُّ بني  )اإلسالموفوبيا  بعنوان:  محاضرةً 
معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وزير العمل السعودي األسبق، يوم األربعاء 
وفلسفة هذا  اإلسالم،  فيها هواجَس اخلوف من  تناول  2021م،  مايو  26 من 

اخلوف وتداعياته، وجذوره التاريخية، وُسبل التقليل منه، واحلدِّ من مخاطره.

معالم فهم الظاهرة
ة يف طريق فهم  د الدكتور النملة للمحاضرة بالوقوف على بعض املعالم املهمَّ مهَّ

قضية اخلوف من اإلسالم "اإلسالموفوبيا" ومعاجلتها، ومنها:
ين أن يبقى وينتشر.  �� ال خوَف على اإلسالم، فقد كتب اهلل تعالى لهذا الدِّ

ي هنا يف وسائل نشره على الوجه الصحيح، َوفَق القرآن الكرمي  والتحدِّ
ة وعلماؤها. والسنَّة النبوية الشريفة، وعلى املنهج الذي فهمه سلُف هذه األمَّ

ظهور  �� مع  نشأ  ولكنَّه  احلديث،  العصر  وليَد  ليس  اإلسالم  من  اخلوف 
اإلسالم؛ حلكمة يريدها اهلل تعالى، ولو شاء سبحانه لهدى الناس جميًعا، 

ًة واحدة. ولكنَّه قضى أن يظلُّوا مختلفني.  وجلعل الناس أمَّ
أيَّ  �� أن  املعروف  ومن  1923م،  عام  ظهر  )اإلسالموفوبيا(  مصطلح  إن 

ظاهرة، غالًبا ما يسبق ظهوُرها املصطلَح الذي يعبِّر عنها.
ولذلك  �� انتشاره،  من  اخلوُف  هو  اآلخرين  لدى  اإلسالم  من  اخلوف 

الدينيُّون  الزعماء  اإلسالم  ي النتشار  التصدِّ إلى  الداعني  ة  قمَّ يأتي يف 
ماِمسة(  )البابَوات، والبَطاِركة، واملـَطاِرنة، واألَساِقفة، والَقساِوسة، والشَّ

والزعماء السياسيون. 
، تتعاقب عليه األجيال؛ بسبب غموض الرؤية  �� اخلوف من اإلسالم مستمرٌّ

الغربية املقصودة جتاهه؛ التي حَتوُل دون الفهم الصحيح لإلسالم، مما 
يؤدِّي إلى تأصيل الكراهية بني الشرق والغرب.

نقاش هذا املوضوع ال ينبغي أن تسيطَر عليه العاطفة واحلماسة، فهو  ��
يحتاج إلى الهدوء التام، ووضوح احُلَجج التي تفنِّد الدعاية الشائعة اليوم 

د البشرية.  بأن اإلسالم خَطٌر يهدِّ
ال جدوى من انتهاج املوقف الدفاعي الذي يُظهر اإلسالم بصورة ضعيفة  ��

ة، وال أن يكون النقاُش مبنّيًا على االعتذار التسويغي، الذي يُنبئ عن  ُمهتزَّ
محاولة إرضاء اآلخر، فإن هذا النوَع من الطرح غير مقنع، يف زمن تزداد 

احلاجة فيه إلى اإلقناع.

ينبغي االبتعاُد عن املنهج الهجومي، القائم على تسفيه عقول اآلخرين؛  ��
لوا إلى حقيقة اإلسالم وفهمه.  د أنهم لم يتوصَّ ملجرَّ

يرغبون  �� ال  ملصاحلهم،  اإلسالم  بتهديد  يشعرون  الذين  الغربيني  بعض 
يف فهمه بطريقة تُزيل عنهم هذا املوقَف املتصنَّع. وال بُدَّ من حتييدهم 

تهم، وبيان املوقف الصحيح من هذا الشعور باخلوف. بإضعاف حجَّ
فني  �� رين واملثقَّ حتتاج معاجلة الظاهرة إلى تكثيف مفهوم احلوار بني املفكِّ

ين الغربيني؛ بإنشاء مزيد من مراكز البحوث  والعلماء املسلمني ورجال الدِّ
اًل على األمور املشتركة  العلمية والفكرية ومنتديات احلوار، والتالقي أوَّ

واملتَّفق عليها، وهي أكثُر بكثير من األمور املختلَف فيها. 
يجب أن يقوَد هذه املراكز واملنتديات أشخاٌص على مستًوى علميٍّ وفكريٍّ  ��

عاٍل، ولهم معرفة عميقة باملفاهيم اخلاطئة، ولهم القدرةُ على تصحيحها. 
بعَض  �� هذا  ويشمل  اإلسالم.  إلى  تسيء  املسلمني  من  عناصُر  هناك 

األفراد من أبناء اجلاليات واألقليَّات املسلمة الذين يغلب عليهم قدٌر من 
االندفاع، واالنخراط يف جماعات وتنظيمات وأحزاب حركية يغلب عليها 
الغلوُّ والتطرف. فتكون عقبًة يف طريق احملاوالت الهادئة لتوضيح حقيقة 

اإلسالم وتبيني مفاهيمه الصحيحة. 
بعَض  �� أن  اإلسالم  من  اخلوف  أسباب  فهم  سبيل  يف  ة  املهمَّ املعالم  من 

اجلماعات احملسوبة على املجتمع املسلم قد غلَّبت اجلانب السياسي يف 
اإلسالم على اجلوانب التي هي أهم. 

ين -مع عدم انفكاك السياسة عن  �� الفهم غير الدقيق لِصلة السياسة بالدِّ
ين- أوجَد حااًل من اخلوف من انخراط بعض اجلماعات يف أعمال  الدِّ
العنف؛ بوصف العنف عندهم وسيلًة لتحقيق الغاية السياسية. ثمَّ إلصاق 

بعض تلك األعمال مبفهوم اجلهاد. 

الجذور التاريخية
)اإلسالموفوبيا(،  لظاهرة  التاريخية  اجلذوَر  النملة  الدكتور  معالي  استعرض 
ابتداًء من احلروب الصليبية بحَمالتها الثماني التي دامت مئتي عام، ثم يف 
عت  تشجَّ االحتالل  من  مباشر  وبدعٍم  بعدها.  وما  االستعمارية  احِلقبة  أثناء 
املسلمني  بالد  قلب  يف  ونشأت  عليه،  كانت  مما  أكثر  التنصيرية  احلَمالت 
مراكُز اإلرساليات التنصيرية "محاضن التنصير". وتبعتها املستشفياُت ومراكز 
التدريب والتعليم، وجمعيات اإلغاثة باسم السيِّد املسيح. ومع االحتالل وقبله 

محاضراتنا
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م  ين اإلسالمي، وبرَز مفهوم )االستشراق( الذي قدَّ جاء االلتفاُت إلى دراسة الدِّ
محاوالٍت لفهم الغربيني لإلسالم، وتثبيت صورة منطية عن الشرق يف القرن 

التاسَع عشَر امليالدي. 
االستشراقية،  واملعاهد  واملدارس  املكتبات  وأُنشئت  البحوث  مراكز  وُفتحت 
والنَدوات  املؤمترات  مئات  وُعقدت  ودوريات،  كتب  من  املطبوعاُت  وظهرت 
ّيًا،  ل فيه ثقافّيًا ومادِّ وَحلَقات النقاش، يف سبيل فهم اإلسالم والشرق؛ للتوغُّ
والوقوف على ِنقاط ضعف تكون مجااًل للطعن فيه. وقامت حَمالت عسكرية 
املباشرة  واإلساءة  للمسلمني  الِعرقية  التصفية  إلى  تهِدُف  وإعالمية معاصرة 
لهم، إلى درجة أن يُجعَل من اغتصاب النساء املسلمات نوًعا من أنواع سالح 
رب  القمع! وتصل التقديراُت للمغتَصبات من النساء املسلمات يف حرب الصِّ

إلى خمسني ألَف امرأة. 
ه يف الفكر الغربي -مبعاونٍة مباشرة من مراكز   ولعلَّ من أبرز ِسمات هذا التوجُّ
"التخويف من اإلسالم"،  َمطيَّة  والتخطيط اإلستراتيجي- هو ركوب  البحوث 
بأن يُنحَت مصطلُح )اإلسالموفوبيا( "Islamophobia"، الذي رمبا يَُعدُّ وليَد 
االستشراق أو وريثه. ومن هنا يأتي أصُل مصطلح )اإلسالموفوبيا( على أنه 
ليس "الصورة الواقعية لإلسالم؛ بل الصورة اإلعالمية الدعائية الغربية عنه. 
وترسم هذه الصورة اإلسالَم على أنه ديٌن ُعدواني وعنيف، ومؤيٌِّد لإلرهاب، 
الغرب  اإلسالم يف  على  اإلقبال  كثرة  ومع  احلضارات".  مع  دائم  ويف صداٍم 
األوسط، والغرب األقصى )أوروبَّا الغربية واألمريكتني( على نحو واضح تزداد 
على  يقضي  وأنه سوف  اإلسالم،  من  اخلوف  باسم  اإلسالم،  على  احلَمالت 
فقدوا  رمبا  الذين  اسة  السَّ إلى  الهاجس  هذا  وصل  وقد  الغربية.  احلضارة 
َه  احلسَّ الدبلوماسي، وغلَّبوا تفوُّق الرجل األبيض ِعرقّيًا. ويرأُس هذا التوجُّ
فون من اليمينيني، وال سيَّما بعد قيام الثورة على الشاه يف إيران عام  املتطرِّ
1979م، التي أخذت الطابَع الديني. وجاء احلَدُث األكبر َصبيحة يوم الثَّالثاء 
رين  واملفكِّ والقساوسة  الساسة  حلَمالت  الِعنان  أطلق  الذي  2001/9/11م 

واملستشرقني على اإلسالم. 
الديني  احَلراك  ضوء  ويف  االستشراق،  تأثير  يف  التطوُّرات  هذه  ضوء  ويف 
العالم  ويف  حتديًدا،  األوسط  الشرق  منطقة  يف  والسياسي  واالجتماعي 
"التخويف من اإلسالم"، زادت  نبرة  ازدياد  العموم، ويف ضوء  اإلسالمي على 
سات البحث العلمي التي  مراكُز البحوث املستقلَّة واملرتبطة باجلامعات ومؤسَّ

يف  قويٌّ  أثر  املراكز  لهذه  وأصبح  والعسكرية،  االستخباريَة  اجلهاِت  ي  تغذِّ
صناعة القرار السياسي، وزاد اإلقبال عليها إلعداد الدراسات من ِقبَل اخلبراء 
أسلمة  دون  للحيلولة  املستشرقون؛  ومنهم  باملنطقة،  بُعمٍق  العامِلني  الدارسني 
أوروبَّا والغرب، وإيقاف الزحف التلقائي العتناق اإلسالم بني الشعوب. وظهر 
سات البحثية التي ال تعمل يف اخلفاء، تضع اخُلطَط  عدٌد غير قليل من املؤسَّ
صني يف هذه  للهيمنة على املناطق، وتفتيت العالم اإلسالمي، وتكليف املتخصِّ
املناطق إعداَد الدراسات والبحوث التي تنبني عليها قراراٌت آنية ومستقبلية. 

من اإلسالموفوبيا إلى اإلسالموفيليا
ظاهرة  على  القضاء  ُسبَل  والتحليل  بالشرح  النملة  الدكتور  تناول  ثم 
تسالونيك  بجامعة  األستاَذ  بدوي  الدكتور حسن  إن  قائاًل:  )اإلسالموفوبيا(، 
باليونان، صاغ مصطلح )اإلسالموفيليا( الذي يعني "حبَّ اإلسالم"، يف مواجهة 

املصطلح الغربي املمقوت )اإلسالموفوبيا( أو اخلوف من اإلسالم. 
، يبدأ  ووصف التحوُّل من املكروه إلى احملبوب بأنه مشروع طويل املدى وشاقٌّ
ن النظرة  ن الداخل اإلسالمي لن تتحسَّ من الداخل إلى اخلارج. فمالم يتحسَّ
بني  ضعيًفا  )اإلسالموفيليا(  اإلسالم  حبُّ  كان  وإذا  واملسلمني،  اإلسالم  إلى 
بعض أهله النافذين يف الساحات الفكرية، فإن نفاذه إلى غير أهله يتعرَّض 

لصعوبات معرفية وثقافية مستعصية. 
وقال الدكتور النملة: إن الباحثني عن احللول لهذه املـُعِضلة احلضارية يُعنَون 
وسيلة  وهو  لاللتقاء،  وسيلًة  يكون  أن  ما ميكن  ل  أوَّ وأنه  األمم،  بني  باحلوار 
مثاليٌة يكثر ترديدها يف مثل هذه املعاجلات، ويقلُّ تطبيقها يف الواقع، وإمنا 
ع تفعيلَها.  ع عليها مجاملًة من ال يتوقَّ هي فوراٌت عاطفية، ومواثيُق مثالية، يوقِّ
خاصرة  ْهيَوني يف  الصِّ اليهودي  الِكيان  وجود  أن  النملة  الدكتور  معالي  وأكد 
العالم اإلسالمي يزيد صعوبَة الوصول إلى وسائل االلتقاء واحلوار؛ إذ إن هذه 
اإلعالم  ي  ويغذِّ اإلسالمي.  العالم  قلب  الصهاينة يف  بقاء  تخدَم  لن  الوسائل 
ية، ويعاضده  ه بقدر عاٍل من اإلمكانات الفكرية والفنِّية واملادِّ ه هذا التوجُّ املوجَّ

يف هذا الفكُر املتصهني الذي ينبري للحطِّ من كلِّ ما هو غير ِصْهيَوني.
عاب فإن احللول للخروج من هذا املأزق احلضاري  وعلى الرغم من هذه الصِّ
لها  توافر  إذا  سيَّما  وال  وإدراكاته،  اإلنسان  إمكانات  حدود  ألنها يف  ممكنٌة؛ 
النظر  االلتقاء، يف مقابل  بنتائج  والقدرة، واإلحاطة  اإلرادة  األدنى من  احلدُّ 

إلى نتائج االفتراق. 

جة  هم المؤجِّ أبرز التُّ
للخوف من اإلسالم 

في الغرب

اإلسالم ديٌن أو ثقافٌة لم تعرف مرحلَة التنوير

ين والدولة اإلسالم ال يفصل بني الدِّ

اإلسالم مسؤول عن األنظمة التسلُّطية 
وخروقات حقوق اإلنسان

اإلسالم مناقٌض للعقل

اإلسالم هرطقة مسيحية

اإلسالم يصادم العلم
اإلسالم غير قابل لإلصالح

اإلسالم يتطلَّع إلى السيطرة على العالم وأسلمته

اإلسالم معاٍد للمرأة

امية واليهودية. املسلمون معادون للسَّ

املسلمون ال يقبلون احلوار

تاريخ املسلمني يهيمن عليه العنف واإلرهاب

املسلمون عاجزون عن االندماج

محاضراتنا
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م املستشاُر تركي بن علي املجحد من هيئة السوق املالية محاضرةً يف مقرِّ  قدَّ
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض، يوم اخلميس 27 من 
ولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(  بات الدَّ مايو 2021م، بعنوان: )املتطلَّ
تناولت التعريَف مبجموعة العمل املالي )فاتف FATF (، ومتطلَّباتها وتوصياتها 
يف  اململكة  وجتِربة  اإلرهاب،  متويل  مبكافحة  ة  اخلاصَّ والتوصيات  الفنية، 
االنضمام إلى املجموعة التي يبلغ عدُد أعضائها 38 دولًة، ومنظمتني إقليميتني 

هما املفوضيُة األوروبية، واألمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

أهداف فاتف وتوصياتها
ها: استعرض املجحد أهداَف مجموعة العمل املالي )فاتف(، وأهمُّ

ق من التزام الدول باملعايير الصادرة عن املجموعة، باتِّباع التقومي  	 التحقُّ
املستمر للدول األعضاء.

رات جرائم غسل األموال  	 إعداد البحوث والدراسات عن اجتاهات ومؤشِّ
ومتويل اإلرهاب.

تقدمي املساعدات الفنية والتدريب. 	
ولي عموًما والِقطاع املالي خصوًصا، من مخاطر جرائم  	 حماية املجتمع الدَّ

غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلُّح.
وحلَّل املستشار املجحد توصياِت مجموعة العمل املالي، سواءٌ املتعلِّقة بااللتزام 

الفني، أو مبكافحة متويل اإلرهاب وانتشار التسلُّح، أو مبتطلَّبات الفعالية. 
فت  عرَّ التسلُّح،  وانتشار  اإلرهاب  متويل  مبكافحة  ة  اخلاصَّ التوصيات  ويف 
عمل  ارتكاَب  يحاول  أو  يرتكب  طبيعي  أيُّ شخص  بأنه:  اإلرهابيَّ  املجموعة 
أي  على  أسهم  أو  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  وسيلة  بأي  قانوني،  غير  إرهابي 
العمل اإلرهابي. وفرَضت عقوباٍت تستهدف كلَّ من ينطبق عليه  نحو بتعزيز 

هذا التعريف.
وانتشار  اإلرهاب  متويل  مكافحة  توصيات  ألهم  املجحد  املستشار  وعرض 

ح، ومنها: التسلُّ

األعمال  	 متويَل  التجرمي  ويشمل  اإلرهاب،  متويل  جترمُي  الدول  على 
اإلرهابية، ومتويل املنظمات اإلرهابية واإلرهابيني األفراد، حتى يف حال 

دة، وأن تؤكِّد الدوُل تصنيَف  عدم وجود صلة بعمل أو أعمال إرهابية محدَّ
هذه اجلرائم بأنها جرائم غسل أموال.

دة الهدف؛ لالمتثال لقرارات  	 على الدول تطويُر أنظمة عقوبات مالية محدَّ
مجلس األمن املتعلِّقة مبنع اإلرهاب ومتويله. وتطالب تلك القراراُت الدول 
بتجميد األموال أو األصول األخرى دون تأخير، وضمان عدم إتاحة أيِّ 

أموال أو أصول أخرى، إلى أيِّ شخص أو ِكيان. 

دةَ الهدف؛ لالمتثال لقرارات مجلس  	 على الدول تنفيُذ عقوبات ماليًة محدَّ
وتتطلَّب  ومتويلها.  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  مبنع  املتعلِّقة  األمن 
هذه القراراُت من الدول جتميَد األموال أو األصول األخرى دون تأخير، 
وضمان عدم إتاحة أيِّ أموال أو أصول أخرى، إلى أيِّ شخص أو ِكيان 
لطة، أو حتت إشراف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة حتت  ده السُّ حتدِّ

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

على الدول مراجعُة مدى كفاية القوانني واللوائح املتعلِّقة باملنظمات غير  	
متويل  استخدام  لسوء  ُعرضٌة  أنها  على  الدولة  دتها  حدَّ التي  الربحية 
اإلرهاب. وعليها تطبيُق تدابيَر مناسبة للنهج القائم على املخاطر، على هذه 

املنظمات غير الربحية؛ حلمايتها من إساءة استخدامها لتمويل اإلرهاب.

الفعالية هي الهدف
هي  املالي  العمل  مجموعة  توصيات  لتنفيذ  املباشرة  النتائج  أن  املستشار  د  أكَّ
حتقيُق الفعالية يف محاربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلُّح، وهو ما 
أصبحت املجموعُة تضعه يف احُلسبان عند التقومي الدوري للدول، فلم تُعد تكتفي 

ق من فاعلية هذا التنفيذ باستمرار.  بالتزام الدول بتنفيذ توصياتها؛ بل تتحقَّ

الفاعلية على كفاءة نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف  وتعتمد 
الدولة يف احلدِّ من مخاطر  الفاعلة، ومستوى جناح  املمارسات  َوفَق  الدولة، 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ال للدولة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  ومن خصائص النظام الفعَّ
املالي  العمل  ملجموعة  املباشرة  النتائج  واعتماد  الفعالية،  لتقومي  معيار  وجوُد 

مرجًعا لتحقيق مستًوى عاٍل من الفاعلية.

  المستشار تركي المجحد:
ولية لمكافحة تمويل اإلرهاب  بات الدَّ الفعالية والتعاون من أهم المتطلَّ

محاضراتنا
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نتائج مباشرة
استعرض املجحد النتائَج املباشرة لتوصيات مكافحة متويل اإلرهاب وانتشار 

ها: ح، ومن أهمِّ التسلُّ
اإلجراءات  وتنسيق  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  ملخاطر  الدولة  فهم   )1
ُف ذلك  محلِّّيًا؛ ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلُّح. ويتوقَّ

على عدٍد من العناصر، أهمها:
أ- قدرة الدولة على حتديد مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب التي 

    تواجهها، وفهمها، وتقوميها.
ب- مدى جودة السياسات واألنشطة التي تطبِّقها الدولة يف مكافحة غسل 

    األموال ومتويل اإلرهاب.
ة  لطات املختصَّ ج- مستوى مالءمة األهداف واألنشطة التي تقوم بها السُّ

    لسياسات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
لطات احمللِّية؛ لتطوير سياسات وأنشطة مكافحة غسل  د- مستوى تعاون السُّ
    األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطبيقها.
ن الدولة من فهم املؤسسات املالية ومؤسسات األعمال واملهن غير  هـ- مدى تيقُّ

   املالية، لنتائج تقومي مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب على املستوى الوطني.
ليه، وخضوعهم  2( التحقيق يف جرائم متويل اإلرهاب وأنشطته، ومحاكمة مموِّ

رات، أهمها: ُف ذلك على عدٍد من املتغيِّ لعقوبات رادعة. ويتوقَّ
أ- مدى مالحقة مختِلف أنواع أنشطة متويل اإلرهاب، وإدانة مرتكبيها.
ب- جودة حتديد قضايا متويل اإلرهاب والتحقيق فيها، ومدى حتديد 

    التحقيقات ألنشطة مموِّلي اإلرهاب.
ج- مدى دمج التحقيق يف قضايا متويل اإلرهاب باإلستراتيجيات الوطنية  

   ملكافحة اإلرهاب )حتديد اإلرهابيني، واملنظمات اإلرهابية، وشبكات دعم   
   اإلرهاب وتصنيفها(. 

3( منع اإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية ومموِّلي اإلرهاب من استخدام املنظمات 
التعامل مع املنظمات غير  ُف هذا على قدرة الدول على  غير الربحية. ويتوقَّ
الربحية التي تكون حتت مخاطر االستغالل يف عملية متويل اإلرهاب، وكفاءتها 

يف حرمان اإلرهابيني، واملنظمات اإلرهابية، ومموِّلي اإلرهاب من األصول. 
4( منع األشخاص واجلهات املتورِّطة يف متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ُف  من جمع األموال، ونقلها، واستخدامها، َوفًقا لقرارات مجلس األمن. ويتوقَّ

ذلك على عدٍد من العناصر، أهمها: 
نتها القراراُت  أ- مدى تطبيق الدولة دون تأخير، العقوباِت املاليَة التي تضمَّ

ة مبكافحة انتشار التسلُّح.    الصادرة عن مجلس األمن، اخلاصَّ
فون نيابًة عنهم، أو   ب- حتديد أموال األفراد والِكيانات املصنَّفة )وَمن يتصرَّ

    يخضعون لتوجيههم(، ومنعهم من تنفيذ عمليات مالية متعلِّقة بانتشار التسلُّح.
دة،  ج- مدى التزام املؤسسات املالية ومؤسسات األعمال واملهن غير املالية احملدَّ

  بالعقوبات املالية املستهَدفة، املرتبطة بتمويل انتشار التسلُّح، وتفهُّم تلك االلتزامات.

لطات املختصة على التزام املؤسسات املالية  د- درجة كفاءة إشراف السُّ
دة، بالتزاماتها املتعلِّقة بالعقوبات       ومؤسسات األعمال واملهن غير املالية احملدَّ
ن من هذا االلتزام.     املالية املستهَدفة، املرتبطة بتمويل انتشار التسلُّح، والتيقُّ

المملكة أواًل في )فاتف(
تنفيذ  يف  السعودية  العربية  اململكة  جناح  جتِربَة  املجحد  املستشار  عرض 
إلى  وانضمامها  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل  حملاربة  ولية  الدَّ املتطلَّبات 
َرْقم )350(  الوزراء قراره  املالي )فاتف(؛ فقد أصدر مجلُس  العمل  مجموعة 
العضوية  إلى  اململكة  انضمام  على  املوافقَة  ن  املتضمِّ 1435/8/25هـ  بتاريخ 
املالي  العمل  ملجموعة  العام  االجتماع  ووافق  املالي،  العمل  ملجموعة  الدائمة 
الذي ُعقد يف مدينة أورالندو بالواليات املتحدة األمريكية بني 19 و21 من يونيو 
عربية حتُصل  دولة  أوَل  لتكون  فيها؛  عضو  مقعَد  اململكة  منح  على  2019م، 
ولية، مع اجتياز  على هذه العضوية. والتزمت اململكة من يومئٍذ باملتطلَّبات الدَّ
التقومي املتباَدل من ِقبَل مجموعة العمل املالي، ومجموعة العمل املالي ملنطقة 

.)MENAFATF( الشرق األوسط وشمال إفريقيا
درجاِت  فيه  قت  وحقَّ 2004م،  عام  متباَدل  لتقومي  قد خضَعت  اململكة  وكانت 
امتثال عاليًة، َوفًقا للمنهج املعتمد يف توصيات مجموعة العمل املالي األربعني 
ة مبكافحة متويل  التسع اخلاصَّ والتوصيات  األموال،  املتعلِّقة مبكافحة غسل 
ة أخرى من قبل مجموعة العمل  اإلرهاب. وخضعت اململكة للتقومي املتباَدل مرَّ
2010م،  إفريقيا، عام  للشرق األوسط وشمال  املالي  العمل  املالي، ومجموعة 
أت الصدارة يف ترتيب الدول العربية، وأحَد  قت درجاِت امتثال عاليًة، وتبوَّ وحقَّ

املراكز العشرة األولى يف الترتيب العام لدول مجموعة العشرين. 
2017م، حتديَث  عام  له  الذي خضَعت  للتقومي  اململكة  استعداداُت  نت  وتضمَّ
نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب 
ثة. ويف سبتمبر من عام  املالي احملدَّ العمل  متطلَّبات مجموعة  َوفَق  ومتويله، 
د تقريٌر ملجموعة العمل املالي قياَم اململكة العربية السعودية بتغييرات  2018م أكَّ
بها؛ جلعل  اخلاصِّ  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  نظام  يف  جذرية 
ثة. سي متفًقا مع توصيات مجموعة العمل املالي احملدَّ إطارها القانوني واملؤسَّ

وأوضح التقريُر أن اململكة متتلك إطاًرا قانونّيًا قوّيًا، ولديها إجراءاٌت عملية 
على  املتحدة  األمم  فرضتها  التي  املستهَدفة  املالية  العقوبات  لتنفيذ  حازمة؛ 

اإلرهابيني دون تأخير.

رات فاعلية محاربة تمويل اإلرهاب مؤشِّ
اإلجراءات  	 وتنسيق  اإلرهاب،  األموال ومتويل  الدولة ملخاطر غسل  فهم 

محلِّّيًا؛ ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلُّح.
ليه، وخضوعهم  	 التحقيق يف جرائم متويل اإلرهاب وأنشطته، ومحاكمة مموِّ

لعقوبات رادعة.
استخدام  	 من  اإلرهاب  ومموِّلي  اإلرهابية  واملنظمات  اإلرهابيني  منع 

املنظمات غير الربحية.
منع األشخاص واجلهات املتورِّطة يف متويل انتشار أسلحة الدمار الشامل  	

من جمع األموال، ونقلها، واستخدامها، َوفًقا لقرارات مجلس األمن. 

محاضراتنا

ح  اجلهات السعودية املشاركة يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلُّ

البنك 
املركزي

ِوزارة املاليةِوزارة العدل هيئة 
السوق 
املالية

رئاسة أمن 
الدولة

الهيئة 
العامة 
لألوقاف

ِوزارة 
التجارة

النيابة 
العامة

ِوزارة 
اخلارجية

مصلحة 
اجلمارك

ِوزارة 
الداخلية

ِوزارة املوارد 
البشرية
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)تقارير َدولية( 
يرصد دوالرات داعش

من  اجلديد  العدُد  اإلرهاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  صدر عن 
"تقارير َدولية" مستعرًضا تقريًرا صادًرا عن برنامج دراسات التطرف يف جامعة 
جورج واشنطن األمريكية بعنوان: )دوالرات داعش: حتليل احلالة املالية ألنصار 

داعش األمريكيني(.

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  داعش  لتنظيم  املاليَّ  َن  املكوِّ التقريُر  تناول 
أفراد   209 بنحو  املرتبطة  التمويل  وقائع  محلِّاًل  2013-2020م،  عامي  بني 
من املتَّهمني بقضايا مرتبطة بتنظيم داعش، أو الذين ُحكم عليهم يف أمريكا 
الرسمية،  البيانات  من  مجموعة  على  التقريُر  يعتمد  إذ  باإلرهاب؛  لتورُّطهم 
ُجمعت يف أثناء التحقيقات املرتبطة باجلرائم املالية لتنظيم داعش اإلرهابي يف 

أمريكا، على مدار سبع سنوات. 

خراتهم؛  وقد انخرط بعُض هؤالء يف أنشطة إضافية جلمع األموال لتكملة مدَّ
إذ إن قرابة 23.4% من الذين َشِملَتهم الدراسة، انخرطوا يف تقنيَّات وعمليات 
أساليَب إلى  جلؤوا  و%6.7  نوعية(،  ائتمانات  أصول،  بيع  )ِهبات،   قانونية 

غير مشروعة. 

إلى  مييلون  أمريكا  يف  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أنصار  أن  التقرير  وكشف 
من  وبداًل  وغيرها،  كالبنوك  الرسمية  املصرفية  سات  املؤسَّ استخدام  جتنُّب 
آثار  ومحو  ي  للتخفِّ أماًنا؛  أكثَر  ونها  يعدُّ أخرى  تقنيَّات  إلى  أغلبُهم  يلجأ  ذلك 
رة"، أو االعتماد على أشخاص آخرين لتحويل  الُهويَّة، كاستخدام الُعمالت "املشفَّ

األموال نيابًة عنهم.

ُذروة  ففي  التاريخ؛  إرهابية يف  أغنى جماعة  داعش  تنظيم  أن  ويرى اخلبراءُ 
ميلك  اإلرهابي  التنظيم  كان  2015م،  عام  يف  شاسعة  مناطَق  على  سيطرته 
أكثَر من 6 مليارات دوالر. ومع أن تنظيم داعش اإلرهابي فقَد سيطرته على 
لهذا  املتابعون  يرى  إذ  املالية؛  لطة  بالسُّ نسبّيًا(  )ولو  يحتفظ  يزال  ال  األرض 
امللفِّ أن قياداِت التنظيم الهاربَة متلك ماليني الدوالرات التي استولت عليها 
من العراق وسوريا. وال منلك معرفًة دقيقة مبقدار األموال التي ميتلكها تنظيُم 
داعش اليوم، ولكن يُعتَقد أنه يسيطر على ملياري دوالر؛ بني تبرُّعات خاصة، 
قات اإليرادات التجارية التي حَصل عليها أيام  وضرائب، ومبالغ الِفدى، وتدفُّ
سيطرته الشاملة بني عامي 2014-2017م. وعلى سبيل املثال: يف يونيو 2014م 
وضع التنظيُم يده على مبلغ نقدي ضخم بلغ 425 مليون دوالر، بعد االستيالء 

على َمصِرف يف املـَوِصل بالعراق. 

ة واجلهود الرسمية لصانعي القرار الجتثاث  وعلى الرغم من اخلطوات املهمَّ
َف متويل اإلرهاب  جذور اإلرهاب املالية، َسْرعاَن ما أصبح من الواضح أن توقُّ
من  يُحصى  ال  عدٍد  ابتكار  إلى  اإلرهابيون  جلأ  إذ  وهم؛  َد  مجرَّ كان  متاًما 
يكون  يكاد  بأساليَب  الصغيرة،  املبالغ  ونقلها، وال سيَّما  الطرق جلني األموال 
الرسميَة  التحقيقاِت  أن  السلطاُت  اكتشاُفها وضبطها. وأدركت  من املستحيل 
ياُت بني صعوبة  التحدِّ وتراوح هذه  ا،  دًة جّدً تكون معقَّ اإلرهاب قد  يف متويل 
ية  تتبُّع األموال على التراب األمريكي الواسع، وصعوبة احلصول على أدلَّة مادِّ
حاسمة من واليات أخرى إلثبات نيَّة احملكمة، أي إثبات أن الفرد أو املنظمة لها 
لتها كانت ستُستعَمل يف متويل أعمال اإلرهاب.  علٌم سابق بأن األموال التي حوَّ

إصداراتنا
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يف  مباشًرا  استهداًفا  مختلفًة  متويل  شبكاِت  املتحدة  الوالياُت  استهدفت  لقد 
املتحدة  الوالياُت  أدرجت  2019م،  نوفمبر   18 يف  فمثاًل:  العالم.  أنحاء  جميع 
مرتبطة  شركات  وأربَع  تركيا،  يف  داعش  وكالء  من  اثنني  اإلرهاب  الئحة  يف 
الدعم  تقدمي  بسبب  وأوروبا؛  واخلليج  وتركيا  سوريا  يف  تعمل  داعش  بتنظيم 
املالي واخِلْدمي للتنظيم اإلرهابي. ويف 2020م استهدفت الوالياُت املتحدة اثنني 
لت قدرتهما على مواصلة  من الداعمني املاليني للتنظيم يف سوريا وتركيا، وعطَّ

جمع األموال ونقلها نيابًة عن التنظيم.

ني يف اإلرهاب، هما: الالمركزية،  وأظهر حتليل الهَجمات يف أمريكا جانبني مهمَّ
واالستقاللية النسبية للُجناة عن هذه التنظيمات. وأشارت هذه الدراسُة إلى أن 
كلَّ الهَجمات على التراب األمريكي، لم تكلِّف يف الواقع إال القليَل من املال؛ بضعَة 
آالف من الدوالرات لكلِّ هجمة. إضافة إلى هذا كانت حياةُ اجلناة طبيعية؛ إذ 
ة لشراء األسلحة، أو استئجار السيارات التي  منهم من استعمل أمواله اخلاصَّ
على متويل  دليل  أيَّ  اخلبراء  يجد  ولم  الهَجمات،  بعض  تنفيذ  استُخدمت يف 

خارجي أليِّ هجوم ناجح.

نتائج التقرير
قات عائدات تنظيم داعش اإلرهابي أصبحت غيَر  وخلََص التقرير إلى أن تدفُّ
ة؛ بسبب افتقارها إلى السيطرة اإلقليمية التي كانت تسمُح لها يف املاضي  مستقرَّ
ان والشركات التجارية، وفرض  بالوصول إلى حقول النفط املربحة، وابتزاز السكَّ
ولي  الضرائب عليهم. وعلى مدار السنوات الثالث املاضية استهدف التحالُف الدَّ
ر عشرات املاليني من  نحو 30 مصرًفا ومركًزا مالّيًا تابعة لتنظيم داعش، ودمَّ
م يف  التحكُّ داعش من  تنظيم  ن  للتنظيم. ومتكَّ السائلة  الدوالرات من األصول 
واحملاصيل  النفط،  َمبيعات  من  الدوالرات  من  املاليني  سنوية مبئات  عائدات 

حتت  الواقعة  املناطق  يف  احمللِّيني  ان  السكَّ على  الضرائب  وفرض  الزراعية، 
سيطرته يف العراق وسوريا. 

وعلى  واألنصار،  املؤيِّدين  على  التنظيُم  اعتمد  فقد  وسوريا  العراق  خارج  أما 
عالمته  على  احلفاظ  هدفها  كان  التي  الُكلفة  املنخفضة  الشبكية  الهَجمات 
من  مزيًجا  املؤيِّدون  استخدم  املالية  املوارد  على  وللحصول  ولية.  الدَّ التجارية 
التقنيات احلديثة املتاحة وأساليَب أخرى تقليدية، وكان الهدف إما تقدمُي الدعم 
املالي من بعيد، وإما السفُر لالنضمام إلى التنظيم اإلرهابي يف ميادين الصراع 

وساحات املعارك، وإما شنُّ الهَجمات على أرض الواليات املتحدة األمريكية.
اتخذت املعركُة على تنظيم داعش اإلرهابي أساليَب ووسائل شتَّى، ولم تقتِصر 
أن  الدوُل  حاولت  وقد  العالم.  أنحاء  كانت يف جميع  بل  وسوريا،  العراق  على 
ا، وأن تقطَع عليه جميَع طرق التمويل، حتى  حتاصَر هذا التنظيم حصاًرا تاّمً
العالم.  أنحاء  جميع  مناصريه يف  من  تأتي  كانت  التي  الصغيرة  املالية  املبالغ 
يف  اإلرهابي  داعش  بتنظيم  املتعلِّق  اإلرهاب  متويل  أن  التقريُر  هذا  وأثبت 
بأمريكا  التنظيم  مؤيِّدو هذا  إذ مييل  يبقى ظاهرًة محدودة؛  املتحدة  الواليات 
إلى جمع األموال ونقلها بطرق يسيرة وتقليدية، وأغلُب معامالت التحويل كانت 
وإن معظَم  بعض احلاالت،  باستثناء  الدوالرات،  آالف  ى  تتعدَّ مبالَغ صغيرة ال 
املعامالت يف داخل الواليات املتحدة كانت بني أفراد قالئَل حاولوا جتنَُّب النظام 
املصريف البنكي. ومع أن القوانني الصارمة التي صدَرت بعد هَجمات احلادي 
عشر من سبتمبر أسهَمت يف الكشف السريع عن كثير من أنصار تنظيم داعش 
إعادة  إلى  يحتاج  أمريكا  والتتبُّع يف  املراقبة  نظام  أن  املؤلفون  يرى  اإلرهابي، 
دة باستمرار يف املجال التقني  رة واملتجدِّ ضبط وحتديث؛ ملواكبة الطبيعة املتطوِّ
والتكتيكي للشبكات اإلرهابية، وال سيَّما العريقة منها مثل حزب اهلل اإلرهابي، 

ًرا داخل التراب األمريكي.  الذي ميتلك أجهزًة مالية أكثر تطوُّ

إصداراتنا

تقنيات جمع األموال

عات جمع التبرُّ

بيع املمتلكات

التعويضات وعائدات 
ضريبة الدخل

االحتيال املصريف

ِخْدمات حتويل 
األموال 

غسل األموال
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تواصل التحالف

أقام ممثِّل جمهورية سيراليون يف التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب، يف 27 من أبريل 2021م، احتفااًل بذكرى استقالل بالده الذي يوافق ذلك اليوم 
م ممثل سيراليون عرًضا تناول فيه  من عام 1961م، بحضور األمني العام للتحالف والقائد العسكري وممثلي الدول األعضاء ومنسوبي التحالف. وبهذه املناسبة قدَّ

جغرافيَة بالده وتاريخها وتطورها السياسي وأحوال سكانها. 

التحالف يحتفل بذكرى استقالل سيراليون

 25 يف  وذلك  اليمنية،  الوحدة  ليوم   31 الذكرى  مبناسبة  احتفااًل  بالرياض  اإلرهاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  التحالف  يف  اليمنية  اجلمهورية  ممثلو  أقام 
مايو2021م. وقال العميد الركن فايز صالح الغزالي،  يف كلمته بهذه املناسبة، إنَّ يوم 22 مايو 1990م الذي حتققت فيه الوحدة اليمنية بني شطري اليمن، وقامت 
اجلمهورية اليمنية "مجسدة حلقائق التاريخ األزلي لليمنيني بأنهم دولة واحدة وقلب واحد؛ ميثل أغلى املناسبات الوطنية على قلوب اليمنيني من حوف إلى اجلوف".
وأضاف العميد الغزالي أنَّ اليمن سينتصر يف احلرب التي أشعلتها إيران ومرتزقتها على أرضه، وستنتصر وحدته، و"سينتصر معه التحالف العربي لدعم الشرعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية التي ما تخلَّت أو تراخت يوًما يف دعم أشقائها يف اليمن يف كلِّ مجاالت احلياة، ليس اآلن وحسب؛ بل منذ أكثر من نصف قرن 

والسعودية هي لنا نعم الشقيق والعضد والسند". 

 في االحتفال بيوم الوحدة اليمنية
العميد الغزالي: وحدتنا وتحالفنا سينتصران


