مقدمة
في السنناتاا اليلةلا الضيةننةاد اننها اتطوي بيتط حية د بة تطننيأ رعيتط تتنن دي بعيتط ت اا
دتاجهعهد فهت راضت راعشن ر ا ك حرة ي رعضرتط تتن دع تن نا الضاينا نلج أجعيد تجسنني دمنني د فل
بعا بلك الجضينيا العشننتاةةا العامة اا اك حضي حيس تنني،ييكد ل اهي في في العيتط العرتط في ت اةهيد تننعم
في از ري أذا ل رتاجه اتطوي ،شن ن رتاحل العيتط السن ن ر لعلك الجضينيا العي تطنننيرأ بسنننع ا ت اا
العصن الرار بعتتن في تجشننيعهي بار ب بل جرسننهي لععلع نع جرسننهي حنننننن ق لاقر الضريط ا ال ،ةا اس
العامةضنيا اتطوي،ةنا الضعي فا ال جعةنا الضعني را للرناا ا العجنارا ات،اا وي اال اط نلج اال،اا ا،ع نيط ت اا
لالجعشيط!
،ةاضي الا ل الاميدةا العي وي تبا د عسننييا العصن الرار بسننةي نلةهي ااف يط ال بةاةا العيلةارا في
الضتاجهاد ليلك ال،ا دع بيتر اتننننع ابةجةيا دتاجها اتطوي العي ز ،ضمرا دع ااف يط فيطد الصنننناا
،ضسيجا ح اليتى ات،اانةا في الضجعض رأبي نلج طتتهي دؤتسيا الضجعض الضاجير
دع بيا دؤتننننسننننا ماعت للسالالالالال نملة وحة ن ق مإلنسالالالالا ويه التط ا العرلةلةا ا اك الجضينيا
اتطوي،ةاد لععيا ،عا دع العتطننةيا ألج تطننري الضصننلرا ناتجسننيجةا حلهي بععي طننيبيا دصننلراه لره ت اك
تي،ق ب ل ت اك دسعييلي باعهجه الجضينيا اتطوي،ةار
ملعولحات مإلرهابحة في  ..2019مألرقال نمألآلل
ين ططننننا العضلةنيا اتطوني،ةنا العي اننننهناوني نني  2019رض ع الرنارن نع دعنيجني ةننننرنيرني الجضنيننيا
اتطوي،ةا:
1ر نادية مرمد :افعيرهي دسننلرت بامة انف في ني ، 2014عا تس علتا تننعا دع تاننييةهيد بع ةننأ نلج تراره
لالغعصننني ر برأ ب ضه د بع ةنننأ للسنننيي برتلأ ألج غاةضا ب د حيجأ أذا بي لأ الر اطي بري في
غ فا دار د ر عصننيهي ال جيل الضتجت س في الضياجر حضي تجهي اتننعيادأ ألج دايدق نا د ،ينهي دسننلرت
ن1ه
العامة اا يص حث د ل اهي بض اأ في الاهيرا دع اله ر
2ر نيةلا ف ا دع بي االجعصنيط ،يلضتطن في الع ا د بعراع نع بع ا اليايا الصن ة اا لالغعصني دع تف ا
العامة د تب ي ،يتناا للع وةلد ي تطني ،ت جلا دع رشن السنجية د أدال اللرج ،يتجييطر فةيدا
ن2ه
الر لضع رعراع ،ستك نع العامة ر
3ر در ر ي بعلضه حةرةا اتنع اا تنال حالانةا تز الياي ،الةا راد رجي جه نلج دشنيوا فةارتويا الي،أد
الع وةل ناادي اننك فةه دسننلرت العامة ،يدعالحه لجهيز رعتاط ن ،ه د
حضي ط ي بع ةننه لليسننت الم ن
ن3ه
العيل ال يطجير
ملشهادمت ملسابقة تحول من مألسى مثلوا تحوله مألرقال ملةالي ذكرها:
اننها ني  2019العارا دع الرتا ع اتطوي،ةاد لةسننأ نلج دسننعتى الجضينيا اتطوي،ةا فرسننلد ل ع
ترمني بتا ع ف را ب ج اجعشنيطوي دؤف ك ا لعمارا تف يط الةضةع الضعي ز ااف يط الشنعيترا في العيل حلهد نلج
ك
دسعتى طؤتيك الجضهتطرا طؤتيك الر تدياد دي جع العي ز في الر تلعا طاةجا اجعش فيي ال اوةاد
اجعش ا دعه العضلةيا اتطوي،ةا الضعي فا ال يطجا نع دسؤ لةا الجضينيا اتطوي،ةا الضع فار
( )1في النهاية حصلت نادية مراد على جائزة نوبل للسالم ،لعام  2018مناصفة مع ماكويجي ،في سبتمبر  /أيلول عام  2016عينتها األمم املتحدة سفيرة ملكافحة املخدرات والجريمة للنوايا
الحسنة .وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة:
"نادية مراد :من "االستعباد" إلى نوبل للسالم ،منشور على موقع بي بي س ي ،بتاريخ  5أكتوبر /تشرين األول  ،2018على الرابط التاليhttps://bbc.in/33IMTcx :
( )2تقرير "ناجون من جحيم داعش" ،قناة العربية 25 ،نوفمبر  ،2016وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2KTrJQq :
(" )3ناجون من بطش داعش يروون شهادات عن عمليات االغتصاب والتعذيب واالعدام الجماعي" ،تقرير لقناة التغيير16, 2016 ،أغسطس  ،منشور على موقع يوتيوب ،على الرابط
التاليhttps://bit.ly/30kheMH :

2 | Page

فري ني  2019باهد داي راير بعج داعصننننس تغسنننني د باع  1334وجت كدي دعي فكيد فلس طاؤه
 5906بيلا في ر ل ع ،شنن فيص تننع حم السننيتط العيلةا نلج الجضينيا اتطوي،ةا فرسننلد س الرتا ع
ك
بتبش ني دع جصننةل بامة الا لا
الر را العشننتاةةا غة الضامضار فري جر الرع د حيس الاصننةل ااحي ااحث
ن انفه ،تا  308وجت كدنيد حنيجنأ جعةجعه  1259بنيلنا فني ر بلةهني ندنيلينيسه ،تا  157وجت كدنيد فلفرتا 1154
بيلا في ر ،ةاضي يدأ ب حا نا يي الضجيوارع في الصنتديل ،ننننن  54انعااكد بسنييتا في  257بيلا في ر في بةع
ن4ه
يدأ ب حا ،تحت ب ا اتطوي،ةا ،ن  70وجت كديد بسييأ في با ع  487بيلا في ر
شكل ( :)1شكل ت ضححي النةشار ملجواعات مإلرهابحة م ذ بدمية  2019ن ةى م ةصف أغسطس.

الشنننهي اا السننني،يا للايجةع الايجةيا دع ،يف العامةضيا اتطوي،ةاد ااط ي اافة الجعشنننيط اانضيل
اتطوي،ةاد ةنريريوي العي بعسنيل فةهي بامةضيا لةلاد رمه تجاي تطنيراي تدي أطوي تحث بتب ك
شيد ل جص ألةه
،ةع لةلا ةننريويد ل ع جعةجا دي بيت ،ه بلك العامةضيا اتطوي،ةا دع اتننع اا تننية تحث بيتطا باا ا رت كدي
،عنا رت د حضني بعيتط بلنك الجضنيننيا في اتننننع ناا ت اا جنارنا بعضنياننننج د التا الجنارنار ،ن دع الضعت تس
بعمارا بلك العضلةيا اتطوي،ةا في الرع اا اليي داد جم ا لمري اطابهي اد يجةيبهير
نه ا تبرز عدة أسئلة:
➢ حةس بيتطا بلك الجضينيا اتطوي،ةاد ال تننةضي ،عا ال ،ة الع ،يد لعص ن لهيا الرج
العامةضةاي ،ش ل بعا دعه حضي حيجأ بعض ،ش تحث نشتاةةا؟
➢ دي وي اا اا العي اتع ادعهي الجضينيا اتطوي،ةا بضياةي د التا الجارا؟
بيتطا؟
➢ دي وت دسعيي اتع اادهي لضمرا دع اا ااد أد يجةا اتع اادهي الةيا تحث
ك

ويه ال ؤرا

جري ل في ااجماك اليي دا باي ل ويه ااتئلا ،شيك دع العرصة ر
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(4) Esri Association, “Infographic: Terrorist Attacks” available at: https://bit.ly/2uOAgyI

تط ر ملجواعات مإلرهابحة ..هل نةعامل مع نفس ملفكر نملة ظحم نمألدمء؟
بيتطا الجضنيننيا اتطوني،ةنا نلج ننا دع الضسننننعترنيا الر رنا العامةضةنا العضترلةنار فل بعنا الجضنيننيا
اا لج العي بيت ،عض أطوي،ي نشنتاةيد ل اهي تطنيرأ بعرتط بري ل دسنير اا ةني الجارا في العيل د ال
تةضي ،عا ال ،ة الع ،ي في 2011ر
أنالً :ملةط ر على مسة ي ملفكر:
لينا برنيجنأ العةنيط الجهني ي ،نيل ،ة الع ،ي حضني غة ه دع العةنيطاا الر حنياد احعشننننس ،عنا تننننيتد ننا دع
الها ي ال بسنعره في الععيد د اا ةني
ااجمضا في لةيةي الةضع دصن بتج تس ت ،ةيبه العي ب حم نلج الاي
الجارا التنةضي د الر اك في السنلياد د حمرا الجضيوة تجتاك الر را السنيةا د فعتطن ألج طنة ا رجض ،هي ،ةع
نضينه الجهني ي دضتبنه في االدعناا الشننننعيي العتغن ،ةع الجضنيوة ر وي العي ني ا ناهني رنيو قتجصنننننيط
الش ن رعاق العي ب بااننةاهي في الةضع د ،اارا الر اث الثتطي في  2011ادعاا فةضي ،عا ألج بتج لةيةي دص ن ر
ألج بم تنةيتني
ن5ه فيج دأ في ااجشنيا الانترا ال ادةا اتغي ةا في اليلااس العي بأتنسنأ فةهيد وي ت
ن6ه
جهي ي رسعج التعييي ااف ا ال ةيجيا الضجعضعةا ااف ى بعج أس ل رعييت دعهي جر الياينيار
حيلك احل اتطوي،ي ترضع المتاو ي بيتطا ال ،ة الع ،ي تباا ه نع حثلر فأطنننناط تننننلسننننلا دع
ال يي،يا داهي  11فيي،ي ديتال جهه ألج تاط دصنن ن ،عاتاس لطتننننيلا ااد اليشنن ن اولاي في دصنن ن ق
بمنضاأ دالدأ فيي تنةيتني دععال حيس تنييي في ب رة ه البيي دع ي بامة الا لا ق انفقر حيس اةن كري
حةس ررعري ال يي الجهي ي ،يلشننعت الع ،ةا ويا العتجه ل ر ع بية ن ا دع ي في ت ،ةيا العةيط الجهي ير
أذسد د تا برتالا في ال يي السنةيتني الجهي ي تنيو ال ،ة الع ،ي في ،لتط ،عمني دع دالدرهيد طنرةأ
تف نيطه ال ي ى بةن رن ترضع المتاو ي غة ه دع ةني اا دام ي العةنيط
تجهني برتالا ل بض جتو الر
الجهي ي رلرتس نلج منةا لبيحضةا الشن رعا ل ق ف الصنية ق طفمنتا االنع از ،يا ةني ااجمضا العي
تف زوي ال ،ة الع ،ي حيلامي في بتج الضجل العسننن ي في دصننن د ل اه بعيدتا ،ةرجي،ةا د جمي درضا
ن7ه
د تيد ب تدا اتجييذ اللةيةار
حضي رجاط اتانيط ألج تس رهتط بامة قالا لا اتتنالدةا في الع ا الشني ق في  2013ا ان داعيري
بيتنضي في بيطر الر حا الجهي راد ذلك ،عا اجمنضي نجيها الاصن ه في الشني للعامة في لا الع ا ،ةنالس
دع ت،ت  ،الي اا يد غة ا دسنننيط العةيط الجهي يد لة اجهي حيجأ لرما اجيسننني العةيط افعالز د جعةيبهد
 ،اجهي حيجأ ،اارا رهتط  ،ز تف يط بصنننرةرةا لسنننا ،ع الث اا العي ب للأ ،اةا ال يي السنننةيتننني
الجهي يد ا ب تس ،اارا ال د نضي تتضيه ت،ت دصعل الستطي ،نننن لتبي را الي في الضاهج الجهي ي نا
اضتلةعه ا عصيطه نلج دسية التالك الي اك الريحضةا ةةق تفق الض عيا اتجعيد اا ،ي في العةيط الجهي يقر

ن8ه

ثانحاً :ملةغحر على ملوسة ي ملة ظحوي
ترم نير فأطننيراي جسننض نع دصننيلأ
لة الع ةة نلج دسننعتي الر فرسننلد  ،نلج دسننعتى العامة
ك
قالا لاق العي ،للرا ر لهي جضط دع تجضيد افعةيط يةاويد با ع د اجعيا في ويا العامة ر رجاط اتاننننيط
ألج الرصنننية العي بري ل تس بماب الرصنننية الضاجةا ب تس جمك دع الع ةة السنننةيتننني في ل دث تنننتطرير
فرصننة دث جيها الاصنن العي انن لأ في ،ااريبهي ادعاا ا لا لا الع ا االتننالدةاد غة ا بتجهي ل تجهي ف
( )5أبو املنذر الشنقيطي" ،نحن أنصار الشريعة" ،ص  ،6منشور على موقع منبر التوحيد والجهاد ،وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الرابط التاليhttps://bit.ly/2smIz47 :
( )6مراد بطل الشيشاني " ،من هم "أنصار الشريعة" في اليمن؟" ،منشور على موقع بي بي س ي ،2009 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bbc.in/2YWWyh6 :
( )7عبد الغني مزوز " ،تحوالت الخطاب السياس ي الجهادي" ،منشور على موقع املعهد املصري للدراسات ،بتاريخ  1يناير ،2018 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2Z8qS3h
( )8أبو مصعب السوري ،كتاب "دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية" ،صدر في  ،2004ص .846
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بامة اليينا في ،ال ال افارعر ن9ه تننننةي ا نلج حيد دريفما أ للر في رتلةت 2016د جمضأ الجيها دؤبض
برأ اتن ن قديي ط ات اط الضاجةا في الضايدق الضر ط ق في أ لل ،شنننضيل تنننتطرير نأ فةه العامةضيا الضاجةا
العسن ن را لعشن ن ة ةي داجةا في أ للر ن10ه  ،بري ل جيها الاصن ن العاف لعشن ن ة ب تدا أجييذ حجاي
تنةيتني لهير ن11هحضي بشنيطث في طانيا نض الفعةيط قلجاا اجع ي،ياق لعشن ة قدجل انتطىقي ري ط دصنة
ن12ه
الشضيل الستطير
نلج الصنننعةا اللةييد باشنننط جضينيا جهي را حثة د داهي بلك الضرسنننت،ا نلج الجهي العيلضي حجضينا
تجصننيط الشنن رعا ،ع ال عيةل ااف ى العيدلا في ،ا يزي طجاد تف ى صنن ا اوعضيدهي ،يمننيري اليي
اللةيي فرسنلد بريلرأ ويه اليتى الجهي را ةنضع دجيل للشنتطى غ ز للعضلةيا الضشنع حاي حضجل انتطى
تاط ،ا يزي دجل انتطى دجيواي طجاد ويه الجضينيا الجهي را د ،هي دع بامة اليينا ،عمنهي ديير
له فعالد أال تس تتنننلت أ اطبهي للضاس الضايدق العي تنننةي ا نلةهي ريا ف راا د علريد بة انع ز ،عمنننهي
،ر تدنا د ا،ل العني،عنا للضؤبض التداي العني د برنيلرنأ د تاا فج لةيةني الر تدةناد انعي ا اط اتفعنيك
اللةيةا د جعةا لهيد حضي بيط،أ بامة الا لا اتتننالدةا ،شن اتننا د به دع داراا طجا ،ع الضايدق اللةيةا
ن13ه
ااف ىر
الضالبظ دضي تننننيقد وت تس الجضينيا اتطوي،ةاد تطننننيرأ بشنن ن تجضيد جارا لأ اك العامةضي لهير ،
بري ل تس بماب اليتاا الضاجةا في ،ع الضايدق حي بر ا جرسنهي نلج تس ب تس جمك دع بلتل تنةيتنةا فةضي
نلج بلك الجضينيا العي انعي ا العض في ال ريك س اتفصي نع وترعهير
،عار وت تد دسع
ثالثًا :ملةط ر في مألدمء نزيادة مالعةواد على ملةك ل جحا:
ال،نا تس جشننننة ألج ننيدن ده حنيس لنه ط درتطي في أنني طننننةنيغنا التني الجهني ي نانا ت،انيك العةنيط
الجهي يي ويا العيد وت رهتط دتا العتاط ن االجعضيني الض علرا دي ال عه دع أ ييل نلج بسنني الضاصننيا
اتل ع جةا ااف ى حيلضتا الضاعاريا الرتاطراد فيا حيجأ الضاعاريا الجهي را ،ضثي،ا الجيدعيا الضااطي العي
راه داهي الجهي رتس تف يطو اينيبه د حيس الضشن فتس نلج ويه الضاعاريا ب رصننتس جاا نلج د ا يا الضتا
العي باشن فةهي بة رعع ا تي نمنت ري دتةنتني جياري ت د يلري لضتا س انةتا ي العةيط الجهي ي ألج
الرم العت ةسد و يا رلأ اليةئا الجهي را االفع اةنةا درصناا ةنا ترا طاك ت بتجهيا ب يلس دي وت تنيةا
في التتننننط الجهني ين14ه ر بامة انف ل ر ع ت ل دع اتننننع نا الع اتلتجةني ال ضةنا دع العامةضنيا الجهني رنا
الضعي فاد فيا تنييه بامة اليينا في اتنع اا اتجع جأد ل ع انف دتط اتنع ااده .ذلك ،أان يل د علراد داهي
ن15ه
دي رلي:

( )9أ ف ب " ،من هي هيئة تحرير الشام؟" ،منشور على موقع مونت كارلو الدولية ،بتاريخ  ،2018/09/01وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2GCTGdS
( )10محمد الحاج " ،إطالق مؤتمر "مبادرة اإلدارة املدنية في املناطق املحررة" في إدلب" ،منشور على موقع سمارت اإلخباري ،بتاريخ  24أغسطس ،2017 ،وللمزيد من التفاصيل على
الرابط التاليhttps://bit.ly/2KsQje6 :
( )11أحمد اإلبراهيم " ،مقاطعة ملؤتمر إدلب واتهامات بإعادة تدوير حكومة اإلنقاذ" ،منشور على موقع العربي الجديد 10 ،فبراير  ،2019وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2ZbzWsr
( )12وعلى الهامش ،أدى ذلك إلى أن الدعم الغربي لسكان إدلب ،قد تراجع بصورة كبيرة بعد استيالء جبهة النصرة على املحافظة ،حيث يساور املانحون األجانب القلق من الدعم غير
املباشر الذي يوجهونه إلى الهيئة أو إلى املنظمات املتفرعة عنها.
وملزيد من التفاصيل يمكن مراجعة " :التدافع إلعادة إعمار سوريا بين الفرص واملخاطر" ،منشور على موقع الشرق األوسط 12 ،ديسمبر  ،2017وللمزيد من التفاصيل على الرابط
التاليhttps://bit.ly/2l17ua7 :
( )13عبد الغني مزوز " ،تحوالت الخطاب السياس ي الجهادي" ،مرجع سابق.
( )14عبد الغني مزوز " ،تحوالت الخطاب السياس ي الجهادي" ،مرجع سابق.
15
( ) Abdel Bari, Atwan, "Islamic State: The Digital Caliphate", California: California University press, 2015, available at: https://bit.ly/2Z8Iegr
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صال اعة ملصال رة :دع فالل جشن الضعلتديا ااف يط ،ةع تجصنيط العامة الريلةةع الضرعضلةعد دتاجها الانيرا
السنليةا للعا د ذلك ،اشن تفييط الضعيطث فلق طنتط جيا،ا لشن الرةي الةتدةا في ت يلة الا لا اتتنالدةاد
،نيتةننننيفنا ألج جشنننن ااف نيط العي بسننننع نا في الناننيرناد بعتاف دعم ونيه الضني اتنالدةنا ،نيلل عةع الع ،ةنا
اتججلةمراد حثة داهي دعتاف ،ل يا تف ى حيل تنةا الصنةاةا غة وضيد أةنيفا ألي ذلكد رسنعج العامة ألج
جش ن ال تز ،ةع تنااةه دعيطةننةه ،اش ن الرةارتويا اننارا التبشننةا حيلرةارت ال يص ،ر اليةيط ااط جي
دعيذ ال سيتيا بةي ك.
عولحات مالسالالالةقطا  :رسنننع ا العامة الع اتلتجةي ال ضةا في العجاةاد فري الا ل اتتنننالدةا رععضا العجاةا في
رع العجاةا دع فالل أطتنيل الشن ف ،ارسنه طتنية ألج بسني،يا فيطنا
ااتنيي نلج تنييكد ل ع في ال
،يلعامة نلج فةسننننيتث بترع د ت رع العتاطننن د الشننن ف أل ع جةي ك ني رل ت طننننارق ،ااف الا لا
اتتالدةا رانته للهج ألةهيد رتف له الععلةضيا الضيلت،ا.
مخةرم خط ط ملعدن :رسننعهاز العامة اننع وجضيا أل ع جةا فعلج تننية الضثيل في ني 2015د اتننعيينأ
دجضتنا دع اطناا اتجع جأ العي،عةع للعامة برأ دسنضج لال الفا السنةي رااد السنةي نلج دتا العتاطن
ال نيطننننا ،نيليةني الض حمرنا ااد ر ةنا ) (Centcomالعي بعتلج العضلةنيا العسنننن رنا في الع ا تنننن تطرنيد
اتعيينأ الضجضتنا الرصتل نلج دعلتديا ا صةا لضئيا دع العس رةع ااد ر ةةع.
نشالالر ملفكر بالةطبحقات :دتط العامة جسن عه دع الرةسننيتث بسننضج ندسننل ،تثه ت نفالفا ،تثهد تدلق بييةيي ك
للهيبس الضرضتل رتف لضسننع ادةه تباع تفييط العامة د تجعج العامة ترمنني ك تلعي فةارتد حلعيا ،يتنن نطننلة
الصتاط ه بة ريت الالنل ،يع الجات ااد ر ةةع ت جش الضعرج اا.
ملشالبكة ملسال دمء :ب بيط اتنع ابةجةا العامة في اتنع اا اتجع جأ ،يتنع ابةجةعه تفريك دصناط تجشنيعه ،ييةه
دجهتالكد بعج رصننننعنل نلج الر تدنيا بعيينه ذلنك دع فالل بياةنيا ننارنا بععضنا نلج الشنننني نيا ال نيطننننا
االفع اةنةاد دي ريلق نلةهي الشني ا السنت اك  Dark netالعي ب ري ناتاس  ،بتحتل اتجع جأ اليي دع فالله
رض ع برارا د يس الش فد باشئ دت عي ك افع اةةي ك ال جت له في التا .
دضي تنننيق رعمنننأ بيتر تتنننيلةل اتنننع اا بامة انف لتتنننية اتنال  ،يفا تجتانهيد بتفة تباع
ن16ه
ااجهم الع اتلتجةاد باطرل تف ا اف العامة التع اا تية الع اتلتجةي.

تط ير مصادر تو يل ملجواعات ..كل ملطر موك ة
د ابسنني تنضيل بلك الجضينياد رعس ن دعهي بج بضترلهير فهايث ال ثة دع العييطر العي بعاي ل دصنني ط
بضتر انف نلج تنية الضثيلد لةياطوي ،ثال ا دلةيطاا الط في السنااد بيلط دي عه اتجعيجةا  172تلس  ،دة
ن17ه
رتدةي ك دع ،يط الارط ال يز العي رسةي نلةهي في ح دع الع ا تتطرير
،عنا الجهت النا لةنا لض نيفرنا العامةضنيا اتطوني،ةناد اليرن طاك داني ،ونيه العامةضنيا دصنننني ط بضترلهنيد
،نيا نلةهني بيتر اتاا العضترن ال نيطننننا ،هنير فينا حنيجنأ العامةضنيا اتطوني،ةنا بععضنا في بضترلهني نلج دصنننني ط
ن18ه
دعةااد توضهي دي رلي:
1ر إيرمدمت بحع مل فط نملغاز :بياط أر ا اا ،ة الارط ال ي دشنننعييبه في الضايدق العي رسنننةي نلةهي بامة انف
،ارت دلةتس الط رتدةني ك داني رتجةت 2014د ونيا رعاي نضلةنكي تس أر ا اا ،ة الارط ال ني داعجنيبنه لصننننيلأ ونيا
العامة باه في الع ا الشي بع ا ،ةع  365دلةتس الط ألج  550دلةتس الط تاتريكر
( )16نورا بنداري " ،دور وسائل التواصل االجتماعي في تجنيد أعضاء التنظيمات اإلرهابية دراسة حالة “داعش”" ،منشور على موقع املركز الديمقراطي العربي ،بتاريخ  .19يوليو ،2016
وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2KEwzCf :
( )17إبراهيم نوار  ” ،التكلفة االقتصادية للحرب على داعش ”  ،تحرير :يسرى العزباوى  ،داعش  :دراسات فى بنية التنظيم( ،القاهرة  :املركز العربي للبحوث والدراسات  ، )2015 ،ص.97
(18) David S. Cohen, “Remarks of Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence David S. Cohen at The Carnegie Endowment For International Peace,
“Attacking ISIL’s Financial Foundation”, 10/23/2014 , available at: https://bit.ly/1XOoE76
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مةحصالالالالات مالدف عالات ملفالديالة :بيت الجضنيننيا الضسننننلرنا  ،يس الضناجةةع بيت ،يلنل فنارنا دع تونيلةه ديني،ن
بر ر و د بع ا ةضا الرارا ،ةع  500الط ألج  200تلس الط للر ،يلاسنيا للض عيرةع الضرلةةعد ب بر
ةضا ويه الرارا في بيل ال ويةع ااجيجل ألج  5دالرةع الط ت تحث ر
إيرمدمت أنشالطة إرهابحة نسالرقات :بة بيت العامةضيا اتطوي،ةا ،سن ا اث يط الض يتديا العيطر ةاد بيت
،عضلةيا السنيت نلج الياتث تنيي الاسنيك ،ةعه في تتنتا ال ةقد تن ا تدتال دضعل يا غة الضععي جةع
دعه ر حضي بر ا أبي اا طتت دي رشيه الم اةل نلج ااف ا الضاشآار
تبرعات مألثرياء ندعم ملدنل :بة ررصنن ن بامة انف دثال نلج حضةا حية دع العي نيا دع ت ريك ،ع
الا لد ا ،ل أ ةضا اتر ا اا الايجضا نع العي نيا دي ال ري نع  40دلةتس الطر
مزيد من ملةط ر" ..ملبحت ك ين" بديل م اسالالل للةو يل :فض بييةق الا ل أج اكاا طننيطدا لض يفرا غسننة
اادتال داي تبااع  11تيعضي د لأ اط العامةضيا اتطوي،ةا نلج االنعضي نلج ال اديا الضص فةا ال تضةاد
فيطننا فاديا برتر اادتالد بيتط ااد لالنعضي نلج تننية تف ى للعضتر د بمارا ابعضيالا اتننع اا
العضالا االفع اةنةا دث اليةأ حترعد حيار للعضالا التط ةار فيلعضالا االفع اةنةا بضعيز ،عا فصنيةف ت لهي
أفريك وترا دسننع ادةهيد تي الياط نلج أفريك بضيرا وترا الضسننع ا ر رض ع للضسننع ادةع الع رةس دع ،ع
العهنارنااا العياةنا العي نا رع بنل نلةهني ال شننننس نع وترعه  -دع فالل اتننننع ناا العياةنيا الضنادجنا في ،ع
بييةييا اليةأ حترع الجارا د ت نع د رق بشترف ناي رع ال ن IPر حضي تس وايث تهتلا التع اا ويه العضالاد
دي رض فع العامةضيا اتطوي،ةا دع اتع اادهي ،سهتلاي فيتع اادهي ال ريعص نلج الضع صصةع فرسلر

ا حعل تبا دايطن ن ي انف وت بيي الارع الضايط ةيعه ق،ةأ حترع طنننا ا الجهي ق العي ت ةنننأ فةهي
ااب ي الشن نةا التنععضيل جمي قاليةأ حترعقد دتطنةكي ،يللجتك ألةه لعضتر ااجشنيا الجهي رار حشنرأ الت ةيا نع
بريطننننة حية بؤحا في اتننننعا في الضعيدالا الضصننن فةا الييجتجةاد نع حةرةا اتننننع اادهي لان الجضينيا
الجهي رار
6ر مإلتجالار بالالبشالالالالر ..تسالالالاللحع ملبشالالالالر أمر رم  :تره ف رق ال ي اك الضاشننننأ نضال ،نيلي اط  1973ن2011ه تس
غ لةيةي بسننعرةا دع به رل اليشنن االبجيط ،ه ر ن19ه البظ اطي
الجضينيا الضسننلرا في ح دع انن
دجل اادع  2331ن2016ه  2388ن2017ه تس االبجنيط ،يليشنننن ا اتننننع نا د في جضلنا تدتطد حأ ا لمري
العضترن اتطوني،ير حضني ت،لط ف رق ال ي اك الضاشننننأ نضال ،نيلي اط  2374ن2017ه ،شننننأس دنيلي نع دشننننيطحنا
الجضينيا الضسنلرا في تجشنيا به رل اليشن االبجيط ،ه ر فيي للر رقد قبسنعرةا الجضينيا الضسنلرا دع به رل
الضهيج رع دع فالل ف ا ال تنننت ااداةا المن ن اةل غة الضشن ن ناد ل ع تنمنننيك الجضينيا الضسنننلرا
ن20ه
مي ،ش دييا في تنضيل الاي العامة قر
اتطوي،ةا رشيطحتس تر ك
في رسضي 2014د تطاطا اة اليرتع الرعتى العي،عا لننناانفد حعةيكي دع  27جيياد بيا ديي ئ بتجةهةا
،شننأس حةرةا اليي نلج العيةا دع اتجيع بضلهع سنن ا ك االنعااك نلةهع جاسننةيكر بهاز الت ةيا ألج بتفة الا اف
اارارتلتجةا لعي ر العيت را االتنععيي الجاسنير بعاي ل انف العيت را في العا العيتن دع دجلا ا،قرن21ه رضث
الجاس ةا االبجيط
ن
الية الضاعم لاسنيك الةمراريا في الع ا دع ي انف ت ،ز دثيل دع ز نلج اتنع اا العيت را
ن22ه
،يلاسنيك لعتلةا أر ا اا نتي تس وايث طا،يا اةنرا ،ةع االبجيط ،يليشن اتنع ااده حتتنةلا لعضتر اتطوي قهر

-

(19) United Nations Security Council “Final Report on the Panel of Experts on Libya Established Pursuant to Resolution 1973 (2011) (S2017/466)”, available at:
https://bit.ly/2NeMUPD
(20) United Nations Security Council, “Resolution 2374)2017( Adopted by the Security Council at its 8040th meeting, on 5 September 2017, available at:
https://bit.ly/2ZeuK31
(21)” 72 Umm Sumayyah al-Muhajirah, “Slave-Girls or Prostitutes?” Dabiq No. 9, 44-49.
انظر ايضا:
- Kara, Siddartah. Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery. New York: Columbia University Press, 2009, p. 12.
(22) UN Human Rights Council, "They came to destroy": ISIS Crimes Against the Yazidis, 15 June 2016, A/HRC/32/CRP.2, available at: https://bit.ly/2Heu5s1
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حضي بيت انف ل سننل الضمرا دع الضيل نع د رق ،ة ااانن يص ألج نيةالبه د اس تننع ح دعيدلا رع ا
ن23ه
 10000الط 000د 40الطر

،ةع

ال بععي انف الجضنيننا اتطوني،ةنا التبةنا العي با د في العجنيط الضاعمضنا لليشنننن ر فري تنيني افعينيز
الينيلينيا في ت ،رن  2014في بشننننةيتثد جةجة رنيد طنننن ت،ت  ،انننن ني ،نأس ،تحت ب ا بية الاسننننيك الرعةنيا
ن24ه
الض عيريا لضييبلةهي حعيةا ت حع اة ر
7ر مالتجار بالوخدرمت ..ملة اقض بعح ه :بععي الجضينيا اتطوي،ةا الض اطاا دصننناط للعضتر د بي ط اتنننع اادهر
طغ تس الجضينيا االطوي،ةا بيي تطني ،دع رشن السنجية د أال تجهي بعيج في الض اطاا! فعلج تنية الضثيل
تننننيناا جضينا ،تحت ب ا بجيط الض اطاا في به رل الهة رع ال تحيرةع ني غ أف ريةير ن25ه بشننننة
اتتالدي في به رل اليال ال تحيرةعد بضيرا بجيط الض اطاار أذ
اا لا لعتطد بامة اليينا في ،ال الض
اتتنالدي العضتر اا لي لضه ،ي الض اطاا ديي ٪50 ،دع ااط،ي ر باف
رتف بامة اليينا في ،ال الض
ن26ه
حنيلنك ريناط د عنل ااد الضعرنا الضعاي ،نيلض ناطاا
ااط،ني في ،ع اابةنيس في الض حينيا ت ااتننننلرنار
الج رضنا في بي ر ه لعني  2017تس قدي ،ةع  ٪ 85 ٪ 26دع دانيدق زطانا اافةتس برنأ طجيا دعرني با دع
جرتذ ديلييس في تف يجسننننعيسر تس الجضينيا الضسننننلرا غة الر تدةا جضعأ بتالي  150دلةتس الط في ني
 2016دع بجيط الضتا اافةتجةا ااف يجةا غة الضشن نا في ان ةن اةلر ن27ه بسننعضا الجضينيا اتر اجةا
تط،نيبهني دع جر العجنيط ر بةن رشننننيطث الر ي الثتطي اتر اجي في به رنل الهة رع ألج ت ط ،ني دع فالل
ن28ه
الضةلةشةيا الع ا ةا الشةعةار
دي تنيق رتةنأ ،يا لا بيتط جم الجضينيا اتطوي،ةا لمن ط د ح ت،تا العضتر د رثيأ اتنع اادهي
بعج لأ اا الرنارثنا دثن الينأ حترعد وت دني رجعن دع ااوضةنا ،ض نيس دع فنا بنا ونيا العيتط دعني،ععنه
اتع ييطابةكي حجمك دع اتع ابةجةيا بجرةس داي ،اتطوي ر
مزيد من ملةط ر في مألدمء ..هل يسةخدل مإلرها أسلحة ملدمار ملشامل؟
طغ اس وايث جاال اتن بتل أد يجةا ت نا أد يجةا الجضينيا اتطوي،ةا دع بةيز تتنلرا ديط انيد د
تنتاك حيجأ جت را ت حةضةيةةا ت ،ةتلتجةا ت غة ويد أال تس العيتط السن ر الضعشنعل لعلك الجضينيا رجع دع
ااوضةا الير في اتد يجةاد برسيكي اي فع ت ط فع دع بلك الجضينيار

(23) United Nations Human Rights Council, They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidi, June 2016, p. 15.56654
(24) Terrence McCoy, “Hundreds of kidnapped Nigerian school girls reportedly sold as brides to militants for $12, relatives say”, Washington Post, April 30, 2014.
Available at: https://wapo.st/2NeYLNK
(25) United Nations, THE DRUG PROBLEM AND ORGANIZED CRIME,ILLICIT FINANCIAL FLOWS,CORRUPTION AND TERRORISM “, the fifth part of the World
Drug Report 2017, May 2017, available at: https://bit.ly/2J0Y8SJ
(26)“ The Afghan Opiate Trade and Africa – A Baseline Assessment.” United Nations Office on Drugs and Crime, 2016, available at: https://bit.ly/2z9RZkg
 انظر أيضا:Terrorist Financing in West and Central Africa.” Paris ,France: Financial Action Task Force, October 2016, available at: https://bit.ly/1GyZayn
(27) UN World Drug Report, 2017, vol. 5, IBID.
(28) Ahmed Majidyar, Ahmed. “Quds Force Reportedly Uses Regional Shiite Militias for Drug Smuggling into Europe.” Middle East Institute, April 17, 2017. Available
at: https://bit.ly/33TFg3g
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أنال :م ةوالحات غحر قابلة للة فحذ :إمكانحة حازة ساح ن ني
1ر ملب اء أن ملسرقة :برعيد الجضينيا اتطوي،ةا حي بيتط ،ارسهي ألج دتا دشعاد في اك جت رعد حضي
تنننعرعيد تج اك بجيط وت دي تنننةسنننه احعشنننيفهر ،يلعيلي فهيا الضاف لع بسنننل ه الجضينيا
مي دع ي تجهم
اتطوي،ةا جم ك ا لصعت،عهر ن29ه حضي تس ت عه تد طعل اس بعييه تة تس ته تر ك
ن30ه
الض ي ،اار
2ر ملحص ل على ساح ن ني من دنل مارقة توةلكه بالفعل :رض ع الام ألج ابعضيل تعي العامةضيا
اتطوي،ةا لشن اك السننال دع السننت السننت اكد ا د بامة انف ويا االبعضيل ،يلرع في ديرت
2015د بةع زن تس ل،ةد يجه انن ن اك تننننال جت ي ني ،يحسننننعيس فالل ني اد حيس عئي رضلك
تطنتال تيةلا حية دع ديةعيا الارط غة وير ن31ه أال تس ويا ريا ،عةا الضايل ترمي أذ لة ضا جها
رض ع تس بضث اليية ال اغل في نيا دث بلك الصننريا د العامة ر تننةسننه حيلك بعيل دصنناطهد
ل دث أر اس ،يحسعيس حتطري الشضيلةا تع ف ات اا نلج ويه ال يت ر
دضي تةجع
ثانحًا :مال ةواالت ملقابلة لل فاذ في ظل تط ر أدمء ملجواعات مإلرهابحة
1ر ملق بلة ملقذرة :وي تننال رسننيل الض ا الضعيجي د بصنناةعه تتننه  ،ثة د بة ال بتجا بيجا
لعيتر لةيا برجة دعيا بسننننع ا تدال تننننلسننننلا دع ط الرع الات رار ح دي تننننعرعيجه
الجضينيا اتطوي،ةا ،يسننيدا وت الرصننتل نلج ايلا بيلةارا حية د بعيئعهي ،يلضتا الضشننعا لعتزر
الجمرئيا الضشعا ت ايك االجرجيطر
2ر مألسالالالاللحة ملكحوحا حة نملبح ل جحة :رععي ويا االبعضيل تحث ي،لةاد ال تننننةضي د اجعشننننيط الرار
دؤف ا نع اتنع اادهي دع ي اليتاا السنتطرا ةنا الضاجةةع في تنتطريد في ر الصن ا العاةس
النااة ،ةع الجضنيننيا اتطوني،ةنا اليتاا الر تدةنا تاا العرنيلس النا ليد ب اج الررنير نلج
ن32ه
اادعد فضع الضعت تس بلجأ بلك الجضينيا للرصتل نلج ويا السال في الضسعيي الي رلر
ا اتننع ادأ الجضينيا اتطوي،ةا تتننلرا ،ةتلتجةا د بةع :أبااوضي في ت طرجتس ن1984ه بسننيل في
أطي،ا  751ا صيد الثيجةا دع ي الضجضتنا ذابهي العي ااأ وجت دتحةت حيس الاعةجا ت فعيلةا.ن33ه طغ
ن34ه
انعييطوي دع ااتلرا الضر دا لةير أال تس أد يجةا اتع اادهي دعت ر
،ايك نلج دي بيا د ال رض ع اتنننعيعي تس بعض ع العامةضيا اتطوي،ةا دع جشننن تجهم حةضةيةةا ،ااةةا ةنننا
في السننناتاا اليلةلا الضييلاد وي االبعضيلةا العي بسنننعاا ألةهي العيةةضيا ال ،ةا لعيار جصنننةرا ،أس رم
ال
ابعتاك بامة انف ت لترا لاى الر تديا ال ،ةاي جم ا اس العتتن ات لةضي اتةننيفي رعةأ ف طننا للرصننتل
دث ويا الهجت فةجه لع رعسنننيل في فسنننية ويةلاد
نلج دتا جارا ر طغ العارا دع العييياد ل ع بعج لت

(29) Tuan C. Nguyen, “Why It's So Hard to Make Nuclear Weapons”, September 22, 2009, available at: https://bit.ly/2z9eBkF
(30) Sam Seitz, “Why WMD Terrorism Isn’t as Scary as it Seems”, POLITICS IN THEORY AND PRACTICE, August 26, 2016, available at: https://bit.ly/30luY9I
( )31ـ ــ " ،مجلة داعش تزعم أن التنظيم سيحصل على سالح نووي خالل عام" ،تلفزيون األن 25 ،مايو  ،2015وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://youtu.be/YxGpJ9T2M- :
U
ُ
ً
شخصا وأصيب اآلالف عندما أطلق
( )32استخدم هذا السالح من قبل من حركة دينية إرهابية تقوم على املبادئ البوذية والهندوسية في طوكيو ،في  20مارس  ،1995وتسببت في قتل 12
أفراد من عبادة أساهارا أم شينريكيو ،غاز السارين ،وهو غاز كيميائي سام.
JENNIFER LATSON, “How a Religious Sect Rooted in Yoga Became a Terrorist Group”, TIME, MARCH 20, 2015, available at: https://bit.ly/2TNGpVu
( )33عالء عادل" ،الجهاديون وأسلحة الدمار الشامل ..رؤى غربية" ،املعهد املصري للدراسات ،بتاريخ  13ديسمبر ،2017 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2KJcoTL
34
( ) Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,
UNODA, available at: https://bit.ly/2cPPjfT
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،ن أس ال تز الضر د وت النيي نا رتلنا ت ك ا تحث بنادة ك ا ،ةع الضتاداةع ال ،ةةعد وت الهل النيي رسننننع نا اثس
ن35ه
لعض ر تجاااا غ ،ةا دعي فار
طحارمت بدن طحار ..ملجواعات مإلرهابحة على نشك إ دمث ملكارثة
ت ينأ بامة انف ناطبنه نلج اتننننع ناا الينية اا ،نا س دةنيط في دهني د علرنا دثن الاين الض ا يناد
بصننتر دييد الرةارت الانيةةا نيلةا الجت د أج اك نضلةيا االتننعيال في تننيبا الضع حاد ضا دؤا ن اا
نلج أد يجةا بسنلةأ اليية اا ،ا س دةيط ،عيتاا جيتنرا تحي بم راوي ،ع اتلتجةي ابصنيالا ةنا االفع ا ر فيا
حشننرأ يةق اتننع ييطابةا تنن را تنن ،هي قأ اط تننات سق تس ةي بامة اليينا حلرأ دهااتننةهي ،يلير نع
تننية تتننييد اليية اا ااد ر ةا ،ا س دةيط نع ،عا ت العشننترف نلةهيد ،يتننع الل جييد المننعس العياةا في
ن36ه
جمي ويا السال ر
ا ن ه تحعت2016 ،د اتنننع ا بامة الا لا دية ،ا س دةيط درضلا ،يلضعرج اا ليع دييبلةع
في ت اة ن
ح رةع أطني،ا جاارةع دع اليتاا ال يطنا الر جسنةار ن37ه بض اأ الضجضتنا دع أججيز ويا العض لة ني تبا
االفع ا يا العياةا الضعيتط د ل ع دع فالل دمرج دع ال اا نأفريك الضعرج اا اف الجهيزه ات،اا نبرجة
ن38ه
الجهيز ،عادي تتييعه اليتاا ال را جيله ألج ينابه لررصههر
في رانير 2017د ،ن بامة النا لنا انننن رط فةنارت ننيةي رمه ا،نا  12بج ،نا تدال ذفنية دع الجت
،ناطجنا دعيتلنا دع النا نا ،نيتننننع ناا الينية اا ،نا س دةنيط الضعنالنار ن39ه ني بامة النا لنا غة ه دع الجضنيننيا
الضسنننلرا ،يحيك ،ع ةةس دية اا تطنن ،ا س دةيط ل ادا تغ اةنننهير فري دع حا الضتطنن ني 2017د نلج
تنننية الضثيلد تطتننن بامة الا لا دية اا ،ا س دةيط طننن ة د جا دسنننلرا ،ياي ،را را لضهيجضا اليتاا
ن40ه
الع ا ةا العي ابعشاا التععي السةي نلج الضاراار
بع تز بينيطر غ ،ةنا دع تجنه أذا اتننننعينيننأ الجضنيننيا الجهني رنا الجض ،ةع :ب اتلتجةني الينية اا ،نا س
جرسنه في دتاجها دشنها تحث
دةيط حأ ا بشنعةأد الضتا ال ةضةيةةا ت اليةتلتجةا ت اتانعينةاي فسنةجا ال
طنيكي  ،ثة ر ن41ه طغ العيلة في الض احم اليرثةا دع أد يجةا اتنع اا الجضينيا اتطوي،ةا لهي نلج جيي ت تن ي
ن42ه بم ا ابعضيلةا اننع وجضيا اليية اا ،ا س دةيط ،يتننع اا ذفية نسنن را في الشنن اا تننط أف ريةي
ن43ه
تةي تد ر ي الالبةاةار
جات ا
،انيك نلج دني بينا د رع اوعضني الجضنيننيا اتطوني،ةنا ،علنك الينية ااد ال غينا الريةينا في طننننرتز
الجهي رةع لره ال صننت دع فا داى تبه ااو دع ذلك طغيعهي في العترةس اادث للضتاط الضعيبا نيلضةيد
دجيطا التا ،أ ابهر

( )35عالء عادل" ،الجهاديون وأسلحة الدمار الشامل" ،مرجع سابق.
( )36بدون اسم كاتب" ،وثائق استخباراتية تكشف محاولة القاعدة شل فاعلية الطائرات بدون طيار" ،موقع دويتش فيله ،بتاريخ  ،04.09.2013وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2P7HpF4
(37) “Isis booby-trapped drone kills troops in Iraq, officials say”, The Guardian, 12 Oct, 2016, available at: https://bit.ly/2dKQnm4
( )38عالء عادل" ،سماوات خطرة :الجهاديون والطائرات بدون طيار" ،املعهد املصري للدراسات ،بتاريخ  15أكتوبر ،2018 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/33KxrNd
( )39عالء عادل ،املرجع السابق.
), “Terrorists Are Going to Use Artificial Intelligence”, Defense One, MAY 3, 2018, available at: https://bit.ly/2ridU4k DAVEED GARTENSTEIN-ROSS (40
(41) David Hastings Dunn,” Small drones and the use of chemical weapons as a terrorist threat.” Department of Political Science, University of Birmingham,
available at: https://bit.ly/2uzUoVR
(42) Scott Stewart, “When Drones Attack: The Threat Remains Limited”, Stratfor, Jul 17, 2018, available at: https://bit.ly/2BvvRkR
)BEN WATSON, “The Drones of ISIS”, Defence One, JANUARY 12, 2017, available at : https://bit.ly/2YmIus0 (43
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مإلطار ملدنلي لوكافحة مإلرها  ..ملعرقلة من دنل تدعم مإلرها
اب يا العارا دع ال يتاا اادضةا لض يفرا اتطوي ،شن جضينير حيس ت لهي انعضي الا ل اانمنيك في
 8تنيعضي  2006مسالةرمتحجحة مألمم ملوةحدة ملعالوحة لوكافحة مإلرها ر بهاز لععمرم الجهت التداةا ات لةضةا
ن44ه
الا لةا ال ادةا ألج د يفرا اتطوي ر
حنيلنك فنةس مالتفالاقحالة ملالدنلحالة لقوع تو يالل مإلرهالا د العي باف دتا وني نلج تس بع ني ااد از فيتاا لضا
د يفرا بضتر اتطوي،ةةعد ،شن دييان ت غة دييان د نع د رق جضينيا بافني السنعي ألج غيريا فة را ت
اجعضينةا ت ييفةاد ت بشننج تجشننيا غة دشنن نا دث االبجيط ،يلض اطاا ت به رل ااتننلراي بلم الا ل
رضتلتس اتطوي دسننؤ لةا جايةةاد داجةاد أ اطراي باف نلج برارا ااجشننيا اتطوي،ةاد بجضةا
،عرضة دع ف
ن45ه
دصي ط اادتال الضتجفها ألةهيد حيلك بييت اادتال الضصي ط د ل تف ىد بسل الريلار
حضي طناط اط  2253دع دجل اادعد رتتن جيي دعيرة ات طاد في الييةضا لةشنض ااف ا ال ةيجيا
اليرع رانضتس بامة انف رشنة نلج ف رق ال طنا ،أس ريا بييطر نع العهارا العيلضي اليي رش له بامة انف
ن46ه
بامة اليينا د دي ر بيط ،هضي دع تف ا جضينيا دؤتسيا حةيجيار
باعهنك ونيه االبرني ةنا الي اطاا اادضةنا ،شنننننأس د نيفرنا اتطوني د ال ثة دع النا ل العي بنان اتطوني
دييان ن دثلضي بيت إيرم ،ان الجضينا اتطوي،ةا قبم هللاقد اليي يأ نلةه العارا دع العضترالا الضييان ن
لرم هللار ن47ه فيا طنننلأ بج دةماجةا قبم هللاق بتالي  700دلةتس الط تننناتري رشنن الان اتر اجي
بتالي  %80داهير حيجأ أر اس بضا بم هللا ،ارت  100دلةتس الط تنننناتريكد اطبرعأ فالل  10تنننناتاا ألج
ك ن48ه
 200دلةتس الط تاترير
لا قطر العي بان جضينا انننيي الضجيوارع في الصنننتديلد
حضي بان ،ع الا ل بلك الجضينياد دث
بة جشن ا طنرةرا جةترتطث بيرضم بسنجةال طنتبةي دسن ،ي لض يلضا ،ةع السنرة اليي ي في الصنتديلد بسنع ،ع
بضم ويان ن د طج اانضيل اليي يد فلةرا حيرا الضهاايد ريتل فةهي اافة قجعل دع جري الهجضيا العي با أ
في ،تتنننيتنننت في الصنننتديلقد تس الهاز دع ويه الهجضيا وت قد االتنننعثضيطاا اتديطابةا ،رة ال بجا
العيت ق لعر درلهي اتعثضيطاا ي رار ن49ه وت دي رثيأ الان اليي ي لر حا الشيي لعارةي دصيلرهير
بعي بلك اادثلا نع تس الي رق تدي د يفرا اتطوي د ،ه العارا دع العيييا العي بسييهي الا ل العي باني
طفمهي لإلطوي ر بي ز الريجا لاف بلك الا ل ف ا نيت،يا لةا نلةهيد للعت س نع ن اتطوي ر
هل للوجةوع ملودني دنر في م مجهة مإلرها ؟
االطوي وت داعج لريلا بي ز حيس تننييهي نا بيتر فيي،يا راةا ا تننةيتننةا برتلأ اف يط دعي فا
حنيس رض ع دتاجهعهني ،نأ اا الضجعض الضناجي الر رنا االجعضنينةنا الثينيفةنا الراةنا فهنيه وي الضسننننئتلةنا العي
بعرض لهني الا ينا في تي لنا وي ةني نضلةنا العاتر د ،انيك التنيد فنيطنننننا في د بلنا دني ،عنا االوعمازاا
نني نع
السننننةنيتننننةنا ال ي ى ت في ا نيا العرنارنيا ال ي ىر حتجهني بعنا في دينادنا اليتى الانينضنا اي لناد فني ك
دصلرعهي التداةاد في أديط ،ايك تداهي اليتدي.

(" )44استراتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب" ،مكتب مكافحة اإلرهاب ،األمم املتحدة ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2F6pskb :
(45) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, New York, 9 December 1999, available at: https://bit.ly/2L2x0W6
(46) Resolution 2253 (2015), Adopted by the Security Council at its 7587th meeting, on 17 December 2015, Security Council, available at: https://bit.ly/2ZfzhCh
(" )47ديلي تلغراف :األزمة اإليرانية قد تدفع خاليا نائمة لشن هجمات إرهابية في بريطانيا" ،بي بي س ي ،بتاريخ  22يوليو ،2019وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bbc.in/2M25nhI
(" )48مجلة تكشف مصادر تمويل "حزب هللا" اللبناني" ،منشور على موقه سبوتنيك عربي ،03.02.2019 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2D3uISs :
( " )49هل يمتد التنافس بين قطر واإلمارات إلى القرن األفريقي؟" ،موقع بي بي س ي عربي ،بتاريخ  24يوليو  ،2019وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bbc.in/2Y2pWSF :
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بأبي توضةا دؤتنننسنننيا الضجعض الضاجي حتجهي تنننةيي جهمنننتري بعيتري ،ةع الر الضجعض الضتادع
النا لناد وي ال بيت أال نلج تتنننننيي الضتادانا النارضي ادةنا الععنيرفد وي ،نا طوني بعمز ب تنننن ة
اتنعريي يا الضتاداا الارضي ادةا الععيرف ليلك بععا ت اطوي دهيدهي في دتاجها اتطوي ،ععا وي باتنهي
اجعشيطوي في الضجعض حيالبي:50
1ر

2ر

3ر
4ر
5ر

6ر
7ر

الضشنننيطحا في ةن ن ب يةط اتنننع ابةجةيا  ،ادج فيط لضتاجها اتطوي في الضجيالا الر را الثييفةا
الراةا االجعضينةا للعأحةا نلج نال ا الشن احا ،ةع الر تدا دامضيا الضجعض الضاجيد ا،عاا كك دع الع يةط ألج
العارةي اجعهي كك ،يلعيةة د دضي رعيلل انن ن الك جاراا ك دع ات اط العيدا بمننننضع دشننننيطحا ويه الضامضيا في نضلةا
بيتر السنننةيتنننيا العيدا للا لاد في طنننةيغا العشن ن رعياد في طنننا الي اطد بارةي اتنننع ابةجةيا العاضةا
دتاجها اتطوي ر
ططنا بشن ةف دؤان اا اتجياط الضي في الضجعض د ،ر اجعشنيط دؤتنسنيا الضجعض الضاجي في حيفا اجريك
التدع ابع نيحهني الةتدي ،نيلضتاداةع االبنااعد ناطبهني نلج ططننننا الع ةة اا العي بعيج دؤانننن اا اجنياط
لعايدج االف يط الضعي فار
جشن ييفا العسنيدأ االتنعايط دع فالل تجشنيعهي الضعاتنا فةجهي بسنيو ،شن بيةيي في برصنةع الضتاداةع ةنا
العي ز االتعجي،ا لضري الا بجاةاو للضامضيا اتطوي،ةار
بشنجة  ،ادج اجشنيا جشن ييفا الرتاط ابع ا ال تي ال تي اثف د جيي دضيطتنيا اال صنيك العهضةف ةنا
تي دجضتنا ن ةاد جش ييفا أجضيك الر التداي التبا التداةا لاى الضتادعر
العض حش ن رك لضؤتننسننيا الا لا نلج الاهتا ،ضسننعتى دعةشننا الرئيا الضهضشننا ت ن يس االبةيك العشننتاةةا
دسننننينابه في ارجي الضسنننن ع اث دي العض الضاعم ا ديجه في الضجعض بض ةاه دع العع ز نلج الية
االجسنننيجةا ال فةعا دع فالل الع ا السنننةاضيةةا الضسن ن بةا في اديحع ا يدعه فج د احم الشنننيي االجارا
لة تجتا نلج طننننلنا ،نيلثينيفنا االجسنننننيجةنا الية االرجني،ةنا دع فالل ونيه الع ا الراةنا الانا اا الثينيفةنا
االجعضنينةنا  ,ونيا ال رارج دسننننئتلةنا دؤتننننسننننيا النا لنا في الضيني اال ل نع بتفة الريت اال عصنننني را
االجعضينةا الثييفةا للضتاداةع ر
لعل ط اتعشيطي أرجي،ي التعياال  ،ادج دتاجها اتطوي العي ل باجأ اي تيل حيسر
بيلة الضسننيفيا ط الهت ب رةس الصنن انيا الضتجت في الضجعض ،ةع حيفا دتاةره دع فالل بتفة تجتاك
دايتيا داا للاييش الرتاط الضجعضعي لر حيفا الضش الا بصيط العتب الييةري ا الييلي ا الاراير
دع الجتا جنل ااف ى لاشننننيدنيا الضجعض الضناجي الضامضنيا ااولةنا وت النا ط النيي رض ع تس بلعينه ونيه
الضامضيا في الععيد د تنننية اتنال بتجةه ال تي العي أزاك ريو اتطوي د فيلعال ا اليايك د تنننية
اتنال بعا دسننألا بةيبةا ،يلاسننيا للضجعض الضاجي الضامضيا ااولةاد اجهي برعيد ألج تننية اتنال دع تج
بتفة دعلتديا بعيي،ق د التا العشن ن ةا ،يلعصنننتطاا السنننليةا غة الضاصنننرا العي بضعل هي يينيا دع
الضجعض د دع تجن الع رج للرتاط للضانير اا العنيدنا بتل مننننيرني دثن اادع العني بيت اتجسننننيس افن
الضجعض د اس د دث ويه الضتةنتنيا دع فالل اتاا ب صنصنةا درع فا في الضجعض تنةاف ،يلجضينيا
الصنن ة جرت االلعريا ألج دسننألا دتاجها اتطوي ريح و ،ضسننؤ لةيبه في الرةلتلا س أ يط العصننيةيا
العصنتطاا العيلةارا ت الضعلتديا ال يدئا الاي صناد ،يلاسنيا للضجعض الضاجي الضامضيا ااولةا جر نس هيد دع
الضه جاا تس بج ي طاتنيا حيدلا ةيا بتل اتطوي بأ ة ه نلج ت ةني بيت االجسنيسد العاس السنةيتني
الم ز العي باعهي ألج ابسننني جيي اتطوي د رض ع لهيه الاطاتنننيا تس بشنن دجضتنا ةضا دع اا،ريع
اتننننعيالننيا ال تي بتل بنأ ة أج اكاا د نيفرنا اتطوني بنااننة يبهني بسنننننيؤالا دعينا تف ي بتل

 50احمد أبو املجد ،دور املجتمع املدني في مواجهة اإلرهاب ،املركز املصري لدراسات السياسات العامةhttps://cutt.us/Z7Fni .
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اتطوي بسنننيؤالا دث  :ديوي العتاد العي بجع ااان ن يص رانضتس ااف يط اارا لتجةيا ااطنننتلةا ت
العي باف ،ه جرت دضيطتا العاس؟
نيجتجة ا
حضني رض ع للضجعض الضناجي الضامضنيا ااولةنا لعنل ط نيجتجي ده لل نيرنا فةضني رععلق ،نيلضجنيالا الي ن
الض بيينا ،نيتطوني دتاجهعنهد داهني قبيترنا ااد الينيجتجةنا النا لةنا اليي رنا لأجشننننينا الضععلينا ،ضتاجهنا
اتطوي ق فيطا ناادي رع بارةي ويه اليتاجةع ر بيط ااد ،رضيرا بيت اتجسيس51ر
مسةقبل مل شاط مإلرهابي ..هل تةغحر مامح مل مقع؟
العيلي:
1ر

2ر

3ر

4ر

5ر

6ر

7ر

،عا ططا الع ة

العيتط في ت اك الجضينيا اتطوي،ةاد رض ع اثس برارا ت ،ز دالدأ الضسعيي نلج الارت

دع الض جأ تس بسننننعض الجضنيننيا اتطوني،ةنا في العيتط بيرن نع الضمرنا دع اا اا الرنارثنا العي بتاجنه ،هني
الضعي،عا الضالبيا العي بيت ،هي ااجهم ااداةا االتنع ييطابةار حيلك دمرا دع االنعضي نلج التتنية الرارثا
العي تنننيق ذح وي في الرع اليي دا ندث اتنننع اا اليةأ حترع في العضتر د اتنننع اا اليية اا ،ا س دةيطرر
أل هر
في ر الجهت ااداةا العي بيت ،هي ،ع الر تديا ةا الجضينيا اتطوي،ةاد نلج تية الضثيل اط الر تدا
الع ا ةا نلج ومرضا انف اتننععي السننةي نلج الضتط ن د اط الر تدا الضص ن را نلج برجة اتطوي
في تننةايكد فيا بلجأ بلك الجضينيا لضمرا دع اا اا ااحث بادة ا ال ة دعت عا دع ااجمضا ااداةاد بسننعج
الدعالث تتنلرا ديط انيد حيلعي تنيق ذح ويد حي بسنعية تس ب سنل الضمرا دع الضعيطث بسنةي نلج ،ع
الضايدق العي ف جأ نع تةي بهي دؤف ك ار
ب اج بامة الا لا في تتطري الع ا ال راي ي تس ر يي نلج بيةيا تس نا تنميةه ل رع ة حثة ك ا داي بش ةله
في نني 2014د د ب ا العينار اا ،ةع  30-20تلس دينيبن رعيعتس العامة النيي ال رمال ،نةد نيجنه بارةني وجضنيا
ن52ه
دع فالل فالريه الايةضا ررعرظ ،عتاجا تى نلج اتجع جأر
،ات بامة انف رتجه دتاط ه ،اشننيد ،عةاا نع الشنن اا تننط ألج اننضيل أف ريةي أف ريةي جات الصننر اك
تننةي ،عا فسننيط تطاةنني دتاط ر د الع حةم تحث نلج الضالذاا الجارا د وت دي رععي دع
جات انن
ن53ه
ت ،ز براريا الضسعيي الي رلر
بعج أذا حيس الضسنننلرتس في أف ريةي ال رضعل تس ت نسننن را حية  -نلج ال غ دع ويه االفع ا يا -فةجه في
الضيي ،ال رسننننعتس ألج الر نلج دسننننعتى الا لاد  ،رضةلتس ألج فلق ريو داةاد ب حم نلج االوعضيديا
الضرلةنا.ن54ه رينا تس تبه الرنيلةنا طغ درنا رعهني ب ري لليةني ،هنيه الضهضنا العسننننينل في طنننناا للر تدنيا
الضرلةا اليتى ال ،ةاد ،سيل الياط الضسعض نلج العيتطر
طغ تس بامة اليينا بيطر ةكي حيس تحث جشني ك
برتل ب حةمه دؤف ك ا جرت أف ريةير حيس
دي في الشن اا تنطد فيا ت
العامة وت الضسنننؤ ل نع  % 69دع التفةيا الض بييا ،يلاشنننيد الضسنننلأ في أف ريةي جات الصنننر اكد دي ،ةع
ننيدي  2017 2015د بشننننا الضمرنا دع الضتاط الجهني رنا في أف ريةنيد لع ر تس درنيجئ كني تس رم ا الاشننننيد
ن55ه
الضسلأ فالل الساتاا اليي دا.
،يلعت ألج الهجضيا العي اهابهي ،تطحةاي فيتت ت اة 2016د جالبظ رهتط جضط جارا دع الضهيجضةعي لة لاره
ينا ت انننني نا ن اةنننن را اف اليلناد ال توااز اتننننع ابةجةنا درلةنا درنا د  ،جيك ا دع تديحع تف ى
اتنعهافتا دايدق الجي السنةيبي الضعضةم العي لة لهي تي اطبييديا دع فا ،يلر تدا ت الجةفر نلج ويا

 51املرجع السابق.
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(52) Global Terrorism Index 2018, Institute for Economics and Peace, November 2018, available at: https://bit.ly/2E2QXtG
(53) IBID.
(54) Terje, “Islamic Militancy in Africa.” The Africa Center for Strategic Studies (April 27, 2018), available at: https://bit.ly/2P08b22
(55) LANSANA GBERIE, “Terrorism overshadows internal conflicts”, Africa Renewal, April 2016, available at: https://bit.ly/2ZhtA6B

الاسننننقد رعت ت رهتط تجضنيد جنارنا دع الهجضنياي دني رجعن العرناي النيي بتاجهنه الر تدنيا تحث فيتط في
ن56ه
الضسعيي .
8ر رعت ت تس رشنننها الضسنننعيي الضمرا دع العاسنننةق ،ةع الجضينيار ا بسنننع ا الضجضتنيا الجهي را تديحع جارا
حض عي اا للهجضيا العي تنعيت ،هي دسنعييالد دسنعرةا دع حتجهي ،عةا نع ااةنتاكر ا بصنافهط ويه اال،ع يطاا
ن57ه
ألج دسيط جهي را تف ى بتل العيل ر
ملة صحات
دع فالل دي بيا بتطي دؤتسا دينأ للسال العاضةا بيت اتجسيسد تطري الضصلرا لم ط بعي
دالبيا العيتط الضعسيط للجضينيا اتطوي،ةاد نلج حيفا الضسعترياد ذلك دع فالل دي رلي:
➢
➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

ااف نيط الهناادنا

،نيل الضمرنا دع الجهت لضتاجهنا الر ،نيلر د ذلنك دع فالل العتنةنا النا لةنا ف رنيد ب
جش طرةأ اا ريسر ة ط ب ةة الصتط اليواةا العي ب ،ط الارع اتتالدي ،يتطوي ر
المنننن ط النا لي نلج النا ل العي بسننننيننا بضتل اتطوني داهني ي أر اس ب حةنيد ذلنك دع فالل برعةن
االبرني ةنا النا لةنا ليض بضترن اتطوني د حنيلنك اط  2253دع دجل اادع في جر الشننننأسر ف ا نيت،نيا
لةا نلج الا ل العي ال بضعث ليلكر
زري الععي س الا لي تداةي اتننع ييطابةي ف ريد االتننعري دع الاضيذد الايجرا لض يفرا اتطوي دث الاضتذد
الضص ير نمرفق 1ه
الضمرا دع الجهت االتننع ييطابةا لضا ت تتننلرا الاديط الشننيد في تراي العامةضيا اتطوي،ةار حضي رجل تس
بلعنل تاا العضلةنيا ال نيطنننننا طا في بتجةنه بناطرنل النا ل الضعرنيلرنا ليانيك اليناطاا النافنينةنا ال ةضةنيةةنا
اليةتلتجةنا اتاننننعنينةنا الات رنا .ننا السننننضني لأف ا النيرع رضثلتس فيتط د برعنا لناره فلرةنيا بياةنا
نلضةا في دجيل تتننلرا الاديط الشننيد ،أس رجا ا تجرسننه جمكا دع ب تننيجا بامة الا لا الجضينيا الجهي را
ااف ى.
د ا يا الجهي رةع ال ،ةةع الض ي طرع العيةارعد اليرع لاره فلرةا في دجيالا بععلق ،أتلرا الاديط الشيد ر تس
بعتلج الضامضيا الا لةا الييةضاد دع فالل العاا،ة االتننعثايةةا االتننعيي ةاد العي تجشننئأ لعامة د تجيا تتننلرا
الاديط الشيد د ا يا التة د دث دامضا بم ااتلرا ال ةضةيةةا ت التحيلا الا لةا لليي ا اليطرار
وايث ةن ن ط لعاطرل السنننلييا الضرلةا نلج الياط نلج دعيلجا دعت يا بعي العضالا االفع اةنننةاد اب يذ
أج اكاا اتننعيي ةا ابع ازرا للرا دع العيعيا السننليةا التننع اا العضالا االفع اةننةا ال تننةضي قاليةأ حترعقر
ذلك دع فالل بيي ل الضعلتديا ،ةع التحيالا الضامضيا الضسؤ لا نع د يفرا غسة اادتالر
زري االوعضي ااداي االتننع ييطابيد ،ضع رشننع ي رسننع ا اليية اا ،ا س دةيطد بعج ال رع ط جضتذد 11
تنيعضي د تف ىد ت بسنع ا الجضينيا اتطوي،ةا دسنعييال بلك اليية اا اتنع ييطابةي ا تس بسنع ادهي لرض
اي ،ت دعرج اا لضتا بهيجضهير
د يفرا اتطوي اتل ع جيد زري بعي داصننننيا الجضينيا اتطوي،ةا العي بجاا باشننن دع فاللهي تف يطوي
الضعي فار
مرفق ( :)1مل و ذج ملوصري في مكافحة مإلرها
با د دصنننن في جهت درنيط،نا بامة انف اتطوني،ي ني الضشننننيطحنا في اجعضنيننيا العرنيلس النا لي
لضرنيط،نا انفد حنيلنك دع فالل نمننننترعهني في الضاعناى العنيلضي لض نيفرنا اتطوني ر حضني ججرنأ النا،لتدنيتننننةنا

( )56عالء عادل " ،النشاط الجهادي في إفريقيا :اتجاهات وآفاق" ،منشور على موقع املعهد املصري للدراسات 25 ،مارس ،2019 ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
https://bit.ly/2NfWqlD
(57) ARONSON, SAMUEL. “AQIM’s Threat to Western Interests in the Sahel.” COMBATING TERRORISM CENTER. (APRIL 2014(, available at: https://bit.ly/2ZnCd41
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الضصن را ترمني في بأدةع فتز دصن  ،ةيتنا لجاا د يفرا اتطوي اف دجل
فعأ الضجيل اتعي لي ال ؤرا الضص را الشيدلا في د يفرا اتطوي ر

اادع ني 2016د ااد اليي

أنال :على مسة ى ملفكر:
بيت الضؤتنسنيا الاراةا الضصن را دضثلا في ح دع اازو الشن رس اط اتفعيك ،ا ط طةةسني في العصناي
للر الضعي زد ذلك ني نا دع الضيي طاا العي بهاز ألج بعضة جشنن ال تنننية الاراةا السنننضرا الضععالاد
بر ةنك الياةنا الر رنا العي بيت نلةهني العامةضنيا اتطوني،ةناد ب الضرعتي الضعي ز النيي ب د لنه ونيه
الجضينيا ني دتا العتاطن االجعضيني نلج جه ال صنتصر ررمج ويا الجها اليي بيت ،ه الضاي ،الاراةا
الضصن را الضععالا ،عيار حية نلج الضسنعتي الا ليد لضي بعضع ،ه الضؤتنسنيا الاراةا الضصن را دع تنضعا لةا
د دت اد دصاا ةا حية ،ةع جضت الضسلضةع بتل العيل ر
ثان ًحا :على مسة ى مألدمء:

ن58ه

تدلينأ السننننلينيا الضصنننن رنا العضلةنا الشنننن يدلنا تننننةانيك  2018لض نيفرنا اتطوني نلج حنيفنا االبجنيونيا
االتننع ابةجةا للا لار وي بضلا نسنن را دصنن را اننيدلا لليمننيك نلج الجضينيا الع رة را في اننضيل تننةايك
،يل يد ،اتا في  9في ار  2018في اننضيل تننط تننةايكد دايدق تف ى ،العي دصنن المهة الصننر ا ي
ن59ه
ا ي الاة ر
غ
حضني نيدنأ زاط ال نيطجةنا ،نةجشنننننيك بنا دعاةنا ،ضعني،عنا الجهت النا لةنا لض نيفرنا اتطوني النا لي في
بسعةاةيا الي س الضيةيد ،هاز بريةق الا لي لضتاجها ويه الميو جم ك ا لييةععهي العي ،للرا ر
بمنيل با د يفرا اتطوي الا لي في زاط ال يطجةاد وي بعي دع الايبةا العامةضةا د عل زر
ال يطجةاد في ةنننتك ذلك ،يلعارا دع الضهي ال يطنننا ،جهت د يفرا اتطوي الا ليد ذلك نلج الضسنننعتريا
زاط ال يطجةا الضصن را في الضامضيا ات لةضةا الا لةا
التداةا ات لةضةا الا لةاد جيح داهي :بضثة دصن
الضاعاريا الا لةا الضعاةا ،ض يفرا اتطوي د الضشنننيطحا في طنننةيغا ،لتط الضتا س الضصننن را دع منننيري
اتطوي الا لي ذلك ،يلعاسنةق د الييينيا الضعاةا اف زاط ال يطجةا زاطاا تجهم الا لا الضصن رار
دعني،عنا الي اطاا النا لةنا ال نيطننننا ،ض نيفرنا اتطوني العاسننننةق د الجهنيا التداةنا لعارةنيوني نلج الضسننننعتى
التدايد ابسي كي د اليتاجةع التداةا ذاا الصلار
ثالثًا :مل قاية نمسةحعا ملشبا :
تدلق ال ةة الضصن ي نيا الرعي السنةسني بتاطا ك دتتنعي ك د الشنيي الضصن ي ني  2016ن اليي ن ز
،عي الشنيي ه للت تز نلج دشن البه د جه الر تدا ألج بارةي دشن نيا الصن ة دعايوةا الصن للشنيي د
بيتر د احم الشننننيي د فمنننالك نع أدال العارا دع الضيي طاا اال عصنننني را دث ديي ط ن الضشننن نيا
الصن ة الضعتتنيا ديي ط قف بك ان حعكق بهاز لعشنجة الضشن نيا الايانئاد غة وي دع الضيي طاا
ااف ى العي بااطد برأ طؤرا ال ةة الضصننن ي االتنننع ابةجةا البعتاك الشننن يي د ا،عي ه نع الضة للعي ز
اتطوي ر
ح ذلكد رععي جضتذجي ررعيى ،ه في برجة
لةا في ويا السةي ر
ال ج ن لي ااي

دريطن

اتطوي د في السنية لليمنيك نلةه جهيةةاد وت دي

( )58وزارة الخارجية املصرية ،مكافحة اإلرهاب ،وللمزيد من التفاصيل على الرابط التاليhttps://bit.ly/2IrlxRG :
( " )59الجيش املصري يطلق عملية عسكرية شاملة ضد اإلرهاب" ،موقع العربية 09 ،فبراير  ،2018على الرابط التاليhttps://bit.ly/2xkATyM :
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