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نشرة شهرية يصدرها التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ولي للكتاب يف  شارك التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف معِرض أبو ظبي الدَّ
ت حتى 29  دورته احلادية والثالثني، التي انطلَقت يوم االثنني 23 من مايو 2022م، واستمرَّ
من الشهر نفسه، برعاية كرمية من رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيَّان. وقد عبَّر األمني العام للتحالف املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد 
املغيدي، عن سعادته بهذه املشاركة التي تَُعدُّ األولى للتحالف يف هذا املعِرض، منذ انطالقه 
عام 1981م. وتأتي هذه املشاركة يف إطار وعي التحالف بأهمية اجلانب الفكري والثقايف يف 
تصحيح املفاهيم املتطرفة، ومحاربة اإلرهاب، وحماية املجتمعات وحتصينها من مخاطره. 
فضاًل عن التعريف بالتحالف ومجاالت عمله، وإصداراته الفكرية والثقافية واإلعالمية التي 
تسعى إلى كشف حقيقة اجلماعات املتطرفة واإلرهابية، ويكتب فيها مجموعٌة من النَُّخب 
الثقافية والفكرية واإلعالمية والعسكرية ويف محاربة متويل اإلرهاب. وهذه املشاركُة هي 
ة بالكتاب، وكانت املشاركُة  الثانية من نوعها للتحالف يف معارَض ثقافية محلِّية وَدولية خاصَّ
ولي للكتاب يف أكتوبر 2021م، ولقيت إقبااًل واسًعا، وحظيَت  األولى يف معِرض الرياض الدَّ

بإشادات كبيرة. التفاصيل ص 4-2.

ولي للكتاب المشاركة األولى للتحالف اإلسالمي في معِرض أبو ظبي الدَّ

السفير دينو سيدي سفير جمهورية غينيا بيساو لدى اململكة  أشاد سعادةُ 
العربية السعودية بإسهام التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف 
التعامل األمثل مع آفة اإلرهاب، والسعي احلثيث الجتثاثه من جذوره، بالتعاون 
ولية التي تُعنى مبحاربة الفكر املتطرف العنيف  مع املنظمات واألحالف الدَّ
ه بالعمل الريادي الذي تضطلع به اململكُة العربية السعودية يف  واإلرهاب. ونوَّ
دعم هذا التحالف، وكل ما تبذله لقطع دابر اجلماعات اإلجرامية واملنظمات 

اإلرهابية.
وكان األمني العام للتحالف اإلسالمي، قد استقبل سعادةَ السفير دينو سيدي 
يف 13 أبريل 2022م يف مقرِّ التحالف، وتناقش اجلانبان يف وسائل التعاون 

املشترك يف مواجهة التطرف والعنف ومحاربة اإلرهاب.

يف ســياق التبــاُدل املعــريف بــني التحالــف وســلطنة ُعمــان يف مجــال محاربــة 
التطــرف العنيــف واإلرهــاب، زار وفــٌد مــن منســوبي كلِّيــة القيــادة واألركان 
ــلطان املســلَّحة الُعمانيــة برئاســة آمــر الكلِّيــة العميــد الركــن  ات السُّ بقــوَّ
العســكري  اإلســالمي  التحالــَف  املشــيخي،  محمــد  بــن  أحمــد  اجلــوِّي 
ه يف مدينــة الريــاض يــوم االثنــني 11 أبريــل 2022م.  حملاربــة اإلرهــاب، مبقــرِّ
ــل مــن األمــني العــام للتحالــف عــن إســهام  واســتمع الوفــُد إلــى شــرح مفصَّ
التحالــف يف محاربــة الفكــر املتطــرف، وتنســيق جهــود الــدول األعضــاء يف 
ي لإلرهــاب، يف املجــاالت الفكريــة واإلعالميــة ومحاربــة متويــل  التصــدِّ

اإلرهــاب والعســكرية.

سفير جمهورية غينيا بيساو
يشيد بجهود المملكة في محاربة 

التطرف واإلرهاب

ية القيادة واألركان الُعمانية  وفد من كلِّ
يزور التحالف



ولي للكتاب 2022م، حضوَر شخصيات سياسية  شهد جناُح التحالف مبعِرض أبو ظبي الدَّ
وأكادميية بارزة، منها معالي الشيخ نهيَّان بن مبارك آل نهيَّان، وزير التسامح والتعايش بدولة 
خيل سفير خادم احلرمني الشريفني بدولة  اإلمارات العربية املتحدة، وسعادةُ السفير تركي الدَّ
اإلمارات العربية املتحدة، ومعالي األستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائُب رئيس مجلس 
أمناء مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، والدكتور علي راشد النعيمي رئيُس 
ولي للتميُّز يف مكافحة التطرف العنيف )هداية(، وسعادةُ محمد عيسى  مجلس إدارة املركز الدَّ
عبيد الكشف عضو املجلس الوطني االحتادي، والعميُد راشد الظاهري ممثِّل دولة اإلمارات 
لك الدبلوماسي  العربية املتحدة السابق بالتحالف اإلسالمي،  وعدٌد من السفراء وأعضاء السِّ

املعتَمدين لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة. 
على  لعوا  اطَّ الذين  اإلعالم  وسائل  ومندوبي  رين  واملفكِّ واألدباء  الكتَّاب  من  كثير  فضاًل عن 
اجلهود التي يبذلها التحالُف يف محاربة التطرف والعنف. وقد عبَّر الزائرون عن سعادتهم 
ملا شاهدوه، واستمعوا إليه، من معلومات عن أنشطة التحالف التي تهِدُف إلى القضاء على 

اإلرهاب واجتثاثه من ُجذوره.
وتبادل اللواءُ محمد بن سعيد املغيدي األمنُي العام للتحالف املكلَّف، الزيارةَ مع سعادة الدكتور 
سلطان محمد النعيمي املدير العام ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، وبحثا 

مًعا أوُجَه التعاون املشترك يف مجاالت محاربة التطرف واإلرهاب.

ولـــــــــي للكتـــــــــاب شخصـــيـــــــــــاٌت بـــــــــارزة فـــــــــي جنـــــــــاح التحـــالــف         بمعـــــــــِرض أبو ظبـــــــــي الـــــــــدَّ
مشاركات

معالي الشيخ/ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف زيارة جناح التحالف
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ولـــــــــي للكتـــــــــاب شخصـــيـــــــــــاٌت بـــــــــارزة فـــــــــي جنـــــــــاح التحـــالــف         بمعـــــــــِرض أبو ظبـــــــــي الـــــــــدَّ
مشاركات

ف، يف زيارة تبادلية مع سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي املدير العام ملركز اإلمارات للدراسات  اللواء محمد بن سعيد املغيدي األمني العام للتحالف املكلَّ
والبحوث اإلستراتيجية
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ـاُر  الطيَّ اللـواء  ف،  املكلَـّ للتحالـف  العـام  األمـنُي  ـد  أكَّ
الركـن محمـد بـن سـعيد املغيـدي، علـى هامـش مشـاركة 
ولـي للكتـاب، أن إحـدى  التحالـف مبعـِرض أبـو ظبـي الدَّ
التواصـُل  هـي  اإلسـتراتيجية  اإلرهـاب  محاربـة  أدوات 
ومسـتوياته،  فئاتـه  بجميـع  اجلمهـور،  مـع  املباِشـر 
ـة بكشـف  وإيصـاُل الرسـائل املعرفيـة والتوعويـة اخلاصَّ
أسـاليبهم  وفضـح  وردعهـا،  اإلرهابيـة  اجلماعـات 
وأدواتهـم يف نشـر أفكارهـم الضالَّـة للتغريـر بالنـشء.

وأوضــح األمــنُي العــام أن أول مــا يُســتهَدف يف محاربــة 
اإلرهــاب هــو الفكــر، فينبغــي إعــادةُ صياغتــه ليكــوَن 
والعنــف. التطــرَف  ينبــذ  بنَّــاء،  إيجابــي  ــه  توجُّ  ذا 

هــاِت  يلــي ذلــك الرســائُل اإلعالميــة التــي تكشــف التوجُّ
الضالَّــة لهــذه اجلماعــات، وتبــنيِّ زيَفهــا. ليأتــَي بعــد 
هــم بالتمويــل  ذلــك العمــُل علــى قطــع دابــر كلِّ مــا ميدُّ
طاتهــم اإلجراميــة؛ مــن مصــادر  املطلــوب لتنفيــذ مخطَّ
ــر مشــروعة، وصــواًل  ــل وغســل أمــوال وجتــارة غي متوي

إلــى دحرهــم عســكرّيًا.

ولـي  الدَّ ظبـي  أبـو  معـِرض  يف  التحالـف  جنـاُح  وكان 
ـه  للكتـاب، قـد اهتـمَّ بالتعريـف بالتحالـف، وبيـان مهامِّ
التـي يضطلـع بهـا، وتوضيـح رؤيتـه اإلسـتراتيجية، مـع 
توزيـع أبـرز إصداراتـه املطبوعـة املعنيـة مبجـاالت عمـل 

اإلرهـاب. التحالـف حملاربـة 

التواصل المباشر مع الجمهور أداة فاعلة 
لمحاربة اإلرهاب

مشاركات
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ُتَعدُّ املراجعُة الداخلية من أهمِّ أُسس احلوكمة الرشيدة، 
ولها وظيفٌة رقابية جليلة؛ بوصفها مصدَر املعلومات ذات 
القيمة العالية. وتعتمد َجودةُ احلوكمة يف أيِّ منظمة أو 
ُذها  تنفِّ التي  واخِلْدمات  اإلجراءات  كفاءة  على  مؤسسة 
من  الداخلية  املراجعة  أهميُة  وتأتي  الداخلية.  املراجعُة 
كونها العنصَر األساسيَّ الذي تعتمد عليه اإلدارةُ العليا، 
التنفيذية  اإلدارات  التزام  ِحياَل  التأكيدات  تقدمي  يف 
املعتَمدة  واملعايير  والضوابط  واإلجراءات  بالسياسات 
الرقابي واحلوكمة  النظام  بيان جدوى  لدى اجلهة، ويف 

وإدارة املخاطر. 
أداء  حتسنُي  فهو  الداخلية  املراجعة  أهداف  أبرُز  ا  أمَّ
وتعزيز  وكفاءتها،  ُمخَرجاتها  التنفيذية، وجودة  اإلدارات 
االلتزام  وضمان  والتشغيلية،  املالية  بالتقارير  الثقة 
اجلهة  أموال  وحماية  واألنظمة،  والقوانني  بالسياسات 

وأصولها، وصواًل إلى احملافظة على استدامتها.
الداخلية،  باملراجعة  االهتماُم  يزداَد  أن  بغريٍب  وليس 
ِصَماَم  كونها  ولي؛  الدَّ أو  احمللِّي  املستوى  على  سواءٌ 
ِق من  بالتحقُّ وذلك  العام،  املال  على  األمان يف احلفاظ 
االستخدام األمثل لألموال واملوارد،  وحثِّ اجلهات بكلِّ 
مستوياتها على ممارسة أعمالها بشفافية عالية، وبقدر 
مناسٍب من اإلفصاح عن املعلومات، واحلدِّ من املمارسات 
حاالت  منع  يف  واإلسهام  واإلدارية،  املالية  واملخالفات 
الفساد على اختالف أنواعه وصوره، واستخدام البيانات 
اإلدارية  القرارات  اتخاذ  عند  مناسًبا  استخداًما  املالية 

واإلجراءات التصحيحية.
َص شهر )مايو( من كلِّ عام  وتأكيًدا ملا سبق ذكُره، ُخصِّ
ليكون الشهَر العاملي للتوعية بأهمية املراجعة الداخلية. 
وإلدراك التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
والتثقيف  للتوعية  سنوية  ة  خطَّ اعتُمَدت  األهمية،  لهذه 
ن  تتضمَّ التحالف،  ملنسوبي  الداخلية  املراجعة  بأهمية 
احملاضرات  إقامة  مثل:  املتنوِّعة،  األنشطة  من  عدًدا 
املراجعة  بارزون يف مجال  مها خبراءُ  التي يقدِّ التوعوية 
يٍة هاتفية  الداخلية من خارج التحالف، وإرسال رسائَل نصِّ
حتتوي  اإللكتروني،  بالبريد  ورسائَل  التحالف،  ملنسوبي 
على األنشطة التوعوية والتثقيفية املقامة، التي نرجو أن 
َق  مه؛ ليحقِّ تُسهَم بإذن اهلل يف ارتقاء عمل التحالف وتقدُّ

أهدافه املنشودة. 
يف  واإلخالص  التوفيق  متام  تعالى  اهلل  نسأل  وختاًما 

القول والعمل.

األمني العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة 
اإلرهاب املكلَّف

ار الركن محمد بن سعيد املغيدي اللواء الطيَّ

مشاركات

د األمنُي العام للتحالف اإلسالمي املكلَّف، اللواء الطيَّار الركن محمد بن سعيد املغيدي،  أكَّ
التحالف. مبيًِّنا  الداخلية ملنسوبي  املراجعة  والتثقيف بأهمية  للتوعية  اعتماَد خطة سنوية 
صة  املتخصِّ احملاضرات  إقامة  مثل:  املتنوِّعة،  األنشطة  من  عدًدا  ن  تتضمَّ اخلطَة  هذه  أن 
مها خبراءُ بارزون يف مجال املراجعة الداخلية من خارج التحالف، وإرسال رسائَل  التي يقدِّ
ية هاتفية وبالبريد اإللكتروني إلى جميع منسوبي التحالف، تدعو إلى األنشطة التوعوية  نصِّ
ق األهداَف  مه، مبا يحقِّ والتثقيفية املختلفة، التي يُرجى أن تُسهَم يف ارتقاء عمل التحالف وتقدُّ

املنشودة له. جاء ذلك يف كلمة األمني العام مبناسبة اليوم العاملي للمراجعة الداخلية.

التحالف يعتمد خطة 
للتوعية بالمراجعة الداخلية

الشهر العالمي للمراجعة الداخلية

الهدف 

 كلمة األمين العام
بمناسبة الشهر العالمي 

للمراجعة الداخلية  

األهمية

تعزيز الشفافية 
 حماية األموال

العامة
اإلسهام في منع 

الفساد

تعزيز الثقة 
في التقارير 

المالية

تحسين أداء 
اإلدارات 
التنفيذية

ضمان 
االلتزام 
بالقوانين

تطوير مهنة 
المراجعة 

واالرتقاء بها
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مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وحدة التحريات المالية النيجيرية أنموذًجا

أصبحـت جرائـُم غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ظاهـرًة عاملية ُمقلقة؛ لبشـاعة 
د األرواح؛ لـذا  ـر االقتصـاد، وتهـدِّ د املمتلـكات، وتدمِّ آثارهـا التخريبيـة التـي تُبـدِّ
نالـت مكافحـُة هـذه اجلرائـم اهتماًمـا كبيـًرا مـن اجلهـات املعنيـة واحلكومـات 

الوطنيـة يف مختِلـف دول العالـم.

 ولتسـليط الضـوء علـى إحـدى التجـاِرب الناجحـة يف مكافحـة هـذه اجلرائـم، 
ه مبدينـة الريـاض،  أقـام التحالـُف اإلسـالمي العسـكري حملاربـة اإلرهـاب يف مقـرِّ
األمـوال  غسـل  "مكافحـة  بعنـوان  محاضـرًة  2022م،  أبريـل   19 الثالثـاء  يـوم 
مهـا العميـُد البحـري  يـات املاليـة النيجيريـة"، قدَّ ومتويـل اإلرهـاب: َوحـدة التحرِّ
يـق أبـو بكـر، ممثِّـُل جمهوريـة نيجيريـا االحتاديـة يف مجـال محاربـة  قربـا صدِّ
ف، ومنسـوبي التحالـف. وقد تناولت  متويـل اإلرهـاب، بحضـور األمـني العـام املكلَـّ
يـات املاليـة النيجيريـة يف عمليـات تتبُّـع األمـوال  احملاضـرةُ جهـود َوحـدة التحرِّ
املشـبوهة، واخلطـوات التـي اتخذتهـا ملكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب.

يات أمنية تحدِّ
البشرية،  وقُدراتها  نيجيريا  دولة  عن  تعريفية  نبذًة  احملاضُر  م  قدَّ البداية  يف 
وثَرواتها الطبيعية الضخمة من النفط والغاز واملعادن واملياه، واملستقبل الزاهر 
ياٍت  الذي ينتظرها بحلول عام 2050م، لكنَّ الدولة يف الوقت نفسه تواجه حتدِّ
قت إجنازاٍت  ات املسلَّحة حقَّ أمنيًة كبيرة، على رأسها جرائُم اإلرهاب، مع أن القوَّ
كبيرًة يف احلدِّ من أنشطة جماعة "بوكو حرام" والتنظيمات اإلرهابية األُخرى. 
وغير  املشروعة  األنشطة  من  العديد  اإلرهابيَة متارُس  اجلماعاِت  أن  وأوضح 
وغير  الرسمية  القنوات  بواسطة  تُنَقل  التي  األموال  على  للحصول  املشروعة؛ 
لطات النيجيرية إلى بذل جهود كبيرة ملكافحة مصادر  ا دفع السُّ الرسمية. ممَّ
متويل هذه األنشطة؛ َوفَق عدد من اإلجراءات منها: التحقيقاُت املالية، وجمُع 
اإلجرامية،  الشبكات  بني  الَعالقات  عن  والكشُف  االستخبارية،  املعلومات 

واألمناط اجلديدة التي تتعامل بها. 

وبـنيَّ احملاضـُر أن متويـل اإلرهـاب ينطـوي علـى جمع األصـول ومعاجلتها؛ إلمداد 
أعمـال  وارتـكاب  التخريبيـة،  أنشـطتهم  ملمارسـة  الالزمـة  باملـوارد  اإلرهابيـني 

مهـا القانـون، مثـل: قتـل اآلمنـني وترويُعهـم، وإجبـار احلكومـات علـى القيـام  يجرِّ
ـا غسـل األمـوال فهـو عمليـة إخفـاء للمصـدر غيـر  بعمـل مـا أو االمتنـاع عنـه. أمَّ
يت بهـذا االسـم ألن  املشـروع لألصـول، حتـى تبـدَو مـن مصـادَر مشـروعة. وُسـمِّ
ـل مـن عمليـات غير مشـروعة هي أمواٌل غيـر نظيفة، وعملية  األمـوال التـي حُتصَّ

غسـل األمـوال جتعلهـا تبـدو نظيفـًة علـى خـالف حقيقتهـا.

إجراءات المكافحة
تُسـتَمدُّ إجـراءاُت مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب مـن اللوائـح املاليـة 
العامليـة  الرقابيـة  وليـة، وتقودهـا اجلهـُة  الدَّ الهيئـاُت احلكوميـة  تعتمدهـا  التـي 
املسـؤولة عـن مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وهـي مجموعـُة العمـل 
ـص أهـداُف هـذه املجموعـة يف  املالـي املعروفـة اختصـاًرا بفاتـف )FATF(. وتتلخَّ
ق اإلصالحاِت التشـريعيَة والرقابية  وضع املعايير وصياغة السياسـات التي حتقِّ
م احملـَرز يف تنفيـذ توصياتهـا. وتعمـل الفرقـُة بالتعاون مع  الوطنيـة، ورصـد التقـدُّ
ولي، واألمم  ولي، والبنك الدَّ وليـة، مثل: صنـدوق النقد الدَّ مـات الدَّ عـدٍد مـن املنظَّ

املتحـدة، واألجهـزة اإلقليميـة.

وليـة ملكافحة  وتَُعـدُّ نيجيريـا مـن الـدول البـارزة يف مجموعـة العمـل احلكوميـة الدَّ
غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب يف غربـي إفريقيـا، منـذ إنشـائها يف عام 1999م، 
املعروفة اختصاًرا بجيابا )GIABA(، وهي مؤسسٌة تابعة للمجموعة االقتصادية 
لـدول غربـي إفريقيـا املعروفـة اختصـاًرا بإكـواس )ECOWAS(، واملسـؤولة عـن 
ة، وتعمـل مـع  القـارَّ تنفيـذ مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب يف غربـي 

وليـة للمكافحـة. الـدول األعضـاء يف االمتثـال للمعاييـر الدَّ

وقـد أصـدرت احلكومـُة النيجيريـة عـدًدا مـن األنظمـة واللوائـح، امللِزمـة جلميـع 
اجلهـات املعنيـة، ومنهـا اجلهـاُت االعتباريـة واملنظمـاُت غيـر الربحيـة. وإن قانوَن 
ة  حظـر غسـل األمـوال، وقانـوَن مكافحـة اإلرهاب، وأنظمة َوحـدة املراقبة اخلاصَّ
كلُّهـا جـزءٌ  املركـزي، هـي  للبنـك  واللوائـَح اإلرشـادية  مبكافحـة غسـل األمـوال، 
املاليـة.  العمـل  َوفًقـا ملتطلَّبـات مجموعـة  ُسـنَّت  التـي  الرئيسـة  التشـريعات  مـن 
ويُذكـر أيًضـا أن نيجيريـا عضـٌو يف مجموعـة إيغمونت )Egmont(، وهي منظمة 
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ع علـى تبـادل املعلومـات، واملعرفـة، والتعـاون بـني أعضـاء َوَحـدات  َدوليـة تشـجِّ
ـًة لتبـادل اخلبـرات واملعلومـات  االسـتخبارات املاليـة، وتُتيـح هـذه املنظمـة ِمنصَّ

لـة. املاليـة بأمـان؛ ملكافحـة اجلرائـم املاليـة، واجلرائـم ذات الصِّ

االستخبارات المالية 
ذكر احملاضُر أن نيجيريا أنشأت َوحدة االستخبارات املالية عام 2018م؛ لتكون 
حتليل  وإجراء  املالية،  االستخبارات  تقارير  ي  تلقِّ عن  مسؤولة  مركزية  هيئًة 
إستراتيجي وتشغيلي للمعلومات الواردة فيها، وإرسالها إلى اجلهات املسؤولة 
عن إنفاذ القانون عند وجود ُشبهة غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو أنشطة 
ق املعلومات بني َوحدة  غير قانونية. واستعرَض احملاضر أسلوب عمليات تدفُّ
االستخبارات املالية واجلهات املعنية األُخرى مثل: البنوك، وشركات التأمني، 
لة لألوراق املالية، ووكالء العقارات. مشيًرا إلى أن إحصائيات  واجلهات املشغِّ
واالحتيال  الفساد  جرائم  أن  أكَّدت  2020م  لعام  املالية  االستخبارات  َوحدة 
بلغت 49% من اجلرائم املالية، يليها متويُل اإلرهاب 7%، والتهرُّب الضريبي 

رات %4. ار باملخدِّ واالجتِّ
وبـنيَّ احملاضـر صالحيـاِت َوحـدة االسـتخبارات املالية النيجيريـة، ومن أهمِّ تلك 

الصالحيـات ما يأتي:
ي تقارير املعامالت املشبوهة من اجلهات املبلِّغة.	  تلقِّ
ولية. 	  حتليُل املعلومات املتوافرة، واالتصال بقواعد البيانات احمللِّية والدَّ
ومكافحـة 	  القانـون،  إنفـاذ  أجهـزة  إلـى  االسـتخباراتية  التقاريـر  إرسـاُل 

مـن  مزيـٍد  إلجـراء  واإلشـرافية؛  الرقابيـة  والهيئـات  واألمـن،  الفسـاد، 
لتحقيـق. ا

واجلهـات 	  القانـون،  إنفـاذ  عـن  املسـؤولة  للجهـات  االستشـارات  تقـدمُي 
واإلشـرافية.   الرقابيـة 

واملنظمـات 	  األُخـرى  املاليـة  االسـتخبارات  َوَحـدات  مـع  املعلومـات  تبـادُل 
املعنيـة. وليـة  الدَّ

إجـراءُ البحـوث يف موضـوع التهديـدات الناشـئة عـن غسـل األمـوال ومتويـل 	 
اإلرهـاب واجلرائـم ذات الصلـة.  

بعض  مع  تتعاون  النيجيرية  املالية  االستخبارات  َوحدة  أن  احملاضُر  د  وأكَّ
لتبادل  إيغمونت  مجموعة  ة  ِمنصَّ مثل:  األموال،  غسل  مكافحة  يف  اجلهات 
ملكتب  التابعة   )goAML( ة  وِمنصَّ آنًفا،  املذكورة  املالية  واملعلومات  اخلبرات 
رات واجلرمية، التي تستخدمها أكثُر من 56 دولة،  األمم املتحدة املعني باملخدِّ
ة لَوَحدات االستخبارات املالية  متها دولة نيجيريا، وتسمح هذه املنصَّ يف مقدِّ
رة  املتطوِّ األدوات  استخدام  عن  فضاًل  وحتليلها،  ومعاجلتها  التقارير  بتسلُّم 

والذكاء االصطناعي.

إدارة المعلومات
َوحـدةُ  أنشـأت  املالـي،  العمـل  مجموعـة  لتوصيـة  وَوفًقـا  2019م،  عـام  يف 
ـة باألصـول االفتراضيـة، والُعمـالت  االسـتخبارات املاليـة النيجيريـة إدارًة خاصَّ
رة، والتقنيـات املاليـة؛ لتعزيـز اإلبالغ عن اجلرائم املالية. وشـرَعت الوحدةُ  املشـفَّ
واالتصـاالت،  املعلومـات  تقنيـة  باسـتخدام  الداخليـة؛  إجراءاتهـا  حتسـني  يف 
إنتـاج  الوقـت املسـتغَرق يف  ـرة، وتقليـل  ـدة ميسَّ وتطويـر إجـراءات تشـغيل موحَّ

االسـتخبارية.  املعلومـات 
ويف فبرايـر 2020م أطلقـت َوحـدةُ االسـتخبارات املاليـة نظاًمـا إلدارة معلومـات 
ـة إلعـداد التقاريـر، وأُخـرى للتحليـل. وتُتيـح  ن مـن ِمنصَّ ت اجلرائـم، يتكـوَّ سـِجالَّ
ُة  ـُة التقاريـر إرسـال تقاريـَر عـن مواضيـع التحقيق احلالية، وتُسـتخَدم ِمنصَّ منصَّ

وقواعـد  النيجيريـة  املاليـة  االسـتخبارات  َوحـدة  بـني  األنظمـة  لربـط  التحليـل 
الـواردة،  املعلومـات  عـن  تلقائّيًـا  لالسـتعالم  الصلـة؛  ذات  اخلارجيـة  البيانـات 

ـة. املختصَّ اجلهـة  إلـى  يُرَسـل  الـذي  التعريـف  ملـفِّ  وإنشـاء 
املعامـالت  بتقاريـر  اخلـاصِّ  ْقمـي  الرَّ التحـوُّل  اسـتغالل  يف  الَوحـدةُ  وجنحـت 
النقديـة، وتقاريـر املعامـالت املشـبوهة التـي تـِرُد مـن اجلهـات املبلِّغـة؛ لتسـهيل 
برمجـة  واجهـة  ربـط  مـع  االسـتخبارية.  املعلومـات  وإنتـاج  التحليـل  عمليـات 
والشـركات،  واملعامـالت،  )الُهويَّـات،  الوطنيـة  البيانـات  بقواعـد  التطبيقـات 
ت املكاملـات(، وجنحـت أيًضـا يف االتصـال بقواعد  ومعلومـات املشـتركني، وسـِجالَّ
وأرقـام  السـائقني،  وُرَخـص  املركبـات،  وتسـجيل  الشـركات،  تسـجيل  بيانـات 
البيانـات  قواعـد  ربـُط  حالّيًـا  ويجـري  الضريبـي.  والسـجلِّ  املصـريف،  ـق  التحقُّ

وليـة. الدَّ البيانـات  وقواعـد  األُخـرى  احمللِّيـة 

مداخلة واستفسار
فيهـا  استفسـَر  مداخلـٌة،  أفغانسـتان  ملمثِّـل جمهوريـة  كان  نهايـة احملاضـرة  يف 
عـن احلكـم يف قضايـا غسـل األمـوال بوصفهـا جرميـًة أساسـية، ومـدى شـموله 
للجرائـم الثانويـة املرتبطـة بجرميـة غسـل األمـوال التـي تَُعـدُّ املصـدَر األساسـي 

ـار بالبشـر.  شـوة، والتهريـب، واالجتِّ لألمـوال ذات الَعالقـة، مثـل: الرِّ
تَُعدُّ  التي  الثانوية  اجلرائم  يف  القضاء  تتولَّى  احملكمة  بأن  احملاضُر  وأوضح 
النيجيرية  املالية  يات  التحرِّ وحدةَ  احملكمُة  وتبلِّغ  املغسولة،  األموال  مصدَر 
بتفاصيل احُلكم يف القضايا التي ترفعها هذه الوحدة إلى احملاكم؛ حتى يكون 
لدى الَوحدة جميُع التفاصيل من بداية القضية إلى نهايتها يف املسائل التي تقوم 

ي فيها. بالتحرِّ
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ن مــن  تقــُع جمهوريــة الُقمــر املتحــدة يف احمليــط الهنــدي، وهــي أرخبيــل يتكــوَّ
ــا  أربــع ُجــُزر قبالــة ســاحل شــرق إفريقيــا، ثــالٌث منهــا تكــوِّن جمهوريــة الُقمــر، أمَّ
اجلزيــرةُ الرابعــة فهــي جزيــرة مايــوت الواقعــة حتــت إدارة فرنســا. ويبلــغ عــدُد 
ان اجلمهوريــة بحَســب إحصــاء عــام 2020م قرابــة 862,359 نســمة، وتبلــغ  ســكَّ
ان جمهوريــة  مســاحة اجلمهوريــة نحــو 2,235 كــم2. ويعتنــق 99% مــن ســكَّ
ــة  ــة واللغ ــة العربي ــى 1%. واللغ ــا عل ــد املســيحيون فيه الُقمــر اإلســالم، وال يزي
الفرنســية همــا اللغتــاِن الرســميَّتاِن للجمهوريــة. ويجــري انتخــاُب رئيــس الدولــة 

كلَّ خمــس ســنوات.

األخطار والتهديدات
مـع أن جمهوريـة الُقمـر مـا زالـت يف منـأى عـن اإلرهـاب وتهديداته املباِشـرة؛ إن 
موقعهـا قبالـَة سـاحل شـرق إفريقيـا يضعهـا بالقـرب من املخاطـر اإلرهابية، وال 
ائهـا املنطقـة، والتـي تزيـد مـن  سـيَّما يف ظـلِّ االضطرابـات التـي تعانـي مـن جرَّ

هشاشـة األوضاع.

 7 وبعـد االعتـداءات اإلرهابيـة يف نيروبـي )كينيـا( ودار السـالم )تنزانيـا( يف 
أغسـطس 1998م التـي ارتكبهـا تنظيـم القاعـدة اإلرهابـي نشـأ وعـٌي واهتمـام 
بلـٌد  العنـف واإلرهـاب، وأنـه ليـس هنـاك  الُقمـر بخَطـر  كبيريـن يف جمهوريـة 
ـن مـن هـذه اآلفـة العامليـة اخلِطـرة. فقـد انتهـت التحقيقـاُت التـي أُجريـت  محصَّ
وا مبدغشـقر  فيمـا بعـُد إلـى أن اإلرهابيـني الذيـن ارتكبـوا تلـك الهَجمـات قـد مرُّ
وجمهوريـة الُقمـر، وأن زعيمهـم وهـو فضـل عبـد اهلل الُقُمري الـذي تعوُد أصوله 
ـلطات  تهـم قائمـُة املتَّهمـني مـن ِقبَـل السُّ إلـى جمهوريـة الُقمـر، هـو أحـد مـن ضمَّ

األمريكيـة يف االعتـداءات علـى ِسـفارتيها يف نيروبـي ودار السـالم، التـي أعلنتها 
عقـَب تلـك االعتداءات.

جهود محاربة اإلرهاب 
ــا مــن  ــم مينعه ــك ل ــي، لكــنَّ ذل ــداء إرهاب ــر أليِّ اعت ــة الُقُم ــرَّض جمهوري ــم تتع ل
ــي  ــه خطــٌر عامل ــا بأن ــا منه ــٍف صــارم وحــازم جتــاه اإلرهــاب؛ إمياًن اتخــاذ موق
د أمــَن أيِّ دولــة يف أيِّ وقــت. وهــي تعــي أهميــَة محاربــة أســباب  ميكــن أن يهــدِّ
ــا تنســيقّيًا ملكافحــة  ــة الُقمــر ِكياًن ــذا أنشــأت جمهوري ــه؛ ل ــة من اإلرهــاب للوقاي
ســت  اإلرهــاب )CLAT( يف عــام 2012م حتــت إشــراف وزيــر الدفــاع، وأسَّ
ــت جمهوريــة الُقمــر  َوحــدًة عســكرية ملكافحــة اإلرهــاب عــام 2018م. وانضمَّ
املتحــدة إلــى التحالــف اإلســالمي العســكري حملاربــة اإلرهــاب، وقــد شــارك 
معالــي وزيــر دفــاع جمهوريــة القمــر يوســف محمــد علــي، يف اجتمــاع وزراء 
ــد يف حــوار صحفــي  دفــاع دول التحالــف يف الريــاض يف نوفمبــر 2017م، وأكَّ
أهميــَة "تنســيق اجلهــود املشــتركة لقــوات التحالــف اإلســالمي حملاربــة اإلرهــاب، 
وضــرورة تعزيــز التعليــم والتدريــب للقــوات املســلَّحة، وتبــادل املعلومــات بــني 
دول التحالــف، وحتديــث البيانــات املتعلِّقــة بتمويــل اإلرهــاب، وأن تكــون دوُل 
الصــورة  وتظهــر  اإلرهــاب،  آفــة  مواجهــة  يف  ــدًة  موحَّ اإلســالمي  التحالــف 

يــن اإلســالمي". ــمحة للدِّ احلقيقيــة السَّ

َوحـدة خفـر سـواحل جمهوريـة الُقمـر،  ويف أبريـل عـام 2020م، جـرى إنشـاءُ 
البحـري. االسـتطالع  للمسـاعدة يف  دوريـة حديثـة  قـوارَب  وتسـلَّمت 

جمهورية الُقمر المتحدة تحارب اإلرهاب 
بمكافحة أسبابه
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مكافحة تمويل اإلرهاب
اتخـذت جمهوريـة الُقمـر عـدًدا مـن التدابيـر إلنشـاء نظام ملكافحة غسـل األموال 
ومتويـل اإلرهـاب، ومـن ذلـك قانـوُن عـام 2009م الـذي ينـصُّ علـى إنشـاء َوحـدة 
اسـتخبارات ماليـة، وتوسـيع نطـاق التدابيـر الوقائيـة؛ لتشـمَل متويـَل اإلرهـاب. 
وقـد بـدأ املصـرف املركـزي يف مراقبـة تنفيـذ اإلجـراءات الوقائيـة ملكافحة غسـل 
األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وتسـعى جمهوريـة الُقمـر إلـى زيـادة املـوارد والتدريـب 

لتطبيـق اإلجـراءات والقوانـني املتخـذة علـى أكمـل وجـه. 
ــت جمهوريــة الُقمــر يف ديســمبر مــن عــام 2020م، إلــى مجموعــة  وقــد انضمَّ
شــرق وجنــوب إفريقيــا ملكافحــة غســل األمــوال )ESAAMLG(، وهــي هيئــٌة 
 )FATF إقليميــة أصبحــت عضــًوا مشــارًكا يف مجموعــة العمــل املالــي )فاتــف

يف يونيــو 2020م.

مكافحة التطرف
تقـوم دار اإلفتـاء يف جمهوريـة الُقمـر - وهـي تُعـد أكبـر جهـة دينيـة رسـمية يف 
الدولـة، وتتبـع رئاسـة اجلمهوريـة مباشـرة- باجلهـد األكبـر يف محاربـة التطـرف، 
يـن السـمحة، وتشـرف علـى النشـاط  وذلـك بنشـر الوعـي والوسـطية وتعاليـم الدِّ
الدينـي يف أنحـاء جمهوريـة الُقمـر. وال يقتصـر عملها علـى إصدار الفتاوى والردِّ 
علـى استفسـارات السـائلني؛ بـل تضطلـع بنشـاطات مجتمعيـة مهمـة، كاإلصـالح 

ـط يف حـلِّ اخلالفـات. والتوعيـة والتوسُّ
الثقافية  الفعاليات  يف  الُقمر  جمهورية  يف  التطرف  مكافحة  جهوُد  وتتجلَّى 
والدينية احمللِّية واخلارجية، الهادفة إلى تبصير النشء مبخاطر التطرف الذي 
أو  اخلبيثة،  الدعايات  من  واإلرهاب، وحتصينهم  العنف  إلى  يُفضي  ما  غالًبا 
ذته اجلامعة اإلسالمية يف املدينة  األفكار املتطرفة. ومن أبرز هذه اجلهود ما نفَّ
يجي األزهر، من أنشطة  رة باململكة العربية السعودية، واملنظمُة العاملية خلرِّ املنوَّ

فكرية وثقافية يف جمهورية الُقمر؛ لنشر الوعي الديني ومكافحة التطرف. 

رة نــدوًة بعنــوان "الوســطية يف  مــت اجلامعــة اإلســالمية يف املدينــة املنــوَّ فقــد نظَّ
ــة  ــي عاصمــة جمهوري ــا املعاصــرة" يف مورون ــرآن الكــرمي والســنَّة وتطبيقاته الق
رات الدراســية يف العالــم  الُقمــر يف أغســطس 2016م، ودعــت إلــى تضمــني املقــرَّ
لتكــون واقعــاً وممارســة  الوســطية وتطبيقاتهــا؛  لتأكيــد  اإلســالمي مفــردات 
مجتمعيــة، وإنشــاء قنــاة فضائيــة لغــرس وســطية اإلســالم لــدى املجتمعــات 

املســلمة، وتصحيــح املفاهيــم املغلوطــة. 
يجـي األزهـر  ويف 15 مـن سـبتمبر عـام 2019م عقـَد فـرُع املنظمـة العامليـة خلرِّ
اإلسـالمية(  الرؤيـة  والعنـف يف  )األمـن  عنـوان:  نـدوًة حتـت  الُقمـر  بجمهوريـة 
بعنـوان:  2019م عقـَد جلسـَة عمـل  الثانـي مـن ديسـمبر  مبدينـة مورونـي. ويف 
ة  )تأكيد وسـطية اإلسـالم(، تناولت معاناةَ املجتمعات املسـلمة بسـبب أفكار شـاذَّ
وضالَّـة تسـعى إلـى اسـتقطابهم وجتنيدهـم يف جماعـات الفكر الضـالِّ املنحرف. 
وقـد اتخـذت جمهوريـة الُقمـر إجـراءاٍت لتنظيـم ممارسـة الدعـوة يف األماكـن 
ـات اإلذاعـة والتلفـاز  العبـادة ومحطَّ ـة واملسـاجد واملـدارس، ومنـع أماكـن  العامَّ

احمللِّيـة مـن ترويـج الفكـر املتطـرف والدعـوة إليـه. 

االلتزام بحقوق اإلنسان
وليـة حلقـوق اإلنسـان يف جهودهـا ملكافحـة  تلتـزم جمهوريـُة الُقمـر باألُطـر الدَّ
د معالي وزيُر العدل عبدو أوسـيني يف أثناء مناقشـة  التطرف واإلرهاب. وقد أكَّ
تقريـر جمهوريـة الُقمـر أمـاَم مجلـس حقـوق اإلنسـان التابـع لـألمم املتحـدة أن 
ق بالتصديـق على الصكوك  بـالده قبلـت مـا مجموعـه 123 توصيـًة للمجلـس، تتعلَـّ
وليـة حلقـوق اإلنسـان؛ ومراجعـة النظـام القانونـي لضمان املسـاواة يف معاملة  الدَّ
املـرأة مبـا يتماشـى مـع اتفاقيـة القضـاء علـى التمييز جتـاه املرأة، وحظـر العقاب 
املؤسسـي  اإلطـار  وتعزيـز  األطفـال،  ضـد  العنـف  وجتـرمي  لألطفـال،  البدنـي 
حلمايـة الطفـل، وحتديـد حـدٍّ أدنـى للسـنِّ القانونيـة للـزواج، وتسـجيل املواليـد، 
ـار بالبشـر، واتخـاذ جميـع تدابيـر الالزمـة ملكافحـة هـذه املمارسـات. ومنـع االجتَّ
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لم لمواجهة التطرف واإلرهاب صناعة السِّ

د مشـكالت املجتمعـات وتنوُّعها،  د أسـباب انتشـار التطـرف والعنـف بتعـدُّ تتعـدَّ
وأهـم هـذه األسـباب: الفقـر، والبطالـة، واجلهـل، وانخفـاض مسـتوى التعليـم، 
الثـروة، وضعـف الدولـة، وغيـاب القانـون، واحلـدود الهشـة  والظلـم يف توزيـع 
بـني الـدول. وتسـتغل اجلماعـات اإلرهابيـة تلـك املشـكالت يف عمليـات التجنيد، 

وتسـتثمرها إليجـاد بيئـة مناسـبة لبـثِّ األفـكار املتطرفـة واملناهـج األصوليـة.

راعـات  الصِّ عـن  وتنـأى  واألمـن،  ـلم  السِّ إلـى حتقيـق  تسـعى  األمُم  كانـت  وإذا 
ر  والفـن، وتتجنَّـب خطـر التنظيمـات اإلرهابيـة وعملياتهـا اإلجراميـة، وتسـخِّ
ـد  تُؤكِّ ـة اجتاهـات عامليـة  الغايـات؛ فـإن ثمَّ تلـك  جهودهـا ومواردهـا مـن أجـل 
أن احللـوَل األمنيـة والعمليـات العسـكرية ليسـت كافيـًة للقضـاء علـى اإلرهـاب؛ 
وأنهـا غيـر قـادرٍة علـى معاجلـة الظـروف التـي تُولِّـد التطـرَف العنيـف، وتدفـع 
إلـى االنضمـام للجماعـات املتطرفـة. لـذا يجـب االهتمـام مببـدأ الوقايـة؛ بتعزيز 
فـرص التنميـة، واملشـاركة املجتمعيـة، والتعليم اجليـد، وتوعية املجتمعات بخطر 
ـلم واألمـن  ى هـذه الوقايـة )صناعـة السِّ األفـكار التـي تقـود إلـى اإلرهـاب، وتُسـمَّ

يف مواجهـة التطـرف واإلرهـاب(. 

ـة التـي  صـون العديـَد مـن املبـادئ املهمَّ ويف هـذا اإلطـار وضـع اخلبـراء واملتخصِّ
يُسترشـد بهـا يف وضـع خطـط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة ملنـع التطـرف العنيـف 

ـلم يف املجتمعـات علـى النحـو اآلتـي:  وصناعـة السِّ

لم األهلي: 1. تعزيز السِّ
راعـات إلى تنميـة روح التعايش، ودعم فرص  حتتـاج املجتمعـات التـي تعانـي الصِّ
ناتهـا؛ فاالختالفـات الفكريـة واملنهجيـة التي حتـدث أحياًنا بني  السـالم بـني مكوِّ
ـف ملصلحـة التنـوُّع اإليجابـي، فقـد تسـبِّب شـرًخا يف  فئـات املجتمـع، إذا لـم توظَّ
ِبنيـة املجتمـع، وتقـود إلـى صراعاٍت مخيفٍة بني أفراده، يصاحبها تطرٌف عنيف؛ 

لذا من املهم العنايُة بنشـر ثقافة التسـامح،  وتقوية تالحم النسـيج االجتماعي، 
ـر للتطرف العنيف.  فهـو احلصـُن احلصـني يف مواجهة االنتشـار املدمِّ

2. تحقيق األمن:
ولــي أحــَد أهــمِّ مقاصــد األمم املتحــدة؛ بــل إن  ــلم واألمــن الدَّ ــل حفــظ السِّ ميثِّ
وليــَة وأجهزتَهــا املختلفــَة أُنشــئت خلدمــة هــذا الهــدف. فمــن  املؤسســاِت الدَّ
ــى انتشــار  ــة املســتدامة، وتســاعد عل ــرص التنمي ــوَِّض ُف شــأن النِّزاعــات أن تق
الفقــر، ومــع انتشــار الفقــر تصبــح البيئــُة ِخصبــًة لنمــو اإلرهــاب، ولعــل دوَل 
الســاحل خيــُر دليــل علــى ذلــك، إذ تُقِبــل فئــٌة كبيــرةٌ مــن الشــباب علــى االنضمــام 
إلــى تلــك التنظيمــات اإلرهابيــة، ليــس إمياًنــا مبعتقداتهــا، وإمنــا لتوفيــر مصــدِر 
رهــا احلكومــات، وانخفــاض  دخــٍل مرتفــع يف ظــلِّ ضآلــة فــرص العمــل التــي توفِّ

العوائــد املنتظــرة منهــا.  

3. مراعاة حقوق اإلنسان:
إن حريَة الرأي والتعبير، واحتراَم احلياة الشخصية لأُلسر واألفراد، والعدالَة 
نات املجتمع، تُعدُّ أدواٍت وقائيًة من التطرف، كما أن خطط  ومنَع التمييز بني مكوِّ
لم واألمن القائمة على حقوق اإلنسان تُسِهم يف حتقيق سالم مستدام. وقد  السِّ
أشار األمنُي العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى ذلك يف معرض حديثه 
عن إستراتيجيات مكافحة اإلرهاب بقوله: "إن اإلرهاَب يف األساس هو إنكاٌر 
دمنا  ما  أبًدا  تنجَح  لن  اإلرهاب  على  واحلرُب  لها،  وتدميٌر  اإلنسان  حلقوق 
ين على هذا اإلنكار والتدمير. يجُب أن نحارَب اإلرهاب بال هوادة حلماية  مصرِّ
حقوق اإلنسان، وعندما نحمي حقوق اإلنسان، فإننا نعالُج األسباَب اجلذرية 
ولية حلقوق اإلنسان من شأنه  لإلرهاب". وال شك أن ترَك التقيُّد باملعايير الدَّ

أن يُضِعَف جهوَد السالم، ويُوِهَن الوقايَة من التطرف العنيف.  

 آدم الشيخ حسن حسين

مقاالت
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4. التعليم:
إنَّ احلصـوَل علـى تعليـٍم جيـٍد هـو أسـاُس حتسـني نوعية احلياة، وتعزيـز التنمية، 
ـلم  دة، وحمايـة السِّ ويعـدُّ التعليـُم مـن األدوات الفاعلـة يف محاربـة األفـكار املتشـدِّ
واألمـن يف املجتمـع. لـذا فـإن دعـَم التعليـم وتطويـَر املهـارات وتيسـيَر التوظيـف 
َز مناعـَة الشـباب يف مواجهـة التطـرف العنيـف،  وسـائُل مهمـٌة تسـتطيُع أن تعـزِّ
ـُن الشـباب  وتسـاعد منظمـة اليونسـكو البلـدان علـى تنفيـذ برامـج تعليميـة حتصِّ
ز هويتهـم وانتماءهـم، ويجـري هـذا العمـل  ر بالرسـائل املتطرفـة، وتعـزِّ مـن التأثُـّ

ضمـن إطـار التعليـم مـن أجـل املواطنـة العامليـة. 
ـد الوقائـع التاريخيـة أن الـدوَل التـي تهتـمُّ بالتعليـم وال سـيما بعـد احلـروب  وتؤكِّ
ـلم، ويحـدُّ مـن  ز ُفـرَص السِّ غالًبـا مـا تزدهـُر وتنهـض، وتسـلُك مسـاًرا تنموّيًـا يعـزِّ
لتكويـن عقـٍل  ـُل  ويؤهِّ يـه،  متلقِّ وعـَي  يرفـُع  فالتعليـُم  املتطرفـة.  األفـكار  انتشـار 
جماعـي راشـد، يسـتطيُع أن يفعـل الصـواب ويأخـذ املفيـد ويتجنَّـب مـا يضـرُّ 

واجلماعيـة.  الفرديـة  مبصاحلـه 

5. المشاركة الشبابية:
تُقـاِرب فئـُة الشـباب يف عددهـا نحـو 1,2 مليـار، وتبلـغ نسـبتها 16% مـن إجمالـي 
سـكان العالـم، ويتمتـع الشـباُب بطاقـاٍت كبيـرة؛ لـو اسـتُثِمرت بالطريقـة املثلـى، 
ـة وصنـع القـرار؛  ـق مشـاركتها املثمـرة يف احليـاة العامَّ فـت إيجابّيًـا، مبـا يحقِّ ووظِّ
ألدى ذلـك إلـى إسـهام الشـباب يف عمليـة بنـاء الوطـن ونهضتـه وازدهـاره، فنجـاُح 
الشـباب هـدٌف ضـروري لـدرء التطـرف العنيـف ومكافحتـه، إذ هـم الفئـُة األهـم 

ـلم واسـتقرار األمـن. لبنـاء السِّ

6. المصالحات الوطنية:
ــالت اخلارجيــة، أو  إنَّ الــدوَل واملجتمعــاِت التــي شــهدت احلــروب، بســبب التدخُّ
ــذا  ــات املجتمــع. ل ــني فئ راعــات ب ــا مــن الصِّ ــش نوًع ــة، تعي عــات الداخلي التصدُّ
تتبنَّــى مؤسســاٌت َدوليــٌة كثيــرةٌ كاألمم املتحــدة، ومنظمــة التعــاون اإلســالمي، 
هــذه  تســوية  علــى  العمــل  اإلفريقــي، سياســة  واالحتــاد  العربيــة،  واجلامعــة 
راعــات عبــر مشــروعات مصاحلــات وطنيــة لتقريــب وجهــات النظــر، وقــد  الصِّ

ــزاع. ــني أطــراف النِّ ــم ب ــا يف صناعــة ســالم دائ ــٌر منه جنــح كثي

7. النهوض بالخدمات:
كلمـا اسـتطاعت الـدول واملنظمـات املدنيـة تقـدمي خدمـات تُسـِهم يف مجـاالت 
التنميـة، سـاعد ذلـك يف احلـدِّ مـن الفقـر، وأصبحـت البيئـات ذات املشـروعات 

التنمويـة طـاردًة لألفـكار املتطرفـة.

8. الرياضة:
ر مناًخا للمجموعات  الرياضة لغٌة عاملية، أثبتت فاعليتها يف صنع السالم، فهي توفِّ
دٍة سابًقا، وتتيح  املتعارضة من أجل االلتقاء يف مساحٍة آمنة وفق قواعَد محدَّ
ُقِطَعت فيها العالقات بسبب  التي  للتواصل االجتماعي بني املجتمعات  فرصًة 
ر، مما يساعد اليافعني والشباب على  احلروب، وغيرها من أشكال النِّزاع املدمِّ
األفراد  لديهم عن بعض  نت  تكوَّ التي  النمطية  السلبية واألفكار  الصور  جتاوز 

املنتمني إلى أديان وثقافات مختلفة لتحقيق القبول والتسامح.

9. تمكين المرأة:
ــة  ــني الوطني ــؤدِّي القوان ــد، وت ــادات والتقالي ــف املجتمعــات يف الثقافــة والع تختل
وظيفــًة مهمــًة يف حتديــد مكانــة املــرأة يف املجتمــع. فاملجتمعــاُت التــي تعطــي 
املــرأة مهــامَّ يف احليــاة العامــة تتمتَّــُع أكثــر مــن غيرهــا باالســتقرار والســالم 
والرخــاء. وإنَّ حتقيــَق تكافــؤ الفــرص للنســاء والفتيــات يف احلصــول علــى التعليــم 
والرعايــة الصحيــة والعمــل الالئــق، والتمثيــل يف عمليــات صنــع القــرار السياســي 
واالقتصــادي، يدفــُع عجلــَة االقتصــاد، ويخــدُم مصالــَح املجتمعــات. وكذلــك 
ــع التطــرف،  ــلم ومن ــع السِّ ــِهم يف صن هــا داخــل األســرة يُس ــام املــرأة مبهامِّ إن قي
ع علــى التســامح والتعايــش،  ة، تشــجِّ بتكويــن قواعــَد أُســريٍة واجتماعيــٍة مســتقرَّ

ــب. ــة والتعصُّ وترفــض الكراهي
الهني؛  باألمر  ليست  املستدام  األمن  لم وحتقيق  السِّ عمليَة صنع  إنَّ  وختاًما؛ 
دة، واملعتقدات  بل حتتاُج إلى جهوٍد كبيرة ومتواصلة. وإذا كانت األفكار املتشدِّ
املنحرفة، جتد قبواًل أكثر يف البيئات الفقيرة، ولدى الفئات املهَملة، فإنَّ محاربَة 
الفقر مبشروعاٍت تنموية وطنية، واالهتماَم بحقوق املواطن، وزيادةَ ُفرِص التعليم 
نات املجتمع املختلفة، تساعُد  اجليد، وتعزيَز ثقافة التعايش والتسامح بني مكوِّ

يف القضاء على أسباب التطرف، وتعنُي على حتقيق األمن املنشود.

مقاالت
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تواصل التحالف

أقام ممثُِّل جمهورية السنغال بالتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
يف الرابع من أبريل 2022م، يف مقرِّ التحالف مبدينة الرياض، احتفااًل مبناسبة 
العام، وممثِّلو الدول األعضاء، ومنسوبو  ذكرى استقالل بالده، حَضره األمنُي 
املناسبة،  بهذه  وشعًبا  قيادًة  السنغال  جمهورية  التحالُف  هنَّأ  وقد  التحالف. 

متمنًِّيا لهما دوام األمن واالزدهار. 

التحالف يبحث مع الملحق العسكري لجمهورية بنغالديش ُسبل التعاون المشترك

ممثل جمهورية السنغال يحتفل بذكرى استقالل بالده

بحث األمنُي العام للتحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 
سعادة  مع  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواء  املكلَّف، 
العربية  اململكة  لدى  بنغالديش  جلمهورية  العسكري  امللحق 
يف  املشترك  التعاون  سبَل  فاروق  غالم  محمد  العميد  السعودية، 

أثناء زيارته للتحالف يف 18 أبريل 2022م.
إلى  اللقاء  يف  بنغالديش  جلمهورية  العسكري  امللحق  استمع  وقد 
ل عن التحالف ونشاطاته وإجنازاته يف محاربة اإلرهاب،  شرح مفصَّ

ويف تعزيز جهود الدول األعضاء يف التحالف ودعمها.
وأشاد العميُد فاروق بهذه اإلجنازات للتحالف، فيما يخُدم مصالح 
ي للتطرف واإلرهاب، وإسهامه يف احلدِّ  الدول األعضاء، يف التصدِّ

د وكبح ِجماح العنف. من التشدُّ

ه  قام سعادة امللحق العسكري للجمهورية اإليطالية لدى اململكة، العقيد ماسيمسليانو ماتشوتشي بزيارة التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب يف مقرِّ
مبدينة الرياض يف 12 أبريل 2022م، وبحث اجلانبان يف هذه الزيارة ُسبَل التعاون املشترك بني التحالف واجلمهورية اإليطالية.

مع  بالتعاون  التحالف  ترحيَب  املغيدي،  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيَّار  اللواء  املكلَّف،  اإلرهاب  العسكري حملاربة  اإلسالمي  للتحالف  العام  األمنُي  د  وأكَّ
اجلمهورية اإليطالية يف جميع مجاالت نبذ التطرف والعنف ومحاربة اإلرهاب. مشيًدا مبا تبذله اجلمهوريُة اإليطالية من جهود يف مكافحة اإلرهاب بأنواعه 

املختلفة، وبعضويتها يف كثير من املنظمات املعنيَّة مبكافحة التطرف العنيف واإلرهاب.
والتنسيق  واالستقالل  الشرعية  ِقيَم  على  قائم  وهو  األعضاء،  الدول  بني  التعاون  تعزيز  إلى  تسعى  متكاملة  منظومٌة  التحالف  أن  املغيدي  اللواءُ  وأوضح 

ولية. واملشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال دول التحالف يف مجال محاربة اإلرهاب متوائمة مع األنظمة واألعراف والقوانني الدَّ
َقه التحالُف من إجنازات يف جميع املجاالت.  وأشاد العقيُد ماتشوتشي مبا حقَّ

الملحق العسكري لجمهورية إيطاليا يزور التحالف
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