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مقدمة
البأعاد المتعمد إخفاؤها

في الحرب على الرهاب بأأفريقيا

إذا كانت كل جيععوش العععالم تتسععلح مععن دوأل العععالم الوأل
اا وأتخضععع لسياسععتها الحربيععة وأيقععوم رجععال أعمععال سععر
بمسععؤوألية روأاتععب العسععكريين وأمكافئععات ماليععة وأرسععم
سياسات الدوألة من خلل السععيطرة علععى تسععلح الجيععوش
وأذخائرها وأمن ثم السيطرة على مواردها وأافتعال الزأمععات
فيها لهدم كل المة العربية وأالسلمية ثم يخرج فريق آخععر
يدعي التدين ثم يعلن الحرب على جيوش المسلمين بحجج
مختلفة من التكفير أوأ أنهم طععواغيت أوأ لصععوص ثععم يميععل
بسععيفه علععى المسععلمين برهععم وأفععاجرهم عسععكرييهم وأ
مدنيبهم فعلى المسلمين السلم إذا تحولت جيوش العععرب
إلى حماة للصوص العععالم باسععم التجععارة الدوأليععة وأ كععذلك
تحععول المجاهععدين المقععاوأمين السععلميين إلععى إرهععابيين
وأخونة شهوانيين ل يطبقون الشريعة إل على المستضعفين
وأهنا الخطر الكبر على كل ديععن السععلم وأالعروأبععة وأالقيععم
بعععد أن وأقعععت الشعععوب ضععحية بيععن لصععوص يسععرقون

ةفععوأيقتلون بالقانون الذي تم تفصيله على قدر مصععالح طائ
 وأإرهععابيين ل يعرفععون إل سععفك الععدماء دوأن بقية الشعععب

بحجة تطبيق الشريعة وأحععدوأد اللععه وأهععذه الحععدوأد ل تخععرج
على طععاعتهم فالخععارج عليهععم خععارج علععى شععرع اللععه فل
مجععال للختلفا معهععم وألععو كععانت حجععة بقيععة المسععلمين
قرآنية فرأي رجالهم هم المقدم على النص القرآني بعد أن
اا على النص القرآنععي بحجععة أنهععم أكععثر جعلوا رجالهم حكام
فهما وألم يقبلوا القرآن كحاكم على العععالم وأالمتعلععم وأهنععا
بالفعل لبد لن يعم الله تعالى المة بعقاب جمععاعي أعاذنععا

الله منه

وأعن توسع المقاتلين باسععم السععلم فععي إلهععاء المسععلمين
في حرب الشيعة وأالسنة وأهدم المقدسات وأقتل الشعععوب
وأالفتععك بهععم بععدعوى التععدين الشععديد وأ تطععبيق الحععدوأد وأ



الحشمة وأ الشرع وأالشرفا وأالثأر وأ بهذه الطريقة الهمجية
البلهاء هنا يتحولون بالفعل إلى إرهابيين يجب تتبع حركاتهم
وأأفعالهم وأتصريحاتهم لنعلم أي الفريقيععن إرهععابي متخفععي
تحععت عبععاءة الدوألععة وأ الشععرعية وأتطععبيق القععانون فبععه
يسرقون شعوبهم وأيبيعون كل شيئ وأيلهبون ظهور النععاس
بالضععرائب وأرسععوم الجبايععة فهيئععوا القاعععدة لتقبععل فكععر
الرهاب وأانتشاره في المجتمعععات الفقيععرة لتكععون الوقععود
وأالقاعععدة الععتي ينطلععق منهععا الرهععاب بعععد أن أعععدت
اا تعتبر أكععبر جامعععة وأمفرخععة فععي العععالم الحكومات سجون
لتخريععج دفعععات مععن الرهععابيين مععدعومين مععن جمعيععات
حقوقية تستخدم هذا الملف ليس لنقاذ الفقراء وأالمعوذين
وأالمحتاجين بل للضغط على الحكام لمزيد من سلب وأنهب
اا للدوأل الكبرى الععتي ل يهمهععا إل مصععلحتها الشعوب إرضاء
اا يقوم اا سطحي وأفي نفس الوقت جماعات أخرى تتبنى فكر
على فكرة الفتك بالمسلمين على أنه الحدوأد وأتغافلوا بععأن
القتصاد السلمي هو عامود إقامة الدوألة السلمية وأ ليس
الحدوأد التي أوأقفهععا الخليفععة عمععر بععن الخطععاب فععي عععام

الرمادة .

وأعن الحكومات وأجيوشها الحامية لها وأللنخبة الحاكمة في 
كل دوألة وأالتي لن تتخطى مائة عائلة في كل دوألععة فتقععوم
هذه الجيوش بالذات في حعق المخعالفين لهعم أنهعم أععداء
يجععب إبععادتهم وأليسععوا مععواطنين مثلهععم تهمهععم المصععلحة
العامة وأهناك فرق في التعامل مع الثنين فإذا وأقع مخالف
اا  بعععد أن لهععم تحععت قبضععتهم خععرج مععن سععجونهم إرهابيعع

الععتي ل أبشععع أنععواع التعععذيب سععوء العععذاب وأ يسععوموهم 
اا يحلععم بععهيعرفها أوأ يتخيلها العالم  حتى يكون المععوت حلمعع

.من وأقع تحت أيديهم 

 الفريق الخر الذي أخذ على عععاتقهوأفي نفس الوقت يقوم
قتل المخالفين وأهععدم مقدسععات المسععلمين وأالتحععذير مععن

 تكفيععر الصععوفيين وأالعلمععانيين وأالليععبراليينة معععالشععيع
جيوش وأشرطة المسلمين علععى وأ وأالناصريين عيينووأالشي

وألكععم اللععه يععا أمععة وأهم فقط المؤمنععون . , أنهم طواغيت 



بعد أن سرق أحدهماالسلم في هذا الصراع بين الفريقين 
بلد المسلمين بحجة القانون وأالخر الععذي يقتععل كعل المععة
السلمية ككفار مخالفين أوأ معتدين أوأيقتل تحععت أي حجععة

وأدعمهععامحرم القتععال معهععا أوأ مسععاندتها وأهذه راية عمية  
[ عن أبي هريرة: صلى الله عليه وأآله رسول الله كما قال 

ممخخن خخخرجقال : قال رسول الله صلى اللععه عليععه وأآلععه : 
ةة مميتخخ مة ، فمات ، مات  مة ، وفارق الجماع من الطاع
بب ةة ، يغضخخ ييخخ مم مع ةة  ةة ، ومخخن قاتخخل تحخخت رايخخ جاهليخخ
ةة ، يي مب مصخخ مع بر  ةة ، أو ينصخخ يي مب مص مع بعوُ إلى  دد مي ةة ، أو  مبي مص مع ل
ممخخن خخخرج علخخى أمخختي ةة ، و بلخخهُ جاهليخخ دت مق مل ، ف متخخ بق ف
منهِخخا ، مشخخا مخخن مؤم متحا مي مرها ، ول  يرها وفاج مبأ بب  مر دض مي
بت ننخخي ، ولسخخ مم مدهَ ، فليخخس  دهِ مع ةة  مد دهِ بع مذيِ  مل مفي  مي ول 

. روأاه مسلم ] منهُ - 

اا مععن أصععول فكرهععم وأمعتقععدهم وألععذلك جمعنععا هنععا بعضعع
اا من جرائمهم وأذلك لن  لن يخععرج جهاد هؤلء وأتابعنا بعض

اا لععدماء اا للدوأل العربية وأ السلمية  وأ سععفك عن كونه هدم
يسععتتبعهالمسععلمين بالسععيارات المفخخععة وأهععدم الععدوأل 

 وأ القضاء على بقية دين السلم الباقية ثععمتفكيك الدوألة 
هععؤلءسععتخدام ثععم السععتعمار الععذي اتسععلط العصععابات 

 العععربدين وأكل بلدلعداء ال رأس حربة الحمقى ليكونوا
م المسلمين وأهذا هععو الععدوأر المنععوط بهععم وأبعععد إتمععامهوأ

ثععم مهمة استضعافا وأاستنزافا طاقة  بلدهم وأ جيوشهم 
فيهععا دعمهم التييقوم العدوأ بقتلهم للتغطية على جرائمه 

ة الشعيطانية المجرمعةبالمال وأالسلحا  ك المهم لتمعام تل
 البلهععاءوأذلععك الفععخ الععذي وأقععع فيععه أكععثر الحكععام الجهلء

اا فتلعععبشعوب جاهلة سط وأ بأكثر أمور الدين وأالدنيا مع
بهععم السععتعمار العسععكري وأ القتصععادي بمخععالبه الحفيععة

.وأالتي ل يعلمها  كثير من الناس 

أما بأعد :
بحثنععا فععي ملفععات الرهععابيين فععي كععل دوألععة مععن دوأللقد 

أفريقيا فوجدنا كل البحععاث تععدوأر حععول أسععماء الجماعععات



وأجرائم كل منها فقط وأ جميعا تدوأ في فلك ثلثة تنظيمععات
اا فقط وأهععى داعععش وأالقاعععدة وأالخععوان المسععلمين وأ أيض
تعمدت كل البحاث تجاهل ثلثة أمور هامععة تعتععبر القاعععدة
الفكرية التي يتحرك بها هذه الجماعععات الععتي تحسععب أنهععا

تحسن صنعا .

والسئلة هنا :

- من الممول الحقيقي وأ الععداعم العسععكري وأ اللوجسععتي1
 وأذلععك لن الحععرب الحديثععةالمستمر للرهععاب فععي العععالم

تحتاج مصانع وأدعم مستمر يختلف عن الحرب بالسيف.
- من هم مراجعهم وأعلماؤهم الععذين يرجعععون إليهععم فععي2

الفتععوى وأهععذا شععيئ مسععكوت عنععه لن العقععل وأالقلععب
وأحععديثتعالى السلفي متعلق بعلمائهم أكثر من كتاب الله 

الرسول وأذلك لنهم ل يتحركون إل بفتوى من علمائهم .
- ما هي كتبهم التي يرجعون إليها في الحكام وأالفتوى .3
ة ليؤكعد وأجعود4 - تواجد تلك التنظيمات بيعن أكعثر معن دوأل

غرفة عالمية وأإدارة سععرية لهععؤلء المجرميععن تعتععبر دوأليععة
وأليست محلية وأتتشكل من علماء سعلفيين وأهعابيين وأقعادة

عسكريين وأرجال استخبارات وأممولين عرب .
ال بالنسععبة - وأأين توجد هذه الغرفا السرية ؟ . .. نجععد5  مث

للخععوان وأمععن سععار فععي دربهععم معروأفععة مرجعيتهععم أكععبر
رجالها القرضاوأي وأمقرها بين تركيععا وأقطععر وأالقاعععدة كععان
أصل تأسيسها أمريكا كما سنبين وأمكان عملهم سوريا كمععا
أن مقععرات عمععل داعععش وأالقاعععدة فععي العععراق وأغععرفا
اا وأالردن وأ بعععض اا عن بعد بين تركيا أيضعع التحكم فيهم أيض
المععاكن داخععل سععوريا وأالسعععودية وأالخليععج بععدليل تكععرار
حوادث كثيرة من نقل كععوادر داعععش بطععائرات الهليكوبععتر
المريكية من أماكن الخطر وأالتوتر الشديد لنقاذهم وأإلقاء
الذخيرة وأما يحتانون إليه بالطائرات وأهذا يثبت تواجد قععادة
عسكريين وأ دينيين في خطوط متقدمة من المعععارك وأهععى
فرع على أصل لغرفا أكبر متواجدة بيععن تركيععا وأالسعععودية
وأالخليعععج وأالردن كمعععا أن علج هعععؤلء الرهعععابيين داخعععل



غسرائيل يثبت وأجود أكععبر غرفععة تحكععم لهععؤلء المجرميععن
داخعععل الكيعععان الصعععهيوني نفسعععه ثعععم تنطلعععق الوأامعععر
وأالتوجيهععات إلععى غععرفا أقععل بيععن الخليععج وأتركيععا ثععم إلععى
قيادات وأغععرفا ميدانيععة فععي خطععوط القتععال الماميععة بيععن
العراق وأسوريا وأسيناء وأليبيععا وأاليمععن وأالصععحراء الشععرقية
لليبيا غرب مصر بدليل عملية إبععادة كتيبععة شععرطة بطريععق

 وأالتي أبيدت هعذه الكتيبعة ععن آخرهعا2017الواحات سنة 
بعد قطع دوأل أكبرى للتصالت السلكية وأاللسلكية وأتعمية

ال اا سععه  أبيععدت فيععه عععن بكععرة كل تلك الكتيبة لتكون هععدف
أبيها بما يؤكد تعاوأن عدة دوأل فعي هعذه العمليععة وأغيرهعا ل
اا للهجوم الكععبر علععى نعلمه داخل سيناء وأ كل ذلك استعداد
مصر الكتلة الصماء الكبر في العالم العربععي وأالععذي يوجععد
بداخلة تيار سلفي على نفس المعتقععد القاعععدي الداعشععي
ينتظر الذن له بالتحرك فعي العوقت المناسعب وأهعذا ليعس

خيال .
إذ خاطبني ذات مرة أحد السععلفيين قععائل لععي أتعجععب مععن
داعش كلنا داعش وأكلنا على نفس هذا المعتقد وأهذا الدين

وأنسأل الله أن نموت على ذلك ؟!!!

هذا قيل بالفعل في حديث شخصي مع أحد السلفيين .
ةل : أو

متى وأين نشأ تنظيم “القاعدة”؟[ 
ن ي ع ا يل كينة م ع الس كتب في ذلك البحث موُق

  2016أكتوُبأر  14نشأة تنظيم القاعدة بأتاريخ 
 متى وأين نشأ تنظيم “القاعدة”[ 

فععي منتصععف الثمانينععات قععام كععل مععن أسععامة بععن لدن
وأعبدالله عزام بتأسيس جمعية للتبرعات بمقر رئيسي فععي
اا باسععم باكستان، سميت بع”مكتب الخدمات”، عرفت لحقعع

”.“مكتب الكفاحا
 بدأ مكتب الخدمات بافتتاحا فععروأع متعععددة فععي1984وأفي 

اا فععي عععدد مععن30الوليات المتحدة بلغت أكععثر مععن   فرععع
المدن الميركية، كان الوأل فععي مدينععة توكسععون بأريزوأنععا.

 قام خالد أبععو الععذهب أحععد أعضععاء تنظيععم1986وأفي عام 



القاعدة وأالععذراع اليمنععى للعميععل المععزدوأج “محمععد علععي”
بافتتاحا الفرع الرئيسععي لععع”مكتععب الكفععاحا” فععي بروأكليععن،

اا أحد أهم الفروأع في الوليات المتحدة .وأالذي أصبح لحق
، قام كل من مصععطفى شععلبي، وأفععوازأ1987وأفي ديسمبر 

اا باسععم دامععرا، وأعلععي الشععيناوأي، بععإدراج المكتععب رسععمي
“مركز الكفاحا للمهاجرين”، كان مقره بدايععة فععي “مسععجد
الفاروأق”، وأالععذي كععان أمععامه “فععوازأ دامععرا”، إلععى أن تععم
إنشاء مقر مستقل للمركز بجععانب مسععجد الفععاروأق. تععولى
مصععطفى شععلبي الميركععي مععن أصععول مصععرية مسععؤوألية
إدارة المكتب إلى جانب اثنين من المسععاعدين: محمععد أبععو
اا بتورطه في التخطيط لتفجير مركز حليمة، الذي اتهم لحق

، إلى جععانب السععيد نصععير،1993التجارة العالمي في عام 
الذي قام باغتيععال إحععدى الشخصععيات اليهوديععة فععي مدينععة

.1990نيويورك في عام 
تجنيد المقاتلين للقتال في أفغانستان

قام مركز “الكفاحا” في بروأكلين بتجنيد المهععاجرين العععرب
وأالعععرب الميركييععن للقتععال فععي أفغانسععتان، وأحععتى بعععد

، وأبلععغ عععدد مععن1989انسععحاب التحععاد السععوفييتي فععي 
 مقاتل، قععام200جندهم المكتب في بروأكلين ما يقارب الع

مكتب الخدمات بتسهيل حصول المقاتلين على التأشيرات،
وأتععوفير تععذاكر السععفر، وأالمضععافات لهععم فععي أفغانسععتان،
وأتععوجيههم إلععى “مكتععب الكفععاحا” فععي بيشععاوأر بباكسععتان،
وأربطهععم بفصععائل مقاتلععة أفغانيععة منهععا بقيععادة عبععد رب

.الرسول سيافا، وأقلب الدين حكمتيار

وأبحسب إحدى الرسععائل جععاءت ضععمن مخاطبععات القاعععدة
 فععي شععبكة “السععحاب اطلعععت2003في منتععدياتهم عععام 

”: “الخععوة تععدربوا فععي2عليها “العربية.نت” قععال “البتععار 
مركز الكفاحا للمهاجرين” نفس المبنععى الععذي فيععه مسععجد
الفرقععان فععي بروأكليععن، تععدرب الخععوة محمععود أبععو حليمععة
وأسيد نصر وأهم دربوا بقية الخوة، أقصد على جداوأل وأأدلة

”.القتال وأإدارة الميدان



اا لحد عملء مكتب التحقيقات الفيدرالي مععاك وأليععامز وأوأفق
وأأحد موظفي طاقم السفارة الميركية في كابول، تورطت
الوليات المتحدة في تجنيععد المقععاتلين العععرب باسععتقطاب
العديععد منهععم مععن خلل شععبكة مععن مكععاتب التجنيععد فععي
أفغانسععتان، وأكععان الفلسععطيني عبععدالله عععزام، المسععؤوأل
الوأل عن عملية التجنيد بتأسيس مكتععب الخععدمات “مععاك”

1984وأالمعروأفا باسم مكتب الخدمات الفغاني في عععام 
بهدفا جمع المععوال وأتجنيععد المقععاتلين. وأأكععد مععاك وأليععامز
قيام عبدالله عزام بزيارات رسععمية متكععررة إلععى الوليععات
المتحدة، بهدفا التجنيد، تحت شعار الجهاد ضد السععوفييت،
وأكان التعاوأن بين عزام وأالوليات المتحدة من خلل مكتب
اا للخطة الموضوعة من قبل وأكالة المخابرات الخدمات وأفق

.المركزية الميركية
افتتاح “مكتب الخدمات” في نيوُيوُرك

وأبحسب ما جاء في إحدى أشرطة عبدالله عزام وأالذي بععدأ
زأيعععاراته المتكعععررة إلعععى الوليعععات المتحعععدة فعععي بدايعععة
الثمانينعععات، كعععانت بمناسعععبة افتتعععاحا “مكتعععب خعععدمات”
المجاهدين في نيويورك وأفتح حسابا بنكيا لهم. وأألقى كلمة
اا فععي بنععك “أندبانععدس” وأالخأ جععاء فيهععا: “فتحنععا حسععاب
اا فععي مصطفى شلبي هو مسععؤوأل المكتععب، وأسععنفتح فرععع
وأاشنطن بإذن الله، وأهناك حساب في إسلم أباد فععي بنععك
“أوأفا أميركعا” وأجعدناه أدق البنعوك، لن بععض البنعوك قعد
اا لبععد تتلعب بالموال إذا لم نتابعها. أي وأاحععد يرسععل شععيك
وأأن يكتب رقم الحساب وأيكتب اسمي وأيرسله في رسععالة

”.مسجلة على مجلة الجهاد في بيشاوأر

 



عبداللهُ عزام في سياتل
وأأضافا عزام: “الرسائل التي تأتيني يتسلمها الشععيخ تميععم
العععدناني مععدير مكتععب الخععدمات، وأأي رسععالة فيهععا شععيك
يكتب إيصال لصاحبها مباشرة وأيرسله إليه، أي وأاحد أرسل
اا لنا وألم يصله إيصال فمعنى ذلك أن الشيك لم يصععل، شيك

اا الشيك قد يسرقه أهل البريد ”.أحيان
تورط جهازأ السععتخبارات الميركععي فععي مسععاعدة وأتمويععل
الفغان العرب وأرد كذلك في شهادة “عبدالله أنععس” فيمععا
ووأنه من مذكراته “وألدة الفغععان العععرب سععيرة عبععد اللععه د
أنس بين مسعود وأعبد الله عععزام”، (عبععد اللععه أنععس وأهععو

اا فععي1958“بوجمعة” من مواليد الجزائر  اا بارزأ  – لعب دوأر
جماعة الفغان العرب، وأهو عضو بارزأ في الجبهة السلمية
للنقاذ الجزائرية، متزوأج من ابنة مؤسععس الفغععان العععرب

 أوألد)، حععول مععدى أهميععة الععدوأر4عبدالله عزام، وأله منها 
اا أنه وأبحسب مععا ذكععره لععه الذي لعبه مكتب الخدمات مفيد
اا عبدالله عزام فتأسيس المكتب كععان مععع مجموعععة شخصي
من الشخصيات مععن بينهععم أسععامة بععن لدن بهععدفا تنظيععم
اا لبقععائهم فععي مشاركة العرب في الجهععاد الفغععاني، تفاديعع
مضعافات أفغانيعة متفرقعة، وأوأضععهم فععي مواقععع مسععتقلة
لضمان المشاركة مع الجميع وأليععس مععع طععرفا وأاحععد ضععد

.آخر
وأذلععك إشععارة إلععى الخلفععات بيععن الفغععان وأالخشععية مععن
انعكاسععها علععى المقععاتلين العععرب وأوأقععوع الخلفععات فيمععا
بينهم، فجاءت بحسب “عبدالله أبععو أنععس” فكععرة تأسععيس

 لبعاد1985 وأمطلع 1984مكتب الخدمات في أوأاخر عام 
ثلثة: “إغاثية، وأإصلحية، وأدعوية”، حيث بدأ بافتتاحا معاهععد
وأمععدارس فععي داخععل أفغانسععتان، كمععا فتععح معاهععد دينيععة

3للفغان الذين فروأا من باكسععتان وأكععان عععددهم يقععدر بععع
مليين، وأأضافا صععهر عبععدالله عععزام فععي مععذكراته: “كععان
المسؤوأل عن البريد في مكتب الخدمات ينزل كل يوم إلى
مكتععب البريععد وأيععأتي بعشععرات الرسععائل تضععم شععيكات،
الواحععدة منهععا بعشععرة آلفا أوأ عشععرين ألععف دوألر مععن

”.التبرعات



وأقال: “كان عبدالله عععزام يععزوأر كععل سععنة أميركععا لحضععور
المععؤتمرات وأيكلععم المسععلمين الميركييععن عععن الجهععاد
الفغععاني، وأكععانت مكععاتب المجاهععدين، مكععاتب حكمتيععار

”.وأرباني وأغيرهما، منتشرة في أنحاء العالم الغربي
اللفت أن عبدالله أنس، صهر عبدالله عععزام، بعععد مغععادرته
بيشاوأر استقر في بريطانيا وأأقععام فيهععا بعععد حصععوله علععى
اللجوء السياسي في أوأاخر التسعععينات وأدرس فععي جامعععة

.وأيست ماينستر” في لندن
”وقائع سنوُات الجهِاد رحلة الفغان العرب“

وأفععي شععهادة أخععرى بشععأن جمععع المععوال مععن الوليععات
المتحدة وأتجنيد المقاتلين، جععاء سععردها فععي كتععاب “وأقععائع
سنوات الجهاد رحلععة الفغععان العععرب” للعلمععي المصععري
محمد صلحا، ذكر فيها “خالد أبوالدهب” الذي تعععرفا علععى
ضععابط سععابق فععي الجيععش المصععري “علععي أبوالسعععود”
(مقرب من أسعامة بعن لدن وأأيمعن الظعواهري) فععي ععام

اا وأهععو رهععن1984 ، (حصل علععى الجنسععية الميركيععة لحقعع
العتقال فععي إحعدى السعجون الميركيعة علعى ذمعة قضععية
تفجير سفارتي أميركا فععي نيروأبععي وأدار السععلم)، اسععتقال
أبوالسعععود مععن الجيععش وأسععافر فععي العععام التععالي إلععى
الوليات المتحدة وأظل أبوالععدهب علععى اتصععال بععه وأسععافر

.1986إليه عام 

وأفي مطار هوزأيه في وألية كاليفورنيا التقععى الثنععان، أقععام
 أسععابيع، وأبعععده تععزوأج مععن3أبوالدهب فععي شععقة صععديقه 

أميركية تدعى تريسا وأانتقل للقامة معها لكنه انفصل عنها
اا بدأ في الععتردد اا بعد أن حملت منه دوأن علمه، وألحق سريع



علععى مسععجد النععور فععي منطقععة سععانتا كلر القريبععة مععن
“سانفرانسيسععكو” وأتعععرفا علععى مسععلمين مععن جنسععيات

.مختلفة
وأذكر أبوالدهب فععي تحقيقععات النيابععة أن أبوالسعععود أبلغععه

 أنه علععى علقععة بمصععريين مقيميععن فععي1990مطلع عام 
أفغانستان وأاتفقا على أن يذهب أبوالدهب لمسععاعدتهم، إل
أن أبوالسعععود اشععترط عليععه تعلععم الطيععران، وأفععي أحععد
المعاهد الخاصة في أميركا خضع أبوالدهب لتعدريب مكثعف

.وأسبقه أبوالسعود إلى أفغانستان
جمع التبرعات وأموُال الزكاة

عاد أبوالدهب إلى الوليات المتحععدة بعععد تععدريب عععدد مععن
المقاتلين العرب على الطيران، حيث تععم تكليفععه مععن قبععل
قادة التنظيم بتلقي وأتحويل المكالمات منهم إلععى العناصععر
ال لتلععك الخدمععة الموجععودة فععي مصععر وأدوأل أخععرى اسععتغل
الموجودة في نظام الهواتف فععي أميركععا وأقععال: “تطععورت
مساعدتي للتنظيم من مسععاعدات هاتفيععة إلععى مسععاعدات
مالية، إذ كنت أجمع التبرعات وأالزكاة وأأرسلها إلععى الجهععة
التي يحددها قادة التنظيععم، وأأنععا حععولت مبععالغ مععن أميركععا

 آلفا دوألر إلى اليمن وأباكستان وأإلى مصععر10قدرها نحو 
وأالردن وأالسودان على أرقام حسابات موجععودة فععي تلععك
الدوأل، أما بالنسبة لنقل جععوازأات السععفر وأالوأراق فكععانت
ترسععل لععي عععن طريععق التنظيععم مععن باكسععتان وأاليمععن
وأالسودان بالبريد السريع ثععم أقععوم بإرسععالها مععرة للفععراد

”.المطلوب تسليمهم إياها
 حضععر أيمععن1994وأقال في التحقيقات: “في أوأاخععر عععام 

الظواهري إلى أميركا لجمععع التبرعععات وأأقععام فععي منطقععة
سانتا كلرا بعععدما جععال فععي وأليععات أخععرى، وأكععانت المععرة
اا لوجه وأقبلها كان حديثي معععه الوألى التي التقيته فيها وأجه
يتم عبر الهاتف، وأكان طلب منععي قبععل حضععوره أن يسععأل
عن سعر جهازأ الهاتف الععذي يعمععل مباشععرة علععى القمععار

2500الصناعية، وأأثنععاء وأجععوده فععي سععانتا كلر جمععع نحععو 
دوألر تبرعات مععن المصععلين وأغضععب علععى أبوالسعععود لن

”.الظععواهري كععان جمععع مبععالغ أكععبر فععي وأليععات أخععرى



الجدير بالشارة إلى مععا أوأردتععه تقععارير أميركيععة كععانت قععد
اتهمت أبوالسعود بأنه زأرع بواسطة الستخبارات الميركيععة
بين أوأساط الصوليين، وأأنععه ذهععب بنفسععه لتقععديم مبععادرة
التعاوأن مععع السععتخبارات الميركيععة، وأأشععارت المعلومععات
إلى عمل أبوالسعود فععي الجيععش الميركععي بعععد اسععتقالته
من الجيش المصري، وأشارك في تدريب أصوليين مصريين
اا فععي قضععية مقيمين داخل أميركا على القتععال أدينععوا لحقعع

،1993تفجيععر المركععز التجععاري العععالمي فععي نيويععورك 
وأحصععل علععى إجععازأات مععن عملععه فععي الجيععش الميركععي
وأسافر إلى أفغانستان حيععث شععارك فععي تععدريب “الفغععان

”.العرب

”تأسيس “بأيت النصار

عععودة إلععى قصععة إنشععاء “مكتععب خععدمات المجاهععدين”،
وأمكتععب “الكفععاحا” فععي بروأكليععن بشععارع الطلسععي، الععذي
انطلقت منه طلئع المدربين وأالمخططين لتنظيم القاعدة،

 أسععس أسععامة بععن لدن مععا يسععمى بععع”بيععت1984فععي 
النصار” في بيشاوأر وأكان محطة استقبال أوألععي للراغععبين
فععي اللتحععاق بالجهععاد قبععل تععوجههم إلععى التععدريب ثععم
المشاركة في المعارك، إل أنه لم يكن يملععك حينهععا جهععازأه
العسععكري الخععاص بععه، وألععم تكععن لععديه بنيععة تحتيععة مععن
معسكرات وأمخازأن وأإمداد وأاتصال، وأكان يرسل المقععاتلين
لللتحاق بإحدى الجماعات المقاتلة، حععتى بععدأ التكامععل مععا

بين مكتب عبدالله عزام وأبيت النصار لسامة بن لدن
تولى الوأل المهمة العلميععة وأالتحريععض وأجمععع التبرعععات،
بينمععا تععولى “بيععت النصععار” المهمععة العسععكرية كاسععتقبال
الراغبين فععي القتععال وأتععوجيههم إلععى معسععكرات التععدريب
وأجبهات القتال، إل أنهمعا قعررا أن المصعلحة تقتضععي عععدم

.دمج عملهما

اا بعد صعود الصععولية كان المسؤوألون الميركيون أكثر حذر
بين المقاتلين الفغان وأالعرب، بعععد أن شععرعت تظهعر فععي



وأقت لحق من انسحاب روأسيا من أفغانستان بعد أكثر من
 سنوات، مسألة الجهاد العالمي وأتنظيم القاعععدة، وأأصععبح8

اا اا دقيق التصال بهم من قبل الستخبارات المركزية موضوع
على نحو متزايد، بعععدما ركععز تنظيععم القاعععدة مععن تواجععده

.1990هناك في العام 
ة السعتخبارات وأبحسب ما ذكره روأبرت غيتس، معدير وأكال

: “إن الوكالععة حععافظت علععى مسععافة1991المركزية فععي 
اا : “درسععنا سععبل زأيععادة مععن المجاهععدين العععرب” ، مضععيف
مشاركتهم على شكل لواء دوألععي ، وألكععن ذلععك لععم يحععدث
لن الجهاديين أخذوأا يتدفقون إلى أفغانسععتان مععن مختلععف

”.أنحاء العالم العربي 

ةا : إشكالية الموُالهَ والعخخداء لمريكخخا وأتباعهِخخا ثاني
بأيخخخخن القاعخخخخدة وداعخخخخش وبأقيخخخخة التنظيمخخخخات

السلمية :

تعمخخل هخخذهَ التنظيمخخات وفخخق آليخخة غريبخخة تقخخوُم
ةا بأالعخخداء مخخع الوُليخخات المتحخخدة وإسخخرائيل ظخخاهر
ةا وتخخأت ةا وتسليحي ةا يتعاونوُن معهِما استراتيجي وسر
ةا معاونا داعما لهِم ولما بأعد ذلك دول الخليج ظهِير
دب الشخخخقاق بأيخخخن المخخخدغوُمين بأريطانيخخخا وهخخخم
الخخخوُان والمخخدعوُمين أمريكيخخا وإسخخرائيليا وهخخم
داعش  والقاعدة من قبل ثخم حخخدث فخخراق بأينهِخم
وبأين أمريكا في ظاهر المر حيخخث ل يوُجخخد نقخخاط
تماس ومصالح مشتركة في الوُقت الحالي إل في
أفريقيخخخا لسخخخرقة النفخخخط واللمخخخاس والمعخخخادن
النفيسخخخة واليوُرانيخخخوُم وعخخخن المسخخخلمين فهِخخخم
يتظخخاهرون بأتطخخبيق الشخخريعة ظخخانين أن تطخخبيق
الحدود لذبأح المسلمين هوُ الدين السلمي ناسين
بأأن اللخخهُ تعخخالى قخخال بأخخأن المخخان للنخخاس وتخخدبأير
معايشهِم و هخخوُ القتصخخاد السخخلمي هخخى قوُاعخخد
نشر الدين السلمي  كما قال تعالى فخخي تأهيخخل
المجتمع القرشي لنزول السلم  { فليعبخخدوا رب



هذا البيت الخخذيِ أطعمهِخخم مخخن جخخوُع وآمنهِخخم مخخن
خوُف } فالمن وتوُفير حاجة النخخاس هخخوُ السخخلم
فخخإذا تخخوُفرت حاجخخة النخخاس بأخخدأ الحخخاكم بأتطخخبيق
الحخخدود ولخخذلك أوقخخف الخليفخخة الثخخاني عمخخر بأخخن

الخطاب الحدود في عام الرمادة .
وبأالتالي هذا التخبخخط أوقخخع تلخك الجماعخخات فخخي 

مشكلة التضارب في الفتوُى فيدعوُن للجهِاد ضخخد
المسخخلمين فقخخط كمخخا دعخخوُا للجهِخخاد فخخي سخخوُريا
والعراق واليمن ولم نسمع عنهِم ول عخخن فتخخاوى
القرضخخاويِ الناريخخة فتخخوُى واحخخدة ضخخد إسخخرائيل
والغريب دخوُل بأعخخض الخخدول السخخلمية والعربأيخخة
في ذلك المعترك فخخي مسخخئلة الخلخخط فخخي الخخدين
بأتعخخاونهِم مخخع الجماعخخات السخخلمية لتكخخوُن كخخل
جماعخخة شخخوُكة فخخي ظهِخخر الخخخرى فهِخخاهى قطخخر
وتركيا وخلفهِم إيران استخدموُا الخخخوُان ليكوُنخخوُا
شوُكة في ظهِر مصر وسوُريا وأمريكخخا وإسخخرائيل
والخليخخخج يسخخختخدموُن داعخخخش للفتخخخك بأالشخخخيعة
العراقيين واليرانييخخن وأخخخرى تسخختخدم القاعخخدة
ةا والسعوُدية تدعم السلفية في اليمن وسوُريا سر
والعراق لضرب الشيعة في كل العالم عامة وفخخي
اليمن و الحوُثيين خاصة  حخخرب معهِخخم ربأمخخا نخخرى
لهِا نهِاية قريبة   وإيران مع دول أخرى مخخن اسخخيا
تعاونت مع طالبان بأنفس الطريقخخة لطخخرد امريكخخا

من أفغانستان 
ويتم بأخخث العخخداوة بأيخخن كخخل تلخخك الجماعخخات مخخن 

الخخخوُان و القاعخخدة وداعخخش بأفيخخالقهِم فخخي كخخل
العالم العربأخخي و السخلمي ليقتخل بأعضخخهِم بأعضخا
ويسخختبيح بأعضخخهِم دم بأعخخض بأيخخن أفغانسخختان و

ووسطسوُريا والعراق وليبيا و اليمن وحتى غرب 
.أفريقيا

وعخخن الشخخيعة والحشخخد الشخخعبي وحخخزب اللخخهُ 
تحخخخالفت معهِخخخم روسخخخيا فخخخي سخخوُريا والعخخخراق
ومنخخاطق أخخخرى علخخى نفخخس النهِخخج الغربأخخي فخخي



التخطيط لهلك المسلمين بأعضهِم بأبعض وبأكنهِم
أكتشفوُا قاعدة خطيرة وهى أن النصر في ركخخاب
هؤلء وبأالفعل بأعد نصر هخخؤلء والطفخخرة العلميخخة
العسكرية التي حققتهِا إيران والتي إثبتت تخلخخف
السخخلح الخخرادارات والقبخخة الحديديخخة و البخخاتريوُت
أمخخام الطيخخران المسخخير اليمنخخي و الصخخوُاريخ هنخخا
حصد الروس نتائج تلك النتصخخارات ليخختيقنوُا بأخخأن
النصر مع هذهَ الطائفة من أولياء أهل بأيت النخخبي
(ع) والخسران مع مخخن عخخاداهم فتخخم خخخداع حخخزب
اللهُ واليقاع بأهُ فريسة لبعض الخطاء الشرعية و
التي تسببت في انتصارات مؤقتة لسخخرائيل بأيخخن

 2020 وحتى 2015عام 
وبأسط الروس سخخلطانهِم بأأسخخياف حخخزب اللخخهُ و 

الشخخيعة بأيخخن سخخوُريا والعخخراق فخخي قتخخال متلحخخم
على الرض فانتصروا علخخى أعخخداء المخخس الخخذين
فككوُا التحاد السوُفيتي وحلف وارسخخوُ مخخن قبخخل
وبأطيران روسي متفخخوُق علخخى كخخل العخخالم وذلخخك
حخختى ل نغمخخط النخخاس حقهِخخم و تراجخخع سخخلطان
أمريكخخا والصخخهِاينة بأحماقخخات قيخخاداتهِم و قصخخر
نظرهخخم و تعخخاونهِم مخخع يخخد خاسخخرة  سخخخط اللخخهُ
عليهِا و كتب اللخخهُ عليهِخخا الخسخخران وكخخأن اللخخهُ ل

ةا مما يمكرون   يعلم كثير

وفي هذا المعترك كل جبوُش العرب و المسلمين 
مجمع علخخى كفرهخخم وأنهِخخم طخخوُاغيت مخخن هخخؤلء
فتجخخخد عمليخخخة انتحاريخخخة فخخخي افغانسخخختان ضخخخد
عسكريين ومثلهِا في بأاكستان ومثلهِا في العراق
وسخخوُريا و الصخخوُمال واليمخخن الجنخخوُبأي وسخخيناء و
مصخخر مخخن قبخخل و ليبيخخا وغخخرب أفريقيخخا بأنفخخس
العقلية ونفخخس المعتقخخد و هنخخا يخخأت خطخخر تفتخخت
البلد العربأيخخة والسخخلمية لنخخهُ مخخامن دولخخة فخخي
التاريخ استعانت بأجيوُش أو ملشيا من دولة أخرى
إل حكمت تلخخك الملشخخيات فخخي فخخترة لحقخخة كمخخا



حدث مع العباسيين حينما استعانوُا بأالجند التركي
ل ةا من جند فارس لوُليتهِم المخام علخي وأه خوُف
البيت عليهِم السخخلم .وفخخي فخخترة ليسخخت طوُيلخخة
سيطروا علخخى البلد حخختى سخخلبوُهم ملكهِخخم وهنخخا
يقوُل صلى اللهُ عليهُ وآلهُ " أول من يسخخلب ملخخك
أمتي الترك" وهكذا كل دولخخة اسخختعانت بأالرهخخاب
ليكوُن شوُكة في ظهِر أخرى في النهِاية سخختكوُن
دولتهِم هى الغالبة والبداية هنا دولة طالبان وهنا
إما أن يعتقدوا بأالحرية ويؤمنوُا بأالتعخخدد المخخذهبي
لوُحدة المة فتكخخوُن دولخخة خلفخخة آخخخر الزمخخان أو
ينقلبوُا على منهِاج السلم الذيِ يدعوُا للعتصخخام
بأكتخخاب اللخخهُ وعخخدم التفخخرق والختلف والشخخقاق
ةا ول قخخال تعخخالى { واعتصخخموُا بأحبخخل اللخخهُ جميعخخ
تفرقوُا } وكذلك الصلح بأين الناس لقوُلهُ تعالى {
وأصخخلحوُا } فخخإذا أوغلخخوُا فخخي دمخخاء أهخخل الخخبيت
ةا فخخإن غلبخخوُا كخخانت نهِخخايتهِم وإن وتعصخخبوُا مخخذهبي
انتصروا انتقخخم اللخخهُ تعخخالى منهِخخم بأخخخروج يخخأجوُج
ومأجوُج عليهِم في خرجتهِم الثانيخخة وفيهِخخا يكخخوُن
فناء كل بألد المسلمين حختى سخيناء وينخزل فيهِخا
سيدنا عيسى عليهُ السلم (ولسنا فخخي صخخدد هخخذا

البحث هنا) . 
 

ةا على طعن كخخل دولخخة عربأيخخة وإسخخلمية ةا بأناء أخير
أختهِا بأمليشيات إرهابأية :

وقعت المة كلهِا في تيهُ بأين سخط اللهُ تعالى  
و بأيخخخن سخخخخط أمريكخخخاالمسخخخلمين ورسخخخوُلهُ و 

والصهِاينة فتخبط بأعض حكامهِم  في تيخخهُ الذبأذبأخخة
بأين طرق الحق وطريق الباطل ووليخخة أهلخخهُ مخخن
أعداء هذهَ المة  { مذبأذبأين بأين ذلك ل إلى هؤلء

ول إلى هؤلء } .
ولذلك حذرهم اللهُ تعالى و رسوُل اللهُ صلى اللخخهُ
عليخخهُ وآلخخهُ  مخخن عصخخيانهُ و الشخخقاق والتفتخخت و



توُعدهم بأالفشل و ذهاب ريحهِخخم كمخخا فخخي قخخوُلهُ
بعوُاتعخخخالى {  مز منخخخا مت مل  مو بهُ  مل بسخخخوُ مر مو مهُ  يلخخخ بعخخخوُا ال مطي مأ مو

دم  بكخخ بح مري مب  مه دذ متخخ مو بلوُا  مشخخ دف مت بروامف مب دصخخ ين  موا مهُ مإ يلخخ مع ال ممخخ
من  مري مبأ يصا  } 46 النفال –ال

وما حدث ذلك التفتت إل بأتجريدهم السيف على
بأعضهِم بأعضا بأداية من أهل بأيت نبيهِم ثم بأقية
المة بأرها وفاجرها ممن خرج على طاعتهِم أو

ةا لهِم ففتتهِم اللهُ حتى نصح لهِم للهُ اعتبروهَ عدو
تعالى وضرب الشقاق والتقاتل والتناحر فيما

 معركة الخمن خلل هذا الخبر [واضح بأينهِم وذلك 
 إرهابأي من بأوُكوُ حرام و100 ساعات  مقتل 9

 داعش في تنافس للسيطرة على بأحيرة تشاد

 إرهابأي من100 ساعات".. مقتل 9معركة الخ"
" "بأوُكوُ حرام" و"داعش

 ... ]2021 سبتمبر 28العين الخبارية - وكالت : 
 وفي داعش(ع) حديث أمير المؤمنين ومن خلل 

" وهوُتنظيم الدولة بأاسمهِم "  فيهِا سماهمالتي 
 :السم الذيِ اختاروهَ هم لنفسهِم 

وكنزنعيم بأن حماد  ورد في كتاب " الفتن " ل “  
 عخخن ابأخخن لهِيعخخة عخخن[ ،  العمال للمتقي الهِنخخديِ

أبأي قبيل عن أبأي رومان عن علي بأن أبأي طخخالب
رضى اللخخهُ عنخخهُ قخخال: "إذا رأيتخخم الرايخخات السخخوُد
فالزموُا الرض فل تحركوُا أيديكم ول أرجلكم، ثخخم
يظهِخخر قخخوُم ضخخعفاء ل يخخؤبأهُ لهِخخم، قلخخوُبأهِم كزبأخخر
الحديخخد، هخخم أصخخحاب الدولخخة، ل يفخخوُن بأعهِخخد ول
ميثخخاق، يخخدعوُن إلخخى الحخخق وليسخخوُا مخخن أهلخخهُ،
أسخخماؤهم الكنخخى ونسخخبتهِم القخخرى، وشخخعوُرهم
مرخاة كشعوُر النساء، حتى يختلفوُا فيمخخا بأينهِخخم،

 ] .".ثم يؤتي اللهُ الحق من يشاء



 تلخخك الجماعخخات بأخخدأمن داخخخل سخخجوُنواختلف
الخخخوُان والختلف علخخى الهِضخخيبي ثخخم خرجخخت
منهِم جماعخخة أهخخل الكهِخخف والخختي عيخخروا اسخخمهِا
لجماعة المسلمين ثخخم أطلخخق عليهِخخم المخخن اسخخم
"التكفير والهِجرة" ثم تفتخخت منهِخخا جماعخخة بأخخراءة
وهكذا ينتشر الخلف فيما بأينهِخخم  بأعخخد انتصخخارهم
علخخى التحخخاد السخخوُفيتي فخخي أفغانسخختان ةراح
ضحية اقتتالهِم هذا قادة عظام أمثال أحمخخد شخخاهَ
مسخخعوُد وغيرهخخم ممخخن قتلخخوُهم بأأيخخديهِم وعلخخى

ةا  ظهِخخر  اختلفهِخخم  فخخي عمليخخةسبيل المثال أيضخخ
تدمير المدمرة يوُ إس إس كوُل أمام سوُاحل عدن

 م  والتي قام بأهِا2000ب اليمن في أكتوُبأر سنة 
ابأخخن لدن وبأخخدون علخخم أو استشخخارة قائخخد فرقخخة

 والخخذيِ لمخخهُ علخخى ذلخخكطالبان حينهِخخا المل عمخخر
وفخخي فخخي دولخخة.العمخخل بأغيخخر استشخخار ة منخخهُ 

خلفتهِم بأين سوُريا والعراق بأعد نصرهم  تقخخاتلت
ةل مخخن جبهِخخة النصخخرة وداعخخش والقاعخخدة وبأقيخخة ك
المسميات كل يختلف مع أخية ويستبيح دمهُ بأغيخخر

. ميزان من القرآن الكريم  

 ولءات مختلفخخةا لهِات تنظيمتلك الوهذا يثبت أن 
الول وفخخي الخليخخجفخخي أصخخقاع العخخالم خفيخخة 

تمخخوُلهِم وتخخوُجهِهِم حيخخث أرادوا ومخخن هنخخا تخخأت
 فيمكخخن لمريكخخا أن تضخخربالموُاقخخف المتضخخاربأة 

القاعدة في أفريقيا وتدعمهِا في العراق وسوُريا
وأفغانستان ضد الشيعة وهكذا .

السخخعوُدية والخليخخج تتخخوُلى طالبخخان فخخي اليمخخن
والعراق وسوُريا وتحخخاربأهِم داخخخل جزيخخرة العخخرب

وتقتلهِم في مناطق أخرى .

ةا السخخعوُدية تخخدعم حخخزب ومثخخال آخخخر أكخخثر وضخخوُح
الصلح الخخخوُاني اليمنخخي لضخخرب الحخخوُثيين فخخي

 الدعم)حماس(اليمن وتمنع عن إخوُان فلسطين 



حتى ترضى إسرائيل عنهِم وتدعمهِم في العخخراق
يدعموُنهِم وسوُريا وتتظاهر بأعداوتهِم في مصر و

يتظخخاهرون بأعخخدواتهِم فخخي الجزائخخر و في ليبيخخا و
الحيادية في توُنس .

كما أن تنظيم القاعدة ومن توُلى داعش أنفسخخهِم
لهِم أجندات مختلفة لعدةاسباب :

دخوُل تنظيمات جديخخدة فخخي مخخوُالة القاعخخدة أو -1
هخخم يعتقخخدون أنهِخخم داعخخش الم بأحسخخن نيخخة و

 فيضخخربأوُن مصخخالح فخخي سخخبيل اللخخهُجاهخخدوني
ةا للتعميخخة غربأية  وأأمريكية  يسخخمح ومجخخدودو جخخد

 غيخخخر محخخخدودة لتصخخخفيةلهِخخخم بأتنفيخخخذ عمليخخخات
وُجرافيمديالمسلمين تصل إلى درجخخة التغييخخر الخخ

والطبيعة السكانية للمنطقة بأإحلل سهِوُب محخخل
أخرى بأعد إبأادة أهلهِا بأحجة تطبيق الشخخريعة  فخخي

والفراد لجذب مزيد من التنظيمات خطة خداعية 
زخمخخت يكوُنخخوُت قخخد قخخدموُا شخخهِادة حسخخن نوُايخخا

في ارسال دعم ماليؤون يبدف لعداء المسلمين 
 عمليخخخات عسخخخكريةلتنفيخخخذ إليهِخخخم ولوُجيسخخختي 

المقصوُد منهِا فناء الجنس العربأي وإنهِاء السلم
 لخخترك ديخخن النخخاسدفع وأ العالم من والمسلمين 

فيخختركوُن ي عن قناعة بأأنهُ شر مسخختطير السلم
للنحخخراف العمخخل بأشخخرع اللخخهُ الخخدين والخلق و

والشذوذ والخمر والشهِوُات والجخخرام أيِ جاهليخخة
عن قناعة مزيفة وبأمخخوُامرات ومكائخخد كخخبيرة مخخن

هخخذا ل تخخدركهُ أكخخثر تلخخك وأعخخداء هخخذا الخخدين 
والمنضخخوُين تحخخت لوُائهِخخا ل ينتبهِخخوُنالجماعخخات 

لذلك وهم فرحين ونشوُانين بأحمل السخخلح وفخخي
ذلك يقوُل نبي اللهُ داوود عليهُ السخخلم " أل تخخرى

تندمج مع تلخخكحسن منظرهَ وسوُء عاقبتهُ " وهنا 
 تنظيمخخات صخخعيرة وأفخخرادالتنظيمخخات الكخخبيرة 

 غير تطبيقبأغير قصد بأحسن نية وينضموُن إليهِم 



شرع اللهُ والحقيقة ليست كذلك وعندما يكشفوُن
تلك المكيخخدة تبخخدأ تلخخك التنظيمخخات فخخي التشخخقق
والتشرذم مرة أخرى يعوُدون من حيث بأدأوا وهنخخا
يبخخدأ دور الدولخخة فخخي الصخخلح بأالخخدين والقناعخخة
ةا وعمليات وليس بأالبطش والنتقام الذيِ يوُلد ثأر
عسكرية متبادلة سخخيعاني منهِخخا العسخخكريوُن أكخخثر

وفي النهِاية يكوُن سقوُط دولتهِخخم من المدنيوُن  
مهِما بألغوُا من قوُة  ومكر وخداع لشعوُبأهِم ةالتي
الم بأأسخرهَ  ثخم تخم كشخفهِا وافتضخاحهِا أمخام الع
فرارهم للدول المجاورة كما حخخدث مخخع طالبخخان و

. م 1979إيران من قبل عام 

تتعامخخل مخخع دول ذات وجهِيخخنكل تلك التنظيمات -2
ةافي سياستهِا ف ةا صخخهِيوُني ةا أمريكيخخ قد تتلقى دعمخخ

ةا في موُضع  قخخد يقتلخخوُن وكسوُريا والعراق خليجي
موُضخخخع آخخخخر مخخخن بألد العخخخالمإخخخخوُانهِم فخخخي  

فخخالخوُانيكحصخخارهم لهخخل غخخزة أو فخخي اليمخخن 
وإذا حارب الحوُثيين  في اليمن مدعوُم والقاعديِ

ين مسخخجوُنينفي السعوُدية والخليج ومصر مقتوُل
وفخخي تركيخخا ممكنخخوُن إلخخى حيخخن انتهِخخاء مهِمتهِخخم

ثم يتم طردهم كما يحدث الن .الموُكوُلة إليهِم 

ظلم الحكام العخخرب والمسخخلمين ونهِبهِخخم ثخخروات-3
دبألدهم وتحوُيلهِا للغخرب  عوُبأهِم بأع فيفقخرون ش

تعكيل الحيخخاة القتصخخادية والتجاريخخة أمخخام عمخخوُم
الشخخخعب وفتحهِخخخا علخخخى مصخخخراعيهِا للجنخخخبي
فيفقرون شعوُبأهِم عخخن عمخخد بأعخد تعطيخخل الحيخخاة
القتصخخخادية والتجاريخخخة بأبيروقراطيخخخة مجرمخخخة و
ضرائب فظيعة مبالغ فيهِا بأغير خخخدمات اللهِخخم إل
تمثيليخخات للخخخداع أمخخام وسخخائل العلم العخخالمي
ليظن العالم أن الموُر مستقرة ما هى كذلك  بأعد
أن تخخآمرت حكوُمخخات علخخى شخخعوُبأهِم وسخخهِلوُها
للمستثمر  الجخخانبي وهخخذا يمكخخن أن نطلخخق عليخخهُ



الحتلل القتصاديِ الوُاحب مقاومتهُ و حربأهُ بأكخخل
الوُسخخائل الممكنخخة  وهخخى خطخخة  خفيخخة لتفجيخخر
المجتمخخخع العربأخخخي والسخخخلمي كلخخخهُ وتقسخخخيمة
والقضاء على جيوُشهُ ومكامن قوُتهُ نمهِمت بألغوُا
من قوُة .{ ولكل أمخخة أجخخل فخخإذا جخخاء أجلهِخخم غل
يستأخرون سخخاعة ول يسخختقدموُن } وهخخذهَ تعتخخب
نهِاية دول ضعيفة استسخخلمت لمخططخخات تآمريخخة
لدول كبيرى وفي نفس الخوُقت مخخن شخخدة إجخخرام
هخخخذهَ الحكوُمخخخات وانعخخخدان ضخخخمائرها  خخخخادعوُا
شعوُبأهِم متظاهرين بأأنهِم أحرار القرار  و ما هخخم

أحرار فعل إل  في قتل شعوُبأهِم ليس إل . 

وهنخخا يمكخخن أن نقخخوُل بأخخأنهُ بأعخخد أن كخخانت وزارة
الداخلية والمن في السابأق المسخخؤول الول عخخن
الثوُرات العربأية أصبح الن المسؤول عن الثخخوُرات
القادمخخة أضخخيف إليهِخخم وزارات الكهِربأخخاء والمخخاء
والقتصخخخاد و الماليخخخة  والتخطيخخخط مسخخخؤولوُن
مسؤولية مباشرة بأقيادات الصف الول عن انهِيار
المجتمع العربأخخي كلخخهُ بأخخل ويفتحخخوُن البخخاب  علخخى

ةا . مصراعية للرهاب الدولي ودعمهُ شعبي

وتحخخخت وطخخخأة الزمخخخات القتصخخخادية المكتوُمخخخة-4
التربأخة لتطخرف هِخدوالبطالة يكوُن المخطط  قد م

ةا فل يجدأكبر عدد ممكن من الشباب  ودعمهُ شعبي
النخخخراطجماعخخات إرهابأيخخة و  غيخخر مأمامهِالناس 

في تلخخك التنظيمخخات علخخى أمخخل أن تكخخوُن لخخديهِم
دولخخة العخخدلخطخخة الخلصا مخخن الظلخخم وإقامخخة 

والشخخريعة السخخلمية المأموُلخخة فيكتشخخف الكخخثير
أنهِخخم سخخفاحوُن ومخخن بأعد بأرهة من الزمخخن منهِم 

ةا علخخى أراد النسحاب من تلك التنظيمات قتل ذبأح
ةا اعتمخخدوا عليهِخخا مخخنأنهُ مرتد .  وفي ذبأك نصوُصخخ

التراث لن تخرج عن كوُنهِخخا رأيِ صخخحابأي أو عخخالم
سلفي ل قيمخخة لهِخخا عنخخد اللخخهُ تبخخارك وتعخخالى لن



الناس يوُم القيامخخة يقخخوُل تعخخالى لهِخخم { أيتخخوُني
بأكتابأكم إن كنتم صادقين } وهنخا لبأخد مخن تجديخد
وتأصخخيل الخختراصا الخخديني فعل ليخخس تجديخخدهَ بأخخل
تاصيلهُ نحوُ العمل بأالقرآن الكريخخم وسخخنة رسخخوُل
اللهُ صلى اللهُ عليهُ وآلهُ ووليخخة أهخخل بأيخخت النخخبي
ومن توُلهم من السلف الصخخالح وهخخذا بأحخخث آخخخر

ليس مجالهُ الن .

كل تلك التضاربأات تدفع كل هخخذهَ الجماعخخات إلخخى-5
فيمخخالختلف الهوُاء والتموُيل القتتال والتناحر 

ما بأينهِخخخم وهخخخم يحسخخخبوُن أنهِخخخم يحسخخخنوُن صخخخنع
فالقاعخخخخدة وداعخخخخش يتنخخخخاحرون فخخخخي سخخخوُريا
ويقتسموُن أماكن السيطرة في العراق ويتحدون

ةيتقخخاتلوُن فخخيعلى مصر مخخن الشخخرق والغخخرب  
ةا لمخططخخات عالميخخةافريقيخخا  وكخخل ذلخخك وفقخخ

ول يخخدركهِا شخخبابالكثير (جلوُبأالتي) ل ينتبهُ إليهِا 
سطحي الفهِم غير متعمق في فهِم شخخرع اللخخهُ و

أن دين السلم هوُ الحدود من ذبأح إن فهِم أعتقد
جلخخد وانتقخخام وتفجيخخر وهخخذا غيخخر صخخحيح علخخى و

الطلق وليس دين السلم هكذا لنهُ ديخخن رحمخخهُ
 وديخخن اقتصخخاد وعمخخلفي الصخخل بأكخخل البشخخرية 

صالح وخدمة لمستضعفي العالم في كل الديانات
وليس ديننا فقخخك بأخخل وكخخل الحيوُانخخات أيضخخا فخخي
تنخخاغم كخخبير بأيخخن الدبأخخان والشخخعوُب والحيوُانخخات
والنباتات فإن فعلوُا ذلك فهِذا هوُ السلم والخخذيِ

.يجب ان يقاتل في سبيلهُ 

يكخخوُن كخخوُادر لخخهُ فخخي عخخدة قد يتعملق التنظيخخم و-6
دول كتنظيخخم بأوُكخخوُ حخخرام أو أنصخخار الشخخريعة أو

 فخخي كخخلم يكوُن لهِؤلء غيرها من التنظيمات وه
يخخة وداخليخخةمكان قائد أو أمير ولهِخخم قيخخادة خارج

علميخخة بألدانهِم هى الخختي تحركهِخخم ومرجعيخخة في
لقيادات التنظيخخمهى التي تتوُلى الفتوُى للفتوُى 



في الغالب تكوُن مستترة عن الكخخثير مخخن قيخخادات
التنظيم وفي أماكن السيطرة يعلنوُن عنهِا وهخخى
ةا  فخخي القتخخوُى فخخي أغلخخب الحيخخان خاضخخعة سخخر

وهخخم هِمويتوُلخخوُنلعلمخخاء مخخن الجزيخخرة العربأيخخة 
ةا وُن لعمخخخاد  ولقخخخد سخخخجنت الحكوُمخخخةهِخخخم ماليخخخ

السخخعوُدية  الكخخثير منهِخخم فخخي الفخخترة الماضخخية
كخخإعلن أولخخي أنهِخخا قخخد تركتخخب العمخخل بأالمخخذهب
الوُهابأي للبلد وهل بأادرة جيدة  ولكخخن الغيخخر جيخخد
هوُ التوُسع في الخخترف وحفلت المجخخوُن فهِخخذا ل
يتناسب مع جلل وهيبة هذهَ الدولة  الدينيخخة الخختي

.فيهِا قبلة كل المسلمين 

السخخؤال هنخخا أيخخن سخخلفية مصخخر مخخن كخخل هخخذهَ-7
التنظيمخخخات وهخخخم علخخخى نفخخخس النهِخخخج ونفخخخس

ةا المرجعيات و ةا علني ةا مالي ةا يتلقوُن دعم  مخخن وسري
إلخخى فخخي مصخخربأهِخخذا الخخدعم دول الخليج ووصخخلوُا 

حخخةمجلس النوُاب بأحيث اصبحوُا أحخخد أجنالدخوُل ل
 فماذا قدموُا للفقخخراءجلس النوُابحكم الدولة بأم

والمظلوُمين وما هوُ دورهم بأخخالمجلس غيخخر رفخخع
اليخخديِ بأنعخم ول يسختطيعوُن قخوُل ل وإل طخردوا
مثل زملءهم الذين طردوا من قبخخل علنيخخة أمخخام
الكميخخرات أم ينتظخخرون الفرصخخة ليكوُنخخوُا الخخذراع
السياسي لجماعات الخارج ربأما يكوُن قريبا أعاذنا

 اللهُ وعافاهم من هذهَ البلوُى . 

ومن لم يصدقنا عن دعم الخليخخج لهِخخؤلء فليسخخئل-8
من مذبأحخخة الخخخوُان ونفسهُ لماذا تم استبعادهم  

 وعلخخى دولتهِخخم بأعخخدالقضخخاء عليهِخخم  سخخجنهِم و
اشتراكهِم مع الخوُان في اعتصام رابأعة والنهِضة

فجأة نجد الدولة المصرية على خلف الدسخختوُرثم 
سخخاس دينخخيأالخخذيِ يمنخخع قيخخام أحخخزاب علخخى 

والخختي تخخميسمحوُن بأاستمرار عدة أحخخزاب دينيخخة 
وهنخخا النخخوُر   حخخزبتصفيتهِا ولخخم يتبقخخى منهِخخا إل



يجب أن نتوُقف مبينين أن الخطة الدولية للحخخرب
على مصر تختلف عن بأقية الدول إذ أن فيهِا كثير

ونجد في تقارير لذلك بأأن عدةوالخبث من الدهاء 
دول محاربأة وكارهة لمصر تعخخاونت علخخى تقسخخيم

 وداعمية مخخن الخخدولمصر بأين الرهابأيين فداعش
ةا والكبرى   يشغل الجيخخش المصخخريِ بأسخخيناء شخخرق
ةا مخخنوُن يهِجموداعميهِاالقاعدة  على مصر انطلق

 ولقد انتصرت مصر غخخي هخخذهَ الجبهِخخة حخختىليبيا 
ةا الن  ةا وقخخد يتحخخوُل التيخخاروأفريقيخخا غربأخخ  وجنوُبأخخ

الديني بأداخلهِا بأين عشية وضحاها لذراع عسكريِ
لسلفية مصر والذين يجب أن يكوُنوُا على علم تام
بأالدوار الموُكوُلة إليهِم والتي إن تخطوُها ضخخربأوُا
بأنفخخخس ضخخخربأة داعخخخش بأخخخل وأقسخخخى ول عخخخبرة
بأتصريحات من هنا وهناك لرجخخالهِم بأخخالبراءة  مخخن
داعخخش أوالقاعخخدة وكخخل الرهخخابأيين فشخخهِادنهِم
مجروحخخة لن المصخخالح تتصخخالح وفقخخهُ المرحلخخة
يستوُجب التظاهر بأتلك الفتاوى والمرجعيات بأيخخن

 ونسئل اللخخهُ.الجميع بأداخل مصر وخارجهِا واحدة 
تعالى لهِم جميع الهِداية والتوُبأة إلى اللهُ تعالى .

وبأالتالي كل ماسنذكرهَ هنا من عمليخخات عسخخكرية
وتنظيمات ما هى إل :

عمليات انتقامية من جهِات أمنيخخة بأعينهِخخا قتلخخت-1
من تلك الجماعات وقتما كانوُا في السلطة .

جماعخخات جهِاديخخة كخخانت تظخخن أن طريخخق ذات-2
الشخخخوُكة بأسخخخيط ويمكنهِخخخم بأسخخخط السخخخيف
واللسان فيهُ على من شاءوا وبأمنهِخخج خخخاطئ
فلخخم ينصخخرهم اللخخهُ ويثبخخت أقخخدامهِم فلخخم
ينصرهم اللهُ فإما انفضوُا أو دخلخخوُا منضخخوُين
تحت الوُيخخة أخخخرى اكخخبر منهِخخا تسخختطيع تخخدبأير
مفقاتهِم لن هناك حديث يتبنخخوُنهُ هخخؤلء فخخي
حربأهِم للمسلمين وهخخوُ حخخديث [ جعخل رزقخخي



تحت رمحي ] ومخخن هنخخا قخخال أميخخر المخخؤمنين
في الخوُارج بأعدما يخذبأعم اللهُ ولخخم يخخوُفقهِم
يتحوُلوُنإلى لصوُصا وقطخخاع طخخرق قخخال عليخخهُ
السلم [... ثم لخخم يلبثخخوُا إل أن يتحوُلخخوُا إلخخى

 نعج البلغة ]  –لصوُصا سلبأين 

جماعات إسلمية تطمح في تطخخبيق شخخرع اللخخهُ-3
فلمخخا كخخبرت وتضخخحمت جماعخخاتهِم لخخم يجخخدوا
التموُيل اللزم لتشييد الدولخخة وهنخخا يتلقفهِخخم
الخليج ليتبناهم أو ليحخخرف دورهخخم وإل قتلخخوُا

كإرهابأيين .

ةا -4 مجموُعة من أهخخل الهخخوُاء ومنحرفيخخن أخلقيخخ
تسخخختروا بأالخخخدين فيكفيهِخخخم إطلق لحيتهِخخخم
ةا لهِخخم وهنخخا وارتداء الجلباب القصير لتكوُن أخ
أصخخبحت اللحيخخة والخخزيِ السخخلمي ذو تخخوُجهُ
سياسخخي معيخخن فتعرفخخهُ مخخن لباسخخهُ وتعخخرف
معتقدهَ ومايدين بأهُ للهُ وطريقة تفكيرهَ حخختى
الصلة ستعرفهِم بأأنهِم ل يبدأونهِا بأبسم اللخخهُ
الرحمن الرحيخخم طكخخأنهُ بأينهِخخم وبأينهِخخا عخخداوة
ولم ينتبهِوُا أن ذلك بأيس من سنة رسوُل اللهُ
صلى اللهُ عليهُ وآلهُ وأول مخخن فعلهِخخا معاويخخة
وقال لهُ الصحابأة [ أسرقت الصلة يامعاويخخة ]
وهؤلء لما تدينوُا اتخذوا الخخدين مطيخخة لسخخلب
ونهِب الناس وخطف بأناتهِم والعتداء عليهِخخم
بأحجخخة أنهِخخم سخخبايا حخخرب ومنخخذ مخختى كخخانت

المسلمة سبية حرب أبأهِا المجرموُن .

ةامن ولذلك جمعنا هنخخا سخخيرتهِم وعقائخخدهم وبأعضخخ
عملياتهِم لتكوُن مصر والعالم العربأي على يقظخخة
من هؤلء الذس قال فيهِم النبي صلى اللخخهُ عليخخهُ
وآلخخهُ [ سخخفهِاء الحلم حخخدثاء السخخنان] ولتلعخخم
الحكوُمخخات العربأيخخة والسخخلمية أن إصخخلح هخخؤلء
بأأمخخانهُ مسخخؤولية وليخخس عقخخابأهِم علخخى فكخخر أو



معتقخخد فل يخخوُاجهُ إل بأالمناقشخخهُ والحجخخة وهخخى
مسخخخوُلية الزهخخخر الشخخخريف والحخخخوُزة العلميخخخة
والمؤسسات العلمية والعلماء الموُكوُل إليهِم هخخذا
الدور  وبأالتالي تعخخذيبهِم وسخخجنهِم وقتلهِخخم ليخخس
ةل  اللهِم إل من حمخخل السخخيف منهِخخم علخخى هخخذهَ ح
المة فقد استباح دمهُ لقوُلهُ صلى اللهُ عليخخهُ وآلخخهُ
[ من حمل علينا السلح فليس منا ... الحديث ]  .

ةا السخخؤال الخخذيِ يحتخخاج إجابأخخة بأضخخمير لكخخل وأخيخخر
مسخخلم ملخختزم أم غيخخر ملخختزم سخخلفي أم سخخني

شيعي أم صوُفي :

)1(

هذا الكخخم الهِائخخل مخخن السخخلحة القخخادم إلخخى تلخخك
ذيِ الخخالمخخالي و اللوُجيسخختي الجماعخخات و الخخدعم 

فير الشخباب مخن يصل إليهِخم  بأتخذاكر السخفر تس
ونقلهِم لبؤر وأماكن التوُتر فخخي سخخوُريا والعخخراق

أفريقيخخا ووغخخرب وشخخمال  وسيناء وليبيخخاواليمن 
تسليحهِم بأأحدث السلحة .

مخخن الممخخوُل  ؟ ولمخخاذا ومخخا هخخوُ العائخخد الخخذيِ 
سيحصل عليهُ هذا المموُل ؟

 )2(

ما هخخى النتائخخج الخختي حققتهِخخا السخخلفية الجهِاديخخة
 وبأفرعيهِا ومن التحق بأهِم من داعخخش والقاعخخدة 

 بأل الملييخخن مخخنإل قتل عشرات اللوُفالخوُان 
ولخخم يحققخخوُاو هخخدم اقتصخخاديات دول  المسلمين

ةا علخخى الرض ةا ملموُس حخختى 2011 منخخذ عخخام شيئ
 المسلمينلن يتحقق لهِم سوُى قتل أبأرياء والن 

 ومخخنتسخخلط بأقيخخة العخخربيثخخم وسخخفك دمخخائهِم 
 عليهِخم ليفنخوُهم علخخى بأكخرةدعمهِخم مخن الغخرب



ةل من اللخخهُ تبخخارك وتعخخالىأبأيهِم  ةا وعد ةا وفاق  جزاء
ف " كما تدين تدان "  ولن يفلت منهِم إل الهِمخخل
القليل كما قال فيهِم أمير المخخؤمنين علخخي عليخخهُ

واللخخهُ ل يفلخختالسلم في حربأهُ مع الخوُارج ... [ 
 نهِخخج– ... ، ول يهِلخخك منكخخم عشخخرة منهِخخم عشخخرة

البلغة ] .

)3(

لماذا تسكت كل الدول العربأية عن كشف مرجعيخخة
كتبهِم السخخلفية القائمخخة علخخى داعش والقاعدة و

مدرسة ابأن تيمية وابأن عبد الوُهاب واتخخخاذ اللزم
إخفاؤهخخا كمخخا من منع تلك الكتخخب مخخن التخخداول و

يفعلوُن مع كتب أهل بأيت النبي( عليهِخخم السخخلم)
أقتناؤهخخا مخخنت غير موُجوُدة وأصخخبح والتي أصبح

الخختي تسخخببفي بأعخخض الخخدول العربأيخخة و الجرائم 
قتل صخخاحبهِا أو اتهِخخامهُ بأالتشخخيع وهخخى تهِمخخة قخخد
يسخخجن علخخى أثرهخخا الفخخرد أو يقتخخل علخخى حسخخب
ةل في سوُريا وليبيخخا موُقع الشخص الجغرافي فمث

يقتل وفي مصر يحاصروبأعض مناطق في العراق 
و يسخخجن بأسخخبب السخخلفيين الخخذيِ نجحخخوُا فخخي

حق الضبطيةل فوُصلوُا الحصوُل بأالدعم السعوُديِ 
البألغا عخخن أيِ شخخخص شخخيعي أحقيخخة القضائية و
ويحخخاكم بأتهِمخخة فيسخخجن علخخى الفخخوُر كأنهُ مجرم 

.ازدراء الديان 

ةا : ثالث

تأسيس تنظيم داعش : 

بت عن تأسيس التنظيم السخختاذة سخخروة عبخخدتك 
) NRT(الوُاحد قادر على  



[ ما هي داعش؟ کیف جائوُا للعراق ؟ ما هوُ 
مصدر تموُیلهِم؟ (دراسة مقتضبة عن تنظيم

داعش)

تشكل تنظيم داعش او ما يسمى بأخ(الدولة
2013السلمية في العراق والشام) في نيسان 

وعرف نفسهِا في البدء على انهُ اندماج بأين ما
يسمى بأخ(دولة العراق السلمية) التابأع لتنظيم

2006القاعدة الذيِ تشكل في تشرين الول 
وجبهِة النصرة في سوُريا ال ان هذا الندماج

الذيِ اعلن عنهُ ابأوُ بأكر البغداديِ، رفضتهُ النصرة
.على الفوُر

وأبعد هذا العلن بشهرين أمر زأعيم القاعدة ايمن
الظواهري بالغاء الندماج، غير ان البغدادي خالف هذا

الراي وأاكمل العملية لتصبح داعش (الدوألة السلمية في
العراق وأالشام) وأاحدة من اكبر الجماعات المتطرفة

.المسلحة التي تقوم بالقتل وأالدمار في العراق وأسوريا

يتبنى هذا التنظيم الفكر السلفي الجهادي (التكفيري)
وأيهدفا المنظمون اليه الى اعادة ما يسموه "الخلفة

".السلمية وأتطبيق الشريعة

وأأثار هذا التنظيم (الرهابي) جدل طويل منذ ظهوره في
سوريا، حول نشأته، ممارساته، أهدافه وأإرتباطاته، المر

الذي جعله محور حديث الصحف وأالعلم، وأما بين التحاليل
وأالتقارير، ضاعت هوية هذا التنظيم المتطرفا وأضاعت

.أهدافه وأارتباطاته بسبب تضارب المعلومات حوله

فئة تنظر اليه كأحد فروأع القاعدة في سوريا، وأفئة أخرى
تراه تنظيم مستقل يسعى لقامة دوألة إسلمية، وأفئة ثالثة

تراه صنيعة النظام السوري للفتك بالمعارضة وأفصائلها،
وأهناك من يذهب الى ان هذا التنظيم ماهو ال صناعة
أمريكية وأاسرائيلية، وأبين هذا وأتلك وأذاك... من هي

داعش؟



من ينظر الى هذا التنظيم يراه اسما جديدا وأهو حديث
النشأة خصوصا بعد ظهوره في سوريا، ال ان الواقع يؤكد
عكس ذلك فانه ليس بتنظيم جديد، بل هو القدم بين كل

التنظيمات المسلحة البارزأة على الساحة السورية
اا. تعود أصول هذا التنظيم وأالعراقية خاصة وأالقليمية عموم

، حين شكل الرهابي أبو مصعب2004الى العام 
الزرقاوأي تنظيما أسماه "جماعة التوحيد وأالجهاد" وأأعلن
مبايعته لتنظيم القاعدة الرهابي بزعامة أسامة بن لدن

في حينها، ليصبح ممثل تنظيم القاعدة في المنطقة أوأ ما
سمي "تنظيم القاعدة في بلد الرافدين". برزأ التنظيم

على الساحة العراقية ابان التواجد المريكي في العراق،
على أنه تنتظيم جهادي ضد القوات المريكية، المر الذي

جعله مركز إستقطاب للشباب العراقي الذي يسعى
لمواجهة الحتلل المريكي لبلده، وأسرعان ما توسع نفوذ

التنظيم وأعديده، ليصبح من أقوى الميليشيات المنتشرة
.وأالمقاتلة على الساحة العراقية

 تم تشكيل تنظيم عسكري يختصر كل2006وأفي نهاية ال
تلك التنظيمات وأيجمع كل التشكيلت الصولية المنتشرة
على الراضي العراقية، إضافة الى أنه يظهر أهدافها عبر
إسمه... "الدوألة السلمية في العراق" بزعامة أبو عمر
طط مصور البغدادي. ليخرج الزرقاوأي على المل في شري

 بزعامة٬معلنا عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين
 بعد مقتل الزرقاوأي في نفس٬عبدالله رشيد البغدادي

٬ جرى انتخاب أبو حمزة المهاجر زأعيما للتنظيم٬الشهر
وأفي نهاية السنة تم تشكيل دوألة العراق السلمية بزعامة

 ابريل19أبي عمر البغدادي وأفي يوم الثنين الموافق 
 شنت القوات المريكية وأالعراقية عملية عسكرية2010

في منطقة الثرثار استهدفت منزل كان فيه أبو عمر
البغدادي وأأبو حمزة المهاجر وأبعد اشتباكات عنيفة بين

الجانبين وأاستدعاء الطائرات تم قصف المنزل ليقتل معا
وأتم عرض جثتيهما على وأسائل العلم وأبعد أسبوع وأاحد
اعترفا التنظيم في بيان له على شبكة النترنت بمقتلهما



وأبعد حوالي عشرة أيام انعقد مجلس شورى الدوألة ليختار
أبي بكر البغدادي خليفة له وأالناصر لدين الله سليمان

.وأزأيرا للحرب

وأبعد اندلع الزأمة السورية، التي اتخذت في بدايتها طابعا
قمعيا، حيث تجلت في قمع المظاهرات التي كانت تقام

ضد نظام الرئيس بشار السد، وأسرعان ما أصبحت
مسلحة بدأ تكوين الفصائل وأالجماعات لقتال النظام

 تم تكوين جبهة النصرة2011السوري وأفي أوأاخر العام 
بقيادة أبي محمد الجولني حيث اصبح المين العام لها

وأاستمرت الجبهة بقتال النظام حتى وأردت تقارير
استخباراتية عن علقتها الفكرية وأالتظيمية بفرع دوألة

العراق السلمية بعد ذلك ادرجتها الوليات المتحدة
 ابريل9المريكية على لئحة المنظمات الرهابية، وأبتاريخ 

ظهر تسجبل صوتي منسوب إلى أبي بكر البغدادي يعلن
فيه ان جبهة النصرة هي امتداد لدوألة العراق السلمية

وأأعلن فيها إلغاء اسمي جبهة النصرة وأدوألة العراق
.السلمية تحت مسمى وأاحد وأهو داعش

بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر تسجيل صوتي لبي محمد
الجولني يعلن فيه عن علقته مع دوألة العراق السلمية

لكنه نفى شخصيا اوأ مجلس شورى الجبهة ان يكونوا على
علم بهذا العلن فرفض فكرة الندماج وأأعلن مبايعة

تنظيم القاعدة في أفغانستان، وأ على الرغم من ذلك فإن
للدوألة السلمية وأ جبهة النصرة العديد من العمليات

.العسكرية المشتركة
فبالعودة الى العراق منذ ذلك الوقت تم العمل جديا من

قبل مؤسسي الحركات المتطرفة لبناء هيكل محكم للعمل
تحت رايته،وأجمع قوتهم بدل التشتت لينالوا هدفهم في

.الخلفة وأالدوألة السلمية
السباب التي ادت الى ظهور داعش في العراق

اذا امعنا النظر الى الظروأفا التي مربها العراق خلل
السنوات العشر الخيرة ،فنرى عدم الستقرار السياسي

وأالمني ،وأالركود القتصادي الذي وأاكب جميع مراحل



 بسبب هدر الموال2003الحكومات المتعاقبة بعد 
العراقية دوأن تخطيط، وأمنذ تسلم نوري المالكي رئاسة

دخل العراق مرحلة جديدة تميزت2006الحكومة عام 
بعدم كفاءة القيادات العسكرية في مسك الرض وأرافق

ذلك تشنجات سياسية بين مكوناته المختلفة وأعلى راسها
المكون السني الذي ادعى التهميش وأالقصاء مما سهل

في دغدغة مشاعر اهل السنة وأوألد فراغا لدى هذا الشارع
،من السهل التاثير عليه ،اذ رافقت هذه الظروأفا تجمعات
احتجاجية امتدت من الحويجة الى الحدوأد السورية الردنية
،وأاكبها موقف حكومي غير مسؤوأل كان من ابرزأ معالمها

 .القمع وأالتنكيل بالمحتجين بالقوة العسكرية

هذا الموقف الحكومي غير المسؤوأل ادى الى حدوأث فراغ
امني مله في النهاية تنظيم الداعش خصوصا ان اغلب

قادة السنة اتهموا بالعمليات الرهابية وأابعد من المشهد
السياسي امثال طارق الهاشمي وأرافع العيساوأي الذي

.انضم الى المحتجين في النبار

فلم يبق امام هؤلء طريق ال حمل السلحا اوأ دعم
المسلحين الذين دخلوا الى ؛ مناطقهم من هنا نستطيع ان

نلخص اسباب تواجد داعش في المناطق السنية الى ما
:يلي

اوأل/ا لوجود حاضنة ملئمة لبناء تحركهم في وأسط سنة
العراق

ثانيا/ا عدم قدرة القوات العسكرية العراقية من السيطرة
على المناطق السنية وأفشلها في كسب ثقة سكانها

ثالثا/ا عدم قدرة الحكومة العراقية السيطرة على الحدوأد
بين العراق وأسوريا مما سهل دخول الكثير من مقاتلي

التنظيم (داعش) الى داخل العراق

بالضافة الى ما اعتبره السنة تهميشا لهم من قبل
الحكومة الشيعية في بغداد وأعدم اعطاء دوأر بارزأ لهم
داخل المؤسسة العسكرية وأالمؤسسات الخرى التي

كانت الى الماضي القريب بيد السنة،هذه السباب وأغيرها



وأخاصة عدم كفاءة القيادات العسكرية العراقية وأالخلفا
الذي ظهر بينهم وأبين محافظ الموصل اثيل النجيفي كلها

ساهمت في لحظة غير متوقعة سقوط مدينة الموصل
بجميع مؤسساتها وأمعسكرها المتميز (معسكر الغزالي)

الذي كان من اكبر القواعد العسكرية الميركية قبل خروأجا
من العراق سقط بيد داعش وأهرب جميع المسؤوألين الى
منطة اسكي كلك وأخرج سكان المدينة مرحبين وأمؤيدين
 .باحتلل داعش لمدينتهم لعدم قناعاتهم بالقيادات السابقة

بسقوط الموصل وأمعسكرها الذي كان يضم عددا كبيرا من
السلحة المختلفة مهد الطريق امام داعش بعد ان انضم
الية اللفا من سكان الموصل بالتوجه جنوبا وأشرقا وألم
يتوقفوا ال بعد السيطرة على القضية وأالنواحي العربية

في غرب كركوك (الحويجة الرياض الملتقى) وأجنوبا
.)(الشرقاط بيجي تكريت وأصول الى تخوم سامراء

وأكانت المفاجئة الخرى التي رافقت تقدم داعش في هذه
المناطق هو تقدمهم الى شرق الموصل في الخازأر وأمن
ثم احتللهم مخمور الكوردية،اذ لم تظهر اية مقاوأمة من

.قبل القوات الكوردية التي كانت في المدينتين

هذه النتصارات التي وأاكبت تحرك داعش في هذه
المناطق حتى الحدوأد السورية ادى الى اعلن الخلفة من

قبل اميرها ابوبكر البغدادي اذ حضر الى المسجد الكبير
(الحدباء)في الموصل معلنا في خطبة الجمعة بقيام

 .الخلفة السلمية

وأكانت هذه نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهذا التنظيم
المتشدد في العراق بعد سيطرته على اجزاء كبيرة من

 .العراق

ممارسات داعش 

ظهر منذ الوهلة الوألى لدخول داعش الى هذه المناطق
التي ذكرناها سابقا ان هناك توجها وأاضحا للنتقام من
الشيعة في هذه المناطق،وأكانت مجزرة سبايكر في
تكريت مثال حي لهذه السياسة التي انتهجتها الدوألة



السلمية .وألم يستبعد بعض المراقبين وأجود عدد كبير من
سكان هذه المناطق السنية وأ بضمنهم افراد من حزب

البعث المنحل في قيادة هذه العمليات ، وأ حاوأل داعش
ببعيد  اا من مدن العراق   حزيران10منذ اجتياحه عدد

الماضي، استمالة أهالي المناطق التي سيطر عليها،
لكسب المزيد من التعاطف بغية تعزيز قدراته البشرية

وأالحصول على مضافات جديدة تؤمن له سلسة الحركة
.في تلك المناطق

وألكنه سرعان ما كشف عن سياسته غير الصادقة إثر
 حزيران ، التي احتوت على12إعلنه وأثيقة المدينة في 

اا يملي فيها تعليماته المتشددة على أهالي المناطق16  بند
.التي يسيطر عليها

وأيقول الباحث في مركز بغداد للدراسات الستراتيجية عمر
الطرقجي إن "داعش كان يحاوأل في بادئ المر استمالة

أهل السنة في المناطق الخاضعة لنفوذه، بهدفا كسب
المزيد من العناصر أوأ حتى إسكات الهالي عن أفعاله تجاه

مؤسسات الدوألة وأتراث العراق، وألسيما بعد تفجيره
".للمراقد المقدسة وأدوأر العبادة

وأيضيف: "سرعان ما انقلب السحر على الساحر بعدما بدأ
التنظيم بممارسة جرائمه البشعة بحق أبناء السنة

وأالقليات الدينية في الموصل وأصلحا الدين وأالنبار
وأالحويجة وأغيرها من المناطق التي تخضع لسيطرته، حيث

بدأ أبناء تلك المناطق بتشكيل مجاميع مسلحة لقتال
داعش وأتنفيذ عمليات اغتيال وأاسعة بحق قياداته للخلص

منه".وأهذا ما قام به التنظيم بالفعل في اغلب المناطق
التي سيطر عليها وأذلك عبر اللوائح التي اصدرها بحق

 .المخالفين

وأحاصر داعش العديد من مناطق شمال بغداد وأغربها ممن
رفضوا دخول التنظيم وأالخضوع تحت سيطرته، وأمنها

الضلوعية الشمالية وأعامرية الفلوجة وأحديثة وأهيت الغربية
 كم غرب الرمادي)، التي اقترفا فيها التنظيم مجزرة70(



 من أبناء البونمر.وأان ما قامت به التنظيمات500طالت 
المتطرفة من قتل لكل معارضيها بطرق وأحشية لمحاوألة

.إرهاب الناس وأإخضاعهم لوأامرهم

كما ان الداعش استخدم اسلوب التروأيع للمدنيين في
المناطق السنية من خلل القتل وأمعاقبة كل من يخالفه اوأ

قتل وأاحتجازأ وأجهاء المدن التي يسيطر عليها، وألكن هذه
الساليب طالما انقلبت بالسلب على تواجد التنظيمات

تلك، لنها دائما ماتفقد حواضنها وأحتى المتعاطفين معها
في بعض الحيان، وأهذا ماحدث مع داعش بعد سلوكها غير
القويم بتعاملها وأأخيرا قتلها لمئات السنة من أبناء عشائر

.هيت

لكن حادثة إعدام ابناء قبيلة البونمر أعادت القوى
العشائرية "السنية" لخط المواجهة مرة أخرى بالضد من
التنظيمات الرهابية وأمنها (داعش)، وأأعادت إلى الذهان

 عندما حاربت القاعدة2008صورة تلك العشائر بعد عام 
.وأطردتها من مدنها

وألم تقتصر ممارسات هذا التظيم على القتل وأالنهب
وأسفك الدماء بل اقدم تنظيم داعش على تفجير الجوامع

التأريخية خاصة في الموصل كجامع نبي يونس،وأنبي
شيت ،وأقام بتحطيم مراقد الئمة وأالفقهاء المدفونين في

المناطق التي خضعت لسيطرتهم،كما طال التدمير
الكنائس وأالمعابد التي تعود الى المسيحيين في حدوأد
خلفتهم بالضافة الى تدمير الثار التاريخية التي يعود

تاريخها الى ماقبل الميلد وأالتي تمثل الحضارة الشورية
،ان الجرائم التي قام بها هذا التنظيم في مناطق نفوذهم

فاقت جميع الجرائم التي جرت على ايدي الغزوأات
.السابقة التي دخلت المنطقة

تموُيل داعش

اعترفا الكثير من المراقبين للشأن السياسي وأالقتصادي
ان ما يعرفا بتنظيم الدوألة السلمية من اغنى التنظيمات

المسلحة الجهادية التي عرفتها المنطقة،



وأبرغم عدم وأجود بيانات محددة عما يتوفر عليه التنظيم
من مبالغ وأمصادرمالية، ال أن الراء تتجه الى أنه خليط
من أموال إقليمية وأدوألية فضل عن موارد ذاتية استطاع

.التنظيم ان يوفرها لنفسه

 أن2014وأكانت مصادر رسمية كشفت في حزيران 
 مليار دينار عراقي500مقاتلي (داعش) استولوا على نحو 

ججنوه من من البنك المركزي في مدينة الموصل، فضل عما 
وكن الجماعة من إدارة عملياتها مصادر أخرى بما يم

العسكرية وأتوفير معاشات للفا المقاتلين الوافدين من
مختلف الدوأل، خصوصا وأأن ما غنمته من أسلحة الجيش
وفف من حاجتها للتسليح العراقي عند دخولها الموصل، خ

.وأشراء آليات وأعجلت عسكرية

عند البحث عن مصادر التمويل التي وأقفت وأراء انشاء
وأدعم تنظيم الدوألة السلمية في العراق وأالشام يأخذنا
أستاذ العلوم السياسية خالد عبدالله الى ما نسب الى

المتعاقد السابق مع وأكالة المن القومي المريكية ادوأرد
سنودن أن الخيرة، وأبالتعاوأن مع نظيرتها البريطانية

وأمخابرات إقليمية خططت لتشكيل مجاميع مسلحة تسعى
لتفكيك المنطقة وأاثارة نزاعات طائفية، وأهذا ما يبرر

الدعم الخليجي المالي لداعش وأامثاله من التنظيمات بعد
. بحسب عبد الله2003عام 

وأيشير بعض الباحثين الى ان تشكيل هذه المجموعات
المسلحة وأامتدادها من الحدوأد اليرانية الى الحدوأد

اللبنانيةليمكن ان يتمدد بهذه الطريقة بوجود قوة امريكية
ضاربة وأحلفائها من دوأل العالم ال لتحقيق بعض الهدافا

الستراتيجية لمصالح بعض المؤسسات القتصادية العالمية
الضخمة لحتواء المنطقة في المستقبل وأهذا ما يؤكده

بعض الباحثين عن التمويل الضخم الذي يتلقاه التنظيم من
.الدوأل التي اشرنا اليها في الفقرة السا بقة

وأقد طور التنظيم الرهابي مصادر تمويله القليمية مضيفا
لها موارده من الضرائب وأالتاوأات التي فرضها في



المناطق التي يسيطر عليها في سوريا وأالعراق، فضل عما
.تعود عليه من عمليات بيعه للنفط في تلك المناطق

وأكان رئيس الوزأراء السابق نوري المالكي اتهم يوم السابع
 المملكة العربية السعودية2014عشر من شهرحزيران 

بشأن تمويل داعش، وأقوبلت تلك التصريحات حينها برفض
من الوليات المتحدة، إذ وأصفتها المتحدثة باسم الخارجية

".المريكية جين بساكي، بع"العدائية وأغير الدقيقة

يعترفا بعض الباحثين الميركيين بعدم توفر سجل حسابي
متاحا يكشف عن مشاركة حكومة إحدى الدوأل في انشاء

جر مركز وأتمويل "داعش" كمنظمة، لكن غونتر ماير مدي
أبحاث العالم العربي في جامعة ماينز اللمانية ليشكك

مطلقا في مصدر أموال داعش، وأيقول إن دعمها قادم من
دوأل خليجية "وأفي مقدمتهم السعودية وأأيضا قطر

".وأالكويت وأالمارات

بسنية لداعش وأاوأضح ماير أن سبب تمويل دوأل خليجية 
كان أصل لدعم مقاتلي الحركة ضد نظام بشار السد في

سوريا. لفتا إلى وأعي السعودية بالمخاطر التي قد تنتج
إمكانية انقلبهم عن عودة مقاتلي داعش السعوديين وأ

على النظام السعودي نفسه. 

وأيستدرك ماير حول طبيعة التمويل، مشيرا الى أن مصدر
التمويل الكبر لداعش ليس الحكومة نفسها وأإنما

"شخصيات سعودية ثرية هذا ما نشره دوأتشة فيلله على
.لسان ماير

تسنى لتنظيم الدوألة السلمية السيطرة على حقول
وأمنشآت نفطية مهمة في سوريا وأالعراق خلل

الشهرالوألى من بسط يدها في المناطق العراقية
وأالسورية التي جعلها تتحكم بأهم مصدر لتمويل نشاطها

.وأعملياتها، وأيمكنها من شراء السلحة بشكل مستقل

وأقام ال "داعش" ببيع النفط بطرق غير مشروأعة الى
بعض الجهات في الداخل وأالخارج وأقام بنقله عبر الحدوأد

إلى تركيا.وأكانت هناك بعض الطرافا السياسية المهمة



في العراق وأفي كوردستان شاركت في بيع النفط
.وأتسويقه

يضافا الى ذلك ما جنته وأتجنيه من مبالغ ابتزازأ وأاتاوأات،
تتضمن قائمة ضحاياها رجال اعمال وأشركات كبيرة

.وأشركات بناء وأبعض رجال من الحكومة المحلية

رر تمويلي أساسي لداعش وأفي الختام ل يمكننا إغفال مصد
هوالمساعدات التي يتلقاها من بعض الدوأل وأمن غسل
الموال، وأفي هذاالطار ترددت أسماء دوأل كثيرة من

اا من المنطقة، وأإن كانت جميعها تنفي في الغرب وأأيض
العلن أي تورط لها، وأآخرها وأثائق رسمية لوزأارة الخزانة
الميركية رأت أن قطر تتفوق على السعودية في تمويل

.الرهاب

اا لداعش الذي حصل لتبقى مسألة الخطف مربحة أيض
 مليون دوألر على القل20وأبحسب أرقام أميركية على 

2014من الفديات عام 

الكوُرد وداعش

دخلت المناطق المتنازأع عليها مرحلة جديدة بعد العاشر
 حيث اعلنت القوات البيشمركة بسط2014من حزيران 

سيطرتها على جميع المناطق الكوردستانية التابعة للمادة
 مما أثار حفيظة العرب (السنة وأالشيعة)وأ كان عدد140

من السياسيين أكدوأا أن أغلب المناطق في البلد شهدت
تغييرا ديموغرافيا خصوصا المناطق المتنازأع عليها، وأطالبوا

المجتمع الدوألي بالوقوفا إلى جانب الحكومة المركزية
ليقافا التغيير الديموغرافي فيما اعلن رئيس اقليم

كوردستان ان وأضع هذه المناطق لن يعود الى قبل العاشر
من حزيران وأالمر مختلف بعد اليوم، لكن هذا التفاؤل لم

يدوأم طويل فسرعان ما تغييرت الخارطة من جديد وأبدا
تنظيم الدوألة السلمية (داعش) بالهجوم باتجاه المناطق

الكوردستانية وأكانت النتيجة سيطرتهم على المعبر
الحدوأدي مع سورية جنوب نهر دجلة وأتواصلوا شرقا



فوضعوا اليد على قضائي سنجار وأتلعفر وأجميع نواحيهما
 .وأقراهما وأصول الى مدينة الموصل

وأكان أخطر عمل قامت بها عناصر داعش في تلك المرحلة
هو احتلل سد الموصل وأمحطتها الكهربائية التي تنتج أكثر

. ك وأ250من 
وأفي إطار سعي داعش للسيطرة على المنطقة الحدوأدية

اا اصطدمت داعش بالمناطق التابعة ال وأشرق شما
للتنظيمات الكوردية في شمال شرق سوريا وأتحديدا في

مناطق الحسكة وأالقامشلي وأعندان، حيث اندلعت
الشتباكات بين داعش وأقوات حماية الشعب الكوردي بعد

أن قامت داعش بالسيطرة على تلك المناطق، محاوألة
فرض سلطتها فيها وأتطبيق الشريعة السلمية فيها( حسب
وأصفها)، حيث ارتكبت أكثر من مجزرة بحق الكورد بعد ان

تم تكفيرهم وأاتهامهم بالتعاوأن مع الخارج وأالعمل لصالح
.النظام

وأدارت إشتباكات عنيفة بين الطرفين تمكن خللها الكورد
من إستعادة مناطقهم في شمال وأشمال شرق سوريا،

طاردين داعش وأمقاتليها من تلك المناطق، فيما فرضت
اا على تلك المناطق مستمر حتى الن منذ الخيرة حصار

حوالي العام، وأآخر ممارسات داعش وأانتهاكاتها بحق
اا120الكورد كان قيامها بخطف حوالي ال اا كوردي  مواطن

.بينهم نساء وأأطفال من محيط مدينة أعزازأ بريف حلب
وأبمحاوألة داعش دخول مدينة كوباني الكوردية التي

اصبحت رمزا للمقاوأمة ضد التكفير وأالظلم اثبت الكورد
قدرتهم على الصمود وأالتحدي الذي في كوردستان الغربية

حاق باللمنطقة ,مما اثار شعورا قوميا طافحا لدى ابناء
الشعب الكوردي في اجزائه الربعة حيث بدا عناصر من

بالتسلل الى كوبانيpkk حزب العمال الكوردستاني
لمشاركة اخوانهم للدفاع عنها ،كما اقدمت حكومة

كوردستان الجنوبية لرسال قطعات من قوات البيشمركة
 .عن طريق تركيا وأكانت تلك خطوة تضامنية



في الوقت الذي اشار بعض المحللين الى شراسة
المقاوأمة الكوردية في تلك الطرافا ،اصيب الكورد بخيبة
امل كبيرة لنسحاب قوات البيشمركة من سنجار وأجميع
المناطق الكوردية جنوب نهر دجلة ،وأاصبحت تلك الفتاة

نجمة في سماء الكورد بعد)ypk (المقاوأمة الكوردية من
ان وأقفت بوجه انسحاب قوات البيشمركة الكوردية منادية

بعبارتها المشهورة باللغة الكوردية (اين انتم ذاهبون
 .(وأشرفكم يتعرض للهدر

لم يكتف بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني من
النسحاب من غرب نهر الدجلة دوأن مقاوأمة تذكر بل تركوا
قضاء مخمور الكوردية التي تقع جنوب غرب عاصمة اقليم
كوردستان وأتبعد عنها بضعة كيلومترات،مما اثار حالة من

الذعر حتى داخل مدينة اربيل فبدأ عدد من الجانب وأالكثير
 .من سكانها المحليين بمغادرتها

هذا الرباك وأعدم قدرة السلطة الكوردية على تلفي هذه
المعضلة ادى الى الستعانة بالقوة الجوية الميريكية

وأالغربية وأالتي سبقها دخول الحرس الثوري اليراني وأعلى
 .راسهم قاسم سليماني الى مدينة مخمور

هذه النتكاسة اجبرت القائد العام لقوات البيشمركة
مسعود البارزأاني ان يأمر، بتشكيل لجنة خاصة مهمتها

التحقيق مع القادة المتهمين بالنسحاب من جبهات القتال
مع تنظيم "داعش"، مؤكدين على أن محاكمتهم ستتم بعد

.انتهاء المعارك مع التنظيم

2014ايار 15ال ان نتائج التحقيق لم تعلن الى هذا اليوم 
وألم تظهر حقائق انسحاب قوات البيشمركة وأعدم

مقاوأمتهم وأالوقوفا في وأجه هذا العتداء وأمن كان وأراء
.هذا النسحاب

داعش والقليات الدينية
يعد العراق وأاحدا من البلدان المهمة في الشرق الوأسط
التي تحتضن الكثير من القليات الدينية وأالثنية وأالقومية

منذ الفا السنين وأهم يعدوأن من ابناء السكان الصلء



لوادي الرافدين - ميزوأبوتاميا مثل ( المسيحيين -( كلدان -
اشوريين - وأارمن وأسريان،) اليزيدية، الكاكائية ، وأالصابئة

المندائية، الشبك وأالتركمان، وأاصحاب البشرة السوداء
وأبقايا قليلة من الزرادشتية وأسابقا اليهود ) يمتد حضورهم

.بدء التاريخ وأينتشروأن في شمال وأوأسط وأجنوب العراق

حضور القليات في المشهد العراقي، شهد موجات كبيرة
من الحملت وأالهجمات وأالتغيرات الجذرية في الموقع

الجغرافي، وأفي الممارسة ضدهم بالدرجة الساس فيما
يتعلق بمحاوألت لطمس هويتهم وأالتشويه المتعمد وأغير
المتعمد، وأقد وأصل بهم الوضع في الوقت الحالي لتشهد

البلد موجات نزوأحا مستمرة باللفا، وأموجات هجرة لترك
البلد دوأن توقف منذ بدايات التسعينات من القرن الماضي
لتشهد الن موجات نزوأحا وأهجرة جماعية وأمستمرة الحقت
ضررا كبيرا بوجودهم وأموقعهم وأتغير الطابع الديموغرافي

 .وأبعد وأصول الوأضاع2003لمناطقهم وأخاصة بعد ربيع 
الى اسوء ما هي عليه تشهد مدن وأبلدان محافظة نينوى -

الموصل منذ سيطرة ( داعش - الدوألة السلمية في
العراق وأالشام) عليها تغيرا مستمرا في خارطتها

السياسية وأالدينية، تشهد نزوأحا مستمرا للقليات، وأقتل
مستمرا لليزيدية وأهجرة المسيحيين هذا الواقع الجديد

الذي اسفر عن سيطرة وأاحتلل داعش لمناطق شاسعة
من العراق وأاكثرها اهمية هي مواطن اليزيدية

وأالمسيحيين وأالشبك وأالكاكائية باتت في منظار العالم
اكثر من اي وأقت مضى،وأكأن الصورة تشبه البداية لتغير

خارطة القليات في العراق وأفصل اخر من فصول
التهميش وأالقصاء ليلحق به فصل النزوأحا وأسبي النساء

وأالطفال اليزيدية الذين بلغوا سبعة الفا شخص بين قتيل
وأ مخطوفا وأمفقود.ان الوأضاع انقلبت تماما بعدما جاءت
(داعش) الى مناطق القليات بشكل خاص وأبقية مناطق
وأبلدات العراق عموما ،فالقليات في العراق بعد داعش
يختفي المسيحيين من ابرزأ مراكزهم بعد سبعة عشرة

قرنا من العطاء. بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل



 حزيران ، بعد ان اصدر داعش وأثيقة المدينة وأالتي10في 
الزمت المسيحيين اما دخول السلم اوأ دفع الجزية اوأ

القبول بما يتعرضون له من قبل سلطات الدوألة السلمية
في الموصل، هذه الوثيقة اصبحت النقلة النوعية لوجود

المسيحيين في الموصل اذ غادرها كل من بقى خلل ثلثة
ايام وأهي المهلة التي اعطاها لهم داعش وأالكثيروأن منهم

تعرضوا للنهب وأالستيلء على ممتلكاتهم وأهم في طريقهم
للخروأج من المدينة وأعان ايضا من هذه الممارسات

الشبك الشيعة الذين شهدوأا ظروأفا انسانية ماساوأية ،
وأتعرضت الكثير من السر التي بقت في الموصل الى
الساءة وأالتعذيب وأ قيل ان عدد من السر قد اسلمت

 .ايضا وأاخرى قبلت البقاء وأوأافقت على دفع الجزية

 التي2014 اب 2اما وأضع اليزيديين فقد حسمته ليلة 
يصفها اليزيديون بالمشؤوأمة اوأ الليلة السوداء .. تحركت

قوات كبيرة لع (داعش) من جنوب سنجار بأتجاه بلدات
( تلقصب- كرعزير - سيباشيخدر - كرزأرك - تلبنات ) وأقوة

اخرى من شرق سنجار بأتجاه بلدة حردان وأزأوأرافا وأغربا
من الحدوأد السورية باتجاه بلدة خانصور وأدهول وأكوهبل

وأسنونى، لقطع الطريق امامهم من الفلت، فحدثت
الكارثة الكبر ( محاصرة اكثر من مئتي الف شخص في

الجبل لمدة عشرة ايام - خطف وأسبي اكثر من ثلثة الفا
طفل وأأمرأة - اختفاء مصير اكثر من الفي رجل الى الن
من الذين تم جمع المعلومات عنهم وأحسب بيان من امير
اليزيدية نشر على عدد من المواقع اللكتروأنية اليزيدية

 فان عدد الضحايا اليزيدية من2014بداية تشرين الوأل 
سيطرة (داعش) على سنجار كان : "حتى الن أكثرمن من

 إنسان بريء بسبب عنف تنظيم داعش الرهابي،5000
ولهم من النساء وأالطفال"7000وأأكثر من  مختطف ج

فسيطرت داعش على سنجاروأقطعت الطريق بينها وأبين
اقليم كوردستان فأخذوأا يحتفلون بالنصروأباحتلل مدن

الكفار وأالرافضة فأنصدم الجميع من حجم الكارثة
 .النسانية



الوجه الخر لواقع القليات وأداعش جاء من شرق وأشمال
 شنوا هجوما على2014الموصل في السادس من اب 

بلدات تلكيف وأالقرى المحيطة بها، وأمن ثم بعشيقة وأ
برطلة حيث يوجد الشبك وأالمسيحية وأاليزيدية وأالحمدانية

وأصول الى مخمور وأمشارفا اربيل حيث قرى
الكاكائية،وأبحسب تقديرات اوألية فان اكثر من ثلث مائة

الف شخص نزحوا باتجاه اربيل وأدهوك ايضا في هذه
الحملة من تلك المناطق، وأاستولى الرهابيون كما في

سنجار على منطقة شاسعة غالبيتها للقليات ( مسيحية
..) وأايزيدية وأشبك وأكاكائية

تداعيات بأقاء داعش في المنطقة

عندما دخل مقاتلوا تنظيم ما يعرفا بالدوألة السلمية الى
الراضي العراقية وأاحتلوا مناطق شاسعة من الراضي
تعرفا بانها للغالبية السنية ،لم يكن يتصور المسؤوألون

العسكريون العراقيون ان وأجود داعش سيطول كل هذه
الفترة بل ان اغلب التصريحات العسكرية كانت تشير الى

انهاء هذا التنظيم في وأقت قصير بعد ان يجمع الجيش
قوته ،لكن هذه التوقعات العسكرية لم تكن في محلها

وأكان للتواجد الداعشي تأثير معنوي على قوة وأعزم
الجيش في النيل منهم، وأبعكس هذا التوجه العسكري كان

اغلب السياسيين الشيعة وأتحديدا التابعين لدوألة القانون
التي يتزعمها رئيس الوزأراء السابق نوري المالكي كانوا
يروأن بعدا سياسيا في وأجود داعش بالبلد لن هناك من

يريد بقاء التنظيم وأذهب الخروأن الى ان المعركة ضد
داعش ستكون طويلة وأتمتد لسنوات، وأجهة النظر هذه
تكشف اليوم عن بعض خباياها خصوصا مازأالت القوات

العراقية مستمرة في معركتها ضد داعش وأيساندها الحشد
الشعبي الذي يعتبر من اخطر القوات التي تشكلت نتيجة

دخول داعش الى العراق ،فاذا هنا نتحدث عما خلفه
داعش بعد التخريب وأالدمار وأالقتل فيجب التحدث عن
تقوية ميليشيات شيعية وأالتي ل تعتبراقل خطورة على



الوضع السياسي وأالمني في العراق،ان الفراغ الذي يتركه
داعش بعد اية هزيمة تتعرض لها ستأتي قوات من الحشد
الشعبي لملىء الفراغ وأبسط السيطرة على مناطق سنية
وأهذا ما شاهدناه في محافظة صلحا الدين وأمدينة تكريت

وأقسم من هؤلء الذين تعتبرهم الحكومة العراقية غير
منضبطين يتلقون أوأامرهم من جهات غير رسمية وأبالتالي
تستمر تداعيات الحرب على داعش لسنوات طويلة ،لن

داعش ليس لوحده في العراق ، بسبب الدعم، وأوأجود
حواضن عراقية له ، وأهذه الحواضن ان كانت لداعش اوأ

اية منظمة ارهابية اخرى قد تكون رد فعل طبيعي لسكان
هذه المناطق السنية عندما يصطدمون بافعال ميليشيات

شيعية ،

إن داعش خسر حتى الن غالبية المناطق التي احتلها في
اا في ديالى وأتكريت وأأجزاء كبيرة محافظات العراق وأتحديد

من نينوى وأسط تقدم كبيرللقوات العراقية بالدعم من
.الحشد الشعبي وأمساندة الطيران التحالف الدوألي

وأأصبحت القوات العراقية على مرمى حجر من تحرير
الموصل التي تحشدلها القوات العراقية من الن، وأذلك

بعد التقدم الذي أحرزأته قوات البيشمركة في مناطق
كثيرة هناك، وأبالتحديد في الشريط الجنوبي لنهر دجلة ،

اا لتدني الروأحا اا نظر كما أن فرص هزيمة داعش كبيرة جد
.المعنوية لدى مقاتليه مع خسارته عددا من قادته

وأيشيرالمراقبون أن التطورات الخيرة في العراق ستضع
داعش أمام خياروأحيد، وأهو نقل مركز ثقله من جديد إلى

ال من الموصل، المرالذي سيكون له تداعياته سوريا بد
على أحداث الزأمة في سوريا وأسيؤدي إلى بروأزأوأاقع جديد

.وأنتائج عديدة
فتراجع داعش في العراق سيؤدي إلى كسر هيبة التنظيم
أمام شعوب المنطقة،وأسيحد ذلك من قدرة داعش على
.تجنيد المزيد من المحاربين وأجذبهم إلى ساحة المعركة

من ناحية أخرى ستصبح سوريا ساحة الصراع الكبرى بين
قوى التكفيروأمحور المقاوأمة، حيث سيعمل داعش على



نقل مركز ثقله إلى الراضي السورية، وأستقبل سوريا
على مشهد معقد من حيث تعدد الطرافا المعارضة

للنظام السوري وأتعدد الدعم القليمي لهذه الطرافا،
المر الذي يستدعي من سوريا أن تكون على أهبة

الستعداد لمواجهة المرحلة القادمة، وأالبقاء يقظة إلى
.أقصى حد ممكن

التحليل النهِائي

لقد اثار ظهور تنظيم داعش في العراق وأتقدمه في عمق
الراضي العراقية وأسيطرته على موارد اقتصادية كبيرة
يدل دللة قاطعة على ان هناك حاضنة تحتضن كل من

يقف ضد حكومة بغداد المركزية التي تميزت خلل الحقبة
الماضية وأخاصة تحت قيادة حكومة نوري المالكي بانها

.طائفية بامتيازأ
 

وأكل سياسة طائفية يفرزأ رد فعل يقاربه في القوة وأيقف
بالضد كما حدث في المثلث السني العراقي ،ان التحليل

المنطقي للسياسة في بغداد يتحمل المسؤوألية الوألى
وأالتأريخية لما حدث في العراق خلل السنتين المنصرمتين
بالضافة الى تحمل الطرافا السياسية الفاعلة المسؤوألية

.بدرجات متفاوأتة
ان عدم ارساء مؤسسات الديمقراطية تمثل طموحا

وأحقوق وأاهدافا جميع الشعوب وأالمكونات الجتماعية في
العراق ستكون السبب الساس في تجذير هذه المشكلة

.وأغيرها في المستقبل

كما ان دخول منطقة الشرق الوأسط في الصراع العقائدي
(السنة وأالشيعة) قد جسد هذا الختلفا بين مكونات

.الشعب العراقي كما جسده بين دوأل المنطقة

وأيذهب الستراتيجيون في معاهد الفكر السياسي في
الجامعات المتقدمة ان هذا الختلفا بين الطوائف

سيتوسع وأيتجذر في المنطقة بسبب التداخل الديني في
السياسة العامة وأهذا هو اخطر المعضلت التي ستواجه



شعوب دوأل الشرق الوأسط وأتكون سببا اساسيا في
.تخلفهم وأعدم تقدمهم في مدارج الحضارة

وأنرى ان هذا الصراع سيؤدي في النهاية الى اعادة رسم
 ..خارطة المنطقة من جديد

 – إن أر تي ] ٢٠١٤تم كتابة هذا الموضوع في أيار   

[ كيخخف تأسخخس داعخخش؟.. عضخخوُ يكشخخف قصخخة
الجتماع السريِ الذيِ تمخض عنهُ التنظيم الخطير

بأعد النقلب على الجوُلني

نتلقى المعلومات حول تنظيم الدوألة السلمية منذ تأسيسه
اا ما يروأي القصة هؤلء الذين من خلل أعداء التنظيم. وأغالب

يقاتلون ضد الجماعة في العراق وأسوريا وأالمدنيون الذين
يفروأن من نير الحكم الوحشي، بالضافة إلى المرتدين عن

وشك ذلك على التغيير.يالتنظيم وألكن 
فهذه قصة أبوأحمد، المواطن السوري العامل بالتنظيم

اا بين مقاتليه الذي شهد التوسع الذي حققه وأقضي شهور
الجانب سيئي السمعة، حسب تقرير

الميركية. ForeignPolicy لمجلة
 مقالت، يستعرض3وأفي هذه السلسلة المؤلفة من 

بصورة متعمقة كيف مهد التخطيط السياسي لبوبكر
البغدادي الطريق أمام توسع تنظيم الدوألة السلمية في

سوريا وأجهود تنظيم القاعدة المضادة للحيلولة دوأن
تأسيس داعش وأكذلك السلحة المروأعة داخل ترسانة

الخلفة المزعومة. وأقد تم حذفا بعض السماء وأالتفاصيل
لحماية أبوأحمد.

الثوُرة ضد السد

اا حينما اعتنق أفكار الثورة لم يتردد أبو أحمد مطلق
السورية . وأقد وألد أبو أحمد في إحدى المدن شمالي

اا حينما بسنية محافظة وأكان طالب سوريا في عائلة عربية 

https://nl.hideproxy.me/go.php?u=922eXjmU4U%2BmQIdw3pBFIW4haOYpTTo8oPdg8Or5TEXbexVRhu5hqushAkjX1nI4bLsL%2B1ZekbU%3D&b=5


 وأانضم إلى صفوفا2011اندلعت الثورة في مارس/اآذار 
المحتجين على نظام الرئيس بشار السد منذ اليوم الوأل.

"شهِدنا أحداث الثوُرة في مصر والسعادةوأذكر: 
تغمر قلوُبأنا، ثم تبعتهِا الثوُرة في ليبيا. وكنا نأمل

أل تتجاوز رياح التغيير بألدنا".

وأحينما تحولت الثورة إلى حرب أهلية بحلول منتصف عام
. وأقرر أبوأحمد حمل السلحا وأالقتال. وأانضم إلى2012

جماعة معارضة جهادية، معظم أعضائها من السوريين،
اا بعض المقاتلين الجانب من أوأروأبا وأآسيا وألكنها تضم أيض

الوسطى. وأكان تشكيل الكتائب في حالة تغير مستمر
حينذاك، كل شهرين، وأكانت جماعة أبو أحمد تغير اسمها

أوأ تتحد مع جماعات معارضة أخرى .

وأمع ذلك، بدأت الجماعات في توحيد الصفوفا. وأفي ربيع
وضل أبو أحمد أن يقف في صف تنظيم داعش2013 ، ف

حينما بسط التنظيم نفوذه على سوريا، بينما تصاعد التوتر
بين الجماعة الجهادية وأجبهة النصرة.

وأكان من المقرر أن تعلن الجماعة الخلفة في
 وأتتخذ من عبارة "الدوألة السلمية"2014يونيو/احزيران 

اا اا لها يعكس طموحاتها العالمية. وأيعد أبو أحمد عضو اسم
ال بالتنظيم حتى يومنا هذا. عام

وقال تقرير فوُرين بأوُليسي: 

اا مع15"على مدار اجتماعات المجلة التي تجاوأزأت   اجتماع
وجهنا إليه أسئلة كثيرة حول معلوماته عن أبو أحمد، وأ

الجماعة الجهادية وأحسن نيته باعتباره أحد "جنود الخلفة".
 ساعة معه.100 شهور، قضينا أكثر من 10وأعلى مدار 

وأكان يجيب عن تساؤلتنا بكل هدوأء في شتى المور وأكيف
انتهى به المر بالنضمام إلى التنظيم وأكيفية نشأة التنظيم
وأهوية المقاتلين الوأروأبيين داخل الجماعة. وأكانت لقاءاتنا

اا.6تستمر على مدار   ساعات يومي



اا لنه ل يزال ومل أبو أحمد مخاطر الحديث معنا. وأنظر تح
اا بتنظيم داعش، فقد اضطررنا إلى إخفاء بعض عضو

التفاصيل الخاصة بحياته لحماية هويته.

لماذا أبأاح بأأسرار "داعش"؟

وأافق أبو أحمد على التحدث إلينا لعدة أسباب. وأرغم أنه ل
اا بالتنظيم، إل أنه ل يوافق على كل ما يفعله. يزال عضو
وأقد انجذب إلى التنظيم لنه يعتبره أقوى جماعة سنية

بالقليم. وأمع ذلك، يشعر أبوأحمد بخيبة المل بسبب
اا اللوم على الجماعة فيما يتعلق "التطرفا المبالغ به"، ملقي

بأعمال صلب وأحرق وأإغراق خصومها وأكل من يخالف
قواعدها.

وأاعترض أبو أحمد على سبيل المثال على العقوبة التي قام
تنظيم الدوألة السلمية بتنفيذها بمدينة الباب شمالي

اا وأسط المدينة فيما يتعرفا باسم سوريا، حيث وأضع قفص
ميدان الحرية لمعاقبة المدنيين السوريين المذبين باقترافا

جرائم صغرى، مثل بيع السجائر.

وأذكر أبو أحمد أن الجماعة تسجن السوريين بالقفص لمدة
 أيام وأتعلق لفتة على أعناقهم تنص على ماهية الجريمة3

التي تم اقترافها.

ةا بأاسم ميدان العقوُبأة. وذكر : "يعرف الميدان حالي
وأعتقد أن مثل هذهَ العقوُبأة القاسية تضرنا

وتجعل السنة يخشوُننا ول يحبوُننا".

وأأضافا أبو أحمد أنه في الماضي كان يأمل بأن يصبح
اا اا على الجمع بين السنة الجهاديين مع اا قادر التنظيم جهادي
تحت لواء وأاحد. وأأعجبه المقاتلون الجانب الذين يعرفهم،

خاصة الشباب من بلجيكا وأهولندا الذين سافروأا إلى
سوريا.



اا في بلدان ثرية وأسلمية، وأبينما يدفع كانوا يعيشون جميع
عشرات اللفا من السوريين مبالغ طائلة للفرار إلى

اا. أوأروأبا، يسافر هؤلء الجهاديون في التجاه المعاكس تمام

وأذكر أبوأحمد: "ترك هؤلء المقاتلون الجانب أسرهم
وأمنازألهم وأأراضيهم وأقطعوا كل تلك المسافة لمساعدتنا

هنا في سوريا. وألذلك فهم يضحون بكل ما لديهم
لمساندتنا".

جهِاديوُن ومجانين

وأمع ذلك، فقد انتقد أبو أحمد بعض جوانب الجماعة
ال، لم يجمع تنظيم الدوألة السلمية الجهاديين الجهادية . أوأ
اا، بل تصاعدت حدة التوتر مع الجماعات الخرى وأكان مع

يخشى أن "يؤدي ظهور داعش إلى النفصال عن جبهة
النصرة وأإضعافا القوى الجهادية الموحدة في سوريا".

اا، رغم أن بعض المقاتلين الجانب كانوا من الرجال وأثاني
الذين عاشوا حياة دينية حقيقية في أوأروأبا، فإنه اكتشف

جماعة أخرى كان يعتبرها تضم مجموعة من "المجانين".
وأتتضمن الجماعة في الغلب مجرمين بلجيكيين وأهولنديين

ال وأنشأوأا في أسر مفككة. من أصل مغربي ل يجدوأن عم
اا عن الدين وألم وألم يكن يعلم معظم هؤلء المجانين شيئ

يقرأ أحدهم القرآن . وأبالنسبة إليهم، كان القتال في سوريا
مغامرة أوأ وأسيلة للتوبة .

قطع الرؤوس

اا ما وأكان هناك أبو سيافا الجهادي من بلجيكا الذي غالب
يتحدث عن قطع الرؤوأس. وأسأل أميره أبو الثير العبسي

اا. وأذكر ذات يوم عما إذا كان يستطيع أن يقتل أحد
اا اا ". وأكان يعرفا محلي أبوسيافا : " أريد أن أقطع رأس

باسم الذباحا.



اا ما تكون الحقيقة هي الضحية الوألى. وأفي الحروأب، غالب
وأكانت القصص التي أخبرنا بها أبو أحمد ل يمكن تصديقها
وأتقع أحداثها بالقرب من مقعد السلطة الداعشية وألذلك

قرر معدوأ التقرير التحقق من صحة كلمه.

اا لبو أحمد، فقد قال وأقالوا إنه للقيام بذلك، حددنا اختبار
إنه يعرفا العديد من المقاتلين الهولنديين وأالبلجيكيين

الذين انضموا للدوألة السلمية ؛ وألذلك أعددنا قائمة تضم
 صورة للجهاديين من تلك البلدان الذين رحلوا إلى50نحو 

سوريا. وأخلل اجتماع مع أبو أحمد، طلبنا منه أن يتعرفا
على الرجال بالصور.

وأأكدت إجابات أبو أحمد أن لديه معلومات مكثفة حول
الجهاديين الوأروأبيين المقاتلين في صفوفا تنظيم الدوألة
اا وأدوأن السلمية. فقد صف أبو أحمد الصور أمامنا جميع

 من أسماء30الستعانة بالنترنت وأتعرفا على نحو 
الجهاديين. وأفي معظم الحالت، كان يروأي بعض القصص
حول المقاتل. وأذكر أنه ل يعرفا أصحاب الصور الخرى أوأ

أسماءهم.

اا وأفيديوهات خاصة على جهازأه وأاستعرض لنا أبو أحمد صور
لبعض المقاتلين الهولنديين وأالبلجيكيين وأآخرين من آسيا

الوسطى في سوريا وألم يتم نشرها على النترنت. وأكانت
الوسيلة الوحيدة للوصول لتلك الصور من خلل العلقات

الشخصية القوية مع مجتمع الجهاديين.

اا أن لديه إمكانية للوصول إلى كواليس وأأثبت أبو أحمد أيض
بعض أعمال العنف التي يقترفها تنظيم الدوألة السلمية

"داعش". 

وأبعد أن سيطرت الجماعة الجهادية على مدينة تدمر عام
، قام أبو أحمد بزيارة المدينة الصحراوأية. وأفي2015

، قام اثنان من أعضاء التنظيم من2015يوليو/اتموزأ 
النمسا وأألمانيا بإعدام شخصين من الجيش السوري . 



وأفي الرابع من نفس الشهر، أصدر التنظيم فيديو يوضح
اا بإعدام   من الجنود25مقاتلين من الشباب ينفذوأن حكم

السوريين في مدرج المدينة.

وأقام أبو أحمد بتقديم صور إلينا لتنفيذ حكم العدام قبل
صدوأر الفيديو البشع لعملية العدام ببضعة أسابيع. وأل
توضح الصور السجينين قبل إعدامهما بلحظات، وألكنها

اا قيام عضوين من وأحدة العلم بتنظيم الدوألة توضح أيض
السلمية بالتقاط الصور المروأعة. وألم تنشر الجماعة

صورة عملية العدام . وأتعد الصورة التي قدمها أبو أحمد
اا . فريدة من نوعها، حيث التقطها أحد أعضاء التنظيم سر

وأكان هاري سارفو أحد المصورين الموجودين بالصورة،
وأهو مواطن ألماني سافر إلى سوريا للنضمام للتنظيم.
اا بخيبة أمل وأعاد إلى ألمانيا، حيث وأذكر أنه أصيب لحق

يقضي عقوبة السجن هنالك.

وأمع ذلك، تتعارض الصورة التي قدمها أبو أحمد مع روأاية
اا في هذا النتاج. وأبينما اا سلبي أن سارفو قد لعب دوأر

يكشف الفيديو صورته وأهو يرفع الراية السوداء.

وألم يشهد أبو أحمد الحرب المتنامية بين الجهاديين في
سوريا فحسب، بل شهد بدايتها عن كثب. وأكان الشقاق

بين جبهة النصرة وأتنظيم الدوألة السلمية أحد أحداث
للحرب السورية التي أدت إلى انقسام هائل داخل صفوفا

السد وأظهور قوة جهادية جديدة بقيادة أبوبكر البغدادي.

اا كيف تكون العالم الجهادي. وأكان أبو أحمد يعلم جيد

موُكب الخلفة

، لحظ أبو أحمد سيارة2013في منتصف أبريل/انيسان 
بنية تتوقف أمام مقر مجلس شورى المجاهدين، وأهي

جماعة جهادية سورية بزعامة أبو الثير بمدينة كفر حمرا
شمالي سوريا.



وأتوجه أحد أصدقاء أبو أحمد من القادة الجهاديين إليه
اا داخل السيارة". وأهمس في أذنه : "انظر جيد

لم تكن السيارة فريدة أوأ حديثة كي تلفت النتباه، وألم يكن
لها لوحة معدنية.

 رجال يجلسون بداخلها. وألم يتعرفا أبو أحمد4وأكان هناك 
على أحدهم. وأكان الرجل الجالس خلف السائق يرتدي
اا يغطي كتفيه. وأكانت لحيته اا كالقبعة يكسوه قماش قناع

طويلة. وأبخلفا السائق، كان الجميع يحملون مدافع
رشاشة صغيرة .

وأأدرك أبو أحمد عدم وأجود تأمين إضافي ببوابة المقر.
وأكالمعتاد، كان هناك مقاتلن مسلحان يتوليان حراسة

المدخل . وأكان التصال بالنترنت يعمل بصورة طبيعية
بالمقر الرئيسي.

وأبعد خروأج الرجال الربعة من السيارة وأاختفائهم داخل
المقر، توجه الزعيم الجهادي نحوه ثانية وأهمس : " لقد

ووك ". شهدت أبوبكر البغدادي لت

، أصبح البغدادي يتزعم تنظيم الدوألة في2010وأمنذ 
العراق ، التابع لتنظيم القاعدة بالدوألة التي مزقتها

اا لروأاية البغدادي، فقد أرسل أبومحمد الحروأب. وأوأفق
ال عنه إلى سوريا عام   وأطلب منه إبلغ2011الجولني ممث

جبهة النصرة ببدء الجهاد هنالك. 

وأاستمر التعاوأن بين تنظيم الدوألة السلمية في العراق
. وأمع ذلك، لم يكن2013وأجبهة النصرة حتى بداية 

اا، بل كان يريد توحيد الجبهتين لنشاء جهة البغدادي راضي
وأاحدة تسيطر على كل الدوألتين يتولى هو زأعامتها.

 أيام، كانت السيارة البنية5وأفي كل صباحا على مدار 
تحضر البغدادي وأنائبه حاجي بكر إلى المقر في كفر حمرا.

وأقبل غروأب الشمس، تغادر نفس السيارة وأيقودها نفس



السائق المقر وأتصحب البغدادي ليقضي الليل في مكان
سري.

اا وأعلى مدار هذه اليام الخمسة، كان البغدادي يتحدث كثير
داخل المقر الرئيسي مع مجموعة من الزعماء الجهاديين

بسوريا. وأمعظمهم من أكثر الشخاص المطلوبين في
اا بغرفة وأاحدة وأيجلسون على وأسائد العالم يجتمعون مع

على الرض. وأيتم تقديم الفطار وأالغداء إليهم وأكان
البغدادي، أكثر الرجال المطلوبين بالعالم، يشرب البيبسي

أوأ الميراندا بالصودا.

وأبالضافة إلى البغدادي، تضمن المشاركون أبو الثير، أمير
مجلس شورى المجاهدين، وأأبومصعب المصري، القائد

الجهادي المصري، وأعمر الشيشاني، القائد الجهادي
الشيشاني الوافد إلى سوريا من جورجيا، وأأبوالوليد الليبي،

القائد الجهادي من ليبيا الوافد إلى سوريا، وأعبيد الليبي،
أمير جماعة كتيبة البتار الليبية، وأاثنين من زأعماء
استخبارات النصرة وأهاجي بكر، نائب البغدادي.

اا باجتماع العديد من كبار القادة. وأكان أبو أحمد مفتون
وأخلل فترات الستراحة، كان يسير بأنحاء المقر وأيتحدث

مع أشخاص حضروأا الجتماع. وأتراكمت التساؤلت لدى أبو
أحمد: لماذا جاء البغدادي من العراق إلى سوريا؟ وألماذا
يلتقي به كل هؤلء المراء وأالقادة؟ وأما المر الهام الذي

اا في مناقشته؟ استغرق البغدادي أيام

وأيمكن العثور على إجابات على تساؤلت أبو أحمد في
الكلمة التي ألقاها البغدادي قبل اجتماع كفر الحمرا. وأفي

، أعلن البغدادي عن توسع تنظيمه2013 أبريل/انيسان 8
في سوريا.

وأكان يتعين على كافة الفصائل الجهادية هناك – بما في
ذلك النصرة – الخضوع لسيطرته. وأذكر: "وألذلك نعلن

اا على الله إلغاء اسم الدوألة السلمية في العراق اعتماد



وأإلغاء اسم جبهة النصرة وأتوحيدهما تحت لواء وأاحد، هو
الدوألة السلمية في العراق وأالشام".

وأأخبر أحد المشاركين أبو أحمد خلل الحديث : "جاء الشيخ
ال إلى هنا لقناع الجميع بهجر جبهة النصرة وأالجولني . وأبد

من ذلك، يتعين على الجميع النضمام إليه وأالتحاد تحت
راية داعش، التي سوفا تصبح دوألة عما قريب".

أكذوبأة الوُلء لتنظيم القاعدة

وأاجه البغدادي مشكلة كبرى في تحقيق هدفه. وأأوأضح
المراء المجتمعون لزعيم تنظيم الدوألة السلمية في

العراق أن معظمهم قد أقسموا بالولء ليمن الظواهري،
خليفة أسامة بن لدن المختار وأزأعيم تنظيم القاعدة.

فكيف يهجروأن الظواهري وأالقاعدة فجأة وأيتحولون إلى
البغدادي؟

وأذكر أبو أحمد أنهم سألوا البغدادي أثناء الجتماع: هل
أقسمت على الولء للظواهري من قبل؟

اء أخبرهم البغدادي بأنه أقسم بالولء وألكنه لم يجهر به، بنا
على طلب الظواهري. وأمع ذلك، أكد البغدادي للرجال أنه

كان يعمل تحت قيادة زأعيم تنظيم القاعدة.

وألم يكن لدى قادة الجهاديين وأسيلة للتأكد من صحة تلك
المزاعم. وأربما كان الظواهري أكثر شخص يصعب التصال

به في العالم بأسره، فلم يره أحد منذ سنوات وأل يزال
اا، ربما في باكستان أوأ أفغانستان. مختبئ

وأنتيجة عدم قدرة الظواهري على الوساطة في النزاع
بنفسه، فلبد أن يقرر زأعماء الجهاديين في المر بأنفسهم.
فلو تولى البغدادي المر نيابة عن الظواهري، فل شك أنه
يتعين على الجميع النصياع للوأامر بالنضمام إلى الدوألة

السلمية في العراق وأالشام. وأمع ذلك، إذا كان البغدادي
يتصرفا من تلقاء ذاته، تعد خطته للسيطرة على النصرة



وأالجماعات الخرى بمثابة تمرد؛ وأسوفا تؤدي إلى تقسيم
تنظيم القاعدة وأتخلق فتنة بين الجيوش الجهادية.

وألذلك، وأافق القادة على التعهد المشروأط بالولء
للبغدادي. وأقالوا له "إذا كان ما قلته صحيح، فسوفا

نؤيدك"، بحسب ما ذكره أبو أحمد.

وأتحدث البغدادي أيضا حول تأسيس دوألة إسلمية في
اا لحاجة المسلمين إلى سوريا. وأقال إن ذلك كان مهم

دوألة. وأكان البغدادي يريد أن يصبح للمسلمين إقليمهم
الذي يستطيعون العمل من خلله وأغزوأ العالم بأسره.

وأاختلف المشاركون إلى حد كبير حول فكرة إقامة دوألة
في سوريا. فقد عمل تنظيم القاعدة على مدار تاريخه

بصفة غير رسمية وألم يسيطر صراحة على أي إقليم، بل
ارتكب أعمال العنف من مواقع غير محددة. وأيعد الحتفاظ
بسرية التنظيم ميزة هائلة: حيث يصعب على العدوأ إيجاده

أوأ مهاجمته أوأ تدميره.

وأأخبر أبو الثير، أمير مجلس شورى المجاهدين، مقاتليه
قبل وأصول البغدادي أنه يعارض بشدة فكرة إقامة دوألة

"البعض يتحدث عن هذه الفكرة غير الحكيمة. من المعتوه
الذي يعلن إقامة دوألة خلل زأمن الحرب هذا؟".

وأكان عمر الشيشاني، زأعيم الجهاديين الشيشان، مترددا
اا بشأن فكرة إقامة الدوألة، وأفقا لبو أحمد. فهناك أيض
سبب جعل أسامة بن لدن يختبئ طيلة هذه السنوات،

لتجنب القتل على أيدي الميركيين. فإعلن إقامة الدوألة
يعد بمثابة دعوة صريحة لمهاجمتهم.

وأرغم تردد العديدين، أصر البغدادي. فقد كانت إقامة
الدوألة تحظى بأهمية هائلة لديه. وألخص أبو أحمد حديث

البغدادي قائل: "إذا تمكنت تلك الدوألة السلمية من البقاء
خلل المرحلة الوألية، فستظل للبد".



وأكان للبغدادي منطق آخر للقناع، فالدوألة توفر الملذ
للمسلمين من كافة أنحاء العالم. وأنظرا لن تنظيم القاعدة

لم يكن له مقر، فقد كان من الصعب على المسلمين
النضمام إليه. وألكن يمكن أن تجتذب الدوألة السلمية

اللفا بل وأالمليين من الجهاديين. وأذكر أبو أحمد: "يقارن
البغدادي وأبقية القادة بين ذلك وأهجرة النبي محمد من

مكة إلى المدينة للفرار من الضطهاد".

وأناقش الجتماع كيفية إدارة الدوألة وأتعاملها مع سكانها
وأالهدفا من وأرائها وأموقفها تجاه القليات الدينية.

وأبعد انقضاء أيام من المحادثات، وأافق كافة المشاركين
على خطة البغدادي. وأكان الشرط الوحيد لديهم يتمثل في
ضروأرة إعلن الدوألة الجديدة من خلل التعاوأن بين النصرة

وأجماعة أحرار الشام الجهادية. وأوأافق البغدادي على هذه
الشروأط.

وأكانت الخطوة التالية تتمثل في التعهد بالولء.

وأوأقف قائد تلو الخر أمام البغدادي يصافحه وأيكرر
الكلمات التالية "أتعهد بالولء لمير المؤمنين أبوبكر

البغدادي القرشي وأاللتزام بالطاعة في السراء وأالضراء
اا وأتفضيله عن نفسي وأعدم مجادلة الوأامر ما لم أشهد كفر

اا من جانبه". جلي

ثم طلب البغدادي من كل قائد استدعاء بعض مقاتليه.
وأدعا أبو الثير قائد مجلس شوري المجاهدين مقاتلين
بلجيكيين وأهولنديين وأفرنسيين تحت قيادته. وأمن بين
الجانب الذين التقوا البغدادي بصفة شخصية وأتعهدوأا

بالولء له كان أبوسيافا الذباحا وأأبوالزبير الجهادي
البلجيكي وأأبوتميمة الفرنسي الذي لقي حتفه في

 وأأبوشيشان البلجيكي، الجهادي الشقر2014يوليو/اتموزأ 
ذي الخلفية الشيشانية المطلوب في بلجيكا بتهمة

المشاركة في عمليات القتل.



وأفي وأقت لحق من ذلك اليوم، أخبر الوأروأبيون – الذين
كانوا مجرد مجرمين صغار في أمستردام أوأ بروأكسل أوأ

باريس - الجميع بحماس كيف أعلنوا البيعة للبغدادي.

الحرب على النصرة

أدى التحول من تنظيم الدوألة السلمية في العراق إلى
تنظيم الدوألة السلمية في العراق وأالشام إلى إلغاء

أسماء كافة الجماعات أوأ الفصائل التي انضمت إلى الدوأل
السلمية بالعراق وأالشام.

وأكان هذا التطور بمثابة كارثة لجبهة النصرة وأزأعيمها أبو
محمد الجولني. فقد يعني ذلك انتهاء نفوذه في ساحة

الجهاد الكثر أهمية بالعالم. وأطلب الجولني من مقاتلي
النصرة عدم النضمام لتنظيم الدوألة السلمية في العراق
اا بشأن من وأالشام، وأالنتظار حتى يصدر الظواهري قرار

يتزعم الجهاد في سوريا.

وألم تنصت الغلبية العظمى من قادة وأمقاتلي النصرة في
سوريا. وأحينما زأار أبو أحمد حلب بعد بضعة أسابيع، كان

% من مقاتلي النصرة بالمدينة قد انضموا بالفعل90نحو 
إلى التنظيم.

وأأصدر جنود البغدادي الجدد الوأامر للموالين المتبقين
لجبهة النصرة بالخروأج من مستشفى العيون، التي كانت

المقر الرئيسي للنصرة بالمدينة. وأأخبروأا رجال النصرة
وأفقا لما ذكره أبو أحمد "لبد أن ترحلوا. فنحن من الدوألة

وأنمثل الغلبية بين المقاتلين. وألذا فإن هذا المقر يخصنا
حاليا".

وأسيطر تظيم الدوألة السلمية بالعراق وأالشام في كافة
أنحاء شمالي سوريا على مقار النصرة وأمستودعات

الذخيرة وأمخازأن السلحا. وأبدأ عصر جديد وأهو عصر الدوألة
 –2016/ا08/ا18   هافينغتون بوست عربيالسلمية. - 
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ةا : رابأع

تنظيم داعش والقاعدة والجماعات الجهِادية
المرتبطة بأالخوُان المسلمين يتحوُلوُن في نظر

السلمية إلى النموُزج الجماعات السلفية و
المثل في التعامل مع حكوُمات ل تحكم بأشرع

ةا لمنظوُرهم  :  اللهُ وفق

بعد إعلن دوألة الخلفة بين سوريا وأالعراق وأالمناظر
البشعة التي يتمناها كل من دخل المعتقل لدى الدوأل

العربية أعلنت عدة جماعات وألئهاإما لهذا أوأ ذاك . 
وأالحق يقال أن حكام العرب مهدوأا التربية لظهور مثل هذه

اا لعدة سلوكيات معهم التنظيمات الدموية التكفيرية وأفق
وأهى :

تسلط مجموعات نهب منظم لثروأات البلد العربية-1
لصالح الغرب الستعماري .

تسلط حكومات العسكريين في كل العالم العربي-2
وأالقبائليين على كل من التزم بشرع الله فيقتلونتهم وأ

اا وأبل رحمة بالضبط إن لم يكن أفظع اا شديد يعذبونهم عذاب
اا وأبل علم من الشعب العربي مما فعله داعش وألكن سر

فكان ظاهرهم النزاهة وأالشرفا وأل يعرفا جبنهم وأخستهم
وأنذالتهم إل من دخل في معتقلتهم وأرآهم على حقيقتهم

اا عليهم وأهم يقتلون وأيعذبون زأملئهم أوأ يعتدوأن جنسي
وأعلى محارمهم وأبعد تعذيب شديد وأ كان هؤلء هم من

زأرعوا فكرة داعش التكفيري  داخل عقول الشباب العربي
وأترسيخ فكرة التوحيد القائم على النتقام من العسكريين

وأالمراء وأ الزعماء وأالحكومات العربية وأتوسع بطشهم
ليطال الشعب نفسه وأالذي ل يعلم بكل هذه الصراعات

البينية بين المعارضين للحكومات العربية وأالحكومات
نفسها فأصبحوا يقتلون لشهوة القتل فقط وأ ل يبالون بأي

شيئ من الجرائم جنت يداهم   .



ني بما يفعله العسكريوليات المتحدةلعلم ال -3
في السجون  وأما يفعله السلميون بالتحادبالسلميين 

غلى حماية سرية  أضفواالسوفيتي في افغانستان 
في ثمانينات القرن الماضي بعد مقتل الساداتالطرفين 

اا ثم توجهوا إلى حتى نجحوا في الفراج عنهم جميع
معسكرات أعدتها أمريكا لهم في أفغانستان للحرب مع

روأسيا وأالتحاد السوفيتي فلما ضاقت عليهم الحلقة وأقضوا
على التحاد السوفيتي صدرت لهم الوأامر بالتوجه نحو

اأ من العراق وأسوريا بزعم فتح بيت خراب البلد العربية بد
المقدس فلما قدموا انشغلوهم بقتل العرب وأ المسلمين

وأنسوا بيت المقدس وأ برزأ المارد النتقامي لهؤلء الشباب
وأظهرت مذابح داعش وأتسلطهم ذبحا وأ بطرق بشعه
للمدنيين وأالعسكريين على السواء وأالذين ل يعلمأكثر

الناس أنه ثأر بينهم وأبين  الحكومات العسكرية فجاءوأا
بممارسات بشعة وأخطيرة ل يعلمها أكثر جيوش العرب
وأأجهزتها المنية نفسها . وأذلك لن القائم على التعذيب

جهازأ أمني في كل دوألة  محدوأد وأقليل العدد ل يعلم أحد
عنه شيئ وأعن ممارساته البشعة إل القليل من القيادات

المنية بل وأيمنع أي أحد من الطلع عليها كأسرار عليا
للدوألة .

وأهنا صدق رسول الله صلى الله عليه وأآله حينما قال [ "
من علمات الساعة ل يدري القاتل فيما قتل وأل المقتول

فيما قتل " ] .
وأالمخطط الذي يهدم بلد العرب يخطط من بعيد وأ الكثرية
ل تعلم أي شيئ عن أسرار ذلك الصراع الطويل وأالممتد .

ةا  :سادس
الجناح العسكريِ للخوُان والحركات المسلحة

التابأعة لهِم :

 كجناحا عسكري1939[ جهازأ أنشأه حسن البنا عام 
للجماعة وأاختلف في الغرض من إنشائه, فيقول قادة

الجماعة إنه من أجل مقاوأمة الحتلل النجليزي في القناة



وأالمشاركة في الجهاد الفلسطيني, كما أن بعضا من
قيادات الجهازأ الذين تركوه يقولون -وأكذلك خصوم

الجماعة- إنه أنشئ ليكون الجناحا العسكري للوصول
.للسلطة

:تألف الجهازأ الخاص من ثلث شعب أساسية هي
.التشكيل المدني -1
 .تشكيل الجيش -2
.-تشكيل البوليس3

وأألحقت بالجهازأ تشكيلت تخصصية مثل “جهازأ التسليح”
وأجهازأ الخبار، وأقد عمل الجهازأ الخير كجهازأ استخباري

.للجماعة
وأيقول إريك تراجر - زأميل وأاغنر في معهد وأاشنطن

لسياسة الشرق الدنى- أن هذا المأزأق يعود إلى العقود
حيث أن المرشد».الوألى من نشأة «الخوان المسلمين

العام المؤسس حسن البنا الذي أسس جماعة «الخوان
 “قد كافح للتوازأن بين1928المسلمين» في عام 

النخراط مع المؤسسة الحاكمة في مصر وأبين إرضاء
”.تابعيه

وأفي هذا السياق، فإن التنازألت العديدة التي قدمها البنا
للسلطات مثل دعمه على مضض “المعاهدة البريطانية

 التي أعطت شرعية للوجود1936المصرية” من عام 
البريطاني في مصر قد أدت إلى استياء كبير بين عدد من

وألتروأيضهم سمح».أشد المتحمسين من أعضاء «الجماعة
البنا بإنشاء تنظيم داخلي شبه عسكري عرفا باسم

“التنظيم السري” الذي عبر عن التزام المنظمة بالجهاد
.وأشارك في العديد من أعمال العنف السياسي

هذا الجهازأ الخاص معروأفا منذ سنوات طويلة، وأتحديدا من
أربعينات القرن الماضي، وأهو جهازأ قوي جدا أشبه

بالجيش، تم تدريبه على أعمال عنف وأتدريب عسكري
وأصنع متفجرات وأمراقبة وأملحقة الخصوم، وأبه قسم

.للمخابرات



وأهذا الجهازأ الخاص ظل يعمل حتى تقرر وأقفه في عهد
.1979المرشد عمر التلمساني عام 

قاموا بعدة اغتيالت،وأمن جملة الغتيالت التي نفذها
الخوان هي قتل المهندس سيد فايز على إثر اختلفا وأقع

.بينه وأبين أعضاء التنظيم
كما تم قتل أحمد ماهر باشا رئيس الوزأراء وأهي أوأل

جريمة اغتيال سياسي فكر الخوان في تنفيذها،وأمحمد
ماهر باشا هو الذي أسقط البنا في انتخابات البرلمان

.وأاتهمه الخوان بالتهمة المعروأفة عندهم العمالة
وأمن اغتيالت الخوان المسلمين قتلهم القاضي أحمد

 .الخزندار بأمر من حسن البنا
كما اغتال الخوان المام يحي بن حميد حاكم اليمن وأذلك

.1948في مارس 
كذلك وأقع اغتيال رئيس الوزأراء النقراشي، وأيبرر الخوان

ذلك بأن قتل النقراشي باشا ل يعتبر من حوادث الغتيالت
السياسية، فهو عمل فدائي صرفا قام به أبطال الخوان

المسلمين لما ظهرت خيانة النقراشي صارخة في
فلسطين

كذلك سعيهم لغتيال جمال عبدالناصر وأقد نجا من القتل
بأعجوبة، كما قام الخوان باغتيال أنور السادات في حادثة

.المنصة الشهيرة
وأانكشف الجهازأ ب”حادثة السيارة الجيب” الشهيرة، في

م، عندما قام عدد من أعضاء النظام1948 نوفمبر 15
الخاص بجماعة الخوان المسلمين في مصر بنقل أوأراق
خاصة بالنظام وأأسلحة وأمتفجرات في سيارة جيب من

إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الخوان
بالعباسية، إل أنه تم الشتباه في السيارة التي لم تكن
تحمل أرقاما وأتم القبض على أعضاء التنظيم وأالسيارة
لينكشف بذلك النظام الخاص السري للجماعة، ليعلن

النقراشي رئيس الوزأراء آنذاك أمرا عسكريا بحل الجماعة
وأاعتقال أعضائها وأتأميم ممتلكاتها وأفصل موظفي الدوألة

وأالطلبة المنتمين لها، وأكان القرار سببا باغتيال النظام
 من32الخاص للنقراشي، وأانتهت القضية التي اتهم فيها 



الخوان بالتفاق الجنائي العام على قلب نظام الحكم
 متهما وأبحبس الباقين14وأإحرازأ السلحة، وأقضي ببراءة 

مددا تتراوأحا بين ثلث سنوات وأسنة وأاحدة، وأإلغاء قرار
.النقراشي

وأضمت القضية أسماء بارزأة للجماعة حيث كان المتهم
الوأل في القضية عبد الرحمن السندي مسؤوأل التنظيم

الخاص وأمؤسسه، وأجاء بعده مصطفى مشهور وأتله
محمود الصباغ الذي انفصل عن الجماعة بعد ذلك وأأصدر
كتابا بعنوان «حقيقة التنظيم الخاص»، وأاحمد زأكي حسن
وأاحمد محمد حسنين وأاحمد عادل كمال الذي انفصل عن

.الجماعة في ما بعد
إل أن وأثيقة استخباراتية مقدمة للرئيس المريكي السبق
جيمى كارتر، من إعداد المخابرات المريكية وأوأكالة المن

، كشفت أن الجهازأ لم يتم حله1976القومي في يونيو 
.وأإلغاؤه كما زأعمت الجماعة خلل الخمسينات

” إخوان95إعادة إحياء من خلل “الفرقة 
” هي عبارة عن مجموعات من عناصر الردع95الفرقة “

وربة تدريبا رياضيا في جماعة الخوان المسلمين، وأمد
25 فردا، وأكان دوأرها في أيام ثورة 120وأتتكون من نحو 

يناير حماية ميدان التحرير من رجال النظام، وأبرزأ دوأرها
خلل “موقعة الجمل” الشهيرة، وأكان يقودها أسامة

.ياسين وأزأير الشباب السبق
وأكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث العنف التي

 يناير بوجود ما يسمى فعل «الفرقة25وأقعت أثناء ثورة 
 إخوان»، وأأنها متورطة في بعض أعمال العنف ضد95

الثوار أثناء الثورة المصرية، وأخاصة في ما عرفا بع«موقعة
.الجمل» الشهيرة

» ليست مجرد رقما ، وألكن اسمها95وأقيل إن «الفرقة 
ارتبط بالسنة التي أنشئت فيها، حيث تقول الروأايات إنها

 مع1995أنشئت على يد المهندس خيرت الشاطر عام 
اشتداد المطاردات المنية لجماعة الخوان المسلمين
لمواجهة نظام مبارك، وأإنه تم تدريب أعضائها تدريبا

عسكريا مكثفا بالخارج وأفي الجملة فإن إنشاء الفرع



السرية وأالعسكرية في أي تنظيم حركي أمر طبيعي
وأمتوقع فهذه التنظيمات الحركية ل يمكن تحقق أهدافها

السياسية إل عبر جناحا عسكري تستخدمه في الضغط
 .وأالتصفية وأالتهديد

المصادر
معلومات لتعرفها عن التنظيم السري للخوان المسلمين-

)2013 اغسطس 20(ام بي سي 
» الجهازأ السري للخوان95جدل حول «الفرقة – 

(2013 يناير 15المسلمين (الشرق الوأسط 
الخوان المسلمون من المعارضة إلى السلطة (معهد-

(2013وأاشنطن /اصيف 
  ] .2015 يناير 13- السكينة  

((أ)) :
[  دليل الفصائل المسلحة داخل سوُريا : من

يقاتل من ؟ من يدعم من ؟ 

 أعوام مرت منذ اندلع الحرب في سوريا بين3أكثر من 
الرئيس بشار السد وأبين الثوار السوريين، وأهي

ادا دوألية على المستويين المواجهات التي اكتسبت أبعا
السياسي وأالعسكري على حد سواء، فتعددت الفصائل

المقاتلة داخل سوريا من الطرفين – سواء التي تقاتل في
صف النظام أوأ في صف المعارضة – وأتنوعت على
اضا المستوى اليديولوجي وأالطائفي، كما تقسمت أي
بحسب الجهات الخارجية التي تقوم خلف كل منها

.وأتدعمها

ةل: الفصائل المقاتلة في صفوُف المعارضة أو

ودر عدد الجماعات المسلحة بيق بحسب بي بي سي، 
 جماعة، يقاتل في1000المعارضة في سوريا بأكثر من 



 ألف مقاتل على القل وأتتفاوأت في الحجم100صفوفها 
.وأالتأثير وأالتحالفات المعقودة فيما بينها

الجيش الحر- 1

ال على الساحة وأيحظى بدعم أوأل الفصائل المقاتلة تشك
دوألي وأاعترافا من قبل الوليات المتحدة وأأوأروأبا، كما

يحظى بدعم تسليح من قبل دوأل الخليج وأبخاصة
اظا السعودية، بينما ل زأالت الوليات المتحدة تبدي تحف

افا من حول دعم مقاتلي الجيش الحر بأسلحة حاسمة خو
ال من :وأصولها إلى مقاتلي تنظيم القاعدة وأيضم ك

أ- هيئة أركان الجيش الحر

ال على الساحة، أوأل الفصائل المعارضة المسلحة تشك
وأنشأت في البداية بهدفا حماية المتظاهرين السلميين من
بطش الشبيحة وأالقوات النظامية، وأمع اشتداد المواجهات

وأتطورها بدأت تأخذ مهام قتالية مباشرة، وأتأسست في
 من ضباط منشقين عن الجيش2011أغسطس عام 

السوري يقودهم العميد رياض السعد، وأتوسعت في
، بضم ألوية جديدة وأتأسست هيئة الركان2012ديسمبر 

بشكلها الحالي وأالتي يرأسها اللواء سليم إدريس، وأالذي
تمت الطاحة به لصالح عبدالله البشير في فبراير

.الماضي
يتألف الجيش الحر من عدة ألوية يضم كل لواء منها

مجموعة من الكتائب، أهم هذه اللوية هو لواء شهداء
سوريا – لواء شهداء جبل الزاوأية – بقيادة جمال معروأفا

 وأغير اسمه منتصف عام2011وأتأسس في نوفمبر 
، وأتتركز عملياته في الشمال الغربي وأل يحمل2012

اضا لواء أحرار سوريا الذي أيديولوجية محددة، وأهناك أي
يرأسه اللواء قاسم الدين، الطيار السابق في القوات

.الجوية، وأيعمل في مدينة الرستن شمال سوريا



ب- جبهِة تحرير “ثوُار” سوُريا

 من تحالف أكثر من فصيل2012تأسست في سبتمبر 
مسلح، وأتعتبر من أكبر الفصائل المقاتلة داخل سوريا؛

 مقاتل وأتضم35000حيث يبلغ عددها حوالى 
ألويةالفاروأق، وأالفاروأق السلمي، وألواء التوحيد، وألواء
الفتح، وألواء السلم، وأصقور الشام، وأمجلس ثوار دير

وأتعترفا بقيادة هيئة الركان وألكنها تتحفظ على الزوأر،
.الدعم الغربي

وأتنشط الجبهة في إدلب وأدمشق وأحلب وأحماة وأدير
وكل معظم القوة القتالية لهيئة الركان العامة، بتش الزوأر، وأ

:وأيقودها أحمد عيسى وأتضم مجموعة ألوية أهمها
 مقاتل،10000لواء صقور الشام وأيقدر عدد مقاتليه بع

وأينشط في شمال غربي إدلب وأيمتد إلى حلب وأدمشق
.وأيقوده أحمد عيسى قائد جبهة تحرير سوريا بنفسه

 مقاتل، يقودهم8000لواء التوحيد وأيقدر بحوالي 
ييا – بعد مقتل قائده ييا وأعسكر عبدالعزيز سلمة ميدان

 – وأيعتبر من2013العسكري عبدالقادر صالح في نوفمبر 
 وأانضم لجبهة2012أهم القوى في حلب، وأتأسس عام 

 وأل يعترفا اللواء بالئتلفا2013ثوار سوريا في يناير 
ييا في غالبه .الوطني السوري وأينحو منحى إسلم

يتمركز في مدينة حلب وأضواحيها، وأفي لواء الفتح وأ
.الحسكة وأالرقة شرقي البلد

كتائب مستقلة على صلة بأالجيش السوُرى -2
الحر ول تتبع بأالضرورة هيئة الركان

ل تحظى هذه اللوية بنفس دعم سابقتها وأكثير منها يقاتل
بجهود ذاتية وأيحظى بعضها بدعم قطري أوأ تركي أوأ ربما

.سعودي



أ- ألوُية أحفاد الرسوُل

 فصيل مسلح ذوأ توجه40 من ائتلفا 2012تأسست عام 
 مقاتل وأتتمركز في7000إسلمي، وأتقدر أعدادها بحوالي 

إدلب بشكل كبير، وأعلقتها جيدة مع هيئة الركان العامة
ييا، وأتعرض اللواء لهجمات اما قطر بيعتقد في تلقيها دع وأ

شرسة من مقاتلي الدوألة السلمية “داعش” أجبرهم على
.مغادرة الرقة في أغسطس الماضي

ب- جبهِة الصالة والتنمية

 مقاتل ينشط في جميع أنحاء13000تحالف إسلمي من 
.سوريا وأيتمركز بشكل أكبر في حلب وأدير الزوأر

ج- هيئة دروع الثوُرة

 بدعم من2012تحالف ذوأ صلة بهيئة الركان تأسس عام 
الخوان المسلمين وأيصنف نفسه كتحالف إسلمي
ديمقراطي وأيعترفا بتلقيه الدعم من قبل الخوان

.المسلمين

د- لوُاء شهِداء اليرموُك

 بعد2012تأسس في محافظة درعا في أغسطس/اآب 
دمج ثماني وأحدات صغيرة، وأيعمل على الحدوأد قرب

.هضبة الجولن وأيقوده بشار الزغبي

هخ-كتائب الوُحدة الوُطنية

 مقاتل يتركزوأن في إدلب وأدرعا وأدير الزوأر،2000حوالي 
بيعتقد في انتمائهم للطائفة العلوية، تأسست في وأ

.2012أغسطس 
الجبهِة السلمية -3



 جماعات مسلحة،7 من ائتلفا 2013تكونت في نوفمبر 
ييا وألها قبول وأاسع سواء من اها إسلم وأهي تحمل توج

مقاتلي ألوية هيئة الركان أوأ من جماعات تنظيم القاعدة
ازأا في عمليات الوساطة بين ارا بار لذا فإنها تلعب دوأ

الطرفين، وأيقول قادتها إن هدفهم هو توحيد جميع الفصائل
المقاتلة داخل سوريا وأتوجيه جهودها نحو قتال نظام

.السد
ال من جيش يرأس الجبهة الشيخ أحمد عيسى وأتضم ك

السلم وأحركة أحرار الشام وأأنصار الشام وألواء الحق
وألواء التوحيد إضافة إلى الجبهة السلمية الكردية “ألف

ييا اما سياس مقاتل كردي”، وأيعتقد في تلقي الجبهة دع
ييا من قبل المملكة العربية السعودية .وأعسكر

أ-جيش السلم

وكل في سبتمبر   من2013وأهو عضو في هيئة الركان، وأتش
احا أهم لواء السلم بقيادة زأهران50اتحاد  ال مسل  فصي

علوش –وأالده رجل دين مقيم بالسعودية – الذي يعد القائد
ييا أكثر من   لواء30العام لجيش السلم وأيضم حال

لواء فتح الشام، لواء توحيد السلم وألواء منها
ييا للحد النصار اما سعود وأيعتقد أن جيش السلم يتلقى دع

من نفوذ القاعدة

بيعتبر لواء السلم هو المكون الرئيسي لجيش السلم
 وأيعد2011 مقاتل، تأسس عام 9500بتعداد حوالي 

ال عن تفجير مكتب المن القومي في بغداد في يوليو مسئو
 في أكبر عملية اغتيال لقيادات أمنية نظامية منذ2012

بدء الحداث في سوريا وأعلى رأسهم وأزأير الدفاع وأصهر
الرئيس السد، وأيتركز نشاط لواء السلم في الغوطة

.الشرقية



ب- الجبهِة السلمية السوُرية “حركة أحرار
”الشام السلمية

، تأسست في″2يقودها حسان عبود “أبو عبدالله الحموي
احا أهمها حركة12 من تحالف لع2012ديسمبر  انا مسل  كيا

 ألف مقاتل وأتقوم بعملياتها في30أحرار الشام، وأتضم 
.جميع أرجاء سوريا

ادا من الحركات مثل لواء الحق في حمص، تضم الجبهة عد
أنصار الشام في إدلب، جيش التوحيد في دير الزوأر، وألواء

اوا في هيئة مجاهدين الشام في حماة، وأهي ليست عض
انا مع الركان لكنها تتعامل معها على الرض كما تبدي تعاوأ
فصائل تنظيم القاعدة، وأهي جبهة إسلمية وألكنها إقليمية؛

.حيث يتركز نشاطها داخل سوريا

 بلواء أحرار الشام قبل أن يتم2011بدأت نشاطها عام 
2013، وأفي عام 2012تشكيل الجبهة السلمية عام 

أعادت تشكيل نفسها مرة أخرى تحت اسم حركة أحرار
الشام السلمية وأتتميز بتطور تقني نوعي عن مثيلتها؛

حيث تستخدم أجهزة التفجير عن بعد، وأتحتوي على قسم
تقني للحرب اللكتروأنية كما تقوم بنشاط اجتماعي في

.حلب وأالرقة

جبهِة النصرة (القاعدة)  -4

7000 -5000يقودها أبو محمد الجولني، وأتعدادها بين 
مقاتل، وأتعلن تبعيتها لتنظيم القاعدة وأتصنفها الوليات

.المتحدة كمنظمة إرهابية
 محافظة11 وأتنشط في 2012أعلنت عن وأجودها عام 

 وأبخاصة إدلب وأحلب وأدير الزوأر،14سورية من أصل 
وأتسيطر على مناطق من شمال سوريا وألها نشاط خدمي

.وأاجتماعي كبير
 رفض أبو محمد الجولني إعلن أبوبكر2013في إبريل 



البغدادي زأعيم الدوألة السلمية في العراق لضم جبهة
النصرة وأتمسك بولئه لتنظيم القاعدة الصلي، مما أبقى
دد جبهة بتع الفريقان يعملن على الرض بشكل منفصل، وأ

النصرة أحد أهم الفصائل المقاتلة في سوريا على
.المستوى الميداني

الدولة السلمية في العراق والشام -5
)”(“داعش

، وأبعد رفض جبهة النصرة5000 -3000يقدر مقاتليها بين 
النضمام لتنظيم أبوبكر البغدادي، تم العلن عن وأجود

ييا في أغسطس   وأمعظم مقاتليها من2013الدوألة رسم
.الجانب

ابا افا وأتخوض حر دد “داعش” أكثر الفصائل السورية تطر بتع
اسا ضد الفصائل المعارضة الخرى وأتستهدفا ضروأ

بعملياتها المدنيين، وأترتكب مذابح جماعية بحق العزل
وأتنشط بشكل رئيس في المحافظات الشمالية وأالشرقية

اصا .حلب وأإدلب وأالرقة خصو
اطا بشكل كبير ببداية كان ظهور داعش على الساحة مرتب

ارا من المحللين القتتال بين فصائل المعارضة، مما دفع كثي
جبل مقربين للسد من أجل طق اما من  للقول بتلقي داعش دع

تشتيت صف المعارضة السورية التي تفرغت لقتال
داعش، وأنشرت الصحف العالمية وأمنها ديلي ميل تقارير
عن تلقي داعش لدعم من إيران وأقوى أخرى مقربة من

.نظام الرئيس بشار السد
جيش المجاهدين وأالنصار هو أبرزأ الفصائل المحسوبة

 من ائتلفا2013على الدوألة السلمية تأسس في مارس 
للمقاتلين الجانب أغلبهم من القوقازأ وأيتركز في حلب

وأحماة، يرأسه عمر الشيشاني وأهو محسوب على الدوألة
.السلمية

جيش المجاهدين -6
بأعلن قيام هذا التشكيل المكون من ثماني جماعات سورية

مقاتلة في أوأائل يناير كانون الثاني وأبدأ على الفور حملة



ارا على الدوألة السلمية في العراق وأالشام وأهو ما دفع كثي
من المراقبين إلى العتقاد أن داعمين خليجيين شكلوه

.للتصدي للجماعة المتشددة
وأيعتبر جيش المجاهدين الذي يقول إن عدد مقاتليه خمسة
ال، وأمعظم الفصائل التي انضمت ييا معتد اما إسلم آلفا تنظي
بيعرفا الكثير عن هذا التنظيم الجديد ييا وأل  إليه صغيرة نسب

حتى الن، لكن جيش المجاهدين وأجبهة ثوار سوريا يقودان
الحملة على الدوألة السلمية في العراق وأالشام وأالتي

بدأت في كثير من مناطق سيطرة المعارضة في شمال
. ] 2014 أبريل 1...... – ساسة بوست .سوريا وأشرقها

حقيقة الكتائب المسلحة للخوُان المسلمين في[ 
 :سوُريا

5-8-2012

مركز الشرق العربأي 

الخخخوُان المسخخلموُن لخخخ «الشخخرق الوسخخط»:[  
أنشأنا كتخخائب مسخخلحة للخخدفاع عخخن النفخخس وعخخن

 المظلوُمين

أكخخدوا أنهِخخا جخخزء مخخن الجيخخش الحخخر وتنتشخخر فخخي
معظم المحافظات السوُرية

2012 أغسطس 5 – الشرق الوأسط
كشف الناطق الرسمي باسم جماعة «الخوان المسلمين»
في سوريا وأعضو المجلس الوطني السوري ملهم الدروأبي

 أشعهر لكتعائب مسعلحة3عن «تشكيل الخوان وأمنعذ نحعو 
في الععداخل السععوري مهمتهععا الععدفاع عععن النفععس وأتععأمين
الحماية للمظلومين» مشددا علععى أن «هععذا حععق مشععروأع

ورفا الجميع». وأوأاجب شرعي يش
وصععت بععه وأفي أوأل حديث رسمي للجماعة عن الموضوع، خ
«الشععرق الوأسععط»، أوأضععح الععدروأبي أن «هععذه الكتععائب



منتشرة في معظم المناطق وأالمحافظات السورية وأخاصة
الملتهبععة منهععا»، مشععددا علععى أن «هععذه الكتععائب تابعععة
للجيش الحر وأتتعاوأن وأتنسق معه»، وأأضععافا: «كمععا الكععل
يعلم فإن الجيش الحر ليس جيشا نظاميا له قادة ميدانيون
بل هو تجمع وأتعاوأن بين كتائب متعددة منتشرة بشكل غيعر

مركزي».
وزأع وأبينما رفض الدروأبي الحديث عن مصدر السلحا الذي يو
ودهم بععه لخصوصععيات على عناصر هذه الكتائب أوأ طريقة م
ودد وأردا على سؤال على أن «الشعب السوري عسكرية، ش
قادر وأحده على الدفاع عن نفسه وأإسقاط النظام وأبالتالي
هو ليس بحاجة لعناصععر غريبععة تقاتععل إلععى جععانبه»، وأقععال:
«أمععا موضععوع ضععبط كععل الكتععائب المسععلحة بعععد سععقوط
رد يواجه الجميع وأل بد أن تكون هناك النظام، فهو ل شك تح
استراتيجية لهذا المععر وألكععن الشعععب السععوري هععو شعععب
مسععالم وأحضععاري وأسيسععلم سععلحه عنععدما يععزوأل السععبب
الععذي جعلععه يحمععل هععذا السععلحا» جازأمععا بععأن «الشععرفاء

سيقومون وأعندما يحين الوقت بتسليم أسلحتهم».
وأكانت صحيفة «تلغرافا» البريطانية في عددها الصادر يوم
أمععس نشععرت مقععال حمععل عنععوان «الخععوان المسععلمون
وسسون ميليشيا داخل سععوريا». وأأشععارت الصععحيفة إلععى يؤ
أن «جماعة الخععوان أنشععأت هععذا الجنععاحا العسعكري العذي
وتععع بوجععود قععوي علععى السععاحة السععورية بشععكل عععام، يتم
خصوصععا فععي العاصععمة دمشععق وأفععي المنععاطق السععاخنة

كحمص وأإدلب».
بيطلعق عليهعا اسععم وأذكععرت الصععحيفة أن «الميليشعيا الععتي 
ودث أحد قادتها ولحون للخوان المسلمين)، تح (الرجال المس
وأيدعى (أبو حمزة) عن أنها (تشععكلت بالتعععاوأن مععع أعضععاء
بالمجلس الوطني السوري) المعععارض». وأنقلععت الصععحيفة
ولحين عن أبو حمزة قوله: «لحظنا انتشار الكثير مععن المسعع
في المناطق السورية، فقررنا جمعهم تحت مظلة وأاحدة».
وأيقول، حسام أبو هابل، الذي كان وأالده الراحل عضوا فععي

40«الخوان المسلمين» في الخمسينات، إنععه يجمععع بيععن 
ولحين السععلميين50إلى   ألععف دوألر شععهريا لتمويععل المسعع



ودهم بالسلحا وأالمساعدات. وأيشير أبععو هابععل في حمص وأم
إلى أن هؤلء لم ينضووأا في «الجيش السوري الحر»، وأهو
الفصيل العسكري الساسي للمعارضة السععورية. وأأضععافا:
«هدفنا أن نبني دوألة مدنيععة لكععن بقواعععد إسععلمية، وأنحععن

نحاوأل رفع الوعي لناحية السلم وأالجهاد».
وأتحدثت الصععحيفة عععن وأجععود انقسععام مععا بيععن «المجلععس
الوطني السوري» وأ«الجيش السوري الحر»، مشععيرة إلععى
ون قطععر أن السعععودية تععدعم «الجيععش الحععر»، فععي حيععن أ
ولحين السلميين. تمول وأتدعم «المجلس الوطني» وأالمس

«أبو بكري»، وأهو عضععو فععي جماعععة مقاتلععة إسععلمية فععي
حلب تطلق على نفسها اسم «كتيبة أبو إمارة»، اعتبر أنهععا
سععتكون «إهانععة» لععه بععأن يصععفه أحععد بععأنه مععن «الجيععش

الحر».
ودث عن كيفيععة قيععامه بالتنسععيق مععع بعععض أحد النشطاء تح
السياسععيين السععنة فععي لبنععان بشععراء السععلحا لععع«الجيععش
الحر» بعأموال سعععودية. وأتنقعل الصععحيفة عععن قيععادي فععي
«الجيش الحر» موجود في غرفة العمليععات المركزيععة فععي
تركيععا، قععوله: «لقععد تلقينععا هععذا السععبوع كميععة كععبيرة مععن
الذخائر وأالسلحة الرشاشة وأالصواريخ المضععادة للععدروأع».
لفععترة خلععت كععانت كععل مععن السعععودية وأقطععر تععدعمان
ويرت اليوم، بحسب القيععادي «الجيش الحر»، لكن المور تغ
عينه، الذي يضععيف: «اليععوم نحععن ل نتعععاوأن مععع القطرييععن
بسععبب أخطععاء عععدة ارتكبوهععا فععي دعمهععم لمجموعععات

أخرى».
ون المقععاتلين فععي «الجيععش الحععر» وأفععي وأتقول الصععحيفة إ
وسععقون فععي حععالت المجموعععات السععلمية يتعععاوأنون وأين
ون العضعو فعي وصلون من بعضهم بعضعا، لكع الضروأرة، ثم يتن
«هيئععة الثععورة السععورية»، لععؤي السععقا، أكععد وأجععوب أن
ولحين تحععت رايعة الجيعش «ينضوي جميع المعارضعين المسع
الحععر ل أن ينشععئوا ميليشععياتهم الخاصععة، فهععذا يقلععل مععن
مصداقية المعارضة، وأيزيد احتمالت الشرخأ في سععوريا مععا

بعد الرئيس السوري بشار السد».
================



إخخخوُان سخخوُريا يكشخخفوُن عخخن كتخخائب مسخخلحة[ 
وشريط يظهِر المختطفين اليرانيين

كشخخف "ملهِخخم الخخدروبأي" النخخاطق بألسخخان حركخخة
الخوُان المسلمين في سوُريا وممثل الحركة في
المجلخخس الخخوُطني السخخوُريِ ، صخخباح اليخخوُم "ان
حركة الخوُان اقامت قبل نحوُ ثلثة اشهِر كتخخائب
مسلحة تعمخخل داخخخل سخخوُريا مهِمتهِخخا الخخدفاع عخخن

المدنيين" .
وأفي حديث له مع صحيفة الشععرق الوأسععط قععال "ان هععذه
الكتععائب منتشععرة فععي جميععع انحععاء سععوريا ، وأانهععا تنتمععي
اا كععامل بيععن للجيععش السععوري الحععر ، وأان هنععاك تنسععيق

الطرفين".
بيفصععح فيهععا الخععوان وأتعععد هععذه المععرة هععي الوألععى الععتي 

اا عسكريا لهم في سوريا. المسلمين عن تفعيل جناح
من جهة أخرى عرضت قناة العربية الحععد شععريطا مصععورا
يظهر اليرانيين المختطفين في سوريا فععي قبضععة الجيععش
السوري الحر الذي اكد ان الرهائن "شبيحة" وأبينهم ضععباط

في الحرس الثوري اليراني.
وأيظهر المختطفون في الشععريط محععاطين بمسععلحين مععن
الجيش السوري الحر وأخلفهم علم الستقلل الذي يعتمععده

معارضو النظام السوري.
قال احد ضباط الجيش الحر في الشععريط ان "كتيبععة" مععن

 مععن شععبيحة48القععوات المنشععقة "قععامت بععالقبض علععى 
ايران" كانوا في مهمة "استطلع ميدانية" في دمشق.

وأاضافا "اثناء التحقيععق معهععم تععبين وأجععود ضععباط ايرانييععن
عاملين في الحرس الثوري اليراني".

وأطلب الضابط من أحععد المحتجزيععن اظهععار وأثععائق بحععوزأته
تظهر ما قال انها بطاقات تدل الى انتمائه للحرس الثوري.
وأاكدت طهران السععبت أن اليرانييععن "زأوأار" خطفععوا بينمععا

كانوا في طريقهم الى مطار دمشق.
وأافادت القنععاة العامععة للتلفزيععون الرسععمي اليرانععي اليععوم
الحععد ان ايععران طلبععت مععن تركيععا وأقطععر اللععتين تععدعمان

المعارضة المسلحة السورية، التدخل للفراج عن الزوأار.



وأاكععدت وأكالععة النبععاء السععورية (سععانا) اختطععافا الععزوأار
موضععحة ان "مجموعععة ارهابيععة مسععلحة اسععتولت السععبت
علععى بععاص ينقععل زأوأارا ايرانييععن فععي محافظععة دمشععق"،
وأاكععدت ان السععلطات المختصععة تتحععرك للسععيطرة علععى

الوضع.
وأيععاتي مئععات آلفا اليرانييععن سععوريا سععنويا لزيععارة ضععريح
السيدة زأينب ابنة المام علي بن اب طالب الذي يعععد مععن

اهم مزارات الشيعة في دمشق.
وأايران هي من اهععم حلفععاء نظععام الرئيععس السععوري بشععار

 انتفاضععة2011السد الععذي تشععهد بلده منععذ اذار/ا مععارس 
شعععبية اتخععذت طابعععا عسععكريا بمععروأر الععوقت. وأتصععف
السععلطات السععورية الععتي ل تعععترفا باتسععاع النتفاضععة

المعارضين بانهم "عصابات ارهابية مسلحة".
فععي كععانون الوأل/ا ديسععمبر وأكععانون الثععاني/ا ينععاير خطععف
عشرات الزوأار وأالمهندسين اليرانيين وأافرج عن معظمهم

 ] .2012  أغسطس 5بعد اشهر........
=================

ةاسا : بأع
جماعة الخخخوُان المسخخلمين تشخخكل ميليشخخياتهِا[ 

الخاصة في سوُريا
شكلت جماعة الخوان المسلمين ميليشععيا خاصععة بهععا فععي

المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار السد.
ال عن مهربي سلحا وأقادة وأأفادت صحيفة الديلي تلغرافا نق
عسععكريين فععي المعارضععة المسععلحة، أن للميليشععيا الععتي
تطلععق علععى نفسععها اسععم: "مسععلحو الخععوان المسععلمين"
اا في العاصععمة دمشععق وأمنععاطق سععاخنة أخععرى مثععل وأجود
حمعص وأإدلععب. وأأكعد مسعؤوأل فععي الميليشعيا قعدم نفسعه
بإسم ابو حمععزة أنععه أطلععق مبععادرة تشععكيل الميليشععيا مععع

عضو في المجلس الوطني السوري.
وأقال ابو حمععزة لصععحيفة الععديلي تلغععرافا "رأينععا أن هنععاك
مدنيين يحملون السلحا في الداخل فقررنععا التعععاوأن معهععم

وأوأضعهم تحت مظلتنا".



اا فععي وأقال حسام ابو هابيل الذي كان وأالععده الراحععل عضععو
جماعة الخوان المسلمين إبان الخمسينات، إنه يجمععع مععن

 الععف دوألر فععي الشععهر لمععداد الميليشععيات50 الععى 40
السلمية في محافظة حمص بالسلحا وأمعونات أخرى.

أضافا أبو هابيل أن الميليشيات التي يمولهععا ل تنتمععي الععى
الجيش السوري الحر، وأأن "مهمتنععا هععي بنععاء دوألععة مدنيععة
وألكععن علععى أسععاس إسععلمي، وأنحععاوأل التوعيععة بالسععلم

وأالجهاد".
وأيلحععظ مراقبععون أن الفععرع السععوري لجماعععة الخععوان
المسععلمين انتعععش بنجععاحا الجماعععة فععي مصععر، حيععث فععازأ

الخوان في النتخابات البرلمانية وأالرئاسية.
وأكان المعارضون العلمععانيون وأالسععلميون مسععتعدين فععي
اليام الوألى من النتفاضة ضععد نظععام السععد للقتععال تحععت
راية الجيش السوري الحععر وأالعععترافا بععالمجلس الععوطني

السوري قيادة سياسية لهم.
وألكن الجيش السوري الحر الذي تتألف غالبية مقععاتليه مععن
عسكريين منشقين، اختلف مع المجلس الععوطني السععوري
الذي تقوده معارضة الخارج. وأللجيععش السععوري الحععر الن
جنععاحه السياسععي باسععم "مجموعععة الععدعم السععورية".
وأانعكس هذا النقسام على الطععرافا الدوأليععة الععتي تععدعم
النتفاضة بدعم العربيععة السعععودية للجيععش السععوري الحععر
وأاقتراب قطر من المجلس الوطني السوري وأالميليشععيات

السلمية، بحسب صحيفة الديلي تلغرافا.
وأتتععأثر بهععذه النقسععامات العمليععات القتاليععة علععى الرض،
حيث تتعاوأن الفصائل المختلفة عند الضععروأرة، وألكنهععا عععدا

 وأنقلععت صععحيفة ذلععك ل تمععت بصععلة الععى بعضععها البعععض.
الديلي تلغرافا عن ابو بكري الذي يقود كتيبة إسلمية على
الخطوط المامية لجبهة حلععب، تسععمي نفسععها "كتيبععة ابععو
بحسب على الجيععش السععوري عمارة" أنه يشعر بالهانة إذا 

الحر.
وأتحععدث ناشععط عععن عملععه مععع سياسععيين سععنة فععي لبنععان

لشراء أسلحة للجيش السوري الحر بتمويل سعودي.



وأقععال عضععو مركععز قيععادة الجيععش السععوري الحععر داخععل
الراضععي التركيععة لصععحيفة الععديلي تلغععرافا، إن الجيععش
السععوري الحععر تلقععى هععذا السععبوع شععحنات كععبيرة مععن
الذخيرة وأالمدافع الرشاشة وأالقععذائف المضععادة للععدبابات.
وأكانت العربية السعععودية وأقطععر تمععولن الجيععش السععوري

اا كععل3الحر بنحو   مليين دوألر، يتلقاهععا مركععز القيععادة نقععد
ويععر شهر، وألكن عضو مركععز القيععادة أكععد أن هععذا الوضععع تغ
الن. وأقععال لصععحيفة الععديلي تلغععرافا: "نحععن ل نعمععل مععع
اء عديععدة بععدعم مجموعععات القطريين لنهععم ارتكبععوا اخطععا

أخرى".
وألكن انقسام المعارضة المسلحة ينذر بتحول سوريا ما بعد
السد الى ساحة صراع بين فصائلها المختلفععة. وأقععال لععؤي
سقا، المدير التنفيذي لمجموعععة الععدعم السععورية "إن هععذا
يضافا الى التشظي وأيضعف مصععداقية المعارضععة". وأدعععا
الجهات التي تدعم النتفاضععة السععورية الععى تقععديم دعمهععا
"عن طريق القنععاة الصععولية للمجلععس العسععكري للجيععش

ال من انشاء ميليشياتها". السوري الحر بد
وأقال عمععروأ العععزم، وأهععو أكععاديمي أميركععي سععوري انضععم
لفترة قصععيرة الععى المجلععس الععوطني السععوري إن سععوريا
مهددة بخطر التفكك على غرار ما حدث بعد سقوط صدام
حسين في العراق. وأإن قرار الغرب تحديد دوأره في النزاع
السوري وأالمتناع عن تقديم أسلحة قاتلة ترك فجوة ملهععا

السلميون، بحسب تعبيره.
وأحذر عععزم مععن أن الغععرب بالنسععياق وأراء مخععاوأفه يعمععل
على تحقيقها في الواقع وأإن امتناعه عن التدخل هععو الععذي
يدفع فصائل معارضة الى البحث عمن لديهم موارد. وأنقلت
صحيفة الديلي تلغرافا عن عزم "ل أحد يريد الععذهاب الععى
جق لععديك إل آخععر خمععس طلقععات القاعدة، وألكععن إذا لععم يبعع
وأيطلب منك أحععدهم أن تقععول "اللععه أكععبر" خمععس مععرات

 ] 2012 ديسمبر 14 – فانك تفعلها".
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ديلي تلغراف: ميليشخخيا مسخخلحة تابأعخخة للخخخوُان[ 
المسلمين تشن هجمات داخل سوُرية



كشفت صحيفة ديلي تلغرافا البريطانية أن جماعة الخوان
المسلمين شكلت مليشيا مسلحة في سورية أطلقت عليها
اسععم “رجععال الخععوان المسععلمين المسععلحين” ينتشععر

عناصرها في العاصمة دمشق وأمدينتي حمص وأادلب.
وأقال أحد منظمي المليشيا اطلق على نفسه اسععما حركيععا
أبو حمزة إنه أسس الجماعة بالتعاوأن مع عضو فيما يععدعى
“المجلعععس العععوطني السعععوري” مضعععيفا أنهمعععا رأيعععا أن
المجموعات في الداخل تمتلك أسلحة بالفعل “لذلك قررنا

التعاوأن معها وأضمها تحت مظلتنا“.
فيما قال حسام أبو حبل من جماعة الخوان المسلمين أنععه
جمع نحو خمسين ألف دوألر في الشهر لتزوأيد المليشععيات

السلمية في حمص بالسلحة وأمساعدات أخرى.
وألفتععت الصععحيفة إلععى أن مععا تطلععق علععى نفسععها اسععم
المعارضة السععورية منقسععمة بيععن المجموعععات السععلمية
المتشددة وأمجموعات منافسة أخرى وأهو ما خلق انقسعاما
أيضا بين داعميهم الرئيسيين قطر وأالسعودية فععالوألى لهععا
صلت وأثيقة بمععا يععدعى “المجلععس الععوطني” وأالمليشععيات

السلمية فيما السعودية تدعم ما يسمى “الجيش الحر“.
وأرأت الصحيفة أن هذه النقسععامات أثععرت علععى الهجمععات
الرهابية التي تشنها المجموعععات المسععلحة فتععارة تتعععاوأن
هععذه المجموعععات مععع بعضععها وأتععارة أخععرى تتنكععر لبعضععها

البعض.
إلى ذلك نقلت الصحيفة عن شخص وأصفته بالناشععط قععوله
انه كان يعمل مععع سياسععيين لبنععانيين لشععراء السعلحة لمععا
يععدعى “الجيععش الحععر” وأبععأموال سعععودية فيمععا قععال أحععد
أعضاء هذه المجموعة في تركيععا أنهععم تلقععوا هععذا السععبوع
كمية كبيرة مععن الععذخيرة وأالسععلحة الرشاشععة وأالصععواريخ

المضادة للدبابات.
وأكشععف أنععه وأفععي مرحلععة مععن المراحععل كععانت السعععودية
وأقطر تمولن معا يعدعى “الجيعش الحعر” بشعكل كعبير معع

6 – تلقيه ما يصل إلععى ثلثععة ملييععن دوألر نقععدا كععل شععهر
 ] 2012أغسطس 

=================



"تليجراف": إخوُان سوُريا يشخاركوُن فخخي قتخخال[ 
السد

    2012 اغسطس 4السبت 
ارا فععي عععددها نشرت صحيفة "تليجععرافا" البريطانيععة تقريعع
جل عنععوان "الخععوان جمعع جح الصادر اليوم حول الملف السوري 

المسلمون يؤسسون كتائب داخل سوريا".
وأقععالت الصععحيفة: "جماعععة الخععوان أنشععأت هععذا الجنععاحا
العسكري الذي يتمتع بوجود قععوي علععى السععاحة السععورية
اصا في العاصععمة دمشععق وأفععي المنععاطق بشكل عام، خصو

الساخنة كحمص وأإدلب".
جلععق عليهععا اسععم "الرجععال بيط وأأضععافت: "الميليشععيا الععتي 
ددث أحد قادتهععا وأيععدعى دلحون للخوان المسلمين"، تح المس
دكلت بالتعاوأن مع أعضاء بععالمجلس "أبو حمزة" عن أنها تش

الوطني السوري المعارض.
وأنقلععت الصععحيفة عععن "أبععوحمزة" قععوله: "لحظنععا انتشععار
العديععد مععن المسععلحين فععي المنععاطق السععورية، فقررنععا

جمعهم تحت مظلة وأاحدة".
اوا فععي وأيقول حسام أبو هابل الذي كان وأالده الراحععل عضعع

40"الخوان المسلمين" في الخمسينيات: إنععه يجمععع بيععن 
ييا لتمويععل المسععلحين السععلميين50إلى   ألععف دوألر شععهر

ددهم بالسلحا وأالمساعدات. في حمص وأم
وأأضافا أبو هابل: "هؤلء لم ينضووأا في "الجيععش السععوري
الحر"، وأهدفنا أن نبني دوألة مدنيععة لكععن بقواعععد إسععلمية،

وأنحن نحاوأل رفع الوعي لناحية السلم وأالجهاد".
وأتحععدثت الصععحيفة عععن وأجععود انقسععام مععا بيععن "المجلععس
الوطني السوري" وأ"الجيش السععوري الحععر"، وألفتععت إلععى
دول أن السعودية تدعم "الجيش الحر"، في حين أن قطر تم

وأتدعم "المجلس الوطني" وأالمسلحين السلميين.
من ناحيته، اعتبر "أبو بكري"، وأهو عضو في جماعة مقاتلععة
إسلمية في حلب تطلق على نفسها اسم "كتيبة أبو إمارة"
أنها ستكون "إهانة" له بععأن يصععفه أحععد بععأنه مععن "الجيععش

الحر".



ددث عن كيفية قيامه بالتنسععيق مععع وأتحدث أحد النشطاء تح
دنة في لبنان بشراء السلحا لع"الجيععش دس بعض السياسيين ال

الحر" بأموال سعودية.
وأنقلت الصحيفة البريطانية عن قيادي فععي "الجيععش الحععر"
موجود في غرفة العمليات المركزية في تركيا، قوله: "لقععد
تلقينععا هععذا السععبوع كميععة كععبيرة مععن الععذخائر وأالسععلحة

الرشاشة وأالصواريخ المضادة للدروأع".
جلععت كععانت كععل مععن السعععودية وأقطععر رة خ وأأضععافا: "لفععتر
ديععرت اليععوم، فععاليوم تدعمان "الجيش الحر"، لكن المور تغ
نحن ل نتعاوأن مع القطريين بسععبب أخطععاء عععدة ارتكبوهععا

في دعمهم لمجموعات أخرى".
وأتقول الصععحيفة: إن المقععاتلين فععي "الجيععش الحععر" وأفععي
دسععقون فععي حععالت المجموعععات السععلمية يتعععاوأنون وأين

 ] الضروأرة، ثم بعد فترة يتغير ذلك إلى أوأضاع أخرى
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"التلغراف": السعوُدية تموُل الجيش الحر وقطر[ 
المجموُعخخخات السخخخلمية المسخخخلحة والخخخخوُان

المسلموُن يؤسسوُن ذراعا مسلحا داخل سوُريا
نقلععت صععحيفة "التلغععرافا" البريطانيععة عععن أحععد القععادة
الميععدانيين أن جماعععة الخععوان المسععلمين فععي سععوريا
أسست مجموعة مسلحة تابعة لهععا داخععل البلد فععي وأقععت
اشتدت فيه المعارك في جبهات القتال بيععن الثععوار وأقععوات
السععد. وأأضععافا المصععدر أن الععذراع المسععلح للجماعععة لعه
حضور في دمشق، فضل عن المناطق الساخنة مثل حمص

وأإدلب.
وأأخععبر أحععد مؤسسععيه، وأعععرفا نفسععه باسععم أبععو حمععزة،
مراسل صحيفة "التلغرافا"، أنه بدأ العمل في إنشععاء هععذه
المجموعات المسلحة بالتنسيق مععع أحععد أعضععاء المجلععس
الوطني السوري، وأتابع قائل: "لقد رأينا مععدنيين بأسععلحتهم
في الداخل، لذلك قررنا أن نتعاوأن معهععم، جمعنععاهم تحععت

مظلة وأاحدة".
وأقال حسام أبو حبل، وأالذي كان وأالده الراحل عضوا بععارزأا
فععي جماعععة الخععوان المسععلمين فععي سععوريا مسععلم فععي



50 إلى 40خمسينيات من القرن الماضي، إنهم يخصصون 
ألف دوألر شهريا لتزوأيد المجموعععات السععلمية المسععلحة
التابعععة لهععم فععي محافظععة حمععص بالسععلحة وأغيرهععا مععن

المساعدات.
وأالكتععائب المقاتلععة الععتي يمولونهععا ليسععت تابعععة للجيععش
السوري الحر، كما اعترفا بذلك حسام أبععو حبععل. "مهمتنععا
هي بناء دوألة مدنية على قاعدة إسلمية"، وأأضععافا: "نحععن

نحاوأل رفع مستوى الوعي بالسلم وأالجهاد".
فععي اليعام الوألععى مععن الثععورة ضععد الرئيععس بشعار السعد،
استعد الثوار العلمانيون وأالسلميون للقتال معا تحت رايععة
الجيععش السععوري الحععر وأبالتنسععيق مععع المجلععس الععوطني
السوري. لكن الجيش السوري الحععر، الععذي يسععيطر عليععه
ضععباط منشععقون عععن جيععش النظععام، اختلععف مععع قععادة
المجلس الوطني المعارض في المنفععى، وأأصععبح لععديه الن

جبهة سياسية خاصة به "فريق الدعم السوري".
وأقد أثر هذا النقسعام فعي موقعف العدوأل العربيعة المؤيعدة
للثورة، ففي حين تدعم السعودية الجيععش السععوري الحععر،
فععإن قطععر تبععدوأ قريبععة مععن المجلععس الععوطني السععوري

وأالمجموعات السلمية المسلحة.
كما أن هذه النقسامات تععؤثر فععي العمليععات علععى الرض،
حسب الصحيفة نفسها: الكتائب المقاتلة المتنافسة تتعاوأن
عنععد الضععروأرة لكععن علععى خلفا ذلععك تتنصععل مععن بعضععها

البعض.
وأوأصف أحد الناشطين لمراسل صحيفة "التلغرافا"، كيععف 

أنععه كععان يعمععل مععع السياسععيين السععنة فععي لبنععان لشععراء
السلحا لحساب الجيش السوري الحر بالمال السعودي.

وأكشف أحد أركان قيععادة الجيععش السععوري لصععحيفة ديلععي
تلغرافا أنهم تلقوا هذا السبوع شحنات كبيرة من السعلحة

 ] وأالذخيرة وأالصواريخ المضادة للدبابات.
=================

جماعخخة الخخخوُان المسخخلمين فخخي سخخوُرية تعلخخن[ 
تشكيل كتائب مسلحة في الداخل



كشععف ملهععم الععدروأبي، النععاطق الرسععمي باسععم جماعععة
الخوان المسلمين فععي سععورية وأعضععو المجلععس الععوطني

 أشععهر لكتععائب3السوري عن "تشكيل الخوان وأمنععذ نحععو 
مسلحة في الععداخل السععوري مهمتهععا الععدفاع عععن النفععس
وأتأمين الحماية للمظلععومين"، مشععددا علععى أن "هععذا حععق

ورفا الجميع". مشروأع وأوأاجب شرعي يش
وأأوأضح الدروأبي في حديث لصحيفة "الشرق الوأسط" نشر

 اغسععطس/اآب أن "هععذه الكتععائب5علععى صععفحاتها يععوم 
منتشرة في معظم المناطق وأالمحافظات السورية وأخاصة
الملتهبة منها"، مؤكدا على أن "هذه الكتائب تابعععة للجيععش

الحر وأتتعاوأن وأتنسق معه".
وأأضافا الدروأبي "كما الكل يعلععم فعإن الجيععش الحععر ليععس
جيشا نظاميا له قادة ميدانيون بععل هععو تجمععع وأتعععاوأن بيععن

كتائب متعددة منتشرة بشكل غير مركزي".
وزأع وأبينما رفض الدروأبي الحديث عن مصدر السلحا الذي يو
ودهم بععه لخصوصععيات على عناصر هذه الكتائب أوأ طريقة م
ودد فععي سععياق رده علععى سععؤال علععى أن عسععكرية، شعع
"الشعععب السععوري قععادر وأحععده علععى الععدفاع عععن نفسععه
وأإسقاط النظام وأبالتععالي هععو ليععس بحاجععة لعناصععر غريبععة

تقاتل إلى جانبه".
وأاردفا قائل: "أما موضوع ضبط كل الكتائب المسلحة بعععد
رد يععواجه الجميععع وأل بععد أن سقوط النظام، فهو ل شععك تحعع
تكون هناك استراتيجية لهذا المر وألكععن الشعععب السععوري
هو شعب مسالم وأحضاري وأسيسععلم سععلحه عنععدما يععزوأل
السبب الذي جعله يحمل هذا السععلحا جازأمعا بعأن الشععرفاء

سيقومون وأعندما يحين الوقت بتسليم أسلحتهم".
من جانبه اكد رئيس تيار "بناء الدوألععة السععورية" المعععارض
لؤي حسين ان الحسم العسععكري اوأ الميععداني ل قيمععة لععه
على مستوى الصراع السياسي فععي البلد، مشععيرا الععى ان
الطرافا كلها تكذب عندما تتحدث عن حسم ميداني. وأاكد
ان الزأمة بععاتت تشععكل مأزأقععا. وأاشععار الععى ان المسععلحين
اضحوا منتشرين في كل سورية. وأاعتبر ان جميععع اطععرافا



النزاع فععي الععداخل وأالخععارج اضععافة الععى الععدوأل القليميععة
. ] ساهموا في وأصول المور الى هذا الحد

=================
الخوُان المسلموُن لخ «الشرق الوسط»: أنشأنا[ 

كتخخخائب مسخخخلحة للخخخدفاع عخخخن النفخخخس وعخخخن
المظلوُمين

وصععت بععه وأفي اوأل حديث رسمي للجماعه عن الموضوع، خ
«الشععرق الوأسععط»، اوأضععح الععدروأبي ان «هععذه الكتععائب
منتشره في معظم المناطق وأالمحافظات السوريه وأخاصه
الملتهبععه منهععا»، مشععددا علععي ان «هععذه الكتععائب تععابعه
للجيش الحر وأتتعاوأن وأتنسق معه»، وأاضععافا: «كمععا الكععل
يعلم فان الجيش الحر ليس جيشا نظاميا له قاده ميدانيون
بل هو تجمع وأتعاوأن بين كتائب متعدده منتشره بشكل غيعر

مركزي».
وزأع وأبينما رفض الدروأبي الحديث عن مصدر السلحا الذي يو
ودهم بععه لخصوصععيات علي عناصر هذه الكتائب اوأ طريقه م
ودد وأردا علي سؤال علي ان «الشعب السوري عسكريه، ش
قادر وأحده علي الدفاع عن نفسه وأاسقاط النظام وأبالتالي
هو ليس بحاجه لعناصععر غريبععه تقاتععل الععي جععانبه»، وأقععال:
«امععا موضععوع ضععبط كععل الكتععائب المسععلحه بعععد سععقوط
رد يواجه الجميع وأل بد ان تكون هناك النظام، فهو ل شك تح
استراتيجيه لهذا المععر وألكععن الشعععب السععوري هععو شعععب
مسععالم وأحضععاري وأسيسععلم سععلحه عنععدما يععزوأل السععبب
الععذي جعلععه يحمععل هععذا السععلحا» جازأمععا بععان «الشععرفاء

سيقومون وأعندما يحين الوقت بتسليم اسلحتهم».
وأكانت صحيفه «تلغرافا» البريطانيه في عددها الصادر يوم
امععس نشععرت مقععال حمععل عنععوان «الخععوان المسععلمون
وسسون ميليشيا داخل سععوريا». وأاشععارت الصععحيفه الععي يؤ
ان «جماعه الخععوان انشععات هععذا الجنععاحا العسعكري العذي
وتععع بوجععود قععوي علععي السععاحه السععوريه بشععكل عععام، يتم
خصوصععا فععي العاصععمه دمشععق وأفععي المنععاطق السععاخنه

كحمص وأادلب».



بيطلعق عليهعا اسععم وأذكععرت الصععحيفه ان «الميليشعيا الععتي 
ودث احد قادتها ولحون للخوان المسلمين)، تح (الرجال المس
وأيدعي (ابو حمزه) عن انها (تشععكلت بالتعععاوأن مععع اعضععاء
بالمجلس الوطني السوري) المعععارض». وأنقلععت الصععحيفه
ولحين عن ابو حمزه قوله: «لحظنا انتشار الكثير مععن المسعع
في المناطق السوريه، فقررنا جمعهم تحت مظله وأاحده».
وأيقول، حسام ابو هابل، الذي كان وأالده الراحل عضوا فععي

40«الخوان المسلمين» في الخمسينات، انععه يجمععع بيععن 
ولحين السععلميين50الي   الععف دوألر شععهريا لتمويععل المسعع

ودهم بالسلحا وأالمساعدات. وأيشير ابععو هابععل في حمص وأم
الي ان هؤلء لم ينضووأا في «الجيش السوري الحر»، وأهو
الفصيل العسكري الساسي للمعارضه السععوريه. وأاضععافا:
«هدفنا ان نبني دوأله مععدنيه لكععن بقواعععد اسععلميه، وأنحععن

نحاوأل رفع الوعي لناحيه السلم وأالجهاد».
وأتحدثت الصععحيفه عععن وأجععود انقسععام مععا بيععن «المجلععس
الوطني السوري» وأ«الجيش السوري الحر»، مشععيره الععي
ون قطععر ان السعععوديه تععدعم «الجيععش الحععر»، فععي حيععن ا
ولحين السلميين. تمول وأتدعم «المجلس الوطني» وأالمس

«ابو بكري»، وأهو عضععو فععي جمععاعه مقععاتله اسععلميه فععي
حلب تطلق علي نفسها اسم «كتيبه ابو اماره»، اعتبر انهععا
سععتكون «اهععانه» لععه بععان يصععفه احععد بععانه مععن «الجيععش

الحر».
ودث عن كيفيععه قيععامه بالتنسععيق مععع بعععض احد النشطاء تح
السياسععيين السععنه فععي لبنععان بشععراء السععلحا لععع«الجيععش
الحر» بعاموال سعععوديه. وأتنقعل الصععحيفه عععن قيععادي فععي
«الجيش الحر» موجود في غرفه العمليععات المركزيععه فععي
تركيععا، قععوله: «لقععد تلقينععا هععذا السععبوع كميععه كععبيره مععن
الذخائر وأالسلحه الرشاشه وأالصواريخ المضععاده للععدروأع».
لفععتره خلععت كععانت كععل مععن السعععوديه وأقطععر تععدعمان
ويرت اليوم، بحسب القيععادي «الجيش الحر»، لكن المور تغ
عينه، الذي يضععيف: «اليععوم نحععن ل نتعععاوأن مععع القطرييععن
بسبب اخطاء عده ارتكبوها في دعمهم لمجموعات اخري»

 [.



=================
الخخخخوُان المسخخخلموُن ينقسخخخموُن ويأسسخخخوُن[ 

ميليشيا مسلحة خاصة في سوُريا
كشععفت صععحيفة الععديلي تليجععرافا عععن تأسععيس الخععوان
المسععلمين ميليشععيا مسععلحة خاصعة بهععا داخععل سعوريا مععع

انقسام المتمردين بين إسلميين متطرفين وأخصومهم.
وأتشير الصحيفة أن الميليشيا التي تطلق على نفسها اسععم
'مسلحو الخععوان المسععلمين'، تتمتععع بحضععور فععي دمشععق

وأالبقع الساخنة للمعارضة مثل حمص وأأدلب.
وأتنقل عن أبو حمزة، أحد منظميهععا، قععوله إنععه بععدأ الحركععة
جنبا إلى جنب مع أحد أعضاء المجلععس الععوطني السععوري.
وأيضيف: 'لقد رأينععا مععدنيين يحملععون السععلحا فععي الععداخل،

فقررنا التعاوأن معهم وأوأضعهم تحت مظلة وأاحدة'.
وأيقول حسام أبو حبل، الذي كان وأالده عضوا بالجماعة في

 ألععف دوألر فععي شععهر لتزوأيععد40الخمسععينات، إنععه جمععع 
الميليشيا السلمية في محافظععة حمععص وأغيرهععا بالسععلحا،
وأأوأضح أن الميليشععيا الخوانيععة الععتي يمولهععا ليسععت تابعععة
للجيش السوري الحر، حركة التمرد الرئيسية. وأتععابع قععائل:
'مهمتنععا أن نبنععي دوألععة مدنيععة، ذا أسععس إسععلمية. إذ إننععا

نحاوأل رفع مستوى الوعي بالسلم وأالجهاد'.
وأتلفععت التليجععرافا إلععى أن نجععاحا الخععوان المسععلمين فععي
النتخابععات البرلمانيععة وأالرئاسععية فععي مصععر انعكععس علععى
الجماعععة فععي سععوريا حيععث تععم تنشععيط الجنععاحا السععوري

للخوان.
وأخلل اليام الوألى للنتفاضة ضد الرئيس بشار السد، كان
المتمردوأن العلمانيون وأالسلميون مستعدوأن للقتال تحععت
راية الجيععش السععوري الحععر وأاعععترفوا بععالمجلس الععوطني

السوري بصفته الممثل السياسي.
غير أن الجيش الحر، الذي يقوده الضععباط المنشععقون عععن
الجيش النظامي، اختلف مععع قععادة المجلععس الععوطني فععي
الخارج، ليتخذ 'جماعة دعم سوريا' جبهة سياسية له، وأهععذا
النقسام فتت مؤيدي النتفاضة الدوأليين لتععدعم السعععودية
الجيعععش الحعععر وأتتحعععرك قطعععر نحعععو المجلعععس العععوطني
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=================
صخخحف العخخالم: الخخخوُان المسخخلموُن بأسخخوُريا[ 

وأهمية مدينة حلب
تناوألت الصحيفة البريطانية في إصداراتها، الملف السععوري
بمقال حمل عنوان “الخوان المسلمون يؤسسون ميليشععيا
داخععل سععوريا” حيععث تتمتععع بوجععود قععوي علععى السععاحة
السععورية بشععكل عععام وأخصوصععا فععي بالعاصععمة دمشععق

وأالمناطق الساخنة كحمص وأإدلب.
وأنقلت الصحيفة أن الميلشععيا يطلععق عليهععا اسععم “الرجععال
المسلحون للخوان المسلمون،” حيث أشار أحد المنظمين
بالميليشععيا وأيععدعى ابععو حمععزة أن هععذه الجماعععة تشععكلت

بالتعاوأن مع أعضاء بالمجلس الوطني السوري المعارض.
وأنقلت الصحيفة على لسان أبو حمزة قوله “لحظنا انتشار
العديععد مععن المسععلحين فععي المنععاطق السععورية، وأقررنععا

جمعهم تحت مظلة وأاحدة.”
وأاشنطن بوست

ركععزت الصععحيفة المريكيععة فععي عناوأينهععا الرئيسععية علععى
الملف السوري وأخصوصا على تطععور الوأضععاع فععي مدينععة
حلب، ثاني أكبر المدن السورية وأالتي لم يكن لها دوأر كبير

 شهرا وأأصبحت الن معقل لكبر17منذ بدايات الثورة قبل 
المواجهات بين الثوار وأالجيش النظامي.

وأنقلت الصحيفة على لسععان بروأفيسععور العلععوم السياسععية
في الجامعة المريكية ببيروأت، هلل خشععان “تعتععبر مدينععة
حلععب مهمععة جععدا للثععوار، حيععث أن السععيطرة عليهععا يمهععد
الطريق أمام الزحف إلى العاصععمة دمشععق.” مشععيرا إلععى
“الثوار ينظروأن إلى لمدينة حلب باعتبار أنهععا بنغععازأي ثانيععة

كما كانت أهمية مدينة بنغازأي بالثورة الليبية.”
وأبينعععت الصعععحيفة أن النظعععام وأالجيعععش السعععوري يقاتعععل
بشراسة لمنع مثل هذا النشقاق لحد أكبر المععدن بععالوقوع
تحععت سععيطرة الثععوار، وأخصوصععا أن التركيبععة السععكانية
للمدينععة أصععل غالبيتهععا مععن المسععلمين السععنة الععذين ل



يشعروأن بالولء للنخبة العلوية التي ينتمي إليها بشار وأكبار
رجالت الدوألة وأالجيش.

النديبندنت
تناوألت الصحيفة البريطانية في إصداراتها المعععارك العنيفععة
التي تجري بين الثوار وأقوات الجيش النظامي، وأتصريحات
أحد القائمين بعمليات السعافا وأتقديم المساعدة للجرحى
وأالمصابين الذين سقطوا في صفوفا الثععوار “نحععن بحاجععة
للسلحا وأللععذخيرة مععن الغععرب، حيععث أنععه ل توجععد طريقععة

لوقف عمليات القتل إل بالقتال وأالمواجهة.”
وأبينت الصحيفة أن هذه التصريحات تأتي في الععوقت الععذي
تتعرض فيه المستشععفيات وأالعيععادات الطبيععة الععتي تتواجععد
في منععاطق المواجهععات إلععى قصععف وأتععدمير كلععي مخافععة
تقديم مساعدات طبية أوأ إسعافات للثوار وأعناصر الجيععش

. ] الحر
=================

انقسخخام المعارضخخة المسخخلحة ينخخذر بأتحخخوُل البلد[
الى ساحة صراع

جماعخخة الخخخوُان المسخخلمين تشخخكل ميليشخخياتهِا
الخاصة في سوُريا

عبدالله مجيد
تتشكل في سوريا ميليشععيات إسععلمية مسععلحة ضععد نظععام
الرئيس بشار السد، ل تنتمي الى الجيععش السععوري الحععر،
بل تعمل تحت أمرة قيادات أخرى وأتهدفا الى اقامععة دوألععة
سورية مدنية، وألكن على أساس إسععلمي. وأقععال أكععاديمي
أميركععي سععوري، انضععم لفععترة الععى المجلععس الععوطني
السوري إن سععوريا مهععددة بخطععر التفكععك علععى غععرار مععا

حدث بعد سقوط صدام حسين في العراق.
لندن: شكلت جماعة الخوان المسلمين ميليشيا خاصة بهععا

في المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار السد.
ال عن مهربي سلحا وأقادة وأأفادت صحيفة الديلي تلغرافا نق
عسععكريين فععي المعارضععة المسععلحة، أن للميليشععيا الععتي
تطلععق علععى نفسععها اسععم: "مسععلحو الخععوان المسععلمين"
اا في العاصععمة دمشععق وأمنععاطق سععاخنة أخععرى مثععل وأجود



حمعص وأإدلععب. وأأكعد مسعؤوأل فععي الميليشعيا قعدم نفسعه
بإسم ابو حمععزة أنععه أطلععق مبععادرة تشععكيل الميليشععيا مععع

عضو في المجلس الوطني السوري.
وأقال ابو حمععزة لصععحيفة الععديلي تلغععرافا "رأينععا أن هنععاك
مدنيين يحملون السلحا في الداخل فقررنععا التعععاوأن معهععم

وأوأضعهم تحت مظلتنا".
اا فععي وأقال حسام ابو هابيل الذي كان وأالععده الراحععل عضععو
جماعة الخوان المسلمين إبان الخمسينات، إنه يجمععع مععن

 الععف دوألر فععي الشععهر لمععداد الميليشععيات50 الععى 40
السلمية في محافظة حمص بالسلحا وأمعونات أخرى.

وأأضافا أبو هابيل أن الميليشيات التي يمولها ل تنتمي الععى
الجيش السوري الحر، وأأن "مهمتنععا هععي بنععاء دوألععة مدنيععة
وألكععن علععى أسععاس إسععلمي، وأنحععاوأل التوعيععة بالسععلم

وأالجهاد".
وأيلحععظ مراقبععون أن الفععرع السععوري لجماعععة الخععوان
المسععلمين انتعععش بنجععاحا الجماعععة فععي مصععر، حيععث فععازأ

الخوان في النتخابات البرلمانية وأالرئاسية.
وأكان المعارضون العلمععانيون وأالسععلميون مسععتعدين فععي
اليام الوألى من النتفاضة ضععد نظععام السععد للقتععال تحععت
راية الجيش السوري الحععر وأالعععترافا بععالمجلس الععوطني

السوري قيادة سياسية لهم.
وألكن الجيش السوري الحر الذي تتألف غالبية مقععاتليه مععن
عسكريين منشقين، اختلف مع المجلس الععوطني السععوري
الذي تقوده معارضة الخارج. وأللجيععش السععوري الحععر الن
جنععاحه السياسععي باسععم "مجموعععة الععدعم السععورية".
وأانعكس هذا النقسام على الطععرافا الدوأليععة الععتي تععدعم
النتفاضة بدعم العربيععة السعععودية للجيععش السععوري الحععر
وأاقتراب قطر من المجلس الوطني السوري وأالميليشععيات

السلمية، بحسب صحيفة الديلي تلغرافا.
وأتتععأثر بهععذه النقسععامات العمليععات القتاليععة علععى الرض،
حيث تتعاوأن الفصائل المختلفة عند الضععروأرة، وألكنهععا عععدا

 وأنقلععت صععحيفة ذلععك ل تمععت بصععلة الععى بعضععها البعععض.
الديلي تلغرافا عن ابو بكري الذي يقود كتيبة إسلمية على



الخطوط المامية لجبهة حلععب، تسععمي نفسععها "كتيبععة ابععو
بحسب على الجيععش السععوري عمارة" أنه يشعر بالهانة إذا 

الحر.
وأتحععدث ناشععط عععن عملععه مععع سياسععيين سععنة فععي لبنععان

لشراء أسلحة للجيش السوري الحر بتمويل سعودي.
وأقععال عضععو مركععز قيععادة الجيععش السععوري الحععر داخععل
الراضععي التركيععة لصععحيفة الععديلي تلغععرافا، إن الجيععش
السععوري الحععر تلقععى هععذا السععبوع شععحنات كععبيرة مععن
الذخيرة وأالمدافع الرشاشة وأالقععذائف المضععادة للععدبابات.
وأكانت العربية السعععودية وأقطععر تمععولن الجيععش السععوري

اا كععل3الحر بنحو   مليين دوألر، يتلقاهععا مركععز القيععادة نقععد
ويععر شهر، وألكن عضو مركععز القيععادة أكععد أن هععذا الوضععع تغ
الن. وأقععال لصععحيفة الععديلي تلغععرافا: "نحععن ل نعمععل مععع
اء عديععدة بععدعم مجموعععات القطريين لنهععم ارتكبععوا اخطععا

أخرى".
وألكن انقسام المعارضة المسلحة ينذر بتحول سوريا ما بعد
السد الى ساحة صراع بين فصائلها المختلفععة. وأقععال لععؤي
سقا، المدير التنفيذي لمجموعععة الععدعم السععورية "إن هععذا
يضافا الى التشظي وأيضعف مصععداقية المعارضععة". وأدعععا
الجهات التي تدعم النتفاضععة السععورية الععى تقععديم دعمهععا
"عن طريق القنععاة الصععولية للمجلععس العسععكري للجيععش

ال من انشاء ميليشياتها". السوري الحر بد
وأقال عمععروأ العععزم، وأهععو أكععاديمي أميركععي سععوري انضععم
لفترة قصععيرة الععى المجلععس الععوطني السععوري إن سععوريا
مهددة بخطر التفكك على غرار ما حدث بعد سقوط صدام
حسين في العراق. وأإن قرار الغرب تحديد دوأره في النزاع
السوري وأالمتناع عن تقديم أسلحة قاتلة ترك فجوة ملهععا

السلميون، بحسب تعبيره.
وأحذر عععزم مععن أن الغععرب بالنسععياق وأراء مخععاوأفه يعمععل
على تحقيقها في الواقع وأإن امتناعه عن التدخل هععو الععذي
يدفع فصائل معارضة الى البحث عمن لديهم موارد. وأنقلت
صحيفة الديلي تلغرافا عن عزم "ل أحد يريد الععذهاب الععى
جق لععديك إل آخععر خمععس طلقععات القاعدة، وألكععن إذا لععم يبعع



وأيطلب منك أحععدهم أن تقععول "اللععه أكععبر" خمععس مععرات
فانك تفعلها"...... – مركز الشرق العربي ] .

ةا : حركات مسلحة داخل مصر تابأعة للخوُان ثامن
المسلمين تم العلن عنهِا وهى : 

حركة حسم )1

لوُاء الثوُرة.. أحد أذرع الخوُان في مصر)2

((ج))  سيطرة الخوُان المسلمين على مراكز
ةا ليكوُنوُا شوُكة حساسة بأالعالم السلمي تمهِيد
في ظهِر إيران وحزب اللهُ والشيعة وبأتخطيط

صهِيوُني عالمي غاية في الدهاء  :

الخوُان المسلموُن في المغرب..حزب العدالة) 1
والتنمية

الخوُان المسلموُن في إندونيسيا.. "نموُذج) 2
إسلمي" يلقى قبوُل الغرب

 .الخوُان المسلموُن في بأاكستان)3

الخوُان المسلموُن في توُنس.."النهِضة" )4

الخوُان المسلموُن في الردن.)5

 ( زأمن حكم الخوان في حركة حماس في غزة )6
. )  2013- 2012مصر بين عام 

 والسوُدان   الخوُان المسلموُن في إرتريا"  ")7
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كتب في ذلك نركز البوُابأة بأحثا ملخصهُ بأعنوُان :

.. "السلمي للعدالة والتنمية" ذراع الجماعة
 ولد دور مهِم في مقاومة الحتلل  السياسي
الثيوُبأي .

بدأت نواته الوألى منذ فترة مقاوأمة المحتل الثيوبي، [ ....
، حيععث كععان أبععاطرة1988أي أن جععذوأره تعععود إلععى عععام 

إثيوبيا يسععتهدفون الشعععب الرتععري وأيغيععروأن عليععه بهععدفا
رذ فععي السلب وأالنهب وأالقتل لخضاعه وأللوصععول إلععى منفعع

.البحر الحمر

، نقلععة1988وأيعتبر مؤتمر "الحزب السلمي" الرتري في 
في مسيرة العمل السلمي وأالععوطني فععي إرتريععا ، وأبدايععة
لتععوجه الحععزب بغيععة حشععد الصععفوفا وأمواجهععة التوجهععات
الطائفية للجبهة الشعبية وأإصرارها على رفض اللغة العربية

.وأالثقافة السلمية

وأالحزب السلمي الرتري (العدالة وأالتنمية) وألععد بمسععمي
م، وأتععم1988حركععة الجهععاد السععلمي الرتععري فععي عععام 

تغععيير السم ضمن التغييرات التي خرج بها المؤتمر الثالث
إلععى (حركععة الخلص السععلمي الرتععري) فععي أغسععطس

م، وأفي المؤتمر التنظيمي العام الرابع في أغسطس1998
م وأبععععد دراسعععة المتغيعععرات السياسعععية2004معععن ععععام 

وأالجتماعية تم تغيير السم الي (الحزب السلمي الرتععري
.)للعدالة وأالتنمية

اا وأزأعمععت الوثيقععة التأسيسععية للحععزب، أنععه "يعتععبر امتععداد
لمجاهدات المسلمين عبر الزمان، وأهععو أصععيل فععي مبععادئه
لنععه يسععتمد أهععدافه وأوأسععائله مععن سععماحة السععلم الععذي
يستند إليه، وأمن خللععه يهععدفا إلععى تحقيععق الحععق وأتحكيععم

http://www.islamist-movements.com/25702
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العدل بين الشعب الريتري وأهو أمععر اللععه لعبععاده (ان اللععه
 .... (".يأمر بالعدل وأالحسان

 يخخوُنيه30ُالحخخزب يخخوُالي إخخخوُان مصخخر ويصخخف  
:بأالنقلب

الحزب يوُالي إخوُان

حاوأل القياديععان فععي حععزب "العدالععة وأالتنميععة" عبععدالكريم
مصطفى نععائب أميععن المانععة السياسععية،  وأيعقععوب محمععد
صالح عضو مجلس الشورى وأممثل الحزب في أمريكععا، أن
يشرحا أهدافا الحزب وأمعتقداته، وأذلك خلل لقععاء إذاعععي،
وألم يقتصر المر على ذلك بععل وأصععل إلععى درجععة، مععدحهما

 حععتى2012إلى تجربة الخوان في حكم مصر خلل يونيععو 
، وأذلك بعد سؤال تم توجيهه لهما مععن مخععاوأفا2013يونيه 

حكم حزب إسلمي فتصل المور في إرتريا إلى ما وأصععلت
.إليه مصر في ظل حكم الخوان

 يععونيه بععع"النقلب30القياديععان، وأصععفا مععا حععدث فععي 
العسكري" على التجربة الديمقراطية الحرة النزيهععة، الععتي
أثمرت صعود السععلميين، وأاعتععبرا أن تجربععة الخععوان فععي
مصر "رائدة في كسب الجمهور لصالح برنععامجه"، وأ"رائععدة

.في إقناع الشعب" ما يشير إلى مدى وألئهم لخوان مصر

وأوأاصل القياديان دفاعهم عععن إخععوان مصععر، فوجهععا اللععوم
على الجمهور، بأنه كان من المفترض أن يقوم بواجبه تجاه
حماية حقه في الوقوفا السلمي ضععد مععا أسععماه "النقلب
العسععكري" الععذي تعرضععت التجربععة الديمقراطيععة، وأتابعععا:
"ليس في تجربة الخوان المسلمين في مصر ما يعيب فععي
ظل حكم ديمقراطي يمارس فيه الشعب إرادته في اختيععار
السلطة وأمراقبتها وأمؤازأرتهععا وأالتعععاوأن معهععا لبنععاء الععوطن

".وأاستقلله وأحمايته



وأقععال القيععاديين إن الحععزب امتععداد طععبيعي أصععيل لجهععود
المسلمين الوأائل الذين قارعوا الستعمار الثيوبي وأأسسوا
حزب الرابطة السلمية، وأطالبوا باسعتقلل إرتريعا، معا أدى

.إلى نشأة كل الفصائل الرترية التي أتت لحقا

وأأوأضح القياديان أن السلميين وأاجهوا الكثير من البتلءات
القاسية، استهدفت وأجودها تارة بالتخويف وأالتخععوين وأتععارة
بالغتيالت وأتارة بالسجن وأالتعذيب كل ذلك كان جزءا مععن
تاريخ الحركة السععلمية الرتريععة حععتى أيععام جبهععة التحريععر
الريتريععة، الععتي قمعععت حركععة "الشععهيد سعععيد حسععين"،
وأتعذيب البعض الخر أمثال الشيخ أبو نوال محمد إسماعيل

.عبده، وأالشيخ حامد تركي

وأأشار القياديان إلععى أن الحركععة السععلمية الرتريععة مععرت
بتطورات مختلفة دفعت بها نحو التمايز، بداية مععن منظمععة
"الععروأاد المسععلمين" الععتي رفعععت شعععار (السععلم للخععبز
وأالسلم) ثم توحد في ظلها السععلميون كلهععم تحععت اسععم
(حركة الجهاد السلمي الرتري) وأفععي مععؤتمرات تنظيميععة
لحقة اختارت اسم (حركة الخلص السععلمي الرتععري) ثععم

.)صارت (الحزب السلمي الرتري للعدالة وأالتنمية

وأفي محاوألة عن دفع التهامات عن الحزب، قال القياديععان،
إن الحععزب السععلمي حععزب مععدني ذوأ مرجعيععة إسععلمية،
يععؤمن بالتععداوأل السععلمي للسععلطة وأيرفععع شعععار (السععلم
وأالتنمية وأالعدالة لكل المواطنين)، كما يسعى الحععزب إلععى
اا للعنف، وأإن الحععزب تحقيق أهدافه بالحجة وأالقناع، وأرفض
يعتمد كل الوسائل المشروأعة لتغيير النظام الرتري الحالي
وأيعمل ضععمن المعارضععة الرتريععة وأمععا تتخععذه مععن وأسععائل

 .لتحقق أهدافها

اللفت للنظر إلى أنه لععم يتععم توثيععق كيفيععة اتصععال إخععوان
إرتريا  بإخوان مصر، اللهم إل تخمينات بأن البعثات العلميععة



للدراسة في الزأهععر هععي مععن سععاعدت بشععكل كععبير علععى
.التعرفا على فكر الخوان وأمنهجهم

وأيمكن القول إن حزب "العدالععة وأالتنميععة الريععتري" ينتهععج
الفكععر الجهععادي، فععي التغييععر، كمععا ينتهععج فكععر الخععوان
المسلمين في السياسية، إل أننا وأجدنا صعوبة في رصد أية
تععداخل بيععن مكتععب إرشععاد الجماعععة فععي مصععر، وأقيععادات

 .الجماعة في إرتريا

نشخخخأة حركخخخة الجهِخخخاد السخخخلمي الرتخخخريِ فخخخي
:السوُدان

نشأة حركة الجهِاد

بتشععير عععدد مععن التقععارير الصععحافية، أن حركععة "الجهععاد
م،1988السععلمي الرتععري" تكععونت فععي السععودان عععام 

بالتزامن مع تأسيس حركة المقاوأمة السلمية الفلسععطينية
"حماس"، وألعل ذلك التاريخ جاء قبل عام وأاحععد فقععط مععن
وأقوع التغيير العسععكري الععذي قععاده إخععوان السععودان عععبر

.م1989ثورة النقاذ في العام 

اللفت للنظر إلى أن زأعيم "الحركة السععلمية السععودانية"
حسن الترابي تعامل مع الملف الرتري بشكل مثير للجدل،
حيععث انحععازأ لععع"الجبهععة الشعععبية لتحريععر إرتريععا" بقيععادة
إسياسي أفورقي، وأمساندته لهم حععتي وأصععلوا إلععى أسععمرا
بعد رحيل نظام "مانقستو هايلي مريععام" فععي صععيف العععام

.م1991

تضععيق الحكومععة السععودانية علععى جهععاديي إرتريععا أصععابتهم
بالنشقاق، فانقسمت الحركة إلي شطرين فععي أعقععاب مععا
عرفا بالحركة التصحيحية، وأتكععون مجلععس انتقععالي أقصععى
القيادي الخواني، عرفة أحمد محمد، وأتم اختيار الشيخ أبععو



سععهيل محمععد أحمععد صععالح أميععرا جديععدا لحركععة الجهععاد
وون وأفصيل جهادي سلفي مععن أبععرزأ السلمي الرتري، كمك
قياداته أبو الععبراء حسععن محمععد سععلمان وأأبععو الحععارث آدم

.إسماعيل وأأبو عمروأ علي محمد سعيد

بعد إقصاء الخوان مععن المشععهد الجهععادي الرتععري، أسععس
تنظيم الخوان جبهة "الخلص السلمي الرتععري"، كواجهععة
عسكرية وأسياسية لهم وأاختاروأا الشيخ خليععل محمععد عععامر
اا لهععا وأمععن أنشععط قيععادته حامععد تركععي وأمحمععد صععالح أمير
إبراهيم وأإبراهيم سعيد مالك وأأبو أسامة صالح علععي صععالح

.وأأبو نوال محمد إسماعيل عبده

كمععا فرضععت تطععورات الوأضععاع تغييععرا علععى المسععميات
القديمععة فتحععولت حركععة "الجهععاد السععلفية" إلععى حركععة
اا أطلععق عليععه اسععم اا سياسععي "الصلحا" وأأسسععت لهععا جناحعع
المؤتمر الشعبي الرتري، وأأسندت قياداته لبو شاكر محمد
طععاهر شععنقب كممثععل للحركععة فععي التحععالف الععوطني
الديمقراطي الرتري، بينمعا اختعارت جبهعة "الخلص" اسعم
"الحععزب السععلمي للعدالععة وأالتنميععة" بععدل مععن المسععمى

.السابق وأأصبحت جزءا من التحالف المعارض

النشععقاق اسععتمر كععذلك، حيععث خرجععت عناصععر معلنععة
انشقاقها عن الجماعة السععلفية مكونععة المععؤتمر السععلمي
الرتري، بقيادة أبو البراء حسن محمد سلمان وأالذي شععغل
من قبل منصب الرجل الثاني في حركععة الجهععاد السععلمي
وألحق بالشععيخ حسععن سععلمان مجموعععة مععن الشععباب فععي
مقدمتهم رمضان محمد نور وأهاروأن آدم وأطععرحا هععذا التيععار
خطا ليبراليا وأتقدميا في التفكير وأالمنهج وأالخط السياسععي
بتبنععي رؤيععة قوامهععا الععدعوة وأالمنععاداة بقيععام دوألععة مدنيععة
وأالتخلي عن خيار العمل المسلح بمبرر أن الظروأفا الحالية
ل تسمح بمثل هذا الخيار وأالنفتاحا أكثر نحععو قطععاع المععرأة

.وأتيار الشباب



اللفععت للنظععر، وأكمععا زأعمععت بعععض التقععارير أن الفصععائل
السلمية الرترية (إخوان وأسلفيين) متقدمون في طرحهععم
وأرؤيتهم أكثر مععن أخععوان وأسععلفيي السععودان، خاصععة فيمععا
يتعلق بقضايا الدين وأالهوية وأالدوألة، بينما رجح مراقبون ان
السبب في ذلك، أن جماعععة الخععوان براجماتيععة وأتسععتطيع

 البوابة ] –...  التكيف في أي مجتمع وأالصطباغ بصبغته.

الخوُان المسلموُن في نيجيريا (بأوُكوُحرام ..)8
 البأن الشرعي للجماعة)

مقرات كثير ة للخوان في السويد وأفرنسا وأانجلترا)9
وأالبحرين وأعمان وأإيران وأتريكا وأاليمن ... مقرات في بلد

كثيرة بما جعل كل التنظيمات الصغر تنضوي تحت لواء
داعش كما قلنا أوأ القاعدة أوأ الخوان وأجميعهم تحت

السيطرة المريكية البريطانية الصهيونية وأكثير من
لسليمة ل يدروأن بذلك وألاأصحاب النوايا  الجماعات

يعلموا منه إل القليل  .

ةل : أو
متى وأين نشأ تنظيم “القاعدة”؟[ 

إشخخكالية المخخوُالهَ والعخخداء لمريكخخا وأتباعهِخخا بأيخخن
القاعدة وداعش وبأقية التنظيمات السلمية :

 :نياثا

تأسيس تنظيم داعش : 

   
ةا :ثالث

تنظيم داعش والقاعدة والجماعات الجهِادية
المرتبطة بأالخوُان المسلمين يتحوُلوُن في نظر

الجماعات السلفية والسلمية إلى النموُزج

http://www.islamist-movements.com/3226
http://www.islamist-movements.com/3226


المثل في التعامل مع حكوُمات ل تحكم بأشرع
ةا لمنظوُرهم الضيق :  اللهُ وفق

ةا   :رابأع
الجماعات الرهابأية التابأعة لهِذهَ التنظيمات 

الثلثة في دول أفريقيا : 

 )1 (

الجماعات الرهابأية في مصر :

اا   كتب الدكتور عادل عامر على موقع بوابة أفريقيا تحقيق
اا بعنوان اا مهم عن تلك التنظيمات الرهابية في مصر تحقيق

أنوُاع التنظيمات الرهابأية في سيناء "  " 
فقال التي :

 في مصر حالة2011 يناير عام 25[ أعقب أحداث ثورة 
17غياب أمني تام في سيناء، كما أسهمت تداعيات ثورة 

فبراير من نفس العام في ليبيا، وأسقوط مخازأن السلحة
التي كان يقتنيها نظام القذافي في أيدي الثوار، في توفير
كميات منوعة ل حصر لها من السلحة المتطورة مختلفة

الشكال وأالنواع، تم تهريبها إلى سيناء عبر الطرق
وأالدروأب الصحراوأية وأالطرق الموازأية للبحر المتوسط من

أقصى الحدوأد الغربية المصرية، مروأرا بالطرق المتاخمة
لسواحل المدن الشمالية المصرية، وأأشارت تقارير أمنية

إلى أن كميات كبيرة من هذه السلحة تم إدخالها إلي
قطاع غزة عبر النفاق التي تشرفا عليها حركة حماس،

كما تم تخزين كميات أخري من هذه السلحة داخل مخازأن
ضخمة أقيمت في محيط مدينة رفح المصرية. من جانب

أعقب أحداث الثورة آخر أوأجد الصراع الدموي الذى
السورية، قناة ثنائية، أتاحت حرية التنقل للكثير من

العناصر الجهادية من جنسيات مختلفة بين سيناء وأالراضي



السورية للمشاركة في الصراعات الدائرة هناك وأبالعكس،
ما أتاحا خبرات قتالية إضافية للعناصر المتواجدة على أرض

.سيناء
وأعقب الثورة المصرية أيضا حققت جماعة الخوان

المسلمين سيادة وأتواجدا كبيرا على الساحة السياسية،
سواء خلل حكم المجلس العسكري الذى تولي إدارة

شئون مصر عقب رحيل مبارك، اوأ خلل فترة حكم محمد
.مرسي التي دامت لمدة عام

خلل فترة حكم المجلس العسكري صدرت كثير من
قرارات العفو عن الكثير من المحكومين في قضايا

إرهابية، من الموجودين داخل السجون المصرية أوأ من
الهاربين خارج مصر وأسمح لهم بالعودة إلى مصر وأالتوجه

.إلى سيناء
هذه القرارات كانت تصدر بضغوط كبيرة من جماعة

الخوان المسلمين على المجلس العسكري الحاكم، سواء
من خلل قدرتها على الحشد الجماهيري الواسع وأتنظيم

المظاهرات بالتعاوأن مع العديد من الكيانات السلمية
الخرى، أوأمن خلل سيطرة الجماعة على غالبية مقاعد

، بالتحالف2011البرلمان الذى تم انتخابه في أوأاخر عام 
مع نواب حزب النور السلفي، وأبعد فوزأ مرسي بمنصب

الرئاسة وأجلوسه على مقعد رئيس مصر، تواصلت عمليات
المدد للعناصر المسلحة في سيناء، أصدر المزيد من

قرارات العفو عن أعداد إضافية من المحكومين في قضايا
إرهابية وأكانوا يقضون فترات محكوميتهم داخل السجون

المصرية. وأكان لفتا، خلل هذه الفترة، جنوحا جماعة
الخوان المسلمين إلي إجراء مصالحات وأإقامة تحالفات

وأاسعة مع كافة الكيانات السلفية الموجودة على أرض
سيناء، بعد عقود طويلة من الختلفات وأالتباينات الفكرية

30وأالمنهجية، وأصلت إلى حد العداء!.. وأفى أعقاب ثورة 
يونيو في مصر، وأإنهاء فترة حكم الخوان، اشتعلت

الحداث الرهابية في سيناء، وأمنها انتقلت إلى عدد من
المدن المصرية من بينها العاصمة المصرية القاهرة، وأل

.تزال مشتعلة



 بعد فترة2004عقد الرهاب في سيناء، بدأ في عام 
كمون دخلت فيها جماعات العنف المتسترة بالدين في
مصر، بعد مواجهات دامية شهدها عقد التسعينيات من

القرن الماضي بين أجهزة المن، وأبين أعضاء التنظيمين
البرزأ وأالكثر شهرة، خلل تلك الفترة، وأهما تنظيم

 .الجماعة السلمية وأتنظيم الجهاد
غالبية تلك العناصر كانوا ممن شاركوا في عمليات مقاوأمة

) ، إلي جانب1989 ع 1979الحتلل الروأسي لفغانستان (
عناصر تنتمي لجماعات جهادية من دوأل إسلمية شتى كان

المصريون في مقدمتهم، عاد أغلبهم وأشاركوا في تنفيذ
حوادث إرهابية منوعة في مصر، شملت تنفيذ عدة

تفجيرات في عدد من ميادين القاهرة وأقاموا بتنفيذ حوادث
اغتيالت وأمحاوألت اغتيال ضد وأزأراء وأمسئولين تنفيذين

سياسيين وأرموزأ فكرية وأمواطنين مصريين وأأجانب وأأفراد
شرطه، وأكانت القاهرة وأعدد من محافظات الصعيد

مسرحا للمواجهات الدامية التي دارت بين أجهزة المن
 الكثر1997وأتلك العناصر، وأكان حادث القصر في عام 

3 شخصا بينهم 60دموية وأعنفا، وأقتل خلله أكثر من 
مصريين وأالباقي من السياحا الجانب.وأكان تنظيم الدوألة

السلمية أوأ ما يعرفا بع”داعش” أطلق الخميس الماضي
مقطع فيديو يدعو المقاتلين إلى المشاركة بكثافة في

الهاشتاغ الذي أطلقه الثنين في خطوة تثبت تورط
التنظيم في الحوادث الرهابية التي تشهدها شبه جزيرة

سيناء. إن “الهاشتاغ نوع من أنواع الرهاب المعنوي الذي
يستخدمه التنظيم الرهابي المتطرفا، وأإن حديثه عما

يسمى بغزوأ سيناء هو تهديد ليست له قيمة، لن أكثر تلك
التهديدات تكون مجرد ‘شو إعلمي’ فقط”. إن تنظيم

“داعش” يمتلك أدوأات الحرب النفسية وأيجب أل ننصاع
وأراءها، لنها “ألعيب جماعة الخوان الرهابية” .

وأتعد هذه المرة الوألى التي يعلن فيها تنظيم “داعش”،
تدخله في سيناء بشكل معلن. 



وأاللفت في الدعوة، مشاركة “أنصار الشريعة” في ليبيا،
التي كانت قد أعلنت مبايعة “داعش” خلل وأقت سابق،

في التروأيج للهاشتاغ، وأهو ما يدلل، وأفق نشطاء، على
خطة التنظيم في جمع مقاتليه بالمنطقة في سيناء

لتحويلها إلى إمارة إسلمية جديدة له. وأتحولت مواقع
التواصل الجتماعي في مصر إلى ساحات قتال لفظي بين

المصريين وأ”الدوأاعش”. وأاستنفر التنظيم لجانه
اللكتروأنية في الهاشتاغ في محاوألة لدفع أكبر عدد من

أنصار تنظيم “الدوألة السلمية وأأتباعها” من الخليا النائمة
إلى التفاعل معها. وأقال أبو مصعب المقدسي: “بعاختصار

شديد يا أحباب دوألة الخلفة السلمية.. أروأا الله من
ارا في هذا الوسم سيناء عرين الموحدين”. أنفسكم خي

وأحاوأل “الدوأاعش” حشد المغردين ضد الجيش المصري
عبر بث فيدوأهات قالوا إنها “لتعذيب سيناوأيين”. في

المقابل دشن النشطاء المصريون هاشتاغا بعنوان “سيناء
مقبرة الرهابيين”. وأقالت مغردة “سيناء عرين الموحدين،
نصائح لمجاهدي مصر؛ الطريق إلى الجنة ل يبدأ من سيناء
بل من عند الصهاينة.. يا جبناء”. وأيحقق الجيش انتصارات

ساحقة أسفرت عن اعترافا التنظيم الرهابي “داعش”
بتفوق الجيش وأالشرطة في حربهما للقضاء على جماعة

أنصار بيت المقدس الرهابية في سيناء. خرجت الجماعات
المسلحة في سيناء الى الواجهة من جديد ، حيث ألقت

العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري الضوء
على تلك الجماعات بوصفها " الخطر الكبر " الذي تواجهه

الدوألة المصرية وأإسرائيل . ففي الوقت الذي تحرص
الحكومة المصرية المؤقتة على الدفع بكل طاقتها لضمان
" أمن سيناء " من الجماعات التي تصفها بع " الرهابية "،
فانها تواجه قتال من نوع مختلف وأخاصة لما تتمتع به تلك
الجماعات من مميزات تجعلها قادرة على مقاتلة الجيش

 .المصري وأتشكيل تحديا كبيرا له

 في سيناء : الرهابأيةالتنظيمات



ةا من "الجهِاد العالمي"، بأينهِا (  ) 15 (   )4تنظيم
تنظيمات هي البأرز وتتركز في نشاطهِا على

تنفيذ هجمات ضد الجيش السرائيلي عند الحدود
وإطلق صوُاريخ بأاتجاهَ الراضي السرائيلية، كما
أنهِا نفذت هجمات ضد قوُات المن المصرية في

 -:سيناء ، وهذهَ التنظيمات الربأعة هي

أنصار بيت المقدس • مجلس شورى المجاهدين في• 
أكنافا بيت المقدس • التكفير وأالهجرة

جيش السلم• 
 مجموعات من التنظيمات السلفية الجهادية5يمكن رصد 

تحارب الجيش وأالشرطة في سيناء
الرايات السود• بقايا تنظيم الجهاد• التوحيد وأتنظيم• 

السلفية الجهادية• منظمة أنصار الجهاد
جيش الجلجلة• 

وأهذه التنظيمات التي تشير إليها أصابع التهام في عمليات
اختطافا وأقتل عناصر الجيش وأالشرطة ، كما تعتبر

مسئولة عن عمليات تفجير خط الغازأ المصري ، وأهى تتخذ
من مناطق الجبال الوعرة وأالوديان وأالمغارات ملذات

آمنة لعناصرها التي تتنقل بين الراضي المصرية وأقطاع
غزة .

وأتنقسم الجماعات السلمية المنتشرة بمنطقة وأسط
 جماعات6وأشرق سيناء إلى 

 -:الجماعات السلفية• 
وأهى جماعات منتشرة بطول سيناء وأعرضها، وأينتهج

أعضاؤها منهجا سلميا ل يميل إلى العنف، بالضافة إلى
الجماعات الجهادية التي ترفع راية الجهاد في وأجه الكيان

الصهيوني، وأمعظم هذه الجماعات مرتبط فكريا أوأ تنظيميا
.بجماعات جهادية فلسطينية، 

- :الجماعات التكفيرية• 



وأهى جماعات تنتهج فكرا متشددا، وأتتركز بالمنطقة
الحدوأدية، خاصة مركزي رفح وأالشيخ زأوأيد، بالضافة إلى

منطقة الوسط، وأيقوم فكر هذه الجماعات على مبدأ
الجهاد ضد الكفار، وأتصنيفهم للكفار يشمل كل من ل يقيم

 .شرع الله

 :الخليا النائمة• 

حيث إنها جماعات إسلمية غير محددة الفكر بشكل
وأاضح، إذ تنتهج خليطا من الفكار السلفية وأالجهادية

وأالتكفيرية، لكن معظمها ل يعمل بشكل تنظيمي حتى
الن، وأل يوجد بينها رابط فكرى أوأ تنظيمي، وأإن كان من
السهل تنشيطها وأدفعها للعمل المنظم بمجرد وأجود من

ينظم أفكارها أوأ يوفر لها الدعم، سواء من ناحية التمويل
أوأ التدريب، وأهى حسب وأصف أعضاء فى جماعات سلفية
أخطر أنواع التنظيمات إذ يمكن استغلل أعضائها بسهولة
في تنفيذ عمليات ضد أي أهدافا داخل سيناء أوأ خارجها،

وأترصد " خريطة هذه الجماعات بمختلف أنواعها في
:منطقة شبه جزيرة سيناء من خلل التحقيق التالي

 :"جماعة " أهل السنة والجماعة• 

 علي1979ظهر تنظيم "السنة وأالجماعة" في سيناء عام 
يد "فا. حا. إ" الملقب بع - أبو إسلم - وأكان اسمها في

البداية "الجماعة السلفية في سيناء" إلي أن تغير اسمها
الن إلي "أهل السنة وأالجماعة" وأذلك علي يد الشيخ"

في سيناء، وأقد بدأت أسعد البيك "أحد مؤسسي السلفية
جماعة "أهل السنة وأالجماعة" في مسجد عمر بن عبد

العزيز بالعريش حيث تكونت من الشباب الذين يترددوأن
علي المسجد للصلة ثم انتقل نشاطهم وأاجتماعاتهم بعد
أن ضيق عليهم المن إلي مسجد النور، ثم ضيقت عليهم

بعد ذلك مباحث أمن الدوألة حثي توقف نشاطهم بعض
الشيء بسبب الضغط المني وأالعتقالت وأالتعذيب لهم



،وأكان ل"جماعة أهل السنة وأالجماعة" اتجاه عدائي في
 يناير تجاه الجهات المنية في25العهود السابقة قبل ثورة 

سيناء بسبب ما كان يحدث لهم قبل الثورة وألكنهم أعلنوا
الهدنة وأالمصالحة مع المسئولين بعد أن جاء الرئيس

"محمد مرسي" اقتناعا منهم بأنهم سيستطيعون الحصول
علي حقوقهم في الفترة القادمة بأي وأسيلة وألكنهم

سيبدءوأن بالطريقة السلمية وأقد سعوا لقامة الشريعة من
خلل تكوين "لجان شرعية" لفض المنازأعات بين الناس

بسيناء ،في ظل عدم اعترافها بقانون البادية الذي تحتكم
له قبائل سيناء وأالمعروأفا باسم "القضاء العرفي" وأهو ما
تسبب في نزاع بينهم وأبين قضاة العرفا ما زأال مستمرا

حتى اليوم
.

"تنظيم "التوُحيد والجهِاد• 

حسب احد أعضاءه فان أوأل ظهور لجماعة "التوحيد
وأالجهاد" كان في العراق وأ فلسطين ثم اعتنق عقيدتهم

البعض من الجهاديين في سيناء نظرا لوجود هذا التيار في
فلسطين وأقطاع غزة بسبب وأجود علقات قوية بين قطاع

غزة وأبعض القبائل في سيناء وأيعتنق أعضاء جماعة
"التوحيد وأالجهاد "عقيدة أهل السنة وأالجماعة، وأأصول

السنة وأالعقيدة وأيقسمون السلم إلي أمرين علي حسب
قولهم أوألهما المر بعبادة الله وأحده ل شريك له

وأالتحريض علي ذلك وأالموالة فيه وأتكفير من تركه
وأثانيهما النهي عن الشرك في عبادة الله، وأالتغليظ في

ذلك، وأالمعاداة فيه وأتكفير من فعله وأبالتالي هم يميلون
ناحية المور التكفيرية في الدين وأقد بدأ التنظيم نشاطه

بعمنطقة "وأسط سيناء" وأقرى "الشريط الحدوأدي" وأأعلن
التنظيم عن نفسه في مدينة "العريش " وأ يتبنى أعضاءه
اا قائمة على تكفير الحاكم الذي ل يطبق شرع الله، أفكار

وأتنسحب على من دوأنه من أركان نظام حكمه، وأصول إلى
قاعدة المجتمع البعيدة عن شرع الله، وأنشطت هذه

.الجماعات في عقد التسعينيات



القاعدة تحصل على حماية القبائل

القاعدة تستغل فراغ السلطة وأتستغل القبائل وأالبدوأ في
المناطق التي تتواجد فيها للحصول على الحماية . أحد

أساليب عمل مقاتلي ألقاعدة أيضا هي التزاوأج من القبائل
وأسكان المنطقة لتعزيز الحماية وأالحصول على مناصرين

 .جدد
اا وأمركزها مدينة العريش" الدعوة السلفية" الكثر انتشار

هي أقدم الجماعات السلمية وأأوأسعها انتشارا بمختلف
مناطق سيناء، وأتنتهج الجماعات السلفية الفكر السلفي

السلمي المعروأفا فى أنحاء الجمهورية، وأيحظى هذا التيار
بشعبية كبيرة بين بدوأ سيناء نظرا لقترابه من الطبيعة

البدوأية التي تميل إلى التدين وأالزهد وأالتقشف، وأتتدرج
أفكار هذه الجماعات من الوسطية إلى التشدد، لكنها ل

تقبل حمل السلحا وأالقتال، لكنهم يدعمون القضية
الفلسطينية بصور أخرى مثل جمع التبرعات، وأنقل البضائع

.وأالمواد الغذائية عبر النفاق، وأصول إلى نقل السلحا

"جماعات " السلفية الجهِادية
 

وأتنتشر جماعة " السلفية الجهادية" فى نطاق مدينتي رفح
وأالشيخ زأوأيد وأتتلقى تدريبات عسكرية شبه منتظمة وأتنقل
السلحا للجهاديين الفلسطينيين وأتضم جماعات تتبنى أفكار

تنظيم القاعدة، لكنها ل تتصل بها تنظيميا، وأتقترب أفكار
هذه الجماعات من فكر الجماعة السلمية فيما يخص

الجهاد باعتباره الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين،
"وأالهدفا من الجهاد إقامة الدوألة السلمية، وأإعادة

السلم إلى المسلمين،النمو السريع وأالواسع للجماعات
 السلمية الجهادية في مصر

 :
جاء هذا النموُ في شكل ثلث تنظيمات رئيسية

: هي



 
الجماعة السلمية • وتنظيم الجهِاد • وجماعة• 

التكفير والهِجرة

اا، اا وأأوأسعها انتشار كانت الجماعة السلمية أكثرها نفوذ
حتى قدر البعض عدد أعضائها نهاية التسعينيات بما يقرب

 الف في حين يأتي في74 ألف عضو، عددها الن 40من 
المرتبة الثانية تنظيم الجهاد الذي بلغ عدد أعضائه في

 الفا9 آلفا عضو، عددة الن 6نفس الفترة ما يقرب من 
اا تنظيم التكفير وأالهجرة الذى يعتبر الصغر بالمقارنة وأأخير

مع الجماعتين السابقتين حيث بلغ عدد أعضائه ما يقرب
. الفا6من ألفي عضو وأ الن وأصل الى 

عوُامل أدت إلى قوُة الجهِاديين فى سيناء وظهِوُر
تهِديدهم

 :
التدريب على العمال القتالية من خلل خبرات مروأا بها• 

 .في أفغانستان وأالشيشان
يمتلكون سلحا بنوعيات كبيرة وأمتطورة للغاية• 
طبيعة تضاريس سيناء القاسية تعلي من روأحهم القتالية• 
الحالة القتصادية لبعض العناصر الشاردة من القبائل• 

 .وأهى ليست أصيلة فى سيناء
 .إهمال الدولة للتنمية فى سيناء• 

الحداث الجارية التى تمر بها مصر من عدم استقرار• 
انزلق جيل كامل من المصريين إلى حالة من اليأس• 

وأالحباط وأالغضب، مع انهيار المشروأع القومي عقب
 ،ناهيك عن فجاجة1967هزيمة السادس من يونيو عام 

التحولت التي شهدتها البلد وأموجات الهجرة إلى دوأل
الخليج ، بالضافة إلى القبضة الحديدية التي أدت إلى قمع
 وأتهميش المعارضة السياسية ابان حكم السادات وأمبارك

المنطقة الشمالية : الخطر في سيناء



أن قوة الجماعات الجهادية السلمية تقوم على قبائل
سيناء التى تخفيهم وأتمدهم بالسلحا وأالذخيرة وأبناء عليه

فالجيش ل يستطيع مهاجمة القبائل وألذلك عملية المهاجمة
تطول وأهذا هو مصدر القوة التي تعتمد عليه تلك

.الجماعات
دوأر جهازأ المن العام السرائيلي "الشاباك" في سيناء

شكل " الشاباك " لواء كوماندوأس استخباري مهمته
الساسية إحباط هجمات تنفذها "منظمات جهادية" ضد

إسرائيل وأتخصص لها موارد كبيرة تفوق حتى المخصصة
لوحدات "الشاباك" التي تعمل في الضفة الغربية، وأذلك

كجزء من العمل للتصدي للهجمات من سيناء على
إسرائيل. تم تكليف الشاباك بمهمة قيادة المجهود المني
من أجل إحباط عمليات على طول الحدوأد السرائيلية –
المصرية، فيما تم تكليف شعبة الستخبارات العسكرية

(أمان) بجمع المعلومات الستخباراتية في سيناء "بواسطة
المراقبة من بالونات وأكاميرات تم نصبها على طول

الحدوأد وأترصد ما يحدث داخل سيناء وأمن خلل صور
تلتقطها القمار الصطناعية" بالضافة الى بناء سور

 مليار دوألر6 كم وأتكلفتة 266 متر وأطولة 10ارتفاعة 
كم5وأيفرض منطقة عازألة بالنار مسافتها في داخل مصر 

نقاط القوة وأالضعف لدى ملحق بة طائرات بدوأن طيار
 :جماعات سيناء

هؤلء الجهاديين ليس لهم قوة عددية على أرض الواقع
وأإنما هم مجموعات مختلفة ، وأآخروأن يروأن أن خطورة
هؤلء تكمن فى نوعيات السلحة التى يرفعونها فى وأجه

الجيش المصري وأاجهزتة المنية. الجهاديين فى سيناء
لديهم وأهن في القوة من الناحية العددية بينما القوة لديهم
تكمن فى التسليح وأالتنظيم القبلي وأهذا ليس وأهما فهؤلء

جاءوأا من أفغانستان وأتدربوا على العمال القتالية التي
 .كانت تمارس ضد التحاد السوفيتي



" :كيف تخطط إسرائيل لموُاجهِة " جهِاديِ سيناء
 

الخبراء العسكريون السرائيليون يروأن أن خير وأسيلة
للدفاع أمنيا هو التعامل بتكتيك أمني عالي حتى ل تقع

خسائر كبيرة, من خلل الجهزة المخابراتية أوأ ما يسمى
بالعيون التى تجمع معلومات عنهم وأمن ثم يتم اقتناصهم,

فضل عن طرق أخرى لمداهمة جهادي سيناء
.

تأثيرات تنظيم القاعدة في سيناء: 

) العداء الشديد للقاعدة تجاهَ الخوُان المسلمين1
 -:

المر الذى ينذر بمواجهة من نوع فريد بين الخوان
المسلمين، القوة السياسية الكبرى في البلد ، وأبين تنظيم

القاعدة ، الذي دائما ما كان يحاربه النظام السابق بقوة
وأضراوأة، فى الوقت نفسه الذى كان يضيق فيه على

جماعة الخوان المسلمين، وأالن ربما يتحول الصراع إلى
مواجهة بين ما يسمى " السلم الوسطي وأالسلم

.الجهادي " في مصر

ةا )2 وجوُد تنظيم القاعدة في أيِ دولة يمثل تحدي
ةا ليِ حكوُمة :- واضح

لكون التنظيم دائما ما يستهدفا المواطنين الغربيين 
وضل للقاعدة)، وأهو أمر يؤدي إلى الضرار (الهدفا المف

بقطاع السياحة الذي يقوم عليه القتصاد المصري، بما في
ذلك اقتصاد سيناء حيث تقع أبرزأ المنتجعات السياحية

.المصرية
موُقف تنظيم "أنصار الجهِاد" من الموُر )3

الداخلية المصرية، :- 
اا كبيرا، ربما ل يقل خطورة عن تحدي الرتباط وكل تحدي يش

وس النسيج الوطني المصري، الخارجي "بالقاعدة"، كونه يم
اا العلقة بين المسلمين وأالقباط ، حيث أوأردت وأتحديد



الجماعة على موقعها اللكتروأني مواقف وأاضحة في شأن
العلقة مع القباط، وأهي مواقف تختلف إلى حد كبير مع

مواقف الخوان وأحتى السلفيين، حيث أعلن التنظيم "أنه
يجب على القباط أن يدفعوا الجزية للحكام المسلمين،

 ".في ظل الدوألة السلمية في مصر
التنظيم من الناحية الفكرية ل يقبل بأأيِ فكر ) 4

غير جهِاديِ :- 
حتى وألو كان إسلميا، كالخوان وأالسلفية، فكيف بالتيارات

الفكرية غير السلمية، كالليبرالية وأالشتراكية وأالقومية،
.فل شك في أنه لن يقبل بفكرة وأجود هذه التيارات أصل

وجوُد تنظيم "أنصار الجهِاد" :- ) 5
أحد نماذحا القاعدة - فى سيناء هو أن التنظيم سوفا 

يجعل من سيناء قاعدة ينطلق منها لشن هجماته على
إسرائيل، المر الذى قد يؤدي إلى أن تتخذ إسرائيل هذا
المر ذريعة للدخول إلى عمق سيناء بحجة القضاء على

هذا التنظيم، وأحماية حدوأدها، فى وأقت يعد فيه المن
المصرى فى سيناء" متراجعا" ، إضافة الى المشاكل

الداخلية، وأالضطرابات السياسية، التي لم تشهدها البلد
من قبل، المر الذي يمكن أن يضع مصر في مواجهة مع

.إسرائيل، في ظل ظروأفا صعبة جدا تمر بها البلد
تداعيات محتملة على مصر وأأمنها القومي بسبب

الجماعات المسلحة 
أ - إن انتشار هذه الجماعات الجهادية في سيناء يؤكد

المقولة التي تقول: إن هذه المنطقة خارج نطاق السيطرة
ادا للمن المصري، المنية، وأبالتالي فهي أصبحت تمثل تهدي

.وأأمن دوأل الجوار، وأعلى رأسها إسرائيل
ب - إن عدم القضاء على مثل هذه التنظيمات المسلحة قد

يفتح الباب لعودة التيارات الجهادية من جديد في مصر
ج - ثمة مخاوأفا من أن يكون هنالك تنسيق بين التنظيمات

الجهادية في سيناء، وأمثيلتها الخرى في المنطقة مثل
"القاعدة في بلد المغرب السلمي" من أجل الطاحة

بالنظمة الموجودة في المنطقة، وأخاصة النظمة
السلمية التي قامت عقب الثورات العربية في كل من



مصر وأليبيا وأتونس؛ لنها من وأجهة نظرهم "أنظمة تقدم
صورة مضللة للسلم، وأهي أخطر على السلم من

.النظمة العلمانية" كما تقول هذه التنظيمات
التأثيرات المحتملة لظهور تنظيم "أنصار الجهاد" في سيناء

في ظل الربيع العربي، ظن الكثيروأن أن الثورات العربية
قد كتبت بداية النهاية للقاعدة، وأأن القاعدة فى طريقها

إلى الزوأال وأالختفاء، لن الثورات السلمية العربية أثبتت
بما ل يدع مجال للشك فشل الفكر الجهادي وأالقاعدي،

حيث استطاعت هذه الثورات السلمية أن تحقق في وأقت
وأجيز ما فشلت فيه التيارات الجهادية وأالقاعدة على مدى

ثلثين عاما، من تغير لبعض النظمة العربية، وأالتي
استعصت على كل التيارات الجهادية في المنطقة العربية.

وأزأاد من صحة هذا الظن الضربات الفكرية القوية التي
وأجهت إلى تنظيم القاعدة قبل قيام الثورات العربية،

وأالمتمثلة في المراجعات الفكرية، التي قام بها العديد من
التيارات الجهادية في المنطقة العربية، وأالتي بدأت من

مصر على يد الجماعة السلمية، ثم تبعتها مراجعات تنظيم
.الجهاد المصري، ثم انتقلت إلى العديد من الدوأل

عقب الثورات العربية، تواجد النشاط الكبير لتنظيم
القاعدة في شمال إفريقيا حيث نشط تنظيم "القاعدة في

بلد المغرب السلمي"، ثم تبعه ظهور جديد للقاعدة فى
سيناء، تحت مسمى "أنصار الجهاد في سيناء"، حيث أثار
ظهور هذا التنظيم الكثير من المخاوأفا، منها على سبيل

المثال، عودة العنف الديني المسلح من جديد، وأكذلك
عودة العمليات الرهابية التي عانتها مصر فترة طويلة من

الزمن، بعد أن تم القضاء عليها. وأقد تمثل الظهور
العلمي الرسمي للقاعدة فى مصر، من خلل بيان صدر
عن جماعة أطلقت على نفسها " جماعة أنصار الجهاد فى

سيناء"، وأهو بيان مبايعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن
.الظواهري

نماذج تنظيم القاعدة



تنظيم "أنصار الجهاد فى سيناء" هو أحد نماذج القاعدة ،
وأتنظيم القاعدة في الوأنة الخيرة لم يعد هو تنظيم

القاعدة وأقت تأسيسه، حيث إن مسمى القاعدة المنتشر
اا وأتحت قيادة اا وأاحد في عدد من دوأل العالم ليس تنظيم

وأاحدة، وأإنما هناك ثلث صور أوأ أشكال للقاعدة هي

 القاعدة الم (المركزية) :. )1

وأهى التنظيم الصلي الذي أسس تحت مسمى "الجبهة-
السلمية العالمية لجهاد اليهود وأالصليبيين" الذي كان

. ، وأمن بعده أيمن الظواهري يقوده أسامة بن لدن

فروع القاعدة :-. ) 2

وأهى التي صدر أمر بإنشائها بأمر مباشر من أسامة بن -
لدن، وأالمثال الوحيد لها هو "تنظيم القاعدة في جزيرة

اا لتنظيم اا وأأيديولوجي اا فكري العرب"، حيث يعد امتداد
القاعدة المركزي

.
نماذج القاعدة :-)3

وأهى الصورة الثالثة من صور القاعدة، وأالتي يندرج تحتها 
تنظيم "أنصار الجهاد في سيناء"، وأهى تلك التيارات
المنتشرة فى عدد من الدوأل السلمية، وأتنتهج نهج

اا لها، وألكنها لم اا روأحي القاعدة وأتعد أسامة بن لدن زأعيم
تنشأ بأمر من بن لدن، وأليست لها أي علقة بالقاعدة الم،

وأأشهر الصور على هذه النماذج هي "القاعدة في بلد
المغرب السلمي" . بعد حادث القصر خمد الصراع بين

أجهزة المن وأبين تنظيم الجماعة السلمية، بعدما أعلنت
الجماعة عما أطلق عليه المراجعات الفكرية، التي تضمنت

إقرارا بخطأ استخدام العنف وأالتزاما بسلوك الدعوة
.السلمية



أما تنظيم الجهاد فقرر ع آنذاك ع تحويل نشاطه إلى ما
وأصفه قادة التنظيم من مواجهة العدوأ الداخلي إلى مواجهة

العدوأ الخارجي (أي خارج مصر)، وأتحالف قائد تنظيم
الجهاد أيمن الظواهري مع زأعيم تنظيم القاعدة أسامة بن

لدن، وأشكل ما عرفا بالجبهة العالمية لقتال اليهود
وأالصليبين، وأفي مرحلة تالية أقدمت قيادات تنظيم الجهاد

من داخل السجون بمصر على طرحا مباردة سموها "وأثيقة
ترشيد العمل الجهادي"، أعدها مؤسس تنظيم الجهاد،

وأالمنظر الوأل وأمفتي الجهاديين في مصر الدكتور سيد
إمام الشريف الشهير بالدكتور فضل، وأأطلق متابعون
وأصف الجيل الوأل على أعضاء التنظيمات السلمية

المتشددة الذى نشأ في سبعينيات القرن الماضي
وأتصاعدت أنشطتهم بقتل السادات في حادث المنصة،

بينما أطلقوا وأصف الجيل الثاني على التنظيمات المتشددة
التي نشأت في عهد مبارك خلل عقدي فترتي الثمانينيات

.وأالتسعينيات

الجيل الثالث

المتابعون أطلقوا وأصف الجيل الثالث من التنظيمات
السلمية المتشددة على العناصر التي أسست للفكر
المتطرفا في سيناء، من خلل تكوين تنظيم التوحيد

وأالجهاد، وأقاموا بتنفيذ سلسل التفجيرات المتتابعة في
. هذا الجيل2006 وأ2005 وأ2004سيناء خلل سنوات 

وأكما قرر قادته في التحقيقات أنهم اقتدوأا بأسامة بن لدن
وأبفكر وأأسلوب تنظيم القاعدة في تنفيذ عملياتهم ع دوأن

أن يبايعوه ع فقد تأثروأا بالحداث التي كانت سائدة في تلك
الفترة، وأمن بينها الممارسات السرائيلية ضد الشعب
الفلسطيني في الراضي المحتلة، وأما وأوأصف بالحرب
على الرهاب التي أعلنتها الوليات المتحدة في أعقاب

، وأالتي تضمنت الحملة2001 من سبتمبر عام 11أحداث 



العسكرية الواسعة على أفغانستان ثم احتلل العراق عام
2003. 

هذا الجيل من العناصر الجهادية المسلحة اتسم عن
الجيلين السابقين باتخاذ السلوب العنقودي في تجنيد

العناصر المنتمية وأفى إصدار التكليفات، ضمانا لعدم كشف
كافة خليا التنظيم إذا ما سقطت إحدى المجموعات في

أيدي أجهزة المن، وأهو ما كشفت عنه التحقيقات مع
أعضاء تنظيم التوحيد وأالجهاد، حيث استغرقت عمليات

البحث وأالتقصي التي قامت بها أجهزة المن ما يقرب من
عامين، إلى أن توصلت إلى كافة خليا التنظيم - بوابة

 ] .2014 ديسمبر 9  الدكتور عادل عامر - أفريقيا 

 على نظام حكم2013 يوُنيوُ 30بأعد ثوُرة   
الخوُان المسلمين في مصر تعددت تلك

الجماعات ولكنهِا جميعا وعلى مستوُى العالم
تنضوُيِ تحت ثلثة ألوُية وهم :

لوُاء الخوُان المسلمين .-1
تنظيم الدولة "داعش"  -2
أو القاعدة  -3

ةا وكتب في ذلك الستاذ أحمد الغمراويِ تحقيق
 2015 سبتمبر 16بأجريدة الشرق الوسط بأتاريخ 

خريطة جماعات الرهاب في مصر.. تحالف
المصالح

[ الدوألة تحاربها كلها من دوأن النظر إلى «لوائها»..
وونات» عباءة «الخوان تواصل»وأجميعها خرجت من «تل

السلطات المنية في مصر ملحقة الجماعات وأالتنظيمات
المتطرفة التي تستهدفا القوات المسلحة وأقوات المن

بجانب شخصيات في الدوألة، في مناطق مختلفة من البلد،
وأل سيما في شبه جزيرة سيناء. وأكانت العملية الخيرة في



الصحراء الغربية التي سقط فيها عن طريق الخطأ عدد
من السياحا المكسيكيين، قد كشفت جدية الجراءات

المنية التي تتخذها السلطات المصرية في غرب البلد
وأإعلنها هناك «مناطق محظورة» لدرء خطر تسلل عناصر

«داعش» وأالجماعات المتطرفة الخرى من ليبيا وأدوأل
.الصحراء الكبرى 

بعد أكثر من سنتين على نشاط محموم لجماعات الرهععاب
المختلفة على الراضي المصرية، التي أججتها ثورة شعععبية
ضد حكم جماعة الخععوان الععتي رفعععت، بحسععب مراقععبين،
رايععة خادعععة تععدعي الحكععم تحععت لععواء الععدين، تنععوعت
التنظيمععات المسععلحة الععتي تعمععل ضععد الدوألععة المصععرية

وأاختلفت تسمياتها. 
وأظهرت «حركات» قد يصعب تصنيف انتماءاتهععا، وأانشععقت
بعض عناصرها عن بعععض لتعلععن الععولء لجهععات أخععرى، مععا
لح أسفر عن تغير كبير في خريطة جماعات الرهعاب المس

.
وأمن جانبها، سعت الدوألة المصرية التي تحارب كل عناصععر
وأجماعات الرهاب وأالعنف دوأن تفرقة أوأ انتظار للتصععنيف،
لمحاوألة حصار تمدد الجماعععات وأالكيانععات المسععلحة أمنيععا
وأسياسيا، فقامت بفرض حالة الطوارئ في مربع العمليات
العسكرية الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من شععبه
جزيرة سيناء منذ أكثر من تسعة أشهر، بينمععا صععدر قععانون
«مكافحعععة الرهعععاب» معععؤخرا لوضعععع تعريفعععات قاطععععة
لعععع«الرهعععاب» وأ«الرهعععابي» وأ«الجماععععات الرهابيعععة»
وأ«الجريمة الرهابية»، كما نص على العقوبععات المسععتحقة
بحق هذه الجرائم وأمرتكبيها، في خطوة تهدفا إلى تسععهيل

.العمل القانوني وأالمني في مواجهة تلك الظاهرة
الشرق الوأسععط» اسععتطلعت خريطععة جماعععات الرهععاب«

فعععي مصعععر، معععع إلقعععاء الضعععوء علعععى نشعععأتها وأأصعععولها
وأآيععديولوجياتها السععابقة وأالحاليععة، مععن أجععل فهععم أعمععق
للشكل الحالي لهذه الجماعات وأالتنظيمات، وأالتي شععهدت
تاريخيا موجات من النشاط وأالكمون المتععوالي فععي مصععر،



تصل دوأراتها إلى ذروأتهععا العنيفععة كععل نحععو عشععرين عامععا،
حيعععث سعععبق أن ظهعععر أوأج النشعععاط فعععي الثلثينعععات،
وأالخمسعععينات، وأالسعععبعينات، وأالتسععععينات معععن القعععرن

.الماضي، ثم مجددا في العقد الحالي
وأيفسر أحمععد بععان، البععاحث وأالخععبير المصععري فععي شععؤوأن
الجماعععات السععلمية، لععع«الشععرق الوأسععط» سععر هععذه
الدوأرات بععالقول إن «هنععاك سععياقا سياسععيا وأآخععر حركيععا..
الوأل معلوم وأمرتبط بوقائع التاريخ وأظروأفععه الحتميععة، أمععا
السياق الحركععي فيرتبععط بالمراوأحععة بيععن مراحععل الكمععون
وأالهجععوم، وأهععو آليععة المجموعععات الرهابيععة، الععتي تظهععر
وأتتسععلق عنععدما يسععمح الفضععاء ببروأزأهععا، وأعنععدما تصععبح
مطععارق النظمععة أعنععف وأأقععوى تععدخل فععي كمععون حععتى

وأمنععذ تفشععي موجععة» .تستكمل لياقتها للهجععوم مععن جديععد
الرهاب عقب عزل الرئيس السبق محمد مرسععي، وأفععض
اعتصامات مؤيديه على طرفي العاصمة المصرية، انتشرت
جماعات العنف المسلح التي تعمل علععى الرض المصععرية،
وأبينها من أعلنت وألءها لتنظيععم داعععش علععى غععرار أنصععار
بيت المقدس، أوأ من أعلنت وألءهععا لتنظيععم القاعععدة علععى
غرار كتيبة المرابطين، بينما احتفظت حركات أخععرى بععولء
«معنوي» لي من التنظيمين دوأن تبعيععة تنظيميععة صععريحة،
وأارتبطت أخرى مباشرة بتنظيم الخوان، فيمععا بقيععت عععدة
حركات غير منتظمة تعمل تحت السطح دوأن أن يعرفا لها

.قائد أوأ لواء
وأفععي محاوألععة لسععبر أغععوار ذلععك التبععاين، عععادت «الشععرق
الوأسط» إلى الصول الوألى لنشأة تلك الجماعات. وأوأفععق
أحمد بان فإن «أي تقسيم ل بد أن يمععر عععبر الحععديث عععن
تيارات اليمين الديني فععي مصععر الععتي تأسععس جععذرها منععذ

 فععي مصععر الععتي1919، بمععا سععبق ثععورة عععام 1913عام 
وور أننععا منععذ فتحت فضاء الدوألععة المدنيععة فععي مصععر. وأأتصعع
بدايععة القععرن الماضععي نعيععش صععراعا بيععن مفهععوم الدوألععة
وكل الدينية وأمفهوم الدوألة المدنية، حيث بععدأ المععر مععع تشعع
أوأل كيان منظم للجماعات المتشددة فععي مصععر فععي عععام

. وأجاءت بعده حركة أنصار السنة المحمدية في عام1913



، وأهععو التاريععخ الععذي اسععتبق نشععأة حركععة الخععوان1926
، الععتي أسسععت لنمععط إسععلمي1928المسلمين في عععام 

حركي لمشروأع ينتظععر أتبععاعه بهععدفا إقامععة الدوألععة، وأهععي
التي أصبحت مظلة لكل التيارات الدينية منذ هذا العام، مععا
بين إخوانية وأسلفية وأجهادية، حيث اتسعت مساحتها لتضععم

وأعن تحععولت».كل هذه المجموعات أوأ هذا الطيف الثلثي
اقععا عععن تنععوع بوصععلة جماعععة الخععوان، الععتي أسععفرت لح
إفرازأاتهععا مععن جماعععات، يوضععح البععاحث بععان لععع«الشععرق

 مععن حيععز1938الوأسععط» أن الجماعععة انتقلععت فععي عععام 
«الصوفية الهادئ» الذي اختارته لحركتها لمدة عقد كامععل،
اقا مععع سععياق وأجععود قبل أن ترتدي «القناع الجهادي» اتسععا
الحركات المسلحة في مصر بالتزامن مع الحععرب العالميععة
الثانية، على غرار «القمصان الزرقاء»، وأهي جماعات شبه

1937عسكرية شكلها شباب حععزب الوفععد (القععديم) عععام 
، وأ«القمصععان الخضععراء»، الععتي أسسععها1941حععتى عععام 

بععدوأره حععزب «مصععر الفتععاة» (حععزب قععديم اختفععى مععن
ايا)..  الساحة حال

ايععا اءا عالم وأكععانت الحععرب العالميععة الثانيععة قععد أفععرزأت لجععو
اعا للحركات العسكرية المسلحة لحسم الخلفات .وأاس

وأكما يصععف بعععض المراقععبين جماعععات السععلم السياسععي
ارا مععا اسععتخدم فععي وون، فععإن وأصععف «الحربععاء» كععثي بععالتل
الدبيات السياسية الدوألية لوصف جماعععة الخععوان، لكععثرة
تغييرها جلدها الجتمععاعي وأالسياسععي تماشععيا مععع مختلععف
الظروأفا. وأهنا يقول أحمععد بععان إن جماعععة الخععوان كععانت
اما «تتماهى» مع المحيط الذي تجد نفسها بداخله، ففععي دائ
مصر الهادئة التي تقبل التصوفا، ارتدت الجماعععة «القنععاع

،1938الصوفي»، قبل أن ترتدي «القنععاع الجهععادي» عععام 
وأتظل على ذلععك حيععث أسسععت النظععام الخععاص فععي عععام

 كأوأل ميليشيا مسلحة لممارسة العنععف ضععد الدوألععة1940
وأمؤسساتها، وأطرحت نفسها كع«دوألة في مواجهععة الدوألععة،
بجيش وأسمع وأطاعة». وأظلت هذه الصيغة مسيطرة حععتى
مطلععع السععبعينات مععع وأفععاة الرئيععس السععبق جمععال عبععد
الناصر، عندما اختارت الجماعة أن ترتدي «القناع السععلفي



الهادئ» لتطمئن النظععام الحععاكم آنععذاك، وأتنشععغل بععترتيب
وأتقوية صفوفها وأبنائها التنظيمي، بينما عهععدت لمجموعععات
أخرى قريبة منهععا بالحركععة فععي المربععع الجهععادي (العنيععف
ايا فععي تحقيقععات حادثعة «الفنيعة وأالمسلح). وأهو ما ظهر جل
العسععكرية»، وأشععهادة صععالح سععرية وأكععارم الناضععولي
وأغيرهما، كما كانت مجموعة «التكفيععر وأالهجععرة» بزعامععة

ايا . شكري مصطفى، الذي كان بدوأره إخوان
وأيتععابع بععان: «بالتععالي، خرجععت مععن تحععت عبععاءة الخععوان
اء (الجهععاد) أوأ (الجماعععة جماعععات العنععف المسععلح، سععوا
السععلمية) أوأ (التكفيععر وأالهجععرة)، أوأ كععل مععا خععرج مععن
جماعات فيما بعد، قبل أن ترتدي جماعة الخوان فععي عععام

 القنععاع الليععبرالي، حيععن قععدمت مبععادرة للصععلحا2004
السياسي في نقابة الصععحافيين المصععرية فععي هععذا العععام،
وأتبنععت مخرجععات العمععل السياسععي المععدني وأحععاوألت أن
تتماهى مع المحيط الذي يرفع راية التغييععر وأالععذي أطلقتععه
وربت حركة كفاية آنذاك، بينما ظلت باقي الجنحة الععتي تسعع
من الجماعة الم تعمل في فضاء العنف. ثم شععهدنا موجععة
العنف في آخععر السععبعينات وأأوأائععل الثمانينععات مععن القععرن
الماضععي الععتي تصععاعدت بمقتععل (الرئيععس السععبق) أنععور
السادات، ثم موجة العنف التي أنتجت الجماعععة السععلمية
التي دخلت في صراع مع الدوألة المصرية لعقد من الزمان
(فععي التسعععينات)، قبععل أن تعلععن مبععادرة وأقععف العنععف
وأسياسات المراجعات الفكرية. وأأيضععا ظهععرت مجموعععات
الجهاد الصغيرة في أكثر من شععكل، مثععل (جماعععة الجهععاد
المصرية) أوأ تنظيم (الناجون من النار) أوأ (طلئع الفتععح) أوأ
(الشوقيون)، وأغيرهم من المجموعات الصغيرة التي كععانت

وأيتععابع بععان شععرحه فيقععول:».تحت نفس العنوان الجهععادي
«بعد التغيرات السياسية التي شهدتها مصععر خلل العععوام

، مععن نشععأة أحععزاب2011 ينععاير عععام 25التي تلععت ثععورة 
بمرجعية دينية، وأصعود أجنحة اليمين سياسععيا، إضععافة إلععى
انفجار العنف عقب عزل جماعة الخوان، أصبحنا الن ربما
أمام مشهد يعكععس أن كععل مجموعععات السععلم السياسععي
تمحورت بين اتجاهين اثنين، اتجاه (الجهععاد المسععلح) الععذي



انضمت لععه جماعععة الخععوان منععذ أحععداث رابعععة العدوأيععة..
وأالتجععاه (السععلفي الهععادئ) المهععادن للنظععام السياسععي،
وأالذي ل يخرج على النظام بمنطق أن (من قويت شععوكته،

ادا )».وأجبت طاعته وأحول حقيقة ما يمكعن أن يكعون موجععو
من صراع بين هذه التنظيمععات علععى الرض، خصوصععا فععي
حال تداخل مناطق وأنطاقات عملها، يقول بععان إنععه ل يععرى
ال: «إنهععم الن ايا» في مصر، مفص وأجود صراع حقيقي «حال
يتحدوأن علععى هععدفا وأاحععد وأهععو إسععقاط النظععام المصععري
اما كما توحدت الفصائل الفغانيععة علععى وأإسقاط الدوألة، تما
إسقاط التحاد السوفياتي، وأعندما انتصروأا بدأت الخلفععات
في الظهور، وأبدأ الصراع وأالحععروأب فيمععا بينهععا وأاسععتمرت
الحععرب الهليععة لعشععر سععنوات قبععل أن تسععيطر حركععة

ثم يتابع بالقول: «هععذا المشععهد فععي تقععديري هععو».طالبان
(المشهد التقليدي) لمجموعات السلم السياسي.. بمعنععى
أن الخلفات فيما بينها تتوارى عند ظهععور (عععدوأ مشععترك).
وأعندما يختفي هذا العدوأ، تععبرزأ وأتكععبر هععذه الخلفععات إلععى
الحد الذي يععدفعها إلععى القتتععال مععع بعضععها البعععض. وألقععد
شهدنا في (محك صغير) في سوريا كيف تتقاتل مجموعات
(جبهة النصععرة) مععع (داعععش)، علععى الرغععم مععن أن العععدوأ
المشععترك - أوأ المعلععن علععى أقععل تقععدير - لععم يسععقط

مععن ناحيععة أخععرى، يؤكععد خععبراء أمنيععون مصععريون».بعععد
لع«الشرق الوأسط» أن هناك الكثير من الدعم الذي تقدمه
«جهات خارجية» إلى مجموعات الرهاب في مصر، سععواء
كععانت تلععك الجهععات تنظيمععات علععى غععرار «القاعععدة» أوأ
«داعش»، أوأ حركات ناشطة في قطاع غععزة، أوأ حععتى دوأل
وأأجهزة استخبارات إقليمية.. وأيشدد أحمد بان على القععول
وور، وأقععد تكععون هععذه هععي إن: «لدينا مشكلة متعلقععة بالتصعع
الثغععرة الكععبرى فععي مواجهععة هععذه المجموعععات، وأهععي أن
معظععم الععدوأل خلل مقاوأمععة هععذه المجموعععات تنشععغل
بع(التنظيمات)، بينما التنظيمات هي التجلي الخير للفكار..
دوأن أن تنشغل هذه العدوأل بشعكل كعافا بمقاوأمعة الفكععار
ال اجا أوأ اتصععا وأتفنيععدها بتقععديم أفكععار أكععثر وأجاهععة أوأ نضعع
بحقائق السلم». وأيتابع الخبير في شؤوأن الجماعات قائل:



«نجد مثل أن باب الجهععاد، وأهععو أحععد فرائععض السععلم، تععم
تشويهه بالخلط بين جهاد الدفع وأجهاد الطلب، إضععافة إلععى
فكرة الولء وأالبراء وأما تستتبعه.. كل هععذه الفكععار صععنعت
(بيئة حاضنة) لععدعم هععذه المجموعععات، وأتجسععدت فععي أن
البعض بمختلف دوأل العالم السلمي وأضعوا زأكاة أمععوالهم
وأصدقاتهم في هذا الباب، وأهععذا رافععد مسععتمر. فضععل عععن
رافد متعلق بع(التمكين) في بعض المنععاطق، حينمععا نجحععت
بعض هذه التنظيمات فععي السععيطرة علععى حقععول نفععط أوأ
مناطق أثرية أوأ خطف للرهائن للحصول على فدى كبيرة..
وأكلها روأافد تدعم وأجود دعم مالي مسععتمر وأمنتظععم لهععذه

 في هذه الثنععاء، علععى المسععتوى الرسععمي،».المجموعات
تواجه الدوألة المصرية الحركات الرهابية وأتنظيمات العنععف
ايععا كععانت الرايععة وأالسععم الععذي ترفعععه»، «أينمععا كععانت، وأأ
بحسب تصريح لمصدر عسكري لع«الشرق الوأسط»، الذي
أوأضععح أن «الجهععزة المصععرية المختصععة تحلععل الموقععف
ادا مععن حيععث لحساب تبعاته، رغم أن رد الفعل سيظل وأاحعع
العقيدة في كععل الحععوال، لكععن طريقععة التعامععل وأالتفكيععر

وأتععابع المتحععدث أن «إعلن الحععرب».المضاد هععي المتغيععر
على الرهاب بكل أشكاله وأصععوره يتضععمن فععي جععزء هععام
منه متابعة موارده المادية وأالفكرية وأتطورات عمله بشكل
افععا معمق من أجل القضاء عليعه»، فيمعا يعلععن الجيعش موق
اما تمثععل فععي تصععريح مقتضععب لكنععه حاسععم للمتحععدث حازأ
العسكري العميد محمد سمير في مطلع شهر يوليو (تموزأ)
الماضي، قال فيه: «ل يمكن لي قوة على الرض أيا كانت
أن تسمح لها القوات المسلحة أن تسيطر وألو على مليمتر
وأاحد من أرض سيناء»، وأإذا كان هذا هو الحال الذي تحدث
عنه الناطق باسم الجيش في سيناء التي تشهد ذروأة عمل
الجماعات الرهابيععة، فععإنه يتبعععه بالتأكيععد أن سععيطرة هععذه

.العناصر «محظورة» على كافة تراب أرض مصر
وأعن أثر الجهات الخارجية في الصراع المسلح بين فصععائل
الرهععاب، حسععب رأي البععاحث أحمععد بععان «هنععاك اخععتراق
وأاسع من بعض أجهزة المخابرات لهععذه المجموعععات الععتي
يسععهل عمليععا اختراقهععا، وألعععل الوليععات المتحععدة عنععدما



اخععترقت مجموعععات (القاعععدة) وأتمكنععت مععن خلل أحععد
عملئها داخل التنظيععم مععن الحصععول علععى تقنيععة (القنابععل
ورر عبر البوابات اللكتروأنيععة دوأن البلستيكية) التي كانت تم

 .اكتشافها، يكشف أن هذه التنظيمات مخترقة
مععن ناحيععة أخععرى، يشععير خععبراء اسععتراتيجيون مصععريون
اسععتطلعت «الشععرق الوأسععط» آراءهععم حععول مسععتقبل
الرهاب في مصر إلى أن التنمية الحقيقية وأمكافحععة منععابع
الفكر هي السبل الوحيدة الحقيقيععة لوقععف سععيل الرهععاب

.وأالعنف في مصر
اللععواء حسععام سععويلم، الخععبير السععتراتيجي وأالعسععكري
المصري، قال في حديث سابق مع «الشرق الوأسط»، إن
أي «عمليات عسكرية لمواجهة الرهععاب سععتواجه بالفشععل
إذا ما جرت دوأن مواجهة ما تفرزأه منابر التطرفا يوميا من
ك معن قبعل عشرات المتطرفين الجعدد، دوأن أن يعواجه ذل
مؤسسات الدوألة بفكر مقابل». كما أوأضععح اللععواء محمععود
اضععا، خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، في رؤيتععه أي
أن «محاربععة الرهععاب الحقععة وأالتعععاوأن الععدوألي السععليم
يستوجب أن يكون هناك معايير وأمكاييععل وأاضععحة.. وأيجععب
التفاق على تلك المعايير للتخلص من كععل الرهععابيين فععي
ذات الوقت وأعلى كل المحاوأر، فيجري تتبع وأتجفيف منععابع
التمويل مع إصلحا سياسي، في خطوات متوازأية وأمتوازأنععة
في المنطقة كلها لن المععور كلهععا مترابطععة، وأهععو مععا مععن
شأنه ذبول جذوأر الرهاب، ثم اللجوء إلى ضربات إذا احتاج

وأيتفععق».المر للقضععاء علععى البقيععة الباقيععة علععى السععطح
الباحث أحمد بان مع الرؤى التي تهدفا إلى ما هو أكثر من
ال العمليات العسكرية وأالمنية وأحدها لمكافحة الرهاب، قائ
إن «مسععتقبل هععذه الجماعععات مرتبععط بمسععتقبل الدوألععة
الوطنية، فعندما تجد دوألة مثل الدوألة اللمانيععة، الععتي كععان
لعديها «حعزب نعازأي» يريعد أن يغعزوأ وأيحكعم الععالم وألعديه
عقيععدة بععأنه (أفضععل الجنععاس)، ثععم انطععوت صععفحة هععذا
الحزب عندما نشععأت دوألعة قويععة بمشععروأع تحععديثي وأاضععح
وأمحدد المعالم بحيععث إنهععا لععم تجععد حععتى أن هنععاك حاجععة
ايا في ألمانيا لكنه ل يحظععى لحظر الحزب، الذي ما زأال باق



بععأي مقاعععد داخععل البرلمععان، وأليععس لععه أي تععأثير علععى
سياسات الدوألة ل الخارجية وأل الداخلية. هذا يؤكد أن خيار
التنمية وأالتحديث هو الطريعق الصعحيح لكسعر شعوكة هعذه
المجموعععات وأاسععتيعابها داخععل إطععار دوألععة مدنيععة حديثععة،
وأعليعععه فكلمعععا تراجععععت الدوألعععة ارتفععععت موجعععة هعععذه

».المجموعات، وأالعكس صحيح

أبأرز الجماعات المتطرفة في مصر :

تنظيم أنصار بأيت المقدس (أو ولية سيناء) :  -1 

، وأأعلن مبايعة تنظيم داعععش وأتغييععر2011ظهر في عام  
. قام بعدد من العمليات الكبرى2014اسمه في نهاية عام 

، وأالععتي اسععتهدفت أغلبهععا فععي داخععل شععبه جزيععرة سععيناء
عناصر الجيش وأالشرطة وأالمنشآت العسكرية، إضافة إلى

.سكان محليين وأرجال قضاء

يعد التنظيم الكثر حضورا على الساحة خاصة عقب نشوب
لتنظيم داعععش، وأيعتنععق مبايعته  يونيو بعدما أعلن30ثورة 

الفكععر السعلفي الجهععادى وأيعععد القعرب إلععى فكععر أنصعاره
القاعععدة، وأيتكععون أنصععار بيععت المقععدس مععن خليععط مععن
الفلسطينيين الذين وأفععدوأا مععن غععزة وأمععن مصععريين كععانوا
منضععوين تحععت لععواء مععا كععان يعععرفا بجماعععة "التوحيععد

أسسها خالد مساعد وأهو طبيب أسععنان مععن وأالجهاد" التى
   في العريش.2001عام  سيناء

وأبدأ التنظيم منذ نشأته إعلن الحرب علععى إسععرائيل حيععث
وأجهت صواريخ من سيناء إلى إيلت بإسرائيل، وألكن عقب
رحيل حكم الخوان عععن مصععر بنشععوب ثععورة الثلثيععن مععن
يونيععو، اتجهععت الجماعععة إلععى محاربععة الجيععش المصععرى،
وأيتمركععز أنصععار بيععت المقععدس فععى منععاطق مختلفععة مععن
شمال سيناء خاصة فى رفح وأالشيخ زأوأيد وأصععحراء جنععوب

العريش وأالمناطق الجبلية في وأسط سيناء. 



أنصار بيت المقدس، العديععد مععن العمليععات الرهابيععة وأتبنى
عن حععادث تفجيععر مسؤوأليته فى الوأنة الخيرة، حيث أعلن

"قسم ثالث العريش" وأعن عمليععة "كععرم القععواديس" فععى
عععن الهجععوم الرهععابي علععى ، وأمسععؤوأليته2014نوفمععبر 

معسكر المععن المركععزي فععي مدينععة العريععش فععى معارس
2015.

كما أعلن تنظيم "أنصععار بيععت المقععدس" مسععئوليته عععن  
العتععداء علععى كميععن الفرافععرة بععالوادى الجديععد الععذي راحا

 معععن ضعععباط وأجنعععود حعععرس الحعععدوأد وأععععن22ضعععحيته 
.إسقاط الطائرة الروأسية عملية

تنظيم أجناد مصر  :- 2

همام محمد عطية، يعععد مؤسععس تنظيععم أجنععاد مصععر وأتععم
في منطقععة الطوابععق بحععي تصفيته من قبل رجال الداخلية

فيصل، وأظهر التنظيم منذ عامين، وأنفذ التنظيم الكثير مععن
العمليات في عمق مصر بعيدا عن سيناء، أغلبهععا تفجيععرات

 وأيركز التنظيععم نشععاطه الععدموى باستخدام عبوات ناسفة.
داخل حدوأد القاهرة الكبرى خاصة محافظة الجيععزة وأأحيععاء
الهععرم وأجمععع بيععن الخععوان وأالجهععاد وأالجماعععة السععلمية
وأكانت أوأل عملية لهععم هععي «حععادث أنشععاص» وأالععذى تععم
خلله فتععح النيععران علععى سععيارة تابعععة للجيععش وأاستشععهد

.برتبة نقيب بالقوات المسلحة وأمساعده ضابط
وأرفض التنظيم مبايعة داعش الرهابي أوأ العمل تحت رايععة

 – الشرق الوسط ] تنظيم القاعدة  .

ةا عخخن و كتبت جريدة أخبار اليوُم القاهريخخة تحقيقخخ
هذا التنظيم فقالت :

[ تنظيم أجناد مصر 

وكل عععام   وأينشععط فععي2013تنظيععم جهععادي مصععري، تشعع
سيناء، أعلن مسؤوأليته عن عدة هجمات على قوات المععن



في القاهرة وأمدن أخرى، وألم يسبق له أن مععارس نشععاطا
.سياسي

كانت أبرزأ العمليات التي تبناها التنظيم عملية التفجير التي
شهدها ميدان لبنان، في المهندسععين، وأالععتي أسععفرت عععن
استشععهاد ضععابط، وأالتفجيععرات الععتي وأقعععت أمععام قصععر
التحادية الرئاسي، وأأصدرت على صععفحتها الرسععمية علععى
انا يؤكد تبنيها تلك التفجيرات، بجانب تفجيععر «فيسبوك»، بيا
الذي وأقع في محيط جامعة القععاهرة، وأأدى إلععى استشععهاد
رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجععاوأي،

. آخرين5وأإصابة 
، قضت محكمة مصرية باعتبعار "أجنعاد2014 مايو 22وأفي 

مصععر" جماعععة إرهابيععة، وأإدراج عناصععرها ضععمن العناصععر
، أدرجععت الخارجيععة2014الرهابيععة، بينمععا فععي ديسععمبر 

المريكية"أجناد مصععر" ضععمن "التصععنيف الخععاص للرهععاب
 ] 2017 يونيو 27  – أخبار اليوم ".الدوألي

رفض التنظيم مبايعة “داعش” وأ تنظيم “القاعدة”، نفذ
ادا عن سيناء، أغلبها الكثير من العمليات في عمق مصر بعي

ظهرت في عملياتها بأاستخدام عبوُات ناسفة تفجيرات
. وأ يعد أحد2015 مارس 2التي استهدفت دار القضاء في 

أخطر التنظيمات الرهابية، المسئولة عن استهدفا قوات
المن فقد قامت باستهدافا العميد “أحمد زأكي” ضابط

بقطاع المن المركزي، عقب زأرع عبوة ناسفة أسفل
، وأ التمركزات المنية في2014 ابريل 23سيارته في 

28نطاق محافظة الجيزة، وأتعد تفجير جامعة القاهرة في 
، الذي أسفر عن استشهاد العميد “طارق2015مارس 

. ضباط آخرين3المرجاوأى” وأ إصابة 

كتيبة المرابأطين التابأعة لداعش :- 3 



أسسها الضعابط المفصعول معن الجيعش المصعري هشعام 
عشععماوأي، بعععد انشععقاقه عععن «أنصععار بيععت المقععدس»
اضا على مبايعة «داعش».. وأتولى إمارتها وأحمل كنيععة اعترا

 معلنععا وألءه لتنظيععم«أبأخخوُ عمخخر المهِخخاجر المصخخريِ»،
القاعدة. وأعشماوأي وأ«كتيبته» همععا المتهععم الرئيسععي فععي
عمليععة اغتيععال النععائب العععام المصععري المستشععار هشععام

 .بركات

العقاب الثوُريِ» و«كتائب حلوُان»:- 4«

مجموعات غيععر محععددة التنظيععم، تتبنععى أحععداثا عشععوائية 
تتصل أغلبها بالهجوم بالقنابل الحارقععة (المولوتععوفا) علععى
المنشآت وأالفراد وأالسععتهدافا التخريععبي لبععراج الكهربععاء
ايا إلى جماعة في مختلف محافظات مصر، وأتنتمي آيديولوج

.الخوان

أحععد الجماعععات المنتميععة و تنظيم «كتخخائب حلخخوُان»؛
ادا ايا إلى جماعة ” الخوان المسلمين”، يشمل عععد أيديولوج
مععن المهندسععين وأ الطبععاء وأ أسععاتذة الجامعععات وأ بععاحثين
بشععركات الكهربععاء وأ طلبععة بكليععة الشععريعة وأ دار العلععوم
علوأة علععى أنصععار جماعععة الخععوان الرهابيععة، وأ هععي مععن
اثا عشععوائية مجموعععات غيععر محععددة التنظيععم، تتبنععى أحععدا
تتصععل أغلبهععا بععالهجوم بالسععلحة الناريععة وأ البنععادق الليععة
تسععتهدفا أفععراد الشععرطة وأ المنشععآت العامععة منهععا أبععراج

 التععبين85الكهرباء، فقد استهدفوا أبرج نقل الكهرباء رقععم 
 كيلوفععولت المملععوك لععوزأارة الكهربععاء وأ قطعععوا500جهد 

قوائمه الحديدية ما أدى إلى سقوطه وأ الععبرجين المتصععلين
.86 ، 84به رقمي 

 تتبني استهدافا المنشآت العامة وأ الفراد بهدفا زأعزعةو
 زأعم في بيان لها، أنه قام الستقرار وأ نشر الفوضى، فقد

 عملية مناهضة للدوألة المصرية،124بما يقرب من 
احا تنوع بين اقتحام أوأ اشتباك، وأ29تضمنت  اما مسل  هجو



ارا استهدافا مناطق حية بكافة محافظات69  تفجي
احا24الجمهورية، وأ  انا مسل . كمي

التوُحيد والجهِاد»:- 5«

وونت في سيناء عقب هروأب عناصرها الرهابيععة،  جماعة تك
وأالتي عملت سابقا تحت تسميات متعددة، معن الملحقعات
المنية في مختلف أرجاء مصر خلل عقود ماضية. مسؤوألة
.عن عدد من عمليات استهدافا الجنود وأخطفهم في سيناء

فلول من جماعات «الناجون من النار» وأ«جند السلم»* 
وأ«مجلععس شععورى المجاهععدين» وأ«التكفيععر وأالهجععرة»:
موجعععودوأن فعععي غعععالبيتهم فعععي سعععيناء، وأأغلبهعععم يعععوالي

ايا.. نشاطهم غير منتظم .«القاعدة» آيديولوج

- حسم (الخوُانية) :6

، ببيان عن2016حركة حسم ظهرت للمرة الوألى، في 
استهدافا مسؤوأل أمني في مركز طامية في الفيوم وأتعد

 الجناحا المسلح لجماعة الخوان، تأسستحركة حسم 
عقب ضبط الكثير من قيادات وأ عناصر الخوان، حيث
إحياء العمل المسلح للتنظيم من خلل تشكيل تنظيم

مسلح جديد، وأ تولت الحركة تنفيذ عمليات إرهابية داخل
ايا لسقاط النظام وأ الستيلء على السلطة مصر، سع

بالقوة، تستهدفا قوات المن في محافظات الوجه
البحري، وأ على سبيل المثال استهدفت الحركة أمين

الشرطة “دياب عبد اللطيف محمد” من قوة قطاع المن
. علوأة على2016 يناير 5الوطني في بنى سويف في 

استهدافا سيارة شرطة بمدينة نصر بالقرب من الطريق
الدائري، الذي نجم عنها استشهععاد “الرائد محمد عادل

وأهبة، وأ الرائد أيمن حاتم عبدالحميد، وأ أمين الشرطة
 مجندين في مايو6وأ إصابة  شعبان محمد عبدالحميد” 

2017.



ةا عن  : وكتبت جريدة أخبار اليوُم تحقيق

[ حركة حسم إرهابية وأهي الذراع: فقالتحركة حسم
العسكري لتنظيم الخوان الرهابي، تضم مجموعات من
المنتمين إلى جماعة الخوان في عدد من المحافظات،
وأالذين تم تدربيهم على كيفية استخدام السلحة، وأهم
إحدى الخليا وأاللجان النوعية المسلحة التابعة لتنظيم

جماعة الخوان الرهابية، وأالتي تم تشكيلها عقب نجاحا
الجهزة المنية وأكشف هوية عناصر التنظيم في نطاق

محافظة القاهرة وأالمتهمين في عدد من العمليات
الرهابية .

أبرزأ العمليات التي قام بها، تفجير الهرم الذي وأقع بالجيزة
 قتلى من رجال الشرطة بينهم ضابطان،66وأأوأقع 

وأمحاوألة اغتيال النائب العام المساعد، وأمحاوألة اغتيال
مفتي الجمهورية السابق، اغتيال رئيس مباحث طامية

بالفيوم، حادث مدينة نصر الذي أسفر عن استشهاد
 .ضابطين

كان ظهورها للمرة الوألي داخل مصر، على مواقع
، تحت شعار حسم2015 يوليو16التواصل الجتماعي في 

"بسواعدنا نحمى ثورتنا" بتبنيها أوأل عملية باغتيال رئيس
طامية بمحافظة الفيوم وأمرافقيه، باستهدافامباحث 

سيارته وأإطلق العيرة النارية تجاهه وأالقوة المرافقة له
 ] .2017 يونيو 29– اخبار اليوم 

- جند الخلفة :7

ةا   و كتبت فيهُ جريدة الشرق الوسط  تحقيق
تقوُل فيهُ  :

تنظيم داعش للتمدد داخل مصر، [  يسعى من خلله
وأيحظى التنظيم بعلقات وأثيقة بالقاعدة في درنة الليبية،



لكن يظل ارتباطه بداعش هو القوى، وأينتشر التنظيم
علقات وأثيقة الصلة بداعش ليبيا. وأمن بالواحات وأتربطه

أبرزأ قادة التنظيم عمروأ سعد الذي يتولى مهام التجنيد
وأالتدريب وأيشارك بنفسه في تنفيذ العمليات، وأمهاب

مصطفى الذي يتولى مهام التمويل وأالتنسيق مع الجهات
الداعمة بالخارج، وأأيضا عزت محمد وأهو بمثابة العقل

المدبر. وأيستهدفا التنظيم الكنائس وأالقباط، اللفت في
يقف خلف العمليات التي استهدفت الكنائس التنظيم أنه

 وأيعد المسؤل عن تفجير الكنيسة البطرسية، وأالقباط
وأاستهدافا حافلة للقباط في المنيا وأكنيسة مارمرقس

 -  راجع جريدة.السكندرية وأكمين النقب بالوادي الجديد
16   الشرق الوأسط وأ جريدة 2017 أكتوبر 22التحرير 
 ] . مع2015سبتمبر 

تنظيم “أنصار بأيت المقدس” (أو ولية سيناء -8
، وأ أعلن مبايعته2011ظهر في عام  التابأع لداعش ) ؛

لتنظيم “داعش” وأ غير اسمه إلى “وألية سيناء” في نهاية
. قام بالعديد من العمليات الرهابية التي2014عام 

استهدفت عناصر من الجيش وأ الشرطة وأ سكان محليين
وأ رجال قضاء، وأ المسئول عن تنفيذ عدد من العمليات
الرهابية بينها تفجير خطوط الغازأ المصري المؤدية إلى

، باستخدام عبوات ناسفة. وأ2012 يوليو 25إسرائيل في 
8محاوألة اغتيال وأزأير الداخلية اللواء “محمد إبراهيم” في 

، إضافة إلى استهدافا مبنى المخابرات2013سبتمبر 
، كما2013 أكتوبر 21الحربية بمحافظة السماعلية في 

تبنت العتداء على مقر مديرية أمن الدقهلية الذي أسفر
انا، وأ إصابة 15عن مقتل   ديسمبر25 في 130 مواط

، علوأة على اغتيال مساعد وأزأير الداخلية “محمد2013
 وأقع2015، وأ في يوليو 2014 يناير28السعيد” في 

انفجار ضخم بوسط القاهرة، حيث أعلنت “وألية سيناء”
 كيلو من450المسؤوألية عن تفجير سيارة ملغومة تحمل 

المواد المتفجرة أمام القنصلية اليطالية فى القاهرة، ما
 ديسمبر11، وأ في 9تسبب في مقتل شخص وأ إصابة 



 استهدفت الكنيسة البطرسية، التي تسبب في 2016
ال علوأة عن العشرات من المصابين25سقوط   . قتي

تعتبر أوأل جناحا عسكري لحركة إسلمية «حازموُن»؛- 9
سلفية بقيادة “حازأم صلحا ابو إسماعيل”، نشأت الحركة

1، وأ كانت البداية الفعلية لها في 2011عقب ثورة يناير 
 عندما دعوا إلى اعتصام مفتوحا في مختلف2012مايو 

الميادين لنقاذ الثورة، وأبعد النتهاء من التظاهر توجه
العديد من المؤيدين للحركة صوب “وأزأارة الدفاع” مقررين

 من العلن الدستوري الخاص28العتصام لتعديل المادة 
بعدم قابلية الطعن في قرارات اللجنة العليا للنتخابات
11الرئاسية” التي أدت الي اشتباكات دامية راحا ضحياتها 

ال وأعشرات الجرحي من المتظاهرين، توالت قتي
العتصامات وأ حصار المنشآت العامة مثل حصار “مدينة

، وأ الحزاب2012 ديسمبر 6 النتاج العلمي” في 
 ديسمبر15الوفد” في  “السياسية وأ في مقدمتهم حزب

، وأ عدد من القوى السياسية علوأة على محاصرتها2012
“المحكمة الدستورية العليا” كأداة ضغط وأ إرهاب للدوألة

علوأة على المدنيين لتحقيق مطالبها الفئوية، إل إنها لم
تستمر نتيجة تفككها عقب القبض على مؤسسها “حازأم

”.صلحا أبوإسماعيل

ابا إلى جنب مع غيرها من الجماعات   رب العراق وأذلك جن
السنية المسلحة، مثل مجلس شورى المجاهدين وأالتي

.مهدت أكثر لقيام تنظيم دوألة العراق السلمية 
وأتبنى تنظيم «داعش»، تفجير الكنيسة البطرسية

بالعباسية، بجانب اعتداءين استهدفا كنيستين في مدينتي
 قتيل وأعشرات الجرحى،36طنطا وأالسكندرية وأأوأقعا 

وأالهجوم الرهابي الذي استهدفا حافلة تقل عددا من
29 – اخبار اليوم .المواطنين القباط في محافظة المنيا

 ] .2017يونيو 
ةا من جرائمهِم  :10 - داعش ولية سيناء وبأعض



بعد إجراءات الرئيس التونسي من عزل حزب النهضة
وأغلق البرلمان التونسي لفشلهم في غدارة الدوألة وأإلقاء
الخوان سهام التهم إلى مصر وأالمارات كما صرحا بذلك

راشد الغنوشي نجد بعد خمس أيام جريمة قتل في سيناء
اا فهل هو عقاب لمصر وأالجريمة تؤكد ضلوع الخوان سر

في جرائم كبيرة وأكثيرة في سيناء 

 من عناصر5أسوُشيتيد بأرس" : "داعش" يقتل " [
المن المصريِ بأسيناء

  31.07.2021    
  

ن تنظيمأكد مسؤولوُن مصريوُن أن مسلحين م
"داعش" الرهابأي نصبوُا كمينا لنقطة تفتيش في

الشطر الشمالي من سيناء، أسفر عن مقتل ما
. من عناصر المن5ل يقل عن 

قولهم وأأشارت وأكالة "أسوشيتد برس" نقل عن مسؤوألين،
إن "ستة آخرين على القل من عناصر المن أصيبوا في

الهجوم الذي وأقع ببلدة الشيخ زأوأيد، وأنقلوا إلى مستشفى
".عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط
وأأضافوا: "عناصر المن قتلوا ثلثة مسلحين في تبادل

".إطلق النار، وأتم تعزيز المن بالمنطقة

وأتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه
الجزيرة منذ سنوات، حيث شنوا عدة هجمات استهدفت

قوات المن وأمواطنين يتهمونهم بالتعاوأن مع الجيش
.وأالشرطة

وأتباطأت وأتيرة هجمات داعش إلى حد بعيد منذ فبراير
، عندما شن الجيش عملية وأاسعة النطاق في سيناء2018

 طول الحدوأد الغربيةوأأجزاء من دلتا النيل وأالصحراء على
 يوليوRT  -  31  – "  أ ب  " : -  المصدر.للبلد مع ليبيا

2021 [ 

https://newsroom.ap.org/detail/5/c2c4d99dec07497393f856247a25ba2a/text?hpSectionId=ed2fe4eea917429f84c245055d25755f&st=hpsection&mediaType=text&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=2498&currentItemNo=1
https://newsroom.ap.org/detail/5/c2c4d99dec07497393f856247a25ba2a/text?hpSectionId=ed2fe4eea917429f84c245055d25755f&st=hpsection&mediaType=text&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=2498&currentItemNo=1


 أشخاصا يعملوُن5مصر.. مسلحوُن يختطفوُن [  
في مشروع حكوُمي كبير في سيناء

  2021 يوليو 6
قال مسؤولن أمنيان إن مقاتلي تنظيم "داعش"

خطفوُا ما ل يقل عن خمسة مصريين اليوُم
الثلثاء في الجزء الشمالي المضطرب من شبهُ

.جزيرة سيناء

وأكان الخمسة في طريقهم إلى مكان عملهم في بلدة بئر
العبد الصغيرة عندما أوأقف مسلحون من داعش سيارتهم

.وأاقتادوأهم إلى مكان مجهول

وأقال المسؤوألن إن الخمسة هم ثلثة مهندسين وأعامل
وأسائقهم، وأهم يعملون جميعا في مشروأع قناة "السلم"
الذي ينقل مياه الصرفا بدلتا النيل لعادة استخدامها في

.الزراعة في شبه الجزيرة

وألم تعلن أي جهة مسؤوأليتها عن الهجوم. تحدث
المسؤوألن المنيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما

.لنهما غير مخولين بالتحدث إلى وأسائل العلم

 ] .2021 يوليو 6المصدر: فرانس برس – 

 أشخاصا بأينهِم3[ "داعش سيناء" يعدم بأالرصاصا 
قبطي

 2021 أبريل 19

أقدم فرع تنظيم داعش في سيناء على إعدام مسيحي
مصري وأاثنين من أفراد قبيلة محلية بالرصاص، على ما

أظهر شريط فيديو لعدامهم نشر على حسابات تابعة
للتنظيم المتطرفا على تلغرام.



 دقيقة وأنشرته، السبت،13وأأظهر مقطع الفيديو، وأمدته  
الجماعة المتشددة المسؤوألة عن العديد من النتهاكات،

عملية العدام المروأعة للرجال الثلثة. بيان الكنيسة
القبطية من جانبها، نعت الكنيسة القبطية الرثوذكسية في

 عاما)، الذي اختطفته62مصر، الحد، نبيل حبشي سلمة (
 أشهر وأقتل على5عناصر إرهابية بشمال سيناء منذ 

أيديهم بعدها، وأهو ما ظهر من خلل مقطع فيديو نشرته
المنصات التابعة لهذه العناصر. 

اة مع كل مجهودات وأأكدت الكنيسة على وأقوفها متضامن
الدوألة المصرية في دحض أعمال الرهاب البغيضة. 

ارا اما وأاصرا وأأضافت "تلك العمال الرهابية ستزيدنا عز
على الحفاظ على وأحدتنا الوطنية الغالية، وأفي ذلك نحيي

أبطال القوات المسلحة وأالشرطة المصرية، كما نقدم
تعازأينا إلى أسرة الشهيد وأكنيسته مصلين من أجل سلم

بيظهر شريط الفيديو نفسه، عملية إعدام بلدنا وأازأدهارها وأ
دبين عرفا عنهما بأنهما ينتميان الى قبيلة الترابين شا
المحلية، رميا بالرصاص في الصحراء، وأقد اتهمهما

المتشددوأن بالمشاركة في القتال إلى جانب الجيش
، يشن الجيش المصري2018المصري. وأمنذ فبراير 

عملية وأاسعة في محاوألة لطرد الجماعات المتطرفة، بما
في ذلك "تنظيم داعش - وألية سيناء". 

 مقاتل في سيناء، فضل970، قتل نحو 2018وأمنذ عام 
عن عشرات من أفراد المن، وأفقا للحصاءات الرسمية. -

 ] .2021 ابريل 19المصدر: وأكالت -  

داعش يتبنى الهِجوُم ضد الجيش المصريِ في[
سيناء

 الجمعة الهجوم الرهابي الذي استهدفا تبنى تنظيم داعش
للجيش المصري في شمال سيناء الخميس، ما أسفر آلية

. أفراد10عن مصرع وأإصابة 



وأقالت وأكالة إعلمية تابعة للتنظيم المتشدد إنه استهدفا
مدرعة تابعة للجيش المصري في مدينة بئر العبد بواسطة

عبوة ناسفة، لكنها لم تقدم دليل أوأ تفاصيل عن عدد
.المشاركين في الهجوم، وأفقا لروأيترزأ

المتحدث بأاسم الجيش المصريِ تامر وأكان
قد أفاد، الخميس، بأمقتل وإصابأة الرفاعي

العسكريين جراء استهِداف مركبتهِم بأعبوُة ناسفة
.في محافظة شمال سيناء

وقال المتحدث، على صفحتهُ في فيسبوُك،
"انفجرت اليوُم عبوُة ناسفة بأأحد المركبات

المدرعة جنوُب مدينة بأئر العبد"، ما أسفر مقتل
 ". جنوُد8وإصابأة "ضابأط وضابأط صف و

وأتقاتل قوات المن المصرية جماعات متشددة في شمال
سيناء،وأتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش

(وألية سيناء)، المسؤوأل عن تنفيذ عدد كبير من
العتداءات الدامية في البلد ضد الشرطة وأالجيش

.وأالمدنيين، خصوصا في شمال وأوأسط سيناء

ون وببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لك وأتس
وأتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل

عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير
 ] .2020 مايو 1 – الحرة ". "لمكافحة الرهاب2018

 من عناصر المن المصريِ في كمين5[مقتل 
بأسيناء

أسوشيتد برس
2021يوليو  31

المسلحون نفذوأا عدة هجمات استهدفت بالساس قوات
المن وأالقليات المسيحية وأمن يتهمونهم بالتعاوأن مع

 .الجيش وأالشرطة

https://eu18.proxysite.com/process.php?d=8Fb%2FWu3HMHTI8IjLvDCC%2Bef3bUskqYWb2phxT7aq9fUM5L8f1lt%2Fn428yzToPKVnO31oDoRy0TUdc787kKxYj4Nw5X0i1sKIs9m%2BeOgVqRUmIM36Rji9hPd4Y62CwCMQ3MmYWtPL&b=1
https://eu18.proxysite.com/process.php?d=8Fb%2FWu3HMHTI8IjLvDCC%2Bef3bUskqYWb2phxT7aq9fUM5L8f1lt%2Fn428yzToPKVnO31oDoRy0TUdc787kKxYj4Nw5X0i1sKIs9m%2BeOgVqRUmIM36Rji9hPd4Y62CwCMQ3MmYWtPL&b=1
https://eu18.proxysite.com/process.php?d=8Fb%2FWu3HMHTI8IjLvDCC%2Bef3bUskqYWb2phxT7aq9fUM5L8f1lt%2Fn428yzToPKVnO31oDoRy0TUdc787kKxYj4Nw5X0i1sKIs9m%2BeOgVqRUmIM36Rji9hPd4Y62CwCMQ3MmYWtPL&b=1


نصب مسلحون من تنظيم الدوألة السلمية (داعش) كمينا
لنقطة تفتيش في الشطر الشمالي المضطرب من شبه

عن جزيرة سيناء المصرية، السبت، ما أسفر عن مقتل
.خمسة من عناصر المن على القل، وأفقا لمسؤوألين

وأأضافا المسؤوألون أن ستة آخرين على القل من عناصر
المن أصيبوا في الهجوم الذي وأقع ببلدة الشيخ زأوأيد،

وأنقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة
.على البحر المتوسط

وأتابع المسؤوألون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن
هوياتهم كونهم غير مخولين التحدث إلى العلم، أن عناصر
المن قتلوا ثلثة مسلحين في تبادل إطلق النار، وأتم تعزيز

.المن بالمنطقة

وأتحارب مصر المسلحين في الشطر الشمالي من شبه
جزيرة سيناء منذ سنوات. وأاحتدم العنف وأالضطراب هناك

بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي كانت
، وأسط احتجاجات2013فترة حكمه مثيرة للنقسام، عام 

.عمت البلد ضده

وأنفذ المسلحون عدة هجمات استهدفت بالساس قوات
المن وأالقليات المسيحية وأمن يتهمونهم بالتعاوأن مع

.الجيش وأالشرطة

وأتباطأت وأتيرة هجمات داعش في سيناء - مسرحا
هجماتهم الرئيسي - وأأماكن أخرى إلى حد بعيد منذ فبراير

، عندما شن الجيش عملية وأاسعة النطاق في سيناء2018
وأكذلك أجزاء من دلتا النيل وأالصحراء على طول الحدوأد

.الغربية للبلد مع ليبيا

وأتجري المعركة ضد المسلحين في سيناء بشكل كبير بعيدا
عن أعين العامة، مع منع الصحفيين وأغير المقيمين

وأالمراقبين الخارجيين من دخول المنطقة. كما يظل



الصراع على مبعدة من المنتجعات السياحية في الطرفا
 - .الجنوبي لشبه الجزيرة

 ]2021 يوُليوُ 31أسوُشيتد بأرس 
[ داعش يوُاصل “انتقامهُ” من المدنيين في

سيناء.. أعدم شابأين اتهِمهِما بأالتعاون مع الجيش
المصريِ

عربي بوست
  14/ا04/ا2021  

أعدم تنظيم الدوألة السلمية (داعش) رجلين من أبناء
القبائل البدوأية في شمال سيناء المصرية، بعد اتهامهما

Middle بالتعاوأن مع الجيش المصري، وأفق ما ذكره موقع
East Eye  2021 أبريل/انيسان 13البريطاني، الثلثاء،

ال عن مصادر محلية في سيناء .نق
عملية العدام تعتبر أحدث حلقة من سلسلة النتقام الذي
يتبعه التنظيم ضد المخبرين المدنيين السريين، إذ إن أبناء
القبائل الموجودة في سيناء وأجدوأا أنفسهم بمفردهم في
مواجهة تهديدات "داعش"، الذي يعمل على النتقام منهم

.بعد أن كانوا يساعدوأن القوات الحكومية المصرية

إن Middle East Eye في السبوع الماضي، قال موقع
ال من قبيلة الدوأاغرة،14 المعروأفة بعلقاتها الوثيقة  رج

وأبحسب مصادر قبلية،. بقوات المن في سيناء، اختطفوا
 أبريل/انيسان، بينما8 منهم يوم الخميس 12بأطلق سراحا 

اا، وأسويلم أحمد23بقتل محمد إبراهيم حمدان،   عام
اا، على يد مقاتلي التنظيم44سويلم،   عام

https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/04/09/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/04/09/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-islamic-state-sinai-executes-civilians-cooperating-military
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-islamic-state-sinai-executes-civilians-cooperating-military


.

الشابين المصريين ضحايا داعش

 اعتراف بأالتعاون مع الجيش المصريِ

أوأضح الموقع أن كل الرجلين يعمل بائع أسماك في السوق
ال الخروأن، فقد حقق12المحلي ببئر العبد. أما الع  رج

مقاتلو التنظيم معهم وأأطلقوا سراحهم بعد تحذيرهم من
.التعاوأن أوأ العمل مع الجيش أوأ الحكومة المصرية

 أبريل/انيسان على10كما نشر التنظيم فيديو يوم السبت 
إحدى قنواته في تطبيق تلغرام، وأيظهر فيه حمدان

وأسويلم وأهما يعترفان بتجنيد قوات الجيش المصري لهما
بيعدما بالرصاص .ليكونا مخبرين، قبل أن 

اا مع بيسمع سويلم في الفيديو وأهو يقول إنه كان مرشد
رائد في الستخبارات العسكرية يدعى جابر، وأكان يطلب

منه البلغ عن تحركات مقاتلي داعش. وأأوأضح أنه في
اا لجنود التنظيم، إحدى الحوادث انتظر الجيش وأنصب كمين

بقتل ثلثة منهم .وأ



أوأضح سويلم كذلك أنه قاد سيارة لضباط كانوا مغادرين
اا. وألم تتضح الطريقة التي اا وأإياب لسيناء في عطلة، ذهاب

.تعاوأن بها حمدان مع الجيش

كذلك ظهر سويلم في الفيديو وأهو يحفر قبره بيديه في
منطقة مجهولة. وأيمكن رؤية أحد مقاتلي التنظيم يقف

فوقه، وأيقول إنهم اليوم ينتقمون من أجل مقاتلي التنظيم
بقتلوا بسبب سويلم قبل أكثر من سنة .الخرين الذين 

أن داعش ل Middle East Eye فيما أوأضح موقع
يستهدفا فقط المخبرين الذين يعملون مع قوات المن،
لكنه يستهدفا كذلك العمال وأالسائقين وأالبائعين الذين

.يقدمون خدمات إلى الحكومة

داعش نشر فيديو لعدام الشابين

مديِ المة "فيديوُ صادم لخ"شهِي

صدم الفيديو أبناء قبيلة الدوأاغرة، الذين كانوا ينتظروأن أي
أنباء حول أقاربهم المختطفين. وأتعد قبيلة الدوأاغرة من

القبائل العديدة في شمال سيناء التي كانت تساعد قوات
.2014الشرطة وأالجيش في المنطقة المضطربة منذ 



كما أعرب عدد من القبائل في سيناء عن تعازأيها وأإدانتها
جدي المة ".في بيانات، وأوأصفت حمدان وأسويلم بع"شهي

، قال مغنم، وأهوMiddle East Eye في حديثه مع موقع
أحد أبناء القبيلة، إن قريته في حداد منذ أن سمعت
الخبار. وأأضافا: "كنا نأمل أن يطلقوا سراحهم مع

الخرين. لم نكن قادرين على النوم منذ أن عرفنا الخبار.
".حدث أسوأ ما كنا نخشاه

بدفنتا في تعاني القبيلة من صدمة لن جثتي اثنين من أبنائها 
جظ بفرصة حتى مكان مجهول. قال أحد أبناء القبيلة: "لم نح

".للتعبير عن الحترام لهما

بينما أكد مغنم أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الجيش، وأتلقوا
اتصالت فقط من اتحاد قبائل سيناء. وأأضافا: "كبار القبيلة

قالوا إنهم لن يقبلوا العزاء حتى يحدث القصاص، لكنهم
".قالوا ذلك من قبل

في مارس/اآذار، قتل المسلحون رجلين من أبناء قبيلة
.الدوأاغرة لتعاوأنهما مع الجيش

........



صورة لعناصر داعش في سيناء (أرشيف)/ا يوتيوب
مثل عديد من الحوادث وأالتفاصيل المتعلقة بالحرب التي

تخوضها مصر ضد مقاتلي داعش في شمال سيناء، لم
بيكتب أوأ يبلغ عن الكثير بشأن هذا التعاوأن باستثناء

المقالت الوطنية التي تحتفي بدوأر غير محدد للقبائل في
.مكافحة الجماعات المسلحة

، بعد تكثيف العمليات المسلحة في2013لكن منذ عام 
أعقاب الفض الدموي لعتصام رابعة العدوأية، قال كثيروأن

اا أوأ تحت ضغوط مع من أبناء القبائل، الذين تعاوأنوا طوع
بتركوا وأحيدين الجيش للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، إنهم 

.في مواجهة عواقب هذا التعاوأن

بقطعت رؤوأسهم في فقد تعرض كثيروأن للعدام -بل وأ
بعض الحيان- وأالخطف عن طريق مقاتلي داعش، بدوأن

أي ذكر لهم في الصحف المحلية أوأ البيانات العسكرية،



 - عربي.وأبدوأن أي اعترافا أوأ تقدير لهم وألعائلتهم 
 ] .2021 أبريل 14بوست - 

 عناصر قبلية متعاونة6[ "داعش" يعلن مقتل "
مع الجيش" في سيناء وفق بأيان نشرتهُ وكالة

"أعماق" التابأعة للتنظيم، فيما لم يصدر عن
الجيش المصريِ تأكيد أو نفي لذلك حتى  

Istanbulديانا شلهِوُب / الناضوُل  - 
 عناصر6قال تنظيم "داعش" الرهابي، الثلثاء، إنه قتل 

قبلية مساندة للجيش المصري قبل أسبوع، وأسط سيناء
.شمال شرقي البلد

جاء ذلك وأفق بيان نشرته وأكالة "أعماق" التابعة للتنظيم،
فيما لم يصدر عن الجيش المصري تأكيد أوأ نفي لذلك حتى

.( ت.غ)10:50الساعة 

وأقال التنظيم الرهابي، إن مسلحيه "هاجموا حاجزا أمنيا
قرب قرية المنجم وأسط سيناء قبل أسبوع"؛ ما أسفر عن

 عناصر قبلية" موالية للجيش المصري وأ"أسر6"مقتل 
.عنصر آخر"، وأفق زأعم البيان

وأأضافا أنه "تم النسحاب من موقع الحاجز بسلم"، دوأن
.تفاصيل أكثر

وأكانت وأكالة "أسوشيتدبرس" المريكية نقلت عن مصادر
 عناصر قبلية6أمنية مصرية (لم تكشف هويتها) إن 

مساندة للجيش المصري قتلوا وأسط سيناء، الثلثاء
الماضي، على يد تنظيم "وألية سيناء"، الفرع المصري

".لتنظيم "داعش

وأذكرت الوكالة أن الضحايا سقطوا في كمين مسلح نصبه
التنظيم على طريق وأسط سيناء لعدة سيارات تتبع قبيلة



"الترابين" المساندة للجيش المصري، فيما لم يعلق الخير
.رسميا على ذلك حتى الن

، تشهد مناطق متفرقة شمال شرقي2014وأمنذ عام 
مصر هجمات ضد الجيش وأالشرطة وأالمدنيين، خفت

وأتيرتها مؤخرا، وأتبنى معظمها تنظيم "وألية سيناء –
". ] .2021 فبراير 16الناضول 

داعش’ يهِاجم في مصر.. قتلى وجرحى بأتفجير’[
شمال شبهُ جزيرة سيناء

2021.01.22 
بغداد – ناس

قال مسؤوألون طبيون وأأمنيون، إن تنظيم داعش فجر
قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما
أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات المن المصرية وأإصابة

.ثلثة آخرين
 

ةل قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أو
  بأأول

وأقع النفجار فجر اليوم الخميس، نتيجة عبوة ناسفة
استهدفت عربة مصفحة. قال المسؤوألون، الذين طلبوا

عدم ذكر أسمائهم لنهم غير مخولين بإطلع وأسائل
العلم، إنها كانت تنقل قوات في دوأرية على طول ساحل

.البحر البيض المتوسط في بلدة الشيخ زأوأيد
وأنشر التنظيم بيانا على موقع إلكتروأني مرتبط بالمتشددين

.أعلن فيه مسؤوأليته عن الهجوم
10وأتخوض مصر حربا ضد داعش في سيناء منذ نحو 

سنوات، اشتدت بعد أن أطاحا الجيش برئيس إسلمي عام
. وأنفذ المتشددوأن عشرات الهجمات استهدفت2013

.بشكل أساسي قوات المن وأالقليات المسيحية
ادا عن الرأي اوأندلع الصراع في سيناء إلى حد كبير بعي

العام، مع منع الصحفيين وأالمراقبين الخارجيين من دخول
المنطقة. وألم يمتد القتال حتى الن إلى الطرفا الجنوبي

https://t.me/nasnews_nas
https://t.me/nasnews_nas


لشبه الجزيرة حيث توجد منتجعات سياحية شهيرة في
 .البحر الحمر
، شن الجيش عملية وأاسعة النطاق في2018وأفي فبراير 

اضا أجزاء من دلتا النيل وأالصحاري على سيناء شملت أي
طول الحدوأد الغربية للبلد مع ليبيا. منذ ذلك الحين،

تراجعت وأتيرة هجمات تنظيم الدوألة السلمية في شمال
 ]2021 يناير NAS 22سيناء – 

 
[مصر : «داعش سيناء» يعلن الحرب على

«حماس»
ةا لعدام متعاون مع الحركة وصنفهِا نشر صوُر

مرتدة
05-01-2018

 
الجريدة - القاهرة

إحدى الصور التي نشرها «داعش» لعملية العدام
بث تنظيم داعش سيناء فيديو ظهر فيه عناصر من التنظيم
دوأن غطععاء للععوجه، وأهععم ينفععذوأن حكععم العععدام فععي أحععد
عناصر التنظيم ذاته، اعتبروأا أنه ارتد لنه ساهم في تهريب
السععلحا إلععى حركععة «حمععاس» فععي قطععاع غععزة، وأشععن
اا على حركة حماس وأتوجهاتهععا المتحدث في الصدار هجوم
السياسية، وأصنفها مرتدة، داعيا لقتالهععا، فيمععا يشععبه إعلن
الحععرب مععن داعععش سععيناء علععى حمععاس المتمركععزة فععي

قطاع غزة الملصقة لسيناء المصرية.

https://www.aljarida.com/tagged/writers/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/1-10/


وأنشععر التنظيععم، أمععس الوأل، فيععديو يظهععر وأقععوفا عناصععر
خلف رجل يرتدي الععزي البرتقععالي، وأهععو زأي العععدام لععدى
داعععش، وأيصععوب أحععدهم الرصععاص إلععى رأسععه، وأتحععدث
الرجل الثاني في التنظيم محمد عادل (المعععروأفا تنظيميععا
باسم أبوكاظم المقدسي) عععن فتععواه بوجععوب إعععدام أحععد
عناصر داعش الذي يدعى موسععى أبععو زأمععاط وأالمكنععي بععع
«أبوعائشة»، وأهو من قطاع غزة، بحجة ارتداده بعد تهريبه
سلحا وأمواد إلى حماس في قطاع غزة من سيناء، مشددا
على أن قاضي التنظيم كاظم الغزاوأي أصدر بيانا شدد فيعه

على ضروأرة تنفيذ حكم العدام.

وأالملحظ في الفيديو اللهجة الحادة التي اسععتخدمها مفععتي
داعش سيناء ضد حركة حمععاس وأذراعهععا المسععلحة كتععائب
عزالععدين القسععام، إذ وأصععف حمععاس بععع «المرتععدة» الععتي
بدلت شرع اللععه بميثععاق بشععري، وأأنهععا تسععير علععى خطععى
النظام اليراني الشيعي، وأأشار إلى فسععاد عقيععدة حمععاس
لنها تحارب اليهود على اعتبار أنهععم محتلععون، ل مععن أجععل
عقيععدتهم، وأأشععار إلععى أن مععن يععدعم حمععاس مرتععد لنععه
يشاركها في التضييق على عناصر داعش في غزة وأسيناء.

وأقالت صفحة «اتحاد قبائل سيناء» على «فيسععبوك» -وأهععو
تجمع دخل في أكثر من مواجهة مع «داعش»- إن العناصر
الداعشية التي ظهرت في الفيديو معروأفععة لهععالي سععيناء،
خاصة أبوكععاظم محمععد عععادل الععذي يتععولى منصععب مفععتي
داعععش فععي قطععاع العريععش، وأعلععى يسععاره راشععد أنععور
الععدجني، مععن غععزة، وأهععو أحععد أعضععاء كتععائب القسععام
المفصععولين، وأهععو مععن نفععذ حكععم العععدام، وأعلععى يسععاره
الملقب بع»أبو الروأحا»، الععذي يشععغل منصععب الحسععبة فععي
قاطع الشيخ زأوأيد، وأأن من صور الفيديو هو الرهابي أحمععد

مساعد «أبو خبيب».

وأقال مصدر قبلي إن «داعش» أعلن العداء لحركة حمععاس
منذ تقاربها مع النظام المصععري، خاصععة أنهععا بععاتت تراقععب



الحععدوأد المشععتركة مععع مصععر، ممععا قطععع خطععوط المععداد
لداعش سيناء.

بععدوأره قععال البععاحث فععي شععؤوأن الرهععاب بمركععز الهععرام
للدراسات الستراتيجية وأالسياسية، أحمععد كامععل البحيععري،
اا فععي عععداء لع«الجريدة»، إن الواقعة الخيرة تشكل تصعععيد

، مععع بععدء تقععارب2015داعش لحماس الذي بدأ منذ عععام 
حماس مع النظام المصري، مشددا على أن عناصر منشقة

من كتائب القسام انضمت إلى داعش سيناء.

رزأ، قالت صفحة اتحاد قبائل سيناء أمس، إنه وأفي سياق موا
 جثععة مععن عناصععر تنظيععم وأليععة سععيناء20تمععت مشععاهدة 

(داعش سيناء) فععي قريععة مععزار غععرب العريععش، وأرجحععت
الصفحة أن يكونوا قتلوا في نزاعات داخل التنظيم.

وأعلمت «الجريدة» أن تنظيم داعش سيناء يشهد منذ تنفيذ
جريمة استهدافا مسجد الروأضة، حالة تععذمر فععي صعفوفه،
مما أدى إلى حالت هجرة جماعية من التنظيم، المر الذي
دفع القيادة المركزية للتنظيععم إلععى فععرض إجععراءات أمنيععة
مشععددة علععى عناصععره، بمععا فععي ذلععك تضععييق تحركععاتهم

-1-5وأمنعهم من التنقل إل بعلم القيادة العلى  –الجريععدة 
2018  [ 

داعش ومذبأجة مسجد بأئر العبد :

 مصر: ارتفاع حصيلة قتلى الهِجوُم على مسجد[
 طفل27 بأينهِم 305الروضة إلى 

أعلنت النيابة العامة المصرية في بيان السبت، ارتفاع عدد
305قتلى الهجوم على مسجد الروأضة شمال سيناء إلى 

 طفل. وأأشار البيان نقل عن شهود أن منفذي27بينهم 
الهجوم كانوا يرفعون راية تنظيم "الدوألة السلمية"

د عنصرا. وأأقامت مصر الحدا30 وأ25وأعددهم يتراوأحا بين 
الوطني على الضحايا الذين تم تشييعهم ليل الجمعة، فيما



أعلن الجيش أن مقاتلته استهدفت مخابئ للجهاديين في
.شمال سيناء

في شمال سيناء   الهجوم على مسجد ارتفع عدد قتلى
، حسبما أعلنت النيابة العامة المصرية305الجمعة إلى 

 طفل، حسب النيابة التي27السبت. وأمن بين القتلى 
.نشرت بيانا بثه التلفزيون الرسمي

وأأقامت مصر السبت الحداد الوطني على ضحايا الهجوم
.الذي استهدفا الجمعة مسجد الروأضة في شمال سيناء

وأخلل النهار، أقيمت صلة الغائب لراحة أنفس الضحايا
الذين تم تشييعهم خلل الليل. فيما أعلن الجيش أن

.مقاتلته استهدفت مخابئ للجهاديين في شمال سيناء

وأجاء في بيان نقله التلفزيون الرسمي، نقل عن شهادات
مصابين استجوبهم فريق من أعضاء النيابة "فوجئ
 وأ25المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوأحا عددهم بين 

تنظيم "الدوألة ( عضوا تكفيريا يرفعون علم داعش30
 باب المسجدوأقد اتخذوأا مواقع لهم أمام) "  السلمية

". نافذة12وأنوافذه البالغ عددها 
وأأضافا "أخذوأا في إطلق العيرة النارية على المصلين.

وأقد تبين أن التكفيريين قد حضروأا مستقلين خمس
سيارات دفع رباعي وأقاموا بإحراق السيارات الخاصة
بالمصلين وأعددها سبع سيارات". وأتابع "نتج عن ذلك

 أشخاص من المصلين، من بينهم305الحادث استشهاد 
". آخرين128 طفل كانوا برفقة ذوأيهم وأإصابة 27

تفاصيل بيان النيابة العامة حول الهجوم على مسجد
الروأضة

وأقال الشهود لعضاء النيابة العامة طبقا للبيان، إن بعض
المهاجمين كانوا ملثمين وأإن جميعهم كانوا يرتدوأن ملبس

تشبه الزي العسكري، وأكان أحدهم يحمل "راية سوداء

https://www.france24.com/ar/20170527-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20170527-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.france24.com/ar/20171124-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1


مكتوب عليها عبارة ل إله إل الله محمد رسول الله" في
".الدوألة السلمية "إشارة إلى راية تنظيم

وأوأقع الهجوم في مسجد الروأضة في منطقة بئر العبد في
شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة وأإسرائيل. وأيعد هذا

العتداء أكبر هجوم دموي من نوعه في تاريخ مصر
.الحديث

الجيش المصري يرد

وأبعد بضع ساعات على توعد الرئيس المصري عبد الفتاحا
السيسي "الثأر لشهدائنا"، نفذ الجيش خلل الليل غارات

جوية في منطقة الهجوم في شرق سيناء حيث تحارب
قوات المن "وألية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "الدوألة

".السلمية

للمزيد: القوُات المصرية تستهِدف "البؤر
الرهابأية" ردا على هجوُم مسجد الروضة في

سيناء
وأذكر المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي أنه في إطار

ملحقة القوات المسلحة للعناصر الرهابية المسؤوألة عن
استهدافا المصلين بمسجد الروأضة بمدينة بئر العبد،

"قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الرهابية
وأاكتشافا وأتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم

الرهابي الغاشم وأقتل من بداخلها في محيط منطقة
".الحدث

وأتشير كل العناصر إلى أن العتداء نفذه إسلميون
. لم تعلن أي جهة مسؤوأليتها بعدمتطرفون في حين

 تحارب قوات المن جماعة موالية لتنظيم2013وأمنذ 
"الدوألة السلمية" في شمال سيناء. وأخلل تلك السنوات

.قتل المتشددوأن مئات من رجال الجيش وأالشرطة

https://www.france24.com/ar/20171125-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20171125-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20171125-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1


ضربات جوية قال إنه   الجيش المصري الهجوم وأجهوأبعد 
.قتل المنفذين خللها

"الرهاب في بيت الله"

عند الفجر حضر آلفا من سكان بلدة ميت حبيب القريبة
من مكان العتداء مراسم تشييع مدير مدرسة بئر العبد

السيد أبو عيطة وأابنه أحمد وأكلهما قتل في الهجوم وأسط
".هتافات "ل إله إل الله الشهيد حبيب الله

وأتزاحم أقارب للضحايا في مستشفى السماعيلية المدينة
القريبة من قناة السويس في شمال شرق البلد وأالذي

بنقل إليه الجرحى لتلقي العلج. وأأفاد أقارب لسكان القرية
.أن المسجد المستهدفا كان أبرزأ مساجد المنطقة بأسرها

صدمة وغضب

وأعنونت صحيفتا "الخبار اليوم" وأ"الجمهورية" اللتان
وأضعتا شارة سوداء علمة الحداد السبت "الرهاب في
بيت الله". وأأوأردت وأسائل العلم أن كل المساجد في

".البلد ستقيم الصلوات لراحة أنفس "الشهداء

وأدعا السيسي القوات المسلحة إلى إقامة نصب لتكريم
الضحايا، حسبما أوأردت وأسائل العلم الرسمي. وأعرض

التلفزيون بشكل متواصل صور الجثث في المسجد
وأسيارات السعافا وأمراكز العناية التي نقل إليها

.المصابون

وأنددت دوأل أجنبية عدة بالعتداء من بينها الوليات المتحدة
 - فرانس.وأروأسيا وأفرنسا وأبريطانيا وأإيران وأالسعودية

 ] .2017- نوفمبر 25/اروأيترزأ/اأ فا ب24

https://www.france24.com/ar/20171125-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1


مصر.. "داعش" هدد بأتفجير مسجد الروضة[   
قبل عام

دبأي - قناة العربأية :
مسجد الروأضة تكن العملية الرهابية التي استهدفتلم 

مفاجئة برأي مراقبين، بدليل أن في سيناء
نشر في مجلة "النبأ" التابعة له، العام داعش  # تنظيم

اا بتفجير المسجد، كما أعدم أحد اا مباشر الماضي، تهديد
.شيوخأ الصوفية البارزأين في قرية الروأضة

وأكان الهجوم على مسجد "آل جرير" بقرية الروأضة في
اا له، فالمسجد تابع لجماعة صوفية، شمال سيناء مخطط

اا لما يعرفا  بولية سيناء المواليوأالصوفيون باتوا هدف
.لع"داعش" منذ سنوات

اا للتيار كما طال هذا الستهدافا مراقد صوفية وأرموزأ
اا اا معلن الصوفي، غير أن هذا المسجد بالذات كان هدف

اا في السابع من كانون للتنظيم، فقبل نحو عام وأتحديد
الوأل/اديسمبر نشر التنظيم مقابلة مع أحد مسؤوألي وألية

.سيناء في صحيفة "النبأ" التابعة له
وأتحدث المسؤوأل عن وأجود نية لستهدافا أضرحة وأمساجد
تابعة للطريقة الجريرية، وأأهمها المسجد في قرية الروأضة
قرب بئر العبد، وأليس هذا فحسب بل بث التنظيم تهديدات

.مصورة للصوفيين
أما أبرزأ عمليات استهدافا "داعش" للصوفيين فكان

اختطافا الشيخ سليمان أبو حرازأ، أحد كبار مشايخ
الطريقة الجريرية الذي يحظى بتقدير وأحب كل أهالي

سيناء. وأكان "داعش" قد أعدم الشيخ الذي تجاوأزأ عمره
اا وأنشر صورا لجريمته في تشرين التسعين وأقتها، ذبح

الثاني/انوفمبر الماضي. وأقالت مصادر صحافية إن أهالي
الروأضة كانوا ينووأن إحياء ذكرى مقتل الشيخ أبو حرازأ قبل

2017 نوفمبر 26 – .أن ينفذ "داعش" هجومه على القرية
. [

 

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags?tag=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://ara.tv/5aeyp
http://ara.tv/5aeyp


[النائب العام : مرتكبوُ هجوُم العريش رفعوُا علم
 تكفيريا 30«داعش».. وعدد الجناة حوُالي 

 : 2017 نوفمبر 25السبت 
ادا عن آخر تطورات التحقيقات  انا جدي صدر النائب العام بيا

في حادث تفجير مسجد الروأضة بمنطقة بئر العبد غرب
افا عن ارتفاع عدد الشهداء لع  من305العريش، كاش

ال كانوا برفقة ذوأيهم وأإصابة 27المصلين بينهم  128 طف
 نوفمبر وأرد24آخرين. وأذكرت النيابة العامة، أنه بتاريخ 

إخطار مديرية أمن شمال سيناء أنه عندما بدء خطيب
مسجد الروأضة الكائن بقرية الروأضة بمنطقة بئر العبد

بمحافظة شمال سيناء، إلقاء خطبة صلة الجمعة فؤجى
 -25المصلون بقيام عناصر تكفيرية يتراوأحا عددهم ما بين 

ايا يرفعون علم «داعش»، وأقد اتخذوأا30 اوا تكفير  عض
اعا لهم أمام باب المسجد وأنوافذه البالغ عددها  12موق

نافذة يحملون السلحة اللية وأأخذوأا في إطلق النار على
المصلين. وأأضافت النيابة العامة أن التكفيريين حضروأا

 سيارات دفع رباعي وأقاموا بإحراق السيارات5مستقلين 
 سيارات. وأأوأضحت أن فريق7الخاصة بالمصلين وأعددها 

من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى حيث يرقد مصابو
الحادث الرهابي في مستشفى السماعيلية العام

وأمستشفى السماعيلية الجامعي، حيث استمعوا إلى
شهادتهم التي انحصرت في كونهم قد سمعوا إطلق أعيرة
نارية كثيفة خارج المسجد مع أصوات إنفجارات عالية تبعه

دخول عدد من الشخاص بعضهم ملثم وأالخر غير ملثم
يتميزوأن بشعر رأس كثيف وألحية وأيحملون السلحة اللية
وأأحدهم يحمل راية سوداء مكتوب عليها: «أشهد أن ل إله
ادا رسول الله». وأأكد أن المهاجمين كانوا إل الله وأأن محم
اعا ملبس تشبه الملبس العسكرية عبارة عن يرتدوأن جمي

بنطال مموه وأتي شيرت أسود اللون وأقيامهم بإشعال
النيران في السيارات وأإطلق النار على المصلين داخل

المسجد بطريقة عشوائية أثناء إلقاء الخطبة. وأأشار البيان
إلى أن النيابة العامة انتقلت لجراء المعاينة اللزأمة



لمسجد الروأضة وأما تواجد به من جثث حيث تبين وأجود
آثار لدماء كثيفة تحيطهم وأسط المسجد وأدوأرات المياه.
وأأمر النائب العام بسرعة إجراء التحريات اللزأمة وأضبط

27المتهمين التخاذ الجراءات القانونية قبلهم  - الشروأق 
 ] .2017نوفمبر 

29نشرت أخبار اليوم المصرية في عددها الصادر بتاريخ 
اا عن تلك الجماعات بعنوان :2017يونيو    تحقيق

نكشف خريطة الجماعات الرهابأية في مصر : 
 جماعات ل ترى وأل تسمع وأل تتكلم سوى »إرهاب«،[ 

اختلفت أسماؤها لكن يدها ملوثة بدماء رجال الشرطة
وأالجيش وأالقباط، وأوأضع مثلث الرهاب «حسم»

وأ«داعش» وأ«أجناد مصر» الرهابية أجندة استهدافا، تم
تخصيص الضلع الوأل منه لستهدافا الشرطيين، وأالثاني
لبناء القوات المسلحة، وأالثالث للبرياء من أبناء القباط

وأتكشف «بوابة أخبار اليوم» خريطة عمل تلك الجماعات
. وأالفئات التي تستهدفها

من جانبه قال نبيل نعيم، الخبير بشئون الحركات
المتطرفة، إن حركة حسم وألواء الثورة هما الجناحا

العسكري لجماعة الخوان المسلمين وأيعملون تحت
إشرافا أيمن عبد العزيز، زأوأج بنت خيرت الشاطر، وأهارب

إلى تركيا، وأيحيى موسى، الذي كان يشغل منصب
المتحدث الرسمي باسم وأزأارة الصحة أبان حكم الخوان،

مؤكدا بأن تلك الحركتين يستهدفون قوات الشرطة
.وأالجيش لينقموا منهما

وأضاف نعيم، في تصريحات لخ«بأوُابأة أخبار اليوُم»
الخوُان المسلمين هم الذين يستهِدفوُن أن 

القباط في مصر ولكن يتبنى تنظيم داعش،
تفجيرات الكنائس واستهِداف القباط حتى ل
تكوُن جماعة الخوُان المسلمين تحت مسمى

جماعة إرهابأية عالمية كما أن داعش تستهِدف كل
من يتعاون مع قوُات الشرطة والجيش في سيناء

.مثل الجماعات البدوية



وأأكد أن حركة أجناد مصر تستهدفا الجيش وأالشرطة
وأالقيادات السياسية مثل حادثة اغتيال النائب العام السابق
المستشار هشام بركات، مؤكدا أنه تم القضاء عليها نهائيا

وأتحولت إلى لواء الثورة حتى أصبحت تنفذ العمليات
إرهابية ضد الجيش وأالشرطة، مضيفا أن جميع جماعات

الرهابية في مصر يعملون تحت مظلة وأاحدة وأبين تنسيق
بينهما البعض وألكن لكل منهم هدفا محدد كما أنهم

.يتدربون داخل معسكرات وأاحدة
قال ثروأت الخرباوأى، القيادي السابق بجماعة الخوان إن

هناك تنسيقا وأاتصالت كاملة بين داعش وأحركة حسم
وأأجناد مصر في استهدافا العناصر من بين القيادات

.العسكرية وأالشرطية وأالقباط وأالشخصيات السياسية

وأأضافا الخرباوأي في تصريحات لع«بوابة أخبار اليوم» أن
جميع الجماعات هم خليا نوعية وأذراع لجماعات الخوان

المسلمين فتنظيم يكون بدخلة خليا يكون كل منهم
مسئول عن نشاط محدد مضيفا أن بيانات التي تصدرها

وأتسخر فيها من جماعة الخوان المسلمين يكون هدفها 
.أبعاد الشبة فقط عنها

من جانبه قال شهاب وأجيه، الباحث في الشئون السلمية
بالجامعة المريكية أن التنظيمات الثلثة «داعش، وأأجناد

مصر، وأحسم» ليس لديهم أي علقة بينهم وألكن جميعهم
يتفقون على كتابات سيد القطب التكفيرية التي تقوم على

.فكرة بناء الدوألة السلمية



وأأكد وأجيه، أن غير مؤكد وأجود علقة بين داعش وأحسم
بدليل سخرية داعش، من جماعة الخوان المسلمين في

بيانتها الصادرة وأاسكندر حركة حسم من استهدافا 
.الكنائس وأالقباط داخل مصر

وأأضافا الباحث في الشئون السلمية بالجامعة المريكية
أن حركة حسم ترى القباط في مصر مواطنين من

الدرجة الثانية وألهم حق الحماية بينما يرى تنظيم داعش
أن القباط في مصر جزء من الدوألة المصرية فلبد من

استهدافه، مشيرا إلى أن ل يوجد معسكرات لتدريب
الرهابيين في مصر بالمعنى الصحيح وألكن يوجد وأكرا يتم

تدريبهم في وألكل جماعة مكان خاص تقوم فيه بتدريب
.عناصرها

 
وأقال مصطفى حمزة، مدير مركز السلم السياسي إن

لكل جماعة مرجعا خاصا بها حيث يعتمد تنظيم داعش
على الفكر الدموي من أجل نشر الوحشية داخل المجتمع

وأاقتناع الجميع بالنضمام إليه على اعتبارها هو التنظيم
.القوي، وأنزع الثقة القباط من النظام السياسي الحالي



وأأضافا حمزة في تصريحات لع«بوابة أخبار اليوم» أن
داعش تقوم باستهدافا الجيش وأالشرطة من أجل أن

تشعر رجال قوات المن بأن الدوألة غير قادرة على
حمايتهم بينما تستهدفا المؤسسات غير الحيوية مثل
قوات محطات الكهرباء وأمحطات الوقود من أجل تقسيم 

المن وأالستعانة بقوات الجيش من أجل حماية الكنائس
وأالمنشآت الغير حيوية وأبذلك يتم تخفيض القوات

مدير مركز السلم وأأكد , المسئولة عن حماية الحدوأد
 الذراع العسكري للخوان السياسي أن حركة حسم 

المسلمين وأأن عقيدة الخوان في العمليات الرهابية تعمد
على الثأر فبذلك يقومون باغتيال الشخصيات التاريخية

على مر التاريخ وأاستهدافا رجال الشرطة وأالجيش كما أن
عقيدتهم ليس لها علقة باستهدافا المدنيين مؤكدا أن

جميع الجماعات الرهابية الموجودة حاليا خارجة من رحم
أفكار سيد القطب التكفيرية وأعلى الرغم من أن داعش،

–.كفرت الخوان المسلمين وألكنها لم تكفر سيد قطب
]  2017 يونيو  29اخبار اليوم 

ةا  : عاشر
تحالف إرهابأي عالمي لضرب مصر وليبيا 

[ تحالفات سرية بأين التنظيم الدولي للخوُان
المسلمين والقاعدة لضرب ليبيا :

عععثرت مجموعععة مععن المحققيععن الععذين يتتبعععون نشععاط
المتطرفين في منطقة الشرق الوأسط على "عقد صععيانة"
لمبنى يقع بالقرب من السععفارة الليبيععة فععي إحععدى الععدوأل
السععلمية المطلععة علععى البحععر المتوسععط. وأكععان اللفععت
للنظر أن أحد السماء المرتبطة بتوقيععع العقععد، الععذي تبلععغ
قيمتععه ملييععن الععدوألرات، مععدرج علععى لوائععح المطلععوبين
المحرضين على قتل أفراد الجيععش وأالشععرطة خاصععة فععي

ليبيا وأمصر.



وأبعد عدة أيام تمكنت عناصعر أمنيعة مدربعة معن الوصعول 
لمعاينة المبنى نفسه. وأكانت المفاجأة: مبنى ضخم يتكععون

 طوابععق يسععتخدمه مععا يعععرفا بععع"التنظيععم الععدوألي4مععن 
لجماعععة الخععوان المسععلمين"، بالتحععالف مععع جماعععات
متطرفة، في إدارة الصراع مع نظم الحكععم فععي طرابلععس

الغرب وأالقاهرة وأغيرهما.
خسر الخوان المسلمون النتخابععات فعي مصعر، وأتععونس، 

وأليبيا بعد تجارب فاشلة للحكم استمرت من سنة إلى ثلث
سنوات في هذه الععدوأل. لكععن بععدا أنهععا ل تريععد أن تعععترفا
بالخسارة، خاصة في مصر وأليبيععا، وألهععذا «لجععأت الجماعععة
إلى التحالف مع الشيطان لهدم الدار على من فيها»، وأفقا
لوصععف أطلقعه ضعابط شععرطة مصععري برتبععة نقيععب. وأمععع
ازأدياد أعمال العنف التي تستهدفا رجال المن وأالمنشععآت
العامة بمصر وأليبيا، أصبح مععن السععهل أن تععرى شخصععيات
عربيععة تععتردد علععى القععاهرة لبحععث "هععذه المعضععلة.. هععذا

الكابوس". 
وأفي فندق يقع على طريق صلحا سععالم الشععهير بالعاصععمة
المصرية، دخلت مجموعة جديعدة لشخصعيات بععدت مهمععة.
وأيقول أحد مرافقيهم وأهو من ليبيا، إنهم "خععبراء أمععن مععن
عندنا وأمن دوأل شقيقة". يبدوأ من ملمحهم أنهععم مععن ليبيععا

 سععيارات3وأتشاد وأالنيجر وأمالي. وأبعد نحو سععاعة وأصععلت 
سوداء وأاختفت في الداخل. هنععا يجععري علععى قععدم وأسععاق
جمع مذكرات أمنية من أطرافا عربية وأأفريقية، مععن بينهععا
ليبيا، لتضمينها في تقرير متكامل، من أجل التصدي لنشاط
الخععوان فععي منطقععة الشععرق الوأسععط وأشععمال أفريقيععا.
وأتزامن هذا مع مباحثععات أجراهععا وأفععد أمنععي روأسععي رفيععع
المستوي، مع أطرافا أمنية بالمنطقة، خلل زأيارة الرئيععس
«فلديميععر بععوتين» للرئيععس «عبععد الفتععاحا السيسععي» فععي

القاهرة، هذا السبوع.
وأعلى العكس من موقف وأاشنطن المنفتععح علععى جماعععة 

الخوان، تصنف موسكو "الجماعة" بأنها "منظمععة إرهابيععة"
بسبب وأقوفهععا مععع مجموعععات متطرفععة كععانت تعمععل ضععد
الدوألععة الروأسععية فععي العقععود الماضععية. كمععا يمثععل تحععرك



الخوان الذي جرى رصده في القليم أخطارا علععى مصععالح
روأسيا وأأصدقائها. هذا حسب مصادر أمنية وأعسكرية معنية
بالتطورات في المنطقة، التي تتلخص في "خطر اسععتخدام
غلة المتطرفين للمكانات التي تتيحها لهم جماعة الخععوان
في التحرك عععبر حععدوأد الععدوأل وأحسععابات البنععوك وأأمععوال

الجمعيات الخيرية".
التعععاوأن المنععي فععي هععذا التجععاه أسععفر حععتى الن عععن 

معلومات خطيععرة مععن بينهععا أن التنظيعم الععدوألي للخععوان،
طلب من زأعيم تنظيم القاعدة «أيمن الظواهري»، إرسال

 آلفا مقاتل إلى سيناء لمحاربة الدوألة، وأأنه جععرى رصععد3
مكالمتين هاتفيتين معه، وأكان المتصل، وأهو قيادي إخواني،
يقول لع«الظواهري»: «يا مولنا»، وأذلععك خلل المحععادثتين
اللتين استغرقت كععل وأاحععدة منهمععا عععدة دقععائق. التنظيععم
الدوألي، الذي يشغل عضويته شخصيات عربية وأأجنبية، قام
بعد خسارة الخوان للنتخابات فععي دوأل "الربيععع العربععي"،
بتأسععيس مقععر بملييععن الععدوألرات فععي الدوألععة السععلمية
المشار إليها، وأالواقعة على البحر المتوسط. تقععول وأاحععدة
من المذكرات المنية الجديدة عن هذا المر إن المقر تعقد
فيه اجتماعات لزعماء من الخوان وأمتطرفين من جماعات
راديكالية أخرى، برعاية أطرافا إقليمية وأدوألية، وأإن تنظيم
الخوان "يراهن على تدهور الوأضاع في ليبيا ليضمن تدفق
السععلحا للمتطرفيععن فععي دوأل الجععوار وأدعععم العمليععات

الرهابية في سيناء وأزأيادة الضطرابات بمصر".
التجععاه يمضععي فععي طريععق يؤسععس لنظريععة مفادهععا أن 

الخوان أصبحت لديهم مصالح مشتركة مععع رافعععي رايععات
هدم الدوأل في المنطقة. أحد الخبراء العسععكريين الليععبيين
ممن شاركوا في لقاء أمني مصري - روأسعي علعى هعامش
زأيارة الرئيس «بوتين»، يشير إلععى أنععه جععرى بحععث قضععية
تمدد تنظيم داعش في البلد، خاصة قرب المواقع النفطيععة
فععي شععمال ليبيععا، وأنشععاط "القاعععدة" فععي الجنععوب حيععث
تحاوأل أيضععا السععيطرة علععى حقععول النفععط هنععاك، إضععافة
لعلقة المتطرفين في ليبيا بالمتطرفين في مصععر وأسععوريا
اا التطرق مع الخبراء الروأس إلى علقععة وأغيرهما. جرى أيض



قادة من الخوان من عدة دوأل، بتيسير أعمععال التنظيمععات
الدمويععة بالمنطقععة، إضععافة لمععر يععثير دهشععة كععثير ممععن
يتحدثون عن هذا المر، وأهععو تراجععع كععثير معن دوأل الغعرب
عن الهتمام بتنامي نفععوذ المتطرفيععن فععي أفريقيععا. وأخلل
كلمته الرسمية في المععؤتمر الصععحافي مععع «بععوتين»، أكععد
«السيسي» على "موقف روأسيا المتضامن مععع مصععر فععي
اا إن "استشععراء تلععك حربهععا ضععد الرهععاب". وأقععال أيضعع

".الظاهرة بات يحتم تضافر الجهود الدوألية لمواجهتها
 

قيادات الخوان أعلنععت عععن تأسععيس برلمععان مصععري فععي
المنفى قبل شهر، وأفي الوقت الحالي يتخذوأن من المبنععى
الواقع بجععوار السععفارة الليبيععة لععدى الدوألععة المشععار إليهععا،
اا للقامععة وأعقععد اللقععاءات مععع أطععرافا مععن التنظيععم مقععر
الدوألي وأالمتطرفين، من بلدان عربية وأأجنبيععة. وأتسععتخدمه

اا.  اا للضيافة أيض بيت
وأجرى الكشف عن هذا الموقع بعد تتبع عقد الصععيانة الععذي

 مليون دينار ليبي (أكععثر49يخص المبنى الجديد، بما قيمته 
ال من   مليون دوألر). وأجاء فععي صععفحات أخععرى مععن30قلي

التقارير المنية، حصول الخوان، من أطرافا إقليمية، على
تقنية متقدمة في التصععالت وأالتنصععت وأالتصععوير، وأأنظمععة
التجسععس اللكععتروأني، إضععافة إلععى تخصععيص بعععض دوأل
بالمنطقعععة قنعععوات تلفزيونيعععة للخعععوان موجهعععة لليعععبيين
وأالمصععريين وأغيرهععم، وأأن تكلفععة هععذه التقنيععة تبلععغ مئععات

المليين من الدوألرات.
لكن «العميد العمدة» يقول في ثقعة إن هععذه الجععراءات، 

بما فيها زأيارة الكونغرس، مجععرد "ضععجة إعلميععة" لليحععاء
بأنهم ما زأالوا أقوياء، "ببساطة.. الكععل يعلععم أنهععم خسععروأا
النتخابات فععي الععدوأل العربيععة الععتي حكموهععا. الشعععوب ل
تريدهم". مذكرة أمنية أخرى تشير إلى أن جماعة الخععوان
ركزت في بداية "ثورات الربيع العربي" على رص صععفوفها
بالتعععاوأن مععع أذرع عسععكرية متطرفععة، وأهيمنععت، بالدعايععة
وأاستغلل البسطاء، على برلمانات هذه الدوأل، بينما كععانت
الحزاب المدنية تعاني الضعععف وأالتهميععش وأالحظععر. هععذه



الجماعة لم تظهر في انتفاضععة التونسععيين إل بعععد مغععادرة
الرئيس زأين العابدين بن علي، لبلده.. كان معظم قيععادات
حركة النهضة في المهجر وأالسجون، بينما كععانت قواعععدهم
في الععداخل مجععرد متفرجيععن إلععى أن انتشععر خععبر مغععادرة
اا في مصر وأليبيا بعد أسابيع الرئيس. المر نفسه تكرر تقريب
من انتفاضة التونسيين، لكن العودة من الخارج لععم تقتصععر
علععى الخععوان فقععط، بععل رجععع معهععم مئععات مععن قععادة
التنظيمات المتطرفة وأأتباعهم من العرب وأالجععانب، ممععن
كععانوا يقععاتلون فععي أفغانسععتان وأباكسععتان وأغيرهععا. تشععير
المععذكرة إلععى "طريقععة المداهنععة وأالتسععلق" الععتي اتبعهععا
الخوان في كل مععن تععونس وأمصععر وأليبيععا، للصعععود لسععدة
الحكم. معن بيعن المكالمعات الهاتفيعة العتي جعرى رصعدها،
وأاحدة تتعلق باتصال لقيادي من إخوان تونس عقب عععودته
من المنفى، اتصل بععع«سععيف السععلم» نجععل «القععذافي».
كان «القععذافي» مععا زأال فععي الحكععم وأقتهععا. ألقععى الرجععل
السلم على «سيف»، وأحمد، وأشكر، ثم تحدث عن حععاجته
للتعاوأن مع "الخأ القائد" الذي "لن ننسى فضله". وأاسععتفاد
اا مععن الحماسععة الععتي كععان عليهععا القوميععون الخععوان أيضعع
وأالشتراكيون وأالتيارات الخرى، وأهم يهتفععون فععي شععوارع
بلدهم: "الشعععب يريععد إسععقاط النظععام"، إلععى أن تمكنععت
دير بعد ذلك بوصلتها، وأتتحالف مع الجماعة من السلطة ، لتغ

14 – "- المصععدر: "عربععي بععرس .الجماعععات المتطرفععة
 ] .2015فبراير 

انتقال الرهابأيين للعمل داخل واديِ النيل :

ةا وهنا كتب مركز البديل للبأحاث والدراسات بأحث
ةل  ةا عن عملية انتقال هؤلء قائ مهِم

تمهيد[
مثل استعادة الجيش العراقي لمدينة “الرمادي” في

 وأ استعادة الجيش2017، وأ الموصل في 2015ديسمبر 
 وأ حلب في2016السوري لمدينة “تدمر” في مارس 

 التي تعد أكبر انتصار تحققه القوات2016ديسمبر 



السورية، بالتزامن مع العمليات العسكرية لستعادة الرقة
ايا، إذ فقد وأ تدمير أهم نقاط ارتكازأ التنظيم الرهابي جغراف

 % من مساحته60التنظيم السيطرة على الراضي 
2017الجغرافية، التي وأصلت مساحتها في نهاية يونيو 

 ألف كيلومتر مربع حيث تراجعت بشكل كبير36إلى 
 الذي شهد توسع التنظيم في العديد2015مقارنة بعام 

 ألف كيلو91من المناطق حيث بلغت مساحة نفوذه نحو 
متر مربع، التي انعكست بشكل سلبي على العوائد المالية

%80التي يحصل عليها من مناطق نفوذه فقد خسر نحو 
من العوائد التي يحصل عليها وأ غالبيتها من تجارة النفط وأ
الضرائب. نتيجة الضربات المنية من كل الطرفين التحالف

الدوألي وأ القوات الروأسية وأ السورية، كذلك الهزائم
الكبيرة التي أصابت التنظيم وأ حلفائه في ليبيا علي يد

الجيش الوطني الليبي، علوأة على الخسائر التي تكبدها
في شبه جزيرة سيناء نتيجة الحروأب الشرسة التي خاضها

الجيش المصري لفرض السيطرة المنية على المدن وأ
القرى في محيط البؤرة السرطانية في مثلث (العريش وأ

رفح وأ الشيخ زأوأيد) على حدوأده الشرقية، من خلل
500عمليات عسكرية وأ مداهمات، استطاعت تصفية نحو 

من العناصر الرهابية التابعة لتنظيم “أنصار بيت المقدس”
 من الهدافا وأ المخابئ وأ250شمال سيناء، وأ تدمير 

ال عن   سيارة، علوأة130مناطق تجمع تلك العناصر فض
على مخازأن السلحة عبر مراحل عملية “حق الشهيد”

شمال سيناء، علوأة على مقتل “أبو أنس النصارى”
مؤسس “وألية سيناء” فى غارات جوية للقوات المسلحة

.المصرية
دفع هذا الوضع تنظيم “داعش” لفتح بؤر جديدة في بعض
المناطق خارج منطقة ارتكازأه الرئيسية التي يخسرها في

سوريا وأ العراق وأ ليبيا وأ سيناء لتقليل الضغط النفسي
عليه ليظهر أنه مازأال يمتلك القدرة التنظيمية في

وأ دفعت به التطورات الخيرة إلى التموضع في ،القليم
جيوب عسكرية ضيقة حول عاصمته مدينة الرقة، وأ إيجاد



أذرع له وأفروأع بداخل، لتقليل الضغط الواقع عليه
ايا .بالجغراف

هنا لبد من توضيح نقطة مهمة من خلل تتبع الحداث وأ
مسارات التحرك للتنظيم نجد أن هناك تنسيق عملياتي
وأاضح بين المركز في الرقة وأ الطرافا في سيناء ظهر

بشكل جلي مع حالة التضيق التي شهدها التنظيم في
معقله التي أدت إلى نقلة نوعية في توجهاته الستراتيجية
تجسدت بوضوحا في تزامن العمليات الرهابية في توقيت

 تزامن2017-7-7وأاحد فعلى سبيل المثال شهد يوم 
للعمليتن إرهابيتن الوأل كانت حادثة اغتيال أحد ضباط

المن الوطني الملزأم أوأل “إبراهيم عزازأي” أثناء خروأجه
من أداء صلة الجمعة في القليوبية شمال مصر، وأ تبنت

ادا من حركة “حسم” هذه العملية، وأ الثانية؛ استهدافا عد
نقاط التمركز المنية في مدينة رفح بشمال سيناء التي

ايا وأ أكثر من 26أسفرت عن مقتل وأ إصابة  40 عسكر
ايا وأتدمير  ال عن استشهاد قائد الكتيبة6إرهاب  عربات، فض

”. صاعقة العميد أركان حرب “أحمد صابر المنسي103
ظهر ذلك في التغير الجوهري في موجة الرهاب التي

تشهدها الدوألة المصرية حيث تغيرت ملمحها في اتساع
الرقعة الجغرافية للعمليات الرهابية فلم تعد مقصورة

على سيناء التي مثلت البيئة الحاضنة له في الوأنة الخيرة
:نتيجة عدة عوامل أبرزأها

الطبيعة الجغرافية المساعدة على اختلط •
الرهابأيين بأالسكان، حيث يوُجد في الجزء

الشمالي منهِا مدن ذات كثافة سكانية مثل رفح و
العريش و الشيخ زويد، بأينما الوُسط و الجنوُب

.بأهِما مرتفعات و جبال
عدم التعاون بأين السكان المحلين وأجهِزة •

ةفا من استهِدافهِم من قبل التنظيمات المن خوُ
”.الرهابأية ما أدى إلى “الفقر المعلوُماتي

تعد المناطق المستهِدفة في سيناء مناطق •
.ارتكاز أمنية ذات بأعد استراتيجي



تلقي الدعم التقني و اللوُجستي و الفكريِ من •
.التنظيمات السلفية المتاخمة لهِا في قطاع غزة

.استخدام الرهابأيين للمدنيين كدروع بأشرية •

وأ امتدت العمليات الرهابية إلى محافظات أخرى وأ في
الوادي وأالصعيد، فبرغم من تنوع الهدافا التي يقصدها

الرهاب في مصر، وأ بشكل خاص قوات المن، وأ الكمائن
المنية، وأ سيارات الشرطة، وأ الكنائس بالضافة إلى

المدنيين وأ رجال الدين وأ رجال القضاء وأ القباط، إل أن
اة كانت محط أنظار القباط وأرجال الشرطة بصفة خاص

النصف الول من عام العمليات الرهابية، فقد شهد
أخر هذه العمليات حيث تم استهدفا حافلة 2017 

للقباط كانت في طريقها إلى زأيارة دير “النبا صموئيل”
في المنيا، تم تنفيذها عبر مجموعة ملثمين، أطلقوا النار

ادا وأ28على الموجودين بداخلها، نجم عنها  ابا27 شهي  مصا
.بعد سرقة الذهب وأ الموال الموجودة في حوزأة السيدات

تتابع لهذه 2017النصف الثاني من عام  شهد
3العمليات حيث تم استهدافا سيارة للشرطة، من قبل 

أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلق أعيرة من
سلحا آلي كان بحوزأتهم تجاه السيارة، التي أسفرت عن

 مجندين، يأتي هذا3استشهاد أمين شرطة وأ أحد الفراد وأ 
الحدث في أعقاب سلسلة من الهجمات تبنتها العناصر

.الرهابية في الداخل المصري
يمكن الربط بين هذه العمليات وأ العمليات الرهابية التي

وية في التسعينيات حيث بدأت وأاجهتها الدوألة المصر
الجماعات السلمية عملياتها الرهابية من الصعيد

مستهدفة بذلك قطاع السياحة، ثم تحولت في عملياتها
إلى الغتيالت وأ التفجيرات في داخل القاهرة، نتيجة

استمرار الحملت المنية اتجاها بدأت تتراجع إلى الطرافا
 تشهد2011 حتى ٢٠٠٤الحدوأدية في سيناء فمنذ عام 

سيناء عمليات إرهابية عنيفة كان أبرزأها تفجيرات طابا وأ
دهب وأ شرم الشيخ وأ نويبع، تلك العمليات التي كانت

موجهة بشكل رئيسي للقطاع القتصادي المدني، مع قيام



 أخذت العمليات الرهابية في سيناء٢٠١١ يناير ٢٥ثورة 
ادا من حيث مناطق العمليات وأ طبيعة منحى جدي

اما لتصفية هذه الجماعات في سيناء فهي المستهدفا. انتقا
اا للنظام .تدرك أن الداخل المصري أكثر إيلم

 شهدت الدوألة المصرية العديد من2013 يونيو 30منذ 
العمليات الرهابية على الجبهة الداخلية، تدوأر معظمها

حول فكرة الثأر من النظام السياسي الحالي، من خلل
عدد من الذئاب المنفردة وأ المفارزأ المنية. مثلت نقلة
نوعية في الستراتيجية الدفاعية لهذه التنظيمات التي

حاوألت أن تضغط على النظام لثبات أنها تستطيع الوصول
من خلل عملياتها إلى عمق الدوألة المصرية في الدلتا وأ

.الصعيد بل في العاصمة نفسها
ول وأادي النيل، من الدلتا إلى الصعيد، في مأمن عن ظ

اختراق التنظيمات الرهابية إل أن تنامت حدة العمليات
كشفت عن بدء  سنوات التي 3الرهابية الخيرة، منذ 

اما في المواجهة بين الدوألة المصرية وأ ود مرحلة أكثر تق
ال الجماعات الرهابية، وأعلى رأسها تنظيم “داعش”، فض

عن عدد من التنظيمات الرهابية المحلية التي تمكنت من
اختراق المنظومة المنية، بنقل نشاطها الرهابي من سيناء

.إلى وأادي النيل وأ الصعيد

:أهم أسباب نقل الصراع داخل وأادي النيل

مثلت حالة الخناق وأ التضيق التي يعاني منه التنظيم علوأة
اعا على الخسائر التي تكبدها على الجبهات الرئيسية له داف

ايا للتحرك إلى الدخل ليطل برأسه على أكثر المناطق قو
ادا وأ هي منطقة وأادي النيل خاصة في مناطق صعيد تعقي

مصر التي تعاني معظمها من حالة من التعصب وأ التشدد
الفكري بالضافة إلى انتشار الكيانات السلفية، علوأة على

أنها معقل الجماعات السلمية لتكون بيئة جيدة لعملياته
الرهابية التي ستمكنه من الستمرارية في التواجد وأ

ال عن رغبته في تقليل الضغط الحفاظ على مكانته فض
 .على مؤيديه



مثل قرب بعض المناطق في الوجه القبلي من الحدوأد
ال عن انا للتموضع وأ إعادة النتشار فض الغربية ملذا أم

ادا عن أعين الجهات المنية سهولة الحركة وأ التدريب بعي
ارا للطرافا المترامية وأ البعيدة، كما يوجد أكثر من نظ

منفذ لتسرب العناصر الرهابية وأ تهريب السلحا من ليبيا
إلى صعيد مصر التي تجلت خلل العملية الرهابية الخيرة
في استهدافا القباط في المنيا، كما يغذي وأجود مخزوأن
ابا للعادة النتشار ال جاذ .كبير من السلحا في الجنوب عام

ادا عن القدرة على التخفي وأ الحركة بين المدنيين بعي
النكشافا الذي كان يعاني منه في المناطق الحدوأدوأية ما

يمكنه من القيام بعملياته الميدانية بكفاءة وأ فعالية التي
ادا اعتمدت على ضرب أهدافا مدنية داخل المدن معتم
على العبوات الناسفة وأ المفخخات وأ النتحاريين علوأة

اما للنظام، كما علن عمليات الغتيال التي تكون أكثر إيل
هيئت له البيئة الجديدة فرصة لعادة ترتيب قدراته القتالية

ادا عن الضغوط المنية التي يعاني وأ تحديد أوألوياته بعي
.منها

أبرزأ الجماعات المتطرفة التي تنفذ عمليات إرهابية في
:الداخل المصري

-تنظيم “أنصار بيت المقدس”  .1
 .-تنظيم «أجناد مصر2
. -كتيبة المرابطين» 3
تنظيم «كتائب حلوان -4
 -العقاب الثوري» .5
-حركة «حازأمون».6
 - لواء الثورة».7
حسم».«حركة -8

( وقد فصلنا هذهَ الجماعات من قبل ) 



واتخذت العمليات الرهابأية “داخل واديِ النيل”
ةل متنوُعة يمكن رصد أهمهِا في التالي :أشكا

استهدافا بنية الدوألة متمثلة في شبكات الكهرباء وأ •
التصالت وأ السكة الحديد وأ المواصلت العامة، مستغلين

 برج214صعوبة تأمينها فعلى سبيل المثال، تعرض 
كهربائي للتفجير وأ التخريب، وأ بلغت تكلفت هذه الخسائر

 حتى2013 يونيو 30 مليون جنيه في الفترة من 150
، كانت أبرزأ هذه التفجيرات أبراج كهرباء مدينة2015يوليو

.2015 إبريل 14النتاج العلمي في 
استهدافا شخصيات قضائية وأ مسئولين في القوات •

المسلحة وأ الشرطة وأ كبار رجال الدين في الدوألة، التي
تمثلت في محاوألة اغتيال وأزأير الداخلية اللواء “محمد

إبراهيم”، وأ اغتيال المستشار “هشام بركات”، وأ محاوألة
”.اغتيال المفتي السابق الشيخ “على جمعه

تزايد معدلت الستهدافا ؛2015منذ بأداية عام  •
بالعتماد على العبوات الناسفة، لكونها السهل في

عمليات الزرع، وأ الحمل وأ التداوأل، وأ التصنيع، وأ اعتمد
عليها تنظيم “أجناد مصر” بشكل كبير لتنفيذ أهدافه في

الداخل المصري التي برزأت في تفجير دار القضاء وأ جامعة
.القاهرة، علوأة على استهدافا قوات المن

 استحداث نوعيات جديدة من العمليات2016شهد عام  •
الرهابية باستهدافا 

كنائس عن طريق العمليات النتحارية فقد تم استهدافا
ال علوأة25الكنيسة البطرسية، التي تسبب في سقوط   قتي

.عن عشرات المصابين
وأجود علقة ارتباطية بين النتماء التنظيمي وأ النتشار •

الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات الرهابية لتنظيم
“أجناد مصر” وأجماعة “حسم” وأ”كتائب حلوان” وأ”لواء

.الثورة” في الداخل المصري
لم نعد نجد تنظيمات ضخمة أوأ مجموعات ذات رؤى •

ورد جماعات  وية، بل مج سياس



منغلقة على نفسها ل تنتمي إلى تنظيم أوأ مجموعة ما،
مثل “أجناد مصر” التي رفضت المبايعة للقاعدة أوأ لع

”.“داعش
 تنامي في حدة العمليات الرهابية التي2017شهد عام  •

اما، افا وأ تنظي اتسمت بالدقة وأ التزامن، وأ بصورة أكثر عن
ال عن داخل إطار هيكلي معقد من الخليا العنقودية، فض

اللجوء لع “المفارزأ المنية” لتنفيذ عملياتهم الرهابية التي
تجلت في تفجيري كنيستي طنطا وأ السكندرية، الذي مثل
أوأل هجوم كبير يستهدفا الكنائس منذ موجة الرهاب التي

. يونيو30ضربت مصر بعد 
و هذا يعني تغيير في تكتيكات التنظيمات

الرهابأية من حيث النمط و المناطق المستهِدفة
بأجانب الستخدام العالي للتكنوُلوُجيا سوُاء في

.العمليات الرهابأية أو في عملية الستقطاب
:الهدافا الستراتيجية للعمليات الرهابية داخل وأادي النيل

تسعى هذه العمليات الرهابية في مجملها إلى عدد من
الهدافا التي تمثل تهديدات حقيقية لقوة الدوألة الشاملة

ال عن إنها تهديد مباشر للمن القومي المصري تبرزأ فض
:أهم هذه الهدافا

طمس الهوية المصرية، وأ خلق هويات فرعية نابعة من •
وألءات للفاعلين من غير 

.الدوأل، تحاوأل هدم كيان الدوألة المصرية وأ إسقاطها
إثارة الفتن وأ زأعزعة الستقرار لتفتيت التماسك الداخلي •

وأ إنهاك القوة المدنية حتى تصبح كتلة هشة قابلة للتغير وأ
التآكل البطيء في إرادتها حيث يمكن استقطابها مع ثبات
وأ استمرار المؤسسات الدوألة، من خلل عدد من الحروأب

.النفسية
تعويض الخسائر التي تكبدها أثناء الموجهات المفتوحة •

مع قوات المن، للتمكن من الحفاظ على تماسكه
انا مدى قدرته على التنظيمي لكي يستطيع الستمرار معل

.التكيف مع المتغيرات الداخلية



عرقلة السياسات التنموية من خلل ضرب مصادر تمويل •
القتصاد المصري من خلل استهدافا السياحة وأ المنشآت

.الثرية

:الستراتيجية القتالية المتبعة في تحقيق هذه الهدافا

تتمحور الستراتيجية القتالية للتنظيمات الرهابية بشكل
عام حول قوات غير مركزية في شكل “خليا عنقودية”،

تستخدم تكتيكات تعتمد على حرب العصابات وأ يرجع هذا
ال التطور في العمليات في الداخل المصري، الذي يعد تحو

اا في أساليب القتال، إلي الخبرة القتالية التي استراتيجي
اكتسبتها عدد من الفصائل المسلحة في القتال في سيناء،
فقد اعتمدت على عدد من المراحل في تنفيذ عملياتها كما

هو موضح بشكل التي يمكن أن نبرهن عليها من خلل
حادثة استهدافا سيارة الشرطة في البدرشين في يوليو

2017.
اقا لهذا النموذج نسيطيع إدراك أن التنظيمات تعتمد وأ وأف
علي دراسة الموقع الجغرافي بشكل جيد لمعرفة كيفية

السيطرة عليه التي تمثل أهم نقاط القوة في تحقيق
اقا للهجمات اضا يتمثل أكثر وأف النجاحا في هذه العمليات، وأ أي

التي تمت علي الختراق السريع بالسيارات المفخخة وأ
الدراجات النارية، لضرب المواقع المنية للجيش وأ

.الشرطة لفتح ثغرات يتم التسلل من خللها



ل يوُجد حتي الن تقيم شامل للنجاحات التكتيكية
وأكيف استطاعت في السريعة للتنظيمات الرهابأية

هذا الوقت القصير أن تصبح بهذه القوي، إل إننا نمكن أن
،2014خلل عام  مصرنرصد عدد العمليات الرهابية في

،)عملية إرهابأية 1165 ( الذي بلغ فا2016، 2015
2015، فيما احتل عام 372إلى  2014حيث وأصلت عام 

بدأت ، و594 الصدارة في عدد العمليات الرهابية بواقع
2015ديسمبر العمليات الرهابية بالنخفاض في نهاية

 عمليات، وأاستمر التراجع في العدد خلل النصف9إلى 
 ثم ارتفع معدل العمليات الرهابية2016الوأل من عام 

عملية 104 ، بواقع2016خلل الربع الخير من عام 
إرهابية، وأ بلغ عدد العمليات الرهابية التي شهدها

. عملية199حوالي  2016 عام

الستجابة المصرية لمواجهة العمليات الرهاربية داخل
:وأادي النيل

منذ الطاحة بحكم “جماعة الخوان” تخوض الدوألة
ابا شرسة غير متكافئة على الجبهة الخارجية وأ المصرية حر

الداخلية، خاصة في منطقة وأادي النيل مع العناصر
الرهابية التي تحاوأل أن توجد لنفسها بيئة حاضنة فيها تلك
الحرب التي تستخدم فيها كل أنواع السلحة بالتنسيق بين

https://elbadil-pss.org/2017/08/10/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84/untitled-146/


الفرع المختلفة لهذه العناصر التي تتمثل في خليا
.عنقودية متشعبة

تتنبى الدوأل المصرية استراتيجية قائمة على عدد من
:المسارات المتوازأية في مواجهة هذه العمليات يعد أبرزأها

حيث تلعب قوات المسار المني و العسكريِ؛ -1
اما في هذه المواجهة بالتعاوأن مع القوات ارا حاس المن دوأ

ارا يوازأي ال عن دوأ المسلحة التي تقدم السناد وأ التعزيز فض
.في بعض الحالت قوات المن

أبرزأ عمليات ؛2017شهِد النصف الثاني من عام 
القوات المنية في التصدي وأ القضاء على عدد من

التنظمات الرهابية فقد نجح جهازأ المن الوطني بوزأارة
الداخلية في حصار حركة “حسم” وأ استطاع الكشف عن
هوية أهم عناصرها، وأ المسئولين عن العمليات الرهابية

اء على معلومات دقيقة من الجهزة في البلد، بنا
المعلوماتية المر الذي أسفر عن مقتل عدد من العقول
المدبرة وأ المخططة للعمليات الرهابية في مصر وأ يعد

أبرزأهم المسئول الوأل عن قوائم اغتيال رجال الشرطة،
خاصة الذين يعملون بجهازأ المن الوطن، كما تجسد الدوأر

الكبير للجيش المصري في مواجهة العمليات الرهابية
الداخلية في الثأر لبنائه عقب حادثة استهدافا حافلة
القباط في المينا، فقد قامت القوات الجوية بتوجيه

 تمركزات6ضربات جوية داخل العمق الليبي لستهدافا 
 طلعات6لعدد من التنظيمات الرهابية من خلل تنفيذ 

بالمنطقة الشرقية من مدينة درنة أسفرت عن تدمير
مركز “مجلس شوري مجاهدي” درنه الرهابي، علوأة على

.عدد من القتلى وأ المصابين من العناصر الرهابية
أنها لم تكن المرة الوألى التي يقوم بها والجدير بأالذكر؛

الجيش المصري بضرب معاقل التنظيمات الرهابية في
ليبيا فقد قامت القوات الجوية المصرية بضربات ضد

ادا تنظيم “داعش” في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية ر
ال مصريا في فبراير 21على حادثة استهدافا  .2015 عام



؛ من خلل إصدار عدد من القوانينالمسار القانوُني -2
كان أبرزأها، قانون حماية المنشأت العامة الصادر في

، وأ قانون مكافحة الرهاب في أغسطس2014أكتوبر 
.2015، وأ قانون الكيانات الرهابية في فبراير 2015

في أكتوبر جاء قانوُن “حماية المنشآت العامة”؛
 لتأمين وأ حماية المؤسسات الحيوية مثل (محطات2014

الكهرباء، وأ خطوط الغازأ، وأ خطوط السكك الحديدية، وأ
شبكات الطرق وأ الكباري،….) في الدوألة المصرية

بمشاركة القوات المسلحة للجهازأ الشرطة لكي يسري
لمدة سنتين عامين فقط، يهدفا إلى تشديد عقوبة العتداء

على المنشآت الحيوية، إضافة إلى إحالة الجرائم التي
ترتكب ضدها إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء

العسكري للبث فيها، جاء هذا القانون في إطار حرص
ال القيادة المصرية على تأمين المواطنين وأ حمايتهم، فض
ادا عن التصدي لسلسلة العمال التخربية التي تمثل تهدي

ارا للمن وأ الستقرار الداخلي .مباش
و فيما يتعلق بأقانوُن الكيانات الرهاربأية في

اعا ؛2015فبراير  صدر هذا القانون ليكون بمثابة راد
لجميع الكيانات أوأ الجماعات أيا كانت أنماطها من ممارسة

أي أعمال فيها إيذاء للفراد، أوأ تعرض حياتهم أوأ حرياتهم
.أوأ حقوقهم للخطر، أوأ إلحاق الضرر بهم

جاء قانوُن “مكافحة وأ في السياق ذاته؛
ال للنهج القانوني 2015في أغسطس  الرهاب”؛  مكم

في التصدي للعمليات الرهابية وأ الحروأب النفسية التي
يتم ممارستها من خلل الشائعات وأ المعلومات غير

الحقيقية عن طبيعة الواقع وأ الحداث في الدوألة المصرية
من خلل إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم

الرهاب، وأ فرض غرامات مالية على نشر بيانات أوأ
معلومات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف

البيانات الرسمية الصادرة عن وأزأارة الدفاع، بالضافة إلى
 سنوات لكل من يروأج أفكار5عقوبة السجن لمدة ل تقل 

 أوأ معتقدات داعية وأ محرضة لرتكاب أعمال إرهابية،



علوأة على إقرار عقوبة العدام لكل من يمول أوأ يتزعم
ايا ال إرهاب .أي عم

جاءت هذه القوانين في إطار منظومة متكاملة من
تساهم في دحر الرهاب بكافة أشكاله، القوانين التي 

ال عن تجفيف منابعه وأ مصادر تمويله للحد من انتشاره فض
فمازأالت البيئة المصرية داخل وأادي النيل عصية على

تكوين بيئة لمراء الحرب، رغم ظهور تكتيكات العمليات
الرهابية القائمة على المفارزأ المنية وأ الذئاب المنفردة إل
أن الستراتيجية المواجهة باختلفا مساراتها أصبحت تمثل

عقيدة جديدة تختلف عن العقيدة المنية الراسخة منذ
.التسعينات التي كانت تعتمد على القوات المنية فقط

اليوم نحن أمام منظومة كاملة تحاوأل ردع الرهاب في
معاقله قبل تمدده من خلل تعاوأن القوات المسلحة

المصرية مع قوات المن ليس فقط للتعزيز وأالسناد لكن
اضا في مدها بالعملومات الدقيقة التي مثلت عصب إدارة أي

الزأمات خاصة فيما يتعلق بالرهاب
ةما؛ مواجهة الرهاب ستظل مفتوحة إلى فترة من ختا

وأ التدابير العسكرية الزمن لذا لبد مع المواجهات المنية 
الهتمام بمعالجة حالة الحتقان التي أصابت الجسد

.المصري
 ____________________

:المراجع
محمد حسن، “جدران الدم .. مصر بين الذئاب المنفردة

مركز البديل للتخطيط ،”وأالمفارزأ المنية لداعش
. متاحا على2017ابريل  19، والدراسات الستراتيجية

:الرابط التالي
https:ا/ا/elbadil-pss.org19/ا04/ا2017/ا

إنفوغرافيك.. خسائر داعش الفادحة في العراق” 
. متاحا2017يونيو  30 اسكايِ نيوُز عربأية، ،”وأسوريا

:على الرابط التالي
http://www.skynewsarabia.com/web/artic

le/960718

http://www.skynewsarabia.com/web/article/960718
http://www.skynewsarabia.com/web/article/960718


الجيش السوري يعلن “استعادة حلب” 
. متاحا على2016ديسمبر  23، عربأي BBC ،”بالكامل

:الرابط التالي
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-

38411009
 إرهابى خلل “حق500مدير المخابرات الحربية: تصفية ” 

فبراير 10، اليوُم السابأع ،”الشهيد” شمال سيناء
:. متاحا على الرابط التالي2017

http://www.youm7.com/story/2017/2/10/D
8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/3096331

عبدالوهاب الجندي، ” ضربة فى قلب الرهاب”، اليوم
:. متاحا على الرابط التالي2017 ابريل 1السابع، 

http://www.youm7.com/story/2017/4/1/
محمد السيد، محمد كامل، “دللت العملية الرهابية

متاحا على الرابط. 2017/ا7/ا7، اليوُم السابأع ،”برفح
:التالي

http://www.youm7.com/story/2017/7/7
أشرفا عبدالحميد، “حركة مقربة من الخوان تغتال] 1[

. متاحا2017يوليو  7 العربأية، ،”ضابط أمن في القليوبية
على الرابط

                 :التالي
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-

world/egypt/2017/07/07
اا: مصر“ القباط في دائرة الجرام «الداعشي» مجدد

متاحا على. الخبار ،”تلحق الرهاب في ليبيا… وأسوريا
:الرابط التالي

http://www.al-akhbar.com/node/277844
وية في مصر.. من الطرافا إلى قلب“ العمليات الرهاب

:متاحا على الرابط التالي. الموُنيتوُر ،”العاصمة
http://www.al-

monitor.com/pulse/ar/originals/2014/04/e
gypt-terrorism-shift-sinai-cairo.html

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/04/egypt-terrorism-shift-sinai-cairo.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/04/egypt-terrorism-shift-sinai-cairo.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2014/04/egypt-terrorism-shift-sinai-cairo.html
https://www.al-akhbar.com/node/277844
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/07/07
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/07/07
http://www.youm7.com/story/2017/7/7
http://www.youm7.com/story/2017/4/1/
http://www.youm7.com/story/2017/2/10/D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/3096331
http://www.youm7.com/story/2017/2/10/D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/3096331
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38411009
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38411009


 أسباب وأراء تمدد الرهاب في مصر”،3عبدالله أبوضيف، “
:. متاحا على الرابط التالي2017/ا6/ا30

https://www.almesryoon.com/story/1085
878/3

عمروأ التهامي، ” أهم عمليات أنصار بيت
. متاحا على2014فبراير  16 المصريِ اليوُم، ،”المقدس

:الرابط التالي
http://www.almasryalyoum.com/news/det

ails/394955
 عملية10آخرها تفجير الكنيسة البطرسية .. أخطر ” 

. متاحا2016 ديسمبر 13إرهابية لع داعش خارج سيناء”، 
:على الرابط التالي

http://www.christian-
dogma.com/t1211245

 عمليات إرهابية ارتكبها متهمو “أجناد5إيهاب المهندس، “
اليوُم،”مصر”.. أشهرها تفجير محيط جامعة القاهرة

:. متاحا على الرابط التالي2017مايو  5، السابأع
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/5

أحمد الغمراوأي، “خريطة جماعات الرهاب في مصر..
متاحا. 2015/ا9/ا16، الشرق الوسط ،”تحالف المصالح

:على الرابط التالي
https://aawsat.com/home/article/453526

ناجي الجرجاوأي، “«الهرام» تنشر التفاصيل الكاملة لقرار
متاحا على .الهرام ،»”التهام فى قضية «كتائب حلوان

:الرابط التالي
http://www.ahram.org.eg/News/101499/3

8/375862
. متاحا على2015 يونيو 15بوابة الحركات السلمية، 

:الرابط التالي
http://www.islamist-

movements.com/28906

http://www.islamist-movements.com/28906
http://www.islamist-movements.com/28906
http://www.ahram.org.eg/News/101499/38/375862
http://www.ahram.org.eg/News/101499/38/375862
https://aawsat.com/home/article/453526
http://www.youm7.com/story/2017/5/5/5
http://www.christian-dogma.com/t1211245
http://www.christian-dogma.com/t1211245
http://www.almasryalyoum.com/news/details/394955
http://www.almasryalyoum.com/news/details/394955
https://www.almesryoon.com/story/1085878/3
https://www.almesryoon.com/story/1085878/3


حركة السلمية الثورية “حازأمون”.. مفرخة” 
.2015مايو  25 بأوُابأة الحركات السلمية، ،”الرهاب

:متاحا على الرابط التالي
http://www.islamist-

movements.com/28563
لطفي سلمان، ” حركتا “حسم” وأ”لواء الثورة”.. عودة

. متاحا2017يونيو  19 الوُطن، ،”النظام الخاص للخوان
:على الرابط التالي

http://www.elwatannews.com/news/detai
ls/2224814

محمود عبدالراضي، “المن الوطني يفكك حركة “حسم
اليوُم ،”الرهابية” الجناحا المسلح لجماعة الخوان

:متاحا على الرابط التالي. 2017/ا7/ا13 السابأع،
http://www.youm7.com/story/2017/7/13

تنظيمات للرهاب فى مصر حصاد عام وأاحد فقط من 5“
. متاحا2017يوليو  9، اليوُم السابأع ،””حكم “الخوان

:على الرابط التالي
http://www.youm7.com/story/2017/7/9/5-

محمد جمعه، ” مصر وأمواجهة الفواعل العنيفة من غير
. ص2017، يوليو 209العدد  السياسة الدولية، ،”الدوأل

45.
أحمد كامل البحيري، “رصد العمليات الرهابية في مصر

متاحا. 2017/ا1/ا4 الشرق الوسط، ،″2016خلل عام 
على الرابط

 :التالي
http://acpss.ahram.org.eg/News/5619.as

px
على بكر، “الستهدافا الداعشى للقباط… الدوأافع

مركز الهرام للدراسات الستراتيجية، ،”وأالهدافا
متاحا على. 2017/ا5/ا25

 :التالي
http://acpss.ahram.org.eg/News/16303.a

spx

http://acpss.ahram.org.eg/News/16303.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16303.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/5619.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/5619.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/7/9/5-
http://www.youm7.com/story/2017/7/13
http://www.elwatannews.com/news/details/2224814
http://www.elwatannews.com/news/details/2224814
http://www.islamist-movements.com/28563
http://www.islamist-movements.com/28563


مجلة ،”عماد علو، “الستراتيجية القتالية لتنظيم “داعش
.2015، يناير 199العدد  السياسة الدولية،

محمود عبدالراضي، ” المن الوطني يفكك حركة “حسم
اليوُم ،”الرهابية” الجناحا المسلح لجماعة الخوان

:. متاحا على الرابط التالي2017يوليو  13، السابأع
http://www.youm7.com/story/2017/7/13

 “مصر تنتصر”.. جهود السيسي في محمود محروأس،
يونيو 8، دوت مصر ،” سنوات3مكافحة الرهاب خلل 

:. متاحا على الرابط التالي2017
http://www.dotmsr.com/details/811472

محمد بصل، مصطفى عيد، أحمدسعد، محمد نابليون،
“قانون جديد يضع المنشآت العامة وأالحيوية تحت حماية

. متاحا2014أكتوبر  28، لشروقالقوات المسلحة”، ا
:على الرابط التالي

http://www.shorouknews.com/news/view.
aspx?cdate=28102014&id=b7555eb7-

cb96-43e9-833a-56dc8b419d77
مصر.. قانون مكافحة الرهاب وأملف الحريات”، روأسيا“

:. متاحا على الرابط التالي2015 أغسطس 17اليوم، 
https://arabic.rt.com/news/791586

ننشر نص قانون الكيانات الرهابية الذي أصدره“
. متاحا على2015فبراير  24 مصراويِ، ،”السيسي

:الرابط التالي
http://www.masrawy.com/News/News_Eg

ypt/details/2015/2/24/466462
 
حاديِ عشر : 

سيتا وسيليكا لضرب العرب والمسلمين :
)1:  (

سيتا» للدراسات.. مركز تركي لتدريب»
الرهابأيين ونشرهم في الوُطن العربأي

2020/امارس/ا26الخميس    -   

http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/2/24/466462
http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/2/24/466462
https://arabic.rt.com/news/791586
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102014&id=b7555eb7-cb96-43e9-833a-56dc8b419d77
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102014&id=b7555eb7-cb96-43e9-833a-56dc8b419d77
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102014&id=b7555eb7-cb96-43e9-833a-56dc8b419d77
http://www.dotmsr.com/details/811472
http://www.youm7.com/story/2017/7/13


نورا بنداري 
على مدار سنوُات مضت، بأات المخطخخط الخخخوُاني
ةحا للعيان، التركي في مختلف البلدان العربأية واض
ةة «ليبيخخا وأصبح لدى شعوُب البلدان العربأية، خاصخخ
ا يريخدهَ الرئيخس ةف بأم وتوُنس واليمن»، وعخي كخا
التركي رجب طيب أردوغان، من التدخل المباشخر
في بألدنهِم، وأن هدفهُ الساسي هوُ تحقيق حلخخم
المبراطوُريخخة العثمانيخخة بأخخأيِ وسخخيلة كخخانت؛ لخخذا
ةضخخا، تحخخاول وسخخائل العلم العربأيخخة والدوليخخة أي
كشف ما تريدهَ أنقخخرة مخخن بألخخدان المنطقخخة، فخخي

محاولة لحباط تلك المخططات.

 

توُنس.. بأوُابأة العبوُر
وأفععي سععياق هععذا المخطععط، كشععفت العديععد مععن وأسععائل

، عععن وأجععود تعععاوأن2020 مععارس 15العلم العربية، فععي 



بين حركة النهضة التونسية «إخععوان تععونس» وأمركععز سععيتا
لدراسات السياسععية وأالسععتراتيجية بععأنقرة، التععابع لرئاسععة
الجمهورية التركية؛ لتنفيذ تعاوأن بين كل مععن تععونس وأليبيععا
وأأنقرة؛ لرسال عشرات الخبراء من المهندسين وأالتقنييععن
التونسيين إلى ليبيععا؛ لععدعم حكومععة الوفععاق الليبيععة بقيععادة

.«فايز السراج» في مدن الغرب الليبي

إستراتيجية الدعم
وأبالفعل، بدأت أنقععرة فععي تنفيععذ تلععك السععتراتيجية؛ حيععث
أشارت بعععض وأسععائل العلم، لمععا قععاله «مععراد أصععرلن»
العسكري التركي السععابق وأرئيععس قسععم تععدريب البععاحثين
في الشؤوأن المنية وأالعسكرية فععي «مركععز سععيتا»، الععذي

2020كشف خلل جلسة خاصة عقدت في مطلععع مععارس 
لخبراء «مركز سيتا»، عن نجاحا المركععز فععي تععدريب دفعععة
أوألى من الخبراء التقنيين من المهندسين التونسععيين، وأقععد

.تم التعاقد معهم؛ لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس

ييا76وأتولى «أرصلن» الشرافا على تدريب  اسا تونس  مهند
فععععي تخصصععععات الهندسععععة الكيميائيععععة، وأالبيولوجيععععة،
وأالميكانيكية، وأغيرها، وأدامععت فععترة التععدريب شععهرين فععي

 الدفعععة الوألععى مععن مدينة «أسكيشهر» التركية، وأباشرت
المهندسين التونسيين عملهعا فععي مدينععة طرابلعس، مطلعع

ارا أن تنطلق عملية تدريب الدفعة2020فبراير  ، وأكان مقر
اسا في48الثانية من المهندسين التونسيين، وأعددهم   مهند

اقععا إلععى مدينععة مصععراتة وأمععدن ليبيععة تركيا؛ ليتم نقلهععم لح
أخرى، إل أن ظهور فيروأس كوروأنععا، وأمععا ترتععب عليععه مععن
إجععراءات احترازأيععة وأوأقائيععة، حععالت دوأن انطلق عمليععة

.التدريب



مركز تدريب الرهابأيين
مععن الجععدير بالععذكر، أن مركععز سععيتا للدراسععات السياسععية
وأالسععتراتيجية، هععو مععن أكععبر المراكععز الداعمععة لجماعععة
الخوان؛ حيث يقععوم بعععدة أنشععطة فععي عععدة دوأل عربيععة؛
لتنفيذ المخطط التركي الخععواني، وأنقععل المعلومععات الععتي
تريدها أنقرة عن البلدان العربية، وأتوظيفها لخدمة الجنععدة

.التركية

تصديِ توُنسي
، كشععفت تععونس عععن مخطععط2019وأفععي نهايععة ديسععمبر 

أردوأغان؛ لتوطيد نفوذه فى شمال أفريقيععا، لعععادة الدوألععة
اة بعععد رفضععهم للتععدخل الععتركي فععي ليبيععا؛ العثمانية، خاصعع
لععدعم ميليشععيا الوفععاق الرهابيععة؛ حيععث أعلععن الناشععطون
التونسععيون وأقتهععا، أن «أردوأغععان» ل يريععد سععوى تحقيععق
مصععلحته بتخريععب وأنهععب ثععروأات البلععدان العربيععة، وأدعععم

.الجماعات المتطرفة؛ لتنفيذ مخططه

وأفععي إطععار ذلععك، تظععاهر نشععطاء فععي المجتمععع المععدني
التونسععي، أمععام مقععر السععفارة التركيععة بالعاصععمة تععونس؛
اجا على خطعط محتملععة لتععدخل عسععكري تركعي فعي احتجا
ليبيا، وأرفع المتظاهروأن لفتععات «الحععل فععي ليبيععا سععيكون
ييا»؛ وأ«ليبيا لليبيين دوأن عثمانيين»، وأ«طيب.. غععادر ييا ليب ليب
ليبيا، غععادر أفريقيععا»، وأأعلنععوا رفضععهم للتععدخل العسععكري



التركي، مهما كان في طرابلس عععبر تععونس، وأأن الشعععب
ادا بععأن تمععر مععؤامرة، التونسي سيد قراره، وألععن يسععمح أبعع
وأدعععا المتظععاهروأن الرئاسععة التونسععية، إلععى تبنععي خطععاب
وأاضح، بشأن تصريحات«أردوأغان»، حول اتفاق مع تععونس؛

».لدعم حكومة «السراج

طيخخران بألحخخاج».. وسخخيلة تركيخخا لنقخخل  « :  للمزيخخد
المرتزقة السوُريين إلى ليبيا

موُاجهِة ليبية
وأفي ليبيععا، تمكععن الجيععش الععوطني الليععبي بقيععادة «خليفععة
حفتر» من التصعدي لميليشعيا الوفعاق، المعدعوم معن قبعل
تركيا؛ حيث أفشل الجيععش الليععبي مخطععط أنقععرة لرسععال
أسعععلحة وأاسعععتقدام عناصعععر إرهابيعععة مسعععلحة، وأتلميعععح
«أردوأغان» بإرسال قوات عسكرية للتدخل فى ليبيا، وأذلك
عن طريق معبر «رأس جععدير» بيععن تععونس وأليبيععا، وألععذلك
عملت أنقععرة علععى اسععتخدام «حركععة النهضععة الخوانيععة»؛
لمساعدتها في إرسال السلحة وأالمعدات إلى ليبيععا، المععر
الععذي أدانععه معظععم الحععزاب وأاتحععاد الشععغل فععي تععونس،
معربين عععن رفضععهم لمحاوألععة تععوريط تععونس فععي الشععأن

. ]    الليبي

ثاني عشر : 
تنظيم الدولة السإلمية "نقل" مركز ثقله إلى قلب القارة الفأريقية[  

6فرانك غاردنر - مراسل بي بي سي للشؤوأن المنية - 
2020ديسمبر/ا كانون الوأل 
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اا   جندي بريطاني إلى جمهورية مالي300وأصل مؤخر
المضطربة الواقعة في غرب القارة الفريقية في وأقت

يبدوأ أن تنظيم الدوألة السلمية قد نقل مركز نشاطه من
الشرق الوأسط إلى قلب القارة الفريقية.

وأيتم نشر هؤلء الجنود في إطار عملية عسكرية تسمى
 سنوات وأينضمون الى قوة3"نيوكومب" وأتستمر لمدة 

 الف15متعددة الجنسيات تابعة للمم المتحدة مكونة من 
جندي بقيادة فرنسية لضمان الستقرار في منطقة جنوب

الصحراء الكبرى التي تعرفا أيضا بمنطقة الساحل.
وأمالي ليست سوى وأاحدة من الدوأل التي تواجه حاليا

اا في عمليات وأنشاط الجهاديين وأيتسع تصاعدا مضطرد
نطاق اعمال العنف بشكل متزايد.

وأحسب نشرة "مؤشر الرهاب العالمي" التي نشرت في
نوفمبر/ا تشرين الثاني الماضي نقل تنظيم الدوألة السلمية

"مركز ثقله" من منطقة الشرق الوأسط إلى القارة
الفريقية وأإلى جنوب القارة السيوية بدرجة اقل، حيث

شهدت منطقة الساحل هذا العام زأيادة في اعمال القتل
 في المئة مقارنة بالعام الفائت.67بنسبة 

وأجاء في النشرة "إن نمو الجماعات المرتبطة بتنظيم
الدوألة السلمية في منطقة الساحل أدى الى تصاعد وأتيرة
العمال الرهابية في العديد من بلدان المنطقة" وأتقع سبع

دوأل من الدوأل العشر التي شهدت تصاعدا في العمال
الرهابية في جنوب الصحراء الكبرى وأهي بوركينا فاسو

وأموزأمبيق وأجمهورية الكونغو الديمقراطية وأمالي وأالنيجر
وأالكاميروأن وأاثيوبيا.

 شهدت دوأل جنوب2019وألفتت النشرة الى أنه في عام 
الصحراء الكبرى اكبر زأيادة في عمليات القتل التي تنسب

للجماعات المرتبطة بتنظيم الدوألة السلمية وأالتي بلغ
 في المئة من41 حالة قتل وأهو ما يمثل 982مجموعها 

اجمالي أعمال القتل.

حكاية الدولة التي أصابأتهِا لعنة الغاز والياقوُت
والجهِاديين

https://www.bbc.com/arabic/world-54226532
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تجرية مديدة

تنشط الجماعات المتطرفة في القارة الفريقية منذ أمد
طويل فقد أقام زأعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن

لدن مقر قيادته في السودان قبل أن يعود الى افغانستان
.1996عام 

وأفي نيجيريا سبق أن اعلنت جماعة بوكو حرام عن انطلق
 وأقبل وأقت طويل من قيامها2010عملها "الجهادي" عام 

 بخطف مئات الطالبات من بلدة تشبوك.2014عام 
اا في العمليات الرهابية بفعل اا تصاعد وأتواجه المنطقة حالي

المنافسة بين الجماعات الجهادية. وأيؤكد منسق محاربة
الرهاب في وأزأارة الخارجية المريكية السفير ناتان سلز

أن القاعدة وأتنظيم الدوألة السلمية نقل مركز ثقلهما من
منطقة عملهما التقليدية في سوريا وأالعراق الى الجماعات

المرتبطة بهما في غرب وأشرق القارة الفريقية وأالى
افغانستان.

وأيرجح سلز أن تكون ساحة المعركة الساسية القادمة ضد
الجماعات الرهابية هي القارة الفريقية. لكن المعركة لن
تكون فقط بين حكومات المنطقة من طرفا وأالجماعات

الجهادية من طرفا آخر بل سنشهد طراعا داميا بين
القاعدة وأالدوألة السلمية بسبب المنافسة بينهما.

وأهذه المنافسة تحتدم أكثر فأكثر حسب رأي الخبير في
شؤوأن الجماعات الجهادية اوأليفيه غييتا من مؤسسة

غلوبال سترات للمخاطر المنية الستشارية، "أفريقيا
ستكون ساحة الجهاد العالمية خلل السنوات العشرين

المقبلة بدل من الشرق الوأسط" حسب رأي غييتا.
وأرغم أن الجماعتين تشتركان في كراهية حكام المنطقة

المدعومين من الغرب وأتتهمانهم بالكفعر، لكن هناك
فروأقات جوهرية في مقاربة وأأفكار كلتا الجماعتين.

فالدوألة السلمية معروأفا عنها أنها ل تتورع عن استخدام
أشد أساليب العنف وأالفظاعة في عملياتها، مثل عمليات

قطع الرؤوأس وأنشرها عبر شرئط مصورة.



وأرغم انها تنجح في استقطاب المنحرفين وأالمجرمين إلى
صفوفها عبر هذه الساليب لكن ذلك يثير حفيظة وأكراهية

الغالبية العظمى من المسلمين.
بينما القاعدة تلجأ الى أساليب أكثر براغماتية مثل كسب

وألء ابناء المنطقة الذين ل يثقون بحكوماتهم وأبقوات المن
الحكومية، وأاستغلل المظالم القليمية وأالعرقية.

مالي وأمنطقة الساحل
تضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تعرب باسم

منطقة الساحل ايضا، بعض أفقر دوأل العالم وأهذه الدوأل
هي مالي وأنيجر وأتشاد وأبوركينا فاسو وأموريتانيا وأجميعها

شهدت هجمات مسلحة وأأعمال تمرد.
وأتعاني اجزاء وأاسعة من هذه المنطقة من القحط بدرجات

متفاوأتة وأمن الفقر وأالبطالة وأالفساد إضافة الى وأجود
مناطق شاسعة خارج سيطرة الحكومات.

بأيئة مثالية
وأيرى السفير سلز أن منطقة غرب أفريقيا تمثل البيئة

المثالية لنشاط الجماعات الجهادية بسبب "فشل
الحكومات في السيطرة على أراضيها وأارتكاب القوات

الحكومية انتهاكات ضد السكان وأسهولة عبور الحدوأد بين
هذه الدوأل".

وأالجماعة الجهادية المهيمنة في المنطقة هي "جماعة
نصرة السلم وأالمسلمين" الموالية للقاعدة وأهي تتنافس

مع جماعة "الدوألة السلمية في الصحراء الكبرى"
الموالية للدوألة السلمية وأقد وأقعت عدة معارك بين

الجماعتين خلل العام الحالي لكنها لم تتحول الى
مواجهات وأاسعة.

وأكانت نيجيريا الدوألة التي عانت اكثر من غيرها من عنف
الجماعات المتطرفة حيث تواجه القوات الحكومية

مصاعب في السيطرة على المناطق الشمالية من البلد
وأهي المناطق التي تنشط فيها جماعة بوكو حرام.

وأحسب "مؤشر الرهاب العالمي" فإن بوكو حرام مسؤوألة
 الف حالة قتل19 قتيل وأاكثر من 37500عن سقوط 



 في نيجيريا بشكل2011بسبب اعمال ارهابية منذ عام 
اساسي وأفي الدوأل المجاوأرة.

 بايع فرع من بوكو حرام تنظيم الدوألة2015في عام 
السلمية وأاطلق الفرع على نفسه بعد ذلك اسم "وألية
غرب افريقيا للدوألة السلمية" وأنجح مسلحوه في عبور
الحدوأد وأالسيطرة على قاعدة لقوات متعددة الجنسيات

 وأمنذ ذلك الحين تقوم2018على ضفافا بحيرة تشاد عام 
الدوألة السلمية بالدعاية لهذا الفرع بشدة.

كما ل يزال بوكو حرام يقوم بعمليات مروأعة في شمالي
البلد حيث تبنت اوأائل هذا الشهر عملية قتل عشرات

الفلحين في وألية بورنو بحجة تعاوأنهم مع قوات المن.
وأتتردد القوى الغربية في تقديم الدعم العسكري

وأالستخباري الواسع للقوات الحكومية النيجيرية بسبب
الفساد المستشري وأسجل الجيش النيجيري السيء في

مجال حقوق النسان حسب الدبلوماسيين الغربيين.
اا جماعة بوكو حرام وأغيرها من وأهذا الوضع ساعد كثير

الجماعات الجهادية في كسب المزيد من المؤيدين
وأالنصار في شمالي البلد.

وأيقول غييتا إن الفساد في نيجيريا يقوض اي جهد وأيدمر
كل شيء.

تحويل منزل مؤسس بوكو حرام في نيجيريا إلى متحف
أفريقيا شمال

انطلقت القاعدة في شمال افريقيا من الجزائر وأبالتالي ل
غرابة أن يكون الزعيم الجديد للقاعدة في "المغرب

اا، حيث حل أبو عبيدة العنابي البالغ من السلمي" جزائري
اا وأصاحب اللحية البيضاء محل الزعيم51العمر   عام

السابق عبد المالك دوأركدال الذي قتل في عملية للقوات
الفرنسية في شهر يونيو/ا حزيران الماضي في مالي.

وأاظهر تعيين زأعيم جديد للقاعدة في المغرب الخلفا بين
القاعدة وأالدوألة السلمية، فبينما رحب بذلك انصار

القاعدة اثار انصار الدوألة السلمية الشكوك في تاريخه
الجهادي.

https://www.bbc.com/arabic/world-42156229


وأتواجه تونس مخاطر العمال الرهابية بسبب البطالة
المتفشية بين الشباب وأمجاوأرتها لليبيا. وأشكل التوانسة
اكبر نسبة من المقاتلين الجانب الذين التحقوا بصفوفا

2018 وأ2013الدوألة السلمية في سوريا بين عامي 
 الف مقاتل.18 الى 15حيث بلغ عددهم ما بين 

حركة الشباب الصومالية تعتبر من اكبر الجماعات الموالية
للقاعدة في القارة الفريقية

 حالة2011وأتعيش ليبيا منذ الطاحة بحكم القذافي عام 
من الفوضى وأالفراغ المني وأانعدام القانون وأهذا الوضع
لم يؤد إلى وأقوع آلفا الطنان من المفتجرات وأالذخائر

وأالسلحة التي كانت في مخازأن الجيش الليبي في يد
المدنيين وأوأصولها الى دوأل الساحل بل سمح ايضا لتنظيم

الدوألة السلمية في انشاء قاعدة له في شرقي البلد.
الصومال

تعتبر حركة الشباب الصومالية اقدم وأاقوى الجماعات
الجهادية في القارة الفريقية برمتها حسب رأي سلز الذي

أضافا أن الحركة ترى نفسها أفضل الجماعات الموالية
للقاعدة.

وأفشلت جميع الحملت العسكرية التي قامت بها القوى
متعددة الجنسيات في القضاء على الحركة التي تمكنت

من تنفيذ عمليات جريئة في كينيا وأاوأغندا وأتفجيرات دامية
في العاصمة مقديشو. وأنجحت الهجمات الجوية المريكية

بواسطة طائرات دوأن طيار تنطلق من دوألة جيبوتي
المجاوأرة في قتل العديد من قادة الجماعة لكن الجماعة

استطاعت في كل مرة تعويض ذلك وأالوقوفا على أرجلها.
كما تمكنت الحركة من منع الدوألة السلمية في إيجاد

موطىء قدم لها في الصومال حيث ينحصر وأجودها في
رقعة ضيقة من شمال شرق القرن الفريقي.



GETTY IMAGESصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

 الف تونسي لصفوفا تنظيم الدوألة15انضم اكثر من 
لسلمية في سوريا

موزأمبيق
يمثل الجيب الذي أقامه تنظيم الدوألة السلمية في

مقاطعة كابو دلغادوأ وأالذي يحمل اسم " إمارة وأسط
اا فعليا لمثال التمرد افريقيا في الدوألة السلمية" تجسيد

الشامل على الدوألة وأاقامة جيب منفصل عبر وأسيلة
اا. النترنت حصر

وأيعتقد مسؤوألي مكافحة الرهاب أن المسلحين الذين
ينشطون في المنطقة الغنية بالغازأ من موزأمبيق قد
انخرطوا في صفوفا هذا التنظيم بفضل الدعاية عبر

النترنت وأبمساعدة متطرفين في تنزانيا المجاوأرة وأدوأن
أن توفد الدوألة السلمية عناصر من سوريا أوأ العراق

للقيام بهذه المهمة.
اا تقارير متضاربة عن بعض اعمال العنف وأراجت مؤخر

المروأعة التي وأقعت في إقليم كابو دلغادوأ وأأخرها
اا جرى اعدامهم في50المجزرة التي راحا ضحيتها   قروأي

ملعب لكرة القدم.
وأيبدوأ ان المسلحين السلميين الموالية للدوألة السلمية
في موزأمبيق قد باتت لهم اليد العليا في مواجهة القوات

الحكومية وأ "يتحركون بحرية في البلد دوأن أن يواجهوا
مقاوأمة" حسب رأي اوأليفييه غييتا.

الفدية مقابل الرهائن
2013هذا موضوع في غاية التعقيد وأالحساسية. في عام 

اا التزموا وأقع زأعماء مجموعة السبعة في قمتهم تعهد



بموجبه بعدم دفع الفدية للجماعات المصنفة في خانة
المنظمات الرهابية.

وأبعد سبع سنوات من التوقيع على ذلك التعهد تم إطلق
سراحا الرهائن الوأروأبييين المختطفين لدى الجماعات

الرهابية مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة ل أحد يعلم مقدارها
بينما جرى إعدام المواطنين المريكيين وأالبريطانيين

بسبب رفض الحكومتين التفاوأض مع الخاطفين.
اا اطلق سراحا عدد من الرهائن الفرنسيين فقد جرى مؤخر
المحتجزين من قبل الجماعات الرهابية في منطقة جنوب

الصحراء الكبرى مقابل إطلق سراحا عدد كبير من
الجهاديين الخطرين الذين كانوا يقبعون في سجون مالي.

وأيقدر الخبراء اجمالي المبلغ الذي تم دفعه للجهاديين خلل
السنوات الماضية مقابل إطلق سراحا الرهائن الغربيين

 مليون دوألر.120بنحو 
وأيستخدم المتطرفون هذه الموال في شراء المزيد من
السلحة وأالمتفجرات وأالسيارات وأأجهزة الرؤية الليلية

وأاجهزة التصال وأتجنيد المزيد من الفراد وأرشوة
المسؤوألين.

ل حلول سهلة
ال القارة الفريقية الساحة الرئيسية لنشاط هل ستصبح فع

بل من الشرق الوأسط كما وأعمل الجماعات الجهادية بد
يتوقع البعض؟

هذا يتوقف على العديد من العوامل، وأالساسي هو نوعية
الحكم في هذه المنطقة. إن الحل النهائي لعنف الجماعات
الجهادية وأما تمثله من تحديات ل يقتصر على تعزيز المن

اا على وأفرض الرقابة على الحدوأد، بل يتوقف أوأل وأأخير
توفير فرص عمل للناس وأتحقيق الستقرار السياسي مما
يجعل حياة العنف أقل جاذبية للمواطنين. – بي بي سي –
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 DYCK ADVISORY GROUPا/HANDOUT
 VIA REUTERS

التعليق على الصورة،
شوهدت رسالة تطلب المساعدة على أرض فندق في

مدينة بالما
صدمت العملية الدامية الخيرة التي قام بأهِا

متشددون من تنظيم الدولة السلمية في
شمال موُزمبيق العالم.

فقد تمكن المئات من المقاتلين المدججين بالسلحا من
اجتياحا بلدة قريبة من أكبر مشروأع للغازأ في إفريقيا حيث
ذبحوا عشرات الشخاص من السكان المحليين وأالوافدين

تاركين جثثا مقطوعة الرؤوأس متناثرة في الشوارع.
فكيف كان لذلك أن يحدث، لماذا ل تستطيع حكومة

موزأمبيق السيطرة على ذلك التمرد وأما الذي يتطلبه
المر لهزيمته؟.

من هم المتمردون؟
يسمون أنفسهم "الشباب" وأهذا أمر مضلل لنهم ليسوا
نفس المجموعة التي ينتمي إليها المسلحون المرتبطون
اا، بالقاعدة في الصومال وأالذين يحملون هذا السم أيض

فعلى النقيض من مجموعة "الشباب" في الصومال
 تنظيم الدوألة2019بايعت هذه المجموعة في عام 

السلمية المنافس، وأمقره العراق وأسوريا، وأحملوا لقب



الدوألة السلمية في وأسط إفريقيا (آي إس سي إيه بي)،
وأهو أمر مضلل مرة أخرى لن موزأمبيق ليست جزءا من

وأسط إفريقيا.
وأفي نمط كرر نفسه في أماكن أخرى من العالم، مثل

مالي وأالعراق وأنيجيريا، نشأ هذا التمرد من مظالم
السكان المحليين وأمن شعورهم بالتهميش وأالتمييز

ضدهم من قبل حكومتهم.
وأتقع مقاطعة كابو ديل غادوأ في موزأمبيق، حيث تنشط

 كيلومتر من العاصمة1600المجموعة، على بعد أكثر من 
مابوتو ، لكنها تحتوي على أكبر وأأهم مشروأع للغازأ
الطبيعي المسال في إفريقيا وأتديره شركة توتال

الفرنسية.
 مليار دوألر أمريكي60وأتقدر قيمة المشروأع بنحو 

باستثمارات من عدة دوأل من بينها بريطانيا.
وأشكا السكان المحليون من أنهم لم يروأا سوى القليل

من هذه الثروأة أوأ الستثمار الذي يتدفق على منطقتهم
، ثم صار2017مما أدى إلى ظهور بوادر التمرد في عام 

المر ذوأ صبغة "دوألية" حيث حصلوا على دعم من تنظيم
الدوألة.

كان الجهاديون الذين اجتاحوا مدينة بالما نهاية السبوع
اا بل ملبس مهلهلة، اا محدد اا رسمي الماضي وأل يرتدوأن زأي

مسلحين جيدا بالبنادق الهجومية وأالقذائف الصاروأخية.
وأيبدوأ من مقاطع الفيديو التي نشرها تنظيم الدوألة
السلمية في وأقت لحق على النترنت أن السمة
الموحدة لهم هي العصابات الحمراء التي ارتداها

الكثيروأن منهم حول جباههم للشارة إلى الحجم الكبير
للعملية.



EPAصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

تم إجلء السكان من بالما إلى مدينة بيمبا الساحلية عقب
الجتياحا

كما كانت لديهم إرادة قوية لشن هجوم متعدد الجوانب
وأناجح تغلب بسرعة على المن غير الفعال الذي وأفرته

حكومة موزأمبيق.
وأيقول أوأليفييه غيتا، محلل المخاطر الجيوسياسية في

غلوبالسترات وأالخبير في الجهاد في إفريقيا: " إنه على
الرغم من أنه تمرد جهادي محلي، إل أن الشباب أقام

روأابط مع الميليشيات السلمية في شرق إفريقيا، وأقد
ساعد المنظروأن السلميون هناك المسلحين هناك عبر

تقديم التوجيه العقائدي وأحتى العسكري للشباب في
شمال موزأمبيق".

لذلك فإن هذا التمرد هو في الساس تمرد محلي وأضع
نفسه بشكل انتهازأي تحت عباءة تنظيم الدوألة ثم لفت

انتباه العالم من خلل العنف الدموي وأقربه من مثل ذلك
المشروأع التجاري المهم.

ما الذيِ يتطلبهُ المر لهِزيمتهِم؟
وأالجواب هو بذل جهد أكبر بكثير مما تم بذله حتى الن.

وأاعترافا من حكومة موزأمبيق بوجود مشكلة خطيرة،
 "مستشار" عسكري من200استأجرت أكثر من 

مجموعة فاغنر الروأسية في سبتمبر/ا أيلول من عام
2020.



وأقد عمل هؤلء الجنود الروأس السابقون في القوات
الخاصة بموافقة الكرملين في سوريا وأليبيا وأأماكن أخرى
وأقد أحضروأا معهم طائرات بدوأن طيار وأمحللين للبيانات،

لكن كما أشار أوأليفييه غيتا، لم تسر المور كما توقعوا.

وأقال غيتا:"بعد تعرضهم لسلسلة من الكمائن وأمصرع نحو
 منهم في عدة معارك في مناطق الغابات الكثيفة في12

كابو ديل غادوأ، قام المرتزقة الروأس بتراجع استراتيجي".
وأتعد المشكلة الكثر إلحاحا هي ضعف قوات المن في
موزأمبيق وأربما التهاوأن في غير محله من جانب قادتها

السياسيين.
وأيقول البريغادير بن باري من المعهد الدوألي للدراسات
الستراتيجية (آي آي إس إس) إن مقاتلي تنظيم الدوألة

السلمية لديهم قدرة على القتال في المناطق المأهولة
وأهو المر الذي يمثل تحديا لموزأمبيق وأشركائها.

وأأضافا قائل: "يتطلب النجاحا في حرب المدن أن تتمتع
القوات الحكومية بمستويات عالية من القيادة وأالتدريب

في التكتيكات الحضرية، وأقد تفسر هذه العوامل الضعف
الواضح لقوات موزأمبيق التي يبدوأ أنها تفتقر إلى دعم

المستشارين العسكريين الغربيين وأالقدرة على استخدام
القوة الجوية وأالسلحة الدقيقة وأالمدرعات، وأكلها كانت

ضروأرية لطرد قوات تنظيم الدوألة السلمية من البلدات
وأالمدن العراقية وأالسورية".

وأقد أرسل البنتاغون مؤخرا مفرزأة صغيرة من مدربي
القوات الخاصة المعروأفة بالقبعات الخضراء لتعزيز جهود



جيش موزأمبيق، كما تعهدت البرتغال، القوة الستعمارية
السابقة، بتوفير عدد صغير من المدربين العسكريين.

AFPصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

بأجبر الناس على الفرار من منازألهم التي دمر الكثير منها

 سنوات في شمال3خلل التمرد المستمر منذ 
موزأمبيق(صورة أرشيفية)

وأبحسب ما وأرد، تراقب فرنسا الوضع من جزيرة مايوت
القريبة، وأتولي جنوب إفريقيا اهتماما وأثيقا لجارتها، وأمع

ذلك، فإن أي تدخل عسكري كبير من قبل القوى الغربية
يحمل مخاطره الخاصة.

وأيقول بنجامين بيتريني، الزميل الباحث في المعهد
الدوألي للدراسات الستراتيجية: "كما رأينا في أماكن

أخرى في شمال غرب إفريقيا، قد يؤدي الوجود
العسكري الجنبي الكبير إلى تفاقم الصراع سياسيا وأعدم

الستقرار".
لكنه يضيف قائل: "إن دوأر جنوب إفريقيا (التي أنقذ

مرتزقتها العديد من العمال المحاصرين خلل العملية
الخيرة) كجهة فرض سلم إقليمية قد يؤخذ في العتبار".

وأعادة ما تكون تكتيكات تنظيم الدوألة وأحشية وأمروأعة
على عكس القاعدة التي، رغم أنها ل تزال دموية في

أنشطتها، تبذل في كثير من الحيان بعض الجهود لكسب
الدعم المحلي.



فقد شن هؤلء المتمردوأن هجمات دموية على المجتمعات
المحلية وأذبحوا المدنيين بشكل عشوائي وأقطعوا

رؤوأسهم، وأفي إحداها هذا العام لم يسلم حتى صبي يبلغ
 عاما من القتل أمام وأالدته.11من العمر 

هل ظهر تنظيم الدوألة السلمية في موزأمبيق وأهل
أرسلت قوات أمريكية إليها؟

شواطئ مدينة بالما شمالي موزأمبيق "مليئة بالجثث
برؤوأس وأبدوأنها"

مسلحون في موزأمبيق "يقطعون رؤوأس" الطفال
حكاية الدوألة التي أصابتها لعنة الغازأ وأالياقوت وأالجهاديين
هل أصبحت موزأمبيق أحدث قاعدة أمامية لتنظيم الدوألة

السلمية؟
وأعلى المدى القصير، يخلق ذلك لهم سمعة مخيفة، مع

ربما هالة مبالغ بها من الصلبة، وألكن على المدى
الطويل، ل يمكن لغلب حركات تمرد أن تتقدم بدوأن دعم

محلي، وأقد ارتكبت القاعدة في العراق خطأ بإرهاب
السكان المسلمين السنة المحليين في محافظة النبار

، من خلل قطع أصابع الرجال لمجرد2007في عام 
تدخين سيجارة، لدرجة أن التحالف الذي قادته الوليات

المتحدة هناك كان قادرا على إقناع القبائل المحلية
بالنتفاضة ضد القاعدة فيما أصبح يعرفا بع "الصحوات".

وأفي موزأمبيق، قد يتطلب المر شيئا مشابها حيث أن
مكافحة التمرد ل تقتصر أبدا على النتصارات العسكرية

فحسب، بل إنها تنطوي على تلك المقولة القديمة
المتمثلة في "كسب القلوب وأالعقول".

لذلك فإن هزيمة هذا التمرد سوفا تتطلب في البداية
حملة منسقة وأمجهزة بشكل مناسب من قبل القوات

الموزأمبيقية بمساعدة لوجستية أجنبية، وألكن لكي تنجح
على المدى الطويل، سوفا يستغرق المر أكثر من ذلك

بكثير.
وأتحتاج هزيمة التمرد على المدى الطويل إلى حكم رشيد

وأاستثمار في المجتمع المحلي، وأيتمثل ذلك في بناء
مدارس وأطرق وأتأمين وأظائف، وأهو ما يكفي لتهدئة

https://www.bbc.com/arabic/world-52555186
https://www.bbc.com/arabic/world-52555186
https://www.bbc.com/arabic/world-54226532
https://www.bbc.com/arabic/world-56416583
https://www.bbc.com/arabic/world-56559744
https://www.bbc.com/arabic/world-56559744
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484


شعور الناس بأن حكومتهم قد تخلت عنهم بينما تغزوأ
الشركات الجنبية الكبيرة متعددة الجنسيات بلدهم وأتجني

خيرات الموارد الطبيعية الثمينة لبلدهم.

التعليق على الصورة،
يقاتل المتشددوأن الجيش الموزأمبيقي حول بالما منذ أيام

ففي أفغانستان، رأيت كيف تلشت النتصارات العسكرية
التكتيكية على طالبان من قبل الناتو وأقوات الحكومة
الفغانية لحقا بفعل فشل الحكومة. وأعادت المناطق

"المحررة" من حكم طالبان لتقع تحت سيطرة الحركة
بمجرد مغادرة القوات، وأاستأنف مسؤوألو الشرطة

وأالحكومة الفاسدوأن أنشطتهم المشينة على حساب
السكان المحليين.

وأسيحدث نفس الشيء في موزأمبيق إذا لم يترافق الجهد
العسكري القادم بتحسن ملحوظ في حياة أبناء المنطقة.

ماذا بأعد؟
يبدوأ أن الجهاديين في موزأمبيق يهدفون إلى إقامة

"الخلفة" في مقاطعة كابو ديل غادوأ تماما كما فعل
.2014تنظيم الدوألة السلمية في الموصل في عام 

وأيعد احتمال نجاحهم في السيطرة على مشروأع غازأ
اا ل يمكن تصوره تقريبا.60بقيمة   مليار دوألر أمر

ففي حين أنه من الصعب رؤية كيف سيتمكنون من إدارته
وأالتصدير منه بالوسائل التقليدية، إل أنه ل يزال بإمكانهم

أن يحصلوا منه على قوة اقتصادية هائلة وأتمويل العمليات



المستقبلية وأربما تحويل الموال إلى قيادة تنظيم الدوألة
السلمية في العراق وأسوريا.

AFPصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

الناس في ميناء بيمبا ينتظروأن وأصول أقاربهم الذين تم
إجلؤهم من بالما

 سنوات وأخسائر فادحة في الروأاحا5وألقد استغرق المر 
اا "خلفة" تنظيم الدوألة83لتحالف من   دوألة ليهزم أخير

السلمية في سوريا.
بيسمح وأعندما انتهى المر، قال قادة العالم إنه يجب أل 
أبدا لتنظيم الدوألة السلمية ببناء مثل هذه الخلفة مرة

أخرى.
وأإذا لم يتم هزيمة التمرد في موزأمبيق فإن ذلك التعهد

 ] .2021 أبريل 2 بي بي سي – سيكون موضع شك.
تنظيم الدولة السإلمية: كيف توسإع فأي قلب أفأريقيا؟[ 

لينيت باهاتي إدريس الباي -  قسم المتابعة العلمية - بي
2021 يونيو/ا حزيران 15بي سي -  

الصورة،  GETTY IMAGESصدر

التعليق على الصورة،



هجمات تحالف القوى الديمقراطية في بيني تزايدت منذ
2020مارس/اآذار 

لطالما كانت المنطقة الشرقية من جمهِوُرية
الكوُنغوُ الديمقراطية معقل لنشاط المتمردين،

بأشكل ينسحب على جيرانهِا في رواندا وبأرونديِ
وأوغندا.

وأمن بين أكثر المجموعات نشاطا في المنطقة تحالف
القوى الديمقراطية الناشط في أوأغندا.

تأسست هذه المجموعة السلمية المتشددة في
تسعينيات القرن الماضي، وأانشغلت بشكل أساسي

بالمشاكل الداخلية في أوأغندا.
وأبعد ظهورها مرة أخرى في الكونغو، اتخذ نشاطها طابعا

جهاديا عالميا، وأزأادت الهجمات التي تشنها باسم تنظيم
الدوألة السلمية.

كيف بأدأ تحالف القوُى الديمقراطية؟ 
تأسس تحالف القوى الديمقراطية في شمال أوأغندا، على
يد مجموعة من ضباط الجيش السابقين الموالين للزعيم

القوي السابق عيدي أمين.
وأحمل التحالف السلحا ضد الرئيس الوأغندي الذي بقي
طويل في السلطة يوري موسيفيني، بدعوى الدفاع عن

اضطهاد الحكومة للمسلمين.

ISLAMIC STATE PROPAGANDAصدر الصورة،
التعليق على الصورة،



فيديو لتنظيم الدوألة السلمية بعد هجوم على قرية في
مقاطعة إيتوري

وأبعد هزيمة التحالف على يد الجيش الوأغندي في عام
، انتقل إلى مقاطعة شمال كيفو في الكونغو.2001

وأبعد فترة من النشاط المحدوأد، عاد تحالف القوى
 بمجموعة من الهجمات2014الديمقراطية للظهور في 

التي تستهدفا مواطني الكونغو.
، بعد2015وأأصبح موسي سيكا بالوكو قائدا للتحالف عام 

القبض على سلفه جميل موكولو.
، أعلن بالوكو الولء لتنظيم الدوألة2016وأفي عام 
السلمية.

لكن تنظيم الدوألة السلمية لم يعترفا بنشاط التحالف
، بعد تبني هجوم2019في المنطقة حتى أبريل/انيسان 

على مواقع للجيش قرب حدوأد أوأغندا.
وأكان هذا بمثابة إعلن عن "وألية وأسط أفريقيا" التابعة

للتنظيم، التي ضمت موزأمبيق لحقا.
مسلحون في موزأمبيق "يقطعون رؤوأس" الطفال
وأرغم وأجود كل القرائن على انضمام تحالف القوى

الديمقراطية لتنظيم الدوألة، إل أن التنظيم لم يذكر اسم
التحالف صراحة في أي من دعايته العلمية.

، قال بالوكو إن تحالف القوى2020وأفي سبتمبر/اأيلول 
الديمقراطية "لم يعد له وأجود".

"وأفي الوقت الحالي، نحن مجرد وألية وأسط أفريقيا،
وأاحدة من وأليات كثيرة تكون الدوألة السلمية."

لكن العلم المحلي ما زأال ينسب الهجمات لتحالف
القوى الديمقراطية.

ما الوُضع الحالي في الكوُنغوُ؟
وأوأفقا للمفوضية السامية لشؤوأن اللجئين، قتل تحالف

القوى الديمقراطية حوالي مئتي مدني، وأتسبب في نزوأحا
 ألف شخص في بيني منذ يناير/اكانون الثاني40حوالي 
. كما استهدفا التحالف أهدافا حكومية وأأممية.2021

https://www.bbc.com/arabic/world-56416583


وأزأادت وأتيرة الهجمات منذ ظهور قوات تنظيم الدوألة
السلمية في الكونغو.

وأتقع هجمات "وألية وأسط أفريقيا" داخل الراضي التي
يسيطر عليها تحالف القوى الديمقراطية، إذ تتمركز في
منطقة بيني في شمال كيفو، بجانب بعض الهجمات في

إقليم إيتوري من آن لخر.
وأتستهدفا أغلب هذه الهجمات أهدافا عسكرية، وأأكثرها

دموية يقع في القرى المسيحية.
وأأبرزأ هذه الهجمات حتى الن وأقع في أكتوبر/اتشرين

، عند اقتحام سجن في بيني أدى إلى هروأب2020الوأل 
أكثر من ألف سجين.

هل أصبحت موزأمبيق أحدث قاعدة أمامية لتنظيم الدوألة
السلمية؟

خوُف من صراع ديني
وأالصراع في شرق الكونغو له بعد عرقي، وأإضافة تنظيم

الدوألة السلمية للمعادلة يجعله طائفيا كذلك.
وأأغلب سكان الكونغو من الروأم الكاثوليك، وأللكنيسة دوأر

كبيرة في الدوألة. في حين ل تزيد نسبة المسلمين على
عشرة في المئة من السكان.

وأيجهر المجتمع السلمي في بيني مؤخرا بمعارضته
لتحالف القوى الديمقراطية، وأهو أمر كانت له تبعات.

وأفي مايو/اأيار، قتل كاهنان برصاص قوات التحالف في
بيني.

وأترتبط المجموعة المتمردة بعدد من الهجمات على
، اختطفت2012الكاثوليك. وأفي أكتوبر/اتشرين الوأل 

ثلثة من الكهنة الكاثوليك من دير مباوأ. وأما زأال مكانهما
مجهول حتى الن.

وأفي الدعاية التي يبثها تنظيم الدوألة السلمية، عادة ما
ينفرد بالشارة إلى المسيحيين وأيتهم حكومة الكونغو

"بالفشل" في حمايتهم من هجماتها.
وأمثل هذا الستفزازأ هو أحد سمات تنظيم الدوألة

السلمية، الذي عادة ما يشعل صراعات محلية ليقوي
ذريعته في حماية المسلمين من "القمع".

https://www.bbc.com/arabic/world-52555186
https://www.bbc.com/arabic/world-52555186


هل يعود تنظيم الدوألة السلمية من جديد بسبب العملية
التركية في سوريا؟

دعاية تنظيم الدولة السلمية
ل يبدوأ أن تحالف القوى الديمقراطية له أي منابر إعلمية

أوأ يتبنى عملياته بشكل مستقل.
لكن تنظيم الدوألة السلمية له منبر إعلمي مركز

وأاحترافي يعمل لخدمته، وأيدعمه وأجود منابر داعمة تعمل
على مختلف منصات المراسلة اللكتروأنية.

ISLAMIC STATE PROPAGANDAصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

دعاية وألية وأسط أفريقيا تضمنت صورا ظهر فيها أطفال

وأدعاية وألية وأسط أفريقيا تشمل عدة نصوص مكتوبة
تتبنى هجمات، أوأ صورا لما بعدها.

وأفي مارس/اآذار الماضي، أطلقت وألية وأسط أفريقيا
عدة صور لستعراض القوى، ظهر فيها مسلحوها وأهم

يجوبون شوارع قرية في مقاطعة إيتوري بعد هجوم على
الجيش. لكن هذه الصور نادرة، وأتشي بأن تنظيم الدوألة

ما زأال يحاوأل أن يصبح قوة ذات أهمية في الكونغو.
، ذكرت صحيفة النبأ التي2020وأفي أكتوبر/اتشرين الوأل 

يصدرها تنظيم الدوألة السلمية رسما بيانيا يشرحا عمليات
 شهرا، وأتبرزأ الهجمات12وألية وأسط أفريقيا على مدار 

التي وأقعت في الكونغو وأموزأمبيق.
هل ظهر تنظيم الدوألة السلمية في موزأمبيق وأهل

أرسلت قوات أمريكية إليها؟

https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50019019
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50019019


توُسع جهِاديِ إقليمي

وأيستمر عنف المتمردين في شرق الكونغو بشكل كبير
بسبب عدم وأجود مؤسسات حكومية قوية، وأغياب الثقة

في التدخل العسكري.
وأهذه ظروأفا مثالية لتوسع تنظيم الدوألة السلمية،

وأالدليل على ذلك نجاحها من قبل في العراق وأسوريا عام
، وأمؤخرا في غرب أفريقيا، حيث انتشرت لما بعد2014

شمال شرق نيجيريا إلى منطقة الساحل.
كما يعتمد تنظيم الدوألة السلمية في توسعاته على

تحالفات مع المجموعات القليمية التي تشاركه في الفكر
وأالرؤية، وأهو ما يبدوأ أنه حدث مع تحالف القوى

الديمقراطية.
وأمن المتوقع أن تستغل وألية قلب أفريقيا العنف المتزايد

لتتوسع في نشاطها في دوأل الجوار.
وأهو أمر عليه الكثير من الشواهد، مثل زأيادة الهجمات
في موزأمبيق، وأأوأل عملية تتبناها الولية في تنزانيا في

 جنديا.20أكتوبر/اتشرين الوأل الماضي، التي قتل فيها 
وأهذا التوسع، بجانب التوسع في غرب أفريقيا، هو جزء

من التوجه نحو أفريقيا بعد هزيمة تنظيم الدوألة السلمية
 يونيو15في معاقله في الشرق الوأسط. – بي بي سي 

2021 [ 

)2: (
سيليكا  ذراع قطر الرهابأية في أفريقيا الوُسطى

2018/اأغسطس/ا08الربعاء أوأرد موقع المرجع  في  
ذلك البحث عن سليكا وأقطر :  



نورا بنداري 
ركزت وأسائل العلم الروأسية خلل هذا السبوع على

حادث مصرع ثلثة صحفيين روأس في جمهورية أفريقيا
الوسطى؛ حيث أشارت صحيفة «كومسمولسكايا برافدا»

الروأسية إلى أن الصحفيين الثلثة ذهبوا إلى هذه المنطقة،
بناء على طلب من العلمي «ميخائيل خودروأكوفسكي»
الذي يمتلك منظمة تعرفا باسم «مركز إدارة البحاث»،

وأكان هدفهم هو معرفة دوأر روأسيا في هذه الجمهورية
التي تمزقها الحرب الهلية، خاصة البحث في وأجود

مرتزقة روأس من مجموعة «فاجنر» التي أسستها روأسيا؛
للقتال وأتدريب المقاتلين في مناطق مختلفة من العالم،

».على غرار نظيرتها المريكية «بلك وأوأتر

وأعند البحث عن الجماعة التي أطلقت النار على الصحفيين
وأأوأدتهم قتلى، أوأضحت الصحيفة الروأسية إلى أن كل



الدلئل تشير إلى وأقوع المجموعة الصحفية في أيدى
مجموعة من المقاتلين السلميين القادمين من مالي
المجاوأرة، وأالتي تشهد اضطرابات وأحروأب أهلية، أما

الليبراليون الروأس فهم يشيروأن إلى مرتزقة «فاجنر»،
وأأن الحكومة لها دوأر بسبب التحقيق الذي كان الصحفيون

.الثلثة عازأمين على القيام به

رغم ذلك فإن التحقيقات الجارية، توصلت إلى أن المتهم
بيطلق عليها بقتل الصحفيين الثلثة حتى الن هى مجموعة 

«سيليكا» عناصرها من السلميين المتطرفين في
جمهورية أفريقيا الوسطى، وألذلك صرحا رئيس الشيشان
«أحمد قاديروأفا» بأنه سينتقم للصحفيين الروأس الثلثة

.من هذه المجموعة

سيليكا».. نزاع مسلح وحرب أهلية وانقلب على  «
   الحكم

هى جماعة مقاتلة فى جمهورية» Séléka» «سيليكا«
أفريقيا الوسطى، معظم مقاتليها من الشباب المسلمين

 من المتمردين2012المتطرفين، تأسست عام 
المعارضين لحكم الرئيس المسيحي «فرانسوا بوزأيزى»،

 مارس24وأاستولت هذه الجماعة على السلطة في 
، من خلل النقلب على «بوزأيزيه» الذي وأصل إلى2013

الحكم عن طريق انقلب على الرئيس الذي سبقه، وأبعد
فرار «فرانسوا»؛ أعلن زأعيم الجماعة «محمد ميشال
اسا، ليكون أوأل رئيس مسلم لهذا دجوكوديا» نفسه رئي

.البلد الفريقي، وأأعلن حل جماعته المسلحة



لكن قبل أن تسيطر جماعة «سيليكا» على الحكم، كان
ارا لدى الرئيس «بوزأيزيه» شعور بأن الجماعة تشكل خط

على كرسيه وأسلطته؛ لذلك أخذ يحرض جماعة «انتي
بليكا» (الجماعة المسلحة المسيحية التي كانت تضم

ادا كبيرة من الشباب المسيحي)؛ على قتال المسلمين أعدا
بزعم أنهم من العرب المهاجرين وأيريدوأن القضاء على

الكنائس وأالسيطرة على البلد، وأدعا إلى قتالهم، وأنتجت
عن ذلك مواجهة بين الجماعتين المسلحتين (سيليكا، انتي

بليكا)، أدت إلى مقتل المواطنين البرياء من المسلمين
وأالمسيحيين في أفريقيا الوسطى، وأأدخلت البلد في نزاع

.مسلح وأحرب أهلية

نتيجة لذلك؛ أعلن زأعيم الجماعة «دجوكوديا» استقالته؛
لنه لم يستطع السيطرة عليهم وأكبح جماحا نشوتهم
بالوصول إلى السلطة، خاصة بعد أن انضم إلى هذه

الجماعة أعداد من الشباب المسلمين؛ أخذوأا يعتدوأن على
المسيحيين وأعلى كنائسهم، وأيتفاخروأن بأن المسلمين

ادا مسلمة، يسيطروأن على البلد وأأنهم سوفا يجعلونها بل
بالرغم من أن غالبية هؤلء الشباب ليسوا ملتزمين

.بالحكام الشرعية، وأهم أقرب إلى العصابات

وأبعد دخول البلد فى حرب عرقية بين المسلمين
وأالمسيحيين؛ تدخلت القوات الفرنسية وأالفريقية ليقافا

الحرب، وأتعزيز المن وأالستقرار، وأنزع السلحا من
ولت الحكم الرئيسة المسيحية الجماعات المسلحة، وأتو

"سامبا بانزا" التي أعلنت رفضها للجرائم، وأدعت العالم
بترتكب للوقوفا معها في حربها ضد الجرائم البشعة التي 

دد سواء .ضد المسلمين وأالمسيحيين، على ح



رفض لممارستهِا
وأقف أئمة المسلمين وأرئيس الجالية المسلمة في أفريقيا

اضا الممارسات الوسطى «إمام عمر كوباين لياما» راف
الجرامية وأالعتداءات التي تقوم بها الجماعة المتطرفة

على المسيحيين، وألذلك تعرض «إمام عمر» للذى
در على الدعوة إلى وأالتهديد من قيادات الجماعة، إل أنه أص
وتحد هو وأالسقف «وأبانغي حماية المسيحيين وأكنائسهم وأا

ديودوأني انزابالينغا» للعمل على دعوة المسلمين
وأالمسيحيين للسلم، وأتوجها إلى أوأروأبا لمخاطبة الساسة
الوأروأبيين في ضروأرة العمل على استقرار البلد وأالتوقف

عن تسليح الجماعات المسلحة من المسلمين
.وأالمسيحيين

ادا من الشباب المسلم الملتزم استجاب إضافة إلى أن عد
 منهم في حي «كيلوميتر30لدعوة «إمام عمر» فوقف 

» في جنوب العاصمة لحماية الكنيسة الكاثوليكية، وأكانوا5
يحاوألون إقناع شباب الجماعة المسلحة، بأن السلم الذي
يدعونه ل يجيز العتداء على الكنائس غير أن ذلك لم يفد

.بشيء مع قيادات وأأعضاء الجماعة المسلحة

       قذرة    قطر تدعم المسلحين لهداف

، أعلن المين العام السبق للمم المتحدة2017 في يناير 
15«كوفي عنان»، أن تحريات «المم المتحدة» تظهر أن 

من قادة المجموعات المسلحة في دوألة أفريقيا الوسطى
،2016 حتى 2003قاموا بزيارات متعددة إلى الدوأحة منذ 

وأأوأضح أن قناة «الجزيرة القطرية»، تسعى إلى اختلق



الزأمات في الشرق الوأسط، وأزأج الشيعة وأالسنة في
دوأامة من الحروأب من خلل التعاوأن مع المخابرات

.القطرية وأالموساد السرائيلي

للمزيد: «نصرة السلم والمسلمين».. أيديِ قطر
الرهابأية تصل إلى مالي

وأأعلنت مصادر أممية، أن من بين الدلئل التي تؤكد دعم
قطر للجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى؛ أنه حينما
أرسلت منظمة «المم المتحدة» فريق من الخبراء لعداد

دراسة شاملة عن الوضع السائد في هذه المنطقة على إثر
الشتباكات الدامية بين المسلمين وأالمسيحيين، طالب
الفريق من شركة «أوأريد للتصالت القطرية» بتقديم

معلومات عن خط «الثريا» الذي تستخدمه المجموعات
المسلحة في أفريقيا، وأكانت النتيجة أن أكدت الشركة أن

هذا الخط قد تم تسجيله بعنوان قناة «الجزيرة»؛ حيث
.2003انطلق تشغيله منذ يناير 

نوُل بتم للمزيد: قطر تعبث في كينيا والصوُمال و
«الشباب» الرهابأية

وأبالتالي؛ فإن بعض المراقبين، أشاروأا إلى أن الدوأر
القطري الداعم للجماعات المتطرفة في أفريقيا

الوسطى، خاصة جماعة «سيليكا» التي أدخلت البلد في
احا، وأأن الدعم القطري حالة من الفوضى العارمة كان وأاض
يدخل ضمن أهدافا الدوأحة للقيام بدوأر الوسيط بين فرنسا
من جهة وأالقوى الرهابية من جهة أخرى، للتمكن من إيجاد

موطئ قدم لها في منطقة الساحل وأالصحراء وأوأسط

http://www.almarjie-paris.com/1818
http://www.almarjie-paris.com/1818
http://www.almarjie-paris.com/2922
http://www.almarjie-paris.com/2922


القارة السمراء؛ لضمان مصالح مهمة في مناطق غنية
.بالثروأات الباطنية مثل النفط وأالغازأ وأالزنك وأالحديد

:المرجع موقع 
رابط :

https:ا/ا/www.almarjie-paris.com3148/ا [ 

من موُقع ويكيبيديا :
سيليكا (جماعة مقاتلة)[ -1

)، هي جماعة مقاتلةSéléka:بالفرنسية( سيليكا
معظم مقاتليها من جمهورية أفريقيا الوسطى في

 من مجموعة من2012تأسست سنة   المسلمين،
المتمردين المعارضين لحكم فرانسوا بوزأيزي أغلبهم من

2013 مارس 24المسلمين، وأاستولت على السلطة في 
بعد دحرها للقوات الحكومية وأتولى زأعيمها ميشال

دجوكوديا الرئاسة كأوأل رئيس مسلم لهذا البلد الفريقي،
غير أنه استقال بعد دخول البلد في حرب عرقية بين

اا من المسلمين وأالمسيحيين ما أدى لمقتل اللفا خصوص
المسلمين ما تسبب في تدخل القوات الفرنسية وأالفريقية

وأتفيد تقارير أن أعضاء  ليقافا الحرب وأبسط الستقرار.
من جماعة سيليكا قاموا بنهب القرى

فرانسوا وأكذلك مؤيدي الرئيس السابق المسيحيين وأقتل
اا  .بوزأيزي قامت مجموعة لهيومن رايتس وأوأتش وأوأفق

  وأيكيبيديا  - بمنشقة عن سيليكا بارتكاب فظائع جماعية.

 ]  wiki/اar.wikipedia.org/ا/ا:httpsرابط :  
بأالصوُر.. الخريطة الكاملة للمسلحين والرهابأيين

 جماعة وتنظيم ومليشيا بأالقارة22فى أفريقيا.. 
السمراء.."بأوُكوُحرام" وحركة الشباب و"أنتى
بأالكا" و"جيش الرب" الكثر خطوُرة بأالساحل

الفريقى..و"شيكاو" القائد الذى ل يموُت
 م01:53 2017 أكتوُبأر 30الثنين، 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.almarjie-paris.com/3148


الجماعات المسلحة وأالرهابيين فى أفريقيا
تقرير يكتبهُ: عبد الوُهاب الجندى

وأسط الغابات وأبين الكهوفا وأالصحارى، وأانتشار الفقر
وأالمراض، وأتفشى الطائفية وأالعرقية، تنعدم العدالة

وأالمساوأاة، وأحيث يمر خط الستواء وأتقترب الشمس من
رؤوأس البشر، تجتمع العوامل المؤدية إلى التمرد وأاللجوء
إلى التطرفا وأاستخدام السلحا، هنا أفريقيا أصل الوجود

البشرى وأساحات تواجد الجماعات المسلحة وأالمليشيات.

تختلف الجماعات أوأ المليشيات أوأ الحركات المسلحة فى
قارة أفريقيا فى خلفياتها، حيث تعمل الجماعات تحت

شعارات وأمطالب مختلفة، منها السياسية وأاليديولوجية
وأالعرقية وأالراديكالية وأالدينية، فى قلب القارة السمراء

تنتشر مئات المجموعات المسلحة، وأالتى برزأت معظمها
 سنة الماضية.30خلل الع

فماذا تعرفا عن الجماعات المسلحة فى أفريقيا، وأفى أى
الماكن تنتشر تلك المليشيات وأتحت أى خلفية تعمل تلك

الجماعات؟

فى هذه السطور سوفا نحاوأل الجابة على تلك السئلة
 من خلل الخلفيات وأالشعارات التى يعمل على أساسها

هؤلء المسلحين:

هناك العديد من الجماعات وأالمليشيات فى أفريقيا تعمل
خلف ستار الدين، سواء السلمى أوأ المسيحى، أوأ غيرها

من الديانات المنتشرة فى القارة السمراء، وأتعد هذه
التنظيمات الكثر شراسة، من خلل الهجمات المستمرة



التى تشنها ضد المدنيين وأقوات المن، وأ تتمركز فى
شمالى إفريقيا وأفى حوض بحيرة تشاد بالضافة إلى

منطقة الساحل وأشرقى إفريقيا وأفى منطقة البحيرات
 الكبرى.

أهل السنة والجماعة أو ما يعرف بأخ"بأوُكوُ-2
"حرام

على يد  2002تأسست "بوكو حرام" فى نيجيريا عام 
محمد يوسف وأشهرته "محمد على" من مجموعة من

الشباب الذين كانوا طلب يدرسون الشريعة السلمية، وأ
اتخذت إحدى مساجد مدينة ميدوأجورى النيجيرية مقرا لها.

فى البداية أطلقت على نفسها جماعة أهل السنة للدعوة
وأالجهاد، وأاسم "بوكو الس حرام" هو كناية عن رفضهم

الثقافة الغربية وأنمط الحياة الغربي، لذلك حملت السلحا
وأخاضت مواجهات دامية مع رجال الشرطة المحلية وأمع

الجيش النيجيرى الذى قتل زأعيمها وأمؤسسها، ردت
الحركة بالقيام بمجموعة أعمال انتقامية، من تفجير

مقرات حكومية إلى مهاجمة مبنى المم المتحدة،
وأاختطافا طلب مدارس، ثم انتشرت فى الكاميروأن

 الزعيم الحالى هو أبوبكر محمد شيكاوأ، وأأعلن وأالنيجر،
أكثر من مرة عن مقتله لكنه خرج فى كل مرة ينفى

 أعلن مبايعته لتنظيم "داعش"2016مقتله، وأفى مارس 
تحت قيادى المدعو أبو بكر البغدادى.

أبوبكر محمد شيكاوأ زأعيم بوكو حرام
 

فى أفريقيا الوُسطى مليشيا "أنتى بأالكا" -3
"أنتى بالكا" هى مليشيا مسيحية مسلحة تنتشر فى

 من طرفا2009جمهورية أفريقيا الوسطى، تأسست عام 
قروأيين مسيحيين ضد من تصفهم المليشيا بع"العصابات

المسلحة" وأ"اللصوص وأقطاع الطرق"، وأظهرت عام
 مناصرة للرئيس بوزأيزيه الذى أطاحت به حركة2013

.2012"سيليكا" التى تأسست عام 



 حربا شرسة على2013تخوض تلك المليشيات منذ العام 
المسلمين الذين تعرضوا لما وأصفته منظمات حقوقية بأنه
تطهير عرقى، وأتعرفا بع"مناهضو بالكا" أوأ "أنتى بالكا" أوأ
"مناهضو السواطير" بلغة السانجو، بمليشيا الدفاع الذاتي،
وأقد دعمها بقوة الرئيس المسيحى فرانسوا بوزأيزيه الذى

، وأتضم فى2013 وأ2003حكم خلل الفترة بين عامى 
صفوفها بعض جنود الجيش الذين خدموا فى عهده، إضافة

– مليشيا أنتي بأالكا  إلى عناصر مسيحية وأوأثنية.
وأيكيبيديا ] .

 

حركة التوحيد وأالجهاد فى غرب أفريقيا - 4
وأهى مجموعة مسلحة انشقت عن تنظيم القاعدة فى بلد

المغرب، يقودها "وألد محمد" المكنى أبو قمقم، تنشط فى
جنوب الجزائر وأشمال مالي، برزأت الحركة فى غرب

، وأمنذ ذلك الحين زأادت شهرتها2011أفريقيا أوأاخر عام 
اا فى شمال مالي، وأمنذ ديسمبر  ، وأتوصف2011وأخصوص

الجماعة بأنها "الجماعة الرهابية المسلحة الكثر إثارة
للرعب فى شمال مالي،" وأفقا لموقع صحيفة ليبرتيه

 مايو.20الجزائرية فى 

 

 :جيش الرب الوغندى   - 5

جيش الرب الوأغندى، هى حركة مسيحية مسلحة، تعرفا
اا باسم حركة الرب للمقاوأمة، تنتشر فى شمال أوأغندا، أيض

وأترجع جذوأرها إلى امرأة تدعى أليس لكوينا، فى
ثمانينيات القرن العشرين اعتقدت لكوينا أن الروأحا

المقدسة خاطبتها وأأمرتها بالطاحة بالحكومة الوأغندية لما
تمارسه من ظلم وأجور ضد شعب أشولي.

وأتأسس جيش الرب كمعارضة أوأغندية من قبائل الشولى
 على يد جوزأيف كونى1986فى الثمانينات وأبالتحديد عام 



وأهو نفس العام الذى استولى فيه الرئيس يورى
موسيفينى على السلطة فى كمبال.

متمردو جيش الرب الوغنديِ
 

وأاستندت فى تحركها على دعاوأى بإهمال الحكومات
الوأغندية للمناطق الواقعة شمال أوأغندا، وأبدأ نشاطه منذ

 فى شمال أوأغندا، إل أن مقاتليها أخذوأا1988عام 
بالنتشار فى أطرافا شمال شرق جمهورية الكونغو

الديمقراطية وأفى أفريقيا الوسطى وأفى جنوب السودان
.2005منذ عام 

وأيسعى جيش الرب إلى هدفا رئيسى وأهو الطاحة بنظام
الرئيس الوأغندى يورى موسفيني، فضل عن إقامة نظام

ثيوقراطى (حكم ديني) يتأسس على الكتاب المقدس
"العهد الجديد وأالوصايا العشر".

حركة أزأوأاد المسلحة فى شمال مالى -6
حركة مسلحة فى شمال مالى بزعامة "العباس آغ" ترفع

شعار الدفاع عن مصالح الشعب فى شمال مالى وأقضاياه
العادلة، وأتقول أن الحكومة تهمش هذا الشعب وأل تلتفت
إلى مطالبهم، وأهذه الحركة تشكلت من النقسامات التى
تعرضت لها حركة أنصار الدين على أثر التدخل العسكرى

 .2013الفرنسى فى مالى العام 



 حركة أزأوأادخريطة
 :الحركة الوُطنية لتحرير أزوادشعار 

 : 2012بأدأ حرب التحرير عام  

بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي،[ 
عاد آلفا الطوارق الذين كانوا يقاتلون ضمن جيش الليبي
إلى شمال مالي وأبحوزأتهم أسلحة ثقيلة، لينضموا للحركة

 م بدأت الحركة2012الوطنية لتحرير أزأوأاد. وأفي يناير 
الوطنية لتحرير أزأوأاد هجوما استغرق أسابيع على مدن
تساليت وأأجلهوك وأمنكا في شمال شرقي مالي قرب

الحدوأد مع الجزائر، وأبعد قيام النقيب أمادوأ سانوغو
بانقلب عسكري أطاحا بالرئيس أمادوأ توماني برفقة ضباط
آخرين متوسطي الرتب، استثمرت الحركة الوطنية لتحرير

أزأوأاد حالة الفوضى التي نتجت عن النقلب لتبدأ الفصل
الخير من ثالث ثورة كبيرة في تاريخ الطوارق، وأقد أفضى

في غضون أيام إلى تحريرها مناطق كيدال وأتمبكتو وأغاوأ.
بيد أن جماعات مسلحة بعضها يرتبط على الرجح بتنظيم
القاعدة، مثل، أنصار الدين استغلت بدوأرها الوضع، وأباتت
– تشارك في السيطرة على مدن رئيسة مثل تمبكتو وأغاوأ

وأيكيبيديا ] .

فى أوأغندا وأالكونغو  القوات الديمقراطية المتحالفة - 7
الديمقراطية

القوات الديمقراطية المتحالفة هى قوات متمردة فى
أوأغندا وأجمهورية الكونغو الديمقراطية، يقودها المدعو "



جميل موكولو" ذوأ خلفيات إسلمية، وأتعتبرها الحكومة
الوأغندية منظمة إرهابية، وأكان مقرها فى الصل فى غرب

أوأغندا وألكن توسعت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية
المجاوأرة.

، قامت القوات الديمقراطية2007خلل شهر مارس 
المتحالفة بضرب مجموعات من قوات الدفاع الشعبى فى

46العديد من المعارك، مما أسفر عن مقتل ما ل يقل عن 
فى مقاطعتى بونديبوجيو وأموبيندى، وأوأقعت أكبر معركة

 مارس عندما وأاجهت قوات الدفاع الشعبية 27فى 
 جنديا من قوات الدفاع60الوأغندية ما يقدر بنحو 

 شخصا، من بينهم ثلثة من كبار34الديمقراطية وأقتلت 
القادة.

 

 الموقعون بالدماء فى مالى-9

"الموقعون بالدماء" هى أحدث كتائب السلميين ظهورا
فى مالى، أعلن عن تشكيلها فى الخامس من ديسمبر عام

 من خلل تسجيل مصور نشرته مواقع جهادية2012
وأمحلية، يتزعمها الجزائرى "مختار بلمختار" خالد أبو

العباس الملقب بع "العور" وأكان قد شكلها حديثا بعد عزله
من زأعامة "كتيبة الملثمين" من قبل تنظيم القاعدة ببلد

المغرب السلمي، وأهو ما وأصفته القاعدة وأقتها بأنه عزل
اا" اتخذه أمير التنظيم اا وأتنظيمي اء إداري ل يعدوأ كونه "إجرا

أبو مصعب عبد الودوأد وأالتزم به أبو العباس



مختار بلمختار

جماعة جند الخلفة المسلحة بالجزائر - 9 

جند الخلفة هم مجموعة مسلحة، سلفية متشددة فى
الجزائر، أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، تأسست هذه

المجموعة من بعض الفصائل التى كانت تتبع تنظيم
القاعدة فى بلد المغرب وأانشقت عنه، وأتم العلن عن

تشكيل جند الخلفة بزعامة "خالد أبى سليمان".

تنظيم القاعدة في بألد المغرب السلمي
 

كتيبة عقبة بن نافع المسلحة فى تونس - 10
كتيبة عقبة بن نافع، هى مجموعة مسلحة متشددة فى
تونس، أعضاء المجموعة بايعوا تنظيم القاعدة فى بلد

 بقيادة2012المغرب، تأسست المجموعة فى العام 
"أبوعياض التونسي" .

أبوعياض التونسي عقبة بن نافع
 

جند الخلفة فى تونس -11
جند الخلفة فى تونس وأهم مجموعة حديثة التأسيس فى 

 تضم عناصر سبق وأأن كانت ضمن مجموعة2015العام 
عقبة بن نافع.

أنصار الشريعة فى ليبيا -12
أنصار الشريعة فى ليبيا هى مجموعة مسلحة تسيطر على

أجزاء من مدينة بنغازأى الليبية، تتهمها الوليات المتحدة
.2012المريكية بالهجوم على قنصليتها فى بنغازأى العام 

 

مجلس شورى مجاهدى درنة بليبيا -13
مجلس شورى مجاهدى درنة، تم تأسيسها على يد "سالم

دربي" الكادر السابق فى الجماعة الليبية المقاتلة فى



، وأاصطدمت هذه الجماعة مع تنظيم داعش2014العام 
فى مدينة درنة الليبية فى عدة معارك مسلحة.

 مجلس شوُرى مجاهدى درنة سالم دربأيشعار 
 

حركة "مبوروأروأ" المتمردة فى الكونغو الديمقراطية -14
تتواجد أغلب هذه المجموعات شرقى الكونغو

الديمقراطية، تضم عددا من مربى الماشية القادمين من
جنوب السودان، وأتشن الحركة هجمات ضد السكان

للسيطرة على المزارع.

 

- حركة "ماى ماى" المسلحة15
ماى ماى كاتا كاتانجا، هى مجموعة من المتمردين من

"ماى ماى" فى جمهورية الكونغو الديمقراطية التى تدعم
، تحارب حركة2011انفصال مقاطعة كاتانغا، أسست عام 

"ماى ماي" التنظيمات الجنبية المسلحة (من روأاندا
وأأوأغندا) التى تستهدفا المدنيين فى الكونغو الديمقراطية.

وأفى إقليم ايتورى (شرق)، تعارض الحركة مشروأع يهدفا
إلى حماية حيوان الع "أوأكابي" المهدد بالنقراض (حيوان

يعيش فى غابات وأسط إفريقيا) مطالبين بحق السكان فى
صيد هذه النواع من الحيوانات المهددة بالنقراض من

خلل شن هجمات متفرقة على موقع المحمية البيئية فى
المنطقة.



وأتنشط جماعات مسلحة أخرى فى الكونغو الديمقراطية
من أجل "المصالح الخاصة"، إذ تطالب بإعادة إدماجهم فى

الجيش الكونغولي، مثل "الجبهة الوطنية المقاوأمة" فى
إيتوري، وأ"تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة"

 

تنظيم القاعدة فى بلد المغرب السلمى - 16
تنظيم القاعدة فى بلد المغرب السلمى، هو تنظيم

مصنف لدى دوأل عديدة أنه إرهابى، نشأ عن الجماعة
السلفية للدعوة وأالقتال الجزائرية، التى وألدت بدوأرها من
رحم الحرب الهلية فى الجزائر، وألها وأجود فى الصحراء

وأمنطقة الساحل.

 أعلنت الجماعة السلفية انضمامها إلى تنظيم2006فى 
القاعدة الذى كان يقوده أسامة بن لدن، قبل أن تتسمى

فى العام التالى رسميا باسم "تنظيم القاعدة فى بلد
المغرب السلمى".

 

- جماعة المرابطون المسلحة بمالى17
هى جماعة مسلحة، تتمركز فى الصحراء الكبرى بشمال

مالى، وأكان مقاتلوها هم الموالين للجزائرى "مختار
 صارت الجماعة2015 ديسمبر عام 4بلمختار"، وأمنذ 

.فرعا من جماعة التوحيد وأالجهاد فى غرب أفريقيا
، صدرت رسالة صوتية من أحد2015وأفى مايو عام 

قيادات الجماعة يطالب فيها مبايعة "داعش"، أوأ ما يعرفا
باسم داعش غير أن "بلمختار" رفض هذا الطلب، وأهذا

يشير إلى وأجود انقسام فى الجماعة.

قيادات الجماعات المسلحة في مالي
 

أنصار الدين  - 18
أنصار الدين، هى جماعة متشددة من الطوارق فى مالي،

كان يتزعمها "إياد أغ غالى" القومى السابق قبل أن يعتنق



السلفية الجهادية، يعتقد أن للجماعة علقة مع تنظيم
القاعدة فى بلد المغرب، ل يعرفا العدد الحقيقى لعضاء

الحركة، لكنها خاضت عدة صراعات مسلحة مع حكومة
مالى فى الشمال.

إياد أغ غالي أوأ إياد ابو الفضل زأعيم جماعة أنصار الدين
 

- إمارة منطقة الصحراء19
 شمال مالى،  أزأوأاد هى جماعة مسلحة تتمركز فى إقليم

وأيعمل تحت إشرافا تنظيم القاعدة فى بلد المغرب
السلمى.

 

- جماعة نصر السلم وأالمسلمين20
جماعة نصر السلم وأالمسلمين هو فصيل مسلح تكون من

حركات: "المرابطون – أنصار الدين – إمارة منطقة
، أعلنت الجماعات2017الصحراء"، وأفى أوأل مارس 

المسلحة فى مالي، اندماجها فى مجموعة وأاحدة تحت
اسم "نصرة السلم وأ المسلمين"، وأفق ما أعلن المدعو

إياد أبو الفضل (إياد أغ غالى) زأعيم الحركة الجديد.

وأأضافا فى فيديو نشرته الجماعة، "أن المجاهدين فى
مالى يعلنون لمتهم المسلمة عن اندماج الجماعات الثلث

أنصار الدين وأالمرابطون وأمنطقة الصحراء فى جماعة



وأاحدة وأتحت أمير وأاحد للوقوفا صفا وأاحدا ضد العدوأ
الصليبى المحتل."

وأأكدت الجماعة الجديدة أنها "تتشبث ببيعة زأعيم تنظيم
القاعدة أيمن الظواهرى وأأمير القاعدة ببلد المغرب

السلمى أبو مصعب عبد الودوأد وأأمير حركة طالبان المل
هيبة الله".

 أبو مصعب عبد الودوأد 
 

- حركة شباب المجاهدين الصومالية21
حركة الشباب الصومالية أوأ حزب الشباب أوأ حركة الشباب

المجاهدين أوأ الشباب الجهادى أوأ الشباب السلمي، هى
حركة إسلم سياسى قتالية صومالية تنشط فى الصومال،
اا لتنظيم القاعدة الذى يتزعمه أيمن الظواهري.. تتبع فكري

وأتتهم من عدة أطرافا بالرهاب بينها وأزأارة الخارجية
المريكية، وأالنروأيج وأالسويد، تأسست تأسست فى أوأائل

 كانت الذراع العسكرى لتحاد المحاكم السلمية 2004
التى انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية

المؤقتة غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامه إلى
مايعرفا بع"تحالف المعارضة الصومالية".



زأعيم حركة الشباب أحمد ديري المكنى بأبي عبيدة
 

تنظيم "داعش" الرهابى - 22
 داعش أرضية فكرية وألوجيستية مهيأة وأجد تنظيم

لحضوره فى القارة السمراء، وأينتشر التنظيم فى كل من
"نيجيريا" وأيعمل تحت اسم "وألية غرب أفريقية"

وأالصومال وأليبيا وأغيرها من البلد الفريقية، ظهر التنظيم
فى البداية تحت مسمى "قاعدة الجهاد فى بلد الرافدين"

، ثم2004فى العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوأى بعد عام 
 تحت مسمى "دوألة2006بقيادة أبو عمر البغدادى فى 

 تحت مسمى ما دعوه2010العراق السلمية" ثم فى 
بع"تنظيم الدوألة السلمية فى العراق وأالشام" وأفى

، أعلن المتحدث باسم التنظيم المدعى أبو محمد2014
العدنانى ما أطلق عليه "الخلفة السلمية" وأتغير اسم

التنظيم ليصبح - حسب زأعمهم - "تنظيم الدوألة السلمية"
اليوم السابع  ] .فقط بقيادة "أبو بكر البغدادى". - 

 )2( 
الجماعات الرهابأية في ليبيا وتشاد  

ةا عن خرية الجماعات  نشر موُقع دوت مصر تحقيق
الرهابأية العاملة في ليبيا فكتب هذا التحقيق :

الجماعات الرهابأية في ليبيا هم الذراع العسكريِ
للحزاب الدينية داخل مصر :



[ خريطة أذرع الجماعات الرهابأية فى ليبيا

أفرزأ الصراع في ليبيا عددا كبيرا من الجماعات المسلحة،
التي قادت نشر الرهاب، وأتنوعت انتماءات تلك الجماعات

لتنقسم بين ثلث جبهات تنوعت انتماءاتها بين
وأ"القاعدة" وأ"الخوان"، وأدخلت "داعش"  تنظيميات

جميعها على خط المواجهة أمام الجيش الوطني الليبي
تلك  بقيادة اللواء خليفه حفتر، الذى قاد حربه أمام

التنظيمات الرهابية، فيماعرفا بع"عملية الكرامة"،
وأتنعكس خطورة تلك الجماعات على الداخل الليبي،

وأالحدوأد المشتركة مع مصر، وأالتي شهدت تسلل عناصر
إرهابية تابعه لها، كانت وأراء الهجوم المسلح الذى استهدفا

حافلة للقباط، ماأجبر القيادة السياسية المصرية على
توجيه عددا من الضربات على معسكر درنه الرهابى، وأفى
هذا التقرير نرصد أبرزأ الجماعات الرهابية في ليبيا، وأالتي

تقود الصراع لتقسيم الداخل الليبي، وأهي كالتالي.

ةل : أو
"تنظيمات تابأعة للخوُان"

- كتيبة ثوُار طرابألس

ميلشيا ذات توجه إسلمي، وأتمثل أحد أذرع "الخوان"،
وأهي مقربة من زأعيم حزب الوطن وأالمير السابق

للجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بالحاج، يقودها العضو
السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المهدي الحاراتي،

وأالذي أسس من قبل "جيش المة" أحد الكتائب الجهادية
المقاتلة في سورية، وأيتركز نشاط الكتيبة في منطقة

طرابلس، وأالمنطقة الغربية

سرايا رأف اللهُ السحاتي-  

يبرزأ نشاطها في مدينة بنغازأي شرق البلد، وأتحتفظ بعددا
كبيرا من المعسكرات وأالسلحة، وأتعتبر من أبرزأ

الميلشيات التي دخلت في أوأل مواجهة مع اللواء "حفتر"



قائد الجيش في بداية عملية " كرامة ليبيا" وأالتي قادها
الجيش الوطني

- ميلشيا درع ليبيا

تعتبر تلك الميلشيا من الذرع الموالية لجماعة الخوان
الرهابية، وأتتمركز في مدينة مصراته، وأتضم داخلها ثلث

أوألوية رئيسية من بينها لواء درع المنطقة الوسطى وأالذي
يتخذ من مدينة مصراته مقر له، لواء درع المنطقة

الشرقية في بنغازأي وألواء المنطقة الغربية في الخمس
وأطرابلس، وأتدعى تلك الميلشيا أنها قوة نظامية تابعة

لوزأارة الدفاع الليبية، غير أن قادتها ل ينتمون للمؤسسة
العسكرية الرسمية

 فبراير17- كتيبة 

وأتمثل تلك الكتيبة أكبر الكتائب المحسوبة على جماعة
الخوان، لضمها عددا كبيرا من المقاتلين، كما تمتلك عددا

كبيرا من التجهيزات العسكرية، وأمقرها مدينة بنغازأي،
وأتتخذ مقرا لخا من أحد قواعد الجيش النظامي في

منطقة قاريونس

- غرفة عمليات ثوُار ليبيا

تعتبر تلك الميلشيا من بين الميلشيات التي تمتلك توجهات
إسلمية ، وأهى أحد الذرع القوية لجماعة الخوان

الرهابية، وأالتي استغلتها الخيرة في عددا كبيرا من
الصراعات السياسية لمواجهة الخصوم، وأقادت عددا من

عمليات الخطف وأالرهاب، أبرزأها اختطافا رئيس الوزأراء
2013 أكتوبر 10السبق ،علي زأيدان من منزله في 

الماضي بعد خلفات مع الجماعة داخل البرلمان، بالضافة
إلى اختطافا دبلوماسيين في السفارة المصرية في

طرابلس وأهم الملحقين الثقافي وأالتجاري في السفارة



ال عن خطف الملحق إضافة لثلثة موظفين آخرين، فض
الداري بعد القبض على رئيسها شعبان هدية في

 يناير23السكندرية من قبل السلطات المصرية في 
2014  .

وأهذه التنظيمات المسلحة هنا تعتبر الذراع العسكري
لحزاب الخوان العاملة داخل مصر مثل الحرية وأالعدالة
الذي تم حله وأحزب الوسط وأحزب مصر القوية الخاص

بأبو الفتوحا وأمازأال يعمل حتى القبض عليه منذ شهر
) وأهنا يتبين لنا أن هذه التنظيمات المسلحة2017(فبراير 

يوجد صلة وأتنسيق كبير بينهم على أن تكون تلك الحزاب
الذراع السياسي لهم داخل مصر وأذلك لستحالة الفصل
بينهم في ظل معتقد وأاحد وأتنظيم وأاحد وأمرجعية دينية

وأاحدة .

ةا :  ثاني

"تنظيمات تابأعة للقاعدة"

- جماعة أنصار الشريعة

تعتبر من كبرى الجماعات المسلحة ذات التوجه
الجهادي في ليبيا، وأتضم مجموعة من المقاتلين الجانب
التي تتنوع جنسياتهم من المغرب العربي وأبعض الدوأل

الفريقية، وأالتي قادت عددا من عمليات التصفية
وأالغتيالت، وأدخلت حربا طويلة مع الجيش الليبي بقيادة
"حفتر" لتصدر مؤخرا بيان لحل نفسها بعد الخسائر التي

تكبدتها في المواجهة.

وأتورطت " أنصار الشريعة" في عددا من العمليات
الرهابية قبل أدراجها على لئحة الرهاب، وأكانت من أبرزأ

العمليات التي وأقفت وأرائها استهدافا وأقتل السفير
.2012المريكي في بنغازأي في سبتمبر

وقد كتب عنهِم " المركز الوروبأي لدراسات
مكافحة الرهاب والستخبارات :



2017أغسطس 22في 

[ أنصار الشريعة-
بدأت جماعات “جهادية” جديدة في الظهور، بعد القذافي،
أبرزأ هذه الجماعات هي أنصار الشريعة في بنغازأي بقيادة

 السلفية الجهادية  بعلقات مع محمد زأهاوأي، التي تتمتع
في ليبيا وأالتي تمثل جماعة ظل أنصار الشريعة في درنة
بقيادة أبو سفيان بن قومو، احد سجناء معتقل غوانتنامو

 تنظيم دعوي اجتماعي مسلح يهدفا لتحكيم سابقا. وأهي
. بعد2012الشريعة السلمية في ليبيا وأ تأسس في مايو 

النفصال عن سرايا “رافا الله سحاتي “التي شاركت في
تأسيسها. وأوأفقا الى الباحث هاروأن يزلن ع معهد وأاشنطن،

 محمد فأنه ل يعرفا الكثير عن هيكلية ألتنظيم. وأيعتبر
 قائدا للتنظيم، وأناصر الطرشاني رئيسا علي الزهاوأي

للجنة الشرعية. وأيتلك التنظيم، جناحا عسكري تحت اسم
“ألدوأريات” تنتشر اكثر في بنغازأي.

أعلن تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا، الذي تعتبره
المم المتحدة تنظيما إرهابيا، في بيان “حل” نفسه

خريطة الحضوُر “الجهِاديِ” في .2017منتصف عام 
إعداد المركز الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب - ليبيا

 وأالستخبارات
وكتب المركز الوروبأي للبأحاث عن هذهَ

 التنظيمات وخريطة حضوُها الجهِاديِ :
E.C.C.I [ 

- جيش تحكيم الشريعة

يعد جيش تحكيم الشريعة في ليبيا من الذرع الرئيسية
لتنظيم القاعدة، وأهي نتاج عددا كبيرة من التنظيمات التي

توحدت في تنظيم وأاحد حمل هذا السم، وأضلع هذا
التنظيم في عددا من العمليات الرهابية، إذ استهدفا

29 صاعقة" التابعة للقوات الخاصة الليبية في 21“الكتيبة 
 في مدينة بنغازأي شرق البلد، وأيضم2014أبريل الماضي 



التنظيم عشرات من العناصر الرهابية من كل من تونس
وأالجزائر، وأآخري عائدة من سورية، وأيعتمد في تمويله

على أموال منهوبة من مؤسسات الدوألة الليبية ابان ثورة
 فبراير.17

كتيبة شهِداء بأوُسليمى -

وأهي تمثل جماعة جهادية صغيرة تابعة للقاعدة، وأزأعمت
مع بداية تشكيلها عدم صلتها بتنظيم القاعدة بزعم أنها

قع تعتبر أحداكتيبة مسلحة مستقلة، وألكن على أرض الو
الذرع التابعة للقاعدة، وأهى تتكون من معتقلي الجماعة

الليبية المقاتلة سابقا في سجن أبو سليم، ممن لم يلتزموا
، وأمازأالوا يحملون الفكار2008بمراجعات الجماعة لعام 

الجهادية المتماهية مع فكر تنظيم القاعدة، وأيتركز نشاطها
في مدينة درنة، أقصى شرق البلد

- كتيبة الفاروق

تعتبر من الكتائب الشرسة التي تمثل أحد الذرع لتنظيم
"القاعدة"، وأتتواجد في مصراته وأشاركت في القتال،

بعدما قصف طيران الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء
أهدافا للمتطرفين في مدينة مصراته، خليفة حفتر 

وأمؤخرا بايعت تلك التنظيمات تنظيم "داعش" الرهابي،
لكن سرعان ما نقضت البيعة، وأهو ما جعل "داعش" تقتل

 وأهذه الجماعات.أحد قيادتها عقابا لها على نقض البيعة
اا لها تتبع المنهج السلفي بما يؤكد نفس الصلة التي أيض

اا وأقد ظهر ذلك من خلل وأقائع  سنة تكلمنا عنا سابق
 أهمها الكشف عن اختباء عشرات الجانب2014-2015

في أحد مساجد السكندرية وأكانوا في حماية عضو مجلس
نواب سلفي وأقد أخبر الجيران المن بتحركاتهم السرية
وأاختباؤهم في المسجد وأتعمد عدم خروأجهم منه بطرق
ال  فلما أبلغ الجيران المن أخذ الموضوع على مريبة لي
سبيل التراخي وألم يتحرك وأنشروأا الخبر على صفحات



مواقع التواصل ثم تبين أنهم في ظل حماية أحد النواب
السلفيين بالسكندرية . 

- [ المرابأطوُن

اعلنت الجماعة “الجهادية” التي كان يقودها مختار بلمختار
وأحركة التوحيد وأالجهاد في غرب افريقيا التي سيطرت

لفترة على شمال مالي اتحادهما في حركة وأاحدة تحمل
“جماعة ‘الملثموُن’اسم “المرابطون”. وأقالت إن 

أعلنت عن حل نفسها وأاندماجها مع جماعة التوحيد وأالجهاد
في غرب أفريقيا في تنظيم جديد تحت اسم

‘المرابطون'”. وأوأقع البيان انذاك مختار بلمختار المكنى
خالد ابوالعباس وأالمعروأفا بلقبه “بلعور” زأعيم

“الملثمون” وأالزأوأادي احمد وألد عامر المكنى احمد
التلمسي زأعيم التوحيد وأالجهاد في غرب افريقيا. وأجدد

بلمختار بيعته الى تنظيم القاعدة المركزي.

لكن رغم ذلك يعتبرالتنظيم الجديد، انشقاقا في تنظيم
القاعدة في بلد المغرب السلمي. أعلن الجيش التشادي

 انه قتل الجزائري مختار بلمختار، 2013في مارس 
القيادي في تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي.

 - إعداد المركزخريطة الحضور “الجهادي” في ليبيا
 الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب وأالستخبارات



- البوُليساريوُ

استغلت ألجماعات “الجهادية” في المغرب العربي
السلمي الفراغ السياسي وأالتضاريس الصعبة في دوألة

مالي، عند مدينة” جاوأ وأكيدال وأتيمبكتو” شمال مالي.
 بين حركة التقارير المعلوماتية أكدت وأجود صلت

البوليساريو وأالجماعات “ألجهادية” في افريقيا مثل تنظيم
القاعدة في بلد المغرب السلمي وأجماعة أنصار الدين

وأ”الحركة من أجل الوحدة وأالجهاد بغرب إفريقيا ” وأغيرها.
هذه التنظيمات باتت متورطة في عمليات خطف وأتهريب

المخدرات وأالسلحة. وأكان الصحفيان الفرنسيان كلود
فيرلون وأجيزلين دوأبون العاملن في إذاعة فرنسا الدوألية

، ثم عثر على جثتيهما عند أحد2013 نوفمبر  اختطفا في
مداخل مدينة كيدال شمال مالي.

 مصادرصحيفة، إن العلقات مابين هذه التنظيمات” وأأكد
الجهادية” وأألبوليساريو تصاعدت مع استمرار القتال

الداخلي في مخيمات “تندوأفا”. حيث يعيش الفا اللجئين
الصحراوأيين في مخيمات “تندوأفا” التي تسيطر عليها

 كبيرة من حركة البوليساريو في الجزائر، مما دفع اعداد
 -البوليساريو أن ينضموا إلى جماعة مختار بلمختار.

إعداد المركز - خريطة الحضوُر “الجهِاديِ” في ليبيا
. ]  الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب وأالستخبارات

التايمز متمردو تشاد حصلوُا على معدات[ 
عسكرية من المارات ودربأتهِم فاجنر

   2021 أبريل 23الجمعة 

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المتمردين
التشاديين، الذين يستعدوأن للستيلء على العاصمة إنجامينا
حصلوا على عربات وأمعدات عسكرية من المارات وأتلقوا

. تدريبات على يد مرتزقة شركة "فاجنر" الروأسية



وأعزت الصحيفة معلوماتها إلى مسؤوألين على معرفة
. بالوضع في تشاد

وأقالت الصحيفة إن مقاتلي جبهة التغيير وأالوفاق "فاكت"
كانوا موظفين في شركة "فاجنر"، المرتبطة بالكرملين

الروأسي، وأالتي لعبت دوأرا في دعم ميليشيات القائد
الليبي "خليفة حفتر" خلل هجومها الفاشل على العاصمة

. طرابلس

وأتستعد الحركة المتمردة التشادية لستئنافا الهجوم على
العاصمة، بعد انتهاء جنازأة الرئيس التشادي "إدريس

ديبي"، وأالذي أعلن عن مقتله خلل معارك مع مسلحي
الحركة.

وأقرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكروأن" المشاركة في
الجنازأة، رغم تحذيرات "فاكت" له بأن يبتعد عنها، ما يؤكد

بعينت بعد اعتماد فرنسا على المجموعة العسكرية التي 
 عاما).37مقتل "إدريس" بقيادة نجله "محمد ديبي" (

وأنقلت الصحيفة عن "كاميروأن هدسون"، المسؤوأل
السابق في الخارجية المريكية وأالمتخصص في شؤوأن

تشاد قوله إن "ماكروأن يريد من خلل مشاركته بالجنازأة
رغم المخاطر، التأكد من وأجود حليف في شخص نجل

ديبي وأالتأكيد له أن فرنسا تدعمه".

، أوأقفت الطائرات2019وأتذكر الصحيفة أنه في عام 
الفرنسية تقدم قوات المعارضة إلى العاصمة إنجامينا، لكن

"ماكروأن" لن يصادق على عملية مماثلة.

وأأشارت إلى أن علقة المتمردين التشاديين بع"فاجنر"
تعززأت بعد هروأبهم إلى ليبيا، تحت ضربات الجيش

التشادي خلل السنوات القليلة الماضية، حيث تمركزوأا
على الحدوأد الليبية التشادية، وألم يكن مطلبهم المال، بل

المعدات العسكرية وأالتي حصلوا عليها من خلل العمل مع
"حفتر" وأ"فاجنر".



وأنقلت الصحيفة عن مسؤوأل إن "حفتر" قدم للمتمردين
التشاديين عربات عسكرية وأصلته من المارات، بينما

وأفرت لهم "فاجنر" التدريب من خلل قاعدتين في جنوب
وأوأسط ليبيا، وأقد تكون قدمت معدات خاصة لهم.

وأأكدت الصحيفة على أهمية تشاد، فأي فوضى فيها تعني
تأثر العمليات ضد حركة "بوكو حرام" في حوض بحيرة

تشاد وأالجماعات التابعة لتنظيمي "الدوألة" وأ"القاعدة" في
منطقة الساحل، ذلك أن الجيش التشادي يعتبر الكثر

فعالية وأتدريبا بين جيوش المنطقة.

وأيرى التقرير أن روأسيا ل تزال تحاوأل استغلل الجيوب غير
المستقرة في أفريقيا لستعادة التأثير الذي خسرته بعد
انهيار التحاد السوفييتي. وأكانت ليبيا أوأضح مثال، حيث

استثمرت "فاجنر"، الوكيل الرئيسي للكرملين في أفريقيا،
الوضع ما بعد القذافي لبناء علقات مع المتمردين.

وأربما أصبح مقاتلو حركة "التغيير وأالوفاق" الذييسعون
للسيطرة على الحكم في تشاد من الحلفاء المهمين

لموسكو.

وأنقلت الصحيفة عن "كاميروأن هدسون"، المسؤوأل
السابق في الخارجية المريكية وأالمتخصص في شؤوأن
تشاد: "تقع تشاد فعليا على مفترق طرق في كل نزاع

تشهده القارة وأتمارس تأثيرا ضخما".

وأأضافا: "لن يمنح التأثير على مستقبل تشاد روأسيا
الفرصة للستفادة من المصادر الطبيعية فقط، بل وأالتأثير
في منطقة حيوية لجهود الغرب لحتواء التشدد السلمي

في غرب وأوأسط أفريقيا".

اا اقرأ أيض

وزيرة دفاع فرنسا بأعد مقتل رئيس تشاد: فقدنا
حليفا رئيسيا



وألدى روأسيا تأثير في جمهورية أفريقيا الوسطى الغنية
بالمعادن، حيث يعمل "فاليري زأخاروأفا"، المسؤوأل المني

الروأسي السابق مستشارا للرئيس "فوستان أرشانج
تواديرا".

ولت حكومة وأيحقق الكرملين تقدما في السودان، حيث ح
هشة بعد الطاحة بع"البشير"، ما يعطيه منفذا على البحر

الحمر.

وأيقول "هدسون": "كل شيء جاهز للسيطرة، حيث يجيد
الروأس استغلل الفوضى. وألو حققت (فاكت) أي تأثير أوأ

سلطة في المستقبل، فإنها تشعر أن لها أصدقاء في
المصدر | الخليج الجديد + -  موسكو يجب شكرهم".

 ] . متابعات

اا ثالث

من موقع تابع للجماعات الجهادية في أفغانستان

أطروأحة الوحدة بين الجماعات الجهادية السنية الشيعية
اا على باسم "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"  رد

التطبيع العربي  

أخطر بيان للحركة الجهادية الحديثة  أخرجوا المشركين
من جزيرة العرب أديب أنور أخطر بيان للحركة الجهادية

الحديثة” أخرجوا المشركين من جزيرة العرب” يرى
“مصطفى حامد” في مقاله الخير إمكانية تحالف سني

شيعي للوقوفا في وأجه أطروأحة بيريز كمشروأع ينظر إلى
المسلمين ككتلتين متصارعتين حتى الموت؛ فيما ينظر
أحد أبرزأ الوجوه الجهادية(بن لدن) بشكل ضمني على
الوحدة السلمية عبر خطاباته التي يوجهها باسم المة

دوأن طائفية وأمن المعلوم أن الشيعة جزء منها، يعتبر حامد
أن النحرافا الذي عبر كل شيء في خروأج الحركة عن

مفهوم المة بمختلف توجهاتها الفكرية إلى المذهبية



المتوحشة التي وأقع فيها الزرقاوأي كنموذج جعل بن لدن
يسحب يديه من كل ذلك، كان لبد في رايه ان يتم إخراج

أسامة بن لدن من المشهد عبر قتله اوأ اختطافه لما
يحظى به من كاريزما وأمصداقية في الوسط الجهادي تمنع

مشروأع بيريز من التغلغل عموديا وأافقيا في جسم المة،
كما سيمنع بقاؤه ظهور قادة تروأيج المذهبية وأالقتل على
اساسه.. احد أبرزأ الشكالت التي ظهرت هو في انتقال

مفهوم السنة وأالجماعة من اصطلحا فقهي إلى إطار
سياسي يتحيز لمفاهيم ضيقة يستغلها الخر بدعم من

جماعات إسلمية ذات رؤية اقصائية  لتفتيت الجسم
السلمي وأاضعافه، وأهذا تصادم مع جوهر دعوة بن لدن

في بيانه( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب..)فهو
خطاب لما مسلم يرى في نفسه انتساب للسلم بغض

النظر عن منهجيته وأادبياته ؛ فهو خطاب توحيدي على ما ل
يمكن الخلفا حوله كما في النص.. يتحدث مصطفى حامد
عن بذوأر الفشل في مشروأع بن لدن الذي أطلقه لخراج

المشركين من جزيرة العرب، في اعتباره لجهزة القمع
للنظام جزءا من مكونات الشعب وأبالتالي رفض الدخول

معها في اي نوع من الصراع حيث سيقضي ذلك إلى قتال
داخلي بين أفراد المة، يفضي إلى استنزافا الموارد

المالية وأتفكيك المجتمع وأتدمير البنية التحتية للدوألة، وأفي
اعتراض حامد يستحضر النموذج الفغاني الجهادي الذي

دخل في مواجهات مباشرة مع أجهزة النظام الذي تلقى
تدريبه من الشيوعيين وأقتها لفرض قيمها على الشعب فما

كان جهادا وأقتها لم ل يكون جهادا في السعودية.؟ يعرض
وأجهة نظر بن لدن في مخاوأفه من تقسيم جزيرة العرب
فا حال دخول الحركة الجهادية ضد النظام حيث يرى أنها

ازأدوأاجية تسبب دمار ذاتي للمشروأع الذي أطلقه “أخرجوا
المشركين من جزيرة العرب” في حين كان مقبول فا

افغانستان وأسوريا بات مرفوضا في السعودية، فالتقسيم
ل محالة منه وأيرى أن إسرائيل قد اخذت فعل كل

السعودية  وأخاصة الشمال الذى تضع السعودية فيه
المليارات لتأسيس منشآت إسرائيلية بدعاوأى إنها للقتصاد



وأالحضارة وأالبيئة ، فى مشروأع تبنيه المملكة لصالح
مضاعفة مساحة إسرائيل بإسم مشروأع نيوم فى شمال

غرب المملكة. نتيجة لموقفه من أجهزة قمع الدوألة
وأالنفط كان فيهما هدم لمشروأعه، لقد وأفر العدوأ بدائل
عسكرية في مقابل ذلك بعيدة عن أرض الصراع تضمن

سلمة هذين العنصرين الحيويين بالنسبة للمريكان
وأالسعودية،  وأدفع العمل العسكرى إلى خارج جزيرة

العرب (موضع الصراع الرئيسى). وألوأل مرة فى التاريخ
البشرى يدوأر الصراع من أجل تحرير دوألة غنية وأحساسة

إستراتيجيا وأدينيا ، أن يدوأر خارج حدوأد تلك الدوألة ، وأبعيدا
عنها بآلفا الميال . البدائل كانت الضربات الثلثة : ضربة
مزدوأجة لسفارات أمريكية فى أفريقيا عع وأضرب المدمرة

المريكية فى ميناء عدن عع ثم غزوأة منهاتن التى كانت
نهائية فى القضاء ع على بن لدن وأالقاعدة وأأفغانستان

وأالعراق ، وأالعالم العربى فى أحداث”الربيع”، وأقيام
إمبراطورية إسرائيل التى أسموها (الشرق الوأسط

الجديد). يقرر مصطفى حامد  نقطة هامة كمدخل لعرض
جملة من الخطاء الستراتيجية برأيه ستكون عوامل فشل

المشروأع الذي أطلقه في جبال تورا بورا ، قد تكون
الدعوات رائعة في مستوى تنظيرها وألكن بعض ما يرتكبه

أصحابها يحيلها في مصافا التجارب الفاشلة، ل شك أن
الثورة السورية كانت رائعة في مبادئها بحيث ان ما طرأ
عليها من أخطاء احالتها الى حالة من الفشل وأالسقوط

رغم مشروأعية خطابها على القل في بداياتها… لم يوظف
الرجل ما لديه من ثورة معرفية في مجالت النفط

وأالقتصاد توظيفا صحيحا، اتسمت نظرة بن لدن بالقصور
فيما يتعلق بالنفط كعنصر يحيل إلى أهمية الجزيرة العربية
بالنسبة لمريكا وأطريقة تعاطيه معه، لقد تغافل ان أهمية

الجزيرة تكتسب أهميتها قبل بروأزأ تلك الطاقة الحيوية
بوجود الحرمين الشريفين، وأل مناص من استعادة قيمتها

بتحريرها وأاخراج المشركين منها وألو كان ذلك على
حساب التضحية بالنفط فاساس المعركة هو تلك الطاقة

التي تذهب أرباحها للمريكان وأالفتات يلقى على موائد



الحكام ليصيغوا به ما يفاقم مشاكل المنطقة عبر التمويل
للمذهبية اوأ دعم مجموعات هنا وأهناك لستخدامها كعامل

تخريب وأشق الصف..وأوأحدة المسلمين وأازأماتهم
الجوهرية: كفلسطين.

بقلم:  أديب أنور المصدر : 

مافا السياسي ( ادب المطاريد ) 

  

 سؤال من كابل لحد المقربين من قيادات تنظيم12
القاعدة 

(الجزء الوأل) 

 سؤال من كابل12

  04-2021بواسطة مصطفي حامد  -

(الجزء الوأل)

مقدمة بين يدى السئلة : 

وأصلتنى رسالة من الستاذ {إسماعيل} وأهو إعلمى
أفغاني مقيم فى كابول  . لديه أسئلة موجهة لي تحت

 سؤال .. لمصطفى حامد ) .12عنوان  (

وألكننى وأجدت أن العدد الحقيقى للسئلة يتخطى ذلك
العدد بكثير ع وأفى ذلك (تناقض) ع وأقد إشتكى صاحب

السئلة من أنه ضبط تناقضات فى بعض مواقفى . وألكنه
أوأجد لى عذرا لننا ع حسب قوله ع {نعيش فى زأمن ملئ

بالضطرابات وأالفتن وأالحروأب . زأمن يختنق فيه الحق
بعوا دد وأيرقص فيه الباطل على عرش المقدسات. فالذين إ
سابقا أنهم أهل الحق ، وأيقيمون الحد على كل من يخالف



الشريعة ، هم أنفسهم اليوم يتزاحمون على الخمارات
وأصالت القمار . وأأتذكر وأجوهم فى الحالتين } .

اا ، وألكننا كنا وأيقول أيضا: {إن ما نراه اليوم ليس جديد
اا عن الصورة الحقيقية إلى حد الصدمة }.  بعيدين جد

ثم ينقل تعليق لصديق له على حاله هذا : (إحمد الله أن
ذهنك قد نضج ، وألكن يجب أن تدفع الثمن . وأكل إنسان
طيب أوأ شرير سيدفع الثمن وأكل إنسان سيقرر مساره

عندما يبلغ هذه النقطة ) .

ثم يعتذر بلباقة عن خشونة بعض السئلة ، أوأ صيغتها غير
اا لي الحق فى الرد أوأ عدم الرد على أى المجاملة ، معطي
اا . سؤال . وأفى الحقيقة كانت السئلة وأصياغتها مهذبة جد

وأل يمكن مقارنتها بأسئلة وأأساليب كثيرة وأصلتنى من
العالم العربى حيث بلغة الهجاء لمست قاع النحطاط

البعيد.

اا–   وأبالنسبة للتناقض فى آرائى وأمواقفى ، فلم أجد له أثر
فيما أوأرده من أسئلة . وألكن كما ذكرت فى مقدمة كتابى

ال15الوأل (  طلقة فى سبيل الله) فإن ما كتبته كان تسجي
للحداث وأأيضا للحالة الفكرية التى كانت سائدة بين

العرب وأقتها . وأقلت أن العديد من آرائى تبدلت بمروأر
الزمن وأتوالي الحداث ، وأمع تكشف الكثير من جوانب
الواقع التى لم تكن وأاضحة فى البداية . وأأننى أوأردت

آرائى كما كانت وأقتها بما فيها من قصور أوأ أخطاء ، فلم
أدعى الحكمة بأثر رجعى كما يقولون . وأأظن أن ذلك ليس

اا بل تطورا طبيعيا للفكار، وأهو ما يناقض الجمود تناقض
وأالنغلق .



نبدأ الجولة مع السئلة القادمة من كابول العزيزة على
قلوبنا . وأكانت إجاباتى مستفيضة أحيانا ع حتى يطول أمد

اللقاء . وأقد أجبت علي السئلة جميعا.

وأتمنيت لو قضيت وأقتا أطول فى الحوار الممتع .. بالنسبة
لي على القل .

بقلم  : مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

)1 سؤال من كابل …  (الحلقة ع 12 

السؤال ع الوأل 

قلت فى بعض الحوارات التى أجريتها أنك لست من
القاعدة. وألكن الكثير من التحليلت وأالخبار سواء المحلية

أوأ العالمية يقولون أنك قيادى أوأ  مستشار أوأ مساعد أوأ
كل ذلك .

أنت ربطت نفسك عائليا مع القاعدة بزوأاج إبنتك من– 
سيف العدل . وأكان لك حضور فى جلسات كثيرة بها كبار
القاعدة، وأعشت بينهم. وأأيضا بايعت المل عمر نيابة عن
بن لدن وأكل القاعدة. كيف تشرحا التناقض الموجود؟؟.

من جهة أخرى بعض المحللين الذين يكلمونى يقولون لى– 
: مصطفى حامد من أكبر مشاوأرى الطلبة، بدليل أنك كنت

أوأل عربى يبايع المل عمر نيابة عن العرب وأعن نفسك.
وأحتى هذه اللحظة أنت إلى جانب الطلبة وأمستمر معهم

بأى وأسيلة متاحة لك .



هل لك رد على هذه التحليلت ؟؟.

 :1إجابة السؤال ع

علقتى مع القاعدة ع وأحركة طالبان .      

أوأل عع علقتى بالقاعدة :

اا فى تنظيم القاعدة . كررت مرارا أننى لم أكن يوما عضو
وألم يمنع ذلك من أن يكون مؤسسي القاعدة هم من
أقرب أصدقائى . خاصة أبو حفص المصرى وأأبوعبيده

البنشيرى .

جسان التنفيذيان للقاعدة بداية من صيف طس 1987وأهما المؤ
1985بتوجيه من أبوعبدالله (أسامة بن لدن). فمنذ عام 
عملنا كفريق فى منطقة خوست (لوأل مرة تعمل

مجموعة من العرب كفريق). نعمل مكتملين أحيانا ، وأفى
معظم الوأقات أعمل مع صديقى الشهيد عبد الرحمن

المصرى منفردين. وأأنضم إلينا لفترة (أبوالخيرالمصرى)
الذى إلتحق بتنظيم الجهاد ثم بالقاعدة فى مرحلة

متأخرة . وأأفراد قلئل آخرين شاركونا أحيانا.

 وأتكلمنا1988تعرفت على بن لدن شخصيا مع بدايات
خلل عدة جلسات عن جهاد أفغانستان وأعن نظرية حرب
العصابات التى كانت مدهشة بالنسبة للعرب وأيروأنها غير

قابلة للتطبيق.

وأمثل كثيرين غيرى ممن قابلوا بن لدن فأحبوه وأقدروأا
صفاته الرائعة، التى نادرا ما تجتمع فى شخص وأاحد ، فقد



إعتبرت أننا أصبحنا أصدقاء مقربين ، وأذلك يرجع إلى كرم
أخلقه.

وأكأصدقاء قريبين كنا نتزاوأر وأنتشاوأر وأنتناقش. نتفق أحيانا
وأنختلف أحيانا أكثر ، وأكانت علقاتنا تتوثق بإستمرار . لم

تهتز لكثرة الخلفا فى وأجهات النظر حول تقييم جهاد
أفغانستان وأالجهاد عموما . وأكنا نتشاوأر حتى فى المسائل

الشخصية وأالعائلية . وأقد شاوأرتهما فيما يتعلق بزوأاج
بناتى. وأأخذت بمشورتهما بداية من زأوأاج أبنتى الكبرى

بسيف العدل الذى كان قد إلتحق حديثا بالقاعدة فى عام
 تقريبا.1990

لم تتوتر العلقة إل بعد التهديد العلنى العنيف الذى وأجهه
بن لدن للوليات المتحدة قبل عملية سبتمبر ع وأقد ذكرت
اا قندهار فى كتاب لقائنا الخير بتفاصيله تحت عنوان وأداع
صليب فى سماء قندهار . وأاستمر خلفى شديدا مع عدد

من منتسبى القاعدة ، الذين لم تشملهم العلقات التى
كانت تجمعنى مع المؤسسين الثلثة : بن لدن/ا أبوحفص/ا

أبوعبيده . فلم تسنح فرصة لتوثيق العلقات الشخصية
معهم، ل فى الحياه العامة ، وأل فى الجبهة التى تبنى أقوى

العلقات بين المجاهدين .

عع لم يكن فى خلفاتنا أى عنصر شخصي ، بل كنا أقرب
الصدقاء ، لهذا ظن أكثر من نظر إلينا من الخارج أن الذى
اا أوأ اا . وأأننى ربما كنت قيادي اا وأثيق اا تنظيمي يجمعنا كان رباط

اا أوأ أى منصب تنظيمى آخر . لقد كانت علقتنا مشاوأر
أقوى وأأرقى من كل ذلك. رحمهم الله جميعا ، فقد تركوا

اا إل من الشباحا . اا خالي خلفهم عالم

ثانيا عع علقتى بحركة طالبان :



حسب متابعاتى فإن طلبة العلوم الشرعية (طالبان) ظهروأا
خلل الحرب السوفيتية فى تجمعات صغيرة فى بعض
اا ، بل إنتموا إلى اا خاص الجبهات ، وألم يكن لهم تنظيم
تنظيمات جهادية قائمة، أوألها تنظيم إنقلب إسلمى

(مولوى نصر الله منصور) . وأإنقلب إسلمى (مولوى
محمد نبى محمدى) ، وأحزب إسلمى (يونس خالص ).

وأقابلت الكثير منهم فى جبهات مولوى جلل الدين
حقانى . هؤلء الشباب وأشيوخهم الذين تمكنت من رؤيتهم

، وأمجموعاتهم المجاهدة، هم من أعطونى ثقة غير
محدوأدة فى مستقبل السلم فى أفغانستان .

وأأوأل قادتهم الكبار الذين قابلتهم كان مولوى إحسان الله
إحسان . وأكنت أعتبره قائدا مثاليا ذوأ فكر إسلمى عميق
وأرؤية سياسية شاملة وأنافذة . قابلته أوأل فى خوست بعد

 . ثم1995أن دخلتها قوات طالبان تحت قيادته فى عام 
قابلته وأمعى بن لدن وأمجموعة صغيرة من العرب فى

غرفة ضيقة إلى جانب أحد سللم (القصر الجمهورى) فى
كابل . كنا مكدسين فى غرفة مزدحمة بالكتب وأكان

ال ، اء . وأحدثنا الشيخ حديثا لم نسمع مثله قب الفصل شتا
وأجميعنا خرجنا بأعين باكية ، وأعرق يتصبب . وأظننت أن

لهذا الرجل دوأر كبير فى المستقبل . وألكننا وأالسلم
وأالفغان خسرناه فى الحرب الهلية فى محافظة بغلن .

وأقد ذكرت التفاصيل فى كتاب (صليب فى سماء قندهار).

طالبان وأبطولتهم التى عاصرناها كانت كثيرة جدا فى– 
مرحلة الحرب مع السوفييت لهذا عندما ذهبت لمبايعة

اا إلى المل عمر ع رحمه الله ع أميرا للمؤمنين ، لم أكن ذاهب
المجهول ، بل متوجها صوب أمل طال إنتظاره . وأرغم

قصر مدة تعارفنا، وأقلة المناسبات التى جمعتنا ، شعرت
دوأما برباط قوي يربطنى مع هذا الشخص النادر ع وأل أشك

أن كثيرين جدا قد إنتابهم نفس الشعور تجاهه .



وأمع المجموعة القليلة الذين عرفتهم من حركة طالبان
دوة الوثيقة التى تربطنا منذ أيام الجهاد الوألى شعرت بالخ
وأالمعارك مع الشيوعيين وأالسوفييت . لهذا لم تكن هناك

عقبات فى تبادل وأجهات النظر فى مسائل عديدة ع بعضها
هام ع بدوأن أن يكون ذلك موصول برباط تنظيمى، فهناك
دوة التى تربط ما هو أقوى من الرباط التنظيمى، وأهو الخ

المسلمين، إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة لتحقيق
معانيها.

وأبمعنى آخر كانت علقتى بحركة طالبان ع وأأمير المؤمنين
ع إمتدادا لعلقتى بالقاعدة وأأسامة بن لدن من تلك

الناحية. وأليس ما يهذى به (محللون وأمتابعون من هناك أوأ
هنا). فأكثر أقوالهم تعبر عن أمراض العصر الحالى

وأتشوهاته الفكرية ، التى إنتقلت من الغرب إلى الشرق
المسلم.

نن ؟  جم لماذا بايعت المل عمر ؟ وأنيابة عن 

كانت هناك عدة نقاط تمثل مصدر ثابت للختلفا بينى
وأبين المجاهدين العرب عموما وأعلى وأجه أخص الصدقاء
الثلثة : بن لدن ع أبوعبيده ع أبوحفص . من تلك النقاط :
دوأر العرب فى أفغانستان ع وأأفضل أسلوب لمشاركتهم

القتالية ع وأخطورة التوتر المذهبي الذى يوقد نيرانه
الوهابيون وأالسلفيون العرب . حتى وأصلنا لمرحلة إنتهاء
الحرب وأدوأر العرب القادم إلى أفغانستان بعد التحرير .

لم نصل إلى حل لختلفا وأجهات النظر ، وأل حتى تقارب ع
وألحاجة للقول أن ذلك لم يكن ليؤثر فى علقتنا الخوية



المتينة ، وأل تبادل وأجهات النظر فى كل شئ ، مهما كانت
درجة الخلفا أوأ الوفاق فى كل موضوع .

كنت منذ البداية المبكرة جدا أحذر من إستطعت من– 
المجاهدين العرب أننا سوفا نقع ضحية الغدر الدوألي فى

نهاية المطافا ، عندما ينتهى الحتياج إلينا فى أفغانستان .
جتل ، وأيشوهون سمعتنا بكل بنق ججن وأ بنس جتقل وأ نع بن وأقتها سوفا 
اا الطرق. فاعتبر أكثرهم ذلك إغراقا فى التشاؤم ، أوأ تثبيط

عن الجهاد . تكلمت عن الفساد المستشرى فى أحزاب
اا جوج فى الجبهات، فأضافوا لي إتهام نع بم بشاوأر، وأسلوكهم ال
اا هو العمل ضد الجهاد . وأإتهمنى (سيافا) فى حديث جديد

مع برنامج إذاعى سعودى بأن (مايقوله “فلن” ع يقصدنى ع
وأما يقوله راديو موسكو يخرج من مشكاة وأاحدة ) ع

وأانتشر إلى حد ما إتهامى بأننى شيوعى متخفى يعمل على
تخريب الجهاد. وأالطريف أن صفوة من اليساريين العرب ،

اء على مقالتى فى صحيفة التحاد المارتية ع إتهمونى وأبنا
بأننى عميل أمريكى فى أفغانستان يعمل لصالح المبريالية

المريكية.

وأهكذا فى نفس الوقت تلقيت إتهامين متضادين ، أعمل
فيهما ضد التحاد السوفيتى وأالوليات المتحدة ع كعميل

مستأجر ع فى أفغانستان !! .

حذرت إخواتى المجاهدين وأفى طليعتهم قيادات القاعدة
وأإقترحت عليهم الستمرار فى أفغانستان وأتشكيل قبيلة
عربية ع تدير شئونها بنفسها إلى أن تنتظم دوألة إسلمية.
طهم فى بناء البلد وأندافع عنه بدوأن أن نثقل عليه من بنسا ف

أى ناحية .



وأالنتيجة : لم يستمع أحد . وأبعد فتح كابول بدأ العرب
يغادروأن باكستان أفواجا تطاردهم قوات المن

الباكستانية ، يدعمها طيف وأاسع من أجهزة المخابرات
العربية .

 إيذانا بعودة1992بشكل عام كان فتح كابول فى أبريل
العرب إلى أوأكارهم القديمة، وأالشروأع فى تجارب جهادية
جديدة لم تكن سعيدة وأل ناجحة ، بل ذاخرة بكافة دروأس

التجربة الفغانية التى أسئ فهمها. إلى أن عاد بن لدن
اا من الخرطوم فى مايو  جعد نب بم  . 1996إلى جلل آباد ، 

اا وأجماعات . بعضهم إلتف حول بن فبدأ رجوع العرب أفراد
لدن وأآخروأن فضلوا الستقلل . وأالجميع يعمل بنفس

طريقتهم القديمة فى بيشاوأر. أوأضاع أفغانستان لم تكن
تحتمل ذلك، لكن فكرالعرب كله كان منحصرا فى تنمية

جماعاتهم، مع قليل من النتباه إلى أفغانستان نفسها.

بت فكرة مبايعة ع أمير المؤمنين المل عمر ع وأقتها طرح
وأالندماج فى الحالة الفغانية بدل من هذا المسار الخطير
من التشرزأم . فقال العرب أن المارة السلمية هى دوألة

أفغانية ع وأأمير المؤمنين ع هو أمير على الفغان فقط . فى
الحقية كانوا يدافعون بإستماتة عن إستمرار تنظيماتهم،
فى حالة التشرزأم وأالخلفا التى أصبحت طبيعة تلزأمهم

وأتتقدم على ما سواها، حتى على مصالح السلم
وأالمسلمين.

شعرت بالخطر الكامن خلف تلك المفاهيم ، فقررت أن
بت نم دد أثبت لهم العكس فتحركت من كابول إلى قندهار ، وأق
بيعتى للمل محمد عمر رحمه الله . ثم حاوألت إقناع العرب
بالبيعة فماطلوا لسابيع حتى وأافق بن لدن على أن أذهب



أنا وأأبايع المل محمد عمر نيابة عنه ، وأفعلت . وأبعدها ل
أدرى كيف بايع الخروأن وأمتى . فقد إنتهى دوأرى فى

موضوع البيعة عند ذلك الحد.   وألكن لحظت إبتعاد العرب
عني تدريجيا ع بدوأن أسباب ظاهرة. وأعلمت أننى “متهم”

بينهم أننى(طالباني) وألست (عربيا ). وأكان ذلك على ما
أظن آخر “إتهام” أصاب به فى أفغانستان .

بعد التشرد وأسقوط نظام المارة بالغزوأ المريكى ع– 
وأكتاباتى عن أخطاء العرب وأالقاعدة فى أفغانستان.
وأدوأرهم الضار وأالخطير فيما جرى من أحداث إنتهت

11بإحتلل البلد وأسقط المارة ، تحت مظلة وأفرها هجوم 
سبتمبر ، عندها بدأت إتهامات من نوع جديد ، وأهو أننى
بت بخض شيعى وأاقع تحت سيطرة (إيران) ع خاصة وأأننى 
حوارا فى موقع “مافا” شارك فيه لوأل مرة شيعة من
أفغانستان إلى جانب إعلميين من حركة طالبان. وأتلك
كانت خطيئتى الكبرى فى نظر بقايا القاعدة وأجحافل

السلفية الجهادية ع وأهى خطيئة غير قابلة للمحو أوأالغفران
.

صهر سيف العدل:

ضمن لئحة التهام التى يوجها لي العلم الحكومي
العربي، وأالدوألي ع هو زأوأاج إبنتى من سيف العدل.
وأيعتبروأن ذلك قرينة ل يمكن دحضها على صحة ما

ينسجونه من أكاذيب حول علقات، جنائية وأتآمرية . بإعتبار
أن أى شئ يتعلق بي أوأ بالقاعدة أوأ بالمجاهدين عموما هو

نوع من الجرام وأالرهاب وأالتآمر الخفى . وأأن أوأثق
المعلومات عن حقيقة أحوالنا وأنوايانا هو تقاريرهم

الستخبارية المخمورة .



اا للمصاهرة: كمين متفجرات .. سبب

تعرفت على سيف العدل قبل أشهر من زأوأاجه بإبنتى . لم
ددم نفسه لي عبر كمين يقدمه لى أحد للتعارفا ، بل هو ق

بالمتفجرات”!!” ، إستهدفنى ذات مساء أنا وأمجموعتى
بينما نحن متجهين صوب الخط الوأل، للشتباك ليل مع

مطار خوست .

فبينما نحن  فى (بيك أب) متهالك وأسط وأادى ضيق جدا
بين تلل تكسوها الشجيرات ، وأيخترقه جدوأل ماء صغير ،

دوأى إنفجار ، وأطارت إحدى الشجيرات لتستقر أمام
السائق على الزجاج المامى . ركاب الصندوأق الخلفى ع

من شباب المجاهدين الفغان ع كانوا فى لمح البصر تحت
اا إلى جانب السائق فى السيارة ، وأأنا ظللت متجمد

شجاعة مصدرها حصولي على معلومة مبكرة بوجود كمين
قبل أن نتحرك بالسيارة. أمدنى بالمعلومة أحد شباب
القاعدة المتعاطفين مع مشروأعنا على مطار خوست.

أعقب النفجار شلل من الطلقات السريعة ع فى الهواء
طبعا ع ثم تقافز أصحاب الكمين للطمئنان على سلمتنا،

وأأصروأا على أن نتناوأل الشاى معهم فى غرفة معلقة فوق
جرفا يشرفا على المكان.

وأكان يقودهم شاب ذوأ ملمح شرق آسيوية ع بأعين ضيقة
ماكرة ع وأإبتسامة بريئة لمتآمر محترفا. كان خفيف

اا ع أحببته كثيرا رغم غدره اا ضاحك الحركة نشيط
بمجموعتى . وأقلت فى نفسى إن هذا الفتى محارب

اا . أصيل، ينتظره مستقبل كبير لو أنه ظل حي

بعد أشهر تقدم للزوأاج من أبنتى ع وألم أكن فى حاجة
لمشاوأرة أحد ع لول محبتى لعمالقة القاعدة أبوعبيدة



وأأبوحفص ع فقد إستشرتهما فى أمر الزوأاج فوافقا على
الفور .

اا سياسيا–   وأاضح من هذه القصة العجيبة أنه لم يكن زأوأاج
بينى وأبين القاعدة ، بل كان كمين بالمتفجرات ع كان

يستهدفا فى الصل أبوعبيده وأأبوحفص وألكنه أصابنى
وأمجموعتى . فكان سببا فى المصاهرة ع وأسببا فى كمين
آخر قام به سيف مع وأاحد من أشجع مقاتلى القاعدة وأهو

أبوإسلم ع شهيد الشيشان ع لتدمير دبابة للعدوأ تستحكم
فوق جبل فى خط الدفاع الوأل . وأذلك بناء على إقتراحى

الذى وأافق عليه مولوى جلل الدين حقانى. وأقد فشل
الكمين فى تدمير الدبابة المستهدفة لكنه وأثق علقتى

بإثنين من أفضل شباب القاعدة وأقتها، وأهما الشابان سيف
العدل وأأبو إسلم . أما الدبابة فقد غنمها المجاهدوأن

سليمة فى معارك فتح خوست.

بقلم  :

مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

المصدر:

مافا السياسي ( ادب المطاريد )

www.mafa.world
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السؤال ع الثانى

يوجد بعض الناس يقولون أنك مأجور أوأ مرتبط بالنظام
اليرانى . أوأ أنك رابط بين القاعدة وأايران،أوأ بين إيران

وأطالبان . حتى بعض المرتبطين بكم وأكانوا فى نفس
خندقك كان عندهم إتهامات مشابهة .

ع فى كلمى مع صديق كنا نتكلم عن أنواع التهامات
وأنحللها ، لحظت تشوش الذهان . هو قال : كيف أبو
الوليد قضى سنوات فى سجن إيران ، ثم نقلوه إلى

الحبس المنزلي لسنوات. وأبعد أن تحرر وأرجع بلده مجددا
إختار الرجوع إلى إيران .

وأفى كل الحالتين كان عنده إتصالت بالخارج وأكان حرا
وأكان يتابع إتصالته وأمقالته. وأالنقطة المبهمة أكثر هى

كيف ترجم كتبه إلى فارسى وأينشرها وأهو فى الحبس؟.
هل عندك تفسير لهذا التناقض.

 

     2إجابة السؤال 

خطوط الطول وأالعرض كوسيلة للتمييز بين الحق وأالباطل
.



نعود إلى التهامات مرة أخرى . وأأبدأ بالشارة إلى
إستراتيجية التهام الشخصى وأالتى قد يلجأ إليها الخصم
درب من المناقشة، جه جت لتحويل مسار القضايا المثارة، وأال

وأجذب الجمهور بعيدا عن الموضوع “الثقيل” إلى ترفيه
“الشاعة”وأجمال غموضها، وأإمكان التأرجح بها فى كل

إتجاه . بينما (النقاش الموضوعى) له اتجاه وأاحد فقط هو
الحقيقة ، مهما تعددت وأجوهها. وأذلك ثقيل على أعداء

الحقيقة ع وأجمهورهم الباحث عن الترفيه وأالتسلية .

(بدل عن الموضوع المثار يجعلونك أنت الموضوع–  
المستهدفا). هكذا قال أحد الخبراء، فالتهام الشخصي
وأسيلة للتخلص من النقاش الموضوعي، بالسباحة فى

مستنقع المهاترات.

فإذا وأاجهت المفلس بما يحيط بعمله من أخطاء، وأمسيرته
من كوارث، فيكون الرد {بل أنت عميل وأمرتزق وأخائن ..
وأكان أصلك وأفصلك..الخ } فإذا إنتقلت للحديث معه على

نفس موجة السباب وأالتهامات فقد أرحته وأأسعدته
وأأخرجته من وأرطة العجز التى تغرقه. فهو عاجز وأخائف

جدان، وأأن ميدان التفاهة وأالسباب وأالتهام هو بم وأيدرك أنه 
طريق الخلص الوحيد أمامه.

تلك كانت مقدمة “موجزة ” لما سيأتى من شرحا لشبهات
أثيرت حول قصتى فى إيران .

بدأت القصة من العلقة بين المارة السلمية ، وأجمهورية
إيران السلمية الجاران السلميان المحاطان بحقول ألغام

ظاهرة وأخفيفة ، تحمى حالة الخصام وأالتوتر، فل تسمح



بأى تحسن ، وأتسمح فقط بالحركة فى إتجاه وأاحد فقط
هو المزيد من القطيعة وأالتوتر وأصول إلى الصدام

العسكرى إن أمكن .

كنت أجهل المخاطر المحيطة بتلك العلقة وأالعقبات
بت وأحقول اللغام المبثوثة ع على الجانبين ع إل بعد أن إندفع

اا بما يسمونه “شجاعة الجهل بعواقب المور”. مزوأد

اا على المل عمر ع رحمه الله ع أثناء زأيارته  فعرضت إقتراح
لمقر بن لدن بالقرب من مطار قندهار ع فى غرفة

متوسطة الحجم مزدحمة برفاق وأحراس أمير المؤمنين ،
وأبالمثل حراس وأمرافقى بن لدن ع وأكان الحديث قد وأصل

إلى نقطة شكوى مشتركة للطرفين من مضايقات
باكستان للمارة وأالفغان عموما ، وأحجبها مروأر المواد

الغذائية وأالنفط ، وأسوء التعامل مع الناس على الحدوأد ،
وأإعتقال العديد من العرب حتى أصبح مروأرهم من الحدوأد
اا للغاية. وأكان للتجار الفغان شكاياتهم من سلطات خطير

ميناء كراتشى ، وأفساد الموظفين الباكستانين وأإرتفاع
الرشاوأى المطلوبة فى كل خطوة لتجارتهم فى باكستان .

فإقترحت أن نفتح لنا طريقا عبر إيران . فمن الفضل أن
يكون لفغانستان طريقان صوب البحر حتى ل تتعرض

لضغوط من طرفا وأاحد متحكم . ظهرت الدهشة على
وأجه المل عمر، ربما من جرأة القتراحا ، وأما يشى به من
سذاجة وأجهل بالواقع وأصعوباته وأمخاطره (وأهذا ما أعانى

منه حتى الن) ، حتى وأصل المر إلى السجن وأالعتقال
دمة السلفية. المنزلي ، ثم إتهامات من ال



مع الوقت ع وأتعدد المهام بين قندهار وأطهران ع–  
اا قويا غير مرئى يحفظ القيادة العليا فى إكتشفت أن جدار
البلدين من مجرد التفكير فى القتراب من أحدهما الخر .
إكتشفت جزء من ذلك الجدار غير المرئى فى قندهار فى

شخصية أوأ أكثر من النافذين. وأفى طهران إرتطمت
بالجدار غير المرئى ، فسبب لى ألما وألكننى لم إكتشف له

اا بعينه. اا، أوأ شخص اا محدد جسم

كانت هناك مكابح قوية على الجانبين . وألكن ظللت
متمسكا “بشجاعة الجهل” وأمثالية فتيان الكشافة

اا المدرسية . فصرت معروأفا على الجانبين . وألم أعد غريب
اا لدى المارة فى على طهران ع وأل ما أفعله مستهجن

قندهار .

بت فى طهران مع باقى العرب من أفراد باعتقل لهذا عندما 
وأعائلت ، أصبت بشئ من الدهشة . صحيح أننى دخلت
من الحدوأد متسلل . وألكن عذرى أن مدينة هيرات كانت

تسقط من وأرائى ، وأفرق كلب المطاردة تنطلق خلفى ،
وأخلف آخرين عبروأا الحدوأد إلى إيران خشية على حياتهم

نم لسفك الدماء كأفضل ما طه جن من عدوأ مسعور تماما، وأ
تكون وأحشية البشر .

الفوضى العربية تنتقل إلى إيران :

فى تقييمى الخاص أن العرب كانوا سببا فى حرق
درمون جح بي أفغانستان . ثم بدأوأا فى التوافد إلى إيران (التى 
حتى النطق بإسمها). وأما أن وأصلوا حتى بدأوأا على الفور

برامجهم التخربية . كان يمكن التغاضى رسميا عن
وأجودهم لو أنه تم بطريقة مستترة . لكن المجاهدين

العرب لهم طبيعة فضائحية . وأسرعان ما تميز بعضهم



بملبس شبه موحدة . وأانشروأا جغرافيا . وأالخطر كان
أجهزة “الموبايل” وأما يدوأر عليها من أحاديث مطولة

حافلة بكل ما ل ينبغى أن يقال من أسرار. حتى ضجت
أمريكا وأضجت معها حكومات العرب وأالمم المتحدة،
وأقدموا تسجيلت وأشهود وأأدلة.  فكان لبد من تحجيم

الفوضى التى تهدد المن القومى ليران.

فنفذت الجهزة المختصة ضربة شاملة وأسريعة جمعت
الكل (أوأ معظمهم). وأذات يوم وأجدت نفسى فى سيارة
رسمية تضعنى مباشرة فى سجن إيفين الشهير . وأفى
محكمة الثورة وأجه القاضى لى إتهامين الوأل هو أننى

دخلت البلد بطريقة غير مشروأعة وأبدوأن أوأراق رسمية .
وأإعترفت بهذه الجريمة فورا. لكن لم أذكر أن الرصاص قد

أطلق علينا قرب الحدوأد ع وأكان يرافقنى عدد من كوادر
اا حزب النهضة الطاجيكى ع وأعند عبورنا الحدوأد كان جندي
اا فى العشرين يتحرق شوقا لقتلنا لول “الشاوأيش” شاب

المرافق له ، الذى نهره وأنهاه .

وأالتهام الثانى من قاضي محكمة الثورة : هو أننى تلقيت
جمت إليه . كان دد بق اا لمعلومات  ال من حركة طالبان طبق أموا
اا وألكن تمالكت نفسى، وأشرحت للقاضى أننى ذلك مضحك

كنت أعمل مراسل لقناة الجزيرة، وأأن مرتبى كان أعلى
بكثير جدا من راتب أمير المؤمنين فى إمارة ل يحصل

وأزأراؤها على روأاتب ثابتة ، أوأ ل يحصلون على شئ أصل
سوى إعانات غذائية ع أحيانا ع

حصلت على حكم بالسجن ستة أشهر . ثم حوكمت مرة– 
أخرى فحصلت على حكم لم أستطع أن أفهم كم هو . وألم

أحاوأل، لن ل فائدة من ذلك ، فليس عندى أى حل آخر .



وأأن “إيفين” أفضل بكثير من جوانتانامو أوأ سجن العقرب،
فل مال عندى وأل مكان .. كل ما أملكه هو أسرة كبيرة
وأأحفاد يتعلقون برقبتى .. وأمطالبات أمنية كثيرة تتلهف
بت الوطن الفغانى . فبعد ند جق على نفس الرقبة . بينما ف

النتصار على العدوأ السوفيتى صرنا مهزوأمين وأمطاردين
بوحشية أمام (الصديق) المريكى !! .

وأبعد زأمن إكتشفت أن أعدائى كانوا غاضبين من وأجودى– 
 سنوات5فى إيران ، وأمن عودتى إليها مرة أخرى بعد 

قضيتها من مصر. فى ظروأفا هى إمتداد لظروأفا هزيمتنا
فى أفغانستان وأإنتصار المريكان علينا.

كانت تجربة (إيفين) قاسية نفسيا لنها بالنسبة لي غير–  
اا ليران، وأقد سعيت منذ أوأل لحظة جرة ، فلست عدوأ در جب بم

إلى تقارب إسلمى بين البلدين إيران وأأفغانستان .
وأالجميع يعرفا ذلك .

لجل ذلك لم أصادفا فى السجن أوأ القامة الجبرية أى نوع
من الضغط أوأالهانة، بل العكس حاوألوا تعويض ما لحقنى

اا من الحرية ع من ضرر وأسؤ معاملة ، بأن أتاحوا لى قدر
وأالحترام ع فاستطعت من خلل إبنى عبد الله أن أنشر

كتبى فى موقع (مافا) الذى إبتكره. وأعبر مهاراته فى
التعامل مع أروأاحا العالم السفلى للنترنت ، إستطاع

عبدالله أن يحصل على قدرات لموقعه أكثر بمراحل مما
اا له . وأبواسطته إستطعت الرتباط مع أسرتى كان متاح
فى مصر . ثم إرتبطت مع مجلة الصمود التابعة للمارة

وأاستأنفت الكتابة لهم من “مسكنى الجبارى” فى
طهران . ثم وأرطنى عبد الله فى حوار غيرمتوقع مع

النسة (ليا فارال) الباحثة السترالية. فدارت بيننا



مناظرات كانت مدهشة لجمهور النترنت وأالمهتمين بتلك
الموضوعات “الرهابية” فى ذلك الوقت . وأتطور الحوار

إلى مشروأع كتاب باللغة النجليزية ع أتممناه وأقمت
بترجمته أثناء وأجودى فى مصر .

فى أوأاخر إقامتى فى إيران ظهر كتاب بالفارسية يحتوى
رض من كتبى. لم أهتم بالمر وألم أسأل وألم يخبرنى على بع

جمه ، فأنا أعتبر كل كتبى جج أحد عن كيفية ظهوره أوأ من تر
اا لكل من يرغب فى كتابته اا وأمتاح وأكل ما أكتبه مجاني

أوأطباعته ع وأيمكنكم فى كابل ترجمة وأطباعة جميع كتبى
وأمقالتى ع مجانا ع على شرط عدم تغيير محتواها.

سمعت فيما بعد أن ذلك الكتاب باللغة الفارسية لقى– 
اا من الهتمام فى إيران من أوأساط أكاديمية وأثقافية . قدر

طظر إستخدام كتبى بح بعكس الحال تماما فى مصر حيث 
جبع من كتبى وألو صفحة بيط فى البحاث الجامعية. وألم 

وأاحدة فى مصر أوأ فى أى بلد عربى ، وألم يناقشنى فيها
أحد أوأيكتب عنها نقدا موضوعيا، سوى تصنيفها إجمال

اا للقاعدة فى كأعمال إرهابية أوأ شيعية أوأ تأريخ
أفغانستان!!.

وأالذين طالتهم إنتقاداتى لم يناقشنى منهم أحد ل شفويا
وأل كتابيا ، وألكنهم عوضوا ذلك بالسباب وأتروأيج التهامات
بت أحفظ إتهاماتهم عن عبر المواقع اللكتروأتية. حتى صر

ظهر قلب.

وأفى السعودية أفتى بعض الشيوخأ بتحريم قراءة كتبى أوأ
مقالتى ، وأكذلك فعلت جماعات سلفية. وأأوأل تعليق



سمعته على عتبة مطار القاهرة بعد وأصولى من إيران ،
اا  على صلة مع بن لدن فى وأكان لشباب كان سابق

جفس أفغانستان ، فقال لى بنبرة تحدى : “إن كتبك فيها ن
شيعي”. وألم يشرحا لى أحد حتى الن ماهو ذلك النفس

اا. وأالغلب أنهم إعتبروأا النقد14الشيعى الموجود فى   كتاب
ديع . الذى وأجهته إلى السلفية الجهادية هو أخطر أنواع التش

رفا وأهو إتهام ل يستلزم أى نقاش ، فهو فى حد ذاته كا
وأزأيادة.

الوأساط العربية المنية وأالعلمية ، لم تستخدم كتبى إل– 
لصطياد ثغرات يمكن تحويلها إلى إتهامات وأجرائم . مثل

صلتى مع بن لدن وأقيادات القاعدة ، وأحضورى
مجالسهم ، وأالتشاوأر المشترك، وأذهابى إلى إيران (لدوأافع

إجرامية) لترتيب هجمات ضد أهدافا أمريكية. طافا
العلم المنى العربى بعدة إتهامات ليضعنى فى زأاوأية

دظر الفغان جن بم الرهاب. فمرة وأصفنى أحد جهابذتهم بأننى “
دطى الخر وأقال، بل هو” مؤرخأ تنظيم جم جت العرب”، وأ

القاعدة”. وألم أستطع تفسير تلك التركيبات اللغوية
الغريبة .

تسريبات أبوت آباد :

تقول (أن بعض المرتبطين بكم وأفى خندقكم كان عندهم– 
بنشر من رسالتهم لي إتهامات مشابهة ) . وأأظنك تقصد ما 

وأالتى فاضت بتفاصيل تلك التهامات وأالتى نشرها
المريكان فيما إشتهر بإسم تسريبات (أبوت آباد) . وأالتى

بتها فى لم ينشروأا معها ردى على تلك التهامات ، فنشر
موقع “مافا” وأهى رسالة مفصلة كتبتها ردا على مذكرتهم.

وأفى الرسالتين ما يكفى لتغطية ذلك الموضوع . وألكن
البعض يهمهم مواصلة إتهامى لعجزهم عن الرد على أى

 سبتمبر وأحتى11إعتراض لى على أعمالهم ع خاصة منذ 



كوارث العراق وأالشام . وأعجزهم عمليا عن تحقيق أى
تقدم وألو جزئى فى أى ساحة أوأ أى مجال. إنهم مجرد
حالة فشل دائم وأمتضخم. وأإتهاماتى لهم وأاضحة وأثابتة

وألم تتغير ، وأليس فيها أى طعن شخصي ، بل طعن فى
حركتهم الجهادية وأعدم كفاءتها ، وأكارثيتها العملية ،

دمر للمة . وأردهم الوحيد كان القفز جد بم وأمنهجها الفكرى ال
ديع “. جش من النقاش الموضوعى إلى السباب وأالتهام “بالت

وأهو مجال ل أدخل فيه وأل جدوأى منه.

تطبيقات جوجل للتمييز بين الحق وأالباطل :

ثم برروأا جميع إتهاماتهم لي لمجرد تواجدى فى إيران.
وأكأنهم على صواب فى كل شئ لمجرد عدم وأجودهم فى

إيران . أوأ كأن الحق وأالباطل مسألة تتعلق بخطوط الطول
وأالعرض وأيمكن تعريفها جغرافيا .

وأبعد أن كانوا يعرفون الحق بالرجال ع وأليس كما ينبغى،
بأن يكون الحق معروأفا بذاته ، وأبه تكتشف معادن الرجال

وأتعرفا مواقفهم، حقها من باطلها ع صار الحق وأالباطل
فى العصر السلفى الجهادى مسألة يحددها تطبيق موقع

نن أين تتكلم طم “جوجل” للخرائط ع وأبمعنى آخر : (قل لى 
نن أنت، وأهل أنت من أهل الحق أم من أهل جم أعرفا 

نت خدمات “جوجل” للتبس عليهم جف جق جتو الباطل ). فلو 
الحق وأالباطل .

فى رسالة إتهامات ” أبوت آباد ” كانت تحمل توقيع–  
كاتبها (أبو الخير) وأهو صديق قديم إلتحق بالقاعدة متأخرا

 بعد إنقسام شهير فى تنظيم2001جدا ، حوالى عام 
اا أنضم11الجهاد فى قندهار وأالذى كان يحوى وأقتها   عنصر

 مع الدكتور الظواهرى إلى تنظيم القاعدة إندماجيا5منهم 



اا كالسابق وأانفصل نصف التنظيم الخر ع وأليس إتحاد
خمسة أفراد تحت قيادة أخرى .

وأرغم أن جوهر إعتراضاتى على القاعدة وأالتيارات–  
اا منذ أيام الجهاد الوأل، وأبعضهم السلفية الجهادية كان ثابت
جوالي ، أوأ قرأها مدوأنة جخ سمعها منى مباشرة فى اليام ال

فى أوأراق ضمتها كتبى إل أن وأجودى فى العتقال فى
إيران كان طوق نجاة لهم، وأفرصة لتهامى بالوقوع تحت
تأثير إيران ( عميل .. مأجورا .. مرتبط ..) الخ وأإل فأيام
اا أفغانستان لم يكن لديهم ما يقولونه سوى الهمس سر

(إنه علمانى متأثر بالمنظمات الفلسطنية التى عمل معها)
فى إشارة لعدة أسابيع قضيتها فى لبنان مع منظمة فتح

وأقت الستنفار ضد الجتياحا اليهودى لجنوب لبنان عام
 فكانت تلك نقطة “سوداء” تعلقوا بها ع إضافة إلى1978

طعنهم فى أسلوب كتاباتى(!!) كونه علمانيا وأليس إسلميا
(أى خالي من السجع وأالستشهاد بدوأن مناسبة غالبا

بالنصوص الشرعية كدليل على حسن النية وأسلمة النتماء
السلفى، خاصة عند التعلق بفتاوأى إبن تيمية وأأبناء بازأ

وأعثيمين.

وألكن أرائى المنشورة وأالثابتة تدين السلفية الجهادية كلها
بما فيها القاعدة. وأهو موقف ثابت منذ ثمانينات القرن
الماضى ، قبل إختراع تطبيق جوجل للخرائط ، أوأموقع

جوجل للتمييز بين الحق وأالباطل .

بقلم  :

مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

المصدر:



مافا السياسي ( ادب المطاريد )

www.mafa.world
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المشكلة هى التبعية وأعدم القدرة على التفكير المستقل

 

السؤال ع الثالث

أكثر كتاباتك نقدية ، تقريبا لكل الجماعات الجهادية خاصة
القاعدة . وأكل النظمة وأبشكل خاص السعودية. أل تشعر
أنك تركز نقدك على الجهاديين وأتحميلهم ذنوب وأمصائب
الحركة الجهادية. فتصفهم بالحماقة أوأ العمالة أوأ كلهما .

فلماذا ل تنظر إلى تأثير العداء وأتفاوأت القدرة التكنولوجية
وأالعسكرية . أوأ قدراتهم الضعيفة فى أنها أسباب لوقوعهم
أمام أعدائهم ، وألكنهم ليسوا عملء أوأ حمقى . هم يقولوا

أسبابا أخرى فهل سمعت أسبابهم؟. هل فكرت فيما
يقولون؟.هل بحثت صحة أسبابهم التى يقولونها ؟ . ما هى

النقاط التى ترضيك عنهم ؟ .

 

إجابة السؤال الثالث



ل أتوقع الحصول على معجزات على يد العمل الجهادى ،
لن معركة السلم صعبة للغاية وأظروأفا المسلمين معقدة

، لكن من المفروأض أن نحشد لمعاركنا أفضل ما عندنا
جيوية . بدن سواء فى العلوم الشرعية أوأ العلوم الدينية وأال

وأأهم مبادئ مواجهة العدوأ هو حشد قوة المسلمين (وأأعدوأا
لهم ما ستطعتم من قوة وأمن رباط الخيل..) . وأملخص

نشاط العمل الجهادى السلفي هو تبديد هذه القوة .
فأهدافا الجهاديين مختلفة عن أهدافا شعوبهم .

وأأوألوياتهم مقلوبة أوأ مصطنعة بالتفرقة بين المة على
أساس المذهب فتحولوا إلى فرقة مذهبية جامحة وأدموية .

وأبدل من تجديد الفكر الدينى وأالفقه، عادوأا بالفكر الدينى
نت السياسات الفاسدة جل نم إلى أسوأ عصور التراجع ، حين أ

على الفقهاء الراء التى تخدم المستبد الحاكم، ثم عرضوها
على الجمهور المسلم على أنها الفقه الصحيح وأطريق

الفرقة الناجية ع طبعا الناجية من بطش الحاكم المستبد ،
وأليس من غضب الله.

وأرجعوا بالمجتمع إلى زأمن الذبح على الهوية المذهبية
(ليست فقط بين السنة وأالشيعة بل بين السنة أنفسهم
مثل السلفيين وأالصوفية ، أوأ حتى القتال بين الجماعات
الجهادية السلفية نفسها ، وأتسابقها للحصول على دعم

الطواغيت) . فعندما تنطلق الفتنة من عقالها فإنها تطال
حتى من أشعلوها . وأعندما يتسابق المجاهدوأن على
جتح على بتف الرئاسة وأالمال وأالشهرة فإن أبواب جهنم 

مصراعيها لتبتلع الشعوب ، وأتبتلع تلك الجماعات نفسها .
وأالمثلة أمام أعيننا الن وأاضحة من سوريا حتى اليمن

وأمن العراق حتى ليبيا .

بدل من أن يكون الجهاد هو الحل ، وأالجماعات الجهادية
هى الدليل وأالقائد نحو التحرر من الطاغوت ، رأيناهم



مشكلة ضاعفت المآسى وأضياع المة . حتى أصبح
المسلمون فى حاجة إلى من يجاهد معهم لتحريرهم من

هؤلء (المجاهدين)!!.

رأينا مثل أفغانستان عندما غزاها الدوأاعش . فكان لزاما أن
يبدأ الشعب وأمجاهديه فى التخلص من هذا الخطر العاجل.

وأأصبحت الحرب على داعش فى مقدمة الحروأب فى
أفغانستان إلى أن تم كسر شوكتهم وأليس التخلص منهم

تماما . حيث أنهم جزء من الحتلل المريكى وأقواته
الضاربة ، وأجهازأه للحرب النفسية وأالدينية .

وأهذا هو دوأر الدوأاعش فى بلد العرب . وأباقى–  
التنظيمات السلفية تدوأر حول نفس المعنى إجمال . وأإن

تفاوأتت أحيانا فى شدة اللتزام بالفتنة وأسؤ التقدير .

عندما إختار المجاهدوأن منهجهم السلفى ، لم يكن ذلك–  
اا عن عن تفكير مستقل أوأ إختيار حر  وأبصيرة نافذة، بحث
مصالح المة وأمتطلبات معركة عظمى مع أعداء السلم

المتحكمين فى المة وأكافة شئونها الداخلية . بل كان
اا من الحاجة إلى التمويل الخليجى . فمباركة الخيار نابع
جكة جر جب علماء السؤ وأمجرد رضاهم يجلب المال وأيعطى ال

اا بالحرمين الشريفين الذين يتحدث المقروأنة تعسف
بإسمهما علماء الوهابية .

حتى توجههم إلى أفغانستان لم يكن عن تفكير مستقل، بل
من تحريض وأإلحاحا علماء المملكة . فمن أستجاب لهم

تلقى الدعم. فذهبوا إلى جبهات الجهاد ، وأهناك تلقوا



المزيد من الدعم عندما ساروأا على طريق النحرافا
السائد فى أحزاب بيشاوأر.

وأعندما تفشى داء التشظى وأالنقسام فى مجموعات
جمه منذ آوأاخر طس نو جم بيشاوأر الجهادية خاصة عندما حان 

 تلقى الجميع معونات من نفس المصادر فى1989
المملكة وأالخليج .

لم يكن كل ذلك دافعا إلى يقظة السلفية الجهادية، بل أنه
جقة وأالصراع نر بف إستدرجها إلى مزيد من النحرافا وأال

الداخلى ، وأتقديس منهج علماء المملكة . لدرجة أن بن
لدن نفسه عندما أصدر بيانه الشهير بإعلن الجهاد لخراج
المشركين من جزيرة العرب ، أضطر تحت ضغط الشيوخأ

وأطلب العلم فى المملكة إلى الرحيل بجهاده إلى خارج
المملكة ، وأجهاد المريكيين فى الخارج لتجنيب المملكة

“الفتنة”.. أى الجهاد .

فرحل بعيدا حتى وأصل إلى منهاتن التى مازأال المسلمون
يعيشون فى ظللها (ظلل منهاتن) خاصة شعب أفغانستان

الضحية الكبرى للسلفية السعودية الجهادية .

التيارات الجهادية السلفية مستتبعة لمشيخات النفط منذ 
نشأتها الوألى . لذا حفلت بكل الخطاء التى جعلتها فى

مسار معاكس لمصالح أمتها وأشعوبها . وأأوأل سبيل
للصلحا هو أن يمتلك التيار الجهادى قدرته الخاصة على

تقرير مساره الفقهى وأسبيله الجهادى ، وأرؤاه السياسية ،
وأأساليبه القتالية حسب تنوع الظروأفا .



إن رؤية إسرائيل وأمشيخات النفط للقضايا المنخرط فيها
التيار الجهادى ، هو نفسها رؤية الجماعات الجهادية . وأحتى
المجهود العلمى وأالدعائى متطابق فى خطوطه الساسية
وأفى أكثر التفاصيل . وأما نراه هو نجاحا كامل لعقيدة بيريز

طحدوأا مع دت التى وأضعها “لهل السنة وأالجماعة” بأن ي
إسرائيل ضد إيران وأالشيعة ، بإعتبارهم الخطر الوحيد فى

اا إليهم مجموعات أخرى إرهابية الشرق الوأسط مضاف
{يقصد مارقين من أهل السنة عن ذلك المنهج

الشيطانى}.

فلننظر كيف يرى الجهاديون الحرب فى سوريا وأاليمن
وأالعراق. وأنظرتهم عموما إلى فتنة الربيع العربى ، نجد
أنها متطابقة تماما مع رؤية إسرائيل وأمشيخات النفط
رغم الخلفا الفاضح بين ذلك التقييم وأبين الواقع على

الرض . وألكنها التبعية العمياء وأعدم القدرة ع أوأ الخوفا ع
من التفكير المستقل ، وأما قد يعنيه من حرمان من
التمويل وأاليواء وأالدعم العلمى (الدوألى) لوجهات

نظرهم فى تلك القضايا .

بقلم  : 

مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

المصدر:

مافا السياسي ( ادب المطاريد )
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سياسة طالبان الداخلية : السهل الممتنع .

 

السؤال ع الرابع

أنت قلت أن المخدرات وأالمعادن وأالمواد النفيسة هى
عوامل أصلية للحتلل المريكى لفغانستان . قرأت

معلومات جذبتنى وأكانت جديدة بالنسبة لى ، خاصة نقل
المخدرات وأغسل الموال وأدوأرها فى القتصاد العالمى .
فلم أكن أتصور أن المخدرات لها دوأر كبير فى القتصاد

اأ فى المنطقة، اا كبار لهذه الدرجة . هذا رغم أن أطراف
وأدوأليين، متورطين وأيتابعونها فى أفغانستان  . وألكن حتى

أصحاب الشأن ع طالبان ع لم يتكلموا للناس عن هذا .

السؤال هو : لماذا لم يتكلم طالبان عن الموضوع ؟؟ .

 

4إجابة السؤال ع 

يتميز طالبان بطريقتهم العملية فى إدارة الملفات المعقدة
، وأالتى تتعلق بحياة الناس وأمصالحهم. إذ يكون المطلوب
هى طرحا وأاضح سهل يحقق الصالح العام وأيتجنب التعقيد

سواء فى التطبيق أوأ فى شرحا جوانبه الشرعية ، أوأ
دوأاعيه السياسية .

وأموضوع الخشخاش يتعلق بحوالى عشرة مليين إنسان
مرتبطون بذلك السلوب القتصادى، وأل يتعمقون فى
أمتدادته المعقدة. لن موضوع المخدرات(المتفرع من
موضوع زأراعة الخشخاش)هو كما ذكرت موضوع غاية

التعقيد إقتصاديا وأسياسيا وأإستراتيجيا على مستوى العالم
كله وأليس أفغانستان فقط . وأهو أمر ل يطيق إستيعابه



أكثر المثقفين، فما بالك بالمزارع البسيط أوأ أصحاب
المهن وأالحرفا البسيطة التى تنمو حول مناطق الزراعة
بسبب العائد المالى “المرتفع” نسبيا ع رغم أن محصول

الفيون حتى بأسعاره الحالية يعتبر شبه مجانى ع تماما كما
هو النفط كسلعة إستراتيجية أوألى فى الصناعة . وأالدوأل
المتخلفة من أمثالنا ليس أمامها غير بيع الخامات بأبخس

السعار للدوأل المتقدمة .

وأتسرى نفس القاعدة على جميع “الخامات” ع طالما هى
خامات ع سواء كانت يورانيوم أوأ حديد ع أوأ ماس أوأ ليثيوم ،

أوأ رخام أوأ أخشاب أوأ رمال .. الخ .

لهذا فبعد تحرير أفغانستان على المارة السلمية أن
تتجنب تحويلها إلى منجم خامات عالمى ع وأهى دوألة غنية

جدا بالخامات ع بل يجب تصنيع تلك الخامات إلى أقصى ما
هو ممكن ع وأبالتدريج حتى نصل إلى التصنيع الكامل ع
اا فى التعليم وأالتدريب وأالثقافة وأذلك يستدعى تطوير

الجتماعية.

وأللفيون إستخدامات دوأائية ل حد لها. فجميع المسكنات
يدخل الفيون فى صناعتها، وأتصينع تلك الدوأية فى

أفغانستان كفيل بأن يجعلها من الدوأل الغنية .

حرص حركة طالبان على الحذر فى طرحا المسائل– 
المتعلقة بالفيون متصل بمجهودها على محورين هامين :



الوأل : منع العدوأ المحتل من الستحوازأ على القاعدة
البشرية للمزارعين فى مناطق إنتاج الخشخاش .

الثانى :  تنمية تيار شعبى ل يتعامل مع العدوأ فى موضوع
الفيون . وأضرب مصادر حصوله على تلك المادة . وأعدم
التعاوأن مع شبكات العدوأ لنقل الخام . أوأ ضربها عسكريا

كعمل أساسى من أعمال القتال ضد الحتلل .

وأتجب ملحظة أن العدوأ بعد إحتلله لفغانستان صرحا–  
بأن ل شأن له بموضوع المخدرات وأأنه غير معنى

بمقاوأمتها . وأعمليا دفع بكل قوة لعادة زأراعة الخشخاش
إلى ما كانت عليه قبل ان توقفها المارة السلمية .

طن فى مدة وأجيزة4000طن ثم 3600فوصل بها إلى 
للغاية ، وأرفع أسعار الخام لنعاش قطاع زأراعة الخشخاش

، حتى يلحظ المزارعون الفرق بين الزأمة الكبرى التى
صادفوها عندما منعت المارة زأراعة الخشخاش وأبين

التوسع الكبير فى الزراعة وأزأيادة السعار فى عهد الحتلل
( إرتفع سعر الفيون الخام إلى عشرة أضعافا ).

وأكان من الخطورة بمكان أن يستحوزأ العدوأ على ذلك
القطاع السكانى الهام خاصة وأأن تلك المناطق كثيفة

السكان نسبيا وأهى قاعدة بشرية لحركة طالبان. فالصراع
مع الحتلل ليس فقط حول محصول الفيون، بل الهم

هى القاعدة البشرية من المزارعين وأأصحاب الحرفا
وأالتجار.

هذه السياسة الحريصة وأالعملية ع مع سنوات طويلة من– 
اا ع حتى فى أوأساط اا شعبيا كبير الجهاد ع أثمرت وأعي



المزارعين بخطورة مادة الفيون . وأأنها مسألة دوألية من
الطرازأ الوأل وأليست مجرد محصول زأراعى عادى .

وأهنا نقول أن حركة طالبان أوأضحت وأشرحت وأمارست مع
اا ، اا كبير جمهورها الزراعى وأالقبلى وأالجهادى وأإنتجت وأعي

وأبأسهل الطرق الممكنة.

وأما تسأل عنه أنت هو عدم وأجود إنتاج نظرى من حركة
طالبان يشرحا للناس وأأصحاب العلقة موضوع المخدرات .

وأذلك صحيح ، وألكن الوعى قد ظهر وأأنتج حركة جهادية
فاعلة فى حرب الفيون على الجانب الشعبى . وأهذا يكفى

إلى حين .

بقلم  :

مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

المصدر:

مافا السياسي ( ادب المطاريد )

www.mafa.world

( الجزء الخامس) 

فلسفة حروأب المرتزقة .. وأتناقضات بن زأايد .

5السؤال ع  

أوأل شرارة جذبتنى لحرب المرتزقة كان من موضوعك
على الموقع . قلت عن شركات المرتزقة بأيدى المارات



بمقالة طويلة جعلتنى أبحث أكثر عن شركات المرتزقة
وأدوأرهم فى أفغانستان. وأفهمت أنها تجارة قديمة وألكن

لوأل مرة تكون منظمة وأتدار فى دوألة عربية مثل المارات
. محمد بن زأايد بذكاء فائق وأبهذه الطريقة جعل نفسه
اا فى الحروأب المعاصرة ، وأإسمه مطروأحا اا مهم شخص

اا . بأهمية كبيرة جد

وأأتعجب من تدخله فى أمور كثيرة أكبر من منطقته، وأمن
عدد سكان بلده. وأهذا يحتاج إلى طاقة وأجرأة كبيرة جدا .

وأخاصة بعد الحصول على “عقود عمل” للمرتزقة فى
أفغانستان وأاليمن .

لكن مال أفهمه لماذا بن زأايد أقحم نفسه وأنظامه فى
ألعاب قذرة كهذه . وأهى ألعاب هو ل يساوأى فيها شيئا

اا . وأمن السهل إستبداله . وأقد فعل الغرب ذلك مرار

هل إستطاع أن يزن الخسارة وأالربح فى هذا الميدان؟ . لم
توضح كيف لهذا الشخص أن يقبل هذه المخاطرة مهما
كانت كمية الرباحا . خاصة وأأن المارات كانت معروأفة
بأنها دوألة مسالمة بعكس الن باتت معروأفة بأنها دوألة

حرب .

 

إجابة السؤال الخامس

اا بالربح موضوع شركات المرتزقة ، وأقبل أن يكون متعلق
وأالخسارة ، فهو مرتبط بإستراتيجية دوألية للقوة الوألى

فى العالم(أمريكا) . وأللمسألة جوانب فلسفية عميقة
تتعلق بنظرة الغرب المتطور إلى الحياة وأدوأر النسان

فها .

بمقبل فالنسان الغربى عموما ل يقبل فكرة الموت ، وأغير 
على الحروأب سوى تلك المضمونة، حيث الخصم ل يمتلك

فرصة معقولة للدفاع عن النفس . يشعروأن فى الغرب
أنهم وأصلوا إلى قمة الحضارة ، وأيريدوأن البقاء فوق تلك



القمة ، وأأن يدفع باقى البشر تكلفة ذلك ، بما فيها تكاليف
حماية النهب الستعمارى . وأيتفرغ النسان الغربى للتمتع

بثمار الحضارة وأرفاهيتها . وأينشغل بالنتاج الفكرى وأالفنى
وأتطوير تكنولوجيا راقية تمكنه من السيطرة وأالدارة ،
بإستخدم عقلة وأمهاراته ، تاركا العمال الشاقة لباقى

البشر المتخلفين بما فى ذلك النشاط القتالى . من هنا
نشأت فكرة شركات المرتزقة ع وأخصخصة الحرب ع

كنشاط إقتصادى يقف النسان الغربى فوق قمته وأفى يده
التكنولوجيا وأالدارة، وأأبعد ما يمكن عن إحتمالت الموت.

وأفرزأ الغرب لجيوش بلده أكثر الفراد هامشية من
الطبقات الدنيا فى المجتمع أوأ الوافدين الجدد الباحثين عن

إقامة أوأ فرصة عمل .

مهمة شركات المرتزقة هو وأضع ذلك المفهوم الجديد–  
للحرب ع المفهوم الفلسفى وأالطبقى ع فى إطار رأسمالى

منظم، فكانت شركات المرتزقة التى تجمع سقط المتاع
من البشر المستعدين لحترافا القتل مقابل المال . وأهم
من مجتمعات فقيرة جاهلة إلى درجة ل تقبل أن تتعايش

مع اى نوع من القيم الدينية أوأ النسانية التى تعارفا عليها
البشر.

أما إختيار أبوظبى كمستقر لهم تلك الشركات فى العالم
فيرجع إلى أسباب عديدة منها :

ع لتكون الشركة بعيدة عن الراضى المريكية، فل تكون
مطالبة بدفع ضرائب أوأ تقديم سجلت رسمية لعمالها .

وألن تكون مسئولة أمام القضاء المريكى بسبب أى
تجاوأزأات جنائية أوأ جرائم حرب . وأستكون بعيدة عن

متطفلى العلم . وألتكون فى قلب منطقة الزأمات التى



تحتاج إلى خدمات المرتزقة . وأهى منطقة الخليج وأاليمن ع
وأالمنطقة العربية ع وأأفغانستان وأشرق أفريقيا.

وأهى مناطق غنيه بالحروأب ع أى بالتعاقدات القتالية
المجزية . وأسيكون على رأس أوألويات تلك الشركات
حماية أنظمة المشيخات وأحماية المنشآت النفطية ،
وأالمساهمة فى زأيادة قمع شعوب هى مقموعة فى

الساس.

ليس ذلك من إختيار أبوظبى ، فتلك الكيانات الخليجية/ا– 
وأالعربية عموما/ا ليس لها وأجود حقيقى ، فالقرارت تأتى
من المستعمر الغربى ع وأالن من المستعمر السرائيلى

الذى أستلم زأمام قيادة الشرق الوأسط نيابة عن الوليات
المتحدة وأدوأل الستعمار الوأروأبى القديم .

الحتياجات السرائيلة تقتضى وأجود مركز رئيسى لشركات
المرتزقة فى تلك المنطقة لتلبية مطالب الحروأب فيها

(سوريا ع عراق ع يمن ع ليبيا ع أفغانستان ) وألسرائيل
تواجد كبير فى كل تلك الجبهات ، وأمعظم الحروأب فيها
تديرها إسرائيل عبر شركاتها للمرتزقة . وأتدير بها مجال
وأاسعا لغسيل الموال وأنقل وأتوزأيع المخدرات ، وأطرحا

أنواع مبتكرة  من المخدرات الصناعية.

وأمشيخات الخليج سوق وأاسع لشركات المن السرائيلية،
لتقديم الحماية للقصور الملكية وأمنشآت النفط

وأالمطارات وأالموانئ .. وأالماكن المقدسة فى مكة
وأالمدينة المنورة !!! .



تسأل عن مكاسب أبوظبى من الدخول فى ذلك المجال
الخطر:

أوأل /ا المكاسب المالية مضمونة ليس فقط من التعاقد
جكر نذ بت المباشر، بل من المكاسب غير المباشرة التى ربما ل 
فى التعاقد . مثل نصيب فى تجارة الهيروأين وأتوزأيعه دوأليا.

إلى جانب نشاط غسيل أموال المخدرات . وأهو نشاط
مربح أكثر من تجارة الهيروأين نفسها . حتى أن الزأدهار

المعمارى وأالتجارى /ا خاصة فى إمارة دبى/ا يعود إلى
نشاط غسيل أموال الهيروأين الفغانى . وأبشكل عام

إستفادت باقى المشيخات من نشاط غسيل الموال . أما
المقر الساسى لغسيل الموال فهو إسرائيل وأربما هى

الكبر فى العالم . تليها الوليات المتحدة وأبريطانيا ..  ثم
آخروأن .

اا–  إن إختيار أبوظبى كمقر لشركات المرتزقة ، وأمركز
لغسيل الموال ، إلى جانب نشاطات آخرى كثيرة

اا وأليس إستخبارية وأدعائية وأثقافية ، فإن ذلك تكليف
اا . إختيار

فالبقاء على كرسى الحكم له ثمن ، وأتلك بعض أثمان ذلك
الكرسى المقدس . وأيقابله مكاسب منها أرصدة شخصية

بالمليارات . وأليس هناك الكثير من الناس يمكنه رفض
عروأض مغرية كهذه .

كانت المارات مشهورة بأنها دوألة مسالمة .. هذا صحيح– 
جبلي جق عندما كانت وأظيفتها تستلزم ذلك المظهر. فالنظام ال



دموى بطبيعته، وأرغم ذلك فهو الكثر مطواعية للحتلل
الوأروأبى ع ثم اليهودى حاليا .

اا لدوأره فى إدارة–  أما محمد بن زأايد فإنه مؤهل جيد
شركات المرتزقة الدوأليين وأتعاقدات الحرب فى القليم

وأالعالم . وأذلك بحكم تأهيله العسكرى الجيد فى بريطانيا .
اا وأهو شخصية أشتهرت بالنزاهة وأالستقامة ، وأأحيان

بالتدين، وأله علقات حسنة مع شباب الضباط فى
المارات. فكان ذلك رصيدا دفع بمشروأعه الرتزاقى

العسكرى خطوات كبيرة إلى المام . وأربما هو الن الكثر
قوة وأنفوذا بين الحكام العرب ، وأهو أقربهم إلى إسرائيل ،

اا فى خدمتها . وأحتى أردوأغان رغم عظمة وأالكثر إندفاع
وأإمكانات وأتاريخ وأشعب تركيا، إل أنه عجز عن مجاراته فى

النفوذ وأالقرب من إسرائيل.

أما بن سلمان ع نظيره فى السعودية ع فهو شخصية بل
مواهب وأيعانى من العاقة العقلية ، مع قدرة غير عادية
على إكتساب كراهية وأاحتقار الخرين، حتى حلفائه فى

وأاشنطن وأتل أبيب.

وأهنا (تناقضات) كثيرة وأمربكة . وأل أظنها قابلة لفك– 
رموزأها إل بمروأر الزمن.

بقلم  :

مصطفي حامد – ابو الوليد المصري

المصدر:

مافا السياسي ( ادب المطاريد )

  www.mafa.world [ 

http://www.mafa.world/
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جماعات تابأعة لخ "داعش"

مجلس شوُرى شباب السلم 

يعتبر مجلس شورى السلم من أبرزأ التنظيمات التي 
"داعش"، عبر «إنشاء محكمة أعلنت انتمائها لتنظيم 

إسلمية. وأشرطة إسلمية»، وأالتي قادت عمليات إعدام
وأجلد علنية، كما وأاصلت ارتكاب جرائم قتل جرى غالبيتها

في بنغازأي وأدرنة وأمع غياب ضبط الحدوأد وأالقتتال
الداخلي بين القبائل ساهم في تدهور وأتفاقم الوضع المني
بمخدرات وأالسلحة عبر وأسمح باستمرار التجار بالبشر وأال

الحدوأد الليبية مع تشاد، وأالسودان، وأمصر، وأالجزائر،
وأيتمركز التنظيم في منطقة درنة أقصى الشرق الليبي .

وقد أعد المركز الوروبأي لدراسات مكافحة
خريطة الحضوُر الرهاب والستخبارات

  فكتب مايلي عن تنظيم“الجهِاديِ” في ليبيا
داعش والذيِ يؤكد وجوُد تعاون بأين القاعدة

وداعش في ليبيا .    

 :[ تنظيم داعش
مثلت إمكانية خسران تنظيم داعش لمدنه في العراق

وأسوريا نتيجة ضربات التحالف، وأرغبة المجتمع الدوألي في
القضاء على دوألة البغدادي، عامل مهما لتفكير “داعش”

في “وأطن” بديل ل يمكن أن يكون فيه أفضل من
ليبيا.وأهو ما تطلب إرسال العشرات من الشرعيين وأالقادة

العسكريين للشرافا على تأسيس الكيان الجديد،لتتحول
بذلك ليبيا من أرض عبور إلى أرض استقرار للرهابيين.



: كان أوأل إعلن عن وأجود تنظيم2014 أكتوبر  وأفي
“داعش” في ليبيا كان عبر شريط فيديو نشر على

اا من المسلحين التابعين لما يسمى النترنت. وأأظهر حشد
 في مدينة درنة“مجلس شوُرى شباب السلم”

الساحلية يبايعون التنظيم وأزأعيمه أبا بكر البغدادي. 

: انضمام “مجلس شورى شباب2014 أكتوبر 05وأفي 
 كم شرق1340السلم”، في مدينة “درنة” الساحلية (

طرابلس) إلى تنظيم “داعش” الرهابي.

تحالفات “القاعدة” امتدت لتصل الى الغريم الرئيسي لها
وأهو تنظيم “داعش”، ففي تصريحات لجريدة “ديلي

،أشار وأزأير2017 مارس 2تلغرافا” البريطانية، الخميس 
الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني، مهدي البرغثي،

إن تنظيم “داعش” يعمل على إعادة تجميع صفوفه
وأتمركزاته في جنوب ليبيا، بدعم من تنظيم “القاعدة”

وأقيادة مختار بلمختار، وأأن تلك الكيانات تستعد لشن مزيد
من الهجمات الرهابية. فيما أفادت الصحيفة البريطانية ،

في تقرير لها، نقل عن المخابرات العسكرية الليبية بوجود
 من عناصر داعش يتمركزوأن في أوأدية 700“نحو

وأمناطق صحراوأية جنوب مدينة بني وأليد، وأيحصلون على
تمويل عبرعمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوأروأبا،

وأتهريب الذهب”، مؤكدة على أن “تعاوأن التنظيمين في
ليبيا يخالف العداء الواضح بينهما في العراق وأسورية”.

إعداد المركز - خريطة الحضوُر “الجهِاديِ” في ليبيا
]  الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب وأالستخبارات

 :  - كتائب السجين الشيخ عمر عبد الرحمن

لقبت تلك الكتيبة باسم الشيخ عمر عبد الرحمن، زأعيم
الجماعة السلمية الذى توفى في أحد السجون المريكية

مؤخرا، وأهو يقضى عقوبة السجن المؤبد في الوليات
المتحدة لتورطه في الهجوم على مركز التجارة العالمي

 من بين مخططات أخرى، وأعلى الرغم من1993عام 
الغموض الذى يسيطر على عددا كبيرا من قادتها، إل أنها



كانت مسؤوألة عن سلسلة الهجمات التي وأقعت في
بنغازأي، أبرزأها الهجوم الذى شنته على اللجنة الدوألية
للصليب الحمر، بهجوم قنبلة ضد القنصلية المريكية،

وأعلى موكب السفير البريطاني .

وأملحوظتنا هنا المهمة وأجود مثل هذه الكتائب في ليبيا
يلقي الشك الذي قد يصل إلى اليقين أنهم على صلة

بالجماعة السلمية وأالجهاد في مصر وأهم الذين انخرطوا
في العمل السياسي من خلل حزبهم البناء وأالتنمية

وأوأالسؤال هنا هل هؤلء هم الذراع العسكري لهم خارج
مصر وأالذي يمكن أن يستعينوا بهم في أي وأقت وأهكذا كل

التنظيمات العالمية أسس لهم الصهاينة وأفي غفلة من
اا سياسية داخل مصر على اعتبار أنها أكبر دوألة الزمن ذراع

في المنطقة وأمؤهلة لحكم العالم العربي وأالسلمي
اا فيها مع فالمر ل يتطلب ظهور الذراع العسكري كثير

العمل بهذا الذراع السياسي على تفتيت القوى السياسية
المصرية وأاختراقها وأهدم التيار وأالمعتقد الصوفي المعادي

وأالشيعي مع التوقف عن نقض الزأهر لنهم في مرحلة
اختراق لمؤسساته وأ التي بالفعل تحول الكثير من أساتذتها
إلى المعتقد الوهابي دوأن أن يشعر بهم أحد وأكذلك اختراق
عائلت الشرافا وأالتظاهر بأنهم منهم لقطع الطرق عليهم

وأحتى ل تتوحد قواهم مع القوى الصوفية وأمحبي أهل
اا يمكن الستعانة البيت عليهم السلم وأفي مخططاتهمايض

بذراعهم العسكري هذا في بعض العمليات المحدوأدة
لتصفية بعض مشايخ الصوفية بطرق بخابراتية تعجز الدوألة

عن إثباتها أوأ تصفية أحد الخصوم أوأ عمليات ضغط على
الدوألة المصضرية لتوجيه سياستها نحوا ما يخططون له .

وأهذا هو ملخص التدبير وأالمخطط الذي يتحسسونه داخل 
مصر وأبدعم خليجي يدفعون فيه مليارات للحكومة

المصرية على أمل تمدد هذا المشروأع وأتخريب كل مصر
وأالعالم العربي وأالمخطط لكل ذلك وأالمشرفا عليه

الصهاينة وأبأموال الخليج وأهذا يبشر بتدهور كبير داخل
المؤسسات الصوفية في مصر وأمذهب أهل البيت (ع)



وأالسادة الشرافا وأربما تصفية خصومهم من رجال الدين
وأالعسكريين بالقانون لنهم أصبحوا بدخولهم مجلس

اا من المنظومة الحاكمة داخل مصر  .النواب جزء

  - مجاهديِ ليبيا

يعتبر هذا التنظيم من أهم التنظيمات التي أعلنت مبايعة
"داعش" وأوأجهت القوات المصرية عددا من الضربات إليها

بعد حادث المنيا، وأنشر التنظيم في بداية تشكيله بيان
صوتي يعلن مبايعته لع"داعش" بثلث وأليات أهمها برقة

عددا من جرائم وأأنشطة وأفزان وأطرابلس، وأارتكبت
الحسبة وأالدعوة، بالضافة إلى أعمال العنف المتعلقة
بإعدام الرهائن المختطفين، وأكان أخر هذه النشطة،

 مصري قبطي على الشواطئ الليبية. 21إعدام 
 

وكتب المركز الوروبأي للبأحاث عن هذهَ
 التنظيمات وخريطة حضوُها الجهِاديِ :

E.C.C.I

خريطة الحضوُر “الجهِاديِ” في ليبيا[  
2017, 22أغسطس  

إعداد المركز الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب
 وأالستخبارات

 الفوضى تلقي بظللها على المشهد الليبي، حيث مازأالت
تفرض الميليشيات المسلحة نفوذها وأتحول دوأن بناء دوألة

https://www.europarabct.com/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7


مستقرة بعد مروأر سنوات على سقوط نظام معمر
. وأالتناقضات في المشهد الليبي2011القذافي في اكتوبر 

المتقلب، ان يصبح “ثوار” المس الذين قاتلوا النظام
ميليشيات تهدد امن ليبيا وأالمن القليمي وأالدوألي. فبعد

ان استلموا مهمة امن المنشأت وأمخازأن السلحة في
اعقاب سقوط القذافي، تحولت هذه السلحة الى حساب

تلك الميليشيات أكثر من الحكومة النتقالية.

يعود تشكيل الجماعات السلمية في ليبيا وأشمال افريقيا ع
المغرب العربي، الى بداية التسعينيات، عندما التحق عدد
من الليبيين للقتال ضمن تنظيم القاعدة في افغانستان،

وأليحتلوا الخط الوأل في قيادة التنظيم. كذلك يمثل
الليبيين قوة وأمصادر بشرية اكثر من غيرهم في سيناء وأ
سوريا وأالعراق وأافريقيا مالي وأنايجيريا. وأقد ظهرت قوة

تلك المجموعات في إستعراض امكانياتها القتالية للطاحة
، نقطة2007. وأيعتبر عام 2011بالقذافي بدعم الناتو 

تحول في المجموعات “الجهادية” في ليبيا، بعد إعلنها
البيعة الى تنظيم القاعدة وأزأعيمها انذاك، بن لدن.

يعتبر فرع القاعدة في ليبيا، التنظيم الثاني في شمال
افريقيا بعد الجماعة “الجهادية” في الجزائر، التي اعلنت

. وأهنالك معسكرات2007مبايعتها للقاعدة في يناير
تدريب الى التنظيمات “الجهادية”، في المناطق

الصحراوأية النائية التي تغيب فيها سيطرة الحكومات
وأباتت تهدد فرنسا في مالي وأدوأل الناتو. وأيعتبر معسكر اوأ

قاعدة الوطية الجوية، غرب ليبيا، احد ؤالمعسكرات
الرئيسية لتنظيمات وأفروأع القاعدة في شمال افريقيا،

كذلك معسكرات مصراته وأبنغازأي وأالجبل الخضر.



بأدأت جماعات “جهِادية” جديدة في الظهِوُر، بأعد 
القذافي، أبأرز هذهَ الجماعات هي :

 وأبيناها من قبل - أنصار الشريعة
وأالمرابطون .-
وأالبوليساريو   -

مشروع “فينكس”
وأكان برنامج “فينكس” قد عاد إلى وأاجهة الحداث بقوة

عندما تمكنت وأحدة من القوات الخاصة الميركية من إلقاء
القبض على القيادي في تنظيم “القاعدة” نزيه عبدالحميد
الرقعي المعروأفا بإسم “أبو أنس الليبي” وأسط العاصمة

. أعلنت القوات2014الليبية طرابلس خلل شهر فبراير 
، بانها ألقت القبض2013الخاصة المريكية في أكتوبر 

على أبو انس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة وأالمطلوب
للوليات المتحدة لدوأره في التفجيرين اللذين استهدفا

. 1998سفارتيها في نيروأبي وأدار السلم في 

العملية نفذتها قوة من كوماندوأزأ البجرية الميركية. ألسم
الحقيقي الى أبو انس هو نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي ع

 عاما ع كان ينتمي إلى “الجماعة السلمية الليبية49
المقاتلة” قبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة.

وأيعتبر من كبار المطلوبين الذين يلحقهم مكتب التحقيقات
الفدرالي”افا بي آي” الذي عرض مكافأة بقيمة خمسة

مليين دوألرلمن يساعد في إلقاء القبض عليه. وأيتهمه



القضاء الميركي لدوأره في تفجيري تنزانيا وأكينيا في
، وأتم نقله إلى الوليات المتحدة.1998

الفوضى في ليبيا تعكس بتداعياتها على دعم التنظيمات
“الجهادية” لغرض التوسع وأالتمدد في المنطقة مستغلة

الترابط الجغرافي في المنطقة، المنفتحة على غرب
افريقيا من جانب وأفي نفس الوقت باتت السواحل الليبية
نقطة تسلل الجماعات القاعدية الى اوأروأبا، عبر السواحل

اليطالية.- مركز الوأروأبي لدراسات مكافحة الرهاب
وأالستخبارات ] .

وعن تأثير تلك الجماعات على الرهاب في سيناء
ةا في كتب الستاذ خالد عبد الفتاح أحمد تحقيق

 :73موُقع مجموُعة 

تأثير الجماعات الرهابأية في القليم على
الرهاب في سيناء

بسم الله الرحمن الرحيم 

تأثير الجماعات الرهابية في القليم على الرهاب في
سيناء :-

يسعى هذا المقال لستكشافا طبيعة وأشكل العلقات فيما
بين الجماعات الرهابية التي يتركز نشاطها في عدد من

دوأل القليم، وأنركز هنا على تلك التي تمارس أنشطتها في
كل من سوريا وأالعراق وأليبيا بصورة أساسية وأخليا

http://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1331-2017-12-24-09-44-41
http://group73historians.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/1331-2017-12-24-09-44-41


الرهاب الموجودة في سيناء، وأمن الضروأري الشارة هنا
إلى العلقات وأالتصالت القائمة بين قوى الرهاب في

 إلى عناصر وأمجموعات الرهاب داخل قطاع سيناء وأبعض
غزة، وأصول تقييم تأثير تلك الجماعات على اتساعها على

مستوى طبيعة وأمستقبل العمل الرهابي في سيناء.

ةق :- الفصائل الرهابأية في سوُريا والعرا

أوأل منذ بروأزأ تنظيم الدوألة السلمية في العراق وأالشام
(داعش) تبلور ما يمكن تسميته بالتنافس الجهادي أوأ

الرهابي بين ذلك التنظيم وأتنظيم "القاعدة "الذي خرج
"داعش "من عبائتها وأخاصة أن "القاعدة "كانت صاحبة

النفوذ التقليدي في المنطقة منذ سقوط النظام وأاحتلل
العراق، وأجاء تمدد تنظيم داعش في كل من العراق

وأسوريا على حساب نفوذ وأتمدد الفصائل المرتبطة بتنظيم
القاعدة، وأجاء إعلن داعش للخلفة السلمية في ظل

نجاحات عسكرية حققها ليزيد من جاذبية التنظيم وأنجاحه
في احتواء مجموعات وأفصائل وأقيادات عسكرية وأشرعية

مرتبطة بتنظيم القاعدة، المهم هنا أن هذا التنافس بين
 على خريطة التنظيمات التنظيمين انعكس بصورة كبيرة

الرهابية أوأ التي تسمي نفسها ب "الجهادية "في بعض
دوأل القليم الموالية لكل التنظيمين، وأتبدل وألءات بعضها

خاصة التي لها امتدادات في أكثر من دوألة وأأصبح تمدد
داعش يهدد نفوذ وأتمركز التنظيمات الموالية

للقاعدة في كل من سوريا وأالعراق وأليبيا وأتونس وأمنطقة
الساحل وأالصحراء وأاليمن وأبعض الخليا المنتشرة في

دوأل أخرى خاصة الخليجية وألبنان وأالردن. وألم يقتصر هذا
الصراع وأالتنافس على تلك التنظيمات العابرة للحدوأد، بل

 لما سبق - انتقل للتنظيمات الرهابية المحلية التي
صراعات وأتبدل وألءات بين شهدت - تبعا التنظيمين

(داعش وأالقاعدة)، وأتعتبر الحالة المصرية مثال على ذلك
من خلل تعدد العمليات الرهابية التي وأاضحا يقوم بها كل

تنظيم أوأ مجموعة موالية حتى يؤكد حضوره وأنفوذه في
 مواجهة التنظيمات وأالمجموعات الخرى، وأهو ما



"الرهاب العشوائي"، وأفي إطار أسهم في انتشار ما
يسمى ب تقييم نشاط التنظيمات الرهابية في كل من

العراق وأسوريا يشار إلى الملحظات التالية: أن النتشار
الجغرافي العسكري لداعش في كل من العراق وأسوريا

جاء على حساب تنظيم "النصرة "الذي غير اسمه إلى
 تنظيم "فتح الشام "وأهو فرع رئيسي لتنظيم القاعدة، وأأن

عكس التنظيمات هذا النتشار كان في مناطق متقاربة
جغرافيا المرتبطة بالقاعدة.

إن التنظيمات الرهابية في العراق وأكذلك في سوريا خاصة
ل تقتصر على كل من تنظيم الدوألة السلمية " داعش "

وأالقاعدة وألكن هناك مئات التنظيمات وأالميليشيات
المسلحة وأالكتائب المناطقية وأيشير تقرير لمعهد دراسات

 إلى أنه هناك2016الحرب المريكي " صدر في مارس 
 فا سوريا وأيقدر  تنظيما يمتلك النفوذ وأالقوة25أكثر من 

 ألف مقاتل .100عدد المقاتلين المنضوين فيها حوالي 

العنف والتطرف في مصر :-

هنا، وأجود تنظيمات سلفية كبرى مثل "جيش وأما يهمنا
السلم "الذي يتمركز في منطقة "الغوطة "في ريف
دمشق بصورة أساسية وأيضم مقاتلين من مجموعات

سلفية من عدد من الدوأل العربية وأيتلقى مساعدات كبيرة
من دوأل وأمنظمات خليجية، وأقد قتل أحد القيادات السلفية
المصرية (زأعيم هذا التنظيم زأهران علوش) في غارة جوية

للنظام السوري، وأتشير مصادر مختلفة إلى وأجود بعض
العناصر المصرية التي تلقت تدريبات في معسكرات تابعة

لهذا الحزب وأعادت لتمارس أنشطة إرهابية في مصرأن
تنظيم داعش بممارساته وأآلته العلمية امتلك جاذبية لما

يسمى بالجهاديين من دوأل العالم خاصة من الشباب
 وأمن بينهم مجموعات من مصر وأالسعودية وأتونس الكثر

اتأهيل وأالسودان وأفلسطين وأدوأل عربية أخرى. أن تنظيم
داعش لم يشهد خلفات جوهرية بين أجنحة داخلية عكس

التنظيمات المرتبطة بالقاعدة، وأقد ساهم هذا التماسك
في أن يطرحا التنظيم نفسه لتحقيق انتشار إقليمي وأدوألي



جذب مجموعات إرهابية كانت محسوبة على القاعدة
خاصة في سيناء وأغزة وأالردن وأليبيا، حيث تؤيد التنظيم

بما يسمى بعالمية الجهاد وأدوألة الخلفة على اتساع القليم
وأالعالمقدرة داعش على إدارة حكم ذاتي في بعض

المناطق في كل من سوريا وأالعراق فكل مجموعة من
الفصائل أعلنت المبايعة خاصة "أنصار بيت المقدس

"لمحاوألة تكرار هذه التجربة وألعل محاوألتها إعلن "وألية
  زأوأيد "وأالتي سيناء "التابعة لداعش في منطقة "الشيخ

أجهضتها القوات المسلحة وأالشرطة المصرية دليل على
ذلك، وأكانت قيادة التنيظم تسعى لن تكون سيناء وأاضحا

إحدى مناطق التمركز في القليم، وأبغض النظر عن فشل
هذه المحاوألة، إل أنها كشفت عن استراتيجية لتنظيم
داعش تفتقدها التنظيمات المرتبطة بالقاعدة، وأهي

الستفادة من المجموعات وأالعناصر التي تبايعه للتأكيد
على زأيادة الحضور في مناطق تلك المجموعات بما يوحي

بزيادة التمدد وأالنتشار وأيسمح لتلك المجموعات بتلقي
المساعدات اللوجيستية المختلفة لدعم قدراتها، أي أن

تلك الستراتيجية ترتكز بالساس على امتلك الرض
وأفرض الهيمنة من خلل وأكلء محليين أعلنوا البيعة

لقياداته لتأكيد التمدد وأالنتشار.

 النشاط الرهابأي في ليبيا وشمال أفريقيا :

تمثل ليبيا بيئة مناسبة لنتشار وأتمركز تنظيمات الرهاب
سواء التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدوألة السلمية

(داعش) أوأ تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة وأذلك في ظل
انهيار مؤسسات الضبط وأفرض السيطرة، وأتزايد الخلفات

داخل مكونات النظام السياسي وأالمتدادات القليمية
وأالدوألية التي تعمق من حجم وأطبيعة هذه الخلفات وأهو

 عن توافر أحدث السلحة التي ما يوفر بيئة حاضنة
اللتنظيمات الرهابية، فضل كانت تحتويها الترسانة

 عن وأعدم سيطرة العسكرية لليبيا خلل حكم القذافي،
أجهزة معنية على مناطق الحدوأد، فضل قربها من مناطق

تمركز تنظيمات وأخليا إرهابية خرجت من عباءة تنظيم



القاعدة في بعض دوأل الجوار مثل تونس وأالجزائر وأمالي
وأمنطقة الساحل وأالصحراء التي تنتشر فيها تنظيمات
تهريب السلحا وأتجارة المخدرات وأجميعها متحالفة مع

تنظيمات الرهاب في النهاية.

وأيزيد من خطورة الوأضاع في ليبيا في الفترة الحالية ما
ترجحه بعض المصادر من اتجاه تنظيم الدوألة السلمية

(داعش) لنقل قياداته وأمناطق تمركزه التي تتعرض
لضربات قوية في العراق وأسوريا إلى ليبيا كبديل حيث
تتوافر بيئة مواتية للعمل الرهابي وأالنتشار. وأقد أكدت

مصادر مختلفة وأصول بعض القيادات العسكرية وأما يسمى
بالقيادات الشرعية إلى ليبيا لتوفير المقار البديلة، وأأن
مجموعات تنتمي لدوأل عربية مختلفة وأكذلك أفريقية

وأآسيوية كانت تتمركز في منطقة "سرت "قد انتقلت - بعد
 " تعرضها للضربات الجوية المريكية الخيرة - إلى ملذات

في تلل وأجبال وأوأديان جنوب وأشرق "طرابلس أكثر أمنا
العاصمة، كما تتمركز مجموعات أخرى في المنطقة

الواقعة على الشريط الساحلي بين "مصراتة "وأ"طرابلس
 إلى الصحراء الواقعة  تلتف حول "في المنطقة التي

مدينة "بني الوليد "وأصول جنوب "سرت "وأمجموعات
أخرى قرب الحدوأد التونسية وأالجزائرية وأجميعها مناطق

خارجة عن السيطرة وألديها مسارات انتقال إلى دوأل
الجوار وأجميعها تعمل في مجموعات صغيرة منفصلة

بنفس النمط الذي تعمل به مجموعات تنظيم "أنصار بيت
المقدس "الرهابي في سيناء. وأفي محاوألة ليضاحا وأاقع

العمل الرهابي وأممارسات تنظيمات الرهاب في دوأل
القليم وأمدى تأثيرها على الرهاب في سيناء يتضح ما
يلي : أن كل من العراق وأسوريا وأليبيا وأاليمن مناطق
متفرقة في بعض دوأل الجوار الفريقية أصبحت تمثل

ميدانا للتدريب الرهابي وأإعداد الكوادر وأتأهيلهم وأأن هناك
عددا من القيادات المصرية الرهابية التي كانت منخرطة

في تنظيمات الرهاب القديمة " الجهاد – التكفير وأالهجرة
– الجماعة السلمية " وأالتي عملت في صفوفا القاعدة



سنوات طويلة تتولى مراكز قيادية عسكرية وأشرعية في
كل التنظيمين الرئيسيين " القاعدة – داعش " وأفي

صفوفا الجماعات المرتبطة بها في دوأل الجوار .

أن سماحا قيادات تنظيم القاعدة لتنظيم النصرة (أقوى
التنظيمات المرتبطة بها في المنطقة) بالخروأج من تحت

عباءة التنظيم وأموافقة "أيمن الظواهري "على ذلك يشير
إلى إدراك التنظيم الم إلى أن الحملة الدوألية على داعش

سوفا تؤثر بصورة كبيرة على قدرات وأمستقبل التنظيم
وأأن السماحا لتنظيم النصرة بالتحلل من تبعيتها يستهدفا

طرحا إطار تنظيمي جديد يمكن أن يستوعب خليا
 مع القاعدة، خاصة داعش وأبعض وأمجموعات تنظيم

قياداته التي تختلف فكريا على قيادة تنظيم القاعدة وأأن
الطار الجديد لن يكون محسوبا هذا من ناحية، وأمن

الناحية الخرى محاوألة تقديم تنظيم "فتح الشام "كتنظيم
سوري معتدل لتجنب تعرض الحملة الدوألية له، وألكسب

اعترافا شرعي يكفل له بالبقاء.

أن ضرب قواعد كل التنظيمين في العراق وأسوريا سوفا
يؤدي إلى تشتيت خلياهما وأانتشارهما في دوأل القليم

وأاحتضان فصائل الرهاب في تلك الدوأل لتلك الخليا خاصة
وأأن التقارير تشير إلى ضرب قواعد التنظيم في العراق
وأسوريا دوأن تقديم مجموعة أسرى أوأ إحصائيات حقيقية

بالقتلى وأهو ما يرجح تشتتهم وأانتقالهم لمناطق أخرى
بالدرجة الوألى .

أن الفترة الخيرة كشفت عن وأصول بعض العناصر
المصرية إلى سيناء، كما أن العمليات النوعية الكثر حرفية
فيما يتعلق بصناعة المتفجرات توحي بوجود خبرات حربية

تعمل مع عناصر وأمجموعات الرهاب في تنظيم أنصار بيت
المقدس .

إن الدوأر القليمي خاصة من جانب بعض الدوأل المساندة
وأالداعمة للتنظيمات الرهابية في سوريا أوأ التي تستهدفا

دعم الميليشيات المحسوبة على الخوان المسلمين في



ليبيا، قد أتاحا الكثير من الدعم العسكري وأالمادي لتلك
التنظيمات، كما أنه من الواضح أن التيار السلفي المتشدد

المنتشر في بعض مناطق الردن وأالعراق وأله امتداداته
في غزة وأبعض مناطق سيناء يوفر بيئة حاضنة للعمل

ا. الرهابي، فهم ل يقبلون الدوألة  وأيريدوأن ممارسة العنف
اا المدنية وأيلتزمون فكرا أن وأجود مناطق أوأ ملذات تكفيري
آمنة لتظيمات وأمجموعات الرهاب في بعض دوأل الجوار

أتاحا وأل يزال لها إنشاء معسكرات تدريببية وأتجهيز
المقاتلين وأالقيام بعمليات تلقين وأ"غسيل مخ "لليافعين

وأالشباب منهم خاصة ذوأي الثقافة المحدوأدة لستقطابهم
وأتقديم الغراءات المالية لهم، وأهو ما يحمل معه الكثير

من المخاطر على المن القومي المصري من خلل توفير
دعم متعدد المجالت لتنظيمات الرهاب في سيناء بصفة

خاصة .

إن ظاهرة النفاق على الحدوأد المصرية مع قطاع غزة قد
استفادت منها تنظيمات الرهاب في سيناء، وألشك أن

العلقات بين أنصار بيت المقدس وأبعض التنظيمات
الفلسطينية السلفية وأتلك المرتبطة بتنظيم الدوألة

 لبعض (داعش) قد وأفر لنصار بيت المقدس السلمية
بل ملذا آمنا عن انخراط بعض قيادات تلك طاردة، فض

قياداتها الم التنظيمات في عمليات إرهابية للتنظيم في
مواجهة أجهزة المن وأالقوات المسلحة المصرية

إن هناك تنظيمات وأفصائل متطرفة تنتمي لفكر تنظيم
القاعدة تمركزت في قطاع غزة وأتعاوأنت معها حركة

 من الشرعية وأمن أهم مما أعطاها نوعا –وأفي حماس
اا هذه التنظيمات "جيش السلم مراحل معينة  – في  مؤثر

"الذي لعب دوأرا تفعيل الفكر التكفيري المتطرفا في
سيناء وأله اتصال بالعديد من فصائل التطرفا التي

انصهرت فيما يسمى بأنصار بيت المقدس خاصة أنصار
الجهاد وأأكنافا بيت المقدس وأالتوحيد وأالجهاد، وأمعظمها

 للحركة بين بالتنظيم كانت لديها كوادر على صلة مباشرة
الفلسطيني المذكور وأكانت النفاق مجال الطرفين، وألشك



أن أنصار بيت المقدس شأنه شأن تنظيم الدوألة السلمية
(داعش) قد خرج من رحم تنظيم القاعدة وأروأافدها.

الخلصة:

نلخص مما سبق إلى أن النشاط الرهابي في دوأل القليم 
خاصة دوأل الجوار لمصر يترك تداعياته الخطيرة على

النشاط الرهابي في سيناء بسبب الصلت التنظيمية بين
المجموعات الرهابية في بعض مناطق شمال سيناء وأتلك
التي تنتشر سواء في غزة أوأ ليبيا أوأ العراق أوأ سوريا وأل
شك أن اتجاه الدوألة المصرية بكثافة مؤسساتها للهتمام

بسيناء وأعدم التركيز على الشق المني في مواجهة
التطرفا وأالرهاب سوفا يساهم بصورة كبيرة في إجتثاث

جذوأر الرهاب فيها وأإن كانت مصر تواجه ظروأفا لم
تواجهها دوأل أخرى ، فإذا كانت كل دوألة مطالبة بتأمين

حدوأدها من ناحيتها بإستثناء مصر التي يتعين عليها تأمين
الحدوأد على كل الجانبين خاصة في غياب الدوأل الضابطة

للحدوأد في ليبيا مثل وأفي ظل وأجود النفاق مع قطاع غزة
وأالتي تمثل إختراقا للمن القومي المصري .

 كيف توُاجهُ مصر الرهاب :

مصر تواجه الرهاب. تلك حقيقة يمكن إثباتها ببساطة،
ليس فقط من خلل الحداث التى تقع فى سيناء وأمدن

بيقتل جنود الجيش وأضباطه، وأتستهدفا قوات القناة، حيث 
بتطلق القذائف على الكمنة وأالمواقع العسكرية الشرطة، وأ

بتروأع الدوألة، اا هنا فى الوادى، حيث  وأالمنية، وألكن أيض
وزع الجمهور، وأيتعهد بيف بتقطع الطرق، وأ وأتستهدفا سلطتها، وأ
«الرهابيون» بشل الحركة، أوأ مهاجمة المدارس، أوأ «غلق

مصر لحين عودة مرسى».

تريد الدوألة أن «تواجه الرهاب»، لن هذا دوأرها، وأتلك
مسؤوأليتها. وأيريد الجمهور البسيط أن يعيش فى أمان من

دوأن تهديد وأل تروأيع، وأأن تستقر الحياة ليواجه مطالبها
التى ل تنتهى، وأذلك منتهى أمله. وأتريد الجماعات

السياسية المعارضة أن تصل إلى الجمهور وأتستميله، وأهذا



حقها. وأيريد بعض النخب وأالسياسيين وأالحقوقيين
وأالمثقفين أن يحافظوا على الوجه المدنى للدوألة، وأسيادة

القانون، وأحقوق النسان، وأآليات الديمقراطية، وأهذا
وأاجبهم. وأيريد «الرهابى» أن يقوض كل هذا وأيشعل النار

فيه، وأهذه طبيعته .

كيف يمكن تحقيق التوُازن بأين كل ما سبق في
وقت تعكس فيهُ إيرادات متصارعة في أحيان

ونزعات إجرامية في أحيان أخرى ومطالب
 متناقضة غالبا :

كيف سندعو السائحين، وأنحن غير قادرين على توفير
الحماية لهم؟ وأكيف سنرحب بالتحويلت وأالتدفقات

الستثمارية وأنحن نريد أن نقيدها وأنخضعها للفحص لنها قد
اا لع«الرهابيين»؟ وأكيف ستدوأر عجلة ال خارجي تحوى تموي
النتاج، وأالعمال ل يستطيعون استخدام «متروأ النفاق»
فى الوصول إلى مقار أعمالهم، لن «الرهابيين» قرروأا

تعطيله أوأ تفجيره أوأ مجرد اليحاء بذلك؟

كيف نوفر الحرية وأالحماية لهذا المواطن الذى حوصر فى
بفرضت عليه بحرق معبده، وأ بدمرت ممتلكاته، وأ بيته، وأ

اا، وأالخروأج بحرم من أداء شعائر عبادته مطمئن «التاوأة»، وأ
فى نزهة مع عائلته إلى حديقة قريبة من المنزل، فى
الوقت الذى كنا مشغولين فيه بتوفير الحرية وأالحماية
لخيه المواطن، الذى قرر أن يفعل كل ذلك، فى إطار

محاوألته لع«التعبير عن رأيه»، وأفرض إرادته السياسية؟ إذا
الجراءات المنية المطبقة فى مطارات العالم كلها تتراوأحا

اا تكون سلسة وأميسرة فى شدتها مراوأحة كبيرة، فأحيان
اا أخرى تكون جادة وأبسيطة إلى حد أنك ل تشعر بها، وأأحيان

وأمتسلطة إلى حد أنها قد تخرجك عن شعورك، وأربما
تجعلك تقرر الحجام عن السفر. هو المطار نفسه، فى

الدوألة ذاتها، لكن التهديدات الرهابية تنعكس فى إجراءات
على الرض، وأالهدفا وأاضح وأوأاحد: «حماية المواطنين

وأصيانة أمن الدوألة»، ثم أى شىء آخر. ل تفرط دوأل
العالم الحر، وأل تتساهل أعتى الديمقراطيات، وأل تتلكأ



أعظم الدوأل فى اتخاذ التدابير اللزأمة لحماية المواطنين
وأصيانة المن وأالحفاظ على مقدرات الدوألة فى إطار

سيادة القانون. جميع دوأل العالم الحر تسن قوانين
استثنائية لمواجهة المخاطر الستثنائية، وأأفضل تلك الدوأل

يطبق تلك القوانين بصرامة وأمن دوأن أى تساهل أوأ
مماطلة.

تتلخص المبادئ الساسية لموُقف مصر في
:ظاهرة الرهاب وضرورة موُاجهِتهِا في التي 

ع تجنب الخلط بين العمليات الرهابية وأبين حركات1
التحرير الوطنية التى تلجا إلى الكفاحا المسلح للتخلص من

إحتلل التراب الوطنى وأتمكين الشعورب من ممارسة
حقها الطبيعى فى تقرير مصرها،على النحو الذى اعترفت

 وأالتفاقيات الدوألية لمناهضة1949به إتفاقيات جينيف 
اخذ الرهائن ، التي استبعدت من دائرة الرهاب الفعال

التى ترتكب أثناء المنازأعات المسلحة،بما فى ذلك
المنازأعات المسلحة التى تناضل فيها الشعوب ضد

السيطرة الستعمارية وأالحتلل الجنبى، وأممارسة لحقها
فى تقرير المصير، كما يجسد ميثاق المم المتحدة وأإعلن
مباديء القانون الدوألى الخاص بالعلقات الودية وأالتعاوأن

بين الدوأل على مكافحة العمليات الرهابية.

ع إن حرص مصر وأإدانتها لتلك العمليات ليمتد إلى إطلق2
الحكام العامة على الشعوب وأتشوية صورتها فى الذهان،

لن من مصلحة المجتمع الدوألى عزل الفئة القلية التى
تحترفا الرهاب وأتجاهربه على المل.

ع أهمية عقد مؤتمر دوألي تحت رعاية المم المتحدة،3
وأيأخذ في العتبار جميع التفاقيات الدوألية المعنية

بالرهاب الدوألي بهدفا عقد إتفاقية شاملة لمكافحتة
وأردعة.وأيحب أن تعالج التفاقية المقترحة كافة النواحي

المتصلة بالرهاب وأالتعاوأن المطلوب بين الدوأل للتصدى
له وأردعه ، وأ يدخل فى هذا التبادل المعلوماتي بين
الجهزة المختصة عن المخططات الرهابية وأالفراد



وأالجماعات المتورطة فيها وأتدريب وأحدات خاصة على
مواجة الرهاب وأالرهابين، وأتوفير الوسائل التي تستخدم
تلك المواجهة وأالتعاوأن للقبض على الرهابين وأتسليمهم
وأالتحقيق معهم وأمحاكمتهم وأكذلك ما يتبع من إجراءات

جماعية إزأاء الدوأل التي تساعد الرهابين وأتحرضهم ،
بصورة تضمن أن ل تأخذ هذه الجراءات الرادعة طابع

العداء لجماعة قومية أوأ لمجموعة من الدوأل أوأ تنبع من
انحيازأ سياسى معين بل يجب ان تكون مرتبطة بعامل

وأاحد هو مسلك تلك الحكومات إزأاء الرهاب.

حرصت مصر على ان توُضح للعالم أجمع أن
السلم بأرئ من التهِامات الجزافية والخاصة
بأدعمهُ للرهاب وقد عزز من فرصا استهِداف

الغير لدول العالم السلمي ، عدد من العوُامل
 يمكن إيجازها فيما يلي :

أ – عدم وأجود صورة وأاضحة عن السلم وأتعاليمه السمحة
في الدوأل غير السلمية على نحو أتاحا الربط دوأن حق بين

السلم وأمفاهيم التطرفا وأالمغالة وأالعنف وأالرغبة في
تدمير الغير وأساعد على ذلك ما قامت به قلة متشددة من

تصرفات غير مسؤوألة خالفت بها كافة تعاليم السلم .

ب – إن العديد من الدوأل وأالشعوب التي مازألت تعاني من
الستعمار وأالحتلل حتى الن تنتمي إلى دوأل العالم

السلمي على نحو أتاحا تصوير سعي هذه الدوأل وأالشعوب
نحو الستقلل وأتقرير المصير على أنه عدوأان ضد

الحضارات وأالديانات الخرى .

ج – إن الرتباط في المصالح بين المم وأالشعوب وأما
يترتب عليه من تحالفات سياسية وأإقتصادية وأعسكرية في

بعض الحيان قد زأاد من تدخل العنصر العقائدي في
اا قديمة تشكيل السياسات التي تنتهجها الدوأل وأأحيا مفاهيم

عفا عليها الزمن وأتجاوأزأاتها الحداث كمفاهيم الحرب
الصليبية ، المر الذي ينذر ما لم يتم تداركه بسرعة بظهور



حالة من الصراع بين الديان قد تقود العالم أجمع إلى
موجة جديدة من التشرد وأالتطرفا .

 الجهِوُد المصرية في مجال مكافحة الرهاب :

لقد كانت مصر أوأل من دعت إلي عقد مؤتمر دوألي
لمكافحة الرهاب وأكانت تلك المبادرة وأالتي أطلقها

الرئيس السابق في حديثه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس
 تقوم علي قاعدتين أساسيتين :1986 يناير 28أوأروأبا في 

أمنية ، وأتقضي بملحقة الخليا القاعدة الولى :
الرهابية وأعناصرها في كل مكان وأأن يقوم تعاوأن دوألي
بين الجهزة المنية لهذا الغرض وأأن تتم ملحقة مصادر

تمويل الرهاب عبر الشبكة المالية الدوألية .

فكانت تقضي بالبحث عن جذوأر القاعدة الثانية :
الرهاب وأإجتثاثها وأقال الرئيس السابق في هذا الصدد

بوضوحا وأثقة ” إن سيف الرهاب سيطال الجميع ” . وأقد
طرحا الرئيس مبادرته في جميع المحافل الدوألية وأأشار

إليها في عدد كبير من أحاديثه وألقاءاته …

 , قال الرئيس السابق في كلمته أمام1987 يناير 27في 
مؤتمر القمة السلمي الخامس في الكويت :

أ – أن مصر قد نبهت منذ ما يزيد علي عام إلى ضروأرة
التصدي لظاهرة الرهاب وأالكشف عن دوأافعها وأآثارها

السياسية وأالقتصادية وأالنفسية .

ب – أن مصر قد دعت إلي التفرقة بين أعمال الرهاب
المستنكرة وأبين النضال الذي تخوضه حركات التحرير

الوطني للخلص من الحتلل الجنبي وأالستعمار
وأالسيطرة .

موُقف الوُليات المتحدة المريكية من الحداث
في مصر :-

ونجات حاوألت الحكومتان الميركية وأالمصرية ، تجاوأزأ التش
،2013التي طبعت العلقات الثنائية بينهما منذ تموزأ/ايوليو 



وأذلك عبر إعادة تركيز العلقات الميركية-المصرية حول
وحة، وأعلى رأسها مكافحة الرهاب. المصالح المتبادلة المل

على الرغم من أن هذه المقاربة تبدوأ منطقية، يستمر
جفين. وأحتى وتر لن تعريف “الرهاب” يختلف بين الطر التو

في الوقت الذي تتعاوأن فيه الوليات المتحدة مع السلطات
ودي للتهديدات في سيناء وأسواها المصرية من أجل التص

من المناطق الحدوأدية المصرية، ستظل العلقة بين
وفق المساعدات وجح أن تتد جدين مشحونة – وأمن غير المر البل

بحرية وأسهولة – بسبب إصرار الحكومة المصرية على
اا. تصنيف المعارضة السياسية في خانة الرهاب أيض

اا داخل شبه جزيرة اا وأخطير اا حقيقي اا إرهابي تواجه مصر تهديد
اا للهجمات الرهابية في اا منطلق وكل أيض سيناء التي تش

ودي لهذا أجزاء أخرى من البلد، وأمما لشك فيه أن التص
وكل أوألوية أمنية مشتركة. بحسب مصادر التهديد يش

الحكومة المصرية، بلغت حصيلة القتلى في الهجمات
، أكثر من2011الرهابية منذ اندلع النتفاضة في العام 

 شخص في صفوفا الجنود وأالشرطة وأالمدنيين، مع700
 منهم لقوا مصرعهم منذ500الشارة إلى أن حوالي 

النقلب في تموزأ/ايوليو الماضي. وأقد سقط العدد الكبر
من الضحايا في سيناء أوأ على أيدي أفرقاء يتخذوأن من

اة لهم. في معظم الحالت، عندما تنفجر عبوة سيناء قاعد
ناسفة عند قارعة الطريق، وأهذا يحدث بصورة شبه يومية،
ونى أي جهة ورض آليات الجهزة المنية لطلق نار، لتتب أوأ تتع

اة التفجيرات الضخمة ونون عاد المسؤوألية؛ فالرهابيون يتب
التي يسقط فيها عدد كبير من الضحايا. المجموعة الكثر

ونى هذه الهجمات هي أنصار بيت المقدس، اا التي تتب نشاط
بيعلن مسؤوأليته عن كما أنه التنظيم الوحيد في سيناء الذي 

هجمات خارج شبه الجزيرة.

على الرغم من أن اسم التنظيم، أنصار بيت المقدس،
وولت المجموعة، بيشير إلى أن إسرائيل هي المستهدفة، تح

في أقل من ثلث سنوات على تأسيسها في مطلع العام
، من مهاجمة إسرائيل وأمحاوألة تعطيل العلقات2011



المصرية-السرائيلية إلى التركيز بطريقة شبه حصرية على
. وأقد2013حربها ضد الجيش المصري، لسيما منذ صيف 

اا من الهجمات بالصواريخ على ونت عمليات عدة بدء تب
اا بالتفجيرات في شمال سيناء وأجنوبها إسرائيل مروأر

ال إلى محاوألة اغتيال وأزأير الداخلية المصري محمد وأصو
 أيلول/اسبتمبر الماضي وأالهجمات على5ابراهيم في 

الشرطة وأمديريات المن في محافظات القاهرة وأالدقهلية
 كانون الثاني/ايناير25وأالسماعيلية وأالشرقية. وأفي 

الماضي، أسقطت جماعة أنصار بيت المقدس مروأحية
تابعة للجيش المصري في سيناء بواسطة صاروأخأ أرض-جو

وفذ16محمول على الكتف؛ وأفي   شباط/افبراير الماضي، ن
اا كوريين ول سياح اا استهدفا حافلة تق اا انتحاري التنظيم هجوم
في طابا، في أوأل اعتداء مباشر على السياحا منذ انتفاضة

2011.

على الرغم من طموحات أنصار بيت المقدس وأدعمهم
لفكر تنظيم القاعدة، لتربطهم أية صلت رسمية بالقاعدة،

وكل هذه المجموعة التي تتخذ من سيناء قاعدة لها وألتش
اا إلى أن اا لمن الوليات المتحدة. لكن نظر اا مباشر تهديد
أنصار بيت المقدس تنظيم جهادي يتمركز في الراضي
ون جتين للوليات المتحدة وأيش جتين حليف الحدوأدية بين دوأل

اا لثلث مصالح اا مباشر وكل تهديد هجمات ضدهما، فهو يش
مرتبطة بالمن القومي الميركي: الستقرار المصري،

وأالمن السرائيلي، وأالحفاظ على الهدوأء عند الحدوأد بين
ونفت وأزأارة الخارجية الميركية جماعة جتين. وأقد ص الدوأل
9أنصار بيت المقدس في خانة التنظيمات الرهابية في 

.2014نيسان/اأبريل 

وققت القوات المسلحة خلل الشهر القليلة الماضية، ح
ودي للتهديد القادم من سيناء اا أكبر في التص المصرية نجاح

وددة في شبه الجزيرة. عبر تطبيق إجراءات أمنية مش
عندما أسقطت جماعة أنصار بيت المقدس المروأحية

ونت الهجوم العسكرية في كانون الثاني/ايناير الماضي، ثم ش
على حافلة السياحا في شباط/افبراير، بدا وأكأنه من



ونها المستحيل وأضع حد لزخم العمليات التصاعدية التي يش
التنظيم. إل أن هذه الهجمات سمحت للقوات المسلحة

المصرية بتركيز جهودها. فإصرار الحكومة المصرية على
أن جماعة الخوان المسلمين تقف خلف الهجمات التي
ال عن أن الخوان كانوا ونها أنصار بيت المقدس – فض يش

اا – دفع بالقوى المنية إلى اا وأجودي اا سياسي وكلون خصم يش
التركيز على الخوان أكثر منه على أنصار بيت المقدس.

لكن في السابيع التي تلت إسقاط المروأحية، قصف
جبه بيشت الجيش المصري، بواسطة مروأحيات أباتشي، مواقع 

بأن الجهاديين يختبئون فيها خارج مدن العريش وأرفح
وأالشيخ زأوأيد شمال سيناء. من الناحية العملنية، كان

استخدام المروأحيات في هذه الهجمات الطريقة الكثر
فعالية – وأعشوائية – للقضاء على الجهاديين، لكنه كان
اا بواسطة صاروأخأ اا وأاحد اا بأن هجوم اا أيض اا وأاضح مؤشر

دوق الجيش في القوة النارية أرض-جو ليكفي لتعطيل تف
على الرض.

حتى خلل تعليق المساعدات الميركية بين تشرين
الوأل/اأكتوبر وأنيسان/اأبريل الماضي بسبب حملت التضييق

الشديد على الخوان المسلمين وأسواهم من الناشطين
وضل بتف السياسيين، تابع الجيش المصري هجومه في سيناء. 
مصر عدم الكشف على المل عن تعاوأنها مع إسرائيل، بيد
اا عمليات الجيش المصري في سيناء منذ وسقان مع أنهما تن

. وأكذلك يتباحث المسؤوألون الميركيون2011العام 
باستمرار مع نظرائهم المصريين حول سبل معالجة التهديد

اا في سيناء. وأعمليات الجيش المصري في سيناء هي أيض
ووهت الحكومة من مصلحة الوليات المتحدة، وأقد ن

الميركية بتكثيف السلطات المصرية جهودها في هذا
الطار.

وأأتى المسؤوألون في وأزأارة الخارجية الميركية على ذكر
ال عن القرار بالتهديد المشترك الذي هذه العمليات – فض

وثله تنظيم أنصار بيت المقدس – لدى العلن في يم



نيسان/اأبريل الماضي عن قرار إرسال عشر مروأحيات
أباتشي جديدة إلى مصر.

وكز القوات المسلحة وأالشرطة على التهديد فيما تر
الرهابي في سيناء، أكثر من أي وأقت مضى منذ اندلع

وب الهدوأء إلى حد كبير في2011النتفاضة في العام  ، استت
شبه الجزيرة، على القل في الوقت الحالي. لكن وأفي
حين نجحت القوات المسلحة في كبح الهجمات الكبرى

دجل ارتفاع في أعداد الهجمات بس التي تنطلق من سيناء، 
الصغيرة، التي لعلقة لها على الطلق بالمجموعات

المتمركزة في سيناء، وأالتي تستهدفا دوأريات للشرطة
اا دفذ رد بتن اا في المدن المصرية، وأ وأحواجز تفتيش وأأفراد

جصف، منذ عزل وسفية، كما تو على ممارسات الشرطة التع
اا أعمال إرهابية، وأليجوزأ مرسي. هذه الهجمات هي أيض

الصفح عن مثل هذه الممارسات العنيفة أوأ تبريرها؛ لكن
الوليات المتحدة ترى أن النزاع السياسي الراهن في
مصر – وأالقمع الذي تمارسه السلطات المصرية بحق

المعارضه المصريه وأهكذا تنظر الوليات المتحدة موقف
مصر ضد الرهاب يزيد من حدة المخاطر التي تحدق

وراء التهديد الرهاب. بالبلد ج

اا من السياسات التي اا كبير تعتبر الحكومة الميركية أن عدد
تنتهجها الحكومة المصرية المؤقتة خطير وأمقلق، وأكذلك
المر بالنسبة إلى الكثير من الحكام الصادرة عن القضاء
اا المصري. توافق وأاشنطن على أن مرسي لم يكن رئيس

اا، لكنها غير مقتنعة بالروأاية المصرية بأن ال وأل جامع وعا ف
وبر للرهاب في مصر. الخوان المسلمين هم العقل المد

فقد وأرد في تقرير وأزأارة الحارجية الميركية عن “الرهاب
اا، أن2013في دوأل العالم” للعام   الذي صدر مؤخر

ولة تثبت أن الخوان ودم أية أد الحكومة المصرية “لم تق
المسلمين ضالعون مباشرة في الهجمات الرهابية التي
أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي”. وأاقع الحال هو أن

المسؤوألين الميركيين سئموا من سماع نظرائهم



ال من التركيز على وددوأن هذا الكلم بد المصريين ير
التهديدات الرهابية الحقيقية القادمة من سيناء وأليبيا.

إذن، عبر توسيع مصر “حربها على الرهاب” لتتحول إلى
“حرب على المعارضة السياسية”، تخسر الدعم الميركي

لمكافحة الرهاب في الداخل المصري. فعلى صعيد
ودات من ودد الوليات المتحدة في إرسال مع التجهيزات، تتر

اا من شأنها المساعدة على مكافحة الرهاب، خوف
اا. خلصة استخدامها لستهدافا المعارضين السياسيين أيض
القول أن التعاوأن الميركي-المصري في مكافحة الرهاب

في سيناء، وأعلى الرغم مما قد يعترضه من عراقيل بسبب
الخلفات الحالية، يمكن أن يستمر، وأسوفا يستمر على

اا أم لم تفعل، اا ديمقراطي الرجح سواء سلكت مصر مسار
وكل مصلحة وأالسبب هو أن المن في شبه جزيرة سيناء يش

جتين. إل أنه من شأن الوليات المتحدة أن مشتركة للدوأل
تزيد إلى حد كبير مساعداتها لمصر في مجال مكافحة

وقفت السلطات المصرية عن التضييق الرهاب في حال تو
على المعارضة السياسية.

المقترحات التي يجب ان تستخدم لتجنب مخاطر
 ظاهرة الرهاب وبأالتالي إنهِاء وجوُدهَ :

 – المساوأاة بين طبقات المجتمع كافة، وأمعالجة ظاهرتي1
التخلف وأالبطالة التي تعتبر من مخلفات الحرمان

القتصادي المزمن وأتداعيات القهر الجتماعي المتواصل

 – إعادة توزأيع الثروأة وأموارد التنمية وأتلبية مختلف2
الحاجات الساسية للفرد المواطن وأعلى نحو متوازأن
تجعله يمتلك القدرة على العطاء وأالبناء وأالبتعاد عن

السلوك وأالعمال العدوأانية الملزأمة لظاهرة الرهاب
وأبالشكل الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطن

وأالدوألة من جهة وأالمواطن وأافراد المجتمع المحيطين به
من جهة أخرى

 – مكافحة عمليات الفساد الداري وأالرشوة في جميع3
مرافق وأإدارات الدوألة



 – وأبناء قاعدة اقتصادية متطورة تؤمن الحاجات4 
الساسية الضروأرية للمواط ضروأرة إعطاء مجال وأاسع

من الحرية وأالتعبير عن الراي لفئات مختلفة من الشباب
تجنبا لحالة التهميش وأفتح مراكز تدريب وأ تأهيل خاصة

بالشباب تنمي قدراتهم وأتعززأ مواهبهم.

 – اعادة تأهيل قطاع التصالت وأالمعلومات في جميع5
مفاصل الدوألة لكي يتسنى لطبقات وأاسعة من المجتمع

الطلع على المستجدات العلمية وأالتقنية وأكسر حالة
الكبت وأالجمود لديهم.

ما المطلوُب من دولة حرة توُاجهُ خطرا إرهابأيا
سافرا :-

ال: مراجعة قوانينها الستثنائية لضمان أن تفى بالوسائل أوأ
اللزأمة لمواجهة تلك الخطر

اا: تفعيل القوانين الستثنائية بكل دقة وأصرامة طالما ثاني
اا كان الخطر قائم

اا: امتلك رؤية وأاضحة معلنة عن حالة الحريات ثالث
وأالجراءات التى ستكون نافذة وأفاعلة وأمصانة بمجرد

هزيمة الخطر الرهابى مصارحة الجمهور

رابعا :رصيد بالحقائق غير المصنفة سرية فى هذا الطار،
وأإحاطته بدوأافع القرارات وأالجراءات الستثنائية، وأإعلن
نتائج التحقيقات الكاشفة بشفافية، وأدعمها بالوثائق كلما

أمكن

رصد وأتوثيق حالت النتهاك التى تقع من السلطات خارج
حدوأد القانون، وأمحاسبة المخطئ

خامس: مصارحة الجمهور بالحقائق غير المصنفة سرية
فى هذا الطار، وأإحاطته بدوأافع القرارات وأالجراءات
الستثنائية، وأإعلن نتائج التحقيقات الكاشفة بشفافية،

وأدعمها بالوثائق كلما أمكن

لبد من تحديث الدوأات المستخدمه الموجة الرهاب من
المعدات وأالعمل على رفع كفاءة الجهات المنيه المختلفه



وأتسليحه بااحدث السلحه الموجوده لبد من التعاوأن بين
الجهات المنيه وأالموطنين لموجهة هذه الظهره التى يعانيه

منه كل المصرين وأالوطن العربى من التدخل الخارجيه
وأالتمويل المستمر لهذه الجهات التى تحمل اسماء مختلفه

لبدمن مراقيبة كل الموارد وأالمصادر لبعض الجهات
وأالجماعات وأالمنظيمات الدوأليه التى تعمل على ارض

الدوأله وأالهدفا لهذه المنظيمات اى كان الهدفا غير
المعلن .

اا من الخارج، وأهو يستهدفا اا مدعوم اا  تواجه مصر إرهاب
تقويض الدوألة وأإشاعة الفوضى، وأيجب على الدوألة

مواجهته بكل صرامة، وألها فى ذلك أن تطبق القوانين
الستثنائية المعنية، وأسيكون لذلك تأثير سلبى على نسق

الحريات الذى نأمله، وأالذى يجب أن تتعهد الدوألة بتفعيله،
بمجرد دحر الرهاب، وأسنقوم نحن بمراقبتها يف يمكن أن

يحافظ المجتمع الديمقراطى الحر على حقوق النسان
الفرد وأقيم الديمقراطية، وأيواجه الرهاب فى آن وأاحد.

يمكن القول ان ظاهرة الرهاب ليست جديدة وأإنما هي
ظاهرة قديمة قدم النسان ذاته فهي لصيقة بطبيعة وأجوده

وأتطورت الظاهرة بفعل متغيرات البيئة الدوألية التي
تتحرك فيها وأالتي تعتبر العامل الرئيسي وأراء التحول في

اشكال الرهاب الدوألي فعلى الرغم من ان جوهر الرهاب
يظل وأاحدا فان اشكاله وأأدوأاته وأتكتيكاته تختلف وأتتطور

بسرعة مع الزمن وأتبقى المسألة الرئيسية تكمن في حصر
وأتقنين ظاهرة الرهاب مسألة ذات بعد حضاري إنساني

كون النسان هو الشخص الذي يمتلك الرادة الفعلية
وأالعملية في استئصال جذوأر الرهاب لينهض من جديد

بفكر خلق بناء قادر على التعاطي اليجابي مع وأاقع وأأعباء
الحياة المختلفة.

سيناء بأين إستراتيجيتين :-

أشارت المعطيات الوألى لتحرك الجماعات المتطرفة في
، وأما أعقبها2011سيناء، وأالتي تزامنت مع أحداث يناير 



من انفلت أمني، إلى أن هناك صفقات وأتوجهات عامة بين
افا يتم تلك التنظيمات المحلية وأأخرى إقليمية، وأأن هناك هد

2011السعي إلى تحقيقه، خاصة بعد أن شهد مارس 
طباعة أوأل جرافيتي تكفيري، على جدران منازأل "الشيخ

زأوأيد"، جاء بتوقيع "إمارة سيناء السلمية"، وأالذي يكشف
بدوأره حقيقة التربص بتلك المساحة الجغرافية ذات

الهمية الجيوسياسية، وأمحاوألة سيطرة التيار الراديكالي
عليها، وأاقتطاعها من الخريطة المصرية، لصالح الجندة

ال أمثل الغربية التي ترى في مشروأع "الوطن البديل"، ح
للقضية الفلسطينية السرائيليةوأعلى الرغم من أن أجهزة
الدوألة المعلوماتية وأالسيادية، كانت تمتلك رؤية وأافية عما

يدوأر على أرض سيناء، فإن هناك بعض العوامل التي
جطلت عملها نحو إنجازأ خطوة فارقة في تطهير سيناء من ع
البؤر الرهابية، وأيأتي على رأس تلك العوامل علقة تنظيم

الخوان بتلك الجماعات، في فترة تصدر فيها التنظيم
المشهد السياسي، وأاحتكر أغلبية المجالس النيابية،

ليمارس لعبة كروأت الضغط على السلطة السياسية،
المتمثلة في المجلس العسكري، وأالذي بدأ بدوأره أوألى

، مع إطلق العملية2011خطوات التطهير في أغسطس 
"، في حين أن العديد من الخبراء1العسكرية "نسر

الستراتيجيين يروأن أن التطهير الفعلى بدأ مع زأوأال
النظام الخواني، وأعزله عن حكم البلد في الثلثين من

.2013يونيه 

وأقد تولى الفريق أحمد وأصفي قائد الجيش الثاني الميداني
حينها، مهمة قيادة العملية العسكرية في حربها على

الرهاب، وأالذى نشط بقوة بعد عزل د. محمد مرسى،
اا عن تطور نوعي كبير في إمكانيات التنظيمات كاشف

الرهابية، التدريبة وأالقتالية وأالخططية، إضافة لمهارات
التستر وأالتخفي وأالهروأب، وأالتي تكشف عن سنوات من

الستعداد وأالتأهيل للقيام بتلك المهام الرهابية، وألفترة
ليست قليلة كانت المور تسير في جانب الجماعات

المتطرفة، التي قاوأمت عمليات التطهير على مدار تسعة



أشهر، بل إن مساحة نشاطها انتقلت من سيناء إلى
خارجها، لتصل قلب العاصمة وأتضرب مبنى مديرية أمن

القاهرة، في سابقة لم تحدث من قبل.

اا أن حسم  إن المتابع الجيد للوأضاع في سيناء، يدرك تمام
المعركة يأتي من عاملين مهمين، قاعدة معلومات دقيقة

وأالضربات الستباقية، لكن ما يدوأر على أرض الواقع، يؤكد
أن القاعدة بها قصور ينعكس على القدرة في القيام

بضربات استباقية.

التسليح وأساليب التحرك :-

على الرغم من أن تسليح الجماعات الرهابية ل يضاهى
تسليح القوات المسلحة في سيناء، إل أنها استعاضت عنه
بالتخطيط وأالتحرك، الذي أكسبها مساحة من التفوق في

عدة مواجهات، فالضربات الستباقية التي كانت توجهها
للقوات في نقاط تمركزها، وأأثناء الحملت التي كانت تقوم

بها في مدن العريش وأالشيخ زأوأيد وأرفح، كانت تحسب
للجماعات، حيث يتوافر فيها عنصر المفاجأة، وأدقة

التخطيط الذى يتشابه بقدر كبير مع العمليات التي تقوم
بها منظمة "داعش" في سوريا وأالعراق، وأخفة التحرك

وأسرعته التي تفوق تحرك اللت العسكرية، حيث تستخدم
العناصر المتطرفة سيارت ملكي "فيرنا" وأنصف نقل دفع

رباعي "تويوتا"، مقابل المدرعات وأاللت الثقيلة، وأهذا
جبب جوهري في فشل أغلب المطاردات التي تمت بين س

القوات وأالعناصر المتطرفة قبل أن تدخل "الباتشي"
المعركة . ساحة

على المستوى الستخباري نجد أن الجماعات تمتلك عناصر
مراقبة وأمتابعة وأرصد، وأهو ما توصلت له الجهزة المنية
بواسطة تحليل عمليات الغتيال التي تعرض لها الجنود،

وأالحملت المنية وأالعسكرية، كما حدث في وأاقعة
ايا، وأالذين رصدتهم عناصر الجماعات،25استهدافا   جند

منذ تواجدهم في موقف سيارات الجرة، وأحتى تسليمهم
لمجموعة "حبارة" على الطريق الدوألي "الشيخ زأوأيد –



رفح"، كما يؤكد أحد المصادر القبلية، أن اغتيال أحد مشايخ
قبيلة السواركة، تم بعد إبلغه معلومة بوجود أربعة عناصر 

من أنصار بيت المقدس، في منزل بقرية المهدية،
يستعدوأن لطلق صواريخ على الراضي المحتلة، فقامت

القوات المسلحة باستهدافهم في المنزل بطائرة أباتشى،
وأهو ما يشير الى أن هناك من يبلغ عن العناصر المتعاوأنة

مع الدوألة.

وأهناك وأاقعة سردها أحد المصادر بمدينة الشيخ زأوأيد، 
حيث كانت هناك دوأرية عسكرية في مهمة تمشيط

لمنطقة قريبة من الشريط الحدوأدي، حين أبلغها أحد
اعا تحضره قيادات المتعاوأنين المزدوأجين، أن هناك اجتما

أنصار بيت المقدس، في أحد المنازأل بقرية "التومة"،
 مدرعات بقيادة ضابط برتبة6وأكانت الدوأرية تضم 

صغيرة، فتوجهت الدوأرية إلى المكان المبلغ عنه، دوأن أن
اما تستطلع قدرات المجموعة المتواجدة، أوأ أن تطلب دع

ايا، وأبمجرد أن وأصلت القوات إلى الهدفا، وأاقتربت من جو
المنزل وأحاصرته، انفجر المنزل الذي يحوي كميات كبيرة
بنصب من المواد المتفجرة، لتكتشف القوة أنه مجرد فخ 
طه المر عند هذا لهم بمساعدة المتعاوأن العميل، وألم ينت
الحد، فقد وأجدت القوات سيارات الدفع الرباعي، التي
تستخدمها الجماعات المتطرفة، تحاصر مركباتهم، أثناء

محاوألتها نقللجنود المصابين جراء النفجار، في تلك
اللحظة فتحت الجماعات نيرانها على القوة المحاصرة،

اا من المكيدة التي التي اتخذت سبيلها في الصحراء، هرب
وأقعت فيها، وأتسببت في خسائر بشرية وأفي المعدات،

وأليس صدفة أن تجد "داعش" قد نفذت خطة مطابقة في
محافظة النبار بالعراق، قبل الواقعة المذكورة بأقل من

أسبوعين.

وأتأتى وأاقعة إسقاط مروأحية أباتشى تابعة للجيش المصري
في يناير الماضي، بصاروأخأ مضاد للطائرات "أرض – جو"،
لتفتح باب التكهنات عن تسليح تلك الجماعات المسلحة،

حيث اعتبر خبراء أن قدرة الجماعات على إسقاط



المروأحيات، يعنى أنها تمتلك أسلحة مضادة، وألكنها تدير
معركتها باستراتيجية بطيئة التطور، وأتتحين الوقت

المناسب لظهار قوتها وأتنوع تسليحها، حيث إنها تتعرض
للهجوم الجوي منذ شهور، وألم تلجأ للمقاوأمة، وأيأتي ذلك

في إطار رغبتها في امتداد الحرب لطول فترة ممكنة،
بهدفا إرهاق القوات وأنشر حالة إحباط بين المواطنين

  ليستسلموا للمر الواقع.
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الداعموُن للرهابأيين في ليبيا  :



 في مرحلة - قطر تموُل الرهاب في ليبيا :1
ماقبل التصالح مع مصر ودول الخليج :

ةا بأتموُيل الرهاب في[   حفتر يتهِم قخطر رسمي
 ليبيا

2017 مايو 30 : الثلثاء تاريخ النشر

اا، في اتهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رسمي
بيان أصدره أمس قطر «بتمويل الرهاب، وأتحويل

».الجاليات في ليبيا إلى خليا إرهابية

وأاتهم حفتر في الخطاب الذي وأجهه إلى العسكريين
وأالمدنيين، وأنقلته مواقع ليبية، «دوألة قطر بتمويل عصابات
المرتزقة، وأالجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة

اا أن «قطر حولت جاليات الدوأل الرهابي»، موضح
المجاوأرة إلى ميليشيات إرهابية مقاتلة على الراضي

الليبية، وأأن القوات الليبية تراقبهم وأسيكون حساب هؤلء
اا من قبل القوات المسلحة الليبية، المرتزقة عسير

كما اتهم حفتر الميليشيات المؤدلجة ».وأالجهزة المنية
التابعة للسلم السياسي وأالميليشيات الموالية لها، وألبعض

القوى الخرى في طرابلس «بتدمير المؤسسات
وأممتلكات المواطنين، وأاستخدام السلحة الثقيلة داخل

العاصمة دوأن تقدير للمسؤوألية تجاه سلمة وأأمن المواطن
وأقال حفتر إنه أصدر التعليمات ».وأالسر وأالعائلت المنة

لوحدات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية للستعداد
للدفاع عن العاصمة، وأمواجهة الرهاب، وأطرده وأتدمير
قواعده، وأمساعدة القوة الوطنية التي تدافع عن أمن

العاصمة، وأ«إعلن النفير في جميع القطاعات، وأالرئاسات،
وأالوحدات، من أجل الستعداد للمواجهة وأحماية المواطن

».الضعيف الذي سيدفع الثمن

يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تطورات سريعة وأبنسق متصاعد
بيسمى في اليام القليلة الماضية، بعد تزايد خسائر ما 

بالسلم السياسي هناك، وأالتيارات الرهابية وأالمتطرفة،



التي قامت وأل تزال تستند على استمرار محور طرابلس
الدوأحة، لضمان النفوذ وأحرية التحرك، للجانب القطري،

في مقابل ضخ الموال وأالتسليح وأالدعم العلمي
ال وأبعض للتشكيلت الليبية الرهابية من قبل الجزيرة، مث

اا، حيث اا أيض العناوأين العلمية الخرى الممولة قطري
تتواصل الضربات الجوية المصرية التي قال الجيش
الوطني الليبي، إنها تندرج ضمن «عمليات عسكرية

مشتركة بين القيادتين العسكريتين الليبية، وأالمصرية في
إطار مكافحة الرهاب وأالتطرفا. وأبالنظر إلى التطورات

بيمكن التغاضي عن اا، ل  اا وأفي الخليج شرق في ليبيا غرب
الربط، أوأ على القل عن صلة ما بين ما يجد في قطر بعد

أزأمة تصريحات تميم المثيرة للجدل، وأبين ما تعيشه
طرابلس منذ أيام قليلة بعد قيام تحالفات جديدة، بين

فرقاء المس، وأانفضاض عدد من التشكيلت المسلحة من
اة في المفتي حول القيادات الخوانية الليبية الشهيرة، ممثل
المعزوأل الصادق الغرياني، وأنائبه في قطر كما على رأس

اا، علي الصلبي، وأإخوة الخير الثلثة دار الفتاء سابق
المقيمين في قطر، وأبريطانيا، وأليبيا. وأبعد أن فجر

النتحاري الليبي نفسه في حفل مانشستر، تطاير مع
اا آخر الغطاء الذي كان يستر بعض ملمح أشلئه أيض

اا منذ  ،2011الرهاب الخواني في لندن، وأالمدعوم قطري
اا، الذي تكفل بمجرد على يد المير تميم بن حمد شخصي

اندلع الحداث في ليبيا، وأبتكليف من وأالده المير السابق
اا، بربط الصلة بكبريات حمد بن خليفة آل ثاني شخصي

اة في غرب البلد، من طرابلس إلى القبائل الليبية خاص
جبال النفوسة على الحدوأد التونسية الليبية. وأفي كتابهما

2013الشهير «قطر: سر الخزانة» الصادر في أوأاخر 
، كشف الكاتبان وأالصحافيان الفرنسيان2014وأبداية 

المتخصصان في ملفات المجموعات الرهابية، وأالنشاطات
السرية كريسيان شينوست، وأجورج مالبروأنو، الدوأر
الحاسم الذي لعبه المير الحالي تميم بن حمد، في

استمالة قبائل الغرب الليبي، بعد اندلع أحداث في بنغازأي
، وأالموال الضخمة التي ضختها قطر في2011في فبراير 



جيوب شيوخأ القبائل التي لم تكن متحمسة للنقلب على
العقيد القذافي، وأالغراءات المالية الكثيرة التي وأعد بها
الليبيين المترددين إذا خلعوا عهدهم مع القذافي. وأرغم
النكار وأالتفنيد وأالتكذيب، إل أن الحزاب المنبثقة عن
تنظيم الخوان الليبي، إلى جانب إقامة قيادات التيار

الخواني الليبي الكبار في قطر منذ سنوات طويلة حتى
، وأالمكانات المالية وأالعسكرية الضخمة2011قبل 

المتاحة للميليشيات الموالية للخوان، وأالمتحالفة معهم
في ليبيا، وأشهرة الشخصيات «الرهابية» في ليبيا

المرتبطة بطريقة أوأ بأخرى بقطر وأالدوأحة، مثل عبد
اا وأالمير السابق الحكيم بلحاج زأعيم حزب الوطن حالي

للجماعة المقاتلة في ليبيا، التي تخرج في مدرستها عدد
من كبار الرهابيين الليبيين مثل أبو أنس الليبي القيادي في

الجماعة الليبية المقاتلة، ثم القاعدة، وأأبو ختالة القيادي
السابق في تنظيم أنصار الشريعة الذي حل نفسه قبل

يومين. وأرغم تمسك قطر بالتفنيد وأالتشديد على
«المؤامرة لتوريط قطر وأالزج باسمها» إل أن تفجير

مانشستر الخير كشف عمق الصلت بين الدوأحة وأالرايات
 تحت2011السوداء الكثيرة المنتشرة في ليبيا منذ 

مسميات كثيرة وأمختلفة من الخوان، إلى الجماعة
المقاتلة، إلى حزب الوطن، وأحزب البديل، وأالبرلمان، إلى

القاعدة، وأداعش، وأمجالس شورى الثوار في أكثر من
مدينة وأمن منطقة

كما اتهم حفتر الميليشيات المؤدلجة التابعة للسلم
السياسي وأالميليشيات الموالية لها، وألبعض القوى الخرى
في طرابلس «بتدمير المؤسسات وأممتلكات المواطنين،

وأاستخدام السلحة الثقيلة داخل العاصمة دوأن تقدير
للمسؤوألية تجاه سلمة وأأمن المواطن وأالسر وأالعائلت

».المنة

وأقال حفتر إنه أصدر التعليمات لوحدات القوات المسلحة
بالمنطقة الغربية للستعداد للدفاع عن العاصمة، وأمواجهة
الرهاب، وأطرده وأتدمير قواعده، وأمساعدة القوة الوطنية



التي تدافع عن أمن العاصمة، وأ«إعلن النفير في جميع
القطاعات، وأالرئاسات، وأالوحدات، من أجل الستعداد

».للمواجهة وأحماية المواطن الضعيف الذي سيدفع الثمن

يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا تطورات سريعة وأبنسق متصاعد
بيسمى في اليام القليلة الماضية، بعد تزايد خسائر ما 

بالسلم السياسي هناك، وأالتيارات الرهابية وأالمتطرفة،
التي قامت وأل تزال تستند على استمرار محور طرابلس
الدوأحة، لضمان النفوذ وأحرية التحرك، للجانب القطري،

في مقابل ضخ الموال وأالتسليح وأالدعم العلمي
ال وأبعض للتشكيلت الليبية الرهابية من قبل الجزيرة، مث

اا، حيث اا أيض العناوأين العلمية الخرى الممولة قطري
تتواصل الضربات الجوية المصرية التي قال الجيش
الوطني الليبي، إنها تندرج ضمن «عمليات عسكرية

مشتركة بين القيادتين العسكريتين الليبية، وأالمصرية في
إطار مكافحة الرهاب وأالتطرفا. وأبالنظر إلى التطورات

بيمكن التغاضي عن اا، ل  اا وأفي الخليج شرق في ليبيا غرب
الربط، أوأ على القل عن صلة ما بين ما يجد في قطر بعد

أزأمة تصريحات تميم المثيرة للجدل، وأبين ما تعيشه
طرابلس منذ أيام قليلة بعد قيام تحالفات جديدة، بين

فرقاء المس، وأانفضاض عدد من التشكيلت المسلحة من
اة في المفتي حول القيادات الخوانية الليبية الشهيرة، ممثل
المعزوأل الصادق الغرياني، وأنائبه في قطر كما على رأس

اا، علي الصلبي، وأإخوة الخير الثلثة دار الفتاء سابق
المقيمين في قطر، وأبريطانيا، وأليبيا. وأبعد أن فجر

النتحاري الليبي نفسه في حفل مانشستر، تطاير مع
اا آخر الغطاء الذي كان يستر بعض ملمح أشلئه أيض

اا منذ  ،2011الرهاب الخواني في لندن، وأالمدعوم قطري
اا، الذي تكفل بمجرد على يد المير تميم بن حمد شخصي

اندلع الحداث في ليبيا، وأبتكليف من وأالده المير السابق
اا، بربط الصلة بكبريات حمد بن خليفة آل ثاني شخصي

اة في غرب البلد، من طرابلس إلى القبائل الليبية خاص
جبال النفوسة على الحدوأد التونسية الليبية. وأفي كتابهما



2013الشهير «قطر: سر الخزانة» الصادر في أوأاخر 
، كشف الكاتبان وأالصحافيان الفرنسيان2014وأبداية 

المتخصصان في ملفات المجموعات الرهابية، وأالنشاطات
السرية كريسيان شينوست، وأجورج مالبروأنو، الدوأر
الحاسم الذي لعبه المير الحالي تميم بن حمد، في

استمالة قبائل الغرب الليبي، بعد اندلع أحداث في بنغازأي
، وأالموال الضخمة التي ضختها قطر في2011في فبراير 

جيوب شيوخأ القبائل التي لم تكن متحمسة للنقلب على
العقيد القذافي، وأالغراءات المالية الكثيرة التي وأعد بها
الليبيين المترددين إذا خلعوا عهدهم مع القذافي. وأرغم
النكار وأالتفنيد وأالتكذيب، إل أن الحزاب المنبثقة عن
تنظيم الخوان الليبي، إلى جانب إقامة قيادات التيار

الخواني الليبي الكبار في قطر منذ سنوات طويلة حتى
، وأالمكانات المالية وأالعسكرية الضخمة2011قبل 

المتاحة للميليشيات الموالية للخوان، وأالمتحالفة معهم
في ليبيا، وأشهرة الشخصيات «الرهابية» في ليبيا

المرتبطة بطريقة أوأ بأخرى بقطر وأالدوأحة، مثل عبد
اا وأالمير السابق الحكيم بلحاج زأعيم حزب الوطن حالي

للجماعة المقاتلة في ليبيا، التي تخرج في مدرستها عدد
من كبار الرهابيين الليبيين مثل أبو أنس الليبي القيادي في

الجماعة الليبية المقاتلة، ثم القاعدة، وأأبو ختالة القيادي
السابق في تنظيم أنصار الشريعة الذي حل نفسه قبل

يومين. وأرغم تمسك قطر بالتفنيد وأالتشديد على
«المؤامرة لتوريط قطر وأالزج باسمها» إل أن تفجير

مانشستر الخير كشف عمق الصلت بين الدوأحة وأالرايات
 تحت2011السوداء الكثيرة المنتشرة في ليبيا منذ 

مسميات كثيرة وأمختلفة من الخوان، إلى الجماعة
المقاتلة، إلى حزب الوطن، وأحزب البديل، وأالبرلمان، إلى

القاعدة، وأداعش، وأمجالس شورى الثوار في أكثر من
 – التحاد ] ..مدينة وأمن منطقة

 قبل مرحلة-  تركيا تموُل الصراع في ليبيا :2
 :2021التصالح مع مصر في سيتمبر 



بأعد ضبط السلطات اليوُنانية لسفينة[ 
تركيا فى مرمى نيران دعم الجماعات..متفجرات

الرهابأية فى ليبيا
 2018يناير 20

أدانت المنظمة الليبية لحقوق النسان الصمت إزأاء دعم
دوألة تركيا للجماعات الرهابية، وأقيادات المليشيات

المسلحة بمدينة مصراتة، بعد ضبط السلطات اليونانية
 حاوأية من المتفجرات29لسفينة تجارية كانت محملة بع 

من مختلف النواع غادرت مواني تركيا، متوجهة إلى ميناء
مدينة مصراتة.

وأأوأضحت المنظمة في بيان لها أن هذه المرة ليست
الوألى التي ترسو فيها سفن مؤجرة من قبل تركيا لدعم

ما وأصفته بالرهاب وأتسليح المليشيات الجرامية في ليبيا
وأسط علم وأصمت المجتمع الدوألي، ابتداء من الدوأل

الكبرى في مجلس المن إلى المجلس الرئاسي.
وأأشارت المنظمة الليبية لحقوق النسان إلى علقة تربط

بين جرافات دعمت الرهاب في وأقت سابق داخل بنغازأي
وأالسفينة التركية التي تم ضبطها من قبل السلطات

بمعربة علي قلقها الشديد تجاه هذا3اليونانية قبل   أيام، 
التطور الغريب في مواقف الدوأل الداعمة للرهاب بعد ما

انهزم أتباعها تحت ضربات القوات المسلحة.
وأطالبت المنظمة لجنة العقوبات بمجلس المن الدوألي

بتحمل مسؤوألياتها بشأن قرار منع توريد السلحة إلى ليبيا،
وأمحاسبة السلطات التركية وأكذلك مطالبة الجهات

القضائية الليبية متابعة ملف القضية وأفتح تحقيق عاجل في
الحادثة، كما طالبت وأزأارة الخارجية الليبية بمقاضاة

الحكومة التركية لتدخلها في ليبيا وأدعم الرهاب فيها.
سفينة ضبط خفر السواحل اليوناني، جدير بالذكر أن

محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات وأهي في الطريق
الربعاء الماضي. إلى ليبيا، وأفق ما نقلت روأيترزأ

وأتشير بوليصة شحن السفينة التي كانت ترفع علم تنزانيا،
إلى أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين وأالسنكدروأنة

وأتم رصد التركيين، وأحددت الوجهة في جيبوتي وأعمان،



السفينة قرب جزيرة كريت، السبت، وأعثرت السلطات
 حاوأية بها مواد منها نترات المونيوم وأأجهزة29على 

 خزانا فارغا لغازأ البتروأل المسال.11تفجير غير كهربائية وأ
 

وأقال الميرال يوانيس أرغيريو للصحفيين "المواد كانت في
طريقها إلى ليبيا"، وأأضافا أن المواد يمكن استخدامها

"في مختلف أنواع العمال.. من العمل في المحاجر إلى
وأيفرض التحاد الوأروأبي صنع القنابل وأأعمال الرهاب"،

وأالمم المتحدة حظرا على بيع وأنقل وأتوريد السلحة إلى
.2011ليبيا منذ 

 
وأأوأضح خفر السواحل اليوناني، أن تحقيقا أوأليا وأجد أن
الربان تلقى أوأامر من مالك السفينة بالبحار إلى مدينة

وألم يجر العثور في مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها،
السفينة على خرائط ملحية لمناطق في جيبوتي وأعمان.

وأألقت السلطات القبض على أفراد طاقم السفينة 
-  الموقفالثمانية وأسيمثلون أمام الدعاء، يوم الخميس.

الليبي ]  

ةا : رابأع
ليبيا  تنظيم الفيلق الثاني التابأع لتركيا :

) الفيلق الثاني :1(

للنتقال من الفصائلية للجيش المنظم.. فصائل
الجيش الحر تشكل "الفيلق الثاني" بأريف حلب

الشمالي

 28. 2.2017تشرين



متعلقات

 اا في منطقة الراعي بريف21  الجيش التركي يفكك   لغم
حلب

 ويد   عناصر من "ي ب ك" في "نبع7  القوات التركية تح
"السلم" وأ "درع الفرات

 بتفشل محاوألت تسلل جديدة لع "ي ب القوات التركية 
"ك" باتجاه "نبع السلم

 الشرطة وأالمن" يضبطان دراجتين مفخختين في  "
جرابلس وأيلقيان القبض على الجناة

أعلنت فصائل الجيش السوري الحر في ريف حلب
الشمالي، النصهار الكامل ضمن ثلث فيالق وأتشكيل

الفيلق الثاني من كتلتي السلطان مراد وأالنصر، تحت قيادة
وأزأارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وأهيئة الركان

اا في الجيش السوري الحر، وأتسمية "فهيم عيسى" قائد
اا للفيلق الثاني .عام

جاء ذلك بعد النتصارات التي حققها الجيش السوري الحر
في الشمال السوري، وأمروأره بسلسلة من المراحل

التنظيمية، وألضروأرة النتقال من حالة الفصائلية للجيش
اا على حمايته اا للشعب الثائر قادر .المنظم، يكون درع

جا للجتماع الموسع الذي عقد في تأتي هذه الخطوات تنفيذ
مقر القوات الخاصة التركية في ريف حلب الشمالي شهر

http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%8A-%D8%A8-%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%8A-%D8%A8-%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%AF-7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A-%D8%A8-%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%91%D8%AF-7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A-%D8%A8-%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83-21-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83-21-%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.shaam.org/media/k2/items/cache/1f262fb9a34f9e15d26ca98d40e8726d_XL.jpg


تشرين الوأل، ضم ممثلين عن الستخبارات التركية وأوأالي
منطقة عينتاب وأوأالي منطقة كيلس التركيتين، وأقائد

القوات الخاصة التركية، وأأعضاء الحكومة السورية المؤقتة
وأنائب رئيس الئتلفا الوطني وأممثلين عن فصائل الجيش

.السوري الحر في ريف حلب الشمالي

صدر عن الجتماع قرار يتضمن انتقال الفصائل من
مجموعات وأفصائل إلى مرحلة الجيش النظامي على

مرحلتين، تبدأ المرحلة الوألى بتشكيل ثلث فيالق "فيلق
الجيش الوطني، فيلق الجبهة الشامية، فيلق السلطان

مراد"، ثم النتقال للمرحلة الثانية بعد شهر وأاحد من إتمام
.المرحلة الوألى

تبدأ المرحلة الثانية بتجريد الفصائل من مسمياتها وأالتعامل
مع الجيش المنظم على أن تكون تحت قيادة كل فيلق
ثلث فرق، وأتحت كل فرقة ثلث ألوية، وأتحت كل لواء

ثلث كتائب، على أن يتم خلل هذه الفترة تسليم كل
المعدات العسكرية وأالسلحة وأمقرات الفصائل لوزأارة

.الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة

شبكة شام 

 عنصر في1200الفيلق الثاني» يستعرض عضلته بع«
مواجهة الجيش السوري

 م11:51 - 2018/اأغسطس/ا11السبت  



الفيلق الثاني
آية عز 

بيسمى بأخ«الفيلق الثاني»، موُجوُد استعرض فصيل 
في مناطق «درع الفرات» بأالشمال السوُريِ،

الوُاقعة تحت الوُصاية التركية، في تسجيل مصوُر
1200عبر أحد منابأرهَ العلمية، عملية تخريج نحوُ 

عنصر من الكلية العسكرية في ريف حلب
بيسمى بأخ«الجيش الوُطني الشمالي، التابأعة لما 

».السوُريِ الموُحد

وأظهر في الصدار المرئي، القائد العسكري العام للفرقة
بيدعى «عبدالله حلوأة» وأهو يتحدث الثانية في الفيلق، وأ

عن الستعداد لمواجهة التنظيمات الرهابية الموجودة في
سوريا، وأعلى رأسها تنظيم «داعش»، مع الدخول في



معركة «إدلب» القادمة وأمحاربة القوات التابعة للجيش
.السوري النظامي، بحسب الصدار

بيعرفا وأشكلت الحكومة السورية المؤقتة التابعة لما 
بع«الئتلفا السوري» الموجود في الشمال السوري، فى

 الفيلق الثاني، بقيادة «فهيم عيسى»2017 نوفمبر 28
بتسمى بع«السلطان مراد» القائد العسكري السابق لفرقة 

بتعرفا التي انسحبت في وأقت سابق من غرفة عمليات 
بيعتبر الفيلق بع«فك الحصار عن حلب» بأوأامر من تركيا، وأ
بيعرفا بع«الجيش الحر» الثاني خطوة تنظيمية لفصائل ما 
(الموجود في شمال حلب)؛ وأذلك بهدفا ضروأرة النتقال

من الفصائلية إلى تشكيل جيش منظم تابع للحكومة
.المؤقتة

وأمن خلل الفيلق، تم تشكيل ثلث فرق مسلحة وأاحدة
بتسمى بع«فرقة الحمزة»، وأالثانية بع«لواء المعتصم»،
وأالثالثة بع«كتائب الصفوة»، وأجميع تلك الفرق تلقت
التدريبات العسكرية في تركيا، كما تحملت الحكومة
التركية تكاليف شراء السلحة وأالسيارات وأالمعدات

وأالعتاد وأالذخائر، وأسلمتها لعناصر الفيلق وأالفصائل التابعة
.له



وأتعقد قيادات الفيلق الثاني وأجميع الفصائل التابعة له
اجتماعاتها في تركيا، وأبالتحديد في مقر القوات الخاصة

التركية، وأجميع الوأامر التي يتلقاها الفيلق تأتي من
الحكومة التركية، وأحتى قرار دخول الفيلق في معركة

إدلب القادمة مع الجيش السوري وأالرئيس بشار السد
اء على التعليمات التركية .جاءت بنا

:المرجع 

قوُات حفتر تعلن مقتل "محمد هنداويِ" قائد
الفيلق الثاني في القوُات الموُالية لتركيا 

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد "الفيلق الثاني"
من مرتزقة أردوغان

بطاقة الرهابي السوري محمد هنداوأي
 

أعلن الجيش الوطني الليبي، الحد، مقتل قائد ما يعرفا
.بع"الفيلق الثاني" من مرتزقة تركيا في ليبيا

وأأوأضحت شعبة العلم الحربي، في بيان، أن قوات الجيش
الليبي تمكنت من قتل الرهابي السوري محمد هنداوأي،

قائد الفيلق الثاني، من مرتزقة تركيا في ليبيا، وأذلك خلل
عملية نوعية بمحور عين زأارة جنوب شرقي العاصمة

.طرابلس



المرصد السوُريِ يكشف أعداد المرتزقة بأليبيا
وحصيلة القتلى

بمسلحة وأأوأضح البيان أن الوحدات العسكرية بالقوات ال
تقوم بعملية نوعية منذ ساعات فجر اليوم الحد بمحور

عين زأاره بهدفا استهدافه وأمرتزقة آخرين، وأقد تمكنت
الوحدات من تنفيذ العملية النوعية هدفها بنجاحا وأقامت

.بقتل قائد الفيلق الثاني

وأأوأاخر مارس/ا آذار الماضي أعلن المتحدث باسم الجيش
 مرتزقا سوريا من الفيلق الثاني103الليبي مقتل مقتل 

الذي يضم فرق (السلطان مراد -فصيل المعتصم- فصيل
الحمزات)، وأالفيلق الثالث الذي يضم (جبهة النصرة -فيلق

).المجد -لواء الشمال

وأبلغ إجمالي المرتزقة السوريين الذين وأصلوا إلى الراضي
 قتيل،268 “مرتزق” بينهم 8250الليبية حتى الن، 

.بحسب بيان المرصد السوري لحقوق النسان، اليوم الحد

وأارتكب المرتزقة السوريون القادمين من تركيا جملة من
الجرائم أبرزأها منتصف أبريل/ا نيسان الماضي حيث

هاجموا بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا
فيها عناصر وأقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان

.وأصبراتة، وأأطلقوا سراحهم

وأفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة
وأحرق مؤسساتها وأعلى رأسها مراكز الشرطة وأغرفة

".عمليات "محاربة تنظيم داعش

كما انتشرت جرائم الخطف وأالسرقة وأتخريب معالم
المدينة الثرية وأالتعدي على المال الخاص وأالعام،

وأإعدامات ميدانية ضد عناصر المن ما يعد وأفقا للقوانين
.الدوألية جرائم حرب

العين 

https://al-ain.com/article/observ-mercenar-kill-libya
https://al-ain.com/article/observ-mercenar-kill-libya


) ألوُية السلطان مراد : 2(

النشقاق الكبر.. ألوية «السلطان مراد» تتمرد على
«أردوأغان» وأترفض الذهاب إلى ليبيا

 م06:05 - 2020/امايو/ا09السبت  

ملمصطفى كا  
14

بات ذهاب المرتزقة التابعين للفصائل المدعومة مععن تركيععا
ارا غيععر إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق أمعع
ارا لنشقاق عدد من اللويععة مععن مستقر في تلك الوأنة؛ نظ
ادا فصيل «السلطان مراد» الموالي لنقرة، وأالذي يعد وأاحعع
من أبرزأ الفصائل التي دعمت الوفاق بمقاتليها ضد الجيش

الوطني الليبي.



اظععا مععن الععترغيب إلععى ال ملحو وأشهدت الفترة الخيرة تحععو
ترهيب المقاتلين لرسالهم هنععاك؛ بسععبب امتنععاع الفصععائل
عن إرسال عناصر جدد؛ إذ أعلن فصيل «السععلطان مععراد»

 مقاتععل، وأالععذي يعععد النشععقاق700انشقاق ما يقرب مععن 
الكععبر داخععل الفصععائل؛ بسععبب نشععوب خلفا داخلععي بيععن
اجا على سياسته في إرسال مقاتلين إلى ليبيععا، قادته؛ احتجا
المر الذي يمثل ضربة قاصمة للرئيس التركى رجب طيععب
أردوأغعععان وأميليشعععيا الوفعععاق، وأيعجعععل بععععودة العاصعععمة

«طرابلس» إلى قبضة الجيش الوطني الليبي.

أردوأغان يحاوأل التستر على خسائره البشععرية فععي للمزيد:
ليبيا بإرسال «الدوأاعش»

انشقاق ألوُية السلطان مراد
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تعد عملية النشقاق تلك هي الكععبر مععن نوعهععا، منععذ بدايععة
الحتلل التركي لشمالي سععوريا، وأالععتي تعععرفا بععع«عمليععة

؛ حيث تنشععب خلفععات2018 يناير 20غصن الزيتون» من 
يوميعععة بيعععن المجموععععات المسعععلحة المنضعععوية ضعععمن

.التنظيمات الخاضعة للجيش التركي

وأيأتي هذا النشععقاق مععن الفصععائل المواليععة لتركيععا، عقععب
اتباع أنقرة سياسة مغايرة عما كانت عليه في بداية المععر؛
إذ اسععتخدمت أسععلوب الععترهيب، وأبععات ذهععاب المقععاتلين
السععوريين مععن تلععك الفصععائل إلععى ليبيععا تحععت تهديععدات
لقيادات فصائل ما يسمى بع«الجيععش الععوطني»، المشععكل
مععن «أحععرار الشععرقية وأجيععش الشععرقية وأجيععش السععلم
وأفيلععق الرحمععن وأفيلععق الشععام وألععواء المعتصععم وأفرقععة
السلطان مراد وألواء صقور الشععمال وأالحمععزات وأسععليمان
شاه»؛ لرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيععا، بعععد أن كععانوا
اعععا فععي يتسععابقون فععي الماضععي للععذهاب إلععى هنععاك؛ طم
اة إلى عدم وأفائهععا المغريات التي كانت تقدمها أنقرة، إضاف
بتقععديم المزيععد مععن المغريععات، المععر الععذي دفععع غالبيععة
الفصائل إلى عدم الرغبة في إرسال المزيد مععن المقععاتلين

إلى ليبيا.

اضععا طف اللوية بإعلن النشقاق فحسب، بععل قععامت أي لم تكت
بالنسحاب من عدة نقاط ربط تابعة لللويععة المنشععقة عععن
الفصععيل مععن جبهععات القتععال ضععد قععوات الجيععش العربععي
السوري، وأقوات سععوريا الديمقراطيععة «قسععد» فععي ريععف
رأس العين شمال غرب الحسكة وأفععي ريععف حلععب؛ حيععث

 مسلح.2000يقدر عددهم بما يقرب من 

تزايد خسائر أردوغان

وأعلععى الجععانب الخععر، زأادت خسععائر مرتزقععة «أردوأغععان»
داخععل الراضععي الليبيععة خلل الوأنععة الخيععرة، كععان آخرهععا



احا مععن الفصععائل المواليععة لنقععرة أثنععاء26مصععرع   مسععل
المعععارك الععدائرة بيععن ميليشععيا الوفععاق وأقععوات الجيععش
الوطنى الليبي، مطلع السبوع الجاري، ليرتفععع بععذلك عععدد

، قتلععوا خلل249قتلى أردوأغان في ليبيا إلى ما يقرب من 
الشتباكات بمحاوأر صلحا الععدين جنععوب طرابلععس، وأمحععور
الرملععة قععرب مطععار طرابلععس وأمحععور مشععروأع الهضععبة،

اة لمعارك مصراتة وأمناطق أخرى في ليبيا. إضاف

وأبحسب المرصععد السععوري لحقععوق النسععان، يوجععد مئععات
المقاتلين الذين يتحضروأن للنتقال مععن سععوريا إلععى تركيععا؛
حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديععدة، مععن قبععل
فصائل «الجيش الوطني»، بأمر من الستخبارات التركيععة،
وأبلغ عدد العناصر التى وأصععلت إلععى الراضععي الليبيععة حععتى

اقا، بينهم مجموعععة غيععر سععورية، فععي7850الن نحو   مرتز
حيععن أن عععدد الععذين وأصععلوا المعسععكرات التركيععة لتلقععي

.3000التدريب بلغ نحو 

مركخخخب الرهخخخاب يغخخخرق فخخخي ادلخخخب.. للمزيخخخد :
 -  الفصائل تنشق عن بأعضهِا وتتراشق التهِامات

المرجع ] 

ةا : خامس
النتشار بأين ليبيا وتشاد :

«كماشة» قطرجماعات إرهابأية في تشاد وليبيا 
 لنشر الفوُضى

لم يقتصر الدوأر التخريبي القطري على جيرانها وأالدوأل
القليمية المحيطة بها، بل تعدى ذلك إلى أفريقيا، حيث
وأجدت الدوأحة في جماعات معادية للنظام الحاكم في

تشاد ضالتها، فدعمتها وأآوأتها وأوأفرت لها الملذ، وأكانت ليبيا
اا».مركز النطلق وأفق تقرير لع «سكاي نيوزأ عربية وأكثير

ما اتهمت حكومة تشاد نظام الدوأحة بدعم جماعات معادية

https://www.almarjie-paris.com/15110
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لها، تديرها شخصيات مقيمة في ليبيا وأتوفر لهم الدوأحة
.الدعم الكامل

وأبعد إعلن الدوأل العربية الداعية لمكافحة الرهاب (مصر،
السعودية، المارات، البحرين) قطع العلقات مع قطر، في

 يونيو الماضي، طالبت وأزأارة خارجية تشاد من طاقم5
السفارة القطرية مغادرة البلد، داعية الدوأحة إلى وأقف

.تهديد أمن دوأل حوض بحيرة تشاد وأالساحل

وأحينها أوأضحت تشاد أن قطر تزعزع استقرار المنطقة
«عن طريق ليبيا»، مشيرة إلى جماعة تشادية مسلحة

كانت تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي، إلى جانب «سرايا
.الدفاع عن بنغازأي» وأهي جماعة إرهابية ليبية تدعمها قطر

وأقال الرئيس التشادي إدريس ديبي، في كلمة ألقاها
بمناسبة عيد الضحى المبارك في الوأل من سبتمبر

الماضي، إن بلده «قطعت علقاتها مع قطر، لنها ترغب
في زأعزعة الستقرار في بلدنا، ليس فقط من خلل دعم

».المرتزقة بل من جانب الرهابيين

وأأكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
اا أن قوات المعارضة المسلحة توضيحات دوألة تشاد، مؤكد
التشادية شاركت في الهجوم على منطقة الهلل النفطي،

.في مارس الماضي

وأقالت مصادر ليبية إن المعتقلين لدى الجيش الليبي من
المعارضة التشادية أقروأا بدعم قطر لهم، بالمال وأالسلحا،

.عبر الجماعات الرهابية الليبية الذين يعملون معها

فوضى متعمدة وأانعكست الفوضى المنية «المتعمدة» في
ليبيا على دوأل الجوار، حيث وأثق خبراء بمجلس المن

الدوألي، في تقرير، انتشار السلحة الليبية «بمعدل مثير
 دوألة، على رأسها مصر وأسوريا وأمالي،12للنزعاج» في 

.بالضافة إلى جماعات وأعصابات بدوأل أخرى



كما تخشى حكومة تشاد وأحكومات أفريقية أخرى أن يصبح
«حزام الساحل الفريقي» الشاسع إلى الجنوب الهدفا

التالي لتنظيمات إرهابية تدعمها قطر في ليبيا، مثل داعش
اا، وأيقولون إن وأجودهم في هذه المنطقة قد يستخدم أيض

.كمنصة انطلق لهجمات أوأسع

 بانقلب1990وأكان ديبي، الذي تولى السلطة في 
عسكري، وأاجه محاوألة خطيرة للطاحة به في فبراير

، عندما نجح متمردوأ «اتحاد قوات المقاوأمة» في2008
الوصول بقواتهم إلى أطرافا العاصمة إنجمينا، لكن قوات

.الحكومة نجحت في إحباط هجومهم

وأيتزعم «اتحاد قوات المقاوأمة» تيمان إيرديمي، وأهو ابن
أخت ديبي، الذي يقيم في قطر. وألهذا السبب قطع ديبي

اا الدوأحة2017العلقات مع قطر في أغسطس  ، متهم
بمحاوألة زأعزعة استقرار تشاد. وأتشير معلومات إلى أن
قطر تمول متمردي تشاد ليجمعوا كل الفئات المعارضة

.للرئيس التشادي

التخريب في ليبيا

أظهرت وأثيقة كشف عنها الجيش الوطني الليبي تورط
مسؤوألين قطريين في تأجيج الخلفات في ليبيا من خلل

نشر قوات عسكرية قطرية على الراضي الليبية، وأمحاوألة
السيطرة على عدة مناطق، أبرزأها معتيقة وأمصراتة،

إضافة إلى إغراق البلد بمليارات الدوألرات لفساد
المجتمع الليبي عبر استغلل الظروأفا القتصادية لبعض
الليبيين، وأدعم السجناء السابقين في ليبيا حتى أصبحوا
قيادات. وأمن بين المسؤوألين القطريين المتورطين في

ذلك، محمد حمد الهاجري الذي كان القائم بالعمال بالنابة
في السفارة القطرية بليبيا، وأالعميد بالستخبارات القطرية
سالم علي الجربوعي، الذي شغل الملحق العسكري لقطر

.في دوأل شمال أفريقيا
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انفوُجرافيك : 

إنفوُغرافيك.. "الجماعة الرهابأية" في ليبيا
وتحالفاتهِا :

في ليبيا جماعات إرهابأية – تنظيمات مسلحة –
وتنظيم القاعدة – أنصار الشريعة – كتائب الشيخ

عمر عبد الرحمن  - مجلس شوُرى الثوُار – مجلس
شوُرى اجدابأيا – درنة – بأني غازيِ – طرابألس .



إنفوُغرافيك.. تحالف "ميليشياويِ" للسيطرة على
الهِلل النفطي



إنفوُغرافيك.. أفريقيا.. الرهاب والدم

أبوظبي - سكاي نيوزأ عربية بعد فترة هدوأء نسبي استمرت
عدة أشهر، عاد الرهاب ليضرب مجددا في مالي وأبوركينا

فاسو، مع استمراره بوتيرة مختلفة في ليبيا وأمصر
.وأالصومال

العمليات الرهابية الخيرة في مالي وأبوركينا فاسو أسفرت
عن مقتل العشرات، غالبيتهم من المدنيين، بينما لقي عدد

من عناصر قوات حفظ السلم التابعة للمم المتحدة
.مصرعهم في عمليات إرهابية في شمال مالي

فقد ذكر مسؤوألون أن مسلحين هاجموا قاعدة لبعثة حفظ
 أشخاص7السلم في مدينة تمبكتو بمالي، الثنين، فقتلوا 

 حراس أمن ماليين5وأ بينهم أحد أفراد قوة حفظ السلم 
.وأأحد أفراد قوات الدرك وأمدني



 شخصا مصرعهم في هجوم30وأفي وأقت سابق، لقي 
استهدفا مطعما تركيا في عاصمة بوركينا فاسو المجاوأرة

.لمالي

وأفي وأاقعة أخرى، الثنين، فتح مسلحون النار على جنود
حفظ السلم الدوأليين وأقوات مالي في بلدة دوأنيتزا في

.وأسط مالي

وأدأب المتشددوأن على استهدافا بعثة حفظ السلم
 من جنودها مما يجعلها100الدوألية، التي قتل أكثر من 

أكثر بعثات المنظمة الدوألية تشهد مقتل عدد من أفرادها
.حتى الن

 من قوات حفظ السلم الدوألية في3وأقتل متشددوأن 
.هجوم خارج قاعدتهم في كيدال شمالي مالي في يونيو

وأسيطرت جماعات مسلحة على شمال مالي في عام
 قبل أن يتمكن تدخل عسكري بقيادة فرنسية من2012

.دفعهم للتقهقر بعد ذلك بعام

يشار إلى أن هذه الجماعات المتحالفة مع حركات عدة في
دوأل الساحل الفريقي مدت نشاتطها إلى بوركينا فاسو،

وأالنيجر، مستفيدة من صلتها بجماعات أخرى متشددة في
.ليبيا، وأأيضا مع جماعة بوكو حرام النيجيرية

وأل تزال هذه الجماعات نشطة، رغم وأجود بعثة حفظ
السلم التابعة للمم المتحدة وأقيام قوة فرنسية مؤلفة من

. آلفا جندي بعمليات عبر الحدوأد للقضاء عليهم4
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ي مصر، يتركز نشاط الجماعات الرهابية في سيناء،ف
حيث ينفذ الجيش المصري عمليات عسكرية لستئصال

هذه الجماعات وأعناصر وأمنعها من تنفيذ أي عمليات
.إرهابية

كذلك تنشط هذه الجماعات وأجماعات أخرى منبثقة
جماعة الخوان في مناطق مثل غربي البلد، حيث من

تقوم بعمليات تفجير تستهدفا المدنيين وأأماكن العبادة
.مثل تفجير الكنائس



في الصومال تنشط حركة الشباب المجاهدين وأتنفذ
عمليات ضد الحكومة في مقديشو، كما تستهدفا عناصر
القوات الفريقية، إضافة إلى تنفيذها هجمات دامية في

.كينيا

ليبيا تنشط جماعات إرهابية مختلفة لعل أبرزأها تنظيم
القاعدة وأداعش، وأكان نشاطها يمتد من شرق البلد إلى

غربها، غير أن الجيش الليبي بقياد خليفة حفتر نجح في
.تقليص امتدادها في شرق البلد

وأفي تونس تنشط جماعات مثل أنصار الشريعة وأكتيبة
عقبة بن نافع وأجند الخلفة، وأيتركز أغلب نشاطها في
منطقة جبل الشعانبي، فيما تنفذ هجمات في مناطق
أخرى مثل العاصمة تونس عندما هاجم مسلح ينتمي

لتنظيم داعش منتجع في سوسة، وأكذلك الهجوم الذي
.تعرض له متحف بوردوأ

قبائل تشاديهُ موُالية للخوُارج تقتل الليبيين منهِا
التبوُ التشادية :

[ قبيلة أولد سليمان الليبية تتهِم قبيلة التبوُ
التشادية التابأعة للجماعات الرهابأية بأارتكاب

جرائم ضد الليبيين في جنوُب البلد

RT -Reuters

 سبها - ليبيا

اتهم مجلس شورى قبيلة أوألد سليمان الليبية، ما وأصفها 
بع"ميليشيات التبو وأالمعارضة التشادية" بارتكاب جرائم

.ضد المواطنين في مناطق مدينة سبها جنوبي ليبيا

وأكتب المجلس في بيان عنه الثلثاء: "نتابع ما يحدث
مؤخرا من جرائم متتالية ترتكبها مجموعات مسلحة تابعة



لقبيلة التبو المدعومة من قوات غير ليبية تتبع المعارضة
".التشادية وأالعدل وأالمساوأاة وأالمجموعات الرهابية

وين نوايا هذه الزمرة المعتدية التي ل وأأضافا: "العتداء ب
تريد إل الفساد في الرض وأالستيلء عليها وأتهجير أهلها

عن طريق ارتكاب هذه الجرائم المنبوذة اجتماعيا
".وأالمحرمة شرعا وأقانونا

تلك الجرائم ارتكبت بعد انسحاب وأحدات الجيش الليبي"
من مقر اللواء السادس مشاة وأأماكن أخرى بأوأامر

".صدرت عن آمر المنطقة العسكرية سبها

وأخلص بيان المجلس إلى أن "قرار النسحاب عمل على
خلق فراغ أمني في منطقتي الناصرية وأحجارة، وأبالتالي

وكن ميليشيات التبو وأالمعارضة التشادية من الدخول م
لمنطقة الناصرية وأارتكاب الجرائم بحق الليبيين وأمنهم

عائلت من قبيلة أوألد سليمان وأالعتداء على حرمة
".المنازأل وأالممتلكات وأحرقها وأسرقتها

وبر المجلس عن استنكاره "لعدم تناوأل هذا المر من وأع
القنوات العلمية الليبية على الرغم من أن أبناء القبيلة

أخذوأا على عاتقهم حماية الرض وأالعرض بانضمام
العسكريين منهم إلى وأحدات الجيش الليبي وأمساندته وأرد

 عدوأان العصابات التشادية وأمن وأالها وأتحالف معها بعد
".أن استولت على معظم مناطق الجنوب الليبي

 فبراير الماضي، اشتباكات متقطعة25وأتشهد سبها منذ 
بالسلحة المتوسطة وأالخفيفة، وأتتضارب النباء حول
أطرافها، حيث يعتبرها البعض صراعا بين قبيلتي التبو

وأأوألد سليمان، فيما يتحدث آخروأن عن معارك بين الجيش
.الليبي وأقوات أجنبية، مكونة مجموعات مدعومة من تشاد

وأتنتشر في المنطقة قوات موالية لحكومة الوفاق
المعترفا بها دوأليا، وأأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي

بقيادة المشير خليفة حفتر، وأيتفق الطرفان رغم



خلفاتهما، على اعتبار ما يجري في سبها عدوأانا مدعوما
 ] " - المصدر: "بوابة الوسط.من قوات أجنبية

[ هجوُم قبيلة التبوُ التشادية على اللوُاء السادس
 في سبهِا12 وإصابأة 4ومقتل 

 أشخاصا4أفادت وسائل إعلم ليبية بأمقتل 
 آخرين في موُاجهِات مسلحة بأمدينة12وإصابأة 

.سبهِا جنوُب ليبيا

وأنقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن مصادر ليبية
قولها إن اشتباكات اندلعت صباحا اليوم في مدينة سبها بين

اللواء السادس وأمجموعات مسلحة قبلية، أسفرت عن
. آخرين12 أشخاص وأإصابة 4مقتل 

فيما أوأضح مصدر عسكري للصحيفة ذاتها أن "عناصر
مسلحة تنتمي إلى قبائل التبو سيطرت بشكل كامل على

مقر اللواء السادس وأمحيطه"، المر الذي لم يتسن التأكد
.من صحته حتى الن

وأكان اللواء المبروأك محمد الغزوأي، آمر منطقة سبها
العسكرية، قد أكد في خطاب نشرته "بوابة الوسط" مساء

الجمعة، على تبعية "اللواء السادس مشاة" لمنطقة سبها
.العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي

الغزوأي في خطابه: "إلى مجلس قبائل التبو للتنسيق وأقال
لنهاء الزأمة بسبها، وأبالشارة إلى كتابكم بشأن وأقف

إطلق النار وأالخاص بتحديد تبعية اللواء السادس مشاة
عليه، نفيدكم بأن اللواء السادس مشاة يتبع منطقة سبها

".العسكرية وأالتابعة للقيادة العامة للجيش الليبي

 فبراير الماضي، اشتباكات متقطعة25وأتشهد سبها منذ 
باستخدام السلحة المتوسطة وأالخفيفة، وأتتضارب النباء

حول أطرافها، حيث يعتبرها البعض صراعا بين قبيلتي
"التبو" وأ"أوألد سليمان"، بينما يتحدث آخروأن عن معارك



يقصد بها مجموعات بين الجيش الليبي وأقوات أجنبية،
.مدعومة من تشاد

وأتنتشر في المنطقة قوات موالية لحكومة الوفاق
المعترفا بها دوأليا وأأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي

بقيادة المشير خليفة حفتر، وأيتفق الطرفان، رغم
خلفاتهما، على تصنيف ما يجري في سبها بالعدوأان من

- المصدر: "بوابة الوسط" + وأكالت ] ..قبل قوات أجنبية

قتيل مدنيا جراء الشتباكات للشهِر الثالث 18[
 الليبية بأين قبيلة التبوُ مدعوُمة بأقوُات في سبهِا

 أجنبية وتشادية و قبيلةأولد سليمان الليبية

 AFP

 مدنيا لقوا مصرعهم18أفادت مصادر محلية طبية بأن 
 آخروأن منذ اندلع مواجهات مسلحة بمدينة86وأأصيب 

.سبها جنوب ليبيا في أوأاخر فبراير الماضي

وأناشد "مركز سبها الطبي" في بيان منشور اليوم على
حسابه الرسمي في "فيسبوك" جميع الطرافا بإبعاد

المركز عن الشتباكات المباشرة وأغير المباشرة، محمل
.إياها المسؤوألية عن استهدافه بالقذائف

وأشدد البيان على ضروأرة أن تضمن الجهات المعنية المنية
المسؤوألة عن حماية الوطن وأالمواطن، ما يترتب عليها

.لحماية المرضى وأالطباء وأالعناصر الطبية المساعدة

وأحث المركز جميع المواطنين على استخدام الباب الخلفي
حرصا على سلمتهم وأحفاظا على أروأاحهم، بعد وأاقعة

مقتل مواطن أمام الباب الرئيسي للمركز، مطالبا المجتمع
وأالهالي وأالقبائل وأالمكونات الجنوبية وأالسكان بحماية

.المركز الذي يهم الجميع

هذا وأنقلت بوابة "الوسط" عن مصادر مطلعة تأكيدها
مقتل امرأة أمس بقذيفة سقطت على منزلها جراء تجدد



الشتباكات العنيفة في المدينة، مضيفة أن الصراع
استؤنف إثر اختطافا شخص من قبيلة "التبو" من مركز
سبها الطبي، حيث كان يتلقى العلج، بالتزامن مع اختفاء

آخر من قبيلة "أوألد سليمان"، وأتم خطفه من قبل
.مجهولين

 فبراير الماضي اشتباكات متقطعة25وأتشهد سبها منذ 
باستخدام السلحة المتوسطة وأالخفيفة، وأتتضارب النباء

حول أطرافها، حيث يعتبرها البعض صراعا بين قبيلتي
"التبو" وأ"أوألد سليمان"، بينما يتحدث آخروأن عن معارك

بين "الجيش الليبي" وأقوات أجنبية، أي مجموعات مدعومة
.من تشاد

وأتنتشر في المنطقة قوات موالية لحكومة الوفاق
المعترفا بها دوأليا وأأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي

بقيادة المشير خليفة حفتر، وأيتفق الطرفان، رغم
خلفاتهما، على تصنيف ما يجري في سبها بالعدوأان من

  ] . RT - المصدر: وأكالت –.قبل قوات أجنبية

 مقتل الرئيس إدريس دبأي في قتال مع[
متمردين 

أعلن متحدث باسم الجيش في تشاد، اليوم الثلثاء، أن
رئيس البلد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع

المتمردين الشماليين وأذلك بعد يوم من إعلن فوزأه بفترة
.رئاسة سادسة

وأأوأضح المتحدث أن ديبي توفي خلل زأيارته لقوات الجيش
بعد في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلد، وأذلك

.يوم من إعلن فوزأه برئاسة الدوألة لولية سادسة

وأأعلن الجيش التشادي عن إقامة مجلس عسكري انتقالي
بقيادة محمد ديبي، نجل الرئيس الراحل، لتولي السلطة

.في البلد



وأكانت حملة إدريس ديبي النتخابية أعلنت اليوم أنه توجه
إلى "خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب

".الرهابيين

وأفي يوم النتخابات هاجم متمردوأن متمركزوأن في ليبيا
قرب حدوأدها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدوأد وأتقدموا
 -.مئات الكيلومترات داخل الراضي التشادية عبر الصحراء

 ] .2021 أبريل 20المصدر: روأيترزأ – 

ةا : سادس

[ ميدل إيست آيِ الصراع بأين السلفيين المداخلة
والسلميين سيترك آثارهَ على ليبيا

إبراهيم دروأيش

 
لندن- “القدس العربي”: في تقرير نشره موقع “ميدل

إيست آي” في لندن للباحثة في كلية كينغز كوليج، أليسون
بارتغر، قالت فيه إن معركة على هامش الصراع بين

قد تترك وأالجنرال خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني
أثرها لحقا على النسيج الجتماعي الليبي وأربما اسهمت

في تفككه أكثر. وأتحت عنوان “صعود المداخلة: في داخل
الصراع على السيادة الدينية في ليبيا” كتبت قائلة إن

معركة قاتلة تتخمر في غرب ليبيا وأتتمثل في نشاطات
السلفيين .

 نيسان/ا إبريل، قامت عناصر ثورية في مدينة30وأفي 
الزاوأية بإغلق مكتب تابع لوزأارة الوأقافا وأالشؤوأن الدينية
قسرا. وأبعد أيام فعلت جماعة مماثلة نفس المر في بلدة
الخمس وأبعده بيوم في مدينة زأليطين وأعدد آخر من مدن

الغرب الليبي. وأجاءت هذه الممارسات نتيجة لظهور
المفتي الكبر محمد صادق الغرياني في حلقة تلفازأية يوم

 نيسان/ا إبريل حيث هاجم فيها الوأقافا وأاتهمها بدعم29
“العدوأ” وأتقليد “طريقة المداخلة”.

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%8F%D8%B2%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/


وأكان الغرياني يشير إلى سلفيين يتبعون تعاليم الشيخ
السعودي ربيع بن هادي المدخلي أوأ كما يطلق عليهم

أعداؤهم بالمداخلة، وأاتهم المفتي التيار الديني هذا بكونه
فرعا للمخابرات السعودية. وأهذه ليست المرة الوألى التي

يتهم فيها الغرياني هذه الجماعة، فهو وأمن يدعمه في
معركة للسيطرة على المجال الديني في ليبيا منذ ثورة

. إل أن الخلفا بين الطرفين أصبح حادا بدرجة عالية2011
وأتقاطع مع النزاع الذي تشهده ليبيا، وأقد يكون الصراع كما

تظهر الحوادث الخيرة قاتل.

وأتقول الكاتبة إن السلفيين وأسعوا من نشاطاتهم
 حيث2011وأحضورهم في كل أنحاء ليبيا منذ عام 

سيطروأا على مساجد وأافتتحوا مدارس وأمؤسسات
إعلمية. وأقدر أحد سكان الزاوأية أن السلفيين يسيطروأن

% من المساجد. وأبحسب مسؤوأل في المؤسسة90على 
الدينية بالعاصمة فإن السلفيين يسيطروأن على مساجد

مناطق بكاملها في العاصمة وأيتحكم شيوخها وأبشكل كامل
بها. وأمع أن السلفية حركة ل تتدخل في السياسة إل أن

الكثير من أتباعها انضموا إلى طيف من الجماعات
المسلحة وأالجهزة المنية التي تشكل حكومة الوفاق
الوطني. وأقال المسؤوأل “لقد سيطروأا على مصراتة

وأصبراتة وأالزاوأية وأزأيليطن وأالخمس، وأانتشروأا في المجال
المني. وأتجدهم في أجهزة التحقيق الجنائية وأقوات الردع
المسلحة وأغير ذلك”. وأبهذه المثابة فلديهم حضور في كل
المجال الديني وأالمني. وأأدى صعود هذا التيار اليديولوجي

بكل أطيافه وأتمظهراته إلى غضب السلميين خاصة
جماعات السلمي السياسي من الخوان المسلمين إلى

الجماعات الكثر تطرفا.

وأرغم أن معسكر السلم السياسي غير موحد مثل التيار
السلفي إل أنه شهد هزائم في مناطق مثل بنغازأي وأدرنة

وأتقلص حضوره فيها وألهذا فهو يواجه تحد كبير في منطقة
الغرب. وأكان استعداد حكومة الوفاق الوطني فتح المجال

أمام قوات ميالة نحو التيار السلفي للقتال في صفوفها،



خاصة قوات الردع الخاصة محل قلق من الذين يتبعون
المفتي العام. وأقامت هذه القوة باعتقال عدد من

الشخاص المرتبطين بالمفتي وأمتورطة في اختطافا وأقتل
 الشيخ نادر العمراني.2016مسؤوأل الفتاء عام 

 تعيين شيخ سلفي هو2018وأزأاد قرار حكومة الوفاق عام 
محمد أحميدة العباني كمسؤوأل للوقف من مظاهر هذه

القلق. وأحل العباني محل عباس القاضي، حليف الغرياني
وأالذي أجبر على الستقالة بعد اتهامه بالفشل في تنظيم

الحج. وأكان تعيين العباني القشة الخيرة التي أكدت
للسلميين السياسيين صعود السلفيين في حكومة

طرابلس. وأنقل الموقع عن داعم للغرياني في دار الفتاء
بطرابلس أن تعيين العباني كشف عن قوة السلفيين

الدينية وأالمنية.

وأبعد تعيينه بدأ العباني بتغيير صورة المؤسسة الدينية في
غرب ليبيا حيث استبدل أئمة وأخطباء وأمسؤوألين في

الوأقافا بآخرين من أصحاب الميول السلفية. وأفي مصراتة
التي يظل فيها الحضور السلفي ضعيفا عزل عباني الشيخ

الصوفي أحمد الكوت من إدارة الوقف وأعين بدل منه
محمد ساسي الشركسي، الذي قام بالسيطرة على

المكتب بالقوة بعد العتراض على تعيينه.

وأفي الزاوأية التي يعتبر فيها التيار السلفي قويا تشهد
المدينة معركة للسيطرة على الوأقافا بشكل اصبحت

مكتبين في المدينة. وأفي أيار/ا مايو اعترفا عباني بالمكتب
الذي يديره السلفي أحمد شيدي مما أثار مدير المكتب
الخر الذي يديره المتشدد عبد الزراق بشتي الذي اتهم
المداخلة باختطافا الوقف. وأمع أن الصراع أيديولوجي

بطبيعته إل أنه مرتبط بمجالت اخرى، إن أخذنا بعين
العتبار المتيازأات وأالمنافذ للمال المرتبط بهذه المناصب.

وأكما وأصف موظف مدني المر “لدى الوأقافا أراض
وأاسعة وأأموال. وأالسيطرة على الوقف يعني السيطرة

على مصادر مالية وأاسعة. وأهناك فرصة مربحة مثل



الجلوس في مجالس المصارفا وأالمؤسسات المالية خاصة
التي تقدم خدمات مالية حسب الشريعة السلمية وأالتي

تقوم وأزأارة الوأقافا بترشيح أشخاص لها. وألهذا السبب لم
يستطع تيار السلم السياسي هضم تعيين عباني وأطالب

أفراده مرار بعزله من منصبه. وأطالب التجمع الوطني
لعلماء وأمشايخ ليبيا المقرب من المفتي بعزله. كما وأحاوأل

الغرياني تأكيد التزام أتباعه بالمذهب المالكي المتبع في
معظم شمال أفريقيا مقدما نفسه على أنه الحامي
للمصالح الليبية ضد “أيديولوجية مستوردة” يتبعها

المسؤوألون في الوأقافا. وأقال مسؤوأل في دار الفتاء أن
سكان الزاوأية وأخمس وأزأليطين عبروأا عن فرحتهم عندما

تم سيطر المذهب المالكي وأطرد المداخلة.

سلسلة النتصارات التي حققتها حكومة وأترى الكاتبة أن
في غرب ليبيا وأاستعادتها عدد من المدن ما أعطى الوفاق

العناصر الثورية المبرر لمهاجمة مكاتب الوأقافا وأإغلقها.
فانتصار حكومة طرابلس في صبراتة وأصرمان التي

سيطرت عليها جماعات سلفية موالية للجنرال حفتر،
وأشعرت هذه العناصر بالجرأة للتحرك وأإغلق المكاتب
باسم “طرد العناصر الدخيلة”. لكن عمليات السيطرة

على مكاتب الوأقافا ليست منفصلة عن السياسة.
فالسلفيون يمثلون منظورا مقلقا لتيار السلم السياسي

وأيشكلون مع قبائل الشرق الليبي جوهر جيش حفتر.
وأاستطاعوا هزيمة منافسيهم السلميين في الشرق. وأعبر

هذه العلقة كان باستطاعة السلفيين السيطرة على
المجال الديني في الشرق حيث اداروأا المؤسسات

وأالمعاهد الدينية وأاستطاعوا فرض تفسيرهم الديني. وأكان
السلفيون اداة جيد بيد حفتر حيث فتحوا له الباب، خاصة

 في السيطرة على مدينة سرت في604كتيبة المشاة 
. وأشكلت الفرقة من عناصر سلفية داخل2020عام 

سرت قاتلت في الماضي مع قوات مصراتة المتحالفة مع
حكومة الوفاق الوطني في المعركة لستعادتها من مقاتلي
تنظيم “الدوألة”. وأبعد استعادتها تعاوأنت الكتيبة السلفية مع
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حكومة الوفاق لكنها غيرت وألءاتها عندما تقدمت قوات
حفتر التي دخلت دوأن أي مقاوأمة. وألهذا السبب يخشى

السلميون من السلفيين الذين يعتقدوأن انهم طابورا
خامسا ينتظر الفرصة لتسليم المنطقة إلى حفتر. وأقال
مسؤوأل مقرب من الغرياني “حفتر يتوسع غي منطقتنا

بطريقين: المال السعودي وأالمداخلة” وأيضيف أن قوات
حفتر مكونة من القبائل وأالمجرمين وأالمداخلة وأهؤلء هم

الخطر بسبب عقيدتهم. وأاتهم بشتي في أيار/ا مايو
السلفيين ببذر بذوأر الفتنة في الزاوأية أما من أغلقوا مكتب

الوأقافا في الخمس فقد اتهموا الشخص المعين بدعم
العدوأ وأأعلنوا رفضهم للتيار الدخيل. وأرغم التهامات فلم

يظهر السلفيون في الغرب أي ميل لدعم الجيش الوطني
التابع لحفتر. وأمع أن بعض الفراد عبروأا صراحة عن

دعمهم لحفتر مثل الشيخ الزنتاني طارق درمان إل أن
المعظم إما دعم الحكومة أوأ بقي على الحياد. وأكان عباني

وأاضحا في دعمه لحكومة الوفاق التي أشار إلى البيانات
التي أصدرها باعتبارها الحكومة الشرعية. وأاتهم الغرياني
بأن يخلط بطريقة غير موفقة بين العناصر الموالية لحفتر

وأتقاتل معه بالشباب وأالموظفين العاملين في الوأقافا.
وأأكد من طردوأا من مكاتب الزاوأية وأزأليطين حيادهم وأعدم

انتمائهم لي تيار ديني. وأهذا ل يعني عدم وأجود جماعات
سلفية تريد أن ينتصر حفتر. وأقال شخص مقرب من

السلفيين “بعض السلفيين في الزاوأية يفضلون حفتر على
الميليشيا التي تسيطر على المدينة وأيستخدمون منبر

المسجد للدعوة إلى الجهاد مع الجيش الوطني”. كل هذا
ل يعني أنهم يريدوأن النضمام إلى حفتر وألكنهم لن

يعارضوا لو سيطر على المدن.

وأتقول الكاتبة إن عادة السلميين في وأضع منافسيهم
الدينيين في سلة وأاحدة مع المداخلة وأأنهم حصان طروأادة

تعتبر لعبة خطيرة، وأبالتأكيد فالصراع يحمل معه مشاكل
جديدة وأقد يزيد من التوتر أكثر. وأمعظم مدن الغرب

منقسمة بين التيارين وأهناك مخاوأفا من أن يخرج الصراع



عن حرب الكلم وأالسيطرة على المساجد إلى حرب
مفتوحة بالسلحا. وأهناك توتر في مصراتة حيث اتهمت
17جماعة تطلق على نفسها شيوخأ وأأعيان مصراتة في 

أيار/ا مايو بتهميش أهل السنة وأطالبت بإحالته على
التحقيق لنشر الكراهية. وأيمكن أن ينتشر هذا النوع من

التحريض إلى العاصمة حيث لدى كل منهما جماعات
مسلحة. وأمع أن ما يجري هو مجرد عرض جانبي لما يجري

بين حكومة الوفاق وأحفتر إل أن المعركة للتسيد الديني
في ليبيا قد تزيد مما يخلق خطوط صدع جديدة في

الفضاء المتشرذم أصل.

 ]2020-5-21القدس العربي 

 وليات في بأحيرة تشاد ويعيد4داعش" ينشئ "[
انتشارهَ عبر ليبيا

  17.07.2021- RT      
كشف تقرير أمني أن تنظيم "داعش" يعيد

انتشارهَ بأشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا،
مستغل جنوُب ليبيا كأهم محطة لتحرك

 وليات في منطقة بأحيرة تشاد4 وأنشأ مقاتليهُ،
.

وأتحدث تقرير معهد الدراسات المنية الفريقية أن التنظيم
يعتمد على شبكة معقدة من التصالت وأالطرق التي تمتد

عبر غرب وأشمال إفريقيا، بين دوأل ليبيا وأالجزائر وأمالي
وأالنيجر وأنيجيريا، لتسهيل تحركات مقاتليه وأضمن حركة

التنقلت، ضبطت السلطات في تشاد مجموعة من
الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا للنضمام إلى

المعارضة التشادية التي تضم فصائل إرهابية، وأتتمركز
ببعض مناطق الجنوب الليبي استغلل لحالة النفلت التي

.يعززأها تنظيم الخوان في ليبيا لمواجهة الجيش

وأهذه التحركات لتنظيم "داعش" وأبقية الجماعات الرهابية
بين جنوب ليبيا وأدوأل الجوار، وأصول إلى نيجيريا، مدفوعة



بالتنافس الساخن بين إيطاليا وأتركيا وأفرنسا حول
مساحات النفوذ في ليبيا وأشمال إفريقيا وأمنطقة الساحل
الفريقي، وأتبدوأ فيها إيطاليا وأتركيا تنازأعان فرنسا نفوذها

التقليدي في إقليم فزان بجنوب ليبيا، مما دفع مراقبين
إلى الحديث عن توافق إيطالي تركي حول دعم

الميليشيات هناك، أوأ على القل غض الطرفا عنها
وأالتنافس بين إيطاليا وأتركيا من جانب وأفرنسا من جانب

آخر ليس مستغربا، بحسب مراقبين، كون إيطاليا هي
المحتل القديم لليبيا وأتواجهها في الحدوأد البحرية، وأتركيا
لها نفوذ كبير حاليا هناك، وأالبلدان يطمعان في أخذ أكبر

نصيب من الثروأات الليبية، وأيعتبرانها بوابة سهلة للسيطرة
على البحر المتوسط من ناحية، وأللتوغل داخل إفريقيا من

.ناحية أخرى

وأفرنسا، إضافة لمصالحها أيضا في البحر المتوسط، تهتم
بجنوب ليبيا لشتراكه في الحدوأد مع دوأل في الساحل

الغربي لفريقيا، حيث تتمركز قوات فرنسية تحت اسم
.قوة برخان

وأوأفقا لدراسة صدرت حديثا لمركز دراسات الوحدة العربية
بعنوان محددات وأقضايا التنافس الفرنسي اليطالي في

ليبيا ، فإن العلقات الفرنسية اليطالية شهدت تنافسا
سياسيا ملحوظا حول ليبيا بعد إطاحة نظام العقيد معمر

، وأظهر تضارب مصالحهما مما انعكس2011القذافي سنة 
على صراع المبادرات الذي تم بين باريس وأروأما حول

الحل النسب لزأمة ليبيا

وأأوأضحت الدراسة أن الخلفا المني هو البرزأ بين البلدين،
فتقوم الرؤية الفرنسية على أوألوية أمن منطقة الساحل

وأمنع نقل السلحة عبر الحدوأد الليبية إلى الجماعات التي
تستهدفا المصالح الفرنسية في إفريقيا، فيما تتركز الرؤية
اليطالية المنية على منع تدفق عبور المهاجرين عبر البحر

.المتوسط إلى السواحل اليطالية



وأكذلك هناك صراع نفوذ بين فرنسا وأتركيا، دفع الخيرة
إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات كجزء من التعاوأن

-2021يوليو 17 – .لزأاحة النفوذ الفرنسي من جنوب ليبيا
RT . [ 

 )3(
الرهاب في بألد المغرب العربأي  

خارطة الرهاب في توُنس

[  قبل الثورة عاشت تونس مواجهات عدة مع الرهاب 
كان أبرزأها "أحداث سليمان" التي دارت في نهاية سنة

 فقد2011 يناير 14، وأأما بعد 2007 وأمطلع سنة 2006
أدى انشغال الدوألة وأالشعب باستحقاقات الثورة إلى

تمركز عدد من المجموعات المسلحة في مناطق مختلفة
من تونس، مستغلة حالة "الفوضى" لتهريب كميات ضخمة

 وأكالة الناضول للنباء،.من السلحة إلى داخل الجمهورية
ولحة التي أعلنت عنها السلطات رصدت أهم الخليا المس

التونسية خلل السنة الخيرة وأاتهمتها بالمساهمة في
تنامي نشاط العمال الرهابية في البلد وأباستهدافا

السياسيين وأالمؤسسات المنية، بالضافة إلى الترابط
ولحة التنظيمي لهذه الخليا وأعلقتها بباقي التنظيمات المس

15القليمية، وأفيما يلي نبذة عن تلك الخليا المسلحة 
 خارطة الرهاب في تونس -  نون بوست ] -2014فبراير 

ششش» ؟[  التنظيمات الرهابأية: من هي وأين «تع



وينة في تنفيذها، اذ ول عملية ارهابية الى خصوصية مع تشير ك
وم فيه ووأل يت يمكن تقسيمها الى ثلثة أصنافا، صنف أ

ولحة من جيش وأحرس وأشرطة استهدافا القوات المس
.بشكل مباشر أوأ باستعمال اللغام

قسم ثان يستهدفا المدنيين باختطافهم وأقتلهم بطرق
بشعة وأقسم ثالث تستهدفا فيه العمليات الرهابية أهدافا

في المدن

ووأل يقع عادة في المناطق الجبلية خاصة الغربية الصنف ال
ود من جبال عين دراهم مروأرا بجندوأبة وأالكافا التي تمت

وأسليانة وأمغيلة ثم سمامة وأالشعانبي وأالسلوم بالقصرين
.وأصول الى قفصة

وما الصنف الثاني من العمليات فيتم من خلله استهدافا أ
المنيين وأالعسكريين بشكل مباغت أوأ يتم استهدافهم بزرع

وم ايضا في الجبال ود الفراد وأالعربات، وأهي تت ألغام ض
ودة على طول الشريط الحدوأدي الغربي الفاصل بين الممت

.تونس وأالجزائر
ول العمليات في المدن من وأالصنف الثالث تكون فيه ج

ومى ووأل يعتمد الندساس أوأ ما يس خلل ثلثة أساليب، ال
في أدبيات المجموعات الرهابية النغماس، يقوم خللها

فرد أوأ مجموعة صغيرة العدد يطلق عليهم اسم انغماسيين
باستهدافا موقع سياحي أوأ أمني أوأ موقع له أهمية
اقتصادية أوأ أمنية... وأالثاني يعتمد على النتحاريين،

.يستهدفون نفس الهدافا في السلوب الثاني

خصوُصيات من خلل نوُعية العمليات

اذن نحن أمام وأسائل مختلفة في تنفيذ العمليات الرهابية،
ون المعنيين وأعندما نعود الى الملفات التحقيقية فاننا نجد أ

ولحة، هم بالصنف الوأل أي استهدافا القوات المس
ومى بتنظيم القاعدة في بلد المحسوبون على ما يس

المغرب السلمي (الكمي) وأهم يتمركزوأن أساسا في



الجبال الفاصلة بين تونس وأالجزائر وأخاصة في الشعانبي
وأالسلوم وأسمامة اضافة الى سليانة وأالكافا وأصول الى

جندوأبة وأالجبال الوعرة في عين دراهم وأخاصة قرب
.منطقة فرنانة وأالجبال المحيطة بها

ون المجموعة الرهابية التي وين أ في ملفات القضايا التي يتب
نفذت عمليتها من خلل اختطافا مدنيين مثل الراعي

مبروأك السلطاني أوأ الراعي نجيب القاسمي... وأطريقة
ومى تنظيم قتلهما البشعة هي مجموعة مرتبطة بما يس

الدوألة السلمية الرهابي «داعش» وأيتمركزوأن خاصة في
جبال مغيلة وأبعض المناطق في سمامة وأمناطق في

سيدي بوزأيد خاصة في الجبال القريبة من منطقة «السوق
الجديد» وأفي بعض المناطق الجنوبية خاصة الواقعة قرب

.الحدوأد الليبية

بالنسبة الى الصنف الثالث من العمليات التي تتسم
باستخدام النتحاريين وأاستخدام التفجيرات وأتنفيذ

وم العمليات في المدن فهي مرتبطة حسب الملفات التي ت
التحقيق فيها مثل عملية سوسة الرهابية أوأ عملية تفجير

ومد الخامس بتونس حافلة المن الرئاسي بشارع مح
العاصمة... فهي محسوبة على خليا موالية أوأ مبايعة

.لتنظيم داعش الرهابي

استنتاجات

يمكننا أن نستنتج من خلل هذه التصنيفات وأبعض
ومى بتنظيم القاعدة ون ما يس التحقيقات المنية وأالقضائية أ

ولحة ووات المس في بلد المغرب السلمي ل يستهدفا ال الق
وأيعمل على استنزافها بطرق عسكرية مثل المباغتة

بالسلحا أوأ زأرع اللغام المضادة للفراد وأالعربات، وأعادة ل
يقوم (الكمي) بعملياته الرهابية وأسط المدنيين، في حين

يستهدفا تنظيم «داعش» الرهابي المجتمع ككل من خلل
استهدافا العسكريين وأالمدنيين، وأيعتمد على النتحاريين

.وأعلى التفجيرات



ون التنظيمات الرهابية الناشطة في المغرب وأعموما فا
وما في العربي خاصة تونس وأليبيا وأالجزائر هي قسمان، إ

حالة وألء وأمبايعة للقاعدة أوأ في حالة وألء وأمبايعة 

لداعش الرهابي، فما هي أهم هذه التنظيمات؟

أنصار الشريعة في توُنس ( التابأع لتنظيم القاعدة
(

وم العلن عنه في ماي2011تأسس فعليا في مارس   وأت
من نفس السنة في ملتقى بمدينة سكرة من وألية أريانة،

ووأل فيه جلهم مما يعرفا بالجماعة وأقيادة الصف ال
التونسية المقاتلة الذين قاتلوا في أفغانستان الى صف

تنظيم القاعدة وأتحالفوا مع طالبان، وأهم من الذين تمتعوا
، زأعيمهم سيف الله بن2011بالعفو التشريعي العام سنة 

ولمته السلطات التركية ونى بأبي عياض، س حسين المك
وكن من الفرار من معارك2005لتونس سنة   بعد ان تم

وم تصنيف هذا التنظيم ووات التحالف. ت أفغانستان ضد ق
وصلت التحقيقات2003تنظيما ارهابيا في أوأت   بعد أن تو

ورطه في الغتيالت وأفي العمليات المنية وأالقضائية الى تو
ول2013 الى 2011الرهابية التي عرفتها البلد من  ور ج ، ف

عناصر انصار الشريعة الى ليبيا بمن فيهم أبو عياض فيما
.التحق عدد آخر بتنظيم «داعش» في سوريا أوأ في ليبيا

ومل عدد من قيادات أنصار الشريعة وأ تنظيم داعش أبو وأيح
ونه كان وأراء تأخير اعلن المواجهة مع الدوألة في عياض بأ

تونس للجهازأ على السلطة، وأيعتبر رأس أبو عياض
مطلوبا لدى تنظيم داعش وأالمجموعات الموالية لها أعلنت

العديد من المصادر التي أيدتها الوليات المتحدة مقتل أبو
عياض في الغارة التي استهدفت مختار بلمختار سنة

2015.

أنصار الشريعة في تونس محسوبة على تنظيم القاعدة في
وقى الدعم المالي ومى بالمغرب السلمي وأيتل ما يس



وأاللوجستي منه، فعليا لم يعد موجودا في تونس بعد
ول القضاء عليه أمنيا وأتفكيك خلياه وأأجنحته، وأتنشط ج

.عناصره في ليبيا

( التباعة لتنظيم القاعدة في كتيبة عقبة بأن نافع
 المغرب)

ولحة ظهر اسمها خلل عملية سليمان هي مجموعة مس
ولحة2006الرهابية نهاية سنة  ، ثم ظهرت كمجموعة مس

،2012 وأبداية سنة 2011بعد الثورة وأخاصة نهاية سنة 
وون اساسا من مقاتلين جزائريين وأمقاتلين تونسيين تتك

ينشط عناصر هذه الكتيبة أساسا في الحدوأد الغربية بين
تونس وأالجزائر، وأخاصة في جبال الشعانبي وأسمامة

وعمها الجزائري وأالسلوم وأبوشبكة وأسليانة وأالكافا، كان يتز
خالد الشايب المعروأفا باسم لقمان أبو صخر، وأمن ابرزأ

وم قتلهما في عناصر هذه المجموعة مراد الغرسلي وأت
وقت كمائن محكمة في منطقة سيدي عيش بقفصة، وأتل
ولت حركتها جزئيا وية ش .هذه المجموعة ضربات امنية قو

:[ كتائب عقبة بأن نافع

ورة وأزأير الداخلية التونسي ووأل م كشف عنها رسميا وأل
 ديسمبر/ا كانون21السابق علي العريض، يوم الجمعة 

ووأل  ، عندما أعلن في ندوأة صحفية عن اكتشافا2012ال
وية إرهابية كانت تستعد لتركيز معسكر الجهزة المنية لخل

.بالمنطقة الغربية للبلد على الحدوأد الجزائرية

وية بعد أن وأحسب الروأاية الرسمية فقد تم اكتشافا الخل
قام عناصرها بقتل أحد المنيين بمنطقة فريانة من

محافظة القصرين غرب تونس، حيث قال علي لعريض
وية كانت تريد تأسيس فرع لتنظيم القاعدة حينها أن "الخل

3في تونس"، موضحا أنها كانت خاضعة لشرافا 



جزائريين وألها علقة بأمير تنظيم القاعدة بالمغرب العربي
.وأالمدعو عبد المصعب عبد الودوأد

وكد فيها وأزأارة ووأل ندوأة صحفية تؤ ور لعريض في أ وأأق
الداخلية وأجود خليا إرهابية في تونس أن "كتائب عقبة بن
وكزت وكلت من بضع عشرات من الرهابيين تر نافع التي تش
بالمناطق الجبلية على الحدوأد مع الجزائر وأكانت تستعد لع

"تركيز تنظيم للقيام بأعمال تخريبية تحت عنوان"إحياء
 ".الجهاد وأفرض الشريعة السلمية

ونى فيه أي عملية وية أي بيان رسمي لها تتب وألم تصدر الخل
من العمليات التي حدثت بتونس أوأ خارجها كما لم تصدر

بيانا تأسيسيا لها، وألم تصدر أي وأثيقة من جهات أخرى
ونيها موقفا ما أوأ عمل بعينه  –.تثبت وأجود هذه الكتيبة أوأ تب

نون بوست خريطة الجماعات الرهابية في تونس ] 

الجناح العسكريِ لتيار أنصار الشريعة ( تابأع
:للقاعدة ) 

ورة يوم  ووأل م  أغسطس/ا آب28بدأ الحديث عنه رسميا وأل
ويار وتهم ت الماضي في ندوأة صحفية لوزأارة الداخلية، إذ ا

أنصار الشريعة في تونس بامتلكه لجناحا عسكري أشرفا
على اغتيال المعارضين شكري بلعيد وأمحمد البراهي إلى

جانب قتل ثمانية جنود تونسيين على الحدوأد الجزائرية،
.وأالتنكيل بجثثهم

وأقالت وأزأارة الداخلية حينها أن "جماعة أنصار الشريعة
وون من أربعة أجهزة هي الجهازأ الدعوي وأالمني بتونس تتك
وأالعسكري وأالمالي وأكلها تحت إشرافا "المير أبو عياض"

وتهمت ود المؤسس لتيار أنصار الشريعة". كما ا الذي يع
ووة السلحا التنظيم بالسعي إلى "النقضاض على الحكم بق

ووأل إمارة إسلمية في شمال إفريقيا "." وأإعلن "أ



بقبض عليه) هو رئيس الجناحا العسكري محمد العوادي (
وأهو حسب وأزأارة الداخلية من "القيادات البارزأة في أنصار

وم إلى تنظيم القاعدة في الشريعة  وأسبق وأأن انض
العراق"، بالضافة إلى قيادات أخرى من بينها عادل

بقبض عليه)،  وأكمال القضقاضي (متهم بقتل السعيدي (
شكري بلعيد، وأقتل مؤخرا في مواجهات مع أمنيين شمال

العاصمة منذ أسبوعين)، وأأبو بكر الحكيم( متهم بقتل
محمد البراهمي)، وأأحمد المالكي (شهر الصومالي وأقد

.قبض عليه في أحدث العمليات المنية)

 (تابأع لتنظيم القاعدة) :[ جند أسد بأن الفرات

ورة منذ عام  ووأل م ولحة كانت2006ظهرت ل  في عملية مس
تستهدفا نظام الرئيس السابق زأين العابدين بن علي.

ورة عقب الثورة في ووأل م ولحة ل وأأعيد ذكر المجموعة المس
ووأل    عندما ذكر علي لعريض2012شهر ديسمبر/ا كانون ال

وأزأير الداخلية السابق أن بعض المعتقلين من المجموعة
ولحة بجبل الشعانبي لهم صلة بع"مجموعة أسد بن المس

".الفرات

ووأل وية في أ ويد أحد عناصر الخل وأشارك عبد الوهاب حم
علمية إرهابية في تونس ما بعد الثورة في شهر مايو/ا

ولحين من2011آيارعام  ، التي قتل فيها عسكريين وأمس
وونة ويد الذي يعتبر أحد العناصر المك بينهم عبد الوهاب حم

وية2006لخلية أسد بن الفرات عام   وأمن بين أعضاء الخل
وللوا إلى تونس عبر الحدوأد الجزائرية في أبريل /ا الذين تس

.2006نيسان 

وي بيان وألم تصدر كتيبة السد بن الفرات بعد الثورة أ
ولية من وي عم ون أي موقف لها كما لم تتبن أ رسمي وألم تتب

العمليات الرهابية التي عرفها البلد. غير أن عدد من
ولحة، الذين كانوا مسجونين المنتمين إلى المجموعة المس

ويار أنصار وموا إلى ت وتعوا بالعفو التشريعي العام، انض وأتم



الشريعة وأكانوا من أبرزأ أعضائه عقب الثورة التونسية،
وأذلك على غرار علي القلعي(قتل في عملية أمنية بروأاد)

.وأوأائل العمامي (موقوفا) 

ور محمد البختي (  عاما ) أحد عناصر المجموعة في29وأأق
وية حوار أجراه مع إحدى الصحف التونسية بعد الثورة بالعمل
ولحة ضد نظام بن علي وأبحملهم السلحا. وأكان البختي المس

المنتمي إلى أنصار الشريعة مشرفا على إعتصام منوبة
ولية الداب بمنوبة من أجل السماحا للمنقبات الشهير أمام ك

 نوفمبر/ا تشرين17بدخول قاعات الدرس، وأتوفي يوم 
وفذه عقب2012الثاني عام   إثر إضراب عن الطعام ن

في أحداث اقتحام مقر السفارة اعتقاله بتهمة المشاركة 
.2012المريكية بتونس في سبتمبر/ا أيلول 

أجناد الخلفة : (تابأع لتنظيم القاعدة)  

ولحة، تحت ون هذه المجموعة المس ول المصادر أ وجح ج تر
امرأة عوفا الجزائري أوأ عوفا أبو المجاهد، شقيق لقمان

وعم كتيبة عقبة بن نافع، وأتشير أبو صخر الذي كان يتز
ون عوفا الذي كان العديد من التحقيقات القضائية الى أ
ومى بالقاعدة بالمغرب السلمي التي منتميا الى ما يس

يتزعمها عبد المالك دروأكدال الجزائري، وأقد التحق عوفا
بمجموعة مقاتلي جبال مغيلة وأسمامة وأبايع تنظيم داعش

الرهابي، وأاستطاع نقل العديد من الرهابيين المقاتلين
وأالسلحة من الكمي الى داعش، وأتشير بعض العمليات

الرهابية الى تداخل عمليات الكتيبتين أحيانا وأالتقائهما
خاصة في المنطقة الحدوأدية الغربية من القصرين وأكذلك
جبال سيدي بوزأيد تواصل مع سلسلة جبل السلوم وأصول

ورط هذه الى سيدي علي بن عون، وأتشير التحقيقات الى تو
المجموعة في قتل الشهيد الراعي مبروأك السلطاني

 نوُن بأوُست – -.وأالشهيد الراعي نجيب القاسمي
خارطة الجماعات الرهابأية في توُنس ] 

الموُقعوُن بأالدم



ولحة أسسها مختار بلمختار المعروأفا باسم مستر كتيبة مس
مارلبوروأ أوأ العور، فقد عينه اليسرى اثر اصابته بشظية
قذيفة في حرب أفغانستان، وأقد ظهرت هذه المجموعة
ولحة خاصة في الصحراء، باعتبار نشاط زأعيمها في المس

.التهريب وأهو من المعروأفين في تهريب سجائر المارلبوروأ

ونها تقف وأراء التهديدات التي تلقاها تشير التحقيقات الى أ
ومد2015عدد من المحامين سنة   من بينهم العميد مح

الفاضل محفوظ، كما تفيد بعض التحقيقات نشاط
«الموقعون بالدم» في المنطقة الحدوأدية التونسية

الجزائرية من جهة بوشبكة وأجبل درناية وأأم علي، وأتفيد
ون مختار بلمختار كان يدعم ابو نفس التحقيقات القضائية أ

عياض ماليا لتركيز أنصار الشريعة الموالية له في تونس
وكلت هذه المجموعة «الموقعون بالدم» مع وأقد ش

تنظيمات ارهابية أخرى تحت قيادة مختار بلمختار تنظيم
».«المرابطون

المرابأطوُن

هو التقاء بين مجموعتين، جماععة التوحيد وأالجهاد في
غرب أفريقيا

MUJAO ( Mouvement pour l›unicité et le jihad
en Afrique de l›Ouest) 

وأ«الموقعون بالدم»تم العلن عن هذا التنظيم الرهابي
ولح في  . وأيقوده مختار بلمختار2013 أوأت 20المس

ينشط هذا التنظيم أساسا في المنطقة الصحراوأية بين
تونس وأليبيا وأالجزائر وأيشتغل على التهريب وأالختطافا،
ولحة ماليا ورط في تمويل بعض المجموعات المس وأهو متو

وأبالسلحا على غرار كتيبة عقبة بن نافع في الجبال الغربية،
وأمن المعروأفا عن تنظيم المرابطين تحالفه مع بعض

المجموعات القبلية في الصحراء الليبية وأفي الحدوأد مع
.التشاد وأالنيجر



أنصار التوُحيد : (تابأع لتنظيم القاعدة) 

ولحة أساسا في منطقة سيدي نشطت هذه المجموعة المس
2013 وأ 2012بوزأيد تحديدا في سيدي علي بن عون بين 

وأكانت تتمركز بين جبل السلوم في القصرين وأامتداداته
الى حد بئر الحفي ثم في السوق الجديد وأسيدي علي بن

ورطها في عون، وأتشير بعض الملفات القضائية الى تو
اغتيال الشهيدين عماد الحرزأي وأسقراط الشارني وأمن

وم أعادت نشاطها في تلك2013معهما في أكتوبر  ، ث
المنطقة بعد سنة من عملية الغتيال وأاستهدافا أعوان

الحرس الوطني، قبل أن تتمركز من جديد في المناطق
ول ون هذه المجموعة غير معروأفة ا الجبلية المحيطة، وأرغم أ

وجح أن تكون لها صلة أنها نفذت عمليات ارهابية خطيرة وأير
.بتنظيم القاعدة (الكمي) وأليس تنظيم داعش

الجماعة السلفية للدعوُة والقتال

الجماعة السلفية للدعوُة والقتال تغير من(
القاعدة في بألد المغرب إسمهِا لتتحوُل

) –  .السلمي

وسع أحيانا لتكون نشاطها الساسي في الجزائر وألكنها تتو
لها عمليات مشتركة مع كتيبة عقبة بن نافع، وأهي من

ومى ولحة المساندة لما يس المجموعات السلفية المس
بالقاعدة في المغرب السلمي، التحق بعض عناصرها من
الجزائريين بمجموعات ارهابية في تونس تتمركز بالجبال

الواقعة شرق الجزائر وأالمتاخمة للجبال الواقعة في الغرب
ومى بالجماعة السلفية للدعوة وقت ما يس التونسي. وأقد تل

وأالقتال الرهابية ضربات موجعة من الجيش الجزائري مما
ولص في نشاطها مارس 18 - اعداد: منجي الخضراوأي - .ق

  -ع الشروأق التونسية ] . 2016

[الجماعة السلفية للدعوُة والقتال الجزائرية تغير
اسمهِا إلى "القاعدة بأبلد المغرب"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A


أعلنت الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال الجزائرية،
المتحالفة مع شبكة القاعدة على موقع على النترنت أ نها
غيرت اسمها بناء على "استشارة وأاذن وأاختيار" اسامة بن

لدن ، ليصبح "تنظيم القاعدة ببلد المغرب السلمي".

وأهذا ا ل علن قد يعتبر إ شارة إلى أن زأعيم تنظيم
القاعدة الذي لم يظهر منذ ا ل وأل من تموزأ/ايوليو الماضي
ل يزال على قيد الحياة ، بعدما سرت شائعات حول مرضه

الشديد أوأ حتى وأفاته.

وأجاء في بيان للمجموعة أ نه "بعد أن أنعم الله على
المجاهدين خاصة ، وأعلى المسلمين عامة ، بانضمام

الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال في الجزائر إلى تنظيم
قاعدة الجهاد، وأمبايعة أسد السلم في هذا الزمان الشيخ
أسامة بن لدن حفظه الله من كل مكروأه وأسوء، كان لبد

أن تختفي التسمية القديمة " الجماعة السلفية للدعوة
وأالقتال " لتحل محلها تسمية جديدة".

وأ أ ضافا البيان أن ذلك لكي تكون التسمية الجديدة
"علمة على صحة الوحدة ، وأقوة ا ل ئتلفا ، وأصدق ا ل

رتباط بين المجاهدين في الجزائر وأسائر إخوانهم في
ونا تنظيم القاعدة". وأتابعت المجموعة في بيانها "وأقد ك

حريصين على هذا المر منذ اليوم الوأل لعلن ا ل نضمام
وألم يمنعنا من القدام عليه إل إستشارة الشيخ أسامة

حفظه الله وأإذنه وأاختياره".

وأ أ ضافت "وأقد زأالت اليوم هذه العقبة بحمد الله تعالى،
وأعليه فإن الجماعة تعلن لكل المسلمين في داخل الجزائر

وأخارجها أنها تخلت نهائيا عن التسمية القديمة " الجماعة
السلفية للدعوة وأالقتال "، وأتعلمهم أنها ابتداء من هذا
التاريخ فإن كل بياناتها وأإصداراتها ستظهر موقعة بهذا

السم الجديد: " تنظيم القاعدة ببلد المغرب السلمي".



وأكانت "الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال بالجزائر" اعلنت
في ايلول/اسبتمبر الماضي وألءها ل سامة بن لدن ،

وأتعهدت، في بيان على شبكة النترنت، بمواصلة " الجهاد
" في الجزائر ، بعدما كان المسؤوأل الثاني في تنظيم

القاعدة ايمن الظواهري أ كد انضمامها إلى القاعدة
رسميا.- المركز الفلسطيني للعلم ] 

وأالمعلومات هنا تشير إلى أن سلفية مصر تتبع أوأ تتعاطف
مع هؤلء وألذلك لهم مواقف وأفتاوأى حادة ضد داعش

للنهم يرفضون الرهاب لنهم تابعون لتنظيم القاعدة أوأ
هم الذراع السياسي لهم داخل مصر  وأالدليل القوى أمير

تنظيم القاعدة مصري الجنسية وأهو الدكتور ايمن
اا كل العامين علىالساحة الدعوية السلفية الظواهري وأتقريب
كانوا يعرفونه في ثمانينات القرن الماضي معرفة شخصية
اا وأيوجد تنسيق عالي بينهما تجعلهم متعاطفون معه تنظيمي

على مستوى الفتوي وأالتخطيط العالمي لهذا التنظيم
الخطير الذي يضرب الن في غرب مصر وأباذرعه الخفية

في سيناء وأالمختلطة باذرع تنظيم داعش في سيناء .  

( قيادتهُ تتبع أنصار :المتبايعوُن على الموُت
 الشريعة القاعدة)

وية تستخدم الحزمة الناسفة في تاريخ تونس، أوأل خل
وأالثانية التي تستخدم أسلوب العمليات النتحارية في

تونس، بعد التفجير النتحاري الذي استهدفا كنيس يهودي
، كما تقول وأزأارة الداخلية2002بجربة جنوب تونس عام 

أن هذه الخلية استهدفت أحد أهم القطاب السياحية
.بتونس وأقبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة

ود أساليب تنظيم القاعدة وية من إدخال أش وكنت هذه الخل وأتم
فتكا إلى تونس، من خلل تجنيد شابين للقيام بعمليات

انتحارية نهاية شهر أكتوبر/ا تشرين الثاني من العام
.الماضي



وية بحسب وأزأارة الداخلية أحمد الروأيسي وأيترأس هذه الخل
ييار أنصار ونف في نفس الوقت من أخطر قيادات ت المص

الشريعة المحظور وأأحد المسؤوألين عن جناحه المني، مع
العلم بأن المعلومات المتوفرة وأالمؤكدة عن أحمد

الروأيسي تفيد بأنه كان يعمل عرافا قبل الثورة وأله علقات
قوية مع زأوأجة زأين العابدين بن علي، وأكان مسجونا بتهمة

.تجارة المخدرات

ور إلى وأتشير المعلومات المنية إلى أن أحمد الروأسي قد ف
ليبيا حيث يشرفا على أحد " المعسكرات " لتدريب

أقر به الشاب المقاتلين وأإرسالهم إلى سوريا، وأهو ما
الذي كان ينوي تفجير نفسه في مدينة المنستير، أيمن

وأنه18السعدي (  سنة)، حسب محاضر التحقيق، حيث قال 
وجه إلى القتال قد وأقع تجنيده، في ليبيا عندما كان ينوي التو

المشرفا على في سوريا، من قبل أحمد الروأيسي 
"."المتبايعون على الموت

ودث الرسمي لوزأارة الداخلية في تصريح وأكان المتح
20التونسية " يوم الجمعة  إعلمي على فضائية " 

ووأل  ديسمبر/ا  ون " كتيبة  قد أفاد 2013كانون ال ا
المتبايعون على الموت" خططت للقيام بسبع عمليات 

ارهابية كبرى، من بينها تفجير مقر التحاد العام التونسي
 – نون بوست – خارطة الرهاب.للشغل وأسط العاصمة

في تونس ] 

تنشخخط فخخي تخخوُنس وتعخخد  : طلئع جنوُد الخلفخخة-
  (تابأعة لتنظيم داعش ).لعلنهِا إمارة إسلمية

ةا بأهِخخذا و هنخخا ملحوُظخخة أن فخخي مصخخر تنظيخخم أيضخخ
وُنس هنخا " السم وهخوُ "جنخوُد الخلفخة"  وفخي ت
طلئع جنوُد الخلفة "  فهِل كلهمخخا تخخابأع لتنظيخخم

وهذا ما أعلنتهُ  كتيبة عقبخخة بأخخن نخخافع  ....داعش 
 ] 2015أبأريل 6جريدة جمهِوُرية التوُنسية  



نشرت صفحة افريقية للعلم، الجناحا العلمي[ حيث    
،بيانا تحت عنوان ” توضيح مقتضب لكتيبة عقبة بن نافع

لما يجري في تونس”، وأتضمن البيان اقرارا بوجود اربعة
مجموعات ارهابية في تونس، اثنان منها تدينان بالولء
للدوألة السلمية “داعش” وأكتيبة تدين بالولء للقاعد

.وأكتيبة مستقلة ل تتبع اية تنظيم منهما

:وأفي ما يلي تفاصيل كل كتيبة حسب ما جاء في البيان

 هي كتيبة تابعة لتنظيم قاعدة :كتبيهُ عقبة بأن نافع-
الجهاد ببلد المغرب السلمي تنشط بكامل التراب

التونسي وأاشار البيان الى انها اوأل الجماعات الرهابية
التي كان لها السبق فى النشاط على التراب التونسي

وأتدريب عدد “كبير” من شباب وأ توفير السلحا بتعاوأن مع
.أنصار الشريعة " " 
 جماعة وألؤها لداعش :جماعة جنوُد الخلفة بأتوُنس- 

وأ لها امتداد هام في تونس انشئت بعد العلن عن قيام
.الخلفة

 تنشط في تونس وأ تعد لعلنها :طلئع جنوُد الخلفة- 
.امارة اسلمية

جماعة التوُحيد و الجهِاد بأالبلد-
ستقلة ل تتبع اي تنظيم وألها امتداد فىم  :الفريقية

التراب التونسي وأ بعض وألياته وأذلك وأفق نص البيان الذي
 ]نشرته افريقية للعلم 

)4   (



[ تطوُر الرهاب في توُنس  

 
اا في معركة غير تقليدية ضد الجماعات[  تنخرط تونس حالي

الجهادية العاملة في مناطق البلد الحدوأدية وأالمرتفعات
وأتسعى هذه التنظيمات إلى عرقلة انتقال تونس. وأالمدن

إلى الديمقراطية عن طريق استهدافا المؤسسات المنية
للبلد، وأالقتصاد وأالسياسيين وأالمدنيين من خلل بث

.سموم حقدها على هذه المؤسسات
وأمع ذلك، تعود أصول “الحركة الجهادية” في تونس إلى

فترة ما قبل “الربيع العربي” وأإلى عهد الرئيس زأين
) الذي حكم البلد بقبضة2011-1987العابدين بن علي (

حديدية. فقد فرض رقابة على أفكار الناس وأمعتقداتهم،
اا في محاصرة الستعراض العلني للتدين وألم يدخر جهد
دسس على السلمي. فنظامه قد راقب المساجد، وأتج

الجتماعات الدينية، وأمنع اللحى الطويلة وأالحجاب وأأغلق
الكتاتيب. وأقد فرضت هذه السياسات العلمانية على
مواطني تونس، وأقمعت التيارات السلمية المعتدلة.
وأعلى وأجه الخصوص، سجن نظام بن علي عدد من
قيادات “حركة النهضة” وأأتباعها أوأ قام بنفيها. وأأدت

سياسات بن علي التي تمثلت بعدم إجراء حوار كامل مع
السلميين إلى تشجيع بعض المواطنين على رؤية

المعارضة السلمية كغير مجدية ضد النظام. وأقد اختار
ونوا العنف كآلية لتغيير العديد منهم المقاوأمة السرية وأتب

.النظام وأإقامة شرع الله

http://rawabetcenter.com/wp-content/uploads/2015/10/F19A64A2-27F8-4B03-9A6E-D18B95C7F317_cx0_cy6_cw0_mw1024_mh1024_s.jpg


وأنتيجة لذلك، أدى تفجير انتحاري في معبد “الغريبة”
اا؛19 إلى مصرع 2005اليهودي في عام  اا ألماني  سائح

وأادعى تنظيم «القاعدة في بلد المغرب السلمي»
، كشفت عناصر2006مسؤوأليته عن الهجوم. وأفي عام 

الستخبارات مؤامرة قامت بها “مجموعة سليمان” التابعة
لع “كتيبة عقبة بن نافع” لستهدافا مؤسسات حكومية

تونسية. وأبعد اكتشافا المؤامرة قتلت قوات المن بعض
أعضاء “المجموعة” في اشتباكات وأقعت معهم وأسجنت

آخرين. وأدفعت هذه الحادثة إلى قيام أجهزة الدوألة بعملية
أمنية وأاسعة النطاق في جميع أنحاء البلد لعتقال العناصر

.السلفية

، استغلت الجماعات السلفية الجهادية2011وأبعد ثورة 
العفو الممنوحا لعضائها المسجونين لعادة ترتيب صفوفها

وأدخول الحياة العامة. وأفي بعض الحيان قدمت هذه
الجماعات نفسها كفئات للتوعية الدينية، وأفي حالت أخرى

أعلنت عن جانبها العنيف. وأفي تونس ما بعد الثورة،
ظهرت ثلث جماعات جهادية بارزأة هي: “أنصار الشريعة”،

».وأ”كتيبة عقبة بن نافع”، وأتنظيم «الدوألة السلمية

وأكان تنظيم “أنصار الشريعة” الجماعة الوألى التي ظهرت
. وأبرزأ سيف الله بن2011 نيسان/اأبريل 27إلى العلن في 

ونى بأبي عياض التونسي) كزعيم للجماعة. حسين (المك
وأتلقى أبو عياض تعليمه الديني عن أبي قتادة الفلسطيني

بتقل من قبل أحد أعلم تنظيم “القاعدة” في لندن وأاع
نظام بن علي كواحد من العديد من المقاتلين التونسيين

العائدين من أفغانستان، التي أسس فيها جماعة من
.المقاتلين التونسيين

وأقدم تنظيم “أنصار الشريعة” نفسه للتونسيين في البداية
على أنه منظمة دعوية ذات أهدافا خيرية. وأعملت

الجماعة على تعزيز هذه الصورة من خلل النشطة
الوعظية، وأنشر مؤلفات شيوخأ السلفية، وأتوفير الخدمات

الطبية وأالمواد الغذائية للمحتاجين. وأمن خلل استغللها



لجواء الثورة، تمكنت الجماعة من تنصيب أئمة متعاطفين
معها وأتنظيم دروأس دينية في المساجد في مختلف

محافظات تونس. وأبرزأت بعض اللجان السلفية التابعة
للتنظيم في بعض الحياء وأالمدن الكبرى. وأعملت هذه

اللجان على حماية سكان مناطقها من الفوضى التي
أعقبت الثورة وأسعت إلى طلب العدالة لوألئك الذين

تعرضوا لمعاملة سيئة، وأبالتالي استقطبت عدد مهم من
.التباع

وأفي ظل تزايد شعبيتها، عمدت الجماعة إلى تنفيذ هجمات
عنيفة ضد الليبراليين في تونس من خلل مهاجمة دوأر
ال فنية تتعارض مع السلم .السينما بدعوى عرضها أعما

بيد، استمر تنظيم “أنصار الشريعة” في الستفادة من
سياسة الملينة التي اعتمدتها “حركة النهضة” عندما

حاوألت هذه الخيرة إقناع الجماعة بالنتظام ضمن المشهد
السياسي غير العنيف. غير أن تنظيم “أنصار الشريعة”

ال من ذلك وأزأع مطبوعات رفض تأسيس حزب قانوني، وأبد
وذر التونسيين من المشاركة في النتخابات التشريعية تح

. وأقد وأصفت جماعة “أنصار الشريعة”2011عام 
اا للحاكمية اللهية، وأاعتبرت التصويت بأنه انتهاك

ال من أشكال الشرك وأالوثنية، وأوأجهت الديمقراطية شك
اا للسلميين المشاركين في النتخابات بأنهم تحذير

.ىسيندمون على أفعالهم يوم القيامة

وأخلل هذه الفترة نفسها، نشطت جماعة “أنصار
الشريعة” في المطالبة بإطلق سراحا التونسيين الذين

حاربوا مع تنظيم “القاعدة في العراق” خلل الفترة
، بتنظيمها اعتصامات سلمية أمام السفارة2005-2007

العراقية في تونس، وأمشيدة في الوقت نفسه بالعمليات
التي يقوم بها تنظيم “القاعدة” في العراق، وأأفغانستان،

.وأالصومال، وأمالي
، بدأ مسار التصادم بين جماعة2012وأفي أيلول/اسبتمبر 

“أنصار الشريعة” وأحكومة التروأيكا الوألى برئاسة حمادي



الجبالي في أعقاب الهجوم الرهابي على السفارة
ودى إلى اعتقال وأمقتل عدد المريكية في تونس، وأالذي أ

.من المتظاهرين المحسوبين على الجماعة
اا على ذلك، حاوأل التنظيم بسط نفوذه على عدد من وأرد

المساجد، وأتشجيع التونسيين على السفر إلى سوريا
اا وأالتحذير من شروأر الديمقراطية. وأسعت الجماعة أيض

إلى توطيد علقاتها مع تنظيمات جهادية إقليمية، بما فيها
.”تنظيم “أنصار الشريعة في ليبيا

وأفي النهاية، قامت “حركة النهضة” – التي تزعمت حكومة
تروأيكا ثانية – بإدراج تنظيم “أنصار الشريعة في تونس”

، وأذلك بعد2013كمنظمة إرهابية في آب/اأغسطس 
اغتيال السياسيين المعارضين اليساريين شكري بلعيد

2013وأمحمد البراهمي في شباط/افبراير وأتموزأ/ايوليو 
اا اا على ذلك، داهمت قوات المن أيض على التوالي. وأرد

اا من معاقل “أنصار الشريعة” وأشنت حملت اعتقال عدد
.وأاسعة في صفوفا التنظيم

وأقد أدى ذلك إلى اضطرار الجماعة إلى نقل عملياتها إلى
العمل السري، وأانخفاض حضورها العلمي. وأقد حل

اا لملء هذه الفجوة، أل وأهو “كتيبة محلها تنظيم أصغر حجم
”.عقبة بن نافع

وأ”كتيبة عقبة بن نافع” هي الفرع التونسي لع تنظيم
«القاعدة في بلد المغرب السلمي»؛ وأهي كتيبة مسلحة

 وأيقدر عدد أفرادها بع2000تعود بداية ظهورها إلى عام 
اا تلقوا تدريباتهم على استخدام السلحة80  عنصر

وأعمليات الختطافا ضد مراكز الشرطة وأالمكاتب
الحكومية. وأتعمل الجماعة في المحافظات التونسية

الواقعة بالقرب من الحدوأد التونسية مع الجزائر وأفي
.المناطق الجبلية في المقام الوأل

وأمن الناحية التنظيمية يشرفا على الجماعة المير محمد
ونى بع “أبي يحيى الجزائري” وأتولى العربي بن مسعود المك



ونى بع “لقمان أبي صخر” اا خالد الشايب المك قيادتها عسكري
اا إلى وأالذي يعرفا بع “سفير العلقات” في الكتيبة نظر

اتصالته الواسعة مع قيادات سلفية متشددة جزائرية
وأليبية، إلى جانب علقاته الوثيقة مع عبد الملك دروأكدال
(أبو مصعب عبد الودوأد) أمير «القاعدة في بلد المغرب
السلمي». وأتنسب إلى الكتيبة جل العمليات المسلحة

،2012ضد الحكومة التونسية منذ كانون الوأل/اديسمبر 
بما فيها عمليات ذبح جنود الحكومة بجبل الشعانبي،

وأمهاجمة مراكز “الحرس الوطني”، وأالثكنات العسكرية.
اا المسؤوألية عن الهجوم الذي وأقع على وأتبنت الجماعة أيض

 ،2015 مارس/ا آذار 18“المتحف الوطني” بباردوأ في 
اا22وأأسفر عن مقتل  . سائح

وأعلى الرغم من أن أهمية “كتيبة عقبة بن نافع” قد برزأت
اا بعد سقوط “أنصار الشريعة في تونس”، فمن الممكن جد

أن تكون الكتيبة في الواقع الجناحا المسلح لع “أنصار
الشريعة”. وأقد تزايدت وأتيرة هجمات الجماعة المسلحة

بشكل ملحوظ بعد الهجوم الذي شنه تنظيم “أنصار
الشريعة” على السفارة المريكية، وأعقب العلن عن
تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. بالضافة إلى ذلك،

أعلنت الكتيبة عبر المنبر العلمي اللكتروأني الخاص بها
“إفريقية للعلم” وأعبر حساب “فجر القيروأان” على

الفيسبوك وأتويتر أن بعض “شهدائها” هم أعضاء سابقون
”.في تنظيم “أنصار الشريعة في تونس

وأقد تسببت القوات المنية وأالعسكرية التونسية في وأقوع
خسائر فادحة في صفوفا قيادة الجماعة من خلل تنفيذ

مداهمات وأعمليات استباقية ناجحة، من بينها مصرع كمال
القضقاضي المتهم بالمشاركة في اغتيال [المعارض

اليساري] شكري بلعيد. بالضافة إلى ذلك، ألغت الحكومة
بعض القيادة العليا للجماعة، من بينها القائد العسكري
لقمان أبي صخر وأالمنسق اللوجيستي مراد الغرسلي.

وأأدت هذه الجهود إلى دفع الكتيبة إلى الجبال وأقطع



خطوط إمداداتها وأتقييد حركتها. وأتشير عدة تقارير إلى أن
الجماعة شهدت حالة من النقسام، حيث بقيت جماعة

وأاحدة موالية لع تنظيم «القاعدة في بلد المغرب
السلمي»، بينما اختارت جماعة أخرى النضمام إلى

».تنظيم «الدوألة السلمية

، أبلغ تنظيم «الدوألة السلمية»2014وأفي أوأاخر عام 
العالم بنيته توجيه عملياته نحو تونس، وأبرغبته في إقامة

“وألية إفريقية” تشمل تونس، وأشمال غرب ليبيا، وأشمال
، وأجه2014شرق الجزائر. وأفي كانون الوأل/اديسمبر 

تنظيم «الدوألة السلمية» رسالة مباشرة إلى الشعب
ونى بأبي المقاتل التونسي جاء فيها أن أبي بكر الحكيم المك

قد أعلن “نعم يا طواغيت، نحن من اغتلنا شكري بلعيد
وأمحمد البراهمي”. وأفي مقطع الفيديو نفسه، حث تنظيم

«الدوألة السلمية»على الثأر للمعتقلين وأالمعتقلت من
ورض على القيام بأعمال أبناء التيار السلفي، في حين ح

عنف ضد النظام الحاكم، وأمبايعة أبي بكر البغدادي. وأدعا
مقطع الفيديو الشعب التونسي إلى “إعلء راية التوحيد،

”.وأتمزيق رايات شارل ديغول وأنابليون
وأعلى الرغم من أنه لم يتردد صدى رسالة تنظيم «الدوألة

السلمية» مع الغالبية العظمى من التونسيين، إل أن
اا معها من جانب من تبقى من “أنصار الرسالة وأجدت تجاوأب
الشريعة” خارج السجن وأمن شق من المنتمين إلى “كتيبة

عقبة بن نافع”. وأقد بدا تنظيم «داعش» أكثر إغراء
ديؤ جه جت للمستقطبين الجدد في التيار الجهادي التونسي بسبب 

تنظيم «الدوألة السلمية»، وأحضوره العلمي المكثف،
وأامتداده الجغرافي، وأخطابه المتطرفا، وأعملياته الدموية
الشرسة، وأما يحظى به من مال وأعتاد. وأإلى جانب بعض
الفراد، ظهرت في هذا السياق جماعتان جديدتان أعلنتا

الولء لتنظيم «الدوألة السلمية» هما جماعة “جند الخلفة
بتونس” وأجماعة “طلئع جند الخلفة”. وأادعت الجماعة
اا مسؤوأليتها عن تنفيذ الهجوم الدامي على الخيرة أيض

“المتحف الوطني بباردوأ”. وأل يزال تنظيم «الدوألة



اا في تونس وأأعلن مسؤوأليته عن الهجوم السلمية» نشط
الكثر دموية في تونس، الذي وأقع في منتجع سياحي في

.سوسة في حزيران/ايونيو هذا العام
وأمن الضروأري الشارة إلى أن التمييز بين هذه الجماعات

“الجهادية” من المنظور البحثي، ل يعني بالضروأرة أنها
منفصلة أوأ في صراع مع بعضها البعض على الرض. فمن

المرجح أن بعض هذه الجماعات هي سليلة إيديولوجية
لجماعات أخرى، وأأنها تتكامل في مستوى توزأيع الدوأار

وأالضطلع بالمهام القتالية. على سبيل المثال، من الواضح
اا من أعضاء “أنصار الشريعة” من الجماعة اا كبير أن عدد
الرئيسية لع “كتيبة عقبة بن نافع” وأكذلك عدد من أتباع
“الكتيبة” يشكلون الن العمود الفقري لتنظيم «الدوألة
السلمية» في تونس. وأفي كثير من الحيان، إن ظهور

وم لعتبارات تكتيكية وأاستراتيجية أوأ جماعة وأتراجع أخرى يت
اا عندما استلزم لتحقيق غايات إعلمية، كما يبدوأ وأاضح

الكبح الصارم لع “أنصار الشريعة” ظهور “كتيبة عقبة بن
.2012نافع” وأتفعيل نشاطها المسلح بقوة في عام 

وأبالمثل، إن الحاجة إلى صرفا النظر عن “كتيبة عقبة بن 
نافع” اقتضى صعود تنظيم «الدوألة السلمية» في عام

؛ وأقد تجلى ذلك من وأاقع أن مرتكب الهجوم في2015
سوسة في حزيران/ايونيو يبدوأ أنه وأقع تحت تأثير متطرفي
“أجناد الخلفة” في البداية، وأهو فرع تابع لع جماعة “أنصار

الشريعة” التي تدوأر في فلك تنظيم «الدوألة السلمية».
وأفي الواقع، أن كل هذه الجماعات لديها جاذبية أيديولوجية
مشتركة تقوم على مجموعة من المبادئ وأهي: الجهاد في

سبيل الله لتحكيم شرع الله في الرض، وأإقامة الخلفة
السلمية في جميع أنحاء العالم، وأالعتقاد بأن

الديمقراطية وأروأنق السلطة المتعلق بها هي شكل من
أشكال الردة، وأمعاداة جميع النظمة العلمانية وأالغرب

 - أنور الجمعاوأي – مركز.وأجميع أشكال السلم السياسي
الروأابط تونس ] 



الجماعات الرهابأية في توُنس: عدد الرهابأيين
بأالجبال في ارتفاع وعمليات الستقطاب

مستمرة

الجماعات الرهابية في تونس: عدد الرهابيين بالجبال في
ارتفاع وأعمليات الستقطاب مستمرة

لم يكن الخبر الساسي يوُم امس مختلفا عن
شل متعلقا بأالرهاب» و هذهَ اليام السابأقة، فهِوُ ظ

شلق بأاقتحام   ارهابأيا لمنازل اهالي40المرة تع
منطقة زغمار من معتمدية جلمة المتاخمة لجبل
مغيلة بأوُلية سيديِ بأوُزيد، وهذا الخبر ان تعمقت

في دللتهُ

 ارهابيا منازأل في منطقة40مرعب” فان يقتحم “
مكشوفة فهذا يعني اننا امام رقم اكبر مما اعلنته وأزأارة

120الداخلية، التي قدرت عدد الرهابيين في الجبال بع
.لكن يبدوأ ان الرقم الفعلي اكبر بكثير

وأفق روأاية لشهود عيان من منطقة زأغمار من معتمدية
 كلم عن العاصمة، هاجمت280جلمة بولية سيدي بوزأيد، 

ودر عددها بع  منازأل في4 شخصا، 40مجموعات إرهابية ق
 مارس الجاري، وأاستولت على4المنطقة مساء الجمعة 

وكدت وأزأارة الداخلية مواد غذائية وأأغطية. هذه المعطيات ا
انها في طور التحقيق في صحتها، مبينة انها تلقت اشعارا

http://ar.lemaghreb.tn/media/k2/items/cache/8835fed4de3847a26822c5cc338a0cab_XL.jpg


من اهالي الجهة وأفتحت تحقيقا في الغرض، وأأنها ستعلن
.عن نتائج التحقيق ما ان ينتهي

تفاصيل الواقعة التي روأاها سكان منطقة «زأغمار» وأما
قاله لهم الرهابيون، ليس هو «الساسي» في الخبر بقدر

ما هو عدد منفذي القتحام، ان انتهت التحقيقات بتاكيد
 ارهابيا لقتحامات في منطقة محاذية40المر. فتنفيذ 

لجبل المغيلة، الذي شهد مواجهات في السابق بين المن
.وأالرهابيين، له دللت عدة

ابرزأها ان الرهابيين مازأالوا منتشرين في الجبل وأان لهم
ممرات آمنة» تسمح لهم بالتنقل بحرية وأتسمح لهم

بارسال مجموعات لع«الحتطاب» من منظورهم وألقتحام
منازأل الناس وأالسرقة فعليا، وأهنا يكمن المر اللفت في

.الخبر

 ارهابيين لتنفيذ عملية القتحام يعنى ان اخرين40فنزوأل 
ظلوا في الجبال لتأمين عودة هذه المجموعة وأحراسة

المكان اوأ تأمين مكان جديد وأحاميته تحسبا لعمليات
تمشيط تقوم بها وأحدات الجيش وأالحرس التونسي، التي

 كلم عن المنطقة. مما يعني ان العدد7تتمركز على بعد 
. شخصا40اكبر من 

في انتظار تأكيد الجهزة المختصة صحة المعطيات
وأخصوصا دقة العدد المعلن عنه، يبدوأ ان الرقم التقديري

الذي اعلنته وأزأارة الداخلية، منذ حوالي شهرين، عن
 سيقع مراجعته قريبا120الرهابيين في الجبال وأهو 

.لتقديم رقم تقديري جديد عن عدد هؤلء

وأفي انتظار ذلك يمكن القيام بعملية جرد، تنطلق من ان
العمليات المنية في السنوات الربع الماضية اسفرت عن

 إرهابيا، اخرهم تم القضاء عليهم في90مقتل اكثر من 
مدينة بن قردان، اضافة لعدد الموقوفين وألهم ارتباط

مباشر بالتنظيمات الرهابية في الجبال، وأالذين تتحفظ
120الجهزة عن تقديم معطيات عنهم، دوأن اغفال عدد 

المعلن عنه للرهابين المنتشرين في اكثر من موقع، جبل



الشعانبي جبل السمامة ،جبل السلوم، جبل المغيلة،
وأجبال السند، وأجبال الشمال الغربي (جندوأبة وأالكافا

بالساس) 

وأهذا يعني ان عدد الرهابيين المرتبطين بمجموعات في
الجبال، بمن قضي عليه وأمن سجن وأمن ليزال ملحقا،

 شخصا، وأهذا العدد مرشح للرتفاع اذ250يتجاوأزأ حاجز الع
يبدوأ ان العمليات المنية لم تتمكن من القضاء على عملية

ود منها .الستقطاب اوأ الح

 من قبل وأزأير الداخلية2014فالرقم الذي اعلن عنه في 
ودر عدد الرهابين في الجبال السابق لطفي بن جدوأ كان يق

 ارهابيا على اقصى90في مختلف المناطق الجبلية، بع
 منهم في الفترة الممتدة من63تقدير، تم القضاء على 

.2014 الى 2012

هذا الرقم القديم هو من بنى عليه وأزأير الداخلية السابق
ايضا، ناجم الغرسلي، استنتاجه ليعلن ان عدد الرهابيين

في الجبال تقلص الى بعض الفراد محدوأدي العدد، وأذلك
 عند استعراضه لعملية القضاء على2015في شهر جوان 

الرهابي مراد الغرسلي وأمجموعته لدى تنقلهم في جبال
.وألية قفصة

يومها اعلن الوزأير ان شبكات الستقطاب قد استهدفت
وأان الرهابيين باتوا محاصرين، وأهذا كان بالفعل وألكنه لم

يدم، وأهو ما اثبتته التطورات الخيرة وأمنها اعلن وأزأارة
 عن ان العدد التقديري للرهابيين2016الداخلية مطلع 

. شخصا120في الجبال 

وأفي انتظار ان تعلن وأزأارة الداخلية عن نتائج تحقيقاتها،
بنفي صحة العدد المعلن عنه أوأ تأكيده، يمكن القول اننا

 برقم هام، من120اليوم بتنا في مواجهة عدد يتجاوأزأ 
الرهابيين المتحصنين في الجبال التونسية. وأهذا يعنى ان

عمليات الستقطاب ل تزال قائمة وأان كانت باكثر «حذر»
.من قبل المجموعات الرهابية



وأيبدوأ ان التعزيزات البشرية للجماعات الرهابية لم تعد
مقتصرة على الستقطاب من التراب التونسي، بقدر

ماهي عملية تعزيز من خارج تونس، لرهابيين تونسيين في
بؤر التوتر قرروأا العودة الى صفوفا المجموعات الرهابية

.في جبال تونس

هذه المجموعات التي ترتبط كل منها بتنظيم ارهابي
مختلف- فبعضها مرتبط بتنظيم داعش الرهابي وأبعضها

مرتبط بالتنظيم الرهابي القاعدة ببلد المغرب السلمي-
تنتشر اليوم في الشمال الغربي، وأتحديدا في الجبال
الرابطة ما بين جندوأبة وأالكافا، حيث تعددت عمليات

.الشتباك بين قوات الجيش وأالمن مع ارهابيين فيها

كما تنتشر في الوسط الغربي، وأتحديدا ما بين قفصة
وأالقصرين وأسيدي بوزأيد، إضافة إلى انها باتت تبحث عن

موقع لها في الجبال الجنوب التونسي، كما كشفته احداث
.جبال مطماطة من وألية قابس

الخطر الرهابي في تونس ليس بالمر الذي يمكن القضاء
عليه بيسر وأفي وأقت وأجيز وألكنه ايضا ليس بالمر

المستحيل، فقط يحتاج الى يقظة وأانتباه وأضرب مراكز
تجمع الرهابيين في الجبال وأمراقبتها لضمان عدم عودتهم

 – المغربحسان العياديِ  - بقلم.اليها مرة اخرى
 ] .2016/ا03/ا07

: إرهابأيوُن توُنسيوُن في ليبيا
 توُنسي يقاتلوُن مع فجر ليبيا400  :      علية العلني

قال الخبير في الجماعات الجهادية علية العلني في تصريح
 جوان22لبرنامج المتينال على شمس أفا أم اليوم الثنين 

22/ا06/ا2015 – المصدر التونسية  تونسي400 أن 2015
  [

قوُات عسكرية أمريكية في توُنس لرصد تحركات
الجماعات الرهابأية في ليبيا

https://ar.webmanagercenter.com/2015/06/22/93083/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-400-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8/
http://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/itemlist/user/481-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A


أفادت جريدة ليفيغاروأ الفرنسية في مقال نشر على
صفحاتها يوم أمس أن وأزأارة الدفاع المريكية "تحصلت

مؤخرا في الجنوب التونسي على قاعدة عسكرية مهملة"
وأ أضافت أن هذه القاعدة ستعمل أمريكا على تحديثها وأ

ذلك قصد "التدخل في الوضع الليبي".

وأحسب ذات المصادر سوفا يقع إعتماد هذه القاعدة في
جنوب البلد التونسية لمساعدة الجيش المريكي وأإمداده

للتدخل السريع في الراضي الليبية عند الضروأرة حتى
يتمكن الجيش المريكي تحمل اسم "دلتا" منتشرة في

ليبيا وأ متنكرة في زأي بدوأ كانت قد أطرت الوحدات
.الخاصة الليبية وأ ساعدتها في محاربة جهاديي القاعدة

http:ا/ا/www.tuniscope.comا/arا/articleا38658/ا/ara
beا/actuا/couwat-134510 [ 

ةا تحصل على قاعدة سرية جنوُب فرنسا أيض
توُنس :

فرنسا تسعى إلى بأعث قاعدة تنصت جنوُب البلد
.التوُنسية

سندس الزروقي بأقلم

 لقادة الشرطة وأالمععن العععرب38على هامش المؤتمر ال 
 بمقععر المانععة العامععة2014 ديسععمبر 11الذي انعقععد يععوم 

لمجلس وأزأراء الداخلية العرب في تونس العاصمة،وأ الععذي
تناوأل عديدي المواضيع المنية مععن بينهععا موضععوع الرهععاب
وأترسيخ مقومات المععن مععن خلل إبععرام اتفاقععات وأبرامععج
تعاوأن على الصعيدين الثنائي وأمتعدد الطرافا في مجالت
تتعلق بمزيد ترسيخ حقوق النسان لدى رجل المن وأكيفية
التعامل مع ذوأي الشبهة في بيععوت الحتفععاظ وأمععع ممثلععي
وأسععائل العلم. علععى اثععر هععذا النعقععاد وأ وأفععق صععحيفة

»اللندنيعععة كشعععف مسعععؤوأل امنعععي عربعععي أن الععععرب «
السلطات الفرنسية كثفت من ضغوطها على تونس لمنحها
قاعدة تنصت جنوب البلد.هذا وأ قد أعرب نفس الخبر على

http://www.tuniscope.com/ar/article/38658/arabe/actu/couwat-134510
http://www.tuniscope.com/ar/article/38658/arabe/actu/couwat-134510


ان تونس أصبحت محور اهتمام وأ رهانات إستراتيجية لعديد
الدوأل الغربية خاصة مع تزامن الوضع المني المتردي فععي

.ليبيا

-  اسطرلب ] .  16-12-2014

تنطلق من قاعدة سرية جنوُب توُنس قوُة خاصة[ 
 مطلوُب أمني في100فرنسية تلحق أكثر من 

ليبيا
2016-02-25

لموقع من حكومة طبرق الليبية  قال مصدر مطلع   
 تتحرك في  فرنسية  قوة خاصة  إن  الجزائرية للخبار 

وأ انطلقا من موقعين الوأل هو قاعدة جوية ليبية  ليبيا 
هو قاعدة سرية في جنوب تونس، وأاشار المتحدث الثاني 

 بواسطة طائرات  تتحرك  إن القوة الخاصة الفرنسية 
ضد مواقع دهم على القل  مروأحية وأقد نفذت عمليتي 

 جهاديين ينتمون مطلوبين  مشبوهة يعتقد أنه تأوأي 
القوة الفرنسية لتنظيم الدوألة، ، وأاشار مصدرنا إلى أن 

 مطلوب منهم قيادات100أكثر من  الخاصة تتعقب 
داعش البارزأة وأ إرهابيين يحملون الجنسية الفرنسية

إلى المطلوب الجزائري بتهم الرهاب الدوألي بالضافة 
بدأت وأحدات من القوات الخاصة ، وأقد  مختار بلمختار 

وأالمخابرات الفرنسية تنفيذ عملية سرية ضد مقاتلي
تنظيم “الدوألة السلمية” في ليبيا بالتنسيق مع الوليات

المتحدة وأبريطانيا، بحسب ما أوأردت صحيفة “لوموند
 الفرنسية” أمس الربعاء.

وأأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا  
هولند وأافق على “عمل عسكري غير رسمي” تنفذه

وأحدة من القوات الخاصة وأخدمة العمليات السرية لوكالة
 المخابرات الفرنسية في ليبيا.

وأتشمل ما أطلقت عليه لوموند “الحرب السرية لفرنسا  
في ليبيا” ضربات موجهة متفرقة تستهدفا زأعماء التنظيم



وأيتم إعدادها سرا على الرض في محاوألة لبطاء انتشاره
  في ليبيا.

وأامتنعت وأزأارة الدفاع عن التعليق على محتوى تقرير 
لوموند لكن مصدرا مقربا من وأزأير الدفاع جان إيف لو
دريان قال إنه أمر بالتحقيق في “انتهاك سرية الدفاع

 القومي” لتحديد مصادر التقرير.

وأأكدت وأزأارة الدفاع من قبل أن الطائرات الفرنسية  
نفذت طلعات مراقبة فوق ليبيا في الوأنة الخيرة حيث
تلعب فرنسا دوأرا رائدا في الحملة الجوية لحلف شمال

الطلسي لمساعدة المتمردين الذين أطاحوا بحكم معمر
القذافي. كما أكدت أيضا أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية

 متطورة في شمال النيجر على الحدوأد مع ليبيا.

وأقالت لوموند إن المخابرات الفرنسية نفذت ضربة في  
نوفمبر الماضي قتل خللها العراقي المعروأفا باسم أبو

نبيل الذي كان أحد زأعماء تنظيم “الدوألة السلمية”
 البارزأين في ليبيا وأقتئذ.

وأأضافت الصحيفة أن مدوأنين متخصصين تحدثوا عن رؤية  
 قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا منذ منتصف فبراير.

وأنقلت الصحيفة عن مسؤوأل دفاع فرنسي رفيع  
المستوى قوله “آخر ما يمكن أن نفعله هو التدخل في

ليبيا. لبد أن نتجنب أي مشاركة عسكرية علنية وأأن نعمل
 بشكل سري”.

وأكان تنظيم “الدوألة السلمية” قد أعلن مسؤوأليته عن
باريس يوم موجة هجمات استهدفت العاصمة الفرنسية 
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الجزائر   

شدد أمن هذهَ أخطر الجماعات المتطرفة التي تهِ
الجزائر

2017 أغسطس 18الجمعة 
عبد السلم باروأدي

مخلفات عملية إرهابية بالجزائر

ورفة في الجزائر من استراتيجية ويرت الجماعات المتط غ
وركها ضمن رؤية جديدة فرضها سقوط داعش عملها وأتح

.في العراق وأسوريا وأليبيا

فقد نقلت قياداتها إلى منطقة الساحل، وأأنشأت تحالفات
جديدة مبنية على المصالح وأالمصاهرة، وأاكتفت بتواجد

وففت عناصر محدوأدة وأمتفرقة في وأسط الجزائر، بعدما خ
وفذها في منطقة من حدة عملياتها الرهابية التي كانت تن

.القبائل

وأتؤكد العديد من المصادر المتابعة للشأن المني في
وكل4 تنظيمات رئيسية وأ 3الجزائر وأجود   كتائب إرهابية تش

.ما يعرفا بإمارة الصحراء

https://www.maghrebvoices.com/author/393.html
http://dzayerinfo.com/ar/4165


يعتبر مختار بلمختار الملقب بع"بلعور"، المطلوب رقم وأاحد
وسق حركية التنظيمات في منطقة الساحل الذي ين

وأالقيادات الرهابية، وأ حسب آخر دراسة أعدها المعهد
، حول التنظيمات"ifri "الفرنسي للعلقات الدوألية

، فإن2017الرهابية في الساحل وأنشرها مطلع العام 
بلمختار يحظى بنفوذ وأاسع في الساحل بعد تشكيله

".لتنظيم "المرابطون

وضح مخطط هيكلي نشره المعهد الفرنسي مطلع السنة وأيو
سلم القيادات لدى أبرزأ التنظيمات الرهابية التيالجارية

:تنشط جنوب الجزائر وأتشكل ما يسمى بإمارة الصحراء

تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي بقيادة: أول
"."عبد المالك دروأكدال

تنظيم "المرابطون" بقيادة "مختار بلمختار" المدعو: ثانيا
2013بلعور، الذي أسسه في أوأت 

تنظيم إمارة الصحراء، وأيقوده جمال عكاشة الملقب: ثالثا
 كتائب دموية4ب"يحيى أبو الهمام"، وأيتألف من 

هذا الخليط من التنظيمات الرهابية اختار النشاط في
الساحل، مستهدفا صحراء الجزائر، وأمسجل في نفس
الوقت هجمات إرهابية عرفتها عدة دوأل مجاوأرة، فيما

يستمد بقاءه من الطبيعة المفتوحة وأالتحالفات التي أقامها
في ليبيا، بالتنسيق مع جماعات متطرفة هناك، حسب

.التقرير الفرنسي

تاريخ من الرهاب

كانت عملية قاعدة الحياة للغازأ بع "تيفنتورين" جنوب
، أوأل عملية إرهابية حاوألت2013 يناير 16الجزائر يوم 

تسجيل حضور تلك الجماعات الرهابية، تم خللها رهن عدد

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-de-lifri/aqmi-al-mourabitoun-djihad-sahelien-reunifie#sthash.SGXpU3Mi.ZPbFj1fq.dpbs
https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-de-lifri/aqmi-al-mourabitoun-djihad-sahelien-reunifie#sthash.SGXpU3Mi.ZPbFj1fq.dpbs


 بعملية أمنية2013 يناير 19من الجانب وأانتهت يوم 
.نفذها الجيش الجزائري

، نفذت جماعات متطرفة عملية ضد2013 ماي 23وأفي 
.منجم لليورانيوم بع "أرليت" وأ"أغادير" شمال النيجر

، نفذت جماعة متشددة عملية ضد2014 يوليو 14وأفي 
دوأرية للقوات الفرنسية في "الموستارا" بمالي، ثم توالت

.الهجمات في غاوأ، وأالنيجر، وأبوركينافاسو وأساحل العاج

في المقابل أنشأت الجزائر لجنة الركان العملياتية
، وأمركزها مدينة تمنراست في2010المشتركة عام 

الجنوب الجزائري، وأقادت فرنسا عمليات عسكرية كبرى
،2013أبرزأها عملية سرفال التي جرت في يناير 

وأساعدت على قيام المم المتحدة بنشر قوات في العام
.نفسه بتلك المناطق

كما دفع هذا التواجد الرهابي، في المنطقة، فرنسا إلى
وكل من   آلفا جندي من5إنشاء قوة الساحل التي تتش

دوأل مالي، بوركينافاسو، النيجر، موريتانيا، وأتشاد، بينما
تعمل الجزائر على مواجهة المخاطر الرهابية في الجنوب
وأالساحل، بالتنسيق مع دوأل المنطقة في إطار فضاء لجنة

.الركان العملياتية المشتركة

شلد الطماع شضعف يوُ ال

وأ قال المختص في الشؤوأن العسكرية، الجنرال المتقاعد
عبد العزيز مجاهد، في تصريح لع "أصوات مغاربية" إن

وكز على النقاط الضعيفة، أين تكون "الجماعات الرهابية تر
الجغرافيا مفتوحة لتحقيق أهدافها، وأالقيام بعملياتها،

وكم في المن غير مستفيدة ن عدة عوامل، أهمها أن التح
".متوازأن



ودث"يوجد اليوم تحالف بين الجماعات وأ حسب المتح
الرهابية وأعصابات التهريب الدوألي للمخدرات، وأهي من

تقوم بتهريب السلحا وأاختطافا الجانب وأبث الرعب
وأالرهاب، وأهنا أتساءل: لماذا لم ينجح الرهاب في

ودت له "السيطرة على الجزائر؟ طبعا لن القوى الحية تص

وأيضيف الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد "هذا المر
ورك الرهاب، أكسب الجزائر إمكانية ردع القوى التي تح

وأساعدها في ذلك وأجود مجتمع متجانس وأموحد يؤمن بأن
."الرهاب عدوأ الجميع

وأمن جانبه يعتقد رئيس اللجنة الجزائرية الفريقية للسلم
وأالمصالحة، أحمد ميزاب أن "الجماعات الرهابية تبحث

وبقة على الرض، عن الريحية في ظل الستراتيجية المط
وأل ننسى أن الجيش الجزائري أطلق عمليات كبرى في
مناطق الشمال، وأفي كل مرة تنقل الجماعات الرهابية

".عملياتها من منطقة لخرى

 تم نقل العمليات الرهابية2015وأيضيف المتحدث"في 
وما في سنة   فنقلت بعض مجموعاتها2016إلى المدية، أ

"إلى منطقة تيبازأة

وأيضيف ذات المتحدث" نحن نتكلم عن تنام متزايد للقواعد
الخلفية للجماعات الرهابية في الساحل وأالحدوأد الشرقية،

لنه من الصعب أن يكون فيه مد وأدعم وأتوصيل للعناصر
الرهابية في الشمال نظرا لتواجد المن ، وأبالعكس فإن

الطبيعة الصحراوأية للمنطقة تسمح للرهابيين بالتقرب من
."مناطق الدعم اللوجستيكي

المصدر: أصوات مغاربية ] 



التنظيمات الرهابأية في شمال إفريقيا: الهِيكل،[
اليديوُلوُجيا والتموُيل

د. مصطفى صايج 

أستاذ محاضر –كلية العلوُم السياسية والعلقات
الدولية خ جامعة الجزائر

تعرفا منطقة شمال إفريقيا الممتدة بين الدوأل الربع،
ليبيا، تونس، الجزائر وأالمغرب تصاعدا للجماعات الرهابية
وأالتنظيمات المتطرفة العنيفة، وأإن كانت بدرجات متباينة

وأمتفاوأتة من حيث ثقل هذه التنظيمات وأحجمها وأدرجة
التهديدات القائمة وأالمحتملة داخل كل بلد، مع الخذ بعين

العتبار هوية هذه التنظيمات التي ل تعترفا بالحدوأد
الجغرافية وأالسياسية، كما حدث خلل الهجوم على

المجمع الغازأي الجزائري في حقل عين امناس في يناير
م، أوأ الهجومات الرهابية على متحف باردوأ وأالمنتجع2013

السياحي في مدينة سوسة التونسية،أوأ تمدد ما يعرفا
بداعش في خليج سرت الغني بالنفط في السواحل

الليبية.

فماهي طبيعة هذه الجماعات وأالتنظيمات الرهابية
المنتشرة في شمال إفريقيا؟ وأما اليديولوجيا العقائدية

التي تستند عليها لتبرير سلوكياتها المتطرفة وأالعنيفة؟ وأما
هو حجم وأثقل هذه التنظيمات وأالجماعات؟ وأما هي

التهديدات القائمة وأالمحتملة التي تمثلها هذه التنظيمات
وأالجماعات على دوأل منطقة شمال إفريقيا؟

أول: طبيعة التنظيمات والجماعات الرهابأية في
شمال إفريقيا.

يمكن تفسير ظهور وأتصاعد الجماعات وأالتنظيمات
الرهابية في شمال إفريقيا إلى عاملين أساسيين، عامل
البيئة الداخلية، وأعامل البيئة الخارجية، وأقد أثر كل عامل
على طبيعة وأأيديولوجية وأثقل كل تنظيم وأجماعة، بحيث

يسهل لنا هذا التقسيم، التمييز النسبي بين الجماعات
الرهابية المحلية وأالجماعات الرهابية العابرة للحدوأد.

http://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=3650&catid=21&Itemid=186
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3649:2016-02-07-08-01-27&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3649:2016-02-07-08-01-27&Itemid=172&option=com_content


إن التنظيمات الرهابية المحلية ترتبط بالمشهد السياسي
الداخلي، بحيث تقوم بتوظيف التعبئة العقائدية وأتجهز

قدراتها القتالية لسقاط النظام السياسي القائم بالخيارات
العسكرية، وأحجتها في ذلك محاربة ما تسميه في أدبياتها

اليديولوجية "حكم الطاغوت" وأ" النظام الكافر" وأاستبداله
بتطبيق الشريعة وأإقامة حكم الله. وأتستغل هذه

التنظيمات حالت اللستقرار السياسي وأتجربة النتقال
الديمقراطي المتعثرة لضعافا الدوألة الوطنية، وأتمثل
الجماعة السلمية المقاتلة (الجيا) وأالجيش السلمي

للنقاذ( اليياس) التابع للجبهة السلمية للنقاذ المحلة في
الجزائر، نموذجا لهذه التنظيمات التي انتهجت العنف
المسلح في مواجهة النظام في فترة التسعينيات من

القرن العشرين.

بينما ترتبط التنظيمات وأالجماعات الرهابية العابرة
للحدوأد بالمشهد السياسي القليمي وأالدوألي، وأيمثل تنظيم

القاعدة وأفروأعه القليمية نموذجا لهذه التنظيمات التي
انتشرت في بيئة ما بعد الحرب الباردة، المرتبطة بالوأضاع
القليمية ما بعد أفغانستان وأما بعد الغزوأ المريكي للعراق،
حيث يمثل تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي، الذي

ينتشر في المجال الجغرافي لشمال إفريقيا وأمنطقة
الساحل الفريقي، النموذج البرزأ لهذه التنظيمات.

كما تمثل بعض التنظيمات فروأعا تابعة لتنظيم الدوألة
السلمية (داعش) على غرار جند الخلفة في الجزائر،

وأداعش في ليبيا وأتونس، التي تمددت نتيجة الوأضاع
القليمية ما بعد نظام معمر القذافي مستغلة الضطرابات

 المنية في سوريا وأالعراق.

وأالملفت للنتباه، أن هناك اتجاه تصاعدي للجماعات
الرهابية العابرة للحدوأد في منطقة شمال إفريقيا على
حساب الجماعات الرهابية المحلية، بحيث تشير بعض

التقارير، بأن من بين ستة تنظيمات إرهابية الكثر تأثيرا
في القارة الفريقية، يوجد ثلثة منها في شمال إفريقيا،



تنظيم القاعدة في بألد المغرب السلمي، وأهي،
].1[المرابأطوُن، وأنصار الشريعة

القاسم المشترك بين هذه التنظيمات الثلثة أنها تأخذ
طابع التنظيمات العابرة للحدوأد، وأيرجع تفسير هذا التجاه
التصاعدي للتنظيمات وأالجماعات الرهابية العابرة للحدوأد

في شمال إفريقيا لعدة أسباب، أهمها، الفراغ المني
وأالسياسي في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي وأما خلفه
من انعكاسات سلبية، مثل انتشار فوضى السلحا، تزايد

الكتائب وأالميليشيات المسلحة في ليبيا، التحالفات
العضوية وأالوظيفية بين الجماعات الرهابية وأتنظيمات

الجريمة المنظمة.

تنظيم القاعدة في بألد المغرب السلمي يمثل،
حالة النتقال من الجماعة الرهابية المحلية إلى التنظيم

 يناير24العابر للحدوأد، بحيث تم إنشاء التنظيم في 
م، بعد مبايعة الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال2007

تنظيم القاعدة وأإعلن وألءه لزعيمه أسامة بن لدن.
يقود التنظيم عبد المالك دروأكدال المدعو" أبو مصعب 

عبد الودوأد"، وأينشط في المناطق الشمالية للجزائر وأفي
المناطق الصحراوأية في جنوب الجزائر وأفي شمال مالي،
وأشرق موريتانيا وأغرب النيجر، أي يستغل منطقة الساحل

الفريقي بعد الفراغات المنية في شمال مالي بسبب
وأاستفادته من فوضى2012النقلب العسكري في سنة 

السلحا التي خلفتها مرحلة ما بعد القذافي، ليقيم تحالفات
مع بعض الجماعات الرهابية وأالمتطرفة في شمال مالي

على غرار أنصار الدين، وأجماعة التوحيد وأالجهاد في غرب
إفريقيا.

وأقد استفاد هذا التنظيم في مرحلته الوألى من الخبرة
القتالية للجزائريين العائدين من أفغانستان، بحيث خلصت

، تمسوُسيوُلوُجية الفغان الجزائريين دراسة حول
إعدادها من قبل مصالح المن الجزائرية، حول عينة تتكون

 عنصر الذين شاركوا في حرب أفغانستان خلل800من 
عدة عوُامل توُفرت في مطلع الثمانينات، أن



الثمانينات عززت توُجهُ الشباب للقتال في
ضد الجتياحا السوفياتي، من أهمها: تأثير أفغانستان

معنى الجهاد وأسلطته على المقاتلين، الظروأفا القتصادية
الصعبة التي كانت تعرفها الجزائر، تنامي نسبة البطالة

وأسط فئة الشباب، توفير عدة تنظيمات للشباب فرصة
الهجرة نحو أفغانستان، تنظيم الدعوة وأالتبليغ مقره

باكستان، الرابطة السلمية العالمية ، المنظمة الدوألية
للغاثة السلمية- جمعية الخوة الجزائرية-الفرنسية- حزب

]2التحرير السلمي.[
التحول في أيديولوجية الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال

من الطابع المحلي إلى الطابع العابر للحدوأد، حسم ما بعد
 سبتمبر م، حيث كانت الغلبة داخل التنظيم11أحداث 

للجناحا المطالب بالتدوأيل وأتوسيع "الجهاد" خارج الجزائر،
الذي يقوده نبيل صحراوأي وأعبد المالك دروأكدال. وأعززأ
من هذا التجاه، التدخل العسكري المريكي في العراق

م، وأإقامة التنظيم اتصالت مع تنظيم2003في سنة 
القاعدة في بلد الرافدين الذي يقوده أبو مصعب

الزرقاوأي، بحيث اتفقا على إرسال مقاتلين من شمال
إفريقيا إلى العراق، مقابل قيام الزرقاوأي في يوليو

م، باختطافا وأقتل دبلوماسيين جزائريين بالسفارة2005
الجزائرية ببغداد، وأهو ما عجل بمبايعة الجماعة السلفية

للدعوة وأالقتال لتنظيم القاعدة وأتحول الجماعة إلى تنظيم
القاعدة في بلد المغرب السلمي، حيث أعلن أيمن

 سبتمبر م، التحاق التنظيم بالقاعدة11الظواهري في 
].3الم[

وأعليه، انتهج تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي
م، العمليات النتحارية المماثلة لتلك2007بداية من سنة 

التي كانت تجري بشكل وأاسع في العراق، حيث تم تفجير
6م، وأفي 2007 أبريل 11مقر الحكومة الجزائرية في 

سبتمبر من نفس السنة نفذ عملية انتحارية في موكب
 شخصا وأمئات25الرئيس الجزائري بباتنة خلف مقتل 

م، بعمليتين انتحاريتين، الوألى2007الجرحى، وأانتهت سنة 



بمقر المحافظة السامية للجئين التابعة للمم المتحدة
67بالجزائر وأالثانية أمام مقر المجلس الدستوري مخلفة 

ال وأ ] كما نقل التنظيم عملياته خارج4 جريحا.[177قتي
الجزائر بالهجوم بالسلحة الخفيفة على السفارة

م، كما قام2008السرائيلية بنواكشوط، في فبراير 
باغتيال الرعية البريطاني المختطف "إدوأين دير" في يونيو

 م،على الحدوأد المالية النيجيرية، وأسنة بعدها يتم2009
المختطف اغتيال الرعية الفرنسي"ميشال جيرمانو" 

بمالي، وأتلتها عمليات اختطافات وأاغتيالت لثلث رعايا
م، من بينهم صحفيين بإذاعة2013فرنسيين في سنة 

].5فرنسا الدوألية[

يلجأ تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي من خلل
هذه الختطافات المتتالية للرعايا الغربيين وأبالخص الرعايا

الفرنسيين، إلى كسب الموال من خلل إجبار الدوأل
الغربية على دفع الفدية مقابل إطلق سراحهم أوأ الضغط
عليهم لدفع دوأل شمال إفريقيا وأمنطقة الساحل الفريقي
لطلق سراحا بعض القيادات المحسوبة على التنظيم، كما

يشير ]. 6حدث مع قضية الرعية الفرنسي "بيار كامات"[
تقرير لمجلة "نيويورك تايمز" من أن التنظيمات الرهابية

المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي،
القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأالشباب الصومالي،

 وأ2008 مليون دوألر ما بين 125تلقت على القل 
 مليون دوألر فقط تم دفعها في سنة66م، منها 2014
165م، بينما تشير الخزانة المريكية إلى مبلغ 2013

]7مليون دوألر في نفس الفترة. [

،إلى جانب تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي
المرابأطوُن في منطقة شمال إفريقيا ظهر تنظيم

 أغسطس20،الذيتمإنشاؤه في والساحل الفريقي
م، بعد التحالف بين جماعة الموقعون بالدماء التي2013

يقودها ”مختار بلمختار“، القائد السابق لتنظيم القاعدة في
بلد المغرب السلمي وأ حركة الجهاد وأالتوحيد في غرب

م، وأيمثل2011 أكتوبر 23إفريقيا التي أنشأت بدوأرها في 



هذا التنظيم حالة النشقاقات وأإعادة تركيب التحالفات بين
التنظيمات الرهابية العابرة للحدوأد. وأيعتمد هذا التنظيم

في منطقة الساحل، بما يؤكد تجارة المخدرات على
الطرحا الذي يذهب إلى أن الجماعات الرهابية التي توظف

اليديولوجيات الدينية تتقاطع مصالحها مع تجارة
المخدرات، كما أكدته دراسة لوكالة أمريكية لمكافحة

US Drug EnforcementAgencyالمخدرات
(DEA),  بالمائة من الجماعات الرهابية الجنبية60من أن 

 بالمائة من80ترتبط بتجارة المخدرات، وأبالموازأاة، فإن 
زأعماء طالبان في أفغانستان يقاتلون من أجل الهدافا

]8الربحية وأليس من أجل اليديولوجية الدينية"[
يمثل هذا التقاطع العضوي وأالوظيفي بين الجماعات

الرهابية وأتجار المخدرات التحدي المني الذي يمس
منطقة شمال إفريقيا بشكل مباشر، خصوصا وأأن

التأثيرات وأالنعكاسات تتعدى تهديد المن التقليدي، من
ضرب للمؤسسات وأالتفجيرات، إلى التهديد الذي يمس

المن المجتمعي من خلل تزايد عدد المستهلكين
للمخدرات مما يصيب المجتمعات في عمقها الجتماعي.

منذ اكتشافا ما عرفا بقضية "الخطوط الجوية
م، تبين2009] في شمال مالي في نوفمبر 9للكوكايين"[

التحدي الذي تطرحه التحالفات العضوية وأالوظيفية بين
التنظيمات الرهابية وأجماعات الجريمة المنظمة العابرة

للحدوأد الممتدة من أمريكا الجنوبية عبر شمال وأغرب
إفريقيا إلى أوأروأبا، حيث تشكل أوأروأبا ثاني أكبر سوق

 مليار دوألر سنة33للستهلك العالمي، الذي قدر ب 
2012].10[

من بين العمليات الرهابية التي تنسب لتنظيم
5المرابطون اختطافا سبعة دبلوماسيين جزائريين، في 

م، بقنصلية الجزائر بقاوأ شمال مالي،2012أبريل 
على الموقع الغازأي بعين أمناس في جنوب الهِجوُموأ

29 أجنبيا وأ 37 م، حيث قتل 2013 يناير 16الجزائر في 
إرهابيا. وأعليه، فإن تنظيم المرابطون تم تصنيفه ضمن



للتنظيمات المرتبطة بأتنظيم قائمة المم المتحدة
].11م[2014 يونيو2في  القاعدة

هذه الرتباطات بين تنظيم المرابطون وأتنظيم القاعدة
توضحت أكثر في العمليات المشتركة التي قام بها التنظيم
بالشراكة مع تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي في

 م، إثر الهجوم على موقع الشركة الفرنسية2013مايو 
لليورانيوم " أريفا" في شمال النيجر، وأقد تكرس هذا

التحالف في إعلن الوحدة بين تنظيم المرابطون وأتنظيم
م،2015القاعدة في بلد المغرب السلمي في ديسمبر 

بحيث قدر مجموع تعداد الرهابيين في التحالف الجديد،
 إرهابي، لن التقديرات المنية تشير إلى1000بأكثر من 

 إرهابي600أن تنظيم “المرابطون” يضم ما ل يقل عن 
من جنسيات مختلفة، الغالبية منهم من عرب شمال مالي

وأشمال النيجر، وأيتوزأع الباقي بين جنسيات، مصر
وأالسودان وأنيجيريا وأالجزائر وأتونس وأالمغرب وأرعايا دوأل

أوأروأبية من أصول إسلمية، بحيث يتوزأع تنظيم
"المرابطون" على عدة كتائب، أشهرها كتيبة ابن لدن.

بينما يضم الفرع الصحراوأي في تنظيم “القاعدة في بلد
 إرهابي من500 وأ400المغرب السلمي” ما بين 

جنسيات مختلفة أيضا، وأيتوزأعون على كتائب، أبرزأها كتيبة
طارق بن زأياد وأكتيبة البرار وأسرايا، منها سرية الفرقان

].12وأسرية النغماسيين[

إضافة إلى تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي
الذي أنصار الشريعة في توُنس وأالمرابطون، يظهر

م، في خضم " ثورة2011ظهر إلى الوجود في أبريل 
الياسمين" ، بدأت نشاطاته في العلن إلى غاية منعه من

 العمال  م، بسبب2013قبل المؤتمر التونسي في مايو 
المنسوبة للتنظيم، منها الهجوم على السفارة المريكية

م، وأقتل السفير المريكي رفقة2012بتونس في سبتمبر
 سبتمبر11ثلثة أمريكيين بالقنصلية المريكية ببنغازأي في 

م، وأاغتيال المعارضين التونسيين، شكري بلعيد2012
 م.2013 يونيو 25وأمحمد براهمي في



توسع نشاط تنظيم أنصار الشريعة من تونس إلى شمال
شرق ليبيا، وأانتشر التنظيم بشكل فعال في مدينة بنغازأي،
كما يقود بعض الهجومات المسلحة على الحدوأد التونسية

الجزائرية، باتجاه جبال الشعانبي أين تتحصن الجماعات
الرهابية.

ل يخفي تنظيم أنصار الشريعة أهدافه المتمثلة في
تطبيق الشريعة السلمية في تونس وأليبيا، حيث يؤكد قائد

التنظيم سيف الله ابن الحسين، المدعو أبوعياض، نهجه
القائم على العنف المسلح خصوصا بعد التجربة التي

اكتسبها في مشاركته في القتال في أفغانستان إلى جانب
م، وأقد2000حركة طالبان التي التحق بها في بداية 

 سبتمبر9شارك في عملية اغتيال القائد مسعود في 
2014 يناير 10 وأقد تم تصنيف أنصار الشريعةفي  .2001

م، ضمن القائمة المريكية للجماعات الرهابية.

يرتبط تنظيم أنصار الشريعة بعلقات تنسيقية بتنظيم
القاعدة في بلد المغرب السلمي، وأهو ما اتضح في

 م، بين2013اجتماع تنسيقي ببنغازأي في سبتمبر 
الجماعات الرهابية الليبية، المغربية وأالمصرية وأالتونسية

وأممثلين عن تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي
وأبحضور ممثلين عن جبهة النصرة السورية، نشرت

Welt am تفاصيله الصحيفة اللمانية "وأالت أم سونتاك" 
Sonntag[13]

يبرزأ صراع الولءات بين تنظيم القاعدة وأداعش بشكل
خافت في الجزائر وأتونس عكس ليبيا، فإذا كان أنصار

الشريعة في تونس تعلن وألءها لتنظيم القاعدة، فإن كتيبة
م، أعلنت2012عقبة بن نافع التي تأسست في سنة 

وألءها لتنظيم داعش بعدما كانت الجماعة محسوبة على
تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي، وأتتمركز أساسا
على الحدوأد التونسية الجزائرية، بمنطقة جبال الشعانبي،
وأتركز هجوماتها المسلحة على القوات المنية وأالعسكرية

لكل البلدين. وأفي نفس التجاه، فإن جند الخلفة الذي



ظهر في الجزائر،أعلن وألءه لداعش بعدما انشق عناصره
عن تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي، وأقام بعملية

 اختطافا وأقتل الرعية الفرنسي " هرفي غوردل". 

استغلت الجماعات الرهابية العابرة للحدوأد في شمال
إفريقيا حالة الفوضى المنية في الدوأل التي تعرفا حالت
النتقال الديمقراطي لتتمدد في المجالت الحيوية، سواء

في المناطق البحرية أوأ المناطق الغنية بالثروأات الطبيعية،
لكي تبني قوتها من خلل المزيد من التعبئة وأالتوسع، وأهذا

، من خلل سيطرة الجماعات الرهابيةليبيا ما شهدته
على المنفذ البحري لخليج سرت وأصراعها على النفط
الذي يشكل عصب القتصاد الليبي. فقدسيطر تنظيم

داعش على هذه المناطق الساحلية نظرا لهميتها
الستراتيجية اقتصاديا وأعسكريا، وأكانت درنة أوأل "إمارة"

لداعش، حيث أعلن التنظيم الرهابي وألءه لبي بكر
، وأرمزية مدينة درنة،2014البغدادي وألداعش في نهاية 

الساحلية في شرق ليبيا، تكمن في احتضانها العديد من
الشباب الذين شاركوا في القتال في أفغانستان وأالعراق
في فترة حكم القذافي. وأقد استغل هذا التنظيم الرهابي
حالة الصراع الثنائي بين جيش الكرامة الذي يقوده اللواء

خليفة حفتر في شرق ليبيا وأجماعة فجر ليبيا في غرب
ليبيا، ليتمدد في مدينة بنغازأي الساحلية، وأبعدها يسيطر

على خليج سرت الغني بالنفط.
 م، بعدما2014 أبريل 4يعود تشكيل داعش في ليبيا إلى

أسس الليبيون العائدوأن من سوريا مجلس شورى شباب
السلم، وأكانوا قد تجمعوا من قبل تحت راية كتيبة البتار،

. وأيقدر عدد المقاتلين في2012التي أنشأت في سنة م
صفوفا داعش في ليبيا حسب تقديرات كتابة الدوألة

3000 وأ1000م، ما بين 2015المريكية في مارس 
2015مقاتل، بينما تشير تقارير المم المتحدة في نوفمبر 
م، إلى أن عدد قوات التنظيم في ليبيا يتراوأحا ما بين

 متمركزين في1500 مقاتل من ضمنهم 3000 وأ2000
].14منطقة سرت[



يستمد التنظيم الرهابي في ليبيا قوته من أيديولوجية
تنظيم الدوألة الرهابية (داعش) القائمة على الستيلء على

الرض وأالموارد، بحيث كشف هذا التنظيم الرهابي في
 م، على ما سماه "بخريطة دوألة الخلفة"[2014أكتوبر 

] تشمل العراق وأسوريا، كردستان، كازأاخستان، بلدان15
،بألدان المغرب العربأي الخليج، اليمن، القوقازأ،

الناضول، مصر وأإثيوبيا، وأكل القرن الفريقي، الندلس
وأجزء من أوأروأبا.

تقوم التحديات المنية لهذا التنظيم، أنه يجند في صفوفه
مختلف الجنسيات بما فيها الوأروأبية، حيث تشير التقديرات

 ألف مقاتل في التنظيم،200 ألف وأ30المتفاوأتة، ما بين 
250يحتل ثلث العراق وأثلث سوريا، بمساحة تصل إلى 

ألف كلم مربع، بنفس مساحة بريطانيا، بوعاء سكاني في
 مليون12 إلى 10المناطق التي يسيطر عليها ما بين 

نسمة، مما يعطي للتنظيم القدرة على التجنيد وأالتعبئة.
في تقرير قدم لمجلس المن الدوألي للمم المتحدة في

، قدر عدد المقاتلين الجانب في العراق2015فبراير م
 مقاتل من700 ألف مقاتل من ضمنهم 22وأسوريا بع 

]16جنسية فرنسية.[

 24بعد ثمانية أشهر من صدوأر قرار مجلس المن في
 المتضمن مكافحة تمويل، تجنيد وأتنقل2014سبتمبر 

الرهابيين للقتال في سوريا وأالعراق، قدم تقرير من قبل
 دوألة إلى100المم المتحدة يشير إلى وأجود مقاتلين من 

جانب التنظيم الرهابي داعش في العراق وأسوريا، تصاعد
 ألف مقاتل، بزيادة25 ألف مقاتل إلى 15عددهم من 
 وأمارس2014 بالمائة في ما بين مارس 71وأصلت إلى 

]، بينما قدرت مصالح الستخبارات المريكية17م[2015
في عدد المقاتلين الجانب م،2015في سبتمبر 

م، أي بضعف2011 ألف مقاتل منذ 30سوريا وأالعراق ب 
م.2014العدد الذي تم إحصاؤه سنة قبلها، أي في سبتمبر 

] وأوأفق دراسة أنجزها المركز الدوألي للدراسات18[
وأمكافحة التطرفا، فإن من بين عدد المقاتلين الجانب



 ألف3هناك  الذين يشكلون الغلبية في صفوفا داعش
وأالردن وأروأسيا ثم المغرب  سعودي2500، وأتوُنسي

].19 ألف مقاتل[1500ب 
دول شمال وأهو ما جعل السلطات المنية في

تدق ناقوس الخطر حول التهديدات التي يمكن إفريقيا
الجماعات العائدة من القتال من سوُريا أن تلحقها

، فحسب لطفي بن جدوأ، وأزأير الداخليةوالعراق وليبيا
 م،2014التونسي، فإن تقديرات المن التونسي في يونيو 

2400لعدد المقاتلين التونسيين في سوريا وأصل إلى 
 بالمائة في80مقاتل في صفوفا جبهة النصرة وأأغلبيتهم 

 م، صرحا لطفي بن2014صفوفا داعش، وأفي فبراير 
 آلفا تونسي من8جدوأ، أن السلطات التونسية منعت 

 تونسي بعدما400اللحاق بسوريا، في الوقت الذي عاد 
]20قضوا فترة في سوريا.[

تصاعد خطر المجندين التونسيين للقتال في سوريا
وأالعراق وأليبيا جعل خبراء المم المتحدة يطالبون باحتواء

هذا الخطر الذي يهدد المنطقة، بحيث تزايد عددهم في
 مقاتل، مما جعلهم من بين5.500 م، إلى 2015صيف 

100أكبر المجندين ضمن قائمة المقاتلين المنتسبين ل 
، التيElzbieta Karskaدوألة ، حسب إليزابيتا كارسكا 

ترأس مجموعة عمل محاربة المرتزقة التابعة للمم
المتحدة، وأقد قدمت إحصائيات جديدة مقارنة بسنة

م، بعد زأيارتها الميدانية لتونس وألقاءها بمجموعة2014
الفاعلين السياسيين وأالمجتمع المدني، تشير إلى :" وأجود

1.500 إلى 1000 ألفا مقاتل تونسي في سوريا، 4
 في50 في مالي وأ60 في العراق، 200مقاتل في ليبيا، 

 الذين عادوأا من العراق يتابعون قضائيا".[625اليمن، وأ
21[

لعدد المقاتلين هذا التصاعد الملفت للنتباه
المجندين في سوريا وأالعراق وأليبيا، كبد التوُنسيين

الدوألة التونسية خسائر بشرية وأمادية، وأيحاوأل أن يضرب
عمق الستقرار السياسي وأالقتصادي، في ظرفا ثلثة



أشهر تم ضرب عمق السياحة التونسية من خلل عمليتين
 سائحا أجنبيا59إرهابيتين أخذت صدى عالمي بعد مقتل 

في متحف باردوأ بالعاصمة وأالمنتجع السياحي في سوسة.
اشتد عود الجماعات الرهابية في شمال إفريقيا

باستفادتها من فوضى انتشار السلحة بعد سقوط نظام
القذافي، لما كان يملكه النظام من ترسانة عسكرية

 ألف20ما يقارب  متنوعة، " الحكومة الليبية كانت تملك 
صاروأخأ مضاد للطيران، مما جعل سعر صواريخ ستينغر

stinger آلفا دوألر10 يتراجع في السوق السوداء من 
 آلفا دوألر في اليام الوألى لسقوط نظام4إلى 

]. وأحسب تقديرات بعض الخبراء، فإن نظام22القذافي"[
القذافي تحصل على ترسانة متنوعة من السلحة الخفيفة:

-2007 ألف بندقية تم استيرادها من أوأكرانيا ما بين 100
 آلفا مسدس استورد من إيطاليا سنة10 م، وأ 2008
م، وأفي نفس السنة، اشترت ليبيا الصواريخ2010

المضادة للطيران من روأسيا، وأنظمت معرضا للسلحا
 تأثيرات ]23 دوألة.[24 عارض من 100استقبلت فيه 

فوضى السلحا في ليبيا أثرت بشكل كبير على دوأل الجوار
لليبيا خصوصا في منطقة الساحل من مالي إلى السودان،

حيث تعززأت الحركات النفصالية في النيجر، التشاد،
السودان وأمالي، وأهذا ما أكده تقرير للمم المتحدة رقم

Sإذ يشير24م[2012 يناير 18الصادر في   42/ا2012/ا ،[
إلى أن النزاع المسلح في ليبيا سمح للجماعات الرهابية

وأالمتطرفة في الساحل الصحراوأي، مثل بوكو
، بالحصولوتنظيم القاعدة في بألد المغرب حرام

على مخازأن كبيرة من السلحة، ذات نوعية مثل، القنابل
اليدوأية، رشاشات مضادة للطيران، بندقيات آلية، ذخائر،

متفجرات، وأكذا السلحة الخفيفة المضادة للطيران
المحمولة في الشاحنات.

وأحسب بعض التقديرات، منها ما صرحا به الميرال
، رئيس اللجنة Giampaolo Di Paolaجيامباوألو دي باوأل

العسكرية التي تشمل قادة الركان لبلدان الحلف
 ألفا صاروأخأ أرض-جو اختفىت بعد10الطلسي، أن 



النزاع في ليبيا، مما يشكل تهديدا حقيقيا للطيران المدني
] بالنسبة لدوأل شمال إفريقيا25من كينيا إلى أفغانستان.[

وأالساحل، فإن الخطر يكمن في ترسانة السلحا الخفيف
المتشكل من المتفجرات وأالمسدسات، حيث تخزن ليبيا

 ألف إلى مليون سلحا خفيف يتوزأع على800ما بين 
مجموع التراب الليبي، وأيمكن للجماعات الرهابية

، التي7وأالجريمة المنظمة أن تستولي على صواريخ سام-
يسهل حملها من قبل شخص وأاحد وأنقلها في سيارة

 كلم،5خفيفة، لديها القدرة على الستخدام على مدى 
وأكانت مالي الدوألة المباشرة التي تأثرت بفوضى السلحا

وأعودة التوارق الذين كانوا ضمن الجيش الليبي، وأتصاعدت
المطالب النفصالية وأالحركات الرهابية العابرة للحدوأد

على غرار تنظيم القاعدة في بلد المغرب أوأ جماعة
التوحيد وأالجهاد في غرب إفريقيا.

تطرحا قضية فوضى السلحا تهديدات قائمة وأمحتملة على
كل بلدان شمال إفريقيا، فالجزائر باعتبارها أكبر دوألة

جغرافيا في المنطقة، يصعب عليها مراقبة الحدوأد
 آلفا كلم، حيث تتقاسم مع6الشاسعة التي تصل إلى 

 كلم، وأبينها وأبين مالي2000ليبيا وأالنيجر فقط أكثر من 
 كلم، مما جعلها تنتهج استراتيجية تأمين1400ما يفوق 

الحدوأد بانتشار وأحدات الجيش الوطني في المناطق
الحيوية، وأمكافحة تنقل الجماعات الرهابية وأالجريمة

المنظمة عبر كل الحدوأد الجزائرية، وأنشير هنا على سبيل
المثال، لحجم التهديدات المنية من خلل الحصيلة التي

قدمتها القوات المنية الجزائرية في السداسي الوأل لسنة
، في مجال مكافحة الرهاب وأتهريب المخدرات2015

 إرهابأيا102تحييد  وأالجريمة المنظمة، بحيث تم "
بأالقضاء على بأعضهِم وتوُقيف آخرين، وتمكنت
وحدات الجيش الوُطني الشعبي من استرجاع

 عبوُة653 وحدة من السلحة..وتدمير150
متفجرة، كما تم استرجاع كميات كبيرة من
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ختاما، يمكن التأكيد على أن منطقة شمال إفريقيا تعتبر
 الجيوسياسية الواقع جغرافيا منطقة ارتدادات للزلزأل

ثقلها في منطقة الشرق الوأسط، فمن أفغانستان إلى
العراق وأسوريا، تتشكل الجماعات وأالتنظيمات الرهابية

التي يعاد انتشارها وأتشكيلها طبقا للتناقضات القليمية
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الجزائر في بداية التسعينات من القرن العشرين، وأتونس
وأليبيا في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
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الرهاب في الصوُمال   

ةل : أو
الصوُمال... وثلثة عقوُد من الرهاب والتقسيم

 حتى اتحاد المحاكم1949من الوُصاية اليطالية 
2006الصوُمالية 

فععي نظععرة سععريعة لتاريععخ حركععة السععلم السياسععي فععي
الصععومال نجععد أنععه تععم اسععتخدم السععلم كعامععل لتوحيععد
الصععوماليين فعععي مواجهعععة الحتلل الغربعععي، فععي فعععترة
السععتقلل الععوطني، بعععد إعلن الوصععاية اليطاليععة علععى

، وأازأدياد أنشطة المنظمات التبشععيرية1949الصومال عام 
المسععيحية، فظهععرت الرابطععة السععلمية الصععومالية كععأوأل

 وأكععانت هععذه الرابطععة1952منظمة إسععلمية فاعلععة عععام 
تتلقععي دعمععا مععن حععزب رابطععة الشععباب الصععومالي الععذي

 كرابطة اجتماعية ثقافية، ثم تحول إلععي1943تأسس عام 
 وأكان يهدفا إلي تحرير الصومال1947حزب سياسي عام 

.من الحتلل
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وأقامت الرابطة بتشجيع الصوماليين للتعلععم باللغععة العربيععة
لمواجهة التعليم باللغات الجنبية الوافدة، وأطلبععت الرابطععة
من الحكومة المصرية فتععح مععدارس عربيععة لتنععافس نظععم
التعليم اليطالية وأالتبشععيرية، لتخلععق تلععك المععدارس نخبععة

.صومالية جديدة متشبعة بالثقافة العربية وأالسلمية
وأفي الستينيات، كان قد تخرج ععدد قليعل معن الطلبعة معن
الجامعععات العربيععة المختلفععة، ليععدخلوا أفكععار المنظمععات
السلمية المعاصرة إلى الصومال. ليكونوا تدريجيا حركععات
مشعععابهة لهعععا، منهعععا حركعععة الصعععلحا المنتميعععة للخعععوان

)، وأالسععلفية المرتبطععة بحركععة التحععاد1978المسععلمين (
، المنظمتععان الكععثر1980المنتميععة للفكععر الوهععابي عععام 

.شهرة في ذلك الوقت
وأفي هذه الثناء، برزأ نشاط دعوي ملحوظ لجماعة الععدعوة
وأالتبليععغ الععتي تنتمععي جععذوأرها إلععي شععبه القععارة الهنديععة،
وأاتسمت هذه المرحلة بتزايد اهتمام علماء المسلمين فععي
الصومال بنشاطات الخوان المسلمين في مصععر وأالحركععة

.السلفية في السعودية

تعد فترة السبعينيات بداية غزوأ الفكر الوهععابي القععادم مععن
المملكة السعودية مع الطفرة النفطية التي شهدتها آنذاك،
لتنتشر المدارس الدينيععة السععلمية فععي المععدن الحضععارية
الرئيسعععية، وأاستضعععافت المملكعععة اللفا معععن الشعععباب
الصومالي في الجامعات السعودية مثل المدينة وأأم القري
للتعلم وأالعمل بالدعوة السلمية، كما كععانت المملكععة فععي
اأ للعديد من العلماء المسععلمين مثلهععا مثععل ذلك الوقت ملج
السودان وأمصر، وأالذين هربوا نتيجة لضطهاد نظععام سععياد
بععري لهععم، وأالععذي تبنععى الفكععر الشععتراكي كأيديولوجيععة



لحكمه، رافضا أي تواجد إسلمي ليقوم بإعدام عشرة مععن
.1975العلماء المسلمين المشهورين في عام 

وأتميزت الحركات السلمية الصومالية في السبعينيات بأنها
كععانت حركععات ذات ارتبععاط غيععر ناضععج وأعععاطفي بععالوعي
السلمي وأذات قدرة تنظيميععة ضعععيفة، وأمععوارد اقتصععادية
قليلة وأمنهج غير عملي تجاه الواقع الجتماعي وأالسياسععي.
علوأة علي ذلك، كانت جميع هععذه المنظمععات فععي مراحععل
تكوينها الوألي وأتعمل في السر، حيععث كععانت جميععع طععرق
المشاركة الجتماعيععة وأالسياسععية قععد أغلقععت بإحكععام مععن

.قبل النظام العسكري
وألن التطرفا ل يخلق إل تطرفا مضادا، فإن تطععرفا نظععام
سياد بري للحركة السلمية، وأفي ظل عدم نضععوج الععوعي
السلمي لذلك الجيل، ساهم في تحول تلك الحركععات مععن
العتدال إلى التشععدد، وألتصععبح الفكععار الوهابيععة مععع بدايععة

، أقععوي التوجهععات السععلمية فععي الصععومال، وأالععتي1980
دعم صعود أفرادهععا هزيمععة النمععوذج العلمععاني فععي حععرب
"أوأغععادين" مععع أثيوبيععا وأالععتي هععزم فيهععا الجيععش الععوطني

 ، المععر الععذي أدي إلععي1978-1977الصومالي فععي عععام 
اهتزازأ ثقة الشعب في نماذج العلمانيععة وأالحداثععة وأالتقععدم،
ليمهد الطريق إلي بروأزأ المشععروأع السععلمي، وأظهععر جيععل
من السلميين الصوماليين الذين هاجروأا إلي بعععض الععدوأل
السععلمية، خاصععة السعععودية، المتععأثرين بمبععادئ الفكععر
الوهععابي السععلفي، وأبعععد انقسععام الععذي أصععاب الحركععة

 بيععن هععؤلء1980 إلععي 1976السععلمية فععي الفععترة مععن 
المهاجرين وأالنشطاء السلميين في داخل الصومال، أصبح
هنععاك بيئععة وأمناخععا مجتمعيععا مواتيععا للفكععر المتطععرفا فععي
الصعععومال، مثعععل السعععلفية الجهاديعععة وأالتكفيعععر (جماععععة

.المسلمين)، بالضافة إلى أفكار حركة الخوان المسلمين
البداية كانت سععلفية وأالععتي أسسععها بعععض المنتميععن للتيععار

، علععى1980السلفي لينشععئوا "الجماعععة السععلمية" عععام 
الرغم من انها شعهدت تحعولت ععدة فعي تاريخهعا، إل إنهعا
تمثل العمععود الفقععري للحركععات المعارضععة المسععلحة فععي

 اتحععدت مععع1982الصععومال حععتى يومنععا هععذا، ففععي عععام 



منظمة وأحدة الشباب السلمية، وأتغير اسمها إلى "التحععاد
، تغيععر مععرة أخععري إلععى1990السععلمي"، وأفععي عععام 

ييا "العتصام بالكتاب وأالسنة"، وألكن هذا التغييععر كععان شععكل
العقيععدة الجهاديععة الععتي ترسععخت فععي أذهععان حيث ظلععت 

شباب الحركة ثابتة لم تتغير، وأفي أعقاب هزيمععة المحععاكم
السععلمية الععتي أنزلهععا قععوات الصععومالية وأالثيوبيععة عععام

".، تغير اسمها ليصبح "جماعة الوفاق السلمي2008

بأداية ظهِوُر الميليشيات المسلحة

في ثمانينيعات القعرن الماضععي اعتقلععت حكومععة زأيععاد بععري
ادا من علماء وأقيادات العمععل السععلمي فععي الصععومال، عد
وأكان من بين هؤلء المعتقلين الشععيخ حسععن طععاهر أوأيععس
القيادي الجهادي، وأالمنظر الرئيسي للحركات الجهادية في
ادا فععي الجيععش الصومال حتى الن، وأالذي كان آنععذاك عقيعع
الصععومالي وأزأميلععه الراحععل الشععيخ عبععدالعزيز فععارحا مععن
قيادات حركة التحاد السلمي، في تلك الفترة عبر أوأيععس
عن خوفه من انهيار الحكومة وأأن يتععورط أعضععاء الصععحوة
السععلمية، وأبالتحديععد التيععار السععلفي الععذي ينتمععي إليععه
الرجلن، بحمل السلحا، وأكان مصدر هذا القلق يرجععع إلععى
التوجهات المتصارعة داخل التيار السلفي بين توجه جهادي
متشععدد يععدعو إلععى حمععل السععلحا، وأأخععر معتععدل يعععارض

.الفكرة
وأما توقعه أوأيس كععان صععحيحا لتنهععار الحكومععة الشععتراكية
آنذاك وأيبععدأ أعضععاء التحععاد السععلمي فععي حمععل السععلحا،
وأقاموا بتأسعيس معسعكرات تعدريب فعي أنحعاء الصعومال،



وأأيضا في القليم الصومالي في إثيوبيا، وأخاض عدة معارك
مع القوات الثيوبية وأمع زأعماء الحرب في الصومال، وألقي

م فععي إحععدى1992الشيخ عبدالعزيز فارحا حتفه فععي عععام 
معارك التحاد السلمي ضععد زأعيععم الحععرب، وأالععذي أصععبح
اسا للصومال، العقيد عبد الله يوسف أحمد بعععد فيما بعد رئي
محاوألة الخير انععتزاع سععيطرة مينععاء بوصاصععو فععي شععمال
شرق الصومال مععن مقععاتلي التحععاد السععلمي. وأبعععد ربععع
قرن مععن هععذا القلععق ل يععزال الشععيخ حسععن طععاهر أوأيععس

يل لمشكلة الصومال .يحمل السلحا وأيراه ح
، قرر قادة جماعة التحاد السلمي التخلي ععن1996وأفي 

السلحا، المر الذي استاء منه العديد من العضععاء الشععباب
وأالمتمسكين بالفكر الجهادي، وأكان هناك أكثر من معسععكر
قععرر مواصععلة العمععل العسععكري وأعععدم النقيععاد لوأامععر
الجماعة، حتى وأإن استمروأا في البقععاء تحععت عباءتهععا، وأإن
لم تكن هناك أية روأابععط مباشععرة تجمعهععم سععوى اللععتزام
بحمل السلحا، كان من أبرزأ هذه المجموعات التي تشكلت

ايا بحركة الشباب المجاهدين بيعرفا حال .ما 

كانت قيادات جماعة العتصام صارمة في قرارهععا القاضععي
بالتخلي عن السلحا، وأبدأت ممارسة ضععغوط علععى أعضععاء
ييععا مععن حركععة التيار الجهادي بداخلها من أجععل التخلععص نهائ
التحاد السلمي المسلحة، حتى وأإن أدى ذلععك إلععى فصععل
شريحة كبيرة من الجماعة، المععر الععذي رفضععه الجهععاديين
بالجماعععة فمععا كععان منهععم إل النسععحاب، وأالعمععل علععى
تأسيس كيان جهععادي ل يمععت إلععى العتصععام بصععلة، وأفععي

 قرر عدد من قيادات السععلفية1997اجتماع مقديشو سنة 
الجهاديععة السععتعداد للمرحلععة القادمععة مععن خلل التسععلح



وأابتعاث عشرات الشباب إلى أفغانستان لتلقععي التععدريبات
.العسكرية اللزأمة

لقى المشروأع السلمي صدى وأاسعععا بيععن العامععة، خاصععة
، وألكن1991بعد سقوط نظام "سياد بري" العسكري عام 

فععي ظععل عععدم ارتكععازأ الحركععات السععلمية علععي أسععس
عشائرية كععالتي تسععتند إليهععا معظععم الحركععات السياسععية،
اندلعت الحرب الهلية في الصومال وأالتي استمرت قرابععة

 عامععا، كمععا أصععبح السععلميون الصععوماليون نموذجععا14
سياسععيا مقبععول فععي العععالم السععلمي، وألعبععت الحركععات
السععلمية وأتحديععدا "التحععاد السععلمي" دوأرا مهمععا فععي
محاربة قوات التدخل الدوألي وأالمريكي في الفترة ما بيععن

.، بالتعاوأن مع الجنرال فارحا عيديد1994وأ1992عامي 
 ظهر ما يسمى "اتحاد المحععاكم السععلمية"2006في عام 

برئاسة شيخ شريف شععيخ أحمععد، وأهععو نظععام القضععاء فععي
الصومال، نشأ لمواجهة أمراء الحرب، وأنما دوأرهععا تععدريجيا
بسععبب الحععرب ليقععدم التحععاد الخععدمات الحكوميععة، مثععل
التعليععم وأالرعايععة الصععحية، كمععا قععام بععدوأر الشععرطة لسععد
الفراغ المني وأالقانوني، وأدفع نجععاحا تجربععة المحععاكم إلععى
انتشارها في مقديشو ثم اتحععدت بالتحععالف مععا بيععن رجععال

 محكمة تجمع أطرافععا14الدين وأطبقة التجار، وأتكونت من 
 محكمععة، أمععا11محلية، يسيطر فيها التيار المعتععدل علععى 

 محععاكم بقبيلععة10المتشددوأن فلهم ثلثة محاكم، وأترتبععط 
وأاحدة هي قبيلة الهاوأية التي تسيطر علععى مقديشععو، وأيعععد
شيخ شريف شيخ أحمد ممثل للتيار المعتدل داخل التحععاد،
في مقابععل الشععيخ طععاهر عععويس الععذي يقععود وأاحععدة مععن
المجموعتين المسلحتين داخععل التحععاد وأالععذي تععم اختيععاره
رئيسا لمجلس شورى المحاكم، وأتهدفا المحاكم السععلمية
إلععى بسععط القععانون وأالنظععام وأالعمععل علععى غلبععة العامععل

.الديني السلمي على الولء القبلي
، من بسط سيطرته على المدن2006استطاع التحاد عام 

الصومالية، وأتحقيق استقرار دام لكثر من ستة أشهر خلل
النصف الثاني من نفس العام، ليزيد من شعععبية المشععروأع
السععلمي، إل أن التععدخل العسععكري الثيععوبي فععي أوأاخععر



، وأتمكنه من إسقاط المحاكم السلمية قضععي علععي2006
فععترة كععان يمكععن خللهععا إقامععة مشععروأع إسععلمي تقععوده
عناصر معتدلة في الصومال، وأمع الحتلل الثيوبي انشقت
حركعة "شعباب المجاهععدين" عععن اتحععاد المحععاكم لمقاوأمععة

،2006الحتلل الثيوبي الذي غزا الصومال في نهاية عععام 
، وأاحتلععت مكععان2007لينتشععر اسععم الحركععة فععي عععام 

الصدارة في الخبار التي تتنععاوأل تطععورات الحععرب الهليععة
".في الصومال، فعرفها الجميع علي أنها حركة " مقاوأمة

الكوادر الشبابية الجهادية الموجودة في الصومال حاليععا لععم
تكن وأليدة رحم التحاد السععلمي فقععط، وأإنمععا لهععا أصععول
تمتد نحو الجهععاد السعلمي فععي أفغانسعتان فعي ثمانينيعات
القععرن الماضععي، وأأبععرزأ القيععادات الحاليععة لحركعة الشععباب
المجاهدين وأصل إلى باكستان وأأفغانستان بصفة أوأ أخععرى
وأتواصعلوا مععع قيععادات الجهععاد الفغععاني وأمؤسسععي تنظيععم

.القاعدة

النقسامات الفكرية بأين التيارات والحزاب
السلمية المختلفة

علععي الرغععم مععن وأجععود اتجاهععات إسععلمية مختلفععة فععي
الصععومال، فععإن هنععاك تيععارين رئيسععيين يسععيطران علععى
الحركة الفكرية الدينية، هما: التيار السلفي، الععذي يععرى أن
من وأاجبه نشر العقيدة الصحيحة من وأجهة نظرهم، خاصععة
بعد أن تربى عليها ثلثة أجيععال متعاقبععة، وأينتمععي إلععى هععذا



التيار حركة الشباب وأالحزب السلمي، أما التيار الثاني هو
الصععوفي التقليععدي، وأيضععم معظععم الحركععات الصععوفية

.الموجودة في الصومال
ثمععة صععراع فكععري دائععم بيععن التيععارين خاصععة وأأن التيععار
السلفي يعتبر الصوفي خطرا كبيرا علععى المععة السععلمية،
وألذلك يناصبونه العععداء، وألععذلك مععن الصعععب اعتبععار التيععار
السلفي القائم في الصومال الن تيار معتععدل بقععدر مععا هععو

.تيارا متطرفا وأمتجمدا فكريا
ارتبععط قبععول المجتمععع الصععومالي للجماعععات السععلمية،
بالعتقععاد أن هععذه الجماعععات قععادرة علععى القضععاء علععى
النقسامات الععتي يعانيهععا المجتمععع الصععومالي، إل أن هععذه
الجماعععات انقسععمت عععبر خطععوط أيديولوجيععة وأعشععائرية

 .طويلة حتي داخل التيار الواحد
ففععي الععوقت الععذي يحععافظ فيععه أهععل السععنة وأالجماعععة
الصوفية علي وأحععدتها اليديولوجيععة، إل أنهععا منقسععمة عععبر
خطوط عشائرية طويلة أيضا، أما التيار السلفي وأالمسيطر
علععى الحركععة الفكريععة فععي الصععومال فيشععهد انقسععامات
جذرية بين الجماعات المنتمية إليه، فمثل علععى الرغععم مععن
أن حركة الشباب وأالحزب السلمي يشععتركان فععي الرؤيععة
نفسعععها وأأسعععلوب تطعععبيق الشعععريعة السعععلمية، فإنهمعععا
ينقسععمان حععول قضععيتين همععا القوميععة الصععومالية وأالداة

 .السياسية العشائرية
أمععا الحععزب السععلمي فيشععهد مععن حيععن لخععر انقسععامات

، حيث انشقت جماعععة2010داخلية كالتي حدثت في مايو 
رأس كمبوني – إحععدى الجماعععات الربععع المكونععة للحععزب
السععلمي - وأأعلنععت انشععقاقها لرفضععها لسععلوب حركععة
الشباب وأالحزب السلمي في التعامععل مععع سععكان المععدن
التي تخضع لسيطرتها، حيث تتبني حركة الشععباب وأالحععزب
السلمي أفكارا "تكفيرية" تتسم بالتشدد وأتبعد عن المنهج
السلفي الصحيح، وأتطبق حركة الشباب وأالحزب السععلمي
الشريعة السلمية في المدن الععتي تسععيطر عليهععا، خاصععة
فيما يتعلق بالحكام وأالعقوبات كعقوبة العدام التي يتععولى
رجال ديعن فعي الحركعة تنفيعذها، دوأن أن يعلنعوا ععن أدلعة



التهععام أوأ يسععمحوا للمتهميععن باسععتقدام محععامين للععدفاع
عنهم، هذا فضل عن بعض الممارسات التي منعتها الحركععة
مثعل سعماع الموسععيقي، وأإلغعاء أجععراس المععدارس، وأمنععع
تدريس اللغة النجليزي، حيث تعتبرها لغة الجواسععيس. بععل
إن الحركة تقوم بتجنيععد الطفععال، وأتمنععع منظمععات الغاثععة

.النسانية من القيام بأعمالها في الصومال
وأقد حاوأل زأعماء التيار السلفي تحويل أفكارهم كقوة ثورية
لتعبئعععة الصعععوماليين وأالتعععأثير فعععي التحعععول السياسعععي
وأالجتمعععاعي، إل أن ممارسعععاتهم المتشعععددة أدت إلعععي

.فقدانهم لثقة المجتمع الصومالي وأالنتقاص من شعبيتهم
حركة شباب المجاهدين النشأة والتأسيس

كوسيلة للحماية الذاتيةحركة الشباب المجاهدين تم تأسيس
بسبب الشعور بالستياء من المنظمععات الجهاديععة القائمععة،
وأالمنشقة عن اتحاد المحاكم السلمية، حيث كانت الععذراع
العسكري له، بعد رفضععها انضععمام التحععاد إلععى مععا يعععرفا
بع"تحالف إعادة تحرير الصومال"، بعد هزيمة الخيرة أمععام
القععوات التابعععة للحكومععة الصععومالية المؤقتععة، وأاعتععبرت
الحركة أن التحالف انحرافا عن المنهج السلمي الصحيح،
لنه يضم بين صفوفه علمانيين، كما أنه ل يتفق مععع مبععادئ
حركععة الشععباب، الععتي تؤكععد عععدم التفععاوأض مععع المحتععل
الثيععوبي، بالضععافة إلععى رفضععها التعامععل مععع الحكومععة
النتقاليععة، وأاصععفة لهععا بالعمالععة وأالنضععواء تحععت الهععدافا

 .وأالرغبات الغربية وأالقليمية
ليكون أوأل ظهور علنععي لسععم حركععة الشععباب المجاهععدين

، عقب سيطرة اتحاد المحععاكم السععلمية علععى2006عام 

http://www.islamist-movements.com/2372


العاصعععمة مقديشعععو، وأمعظعععم منعععاطق وأسعععط وأجنعععوب
الصومال، وأكان للشباب المجاهدين نفوذ قوي في المحاكم
السلمية، حيث كان معظم الميليشععيات المسععلحة التابعععة
لتلعععك المحعععاكم، تحعععت قيعععادات عسعععكرية معععن شعععباب
المجاهدين، وأكان أميععر حركعة الشععباب الشععيخ مختععار أبععي
زأبير وأالمعروأفا أيضا بأحمععد عبععدي جععودان، يشععغل آنععذاك
منصععب الميععن العععام للمكتععب التنفيععذي لتحععاد المحععاكم
السععلمية، وأكععان فععي العاصععمة معسععكر لتجنيععد وأتععدريب

.المقاتلين الجدد
ضمت الشبكة مع بداية تأسيسععها أعضععاء حععاليين وأسعابقين
من تنظيم القاعدة في شعرق أفريقيععا، وأحظعي المحععاربون
القدامى من أفغانستان بامتيازأات داخل الحركععة بنععاء علععى
علقاتهم الواضحة بينهم وأبين تنظيم القاعععدة، لتكععون هععذه

.هي بداية العلقة بين الحركة وأالتنظيم
، كانت شبكة حركة الشععباب المجاهععدين2005بحلول عام 

قد قععويت كتنظيععم وأشععاركت فععي حملت للسععيطرة علععى
مقديشيو في ذلك الوقت، وأالذي عرفا بع"شبح الحرب في
مقديشو"، وأقععامت الحركععة بععدعم المحععاكم الشععرعية ضععد

 .القادة العسكريين

في تعزيز موقعها وأنفوذها حركة الشباب المجاهدين نجحت
ضمن نظام المحاكم الشرعية السعلمية، وأشعغلت منصعب
نيابة القيادة في جيععش المحععاكم الشععرعية، وأقععامت بجمععع
تبرعات بين الشتات الصومالي، وأتسلمت مسععؤوأليات فععي
أنشطة الصحة وأعمل الشععبيبة ضععمن التحععالف، وألكععن مععع

، وأدحرهععا لسععلطة2006دخول القوات الثيوبية نهاية عععام 
المحاكم في مقديشععو أعطععت حركععة الشععباب المجاهععدين
فرصععة قويععة لثبععات وأجودهععا وأمععبررات لفععرض أجنععدتها
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الجهادية، حيععث تععوفر لهععم المععبرر الكععافي لحمععل السععلحا
.وأاستخدامه في وأجه العدوأان الثيوبي

، انفصععلت الحركععة عععن بععاقي2007وأبحلععول منتصععف 
دصرحة عبر وأسائل العلم أنها "لم تعد المحاكم الشرعية، م
تحارب كمقاوأمععة، بععل إنهععا تخععوض جهععادا مسععلحا ضععد مععا
سععمته "العععدوأان الثيععوبي"، المععر الععذي يتعععارض مععع
التحالفات التي كانت المحاكم الشرعية قعد قعامت بهعا معع
العلمانيين وأالمسيحيين، وأمع مشاركة نساء متزوأجععات مععن
رجال غير مسلمين في المعارضة، وأتزامن في ذلك الوقت

.تولى أحمد عبدي جودان قيادة الحركة
استطاعت الحركة على الصعيد الميععداني تحقيععق مكاسععب
على الرض، وأأسست وأليات إسلمية فععي معظععم منععاطق
وأسعط وأجنععوب الصعومال، وأخضعع لسعيطرتها ثلثععا مسععاحة

 وأحععتى أوأاخععر عععام2009أحيععاء العاصععمة مقديشععو مععن 
، وأمن أهم زأعماء الحركععة الععتي تععولى قيادتهععا عععدن2011

 هاشي فرحا عيروأ ، وأمختار موروأ وأأحمد عبدي جودان
علقة الحركة بأتنظيم القاعدة

حركة شباب المجاهدين

 2014/افبراير/ا27الخميس 

 



النشأة والتأسيس

تععم تأسععيس حركععة الشععباب المجاهععدين كوسععيلة للحمايععة
الذاتية بسبب الشعععور بالسععتياء مععن المنظمععات الجهاديععة

المحععاكم السععلمية، حيععث القائمععة، وأالمنشععقة عععن اتحععاد
كانت الذراع العسكري له، بعد رفضها انضمام التحععاد إلععى
ما يعرفا بع"تحالف إعادة تحريععر الصععومال"، بعععد الهزيمععة

المؤقتععة، للحكومععة الصععومالية أمام القوات التابعة الخيرة
وأاعتبرت الحركة أن التحالف انحرافا عن المنهج السلمي

صفوفه علمانيين، كمععا أنععه ل يتفععق الصحيح؛ لنه يضم بين
مع مبادئ حركععة الشععباب، الععتي تؤكععد عععدم التفععاوأض مععع
المحتل الثيوبي، بالضافة إلى رفضها التعامل مع الحكومععة
النتقاليععة، وأاصععفة لهععا بالعمالععة وأالنضععواء تحععت الهععدافا

 .وأالرغبات الغربية وأالقليمية
وأللسف ل يوجد تاريخ محدد لنشأة الحركة فيما تفيععد بأنهععا

، وأذلعك2006،ع 2003معا بيعن ععامي  تأسست في الععام 
كونها بدأت كشبكة حرة، قبععل أن تتخععذ التضارب يرجع إلى
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اا، وأاتخععذت اا فععي وأقععت لحععق لتصععبح تنظيمعع اا رسععمي طابععع
الحركععة طريععق المقاوأمععة وأحععرب العصععابات ضععد القععوات
الثيوبية التي تكبدت خسائر فادحة، حتى اسععتغاث الرئيععس
الثيوبي مليس زأيناوأي بالمجتمع الدوألي لنتشال قواته مععن

وأبذلك حظيت حركة الشباب بشعععبية المستنقع الصومالي،
.كبيرة بين الصوماليين

ليكون أوأل ظهور علنععي لسععم حركععة الشععباب المجاهععدين
، عقب سيطرة اتحاد المحععاكم السععلمية علععى2006عام 

وأمعظعععم منعععاطق وأسعععط وأجنعععوب العاصعععمة مقديشعععو،
الصومال، وأكان للشباب المجاهدين نفوذ قوي في المحاكم
السعععلمية، حيعععث كعععان معظعععم الميليشعععيات المسعععلحة

لتلك المحاكم، تحععت قيععادات عسععكرية مععن شععباب التابعة
المجاهدين، وأكان أميععر حركعة الشععباب الشععيخ مختععار أبععي

، يشععغل آنععذاكبأحمععد عبععدي جععودان زأبير وأالمعروأفا أيضا
منصععب الميععن العععام للمكتععب التنفيععذي لتحععاد المحععاكم
السععلمية، وأكععان فععي العاصععمة معسععكر لتجنيععد وأتععدريب

.المقاتلين الجدد
ضمت الشبكة مع بداية تأسيسععها أعضععاء حععاليين وأسعابقين
من تنظيم القاعدة في شعرق إفريقيععا، وأحظعي المحععاربون

بامتيازأات داخل الحركععة بنععاء علععى القدامى من أفغانستان
علقاتهم الواضحة بينهم وأبين تنظيم القاعععدة؛ لتكععون هععذه

.هي بداية العلقة بين الحركة وأالتنظيم
، كانت شبكة حركة الشععباب المجاهععدين2005بحلول عام 

قد قععويت كتنظيععم وأشععاركت فععي حملت للسععيطرة علععى
وأالذي عرفا بع"شبح الحرب في مقديشيو في ذلك الوقت،

مقديشو"، وأقععامت الحركععة بععدعم المحععاكم الشععرعية ضععد
 .القادة العسكريين
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تسلمت الحركة السلطة لدى امتداد المحاكم الشرعية فععي
، لكنها كانت مجععرد مجموعععة وأاحععدة مععن بيععن2006العام 

هععذا التحععالف، وأبععالطبع لععم تكععن مجموعععات كععثيرة داخععل
القععوى، وأاتسععمت حركععة الشععباب المجاهععدين بأنهععا أكععثر
اتحعععادا معععن المجموععععات الخعععرى، خاصعععة وأأن العععذي

يقودها آنذاك هو عبد الله سععودي أرال، الععذي اعتقلتععه كان
.الوليات المتحدة لحقا، وأأرسلته إلى خليج جوانتانامو

أمععا عضععو حركععة الشععباب الكععثر دهععاء فععي أمععور وأسععائل
العلم، وأعلى الرغم من ميله إلى عععدم إظهععار وأجهععه فععي

عيععروأ"، علععى الرغععم مععن إنكععار الصور، فهععو "آدم حاشععي
.الحركة كونه قائدا فيها

نجحت حركة الشباب المجاهدين في تعزيز موقعها وأنفوذها
ضمن نظام المحاكم الشرعية السعلمية، وأشعغلت منصعب

جيععش المحععاكم الشععرعية، وأقععامت بجمععع نيابة القيادة في
، وأتسععلمت مسععئوليات فععيالصومالي تبرعات بين الشتات

وألكععن مععع أنشطة الصحة وأعمل الشععبيبة ضععمن التحععالف،
، وأدحرهععا لسععلطة2006دخول القوات الثيوبية نهاية عععام 

المحاكم فععي مقديشععو أخععذت حركععة الشععباب المجاهععدين
فرصععة قويععة لثبععات وأجودهععا وأمععبررات لفععرض أجنععدتها
الجهادية، حيععث تععوفر لهععم المععبرر الكععافي لحمععل السععلحا

.وأاستخدامه في وأجه العدوأان الثيوبي
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، انفصععلت الحركععة عععن بععاقي2007وأبحلععول منتصععف 
المحاكم الشرعية، مصرحة عبر وأسائل العلم أنها "لم تعد

إنهععا تخععوض جهععادا مسععلحا ضععد مععا تحارب كمقاوأمععة، بععل
سععمته "العععدوأان الثيععوبي"؛ المععر الععذي يتعععارض مععع

بهعا معع التحالفات التي كانت المحاكم الشرعية قعد قعامت
العلمانيين وأالمسيحيين، وأمع مشاركة نساء متزوأجععات مععن
رجال غير مسلمين في المعارضة، وأتزامن في ذلك الوقت

.قيادة الحركة أحمد عبدي جودان تولى
استطاعت الحركة على الصعيد الميععداني تحقيععق مكاسععب
على الرض، وأأسست وأليات إسلمية فععي معظععم منععاطق

، وأخضععع لسععيطرتها ثلثععا مسعاحةالصععومال وأسعط وأجنععوب
 وأحععتى أوأاخععر عععام2009أحيععاء العاصععمة مقديشععو مععن 

2011.
زعماء الحركة

عدن هاشي فرح آيرو
، وأقائععد تنظيععم حركععة2001عضو تنظيم القاعدة حتى عام 

الشباب، الجناحا العسكري لتحععاد المحععاكم السععلمية قبععل
 يونيععو15تععولى قيععادته فععي  انشقاق الحركععة عنععه، وأالععذي

 بتكليععف مععن حسععن طععاهر أوأيععس رئيععس مجلععس2006
شورى اتحاد المحاكم، أحد أكثر المتشددين داخععل التحععاد،

.حركة انشقاق الحركة عن التحاد بعدها قاد
 شععابا720 قام عيروأ بانتقاء ما يقرب مععن 2006في يوليو 

صوماليا وأأرسلهم إلى لبنان، ليقاتلوا ضععمن صعفوفا حععزب
 مقاتععل صععومالي وأكععان100منهععم  الله ضد إسرائيل، عععاد

. أعضاء من حزب الله اللبناني5من بينهم 
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 تم إعلن مقتل هاشم آيععروأ، فععي2008في الوأل من مايو 
غارة جوية للقععوات المريكيععة علععى منزلععه بمدينععة طععوس

.مريب

مختار روبأوُ- 3 

مختار روبأوُ
وأالملقب أيضا بع"أبو منصور المريكععي"، وأخليفععة آيععروأ فععي

، وأكععان إسععلميا معتععدل،2008قيادة حركععة الشععباب عععام 
حيععث درس القععانون فععي جامعععة الخرطععوم، ليعععود إلععى
مقديشيو ليعمل بالتدريس في أحد دوأر اليتام، وأذلععك قبععل
عملععه فععي مؤسسععة الحرميععن السعععودية وأالععتي أدرجتهععا
الوليععات المتحععدة كأحععد مصععادر تمويععل الرهععاب، وأفععي
منتصعععف التسععععينيات سعععافر إلعععى أفغانسعععتان وأانضعععم
لمعسكرات تدريب القاعدة، وأانضم لصفوفا مقاتليها حععتى
أدرجته الوليات المتحدة ضمن قائمة الرهععابيين الععدوأليين،

، عمل كنائب لرئيععس2000عند عودته من أفغانستان عام 
اتحععاد المحععاكم السععلمية، وأبعععد وأفععاة عيععروأ كععان مععن
المفترض أن يكون روأبو رئيسا للتنظيععم، المععر الععذي كععان
مرفوضا مععن عبععدي جععودان القائععد الحععالي للحركععة، لتبععدأ
الصععراعات بيععن كععل مععن جععودان وأروأبععو، لتشععهد الحركععة
انشقاقات وأصراعات انهاها جودان باغتيال الخير في مععايو

، بعد هروأب أبو منصور من الحركة2009
:-  أحمد عبديِ جوُدان4



، وأهععو أكععثر قععادة"مختععار أبععو الزبيععر "وأالمعععروأفا أيضععا بععع
الحركة دموية حيث كان مسئول عععن التععدريبات العسععكرية

 عاما، وأعلى الرغم من دراسععته36للحركة، يبلغ من العمر 
الكاديمية للمحاسبة، وأوألعه بالشعر وألكن مععع السعف فهعو
ضمن قائمة أكثر إرهابيين العالم خطورة، وأأصععبح معععروأفا
دوأليا باسم "جععزار نيروأبععي"، بعععد تفجيععر المركععز التجععاري
"وأيست جايت" بنيروأبي عاصمة كينيا في سبتمبر من العام

.2013الماضي 
ارتبععط اسععم جععودان بتفجيععرات كامبععال فععي أوأغنععدا العععام

 قتيل ممن كانوا يشاهدوأن نهائيععات74 التي حصدت 2010
كأس العالم، وأكان جودان قد حذر بعععد التفجيععرات مععن أن
«مععا حصععل فععي أوأغنععدا ليععس سععوى البدايععة»، تفجيععرات
نيروأبي جعلت من جودان "بن لدن القاعععدة"، خاصععة وأأنععه
انتهععج نفععس أسععلوب طالبععان فععي إدارة الحععرب داخععل
الصومال، تأخر تنصعيبه فععي الحركعة كقائعد للحركعة، نظعرا
للخلفععات وأالنشععقاقات الععتي أصععابت الحركععة مععن داخععل
أعضائها نتيجة اختلفا توجهاتها وأأهدافها عن تنظيم الجهععاد

.العالمي
 

تطوُر الحركة وبأناؤها التنظيمي

تتمتع الحركة بقوة تنظيمية بين قواتها وأأفرادهععا، وأبالحفعاظ
أيضعا علعى التسلسعل الهرمعي للدارة، وأبالتبعيعة المطلقعة
للمير الذي هو وأحععده مععن يععدير الملفععات الحساسععة مثععل
العلم، وأالمعععن، وأالعمليعععات النوعيعععة، وأمعععن خلل هعععذا
التماسك الداخلي استطاعت الحركععة أن تتوسععع عسععكريا،

http://www.islamist-movements.com/2217


وأأن تسيطر على تسع مناطق حيوية من الجنوب من أصععل
.جمهورية الصومال ثماني عشرة منطقة من

وأقد أصبحت حركة شععباب المجاهععدين تحععت قيععادة وأاحععدة
، بعععد اغتيععال العديععدأحمد عبدي جودان مهيمنة وأهي قيادة

من أعضاء الحركة لتنفرد بالقيادة، وأفي ظل هذه الظروأفا
الجديدة، فسيكون بإمكان هذه القيادة إدارة شؤوأنها المنية
وأالعسكرية وأالحفاظ على ما تبقى من الوحدة الداخلية مععع
استمرار تعاطفهععا وأتواصعلها مععع التنظيععم الععدوألي للقاعععدة

.الذي كان وأل يزال داعما أساسيا لمير الحركة
وأعلى الرغععم مععن عععدم وأجععود أي وأثععائق أوأ دلئععل للهيكععل
التنظيمي، للحركة إل أنه هناك شبه اتفاق على وأجود أربعة
أجنحة أساسية للحركة أوألهععا مجلععس الشععورى وأهععو شععبيه
إلى حد كبير من حيث الوظيفة وأالمسؤوألية باتحاد المحاكم
السلمية، وأيعد أمير الحركة هو رئيس المجلس في نفععس
الوقت، وأله السيطرة الكاملة على حركععة الشععباب؛ خاصععة

.فيما يتعلق في اتخاذ القرارات الجماعية
أما الجنععاحا الثععاني فهععو الجنععاحا الععدعوي الععذي يهتععم بنشععر
السلم على حد إدعاءاتهم، وألكنه في حقيقة المععر مععا هععو
إل جناحا لتجنيد ميليشيات جديدة، بينما يتمثل الجناحا الثالث
للحركة فععي مععا يسععمي بالحسععبة وأهععو نععوع مععن الشععرطة
الدينيععة الععتي يتمثععل دوأرهععا فععي مراقبععة وأصععيانة احععترام

.الحكام وأالعرافا السلمية
وأهذا الجناحا مسؤوأل عن عمليات تدمير الضععرحة الصععوفية
فععي منطقععة جنععوب وأسععط البلد، وأيععأتي رابعععا الجهععازأ
العسكري هو الجناحا الخير لحركة الشباب، وأالذي يتم فيععه
تدريب الشباب عسكريا، في عععدد مععن مخيمععات التععدريب،
المنتشرة في عدة قرى لهذه الميليشيات الدوأر الكبر فععي

.اشتباكاتها مع القوات الثيوبية
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وأهذا الجناحا مسؤوأل عن المئات من الغتيالت وأالهجمععات،
الععتي اسععتعملت فيهععا تقنيععات التفجيععر المختلفععة كتفجيععر
السيارات المفخخة وأالستشععهادية وأالتفجيععر بععالتحكم عععن
بعععد، وأأيضععا الكمععائن وأالقصععف بالهععاوأن وأالقنابععل اليدوأيععة
وأطريقة الهجوم وأالفر وأحسب التقرير فإن عمليععات حركععة
الشباب المجاهدين تستهدفا أساسا قوات أميصوم وأفريععق
المععم المتحععدة وأتسععهيلته، وأأعضععاء القطععاع المنععي فععي
المؤسسات الحكومية وأفي بونتلند، وأبشكل أقععل الهععدافا

.الخرى كالقضاة وأالسياسيين وأالشخصيات الفعالة
 يوليععو13 بتاريععخ  وأوأفقععا لتقريععر المععم المتحععدة الصععادر 

م، فععإن الحركععة اسععتطاعت جمععع وأتخزيععن كميععات2013
كبيرة من السلحة وأالذخيرة، موزأعة بشكل نسبي في كععل
جنوب وأوأسط الصومال، بانتظار انسععحاب القععوات الدوأليععة
لشععن هجععوم متعععدد الجبهععات ضععد الحكومععة الفدراليععة

.الصومالية وأميليشاتها الحليفة وأالدارات المحلية
وأأضععافا التقريععر أن القععوة العسععكرية لحركععة الشععباب
المجاهدين وأالتي تقدرها مجموعععة المراقبععة التابعععة للمععم

 آلفا مقاتل، لم تتأثر من ناحيععة القععدرة5المتحدة بحوالي 
التنفيذية وأسلسععلة الوأامععر وأاللععتزام وأقععدرات التصععالت،
وأأشار إلى أن تفادي حركة الشععباب المجاهععدين المواجهععة
العسععكرية المباشععرة مععع أعععدائها وأاعتمادهععا علععى حععرب
العصععابات قععد مكنهععا مععن الحفععاظ علععى قععدرتها القتاليععة
وأمصادرها. كمععا أكععد أيضععا أن هيكععل وأبنععاء حركععة الشععباب



فععي قععدرتها المجاهععدين ل يسععمح لي انقسععامات بالتععأثير 
على قيادة العمليات على الرض، وأقععد بععدا وأاضععحا حسععب
التقرير أنه حتى الخلفات حول اقتسام السلطة وأالمصععادر

ليمكنها إضعافا الحركة. مضيفا أن قيادة الشيخ مختار أبو 
بقيت وأبشكل كبير غيععر قابلععة للتحععدي وأيرجععع هععذا الزبير 

حسب التقرير إلى تقوية دوأر وأمصادر المنيات وأيقصععد بهععا
استخبارات حركة الشباب المجاهدين، وأالتي حسب وأصععف
التقرير يمكنها تجاوأزأ أي نععوع مععن التحععديات الممكنععة فععي

وأيرجع التقرير السبب في هذه القععوة إلععى تععولي الحركة. 
الشيخ مختار أبععو الزبيععر الدارة المباشععرة للمنيععات وأالععتي
لععديها سلسععلة الوأامععر المسععتقلة وأشععبكاتها اللوجسععتية

تتمكععن مععن العمععل وأمصععادرها التمويليععة الخاصععة. وألهععذا 
ثععم تضععرب وأبقععوة بسرية وأتجمع المعلومات الستخباراتية 

.وأالحكومة الصومالية في الماكن تحت سيطرة أميسوم
وأطبقا للحصائيات التي رصدها التقرير عععن حجععم عمليععات

، فلقد تصاعد المعععدل2013 وأ2012الحركة ما بين عامي 
الشهري لعمليات الحركة في جنوب وأوأسط الصععومال بيععن

، وأصل عدد الهجمات العسكرية2013، وأبداية 2012نهاية 
(بما فيها الكمائن وأالشتباكات وأالهجمات بالسلحة الثقيلة)

 %، وأأمععا العبععوات الناسععفة فقععد11.42قععد زأاد بنسععبة 
%، وأهعذه20.9%، وأالغتيالت بنسعبة54.5ازأدادت بعنسبة 

، وأ ينععاير وأمععارس2012النسععب بيععن أكتععوبر وأديسععمبر 
2013.

وأتعتمععد اسععتراتيجية الحركععة علععى مبععدأ "إذا تقععدم العععدوأ
ننسحب، وأإذا عسكر العدوأ نضايقه، وأإذا تعععب نهععاجمه وأإذا
تراجع نلحقه"، وأتعتمد التكتيكععات الحربيععة للحركععة بشععكل
كبير على حرب العصابات، وأتطرق التقرير أيضا إلى وأجععود
مقاتلين أجانب في صفوفا الحركة يقدر عددهم بععأكثر مععن

. مقاتل غالبيتهم من اليمن وأالسودان وأكينيا300
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الموُارد المالية للحركة

رصد موقع منظمة (جلوبال ايكونوميست) في تقرير له عن
مصادر تمويل حركة الشباب، وأركز على المصادر الساسية
لتمويل الحركة، وأالتي تمثععل فععي دعععم القبائععل الصععومالية
ة، أوأ المسعيطرة المستمر، وأالتي إما ينتمي لها قادة الحرك
عليهععا، وأتععوفر لهععم المنععاخأ وأالجععو الملئععم للتجععارة وأتربيععة
المواشي وأالنتاج الزراعي مع القععدرة علععى إعطععاء شععيوخأ
القبائل مكانتهم وأقد عززأت هذه العوامل فقدان الثقة فععي
الحكومة الصومالية بسبب أنها غيععر مسععتقرة وأغيععر متزنععة

.وأأنها مصدر للعنف وأالفساد
إضععافة إلععى المععوال الععتي تتلقاهععا الحركععة مععن الجمعيععات
الخيريععة وأالفععراد المتعععاطفين معهععا أوأ المععؤمنين بهععا،
وأالجماعات الرهابية الخرى، وأيتم نقل الموال إليهععا عععادة
من خلل الحوالة، وأهو نظام تحويلت غير رسمي وأتقليععدي
بالنسبة للعديد من المجتمعات السععلمية، كمععا تصععل إليهععا
الموال أيضا من خلل القنععوات المصععرفية العاديععة، أوأعععن
طريق البريد، وأتنفق الموال في المقام الوأل لدعم أعضاء
المجموععععة وأأسعععرهم، بالضعععافة للتعععدريب وأالتوظيعععف،
وأالسعععلحة، وأالمععععدات اللزأمعععة للحفعععاظ علعععى التمعععرد

.الصومالية
كمععا رصععد تقريععر المععم المتحععدة وأعععدد مععن التقععارير
الستخباراتية، أن قوة الشباب العسكرية ل تععزال لععم تتععأثر
رغم فقدان ميناء كسمايو، وأالذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل



المععالي للحركععة، سععواء مععن الحركععة التجاريععة أوأ التجععارة
النفطيععة، وأمععن جهععة أخععرى يععرى فريععق المراقبععة للمععم
المتحدة أنه ليععس مععن الواضععح إن كععان النضععمام لتنظيععم

تأثير رمزي على الحركععة ، ذوأ 2012 فبراير 9القاعدة في 
أوأ أنه ضاعف خبراتهععا وأمصععادرها، لتبقععى الحركععة معتمععدة

.وأبشكل وأاسع على نفسها
هذا إلى جانب عمليات القرصنة التي تقوم بها الحركة على
السفن العابرة لمضععيق بععاب المنععدب بالسععاحل الفريقععي،
وأالذي يحده المحيط الهندي جنوبا، وأالبحععر الحمععر شععمال،
وأالذي يعد ممرا ملحيا هامععا فععي التجععارة العالميععة، وألهععذا
تستغل الحركة موقع الصععومال لتنفععذ العديععد وأالعديععد مععن
عمليات خطف السف المحملة بالبضععائع أوأ السععلحة، إلععى
جععانب مطالبتهععا الحكومععات المختلفععة لععدفع ديععات مقابععل

.رهائنها

علقة الحركة بأتنظيم القاعدة

الهععدافا القوميععة للحركععة، وأالععتي عبدي جودان كان رفض
أنشععئت لمقاوأمععة الحتلل الثيععوبي وأأوأجععد للحركععة ظهيععر
شعععبي بيععن الصععوماليين، هععو بدايععة النضععمام إلععى تنظيععم
القاعععدة، مرتئيععا أن الحركععة مععا هععي إل خععط أوأل لتنظيععم
الجهاد الدوألي، وأعلى الرغم من أن الحركة أصبحت رسميا
فرع تنظيم القاعععدة فععي الصععومال، إل أن أعضععاء الحركععة
نفسهم ظلوا في بدايععة نشععأتها ينكععروأن صععلتهم بالقاعععدة،
على الرغم مععن أن جععزءا كععبيرا مععن أعضععاء الحركععة أثنععاء
عملها تحت اتحاد المحاكم، كععانوا ينتمععون لتنظيععم القاعععدة
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وأمنهم من قدم من أفغانستان بعد تلقيه تدريبات عسكرية،
أوأ مشععاركتهم، وأكععان أعضععاء الحركععة يععرددوأن أن صععلتهم
بععالتنظيم مععن العضععاء المحيطيععن بالقاعععدة وأليععس مععن
التنظيم الم، وأظل الوضع ضبابيا وأرماديا للمحللين، إلى أن
تطورا مهما حدث في حركة الشععباب، ليفتععح مجععال لعععادة
تقييمها وأتحديد أهدافها وأرؤيتها للواقع، ففي شععهر سععبتمبر

، قامت طائرات أمريكية باغتيال أحد أعضاء الحركععة2009
صالح نبهان الذي تتهمه الععدوأائر المريكيععة بالمشععاركة فععي
العملية الرهابية التي اسععتهدفت فنععدقا وأطععائرة إسععرائيلية

، وأردا علععي هععذه العمليععة، أعلنععت2002في نيروأبععي عععام 
الحركة انضمامها رسميا لتنظيم القاعععدة، وأبعععد مقتععل بععن

، قام أبععو الزبيععر بمبايعععة أيمععن الظععواهري2011لدن في 
.وأتجديد الولء لرئيس التنظيم الجديد

منذ ذلك التاريخ، لم تسععع الحركععة إل إلععى القيععام بعمليععات
تؤكد انتماءها إلععي تنظيععم القاعععدة، حععتي أقععدمت الحركععة
علععي تنفيععذ عمليععة إرهابيععة مزدوأجععة اسععتهدفت مشععجعين
لكرة القدم في العاصمة الوأغنديععة كمبععال، وأأسععفرت عععن

. شخصا76مقتل 
يرجع السبب وأراء قبول القاعدة بحركة الشباب كجنععاحا لهععا
فععي الصععومال، إلععى ضعععف تنظيععم القاعععدة فععي عععامي

، بسبب الضربات الععتي تلقاهععا التنظيععم فععي2011وأ2010
كل مععن العععراق وأأفغانسععتان وأالمنطقععة القبليععة بباكسععتان
علي الحععدوأد مععع أفغانسععتان دفعععت عناصععر التنظيععم إلععي
البحععث عععن جبهععات جديععدة، جععاءت فععي مقععدمتها اليمععن

يتحول خلل السنوات وأالصومال، المر الذي جعل التنظيم 
الخيععرة إلععي العمععل بصععورة لمركزيععة مععن حيععث التحكععم
وأالقيادة، وأبذلك تكون شبكة تنظيم القاعدة من العديد مععن
الخليا المحلية التي تتمتع بقدر من الستقللية عن التنظيم
الم، مما يعطي لها ثقل من خلل فروأعها، في الوقت الذي
تحصععل فيععه هععذه الفععروأع علععى الععدعم اللوجيسععتي مععن
التنظيععم، علععى أن تحصععل هععذه الخليععا علععي التمويععل
وأالتدريب وأالسلحا بصورة مستقلة ععن التنظيعم الرئيسععي،
وأحسب تقععارير مخابراتيععة فععإن علقععة الحركععة مععع تنظيععم



"القاعععدة فععي جزيععرة العععرب"، وأالععتي تطععرق لهععا فريععق
المراقبة التابع للمم المتحدة في تقريره السابق يظهر أنها

.علقات تنظيمية أكثر منها تنفيذية

القاعدة وتحوُل عمليات الحركة خارج الصوُمال

تركز الحركة الن فععي هجماتهععا علععى الحكومععة الصععومالية
وأالدوأل المجاوأرة خاصععة كينيععا وأأثيوبيععا، وأهععي الععدوأل الععتي

،2007ساهمت في الحملة العسكرية ضععدها، فمنععذ العععام 
 % من هجمات الحركة داخل الراضي الصومالية85كانت 

. % في كينيا12في مقابل 
، شععكلت2013 حتى عععام 2011ففي الفترة ما بين عامي 

الحركة بقيادة جودان تهديدا لكينيععا أكععثر مععن مععرة، خاصععة
بعدما شارك الجيش الكيني باحتلل أجععزاء مععن الصععومال،
ليقوم جودان يتنفذ تهديداته لكينيا من أجععل إعععادة اعتبععاره
اا، وأفي إبريععل مععن اا (أي في صفوفا الحركة)، وأخارجي داخلي

 شععنت "حركععة الشععباب" هجمععات انتحاريععة2013عععام 
مسلحة ضد مبنى المحاكم السلمية بمقديشععو وأتلتهععا فععي
شهر يوينو هجوم مسلح على مجمع برنامج المععم المتحععدة
النمائي، وأذلك ليقاع أكبر قدر ممكععن مععن الضععحايا، وأفععي

 من سبتمبر من نفس العام قععام مسععلحون مععن حركععة21
الشباب باطلق نيران كثيفة على المركععز التجععاري وأيسععت

على مدار ثلثة جيت بنيروأبي عاصمة كينيا، استمر الهجوم 
 شخصععا علععى72مصرع   سبتمبر ليسفر عن 24أيام حتى 

5 جنعععود كينيعععون، وأ 6 معععدنيا وأ 61القعععل، معععن بينهعععم 
المهاجمين. كمععا أصعيب معا يقعرب مععن مئعتي بجععروأحا فعي



إطلق النععار الشععامل المتبععادل بيععن قععوات المععن الكينيععة
.وأمسلحي حركة الشباب

قامت القوات الكينية بتنفيذ عععدد مععن العمليععات العسععكرية
فعي الصعومال، بمعا فعي ذلعك تمركعز القعوات علعى طعول
الحععدوأد الكينيععة الصععومالية وأانععتزاع السععيطرة فععي قععرى
حدوأدية تخضع لحركة الشباب، ما جعععل مععن الصعععب علععى

.الحركة التواصل مع شبكة دعمها في كينيا

انقلب الميزان العسكريِ، وانحسار رقعة الشباب
المجاهدين

، عامععا حععافل وأكععادت حركععة الشععباب2010كععان عععام 
وأالمعارضة السلمية أن يطيحا بالحكومة، وألكن مععع زأيععادة
ددة القوات الفريقية قلبت ميزان المواجهات لصالح بع عدد وأ
الحكومة وأحلفائها، في البداية كان عععدد القععوات الفريقيععة
لحفععظ السععلم أربعععة آلفا جنععدي مععن أوأغنععدا وأبوروأنععدي،
وأاقتصرت مهمتهم علععى تععأمين القصععر الرئاسععي وأالمطععار
وأالميناء في مقديشو، وألكن مع تكثيف الهجمات للمعارضة،
بدأت أوأغندا وأبوروأندي مضاعفة عدد جنودهما في مقديشو
حتى وأصل إلى أكثر من خمسة عشر ألععف جنععدي، وأأصععبح
ون هجمععات علععى مواقععع الشععباب، بعععد ثلث بإمكععانهم شعع

.سنوات كانوا فيها في موقع الدفاع
 أعلنععت حركععة الشععباب عععن حملععة2010وأفي نهايععة عععام 

عسكرية باسم "نهاية المعتدين"، وأالععتي كععانت تهععدفا إلععى
إنهاء وأجود القوات الجنبية في مقديشو، وأإسععقاط حكومععة
شريف شيخ أحمد، وأيعتقد الخبراء أن هذا القرار كان أكععبر



خطععأ إسععتراتيجي وأقعععت فيععه الحركععة خلل تاريخهععا، وأأن
.الواقع الحالي للحركة ليس سوى نتيجة هذا القرار وأتبعاته

 انحسععارا للصعععود العسععكري وأالميععداني2011وأشهد عععام 
للحركة، وأذلك لسباب سياسية وأعسكرية وأاقتصادية؛ منهععا
غيععاب حكومععة الصععومال فععي تفعيععل دوأرهععا، المععر الععذي
استغلته الحركة، خاصة قيادات الشباب منها الذين يعرفون
يدا، وأاستغلوا صراع القبائععل الصععومالية الملف الصومالي جي
على السلطة، فقاموا بتوظيف مواقف عشائر بعينها لصالح
سياساتهم تجاه منطقة محددة؛ وأكععان ذلععك وأاضععحا عنععدما

، قامت2007اجتاحت القوات الثيوبية مدينة كيسمايو عام 
الحركة بترك الحسععابات العشععائرية لتأخععذ مجراهععا، لتجععبر

منهععا، الخلفات العشائرية الحكومة على سحب ميليشععياتها
وأأصبحت كيسمايو لقمة صائغة للحركة آنذاك، لكن بمجععرد
تعيين محمد عبدالله فرمععاجو، الععذي ينتمععي إلععى العشععائر،
اسا للحكومة تبدل وألء هذه العشائر وأتحالفوا مععع ليكون رئي
القوات الثيوبية لجبععار مقععاتلي الشععباب المجاهععدين علععى

.النسحاب من مناطق جدوأ الحدوأدية
أما أكبر الهزائم التي منيت بها حركة الشباب فكععانت علععى
يععد القععوات الثيوبيععة الععتي تععدخلت عععبر إرسععالها قععوات
عسكرية لمواجهة الحركععة، فسععيطرت أوأل علععى العاصععمة
في وأادي حيران، وأمن ثم على منطقة "بيداوأة" في فبراير

، لتتقدم القوات الثيوبيععة وأتسععيطر علععى مععدن2000لعام 
كبيرة أخرى في مقاطعة باي- بععاكول، وأتتوغععل فععي وأسععط
الصععومال لمسععاعدة الحكومععة الصععومالية علععى حمايععة
"دوأساماريب" من هجمات الحركة، مما دفععع الخيععرة إلععى

.الخروأج من عاصمتهم "عيل بور" بوسط الصومال
، تدخلت كينيععا عسععكريا داخععل الصععومال،2012في أكتوبر 

وأخلقت منطقة عازألة في الجنوب، وألكن لم ينجح الكينيون
لوا فعي بإلحعاق هزيمعة اسعتراتيجية بحركعة الشعباب، وأفش
اا، وأخلععق الستيلء على مدينععة كيسععمايو المهمععة اسععتراتيجي

.حاجز وأقائي من المدينة لحماية مصالحهم
، انقلبت موازأين الصراع بين القوات2013وألكن خلل عام 

الكينية وأالحركة، الععتي انسععحبت مععن مععدن وأمواقععع مهمععة



وأاستراتيجية بالنسبة للصراع في الصومال، وأكان آخر هععذه
المناطق مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال بعد
استيلء القعوات الكينيعة وأالميليشعيات الصعومالية العتي تعم
تدريبها في كينيا، مما أفقد الحركة آخر مواردها القتصععادية

.وأهو ميناء كيسمايو

بأوُابأة الحركات السلمية 

الغامض جوُدان "بأن لدن" الصوُمال

 - 2014/ايناير/ا26الحد 

 
طموحه جعله يتسابق على الدم، هذا ما جعل أحمععد عبععدي
جودان يربح السباق وأبجععدارة، بعععدما قععام بتفجيععر المركععز

 مععن سععبتمبر مععن23التجاري "وأيست جيت" بنيروأبي، في 
العععام الماضععي، ليشععد أنظععار العععالم وأيعرفهععم بوصععول
الرهابي ذي الدماء الشابة، جودان، وأالمعروأفا أيضا بمختار

 عامععا، وأعلععى الرغععم مععن36أبو الزبير، البععالغ مععن العمععر 
دراسععته الكاديميععة للمحاسععبة، وأوألعععه بالشعععر وألكععن مععع

.السف فهو ضمن قائمة أكثر إرهابيين العالم خطورة
، في قرية هارجيسا، ثاني أكبر مدينة1977وألد جودان عام 

تقع في الشمال الغربي بجبال الصومال، وأعلى الرغم مععن
أن ظروأفا نشععأته السععرية مجهععول مععن الناحيععة التعليميععة
وأالجتماعية وأالقتصادية، كما ل نعرفا لظروأفا التي دفعتععه
لللتحاق بالجماعات الرهابية، وألكععن المعععروأفا أنععه حصععل
على منحة سعععودية لدراسععة المحاسععبة بإحععدى الجامعععات



الباكيسععتانية، وأوأفقععا لتقععارير السععتخبارات المريكيععة فععإن
جودان كان يقضععي كععثير مععن أوأقععات عطلتععه مععرتحل إلععى
معسكرات التدريب المسلحة بأفغانستان، ليعود بعدها إلععى

.، بعد انتهاء دراسته الجامعية2001الصومال عام 
عاد جععودان إلععى هارجيسععا مععرة أخععرى ليعمععل فععي إحععدى
شركات غسيل أموال التي تمول العمال الرهابيععة، وألكععن

، عنععدما شععارك فععي2006عمله العسكري الوأل كان فععي 
عمليععة قتععل عمععال الغاثععة اليطععاليين وأالععتي تبنتهععا حركععة
التحاد السلمي وأكان جودان مؤسععس جناحهعا العسععكري،
ليلتحعععق بععععدها بمجلعععس شعععورى المحعععاكم السعععلمية،

وأالععتي" الشععباب المجاهععدين السععلمية "المؤسسة لحركة
حاربت في جنوب الصععومال ضععد القععوات الثيوبيععة، وأعلععى
الرغم من أنه لم يستدل لعبدي جودان على صورة له حتى
الن، وألكن وأفقا لعدة تقارير اسععتخباراتية تععردد أن جععودان
متزوأج وألديه أبناء يعيشون بإمععارة الشععارقة فععي المععارات

، وأتم رصده مرتان سافر فيها إليهم2008العربية منذ عام 
.2010بجوازأ سفر كيني مزوأرعام 

طموُح جوُدان الدموُيِ داخل جماعتهُ

 وأعقب مقتل عععدن هاشععي آيععروأ أميععر2008في مايو عام 
الحركة في غارة أمريكية بالصواريخ، أصععبح جععودان خليفععة
ة، وألكعن ليروأ مسعئول التعدريبات العسعكرية وأأميعر الحرك
تنصيبه في الحركة تأخر نظرا للخلفات وأالنشقاقات الععتي
أصابت الحركة من داخعل أعضععائها نتيجععة اختلفا توجهاتهععا

.وأأهدافها عن تنظيم الجهاد العالمي
وأمع زأيادة الخسائر القليمية لحركة الشباب بسبب التععدخل
في شععئون الصععومال الداخليععة سععواء مععن كينيععا أوأ أعضععاء
التحاد الفريقععي، تصععاعدت وأتيععرة العنععف داخععل الحركععة،
المر الذي جعل جودان يناوأر ليأخذ مكانه، مسععتغل اطلعععه
على الصحف وأوأسع معرفتععه فععي الشعععر، ليتعامععل بتعععالي
معرفي على باقي أعضاء الحركة وأليفرض توجهاته وأرؤيتععه
عليهم، شيئا فشيئا سععيطر عليهععم وأطلععب منهععم فيمععا بعععد
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وألءا أعمععى لطععاعته، وألععم تمنعععه أهععدافه للحركععة مععن
استخدام العنف ضد كل من يعععترض عليععه أوأ علععى منهجععه
الذي يريده، ففي الععوقت الععذي تبنععى فيععه جععودان أهععدافا
تنظيععم الجهععاد العععالمي الععدموي رافضععا أي تسععوية مععع
معارضيه، كانوا يروأن أن الدماء ليست الحععل الوحيععد لحععل
مشكلتهم مع حكومة الصومال الئتلفيععة، وأإن المفاوأضععات

 يونيععو30معها حل سيتم به حقن الكثير مععن الععدماء، وأفععي 
، تععم اغتيععال عععدد مععن قيععادات2013من العععام المنصععرم 

حركة الشباب، فقتل كل من أحمد جذني – أمير الجماعععة-
وأإبراهيععم حععاج جععامع ميعععاد وأالمعععروأفا باسععم إبراهيععم 

الفغاني، وأالذي كععان نائبععا للجععذني، كمععا قتععل أيضععا معلععم
برهان أحد الضباط الكبار في الحركة، وأذلك لختلفهم معه
فععي أهععدافا الحركععة، ليتععولى جععودان مسععئولية حركععة

، وأالتي تعد فرعا لتنظيم القاعدة في"الشباب المجاهدين "
الصومال، وأوأفقا لشهادة عمععر حمععامي وأالمعععروأفا بععع"أبععو
منصور" الذي فر هاربا من التنظيم " لم يكن ليسععتمع إلععى
نصائحنا، فكل ما يهمه هو السلطة، حتى لو جاء عععبر دمععاء
إخوته في الحركة، وأهو السبب الذي دفعه ليقتععل كععل مععن
الفغاني وأالمعلم"، وأقبل تفجيرات نيروأبي بثمانية أيام عععثر
على جثة أبععو منصععور، بععد نصعب كميععن لعه جنعوبي غعرب

.العاصمة مقديشيو

جزار نيروبأي : من الصوُمال إلى كينيا

ارتبععط اسععم جععودان بتفجيععرات كامبععال فععي أوأغنععدا العععام
 قتيل ممن كانوا يشاهدوأن نهائيععات74 التي حصدت 2010

كأس العالم. وأكان جودان قد حذر بعععد التفجيععرات مععن أن
«مععا حصععل فععي أوأغنععدا ليععس سععوى البدايععة». تفجيععرات
نيروأبي جعلت من جودان "بن لدن القاعععدة"، خاصععة وأانععه
انتهععج نفععس أسععلوب طالبععان فععي إدارة الحععرب داخععل
الصومال، ليلقب بعد تلك الحادثة بع"جزار نيروأبي"، طمععوحا
جودان الععدموي جعلععه يقععدم فععروأض الطاعععة – فععي وأقععت
سابق- لبن لدن فور توليه أميرا لحركة شباب المجاهدين،
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فبعث بخطاب لسامة بن لدن فععي الثععاني مععن يونيععو عععام
، وأيقدم فيه وألئه وأطععاعته لتنظيععم القاعععدة مجععددا،2008

وأفي مبايععة دمويعة علنيعة غيعر مشعروأطة لبعن لدن تعهعد
، بأن حركة الشباب2010جودان في أوأل بيان له في عام 

المجاهدين جزء ل يتجزأ من تنظيم القاعدة، متبنيا أهععدافها
في أن يحكم السلميين ليععس فقععط فععي الصععومال وألكععن
في إفريقيا كلها، وأاعتبر الوليات المتحدة المريكية ما هععي
إل السعععتعمار الجديعععد العععذي شعععن حربعععا ضعععد السعععلم
وأالمسلمين لفرض السيطرة على الدوأل السلمية بخيراتها
وأمواردها النفطية، وألحكام السععيطرة علععى أعضععاء حركععة
الشباب أوأ أي حركة مناهضة أوأ مختلفة مععع أفكععاره، أنشععأ
جععودان وأحععدة حععرس مسععلحة خاصععة أطلععق عليهععا اسععم
"الوحدة المنية"، ليس فقط مهمتها التجسس على قيادات
حركععة الشععباب وأقيععادات المحععاكم السععلمية، بععل وأبتنفيععذ
عمليات الغتيال الععتي يععأمرهم بهععا، خاصععة وأأنععه لعم يبخععل
عليهععم بالمععال لتععدريبهم علععى أعلععى مسععتوى علععى يععد

.مسلحون أجانب استقدمهم من تنظيم القاعدة
رفععض جععودان الهععدافا القوميععة للحركععة الععتي أنشععئت
لمقاوأمة الحتلل الثيوبي – وأالذي أوأجد لحركععة الشععباب –
ظهير شعبي بين الصوماليين، مرتئيا أن الحركة مععا هععي إل
خط أوأل لتنظيععم الجهععاد الععدوألي، لععتركز الحركععة الن فععي
هجماتها على الحكومة الصومالية وأالدوأل المجععاوأرة خاصععة
كينيععا وأأثيوبيععا، وأهععي الععدوأل الععتي سععاهمت فععي الحملععة

 % مععن85، كععانت 2007العسععكرية ضععدها، فمنععذ العععام 
12هجمات الحركة داخل الراضعي الصعومالية فعي مقابعل 

.% في كينيا
، شععكلت2013 حععتى عععام 2011في الفترة ما بين عامي 

الحركة بقيادة جودان تهديدا لكينيععا أكععثر مععن مععرة، خاصععة
بعدما شارك الجيش الكيني باحتلل أجععزاء مععن الصععومال،
ليقوم جودان يتنفذ تهديداته لكينيا من أجععل إعععادة اعتبععاره
اا، وأفي إبريععل مععن اا (أي في صفوفا الحركة)، وأخارجي داخلي

 شععنت "حركععة الشععباب" هجمععات انتحاريععة2013عععام 
مسلحة ضد مبنى المحاكم السلمية بمقديشععو وأتلتهععا فععي



شهر يوينو هجوم مسلح على مجمع برنامج المععم المتحععدة
النمائي، وأذلك ليقاع أكبر قدر ممكععن مععن الضععحايا، وأفععي

 من سبتمبر من نفس العام قععام مسععلحون مععن حركععة21
الشباب باطلق نيران كثيفة على المركععز التجععاري وأيسععت

على مدار ثلثة جيت بنيروأبي عاصمة كينيا، استمر الهجوم 
 شخصععا علععى72مصرع   سبتمبر ليسفر عن 24أيام حتى 

5 جنعععود كينيعععون، وأ 6 معععدنيا وأ 61القعععل، معععن بينهعععم 
المهاجمين. كمععا أصعيب معا يقعرب مععن مئعتي بجععروأحا فعي
إطلق النععار الشععامل المتبععادل بيععن قععوات المععن الكينيععة

.وأمسلحي حركة الشباب
قامت القوات الكينية بتنفيذ عععدد مععن العمليععات العسععكرية
فعي الصعومال، بمعا فعي ذلعك تمركعز القعوات علعى طعول
الحععدوأد الكينيععة الصععومالية وأانععتزاع السععيطرة فععي قععرى
حدوأدية تخضع لحركة الشباب، ما جعععل مععن الصعععب علععى

.الحركة التواصل مع شبكة دعمها في كينيا

ترتبط الحركة ارتباطا وأثيقا بتنظيععم القاعععدة، فهععي رسععميا
فرع التنظيم في الصومال، حيث أعلنت الحركععة انضععمامها

، وأبعد مقتل بن لدن2009رسميا لتنظيم القاعدة في عام 
، قام أبو الزبير بمبايعة أيمن الظعواهري وأتجديعد2011في 

.الولء لرئيس التنظيم الجديد
منذ ذلك التاريخ، لم تسععع الحركععة إل إلععى القيععام بعمليععات
تؤكد انتماءها إلععي تنظيععم القاعععدة، حععتي أقععدمت الحركععة
علععي تنفيععذ عمليععة إرهابيععة مزدوأجععة اسععتهدفت مشععجعين



لكرة القدم في العاصمة الوأغنديععة كمبععال، وأأسععفرت عععن
. شخصا76مقتل 

 انحسععارا للصعععود العسععكري وأالميععداني2011شععهد عععام 
للحركة، وأذلك لسباب سياسية وأعسكرية وأاقتصادية؛ منهععا
غياب حكومة الصومال في تفعيل دوأرها، وألكععن خلل عععام

، انقلبعععت معععوازأين الصعععراع بيعععن القعععوات الكينيعععة2013
وأالحركعععة، العععتي انسعععحبت معععن معععدن وأمواقعععع مهمعععة
وأاستراتيجية بالنسبة للصراع في الصومال، وأكان آخر هععذه
المناطق مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال بعد
استيلء القعوات الكينيعة وأالميليشعيات الصعومالية العتي تعم
تدريبها في كينيا، مما أفقد الحركة آخر مواردها القتصععادية

.وأهو ميناء كيسمايو
هيمنة حركة شععباب المجاهععدين علععى المشععهد الصععومالي،
وأالساحة القتالية، وأمحاوألععة الغتيععال الفاشععلة الععتي نفععذتها
يطرحا سؤال هاما هل يستطيع الرئيععس الصععومالي الحععالي
مععن تجديععد دعععوته لعقععد مفاوأضععات بيععن كافععة الفصععائل
الصومالية بما فيها حركة شباب المجاهدين وأبيععن الحكومععة
وأالععتي تعتععبر الحركععة مععن ألععد أعععدائها؟، وأهععل يسععتطيع
الصومال التيار التقدمي عقد هدنة وأعمل مصالحة مع التيار
السلفي الجهادي وأالمسيطر على الصومال على مدار ثلثة
عقود كاملععة، لتبععدأ نهضععة الصععومال مععن تلمععس خطواتهععا
وأتلحق بالركب الحضاري؟ وأهععل هنععاك أي بععادرة أمععل مععن
وأجود مفاوأضات في ظل قيادة أحمد عبدي جودان الععدموي

 -  بوابة الحركات السلمية  ] .!!!للحركة؟

ةا  ثاني

الجماعات والحركات السلمية في الصوُمال

ظهرت في الصومال عدة حركات إسلمية أغلبها  
اا دموية خلل الحرب الهلية ( مسلحة ، لعبت ادوأار

)،صعدت على أثرها (المحاكم السلمية) فأصبحت1991



 ،2006حاكمة لغلب مناطق الصومال قبل انهيارها في 
 .دعمتها جل الحركات المسلحة مكونة أذرع عسكرية لها

الحزب السلمي 

2009 جبهات إسلمية صومالية توحععدت عععام 4عبارة عن 
 التي يترأسها الشععيخ في تحالف معارض للسلطة النتقالية

 تحت اسم «الحعزب السعلمي» بهعدفا شريف شيخ أحمد
توحيععد أعمععال المقاوأمععة لمحاربععة قععوات حفععظ السععلم
الفريقية (أميصوم) الموجودة في الصومال، وأيبلععغ قوامهععا

 عنصر، وأتتكععون مععن قععوات مععن أوأغنععدا وأبوروأنععدي.3200
وأترى هععذه الفصععائل أن الوجععود العسععكري الفريقععي فععي
الصومال إنما هعو وأجعود غيعر مرغعوب فيعه وأيعتعبر امتعدادا

.للحتلل الثيوبي السابق للصومال
تزعمه في البداية الدكتور عمر إيمان أبو بكر قبل أن يعلععن

 ليتععم2009 مععايو/اأيععار 25تخليه عععن رئاسععة الحععزب فععي 
اا لععععععه .اختيععععععار حسععععععن طععععععاهر أوأيععععععس رئيسعععععع

 
 أعلععن محمععد عثمععان أروأس، المتحععدث2010وأفععي عععام 

باسم الحزب السلمي، توحيد صععفوفا الحععزب مععع حركععة
الشععباب فععي جماعععة مقاتلععة موحععدة، مععن أجععل تصعععيد

.الهجمات على الحكومة

حركة أهل السنة والجماعة

اتحععاد الطععرق الصععوفية فععي الصععومال، وأإحععدى الحركععات
السلمية المسلحة، وأهي الحركة المسععلحة الوحيععدة الععتي
تؤيععد الحكومععة النتقاليععة، حيععث تتعاوأنععان فععي محاربععة

.الجماعات المعارضة
وألم يكن لجماعة أهل السععنة حضععور سياسععي أوأ عسععكري
يذكر في أثناء الحرب الهلية في الصومال، وأينتشر أتباعهععا
الذين يقدروأن بالمليين فععي جميععع أنحععاء الصععومال، وأأثععار
قيام الفصائل السلمية المسلحة بهععدم أضععرحة وأمععزارات



كثيرة في جنععوب وأوأسععط الصععومال حفيظععة أتبععاع الطععرق
الصوفية، وأتطور المر فيما بعد إلى حمل السلحا مععن قبععل
الجماعععات الصععوفية لمقاتلععة حركععة الشععباب المجاهععدين

.وأالحزب السلمي
وأظهر الجنععاحا المسععلح لحركععة أهععل السععنة وأالجماعععة فععي

 عندما اشتبكت ميليشععياتها مععع2008الصومال نهاية العام 
مقاتلي حركة الشباب المجاهععدين وأالحععزب السععلمي فععي
مناطق من وأسععط وأجنععوب الصععومال الععذي تسععيطر عليععه
الحركتان، وأتمكنت حركة أهل السنة حينهععا مععن السععيطرة

.على عدة مدن في جنوب وأوأسط البلد

جماعة محمد سعيد أتم

بتعد أكبر جماعة مسلحة في شمال كانت جماعة سعيد أتم، 
الصومال، وأكانت تحلم بإقامععة إمععارة إسععلمية فععي شععمال
البلد، وأكانت تتهم أيضا بأنها على علقة قوية مععع عصععابات
القرصنة التي تنشط في سععواحل الصععومال وأخليععج عععدن،
كما أن لها علقات أخرى مع جماعات تهريب البشر، وأبعدد

.من الشبكات الرهابية حول العالم
وأكععان زأعيععم هععذه الجماعععة المسععلحة قععد وأرد فععي لئحععة
المتهميععن بانتهععاك حظععر السععلحة الععذي فرضععته المععم

.وأتم تجميد أرصععدته1992المتحدة على الصومال في عام 
 .من قبل وأاشنطن

 شهدت وألية بونت لند الصععومالية أحععداث2010في يونيو 
عنف دامية نتيجة تحصن (أتم) وأأتباعه في جبال وأمرتفعات
منطقة (غال غال) بأقصى شععرق الصععومال، ممععا أدى إلععى
معععارك مسععتمرة بيععن قععوات المععن وأمسععلحي الجماعععة،

.سقط فيها العشرات من القتلى وأالجرحى
وأقد قام مسلحو هععذه الجماعععة أثنععاء هععذه المعععارك، برفععع
الرايات السوداء التي تشتهر بها حركة الشباب المجاهععدين
بمتحصععن في القرى الريفية على طول المرتفعات الجبلية ال

.فيها



كععانت هععذه مؤشععرات أثععارت مخععاوأفا رئيععس الععوزأراء 
 آنذاك (عمر عبد الرشيد شارماركي) من تحععول الصومالي

.هععععذه المنطقععععة الجبليععععة إلععععى تععععورا بععععورا جديععععدة
 

علقتهُ بأحركة الشباب المجاهدين

ا ذراع لحركعة الشعباب بتتهعم بأنه كعانت جماععة سععيد أتعم 
وأتنظيمات إسلمية أخرى مسلحة أخرى في تلك المنطقععة،
وأذكرت بعض التقارير الدوألية أن “محمد سعععيد أتععم” كععان
همزة الوصل لستيراد السععلحا مععن اليمععن إلععى الصععومال،
وأهو من أقرب الناس فكريا إلى حركة الشباب المجاهدين.
لكن عميلة استيراد السلحا بالنسبة له كانت عملية متععاجرة
بالسلحا، وأعقد صفقات عسكرية مع أطععرافا الصععراع فععي
الصععومال، وأكععانت حركععة الشععباب المجاهععدين مععن أكععثر
بأغلق تماما المستفيدين من هذه الصفقات. لكن هذا الباب 

 ؛ حيعث إن نظعام بعونت لنعد هعاجم2010منذ نهاية الععام 
مواقع تابعععة للمععدعو “سعععيد أتععم”. وأقععد اسععتطاعت إدارة
بونت لند هزيمته بالسيطرة على الموانئ وأالمرافععق الععتي
كان يعتمد علها في استيراد السلحا مععن الخععارج. بالضععافة
ور بينعه ور وأفع إلى أن الرجل أصبح مطاردا وأيقوم بعمليعات كع
وأبين قوات نظام بونت لند، مما حول اهتمععامه مععن تجععارة
السلحا إلى المحافظة على أمنه وأتماسك أتبععاعه، وأهععو مععا
وثر سلبا على كل من كان يعتمد عليه في اسععتيراد السععلحا أ
وأالعتاد وأمنهم حركة الشباب المجاهدين التي أعلنت رسميا
ام بعونت لنعد أنها تقاتل إلعى جعانب “سععيد أتعم” ضعد نظ

.وأاعتبرته مجاهدا يجب دعمه

جماعة العتصام بأالكتاب والسنة
م، الشععيخ بشععير1996هععي جماعععة سععلفية أسسععها، عععام 

ادا للععدعوة صلد، إثر اتحاد جمععاعتين إسععلميتين كانتععا امتععدا
السلفية فععي الصععومال. كععان لهععا دوأر ملحععوظ فععي مجععال
الدعوة وأالغاثة، حاربت القوات الثيوبية أوأاسط التسعينات
في مناطق جنوب غرب الصومال بعد توغل لتلععك القععوات،



وأهععي مععن الجماعععات الععتي شععاركت فععي تأسععيس القععوة
اا الشععيخ العسكرية للمحاكم السلمية، وأينتمععي إليهععا فكريعع
حسن ضاهر أوأيس رئيععس تحععالف إعععادة تحريععر الصععومال
جناحا أسمرة. وأيقوم المنهج الدعوي للجماعة على تصععحيح
المفععاهيم العقائديععة للمسععلمين، بنشععر المنهععج السععلفي

.وأتدريس أصول أهل السنة وأالجماعة
 

اا أهليععة لم تشارك في الصراعات الدموية التي شكلت حربعع
وأانسحبت من الساحة بعد خلفات كبيرة عصفت بالجماعععة
وجععم دوأرهععا وأجعععل العديععد مععن فععي فععترة التسعععينيات ح
قواعدها وأبعض قياداتها البععارزأين ينضععمون إلععى الجماعععات

.القتالية
 عبر مععؤتمر عقععدته اسععتنكرت2010ظهرت من جديد عام 

فيه إطلق أحكام الكفر وأالردة على المخالف المسلم دوأن
مسععتند شععرعي مععن فتععوى لهععل العلععم، أوأ حكععم قضععائي
شرعي، كما استنكرت القيام بأعمععال القتععل أوأ الغتيععال أوأ

.التفجير أوأ المحاربة بناء على تلك الحكام الجائرة
وأبينت أن ما يحدث فععي الصععومال هععو قتععال فتنععة ل تجععوزأ
المشععاركة فيععه، وأأنهععا تععبرأ إلععى اللععه منععه، وأتناشععد جميععع
الطرافا أن يتقوا الله فععي أنفسععهم وأفععي بلدهععم وأأمتهععم

.وأأن يصلحوا ذات بينهم

التحاد السلمي

تنظيعععم تعععابع لتنظيعععم القاععععدة ، يعععتزعمه محمعععد ضعععاهر
عويس،وأمقره في الصومال سعى في البداية إلى الطاحععة
بالرئيس الصومالي محمد سياد بري وأإقامة نظام ديني في
القرن الفريقي. وأبعد أن تحقععق للتحععاد السععلمي الهععدفا

ونععد اللفا مععن1991الوأل في عععام  ، زأاد فععي أنشععطته وأج
المقاتلين تحت القيادة العسكرية لعععويس. وأشععملت قيععادة
التحععاد السععلمي أيضععا حسععن عبععد اللععه حرسععي الععتركي
،وأعدن حاشي أيروأ اللذين كانا على اتصال مباشععر بتنظيععم

..القاعدة



حركة الشباب المجاهدين
يرجع تاريخ تأسيس حركععة الشععباب المجاهععدين إلععى نهايععة
التسعينات كأحد الفصععائل المنشععقة عععن جماعععة «التحععاد

.السلمي» السلفية
وأكان السبب في هذا النشقاق أن جماعة التحاد السلمي
قررت التخلي عن السععلحا وأالنخععراط فععي الحيععاة المدنيععة
بعد سلسلة من الحروأب الخاسرة فععي عععدد مععن المنععاطق

.1998 – 1991الصومالية في الفترة ما بين 
لكن القيادات الشابة في الجماعة الععذين عععاد بعضععهم مععن
أفغانستان رفضت هععذا القععرار، وأكععونت تنظيمععا خاصععا بهععا

».تحت اسم «الشباب المجاهدين
وأبعععد هععذه الخطععوة تععم فصععل هععذه القيععادات مععن جماعععة
التحععاد. وألععم يكععن عمععل الحركععة الناشععئة ملحوظععا فععي
السنوات الوألى، وأاقتصر على التدريب وأالتجنيد، وألم تدخل

 .في أي حرب ضد جهة صومالية معينة
 أثنععاء قيععام حكععم المحععاكم2005سطع نجم الحركععة عععام 

السلمية في جنوب الصومال. وأكانت الحركة أبرزأ مكونات
.اتحاد المحاكم السلمية

وأتبععوأ كوادرهععا معظععم المناصععب التنفيذيععة فععي المحععاكم
السلمية، لكن حركة الشباب انفصلت عععن المحععاكم عععام

 عقعععب العلن ععععن ميلد «تحعععالف إععععادة تحريعععر2007
الصومال» الذي كععان يقععوده الرئيععس شععريف شععيخ أحمععد
الععذي كععان فععي الععوقت نفسععه رئيسععا لتحععاد المحععاكم

.السلمية
وأرفضت الحركععة توجهععات التحععالف الجديععد بالتفععاوأض مععع
الحكومععة الصععومالية آنععذاك، فععي مبععادرة قادتهععا المععم

.المتحدة
وأأدرجععت الوليععات المتحععدة حركععة الشععباب فععي قائمععة

، وأاتهمتهععا2008المنظمات الرهابية فععي فععبراير (شععباط) 
.بأن لها صلت وأطيدة بتنظيم القاعدة

 فرضععت وأاشععنطن2010وأفي أبريععل (نيسععان) مععن العععام 
 من كبار قادة حركععة الشععباب. مععن10عقوبات مالية على 



بينهم زأعيم حركة الشباب مختار أبو الزبير، وأقائععد معسععكر
.رأس كمبوني الشيخ حسن تركي

وأقتل عععدد مععن قيععادات حركععة الشععباب فععي غععارات جويععة
ولم أميركية بجنوب الصومال أبرزأهم آدم عيروأ الملقب بالمع

 سععبتمبر14، وأصععالح نبهععان فععي 2008 مععايو (أيععار) 1في 
.2009(أيلول) 

التشكيلت العسكرية التابأعة لهِا

وألحركععة الشععباب مقععاتلون ل يعععرفا عععددهم علععى وأجععه
التحديد، لكنهم يقدروأن بععاللفا. وأعلععى الرغععم مععن سععرية
الهياكل العسكرية وأتعددها في حركة الشععباب المجاهععدين،
فإن ثلثة تشكيلت رئيسة تعد أبرزأ هذه الهياكل التي تقععوم

.عليها الحركة في المناطق التي تسيطر عليها
أوأل هذه التشكيلت هو «جيش العسرة» (المقاتلين)، وأهي
القوة العسكرية المقاتلة في الحركة. وأتتركز في المنععاطق
التي تواجه فيها الحركة حربا، مثععل المحافظععات الوسععطى
القريبة من الحدوأد مع إثيوبيا، حيث تععواجه الحركععة عععدوأين
رئيسيين هما قوات الحكومععة المدعومععة مععن قبععل إثيوبيععا،
وأميليشيات جماعة أهل السنة وأالجماعة الموالية للحكومععة
الصععومالية الععتي تتلقععى هععي الخععرى دعمععا عسععكريا مععن

.إثيوبيا
وأكععذلك هععي الحععال فععي العاصععمة مقديشععو، حيععث تقاتععل
الحركععة فععي ثلث جبهععات: ضععد قععوات الحكومععة، وأقععوات
التحاد الفريقي، وأميليشععيات أهععل السععنة وأالجماعععة. كمععا
تواجه حركة الشباب أيضا حربا في الشععريط الحععدوأدي مععع
كينيا في جنوب الصومال حيث توجد ميليشيات أحد أجنحععة
الحععزب السععلمي يقودهععا القيععادي السععابق فععي المحععاكم
السععلمية الشععيخ أحمععد محمععد إسععلن المعععروأفا بأحمععد
مدوأبي. وأيتكون «جيش العسععرة» التععابع لحركععة الشععباب،
مععن مقععاتلين مععدربين، معظمهععم صععوماليون وأأعععداد غيععر
معروأفة من المقععاتلين الجععانب. وأيشععكل العمععود الفقععري
لدى حركة الشباب وأل يعرفا عععدده الحقيقععي، لكنععه يقععدر



بععاللفا. وأيكععن أفععراد هععذا الجيععش وألء مطلقععا للحركععة
.وأمبادئها

ثععاني هععذه التشععكيلت هععو «جيععش الحسععبة» (الشععرطة).
وأمهمة هذا الجيش هي القيام بأعمال حفظ المععن وأتنظيععم
الشؤوأن اليومية في المناطق التي تسععيطر عليهععا الحركععة.
وأيعمل جيش الحسبة تحععت إمععرة الوليععات (المحافظععات)
التابعة للحركة. وأيبلغ عدد الوليات السلمية (المحافظات)

 محافظععة تتكععون18 وأليععات مععن أصععل 10التابعة للحركة 
منها الجمهورية الصومالية. وأتسيطر الحركة على أكثر مععن

.% من أجزاء وأسط وأجنوب الصومال80
ة وأمن مهمة «جيش الحسبة» أيضا حراسة الطعرق وأمحارب
اللصععوص وأقطععاع الطععرق، وأكععذلك تنظيععم مظععاهر الحيععاة
اليومية مثععل فععرض الحجععاب وأالفصععل بيععن الجنسععين فععي
الحافلت العمومية، وأكعذلك تنظيععم شععؤوأن القضعاء وأتنفيععذ
الحكعععام المختلفعععة علعععى المعععدانين بالسعععرقة وأالزنعععى
وأالمخالفات الخرى التي تراها الحركة غير شرعية. وأتطبق
الحركة أحكام قطع اليدي وأالرجل على المدانين بالسرقة
وأقطع الطرق، وأكععذلك حععد الرجععم بالحجععارة حععتى المععوت

.على مرتكبي الزنى الذين سبق لهم الزوأاج
أما ثالث التشكيلت العسكرية لحركة الشباب فهو «جيععش

جلمنيات» (الستخبارات) .ا
وأهو عبععارة عععن فععرق سععرية تقععوم بمهمععة الغتيععالت ضععد
مسععؤوألي الحكومععة وأموظفيهععا، وأكععذلك المتعععاوأنين مععع
أجهزتها المختلفة. وأتركز هععذه الفععرق علععى تصععفية ضععباط

.الجيش وأالشرطة وأالستخبارات
.وأفي أحيان كثيرة تغتال الفراد العاديين في هذه الجهزة

وأإلى جععانب هععذه التشععكيلت العسععكرية الرئيسععية لحركععة
الشباب هناك أيضا فرق أخرى تتفرع عن هذه التشععكيلت،
وأمنها فرق المتفجرات التي تقععوم بوضععع اللغععام وأالقنابععل
الموقوتععععة لسععععتهدافا تنقلت وأمععععواكب المسععععؤوألين
الحكوميين، وأفععرق الفععدائيين (النتحععاريين) وأمهمتهععا تنفيععذ
الهجمات النتحارية ضد أهدافا محددة تتم مراقبتها بشععكل

.مستمر



جماعة رأس كمبوُني

جماعععة رأس كمبععوني مععن أقععدم الجماعععات السععلمية
الصومالية المسلحة، وأاكتسبت اسمها من معقلهععا الشععهير
فععي منطقععة رأس كمبععوني السععاحلية فععي أقصععى جنععوب

الصععومالي إلععى السععلطة الصومال، وأبعععد وأصععول الرئيععس
 انضععمت جماعععة رأس كمبععوني إلععى2009بدايععة العععام 

تحعععالف المعارضعععة تحعععت اسعععم «الحعععزب السعععلمي
الصومالي» بقيادة الشيخ حسن طاهر أوأيس. ثم فععي عععام

 أعلنت الجماعة إنشقاقها عن الحععزب ، وأفععي نفععس2010
العام أعلنت كل من «حركة الشباب المجاهدين»، وأجماعة
«رأس كمبوني» عن اندماجهما تحت اسم حركة «الشععباب

 ».المجاهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدين
 

 بنود، وأهي: توحيععد6وأنص إعلن التحاد بين الطرفين على 
المجاهدين من الجانبين، العمل على ضععم المجاهععدين مععن
الفصععائل الخععرى إلععى هععذا الحلععف، وأنصععرة الشعععوب
المسلمة في قرن وأشرق أفريقيا الععتي تعيععش تحععت حكععم
«المسيحيين» العداء، وأالعمل على توحيععد هععذه الشعععوب
لحياء قوتها السياسية وأالقتصععادية، وأإقامعة دوألعة إسعلمية
تحكم بالشريعة السلمية في الصومال قريبا، وأربط الجهاد
المي العذي يقعوده تنظيعم الجاري في المنطقة بالجهعاد الع

.القاعدة بزعامة السابق أسامة بن لدن
وأدعععت الجماعتععان الفصععائل السععلمية الصععومالية إلععى

.النضمام إلى هذا الحلف الجديد
كمعرفة المزيد عن حركععة الشععباب المجاهععدين الصععومالية
http://www.assakina.com/center/parties/

6559.html
*************************

المصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادر
حركة الشباب المجاهدين:هل بدأ العععد التنععازألي ؟- محمععد-

)2011/ا6/ا18محفعععععععععععوظ (الجزيعععععععععععرة نعععععععععععت 

http://www.assakina.com/center/parties/6559.html
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 أغسععطس15-2010 يوليععو 19صحيفة الشرق الوأسععط (-
 ديسععمبر14-2010 ديسععمبر 22-2010 فععبراير 2010-2
2009(

ذراع القاعدة في القعرن الفريقعي –علعي حلنعي (الشعرق-
)2010 أغسععععععععععععععععععععطس 13الوأسععععععععععععععععععععط 

-2010 يوليععو 28شععبكة أخبععار الصععومال اليععوم -  مععايو9 
2010 

 موسوعة المعرفة ] .-الموقع الرسمي لمجلس المن-

الحزب السلمي بأالصوُمال- 

(2009/ا7/ا23(الجزيرة نت  

، بحث صبحي عبد العزيز محمععد الجععوهري1992وأبعد عام 
ونة، وأهععو أحععد كبععار عناصععر تنظيععم القاعععدة فععي طسعع أبععو 
الصععومال، عععن حلفععاء لمهاجمععة قععوات الوليععات المتحععدة
اا مععع ’فتععوى‘ وأالمم المتحععدة فععي الصععومال، وأذلععك تمشععي
أصدرها زأعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بععن لدن فععي

 أيضعععا، تحعععالف التحعععاد1993. وأفعععي ععععام 1993ععععام 
.السلمي، بقيادة عويس، مع تنظيم القاعدة

وأخصععص بععن لدن أمععوال طائلععة مععن أجععل إقامععة حكومععة
يديرها التحاد السلمي في الصومال، وأذلك بهععدفا إنشععاء

.قاعدة عمليات لتنظيم القاعدة هناك
وأبالمقابل، ساند التحاد السععلمي فععي وأقععت لحععق تنظيععم
القاعدة في تنفيذ عمليتي تفجير سفارتي الوليات المتحدة

.1998 آب/اأغسطس 7في كينيا وأتنزانيا في 
، كععان التحععاد السععلمي بقيععادة عععويس1996وأمنععذ عععام 

ضالعا في عدة هجمات من بينهععا: إطلق النععار علععى اثنيععن
من رجال العمال الثيوبيين فععي الصععومال؛ وأالقيععام بعععدة
تفجير في إثيوبيا، بما فيها هجوم على فندق في أديس أبابا

 آخريععن بجععراحا؛20أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وأإصابة 
وأاغتيالت وأمحاوألت اغتيال استهدفت وأزأراء مععن الحكومععة

.الثيوبية



11وأبعد هجمات تنظيم القاعدة في الوليات المتحععدة فععي 
، أصععبح التحععاد السععلمي تنظيمععا2001أيلععول/اسععبتمبر 

اا مععن أجععل تجنععب اسععتهدافه مععن قبععل درقعع اا وأمتف لمركزيعع
عمليععات مكافحععة الرهععاب. وأقععد وأاصععل عععويس السعععي

.لتحقيق أهدافه ذات الصلة بالتحاد السلمي

بعين عويس في منصب قيادي رفيععع فععي2006وأفي عام   ،
.مجلس المحاكم السلمية

وأاسععتغل منصععبه ذاك لمحاججععة الحكومععة النتقاليععة فععي
.الصومال

، وأفععي أعقععاب التععدخل2006وأفععي كععانون الوأل/اديسععمبر 
العسكري المدعوم من إثيوبيا في الصومال، انتقل عععويس
إلى أسمرا بإريتريا، حيث استمر في العمل بما يتماشى مع
أهدافا التحععاد السععلمي، بمععا فععي ذلععك التحريععض وأجمععع
الموال وأالسلحة للمتمرديععن المنتسععبين لتنظيععم القاعععدة

.وأشن هجمات إرهابية في الصومال وأإثيوبيا وأكينيا
وأسعى إلى تععولي دوأر وأطنععي بععارزأ وأسععافر إلععى عععدة دوأل
لحشععد الععدعم لقضععيته. وأرفععض عععويس المحادثععات الععتي
دعمتها المععم المتحععدة وأالععتي أدت إلععى انسععحاب القععوات
الثيوبية من الصومال وأتشكيل الحكومة الصومالية الجديدة

.بقيادة الرئيس الشيخ شريف أحمد
وأرفض في وأقت لحععق التفععاوأض علععى وأقععف إطلق النععار،
وأبععدل مععن ذلععك، أوأعععز إلععى فصععيله بمواصععلة التمععرد ضععد
الحكومععة وأقععوات حفععظ السععلم الفريقيععة التحععاد فععي
الصومال، وأذلك بالتعاوأن مع تحععالف حععزب السععلم. وأفععي

بعيععن عععويس رئيسععا لحععزب السععلم،2009 أيار/امايو 26  ،
وأهو تحالف يضم أربععع مجموعععات مسععلحة ل تععزال تشععكل
اا للمن وأالسععلم وأالسععتقرار فععي الصععومال، اا مستمر تهديد
وأتقوم بعمليات عسكرية متواصلة ضععد الحكومععة النتقاليععة

.وأقوات التحاد الفريقي
، عاد عويس إلى مقديشععو وأحععاوألت قععواته2009وأفي عام 

السععتيلء علععى السععلطة بععالقوة مععن الحكومععة النتقاليععة



بالتعاوأن مع حركة الشباب المجاهععدين الععتي تععدعم تنظيععم
.القاعدة – لكنها فشلت في ذلك

، أدان عععويس بشععدة عمليععة2009وأفععي أيلععول/اسععبتمبر 
عسكرية أجنبية أدت إلى مصرع صععالح علععي صععالح نبهععان،
وأهو زأعيم رفيع المستوى في تنظيم القاعدة كان لععه ضععلع
فععي هجمععات ملفتععة للنظععار وأقعععت فععي المنطقععة فععي
التسعينات مععن القععرن الماضععي وأالعقععد الوأل مععن القععرن
الحععادي وأالعشععرين، وأدعععا أتبععاعه إلععى شععن المزيععد مععن
الهجمات النتحارية ردا على ذلك. وأهكذا، دأب عويس على
مدى العقود الماضية علععى إصععدار سياسععات متطابقععة مععع
نهج تنظيم القاعدة وأدافع عن تلك الهدافا وألجأ إلى العنف

.في سبيل تحقيقها
وأأثنععاء قيععادة عععويس، أقععام التحععاد السععلمي علقععات
دززأ إيديولوجيععة وأماليععة وأتدريبيععة مععع تنظيععم القاعععدة، وأععع
التصالت مع الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال
أفريقيععا وأالشععرق الوأسععط، بمععا فيهععا الجماعععة السععلمية
الجزائرية المسععلحة، وأتنظيععم الجهععاد السععلمي المصععري،
وأتنظيعععم القاععععدة ببلد المغعععرب السعععلمي، وأالجماععععة
السلمية المقاتلة الليبية وأجيش عدن السععلمي، وأمنظمععة
الغاثة السلمية الدوألية ، وأجمعية إحياء التراث السععلمي.
درب العديد من عناصر التحاد السلمي وأقععادته وأحععاربوا وأتد
مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، وأيواصلون تقديم الععدعم

 .] السكينة موقع وأالحماية لخليا القاعدة في الصومال  - 

التنظيمات الرهابأية في أفريقيا السمراء

[ ....الصوُمال .. هنا أرض القرصنة والرهاب

في ثمانينيات القععرن الماضععي اعتقلععت حكومععة زأيععاد بععري
ادا من علماء وأقيادات العمععل السععلمي فععي الصععومال، عد
وأكان من بين هؤلء المعتقلين الشععيخ حسععن طععاهر أوأيععس
القيادي الجهادي، وأالمنظر الرئيسي للحركات الجهادية في



ادا فععي الجيععش الصومال حتى الن، وأالذي كان آنععذاك عقيعع
الصععومالي وأزأميلععه الراحععل الشععيخ عبععدالعزيز فععارحا مععن
قيادات حركة التحاد السلمي، في تلك الفترة عبر أوأيععس
عن خوفه من انهيار الحكومة وأأن يتععورط أعضععاء الصععحوة
السععلمية، وأبالتحديععد التيععار السععلفي الععذي ينتمععي إليععه
الرجلن، بحمل السلحا، وأكان مصدر هذا القلق يرجععع إلععى
التوجهات المتصارعة داخل التيار السلفي بين توجه جهادي
متشععدد يععدعو إلععى حمععل السععلحا، وأأخععر معتععدل يعععارض

الفكرة.

وأما توقعه أوأيس كععان صععحيحا لتنهععار الحكومععة الشععتراكية
آنذاك وأيبععدأ أعضععاء التحععاد السععلمي فععي حمععل السععلحا،
وأقاموا بتأسعيس معسعكرات تعدريب فعي أنحعاء الصعومال،
وأأيضا في القليم الصومالي في إثيوبيا، وأخاض عدة معارك
مع القوات الثيوبية وأمع زأعماء الحرب في الصومال، وألقي

م فععي إحععدى1992الشيخ عبدالعزيز فارحا حتفه فععي عععام 
معارك التحاد السلمي ضععد زأعيععم الحععرب، وأالععذي أصععبح
اسا للصومال، العقيد عبد الله يوسف أحمد بعععد فيما بعد رئي
محاوألة الخير انععتزاع سععيطرة مينععاء بوصاصععو فععي شععمال

شرق الصومال من مقاتلي التحاد السلمي.

وأبعد ربع قرن من هذا القلق ل يزال الشيخ حسععن طععاهر 
يل لمشكلة الصومال. أوأيس يحمل السلحا وأيراه ح

، قرر قادة جماعة التحاد السلمي التخلي ععن1996وأفي 
السلحا، المر الذي استاء منه العديد من العضععاء الشععباب
وأالمتمسكين بالفكر الجهادي، وأكان هناك أكثر من معسععكر
قععرر مواصععلة العمععل العسععكري وأعععدم النقيععاد لوأامععر
الجماعة، حتى وأإن استمروأا في البقععاء تحععت عباءتهععا، وأإن
لم تكن هناك أية روأابععط مباشععرة تجمعهععم سععوى اللععتزام
بحمل السلحا، كان من أبرزأ هذه المجموعات التي تشكلت

ايا بحركة الشباب المجاهدين. بيعرفا حال ما 



كانت قيادات جماعة العتصام صارمة في قرارهععا القاضععي
بالتخلي عن السلحا، وأبدأت ممارسة ضععغوط علععى أعضععاء
ييععا مععن حركععة التيار الجهادي بداخلها من أجععل التخلععص نهائ
التحاد السلمي المسلحة، حتى وأإن أدى ذلععك إلععى فصععل
شريحة كبيرة من الجماعة، المععر الععذي رفضععه الجهععاديين
بالجماعععة فمععا كععان منهععم إل النسععحاب، وأالعمععل علععى
تأسيس كيان جهععادي ل يمععت إلععى العتصععام بصععلة، وأفععي

 قرر عدد من قيادات السععلفية1997اجتماع مقديشو سنة 
الجهاديععة السععتعداد للمرحلععة القادمععة مععن خلل التسععلح
وأابتعاث عشرات الشباب إلى أفغانستان لتلقععي التععدريبات

العسكرية اللزأمة.

لقى المشروأع السلمي صدى وأاسعععا بيععن العامععة، خاصععة
، وألكن1991بعد سقوط نظام "سياد بري" العسكري عام 

فععي ظععل عععدم ارتكععازأ الحركععات السععلمية علععي أسععس
عشائرية كععالتي تسععتند إليهععا معظععم الحركععات السياسععية،
اندلعت الحرب الهلية في الصومال وأالتي استمرت قرابععة

 عامععا، كمععا أصععبح السععلميون الصععوماليون نموذجععا14
سياسععيا مقبععول فععي العععالم السععلمي، وألعبععت الحركععات
السععلمية وأتحديععدا "التحععاد السععلمي" دوأرا مهمععا فععي
محاربة قوات التدخل الدوألي وأالمريكي في الفترة ما بيععن

، بالتعاوأن مع الجنرال فارحا عيديد.1994وأ1992عامي 

 ظهر ما يسمى "اتحاد المحععاكم السععلمية"2006في عام 
برئاسة شيخ شريف شععيخ أحمععد، وأهععو نظععام القضععاء فععي
الصومال، نشأ لمواجهة أمراء الحرب، وأنما دوأرهععا تععدريجيا
بسععبب الحععرب ليقععدم التحععاد الخععدمات الحكوميععة، مثععل
التعليععم وأالرعايععة الصععحية، كمععا قععام بععدوأر الشععرطة لسععد
الفراغ المني وأالقانوني، وأدفع نجععاحا تجربععة المحععاكم إلععى
انتشارها في مقديشو ثم اتحععدت بالتحععالف مععا بيععن رجععال

 محكمة تجمع أطرافععا14الدين وأطبقة التجار، وأتكونت من 
 محكمععة، أمععا11محلية، يسيطر فيها التيار المعتععدل علععى 

 محععاكم بقبيلععة10المتشددوأن فلهم ثلثة محاكم، وأترتبععط 



وأاحدة هي قبيلة الهاوأية التي تسيطر علععى مقديشععو، وأيعععد
شيخ شريف شيخ أحمد ممثل للتيار المعتدل داخل التحععاد،
في مقابععل الشععيخ طععاهر عععويس الععذي يقععود وأاحععدة مععن
المجموعتين المسلحتين داخععل التحععاد وأالععذي تععم اختيععاره
رئيسا لمجلس شورى المحاكم، وأتهدفا المحاكم السععلمية
إلععى بسععط القععانون وأالنظععام وأالعمععل علععى غلبععة العامععل

الديني السلمي على الولء القبلي.

، من بسط سيطرته على المدن2006استطاع التحاد عام 
الصومالية، وأتحقيق استقرار دام لكثر من ستة أشهر خلل
النصف الثاني من نفس العام، ليزيد من شعععبية المشععروأع
السععلمي، إل أن التععدخل العسععكري الثيععوبي فععي أوأاخععر

، وأتمكنه من إسقاط المحاكم السلمية قضععي علععي2006
فععترة كععان يمكععن خللهععا إقامععة مشععروأع إسععلمي تقععوده
عناصر معتدلة في الصومال، وأمع الحتلل الثيوبي انشقت
حركعة "شعباب المجاهععدين" عععن اتحععاد المحععاكم لمقاوأمععة

،2006الحتلل الثيوبي الذي غزا الصومال في نهاية عععام 
، وأاحتلععت مكععان2007لينتشععر اسععم الحركععة فععي عععام 

الصدارة في الخبار التي تتنععاوأل تطععورات الحععرب الهليععة
في الصومال، فعرفها الجميع علي أنها حركة " مقاوأمة".

الكوادر الشبابية الجهادية الموجودة في الصومال حاليععا لععم
تكن وأليدة رحم التحاد السععلمي فقععط، وأإنمععا لهععا أصععول
تمتد نحو الجهععاد السعلمي فععي أفغانسعتان فعي ثمانينيعات
القععرن الماضععي، وأأبععرزأ القيععادات الحاليععة لحركعة الشععباب
المجاهدين وأصل إلى باكستان وأأفغانستان بصفة أوأ أخععرى
وأتواصعلوا مععع قيععادات الجهععاد الفغععاني وأمؤسسععي تنظيععم

القاعدة.

وأعلععي الرغععم مععن وأجععود اتجاهععات إسععلمية مختلفععة فععي
الصععومال، فععإن هنععاك تيععارين رئيسععيين يسععيطران علععى
الحركة الفكرية الدينية، هما: التيار السلفي، الععذي يععرى أن
من وأاجبه نشر العقيدة الصحيحة من وأجهة نظرهم، خاصععة
بعد أن تربى عليها ثلثة أجيععال متعاقبععة، وأينتمععي إلععى هععذا



التيار حركة الشباب وأالحععزب السععلمي، أمععا التيععار الثععاني
هوالصععوفي التقليععدي، وأيضععم معظععم الحركععات الصععوفية
الموجععععععععععععععععودة فععععععععععععععععي الصععععععععععععععععومال.

ثمععة صععراع فكععري دائععم بيععن التيععارين خاصععة وأأن التيععار
السلفي يعتبر الصوفي خطرا كبيرا علععى المععة السععلمية،
وألذلك يناصبونه العععداء، وألععذلك مععن الصعععب اعتبععار التيععار
السلفي القائم في الصومال الن تيار معتععدل بقععدر مععا هععو
تيعععععععععععارا متطرفعععععععععععا وأمتجمعععععععععععدا فكريعععععععععععا.

ارتبععط قبععول المجتمععع الصععومالي للجماعععات السععلمية،
بالعتقععاد أن هععذه الجماعععات قععادرة علععى القضععاء علععى
النقسامات الععتي يعانيهععا المجتمععع الصععومالي، إل أن هععذه
الجماعععات انقسععمت عععبر خطععوط أيديولوجيععة وأعشععائرية
طويلععععععععة حععععععععتي داخععععععععل التيععععععععار الواحععععععععد.

ففععي الععوقت الععذي يحععافظ فيععه أهععل السععنة وأالجماعععة
الصوفية علي وأحععدتها اليديولوجيععة، إل أنهععا منقسععمة عععبر
خطوط عشائرية طويلة أيضا، أما التيار السلفي وأالمسيطر
علععى الحركععة الفكريععة فععي الصععومال فيشععهد انقسععامات
جذرية بين الجماعات المنتمية إليه، فمثل علععى الرغععم مععن
أن حركة الشباب وأالحزب السلمي يشععتركان فععي الرؤيععة
نفسعععها وأأسعععلوب تطعععبيق الشعععريعة السعععلمية، فإنهمعععا
ينقسععمان حععول قضععيتين همععا القوميععة الصععومالية وأالداة

السياسية العشائرية.

أمععا الحععزب السععلمي فيشععهد مععن حيععن لخععر انقسععامات
، حيث انشقت جماعععة2010داخلية كالتي حدثت في مايو 

رأس كمبوني – إحععدى الجماعععات الربععع المكونععة للحععزب
السععلمي - وأأعلنععت انشععقاقها لرفضععها لسععلوب حركععة
الشباب وأالحزب السلمي في التعامععل مععع سععكان المععدن
التي تخضع لسيطرتها، حيث تتبني حركة الشععباب وأالحععزب
السلمي أفكارا "تكفيرية" تتسم بالتشدد وأتبعد عن المنهج



السلفي الصحيح، وأتطبق حركة الشباب وأالحزب السععلمي
الشريعة السلمية في المدن الععتي تسععيطر عليهععا، خاصععة
فيما يتعلق بالحكام وأالعقوبات كعقوبة العدام التي يتععولى
رجال ديعن فعي الحركعة تنفيعذها، دوأن أن يعلنعوا ععن أدلعة
التهععام أوأ يسععمحوا للمتهميععن باسععتقدام محععامين للععدفاع
عنهم، هذا فضل عن بعض الممارسات التي منعتها الحركععة
مثعل سعماع الموسععيقي، وأإلغعاء أجععراس المععدارس، وأمنععع
تدريس اللغة النجليزي، حيث تعتبرها لغة الجواسععيس. بععل
إن الحركة تقوم بتجنيععد الطفععال، وأتمنععع منظمععات الغاثععة

النسانية من القيام بأعمالها في الصومال.

م تأسععيس حركععة الشععباب المجاهععدين كوسععيلة للحمايععة
الذاتية بسبب الشعععور بالسععتياء مععن المنظمععات الجهاديععة
القائمععة، وأالمنشععقة عععن اتحععاد المحععاكم السععلمية، حيععث
كانت الذراع العسكري له، بعد رفضها انضمام التحععاد إلععى
ما يعرفا بع"تحععالف إعععادة تحريععر الصععومال"، بعععد هزيمععة
الخيرة أمام القوات التابعة للحكومععة الصععومالية المؤقتععة،
وأاعتبرت الحركة أن التحالف انحرافا عن المنهج السلمي
الصحيح، لنه يضم بين صفوفه علمانيين، كمععا أنععه ل يتفععق
مع مبادئ حركععة الشععباب، الععتي تؤكععد عععدم التفععاوأض مععع
المحتل الثيوبي، بالضافة إلى رفضها التعامل مع الحكومععة
النتقاليععة، وأاصععفة لهععا بالعمالععة وأالنضععواء تحععت الهععدافا
وأالرغبععععععععععععععات الغربيععععععععععععععة وأالقليميععععععععععععععة.

ليكون أوأل ظهور علنععي لسععم حركععة الشععباب المجاهععدين
، عقب سيطرة اتحاد المحععاكم السععلمية علععى2006عام 

العاصعععمة مقديشعععو، وأمعظعععم منعععاطق وأسعععط وأجنعععوب
الصومال، وأكان للشباب المجاهدين نفوذ قوي في المحاكم
السلمية، حيث كان معظم الميليشععيات المسععلحة التابعععة
لتلعععك المحعععاكم، تحعععت قيعععادات عسعععكرية معععن شعععباب
المجاهدين، وأكان أميععر حركعة الشععباب الشععيخ مختععار أبععي
زأبير وأالمعروأفا أيضا بأحمععد عبععدي جععودان، يشععغل آنععذاك
منصععب الميععن العععام للمكتععب التنفيععذي لتحععاد المحععاكم



السععلمية، وأكععان فععي العاصععمة معسععكر لتجنيععد وأتععدريب
المقعععععععععععععععععععععععععععععاتلين الجعععععععععععععععععععععععععععععدد.

ضمت الشبكة مع بداية تأسيسها أعضععاء حععاليين وأسععابقين
من تنظيم القاعدة في شعرق أفريقيععا، وأحظعي المحععاربون
القدامى من أفغانستان بامتيازأات داخل الحركععة بنععاء علععى
علقاتهم الواضحة بينهم وأبين تنظيم القاعععدة، لتكععون هععذه

هي بداية العلقة بين الحركة وأالتنظيم.

، كانت شبكة حركة الشععباب المجاهععدين2005بحلول عام 
قد قععويت كتنظيععم وأشععاركت فععي حملت للسععيطرة علععى
مقديشيو في ذلك الوقت، وأالذي عرفا بع"شبح الحرب في
مقديشو"، وأقععامت الحركععة بععدعم المحععاكم الشععرعية ضععد
القععععععععععععععععععععععععععععادة العسععععععععععععععععععععععععععععكريين.

وأبعد أن سيطر تنظيم "داععش" علععى منعاطق عديعدة فععي
كل من العراق وأسوريا، بدأ يسعععى، خلل الفععترة الخيععرة،
إلععى تأسععيس علقععات قويععة مععع تنظيمععات إرهابيععة أخععرى
بهععدفا تكععوين تحالفععات جهاديععة تععدعم جهععوده مععن أجععل
النتشار في مناطق جديدة، لكن اللفععت فععي هععذا السععياق
هععو أن التنظيععم بععدأ يركععز علععى التنظيمععات القريبععة مععن
الممرات الملحية علععى غععرار حركععة "شععباب المجاهععدين"
بيعععد بمثابععة التحععول الكععثر خطععورة في الصومال، وأهو مععا 
للتهديععدات النابعععة مععن التوسعععات القليميععة للتنظيععم.

يفرض أى تحععالف محتمععل بيععن "داعععش" وأحركععة "شععباب
المجاهدين" فععي الصععومال تععداعيات سععلبية عديععدة أهمهععا
تهديد حركة الملحة الدوأليععة، فععي ظععل وأجععود بيئععة مواتيععة
لنتشار التنظيمات الرهابية في الصومال، وأفي هذا الصععدد
يمكععن الشععارة إلععى عععدة مؤشععرات داعمععة لتشععكل هععذا

التحالف المحتمل، أهمها ما يلي:



-تدفقات المقاتلين: كشفت تقارير عديدة عن وأجود مععا ل1
ييا يتصدروأن خليا وأوأحدات تنظيم68يقل عن   مقاتل صومال

"داعععش" فععي العععراق وأسععوريا، حيععث تزايععدت تععدفقات
المقاتلين الصععوماليين علععى "داعععش" فععي الوأنععة الخيععرة
عقب الحصار العسكري المفروأض على معاقل الحركة في

الصومال.

-تصعيد القيععادات: انضععمت بعععض قيععادات حركععة "شععباب2
المجاهدين" إلى صفوفا "داعش"، وأشاركت في العمليععات
القتالية للتنظيم في سوريا وأالعراق، وأهو ما دفع الخير إلى
تصعيد تلك القيادات لتحتل مكانها في التنظيععم علععى غععرار
القيادي أبو أيوب الصومالي الععذي أعلنععت قععوات الشععرطة

،2014في محافظععة ديععالي العراقيععة، فععي منتصععف يونيععو 
نجاحها في القضاء عليه في عمليععة عسععكرية فععي أطععرافا
مدينة بعقوبة، حيث وأصفت السلطات المنية العراقية تلععك
م عمليعات اسعتهدافا العمليعة العسعكرية بكونهعا إحعدى أه

القيادات المركزية لع"داعش".

-الدعم اليديولوجي: على الرغم من إعلن حركة "شععباب3
المجاهدين" وأتنظيععم "المحععاكم السععلمية" فععي الصععومال
تبعيتهمعععا العقائديعععة لتنظيعععم "القاععععدة" بقيعععادة أيمعععن
الظواهري، إل أن بعض الجماعات السلمية فععي الصعومال
أعلنععت عععن تأييععدها لنهععج تنظيععم "داعععش" فععي مواجهععة
المخالفين، وأفي هذا الصدد أشارت اتجاهات عديدة إلى أنه
علععى نقيععض حالععة العععداء المسععتحكم بيععن "القاعععدة"
وأ"داعش"، أعلن أحمد عبدي جودان زأعيم الحركة الذي تم
اغتيععاله مععن جععانب القععوات المريكيععة فععي مطلععع سععبتمبر

، في أحعد خطابعاته المسعجلة، تأييعده لمنهعج تنظيعم2014
"داعش" في مواجهة مععن أطلععق عليهععم "غيععر المععؤمنين"
انا دعمه لتأسعيس دوألعة إسعلمية فعي الععراق وأسعوريا، معل
وأعقب اغتيال جودني، دعا تنظيم "داعش" قيادات الحركععة
إلى الدفاع عن حدوأد الدوألة السلمية، ممععا يعكععس وأجععود
توافعععععععععق أيعععععععععديولوجي بيعععععععععن التنظيميعععععععععن.



-محاكاة التمويل: اتجهت الحركة للفادة مععن نهععج تنظيععم4
"داعش" في العتماد على التمويععل الععذاتي، خاصععة عقععب
تضعععاؤل المعععوارد الماليعععة لتنظيعععم "القاععععدة"، وأتشعععديد
الجراءات المنية على التععدفقات الماليععة العععابرة للحععدوأد،
حيث كشف تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز"، في منتصف

، عن أن الحركة نجحععت فععي تعزيععز اسععتقللها2014يونيو 
المالي عن "القاعععدة" بالعتمععاد علععى عمليععات الختطععافا

annوأالقرصنة وأتصدير الفحععم إلععى دوأل الجععوار.  –  tv –
محمد قاياتي ] .

خريطة الحركات والقوُى السلمية في الصوُمال

تتصدر القوى وأالحركات السلمية وأاجهة المشهد
الصومالي، وأتشهد الخريطة السلمية الصومالية حالة من

التنوع بل وأالتعقيد؛ بحيث يصعب في كثير من الحيان
إخضاع مكوناتها لمعايير ثابتة وأنمطية من حيث التصنيف،

سواء في منطلقاتها الفكرية وأالشرعية، أوأ منهجها في
تغيير المجتمع، أوأ تصورها لطبيعة الدوألة، وأكذلك علقتها

.بالقوى المختلفة معها بالداخل فضل عن الخارج الصومالي

إن الخريطة السلمية الصومالية هي فسيفساء تعكس كل
ألوان الطيف الحركي وأالطرقي وأالدعوي السلمي قلما

تتكرر في بلد آخر، وأتظل أهم معالم هذه الخريطة تنوعها
وأتقلب خطوطها تبعا لتبدل علقات الشراكة وأالتحالف

وأالمواقف المتغيرة من الحداث المتشابكة قطريا وأإقليما
.وأدوأليا فضل عن البعاد التنظيمية وأالفكرية وأالشرعية

وأالخريطة التالية تلقى الضوء على أهم المكونات السلمية
.في الصومال كمفتاحا لبد منه لقراءة المشهد الصومالي

:  طالع



جماعة التجمع السلمي

جماعة الشباب المجاهدين

المحاكم السلمية في الصومال

التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال

جماعة العتصام بالكتاب وأالسنة السلفية

حركة الصلحا في القرن الفريقي

الجبهة السلمية الصومالية

الحزب السلمي   

ربطة العلماء الصوماليين

التكفير وأالهجرة في الصومال

جماعة التبليغ وأالدعوة

تنظيم أهل السنة وأالجماعة

الطرق الصوفية في الصومال

جماعة التجمع السلمي

أسسها عالم الدين الشهير محمد معلم حسن (توفي
م) الذي يعتبر مرشدا للتنظيمات الحركية الحديثة،2000

وأتنظيم التجمع يقدم نفسه على أنه الممثل الحقيقي
لع”الخوان” في الصومال لكن بالصبغة المحلية، بينما
حركة “الصلحا ” تحتفظ بخيوط العلقات مع التنظيم

.المركزي لع”الخوان” الدوألي

وأيلحظ المتابعون أن الجماعة تعيش في حالة ازأدوأاجية
فكرية ملفتة للنظر؛ حيث إن هناك توجها إخوانيا معتدل
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عند التجاه للقمة، وأتوجها سلفيا جهاديا عند التوجه نحو
.القاعدة العريضة من شباب الجماعة

وأكانت الجماعة قد ظهرت أثناء المحاكم بقوة حين تولت
قيادة بعض المحاكم الشرعية في كثير من أحياء مقديشو

العاصمة، برغم وأزأنها المحدوأد (نسبيا) من حيث القوة
العسكرية وأالمالية وأالعددية بالقياس إلى باقي التيارات
التي كانت مندرجة تحت عباءة المحاكم السلمية؛ فقد

لعبت دوأرا بارزأا في توجيه الحداث خلل السنتين
.الماضيتين

وأمن أبرزأ رجالت الحركة: المؤسس الشيخ محمد معلم
حسن، وأقد تخرج من جامعة الزأهر قسم العقيدة

م، وأالشيخ أحمد1968وأالفلسفة، وأعاد إلى الصومال عام 
طعسو، وأالداعية معلم نور عبد الرحمن، وأالشيخ يوسف

علي عينتي، وأالقائد الميداني للمحاكم عبد القادر علي
عمر، وأالشيخ محمود إبراهيم الصولي، وأيذكر أن الشيخ

شريف أحمد رئيس الصومال الجديد ينتمي إلى تلك
.الحركة

جماعة الشباب المجاهدين

الشيخ مختار الناطق بأاسم شباب المجاهدين
حركة “الشباب المجاهدين”.. أطلق هذا السم على فصيل

سلفي مسلح ذي توجه جهادي يتبنى صراحة أفكار تنظيم
.القاعدة الدوألي، وأتهدفا الحركة إلى إقامة دوألة إسلمية

، وأيعتبرها2004وأيعود تأسيس حركة الشباب إلى عام 
بعض المراقبين امتدادا طبيعيا لحركة العتصام (التحاد

السلمي)؛ حيث اختار مواصلة حمل السلحا رافضا لقرار
.جماعة العتصام القاضي بتجميد النشطة المسلحة

غير أن كثافة نشاطها وأتداوأل اسمها في العلم يعود إلى
، وأقد ظلت الحركة تمثل النواة الصلبة للمحاكم2007عام 



في فترة استيلء الخيرة على أكثرية أراضي الجنوب
 .2006  الصومالي في النصف الثاني من عام

وأقد أدى هزيمة المحاكم، وأتحالفها مع المعارضة الصومالية
، إلى انشقاق2007في مؤتمر أسمرا المنعقد في سبتمبر 

حركة “الشباب” عن المحاكم، متهمة إياها بالتحالف مع
.العلمانيين، وأالتخلي عن الجهاد في سبيل الله

وأتوصف عمليات الحركة العسكرية بأنها تعتمد الطريقة
العراقية من تفجير عبوات مزروأعة في الطرقات،

وأسيارات مفخخة، وأعمليات قصف مدفعي شملت القصر
الحكومي وأمقرات الجيش الثيوبي، وأتستغل شبكة

النترنت لنشر بياناتها وأتسجيلتها في الفيديو التي توجد
.في أغلب الحيان في مواقع ذات صبغة سلفية جهادية

سيطرت الحركة على عدد من المدن الصومالية مثل مدينة
كسمايو وأمركا، وأبيداوأة مؤخرا بعد انسحاب القوات

الثيوبية، وأصنفتها وأزأارة الخارجية المريكية في قرار صادر
 بأنها حركة إرهابية، كما أعلنت2008 فبراير 29في 

الوزأارة تجميد أموال الحركة في الوليات المتحدة، وأل
تتوافر معلومات عمن يدعم الحركة في المجال المادي
وأاللوجستي، وأقد وأصفت بعض التقارير الغربية الحركة

بأنها عضو في التنظيمات الجهادية السلفية العالمية التي
يوجد فيها مسلحون تتعدد جنسياتهم، وأينتمون لبلدان شتى

.من العالمين العربي وأالسلمي

وأالشائع في أدبيات حركة الشباب إطلق ظاهرة التكفير
ودة على جميع أفراد القوات الحكومية بحجة وأمصطلح الر

.تحالفها مع أمريكا وأإثيوبيا

وأفي المدن التي سيطرت الحركة عليها طبقت الشريعة
السلمية التي ل تتعدى حاليا عندها القيام بوظيفة جهازأ
الشرطة في حفظ المن وأالسلوكيات العامة، أوأ بمعنى

أدق وأظائف هيئات المر بالمعروأفا وأالنهي عن المنكر, مع



فرضهم على المواطنين نمط حياة معين, دوأن التعرض
للمشاكل الجتماعية وأالقتصادية وأالسياسية بحلول جذرية

.وأاقعية

وأيفهم من تصريحات لقيادة الحركة وأبيانات صادرة عنها أن
هدفها في الجهاد يتعدى انسحاب القوات الثيوبية، وأأنها
تسعى لتحرير شرق إفريقيا من هيمنة إثيوبيا، وأتأسيس
دوألة إسلمية ل تقوم على أساس القوميات بل النتماء

.الديني

أبأرز قيادات الشباب

آدم حاشي عيروأ الذي قتل في قصف جوي أمريكي   –
 في مدينة طوسمريب الواقعة وأسط2008 مايو 1فجر 

 كم شمال مقديشو، وأكان مطلوبا500الصومال التي تبعد 
في تفجير1998  من أمريكا لتهامها إياه بالضلوع سنة

.سفارتيها في نيروأبي وأدار السلم

أحمد عبده غوداني، وأإبراهيم جامع (أفغاني) وأهما– 
ينتميان إلى المناطق الشمالية من البلد، وأمطلوبان
لحكومة “أرض الصومال”؛ للشتباه فيهما بالتخطيط
لعمليات اغتيال وأقتل أجانب وأتفجيرات ذهب ضحيتها

.العشرات من المواطنين

الشيخ مختار روأبو المكنى أبا منصور وأهو الناطق– 
الرسمي باسم الحركة، وأجميعهم مدرجون في قائمة

.المطلوبين لدى أمريكا

المحاكم السلمية في الصوُمال

نتيجة سقوط الحكومة المركزية وأانتشار أعمال العنف
وأالنهب في أنحاء البلد اهتمت الجماعات السلمية بحماية

أمن المواطنين وأممتلكاتهم، وأحراسة المنشآت العامة،
وأقد تطورت هذه العمال وأبرزأت بشكل مؤسس وأمنتشر

في تجربة المحاكم السلمية التي نشطت عقب رحيل



القوات المريكية وأالقوات الغربية الخرى في جميع أنحاء
.1995الصومال 

وأهي عبارة عن سلسلة من الدارات وأاللجان المتعددة
التي تقوم بتنفيذ مهام متنوعة تخدم بصورة مباشرة أوأ غير

مباشرة الهدفا الرئيسي للمحاكم الذي هو تثبيت المن
وأالستقرار، وأالفصل بين المتخاصمين عبر الحتكام إلى

مبادئ الشريعة السلمية، بالتعاوأن مع شيوخأ القبائل، وألم
تكن تنظيما حركيا بالمعنى التقليدي، بل ضمت داخل

صفوفها أغلب القوى وأالفعاليات الدينية في الصومال من
.سلفية، وأصوفية، وأإخوان، وأجهاديين

م اشتدت الحملة2001وأعقب الحادي عشر من سبتمبر
بسمي بع”الرهاب”، وأركزت تقارير المريكية على ما 
الستخبارات المريكية على أن الصومال أصبح مرتعا

للرهابيين وأالنشطة الخرى غير القانونية التي تشكل
تهديدا لمن المنطقة، وأأن عددا من المسئولين عن تفجير

1998سفارتي الوليات المتحدة في كينيا وأتنزانيا عام 
تلقوا مساعدة من “عناصر داخل الهيكل القبلي الصومالي

”.المعقد

12   تأسس اتحاد المحاكم السلمية من2004وأفي سنة 
محكمة شرعية كانت بالعاصمة وأالمناطق المحيطة بها،

تحت قيادة موحدة، وأبعد اشتداد عمليات الغتيالت
وأالختطافات للسلميين من قبل أفراد يعملون لصالح

جهات أجنبية، وأتسليمهم إلى حكومات من دوأل الجوار أوأ
القوات المريكية المتمركزة في جيبوتي، أدى تطور

الحداث إلى تأسيس التحالف الذي سمي بع”تحالف إرساء
 وأالذي شمل2006السلم وأمكافحة الرهاب” في فبراير 

عددا من أمراء الحرب كانوا وأزأراء في الحكومة النتقالية،
متهمين المحاكم بالسعي لقامة حكم إسلمي متشدد على

غرار نظام طالبان بأفغانستان، وأإيواء عناصر “إرهابية”
تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وأتدريب مقاتلين أجانب؛ وأهو ما

نفته المحاكم السلمية، كما أكدت تقارير المخابرات



المركزية يومها أن أمريكا قدمت للتحالف الموالي لها
.مليين الدوألرات

وأبعد أربعة شهور من المعارك المستمرة، وأهزيمة آخر
زأعيم حرب، سيطر اتحاد المحاكم السلمية على العاصمة

)،2006الصومالية مقديشو في مطلع شهر يوليو (
وأبسطت سلطانها على غالبية المدن في وأسط وأجنوب

.الصومال بشكل فاق توقعاتها

وأخلل ستة أشهر حققت إنجازأات وأصفت بأنها (تاريخية)،
وأاستطاعت القضاء على العصابات وأقطاع الطرق في

العاصمة؛ مما أدى إلى ازأدهار النشطة القتصادية
وأالجتماعية، وأأعادت تشغيل المرافق التي كانت معطلة

كالمطار وأالميناء، كما نجحت في إقامة هيكل إداري تألف
من مجلسين: مجلس للشورى، وأمجلس للتنفيذ، وألكل
مجلس رئيس وأنائبان وأسكرتير عام، وأقد ضم مجلس

 شخصية أغلبها من قادة العمل88شورى المحاكم 
السلمي، وأمن عناصر الجماعات الجهادية وأمن كان لهم

.دوأر في محاربة أمراء الحرب

طبقت المحاكم في المدن التي سيطرت عليها أحكاما
.إسلمية وأنظاما إداريا حازأما فازأ بتأييد شعبي عريض

 بدأت محاوألت للمصالحة بين2006وأفي شهر يونيو 
المحاكم وأالحكومة النتقالية التي كانت متمركزة في

 غرب العاصمة) وألكن المحاكم السلمية250بيداوأة (
طالبت بجلء القوات الثيوبية التي كانت تقدم دعما

للحكومة الصومالية كشرط لستمرار حوار المصالحة،
.وأانتهت ثلث جولت من الحوار في الخرطوم بالفشل

وأبدا وأكأن المحاكم السلمية سوفا تعصف بالحكومة
الصومالية، وأتخضع كل الصومال لحكمها، وأفي وأجه هذا

الحتمال صعدت إثيوبيا دعمها للحكومة الصومالية،
وأتصدت لحركة المحاكم السلمية بالعمل العسكري



المباشر بمباركة من أمريكا التي لم تكن راغبة -كما يبدوأ-
بغزوأ مباشر للصومال فأوأكلت ذلك إلى إثيوبيا بحجة

محاربة “الرهاب السلمي”، وأمنعت إصدار قرار لمجلس
 من24المن يطالب إثيوبيا بالنسحاب من الصومال، وأفي 

ديسمبر أدخلت إثيوبيا قواتها إلى عمق الصومال، وأاستولت
 من الشهر نفسه، وأانسحب رجال28على العاصمة في 

المحاكم إلى الحدوأد الكينية متوعدين مواصلة جهادهم ضد
.القوات الثيوبية وأفق إستراتيجية الكر وأالفر

وأتوقع المحللون أن إثيوبيا دخلت حربا ل تعرفا لها نهاية،
وألن تخرج منها بسهولة، وأبعد تأسيس تحالف إعادة

 أصبحت2007 سبتمبر 14التحرير في أسمرا في 
المحاكم جزءا من التحالف، ثم انقسمت إلى جناحين بعد

.حدوأث انشقاقات داخل التحالف نفسه

التحالف من أجل إعادة تحرير الصوُمال

شريف عاد من الخارج رئيسا للصوُمال
2007أسس في أسمرا عاصمة إريتريا في سبتمبر 

بإشرافا من الحكومة الريترية لتوحيد قوى المقاوأمة
الصومالية، وأإيجاد قنوات اتصال مع العالم، وأتألف من

المحاكم السلمية، وأأعضاء منشقين من برلمان الحكومة
النتقالية الصومالية بقيادة رئيس البرلمان الصومالي

شريف حسن شيخ آدم، وأممثلين للجاليات الصومالية في
المهجر، وأأعضاء من المجتمع المدني، وأانتخب شيخ شريف

أحمد رئيسا تنفيذيا للتحالف، وأشريف حسن آدم رئيسا
.للجنته المركزية

وأبدأت النشقاقات تدب في صفوفا التحالف بعد بدء
مفاوأضات مع الحكومة النتقالية الصومالية بوساطة من

، وأأعلن2008المم المتحدة في جيبوتي في شهر مايو 
حسن طاهر، العضو في التحالف وأرئيس شورى المحاكم،

رفضه لنتائج المفاوأضات بحجة أنها ل تحقق مطالب
التحالف، وأانقسم التحالف إلى جناحين: جناحا جيبوتي



بقيادة شريف، وأجناحا أسمرة بقيادة حسن طاهر أوأيس،
كما عارضت حركة “الشباب المجاهدين” -التي كانت جزءا
من ائتلفا المحاكم- التحالف منذ بدايته، وأاعتبرته علمانيا

يتنازأل عن مبادئ الجهاد، وأبدأت تتحرك بشكل مستقل عن
.التحالف

السلفيوُن في الصوُمال

وأهم مرجعيات دعوية منتشرة في مدن كثيرة تدعو إلى
هجر التنظيمات الدينية؛ باعتبارها بدعة مناقضة لمنهج

السلف، وأتدخل السلفية (اللتنظيمية) مجادلت مع
السلفية التنظيمية (جماعة العتصام)، وأمن معالم منهجها:

العتماد على التربية وأالتعليم (التربية وأالتصفية) كأداة
وأحيدة للتغيير، وأالدعوة إلى طاعة المراء، وأالتنديد

.بالعمال المسلحة باسم الجهاد في أي مكان

وأخلل التدخل الثيوبي في السنتين الخيرتين في الصومال
لم يعرفا للسلفيين مشاركة في المعارك، بل اعتبروأا ما

يحدث حرب فتنة، وأرفضوا تكفير الحكومة، وأقادة هذا
الفكر متأثروأن بثلث مدارس: مقبل بن هادي الوادعي

اليمني، أوأ الشيخ محمد بن ناصر اللباني -رحمهما الله- أوأ
.بالشيخ ربيع بن هادي المدخلي في السعودية

وأمن قادة السلفيين في الصومال الدكتور عثمان معلم
(باحث في مجمع فهد للمصحف الشريف)، وأالشيخ عبد
الله لكاري (مقديشو)، وأالشيخ عبد الكريم حسن حوش

(بورعو)، وأحسن حبيب (مقديشو)، وأالشيخ عبد القادر
.عكاشة (نيروأبي)

جماعة العتصام بأالكتاب والسنة (السلفية)

هي إحدى أكبر الجماعات الدعوية في الصومال، وأقد
جمعت بين التنظيم الحركي للخوان المسلمين وأالمنهج

السلفي الذي يركز على تصحيح العقيدة، مع التركيز على
.باب السماء وأالصفات



شهدت الحركة عدة تحولت في تسميتها وأفي شكلها
التنظيمي، وأقد جاءت بعد حدوأث اندماجات وأضم فصائل

 حيث تأسس التحاد السلمي إثر1982أخرى بدأ من 
اتحاد جماعتين إسلميتين كانتا امتدادا للدعوة السلفية في

الصومال، وأهما: (الجماعة السلمية) في الجنوب،
وأ(الوحدة) في الشمال، ثم باسم (جماعة العتصام

 إثر اندماج ثنائي بين التحاد1996بالكتاب وأالسنة) عام 
)السلمي وأالتجمع السلمي في الشمال (الوحدة سابقا

مع تعليق النشاط المسلح، ثم باسم (جماعة الوفاق
السلمية) وأهو ائتلفا ثلثي يضم: العتصام، وأالتجمع
27السلمي (آل الشيخ)، وأمجموعة من المستقلين في 

م، وألكن فيما يبدوأ أن الئتلفا الجديد تلشى2008مايو 
.قبل أن يرى النور فلم يسمع له ذكر منذ تأسيسه

وأالعتصام جماعة سلفية تقول إنها تفهم السلم فهما
ويا مقيدا بفهم السلف الصالح في العقيدة وأالدعوة شمول

وأالسلوك وأمنهج النظر وأالستدلل، وأمن أبرزأ معالم دعوتها
-استنادا إلى مصادر الحركة- اهتمامها البارزأ بأمور العقيدة

وأالتباع وأالتأصيل للمسائل السياسية، وأنشر العلم
الشرعي، وأالسعي لتحقيق الوحدة بين العاملين في حقل

الدعوة في الصومال، وأتطبيق الشريعة السلمية في
.البلد

وأتعتبر العتصام من أقوى وأأقدم الحركات اعتمادا على
القوة العسكرية كأداة للتعامل مع النظام السياسي

وأالمناوأئين لها، وأتستمد قوتها من انتشارها في أنحاء البلد،
وأانضواء عناصر من مختلف القبائل في صفوفها، لسيما
في جنوب البلد؛ حيث تمكنت من بسط هيمنتها وأنفوذها

على مناطق حيوية، فضل عن رصيدها الشعبي في مناهضة
الحكم الثيوبي في الصومال الغربي (الوأجادين)، وأما

.أكسبها ذلك من خبرات قتالية

وأبعد انهيار الحكومة وأبداية الحرب الهلية انتهجت الحركة
طريق الثورة، وأخاضت حروأبا شديدة مع بعض الجبهات



القبلية في مناطق الشرق (بوصاصو)، وأمحافظة جادوأ
(غرب البلد)، وأحاربت المريكان (أيام حرب أمريكا مع

)، وأالقوات الثيوبية، وأقامت بتأسيس1993الجنرال عيديد 
ما يسمى بع”المارات السلمية” في محافظة جادوأ،

وأالمناطق الشرقية من الصومال، وأمركا، وأسعت لبناء
ميليشيات، وأفتح مراكز للتدريب بفعل تأثير العناصر

الجهادية التي تدربت في أفغانستان، وأعلى أيدي مدربين
من جنسيات مختلفة في بعض الحيان، لكنها أغلقت

 تقريبا، وأظلت -فيما1998معسكراتها تماما في حدوأد عام 
.بعد- مخزوأنا إستراتيجيا لمن نادى بالجهاد

وأكون معظم رموزأ الحركة عاش وأدرس في دوأل الخليج
جعلهم متأثرين بهذه البيئة التي تعاني من ضيق فضاء

الحريات المتاحا، وأغياب الممارسة السياسية قد انعكس
ذلك على أداء الحركة السياسي وأالتنظيمي؛ المر الذي
أفقد الحركة السمة التنظيمية، وأالضبط الحركي؛ حيث
أصبحت انتماء فكريا داخل إطار فضفاض؛ فالتنوع في

الراء حول القضايا الراهنة عريض جدا بحسب القاليم،
وأالمناطق وأالقبائل داخل البلد وأبين المغتربين في المهجر،

وأل يوجد خيط تنظيمي جامع سوى النتماء العام إلى
.الحركة، وأالرتباط الروأحي برموزأها في الفتاوأى

كما أنه من الملحظ حاليا غياب الحرص من جانب قيادات
“العتصام” لجمع آراء المنتمين إليها إزأاء التطورات

الساخنة في الصومال، بل على العكس هناك توجه شبه
عام لدى الحركة بترك الحرية للفراد حسب ظروأفا

.القاليم وأالمناطق التي ينتمون إليها

في نظر بعض المراقبين توزأعت جهود الحركة بين رعاية
المنهج السلفي الذي ينفر من تقديس الشخاص

وأالشكال، وأبيان المنكرات وأالبدع مهما كان مقام مرتكبها،
وأبين رعاية مقتضيات التنظيم الداري الهرمي الذي يقتضي

.الطاعة وأاللتزام بشكل صارم



أبأرز قيادات العتصام حاليا

بشير أحمد صلد أمير جماعة العتصام بالكتاب وأالسنة،
تخرج في الجامعة الوطنية الصومالية، درس في العراق،
ولى وأباكستان، وأعمل أستاذا في ماليزيا وأباكستان حيث تو

هناك منصب عميد كلية الحديث وأالدراسات السلمية
.بكراتشي

الشيخ علي وأرسمه حسن الرئيس الوأل لجماعة التحاد
، وأمحمود عيسى خريج الجامعة السلمية1983السلمي 

.بالمدينة المنورة، وأقد تولى إمرة الحركة فترة طويلة

وأالشيخ محمد إدريس أحمد أمير العتصام السابق،
وأالدكتور أحمد الحاج عبد الرحمن، وأالدكتور عمر إيمان أبو

بكر نائب شورى المحاكم وأرئيس الحزب السلمي الذي
 بعد اندماج أربع فصائل2009تأسس في شهر فبراير 

للمقاوأمة، وأالشيخ عبد القادر نور فارحا أشهر علماء بونت
لند، وأعبد الله علي حاشي، وأالشيخ حسن طاهر أوأيس
رئيس مجلس شورى المحاكم السلمية سابقا، وأرئيس

تحالف إعادة تحرير الصومال المعارض لحكومة شيخ
.شريف، وأأغلب هؤلء من خريجي الجامعات السعودية

حركة الصلح في القرن الفريقي

حركة الصلحا في القرن الفريقي؛ فرع الخوان الدوألي
وأالممثل لها، وأتعتبر من كبريات الحركات السلمية في

، وألكن البذوأر الوألى1978الصومال، تأسست عام 
للحركة ترجع إلى منظمة النهضة التي أسسها الشيخ عبد

الغني أحمد آدم في أوأاسط الستينيات ،وأقد توفي بالكويت
، حيث كان عضوا في الموسوعة2007 أغسطس 17

.الفقهية الكويتية

تنشط الحركة في مجال التعليم وأالغاثة، وأنجحت بعد
 في فتح عشرات 1991انهيار الحكومة المركزية عام

المدارس، وأجامعة مقديشو أكبر جامعة في الصومال،



وأتتبع منهج “الخوان المسلمون” من حيث المشاركة في
مختلف النشطة الجتماعية، وأالقتصادية، وأالثقافية،
وأالسياسية في البلد، وأإعداد الكوادر وأدفعها لتولي

.مسئولية العمل في مختلف الميادين

تبذل الحركة -حسب مراقبين- أقصى جهدها لكبح جماحا
مشروأعها السياسي المستقل لصالح المشاريع الجتماعية
وأالخدمية، وأيأتي الحكم السلمي وأفقا لرؤيتهم عن طريق

اختراق النظمة القائمة وأالسعي لسلمة الدستور،
وأضروأرة عدم إثارة مخاوأفا الدوأل القليمية وأالدوألية ذات

المصالح في الصومال، وأالبعد عن الخطاب الجهادي
.العدائي لستفزازأ هذه القوى

تميزت نشاطاتهم بالهتمام بالمشاريع الجتماعية الخدمية،
وأالمشاركة الفردية في النظمة السياسية القائمة بقدر

يوفر لمشاريعها الحماية اللزأمة، كما التزمت السرية
وأالعمل الهادئ، وأتجنب مواجهة المجتمع، وأالتغيير المنشود
هو الذي يأتي بالتدرج في النضج وأعلى أساس نهج الصلحا
التراكمي المبني على الوسطية وأالشمولية، حسبما يقول

.قادة الحركة

وأالحركة تتهم من قبل خصومها بالمبالغة في تمييع الثوابت 
الشرعية إلى الحد الذي يقربها من الحزاب العلمانية في

.كثير من المواقف

حركة الصلحا لم تشارك (رسميا) في المقاوأمة المسلحة
ضد القوات الثيوبية التي غزت الصومال في ديسمبر

م؛ لن الزأمة الصومالية ل تكمن فقط في التدخل2006
الثيوبي بل في التناقضات السياسية وأالفكرية بين مكونات

..المجتمع الصومالي حسب تسويغ المراقب العام للحركة

وأهذا الموقف أدى إلى إعلن قياديين في ديسيمبر
عن إقالة قيادة الحركة المتمثلة بالدكتور علي الشيخ2007

أحمد أبو بكر، وأاختيار الشيخ عثمان أحمد إبراهيم عميد



كلية الشريعة بجامعة مقديشو سابقا مراقبا عاما للحركة
لمدة عامين، بحجة أن القيادة القديمة للحركة تبنت توجها
رافضا لثورة المحاكم السلمية، كما أنها لم تعبر صراحة
عن رفضها القاطع لدخول القوات الثيوبية الصومال من

 .2006الجتياحا العسكري الثيوبي للصومال أوأاخر عام 

وأقد تفاقم الصراع داخل “الصلحا” منذ بزوأغ نجم اتحاد
المحاكم السلمية، حين فصلت الحركة د. محمد علي

المراقب السبق بعيد ترؤسه وأفد المحاكم السلمية في
جولة مفاوأضات بين المحاكم وأالحكومة النتقالية

اما لتوجه قيادات مهمة في2006  بالخرطوم عام ، دع
الحركة رأت أن المحاكم جزء من المشروأع السلمي يجب

“مشاركته وأتبنيه وأتقويمه”، بينما عارضت القيادات
التنفيذية ذلك التجاه وأفصلت كل من انضم إلى المحاكم

في فترة محاربتها لمراء الحرب بالصومال المدعومين من
.2006إثيوبيا وأالوليات المتحدة في النصف الوأل من 

تنظيم الخوان الدوألي في مصر لم يعترفا بالمجموعة
الجديدة، حيث أصدر المرشد العام للخوان المسلمين بيانا

ينفي فيه اعترافا “الخوان” بالقيادة الجديدة لحركة
“الصلحا” في الصومال، وأبما أن المجموعة المنشقة لم

 بأنها “الصلحا” تتسم باسم جديد بل قدمت نفسها
الرسمية فقد اصطلح على تسميتها من قبل بعض

المتابعين بع”الدم الجديد” إشارة إلى أنهم دعاة تجديد
للحركة، من أبرزأ قيادات حركة الصلحا بشقيها الرسمي

وأالمنشق أحمد محمد نور”غريري” أحمد المؤسسين
الوأائل، وأالشيخ عبد الغني أحمد آدم خريج الزأهر، وأزأير

عدل سابق في حكومة سياد برى، انتقل إلى الكويت،
17وأعمل عضوا في الموسوعة الفقهية بالكويت توفي في 

م، وأالدكتور علي الشيخ أحمد أبو بكر2007أغسطس 
المراقب السابق للحركة، وأرئيس جامعة مقديشو الحالي،

وأإبراهيم الدسوقي الناشط السياسي وأالكاتب، وأالشيخ
عثمان أحمد إبراهيم اختاره الجناحا الجديد مراقبا، وأالدكتور



محمد علي إبراهيم فصل من التنظيم الرسمي مراقب
عام سابق، وأالشيخ الداعية أحمد حسن القطبي الستاذ
في جامعة مقديشو، وأالدكتور على باشا عمر المراقب

.الحالي للتنظيم

الجبهِة السلمية الصوُمالية

إحدى فصائل المقاوأمة السلمية الرئيسية برزأت كذراع
م منشقة عن2008عسكرية لجماعة العتصام السلفية 

وددت منذ بيانها الوأل على قوات المحاكم السلمية، وأش
تبني الخط الجهادي كطريق وأحيد لطرد المحتل وأمن وأاله،

كذلك العمل على إقامة دوألة إسلمية، وأتنفي الجبهة
.ارتباطها بأي جهة خارجية، على عكس حركة الشباب

وأخلل العام الماضي تردد اسم الجبهة على وأسائل العلم
المحلية، وأفي تقارير عالمية، وأقد تبنت العديد من

العمليات، وأفيها عمليات تفجير وأهجمات، وأنصب كمائن
وأالستيلء على مدن، وأأوأضح قادة الجبهة في مناسبات

2عديدة أنها ل تستهدفا الصوماليين في جهادها، وأفي 
 أصبحت الجبهة السلمية عضوا في ائتلفا2009فبراير 

.جديد ظهر في شهر فبراير الحالي باسم الحزب السلمي

الحزب السلمي

السمة الغالبة على الجماعات المسلحة في الصومال هي
ظاهرة (النشقاق)، فمن رحم السلفية وألدت عشرات

الفصائل الجهادية كان آخرها الحزب السلمي الذي
تأسس في بداية شهر فبراير بعد انتخاب شيخ شريف

م، وأيضم الحزب2009 يناير 31رئيسا للصومال في 
الجديد أربع فصائل من فصائل المقاوأمة، هي: الجبهة

السلمية، وأمعسكر رأس كامبوني بقيادة حسن تركي،
.وأمعسكر خالد بن الوليد، وأمعسكر الفاروأق (عانولي)

يطرحا الحزب السلمي نفسه كبديل للحكومة النتقالية،
وأيقول قادة الحزب إنهم سيواصلون الجهاد ضد قوات



الحتلل الثيوبي التي ل تزال داخل الراضي الصومالية،
.وأكل من يدوأر في فلكها

وأاعتبرت جهات عديدة أن تأسيس الحزب في هذا التوقيت
سيؤدي إلى تقوية الصف المعارض لحكومة الشراكة

.بقيادة الرئيس شريف أحمد

وأتتمثل أهم مطالب الحزب في الدفع ببطلن الشراكة
السياسية بين تحالف إعادة تحرير الصومال (جناحا جيبوتي)

وأالحكومة النتقالية، وأعدم إعطاء أي فرصة لعضاء
الحكومة النتقالية للمشاركة السياسية في الصومال بعد

رحيل قوات الحتلل الثيوبي، وأضروأرة مغادرة قوات
التحاد الفريقي العاصمة مقديشو، وأرفض الدعوات

.الرامية لنشر قوات أممية في الصومال

رابأطة العلماء الصوُماليين

هو تنظيم يضم مجموعة من العلماء وأرجال الدين البارزأين
في البلد، وأيستهدفا توحيد جهود التنظيمات وأالمؤسسات

السلمية بصرفا النظر عن توجهاتها، وأيشرفا التنظيم
بيصدر على عدد كبير من المساجد وأالمدارس السلمية، وأ
فتاوأى فيما يعرض عليه من المور المختلفة، وأيرتبط بهذا

التنظيم الحزب السلمي الصومالي، حيث يخضع
.التنظيمان لرئاسة وأاحدة

رابطة العلماء تعد مظلة تجمع أطيافا من العلماء الكبار
بشتى توجهاتهم -فيهم معتدلون من الصوفية- كالشيخ

شريف شيخ محيي الدين علي وأالشيخ حسن عدي
وأغيرهما، وأقد تأسست الرابطة في العاصمة مقديشو عام

، وأقامت ببعض العمال الخيرية في حينها، لكنها2002
تلشت بعد ظهور المحاكم السلمية بشكل عملي، وأفي
الوأنة الخيرة تمخضت عنها لجنة المصالحة بين الفصائل

السلمية، سعت للتوعية حول مسائل الجهاد وأتقريب
وأجهات النظر بين الفصائل، وأيرأسها الشيخ بشير أحمد



صلد، وأمن أعضائها الشيخ نور باروأد، وأالشيخ أحمد
.طعسو

التكفير والهِجرة في الصوُمال

تنظيم سري قليل العدد، اشتهر لدى المجتمع بع(بجماعة
التكفير)، لكنه يتسمى بع(الجماعة السلمية)، وأتأسس

 تقريبا، وأيتبنى أغلب أفكار التنظيمات التكفيرية في1979
العالم السلمي مثل مفاصلة المجتمع (شعوريا)، وأاعتبار

المجتمعات السلمية جاهلية (كافرة) وأتستقي معظم
أفكارها من كتب العلماء النجديين التي تطلق التكفير على

كثير من العمال، وأكتابات سيد قطب التي تصف
بتب أبي العلى بك المجتمات السلمية بع”الجاهلية”، وأ
المودوأدي، لكن لم يعرفا عنها مشاركة في الحداث

الجارية سلبا أوأ إيجابا، وأل يجري ذكرها في وأسائل العلم
وأمن أشهر قادة التنظيم محمود نور عثمان رئيس أحد
جناحي الجماعة (الجناحا الكثر تطرفا)، له العديد من

المؤلفات حول توضيح منهج الحركة وأالرد على مخالفيهم،
وأعبد القادر شيخ محمود رئيس جناحا آخر من جماعة

.التكفير

جماعة التبليغ والدعوُة

هي تنظيم ذوأ قيادة جماعية وأتسعى إلى تعليم الفراد
أصول الدين السلمي، وأمن مبادئها الساسية عدم الخوض

في المور السياسية، وأالعتماد على العمل الميداني في
القرى وأالمدن؛ لتعليم أفراد المجتمع الصومالي أصول

دينهم من قرآن وأشريعة، وأإعداد الدعاة لهذا الغرض، وألم
يجر لها ذكر في وأسائل العلم سوى حوادث سجن وأقتل

نالت بعض المنتمين إليها مثل حادثة مسجد الهداية (أبريل
)، حيث قتل الثيوبيون أكثر من عشرين شخصا2008

أغلبهم من جماعة التبليغ داخل المسجد، وأيومها لم تتحدث
الجماعة في وأسائل العلم، وأللجماعة مساجد (مراكز)

في العاصمة مقديشو، وأبوصاصو وأهرجيسا وأجيبوتي،



وأهناك جامعة “دار العلوم” السلمية في العاصمة مقديشو
.يديرها علماء ينتمون إلى الجماعة

”تنظيم “أهل السنة والجماعة

ارا في وأسائل العلم كواجهة فصيل مسلح شاع اسمه مؤخ
من وأاجهات الطرق الصوفية، وأبرزأت كرد فعل لتسارع

انتصارات حركة الشباب المجاهدين وأإعلنها الحرب على
الضرحة وأالقباب الصوفية في المدن التي سيطرت عليها

 .في جنوب الصومال مثل كيسمايو وأالقرى المجاوأرة لها

وأخاض التنظيم الجديد معارك طاحنة أسفرت عن مقتل
م2008العشرات في شهري نوفمبر وأديسمبر من العام 

وأانتهت باستيلء مجموعة “أهل السنة” على المدن التي
.جرت حولها المواجهات

وأيبدوأ أن الفصيل الجديد وأجد الدعم من بعض الناقمين
على السلميين كزعماء حرب سابقين وأشيوخأ عشائر،

فيما اعتبر مراقبون الفصيل لعبا جديدا في الساحة
الصومالية ل يمكن التنبؤ بمستقبله، وألكن ما زأال تأثيرهم

محدوأدا لعدم التنظيم، وأفقدان الجاهزية القتالية كما أنه لم
يكن له أي دوأر في جهود المقاوأمة لخراج القوات الثيوبية

.من البلد

وأهناك تحليلت كثيرة أشارت إلى أن إثيوبيا تولت تدريب
وأتسليح الفصيل الجديد لستخدامه كرأس حربة لكسر
شوكة السلميين، وأعززأ من تلك التكهنات تصريحات

رئيس الوزأراء الثيوبي بأن حكومته تساعد القبائل التي
تحارب من وأصفهم بالرهابيين (الشباب) وأذكر أن قبائل
احتضنت تلك المجموعات في أوأل أمرها وأهي الن التي
تقود الحملة ضدهم، وأكذلك تصريحات العديد من أمراء
الحرب، مثل بري هيرالي حاكم كيسمايو السابق الذي

طردته حركة الشباب حين قدم نفسه لوسائل العلم بأنه
.يحارب تحت راية أهل السنة وأالجماعة



وألهذا السبب - فيما يبدوأ- ظهر متحدثون عديدوأن لع”أهل
السنة” (الطرق الصوفية) بين من يتبنى المعارك ضد

“الشباب” وأبين نافا لها يرى أن “أهل السنة” (الصوفية)
.ليست طرفا فيما يجري

وأفي عدة تصريحات لمتحدثين في وأسائل العلم للطرق
الصوفية تم استخدام مصطلح “الخوارج الجدد” أوأ “خوارج

العصر” وأمن جانبها حرصت حركة الشباب على نفي
دخولهم معارك مع الطرق الصوفية وأوأصفوا المجموعة

”.الجديدة بع”عملء إثيوبيا

وأقد أعاد بعض المراقبين المعارك التي شهدتها محافظة
جالجدوأد وأسط الصومال إلى رغبة العشائر المحلية في
التخلص من سطوة الحركة المتهمة بممارسة التصفيات

الجسدية لمعارضيها وأمحاوألة فرض رؤيتها المتشددة على
الجميع وأمحاربتها تحت راية دينية في ظل الستحقاقات

القادمة من انسحاب إيثوبي وأتقاسيم السلطة بين
.الحكومة وأتحالف التحرير

الطرق الصوُفية في الصوُمال

الشيخ “أبأا” الرئيس السبق للطرق الصوُفية في 
الصوُمال

تعتبر الطريقة القادرية أقدم وأأشهر الطرق الصوفية في
الصومال، وأتنتمي إلى الشيخ عبد القادر الجيلني توفي في

دكز على رعاية أنصارها، وأنشر561بغداد عام  هع وأتر
تعاليمها بينهم، وأالعداد الروأحي لهم، وأتلقينهم مبادئ الدين

السلمي وأتعاليمه، وأتوجد لها فروأع كثيرة انبثقت منها
كالزيلعية وأالوأيسية، وأالربيعية، وأالعلية، وأالبارديرية،

وأالسمنترية وأالرفاعية، وأهذه الفروأع متفاوأتة في حجمها،
.وأجغرافية النتشار

وأتوجد إلى جانب القادرية الطريقة الحمدية (الدريسية)
وأمنها الصالحية في شمال الصومال، وأتذكر بعض المصادر



وأجود طرق أخرى مثل الرفاعية، وأالختمية، وأالدندرية،
.وألكنها ضئيلة ل يهتدي المراقب إلى ممثلين لها

يرى أغلب المراقبين أن التيار الصوفي تراجع دوأره في
الحياة العامة منذ الستينيات وأالسبعينيات من القرن

الماضي، بعد مزاحمته من الحركات السلمية المعاصرة،
.وأالن تسعى الطرق الصوفية لستعادة مكانتها

وأخلل المقاوأمة ضد إثيوبيا في السنتين الخيرتين لم تبرزأ
الطرق الصوفية كتنظيم مستقل، وأظل هناك حضور لعدد
من أتباعها المعتدلين داخل المحاكم السلمية، وألكن في
الوأنة الخيرة برزأ تنظيم مسلح باسم “أهل السنة” ظهر

كرد فعل لما اعتبر استفزازأا من حركة “الشباب” التي
هدمت العديد من الضرحة التي يتبرك به الصوفية في

بعض المدن في جنوب البلد - أرشيف إسلم أوأن لين ] .

ةا : ثالث

أبأنخخاء الظخخوُاهرى" يتفوُقخخوُن علخخى "أولد" [ 
 البغدادى" فى الصوُمال  

لخخم يكخخن الصخخوُمال، بأعيخخدا عخخن أجنخخدة الجماعخخات
الرهابأية منذ البداية، لنهُ كالقارة السمراء، الخختى
ينتمى إليهِا، تتوُفر بأهُ البيئة الخصبة لتمدد الفكار
المتطرفخخخة، وهخخخى ثخخخالوُث «الفقخخخر والجهِخخخل



والمخخرض»، بأالضخخافة إلخخى الصخخراعات والحخخروب
.الداخلية

ورغم أن هذا، البلد العربأى الفريقي، يكخخاد يمثخخل
ةيخخا ةيخخا ودين ةيخخا ولغوُ حالة فريدة لمجتمخخع موُحخخد عرق
ةيا، فإن ذلك، لم يحل دون قيخخام حخخرب وحتى مذهب

، وكخخان أخطخخر نتائخخج هخخذه1991َأهليخخة فيخخهُ منخخذ 
.الحرب تفكك الدولة، وانهِيارها بأشكل شبهُ كامل

، أعلععن شععمال الصععومال انفصععاله باسععم دوألععة1992وأفى 
أرض الصومال، وأانفصل إقليم آخر تحت اسععم دوألععة إقليععم
البونت، فى حين وأقع الجنوب فععى براثععن عععدد مععن أمععراء
الحععرب وأمجموعععة مععن القععوى القبليععة وأالسععلمية، الععتى
يصععنف بعضععها تحععت خانععة الرهععاب، كحركععة «الشععباب

، وأأعلنت عن نفسها2004المجاهدين»، التى تأسست فى 
، وأانضمت لتنظيم القاعععدة فععى فععبراير2007فى ديسمبر 

، فيما وأضعتها الوليات المتحدة فى قائمة الحركععات2012
.2008الرهابية فى فبراير 

وأمع أن الصوماليين تنفسوا الصعداء مؤخرا باستعادة بعععض
معالم الدوألة، التى انهارت بشكل شبه كامل عقب سععقوط

، إل أن بلدهععم ل تععزال1991نظععام سععياد بععرى فععى ينععاير 
تعانى من عدم الستقرار، خاصة فى ظععل اسععتمرار حركععة
«الشععباب المجاهععدين» فععى تحععدى السععلطة القائمععة فععى

.مقديشيو

تقرير صادم 

 فبراير، وأأكععد تزايععد7وأجاء التقرير الممي، الذى صدر فى 
نشاط القاعععدة فععى الصععومال، ليزيععد مععن قتامععة المشععهد
هناك، وأيبعث برسالة مفادها أن هذه الدوألة المنكوبة، الععتى
قععامت الععدوأل السععتعمارية بتقسععيمها إلععى خمسععة أجععزاء،
وأمنح أجزاء من أراضيها إلى جيرانها، ل تزال أبعد ما يكععون

.عن استعادة السلم الداخلي

وأكان تقرير أعده مراقبون تابعون للمم المتحدة، وأتم رفعه
لمجلس المن الدوألي، كشععف أن تنظيععم القاعععدة ل يععزال



«صععامدا بشععكل لفععت» وأيشععكل خطععرا أكععبر مععن تنظيععم
.داعش فى بعض الدوأل، خاصة الصومال وأاليمن

وأتسعى القاعععدة مععن خلل حركععة «الشععباب المجاهععدين»،
وأغيرهععا لفععرض سععيطرتها، وأاحتكععار مععا تسععميه «الجهععاد
العالمي»، وأعدم ترك المجال لتنظيم «داعش» للتمدد فى

.القارة السمراء

وأكشععفت دراسععة صععومالية بعنععوان «دخععول القاعععدة فععى
الصومال النشأة وأالتطور»، وأالتى نشععرها مركععز مقديشععيو
للبحعععوث وأالدراسعععات، للبعععاحث الصعععومالى فعععى شعععئون
الحركععات السععلمية، نععور عبععدالرحمن، عععن جععذوأر وأبدايععة
وأجود تنظيم القاعدة فى الصومال، وأأهمية القرن الفريقى

.للتنظيم الرهابي، وأالعوامل التى ساعدت على تمدده

وأأكععد البععاحث خلل دراسععته، أن منععابع الفكععر الجهععادى
انطلقت جذوأرها من اجتهادات وأتفسيرات الخععوانى «سععيد
قطب»، وأشكلت كتبععه المرجععع الوأل للجماعععات الرهابيععة
المتواجدة على الساحة، إل أن جماعات العنف فععى العععالم
وورت رؤيتهععا عععبر إعععادة إنتععاج وأاستكشععافا السععلمى طعع
وأقععراءة نصععوص «سععيد قطععب»، وأتوظيفهععا السياسععى
وأالعسكري، من أجل توريععد فلسععفة تععبرر ممارسععة العنععف

.المسلح ضد النظم وأالمجتمعات غير السلمية وأالسلمية

وأألمحت الدراسة إلى أهمية الصععومال وأمععوقعه الجغرافععى
ارا لما يستحوذ عليه من موقع جغرافععى لتنظيم القاعدة، نظ
يقربه من اليمن الحاضن الوأل لتنظيععم القاعععدة فععى شععبه
الجزيرة العربية، فضل عن الهمية الستراتيجية وأقربه مععن
مضيق باب المندب وأتأثيره علععى حركععة التجععارة العالميععة،
إضععافة إلععى حالععة الفقععر وأالوضععع المعيشععى الصعععب فععى
الصومال، وأنمععوذج الدوألععة الفاشععلة، وأالغيععاب المنععى فععى

.البلد، وأالذى يسمح لع«القاعدة» بالتمدد وأالنفوذ

وأأوأضععحت الدراسععة، أن أسععامة بععن لدن زأعيععم القاعععدة
الراحل سعى إلى تأسيس مراكز تدريب لجماعات الجهادية
وأعناصععر تنظيععم القاعععدة، فتععم التواصععل بيععن «بععن لدن»



وأالزعيععم الععدينى الشععيخ حسععن تركععي، وأالععذى يعععد أهععم
شخصية صومالية تواصلت مع «بن لدن» وأقت إقامته فععى

.السودان

وأتععابعت الدراسععة أن تنظيععم القاعععدة، وأجععد فععى الصععومال
أرضا خصبة عبر عوامععل عديععدة، لتمععدده نتيجععة لصععراعات
اتا إلى أن الصومال ما زأال محلية وأإقليمية وأدوألية هناك، لف
يعانى من سطوة التطرفا فى البلد رغم وأجود حكومة فى
مقديشعععيو، إل أن عوامعععل بقعععاء القاععععدة وأالجماععععات
المتطرفة الخرى كتنظيم «داعش» ما زأالععت تهععدد الدوألععة

.الصومالية

»  الشباب المجاهدين  « 

وأظهعععرت «الشعععباب المجاهعععدين» وأهعععى حركعععة سعععلفية
صععومالية، فععى البدايععة كععذراع عسععكرية لتحععاد المحععاكم
السلمية، الذى سععيطر علععى منععاطق وأاسعععة فععى جنععوب

، وأكععان يهععدفا٢٠٠٦الصومال فى النصف الثانى مععن عععام 
إلى فرض الشريعة فى عموم البلد، ما دفععع بعععض جيععران

.الصومال للتدخل

وأساهمت الحركة فى مساندة المحععاكم خلل معاركهععا ضععد
القوات الحكومية المدعومة بقععوات إثيوبيععة اضععطرت إلععى

، تاركععة السععاحة لقععوات التحععاد٢٠٠٨النسحاب فى نهايععة 
.الفريقي

وأكععان بيععن أهععدافا الحركععة المعلنععة محاربععة مععا اسععمته
«الحتلل الثيوبي»، وأفى شععريط مصععور بععث فععى فععبراير

، أعلن زأعيم الحركة أحمد عبدى غودان الملقب «أبععو٢٠١٢
.الزبير» مبايعته أيمن الظواهرى زأعيم تنظيم القاعدة

وأفى خطبة ألقيت فى جامع نصر الدين فى مقديشيو، قععال
مختار روأبو المكنى «أبو منصور»، أحد أبرزأ وأجععوه الحركععة
وأالناطق باسمها: «نحن تلمذة الشيخ أسامة بععن لدن فععى

».الصومال

وأتسعععتغل حركعععة الشعععباب الصعععومالية مواقعععع التواصعععل
الجتمععاعى وأالمنتععديات الجهاديععة لنشععر رسععائلها وأبياناتهععا



وأتسجيلت فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الجتماعى
وأمواقععع ذات صععبغة سععلفية جهاديععة. وأاسععتطاعت الحركععة
فععرض نفسععها كأحععد أبععرزأ القععوى العسععكرية المععؤثرة فععى
السععاحة الصععومالية، وأالخصععم الرئيععس لحكومععة مقديشععيو
وأالقوات الفريقية المساندة لها، وأتنسب إليها مجموعة من
التفجيرات داخل البلد وأفى كينيا المجاوأرة أيضععا، وأللحركععة
نفوذ كبير فى الجنوب وأتسيطر أيضعا علعى بععض المرافعئ

.شرقى البلد

صراع حوُل الصوُمال 

ادا السععيطرة رغععم الوجععود القاعععدى فععى الصععومال وأتحديعع
الكاملععة علععى حركععة «شععباب المجاهععدين»، إل أن تنظيععم
ارا لععه لفععرض داعش الرهابي، وأجد أيضا الصومال ملذا كبي
سيطرته، بسبب وأقوعه فى منطقة جغرافية جيععدة تربطععه

.بشكل كبير بالبحر الحمر وأباب المندب

وأمع سقوط «داعش» فى سوريا وأالعراق، وأالتنافس الحععاد
 بين «داعععش» وأ«القاعععدة» فععى٢٠١٤الذى ظهر بعد عام 

شمال وأغرب إفريقيا؛ انقلبت كثير مععن التنظيمععات التابعععة
للقاعدة فى حملة مبايعة لععداعش، كمععا انشععق عععدد قليععل
عن حركة الشباب المجاهدين وأبايعوا داعش، إل أن الحركة

.فى معظمها استمرت على وألئها للقاعدة

وأكانت جهود القاعدة، لقناع الشباب المجاهدين بالنضععمام
إليها، استمرت لثلث سنوات، وأبععالنظر إلععى وأجععود حضععور
قوى للقاعدة فى الصومال وأشرق إفريقيا، فإن داعش لععم
يتوسع مثلها فى الصعومال، خاصعة فعى ظعل وأجعود صعلت
وأثيقة بين فرعى القاعدة فى اليمن وأالصععومال، خاصععة أن
ال بكون الصومال تأسيس فرع القاعدة فى اليمن ارتبط أص

.ساحة دعم لوجيستى لقاعدة اليمن

وأكشععف إعلن بعععض فصععائل حركععة الشععباب انضععمامها
لع«داعش» عن الخلفات وأالنقسامات الحادة فى صععفوفا
حركة الشباب، حيث قررت الحركة مواجهة عناصرها الذين
انضععموا إلععى داعععش عسععكريا؛ فخععاض الجانبععان «أنصععار



القاعدة وأانصار داعش»، مواجهععات مسععلحة أسععفرت عععن
قتلى وأجرحى فى صفوفا الجانبين، وأهددت حركة الشععباب
على لسان ناطقها الرسمى على محمود راغى بقطع رأس

.أى عنصر ينشق عنها للنضمام إلى داعش

وأبعد مقتل العديد من أنصار داعش على يد أنصار القاعدة،
فععرت بعععض القيععادات المنشععقة عععن الحركععة وأالمنتميععن
لداعش من القبضة الحديدية التى يتعرضععون لهععا، وأسععلموا
أنفسععهم إلععى الحكومععة الصععومالية هربععا مععن قمععع أنصععار
القاعععدة وأاغتيععال العديععد مععن قيععاداتهم، وأكععان مععن بيععن
القيععادات المواليععة لععداعش، وأالععتى استسععلمت للحكومععة
«مالععك عبععد الوهععاب»، الععذى يحمععل الجنسععية الميركيععة،
وأالذى يطلق عليه اسم «جونز»، حيث سلم نفسه للقععوات
.الحكومية المتمركزة فى مدينة براوأى فى جنوب الصومال

وأبالرغم من الضغوط التى تعرضععت لهععا الفصععائل المواليععة
لداعش الصومال؛ إل أنها تمكنت من السيطرة على بعععض
البلععدات فععى جنععوب الصععومال، كمععا أن عناصععر داعععش
الموجودين فى جبال «غالغال» شععمال شععرق البلد، قععاموا
بعععدة تحركععات فععى محاوألععة لبسععط سععيطرتهم فععى تلععك

.المناطق

ةا :  رابأع

 أسخخخباب وراء اهتمخخخام «بأخخخن لدن»4  خخخخبراء :  
»  بأخ«مقديشيوُ

كشععف خععبراء فععى شععئون الحركععات السععلمية، أن تنظيععم
القاعدة، سعععى بشععكل كععبير إلععى إيجععاد مكععان يثبععت فيهععا
أقععدامه فععى قععارة أفريقيععا، وأوأضععع عينععه علععى الصععومال
ارا لموقعهععا الجغرافععى الجيععد داخععل القععارة بالتحديععد نظعع
السمراء، وأأكدوأا فععى الععوقت نفسععه، أن أيمععن الظععواهرى
زأعيم تنظيم «القاعدة» الحالي، وأمن قبله أسامة بن لدن،
اختارا الصومال كععذلك لنهععا بعيععدة عععن أعيععن الحكومععات،
وألنه دوألة نائية وأفقيرة، وأالهععم مععن هععذا المععر، أن أغلععب



أبنائه اتخذوأا أفكارهم من جماعة الخوان الرهابية وأرجالهععا
».الرهابيين وأأبرزأهم «سيد قطب

وأقال سامح عيععد، الخععوانى المنشععق وأالبععاحث فععى شععئون
الحركععات السععلمية، إن تنظيععم القاعععدة الرهععابى يتواجععد
بكثافة فى بلدان القارة السمراء خاصة الصومال، لنه مععن
ارا، وأبسبب الفقععر المتفشععى فيهععا أكثر البلدان الفريقية فق
بتجنععد عناصععر استطاعت القاعدة أن تتوغل فى الصععومال وأ

.كثير لها مقابل أموال طائلة

وأأضافا أن دوألة تركيا افتتحت خلل الشهور السابقة قاعدة
عسكرية لها فى الصععومال، وأهععذا سععبب ثععانى وأراء تواجععد
القاعدة بكثافععة فععى الصععومال، خاصععة أن تركيععا مععن أكععبر
الععدوأل الراعيععة للرهععاب، إضععافة إلععى أن تركيععا تربطهععا

.علقات وأثيقة بتنظيم القاعدة الرهابي

وأأشار الخوانى المنشق، إلى أن القاعدة العسكرية التركية
المتواجدة فى الصععومال تشععكل خطععرا قوميععا كععبيرا علععى
المنطقة العربية بالكامل، وأذلك لن عدد كععبير مععن عناصععر
تنظيم «داعش» الرهابى اتجهععت إلععى أفريقيععا وأالصععومال
لتأسععيس تنظيمععات إرهابيععة مشععابهه لتنظيععم «القاعععدة»

.الرهابي

وأأضافا، أنععه رغععم عقيععدة العنصععر الداعشععى عععدم العععودة
لتنظيم «القاعععدة»، إل أن ععددا كعبيرا مععن عناصععر تنظيعم
«داعععش» الهععارب اتجععه إلععى الصععومال وأانضععم لتنظيععم
القاعععدة، وأهععذا المععر سععاهم فععى توغععل القاعععدة فععى
الصومال، خاصة عقب أن خسر داعش جميععع معععاقله فععى

.سوريا وأالعراق

وأأوأضح، أن تواجد تنظيم «القاعدة» الرهابى بهععذا الشععكل
المكثف فى الصومال سيساهم فععى وأصععول الرهععاب إلععى
«السععودان وأاليمععن»، لن البلععدين بهمععا تععوترات سياسععية

.كبيرة، وأهذه المور تساعد على نمو الرهاب وأتوحشه

وأوأاصل، وأمن أكثر أسباب تواجد القاعدة بشكل مكثف فععى
الصومال هو أن جميع التنظيمات الرهابيععة المتواجععدة فععى



الصومال كانت لها علقععة وأثيقععة بيععن التنظيمععات الرهابيععة
المتواجععدة فععى أفغانسععتان، فععى فععترة الثمانينيععات، لن

.أفكارها كانت تتشابه بشكل كبير

وأتابع: «تنظيم القاعدة الرهابى نجح فى تجمیع وأاستقطاب
عدد كبير من العناصر الرهابيععة الصععومالية، بسععبب الععدعم
السیاسععى وأالمععالي، الععذى اسععتطاعت القاعععدة أن تععوفره
للصععوماليين، وأبسععبب تلععك المععوال تكععون عععدد كععبير مععن
التنظيمات الرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» الرهابى فى

».مقديشيو

وأأضععافا، أنععه مععن أهععم العوامععل الععتى سععاعدت تنظيععم
«القاعدة» الرهابى على النتشار وأالتوغل فععى الصععومال،
هععو سععقوط الحكومععة المركزيععة وأضعععف الجهععزة المنيععة.
وأأشار «عيععد»، إلععى أن تنظيععم القاعععدة الرهععابى قبععل أن
يذهب إلى الصومال وأيستقر هناك فععى بدايععة التسعععينيات،
أرسل مجموعة من عناصره وأتفقدوأا المكععان، وأاسععتطاعوا
أن يكتشفوا مناطق حيويععة وأهامععة بالنسععبة لهععم، وأاختععاروأا

.الصومال ليكون المعقل الساسى وأالثانى بعد أفغانستان

وأمععن جععانبه، قععال خالععد الزعفرانععي، الخععبير فععى شععئون
الحركات السلمية وأالخوانى المنشق، إن تنظيععم القاعععدة
الرهابى متواجد بشكل مكثف فععى الصععومال، لنععه أسععس

 عامععا، بععالخص٢٥معاقل إرهابية له كععبرى منععذ أكععثر مععن 
،١٩٩١عقععب سععقوط الحكومععة المركزيععة الصععومالية عععام 

وأيعتبر هذا العام هو العام الذى ترعرع فيه أسامة بععن لدن
لنه أعاد تنظيم القاعدة فى ثلث بلدان وأهمععا «أفغانسععتان

».وأباكستان وأالصومال

وأأضعععافا أن جميعععع التنظيمعععات الرهابيعععة منهعععا تنظيعععم
«القاعدة» الرهابى ينمو فى وأقععت الصععراعات وأالزأمععات،
وأالصومال فى فععترة التسعععينيات شععهدت أزأمععات سياسععية
وأاقتصععادية كععبرى كععان لهععا تععأثير سععلبى علععى الصععومال،
وأأعطت الفرصة كاملة أمععام القاعععدة ليتواجععد فععى بلدهععا.
وأأشار إلى أن العوامل القتصععادية المتععدهورة جعلععت عععدد
كبير من أبنععاء الصععومال ينخرطععون فععى العمععل الرهععابي،



وأكععانوا طعمععا سععهل لسععامة بععن لدن وأمععن ثععم أيمععن
.الظواهرى الزعيم الحالى لتنظيم «القاعدة» الرهابي

/افبراير/ا12آية عز وأمصطفى كامل البوابة نيوزأ - الثنين  -
2018 ]   

ةا : خامس

اسخخختغلل دول الجخخخوُار جهِخخخل الجماعخخخات فخخخي
الصوُمال ومحاولة تقسيم الصوُمال :
[ الصوُمال، بأين تقسيمهِا وترهيبهِا :

تقول الحكمة الفريقية القديمة ” صوت البوم مشؤوأم، لنه
دوت الطيور الخرى ”.يصوت حين ل تص

تبدوأ تلك الحكمة الفريقية القديمة في محلها وأنحن نشهد
وألدة ما يسمى بجبهة شرق أفريقيا التابعة لتنظيم الدوألة

“داعش” في مملكة النبط القديمة (الصومال)، وأكأن أرض
بمقيم وأجد اللهة وأالرمح وأالبل (الصومال) موعودة بسعير 
له في أرضها أرضية خصبة وأمناسبه ليقضي على كل بادرة

للحياة في تلك الرض التي ما زأالت تصارع الحياة لنتزاع
حقها من التاريخ وأالقتصاد وأالسياسة

اا بالمولود الجديد “جبهة شرق أفريقيا” لم أتفاجىء شخصي
فالظروأفا السياسية وأالتاريخية وأالقتصادية التي تعصف

 تنبىء بما هو أخطر من تناسل1991بالصومال منذ عام 
التنظيمات الرهابية، خاصة أن الدوأل المجاوأرة للصومال

تغزل نسيجها لبقاء الوضع الصومالي على ما هو عليه،
وأإن كان هناك ما هو أسوء فسيتم غزله وأسيفرض على

.الصومال إرتداؤه
تبدوأ الدوأل المجاوأره للصومال (أثيوبيا ، جيبوتي ، كينيا )

داعمه لما يحدث في مملكة النبط القديمة من بوادر
التقسيم وأمطالبة بعض القاليم الصومالية بالنفصال

وأالستقلل الذاتي، إلى تناسل التنظيمات الرهابية كحركة
اا، ففيما الشباب المجاهدين وأجبهة شرق أفريقيا مؤخر

بتعتبر من أكثر دوأل القرن يتعلق بتقسيم الصومال، فأثيوبيا 



الفريقي الداعمه لتقسيم الصومال، لعدم إمتلكها لي
، وأإرتفاع عدد1993منفذ بحري بعد إستقلل إريتيريا 

سكان أثيوبيا من جهة وأضعف الطاقة الستيعابية لميناء
جيبوتي لحركة صادرات وأوأاردات دوألتين من جهة أخرى،

بتفكر في اللجوء إلى موانىء القاليم جعلت أديس أبابا 
الصومالية شبه المستقلة ( بونتلند، أرض الصومال )،

فأثيوبيا ترغب في وأجود أكثر من بديل للوصول إلى المياه،
وأمن الجدير بالذكر أن وأزأير الشؤوأن الخارجية لرض

-22الصومال ( الدكتور /ا محمد عبدالله عمر) صرحا بتاريخ 
 أن هناك إتفاق ثلثي بين ( الصين /ا أرض8-2011

الصومال/ا أثيوبيا) يستهدفا توسيع ميناء بربره، وأتشييد
الطريق الذي يربط بين أرض الصومال وأأثيوبيا (من

العاصمة هيرجيسا حتى إقليم أوأغادين الثيوبي) وأوأجود
الصين في هذا التفاق يمهد للعترافا الصيني بأرض

الصومال كدوألة مستقلة، أما جيبوتي فترى أن موانىء
القاليم الصومالية منافسة لها، وأمع قيام حكومة أرض

الصومال بتصدير المواشي الى دوأل الخليج العربي عبر
ميناء بربرة الدوألي تقدمت جيبوتي بإقتراحا أن يتم

بمستقلة معترفا بها دوأليا التصديرعبر أراضيها كونها دوألة 
اعلى عكس إقليم أرض الصومال في محاوألة لعرقلة تطور

إقتصاد إقليم أرض الصومال، وأعندها جاء الرد من
(هيرجيسا) بعقد مؤتمر صحفي ترأسه حينذاك وأزأير تنمية

الثروأة الحيوانية في أرض الصومال (إدريس إبراهيم
عبدي) حذر فيه مواطنيه من إستخدام الموانىء الجيبوتية

وأإل سيتعرضون للمسائلة القانونية وأسيواجهون تهمة
تخريب القتصاد، أما كينيا، فترى إن إقامة منطقة عازألة

 كلم ( إقليم جوبلند) داخل الراضي الصومالية100بطول 
بمتاخمة للحدوأد الكينية وأإحتللها سيساعد نيروأبي على ال

الستفادة من خيرات القليم وأصرفها لمصالحها القتصادية
، وأالسيطرة الكاملة على ميناء( كيسمايو) الذي يعتبر

اا للتصالت وأالمراقبة قاعدة لتموين حركة الشباب وأمركز
ال عن فتح ممر بحري أمن لعمليات ضد جنوب البحرية، فض

الصومال تستهدفا الحركة وأوأجودها في الصومال، فميناء



(كيسمايو) يشكل شريان الحياة لحركة الشباب
المجاهدين، وأيوفر لكينيا حلقة إتصال خارج الصومال وأهذا
هو الهدفا الستراتيجي المباشر للهجوم العسكري الكيني

 على الصومال، من ناحية أخرى نجد أن القوى الدوأليه
ترى أن وأجود النفط في إقليمي ( أرض الصومال ) وأ

( بونتلند) يدعم توجهها النفصالي كما أن العترافا بأرض
بمستقلة سيساعدها  على التخلص الصومال وأبونتلند كدوأل 

ذلك أن الموقع من أزأمة جنوب الصومال، أضف إلى
الستراتيجي للقليميين وأإرتباطهما بأمن البحر الحمر جعل

 .أغلب الدوأل تتعاوأن مع إدارات تلك القاليم
مخاطر تقسيم الصوُمال

عدم الستقرار السياسي وأالتحديات المنية الكامنه في
الصومال من المرجح أن يمنعا الجدوأى وأالربحية للمشاريع

اا للتحسينات التي الستثمارية كما يمكن أن يسببا إرتداد
 .جاءت بشق النفس للحكومة الصومالية

القاليم الفيدرالية ستدخل في إتفاقيات متضاربة
لستخراج النفط مع الشركات الخاصة فالطبيعة التنظيمية
المجهولة لتلك الموارد قد أثبتت بالفعل بأنها إشكالية في
المناطق المتمتعه بحكم شبه ذاتي مثل ( أرض الصومال)

وأ( بونتلند) وأهذا ما فعلته تلك الحكومات الذاتية عندما
منحت تراخيص خاصة بها دوأن مباركة الحكومة المركزية

وأمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضطراب
.وأالصراع حول الحقول المربحة وأتوزأيع العائدات

الصومال ليست مستعدة لتطوير النفط رغم الممرات
البحرية الملحية وأالثروأات الغير المستغلة وأالتي تشير

) مليارات برميل، وأل110بعض المصادر أنها تقدر بعع ( 
غرابة أن تكون شركات النفط متعددة الجنسيات مفتونه

وألكن المستثمرين سيكونون من الحكمة أن يفكروأا
 .مرتين

شركات النفط الجنبية ستواجه درجة عالية من عدم
الستقرار السياسي كما أن الشروأط القانونية وأالدستورية



في الصومال غامضة في تحديد من يمكن أن يتفاوأض على
 .عقود مع شركات النفط

 بأوُنتلند وأرض ولكن ما الذيِ يهِدد إقليمي
الصوُمال ؟

) التنافس بين (بونتلند) وأ ( أرض الصومال) على منطقة
سول وأ سناغ) قد تؤدي إلى صراع مفتوحا يهدد إستقرار
وأأمن القليمين وأبما أن القليمين غيرمعترفا بهما لذلك

فهما خاضعين لحظر المم المتحدة على بيع السلحا
للصومال حيث تحتاج الى إذن من لجنة العقوبات قبل

 .إستيراد معدات عسكرية أوأ إجراء تدريبات عسكرية
ما يهدد إقليم أرض الصومال ضعف مؤسسات الحكم

لضعف الدعم الدوألي بسبب عدم العترافا الدوألي الذي
يحرم السلطات في أرض الصومال من الحصول على دعم

 .المؤسسات السياسية وأالقتصادية الدوألية
وأجود المنظمة السياسية المسماه ( خاتومو) وأهي

منظمة سياسية تتبع عشيرة ( دوألبهانتي) التي تسعى الى
النفصال عن إقليم أرض الصومال وأتعاني من إنقسامات

ما بين موالين ( لبونتلند ) وأ ( أرض الصومال ) وأ ( منظمة
) .خاتومو

أنشطة حركة الشباب الصومالية التي نجحت في إغتيال
نائب منطقة بونتلند سعيد حسين نور في مدينة غالكايو،

بيعد نور ثاني نائب عن بونتلند يقتل بأيدي حركة الشباب .وأ
جاءت قضية تقسيم الصومال التي يعاني منها الواقع

الصومالي مناسبة ليعززأ تنظيم الدوألة “داعش” وأجوده في
الصومال وأيضمن أنه سيسير بخطى ثابته لن تتزعزع ما

بيسمع فيها إل دام صوته المشؤوأم يصدحا في أرض ل 
.صوت البوم

هناك إحتمالن أرى بأنهما يقفان وأراء “جبهة شرق أفريقيا”
اا في الصومال التي ظهرت مؤخر

، قد تكون هذا الجبهة جزء من حركة الشبابالول
بتبايع تنظيم الدوألة المجاهدين، صحيح أن حركة الشباب لم 

ال تابع لها في السر وألكن وألكن ل يمنع أن تشكل فصي



ضدها في العلن لكسب مزيد من الوأراق في تلك
، لو فرضنا أن هذا التنظيم الجديد غيروالثاني المنطقة،

اا لحركة الشباب المجاهدين إل أنه ببيعته لتنظيم تابع سر
اا خاصة أنه الدوألة “داعش” سيثبت قوته على الرض قريب

اا اا وأمادي اا وأتسليح يتفوق على حركة الشباب المجاهدين تقني
اا بمجاهدين لهم غد وأقد يقود ذلك لنضمام جماعة الشباب ال

 :-السيناريوُهات المحتملة

 :السيناريوُ الول

مع توالد التنظيمات الرهابية في الصومال قد تتدخل بعض
بمعارضين لبناء سد النهضة القوى القليمية وأحلفاءها من ال

في دعم هذا التنظيم الرهابي الجديد لزأعاج القيادة
بمخيف قد يعصف بكل خطط الثيوبية مما ينبىء بسيناريو 

التنمية التي يترقبها القرن الفريقي وأدوأله من سد النهضة،
رغم أنها لن تملك أن توقفه، خاصة أن سد النهضة سيعمل

بشكل كامل خلل عام من الن، من ناحية أخرى قد
تستعمل بعض القوى القليمية تلك التنظيمات الرهابية

لقض مضجع أديس ابابا من خلل ضرب مصالحها في
الموانىء الصومالية مثل ميناء بربرة في إقليم صومالند

وأفي ميناء بوصاصو في إقليم بونتلند، وأحتى إقليم أوأجادين
.الذي تحتله أثيوبيا منذ القدم

: السيناريوُ الثاني
قد تسبق (أثيوبيا) بعض القوى القليمية في التعامل مع 

تلك التنظيمات الرهابية وأإستخدامها بما يحقق مصالحها
خاصة أن أديس أبابا تعتبرالقوة الفاعلة في القرن

الفريقي وأيمكن أن تقدم لمثل تلك التنظيمات ضمانات
حقيقية تضمن بقاءها في الساحة الصومالية كقوة فاعلة

بمسيطرة .وأ
بمر منطقة القرن الفريقي بمرحلة بمرجح أن ت من ال

مفصلية، وأقد نشهد توالد للتنظيمات الرهابية حتى في تلك
اا في القرن الفريقي مثل بمستقرة سياسي الدوأل ال



( جيبوتي )( أريتيريا )، وأفي ظل ذلك المشهد ستعود
القرصنة في السواحل الشرقية للصومال بشكل أقوى مما

اا وأقد تمتد لعموم الموانىء الفريقية كانت عليه سابق
بمطلة على المحيط الهندي، وأمن البديهي حينها الخرى ال

بمنظمات الرهابية التابعة لتنظيم الدوألة مثل أن تتتعاوأن ال
بوكو حرام وأغيرها من التنظيمات في دوأل غرب أفريقيا

مع تلك المتواجدة في شرق أفريقيا مما ينبىء على
توحدها لتشكل بذلك ذراع قوي لتنظيم الدوألة في أفريقيا
بيمارس كافة قوته وأأذرعه لتغيير الموازأين على وأالذي س
بمستتر ما دام لم يتعرض الرض وأسيحظى بدعم دوألي 

لمصالح القوى الدوألية التي ترغب بتواجده في تلك
بمتلحقة لتحريكه في الوقت المناطق التي تشهد صراعات 
بيراد ال في مناطق  بمستقب بمناسب، كما يمكنها إستخدامه  ال

اا من وأيلت الصراع  -  أمععععععينة.لها أن تنال نصيب
 بعععاحثة إمععععاراتععععية فعععي العععشأن -الععععععريععععمي
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بقلم/ا نور عبد الرحمن أبوبكر،،باحث مهتم بالتنظيمات
الجهادية في الصومال

:دخوُل القاعدة إلى الصوُمال (النشأة والتطوُر).1

ديعععة – بعنف تشعععكلت بدايعععة ظعععاهرة الحركعععات الجهاديعععة ال
الصععومالية منهععا وأغيععر الصععومالية – فععي إطععار التفععاعلت
اليديولوجيععة وأالفكريععة وأالتنطيميععة للجماعععات وأالحركععات
الجهاديععة العالميععة فععي أفغانسععتان فععي ثمانينيععات القععرن
الماضي، وأالتي نجحت في تجميع وأاسععتقطاب المتطععوعين
من جميع أنحععاء العععالم بسععبب الععدعم السياسععي وأالمععالي
وأالعلمععي الععذي وأفرتععه بعععض الععدوأل الغربيععة وأالسععلمية

.آنذاك

فقد ظهر فععي السععاحة الفغانيععة مععا كععان يعععرفا بظععاهرة:
(الفغان العرب، وأأفغان القععرن الفريقععي) الععذين شععاركوا
في المقاوأمععة الفغانيععة ضععد ال حتلل السععوفييتي، وأشععكل
هؤلء مصدر إلهام لجميع التيععارات السععلمية العنيفععة منهععا
وأالمعتدلععة لحيععاء الفريضععة الدينيععة الغائبععة (الجهععاد) فععي

.أفغانستان

بعنفععي تنطلععق وأمما ل شك فيه أن منععابع الفكععر الجهععادي ال
جذوأرها من اجتهادات وأتفسععيرات سععيد قطععب وأغيععره مععن
أعلم الفكر السلمي الحيائي، إل أن جماعات العنععف فععي
وورت رؤيتها عبر إعادة إنتاج وأاستكشافا العالم السلمي ط
وأقراءة نصوص (سععيدقطب) فععي بععض إنجععازأاته الفكريععة،
وأتوظيفها السياسي وأالعسكري، وأذلك لتوريد فلسععفة تععبرر
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ممارسة العنف المسلح ضد النظم وأالمجتمععات السعلمية
.)]1[(وأغير السلمية

وأيعععود اهتمععام القاعععدة بععالقرن الفريقععي إلععى مطلععع
التسعينيات من القرن الماضي بعد انتهععاء الجهععاد الفغععاني
ضععد السععوفيت وأرحيععل أسععامة بععن لدن وأالظععواهري إلععى
السودان، وألكن الهتمام الحقيقععي للقاعععدة فععي الصععومال
يرجع إلى فترة إقامة أسععامة بععن لدن فععي السععودان، بعععد
مغععادرته للمملكععة العربيععة السعععودية علععى خلفيععة الزأمععة
السياسية التي شهدتها المملكة حينها، وأالتي كان لبن لدن
بي آخر فيها يخعالف رأي السعلطات السععودية، بخصعوص رأ
القععوات العسععكرية الععتي تععم اسععتقدامها لتحريععر الكععويت،
وأحمايععة المملكععة مععن العععراق، وأقععد أقععام أسععامة فععي
السودان، مند بداية التسعينات حععتى منتصععفها مععن القععرن

.الماضي

وأبذلك وأجد تنطيم القاعدة في الصومال بيئععة مسععاعدة لععه
على ال نتشار هنالععك؛ بسععبب جغرافيععة المنطقععة وأموقعهععا
الستراتيجي بيععن دوأل القععرن ال فريقععي، وأانهيععار حكععومته
المركزية، المر الذي سععاعد عناصععرالتنطيم علععى التحععرك

.)]2[(بسهولة في الصومال
وأتقول بعض المصععادر بععأن العلقععات الفعليععة بيععن القاعععدة
وأالصععومال تعععود بععدايتها إلععى فععترة وأجععود بععن لدن فععي
السودان، حيث كانت تجععري محادثععات لنشععاء معسععكرات
تؤمن بععالفكر الجهععادي وأتععوالي تنطيميععا لسععامة بععن لدن،
وأكان الشيخ حسن تركي أهععم شخصععية تععتردد حينهععا علععى

.)]3[(السودان للتواصل مع قيادات القاعدة
فذهب بعععض المراقععبين لشععئون القاعععدة مععن أن القاعععدة
قععامت أوأائععل التسعععينيات باكتشععافا أي منععاطق العععالم
ستكون أفضل لدارة الصراع، فكععان الصععومال أوأل ميععدان

]4[(للقاعدة خارج أفعانستان، بعد سقوط التحاد السععوفيتي

).
بينما يرى بعض المراقبين في شأن الحركات السلمية في
القععرن الفريقععي أن لجععوء تنظيععم القاعععدة إلععى القععرن
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الفريقي كمعقل يشن هجماته ضد الغرب فيهععا جععاء عقععب
م، وأبعععد أعقععاب1990انتهاء الحرب الباردة أي بداية عععام 

م،1991سععقوط الحكومععة المركزيععة فععي الصععومال عععام 
وأبداية عهد الفوضى فععي القععرن ال فريقععي، وأتقهقععر كافععة
الرادات السياسية وأإجهاض كل المؤتمرات السياسية لحل

.الزأمة الصومالية

اا من أنصار القاعدة انخرطععوا )*(بالضافة إلى ذلك فإن بعض
في الحععرب الععدائرة فععي الصععومال بيععن قععوات اليونيصععوم
وأمليشيات الجبهات الصومالية المعارضة للوجود المريكععي
في الصومال، إل أن حضععور تنظيععم القاعععدة فععي المشععهد
السياسي وأالعسكري آنذاك لم يكن بارزأا، بل كانت أعمععاله
وأ أنشطته تتم بالسرية، كما كان يدير العمليععات العسععكرية

.(]5[(وأالتفجيرات التي استهدفت المدرعات المريكية
وأاختلف البععاحثون حععول شععأن تواجععد القاعععدة فععي القععرن
الفريقي، فبعضععهم يععرى أن القاعععدة كععانت موجععودة فععي
القععرن الفريقععي خلل فععترة التسعععينيات، وأأن أنشععطتها

.زأادت بشكل ملحوظ خلل السنوات الخيرة

بينما يرى آخروأن بأن القاعدة كان لهععا وأجععود هامشععي فععي
المنطقة لكون فكرها المتشدد ل يجد لهععا أذن صععاغية فععي
القليم، وأمن ناحية أخععرى فععإن الطبيعععة الهشعة وأالفاسععدة
للنطمععة الفريقيععة، وأالحععدوأد القابلععة للخععتراق، وأانعععدام
المراقبععة، وأالقتتععال الععداخلي كلهععا تعتععبر طععروأفا مواتيععة
لنشاطات القاعدة في شرق أفريقيا، إل أنها أيضا يمكن أن

.)]6[(تلعب أدوأارا معاكسة
وأيرجع تاريخ أوأل تدخل عسكري للقاعدة في الصومال إلى

م عنعدما شعارك بععض1993فترة مبكرة لعم تتجعاوأزأ ععام 
بأرسل جي”إسقاط البلكهوك”. وأقد  بسم مقاتلي التنطيم فيما 
الحارس الشخصي لبن لدن ناصععر البحععري إلععى الصععومال

م،1998وأ1996في عدة مهمععات اسععتطلعية بيععن عععامي 
نظرا إلى أن قيادة تنطيم القاعدة المقيمة فععي أفغانسععتان
كانت تفكر في النتقال إما إلى اليمن أوأ الصععومال وأتلقععت
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دعوة جدية لبعض الحركات السععلمية (التحععاد السععلمي)
.للستقرار في الصومال

وأمن المور التى يتذكرها البحري أن عنصععرا داخععل طالبععان
وديا على طرد القاعدة مععن أفغانسععتان فععي أعقععاب عمل ج
تفجير سفارتي الوليات المتحدة فععي نيروأبععي وأدار السععلم

م، وأذلععك خوفععا مععن رد انتقععامي أميركععي، وأقععد1998عام 
عزم أسامة بن لدن على نقل تنطيمععه بالكامععل إلععى مقععر
كبير كان يخطط لنشائه في كامبوني في جنوب الصععومال

.)]7[(القريب من كسمايو على الحدوأد مع كينيا
وأكععان للقاعععدة دوأر كععبير فععي هزيمععة المريكععان وأفشععل
عمليععات المععم المتحععدة لحفععط السععلم فععي الصععومال

م إذ كععانت الصععومال تمثععل بالنسععبة1993(يونيصوم) عام 
للقاعدة أرضا خصععبة لهععم لمواجهعة المريكعان العتي تمثعل
القطب الوأحد، حتى تصعبح الصععومال مقعبرة للغععرب، كمعا

در تنظيم القاعععدة– )*(صرحا عبد الله فاضل القمري أمين س
وكراته حيث قال:”إن الصومال كانت بالنسبة –  بمذ ذلك في 

بقطب الوأحععد، وأكععانت هععي اضا خصبة لمواجهة ال للقاعدة أر
دلمناه فععي الساحة الوحيدة التي سيتم فيها تطبيق كل ما تع
أفغانستان، وألكن ل تنسى أن المواجهة ستكون بين القععوى
العظمعععى بالنظعععام الععععالمي الجديعععد بقيعععادة الصعععهاينة
ددموها المريكان، وأبين شباب ل يمتلكون غيععر أنفسععهم ليقعع

.(]8[(…”رخيصة لله سبحانه وأتعالى
وأفععي أثنععاء عمليععة إعععادة المععل (يونيصععوم) الععتي قادتهععا
الوليععات المتحععدة المريكيععة فععي الصععومال بيععن عععامي

م شععاركت مجموعععات مععن تنطيععم القاعععدة1992-1994
وأانخرطت في الحعرب العدائرة فعي الصعومال، بيعن قعوات
اليونيصوم وأالجنرال محمد فععارحا عيديععد المعععارض للوجععود
المريكي في الصومال، وأساهم التنظيم بفعاليععة فعي طعرد

حعد يعلعم بعأنأ القوات المريكية من الصعومال، وألعم يكعن
القاعدة تتواجععد فععي الصععومال، لنهععا تتسععتر وأتختفععي وأراء

.)]9[(.الفوضى، فقد كانت أنشطتها سرية وأكاتمة
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خاض تنظيم القاعدة معركة مقديشععو ضععد المريكععان إلععى
جانب حركة التحاد السلمي وأتحععت اسععمه، بعععد مععا ازأداد
قوة وأتنطيما وأرفع مستواه التدريبي، وأيجععابه أقععوى الجنععود
في عالمنا المعاصععر مععن حيععث العععدة وأالعتععاد، فيلقععن لهععا

.درسا لن تنساها أبدا

قععال فاضععل القمععري: “بععدأت المعععارك فععي مقديشععو بعععد
دوات المععارينز ،)*  *(سععوق بكععاره )*(الظهر تقريبا وأاجتاحت قعع

در وأقععت طويععل حععتى أسععقطت وأبدأت الشععتباكات وألععم تمعع
)، ثم بعد ذلك7البلك هوك المريكية بواسطة (الربي جي 

ديععار، تم تفجير المدرعات التي حاوألت الدخول لمساندة الط
ددم، أمععا البلك هععوك فقععد أسععقطت مععن قبععل بمواالتقعع جوأ وأقا
دتحد السلميون مععع رجععال عيديععد رغععم مليشيات عيديد، وأا
ديار وأحوصر مجموعة نسر الط جأ ووأ، وأتم  خلفاتهم، وأقاوأموا العد
من الجنود المارينز(قععوات مشععاة البحريععة المريكيععة) فععي

.(]10[(…”المنطقة
هكذا انتهى دوأر المم المتحدة في مجال البحث عععن الحععل
السياسي للزأمة الصومالية بالفشل الذريع، المر الذي دفع
مجلععس المععن الععدوألي إلععى إصععدار قععرار بإنهععاء مهمععة

اا في أوأاخر عام  م، وأتعرك الصعومال1994اليونيصوم رسمي
.وأشأنها إلى حين أخر

:وأتعود أهمية الصومال بالنسبة للقاعدة إلى ما يلي

قرب الصومال جغرافيا من اليمن، الحاضنة الساسية لكتلة
الجهاد الوألى القادمععة مععن مصععر، وأالمقععر الجديععد لتنظيععم
ال عن الهمية السععتراتيجية القاعدة في جزيرة العرب، فض
وأقربها من مضععيق بععاب المنععدب وأحركععة التجععارة الدوأليععة،
اة إلى حالة الفقر، وأنمععوذج الدوألععة الفاشععلة، وأالغيععاب إضاف
المنععي فععي الصععومال، وأالععذي يمكععن أن يسععمح للتنظيععم

.بمزاوألة نشاطه

وأبهذا تمكن التنطيم من تجنيد عدد من الشباب الصوماليين
العععذين شعععكلوا البنيعععة الساسعععية للجماععععات السعععلمية
المتشددة الععتي ظهععرت لحقععا، علععى الرغععم مععن النتشععار
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القوي للمذهب الصوفي التقليدي فععي الصععومال فععي تلععك
.الفترة

فهنالك زأيارات متكررة وأموثقة جيدا، قام بها ممثلو القاعدة
من السععودان إلععى الصععومال فععي أوأائععل التسعععينيات، وأأن
بعضا من الحركات السلمية الصومالية (التحاد السععلمي)
كانت على صلة بالهجمات على السفارتين ال مريكيتين في
نيروأبي وأدار السلم، وأتعتقد الوليات المتحدة المريكيععة أن
ثلثة أعضاء من القاعدة، وأهععم فاضععل عبععدالله محمععد مععن
جزر القمر، وأأبو طلحععة السععوداني مععن السععودان، وأصععالح
علي صالح نبهان من كينيا، الععذين تتهمهععم بالمشععاركة فععي
تفجيععرات السععفاراة المريكيععة فععي نيروأبععي وأدار السععلم

م، استفادوأا من حماية حركة التحععاد السععلمي لهععم1998
.)]11[(في الصومال

 ساعدت علععى دخععول القاعععدة كما أن هنالك عوامل كثيرة
دجعر الفوضعى فعي الصععومال وأذلعك لبلد الصومال، وأمنها تف
بعد سقوط حكععومته المركزيععة وأمجيععء قععوات اليونيصععوم
ذاتهععا إلععى البلد وأبععروأزأ حركععة ال تحععاد السععلمي كحركععة
جهادية تريد إقامة إمارة إسلمية فععي الصععومال، كععل هععذه

 بسععهولة فععي العوامل ساعدت على دخول تنطيم القاعدة
.الصومال

م الععتي اسععتهدفت2001 من سععبتمبر عععام 11فبعد حادثة 
مركز التجععارة العالميععة فععي نيويععورك، وأوأزأارة الععدفاع فععي
وأاشنطن – وأهو الحدث الذي أبععرزأ سععلوك القاعععدة وأأيععديو
لوجياته ضد الغرب – تععدفقت مئععات مععن مقععاتلي القاعععدة
إلى الصومال بعدما تعرضععوا لضععربات عسععكرية مععن قبععل
الوليعععات المتحعععدة المريكيعععة العععتي شعععنت غعععارة علعععى
أفغانستان التي كانت تحت سععيطرة تنطيععم القاعععدة، كمععا
جمدت وأاشنطن الرصدة المالية لبععض شعركات الصععرافة
الصومالية بتهمة تمويل الجماعععات الرهابيععة وأعلععى رأسععها
مؤسسة “البركععات” العتي قعامت بإنشععاء أكععبر شعبكة معن
المكاتب وأالفروأع في الداخل وأالخارج لتحويل الموال مععن

.وأإلى الصومال
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وأاتهمععت كععذلك الوليععات المتحععدة الجهععاديين الصععوماليين
بالرتباط بالقاععدة وأتلقعى بعضععهم تعدريبات عسعكرية فعي
أفغانستان ثم العودة لتعليم آخريععن أسععاليب القتععال داخععل
الصععومال، وأاتبعععت ضععدهم سياسععة الملحقععات المنيععة،
اا. وأوأضعت عددا منهم في قائمة الرهابيين المطلوبين دوأليعع

.)]12[(كما دعمت إثيوبيا للتدخل العسكري لمل حقتهم
وأهنالك معلوعات أمريكية غير مؤكدة بععأن أسععامة بععن لدن
هرب مععن أفغانسععتان إلععى الصععومال بعععد أحععداث الحععادي
عشر من سبتمبر، وأالغرض من زأيععارته إلععى الصععومال هععو
إنشاء معسكرات بععديله لفغانسععتان فععي الصععومال لتععوفير
كادر تعدريبي هنعاك، وألكعن الحكومعة الصعومالية نفعت هعذا

.المر

وأيرى الباحث بأن هروأب شخصععية بععارزأة للقاعععدة كأسععامة
بن لدن إلى الصومال في ذلك الوقت أمر غريب وأمستبعد
للغاية، نظرا لكون أنطار أجهزة المن الغربيععة متجععة ذاتهععا
في الصومال تحت غطاء رجال العمال، كما كان لها وأجود

.في العاصمة

وأفي فترة حكم المحاكم السلمية في الصومال كان أنصار
من تنطيم القاعدة يتستروأن تحت جناحا المحاكم السلمية،
وأذاع صععيتهم فععي كععل مكععان، وأظهععر الععدليل علععى نفععوذ
القاعععدة ضععمن صععفوفا اتحععاد المحععاكم السععلمية عععبر
تفجيرين انتحاريين ضد أهدافا للحكومة النتقالية في بيععدوأا

م، وأأشععادت تصععريحات لسععامة بععن لدن2006فععي عععام 
وأأيمن الظواهري بجهود ناشطي اتحاد المحععاكم السععلمية
وأوأ صفتهم بععع”أسعود الصععومال”، وأبعدأت المنععابر العلميععة
للقاعدة في بث أشرطة صوتية باللغة الصومالية وأأشععرطة
وندوأن عرب وأصوماليون وأهععم يتععدربون فيديو يظهر فيها مج

(.]13[(جنبا إلى جنب

وأهكذا تدفق آلفا الجهاديين من بلدان كثيرة إلى الصععومال
لتعزيز صفوفا اتحاد المحاكم السلمية، وأقدمت شخصيات
وأمجموعععات ثريععة مععن الخليععج تمععويل سععخيا، وأعنععدما غععزا

م2006السععرائيليون جنععوب لبنععان فععي شععهر يوليععو عععام 
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”مقاتععل اخععتيروأا700أرسععل اتحععاد المحععاكم السععلمية “
.105خصيصا لمساندة حزب الله وألم يرجع من هولء إل 

أقلق هذا التوجه لستخدام مقاتلين صوماليين فععي الخععارج،
ل سيما ضد إسرائيل، أجهزة المععن الغربيععة مثلمععا أقلقتهععا
التطلعات التوسعية التي جاهر بها اتحاد المجاكم السععلمية
علنععا لقامععة حكععم الخلفععة فععي منطقععة القععرن الفريقععي
بكاملهععا، وأاسععتغلت الوليععات المتحععدة مخععاوأفا إثيوبيععا،
وأدعمت غزوأا قام بهععا الجيععش الثيععوبي وأنجععح فععي إخععراج
اتحععاد المحععاكم السععلمية مععن معععاقله، ماسععمح للحكومععة
النتقالية بالدخول إلى العاصمة الصومالية بمواكبة القععوات

.(]14[(الثيوبية
وأترجععع مسععئولية ظهععور تنظيععم القاعععدة كقععوة بععارزأة فععي

:الصومال إلى الجهات التالية

:- النحراف الفكريِ والفقهِي1
لم تجد الحركة العنيفة نفسها في الساحة هكذا فجأة، وأإنما
جاءت عبر تراكمات فقهية وأفكريععة، فالحركععة فععي أدبياتهععا
تنطلق من مفاهيم دينية أ خذتها من كتب المفكر السلمي
الشهير سيد قطب، وأالعلمة أبععو العلععي المععودوأدي، وأمععن
أفكععار شععيخ السععلم ابععن تيميععة، وأالشععيخ محمععد بععن عبععد
الوهاب، وأتأثرت في مسيرها أفكععار بعععض علمععاء الصععحوة

في الصومال (التجاه السلفي) .

لذا يبدوأ أن فقه تنظيم القاعدة في الصومال العنيععف مبنععي
علي قراءة سطحية لفكععار سععيد قطععب، وأآراء المععودوأدي،
وأاختيارات ابن تيمية، وأيبععدوأ كععذلك مععن خطععابهم السععذاجة
السياسية، وأالقراءة النصية، وأعدم فهمهععم للواقععع الععدوألي
وأالقليمععي وأالمحلععي، فهععم فعل خععوارج العصععر كمععا يععراه

.البعض

:-  نتاج الستبداد والفشل السياسي2
اتفقععت كلمععة البععاحثين حععول وأجععود علقععة جدليععة مععا بيععن
السععتبداد وأالتطععرفا، فععالتطرفا نتيجععة طبيعيععة للسععتبداد
السياسي الععذي يحععاوأل تكميععم الفععواه، وأتسععميم الجععواء،
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وألهذا تكون القناعععة لععدي الشععباب بععأنه ليععس ثمععة طريععق
للصلحا السياسي السلمي، فجميععع الطععرق مسععدوأدة فععي
رأيهم، وأالطريق طويل، فيكون الخيارالسهل هو الكفر من
المجتمع ، وأمععن الخيععار الععديمقراطي الععذي يكععون مسععيره

.الفشل دوأما

لقد كان النظام العسكري في الصومال من أسععوأ النظمععة
القمعية في العالم السلمي، لنععه جمععع تحععت مظلتععه كععل
جر للععذات الجماعيععة ، جه جق السوءات السياسة، فقد كان نظام 
حيث أعلن الحرب علي الهوية الدينيععة، وأقتععل العلمععاء فععي

باسم التطور العلمي، وأجادل بل حياء أكبر ميادين العاصمة 
بأن الشععريعة السععلمية ليسععت قابلععة للعيععش فععي القععرن
العشرين، وأألغي الحوال الشخصية، وأساوأي فععي الميععراث
بين الععذكر وأالنععثي، وأقععال: ل مكععان فععي الصععومال الثلععث
ددين وأالثععوابت، وأألغععي وأالربع وأالسدس وأالثمن، فاستهزأ بال
التعدد السياسي وأالديني، وأبهذا مععارس النظععام العسععكري
الديكتاتورية القمعية، وأمن عباءته خرج التطرفا، وأمن رحم

.الستبداد السياسي القمعي وألد العنف

فالخيععارات المنيععة فععي العععالم العربععي وأالسععلمي وأالععتي
طبقععت بحععذافيرها، وأتبنتهععا وأزأارات الداخليععة عقععدين مععن
الزمان أنتجت حالة استثنائية في العالم العربي ل مثيل لععه
في العالم كله، ففي العراق مثل ظهرت حركات عنيفة بعد
ذهاب صدام حسين المستبد، وأفي الصومال ظهرت حركععة
الشباب المجاهدين (تنظيم القاعدة) بعد ذهاب سياد بععري،
وأكععذلك فععي سععوريا وأليبيععا وأاليمععن وأمصععر وأجبععال تععونس،
وأداعش، وأجبهة النصرة، كل هذا عنععاوأين تععدل علععي فشععل

.الستبداد السياسي في إدارة الصراع الداخلي

وأفي الصومال، فشل الستبداد في إدارة الدوألة وأترك مععن
وأرائه فراغا سياسيا قاتل، وأعاش الشعب الصععومالي قرابععة
عقدين وأنصف بل دوألععة ممععا خلععق فععي المنععاخأ العععام لععدي
الصوماليين اليععأس وأالقنععوط، كمععا فشععل السياسععيون فععي
الصومال في إنتاج الدوألة التي تقبل التعععدد، وأفععي السععاحة



الصومالية أجيال كثيرة وألدوأا في الفععراغ السياسععي، وأفععي
الجواء القاتلة، وأليس لديهم أمل حتي اللحظة في الخععروأج

 .من النفق المظلم

إن هذا الفشععل المركععب (السععتبداد السياسععي السععابق +
وأالفشل المتكرر معن الدارات المتعاقبععة) أدى فعي النهايععة
إلي حياة غيععر سععوية، وأفععي غيععاب الحيععاة السععوية تنتعععش
الفكار المأزأوأمة، وأيصبح الوطن في أزأمة سياسععية خانقععة،

.)]15[(وأمن هنا يصبح الشباب ضحية لكل الفكار المأزأوأمة
:-  التدخل الجنبي3

إن الساحة الصومالية صارت منطقة قابلة للتمدد الخععارجي
بعد سععقوط الدوألععة فععي الصععومال بسععبب الغيععاب العربععي
وأالسلمي، وأقد صرحا مرة أحد القادة الفارقة بأن الشعب
الصومالي عاد إلي حضنه الفريقي بعد غياب طويعل، وأهعذا
إن دل علي شيئ فإنما يععدل علععي وأجععود مخطععط إقليمععي

 .يحاوأل إبعاد الشعب الصومالي من محيطه العربي

وألم يكن أحد من أبناء الشعب الصومالي يتصععور يومععا بععأن
الجارتين (إثيوبيععا وأكينيععا) سععيكون لععه وأجععود فععي جيشا من

الراضي الصععومالية، وألكنععه صععار هععذا هععو الواقععع، بععل هععو
جبيععد أن المطلوب صوماليا، وأإقليميا، وأدوأليا، لسباب كععثيرة 
هذا النوع من التدخل المبرر سياسيا ليس مقبول لععدي كععل
أبناء الشعب الصومالي، وأيخلق الععداخل مقاوأمععة تععري بععأن
وأجود الجيش من الدوألتين احتلل يجب مقاوأمته، وأمععن هنععا

 .يجد العنف الديني وأالسياسي مرتعه الفكري

:- الحرب بأالنيابأة (حرب الوُكالت)4
لن)]16[(لقد تحولت الصومال ميدانا فسيحا للحروأب بالوكالة

بعض الدوأل ذات المصالح الكبري وأالحيوية ترى فععي بعععض
الحيان أهمية تجنيد مرتزقة تحارب نيابة عنهععا وأتحقععق لهععا
بعض الهدافا القريبة وأالبعيدة، وأل يتم ذلععك إل أن تخععوض
هذه القوي المرتزقة الحروأب مع أطرافا أخري، وأقد يكون
الهدفا إضعافا شعب، أوأ تشغيله عن التنمية وأالنهضة، وأقد

.يكون سبب الحرب دينيا أوأ ثقافيا أوأ استراتيجيا
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لععذا اسععتخدمت قععوي أقليميععة كععبري فععي الصععومال بعععض
القبائل لتحقيق هععدفين، أوألهععا:إضعععافا الدوألععة المركزيععة،
ك أيمعا نجعاحا، وأثانيها: قتل الروأحا الوطنية، وأنجحعت فعي ذل
وأاستخدمت كذلك فيما بعد القبائل نفسععها لتحقيععق هععدفين
تاليين، إسقاط الدوألة، وأاليععأس مععن إقامععة دوألععة صععومالية
بعلععم موحدة، وأقد تحقق شيئا كبيرا مععن هععذا، وألكععن الععذي 
بعدئذ بأن القبائل التي تعم اسععتخدامها فععي تحقيععق الهععدفا
كععانوا فععي حععرب مععع الععذات بيععد أنهععم كععانوا فععي حععروأب

.بالوكالة

فععي العهععد الناصععري جععزءا مععن فنرى أن الصععومال كعانت 
المعععن القعععومي المصعععري، بعععل وأكعععان معععن المخطعععط
الستراتيجي للدوألة المصرية أن تخوض الدوألععة الصععومالية
الحرب بالوكالة مع الدوألة الثيوبية التي قد تتحكم في يععوم
ما مياه النيععل باعتبارهععا مععن دوأل المصععب، بينمععا خططععت
بعض الدوأل الخرى بعد معرفتهم الدقيقة لقدرات الشعععب
الصومالي، وأمدي ثراء أراضععيه إبقععاؤه فععي مربععع التخلععف،
وأمن هنا نشأت حركات العنف السياسععي الععذي كععانت تجععد
الدعم اللزأم من بعض الدوأل فععي القععرن الفريقععي، وأفععي
العالم العربي، وألهذا وأجدنا نوعا من التراخي قد حصل في
صفوفا حركة الشباب بعد ظهور الربيععع العربععي، وأسععقوط

.بعض النظمة العاتية

يتضععح ممععا سععبق أن هنالععك قععوة الربععط بيععن الجهععاديين
السلفيين الصوماليين وأعناصر القاعدة الذين تواجععدوأا فععي
الصععومال منععد تسعععينيات القععرن الماضععي، للحتمععاء فععي
الصومال، أوأ التدريب العسكري لعضععاء التحععاد السععلمي
ثم”الشباب” لمواجهة التدخلت المريكية وأالثيوبية الدائمة
في المنطقة، وأمكنهم من ذلععك التوافععق اليععديولوجي فععي
السعععي إلععى إقامععة الدوألععة السععلمية، وأمواجهععة مخطععط
التحععالف الغربععي فععي حربععه ضععد الرهععاب الععذي يهععدفا
بالساس إلى السيطرة علععى الععدوأل السععلمية سععواء فععي
أفغانستان أوأ الصومال أوأ اليمن وأغيرها، وألهذا التحق كععثير



مععن الشععباب المسععلمين العععرب وأغيععر العععرب لصععفوفا
.)]17[(القاعدة

:الهِوُامش
عبد الرحمن أبوبكر أ حمد، دوأر حركة الشباب–1

المجاهدين في زأعزعة استقرار الصومال وأأ ثره على دوأل
م)، بحث تكميلي لنيل درجة الدبلوم2014- 2007الجوار( 

العالي في الدراسات الدبلوماسية، المركز القومي،
]1[33ص  م2014

نرمين محمد توفيق، حركة الشباب المجاهدين بالصومال-2
وأالعلقة بالقاعدة”النشأة وأالفكار وأسيناريوهات
م،2015المستقبل”،المكتب العربي للمعارفا، القاهرة، 

52ص 
 السلميون في مركز المسبار للدراسات وأالبحوث،- 3

الصومال دبي،الكتاب الثاني وأالربعون،”تنطيم الشباب
 وأما بعدها20وأالقاعدة حقيقة العلقة”، ص

]4[21نفس المرجع، ص – 4
القاعدة هي حركة جهادية يتزعمها حاليا الدكتور أيمن*

الطواهري، تأسست على يد الشيخ عبد الله يوسف عزام،
على أنقاض”المجاهدين” الذين حاربو الوجود السوفيتي

م أسس1988في ثمانينات القرن المنصرم، وأفي عام 
أسامة بن لدن مكتبا لتسجيل أسماء المجاهدين وأإبلغ

أسرهم الذين يستشهدوأن منهم.وأكان هذا السجل
ييدعى”القاعدة”، وأهو الذي حصل التنطيم على اسمه.

وأتقول مصادرالسلميين أن تلك كانت النقطة التي
تأسست عندها نواة شبكة القاعدة، راجع: عبد الباري
عطوان، ما بعد بن لدن القاعدة الجيل التالي، مرجع

141سابق، ص
http:ا/ا/www.assakina.comا/centerا/parties7997/ا.

htm1#ixzz5–]:5موقع السكينة[
تريا أوأستيبو، الحركات السلمية في القرن-6

الفريقي”التوجهات الفكرية، وأأهم الجهات الفاعلة،
وأالهدافا”، تقرير سنوي، المعهد الدوألي للقانون

59م، ص2011/ا7/ا15وأالسياسة،دبي،المارات، 
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عبد الباري عطوان، مابعد بن لدن القاعدة الجيل-7
م، ص2013، دار الساقي، بيروأت، لبنان، 1التالي،ط

141]7[
عبد الله فاضل هو زأعيم تنطيم القاعدة في شرق أفريقيا،*

م في ماروأني عاصمة جزيرة1972وألد في عام 
موريشيوس، وأهو الصغر من بين إخوته الستة، وأفي عام

م سافر إلى باكستان بهدفا الدراسة1990
الجامعية،وأدرس هنالك في الطب، وأبعد تخرجه من

م بعث1991الجامعة التحق بتنطيم القاعدة، وأفي عام 
رسالة إلى أهله أكد فيها أنه انضم إلى تنطيم القاعدة،

م شارك في عملية إسقاط البلكهوك دوأن1993وأفي عام 
في مقديشوا

م2011وأقتل أخيرا في الصومال عام 

،مركز1فاضل هاروأن،الحرب على السلمي،دط،ج-8
 [416هع،ص1433قضايا العالم السلمي، الرباط،مغرب،

8 [
]9[141عبد الباري عطوان، مرجع سابق، ص-9
قوات المارينز: هي قوات المشاة البحرية المريكية، وأ  *-

أحد الفروأع الربعة للقوات العسكرية المريكية، وأمن
ارا ارا وأبح مميزات هذه القوات أنهم قادرين على العمل ب

اوا وأالنتقال عبرهم وأج
وا وأفيسوق بكاره هو أكبر سوق تجاري في مقديش  *

الصومال ككل

]10[427-426فاضل هاروأن،مرجع سابق،ص -10
]11[55نرمين محمد توفيق، مرجع سابق، ص -11
هاروأن معروأفا، تأسيس حركة الشباب، سلسلة من ،12

بأذيعت في إذاعة ، قسم اللغة الصومالية،voa البرامجات 
 أغسطس14وأاشنطن، الوليات المتحدة المريكية، في

م2011
]13[142عبد الباري عطوان، مرجع سابق، ص 13
]14[143نفس المرجع، ص-14
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عبد الرحمن بشير، الداعية السلمية الجيبوتية، مقال) 15
]15نشر صفحته الخاصة في الفيسبوك.[

هي الحرب التي تنشأ حينما تستخدم الحرب بالوكالة ) 16
القوي المتحاربة أطرافا أخري للقتال بدل عنها بشكل

]16مباشر[
]17[55-54نرمين محمد توفيق، مرجع سابق، ص -17

[ الصوُمال.. مقتل العشرات في هجمات انتحارية
على قاعدتين للجيش

قتل وأجرحا العشرات في هجومين انتحاريين علععى قاعععدتين
للجيش الصومالي في إقليم شبيلي السفلى بجنععوب البلد.
وأأعلنت "حركة الشباب" المصنفة إرهابيععة مسععؤوأليتها عععن

  .الهجوم

"صورة من الرشيف لهجوم سابق لع "حركة الشباب
اا حتفهععم23لقععي مععا ل يقععل عععن   فععي هجععومين  شخصعع

اسععتهدفا فجععر اليععوم السععبت (الثععالث مععن نيسععان/اأبريععل)
قاعدتين عسععكريتين فععي الصععومال. وأاسععتهدفا انتحاريععان
بسيارتين مفخختين موقعين للجيععش فععي منطقععة أوأديجععل
وأقريعععععة بعععععاريير فعععععي مقاطععععععة شعععععبيلي السعععععفلى

وأقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار المضطربة.
اليوم السععبت فععي مقديشععو إن "مهععاجمي حركععة الشععباب
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اا علععى قاعععدتين عسععكريتين فععي إقليععم اا مركب  نفذوأا هجوم
". شبيلي السفلى صباحا اليوم

 :مختارات

عشرات القتلى والجرحى في هجوُم علخخى مطعخخم
بأعاصمة الصوُمال

في تصوُيت على الثقة.. بأرلمخخان الصخخوُمال يطيخخح
بأرئيس الوُزراء

تحقيق: هل توُرطت دول أخرى في الحرب بأإقليم
تغيرايِ الثيوُبأي؟

قتلى في هجوُم انتحاريِ استهِدف موُظفي شركة
تركية بأالصوُمال

وأبعععد التفجيععرات بقليععل، حععاوأل المتمععردوأن المععدججون
بالسلحا اقتحام قواعد الجيش. وأتم تبادل إطلق النار حععتى
الصباحا، عندما قالت القوات المسلحة الصومالية إنها قتلت

اا في كل الهجومين19 . متشدد
وأقععال قائععد الجيععش عبععد اللععه راج لوكالععة النبععاء اللمانيععة
(د.ب.أ) "قمنا بصد الرهابيين العذين أرادوأا إحعداث فوضعى

 جنود وأأصععيب العشععرات"، وأأضععافا إن4في جيشنا. فقدنا 
الجنععود يطععاردوأن المهععاجمين وأسععيتم تقععديم مزيععد مععن
اا إلععى المعلومات حول عدد الضحايا في وأقت لحق، مشععير

.أن مدنيين أصيبوا برصاصات طائشة
وأأعلنت "حركة الشباب" مسؤوأليتها عن الهجععوم مععن خلل
إذاعة الندلس التابعععة لهععا. وأقععال المتحععدث باسععم الجنععاحا
العسععكري للحركععة عبععد العزيععز أبععو مصعععب، إن مقععاتلي

اا خلل الهجوم47 قتلوا  الحركة اا حكومي . جندي
 معدات وأذخيرة خلل كما زأعمت الحركة أنها استولت على

اا الهجوم. وأيأتي الهجوم في وأقت تواجه فيه الصومال مأزأق
اا، بحسب وأكالة بلومبيرغ، مع انتهععاء وأليععة الحكومععة سياسي

 شباط/افععبراير الماضععي وأعععدم توصععل قععادة8 في  الحالية
.البلد إلى توافق بشأن إجراء انتخابات رئاسية
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https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/a-54318340
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56792024
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56792024


ةا : قتلخخى فخخي هجخخوُم انتخخخاريِ اسخختهِدف     اقرأ أيض
شركة تركية في الصوُمال

وأتقاتل "حركة الشباب" منذ سنوات من أجل الهيمنععة علععى
الدوألععة الواقعععة فععي القععرن الفريقععي. وأيسععيطر التنظيععم
اا على أجععزاء كععبيرة مععن الجنععوب وأالوسععط المصنف إرهابي

DW -  .وأينفذ هجمات متكررة على المدنيين وأقوات المن
ا ش فيلي ] . - دوأت

 

 عشرات القتلى والجرحى في هجوُم على[
مطعم بأعاصمة الصوُمال

وبنت حركة الشباب الرهابية هجومين جديدين في ت
الصومال، أخطرهما كان على مطعم وأسط العاصمة

ولف   جريحا، وأكل30 ضحية على القل وأ 20مقديشو، ما خ
.الضحايا كانوا من المدنيين

    

سيارات السعافا في موقع النفجار
 شخصا على القل، وأأصيب أكثر21قالت الشرطة إنه قتل 

هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على من ثلثين آخرين في
.مطعم شهير بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الجمعة
بسمع دوأي النفجار القوي الذى وأقع بالقرب من الميناء وأ

الرئيسى للعاصمة مقديشو عبر أرجاء المدينة بكاملها.

https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56116962
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56116962
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56792024


وأقال ضابط شرطة لوكالة النباء اللمانية (د. ب. أ) إن كل
.الضحايا كانوا من المدنيين

مختارات

قتلى في هجوُم انتحاريِ استهِدف موُظفي شركة
تركية بأالصوُمال

100  شرطة مقديشوُ: حصيلة تفجير السيارة 
قتيل وعشرات الجرحى

بأعد العراق وأفغانستان.. ترامب يأمر بأسحب
غالبية القوُات من الصوُمال

"النفجار كان قويا للغاية"، مشيرا إلى أنه بالضافة وأأضافا
إلى المطعم أصيب العديد من المبانى المجاوأرة بأضرار،

وأأنه تم انتشال الضحايا من تحت النقاض على مدار مساء
.اليوم الجمعة

 على20كما أكد مسؤوأل بخدمة إسعافا الرقم وأقال إن 
 آخروأن. وأقال شهود وأوأسائل إعلم30القل قتلوا وأأصيب 

رسمية إن إطلقا للنار أعقب النفجار الذي غطى المنطقة
.بسحابة من الدخان

وأهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المطعم
الشهير لهجوم انتحاري، وأيرتاد هذا المطعم موظفو

.الحكومة وأحراس المن وأسكان العاصمة
وأقبل وأقوع الهجوم بساعات قليلة هاجم مقاتلون قيل إنهم

من الحركة سجنا في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم
أرض الصومال شبه المستقل وأقتلوا ما ل يقل عن ثمانية

من حراس المن. وأأعقب ذلك فرار عدد من السجناء
.بينهم إرهابيون مشتبه بهم بحسب ما صرحت به الشرطة

وأتبنت حركة "شباب المجاهدين" الصومالية السلموية
المتشددة من خلل إذاعة راديو الندلس الناطق باسمها
الهجوم الوأل وأالثاني، مشيرة إلى أن المهاجمين حرروأا

. سجين400حوالي 
وأتقاتل الحركة الصومالية من أجل السيادة على القرن

الفريقي منذ سنوات، وأيسيطر هذا التنظيم الرهابي الذى
يتبنى فكر تنظيم القاعدة، على أجزاء كبيرة من الجنوب

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-55830954
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-55830954
https://www.dw.com/ar/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-100-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89/a-51821693
https://www.dw.com/ar/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-100-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89/a-51821693
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56116962
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56116962


وأالوسط ، وأينفذ هجمات متكررة على المدنيين وأقوات
 – روأيترزأ – دوأتش فيليا    ].المن في البلد

 

قتلى في هجوُم انتحاريِ استهِدف موُظفي[ 
شركة تركية بأالصوُمال 

ليست المرة الوألى التي يتم فيها استهدافا شركات أوأ
مؤسسات تركية في الصومال. الهجوم النتحاري الجديد،

الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوأليتها عنه، استهدفا
موظفي شركة تركية يشيدوأن طريقا بين مقديشو وأبلدة

.أفجوي غرب العاصمة
    

صورة من الرشيف لعملية سابقة استهدفت موظفي
.شركة تركية في بلدة أفجوي الصومالية

بينهم مواطنان قتل خمسة أشخاص على القل،
ديان، في الصومال اليوم السبت (الثاني من يناير/ا كانون ترك
) في هجوم انتحاري استهدفا موظفي شركة2021الثاني 

تركية يشيدوأن طريقا بين مقديشو وأبلدة أفجوي؛ وأهي
. كيلومترا غرب العاصمة25بلدة تبعد حوالي 

مختارات

ةا على هجوُم مقديشوُ.. غارات أمريكية ضد رد
حركة الشباب الصوُمالية

https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/a-51831456
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/a-51831456
https://www.dw.com/ar/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/a-56116962


شلل صوُماليين إلى أثينا تتهِم أنقرة بأتشجيع تس
الراضي اليوُنانية

في تصوُيت على الثقة.. بأرلمان الصوُمال يطيح
بأرئيس الوُزراء

بأعد العراق وأفغانستان.. ترامب يأمر بأسحب
غالبية القوُات من الصوُمال

وأأكد وأزأير الصحة التركي فخر الدين قوجة مقتل مواطنين 
ون   آخرين14تركيين اثنين في الهجوم، وأأضافا أ

بينهم ثلثة أتراك يتلقون العلج في مستشفى تديره أصيبوا
تركيا في مقديشو، مشيرا أن كل المصابين يتلقون العلج

في العاصمة الصومالية وأأنه وأل يوجد أحد من منهم في
.حالة خطرة

بدوأره أفاد محمد إبراهيم، وأهو ضابط شرطة صومالي في
ون القتيلين الخرين اللذين قتل في الهجوم أفجوي، أ

عنصران في الشرطة الصومالية الخاصة وأالخامس هو
ون قوات المن فتحت النار بينما النتحاري نفسه. وأأوأضح أ

كان المهاجم يحاوأل شق طريقه بالقوة إلى موقع بناء
.حيث كان العمل جاريا

حركة الشباب الصوُمالية تتبنى الهِجوُم
وأأعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوأليتها عن

 .  الهجوم

وأتشن الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا ضد
وي في مقديشو .الحكومة المدعومة من المجتمع الدوأل

وأغرقت الصومال في حالة من الفوضى بعد الطاحة
،  ما1991  بالنظام العسكري للرئيس سياد بري في عام 

أدى إلى سنوات من الحرب الهلية أعقبها صعود حركة
الشباب التي كانت تسيطر في وأقت سابق على أجزاء

.كبيرة من البلد وأالعاصمة
وأبعد طردها من معاقلها الرئيسية من قبل بعثة التحاد

، وأاصلت حركة2011الفريقي في الصومال في عام 

https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/a-54318340
https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/a-54318340
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/a-51831456
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الشباب شن تمردها ضد الحكومة، من خلل هجمات
منتظمة في مقديشو وأضد البلدان المجاوأرة التي ساهمت

.في القوة
ود تركيا وأاحدة من المانحين وأالمستثمرين الرئيسيين بتع وأ

في الصومال، وأتقيم معه علقات تاريخية. كما أنها تؤدي
دوأرا نشطا جدا في البلد وأل سيما في المجالين النساني
وأإعادة البناء. وأتدير شركات تركية ميناء وأمطار مقديشو.

وأفي حزيران/ا يونيو، قتل شخصان عندما استهدفا انتحاري
 – دوأتش فيليا ].قاعدة تدريب عسكرية تركية في مقديشو

 قتلى في تفجير لغم جنوُب غربأي مقديشوُ :3[
3مقديشو : أفادت مصادر أمنية صومالية، الربعاء، بمقتل  
أشخاص وأإصابة سيدة، في تفجير لغم أرضي جنوب غربي

.العاصمة مقديشو
وأأوأضح الضابط في الشرطة أحمد محمد، أن التفجير “نتج
عن لغم أرضي كان مزروأعا على جانب الشارع، وأاستهدفا

سيارة كانت تقل مدنيين في ناحية كحدا جنوب غربي
مقديشو”.

 أشخاص، وأإصابة3وأأضافا أن التفجير “تسبب في مقتل 
سيدة صادفا مروأرها لحظة وأقوعه، تم نقلها إلى أحد

مستشفيات العاصمة”.

وأوأفق شهود عيان “وأصلت السلطات المنية إلى موقع
الحادث لبحث ملبسات التفجير”.

وألم تعلن أي جهة مسؤوأليتها عن التفجير حتى الساعة (
 ت.غ)، إل أن أصابع التهام تشير إلى مقاتلي حركة11:20

“الشباب” التي غالبا ما تتبنى مثل هذه العمليات.



وأمنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد “الشباب” التي
، وأهي حركة مسلحة تتبع فكريا2004تأسست مطلع 

لتنظيم “القاعدة”، وأتبنت العديد من العمليات الرهابية
 – روسيا اليوُم - (الناضول) التي أوأدت بحياة المئات .

 ] 2021مايوُ 5
[إدارة إقليم الصوُمال بأإثيوُبأيا تتحدث عن مقتل

مئات المدنيين في هجوُم

أديس أبابا – (روأيترزأ) – اتهمت إدارة إقليم الصومال
الثيوبي اليوم الثلثاء ميليشيات من إقليم عفر المجاوأر

بقتل مئات المدنيين في هجوم .

وأقال علي بيديل المتحدث باسم إدارة القليم لروأيترزأ إن
ميليشيات مسلحة من إقليم عفر ارتكبت “مذبحة” يوم

السبت في منطقة معروأفة باسم جدامايتو وأكذلك تعرفا
باسم جابراييسا، وأهي وأاحدة من عدة مناطق متنازأع عليها

على طول الحدوأد بين إقليمي الصومال وأعفر.

وأأكد مسؤوألون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم دوأن
ذكر عدد محدد للضحايا.

وألم يرد أحمد كلويتا المتحدث باسم إقليم عفر على طلب
بالتعقيب.

وألم يتسن لروأيترزأ التحقق على نحو مستقل من تفاصيل
الهجوم. وأقال مسؤوأل إن الحكومة أرسلت طواقم طبية

إلى المنطقة لمساعدة “العدد الكبير” من المصابين.- راي
] .2021 يوليو27اليوم اللندنية – 

)7 (

القاعدة في مالي    



الجماعات المسلحة في مالي
  2013يناير,  18

مالي تحتوي على خليط من الجماعات السلمية التقليدية
وأأخرى متطرفة متأثرة بالجماعات المسلحة في دوأل

الجوار ، فمن الخطأ تعميم أن كل الجماعات الموجودة في
مالي هي جماعات متطرفة ، فتوجد فيها جماعات علمية

وأدعوية معتدلة .. وأنظرا للتخصص فإننا نسلط الضوء على
 .الجماعات المتطرفة أوأ التي لديها نزعة غلو

وأالحديث عن الجماعات المتطرفة ليس تأييدا للهجوم
الشامل على المنطقة ، لكنه من باب البحث العلمي

 .المتجرد
تسيطر جماعات مسلحة متعددة على ثلثي مالي منذ بداية

 ، مستغلة فراغا في السلطة نتج عن انقلب2012العام 
عسكري في مارس/اآذار. حيث بدأ المر من جهة متمردي
الطوارق العلمانيون لكن السلميين سيطروأا سريعا على

.المدن الكبرى في المنطقة، وأهمشوا الطوارق
يخضع شمال مالي كليا لسيطرة “الجهاديين” خصوصا
الجانب في تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي

وأالسلميين في جماعة أنصار وأجماعة التوحيد وأالجهاد 
.الدين المؤلفة في معظمها من طوارق ماليين

وأكانت غاوأ بالتحديد بيد جماعة “التوحيد وأالجهاد في غرب
 كلم من500أفريقيا” لعدة شهور. وأتقع غاوأ على بعد 

مناطق الجنوب، التي تسيطر عليها قوات الحكومة في
.مالي

20وأقد أجازأ مجلس المن الدوألي بالجماع في 
ديسمبر/اكانون الوأل التدخل في مالي، وأوأافق على

السماحا للتحاد الوأروأبي وأأعضاء آخرين في المم المتحدة
.بالمساعدة في إعداد قوات المن في مالي للحرب

 أنصار الدين
انبثقت قيادة أنصار الدين من حركة تحرير أزأوأاد التي تقوم
على الطوارق في مالي، وأهي توصف بأنها أقل تشددا من



تنظيم القاعدة في المغرب السلمي وأحركة التوحيد
.وأالجهاد في غرب أفريقيا

وأتأسست “حركة أنصار الدين” على يد الزعيم الطوارقي،
إياد غالي، وأهو من أبناء أسر القيادات القبلية التاريخية

لقبائل “اليفوغاس”، وأتعرفا الحركة نفسها بأنها “حركة
شعبية جهادية سلفية”. وأغالي هو دبلوماسي سابق عمل

اما لجمهورية مالي في جدة بالمملكة العربية ال عا قنص
السعودية، لكنه اعتنق الفكر السلفي الجهادي في العوام
الخيرة حيث لم يكن يحمل هذا الفكر داخل السعودية إنما

تبناه بعد رجوعه إلى مالي بفترة ، وأمع سقوط القذافي
ارا له، عاد إلى أزأوأاد، وأاتخذ من سلسلة جبال “أغارغار” مق

وأبدأ في تجميع المقاتلين الطوارق تحت مسمى “حركة
أنصار الدين” التي كان لها دوأر بارزأ في السيطرة على

.أقاليم الشمال
وأتصر الجماعة على أنها لن تتخلي عن المطالبة بتطبيق

الشريعة السلمية وأالحكم الذاتي لشمال مالي حيث
شرعت الحركة على الفور في تنفيذ الحدوأد الشرعية ضد 

الذين يرتكبون مخالفات شرعية تستوجب إقامة الحد،
وأانخرط أعضاؤها في حملة قوية تستهدفا ما يصفونها

بأوأكار الخمور وأالدعارة وأالفساد الخلقي في مدينة
تمبكتو، وأقاموا بتدمير العديد من الضرحة القديمة في

  .العديد من القرى وأالمدن
التوُحيد والجهِاد في غرب أفريقيا

برزأ نشاط حركة “التوحيد وأالجهاد في غرب إفريقيا” منذ
، بعد أن أفادت تقارير بانفصالها عن2011أوأاخر عام 

تنظيم “القاعدة ببلد المغرب السلمي” لكي تنشر فكر
ال من أن تكتفي فقط بمنطقة الجهاد في غرب إفريقيا بد

.الساحل
وأ منذ ذلك الحين، برزأ دوأر نشاط حركة “التوحيد وأالجهاد”

التي نجحت في احتلل شمال مالي، حيث تمكنت من
استغلل حالة التوتر المني التي شهدتها البلد إبان

 لجهة2012 مارس 22النقلب العسكري الذي وأقع في 
السيطرة على مدن غاوأوأ وأتمبكتو وأكيدال بالتحالف مع



حركة “تحرير آزأوأاد” العلمانية وأعناصرها من الطوارق.
وألكن ما لبثت “التوحيد وأالجهاد” أن انقلبت على “تحرير
آزأوأاد”، وألتتمكن من السيطرة منفردة على شمال مالي،

مع التهديد بتوسيع عملياتها في عموم منطقة غرب
إفريقيا، وأبهدفا تطبيق رؤيتها للشريعة السلمية. كما

تزعم الحركة التي توصف بأنها “أكثر الجماعات المسلحة
اا في شمال مالي، لنها تتشكل من عصابات لتهريب نفوذ

اا استولت على كمية كبيرة من المخدرات، وألنها أيض
السلحة الثقيلة القادمة من ليبيا، وأهي ل تفوت فرصة

لتضيف المزيد إلى خزائنها باللجوء إلى عمليات الختطافا،
”.بالضافة إلى نهب المدن

استولت حركة التوحيد وأالجهاد في غرب أفريقيا في الوأل
اا عن400من سبتمبر على مدينة دوأينتزا التي تبعد   كيلومتر

 وأقد التحق بها مقاتلون من جماعة “بوكو أقاليم الشمال، 
حرام” وأغيره من التنظيمات الفريقية ، وأقد تورطت هذه
الجماعة في خطف عديد الجانب لمقايضتهم بفدية مالية

حيث تبنت عملية اختطافا سبعة دبلوماسيين جزائريين من
القنصلية الجزائرية بمدينة غاوأ شمالي مالي مطلع

05. وأقد فرض مجلس المن في 2012أبريل/انيسان 
. عقوبات عليها2012ديسمبر 

القاعدة بأبلد المغرب السلمي
يعد تنظيم “القاعدة في بلد المغرب السلمي” منظمة

 بعد انضمام الجماعة السلفية2007إرهابية نشأت سنة 
للدعوة وأالقتال الجزائرية إليه، وأكان التنظيم وأراء اختطافا

الرهينة الفرنسية بيار كامات في نوفمبر/اتشرين الثاني
 في مالي، الذي أفرج عنه شهر فبراير/اشباط2009
2010.

5مسؤوأليته عن خطف   2011كما أعلن التنظيم نهاية 
 من دوأل أوأروأبية لم يكشف عنها3أجانب منهم فرنسيان وأ

من شمال مالي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام
.نفسه

وأكان تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي قد حذر
في رسالة وأجهها إلى باريس من دعوتها أوأ انخراطها في



أي مشروأع يهدفا إلى اجتياحا مالي، مهددا بقتل الرهائن
.الفرنسيين المحتجزين لديه

وأقال التنظيم في رسالة نشرها موقع إليكتروأني موريتاني
إن “القيادة الفرنسية الجديدة بدل معالجة تلك السباب
وأإصلحا تلك الخطاء المتمثلة في احتلل بلد المسلمين

وأمحاربة السلم وأأهله، نراهم في المدة الخيرة يزيدوأن
الطين بلة بتهورهم وأمناداتهم بغزوأ بلد المسلمين في

”.مالي
كتيبة الملثمين

تعتبر كتيبة الملثمين إحدى أبرزأ المجموعات المسلحة
التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى لكنها

اا، وأيقودها المختار بالمختار الملقب انفصلت عنه لحق
بالعور وأهو أحد أبرزأ قادة تنظيم القاعدة في الصحراء،

وأأوأل قائد لمنطقة الصحراء التي تعرفا في أدبيات التنظيم
.بالمنطقة الثامنة أوأ تورا بورا المغرب السلمي

وأتنشط كتيبة الملثمين في محافظة غاوأه بأقصى شرق
الشمال المالي على القرب من الحدوأد المالية مع النيجر
وأبوركينافاسو، وأل يعرفا العدد الحقيقي لفرادها وأإن كان

يعتقد أنها من أكثر المجموعات التابعة للقاعدة عددا،
.وأأكثرها تسليحا

 أنصار الشريعة
يقيم أصحاب هذا التنظيم بمدينة غاوأ وأهي أكبر مدن

الشمال المالي ، وأينحدر أغلب قادة الجماعة من قبيلة
«البرابيش» المنتشرة في منطقة تمبكتو، وأالتي تجمع

”.بعض عائلتها علقة مصاهرة مع عناصر بع”القاعدة
 الحركة الوُطنية لتحرير أزواد

حركة غير دينية كانت تدعو إلى حكم ذاتي في شمال مالي
أقامت مقرها العام في غاوأ، وأكانت الحركة، التي ضمت

مقاتلين شاركوا في مختلف حركات تمرد الطوارق
المطالبة بالستقلل التي تعاقبت على مالي، شنت في

 هجوما في شمال مالي، قبل أن2012يناير/اكانون الثاني 
.تطردها منه المجموعات السلمية المسلحة



 أعلنت حركة أنصار الدين وأالحركة2012ثم في مايو 
الوطنية لتحرير أزأوأاد حلهما في أزأوأاد (منطقة شمال
مالي) وأإنشاء المجلس النتقالي للدوألة السلمية في
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التدخل العسكري في شمال مالي.. حرب قد تطول-

)2012 اكتوبر 29(معهد العربية للدراسات/االعربية نت 
تأثير تنامي الحركات الجهادية في شمال مالي على-
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جماعة تدعى "نصرة السلم والمسلمين" ..[ 
أحدث وجوُهَ الرهاب في مالي

وقى مرصد الزأهر لمكافحة بمزيد من الهتمام وأالقلق تل
ورفا النباء الواردة بشأن الهجوم على قوة عسكرية التط

؛ MINUSMA تابعة لقوات حفظ السلم بمالي، مينوسما
ولص من فلول إذ لم تكد منطقة جنوب الصحراء الكبرى تتخ

تنظيم القاعدة حتى لحت في الفق مؤشرات ظهور
ورفها وأإرهابها عن ارا في تط جماعات أخرى ل تختلف كثي
ودد نشاط التنظيم الم؛ المر الذي يثير المخاوأفا من تج

ولحة التي كان نجمها ورفة وأالتنظيمات المس الجماعات المتط



قد أخذ في الفول بفضل جهود مكافحة الرهاب التي
.تبذلها حكومات المنطقة مدعومة بالقوات الممية

ورفة تابع وأخلل متابعته الحثيثة لنشطة الجماعات المتط
المرصد إعلن جماعة إرهابية تطلق على نفسها "نصرة

السلم وأالمسلمين" مسئوليتها عن الهجومين المنفصلين
نين استهدفا قوة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلم الذ
وي بمنطقة "ميناكا" يوم الجمعة وأمعسكر للجيش المال

الرابع وأالعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ما أسفر عن
مقتل عشرة جنود على القل بينهم عناصر من القوة

وي وأجندي من القوات الفريقية من الممية وأالجيش المال
مجموعة دوأل الساحل الفريقي المشاركة في عمليات

.حفظ السلم بالبلد

وأقد أفادت الجماعة التي أعلنت نفسها في شهر مارس
ولحة هى: إمارة الماضي، إثر اندماج أربع جماعات مس

الصحراء، وأجماعة المرابطين، وأجماعة أنصار الدين، وأجبهة
تحرير ماسينا، في بيان نشرته وأسائل إعلم محلية، أن

مجموعة من عناصرها هاجمت قوة من قوات حفظ السلم
وي مكونة من   آلية في منطقة ميناكا،30وأالجيش المال

وأذلك عندما قامت مجموعة من عناصر الجماعة الرهابية
بنصب كمين لقوات المينيسما على الطريق الرابط بين

أدوأينزا وأهيذاري، ما أدى إلى تدمير آليتين وأمقتل وأإصابة
وللت مجموعة أخرى إلى معسكر عدد من الجنود، فيما تس

وي، وأدخلت في اشتباكات عنيفة مع القوات للجيش المال
وية لنحو ساعة ما أسفر عن مقتل  16 جنود وأجرحا 5المال

آخرين علوأة على إتلفا معدات للجيش، فيما لقي اثنان
.من عناصر هذه الجماعة مصرعهما خلل تلك الشتباكات
وأقد أدى النفوذ المتزايد للجماعات المتطرفة إلى زأعزعة

استقرار مالي بعد خمسة أعوام من تدخل القوات
الفرنسية لدحر تمرد المسلحين الذين كانوا ينادوأن

باستقلل شمال مالي بزعم رغبتهم في تطبيق الشريعة
.2012السلمية في إقليم كيدال عام 

ون ظهور مثل هذه ورفا أ وأيرى مرصد الزأهر لمكافحة التط



افا لجهود ارا يستدعي تكثي ارا خطي وثل إنذا الجماعة يم
ودده هذه المكافحة الميدانية وأالفكرية على السواء، فما تر
ابا انا مصغية، وأقلو الجماعات من مزاعم وأدعاوأى قد تجد آذا

ودد حولها من ال ممهدة لقبول وأإقرار ما يتر مذعنة، وأعقو
اة ل شبهات وأإغراءات، كل ذلك يستوجب مواجهة حاسم

اة يصل من خللها إلى عقول ورفا ثغر تدع للفكر المتط
وشباب .ال

كما يشير المرصد إلى أمر آخر وأهو فكرة اندماج
ون ارا على أ ورفة وأانصهارها، وأيرى فيه مؤش الجماعات المتط

وياته وأمزاعمه ورفا وأإن اختلفت مسم الرهاب وأالتط
ونه وأاحد في جوهره وأأهدافه الخبيثة، وأقد وأشعاراته، إل أ

يعزوأنا ذلك إلى التفكير في مصدر كل هذا الرهاب الذي
ون داعش وأالقاعدة وأغيرهما من يجتاحا عالمنا المعاصر، وأأ
ودم وجار ال تنظيمات وأجماعات ما هي إل أدوأات يلعب بها ت

ورعب في ربوع العالم، وأتشويه وسلم لنشر ال وأأعداء ال
ون المرصد وم فإ وناس منها، وأمن ث صورة الديان وأتنفير ال
ودد على أهمية مواجهة هذه الجماعات بكافة السبل يش

المتاحة وأكذا العمل على تجفيف منابع هذا الفكر
ارا له وأمن الشريعة ودين ستا ورفا الذي يتخذ من ال المتط

ودين ونها أبعد ما تكون عن جوهر ال ارا وأالحال أ وأتطبيقها شعا
وشريعة .وأمبادئ ال

وشريعة فهل تكون نصرة السلم وأالمسلمين وأتطبيق ال
ورعب وأالهلع في نفوس المنين؟! وأهل تكون نصرة وث ال بب

ودماء؟! السلم وأالمسلمين بالعتداء وأالتخريب وأسفك ال
وق فهم معرضون  – وأحدة رصد"."بل أكثرهم ل يعلمون الح

اللغات الفريقية ] .

دولة القاعدة في مالي



تنظيم “نصرة السلم وأالمسلمين” الموالي لتنظيم
7القاعدة في شمال مالي، وأالذي أعلن عن اختطافا 

أجانب كرهائن، هو تنظيم مرعب يشكل أساس لدوألة
القاعدة في منطقة الساحل وأالصحراء، وأيهدد دوأل شمال
.أفريقيا وأوأسط وأغرب وأشرق أفريقيا وأفي مقدمتهم مصر

تعقد فيه قمة وأ‘لن التنظيم عن اختطافا رهائن في وأقت 
دوأل الساحل (موريتانيا وأمالي وأالنيجر وأبوركينا فاسو

وأتشاد) بالعاصمة المالية بماكو، بحضور الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكروأن، يشكل تحدي قوي من قبل دوألة القاعدة

بقيادة إياد أغ غالي في شمال مالي لفرنسا وأحلفائها
.المحليين

فالتحرك الفرنسي لتشكيل قوة لمحاربة الرهاب في دوأل
تنظيم الساحل الخمس، هو تحرك جاء مع إرتفاع عمليات 

دل ” نصر السلم وأالمسلمين” وأالذي تشكل بعد إعلن ك
من “إمارة منطقة الصحراء الكبرى” وأ”تنظيم المرابطون”

2وأ”جماعة أنصار الدين” وأ”جبهة تحرير ماسينا”، في 
، عن تأسيس تحالف إرهابي جديد باسم2017مارس 

“جماعة نصرة السلم وأالمسلمين”، وأاختيار إياد أغ غالي
ادا له  وأالذي يتخذ من -زأعيم “جماعة أنصار الدين”- قائ

مدينة كيدال في منطقة أزأاوأد شمال مالي مقرا له، لتخرج
القاعدة بشكل جديدة لمواجهة المنافس الجديد في

المنطقة وأالساحة الرهابين بما يقوض جهود فرنسا وأالتي
اسقط دوألة الزأاوأد وأاخرجت المتشددين من كونا في

.2013حملية عسكرية خلل 

http://elwahabiya.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.jpg


وأكشف اندماج الفصائل الربعة عن وأجود ممثلون عن
القوميات الساسية المنتشرة في منطقة الساحل

وأالصحراء، حيث حضور ممثلين من عرقية “الطوارق”،
وأ”فلن”، وأ”العرب”، إضافة لتمثيل المقاتلين الوافدين

على المنطقة من دوأل الجوار أوأ مختلف مناطق العالم أوأ
ما يسمي “المهاجرين” في أدبيات الجماعات الجهادية،
وأهوما يعني جمع كل أطيافا المنطقة داخل تنظيم وأاحد

يشكل نواة قوية لتأسيس دوألة للقاعدة في منطقة
.الساحل وأالصحراء

 جماعات متطرفة تحت راية القاعدة، بمثابة4وأيعد اندماج 
10قوة كبيرة حيث يبلغ عدد الجماعات الربعة أكثر من 

آلفا عنصر، وأهو ما يعد بمثابة جيش للقاعدة في منطقة
 .الساحل وأالصحراء

كما يشكل “مثلث السلفادوأر” الواقع بين مالي وأالجزائر
وأالنيجر، أحد أهم معاقل التحالف الجديد حيث يعد معبر

وأمعسكر تدريب لمقاتلي التنظيمات السلمية المتطرفة،
وأالتي ينشط فيها تنظيم حركة أنصار الدين وأالمرابطون

.وأغيرها من الحركات المتطرفة
تشكيل تحالفات إرهابية أوأسع وأنجاحا “تنظيم القاعدة” في 

بين التنظيمات الرهابية الفرعية الموالية له، يعززأ من
تحقيق جزء كبير من مخططه قدرته الميدانية وأنجح في 

بوجود تنظيم قوي يهدد مصالح الحكومات المحلية وأالدوأل
.الغربية وأفي مقدمتها فرنسا

تسعي كما أن جماعة “نصرة السلم وأالمسلمين” 
وأقتل أي وأجود لتنظيم “داعش” للمساك بالرض وأدحر 

في منطقة الساحل وأالسحراء وأالتي تعتبر أرض ملئمة
لنشاء دوألة القاعدة وأتشكيل إمارة تابعة له قد تمدد في

منطقة الساحل وأالصحراء الي المغرب العربي وأوأسط
.وأغرب وأشرق أفريقيا

الحضور القوي لتحالف القاعدة في شمالي مالي، قد يغري
من سوريا العديد من المقاتلين في مناطق النزاع وأالتوتر 

وأالعراق وأليبيا وأالسودان وأغرب لفريقيا، الي النضمان
لجماعة “نصرة السلم وأالمسلمين” وأتشكل الطبيعة



أمام أي الجغرافية للمنطقة عامل قوة في الصمود طويل 
حرب محتملة من قبل فرنسا وأحلفائها ضد دوألة وأ

.القاعدة
علي مصر وأدوأل شمال أفريقيا النتباه جيدا وأالستعداد لي

تحرك من قبل تنظيم القاعدة، ففي ظل الفوضى التي
تضر ليبيا وأحرب المليشيات في الغرب وأغياب وأجود

الدوألة في الجنوب، مع حرب شرسة يخوضها الجيش
الليبي في الشرق ضد بقايا الجماعات المتطرفا، تبقي

ليبيا خطرا على الدوألة المصرية، مع وأقوع أكثر من عملية
.إرهابية في الحدوأد الغربية لمصر

الرئيس الفرنسي ماكروأنن قمة دوأل وأاخيرا يبقي حضور 
الساحل بالعاصمة المالية بماكو اختبار قويا لسياسية

فرنسا الجديدة بالتعاوأن مع الحلفاء المحليين بدوأل
الساحل، في مواجهة دوألة القاعدة في مالي ، فهل سنجح

ماكروأن وأاصدقائه أم سيتفوق إياد أغ غالي ، علي زأعيم 
“داعش” أبو بكر البغدادي وأيشكل دوألة قوية في منطقة

تضاريسة وأمناخية صعبة؟.. التوقعات تشير إلي معركة كر
وأفر وأقد تمتد لسنوات دوأن نجاحا أي طرفا في تحقيق
إجابة قاطعة عن السؤال وأكسب المعركة في الساحل

.وأالصحراء
تنظيم “نصرة السلم وأالمسلمين” الموالي لتنظيم

7القاعدة في شمال مالي، وأالذي أعلن عن اختطافا 
أجانب كرهائن، هو تنظيم مرعب يشكل أساس لدوألة

القاعدة في منطقة الساحل وأالصحراء، وأيهدد دوأل شمال
أفريقيا وأوأسط وأغرب وأشرق أفريقيا وأفي مقدمتهم مصر.
وأ‘لن التنظيم عن اختطافا رهائن في وأقت تعقد فيه قمة

دوأل الساحل (موريتانيا وأمالي وأالنيجر وأبوركينا فاسو
وأتشاد) بالعاصمة المالية بماكو، بحضور الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكروأن، يشكل تحدي قوي من قبل دوألة القاعدة
بقيادة إياد أغ غالي في شمال مالي لفرنسا وأحلفائها

المحليين. فالتحرك الفرنسي لتشكيل قوة لمحاربة
الرهاب في دوأل الساحل الخمس، هو تحرك جاء مع

إرتفاع عمليات تنظيم ” نصر السلم وأالمسلمين” وأالذي



دل من “إمارة منطقة الصحراء الكبرى” تشكل بعد إعلن ك
وأ”تنظيم المرابطون” وأ”جماعة أنصار الدين” وأ”جبهة

، عن تأسيس تحالف2017 مارس 2تحرير ماسينا”، في 
إرهابي جديد باسم “جماعة نصرة السلم وأالمسلمين”،

ادا له وأاختيار إياد أغ غالي -زأعيم “جماعة أنصار الدين”- قائ
وأالذي يتخذ من مدينة كيدال في منطقة أزأاوأد شمال مالي

مقرا له، لتخرج القاعدة بشكل جديدة لمواجهة المنافس
الجديد في المنطقة وأالساحة الرهابين بما يقوض جهود

فرنسا وأالتي اسقط دوألة الزأاوأد وأاخرجت المتشددين من
. وأكشف اندماج2013كونا في حملية عسكرية خلل 

الفصائل الربعة عن وأجود ممثلون عن القوميات الساسية
المنتشرة في منطقة الساحل وأالصحراء، حيث حضور
ممثلين من عرقية “الطوارق”، وأ”فلن”، وأ”العرب”،

إضافة لتمثيل المقاتلين الوافدين على المنطقة من دوأل
الجوار أوأ مختلف مناطق العالم أوأ ما يسمي “المهاجرين”

في أدبيات الجماعات الجهادية، وأهوما يعني جمع كل
أطيافا المنطقة داخل تنظيم وأاحد يشكل نواة قوية

لتأسيس دوألة للقاعدة في منطقة الساحل وأالصحراء.
 جماعات متطرفة تحت راية القاعدة، بمثابة4وأيعد اندماج 

10قوة كبيرة حيث يبلغ عدد الجماعات الربعة أكثر من 
آلفا عنصر، وأهو ما يعد بمثابة جيش للقاعدة في منطقة
الساحل وأالصحراء. كما يشكل “مثلث السلفادوأر” الواقع

بين مالي وأالجزائر وأالنيجر، أحد أهم معاقل التحالف
الجديد حيث يعد معبر وأمعسكر تدريب لمقاتلي التنظيمات
السلمية المتطرفة، وأالتي ينشط فيها تنظيم حركة أنصار
الدين وأالمرابطون وأغيرها من الحركات المتطرفة. وأنجاحا

“تنظيم القاعدة” في تشكيل تحالفات إرهابية أوأسع بين
التنظيمات الرهابية الفرعية الموالية له، يعززأ من قدرته
الميدانية وأنجح في تحقيق جزء كبير من مخططه بوجود

تنظيم قوي يهدد مصالح الحكومات المحلية وأالدوأل الغربية
وأفي مقدمتها فرنسا.

كما أن جماعة “نصرة السلم وأالمسلمين” تسعي 
للمساك بالرض وأدحر وأقتل أي وأجود لتنظيم “داعش”



في منطقة الساحل وأالسحراء وأالتي تعتبر أرض ملئمة
لنشاء دوألة القاعدة وأتشكيل إمارة تابعة له قد تمدد في

منطقة الساحل وأالصحراء الي المغرب العربي وأوأسط
وأغرب وأشرق أفريقيا. الحضور القوي لتحالف القاعدة في

شمالي مالي، قد يغري العديد من المقاتلين في مناطق
النزاع وأالتوتر من سوريا وأالعراق وأليبيا وأالسودان وأغرب

لفريقيا، الي النضمان لجماعة “نصرة السلم
وأالمسلمين” وأتشكل الطبيعة الجغرافية للمنطقة عامل
قوة في الصمود طويل أمام أي حرب محتملة من قبل
فرنسا وأحلفائها ضد دوألة وأ القاعدة. علي مصر وأدوأل

شمال أفريقيا النتباه جيدا وأالستعداد لي تحرك من قبل
تنظيم القاعدة، ففي ظل الفوضى التي تضر ليبيا وأحرب

المليشيات في الغرب وأغياب وأجود الدوألة في الجنوب، مع
حرب شرسة يخوضها الجيش الليبي في الشرق ضد بقايا

الجماعات المتطرفا ، تبقي ليبيا خطرا على الدوألة
المصرية، مع وأقوع أكثر من عملية إرهابية في الحدوأد

الغربية لمصر.
وأاخيرا يبقي حضور الرئيس الفرنسي ماكروأنن قمة دوأل 

الساحل بالعاصمة المالية بماكو اختبار قويا لسياسية
فرنسا الجديدة بالتعاوأن مع الحلفاء المحليين بدوأل

الساحل، في مواجهة دوألة القاعدة في مالي ، فهل سنجح
ماكروأن وأاصدقائه أم سيتفوق إياد أغ غالي ، علي زأعيم

“داعش” أبو بكر البغدادي وأيشكل دوألة قوية في منطقة
تضاريسة وأمناخية صعبة؟..



التوقعات تشير إلي معركة كر وأفر وأقد تمتد لسنوات دوأن 
نجاحا أي طرفا في تحقيق إجابة قاطعة عن السؤال

 البينةموقعوأكسب المعركة في الساحل وأالصحراء - 
للدراسات وأالبحاث الوهابية ]  .

[ جبهِة تحرير ماسينا الرهاب القبلي في مالي 

المدخل :
تعد "جبهة تحرير ماسينا" التنظيم الجهادي الحدث في
الصحراء الفريقية الكبرى، وأالتي استمدت اسمها من

إمبراطورية ماسينا الفولنية في القرن التاسع عشر وأكانت
امبراطورية شاسعة شملت مالي وأالسنغال وأنيجيريا.
وأأصبحت عاصمتها مدينة حمد الله القريبة من موبتي

أطلل الن وأأعلنت الجبهة عن تأسيسها في بداية عام
  .م2015

ينتمي عناصرها إلى قومية "الفولن" في المنطقة 
الوسطى من مالي، وأتعتبر أوأل تنظيم يتشكل على أساس

عرقي في مالي، وأهي مقربة من تنظيم أنصار الدين
لدرجة التوحد، حيث يعتبرها أغلب الخبراء في الحركات

المسلحة بالساحل مجرد كتيبة من هذا التنظيم الذي
يتزعمه إياد غالي وأتتميز بأنها ذات طابع إقليمي بحت وأل

تتواجد إل بين القلية الفولنية، وأهو ما يعطي عنصرا عرقيا
جديدا للصراع السلمي في بلد تنتشر فيه التوترات القبلية



وأيجعله يأخذ طابعا إقليميا في حال تطورت الصلت بين
الفولنيين في مختلف أنحاء المنطقة، وأهم هوية قوية وألهم

.صلت فيما بينهم
:النشأة والتأسيس

تعود البدايات الوألى لنشأة "جبهة تحرير ماسينا "إلى بداية
الصراع بين الحكومة المالية وأحركة تحرير أزأوأاد التي كانت

تضم مختلف مكونات أزأوأاد العرقية، وأانضم لها مجموعة
من مقاتلي القلية الفولنية المتمردين على الحكومة

المالية وأالراغبين في النفصال عن الدوألة المركزية في
باماكو، وألكن سرعان ما حدث انفصال مع حركة تحرير

أزأوأاد فانضموا إلى حركة أنصار الدين ذات التمدد المحلى
وأالعرقي، وأصاحبة التوجه السلفي الجهادي، التي سرعان

ما أصابها الضعف وأالتفكك بعد تغير موازأين القوى في
القليم الصحراوأي، وأالتدخل القوى من فرنسا وأحلفائها

الفارقة في القليم عسكريا وأتشرذمت حركة أنصار الدين
التي كانت تسيطر على المشهد الجهادي

وأانقسمت إلى عدة حركات كان ابرزأها "جبهة تحرير 
ماسينا" بقيادة أمادوأ جالو، وأانضم لها آلفا من المقاتلين

الفلن الذين كانت حركة أنصار الدين تعتمد عليهم في
السابق وأتطورت صلتهم مع مروأر الوقت مع أبناء أقليتهم

الذين يشعروأن بالتهميش وأهو ما مكن الحركة بعد عدة
مواجهات مع الجيش المالي من إقناع العشرات من أبناء

الفلن باللتحاق بهم وأكان اغتيال المام أمادوأ كوفا وأهو
خطيب جهادى متشدد من بلدة موبتي بوسط مالي بداية

 م وأشاركوا في2012لتكوين التنظيم الجهادى في عام 
موجة من أعمال العنف وأالقتل في منطقة موبتي بهدفا



إسكات المعارضين لهم وألكن مع التدخل العسكري
 م تشتيت العديد منهم2013الفرنسي في أوأائل عام 

فتجه بعضهم إلى وأسط مالي لعادة تجميع صفوفهم
وأتجنيد أعضاء جدد وأاستغلوا المنطقة كقاعدة لتوجيه

ضربات لمناطق في الجنوب المالي كانت تعتبر آمنة فيما
سبق وأبدأت تتكون الجبهة في البداية من مقاتلين محليين

كانوا يقاتلون في موبتي مع ازأدياد الضغوط العسكرية
الفرنسية عادوأا الى وأسط مالي وأحصلوا على أسلحة من
ميليشيات موجودة منذ فترة بعيدة تشكلت لحماية أراضي
الرعي وأانشروأا في منطقة حزام الساحل القاحلة الممتدة

من غرب أفريقيا شرقا من السنغال إلى السودان
وأاستخدموا العديد من أساليب الترهيب وأالغتيال ضد

المواطنين تحت دعوى تعاوأنهم مع الجيش المالي
وأاستطاعوا مع مروأر الوقت استغلل المظالم المحلية في

ما بين الفولنيين الذين يمثلون الغلبية على المستوى
المحلي في تعزيز صفوفا مقاتليهم وأعقدوأا تحالف وأثيق

مع جماعة أنصار الدين المالية السلمية التي شارك
.زأعيمها إياد أغ غالي مع كوفا في احتلل الشمال المالي

 م أعلنت الحركة عن نفسها في2015وأفي أبريل عام 
بلدة صغيرة تسمى "تننغو" تقع قريبا من الخط الفاصل
بين شمال مالي وأجنوبه موبتي وأمواجهة الجيش المالي

من جهة وأإعلن القطيعة مع حركات تحرير أزأوأاد وأبمروأر
الوقت أصبحت رقما صعبا في منطقة أزأوأاد بل وأفي

الشريط الجغرافي لدوأل الساحل التي تضم موريتانيا،
النيجر، وأمالي، وأتشاد؛ بسبب قوة حركتها وأسرعة

امتداداها العسكري وأيقدر عدد المسلحين التابعين لها ما
  . مقاتل4000 إلى 1000بين 



وأترتبط الجبهة بعلقات جيدة مع القاعدة ببلد المغرب 
السلمي، وأمع جماعة أنصار الدين عندما كانت تقاتل معها

، وأهى أوأل من دعت الى2013في وأسط مالي في عام 
النضمام الى حركة بوكو حرام وأقامت باغتيال المام

سيكو با الشيخ المالي المعروأفا لنه تجرأ على التحدث
علنا ضد صعود المتشددين السلميين في وأسط مالي،

وأشجب في خطبه حمل الشبان للسلحا باسم الدين
بإطلق النار عليه على عتبة منزله وأقد زأرعت الجبهة

الذعر بين السكان، وأاضطر بعض المسؤوألين الى الفرار،
من مناطقها بعد أن قوضت جهود بعثة المم المتحدة البالغ

 شخص لحفظ السلم في مالي10000عددها 
:أسباب تنامي نفوُذ جبهِة تحرير ماسينا

هناك عدة أسباب أدت إلى تنامي نفوذ جبهة تحرير ماسينا
 :في مالي.. على رأسها

ما تعانيه مالي من انتشار للسلحا وأالجماعات الجهادية- 1
وأهو ما أفسح المجال لظهور جماعات عنيفة متطرفة

جديدة أضافت إلى أطروأحاتها الدينية التي تؤسس منهجها
المتطرفا أطروأحة جديدة هي الهوية القومية، وأقد مثلت

جبهة تحرير ماسينا أحد وأجوه هذا التطور في منسوب
التشدد على الساحة المالية رافدة بذلك تواجد جماعات

القاعدة في المغرب السلمي وأحركة أنصار الدين
السلمية التي تعتبر المرجعية الوألى للجبهة الجهادية

.الجديدة
انتشار موجات العنف في الغرب الفريقي أدت الى - 2

ظهور جماعة متشددة جديدة في مالي بعد أن اعتبرت أنها
 في ملذ امن وأسط هذا المحيط العنيف



تنامى الفكر الجهادي مما أهلها لتكون مخزنا لتجنيد - 3
الجهاديين وأبداية لمحاوألة سيطرتها على هذا البلد الفقير

 .في غرب أفريقيا
القدرات القتالية للحركة ادت الى تحويلها للصراع - 4

السلمي الجهادى الدائر في مالي منذ ثلث سنوات من
الشمال الصحراوأي النائي ليقترب من الجنوب حيث

.الكثافة السكانية العالية

بث العنف وأروأحا القتل في خصومها وأعلى رأسهم - 5
المام الحاج سيكو الذى قتلته الحركة بالرصاص على عتبة

باب بيته وأكان هذا المام أحد القلئل في قرية باركيروأ
الذين تجاسروأا وأأبدوأا اعتراضهم على ظهورهم في وأسط
مالي وأراحا يندد في خطبه بمن يرفع السلحا من الشباب

.باسم الدين
توظيفها للعنصر العرقي في مالى مما ساعدها على- 6

تجنيد أعضائها من بين أقلية الفولني العرقية المهمشة في
وأسط مالي وأهو ما ادى الى بث الرعب في قلوب السكان

ووض جهود بعثة حفظ وأدفع بعض المسؤوألين للهرب وأق
السلم التابعة للمم المتحدة المؤلفة من عشرة آلفا
جندي لتحقيق الستقرار في الدوألة الواقعة في غرب

 .أفريقيا
التهميش وأهى قبيلة كبيرة معاناة القلية الفولنية من - 7

20تنتشر بغرب وأوأسط أفريقيا وأيقدر تعدادها بحوالي 
  .مليون نسمة مما دفع العديد منهم الى النضمام للجبهة

وأيقول أندروأ ليبوفيتش الباحث الزائر بالمجلس الوأروأبي
للعلقات الخارجية عن هذه النشأة إن موبتي منطقة
مغرية لتوسع الجماعات المتشددة لهميتها التاريخية

كمركز إسلمي وأتستحضر خطب كوفا صور الجهاد الذي



خاضه الفولنيون ضد جماعة بامبارا العرقية المنافسة في
سبيل إقامة إمبراطورية ماسينا الشاسعة التي شملت

مالي وأالسنغال وأنيجيريا وأأصبحت عاصمتها مدينة حمد الله
.القريبة من موبتي أطلل الن

وأتقول كورين دوأفكا مديرة غرب أفريقيا لدى منظمة 
هيومن رايتس وأوأتش " يبدوأ أن استراتيجية الموالين لكوفا

هي تفريغ المنطقة من القيادات الدارية وأالمسؤوألين
" .الحكوميين وأغيرهم ممن يتعاوأنون مع الجيش

وأقال السيد عبد الله مامادوأ الصحفي وأالخبير في شأن
الجماعات المسلحة إن الفلن يعيشون نفس الوضع الذي

يعيشه "اتوارك" من ظلم وأتهميش وأعزلة وأاضطهاد وأأن
الجبهة كانت تضم مقاتلين من افلن تحولوا مع المد

السلفي الكبير الذي تعرفه المنطقة من يساريين إلى
سلفيي، وأأن زأعيم حركة تحرير ماسينا هو منفذ عملية كونا
التي أعطت الفرنسيين فرصة التدخل، وأهذا الوضع يشكل

تهديدا خطيرا على المن في موريتانيا، وأأن التحديات
المطروأحة تفرض التحكم في الوضع الذي مازأال في

مهده، من خلل التعاطي مع مطالب افلن وأاشراك العرب
وأصونكاي باعتماد مقاربات اجتماعية وأسياسية تقوم على

معالجة الختلل بدل المقاربة المنية التي كانت وأراء
التحاق أعداد كبيرة من شباب افلن بحركة انصار الدين
وأغيرها من الحركات الموازأية وأأن استفحال العنف في

مالي يأتي بعد شهر من التهديدات التي اطلقها بلعور بنقل
الحرب من الشمال الي الوسط وأالجنوب كمرحة اوألية



لعادة تنظيم الحركات الجهادية من خلل الدفع بفاعلين
.جدد لم يكونوا ظاهرين إلى الصفوفا المامية

سيدي محمد وألد جعفر الصحفي وأالمؤرخأ عن ان افريقيا
جنوب الصحراء وأخاصة جمهورية مالي التي عرفت دوأل "

اسلمية" ل يوجد في ثقافتها الجهاد "السلطاني" الذي طبع
مسيرة التاريخ السلمي وأاقصد به الجهاد الذي يرفع راية
التمكين للدين وأفي الجوهر يبحث عن الريع وأالسبايا فقد

دخل اسلم القوافل المسالم المنطقة وأتلقفه الناس وأكان
القرب إلى اسلم القرءان القائم على عدم الكراه على

اعتناق الدين وأهذا ما يجعل اسلم افريقيا جنوب الصحراء
مرنا وأمتقبل للخر، حيث المسجد وأالكنيسة وأالمعبد في

مدينة وأاحدة بتسامح وأنظرا للحضور القوي للطرق
الصوفية في المنطقة وأحتى في ماسينا تاريخا لنها كانت
مملكة صوفية قادرية وأما يحمل التصوفا من روأحا تسامح

تتماشى وأالعقلية الفريقية فحتى المال السعودي الكثير لم
يفلح في خلق تيار وأهابي مؤثر في جمهورية مالي رغم

حضوره القوي في العاصمة وأالمدن الكبيرة
وأتابع " كلمة يا بن الوهابي تعني أنك خارج على التدين 

المحلي المعبر عن الخصوصية أما كون هذا التنظيم
سيشكل تهديدا لموريتانيا ل أظن أنه سيهدد حتى التماسك
الديني في جمهورية مالي لنه ل يجد روأافد ايدلوجية تتبناه
وأتدعمه بالمال وأالسلحا لن المنطقة منطقة نفوذ صوفي

متجذر، وأالدعم يمكن أن يأتي أساسا من القاعدة
وأمشتقاتها وأأي حضور لها وأعلني سيواجه من طرفا القوى

المحلية الطرقية قبل الدوألة إضافة الى عدم وأجود



الشخصية الكارزأمية، لنه ان وأصلت تلك المراحل سيهدد
السلطة المركزية قبل دوأل الجوار وأمهما يكن من أمر فإن

الوضع في الجارة الشرقية مالي يوشك على انفجار
حقيقي في ظل النفصام الكبير في المواقف ما بين

.القادة السياسيين وأالقادة العسكريين
:المرتكزات الفكرية

تعتمد الجبهة على عدد من المرتكزات الفكرية على
:رأسها

إحياء القومية الفولنية في غرب إفريقيا وأإحياء -1
، في الوقت19المبراطورية التي قامت في القرن الع

الحاضر وأتوسيع امتدادها في العديد من الدوأل الفريقية
 باعتبارهم سادات الساحل

استراتيجية القاعدة في المغرب السلمي في تبني  - 2
مالي وأأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل عام وأالعمل

 .مع أنصار الدين من أجل ذلك
- مقاوأمة التدخل العسكري بقيادة فرنسا في شمال3

مالي وأالعمل من أجل الوحدة بين الجماعات الجهادية في
  .غرب أفريقيا من أجل مقاوأمة فرنسا

السيطرة على المزيد من وألة القاليم وأرؤساء - 4
  .البلديات، من اجل اقامة دوألة سلمية

 منع القوانين غير الشرعية وأالمخالفة للدين السلمي - 5
 - المرأة جزء من المنزل وأل يجوزأ خروأجها منه6
- الحجاب فريضة وأل يجوزأ خروأج النساء ال وأهم محجبات7

:أماكن انتشارها
تنشط في وأسط وأشمال مالي وأسط القلية الفولنية التي 

 مليونا في غرب أفريقيا20ينتشر أفرادها البالغ عددهم 
.وأوأسطها



:أهم العمليات

شنت الجبهة موجة من الهجمات عقب تأسيسها في
المناطق الوسطى وأالجنوبية من مالي وأأعلنت مسؤوأليتها

عن سلسلة من الهجمات استهدفت القوات الغربية
وأأهدافا تابعة للجيش المالي في باماكو وأالمناطق

الحدوأدية قرب ساحل العاج وأموريتانيا على الرغم من
 :حداثة تأسيسها وأمن أبرزأ هذه العمليات

م على فندق2015-11-20هجوم يوم الجمعة  -1
"راديسون بلو" في بماكو عاصمة مالى ، حيث أعلنت

مسؤوأليتها عن تنفيذ الهجوم بعد أن إعلن تنظيم
"المرابطون" مسؤوأليته عنه وأقالت عبر بيان نسبته إذاعة
فرنسا الدوألية وأمراسل وأكالة النباء الفرنسية في بماكو
إلى المتحدث باسم الحركة علي همة الذي برره حسب

البيان بأنه رد "على هجمات قوات برخان الفرنسية التي
تستهدفا بعض عناصر الجبهة وأأنصار الدين لمساعدة
الجيش المالي، وأأن العملية نفذها خمسة عناصر من

الحركة وأإن ثلثة منهم خرجوا سالمين"، وأهو ما يتقاطع
في جانب منه مع روأاية السلطات المالية التي أكدت أنها ل

.تزال تبحث عن مسلحين شاركوا في العملية
من جهة اخرى، اعلن "علي هما" الناطق باسم الجماعة أن

هذا الهجوم جاء ردا على هجمات القوات الفرنسية التي
الجبهة وأأنصار الدين، وأأن منفذيه هم تستهدفا عناصر

مجموعة من خمسة مسلحين خرج ثلثة منهم سالمين
وأقتل منهم "بطل السلم" عبد الحكيم النصاري وأمعز
النصاري وأأن "المجاهدين قتل بعد مقاوأمة شديدة ضد

القوات الفرنسية وأالمريكية وأالمتعاوأنين معها وأاننا قمنا



بذلك بعد اعتداء الصليبيين على سكاننا وأاماكننا المقدسة
".وأاخوتنا المجاهدين في مالي

وألكن محمد محمود أبو المعالي الخبير في شؤوأن الحركات
المسلحة بالساحل الفريقى شكك في ذلك قائل أن هذه

المرة الوألى التي يعلن فيها شخص ما تبني ماسينا عملية
تبناها تنظيم المرابطون قبل ذلك وأ إن عملية الهجوم على

 م تبناها المرابطون،2015فندق سيفاري في أغسطس 
وأبعد أيام نقل مراسل وأكالة النباء الفرنسية في بماكو عن
متحدث باسم ماسينا تبنيها العملية وأأن البيان الذي نسبته
وأكالة النباء الفرنسية للناطق باسم جبهة ماسينا يقول إن

الهجوم على فندق راديسون بلو تم بالتنسيق مع أنصار
الدين، وأهو ما ل يستقيم لن الجبهة تعتبر كتيبة من كتائب

".أنصار الدين
وأاعتبر الهيبة وألد الشيخ سيداتي مدير وأكالة الخبار 

الموريتانية المستقلة أن "بصمات المرابطون وأاضحة في
عملية فندق راديسون، وأالتبني كان قاطعا، وأالبيان

المنسوب لنصار الدين وأجبهة ماسينا يبدوأ أقل حسما من
المنسوب للمرابطين وأإن الحديث عن أنصار الدين وأجبهة
ماسينا كتنظيمين منفصلين يشكك في صدقية التبني، لكن

إذا كان ل بد من الجمع بين الروأايتين فيمكن أن يكون
البيان الخير يعني تفسيرا لمشاركة القاعدة في العملية،

".بحكم أن أنصار الدين جزء منها
مهاجمة قاعدة الجيش المالي في مدينة "نارا" قرب  -2

الحدوأد مع موريتانيا وأالسيطرة على المدينة لعدة ساعات
م2015في السبوع الوأل من يوليو عام 



 استولوا على إحدى القرى في2015يونيه   28  في  -3
منطقة سيكاسو

، قتلوا ثلثة جنود في معسكر2015يونيه   27  - في 4
للجيش المالي بالقرب من مدينة نارا، بمنطقة كوليكوروأ

 المالية
، هاجموا مركز للشرطة بمنطقة2015يونيه   1  في  -5

 موبتي المالية
احا من الجبهة بقتل30 قام 2015يونيه   10في   -6  مسل

شرطي وأإحراق مركز للشرطة بمنطقة سيكاسو
 من الجبهة شرطي بمنطقة4، قتل 2015يونيه   2في  - 7

سيغو
، زأرعوا قنبلة بمنطقة سيغو2015 أبريل 12 في  -8

.فقتلت جنديين من الجيش المالي
، قتلوا اثنين من المدنيين ببلدة2015 أبريل 3 - في 9

بوني، بمنطقة موبتي
 هاجموا قاعدة عسكرية للجيش2015أبريل   1في  - 10

 المالي بمنطقة موبتي
 هاجموا بالمدافع الرشاشة2015 مارس 7  في  -11

وأالقنابل حانة بالعاصمة المالية باماكو مما ادى الى قتل
خمسة أشخاص

 يناير هاجموا الجنود في إحدى16 وأ 8  في يومي  - 12
القرى بمنطقة موبتي



بمنطقة موبتي يناير هاجموا ثكنة عسكرية   6 في  - 13
 يناير هاجموا جنود من الجيش المالي مالي، مما5- في 14

أسفر عن مقتل ما ل يقل عن سبعة منهم في منطقة
 سيغو

 أبريل، داهمت الجبهة قرية دوأجو، وأقتلوا22- في 15
عيسى ديكو، رئيس القرية، بعد اتهامه بالدفاع عن
الحكومة المالية، وأقوات المم المتحدة وأالفرنسية

المسلحة وأهو مما سبب حالة من الهلع غير مسبوقة بين
 .سكان المنطقة الدارية الخامسة لمالي

 ، دمرت ضريح الشيخ سيكو أمادوأ2015 مايو4- في 16
م ، باعتباره1818الذي أسس إمبراطورية ماسينا في عام 

  .ضريح للوثنية
 هاجمت الجبهة مع أنصار الدين2015يونيه   27- في 17

وألواء خالد بن الوليد القادم من الحدوأد الموريتانية، جنود
 من الجيش المالي في مدينة نارا

 نهبت الجبهة العديد من2015 أغسطس 10في  - 18
المتاجر في موبتي، في وأسط مالي، وأفجرت سيارة في
قافلة استطلع للقوات المسلحة في مالي في بلدة ديا،

مما أسفر عن مقتل ثلثة جنود من مالي



:مواقف الجبهة

 الجبهة وأبوكو حرام
ل يستبعد العديد من المحللين إعلن التنظيم الراغب في

التمدد الجغرافي الكبير مبايعته لتنظيم “بوكو حرام” الذي
أصبح اليوم رقما صعبا في افريقيا وأيستهوى يوميا عشرات

الشباب من “الفلن” الذين يروأن أنهم سادة الرض
وأأصحاب المظالم التاريخية وأتشير كل المعطيات

وأالستراتيجيات الحالية إلى أن الجبهة لن تبقى حبيسة
الحراك المحلى بل في طريقه إلى اللتحاق بتنظيم “بوكو

حرام” نظرا للروأابط المشترك وأالتوجه الديني وأالعرقي
للجبهة في مالى، حيث يرفع التنظيم في عدد من غزوأاته

في مالى رايات وأشعارات شبيه إلى حد كبير بما لدى
حركة "بوكو حرام"، وأذلك ربما يطمح التنظيم من خلله

إلى كسب تعاطف دوألي من التنظيمات الجهادية يسمح له
".بتحقيق الهدفا الوأل وأهو إعادة تحرير "مملكة ماسينا

:أبرزأ الشخصيات



 :أمادوأ كوفا
يعد أمادوأ كوفا الزعيم البرزأ في جبهة تحرير ماسينا وأهو 
خطيب جهادى متشدد من وألد في بلدة موبتي بوسط 

 .جمهورية مالي
 :حياته وأتعليمه

تلقى تعليمه الوألى في بلدته موبتي، ثم عمل كمعلم ديني
 عاما وأتمتع بشعبية كبيرة في مالي50لمدة تزيد على 

لتقانه اللغة الفولنية التي استخدمها في إيصال أفكاره
الجهادية عبر إذاعة محلية كوسيلة للتصال مع طائفته

وأعمل في بداية حياته في مجال تمويل "المنظمات
 م وألم يكن1990النسانية" عبر أموال الخليج في عام 

، وألكن2008-2001يتبني أي أفكار جهادية حتى الفترة 
عندما زأار أفغانستان وأالهند وأقطر، تبنى الفكار الجهادية
وأأصبح أكثر تطرفا وأسرعان ما انضم إلى تنظيم القاعدة

 في المغرب العربي
، بدأ في تكفير الزعماء الدينيين وأكبار2012وأفي عام 

القضاة وأذلك لعدم تنفيذهم لحكام الشريعة السلمية
في وأسط  Konna ، قاد هجوم بلدة2013 يناير 10وأفى 

وأهو ما دفع القوات Konna مالي، وأأعلن نفسه "سلطان
 الفرنسية للتدخل العسكري هناك ضده لتقويض نفوذه

:النتائج

 :من خلل ما سبق نستطيع أن نستنتج ما يلى
على الرغم من أن حركة ماسينا تدعى المحلية إل أنها -1

 تحمل أفكار جهادية توسعية في منطقة الصحراء الفريقية



- من الواضح من الستراتيجية الجهادية التي تتبانها انها2
لزأالت مرتبطة على القل فكريا بالقاعدة في المغرب

 .السلمي
تنفيذ الشريعة السلمية في مالي لزأالت من المبادي - 3

الساسية التي تريد من خلل بسط نفوذها على الجماعات
 الجهادية المحلية

على الرغم من ان الحركة تصور نفسها على انها حركة  -4
"تحرير" ال ان ذلك ينفي عنها علقاتها مع جماعة أنصار

 .الدين، وأالقاعدة وأتبانيها نفس الستراتيجية الجهادية
القدرة الواضحة على العتماد على التوجيه الستراتيجي -5

 للقاعدة في المغرب السلمي
- صعود الجبهة كجماعة جهادية عرقية بين طائفة6

الفولني قد يؤدى إلى أقلمة العنف في جميع أنحاء غرب
.وأوأسط أفريقيا

- قد تحول المنطقة الى قاعدة انطلق للهجمات الرهابية7
على أوأروأبا باعتبارها الحزام المالي الذى سيجمع وأيجند

  .الجهاديين في وأسط افريقيا
تشكل الجبهة تحدي أمني خطير في منطقة الصحراء - 8

الكبري وأتهدد النسق التقليدي للتدين السلمي في
.المنطقة وأالقائم على الطريقة القادرية الصوفية

- قد تشكل حركة تحرير "ماسينا" الحلقة المفقودة في9
عقد الحركات الجهادية بإفريقيا حيث مكنت وألوأل مرة من

ربط القاعدة في بلد المغرب السلمي بحركة بوكو
 .حرام

التعامل معها أصبح ضروأرة لن وأجودها أصبح يمثل - 10
تطورا خطيرا للحركات الجهادية في مالي وأمنطقة

 .الساحل الفريقي الغربي عموما
 ] . 2015 نوفمبر 30البوابة البوابة –  



 تنظيمات إرهابأية تسيطر على حضارة-6
"تمبكتوُ".. وفرنسا حائرة في صحراء مالي بأين

المصالح والمكافحة

[ التنظيمات الرهابأية في إفريقيا

بمرعب "الفقر- التشدد- غياب المن" ثالوث 
في الدوأل الفريقية على تمدد الجماعات الرهابية ساعد

النفوذ وأالنتقال من بلد لخربمنتهى السهولة،
ضعف الرقابة وأحالة الترهل المني الذي تعانيه تلك بمستغل

الدوأل وأعدم القدرة على تأمين حدوأدها، وأالنتيجة الحتمية
 تنفيذ عمليات إرهابية ضخمة يسقط لها آلفا البرياء.

تعتبر مالي "جوهرة الصحراء"من أكثر دوأل منطقة
للتنظيمات الرهابية المتشددة ، الصحراء الفريقية إيواء

تنظيمات أنصار الشريعة، القاعدة فى بلد حيث تنشط بها
المغرب السلمى، وأجماعة أنصار الدين، وأالمرابطون فى

منطقة الساحل الفريقى، وأحركة التوحيد وأالجهاد فى
غرب إفريقيا، وأحركة أزأوأاد السلمية، وأتنظيم داعش فى
الصحراء الكبرى، وأجماعة نصرة السلم وأالمسلمين فيما
. تقود فرنسا حملة عسكرية هناك لضرب هذه التنظيمات

من التنظيمات الرهابية المتطرفة، نجح هذا الخليط السود
بثلثي الجمهورية منذ بداية عام  فى السيطرة ،2012على 

وأترصد "بوابة الهرام" في هذا التقرير أبرزأ التنظيمات
الرهابية وأأكثرها قوة في الجمهورية التي تقع في الشمال

 الغربى للقارة الفريقية.
جماعة نصرة السلم والمسلمين خ1

على عكس التفكك الذي أصاب "خلفة البغدادي" بالعراق
وأسوريا، جمع القيادى الرهابى الطارقي إياد غالي

المطلوب الوأل من طرفا القوات الفرنسية ،فى الخميس
ول من "جماعة2017 مارس 2 ، في وأحدة اندماجية، ك

أنصار الدين" وأ"جبهة تحرير ماسينا" وأ"إمارة منطقة



الصحراء الكبرى" وأ"تنظيم المرابطين"، في تنظيم جديد
باسم "جماعة نصرة السلم وأالمسلمين".

وأاختارت وأثيقة العلن رؤية تنظيم القاعدة مرجعية
وأقدمت البيعة لقيادة التنظيم أيمن الظواهري؛ وأأكدت لها،

على الوفاء لمير القاعدة ببلد المغرب السلمي أبو
مصعب عبد الودوأد، وأأمير حركة طالبان المل هيبة الله.

، نفذ التنظيم الجديد سلسلة من مباشرة وأبعد هذا العلن
الهجمات بكل من الجزائر، وأمالي، وأبوركينافاسو، وأالنيجر،

فقد أعلنت "جماعة نصرة السلم وأالمسلمين"، تبنيها لوأل
عملية، عبر الجناحا العلمي للتنظيم "مؤسسة الزلقة"،

التي أوأضحت أن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة بوليسكي
العسكرية المالية قرب الحدوأد مع بوركينافاسو، يوم الحد

  قام به مقاتلون من الجماعة الجديدة.2017 مارس 5

تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

وأأكد الجيش المالي الخبر، موضحا أن الهجوم أسفر عن
 من عناصره، وأاتهم جماعة "أنصار السلم في11مقتل 

بوركينافاسو" التي يقودها "ملم إبراهيم جيكو"، بالوقوفا
وأراء هذا العمل الرهابي.

، قام التنظيم2017 أغسطس 14وأفي يوم الثنين 



الرهابي الجديد بالهجوم على مطعم تركي، بالعاصمة
18البوركينية وأاجادوأجو ، وأقتل مهاجمون من عناصره 

شخصا، وأبعد ذلك، شن التنظيم الموالي لع"القاعدة"
 أغسطس15هجوما على قوات المم المتحدة يوم الثلثاء 

، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة من2017
حراس بعثتها لحفظ السلم في مالي "المينسما"؛ كما

أصاب ستة من القبعات الزرق في هجوم آخر على المقر
العام للبعثة في مدينة تمبكتو التاريخية.

وأقد أعلن إياد غالي أن " جماعة نصرة السلم
وأالمسلمين" تتشبث ببيعة زأعيم تنظيم القاعدة

الظواهري، وأأمير القاعدة ببلد المغرب السلمي أبو أيمن
مصعب عبد الودوأد، وأأمير حركة طالبان المل هيبة الله،وأهو

ما يشير الى أن "تنظيم القاعدة" يسعى الى تعزيز نفوذه
وأتنفيذ عمليات نوعية في منطقة الساحل وأالصحراء من

،الى تبني هجوم2017 مارس 5جديد، حيث سارع في 
 جنديا بالقرب من حدوأد مالى مع بوركينا11أدى إلى مقتل 

فاسو، فى هجوم هو الوأل من نوعه للتحالف.
خ القاعدة في بألد المغرب السلمي2

بمدينة برشلونة السبانية، أدت الهجمات الرهابية الدامية
 جريح إلى إعادة النظر100 قتيل وأنحو 15وأالتي خلفت 

 ملف "القاعدة في بلد المغرب السلمي" لواجهة فى
الهتمام الدوألي من جديد؛ في سياق دوألي مشغول

بخطورة الرهاب وأالهجرة السرية على أمن وأاستقرار
الدوأل الوأروأبية وأدوأل البحر البيض المتوسط، وأبخاصة

أمام فشل بعض دوأل الساحل في السيطرة على أراضيها
الحرب الهلية في ليبيا. وأكذلك

أحد  تنظيم "القاعدة في بلد المغرب السلمي" وأيعد
، عقب انضمام2007الجماعات الرهابية التي نشأت عام 

الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال الجزائرية إليه، وأقام
التنظيم في ذلك الوقت ببناء قواعد خلفية له في مناطق

الصحراء الكبرى، وأمن بينها شمال مالي منذ سنوات،
وأينطلق منها لشن عملياته.



وأكان التنظيم وأراء اختطافا الرهينة الفرنسية "بيار
،2010 في مالي، الذي أفرج عنه عام 2009كامات" عام 

 مسئوليته عن2011كما أن تنظيم القاعدة أعلن في نهاية 
 من دوأل أوأروأبية.3 أجانب منهم فرنسيان وأ5خطف 

وأيعرفا تنظيم "القاعدة في بلد المغرب
»، هو أوأل تنظيم إرهابيAQMIاختصارا بع« السلمى"

عالمي بشمال إفريقيا وأدوأل الساحل، حيث ظهر بقوة
على إثر الحرب الهلية الجزائرية في تسعينات القرن

الماضي.

تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

 التي1982وأرغم وأجود الجماعة المتشددة وأالمسلحة منذ 
على التراب الجزائري؛ فقد أسسها "مصطفى بويعلي"

عاشت المجموعات الرهابية الجزائرية نوعا من الفوضى
وأالتناحر، ليأخذ تاريخ الرهاب بالمنطقة مسارا آخر بعد

انشقاق "الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال" عن الجماعة
السلمية المسلحة في الجزائر، وأانضمامها إلى تنظيم

 بعد تقديم البيعة لسامة بن لدن.2003القاعدة عام 



وأمنذ ذلك التاريخ ظهر اسم "تنظيم القاعدة في بلد
المغرب السلمي" ليعرفا به فرع التنظيم بشمال إفريقيا

وأدوأل الساحل وأالصحراء.
اليوم،  ليبيا وأيبدوأ أن الحرب الهلية التي تغرق بها

وأالنزاعات التي تمزق دوألة مالي، تجعل من تنظيم
"القاعدة في بلد المغرب السلمي"، الوجهة المفضلة

لجيل جديد من الرهابيين بشمال إفريقيا وأدوأل الساحل،
وأيمكن القول: إن التنظيم استعاد كثيرا من قوته وأقدرته
على الندماج التنظيمي وأالتوسع الجغرافي، حيث وأصلت

بوركينافاسو، وأتشاد، وأالنيجر، وأليبيا، عملياته فى دوأل،
وأتونس وأالجزائر، كما أن تنظيماته الممتدة بين الصومال

وأنيجيريا تعرفا تواصل وأتعاوأنا متزايدا وأفقا لتقارير
استخباراتية وأخبراء غربيين.

وأهذا يعني أن قدرة تنظيم القاعدة في بلد المغرب
السلمي بعد الوحدة الندماجية التي قادها إياد غالي بين

فصائله الربع القوية بشمال أفريقيا وأدوأل الساحل،
ستشكل منعطفا في تاريخ التنظيم وأقدرته على المواجهة،

وأالوصول للتراب الوأروأبي.
خ جماعة التوُحيد والجهِاد3

، الذي2011برزأ دوأرها في العمليات الرهابية منذ عام 
حالة التوتر المني التي شهد أوأل ظهور لها، حيث استغلت

22شهدتها البلد إبان النقلب العسكري الذي وأقع في 
، وأتمكنت من احتلل شمال مالي.2012مارس 

من أخطر التنظيمات وأتعد جماعة "التوحيد وأالجهاد" وأاحدة
ابا في مالي وأإفريقيا، لكونها مسلحة الرهابية وأأكثرها رع

ال عن قيامها بتكثيف عملياتها وأممولة بشكل جيد، فض
الرهابية منذ ظهورها؛ وأتتخذ من الهضبة الصحراوأية

الشاسعة الممتدة في منطقة "تساليت" مركزا
لمعسكراتها القتالية، وأتفرض سيطرتها بل منازأع على عدد

من القرى في تلك المنطقة.



تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

اما كان لجماعة التوحيد علقة بتنظيم القاعدة، إل أنها وأقدي
انفصلت عنه، وأانتشرت في بلد المغرب السلمي؛ تحت
ال من الكتفاء دعوة نشر فكر الجهاد في غرب إفريقيا بد

فقط بمنطقة المغرب أوأ منطقة الساحل.
وأتتشكل الجماعة الجهادية من عصابات لتهريب المخدرات

وأتهريب السلحة، كما كان لها سجل كبير في العمليات
الرهابية، فقد هددت السلطات الجزائرية بالقيام بهجمات

انتقامية إذا لم يتم الفراج عن جهاديين اعتقلتهم في
.2012أغسطس 

كما أعلنت في وأقت سابق عن مسئوليتها بشأن اختطافا
، وأسبعة دبلوماسيين2012ثلثة رهائن أوأروأبيين عام 

، وأفي كل عملية2012جزائريين في مدينة كاوأ في ابريل 
تطلب الجماعة أموال طائلة من الجهات السيادية

المسئولة من أجل الفراج عن الرهائن.

كتيبة الملثمين المرابأطين بأالساحل الفريقي -4
تعتبر كتيبة الملثمين إحدى أبرزأ الجماعات الرهابية التابعة

لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى، لكنها
انفصلت عنه بعد ذلك، وأيقودها المختار بالمختار الملقب بع



"العور"، وأهو أحد أبرزأ قادة تنظيم القاعدة في الصحراء.

وأتنشط كتيبة الملثمين في محافظة غاوأه بالشرق
بيعرفا العدد الحقيقي الشمالي لجمهورية مالي، وأل 

لفرادها بالتحديد، وألكن تشير بعض التقارير إلى أنها أكثر
احا. ادا، وأأكثرها تسلي المجموعات التابعة للقاعدة عد

تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

جماعة أنصار الدين -5
انبثقت الجماعة، من حركة "تحرير أزأوأاد" التي تتألف من

، وأهي وأاحدة من2011الطوارق المتمردين في مالي عام 
أقوى التنظيمات المسلحة التي سيطرت على شمال

مالي، وأتعرفا نفسها بأنها حركة شعبية جهادية سلفية، قبل
أن تندمج مع جماعة "نصرة السلم وأالمسلمين"، حيث

تأسست على يد ، إياد غالي، الذي أخذ من جبال
ارا لها، وأبدأ في تجميع المقاتلين الطوارق "أجارجار" مق

تحت مسمى "حركة أنصار الدين"، وأتعد الحركة من أكبر
التنظيمات المسلحة، من حيث العدد، فهي تضم من

 رجل؛ وأذلك لن جماعة أنصار الدين10000 إلى 5000
تنظيم له جذوأر في تاريخ أهالي أزأوأاد التحرري، منذ

.1960الستعمار الفرنسي، إلى استقلل مالي عام 



تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

وأرغم التقارب بينها وأبين تنظيم القاعدة، أل أن "أنصار
الدين" تحاوأل التميز في منهجها عن القاعدة، وأظهر ذلك

ايا عندما سعت إلى تحرير رهائن احتجزهم تنظيم جل
القاعدة في آوأاخر العام الماضي، وأعبرت عن استعدادها

للحوار السياسي مع الحكومة في باماكو

أنصار الشريعة -6
ليست من التنظيمات الرهابية ذات القوة وأالفاعلية على

أراضي مالي، حيث يقيم أعضاء تنظيم أنصار الشريعة في
مدينة غاوأ، وأهي أكبر مدن الشمال المالي، وأينحدر أغلب
قادة التنظيم من قبيلة "البرابيش" المنتشرة في منطقة

"تمبكتو".
وأأسسها عمار وألد حماها، الذي سبق وأطافا على كل

الجماعات السلمية في مالي قبل أن يشكل كتيبته بعد
انشقاقه مباشرة من جماعة التوحيد وأالجهاد.



تنظيمات إرهابأية تسيطرعلي حضارة "تمبكتوُ

بأين"لغة المصالح" فرنسا حائرة فى صحراء مالى
ومحاربأة الرهاب

، للوقوفا أمام2013سنحت الفرصة لفرنسا خلل 
الجماعات المسلحة بعد الحداث التي وأقعت بمدينة "كونا"

 كلم عن العاصمة المالية "باماكو"،600التي تبعد 
وأانتشرت القوات الفرنسية على الراضي المالية تحت

مسمى "عملية سيرفال"، كما قصفت معاقل للجماعات
الرهابية وأإصابتها لتتمكن من إعادة السيطرة على مناطق
إقليم أزأوأاد الثلثة وأهم جاوأ، وأتكبمتو، وأكيدال، الذين كانوا

 تحت سيطرة الجماعات الرهابية لمدة شهر.

فرنسا حائرة فى صحراء مالى

لعل على رأس المصالح الفرنسية في القارة السمراء،
مسألة الوصول إلى اليورانيوم في الصحراء الفريقية،
فتحركات فرنسا في النيجر المجاوأرة لمالي، ل يمكن

أكبر خامس دوألة منتجة فصلها عن أن النيجر هى
% من إمدادات33لليورانيوم في العالم، وأالتي تمثل 

اليورانيوم لفرنسا، ما يوضح الرؤية من تمسك فرنسا
بالتدخل في أزأمات المنطقة برمتها، حيث إن شركة

الطاقة الفرنسية "أريفا" فتحت موقع جديد للتنقيب في



 كم من الحدوأد مع مالي،300"إيمورارين" على نحو 
عسكرية على مناجم وأطالبت الشركة وأقتها بفرض حراسة

يقوبل بالرفض بسبب أنه ل يمكن "اليورانيوم"، المر الذى 
استخدام الحماية العسكرية لحماية المصالح القتصادية،

 للتهديد في2013كما تعرضت مصالح فرنسا في عام 
غرب أوأروأبا، خاصة بعد أزأمة الرهائن فى الجزائر، وأهنا

أعطى وأزأير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان موافقته
لستخدام وأحدة خاصة لحماية منجم اليورانيون في

"إيمورارين" لحماية مصالحها فرنسا القتصادية من قبل
العمليات الرهابية في غرب إفريقيا، وأفقا لموقع "نيوزأ

فايس".

ففرنسا لديها علقات وأثيقة مع دوأل شمال إفريقيا مثل
ليبيا أوأ الجزائر أوأ تونس، وأتسعى لمنع انتشار الصراع

وأزأعزعة الستقرار في المنطقة، لن سياستها الرسمية
تكمن في أنه ل شىء يدفع فرنسا على التدخل في أي

صراع إقليمي، وأمع ذلك، عندما تتعرض مصالحها للتهديد،
 تلجأ إلى استخدام حقها كعضو دائم في مجلس المن.

] .2018-3-5- محمود سعد دياب بوابة الهرام - 



[ مجموُعة "دعم السلم والمسلمين" التابأعة
لخ"القاعدة" تختطف صحفيا فرنسيا في مالي 

، عبر)GSIM (أعلنت مجموعة "دعم السلم وأالمسلمين 
 ثانية، عن اختطافا الصحفي21مقطع فيديو مدته 

.الفرنسي، أوأليفييه دوأبوا، في مالي
إقرأ المزيد

 أفراد من قوات حفظ السلم في شمال مالي4  مقتل 
وأأكد أوأليفييه دوأبوا، الذي يعمل صحفيا في مالي منذ العام

 "السبوعية وأصحيفة" Le Point "، في جريدة2015
Liberation " أبريل الماضي،8اليومية، اختطافه في 

.وأذلك عبر مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة

وأقال دوأبوا: "أنا أخاطب عائلتي وأأصدقائي وأالسلطات
".الفرنسية للعمل على الفراج عني

يذكر أن مجموعة "دعم السلم وأالمسلمين" هي الجماعة 
الجهادية الرئيسية في مالي التابعة لتنظيم "القاعدة" في

، وأتنشط بشكل رئيسي)AQIM (بلد المغرب السلمي
] .2021مايو 5 – روأسيا اليوم  .في شمال مالي

 عسكريين بأانفجار عبوُة ناسفة في3[  مقتل 
وسط مالي

العين الخبارية
 

https://arabic.rt.com/world/1217856-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/


 آخرون بأجروح6 عسكريين ماليين وأصيب 3قتل 
في انفجار عبوُة ناسفة لدى مرور قافلتهِم في

.مقاطعة هوُمبوُريِ وسط البلد

وأقال مسؤوأل في شرطة موبتي عاصمة مقاطعة هومبوري
ون القافلة العسكرية كانت عائدة اا عدم نشر اسمه إ طالب

إلى المعسكر بعد قيامها بمهمة تزوأد بإمدادات حين
اا بالغة وما ألحق أضرار انفجرت عبوة ناسفة منزلية الصنع م

.باللية التي كانت تتقدم القافلة

 عسكريين وأإصابة3وأأضافا أن النفجار أسفر عن مقتل 
وتة آخرين بجروأحا .س

من جهته، قال الجيش المالي في بيان إن الهجوم أسفر
وم إجلؤهم إلى عن سقوط ثلثة قتلى وأخمسة جرحى ت

مدينة غاوأ في شمال البلد بمساعدة قوة برخان العسكرية
.الفرنسية

وأيشهد وأسط مالي منذ سنوات أعمال عنف وأاسعة النطاق
اا "جماعة نصرة السلم وفذها في هومبوري خصوص تن

وأالمسلمين"، التنظيم الموالي لتنظيم القاعدة، بالضافة
إلى تنظيمات جهادية منافسة موالية لتنظيم الدوألة

.السلمية

 من "القبعات الزرق" شمال مالي3إصابأة 

ود وضلة للرهابيين ض وأالعبوات الناسفة هي أحد السلحة المف
وبدت هذه القوات خسائر القوات المالية وأالجنبية، وأقد تك

وجرات وراء هذه المتف .بشرية وأمادية كبيرة من ج

 أبريل/انيسان، أسفر انفجار عبوة مماثلة في15وأفي 
وأسط مالي عن مقتل اثنين من عناصر كتيبة تشادية تعمل

في عداد قوة مجموعة دوأل الساحل الخمس لمكافحة
.الرهابيين (موريتانيا وأمالي وأبوركينا فاسو وأالنيجر وأتشاد)

https://al-ain.com/article/3-blue-hats-were-injured-northern-mali


ووات وبب هذه العب وأبالضافة إلى الخسائر العسكرية تتس
8 -  العين الخبارية .بوقوع العديد من الضحايا المدنيين

 ]2021مايو 

بأوُركينا فاسوُ :

 :2021في يوُنيوُ 
 مدني في هجوُم100[ مسلحوُن يقتلوُن نحوُ 

على قرية بأشمال بأوُركينا فاسوُ
 
 مدني في هجوم ليل على قرية في شمال100أفادت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، بأن مسلحين قتلوا نحو   

.البلد 

وأفي بيان لها، أعلنت الحكومة أن" الهجوم وأقع الليلة
الماضية وأأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان، وأإحراق

".المنازأل وأالسوق"، وأاصفة المهاجمين بع"الرهابيين

وأتدهور الوضع المني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلل
شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الرهابية
خاصة التي تستهدفا المدنيين في القرى المعزوألة شمال

.البلد

وأتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من
النيجر وأمالي، المنطقة الكثر تضررا من الهجمات
".المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" وأ"داعش

 يونيو5 – روأسيا اليوم "المصدر: "روأيترزأ" + "سبوتنيك
2021 [ 

جماعة نصرة السلم والمسلمين التابأعة لخ"[
القاعدة  تختطف صحفيا فرنسيا في مالي

  05.05.2021 
 

 (أعلنت "جماعة نصرة السلم والمسلمين
GSIM( ُثانية، عن21، عبر مقطع فيديوُ مدته 



اختطاف الصحفي الفرنسي، أوليفييهُ دوبأوُا،
.في مالي

إقرأ المزيد

 أفراد من قوات حفظ السلم في شمال مالي4  مقتل 
وأأكد أوأليفييه دوأبوا، الذي يعمل صحفيا في مالي منذ العام

 "السبوعية وأصحيفة" Le Point "، في جريدة2015
Liberation " أبريل الماضي،8اليومية، اختطافه في 

.وأذلك عبر مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة

وأقال دوأبوا: "أنا أخاطب عائلتي وأأصدقائي وأالسلطات
".الفرنسية للعمل على الفراج عني

نصرة السلم وأالمسلمين" هي الجماعة يذكر أن "جماعة 
الجهادية الرئيسية في مالي التابعة لتنظيم "القاعدة" في

، وأتنشط بشكل رئيسي)AQIM (بلد المغرب السلمي
] .RT   المصدر – .في شمال مالي

 :2021في أغسطس 
 شخصا في بأوُركينا فاسو30ُمسلحوُن يقتلوُن  [
: 05.08.2021  

Reuters  
 شخصا على30أعلنت سلطات بأوُركينا فاسوُ أن 

القل لقوُا مصرعهِم جراء سلسلة هجمات شنتهِا
.جماعة مسلحة في شمال البلد

https://arabic.rt.com/world/1217856-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/


في بوركينا فاسو في بيان وأأكدت وأزأارة الدفاع في
المسلحين المجهولين هاجموا أن أصدرته اليوم الخميس

ماركوي الواقعة عند ظهر أمس قرى بالقرب من بلدة
.ثم قوات المن التي تصدت لهم حدوأد النيجر

 مدنيا11وأأشارت الوزأارة إلى أن الهجمات أوأدت بأروأاحا 
فصيل مسلح مدني مدعوم  جنديا وأأربعة من أفراد15وأ

5 – روأسيا اليوم " المصدر: "روأيترزأ - .من الحكومة
 ] .2021أغسطس 

 مدنيين بأرصاصا مسلحين في وسط6مقتل [  
 :مالي

AFP   :

 آخرين13 مدنيين وأإصابة 6أفادت مصادر عسكرية بمقتل 
بجروأحا في وأسط مالي عصر الحد برصاص مسلحين

.أطلقوا النار عليهم من على متن دراجات نارية

وأقال مسؤوأل عسكري مالي في رسالة نقلتها الثنين 
وأكالة "فرانس برس": "قرابة الساعة الثالثة من عصر

الحد، كان قروأيون من بيتاكا في مديرية دوأينتزا عائدين
على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في

ورضوا لهجوم شنه مسلحون سوق دوأينتزا السبوعي حين تع
مجهولون، هم على الرجح إرهابيون، كانوا على متن

".دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة

13 قتلى وأ6وأأضافا المسؤوأل أن حصيلة الهجوم تبلغ 
 إصاباتهم خطرة، بالضافة إلى خسائر5جريحا، بينهم 

.مادية كبيرة

وأأكد مسؤوأل محلي طلب عدم الكشف عن هويته، في
.حديث لع"فرانس برس"، هذه الحصيلة



وأفي العادة تستخدم السلطات المالية مصطلح
"الرهابيين" للحديث عن عناصر الجماعات السلمية

.المتشددة

وأتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها
 بأيدي جماعات محلية وأمتشددين تم2012الشمالية عام 

.طردهم في العام التالي بفعل تدخل دوألي

وأتشن جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" وأ"داعش"
هجمات على أهدافا عسكرية وأتزرع عبوات ناسفة على
.الطرقات، ما يؤدي إلى وأقوع ضحايا عسكريين وأمدنيين

] RT  - "المصدر: "فرانس برس

 جنوُد بأكمين نصبهُ مسلحوُن وسط مالي4[مقتل 
 

2021 يوُليوُ 5

 جنوُد قتلوُا4أعلن جيش جمهِوُرية مالي أن 
.بأكمين نصبهُ مسلحوُن لدوريتهِم وسط البلد

وأقال: "الدوأرية تعرضت لكمين قرب بلدة لير صباحا اليوم
".الحد، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود في حصيلة أوألية

وأيقاتل الجيش في وأسط البلد متشددين مرتبطين
بتنظيمي "القاعدة" وأ"داعش"، فيما لم تعلن أي جماعة

.مسؤوأليتها عن الهجوم بعد

وأيأتي الهجوم، عقب إعلن فرنسا الجمعة الماضي، أنها
استأنفت العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بعد

.تعليقها في أعقاب انقلب



 آلفا من قوات مكافحة5وأنشرت فرنسا ما يزيد على 
.الرهاب في مالي للمساعدة في قتال المتشددين

 ]RT -  "المصدر: "روأيترزأ

 عسكريا في قوُات مالي بأكمين وسط11مقتل  ]
البلد

19.08.2021 

 من11أعلنت القوات المسلحة في مالي عن مقتل 
 آخرين في كمين اليوم الخميس10صفوفها وأإصابة 

.استهدفا قافلة عسكرية في وأسط البلد

وأذكر الجيش عبر "تويتر" أن سيارة ملغومة انفجرت لدى
.مروأر القافلة ثم تل ذلك إطلق نار كثيف

 من المصابين جروأحهم خطيرة وأأن9وأذكر البيان أن 
.الجهود مستمرة لنقلهم من الموقع لتلقي العلج

وألم تتضح بعد الجهة الععتي نفععذت الهجععوم، الععذي وأقععع فععي
منطقة تقاتل فيهععا القععوات الماليععة وأالفرنسععية وأالوأروأبيععة
وأقععوات حفععظ السععلم التابعععة للمععم المتحععدة مسععلحين

 -متشععددين لهععم صععلت بتنظيمععي "داعععش" وأ"القاعععدة
     ]  RT" -    المصدر: "روأيترزأ

 مدنيا على القل في هجوُم جديد في37مقتل  ]
غرب النيجر قرب مالي

 أغسطس 17 2021

 مععدنيا علععى القععل بينهععم نحععو37نيامى- (أ فا ب) – قتععل 
عشرة أطفال وأنساء الثنين فععي غععرب النيجععر فععي هجععوم
يشتبه في أن جهاديين شنوه في منطقععة تيلبيععري القريبععة
من مالي على ما أفادت مصادر محلية وأكالة فرانس بععرس

وأقال مسؤوأل محلي “وأقع الهجععوم فععي داري- داي .الثلثاء



 ت غ) الثنين وأنفذه14,00 (الساعة 15,00قرابة الساعة 
رجال مسلحون كانوا علععى دراجععات ناريععة” وأاطلقععوا النععار
“على أشخاص كانوا يزرعون الرض” موضحا أن “الحصيلة

 قاصعرا”. وأأكعد13 قتيل بينهم أربععع نسعاء وأ37مرتفعة مع 
صحافي في المنطقة وأقععوع الهجععوم الععذي قععال إنعه “أراق

 ] - RT  الكثير من الدماء

 شخصخخا فخخي نيجيريخخا بأهِجمخخات جديخخدة17مقتخخل [
لتنظيم داعش

   31-08-2021رؤيا نيوزأ -  

 شخصا على القععل بينهععم17قالت مصادر أمنية الثلثاء إن 
جندي وأعامل إغاثة، قتلوا في هجمات جديدة بشمال شرق

بنسبت إلى تنظيم داعش .نيجيريا 

وأأوأضحت المصادر أن مئات معن مقععاتلي التنظيعم اقتحمعوا
بلدة ران عند الحدوأد مع الكاميروأن الثنين، وأطردوأا الجنود

.النيجيريين من قاعدتهم وأاحتلوا المنطقة لعدة ساعات

وأتسبب الهجوم في نزوأحا جماعي للسكان إلى الكععاميروأن،
قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على المدينععة

.بإسناد جوي

وأعززأ تنظيم داعش الذي تشكل اثر انشعقاق ععن جماععة 
، سععيطرته فععي هععذه2016بوكععو حععرام الجهاديععة العععام 

المنطقة منذ مقتل زأعيم بوكو حرام أبو بكر الشععكوي فععي
.أيار/امايو خلل اشتباكات بين الجماعتين المتنافستين

وأقععال زأعيععم ميليشععيا مناهضععة للجهععاديين فععي البلععدة إن
المقاتلين المدججين بالسلحا "دخلوا قرابة الساعة الواحدة

 ت غ) سععيرا علععى القععدام مثععل12,30وأالنصععف فجععرا (
سععرب مععن الجععراد وأتفوقععوا علععى الجنععود الععذين اضععطروأا

".لمغادرة قاعدتهم



وأأضافا المصدر الذي طلععب عععدم الكشععف عععن هععويته أن
". شخصا في هذا الهجوم11"المسلحين قتلوا 

وأتابع أن الجهاديين سععرقوا أسععلحة قبععل إشعععال النععار فععي
.مبان وأمركبات، وأأكد مصدر آخر في المدينة تصريحاته

وأقال مصدر أمني بالمم المتحدة إن جنديا وأمتطوعا محليععا
وأأكععد الجيععش .في وأكالة إغاثة أجنبية كانا من بين الضععحايا

النيجيععري الهجععوم، قععائل إن قععواته رجعععت إلععى قاعععدتها
 .وأأعادت فرض النظام

 ألف نازأحا فروأا من التمرد الجهادي، وأقععد35تستضيف ران 
بتهدفت فععي عععدة مناسععبات مععن قبععل تنظيععم الدوألععة اسعع
السلمية وأبوكععو حععرام. وأهععاجم تنظيععم الدوأليععة السععلمية

 شخصا بينهم خمسععة جنععود وأ35البلدة في أيار/امايو وأقتل 
. من عناصر الميليشيات الداعمة للجيش15

 عاما وأامتد إلى النيجر وأتشععاد12وأأدى التمرد الذي استمر 
 ألععف شععخص علععى40وأالكاميروأن المجععاوأرة، إلععى مقتععل 

 سععبتمبر28 رؤيععا نيععوزأ  – القل وأتشععريد مليععوني شععخص.
2021 [ 

 أشخاصا في هجوُم على مسجد غربأي10مقتل [ 
النيجر

sputnik   -Reuters  

2021 أكتوبر14

كشفت مصادر محلية، اليوم الربعاء، أن مسلحين قتلوا 
 أشخاص في هجوم على مسجد، في وأقت مبكر من10

.هذا السبوع بمنطقة تيلبيري غربي النيجر

وأذكرت وأكالة "فرانس برس"، أن الهجوم وأقع يوم الثنين
الماضي، في قرية أبانكور، عند منطقة المثلث الحدوأدي،

.وأبوركينافاسو حدوأد النيجر وأمالي الذي تلتقي عنده



للوكالة: "المهاجمون وأقال مسؤوأل في مدينة بانيبانغو
وأصلوا على دراجات نارية أثناء صلة العشاء، وأكان الضحايا

".في المسجد عندما قتلوا

وأقوع وأأكد أحد سكان بلدة تونديويندي المجاوأرة
وأفي تصريحات لذاعة محلية قال أحد.وأعدد القتلى الهجوم

سكان أبانكور، إن شخصا وأاحدا أصيب، وأقتل عشرة،
.مضيفا أن الهجوم وأقع في وأقت مبكر من المساء

وأمنذ بداية العام الجاري تصاعدت هجمات المسلحين في
المنطقة المحيطة بانيبانغو وأالبلدات المجاوأرة في منطقة

 ألف كيلومتر100تيلبيري، وأهي مساحة شاسعة تغطي 
مربع، وأتمثل موطنا لمجموعات عرقية مثل جرما وأفولني

.وأالطوارق وأالهوسا

 RT  [ 

 أشخاصا في هجوُم على مسجد بأغرب10مقتل [
النيجر

قتل عشرة قروأيين في هجوم على مسجد في وأقت 
سابق من هذا السبوع في منطقة تيلبيري بغرب النيجر،

.حسبما أعلنت مصادر محلية الربعاء

وأقع الهجوم الثنين في قرية أبانكور الواقعة في منطقة
وأقال.المثلث الحدوأدي بين النيجر وأمالي وأبوركينا فاسو

مسؤوأل في مدينة بانيبانغو لوكالة فرانس برس إن
"المهاجمين وأصلوا على دراجات نارية خلل صلة العشاء،

وأأكد أحد الهالي".وأالضحايا كانوا في المسجد عندما قتلوا
في بلدة توندي وأيندي المجاوأرة وأقوع الهجوم وأحصيلة

وأقال أحد أهالي أبانكور على إذاعة كالنغو المحلية.القتلى
منذ مطلع.إنه إضافة إلى القتلى أصيب شخص بجروأحا

العام تصاعدت هجمات يشتبه أن جهاديين يقفون وأراءها



في المنطقة المحيطة ببانيبانغو وأقرى مجاوأرة في منطقة
وأكثيرا ما تشهد المنطقة المتوترة هجمات يتبناها.تيلبيري

"تنظيم الدوألة السلمية في الصحراء الكبرى"، وأ"جماعة
نصرة السلم وأالمسلمين" المرتبطة بالقاعدة، توقع قتلى

.في صفوفا المدنيين وأالعسكريين

ةا : مقتل أربأعة عناصر أمن نيجريين عند اقرأ أيض
الحدود مع الجزائر

في وأقت سابق هذا الشهر حذرت المم المتحدة من أن
600منطقة تيلبيري تواجه "أزأمة غذاء كبرى" مع قرابة 

.ألف شخص معرضين لنعدام المن الغذائي

وأقال مكتب المم المتحدة لتنسيق الشؤوأن النسانية في
تقرير تلقت وأكالة فرانس برس نسخة منه "سيكون

لنعدام المن وأالهجمات المتكررة من قبل عناصر يشتبه
في أنهم ينتمون لجماعات مسلحة غير حكومية تستهدفا

تداعيات خطرة هذا العام على المزارعين وأالمدنيين، 
 اكتوبر14 -رؤيا نيوزأ - ".الوضع الغذائي الهش أساسا

2021 . [

للمرة الثانية.. هجوُم مسلح يستهِدف شاحنات[ 
  قادمة من المغرب شمال مالي 

2021 سبتمبر 28 

أفادت وأسائل إعلم مغربية يوم الثلثاء بأن اعتداء مسلحا 
استهدفا صباحا اليوم عددا من الشاحنات القادمة من

.المغرب على طريق سيبالبوغو وأكوال في شمال مالي

وأقالت وأسائل العلم المغربية إن سفارة المغرب في
بماكو أكدت أنه ل يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا

.العتداء



وأتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون في إغلق
مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في

.منطقة غرب إفريقيا

يذكر أن سائقين مغربيين كانا قد قتل وأأصيب آخر بجروأحا
وأنجا سائق رابع إثر إطلق نار نفذته جماعة مسلحة بمالي

استهدفت بشكل مباشر السائقين المغاربة أثناء نقلهم
أسماك في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى

.دوأل إفريقية

المغربي حينها أن الحادث وأقع" Le360"وأقال موقع لع
.بمنطقة تقع بين دياما وأديدني بمالي

وأأظهر مقطع فيديو على يوتيوب آثار الهجوم الدموي على
.الشاحنات

 ] .RT -  المصدر: وأسائل إعلم مغربية

: عناصر إرهابأية يهِددون موُقع "هسبريس"[
السائقين المغاربأة في مالي

 22.10.2021  

موقع "هسبريس": عناصر إرهابية تهدد السائقين المغاربة
في مالي

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن توسع نشاط 
الجهاديين في مالي يهدد عشرات سائقي الشاحنات

.المغاربة الذين ينقلون البضائع إلى إفريقيا جنوب الصحراء

وأأضافا أن التهديد زأادت وأتيرته بعد أن هاجم تنظيم
القاعدة الطريق السريع الوحيد الذي يربط المغرب

. كيلومتر700بباماكو وأيصل طوله لحوالي ثلثة آلفا وأ

وأأشار الموق إلى أن وأكالة النباء السبانية "إفي" أوأردت
في تقرير لها، أن الطريق سالف الذكر أصبح خطيرا بعدما



قتل مسلحون يزعم أنهم من "جماعة دعم السلم
وأالمسلمين" الموالية للقاعدة سائق شاحنة وأرفيقه، وأهما

. سبتمبر الماضي9من جنسية مغربية، في 

وأاستهدفا الهجوم قافلة من شاحنات تنقل السماك
وأالفواكه من المغرب إلى العاصمة المالية، حيث جرى

إطلق النار بينما كانت القافلة تعبر منطقة ديديني على
وألم تعلن أي . كيلومتر من شمال باماكو200بعد حوالي 

جماعة في مالي موالية لع"القاعدة" أوأ "داعش"
مسؤوأليتها عن هذا الهجوم، لكن "جماعة دعم السلم
28وأالمسلمين" أعلنت مسؤوأليتها عن هجوم مماثل في 
سبتمبر المنصرم، في البلدة نفسها، أسفر عن تدمير

 رجال من الدرك5إحدى عشرة شاحنة سينغالية وأاغتيال 
.المالي الذين كانوا يحرسون الناقلت

وأللوصول إلى عاصمة مالي من المغرب تستمر الرحلة
عشرة أيام وأبمجرد الوصول إلى مالي، يتم تفريغ جزء من

الشحنات في باماكو لتوزأع على دوأل أخرى مثل النيجر
المصدر: موقع "هسبريس" -  .وأكوديفوار وأبوركينافاسو

 ] . RT – المغربي

مقتل سبعة جنوُد خلل هجوُمين على دوريتين[
عسكريتين في مالي

    30.10.2021  -RT 

 جنود ماليين، اليوم السبت، فعي هجعومين منفصعلين7قتل 
وأتقععع.على دوأريات للجيش قععرب العاصععمة الماليععة بامععاكو

المناطق التي حدثت فيها العتععداءات علععى الجيععش غععرب
وأسط البلد، مما يشير إلى تحول العنف مناطق كانت آمنة

.قبل ذلك

وأقال الجيش في بيععان، إن مسععلحين نصععبوا كمينععا لدوأريععة
 كيلومععتر200عسكرية قرب بلدة مورديا على بعععد حععوالي 



شععمالي العاصععمة بامععاكو، ممععا أسععفر عععن مقتععل جنععديين
.وأإصابة ثلثة، وأفقا لروأيترزأ

وأأضافا الجيش، أنه بعد ساعتين انفجرت قنبلة لععدى مععروأر
شاحنة عسكرية على طريق قرب سيغو الواقعة علععى بعععد

 كيلومتر شمال شرقي باماكو، مما أسععفر عععن200حوالي 
.مقتل ركابها الخمسة

وأذكر بيان الجيععش، أن "تمشععيط المنطقععة الععتي وأقععع فيهععا
الحععادث أسععفر عععن اعتقععال اثنيععن مععن المشععتبه بهععم تععم

وألععم يتهععم الجيععش ".تسليمهما علععى الفععور لقععوات المععن
 كتوبرالمالي أي جماعة بالمسؤوألية عن أي من الهجومين.

2021. [  

: كيف نفخخذ “الجهِخخاديوُن” مخخذبأحتهِم الندبأندنت[ 
؟ الخيرة في مالي

2021 نوفمبر 7 –راي اليوم 

نشعرت صعحيفة الندبنعدنت مقعال ععن منطقعة ميناكعا فعي
مالي، التي شهدت في أغسطس/اآب الماضي مذبحة علععى
أيدى مسععلحين إسععلميين متطرفيععن وأأسععفرت عععن مقتععل

.أكثر من خمسين شخصا

، مراسل الصععحيفة، شععهادات النععاجين وأينقل كيم سانغوبتا
من المذبحة. فقد دخل المسلحون القرية مع الغسق علععى
بسععمع بعععدها ارتفععاع العويععل مععع خععروأج دراجاتهم النارية، وأ
رصاصععات مععن الكلشععينكوفا لععتردي الرجععال قتلععى فععي
الشوارع. وأبعدها بدأ المسلحون في الطرق علععى البععواب،
ليسحبوا من بععداخلها علععى الرض ثععم يعععدمونهم برشععقات

.من نيران أسلحتهم

 عامععا وأالععذي يعمععل32وأقععص إبراهيععم، البععالغ مععن العمععر 
مزارعا، أنه لععم يكععن أمععامه متسععع مععن الععوقت مععع قععدوأم
المسلحين إلى منزلععه، وأحيععث كعان يحتسععي الشععاي رفقعة



صديقه يحيى، الذي رأي أنه ليس هناك مفر سوى الركععض،
.وأهو آخر ما قام به في حياته

 شخصا في بلدة أوأتاغونععا وأفععي ثلث54وأقتل ما يزيد على 
قععرى مجععاوأرة فععي مععالي، لقععد كععانت مععن أكععثر الحععوادث
وأحشية فععي النععزاع الععدموي ضععد المسععلحين “الجهععاديين”
وأالمستمر منذ ثمانية أعوام. وأأسفر هذا النععزاع عععن مقتععل
اللفا وأاستدعى تدخل المم المتحدة وأالقوات الدوألية بمععا

.فيها البريطانية

وأتشهد مالي وأالدوأل المجاوأرة في منطقععة السععاحل أسععرع
تمععرد إسععلمي متزايععد فععي العععالم، وأاتهععم فصععيل شععريك
لتنظيم الدوألة السلمية بالقيام بهذه المذبحة، وأهو “تنظيم
الدوألة في الصحراء الكبرى”. وأحقععق هععذا التنظيععم وأجععودا

.قويا إلى جوار “جماعة نصرة السلم” المرتبطة بالقاعدة

وأيقول إبراهيم في روأايته عن المذبحة للندبندنت : “كععانت
عائلتي بالخارج، وأكنت خائفا جععدا مععن أن يصععيبهم مكععروأه.
لكني كنت أعلم أني سععأقتل فععي العععراء، فعمليععات القتععل
استمرت بدوأن توقف. وأدعوت اللععه أن يحفظهععم وأيتمكنععوا

”.من الختباء

وأوأصععف إبراهيععم منفععذي المذبحععة، بععأنهم ارتععدوأا ملبععس
سوداء، وأغطوا وأجوههم، وأبدا أن عددا قليل منهم كانوا مععن
صغار السن. كما أنهم كععانوا هععادئين وأهععم ينفععذوأا عمليععات

.القتل هذه

.وأاستهدفا المسلحون الرجال وأمنهم طبيب وأإمام البلدة

وألععم يعععرفا السععبب بشععكل كامععل، فقععد قيععل إن المذبحععة
نفذت بسبب إبلغ أهالي القرى عععن سععرقة ماشععيتهم مععن
قبل الجماعععات المسععلحة، وأقيععل أيضععا إن السععبب هععو أن
الهالي فشلوا في اللتزام بالنسخة المتشددة من الشريعة

 ] . (بي بي سي) -السلمية التي فرضها “الجهاديون”.
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نيجيريا بأوُكوُ حرام  :

بأوُكوُ حرام».. النشأة والصعوُد« » حركات وأحزاب
والتحوُلت

يذكرنا اسمها الشائع «بوكو حرام» الذي يعني بلغة الهوسععا
«تحريععم التعليععم الغربععي» بحركععتي «طالبععان أفغانسععتان
وأباكستان» اللتين قامتا على التعليم الديني وأرفض التعليععم
وظععر النظامي. كما يذكرنا اسمها وأموقفها ذلععك، بكتععاب المن
المتشععدد «أبععو محمععد المقدسععي» بعنععوان «إعععداد القععادة
الفععوارس بهجععر فسععاد المععدارس»، وأغيععره مععن منظععري
التطرفا باسم «الجهاد»، الذين نحوا هذا النحو مععن تحريععم
.التعليععععععععععععععععم الغربععععععععععععععععي وأالمععععععععععععععععدني

أما اسمها الرسمي فهو أكثر دللة على هذا النتمععاء، فهععي
حسبما سماها مؤسسها وأيععدعوها تابعوهععا «جماعععة السععنة
للدعوة وأالجهاد»، وأهو ما يذكرنا بأسععماء تنظيمععات شععبيهة
كع«القاعدة في المغععرب العربععي» الععتي كععان اسععمها قبععل

 هععو «الععدعوة السععلفية2007مبايعتهععا «القاعععدة» عععام 
للدعوة وأالقتال» وأ«جيش أهل السنة فععي العععراق»، الععذي
أسسه زأعيععم «داعععش» الحععالي أبععو بكععر البغععدادي، الععذي
يحمععل شععهادة دكتععوراه فععي علععم القععراءات مععن جامعععة
الموصععل، وأصععار بمقتضععاه عضععوا فععي «مجلععس شععورى
وطره أبععو مصعععب الزرقععاوأي (قتععل فععي المجاهدين» الذي أ

) جامعا لمختلععف الفصععائل المتطرفععة2006يونيو/احزيران 
.في العراق

إنهععا ليسععت تسععميات وأاحععدة، وألكنهععا توجهععات آيديولوجيععة
وأعقديععة متطابقععة، وأتأسيسععات للروأابععط التنظيميععة فععي
عولمة التطرفا باسم الدين فيما قد يفسر صلبة ما يعرفا
بتنظيمات التطرفا المعولمة، وأتمععدد البيعععات مععن نيجيريععا
وأغععرب أفريقيععا، حععتى إندوأنيسععيا وأشععرق آسععيا، وأأهميععة
الصراع، في ساحة متاحة للتنعافس، علعى قيععادة معا يزععم

https://www.assakina.com/category/center/parties


بأنه «الجهاد العالمي» بين تنظيمي «القاعدة» وأ«داعععش»
.العععععععذي يبعععععععدوأ أنعععععععه قعععععععد كسعععععععبه الخيعععععععر

أسست حركة «بوكو حرام» في وألية يوبي بشمال شرقي
 علعى يععد الداعيععة الشععاب حينئععذ محمعد2002نيجيريا عام 

 يوليععو30يوسععف الععذي أعععدمته الشععرطة النيجيريععة يععوم 
، وأالذي يبدوأ أنععه كععان معجبععا بتجربععة تنظيععم2009(تموزأ) 

«القاعدة» في أفغانسعتان، فسعمى قاععدته «أفغانسعتان»
في كناما بالولية المذكورة قبل تمددها في مختلف وأليععات
ومي الشععمال النيجيععري، وأمععن ثععم انطلععق مععن مسععجد سعع
بع«مسجد ابن تيمية» – الذي شععهد اعتقععاله وأمععن ثععم قتلععه

اضا2009عام  اضا بغزة أي  – كما قتل في مسجد ابن تيمية أي
«أبو حفص النصاري» زأعيم جماعة أنصار اللععه فععي غععزة،

.على يد أمن حماس وأقواتها في نفس العام

 وأيلقععب1970وألععد مؤسععس الحركععة محمععد يوسععف عععام 
بع«الميدغوي» وأكنيته «أبو يوسف» في قرية نائية بمنطقععة
بيونوساري التابعة لولية يوبه فععي الشععمال النيجيععري علععى
الحدوأد مع جمهورية النيجر. وأهو لم يكمل تعليمه النظامي،
متجها إلى تعليععم دينععي غيععر رسععمي أصععابه بععالغلو، فععاتجه



لتحريععم التعليععم الغربععي وأالمطالبععة بفصععل الجنسععين بععل
.وأالنقلب على الدوألة

ايا ال شعب وأهذا ما دفع كثيرين لتسمية حركته التي لم تلق قبو
فععي بدايععة أمرهععا بععع«طالبععان نيجيريععا»، كععذلك اشععتهر
المنتسبون للحركة في وأليتي برنو وأيوبي في البداية بلقب
«اليوسفيين» نسبة للمؤسس، وألم تشععتهر تسععمية «بوكععو

.2009حرام» حسب بعض الباحثين إل بداية من عام 
كانت بداية محمد يوسععف التنظيميععة وأالدعويععة مععع جماعععة
الخوان المسلمين في نيجيريا بقيادة إبراهيم الزكزكي في
ويع منتصعف الثمانينعات، غيعر أنعه رفعض ميععل زأعيمهعا للتشع

، وأحدث انشقاق في جماعة1994اليراني الذي اتسع عام 
ويع الخوان في نيجيريا، فانضععم جنععاحا منهععا لزعيمهععا المتشعع
فيما بعد، وأاحتفععظ جنععاحا آخععر بانتمائهععا الخععواني وأتسععمت

أما محمد يوسف فععإنه اقععترب».جماعة «التجديد السلمي
 من جماعة متشععددة تععدعى «جماعععة إزأالععة البدعععة1994

وأإقامة السنة» التي أسسها الشيخ أبععو بكععر جععومى، الععذي
شغل منصب كبير القضاة في الشمال النيجيري خلل عقععد
في السبعينات من القرن الماضي، غيععر أن «أبععو يوسععف»
محمد يوسف ظل على ميله وأتوجهه للحاكمية التي تعمقت

.وأازأداد تشدده
وأما لبث محمد يوسف بعدها أن انفصل عنه بعععد انحرافععاته
الجزئية لهذا السبب مععع خععط الجماعععة، وأسععيطر علععى مععا
انععا جمععاعته الجديععدة تحععت اسععا وأمعل بيديه من مساجد مؤس

،2002اسم «جماعة أهععل السععنة للععدعوة وأالجهععاد» عععام 
هذا التطور في».التي عرفت فيما بعد بعحركة «بوكو حرام

حياة وأفكر محمد يوسف يشبه تماما تطععور «الصععحوية» أوأ
«القطبية» أوأ «السروأرية» في منطقة الخليج العربي التي

.خرج من بطنها تنظيم «القاعدة» وأأخواته فيما بعد
كذلك يتشابه هذا التطور فععي مسععار «بوكععو حععرام» ضععمن
الطار السياسي وأالجتمععاعي الحععاكم، حيععث تكععون فكععرة
.«الجهاد العالمي» وأ«عالمية المواجهة» مبدأ وأدافعا رئيسا

وألقد رأى محمد يوسف، كمععا رأى أسععامة بععن لدن وأغيععره،
ورت ثلث اصا، بعدما أق اقا ناق في تطبيق الشريعة المعلن تطبي



وبقععت الشععريعة2001 عععام 36الوليععات النيجيريععة الععع  وأط
السلمية في العقد الماضي، وأكانت مطالبة «بوكو حععرام»

.بتوسيع نطاق تطبيق الشريعة

»السس الفكرية لخ«بأوُكوُ حرام* 

حسععب مانفيسععتو، أوأ بيععان، «بوكععو حععرام» الععذي وأضعععه
مؤسسها محمد يوسف، وأالمعنععون «هععذه عقيععدتنا وأمنهععاج
دعوتنعععا»، يتضعععح أن مبادئهعععا نفعععس مبعععادئ الجماععععات
المتطرفعععة المدعيعععة الجهعععاد مثعععل تنظيمعععي «داععععش»

:وأ«القاعدة»، حيث تقوم على السس التالية

الحاكميععة، وأتكفيععر الحكععم الوضعععي وأالديمقراطيععة -1
.وأاعتبارها أديانا مخالفة للسلم وأخروأجا منه

وشععر -2 اعتقاد الفرقة الناجية وأأنهم الطائفة المنصورة المب
.بهعععععععععا فعععععععععي نبعععععععععوءات آخعععععععععر الزمعععععععععان

.تحريم التعليم الغربي من المدارس إلى الجامعة - 3
.ضروأرة إقامة «الدوألة السلمية» وأالبيعة للمام - 4
العععولء وأالعععبراء وأمععععاداة المخعععالفين، سعععواء معععن - 5

المستغربين أوأ من التجاهات المذهبيععة الخععرى كالصععوفية
ويع .وأالتش

نجح محمد يوسف، مؤسس الحركة، في ربط حركتععه - 6
بتاريخ التجارب السلمية وأالتوسع السععلمي فععي أفريقيععا،
وأخاصة تجربة الشيخ عثمان دان فوديعو العذي أسعس دوألعة
إسلمية في نيجيريا في أوأائل القرن التاسع عشر، وأعععرفا

.بتطبيقه الحدوأد وأالولء وأالبراء وأمواجهة البدع
مععا سععبق هععي نفععس السععس الفكريععة الععتي تقععوم عليهععا
التنظيمععات المتشععددة وأالمتطرفععة المعولمععة فععي مختلععف
أنحععاء العععالم، مععا يطععرحا تسععاؤل حععول التمععدد الراديكععالي
وأدفعععه للتحععول مععن خصوصععيات السععلم التععاريخي إلععى
.السعععععععععععلم الثعععععععععععوري العععععععععععذي تمثلعععععععععععه

 بعععد أن2003وأكععانت أوألععى العمليععات المسععلحة عععام 
انتشرت جماعته فععي وأليععات الشععمال النيجيععري الشععرقي



الخمععس، وأهععي: غومععبي وأأدمععاوأا وأبرنععو وأيععوبي وأباوأشععي،
وأكذلك في وأليات الشععمال وأالشععمال الغربععي وأهععي: كععانو
وأجيغاوأا وأكاتسينا وأسوكوتو وأكبي، كما امتععد تهديععدها لععدوأل
الجععوار بعععد ذلععك، وأشععنت عمليععات فععي النيجععر وأتشععاد

.وأالكاميروأن

 أظهععر محمععد يوسععف وأحركتععه مفاصععلته2009خلل عععام 
وأحربه على الدوألة النيجيرية من خلل ما سععماه «الرسععالة
ودد فيه الدوألععة، المفتوحة إلى رجال الحكومة الفيدرالية»، ه
اما للبدء فععي إصععلحا العلقععة بينهععا وأبيععن ودد لها أربعين يو وأح
حركتععه، وأإل فسععيبدأ «عمليععة جهععاد» علععى مععدى أوأسععع ل
يعععرفا مععداه. بقيععت المؤسسععة بعععد قتععل المؤسععس فععي
أعقاب اقتحام مسجد ابن تيمية الذي كان يخطب وأيعتصععم
.فيععععععععه الزعيععععععععم وأمئععععععععات مععععععععن حركتععععععععه

قتل في القتحام عدد كبير بينما اعتقل محمد يوسععف قبععل
أن تقتله الشرطة وأهو مكتوفا اليععدين أمععام أعيععن أنصععاره
وأعلى الهواء مباشرة، في بعث لمعدة خمعس دقعائق لحعوار

.بينه وأبين رجال المن انتهى بمقتله
Alex حسعععب أليكعععس ثروأتمعععان  Throutman أسعععتاذ

الدراسععات الفريقيععة فععي جامعععة جورجتععاوأن بالوليععات
المتحدة، وأدراسته التي صدرت أخيرا عععن معهععد بروأكينغععز

، فععإن «بوكععو حععرام» الععتي2016في يناير (كانون الثاني) 
انا نيجيريا وأالنيجر وأتشاد، قتلت ما ل يقععل عععن  15تهدد راه

ألف إنسان في هذه البلدان، تقوم على رفض الديمقراطية



الغربية وأاعتبارها كفرا شأن غيرها من الحركات المتطرفععة
التي ترفع لواء السلم وأالجهاد، وأكذلك على رفض التعليععم
اما. وألتاريخه تزداد قوة «بوكو حرام» الغربي الذي تراه حرا
رغم إعلن الحكومة النيجيرية مرات كثيرة، كان آخرها فععي
ديسمبر (كانون الوأل) الماضي، أنها قضت عليها تمامععا، أوأ

1965مقتل زأعيمها الحالي أبو بكععر شععيكاوأ (مواليععد سععنة 
اقععا أنععه زأعععم غيععر صععحيح .تقريبععا)، وأهععو مععا ثبععت لح

ادا بعععد مقتععل ارا جديعع الحقيقة أن «بوكو حرام» دخلععت طععو
مؤسسها، وأبايعت قيادتهععا الجديععدة وأعلععى رأسععها أبععو بكععر

 أغسععطس (آب)16شععيكاوأ «القاعععدة» فععي البدايععة، فععي 
اعا فععي التكفيععر2009 ، وأبدت معه أكثر وأحشية وأالكثر توس

وأالقتععل علععى الهويععة وأعلععى مؤسسععات المععن وأالدوألععة،
وأالعمليات النتحارية، إل أن شيكاوأ لم يظهععر إل فععي يونيععو

. ردا على إشاعة مقتله من قبل السلطات النيجيرية2010
وألقد أحسنت الحركة استغلل الصدامات الطائفية وأجرائععم
التطهير العرقععي فععي مدينععة جععوس بوليععة الهضععبة (بلتععو)
حيث سقط فيها الكثير من المسلمين، وأكععان أفظعهععا فععي
ورر لععع«بوكععو حععرام» – شهر مايو (أيار) في أيام العيد، ما بعع
فععي أنظععار أتباعهععا – شععن الغععارات وأالتفجيععرات ضععد

550المسععيحيين، وأسععقط فععي هععذه الحععداث أكععثر مععن 
اصا على القل في قرابة  اما حسب الكثير من115شخ  هجو

.التقارير
 بععايعت «بوكععو حععرام» تنظيععم2015 مععارس (آذار) 8وأفي 

ببث عبر حساب الحركة على تويععتر، داعش في بيان صوتي 
علععى لسععان زأعيمهععا أبععوبكر شععيكاوأ، الععذي أعلععن بيعتععه

.وأالتزامه بالسمع وأالطاعة في العسر وأاليسر



وأل شععك أن التحععول لبيعععة «داعععش» أعطععى زأخمععا أكععبر
للتنظيم المتمدد في نيجيريا وأدوأل الجوار، وأسيجد مددا من
استقرار «وألية داعش» في جنوب ليبيععا القريبععة، وأهععو مععا
عبر عنعه الرئيعس النيجيعري محمعد بخعاري أمعام البرلمعان

 بأنهععا تعععد2015 فععبراير (شععباط) الحععالي 3الوأروأبي فععي 
.«قنبلعععة موقوتعععة» بالنسعععبة لفريقيعععا وأكعععذلك لوأروأبعععا

بعد أفول «القاعدة» وأصحوة «داعش» جاء تحععول شععيكاوأ
 خطوة مشجعة وأمهمة2015للبيعة لع«داعش» في مارس 

ابعا أمل فعي ادا بالنسبة إلعى «البغعدادي» العذي قبلهعا مرح ج
مزيد من التوسع فععي أفريقيععا وأسععحب البسععاط مععن تحععت
أقدام «القاعدة»، وألكن في المقابل تأمععل «بوكععو حععرام»
من هذه البيعة الحصععول علععى المزيععد مععن الععدعم المععالي

.وأاللوجستي وأالعلمي الذي يبدوأ أن شيكاوأ قادر عليه
يلح كثير من دارسي «بوكععو حععرام»، مثععل الععدكتور حمععدي
عبععد الرحمععن وأعمععر سععيتي وأثروأتمععان وأغيرهععم، علععى أن
الكراهعععات القتصعععادية وأالجتماعيعععة وأهشاشعععة الدوألعععة
وأالخدمات في نيجيريا ساعدت هذه الحركة المتطرفة على
التضخم وأالحضور اليديولوجي وأالمؤثر في شععمال نيجيريععا
وأالبلعععدان المجعععاوأرة، فعععي مواجهعععة الحكومعععة النيجيريعععة

 فععي40التحادية وأالمكونات من غير المسلمين التي تمثل 
.المائة من مجموع السكان

وأيظععل بيععن الععداخل وأالخععارج وأجععدليتهما يجتمععع تفسععيران
يكتملن وأيتععداعمان، فععي تفسععير ظهععور مختلععف الظععواهر
وأالتنظيمععات المتطرفععة، لكععن العامععل اليععديولوجي يظععل



أقوى من سواه، وأهو ما يجذب المقاتلين الجانب مععن دوأل
الغرب الليبرالي وأغيرها، كما أنععه مععن صععنع محمععد يوسععف

.وأجماعته فيما بعد
اما، ال أكثر عمقا عن جدوأى ختا فإن ما سبق يطرحا علينا سؤا

تقسععيمات مععا يسععمى بععع«السععلم الفريقععي» ذي الطععابع
الصعععوفي، أوأ «السعععلم السعععيوي» ذي الطعععابع الروأحعععي
وأالتسامحي، أوأ «السلم الوأروأبي» ذي الطععابع الليععبرالي،
إذ تبععدوأ هععذه البيئععات علععى تنوعهععا بيئععات قابلععة للخععتراق
وأالتحول أمام قوة تدفق آيديولوجيا التطرفا وأهجومهعا دوأن
صععد، وأليععس أدل علععى ذلععك مععن حالععة كععع«بوكععو حععرام»
الداعشية الفريقية الععتي صعععدت فععي بيئععة صععوفية، بينمععا
يتجاوأزأ عدد المقاتلين الوأروأبيين في «داعش» فععي سععوريا
وأالعراق ما ل يقل عن خمسة آلفا مقاتل، ما يمثل ما بيععن

 فععي المائععة مععن المقععاتلين الجععانب عمومععا،30 إلععى 20
حسب تقرير سععوفان غععروأب فععي ديسععمبر (كععانون الوأل)

.الماضي
–——————

:المراجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
د حمدي عبد الرحمن: تحولت الخطععاب السععلمي فععي – 

.2015 مركز الهرام للنشر سنة 1أفريقيا، ط
 –Alex Throutman،The Disease unbelief;  Bolo

Haram’s  religious  and  political  worldview،
Brookings analysis paper in 22 January 2016.
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[ التنظيمات الرهابأية في أفريقيا السمراء

في أحضان الفقر وأالجهل نشأت كل الحركات السلمية
المتشددة، وأعلي ارغم من أن القارة السمراء شهدت

العديد من النزاعات المسلحة ، لكن هذه النزاعات كانت
لها خلفيات عرقية أوأ قبلية أوأ بسبب الصراع علي

السلطة ، غير أن السنوات الخيرة شهدت نوعا جديدا من



النزاعات وأهي الحروأب التي تشنها الجماعات الرهابية في
أفريقيا كما هو الحال في مالي وأنيجيريا وأالصومال .

نيجيريا .. بأوُكوُ حرام داعش أفريقيا

وأوأسط بيئة مؤهلة لستقبال المتطرفين دائما "بوكو حرام"
أوأ "التعليم الغربي حرام" بلهجة قبائل الهوسا، كانت أحد

هؤلء الذين خرجوا من رحم الجهل وأالفقر، ليذيقوا العالم
وأيلت القتل وأالتعذيب وأالتفجير "طالبان نيجيريا" سابقا،
التي بايعت داعش مؤخرا، أحد أبرزأ الجماعات السلمية

المتشددة في إفريقيا وأتنشط في شمال نيجيريا، وأتسعى
لتطبيق شريعتها وأهي حركة محظورة رسميا.

وأترجع نشئة الحركة أن مئات اللفا شمالي البلد لم
يذهبوا قط إلى أي تعليم رسمي، بل اعتكفوا في المساجد

وأالساحات وأالحياء القديمة يتلقون تعليم القرآن وأالفقه
وأالدروأس الدينية التي تربوا عليها وأتشربوا مبادئها، وأالتي

أسست في وأجدانهم على تحريم التعليم الغربي في
مدارس "مكرنتن بوكو" أي المدارس ذات التعليم الجنبي.

وأبينما ينشغل العالم كله بما تفعله داعش في سوريا
وأالعراق وأليبيا تتمدد جماعة بوكو حرام بشكل كبير جدا

داخل نيجيريا وأخارجها في الكاميروأن وأالنيجر وأغيرها،
تستقطب المزيد من المقاتلين مستغلين حالة الفقر التي

تعيشها هذه البلد وأكذلك الضطهاد وأالعنصرية التي تعيشها
دوأل أفريقيا بين المسيحيين وأالمسلمين.

ل تعد بوكو حرام جماعة جديدة على نيجيريا التي شهدت
العديد من حركات التطرفا الدينى، لذلك تعتبر بوكو حرام
امتداد لحركات تطرفا قديمة ظهرت قبل ثلثة عقود من

الزمن، أهمها تلك التي تأسست في النصف الثاني من
سبعينيات القرن الماضي عندما ظهرت حركة أطلقت على

نفسها اسم جماعة "إزأالة البدعة وأإقامة السنة"، وأعرفت



اختصارا باسم "إزأالة" على يد الداعية السلفي إسماعيل
إدريس، وأهو الب الروأحى ليوسف محمد، الذي انشق

 في وألية بورنو بشمال2002وأأسس "بوكو حرام" عام 
2004نيجيريا لكن الوجود الفعلي للحركة بدأ خلل عام 

بعد أن انتقلت إلى وألية يوبي على الحدوأد مع النيجر حيث
بدأت عملياتها ضد المؤسسات المنية وأالمدنية النيجيرية.

الجماعة التي اتخذت من اسمها هدفا لها بمنع التعليم
الغربى، الذي ترى فيه أنه إضافة إلى الثقافة الغربية
عموما وأ"إفسادا للمعتقدات السلمية"، وأيسعى إلى

تطبيق الشريعة السلمية بمجمل الراضي النيجيرية بما
فيها وأليات الجنوب ذات الغلبية المسيحية وأتتكون الحركة

أساسا من الطلبة الذين غادروأا مقاعد الدراسة بسبب
رفضهم المناهج التربوية الغربية إضافة إلى بعض

الناشطين من خارج البلد على غرار بعض المنتسبين
التشاديين.

تعتقد جماعة بوكو حرام النيجرية، أن هناك ضروأرة ملحة
لتطبيق الشريعة وأإنهاء الحتلل الفكرى الغربى في نيجيريا

وأاستغلل ثروأاتها في بناء الدوأل السلمية بنيجيريا حيث
ترتكز الفكرة الساسية للجماعة على عدد من الصول

الفكرية، أهمها العمل على تأسيس دوألة إسلمية في
نيجيريا بالقوة المسلحة، وأالدعوة إلى التطبيق الفورى
للشريعة السلمية في جميع الوليات النيجيرية، وأليس
تطبيق الشريعة في العوليات الثنتى عشرة الشمالية

وأكذلك عدم جوازأ العمل في الجهزة المنية وأالحكومية
في الدوألة وأزأعيم الحركة حاليا هو الشيخ "أبوبكر شيكو،
وألد الرجل الثانى في الحركة وأالمولود في قرية "شيكو"

الحدوأدية مع النيجر، وأدرس الشريعة قبل ارتياد كلية وألية
بورنو لدراسات الشريعة وأالقانون التي خضع فيها

لدراسات عليا في المواد الدينية، وألذلك يلقبه بعض أنصاره
بلقب "دار التوحيد" وأذلك بسبب علومه الدينية.".



لم تقف الحكومة النيجيرية مكتوفة اليدى أمام الجماعة
المتطرفة التي عاثت في ارجاء البلد خرابا وأتدميرا، ففى

، وأقعت مواجهات بين الجماعة وأالشرطة2009عام 
وأالجيش، شملت عدة وأليات شمالية، راحا ضحيتها مئات أوأ

آلفا من الضحايا من المدنيين، وأانتهت بإعلن الحكومة
النيجيرية أنها قتلت جميع أفراد جماعة بوكو حرام، بمن

فيهم زأعيم الجماعة محمد يوسف.

11وأكان لنتهاء القتال في أفغانستان وأما تله من أحداث 
سبتمبر إيذانا بعودة الكثيرين إلى بلدانهم ممن عادوأا بفكر

متطرفا لم تعرفه مجتمعاتهم وألم يكن ممن بقيت فيهم
جذوأر التطرفا وأجذوأته في نيجيريا بمنأى عن ذلك كما أن

التصريح الخير لزعيم بوكو حرام "أبوبكر شيكو" بأن
الجماعة التحقت بالقاعدة أثار المخاوأفا من أن تصبح

المنطقة مأوأى للتيارات الجهادية العابرة للقارات، مثل
القاعدة بكل صورها وأنماذجها، بحيث تصبح المنطقة

أفغانستان جديدة تأوأى إليها كل التيارات الجهادية، وأتصبح
قاعدة لتهديد النظمة وأالدوأل المحيطة بالمنطقة.

 أعلن زأعيم بوكو حرام أبو بكر2014 أغسطس 25في 
شيكاوأ مبايعته لتنظيم الدوألة السلمية بالعراق وأالشام

داعش بعدما تمكن من ضم مدينة في وألية بورنو شمال
شرق نيجيريا وأقال شيكاوأ في تسجيل له «الحمد لله الذي
نصر إخواننا في غوزأا وأجعلها جزءا من الخلفة السلمية".

رغم الهجمات المستمرة من الشرطة النيجيرية وأاغتيال
زأعيم الحركة محمد يوسف، إل إن الحركة استمرت في

عملياتها بعد ذلك، حيث ينسب إليها سلسلة من التفجيرات
وأالهجمات التي شهدتها المناطق الشمالية الشرقية من

، وأأهم هذه2011 إلى 2010نيجيريا في الفترة من 
، وأتفجير مركز2010التفجيرات سوق أبوجا في ديسمبر 
، وأتفجير مكتب2011الشرطة في مايدوأكورى في يناير 



للجنة النتخابية الوطنية المستقلة في مايدوأكورى في
، وأتفجير مقر المم المتحدة في أبوجا في2011أبريل 

.2011أغسطس 

لكن الظهور العالمي البرزأ للحركة وأجعلها حديث كل
وأكالت وأصحف العالم، كان بعد إقدامها على اختطافا

 طالبة من إحدى المدارس في بلدة شيبوك300قرابة 
بشمال نيجيريا منتصف أبريل الماضي قالت إنهن سبايا

وأسيتم بيعهن، لدرجة حملت رئيس الوزأراء البريطاني
ديفيد كاميروأن على التأكيد على أن ملف الفتيات

المختطفات شأن دوألي كما أرسلت الوليات المتحدة
المريكية قوات تابعة لها لتحرير الفتيات، بالضافة للهتمام

الدوألي بالقضية وأالتي لم تصل إلى حلول حتى الن وأل
يعرفا مصير الفتيات سوى البعض منهن ممن قتل أوأ تم

رجمه من جانب الحركة.

تعتبر نيجيريا أحد أهم المناطق في العالم حاليا لمتلكها
% من احتياطيات النفط العالمية، وأهو ما دفع2.6أكثر من 

المراقبين للتعبير عن خوفهم من أن تتحول المنطقة إلى
معقل للجماعات المسلحة، مشيرين إلى أن الفساد

وأالفقر المستشري في غرب إفريقيا يوفران تربة خصبة
للرهاب.

الزأمة ألكبر هي أن إفريقا تتعرض بشكل مستمر إلى فتنة
الصراع بين المسلمين وأالمسحيين خاصة الطرافا الغنية
التي تساعد على تاجيج الفتن هناك وأالحتراب، وأفى ظل

أوأضاع فوضوية قد يلجأ العديد أيضا من الشباب الذي يرى
أن المسلمين مستضعفون إلى تبنى مثل الفكار

وأانتشارها، ففى إفريقيا الوسطى التي يعانى المسلمون
فيها اضطهادا قبطيا، وأكذلك النيجر وأعديد من الدوأل
الفريقية كحركة شباب المجاهدين في الصومال، قد

يجدوأن أن الفكر المتطرفا الذي تنتهجة جماعة بوكو حرام



يمكن أن يخلق جيل من الشباب يفهم السلم وأالجهاد
بصورة خاطئة، كما تفهمه جماعة بوكو حرام.

وأيتصور العديد أن المرحلة القادمة سوفا يبدأ انتشار الفكر
الجهادى وأقاعدة جديده في إفريقيا في ظل ظروأفا

اقتصادية وأجهل أسرع من النار في الهشيم مع طمع العديد
من الدوأل الوأروأبية الرغبة في السيطرة من جديد على

ممتلكات وأثروأات الطبيبعة لتلك الدوأل سيعيد من جديد أما
عصور الستطيان أوأ القاعدة لكن بروأفا وأتضاريس جديدة

قد تكون أشد قسوة من تلك التي خلفتها قاعدة طالبنا.

وأما يؤكد ذلك الهجوم الذي تبنته بوكو حرام منذ أسبوع
على الراضي التشادية الحدوأدية مع السودان، وأمن

الممكن أن يستمر تمدد التنظيم وأصول إلى إقليم دارفور
المضطرب غربي السودان وأالتي تعد تربة خصبة تتسلل

إليها جماعات إسلمية متطرفة، ليس ذلك فقط، لكن هناك
دوأل ستكون من السهل على بوكو حرام نشر أفكارها

وأتجنيد الكثير من شبابها مثل الكاميروأن وأالنيجر وأتشاد
وأالكثير من الدوأل الفريقية الخرى، ما يهدد بتصاعد قوة

التنظيم بما يفوق داعش سوريا وأالعراق وأيهدد بخطر بالغ
في أفريقيا. - 

http:ا/ا/www.anntv.tvا/newا/showsubject.aspx?
id=103143. [ 

الرهابأيوُن يستوُلوُن على آليات عسكرية تابأعة[
 :للجيش النيجيريِ  

استولى الرهابيون في نيجيريا على دبابة من طرازأ "تي-
" وأآليتين عسكريتين تم4" وأمدرعة من طرازأ "تي آر 55

.شراؤهما من أوأكرانيا
وأبحسب الصور التي انتشرت على مواقع التواصل

الجتماعي، لم تتعرض المركبات القتالية لي ضرر خارجي،
وأربما تم التخلي عنهما ببساطة من قبل طواقمها.

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=103143
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=103143


Террористы захватили танки и другую
бронетехнику армии Нигерии, в том числе

БТР-4 и Т-55. pic.twitter.comا/j0sZqlCjVu
 —Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 29, 2021
في شمال شرق نيجيريا. وأهي جماعة "بوكو حرام" وأتنشط

تعارض النموذج الغربي في التعليم، وأتسعى إلى تطبيق
الشريعة السلمية في جميع أنحاء البلد. وأتقوم النيجر

وأالكاميروأن وأتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة،
التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا..

 كان2018وأبحسب منظمات حقوقية وأإنسانية، فإن عام 
بقتل عدد كبير من المدنيين الكثر دموية، حيث 

أكثر من عدد قتلى الحرب وأالرهاب في اليمن نيجيريا في
وأأفغانستان، فإلى جانب "بوكو حرام"، هناك جناحا غرب

أفريقيا التابع لتنظيم "داعش" (الرهابي المحظور في
 ] 2021 أبريل 29روأسيا). – سبوتنك 

تحركات التنظيمات الرهابأية تنذر بأصيف افريقي
 ساخن

 (الصوُمال وبأوُكوُ حرام)

استغلت الجماعات الرهابية الوأضاع المنية السيئة في [ 
ال عن ضعف الرقابة على الحدوأد نتيجة الدوأل الفريقية،فض

لحالة الترهل المني الذي تعانيه تلك الدوأل وأعدم القدرة
على تأمين حدوأدها وأهو ما سمح لتلك الجماعات بالتنقل

https://arabic.sputniknews.com/military/202103261048475374-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D9%8A-72-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1/
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من بلد لخر بمنتهى السهولة،وأتنفيذ عمليات إرهابية
.ضخمة

وية وأتحالفاتها نذيرا وأيمثل توسع دائرة التنظيمات الرهاب
بمزيد من التوتر الخطر على أغلب الدوأل الفريقية التي

تعاني منذ سنوات من تمدد التنظيمات الرهابية التي أسفر
نشاطها عن سقوط آلفا الضحايا مع التفجيرات النتحارية
وأالهجمات على المدنيين،وأالتي تلقي بظللها القاتمة على

.التنمية القتصادية وأالسياسية بإفريقيا
تحالف جديد

 جماعات إرهابية في4، أعلنت 2017 مارس 2في  
منطقة الساحل الغربي من القارة الفريقية،وأهي "إمارة
منطقة الصحراء الكبرى" وأ"تنظيم المرابطون" وأ"جماعة

أنصار الدين" وأ"جبهة تحرير ماسينا"،عن اندماجها في
جماعة وأاحدة، تحت مسمى "جماعة نصرة السلم

وأالمسلمين".وأتم العلن عن تأسيس هذا التحالف تحت
لواء أمير وأاحد، رجل الطوارق وأالمعروأفا باسم "إياد

.غالي" هو المطلوب الوأل من طرفا القوات الفرنسية
وأقد أعلن إياد غالي أن " جماعة نصرة السلم

وأالمسلمين" تتشبث ببيعة زأعيم اتنظيم لقاعدة أمين
الظواهري، وأأمير القاعدة ببلد المغرب السلمي أبو

مصعب عبد الودوأد، وأأمير حركة طالبان المل هيبة الله.وأهو
ما يشير الى أن "تنظيم القاعدة" يسعى الى تعزيز نفوذه
وأتنفيذ عمليات نوعية في منطقة الساحل وأالصحراء من

،الى تبني هجوم أدى2017 مارس 5جديد،حيث سارع في 
 جنديا بالقرب من حدوأد مالى مع بوركينا11إلى مقتل 

.فاسو، فى هجوم هو الوأل من نوعه للتحالف
تحدي

وأيتوقع وأفقا للمراقبين أن تعلن الجماعة الجديدة عن
نفسها عبر عمليات عسكرية، أوأ خطف رهائن لبرازأ اسمها

في عناوأين الصحافة الدوألية.وأتحمل هذه الخطوة أهميتها
من كونها تأتي بعد أقل من شهر على إعلن دوأل الساحل
الخمس (مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد وأبوركينافاسو) عن



خطوات جديدة نحو تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة
.الرهاب

وأكان قادة الدوأل الخمس اتفقوا على قرار تشكيل القوة
التي ستتفرغ لمواجهة "الجماعات الجهادية" في

المنطقة.وأقال الرئيس التشادي إدريس ديبي، في
تصريحات أوأردتها هيئة الذاعة البريطانية "بي بي

: إن الدوأل العضاء في2017 فبراير 07سي"،الثلثاء 
المجموعة تقع على "خط المواجهة ضد الخطر

الرهابي".وأأضافا أن الدوأل المشاركة ستسعى للحصول
على تمويل للقوة المشتركة من التحاد الوأروأبي، مشيرا
إلى أنها ستوفر على أوأروأبا الزج بجنودها في عمليات في

".أفريقيا في وأقت "يتنامى فيه خطر الرهاب
كما يأتي هذا التحالف في الوقت التي تسعى فيه القوات

الفرنسية إلى القضاء على الكتائب الجهادية التي تهدد
مصالحها في شمال مالي.وأفي هذا السياق،حض وأزأير

 أبريل23الدفاع الميركي جيمس ماتيس،الحد 
،فرنسا على الستمرار في عملياتها العسكرية ضد2017

الرهاب في إفريقيا في ظل رئاستها الجديدة، وأذلك خلل
زأيارة له إلى جيبوتي تزامنت مع الدوأرة الوألى للنتخابات

.الفرنسية
وأتدعم الوليات المتحدة عملية "بارخان" العسكرية

الفرنسية ضد المتشددين في خمسة بلدان في منطقة
الساحل هي موريتانيا وأمالي وأتشاد وأالنيجر وأبوركينا

فاسو.وأقال الجنرال توماس فالدهاوأسر، قائد القوات
الميركية في إفريقيا، خلل المؤتمر الصحافي إلى جانب
ماتيس "نتطلع إلى استمرار شركائنا في القتال في هذا

الجزء من القارة".وأيساند الميركيون الفرنسيين عبر تزوأيد
مقاتلتهم بالوقود جوا، كما يتبادلون معهم المعلومات

.الستخباراتية
الشباب الصوُمالية وجماعة بأوُكوُ حرام 

، سلسلة من2017أبريل10شهدت أفريقيا،الثنين 
الهجمات الدموية، قادتها حركة الشباب الصومالية،
وأجماعة بوكو حرام،في مشهد ؤكد نهج الجماعات



لتنظيم "داعش"الرهابي المتطرفة التي أعلنت وأليتها
على بث العنف وأنشر مسرحا عملياتها إلى عمق

أفريقيا.ففي نيجيريا، قتلت جماعة "بوكو حرام" المتطرفة،
ثمانية مدنين، كانوا يبحثون عن الحطب، وأخمسة جنود،

.في هجومين منفصلين شمال البلد
وأتحاوأل "بوكو حرام" التصعيد من هجماتها من خلل

استخدام الطفال،حيث قالت منظمة الطفولة التابعة للمم
 شهد زأيادة في2017المتحدة (يونيسيف) إن عام 

استخدام الجماعة المسلحة للطفال كانتحاريين في كل
من تشاد وأنيجيريا وأالنيجر وأالكاميروأن.وأأضافت المنظمة -

12في بيان لها نقلته شبكة "يوروأنيوزأ" الوأروأبية،الربعاء 
 طفل27،أن الجماعة المسلحة استخدمت 2017أبريل 

في تنفيذ هجمات انتحارية خلل الشهر الثلثة الوألى من
 أطفال فقط العام9هذا العام، وأذلك مقارنة باستخدام 

الماضي في الفترة ذاتها.وأأشارت المنظمة إلى أن عام
 طفل فقط كانتحاريين،30 بأكمله شهد استخدام 2016

.مضيفة أن معظمهم كانوا فتيات
اما وأفي الصومال قادت حركة الشباب المتطرفة هجو

بتفجير سيارة ملغومة، استهدفا وأزأير الدفاع الصومالي،
أثناء مغادرته قاعدة عسكرية في مقديشو، وأذلك بعد ثلثة
أيام من إعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو
أن البلد في حالة حرب ضد حركة الشباب المجاهدين،ما

أدى لوقوع عدة قتلى وأاصابة آخرين، كما جرى تدمير
حافلة صغيرة تقل مدنيين في هجوم أعلنت حركة الشباب

.مسؤوأليتها عنه
وأاتجهت حركة "شباب المجاهدين" الصومالية إلى تصعيد

16عملياتها خلل الفترة الخيرة،حيث استهدفت في 
فبراير،المنطقة السكنية القريبة من القصر الرئاسي،وأهو

ما أسفر عن مصرع مدنيين اثنين، كما شنت الحركة عملية
إرهابية مزدوأجة بعد ذلك بيومين، حيث استهدفت الجنرال
حسن محمد ديري، نائب مدير جهازأ المن وأالستخبارات

السابق، وأهو ما أدى إلى إصابته وأمقتل أحد مرافقيه، وأفي
التوقيت نفسه اغتالت السياسي محمد عمر هجفي.وأيمثل



اتجاه حركة "شباب المجاهدين" إلى تصعيد عملياتها
الرهابية خلل المرحلة القادمة،التحدي الكبر لحكومة

.الرئيس الجديد محمد عبد الله فرماجو
تحذيرات

حذرت منظمة المم المتحدة في تقرير حديث
أصدرته،الجزائر من مغبة التعرض للهجمات الرهابية التي

يتسبب فيها فرار المقاتلين من ليبيا نحوها بعد حصارهم
فيها وأعدم قدرتهم على السيطرة على الوأضاع هناك.وأأكد

التقرير نفسه أن الرهابي مختار بلمختار أمير جماعة
"المرابطون" الناشطة بالصحراء يتواجد بالراضي الليبية

إلى جانب "اياد غالي"الذي يقود جماعة أنصار الدين
السلمية المالية وأله قاعدة في جنوب ليبيا. مما يجعل
الحدوأد الجزائرية مع ليبيا عرضة للهجوم من قبل هذه

.الجماعة
وذرت تقارير أمنية أمريكية من هجمات إرهابية من جهتها ح
يخطط لها الرهابي مختار بلمختار أمير جماعة المرابطون
المنضوية تحت لواء التنظيم الرهابي الجديد"جماعة دعم

السلم وأ المسلمين" في دوأل الشمال وأالساحل
الفريقيين، من ضمنها الجزائر. وأجاء هذا التحذير الذي

تناوألته عديد الصحف المريكية المعروأفة ليؤكد اعترافا
أمريكي بأن الرهابي مختار بلمختار ل يزال على قيد

الحياة.وأأفادت ذات التقارير المنية المريكية إن الرهابي
مختار بلمختار يخطط لهجمات إرهابية ضد أهدافا غربية

ايرا يجري التحضير ايا كب اما إرهاب في مالي، وأحذرت من هجو
له في دوألة مالي وأيستهدفا رعايا دوأل غربية، مضيفة أن

التحذير يشمل أيضا الجزائر، النيجر، موريتانيا، المغرب،
.تونس وأبوركينافاسو

وأفي تقرير قدمه المين العام للمم المتحدة "أنطونيو
غوتيريس" إلى مجلس المن الدوألي،في فبراير

الماضي،أوأضح أن جماعة "بوكو حرام" النشطة في
منطقة غرب افريقيا،ل تزال تشكل تهديدا خطيرا على

المن القليمي، إذ ليزال عدة آلفا من المقاتلين تحت
إمرتها وأتم تجنيد معظمهم محليا، إضافة إلى مقاتلين



أجانب تم تجنيدهم من نفس القبائل العرقية، كما ل تزال
"بوكو حرام" تستخدم السكان كانتحاريين، إضافة إلى
سعيها المستمر لتمديد نطاق نفوذها وأارتكاب أعمال

".مسلحة خارج نيجيريا
وأفي يناير الماضي، أكد مركز "كارنيغي" للشرق الوأسط،
أن تنظيم "داعش" الرهابي في العراق وأسوريا سيختفي

ل محالة، إل أنه سيعود في أشكال أخرى، إذ أن التحول ما
هو إل مسألة وأقت، محذرا من انه على تونس وأالجزائر

وأدوأل الساحل، ايجاد حل للوضعية المنية في ليبيا لتفادي
انتقال الرهابيين.وأحذر المركز من أن منطقتا شمال

افريقيا وأالساحل،ستشهد اضطرابات أمنية بالنظر إلى
النتكاسات التي يتعرض لها تنظيم "داعش" الرهابي في

ليبيا، وأأيضا في حال عودة المقاتلين التونسيين من بؤر
التوتر الى بلدهم، وأقال ان هناك من يريدوأن الذهاب إلى

الساحل لنها أرض خصبة لهذا النوع من التنظيمات
.الرهابية

وأأشار الى ان بعض التنظيمات المتواجدة في المنطقة
كتنظيم "القاعدة في بلد المغرب السلمي" وأجماعة

"المرابطون" وأ "أنصار الشريعة" في كل من تونس
وأالجزائر وأمنطقة الساحل، لن تتوانى في استغلل موجة

عودة الرهابيين من سوريا وأالعراق، وأتنقل آخرين من
ليبيا، لمزيد من الدعاية وأالتحرك، مبرزأا أن التهديد

.الرهابي سيستمر في شكل جديد
وأيوحي تصعيد الهجمات مؤخرا وأالتحركات على عدة
دم شملها جبهات الى سعي التنظيمات الرهابية إلى ل

وأإعادة ترتيباتها لتعزيز قدرتها وأنفوذها في الدوأل الفريقية
وأهو ما سيؤدي الى حدوأث المزيد من التدهور في الوأضاع
المنية مما يؤثر سلبا على الزأدهار القتصادي وأالجتماعي

26 عبدالباسط غبارة – بوابة افريقيا الخبارية للمنطقة - 
2017أبريل   ] .



 بأهِجوُم على قاعدة عسكرية14نيجيريا : مقتل [ 
و إحراقهِا وأختطفاف آخرين بأغرب نيجيريا

 - روأسيا اليوم  03.04.2021 

 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا14مقتل 

 شخصععا فععي هجععوم شععنه مسععلحون علععى قاعععدة14قتععل 
عسكرية وأمناطق قريبة في وأليععة النيجععر بغععرب نيجيريععا ،

.بحسب وأسائل إعلم محلية

 مسععلح قاعععدة فععي منطقععة العلوأة، ممععا200وأهاجم نحععو 
أسفر عن مقتل ستة جنود وأضابط شرطة وأاحععد، وأمععن ثععم
أحععرق المهععاجمون القاعععدة وأقععاموا بشععن هجمععات علععى
منععاطق مجععاوأرة، حيععث قتلععوا سععبعة أشععخاص وأاختطفععوا
آخرين . وأذكرت وأسائل إعلم محلية وأقععوع الهجمععات يععوم

  ] . RT - المصدر: وأكالت – .السبت

مقتل سبعة شرطيين إثر اعتداءات جنوُبأي نيجيريا
[  

20218مايو     
 

»بورت هاركورت (نيجيريا): «أ فا ب

قتل سبعة شرطيين في ثلثة اعتداءات استهدفت وألية
ريفرزأ الغنية بالنفط في نيجيريا، وأفق ما أعلنت الشرطة،

.السبت

اا للعتداءات على وأيشهد جنوب شرقي نيجيريا تصاعد
القوى المنية في السابيع الخيرة، وأتنسب السلطات

المسؤوألية عنها إلى ناشطين انفصاليين. وأقال المتحدث
باسم شرطة الولية نامدي أوأموني، في بيان، إن



«مسلحين يستقلون مركبتين هاجموا مساء الجمعة نقطة
».تفتيش على جسر تشوبا، ما أسفر عن مقتل شرطيين

وأعمدت المجموعة نفسها إلى مهاجمة مركز الشرطة في
روأموجي، في اعتداء قضى على إثره شرطيان. وأأضافا
المتحدث أن «اثنين من المهاجمين أصيبا بجروأحا خطرة

وأتوفيا على الفور». وأقتل ثلثة شرطيين في اعتداء ثالث
.على مركز شرطة إلمغبو

وأشدد المتحدث باسم الشرطة على أنه «تم تشديد المن
في جميع أقسام شرطة الولية». وأما زأال التوتر بين

السلطة المركزية وأانفصاليي «إيبوب»؛ أي منظمة «شعب
بيافرا الصلي» النفصالية التي تناضل من أجل استقلل

وده في المنطقة بعد أكثر من  اا على50بيافرا، على أش  عام
) التي1970-1967انتهاء «الحرب الهلية البيافرية» (

أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص يتحدر معظمهم من
.جماعة اليغبو العرقية المحلية

وأنشرت منظمة «شعب بيافرا الصلي» بداية العام
تسجيلت فيديو لميليشيات جديدة اسمها «الشبكة المنية

في الشرق»، وأيظهر فيها عشرات أوأ حتى مئات المقاتلين
. ] .2021 مايو 8أثناء تلقيهم تدريبات -  الخليج 

 ضابأط شرطة في كمين شمال غربأي13[ مقتل 
نيجيريا :

  2021 يوليو، 19
 ضابطا من الشرطة وأاثنان من السكان مصرعهم13لقى 

 أشخاص بجروأحا خطيرة في كمين نصبه6بينما أصيب 
قطاع الطرق في قرية كورار موتا بولية زأامفارا شمال

.غربي نيجيريا

وأقال مسؤوأل العلقات العامة في قيادة الشرطة محمد
شيخو في بيان إن “الهجوم وأقع يوم الحد في حوالي

، عندما كان ضباط الشرطة المتنقلة12:30الساعة 



المنتشروأن في قرية كورار موتا يستجيبون لنداء استغاثة
فيما يتعلق بمحاوألة قطاع الطرق لمهاجمة بعض

”.المجتمعات المجاوأرة
وأأضافا أن “أفراد الشرطة، الذين وأاجهوا الكمين، أظهروأا

شجاعة كبيرة، وأهو جهد ردع قطاع الطرق عن مهاجمة
”.القرى

 ضابط شرطة الثمن13وأختم أنه “لسوء الحظ، دفع 
العلى.. غير أن قطاع الطرق من جانبهم تكبدوأا خسائر

”.فادحة
بدوأره، أعرب بيلو ماتوالي محافظ زأامفارا، عن صدمته
لمقتل ضباط الشرطة على أيدي قطاع طرق، متعهدا

بالشراكة مع الجهزة المنية الخرى في الولية بتعقب
المهاجمين وأجميع رعاتهم وأالمتعاوأنين معهم بهدفا

 - .تقديمهم للعدالة
المصدر:أ فا ب+ ذا غارديان نيجيريا+ تريبيون أوأنلين -

RT  -Reuters . [ 

 من أفراد المن بأهِجوُم22نيجيريا.. مقتل [ 
لقطاع الطرق

  27.09.2021تاريخ النشر:

Reuters  

 من أفراد المن النيجيريين بهجوم شنه قطاع22قتل 
الطرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال

.غربي البلد

وأنقلت وأكالة "روأيترزأ" عن العضو في برلمان الولية أمين
 جثة يوم الحد، وأخمس جثث17جوبير أنه تم العثور على 

.أخرى اليوم الثنين

 من رجال الشرطة، وأ5 جنديا، وأ14وأأضافا أن القتلى هم 
 - . من قوة الدفاع المدني3



 روأسيا اليوم ] .– المصدر: "روأيترزأ"

 عسكريين فأي هجوم لتنظيم "داعش" شمال5نيجيريا.. مقتل [
البلد

13.11.2021   

 عسكريين، بينهم عميد فأي الجيش، فأي كمين نفذه مسلحون تابعون لتنظيم5قتل 
."داعش فأي غرب أفأريقيا"، فأي ولية بورنو، شمال شرقي نيجيريا

وذكر موقع "ديلي تراست" أن عميدا في الجيش قتل برصاص خللا كمين للتنظيم،
 جنود أيضا قتلوا خللا الحادث الذي وقع في بلدة بولغوما، على بعد4موضحا أن 

.كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا

وأوضح الموقع أن الحادث وقع بينما يشن التنظيم الرهابي هجوما واسعا على قاعدة
عسكرية في ولية بورنو، فيما هرب المئات من المدنيين في المناطق المحيطة إلى

] .    RT – "المصدر: وكالة "سبوتنيك -  .الجبالا

 سإجينا خلل هجوم لمسلحين على سإجن وسإط262 أشخاص وفأرار 10مقتل [
نيجيريا

Reuters 

262أفأاد مسؤولون اليوم الثنين، بأن حارسإا واحدا وتسعة سإجناء قتلوا، وفأر 
سإجينا خلل هجوم لمسلحين على سإجن فأي وسإط نيجيريا.

إقرأ المزيد

 شخصا في هجوم لمسلحين بشمال غرب نيجيريا15  مقتل 
 نزيل262وقال المسؤولون، حسب "رويترز" إن مسلحين أطلقوا سراح أكثر من 

خلل هجوم على سجن في مدينة جوس بوسط نيجيريا.
السجون في بيان إن "المهاجمين فتحوا النار على الحراس من جهتها قالت مصلحة

مساء الحد في معركة بالرصاص أسفرت عن مقتل حارس وتسعة سجناء".
 نزيل فروا في الشتباك قبل أن262البيان "بعض المهاجمين وإجمالي  وأضاف

تأتي تعزيزات أمنية للمكان".

https://arabic.rt.com/world/1294665-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-15-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7/


ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على عن الهجوم الذي وقع في عاصمة ولية بلتو،
وتنتشر في المناطق الواقعة في الشمال، جماعات مسلحة وقطاع طرق.

وفي الشهر الماضي هاجم مسلحون سجنا في ولية أويو وأطلقوا سراح أكثر من
 سجين. 800

2021 نوفمبر 29المصدر: "رويترز"-   ]  

)9 (
الرهاب في النيجر :

 مخخدنيا بأهِجخوُم مسخلح علخى قريخة فخخي22[ مقتل 
النيجر

  ٢٠٢١, ٢٢مارس 

وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء خخ ابأنا
 مدنيا، الحد، في هجوم لمسلحين22قتل ما ل يقل عن  خخ

.على قرية في جنوب غرب النيجر

وأنقل عن مصدر أمني قوله: إن "مسلحين قتلعوا معا ل يقععل
 مدنيا في جنوب غرب النيجر، يوم الحد، بعععد أقععل22عن 

 قروأيا فعي58من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 
نفس المنطقة.

وأداهم المهاجمون ثلث قرى بمنطقععة تيلبععري الععتي تتععاخم
مالي وأبوركينا فاسو.

وأينشط الفرع المحلي التابع لعصابات داعش التكفيرية في
بألقي عليه بالمسؤوألية في هجمات سابقة أوأدت المنطقة، وأ

بحياة عشرات المدنيين وأالجنود، وأفقا لروأيترزأ.] 

[  داعش الرهابأي يعلن مسؤوليتهُ عن قتخخل سخختة
فرنسيين من موُظفي الغاثة في النيجر

ذكععر بيععان نشععره موقععع "سععايت" الععذي يرصععد مواقععع
التكفيرييععن علععى النععترنت، اليععوم الخميععس، أن "داعععش"



الوحشععي أعلععن مسععؤوألية الجماعععة التابععة لعه فععي غععرب
. من موظفي الغاثة الفرنسيين6إفريقيا عن قتل 

وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء خ ابأنخخا
ذكععر بيععان نشععره موقععع "سععايت" الععذي يرصععد مواقععع خخخ

التكفيرييععن علععى النععترنت، اليععوم الخميععس، أن "داعععش"
الوحشععي أعلععن مسععؤوألية الجماعععة التابععة لعه فععي غععرب

. من موظفي الغاثة الفرنسيين6إفريقيا عن قتل 

وأقد أوأدت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وأسععائقهم
في محميععة طبيعيععة للععزرافا فععي النيجععر فععي التاسععع مععن

.أغسطس الماضي

وأكععانت وأسععائل إعلم فرنسععية أفععادت نقل عععن مصععادر
 فرنسععيين وأنيجيرييععن6رسمية، بأن ثمانية أشععخاص بينهععم 

اثنين (مرشد سياحي وأسائق)، قتلوا علععى أيععدي مسععلحين
ارهابيين على دراجات نارية في منطقة كوري فععي النيجععر،

.وأالتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا

وأأضععافت أن معظععم الضععحايا قتلععوا بالرصععاص، إل امععرأة
17 – ابنععا  -.تمكنت من الفرار فتععم القبععض عليهععا وأذبحهععا

 ] 2020مارس 

 سخخياح فرنسخخيين رميخخا بأالرصخخاصا فخخي6مقتل [ 
النيجر

 2020 أغسطس 9

 سععياحا6قععالت وأكالععة النبععاء الفرنسععية، اليععوم الحععد، إن 
.فرنسيين قتلوا رميا بالرصاص في النيجر



وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء خ ابأنخخا
 سععياحا6قالت وأكالععة النبععاء الفرنسععية، اليععوم الحععد، إن  خ

.فرنسععععيين قتلععععوا رميععععا بالرصععععاص فععععي النيجععععر

وأذكرت وأكالة "فرانععس بععرس" نقل عععن حععاكم محلععي، أن
السياحا الفرنسيين كانوا ضمن مجموعة تتكععون مععن ثمانيععة

.أشخاص

.وألم تعلن أي الجهة المسؤوألية عن العملية

وأأفادت وأسائل إعلم فرنسية نقل عن مصادر رسمية، بععأن
 فرنسيين وأنيجيريين اثنيععن (مرشععد6ثمانية أشخاص بينهم 

سياحي وأسائق)، قتلوا على أيدي مسععلحين علععى دراجععات
نارية في منطقة كوري في النيجر، وأالتي تضم آخر قطعان

.من الزرافات في غرب إفريقيا

وأأضععافت أن معظععم الضععحايا قتلععوا بالرصععاص، إل امععرأة
.تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وأذبحها

كما أوأضحت وأسائل العلم أن السيارة التي كععان يسععتقلها
.غير الحكومية" Acted "السياحا تعود ملكيتها إلى منظمة

وألكن الجريمة تحمل بصمات حركات تكفيرية ارهابية كبوكو
 -حرام الوحشية، التي تقتل الناس بهذه الطريقة الوحشية

ابنا ]

ةا بأهِجوُم مسلح في النيجر20مقتل وإصابأة [   جندي

تقاتل الجماعة بوكو حععرام منععذ عشععر سععنوات فععي شععمال
...شرق نيجيريا وأدأبت على شن هجمات عبر الحدوأد

وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء – ابأنخا
12قالت وأزأارة الدفاع في النيجر يوم أمععس الربعععاء إن  خ



جنديا قتلععوا فععي جنععوب البلد وأأصععيب ثمانيععة آخععروأن فععي
هجوم شنه أثناء الليل مسلحون من المرجععح أنهععم ينتمععون
.لجماعععععععععععة بوكععععععععععو حععععععععععرام المتشععععععععععددة

وأتقاتل الجماعة منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا
وأدأبت على شن هجمات عبر الحدوأد التي يسععهل اختراقهععا
.فععععععي تشععععععاد وأالنيجععععععر وأالكععععععاميروأن المجععععععاوأرة

وأقالت الوزأارة في بيان إن قوة من الجيش متمركععزة فععي
منطقععة ديفععا ”تعرضععت لهجععوم مسععلحين مجهععولين مععن
المرجح بشدة أنهم ينتمون لجماعة بوكععو حععرام الرهابيععة“

 ] 2019 . أكتوبر29ليل 

 
 جنديا على القل بأهِجوُم مسخخلح علخخى70مقتل [ 

معسكر في النيجر

هجوما مسلحا استهدفا أحد معسكرات جيععش النيجععر فععي
 شخصا علععى60منطقة حدوأدية مع مالي، أسفر عن مقتل 

...القل

وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء – ابأنخا
 جنديا علععى القعل بهجعوم مسعلح اسعتهدفا70بقتل نحو   خ

 .معسكرا في النيجر على الحدوأد مع مالي

وأنقلت وأكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله، مسععاء
اليوم الربعاء، إن "هجوما مسلحا استهدفا أحد معسكرات
جيش النيجر في منطقة حدوأدية مع مالي، أسفر عن مقتل

وأأضععافا المصععدر "المسععلحون ". شخصععا علععى القععل60
وجروأا المعسععكر بواسععطة صععواريخ وأقععذائف هععاوأن، بينمععا ف

".تسبب انفجار العتاد وأالذخيرة بارتفاع أعداد القتلى



وأكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروأن، طالب في الرابع
من الشهر الجاري القادة الفارقة الجابة بصععورة وأاضععحة،
.وأإبعععداء الرغبعععة فعععي الوجعععود العسعععكري فعععي السعععاحل

وأقال ماكروأن في تصععريحات نقلتهععا وأكالععة "روأيععترزأ" خلل
مؤتمر صحفي بعد قمععة لحلععف شععمال الطلسععي إنععه دعععا
زأعمععاء مععالي وأالنيجععر وأبوركينععا فاسععو وأموريتانيععا وأتشععاد

 ديسععمبر/ا كععانون16للقدوأم إلععى بععو، غربععي فرنسععا، يععوم 
.الوأل لبحععععععععععععععععث تلععععععععععععععععك المسععععععععععععععععألة

وأكانت وأزأير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، قععد أكععدت
على أن المعركة التي تخوضها فرنسعا ضععد الرهععابيين فععي
ال"، وأذلك في مقابلععة اا طوي منطقة الساحل ستستغرق "وأقت
نشععرتها صععحيفة "لععو جورنععال دوأ ديمععانش" عشععية تكريععم

بقتلععوا فععي13وأطني لذكرى الجنععود الفرنسععيين الععع  الععذين 
 ]2019 ديسمبر 12  - .عملية في مالي

 شخصخخا أثنخخاء حفخخل تعميخخد15[ مسلحوُن يقتلوُن 
بأشمال بأوُركينا فاسوُ

قالت السلطات في بوركينا فاسو اليوم الربعاء إن
 شخصا أثناء اجتماعهم15مهاجمين مجهولين قتلوا 

.بمناسبة حفل تعميد بقرية في شمال البلد الليلة الماضية

إقرأ المزيد

أكثر من عشرة قتلى في هجمات بشمال بوركينا فاسو

https://arabic.rt.com/world/1226486-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/


وأأفاد بيان أصدره حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو،
بأن الهجوم وأقع في أجارارا، على بعد نحو سبعة

كيلومترات من بلدة تين أكوفا في مقاطعة أوأدالن القريبة
.للغاية من الحدوأد مع مالي

وألم يتضح بعد من الجهة المسؤوألة عن تنفيذ الهجوم لكن
جماعات إسلمية تسيطر على مساحات شاسعة من

."المنطقة، حسبما أفادت وأكالة "روأيترزأ

وأقدم الحاكم سالفو كابوري، تعازأيه للعائلت وأحث الناس
.على إبلغ الجيش عن أي تحركات مشبوهة

وأمنذ بداية هععذا الععام تزايعدت بشعكل حععاد الهجمععات الععتي
تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمععي القاعععدة وأ"داعععش" فععي
منطقة الساحل بغرب إفريقيا ل سععيما فععي مععالي وأالنيجععر
.وأبوركينا فاسو

وأوأفقا لمصدر أمني، فقد قتل شخص وأاحد على القل
وأأصيب اثنان بجروأحا خطيرة في حادث منفصل اليوم

الربعاء عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في مركبة
المصدر: - عسكرية في تيالبونجا بشرق بوركينا فاسو

 [ روأيترزأ

أعنف غارات تشهِدها النيجر من قبل جهِاديين [
محتملين

القععرى النائيععة فععي النيجععر لععديها القليععل مععن المععن ضععد
المهاجمين



 

القععرى النائيععة فععي النيجععر لععديها القليععل مععن المععن ضععد
المهاجمين

ارتفع عدد قتلى الغععارات المنسععقة الععتي شععنت علععى ثلث
قرى في النيجر يوم الحد من قبل جهاديين مشتبه بهم إلى

. قتيل137

وأقععالت الحكومععة: “مععن خلل اسععتهدافا المععدنيين بشععكل
منهجي، يصل قطاع الطرق المسلحون هؤلء إلى مسععتوى

”.جديد من الرعب وأالوحشية

وأفي وأقت سابق ألقى مصدر أمني بععاللوم علععى متشععددين
مرتبطين بتنظيم الدوألة السلمية في الهجمات في منطقة

.تاهوا بالقرب من حدوأد النيجر مع مالي

وأتعد هذه المذبحة الكثر دموية في النيجر على يد مسلحين
.مشتبه بهم

هل أفريقيا هي ساحة معركة الجهاديين الجديدة؟

تواجه الدوألة الواقعة في غرب إفريقيا تصاعدا فععي أعمععال
300العنف الجهادية المشتبه بها، حيث قتل ما يقععدر بنحععو 

.شخص هذا العام في الهجمات

بقتل ما ل يقل عععن   شخصععا كععانوا58في السبوع الماضي، 
عائدين من السوق في منطقة تيلبيري، أيضا فععي الجنععوب



الغربي بالقرب من حدوأد مالي، عندما اسععتهدفا مسععلحون
.حافلتهم

وأينشععط المسععلحون المرتبطععون بععداعش وأالقاعععدة فععي
منطقععة السععاحل – وأهععي أرض شععبه قاحلععة تقععع جنععوب
الصععحراء الكععبرى مباشععرة تضععم مععالي وأتشععاد وأالنيجععر

.وأبوركينا فاسو وأموريتانيا

تنشععط جماعععة بوكععو حععرام أيضععا علععى الحععدوأد الجنوبيععة
.الشرقية للنيجر مع نيجيريا

ماذا حدث؟

وأفي هجوم يوم الحعد فععي منطقععة تعاهوا، كعان يعتقعد فععي
. شخصا قد قتلوا60البداية أن 

ة وأاستهدفا المسلحون الذين كانوا على متعن دراجعات ناري
.قرى انتزايين وأبقورات وأوأيستان

وأنقلت وأكالة فرانس برس الفرنسععية عععن مسععؤوأل محلععي
”.قوله إنهم كانوا “يطلقون النار على كل ما تحرك

وأقال آدم ساندوأر، الكاديمي الكندي الذي يبحث في انعدام
المن في منطقة الساحل، لبي بي سععي إن معظععم الععذين
بيعتقد أنهم وأراء غارات الحد كانوا أعضاء في تنظيم الدوألة
السععلمية فععي الصععحراء الكععبرى الععذي ينشععط فععي مععالي

.وأالنيجر

وأقال إن هناك أيضا تقارير تفيد بأن مسلحين من فرع بوكو
حرام – وألية غرب إفريقيععا السععلمية (إيسععواب) – قععدموا

.تعزيزات

ماذا يريد المسلحوُن؟

لم تتمكن قوات المن القليمية وأالدوألية مععن احتععواء تمععرد
منطقة الساحل



AFP

لم تتمكن قوات المن القليمية وأالدوألية مععن احتععواء تمععرد
منطقة الساحل

قععال الععدكتور سععاندوأر إن تنظيععم الدوألععة السععلمية فععي
الصععحراء الكععبرى يعمععل بشععكل مختلععف عععن الجماعععات
الخرى التابعة لتنظيم الدوألة التي كان هدفها إقامة خلفععة،

.دوألة تحكم وأفقا للشريعة السلمية

هناك أيضا بعد عرقي للصراع. وأنهب الماشية هو أيضا أحععد
.العناصر

وأيقول الدكتور سععاندوأر إن المجتمعععات الععتي تجمععع تنظيععم
الدوألة السلمية فععي الصععحراء الكععبرى دعمهععا منهععا، هععي
بشكل أساسي من عشائر تولععوب مععن مجموعععة الفععولني

.العرقية

في هذه المنطقععة مععن الراضععي الحدوأديععة – همععش هععذا“
المجتمع لسنوات عدة – نتيجععة لععذلك قععاموا بععالتقرب إلععى
الجماعات الجهاديععة المحليععة الععتي أصععبحت تنظيععم الدوألععة

”.السلمية في الصحراء الكبرى

وأهذا يعني أن الميليشيات المحلية قد تشععكلت للععدفاع عععن
.الكبرى نفسها من تنظيم الدوألة السلمية في الصحراء

وأقال الدكتور ساندوأر: “يمكننا أن نفهععم هععذا الهجععوم علععى
أنه نوع من الهجوم النتقامي – عنععف تصععفية الحسععابات –
بسبب التعاوأن الذي قدمته تلك الميليشيات المحلية لقوات

”.المن وأالدفاع في النيجر

لماذا ينشط الجهِاديوُن في منطقة الساحل؟

 – بعععد2012بدأت الزأمة المنيععة فععي المنطقععة فععي عععام 
.سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي



بيشتبه في أن الجهاديين تمكنوا من تصعيد حركات التمععرد وأ
في دوأل مثل مالي وأالنيجر وأبوركينا فاسو بفضععل السععلحة

.المنهوبة من ترسانة القذافي

وأيعد تهريب السلحة وأالمخدرات إلى جانب تهريععب الوقععود
وأسرقة الماشية مفتاحا بقاء العديد من الجماعات على قيععد

.الحياة

وألععم تتمكععن القععوات الفرنسععية وأالقععوات الدوأليععة الخععرى،
بالضافة إلى قوة إقليميععة كععبيرة، مععن احتععواء التمععرد فععي

.المنطقة

وأفازأ محمد بازأوأم، رئيس النيجر الجديد، بالنتخابات الشععهر
الماضععي متعهععدا بمحاربععة انعععدام المععن الععذي تسععببه

 ]2021 مارس BBC 21الجماعات المسلحة. –

]RT  أشخاصا في هجمات مسلحين10  : مقتل 
في جنوُب النيجر

Reuters: 

أفادت وأكالة "روأيترزأ" نقل عن مصادر أمنية بأن مععا ل يقععل
 أشخاص قتلوا في هجمات مسععلحين علععى قريععتين10عن 

.في منطقة تيلبيري بجنوب النيجر يوم الربعاء

3وأقال المصدر إن عصابة مسلحة أحرقت مدرسة وأقتلععت 
 أشخاص في قرية غابادوأ فععي7أشخاص في قرية زأيباني وأ

وأأضععافا المصععدر أن حصععيلة الضععحايا .المنطقة المععذكورة
مرشحة للرتفاع، حيث تستمر قوات المععن بفحععص مكععان
الهجوم، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما هي الجهة الععتي

.تقف وأراءه

إقرأ المزيد



137  ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم جنوب غرب النيجععر إلععى 
قتيل

137وأيععأتي ذلععك بعععد أيععام مععن الهجمععات الععتي قتععل فيهععا 
شخصا بجنوب النيجر. وأكانت تلك الهجمات على بعد مئععات

.الكيلومترات عن هجوم الربعاء

وأيعتقد بأن جماعات للمتشددين على صلة بععالفرع المحلععي
لتنظيم "داعش" كععانت وأراء تلععك الهجمععات الععتي أصععبحت

.الكثر دموية في الفترة الخيرة

 ] 2021 مارس RT  25  – "المصدر: "روأيترزأ 

 عسكريا في هجوُم بأالنيجر15مقتل [ 
05.05.2021   

 عسععكريا وأإصععابة أربعععة15أعلنت الحكومة النيجرية مقتل 
آخرين يوم أمس الثلثاء في هجعوم "إرهعابي" فعي منطقعة
تيلبيري القريبة من مالي، وأذلك بعد أربعة أيام على كميععن

 .  عسكريا16أوأدى بحياة 

وأقالت وأزأارة الدفاع في بيان إن "رجال مدججين بالسععلحا"
اسععتهدفوا بعععد ظهععر الثلثععاء "موقعععا" لعمليععة "الزوأبعععة"
لمكافحععة المتشععددين فععي منطقععة إنتوسععان القريبععة مععن

  - روأسععيا اليععوم –" -  المصدر: "أ فا ب .الحدوأد مع مالي
  ] .2021 مايو 5

https://arabic.rt.com/world/1214158-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-137-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1214158-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-137-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7/


 شخصا بأهِجوُم على قرية جنوُب غربأي60مقتل  [
النيجر

  REUTERS - AFP

سبوتنك  

 شخصععا60قال مسؤوألن محليان لوكالة "روأيترزأ" إن نحععو 
.لقوا حتفهم بهجوم على قرية بنيبانجو جنوب غربي النيجر

وأقععال المسععؤوأل بالقريععة زأكععاري كاريععدجو إنععه ل توجععد 
تفاصععيل تععذكر عععن الهجععوم الععذي وأقععع يععوم الثلثععاء علععى
منطقة نائية قرب الحدوأد مع مالي، مضيفا أنه لم تعلععن أي
جماعة مسؤوأليتها عنه. وأأوأضح أن اشععتباكا وأقععع وأأن هنععاك

وأأكد مسؤوأل آخر سععقوط هععذا العععدد .خسائر في الجانبين
.من القتلى

وأوأقععع الهجععوم فععي منطقععة اجتاحهععا جهععاديون مرتبطععون
بفصععيل محلععي تععابع لتنظيععم "داعععش" الععذي قتععل مئععات

. المدنيين في هجمات على المجتمعات الريفية هذا العام

وأتعرضت الراضععي الحدوأديععة بيععن النيجععر وأمععالي وأبوركينععا
فاسو لعمال عنف في السنوات القليلة الماضية مع سعععي
جماعععات مسععلحة، بعضععها مرتبععط بتنظيععم القاعععدة، إلععى
فرض الهيمنة على المجتمعات المحلية وأتخليععص المنطقععة

  ]2021 نوفمبر 4من القوات المحلية وأالدوألية. –سبوتنك 
.

 جنديا جنوُب غرب النيجر11مسلحوُن يقتلوُن [ 



  RT 05.11.2021    

 Reuters

11أعلنت وأزأارة دفاع النيجر أن مسععلحين مجهععولين قتلععوا 
جنديا كانوا يحرسون قرية في منطقععة نائيععة جنععوب غربععي

.البلد، حيث ينشط إسلميون متشددوأن

وأأضافت الوزأارة أن المهاجمين المدججين بالسععلحا وأصععلوا
فععي مععوكب مععن السععيارات وأالععدراجات الناريععة بعععد ظهععر
الخميععس وأاشععتبكوا مععع الجنععود المتمركزيععن خععارج قريععة

.داجني قرب الحدوأد مع مالي

 جنععديا11وأأفادت العوزأارة بعأنه تعم التصععدي للهجععوم لكعن 
قتلوا وأما زأال تسعة في عداد المفقودين، فيما لم تعلن أي

.جماعة إلى الن مسؤوأليتها عن الهجوم

 شخصععا69وأوأقع هجوم يوم الخميس بعد يومين من مقتععل 
في منطقة أخرى قريبة من الحدوأد مع مالي تبعد نحو مئععة

. كيلومترا160

وأفي السنوات الماضععية كثفععت جماعععات مسععلحة هجماتهععا
فععي منطقععة قاحلععة فقيععرة غععرب إفريقيععا تضععم المنععاطق

.الحدوأدية في النيجر وأمالي وأبوركينا فاسو

وأتسعععى جماعععات مرتبطععة بتنظيمععي القاعععدة وأ"داعععش"
الرهابيين للسيطرة على المنطقة وأطععرد القععوات المحليععة
وأالدوأليععة منهععا، وأقععد أوأدى الصععراع بحيععاة اللفا وأأجععبر

.المليين على النزوأحا



. ] 2021 نوفمبر  RT - 6  – المصدر: روأيترزأ

)10 (

جرائم الرهاب شرق الكوُنغوُ :

 شخصا على القل في شمال شرق17مقتل [ 
الكوُنغوُ على يد جماعة  القوُات الديمقراطية

الحليفة لتنظيم داعش 

RT: 

Reuters: 

 شخصا على القل في شمال شرق17مقتل 
الكوُنغوُ

 شخصا بقرية في شمال شرق17قتل ما ل يقل عن 
الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في

.الوأنة الخيرة

وأقال زأعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيروأمو، جيلي
جوتابو، اليوم الربعاء، إنه في حوالي الخامسة صباحا

بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية
الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم
"داعش"، قرية ماكوتانو في إقليم إيتوروأ التي تقع على

. كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا100بعد 

وأأضافا: "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء. وأعندما كان
السكان يفروأن، أمسكوا ببعض الناس وأقطعوهم

".بالمناجل

وأأكد مرصد "كيفو سيكيورتي"، وأهو مبادرة بحثية تتبع
الضطرابات في المنطقة، الهجوم وأقدر عدد القتلى بنحو



 شخصا على القل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير17
.من الناس قتلوا

وأقتلت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة المئات، منذ
أوأاخر أكتوبر العام الماضي، عندما بدأ الجيش عملية
لطردهم من قواعدهم قرب الحدوأد الوأغندية. وأأعاق

.المقاتلون الجهود الرامية للقضاء على وأباء إيبول

المصدر: روأيترزأ

 
/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا/ا

 شخصا على القل 17جماعة تابأعة لداعش تقتل 
في شمال شرق الكوُنغوُ

رقم  م٢:٤٢ - ٢٠٢٠, ٢٧مايو 
 :Linkروسيا اليوُم  :المصدر 1040620  :الخبر

 شخصععا بقريععة فععي شععمال شععرق17قتل مععا ل يقععل عععن 
الكونغععو، فععي أحععدث هجععوم ارهععابي ضععمن تزايععد أعمععال

.ارهابية في الوأنة الخيرة

وفقا لما أفادتهُ وكالة أهل البيت (ع) للنباء خ ابأنخخا
قال زأعيم جمعية مدنية محليععة فععي أرض إيروأمععو، جيلععي خ

جوتععابو، اليععوم الربعععاء، إنعه فععي حععوالي الخامسعة صععباحا
بعععالتوقيت المحلعععي، هعععاجمت جماععععة ارهابيعععة القعععوات
الديمقراطيععة الحليفععة، الععتي تزعععم أنهععا مرتبطععة ارتباطععا



فضفاضا بتنظيععم "داعععش" الوحشععي، قريععة ماكوتععانو فععي
 كيلومتر جنععوب غربععي100إقليم إيتوروأ التي تقع على بعد 

.مدينعععععععععععععععععععععععععععععععععة بونيعععععععععععععععععععععععععععععععععا

وأأضافا: "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء. وأعندما كععان
السعععكان يفعععروأن، أمسعععكوا ببععععض النعععاس وأقطععععوهم

".بالمناجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل

وأأكد مرصععد "كيفععو سععيكيورتي"، وأهععو مبععادرة بحثيععة تتبععع
الضطرابات في المنطقة، الهجوم وأقدر عدد القتلععى بنحععو

 شخصا على القل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير17
.من الناس قتلوا

وأقتلت جماعة القوات الديمقراطيععة الحليفععة المئععات، منععذ
أوأاخععر أكتععوبر العععام الماضععي، عنععدما بععدأ الجيععش عمليععة
لطردهععم مععن قواعععدهم قععرب الحععدوأد الوأغنديععة. وأأعععاق

.المقاتلون الجهود الرامية للقضاء على وأباء إيبول

ابنا 

 بأالسكاكين والمناجل في22 المتمردون يقتلوُن [
شرق الكوُنغوُ الديمقراطية

 
قال مسؤوأل محلي إن مهاجمين يشتبه أنهم متشددوأن

 مدنيا بالسكاكين22إسلميون، قتلوا ما ل يقل عن 
وأالمناجل في هجوم ليلي على قرى قرب بلدة بيني في

.شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

وأجاء الهجوم بعد أكثر من ثلثة أسابيع على إعلن الحكام
العرفية في شمال كيفو وأإيتوري وأهما إقليمان متاخمان

.لوأغندا في إطار محاوألة لوقف إراقة الدماء

وأتم العثور على رضيع في شهره الرابع حيا على ظهر
 أطفال من ذات العائلة يعتقد7إحدى الضحايا وأهو أحد 



أنهم فقدوأا ذوأيهم في أحدث أعمال عنف تعرضت لها عدة
 وأقال جان. كيلومترا شرقي بيني40قرى على بعد نحو 

بول كاتيمبو رئيس بلدية بولونغو إن عدد المتوفين
. بينهم نساء وأأطفال 22المعروأفا بلغ 

وأأضافا أن المسلحين ربما خطفوا عددا آخر من القروأيين،
ملقيا باللوم في ذلك على القوات الديمقراطية المتحالفة

وأهي ميليشيا أوأغندية تنشط في شرق الكونغو منذ
 ] .2021 مايو 26التسعينات . – الموقف التونسية – 

 مدنيا في اشتباكات بأين الجيش12مقتل [ 
ومسلحين في الكوُنغوُ الديمقراطية

  27.09.2021تاريخ النشر:

 مدنيا في اشتباكات بين الجيش وأمسلحين في12مقتل 
الكونغو الديمقراطية

اشتباكاتبين الجيش وأمتمردين في محافظة إيتوري شمال
شرقي الكونغو الديمقراطية

 مدنيا حتفهم جراء اشتباكات بين الجيش12لقي 
وأمسلحين شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية،

.حسبما أفادت وأسائل إعلم محلية

إقرأ المزيد

 شخصا في الكوُنغو30ُمسلحوُن بأالمناجل يقتلوُن 

الخباري أن الشتباكات وأقعت في sur7 7وأأوأضح موقع 
بلدة ماكايانغا بمنطقة إيروأمو في محافظة إيتوري يوم

. منزل20 قتيل بين الهالي وأإحراق 12الحد، وأخلف 

وأنقل الموقع عن متحدث باسم القوات المسلحة قوله إن
 مسلحين من مليشيات "الجبهة الوطنية8الجيش قتل 



10للتكامل في الكونغو" الناشطة في إيتوري، وأأسر 
 ] . RT– "نوفوستي"- .منهم

 شخصا على القل بهجوم22مليشيا "كوديكو" يقتلون [
على مخيم للنازأحين في الكونغو الديمقراطية

RT: 
Reuters : 

 شخصا على القل بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية20مقتل 
أفاد زعيم محلي وجماعة مدافعة عن الحقوق المدنية في الكونغو الديمقراطية بمقتل

 شخصا على القل، أمس الحد، في هجوم على مخيم للنازحين شمالا شرق20
الجمهورية. 

20وقالا الزعيم المحلي، بيلو موليندرو ويلي، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إن 
شخصا لقوا حتفهم، في حين ذكر رئيس جماعة الحقوق المدنية، شاريتيه بانزا، أن

. 22عدد القتلى بلغ 
واتهم ويلي وبانزا مليشيا "كوديكو"، التي قتلت مئات المدنيين وأرغمت اللفا في

إقليم إيتوري بالكونغو على الفرار من ديارهم في السنوات القليلة الماضية، بارتكاب
الجريمة.

وأضافا بانزا :"هذا ثالث هجوم يشنه هؤلءا الخارجون على القانون على مواقع
للنازحين في غضون أسبوع في هذا الجزءا من البلد، مما تسبب في ما يزيد عن

 وفاة وأضرار مادية جسيمة". 50
وأكد المتحدث باسم الجيش، غوليس نغونغو تشيكودي، وقوع الهجوم قرب قرية

درودرو أمس لكنه لم يذكر تفاصيل حولا عدد القتلى. 
 في نفس المنطقة يوم20وقالت الحكومة إن مقاتلي "كوديكو" أزهقوا أرواح نحو 

الحد من السبوع الماضي. 
ينحدر مقاتلو "كوديكو" بشكل أساسي من مزارعي ليندو الذين يعملون بالزراعة

ويخوضون صراعا طويل المد مع رعاة هيما. 
ويدير ضباط من الجيش إيتوري وإقليم كيفو الشمالي المجاور منذ مايو عندما أعلنت

الحكومة عن حصار لكبح العنف المتفشي هناك، لكن لم تظهر أي بوادر على
انحسار جرائم القتل  -   

  ] 2021 نوفأمبر 30المصدر" "رويترز" 

)11(

من جرائم الرهاب في ساحل العاج :



[ تنظيم القاعدة في الساحل يتبنى الهِجوُم الذيِ
أودى بأحياة ثلثة جنوُد فرنسيين في مالي

2021/ا01/ا02   
جنود فرنسيون في عملية بارخان في منطقة غورما في

أ فا ب/ا أرشيف©  .مالي
أعلنت "جماعة نصرة السلم والمسلمين" التابأعة

لتنظيم القاعدة، مسؤوليتهِا عن الهِجوُم الذيِ
أودى الثنين بأحياة ثلثة جنوُد فرنسيين في

بأيان نشرتهُ منصة "الزلقة" مالي، وذلك في
.التابأعة لهِا

تبنت "جماعة نصرة السلم وأالمسلمين" التابعة لتنظيم
الذي أوأدى الثنين بحياة   الهِجوُم القاعدة، مسؤوأليتها عن

ثلثة جنود فرنسيين في مالي، في بيان نشرته منصة
."الزلقة" التابعة لها

وأأشار التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل إلى
استمرار الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة
وأالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد وأدفاع الرئيس

إيمانويل ماكروأن عن نشر الرسوم باسم حرية التعبير
وأكذلك سياسة الحكومة الفرنسية تجاه المسلمين في

.فرنسا

وأكتبت الجماعة في بيان صدر الجمعة "بهدفا إنهاء الحتلل
الفرنسي لمنطقة الساحل، نفذ إخوانكم المجاهدوأن عملية
نوعية ضد رتل لقوات الحتلل الفرنسي على الطريق بين

".غوسي وأهومبوري

وأأضافا البيان أن "هذه العملية المباركة أسفرت عن مقتل
ثلثة من عناصر النخبة في جيش الحتلل". وألم تذكر

.الجماعة تفاصيل الهجوم

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20201228-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A


أعلنت مقتل ثلثة جنود الرئاسة الفرنسية وأكانت 
إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم   مالي فرنسيين الثنين في

.في منطقة هومبوري في شمال البلد
 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا47وأبذلك يرتفع إلى  

في مالي منذ تدخل باريس عسكريا للمرة الوألى في
للمساعدة في طرد جماعات 2013كانون الثاني/ايناير 

احتلوا أجزاء من هذه الدوألة الواقعة محلية وجهِاديين
.في منطقة الساحل في غرب أفريقيا
 جندي في5100وأتنتشر قوة برخان الفرنسية وأقوامها 

منطقة الساحل حيث تواجه جماعات جهادية إلى جانب
جنود من موريتانيا وأتشاد وأمالي وأبوركينا فاسو وأالنيجر،

فرانس  - .يشكلون معا مجموعة دوأل الساحل الخمس
 ]/ أ ف ب24

[ مقتل ثلثة جنوُد في هجمات على موُقعين
للجيش في ساحل العاج

2021مارس 29

أبيدجان -(روأيترزأ) – قالت خمسة مصادر عسكرية بارزأة
بقتلوا وأأصيب سبعة في هجمات على إن ثلثة جنود 

موقعين للجيش في شمال ساحل العاج صباحا اليوم
الثنين.

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20201112-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20201112-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20201103-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://www.france24.com/ar/20201009-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86


بتقل وأأضافت المصادر أن اثنين من المهاجمين قتل وأاع
أربعة آخروأن.

وألم تعلن أي جهة مسؤوأليتها عن الهجمات. وأقال مصدر
من جيش ساحل العاج إنه تم تحديد هوية المهاجمين على
أنهم من بوركينا فاسو المجاوأرة لكن لم يتسن التأكد من

ذلك.

بقتل في غارة على وأذكرت المصادر العسكرية أن جنديين 
معسكر للجيش في كافولو قرب الحدوأد مع بوركينا فاسو.
وأأضافت أن ضابطا كان متمركزا في موقع آخر في تيهيني

بقتل فيما لذ المهاجمون بالفرار. القريبة 

وأأشار مصدر عسكري بارزأ إلى مصادرة أسلحة وأعتاد
عسكري آخر وأقال إن قوات ساحل العاج تنفذ عملية

تفتيش في المنطقة.

بقتلوا في كمين على موقع الجيش في13كان   جنديا قد 
كافولو العام الماضي. وأألقت وأزأارة الدفاع باللوم على

بيشتبه بأنهم جهاديين وأألقي القبض على عشرات 
متشددوأن.

وأكانت جماعات متشددة مسلحة على صلة بتنظيمي
القاعدة وأالدوألة السلمية المتواجدين في مالي وأبوركينا

فاسو، وأهما جارتا ساحل العاج من ناحية الشمال، قد
توغلت في دوأل ساحلية جنوبية مثيرة مخاوأفا من انتشار

 ] .24انعدام الستقرار جنوبا. – فرانس 
[ كمين يوُديِ بأحياة ثمانية مدنيين شمالي بأوُركينخخا

فاسوُ
 - أ فا ب2021أبريل  15 

أوأدى كمين نفذه مسلحون شمالي بوركينا فاسععو، الربعععاء،
بحياة ثمانية مدنيين، وأفقدان آخريععن، منخرطيععن فععي قععوة

.لمؤازأرة حملة مكافحة المتشددين، بحسب مصدر أمني



اا اسععتهدفا دوأريععة لمنظمععة وأأوأضح المصدر المني أن كمينعع
«متطوعون للدفاع عن الوطن» فععي منطقععة جورجععادجي،
اا إلى سقوط «ثمانية قتلى علععى القععل فععي صععفوفا مشير

».المتطوعين، وأفقدان أثر آخرين

وأأنشئت منظمة «متطوعون للدفاع عن الوطن» فععي عععام
، وأتتألف مععن مععدنيين ينفععذوأن مهععام مراقبععة وأجمععع2019

معلومععات وأحمايععة إلععى جععانب القععوات المسععلحة. وأمنععذ
 من عناصرها خلل المعععارك200تشكيلها فقدت المنظمة 

 تعععاني بوركينععا فاسععو2015الدائرة مع المسععلحين  وأمنععذ 
اعتداءات المتشددين، خاصة شععمالي البلد، حيععث تسععببت

 شخص، وأنزوأحا أكثر مععن مليععون1200الهجمات في مقتل 
. ] .2021 أبريل 15بسبب العنف – الخليج 

[مقتل صحفيين إسبانيين بأهِجوُم على دورية في
بأوُركينا فاسوُ

  RTفقدت الصحافة العالمية اثنين من مراسليها بهجوم
شنه مسلحون على دوأرية بحرية في بوركينا فاسو، فيما

.لم يتم تأكيد جنسية قتيل ثالث يشتبه بأنه إيرلندي
في وأقتل صحفيان بين ثلثة أوأروأبيين على أيدي مسلحن

بوركينا فاسو حسب مصدر أمني بارزأ وأرئيس الوزأراء
السباني الثلثاء، بهجوم استهدفا دوأرية لمكافحة الصيد

.غير القانوني في هذا البلد غرب إفريقيا

وأأكد رئيس الوزأراء السباني بيدروأ سانشيز مقتل إسبانيين
في الهجوم، وأكتب في تغريدة على تويتر: "تأكدت أسوأ

الخبار.. كل مشاعرنا مع أقارب دافيد برياين وأروأبرتو
فرايلي اللذين قتل في بوركينا فاسو" مشيدا بع"بمن

يمارسون على غرارهما صحافة شجاعة وأأساسية من
".مناطق الصراع

وأقال مصدر أمني في بوركينا فاسو إن القتيل الثالث
.مواطن إيرلندي



وأقال مصدر أمني رفيع المستوى في بوركينا فاسو: "هذا
أمر مؤسف للغاية، الغربيون الثلثة أعدموا على أيدي

".إرهابيين

الضحية الثالث من مواطنيها، وألم تؤكد إيرلندا ما إذا كان
لكنها قالت إنها تعمل مع مسؤوألين في بوركينا فاسو

.لمعرفة مزيد من التفاصيل

وأقالت ناطقة باسم الخارجية اليرلندية: "الوزأارة على علم
مكثفة مع الشركاء الدوأليين بالتقارير وأتجري اتصالت

".للوقوفا على الوضع

إقرأ المزيد

إسبانيا: الجثتان اللتان عثر عليهما في بوركينا فاسو هما
على الرجح لصحفيين مختطفين

وألم يتم تحديد الجهة المسؤوألة عن الهجوم الذي استهدفا
المجموعة التي تضم جنودا وأحراس غابات وأصحفيين

.أجانب في منطقة فادا نغورما-باما في شرق البلد الثنين

وأأصيب ثلثة أشخاص على القل في الهجوم وأيعتقد أن
.مواطنا من بوركينا فاسو بين المفقودين

وأشن الهجوم مسلحون يتنقلون على متن شاحنتين
صغيرتين وأحوالى عشر دراجات نارية، وأفق المصادر

المنية التي أوأضحت أن المهاجمين استحوذوأا على أسلحة
ودات بينها شاحنة صغيرة وأطائرة مسيرة .وأمع

https://arabic.rt.com/world/1226211-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/world/1226211-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86/


وألم تعلن أي جهة مسؤوأليتها عن الهجوم الذي وأقع على
طريق محمية باما الشاسعة وأقالت الحكومة إنها لم تحدد

".المهاجمين الذين وأصفتهم بأنهم "إرهابيون هوية

] .2021 أبريل  27المصدر: وأكالت – روأسيا اليوم 

 شخصا شمال بأوُركينا فاسوُ وفرار32[ مقتل 
العشرات إلى النيجر بأعد هجوُم مسلح

    2021مايو  3تاريخ النشر
   

32أكد مصدر عسكريِ لوُكالة "سبوُتنيك" مقتل 
شخصا في هجوُم مسلح على قرية كوُدييل شمال

.بأوُركينا فاسوُ قرب الحدود مع النيجر

 جريحا وأل يزال17وأأضافا المصدر أن "عدد الجرحى بلغ 
هناك مفقودين بسبب فرار العشرات من سكان القرى

."وأهم مصابين على الحدوأد مع النيجر

وأيأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوع من هجوم شنه مسلحون
 قتلى من بينهم4على قافلة تضم صحفيين غربيين، خلف 

.إسبانيين وأإيرلندي

وأيعد شمال بوركينا فاسو خاصة القريب من النيجر وأمالي،
المنطقة الكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها

.مسلحو "القاعدة" وأ"داعش" الرهابيين

 ] RT - " المصدر: "سبوتنيك

[  قتلى بأهِجوُم مسلح شمالي ساحل العاج
   29.03.2021     



Reuters
هاجم مسلحون موقعين أمنيين في شمال ساحل العععاج مععا

 أشخاص على القل، وأإثارة مخاوأفا من3أسفر عن مقتل 
مسععاعي المسععلحين فععي غععرب إفريقيععا لتوسععيع قاعععدة

.نفوذهم
وأقال جيععش سععاحل العععاج فععي بيععان عنععه "إن نحععو سععتين
مسلحا شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش فععي كععافولو
قبل الساعة الواحدة صباحا، مععا أسععفر عععن مقتععل جنععديين

".وأإصابة أربعة آخرين

وأأضافا الجيش أن القوات تمكنت من "صد المهاجمين بعد
".ساعة من القتال وأالشتباكات العنيفة

وأوأقع هجععوم ثععان الليلععة ذاتهععا وأاسععتهدفا موقعععا آخععر فععي
.كولوغوبو، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة

وألم تعلن أي جهة مسؤوأليتها عععن الهجععومين بعععد، رغععم أن
الشبهات اتجهت مباشرة نحو متطرفين إسععلميين يعملععون
عبر الحدوأد في بوركينا فاسو، وأتكرر اسععتهدافهم لمنشععآت

-.الجيععش وأالشععرطة فععي محاوألععة للحصععول علععى أسععلحة
– روأسيا اليوم ] . المصدر: أ ب

)12 (

ةا من جرائم الرهاب في موُزامبيق : بأعض
؟ ماذا يجريِ في منطقة الساحل والصحراء ]

2014 سبتمبر 5  الجمعة  



عندما ضعف تنظيم القاعدة في باكستان وأأفغانستان فععي
السنوات الخيععرة، تنبععأ العديععد مععن المتخصصععين بانتقععال
شبكات الرهاب إلى مناطق أخرى في العالم. وأمع عععودة
فصععائل القاعععدة وأظهورهععا فععي دوأل أفريقيععا خاصععة فععي
ال عن شمال أفريقيععا، أشععار الصومال وأمالي وأنيجيريا، فض
ال "أرض المراقبون إلععى أن أفريقيععا سععوفا تصععبح مسععتقب
الجيل الثالث لتنظيم القاعععدة" بحيععث تكععون "أفغانسععتان

جديدة".

فععي هععذا السععياق استضععافا مركععز المسععتقبل للبحععاث
2014 سععبتمبر 4وأالدراسععات المتقدمععة يععوم الخميععس 

السععتاذ/ا مععادي إبراهيععم كععانتي خععبير الشععؤوأن الفريقيععة،
وأالمدرس في جامعة باماكو في دوألععة مععالي، حيععث ألقععى
محاضععرة عععن الرهععاب الفريقععي وأالحركععات السععلمية

المتطرفة وأخريطة انتشارها في أفريقيا.

غرب أفريقيا منطقة للمرور بأل قيوُد

بدأ المحاضععر حععديثه بإلقععاء الضععوء علععى تقسععيم منععاطق
اا بين المنععاطق ال كبير أفريقيا المختلفة، ليؤكد أن ثمة تداخ
المختلفععة مععن الغععرب إلععى الشععمال وأالوسععط وأالشععرق
اا، وأل يمنععع اا محدد اا إقليمي وأالجنوب، وأأن لكل منطقة تجمع
ذلك من سهولة التنقل من بلد أفريقي لخر وأمععن منطقععة

لخرى من دوأن قيود كبيرة.

وأأشار إلععى أن العلقععات القليميععة بيععن الععدوأل الفريقيععة،
يمكن فهمها مععن خلل الشععارة إلععى التحععادات الفريقيععة

الساسية، وأمن أبزرها:

وأتعد أقوى منظمة في  :ECOWASمنظمة اليكوُاس 
 دوألععة، اسععتطاعت أن تقععوم15غععرب أفريقيععا، وأتضععم 

بمجموعة من النجازأات مثل توحيد جععوازأات السععفر لكععل
الدوأل العضاء، المر الذي سهل انتقععال الفععراد بيععن دوأل
غرب أفريقيععا، بععل إن للمسععافر نفععس حقععوق المععواطن،



وأكذلك توجد تسهيلت كبيرة في الجمارك، كما استطاعت
المنظمة توحيد العملة بين دوألهععا، وألععديها جنععاحا عسععكري
موحد له صلحية التدخل في أي مشكلة أوأ صراع فععي أي
دوألة من دوأل غرب أفريقيا (العضاء) من دوأن إذن الدوألة

المباشر.

وأتضم دوأل وأسط أفريقيا. :  ECCASاليكاس 

وأالتي لتزال ،IGADمنظمة اليجاد  وأفي الشرق توجد
اا لتصععاعد المشععاكل ضعععيفة مقارنععة بععاليكواس، نظععر

الداخلية وأالتوترات البينية بين دوأل شرق أفريقيا.

وأخلص المحاضر إلى أن طبيعة منطقة غرب أفريقيععا أدت
إلى تيسير انتشار الجماعات الرهابية وأالجرائععم المنظمععة
ال عععن الحععدوأد غيععر المنضععبطة فععي من بلد لخر، هذا فض
منطقة وأسععط أفريقيععا وأشععرقها، إذ يكفععي القععول إن دوأل
الساحل وأالصحراء ل توجد بها قيععود علععى حركععة الفععراد،
وأل رقابة على الحدوأد، وأل صعوبات في التنقل مععن مكععان
ال عن سهولة الحصول علععى إذن سععفر وأجنسععية لخر، فض

 بمنظمعة إيكععواس، وأهعي أمعور كلهعا15إحدى العدوأل الععع 
سععهلت حركععة المجموعععات الجهاديععة المتطرفععة، وأالععتي
بدأت بالساس في الجزائر مطلع التسعينيات مععن القععرن
الماضي، ثم انتقلت لكل من السودان وأأفغانستان، لتعععود
اا إلى حيث المنشأ، في جنوب الجزائر وألتتوغععل فععي مجدد
منطقة الساحل وأالصععحراء الععتي أضععحت مععن أكععبر البععؤر

المفرغة للجهاديين في أفريقيا.

اا وأأكد كانتي أن مرحلة ما بعد "الثورات" العربيععة، خصوصعع
ما حدث في ليبيا قاد إلى تصاعد أنشطة هذه التنظيمععات،
وأالتي تمكنت من نقل أسلحة مختلفة عقب سقوط نظععام
القذافي الذي كان جيشه من مرتزقة هربوا بعتادهم لععدى
الضربات الجوية الغربية ضد ليبيععا، وأاسععتطاع المتطرفععون
عبر عمليات البيع وأالشراء وأالعلقات القبلية، لسععيما مععن



الطوارق، في استغلل هذه الحداث لتحقيق أهدافهم فععي
شمال مالي وأغيرها.

وأبالمثل فإن جماعة بوكو حرام تسععتفيد مععن هععذه الحععدوأد
اا، لتتمكن من التنقل معن بلعد لخعر بمنتهعى المفتوحة كثير
السععهولة، كمععا أن للحركععة أعضععاء بععارزأين سععابقين فععي
مؤسسات الحكم النيجيرية، وأتقيم علقات قوية مع قبائععل
مختلفة، وأتستغل عدم وأجود مواطنة حقيقية ترعى فكععرة
احترام حقوق المسلمين وأتعليمهم وأهويتهم داخل نيجيريععا

لتنقلب من جماعة ثقافية إلى تنظيم إرهابي متطرفا.

وأتطععرق كععانتي إلععى أن ثمععة مععا يعععززأ أنشععطة الرهععاب
اا وأالجريمة المنظمة في معظم مناطق أفريقيععا، وأخصوصعع
في الساحل وأالصحراء، حيث لععدى العديععد مععن الشععركات
الغربية علقات وأثيقة مععع هععؤلء مععن أجععل تسععهيل حركعة
أعمالهم، وأثمة انتقعال مخيعف لحركعة أمععوال وأاسععة معن
دوألة لخرى وأمن حسابات متعددة ل يمكن تتبعها بسهولة،
وألهععذا فمععن السععهل تععوفير تمويععل كععثيف للجماعععات
المتطرفة التي تمكن الكثير منها كذلك من السيطرة على

حقوق للنفط أوأ مناجم للمعادن الثمينة وأغيرها.

خريطة توُزيع الحركات الرهابأية في أفريقيا

بدأت الحركات السلمية بالساس فععي الجزائععر، وأعملععت
ضد الستعمار الفرنسي خشية ضياع السلم من الجزائععر
اا للسيطرة التامة التي كانت تريد أن تفرضععها فرنسععا نظر
على الجزائر، ثم قامت حكومات ما بعد السععتقلل بطععرد
المجاهدين الذين ذهبوا إلى السودان ثععم إلععى أفغانسععتان
التي قويت شوكتهم فيهععا عقععب الحتلل السععوفييتي فععي
أوأاخععر السععبعينيات، ثععم عععادوأا للجزائععر مععرة أخععرى، فععي

ظاهرة أطلق عليها "عودة الفغان العرب".

وأيؤكد كانتي أن انتشععار التنظيمععات الرهابيععة فععي منطقععة
الساحل وأالصحراء هو نتععاج تضععافر العديععد مععن العوامععل،



من أبرزأها تردي الحوال المعيشية فععي الععدوأل الفريقيععة،
وأالتععدخل الجنععبي السععافر فععي شععؤوأن القععارة، وأانتشععار
الجماعات التبشيرية بشععكل كععثيف، وأسععهولة التنقععل بيععن
الععدوأل وأبعضععها البعععض، وأالحتكععاك بمجموعععات جهاديععة
كثيرة خارج القليم فععي أفغانسععتان وأالسععودان وأغيرهمععا،
هععذا علوأة علععى الطبيعععة الداخليععة، القتصععادية وأالعرقيععة
وأالقبليععة، للعديععد مععن الععدوأل الععتي تشععجع علععى إفععرازأ
تنظيمات متشددة، في كل من موريتانيا وأالجزائر وأنيجيريا

وأمالي وأبقية الدوأل المجاوأرة في الغرب وأالوسط.

وألهذا يرى كانتي أن الشععبكات الجهاديععة تمتععد مععن أقصععى
الساحل الفريقي بالغرب إلى أقصععى السععاحل الفريقععي
فععي الشععرق، حيععث انتشععار التنظيمععات الجهاديععة فععي
الصععومال وأمنطقععة القععرن الفريقععي، وأالععتي كعانت أوألععى
المناطق التي شععهدت تععدخلت خارجيععة وأدوأليععة لمكافحععة

الرهاب في القارة الفريقية.

اا يتغلغل في قارة أفريقيا خمععس مجموعععات إرهابيععة وأحالي
مسلحة شديدة الخطورة، وألديها صلت بتنظيععم القاعععدة،
وأهي: "بوكو حرام" في نيجيريا، وأ"القاعععدة فععي المغععرب
السععلمي" شععمال الصععحراء الكععبرى، وأحركععة "الشععباب
المجاهدين" الصومالية، وأحركععة "أنصععار الععدين" السععلفية
الجهادية في مالي، وأحركة "التوحيععد وأالجهععاد" فععي غععرب

أفريقيا.

نشأت بوكو حرام في مدينة ميدوأجوري  خ بأوُكوُ حرام:1
 باسعم بوكععو حعرام الععذي جعاء مععن اللغعة2002في عععام 

المحلية (الهوسا) بمعنى "التعليم الغربي حرام" لنه سبب
انتشار الفسععاد فععي المجتمععع السععلمي، أي أن الجماعععة
نشأت لمناهضة انتشار التعليم الغربي الذي ألحععق الضععرر
بآلفا المسلمين الععذين يعععانون البطالععة وأالتهميععش (كمععا
يعرى أنصعار الحركعة)، وأكعانت تضعم مثقفيعن وأأكعاديميين.
وأمن هنا جاءت مواجهتهععا للحكومععة الععتي سععمحت بععذلك،
وأمع استمرار اعتماد الدوألة على المسار المنععي مععن دوأن



غيععره تصععاعدت أعمععال العنععف مععن الجهععة الخععرى حععتى
تحولت الجماعة لتنظيم متطرفا وأعنيف.

بعععد سععقوط نظععام العقيععد  خخخ حركخخة أنصخخار الخخدين:2
اا قععاد اا قوميعع القذافي في ليبيا عاد إيععاد غععالي (وأكععان قائععد
حركة تمرد على حكومة مالي وأتم توقيع اتفاقية سلم بين

ال1992حركته وأالحكومة عام   ثم أرسععلته الحكومععة قنصعع
لها في جدة) إلى أزأوأاد، حيث سلسلة جبال أغارغا، ثم بدأ
اا لمكععانته الجتماعيععة في تجميع المقععاتلين الطععوارق نظععر

وأانتمائه القبلي.

 خخخخخ حركخخخخة الجهِخخخخاد والتوُحيخخخخد فخخخخي غخخخخرب3
ظهرت الحركة إثر انشقاق قادتها علععى تنظيععم أفريقيا:

القاعععدة، وأقععام بعععض أعضععائها بتأسععيس كتععائب خاصععة
بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزأوأاد أسوة بسرية
"النصععار" فععي تنظيععم القاعععدة الععتي تضععم المقععاتلين

2011الطوارق. وأأعلنت الحركة أوأل بيان لها في أكتععوبر 
معلنة الجهاد في أكبر قطاع مععن غععرب أفريقيععا، وأتوصععف
بأنها "الجماعة الرهابية المسلحة الكثر إثارة للرعب فععي

شمال مالي".

جععاء  خخخ القاعخخدة فخخي بألد المغخخرب السخخلمي:4
اا للجماعععة السععلفية للععدعوة وأالقتععال الععتي التنظيم امتداد

،1997انشقت عن الجماعة السلمية المسلحة في عععام 
اا علععى اسععتهدافا الجماعععة للمععدنيين، وأتركععزت اعتراضعع
أعمال الجماعة في البداية على المواقع العسكرية، وألكن
مععع الحتلل المريكععي للعععراق، تحععولت للقيععام بأعمععال
اا إقليميععة خاصععة خطف الجانب، ثم اتخذت أعمالهععا أبعععاد
بعععد إعلن أيمععن الظععواهري عععن تحععالف القاعععدة مععع
الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال في الجزائر، لتتحول إلى

تنظيم القاعدة في بلد المغرب السلمي.

ظهععرت  خ حركة شباب المجاهدين في الصوُمال:5
الحركة مسععتغلة أجععواء عععدم السععتقرار بالصععومال، وأتععم



اسععتقطاب المؤيععدين لمواقفهععا، وأبععدأت الرتبععاط بتنظيععم
القاعدة مع إنشاء عدد من معسععكرات التععدريب فععي دوأل

القرن الفريقي.

اا، أشار المحاضر إلى أن البيئععة فععي أفريقيععا صععالحة وأختام
اا أن لستمرار وأتصاعد وأتوغععل الحركععات الرهابيععة، مضععيف
"التععدخلت الغربيععة مععا هععي إل ادعععاءات غيععر حقيقيععة،
فالغرب يعمل لمصالحة التي قد ترتبط باستمرار الرهععاب
فعي المنطقععة لضعمان اسععتمرار سعيطرته علععى المصعادر

الفريقية". – مركز المستقبل للدراسات المتقدمة ] 

"مواجهة تنظيمات الرهاب فأي الساحل "تستدعي اسإتراتيجية أعمق[ "

  2014 مارس 26  سوُيس إنفوُ :

مع أن الهجمات الرهابية التي كانت منطقة المغرب
العربي مسرحا لها في العشرية الخيرة ارتبطت دائما بما
بيعرفا بتنظيم "القاعدة في بلد المغرب السلمي"، أصبح 

فإن السنوات القليلة الماضية شهدت تمددا في تلك
العمليات باتجاه حزام الساحل الفريقي الذي يمتد على

أزأيد من ستمائة ميل من السنغال في الغرب إلى
. الصومال في الشرق

اقترن بانضمام جماعات محلية إفريقية إلى هذا التمدد
حكم أيديولوجية تنظيم القاعدة الداعية لقامة أنظمة

تلتزم بتطبيق صارم للشريعة السلمية وأتقاوأم النفوذ
تحولت حركة الغربي في المجتمعات السلمية، حيث

شباب المجاهدين في الصومال إلى العمل الرهابي في
جماعة "بوكو حرام" في ، وأشنت2009عام 

هجمات في نفس العام، إضافة إلى حركة التوحيد نيجيريا
وأالجهاد وأجماعة أنصار الدين في مالي وأبعض الجماعات

المهمشة كالطوارق وأمحاوألة تأسيس نواة لخلفة إسلمية
.2012في شمالي البلد في عام 



في الثناء، تخطى فكر وأعمل هذه الجماعات نطاق 
، تدرب أعضاء من جماعة2006المحلية. فخلل عام 

بوكو حرام النيجيرية في ملذات آمنة لتنظيم القاعدة في
الجزائر. وأوأفقا للتحاد الفريقي، فإن جماعة بوكو حرام
تعتمد على مرتزقة تشاديين يتدربون في مالي لتوسيع

نطاق عملياتها في إفريقيا الوسطي، كما أن حركة
الشباب الصومالية شنت هجوما على سوق تجاري كبير

في كينيا. وأهكذا مدد تنظيم القاعدة في بلد المغرب
السلمي عملياته في اتجاه دوأل حزام الساحل الفريقي

بعد أن وأجد فيها مناخا خصبا لتطوير استراتجيته التي
تشمل تخليص شمال إفريقيا من النفوذ الغربي، وأالطاحة
بحكومات يعتبرها "مرتدة"، بما في ذلك المغرب وأالجزائر

.وأتونس وأليبيا وأموريتانيا وأمالي وأغيرها

تشير تقديرات مكتب المم المتحدة لشؤوأن المخدرات
وأالجريمة إلى أن عمليات الجريمة المنظمة لتلك

الجماعات تدر عليها ما يقرب من ثلثة آلفا وأأربعمائة
مليون دوألر في العام

عوُامل أسهِمت في التمدد اليديوُلوُجي

لمعرفة أسباب تحول حزام الساحل الفريقي إلى ملذ
آمن للجماعات السلمية المتطرفة،

بالسؤال إلى الدكتور بيتر فام، swissinfo.ch توجهت
مدير برنامج أفريقيا بمجلس الطلنطي للدراسات في

وأاشنطن الذي أجاب قائل: "تتسم حكومات معظم دوأل
الساحل الفريقي بعدم قدرتها على فرض سلطتها خارج
المدن الرئيسية، كما أن مجتمعات تلك الدوأل تعاني من
الفشل السياسي وأالفساد وأنقص خدمات التعليم وأندرة

الفرص القتصادية، مما فتح الباب على مصراعيه لتفشي
جرائم التجار بالبشر وأالمخدرات وأتهريب السلحا، وأهكذا
تمكن تنظيم القاعدة من استغلل تلك الثغرات وأالقدرة

على التنقل بحرية في المنطقة في عقد تحالفات مع



الجماعات المحلية وأالستعانة بقبائل الطوارق المتمردة
".على الحكم في مالي

انهيار المؤسسات الخبير المريكي أشار أيضا إلى أن
المنية في ليبيا 

وأالتراجع المريع (في أعقاب سقوط نظام القذافي)
للسيطرة على الحدوأد سرعان ما حول ليبيا إلى مستودع

للحصول على السلحة اللزأمة لتمدد نشاط الجماعات
السلمية المتطرفة "التي أصبح لديها الن صواريخ

.مضادة للدروأع بل وألطائرات الهليوكوبتر"، على حد قوله

من ناحيته، يرى السيد ديفيد لونا، مدير برنامج مكافحة
أن العنصر الخر الذي الجرائم بوزأارة الخارجية المريكية

أسهم في تمدد نشاط الجماعات السلمية المتطرفة في
حزام الساحل الفريقي كان التمويل الذاتي الوافر،

 "تشير تقديرات مكتب المم المتحدة لشؤوأن وأيقول:
المخدرات وأالجريمة إلى أن عمليات الجريمة المنظمة

لتلك الجماعات تدر عليها ما يقرب من ثلثة آلفا
وأأربعمائة مليون دوألر في العام من مبالغ الفدية مقابل

إطلق سراحا الرهائن وأتوفير الحماية لعمليات تهريب
السلع وأالمخدرات وأالسلحة وأاستخدام هذه الموارد

الضخمة في تمويل التدريب وأإقامة ملذات آمنة وأالقيام
السيد لونا في التحذير بعملياتها الرهابية". وأل يتردد

بتركت هذه الجماعات دوأن ملحقة أوأ تناسي أنه من "لو 
المجتمع الدوألي تنامي هذه الظاهرة فإن المتطرفين

سيحولون القارة الفريقية إلى نقطة انطلق لتنمية قواعد
".الرهاب وأشن هجمات إرهابية في أنحاء العالم

البروأفيسور يونا آلكسندر، مدير مركز دراسات الرهاب
 الذي يتفق تماما مع هذا التحليل أعلم في معهد بوتوماك

swissinfo.ch عدد الهجمات الرهابية في المنطقة أن
"2012 في عام 144 إلى 2004 في عام 44"ارتفع من 

وأأضافا أنه "من الواضح أن قوسا من عدم الستقرار قد



انبثق في منطقة الساحل الفريقي أفسح المجال لتنظيم
القاعدة لينقل مركز ثقله من أفغانستان وأباكستان إلى

ملذ جديد بعيد عن متناوأل الضغط العسكري مستغل
الفقر وأندرة فرص العمل وأالنقسامات السياسية

وأالنزاعات القبلية في المنطقة وأتمكن من اجتذاب وأتجنيد
شباب للنخراط في صفوفا القاعدة ليس فقط إيمانا

".بأيديولوجيتها وأإنما أيضا كمصدر للرزأق

البروأفيسور آلكسندر أضافا أنه "بالرغم من أن كل
جماعة متطرفة نشأت في حزام الساحل الفريقي بدأت

نشاطها للتعبير عن مظالم محلية أوأ لتحقيق أهدافا داخل
تلك الدوأل فإنها سرعان ما انضوت تحت لواء تنظيم

القاعدة في بلد المغرب السلمي أوأ تأثرت
".بأيديولوجيته

وأفي معرض شرحه لتطور ذلك التنظيم،
، انشقت1998 البروأفيسور آلكسندر: "في عام يقول

الجماعة السلفية للدعوة وأالقتال عن الجماعة السلمية
المسلحة في الجزائر، وأبدأت تشن أعمال عنف ضد

الشرطة وأالجيش في أعقاب تدخل المؤسسة العسكرية
الجزائرية بإيقافا المسار النتخابي الذي فازأ فيه

السلميون بالجولة الوألى في أوأائل التسعينيات، ثم
، ثم2003أعلنت عن وألئها لسامة بن لدن في عام 

 إلى تنظيم القاعدة في بلد2006غيرت اسمها في عام 
وندين الجدد من بمج المغرب السلمي وأبدأت في توريد ال

الجزائر للقتال في العراق وأإقامة تحالفات مع الجماعات
".السلمية المتطرفة في دوأل الساحل الفريقي

كيف تعاملت واشنطن مع الظاهرة

،2001 في أعقاب هجمات سبتمبر الرهابية في عام
دشنت الوليات المتحدة ما سمي بشراكة مكافحة

وأاستهدفت مساعدة حكومات الرهاب عبر الصحراء
موريتانيا وأمالي وأتشاد وأبوركينا فاسو وأالنيجر وأنيجيريا



وأالسنغال على تعزيز قدراتها في مكافحة الرهاب وأفضح
أيديولوجية الجماعات الرهابية وأكذلك تعزيز التعاوأن بين

بلدان الساحل وأشركاء المغرب العربي في تونس وأ
الجزائر وأالمغرب في مكافحة الرهاب وأتعزيز التعاوأن

العسكري مع الوليات المتحدة وأالستعانة بالتحاد
.الفريقي كمنظمة إقليمية

 طورت الوليات المتحدة تلك الجهود2002وأبحلول عام 
بمبادرة مكافحة الرهاب عبر دوأل الساحل الفريقي

للتركيز على تأمين الحدوأد وأتعزيز قدرات مكافحة
الرهاب في مالي وأموريتانيا وأالنيجر وأتشاد ثم وأسعت

المبادرة لتشمل تونس وأالمغرب وأالجزائر وأنيجيريا
، بلغت2012وأالسنغال وأبوركينا فاسو. وأفي عام 

 مليون دوألر، غير أن52قرابة  اعتمادات تمويل المبادرة
النزاعات القائمة بين بعض دوأل المبادرة أعاقت التعاوأن

الجاد في مكافحة الرهاب خاصة الصراع بين الجزائر
وأالمغرب حول الصحراء الغربية، كما ظل نظام القذافي

وجها أساسيا لملف حركات بمو في ليبيا لسنوات طويلة 
النفصال التي دعت إليها قبائل الطوارق وأتحويل آلفا
من الشبان الفارقة إلى مرتزقة لخدمة أهدافا النظام

.الليبي في القارة الفريقية

، أقامت الوليات المتحدة قيادة2008وأبحلول عام 
عسكرية موحدة للقارة الفريقية تحت اسم "آفريكوم"،

وأنقلت إليها مسؤوأليات مبادرة مكافحة الرهاب عبر دوأل
تمدد نشاط تنظيم الساحل الفريقي. وأنظرا لرتباط

القاعدة في الساحل الفريقي بنشاطات إجرامية لتوفير
موارد مالية للتدريب وأالتجنيد وأشن الهجمات، خصصت

 اعتمادات2012 وأ2011الوليات المتحدة خلل عامي 
 مليون دوألر لفائدة مبادرة التعاوأن المني مع95بلغت 

دوأل غرب إفريقيا بهدفا التصدي لعمليات تهريب
.المخدرات في المنطقة



مع ذلك، يرى الدكتور بيتر فام، مدير برنامج أفريقيا
أن العتماد على الحل بمجلس الطلنطي للدراسات

وكعععر بأن بيذ "مواجهة المني فقط يتسم بقصر النظر وأ
هذه الموجة العاتية من تفشي التنظيمات الرهابية في

13إقليم الساحل الفريقي وأغرب إفريقيا - الذي يضم 
 دوألة تتسم بأعلى درجة من درجات25دوألة من بين 

مخاطر الفشل وأستة بلدان من بين السبع عشرة دوألة
تستدعي استراتيجية الكبر من حيث عدم الستقرار -

أعمق تشمل تحسين نظم الحكم وأتوفير الخدمات
وأالسلع الساسية للمواطنين وأتطوير القتصاديات وأفرص
العمل لتقليص إغراءات النضمام للتنظيمات الرهابية في

 ] .2014 سويس أنفو – ".المنطقة

كيف وصلت الموُاجهِة مع السلميين [
المتشددين في غرب أفريقيا إلى مرحلة حرجة؟

فرانك غاردنر - مراسل بأي بأي سي للشؤون
2021 يوُنيوُ/ حزيران 7المنية - 

توُاجهُ الجهِوُد المتعددة الجنسيات للحيلوُلة دون
استيلء متشددين على جزء من القارة

الفريقية، وهوُ الجزء المعروف بأاسم منطقة
الساحل، تحديات خطيرة.

400فقد شهدت دوألة مالي، التي ينتشر فيها حوالي 
 أشهر، وأهو9جندي بريطاني حاليا، النقلب الثاني في 

النقلب الذي أدانه قادة المنطقة على نطاق وأاسع.
وأقد هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروأن بسحب جميع

 جندي إذا نفذ قادة5100القوات الفرنسية البالغ عددها 
النقلب اقتراحهم بعقد اتفاق مع المتمردين السلميين؛

وأهم أنفسهم الذين تقاتلهم القوات الفرنسية.
تنظيم الدوألة السلمية "نقل" مركز ثقله إلى قلب القارة

الفريقية

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55202731
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55202731


لماذا يصعب إلحاق الهزيمة بتنظيم الدوألة السلمية في
موزأمبيق؟

الحرب على الرهاب: هل انتهِت مرحلة العمليات
العسكرية الغربأية الكبيرة في الخارج؟

انقلب مالي: فرنسا تعلق العمليات العسكرية
المشتركة مع الجيش المالي

وأمن ناحية أخرى، انسحبت إسبانيا من المناوأرات الحربية
متعددة الجنسيات التي تقودها الوليات المتحدة وأالتي

يطلق عليها اسم السد الفريقي بسبب نزاع مع المغرب.
وأتعد تلك المناوأرات الحربية مهمة لغرب إفريقيا

وأالمنطقة، لكن يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر أيضا
على أجزاء أخرى من العالم.

وأهذا الجزء من إفريقيا، منطقة الساحل، هو طريق العبور
لعداد كبيرة من المهاجرين الذين يشقون طريقهم شمال

إلى القارة الوأروأبية. كما أنه طريق عبور رئيسي
للمخدرات غير المشروأعة وأالسلحة وأالجهاديين.

AFPصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

يتوقع البعض تدفقا متزايدا للمهاجرين الذين يقومون
برحلة محفوفة بالمخاطر صوب الشمال من أماكن مثل

النيجر

https://www.bbc.com/arabic/world-57353923
https://www.bbc.com/arabic/world-57353923
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57531530
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57531530
https://www.bbc.com/arabic/world-56614194
https://www.bbc.com/arabic/world-56614194


وأقد اتخذ كل من تنظيم الدوألة السلمية وأخصومه في
تنظيم القاعدة قرارا استراتيجيا بجعل إفريقيا أوألويتهم
الجديدة بعد تعرضهم لنتكاسات في الشرق الوأسط.

وأإذا أصبحت الفوضى وأالتطرفا العنيف وأانعدام المن هي
القاعدة في دوأل الساحل مثل دوألة مالي، فمن المحتمل

أن نرى شيئين: الوأل يتمثل في قاعدة جغرافية جديدة
يمكن للجهاديين من خللها التخطيط لشن هجمات في
جميع أنحاء العالم، وأالمر الثاني يتمثل في زأيادة تدفق

المهاجرين وأاللجئين الذين يقومون برحلة محفوفة
بالمخاطر شمال إلى قارة أوأروأبا للهروأب من بلدانهم.

هل انتقل مسلحو القاعدة وأالدوألة السلمية إلى بوركينا
فاسو؟

أعنف غارات تشهدها النيجر من قبل جهاديين محتملين
وأتعد الستراتيجية الحالية فعالة في الواقع في أمر وأاحد

وأهو احتواء وأمحاوألة الحد من وأصول المتمردين الجهاديين
وأمنعهم من الستيلء على مساحات كبيرة من الراضي

في المنطقة وأالحتفاظ بها.
انتهِاكات قوُات المن

تقول جولي كولمان، وأهي كبيرة باحثين في المركز
الدوألي لمكافحة الرهاب في لهاي، إن مشاكل منطقة
الساحل، التي تشمل الجفافا وأالفساد وأالفقر وأالبطالة

وأالحتكاكات العرقية، عميقة إلى حد بعيد، مشيرة إلى أن
النهج الذي يركز على المن في الغالب كانت له نتائج

عكسية لنه فشل في معالجة المشكلت الساسية التي
دفعت الكثير من الشباب في دوألة مالي إلى النضمام

إلى الجماعات المتطرفة.
وأأضافت كولمان قائلة: "في السنوات الثماني الماضية

منذ تدخل المجتمع الدوألي في مالي، ازأداد الوضع سوءا،
فقد زأاد عدد الماليين الذين ينضمون إلى الجماعات

المتمردة وأكذلك عدد الهجمات".
وأمن بين السباب التي تقف وأراء تلك الهجمات

"النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان" من قبل قوات

https://www.bbc.com/arabic/world-56505152
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المن بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء
وأالعتقالت على أساس العرق.

AFPصدر الصورة،
التعليق على الصورة،

الجفافا هو أحد مشاكل منطقة الساحل العديدة
وألكن حتى احتواء وأكبح جماحا التهديد من قبل المتمردين

الجهاديين يمثل تحديا هائل.

وأتمتد منطقة الساحل، وأهي منطقة تمتد عبر دوأل
موريتانيا وأمالي وأالنيجر وأتشاد وأبوركينا فاسو، في مساحة

 مليين كيلومتر3شاسعة وأتبلغ مساحتها ما يقرب من 
مربع حيث امتدت الهجمات الجهادية إلى نيجيريا

المجاوأرة. وأتعد منطقة الساحل ذات كثافة سكانية
منخفضة، وأهي فقيرة إلى حد كبير، وأعملية حراسة

الحدوأد فيها بائسة وأبالتالي يسهل اختراقها من قبل تجار
المخدرات وأمهربي البشر وأالجماعات الرهابية العابرة

للحدوأد.
حكاية الجماعة التي تحرم التصويت في النتخابات أوأ

ارتداء السراوأيل
وأل يمكن لي بلد معالجة تلك الوأضاع بمفرده. لذلك،

وأعلى الرغم من أن فرنسا هي التي تدخلت بسرعة كبيرة
 لمنع فرع من تنظيم القاعدة من اجتياحا2013في عام 

https://www.bbc.com/arabic/world-53648823
https://www.bbc.com/arabic/world-53648823


العاصمة المالية باماكو، فقد تم التفاق لحقا على أن
الجهد الجماعي ضروأري، وأيتم الن تشغيل مهمتين

عسكريتين بشكل متزامن:
هناك بعثة حفظ سلم تابعة للمم المتحدة، وأتتألف من• 

 ألف جندي. وأبعض هؤلء14 دوألة وأأكثر من 56
منخرطون الن، جنبا إلى جنب مع القوات المالية، في

دوأريات استطلع بعيدة المدى في عمق الصحراء ،
للوصول إلى المجتمعات النائية في محاوألة لطمأنتهم

بتوفر وأجود أمني تدعمه الحكومة.
ثم هناك مهمة منفصلة لمكافحة الرهاب بقيادة فرنسا،• 

فيما يعرفا باسم عملية برخان، وأالتي يتم فيها استخدام
طائرات بدوأن طيار "دروأنز" وأطائرات هليكوبتر وألدى

هذه القوات قاعدة في النيجر، وأيقوم الفرنسيون، بدعم
من المخابرات المركزية المريكية "سي آي إيه"،

بمطاردة الخليا الجهادية التي تعمل عبر حدوأد المنطقة.
التعليق على الفيديو،

خيرتني بوكو حرام: "الزوأاج منا" أوأ "تفجير انتحاري
يأخذك للجنة"

وألكن كما أظهرت التجربة في أفغانستان بشكل وأاضح
للغاية، فإن التدخل الغربي المركز وأالمسلح تسليحا جيدا

ل يمكن أن يذهب أبعد من ذلك، فلكي تنجح عملية
مكافحة التمرد على المدى الطويل فإنها تحتاج إلى

أمرين.. وأيتمثل المر الوأل في توفر قوات محلية تتمتع
بالكفاءة فيما يتمثل المر الثاني في دعم السكان

المحليين.
وأيعد ذلك مشكلة حادة بشكل خاص في دوألة مالي،

فهناك القليل من الثقة العامة، في أجزاء كثيرة من البلد،
في القوات المحلية التي تنتشر بشكل ضعيف إلى حد

بعيد، وأمع حدوأث انقلبين في أقل من عام، فإن الوضع
السياسي هش للغاية.

وأقد دعا العديد من السياسيين المحليين في الماضي
القوات الفرنسية وأالجنبية الخرى إلى مغادرة البلد، وأمع



 جنديا فرنسيا حياتهم هناك منذ عام50فقدان أكثر من 
 ، فإن هذه الحملة ل تحظى بشعبية في الداخل.2013

فرنسا تعلق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي على
خلفية النقلب العسكري

تعيين قائد النقلب العسكري رئيسا لمالي في المرحلة
النتقالية

بنقل عن الرئيس وأبعد النقلب الخير في دوألة مالي، 
إيمانويل ماكروأن قوله هذا السبوع: "لن تقف فرنسا إلى

جانب بلد ل توجد فيه شرعية ديمقراطية".

وأيقول خبير أمني غربي طلب عدم ذكر اسمه: "إن
المشكلة في مثل هذه المنطقة الشاسعة وأالمعادية، هي

أنها تتطلب استثمارات ضخمة من الموارد لحداث أي
تأثير على الطلق، بالضافة إلى ضعف جودة القوات
المحلية وأ لديك مشكلة متفاقمة في الوقت نفسه".

لقد أدركت الوليات المتحدة منذ فترة طويلة خطر انتشار
الجماعات الرهابية العابرة للحدوأد في منطقة الساحل،

لكن السياسة هنا جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة
لوألئك المنخرطين في مكافحة الرهاب.

لقد كان من آخر أعمال إدارة الرئيس المريكي السابق
دوأنالد ترامب العترافا بسيادة المملكة المغربية على

المستعمرة السبانية السابقة المتنازأع عليها في الصحراء
.1975الغربية، وأالتي احتلها المغرب عام 

بدوأن إدارة أفضل في منطقة الساحل لن يتغير الكثير
لشعوبها

زأعيم البوليساريو يغادر إسبانيا "عائدا إلى الجزائر"
إسبانيا تتهم المغرب بع"العدوأان" بعد تدفق آلفا

المهاجرين إلى سبتة
وأتعترض إسبانيا على ذلك وأتصر على أن للشعب

الصحراوأي في القليم الحق في تقرير المصير. وأسمحت
إسبانيا في إبريل/انيسان الماضي لزعيم جماعة المقاوأمة

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57188143
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57188143
https://www.bbc.com/arabic/world-57312273
https://www.bbc.com/arabic/world-57291865
https://www.bbc.com/arabic/world-57291865
https://www.bbc.com/arabic/world-57353923
https://www.bbc.com/arabic/world-57353923


 في19الصحراوأية، البوليساريو، بالعلج من كوفيد 
مستشفى إسباني.

 آلفا10وأردا على ذلك، سمح المغرب لما يصل إلى 
مهاجر بالهروألة صوب الحدوأد السبانية في سبتة قبل

إعادة معظمهم. وأقد انسحبت إسبانيا الن من مناوأرات
السد الفريقي، وأهي أكبر مناوأرات عسكرية سنوية
تنظمها القيادة المريكية في إفريقيا وأمن المقرر أن

 آلفا7تجري هذا الشهر في الصحراء الغربية وأتضم 
 دوأل.9جندي من 

شواطئ مدينة بالما شمالي موزأمبيق "مليئة بالجثث
برؤوأس وأبدوأنها"

هل ظهر تنظيم الدوألة السلمية في موزأمبيق وأهل
أرسلت قوات أمريكية إليها؟

مسلحون في موزأمبيق "يقطعون رؤوأس" الطفال
وأيعد الفساد وأالنقلبات وأالشقاق بين الحلفاء بمثابة هدايا

للجماعات المتمردة، فهي تصرفا النتباه عن عمليات
مكافحة الرهاب مما يسمح للمتمردين بإعادة تجميع

صفوفهم وأإعادة تسليحهم وأالتخطيط لهجمات مستقبلية.
ويعتبر الوُضع في منطقة الساحل محفوُفا

بأالمخاطر، لكن هناك الكثير يظل على المحك
لدرجة أنهُ من المرجح أن تبقى البلدان

المشاركة بأالفعل في عملية مكافحة الرهاب
في الوُضع نفسهُ في المستقبل القريب. ولكن

ما لم تتوُسع المساعدة العسكرية إلى بأرنامج
شامل للحكم الرشيد لشعوُب منطقة الساحل،

فإن هناك مخاطرة بأأن تلك العملية ستكوُن
 ]2021  بأي بأي سي – بأدون أيِ نهِاية واضحة. - 

.

[ مجزرة داعشية .. ذبأح العشرات في ملعب كرة
قدم

 سكايِ نيوُز : –2020نوُفمبر 10 
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تحول ملعب كرة قدم إلى "ساحة إعدام"، حيث ذبح
متشددوأن مرتبطون بتنظيم "داعش" عشرات الشخاص
في قرية شمالي موزأمبيق، حسبما أفادت وأسائل إعلم
50رسمية. وأقالت المصادر إن المتشددين قتلوا أكثر من 
شخصا، وأقطعوا رؤوأسهم وأجثثهم، في أحدث حلقة من

سلسلة الهجمات المروأعة بمقاطعة كابو ديلغادوأ شمالي
. وأقتل في أعمال العنف بالمنطقة2017البلد منذ عام 

نحو ألفي شخص، فيما شرد ما يقرب من نصف مليون
ساكن من جراء الصراع الدائر.

وأأفادت وأكالة أنباء موزأمبيق الحكومية، أن مجموعة من 
المسلحين نفذت هجوما وأحشيا على قرية مواتيد، حيث

قطعوا رؤوأس العشرات. وأقالت تقارير صحفية إن
مجموعة أخرى من المهاجمين أطلقوا أعيرة نارية

وأأضرموا النار في منازأل، عندما داهمو قرية نانجابا ليل
الجمعة. وأتطالب حكومة موزأمبيق بمساعدة دوألية لكبح

تمرد المتشددين، قائلة إن قواتها بحاجة إلى تدريب
متخصص وأغير قادرة على مواجهتهم. وأفي أبريل الماضي،

 شخصا في هجوم على قرية في كابو50قتل أكثر من 
ديلغادوأ، وأفي وأقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، قطعت

 أشخاص بنفس المقاطعة – سكاي نيوزأ عربية9رؤوأس 
 ] .2020 نوفمبر 10

[واشنطن تعلن عن "فرعين لداعش" في إفريقيا



  2021مارس  12
الهجمات الرهابية أوأدت بحياة المئات في شرق الكونغو

أعلنت الوليات المتحدة الخميس أن جماعة "القوات
الديمقراطية المتحالفة" التي يشتبه في أنها مسؤوألة عن

مقتل مئات المدنيين في شرق جمهورية الكونغو
الديمقراطية، "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش"،
مشيرة أيضا إلى حركة مسلحة في موزأمبيق. وأأشارت

وأزأارة الخارجية الميركية في بيان إلى "القوات
الديمقراطية المتحالفة" تحت اسم "داعش جمهورية

الكونغو الديمقراطية"، بقيادة سيكا موسى بالوكو.
وأأضافت وأاشنطن مستندة إلى أرقام وأردت في تقرير

سلم إلى المم المتحدة، أن هجمات هذه الجماعة "أوأقعت
"، في إقليمي2020 ضحية مدنية في عام 849أكثر من 

كيفو الشمالية وأإيتوري. وأعلق السفير الميركي في
كينشاسا مايك هامر، بالقول إن "إدارة الرئيس الميركي

جو بايدن تساند جهود الرئيس تشيسكيدي وأالحكومة
الكونغولية الرامية إلى مواجهة الجماعات المسلحة

وأالجماعات الرهابية. علينا إلغاء تمويل هذه الجماعات".
وأتابعت وأزأارة الخارجية، أن "داعش موزأمبيق المعروأفة

أيضا باسم أنصار السنة (وأمحليا باسم حركة الشباب
موزأمبيق) قد تكون بايعت داعش اعتبارا من أبريل

 قد يكون داعش2017". وأأوأضحت: "منذ أكتوبر 2018
1200موزأمبيق تحت قيادة أبو ياسر حسن، قتل حوالى 



مدني". وأقالت إنه نتيجة لهذه التصنيفات، تخضع الجماعات
وأقادتها للعديد من العقوبات الميركية، مثل تجميد أصول
في الوليات المتحدة وأعقوبات على "المؤسسات المالية
الجنبية" التي تقوم بتعاملت معها في الوليات المتحدة.

وأ"القوات الديمقراطية المتحالفة" مؤلفة من متمردين
 في شرق جمهورية الكونغو1995أوأغنديين يقيمون منذ 

الديمقراطية، وأقد توقفوا عن مهاجمة أوأغندا المجاوأرة منذ
سنوات، وأيعيشون من عمليات التهريب قرب منطقة بيني.

، تبنى تنظيم "داعش" بعض الهجمات2019وأمنذ أبريل 
التي شنتها "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وأفي بعض

، قالت2020الحيان مع أخطاء في الحقائق. في ديسمبر 
مجموعة خبراء دوأليين حول جمهورية الكونغو

الديمقراطية، إنها "لم تتمكن من إقامة أي صلة مباشرة"
بين تنظيم "داعش" وأ"القوات الديمقراطية المتحالفة".

 مدنيا في هجمات نسبت إلى "القوات1219وأقتل حوالى 
 في منطقة بيني،2017الديمقراطية المتحالفة" منذ 

بحسب الخبراء من مرصد "كيفو" المني، وأهذه الرقام
 ل122تجعلها المجموعة المسلحة الكثر دموية من بين 

تزال ناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأتعليقا على إدراج الجماعتين على القائمة الميركية

السوداء، قال المسؤوأل الميركي عن شؤوأن مكافحة
الرهاب في إفريقيا جون تي. غودفري: "إذا كنا ملتزمين

بهزيمة تنظيم داعش، وأنحن كذلك، فعلينا موجهته في
إفريقيا". وأأضافا خلل مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "هناك

 ألف670ما يقرب من ألفي ضحية مدني، وأما يصل إلى 
نازأحا في منطقة كابو ديلغادوأ (شمال شرق)، على الحدوأد

مع تنزانيا". وأذكر المسؤوأل الميركي بأن زأعيم تنظيم
"داعش" الراحل أبو بكر البغدادي شجع الجماعات التابعة

له على تنفيذ هجمات، وأقال: "هذا التجاه لم يكن مقلقا
في أي مكان في العالم بقدر ما هو كذلك في إفريقيا –

 ] .".2021 مارس 12سكاي نيوزأ 



موُزمبيق عشرات القتلى وإنقاذ المئات بأعد ]
سيطرة جهِاديين على بألدة بأالما

 2021/ا03/ا28    
24     فرانس :    

في شمال-شرق موزأمبيق بيد جهاديين وأقعت بلدة بالما
منذ ظهر متشددين كانوا قد شنوا هجوما وأاسعا عليها

الربعاء. وأتشير منظمة "هيومن رايتس وأوأتش" غير
عديدين قتلوا، وأتنقل عن شهود أشخاصا الحكومية إلى أن

وأفي وأقت لحق في الشوارع". "قالوا لنا إنهم رأوأا جثثا
الحد، ذكر متحدث باسم قوات الدفاع وأالمن أن عشرات

قتلوا في الهجوم، بينهم لقي سبعة حتفهم في كمين
.تعرض له موكب سياراتهم لدى محاوألتهم الفرار

الواقعة في شمال-شرق موزأمبيق على بالما أصبحت بلدة
 كيلومترات فقط عن مشروأع غازأ عملق تديره10مسافة 

الفرنسية، في يد جهاديين عقب ثلثة أيام مجموعة "توتال"
.من الشتباكات، على ما أفادت مصادر أمنية السبت

ذكر متحدث باسم قوات وأفي وأقت لحق الحد،
الدفاعوالمن أن عشرات قتلوا في الهجوم، بينهم سبعة

لقوا حتفهم في كمين تعرض له موكب سياراتهم لدى
.محاوألتهم الفرار

وأأشار المتحدث عمر سارانجا للصحافيين إلى أن مئات
بأنقذوأا من البلدة الواقعة من السكان المحليين وأالجانب 

. مليار دوألر60للغازأ قيمتها  قرب مشاريع

إلى ذلك، أفاد مصدر لوكالة النباء الفرنسية أن "القوات
الحكومية انسحبت من بالما، وأبالتالي فإن المدينة استولت

عليها" جماعات مسلحة. وأأضافا مصدر آخر طلب عدم
ذكر اسمه أن "بالما في قبضة المهاجمين" موضحا أن

.القتال مستمر

https://www.france24.com/ar/20200813-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-24


وأقد قامت جماعات جهادية بعد ظهر الربعاء بشن هجوم
كبير على المدينة بعدما هدأ نشاطها في الشهر الخيرة،

وجل في اليوم نفسه الذي أعلن خلله العملق في تطور س
الفرنسي "توتال" استئنافا العمال في الموقع الغازأي

. بيد2024الذي من المفترض أن يباشر العمل فيه العام 
خبراء يشككون في احتمال ارتباط الهجوم بإعلن أن

إلى حجمه وأالتحضير الدقيق الذي يستلزمه "توتال"، نظرا .

هدوأء الجماعات المسلحة الذي نسب الفضل فيه وأيبدوأ أن
إلى الرد العسكري، يعود على الرجح إلى موسم بداية

إلى شيء، وألكن أيضا خلله كل المطار الذي يبطأ
.التحضير لهجمات جديدة

وأأعلنت مجموعة "توتال" في بيان مساء السبت تعليق
.أعمالها في الموقع

من هي حركة الشباب التي سيطرت على بالما؟
 

مقتل العديد من الشخاص

وأكان موظف في موقع الغازأ الذي تم إخلؤه قد قال
بدمر وأمات كثر" في بالما، من "كل الجمعة إن شيء تقريبا 

.دوأن إعطاء مزيد من التفاصيل عن الضحايا أوأ جنسياتهم

وأتشير منظمة "هيومن رايتس وأوأتش" غير الحكومية إلى
عديدين قتلوا، وأتنقل عن شهود "قالوا لنا إنهم أشخاصا أن

في الشوارع". وأمن بين الضحايا مواطن جنوب رأوأا جثثا
.أفريقي وأفق ما أفاد مصدر حكومي في جوهانسبرغ

وأأسفر الهجوم المباغت الربعاء عن فرار سكان مرعوبين
باتجاه غابة مجاوأرة فيما لجأ عمال المشروأع، وأبينهم



أجانب وأمسؤوألون موزأمبيقيون، إلى الموقع القريب أوأ إلى
.فندق في بالما

 ساعة48أكثر من    شخصا   180 وأأمضى ما يقرب من
مرعبة هناك، محاصرين من دوأن معرفة ما إذا كانت

المساعدة ستصل في الوقت المناسب لنقاذهم وأسط
ضجيج الطوافات المحلقة فوق المنطقة. وأفي نهاية يوم

عدة أشخاص قتلوا بعد ذلك إجلء الجميع لكن الجمعة، تم
.في كمين

وأقد تمكنت سبع شاحنات من الخروأج فقط، ما يعني أن
مصير عشرات الشخاص الذين تم إجلؤهم ما زأال مجهول

حتى مساء السبت. وأكان نحو مئة قد خرجوا من الفندق
على القدام باتجاه الشاطئ حيث كان هناك جنود سيرا

/ا أ فا ب ]24أخلوهم بالقوارب –      فرانس

 [ ةصا على القل في الهِجوُم57مقتل   شخ
الرهابأي في مدينة بأالما في موُزمبيق

  29.03.2021  
ةصا على القل في الهِجوُم57مقتل    شخ

الرهابأي في مدينة بأالما في موُزمبيق
. [   - سبوتنكيتبع

[موُزمبيق: من هم الجهِاديوُن الذين سيطروا 
على بألدة بأالما الساحلية؟

  2021/ا03/ا29  
جندي من الجيش الموزأمبيقي النظامي يقوم بدوأرية

13اعتيادية في نواند شمال البلد بعد هجوم لجهاديين في 
أ فا ب/اأرشيف©  .2018يونيو/احزيران 

 
ل تزال هوُية الجهِاديين الذين استوُلوُا السبت

على بألدة بأالما الساحلية شمال شرق موُزمبيق

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20210327-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-180-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD


غير معروفة مع إنهِم مشهِوُرون بألقب "الشباب"
في المنطقة. انبثقت جماعة "الشباب" من
،2007مجموُعة أخرى تسمى "أنصار السنة" عام 

وهي جماعة كانت تبني مساجد تسعى إلى نشر
تفسير صارم ومتشدد للسلم. بأايعت هذهَ

الجماعة تنظيم "الدولة السلمية" عام
على جزء كبير من المنطقة وتسيطر  2019

ذو الساحلية، بأما في ذلك ميناء موُكيمبوُا دا بأرايا،
الهمية البالغة ليصال الموُاد اللزمة إلى

الذيِ استوُلت عليهُ في المنشآت الغازية،
.2020آب/أغسطس 

السبت مدينة بأالما يثير إسلميون مسلحون استولوا على
على مسافة عشرة كيلومترات فقط من مشروأع غازأ

عملق تبلغ تكلفته عدة مليارات وأتديره مجموعة توتال
الفرنسية، الرعب منذ أكثر من ثلث سنوات في شمال

.شرق موزأمبيق
ون نحو 2017في تشرين الوأل/اأكتوبر      مسلحا30، ش

هجمات على ثلثة مراكز للشرطة في موكيمبوا-دا-برايا،
المدينة الساحلية في منطقة كابو ديلغادوأ عند الحدوأد مع

.تنزانيا، وأالتي تحتضن غالبية مسلمة

،2020لوكالة النباء الفرنسية نهاية عام  وأقال إمام   
وأسط إصراره على عدم ذكر اسمه، "اعتقدنا أنهم يريدوأن

إطلق سراحا رفاقهم المتهمين بالنتماء إلى طائفة دينية
جيان القوانين نص طع ".متطرفة تدعو السكان إلى 

، حول جماعة2007وألدت الحركة في حوالي عام    
تسمى "أنصار السنة" وأكانت تبني مساجد جديدة تتبنى

تفسيرا صارما لتعاليم السلم، وأفق إريك مورييه جينود،
.أستاذ التاريخ الفريقي في بلفاست

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20210328-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86


قللت السلطات المحلية من قدرتها على اليذاء فيما   
كانت تستفيد من السأم حيال نشاطات تصدير الغازأ

البحري، وأالتي حتى قبل أن تبدأ أدت إلى تهجير سكان من
.قراهم وأمناطق صيدهم

شبه جزيرة أفونغي، أي المركز الرئيس صارت حاليا   
لمنشآت الغازأ التي تمثل أحد أكبر الستثمارات في أفريقيا

وأالتي تشارك فيها مجموعة توتال الفرنسية على وأجه
الخصوص، "فقاعة آمنة، أوأ حصنا محاصرا"، وأفق خبير

.أمني فرنسي

شنت الجماعات المسلحة بعد ظهر الربعاء هجوما كبيرا   
وجل في على مدينة بالما من ثلث جبهات، في تطور س
اليوم نفسه الذي أعلن خلله العملق الفرنسي توتال

استئنافا العمال في الموقع الغازأي الذي من المفترض
.2024أن يباشر العمل فيه العام 

من هم الجهِاديوُن الذين سيطروا على بألدة بأالما
في موُزنبيق؟

قطع الرؤوس 

سيطرت تلك الجماعات على المدينة السبت بعد ثلثة   
أيام من القتال. وأما زأال عدد الضحايا بين المدنيين

وأما زأالت هوية قادة هؤلء وأالمقاتلين غير معروأفا.
اا باسم اما أنهم معروأفون محلي المتمردين غير معروأفة عل
"الشباب". بيد أنهم وأالوا تنظيم "الدوألة السلمية" عام

2019.

قام هؤلء المسلحين بإحراق العديد من القرى بعد   
على نطاق وأاسع ومارسوُا قطع الرؤوس نهبها،

اا وأشابات لتعزيز ونهم يخطفون شباب لترهيب السكان. كما أ
.صفوفهم

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/20210327-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-180-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD


وأهم يسيطروأن على جزء كبير من المنطقة الساحلية،   
الذي تم الستيلء موُكيمبوُا-دا-بأرايا بما في ذلك ميناء

 وأذوأ الهمية البالغة ليصال2020عليه في آب/اأغسطس 
.المواد اللزأمة إلى المنشآت الغازأية

في البداية، بدا جيش هذه الدوألة الواقعة جنوبي أفريقيا   
اا بالحداث.1975وأالتي استقلت عن البرتغال عام  ، مسبوق

وأكانت موزأمبيق نجحت في انتقالها الديمقراطي منذ ما
 عاما، في نهاية حرب أهلية طويلة وأدموية30يقرب من 

اا وأأسفرت عن مليون قتيل إلى استمرت خمسة عشر عام
.1992حين التوصل إلى اتفاق سلم عام 

طشر آلفا الجنود على إثر التطورات، ما أدى إلى فترة    ن
سادها الهدوأء النسبي في الشهر الخيرة، وأنسبت

ودها العسكري .السلطات الفضل فيها إلى ر

ونه بالنظر إلى العملية الكبيرة التي تعرضت لها بالما،    إل أ
بيعزى على الرجح يبدوأ أن الهدوأء وأتراجع نشاط السلميين 

إلى موسم المطار الذي يبطئ كل شيء، وألكن أيضا إلى
.التحضير لهجمات جديدة

وأقال سيرجيو تشيتشافا، الباحث في جامعة إدوأاردوأ   
الجنود موندلين في مابوتو، لوكالة النباء الفرنسية، إن

اا"، وأهم يعتمدوأن على "أسلحة اا جيد "غير مجهزين تجهيز
من عصر سابق". وأكانت وأاشنطن أعلنت منتصف

آذار/امارس إرسال قوات خاصة لجراء تدريبات لمدة
.شهرين

وأدعت السلطات شركة عسكرية جنوب أفريقية خاصة،   
(دايك ادفايزوأري غروأب)، لدعم القوات الموزأمبيقية التي

من قبل مرتزقة روأس، سريا إنها تتلقى دعما يقال أيضا
]  . / أ ف ب 24فرانس -وأفق مراقبين

https://www.france24.com/ar/20200813-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82


داعش" يعلن السيطرة على بألدة بأالما الغنية"[ 
بأالغاز في موُزمبيق

 : 29.03.2021   
 

أفاد موقع "سايت" اليوم الثنين بأن تنظيم "داعش" تبنى
رسميا هجوما على بلدة بالما الغنية بالغازأ في شمال

.موزأمبيق
 

وأقتل العشرات بعدما شن متشددوأن إسلميون مرتبطون
.بتنظيم "داعش" هجوما على المدينة هذا السبوع

وأكان مسؤوأل في وأزأارة الدفاع في موزأمبيق أكد في وأقت
سابق تعرض بلدة بالما شمالي البلد لهجوم من قبل

مسلحين، فيما يحاوأل السكان الفرار إلى بر المان بعد
.قطع التصالت

وأيسيطر المسلحون بالفعل على مدينة "ماسيمبوا دا برايا"
الساحلية، التي استولوا عليها في أغسطس الماضي،

وأقاموا بفرض سيطرتهم على قرى مجاوأرة وأقطع رؤوأس
 ألفا، وأخلق670العشرات، مما تسبب في فرار أكثر من 

] .  - المصدر: روأيترزأ.أزأمة إنسانية في شمال البلد

[ شوُاطىء "مليئة بأالجثث بأرؤوس وبأدونهِا" بأعد
هجوُم لموُالين لتنظيم الدولة السلمية على

مدينة بأالما في موُزمبيق 
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يقاتل المتشددوأن الجيش الموزأمبيقي حول بالما منذ أيام

لقي العشرات مصرعهم في هجوم على مدينة بالما
شمالي موزأمبيق، وأفقا لمتحدث باسم وأزأارة الدفاع في

البلد.



بقتلوا أثناء محاوألتهم وأقال عمر سارانغا إن سبعة أشخاص 
الفرار من حصار على فندق.

وأتفيد النباء بأن المئات من السكان المحليين وأالجانب قد
أنقذوأا.

وأتتعرض هذه المنطقة لهجوم من قبل متشددين إسلميين
منذ يوم الربعاء، إذ يتحدث شهود عيان عن عمليات اختباء

في انتظار أن يتم إنقاذهم بواسطة قارب على شاطئ
تتناثر فيه الجساد مقطوعة الرأس.

وأأظهرت مواقع المروأر البحرية سلسلة من السفن حول
بالما وأميناء بيمبا في الجنوب، حيث حاوأل الناس الهروأب

بأي وأسيلة - عبر سفن الشحن وأسفن الركاب وأالقاطرات
وأالقوارب الترفيهية.

 
تنظيم الدولة السلمية: هل ظهِر في موُزمبيق

وهل أرسلت قوُات أمريكية إليهِا؟
 
  

تنظيم الدوألة السلمية يحاوأل "إثبات وأجوده" بارتكاب
مجزرة وأسط بغداد

مسلحون في موزأمبيق "يقطعون رؤوأس" الطفال 
هل ظهر تنظيم الدوألة السلمية في موزأمبيق وأهل أرسلت

قوات أمريكية إليها؟
عملياتالنقاذ؟ ماذا نعرفا عن

قال أحد المقاوألين لبي بي سي إن العديد ممن فروأا من
الفندق عبر قافلة حاوألوا الختباء على الشاطئ ليلة

الجمعة وأتم إجلؤهم على متن قارب صباحا يوم السبت.

https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/world-56416583
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55788011
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55788011
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484
https://www.bbc.com/arabic/world-56475484


وأقال إن المزيد من الشخاص نقلوا إلى بر المان بعده،
وأأن القوارب ستعود يوم الحد لنقاذ المزيد.

وأقال إن المدنيين الذين يعيشون وأيعملون في المنطقة
يبدوأ أنهم ينسقون جهود النقاذ.

وأأضافا أن "الموردين وأالشركات المحلية، هؤلء الرجال
كانوا أبطال العملية بأكملها. في الساعات الوألى تمكنوا
من التنسيق وأالوصول إلى الشخاص الذين تم إجلؤهم
على الشاطئ وأنقلهم إلى القوارب ثم إلى بر المان".

وأسأل: "بحق الجحيم أين كان الدعم من الشركات الكبرى
وأمن الدوأل؟".

وأقال مصدر قريب من عملية النقاذ لوكالة فرانس برس
 شخص وأصل بعد1400للنباء إن زأوأرقا على متنه نحو 

ظهر الحد إلى مدينة بيمبا الساحلية، التي تبعد حوالي
 كيلومترا جنوبي بالما.250

وأقالت وأكالت إغاثة إن العديد من القوارب الصغيرة
المليئة بالنازأحين كانت في طريقها إلى بيمبا وأمن المرجح

أن تصل خلل الليل أوأ صباحا الثنين.
حكاية الدوألة التي أصابتها لعنة الغازأ وأالياقوت وأالجهاديين
هل أصبحت موزأمبيق أحدث قاعدة أمامية لتنظيم الدوألة

السلمية؟
ما هو الوضع الن في بالما؟

وأيعد العدد الدقيق للضحايا في بالما، وأهي بلدة يبلغ عدد
 ألف شخص في مقاطعة كابو ديلغادوأ،75سكانها حوالي 

غير وأاضح. إذ ل يزال كثيروأن في عداد المفقودين.
وأبحسب الكولونيل، ليونيل دايك، الذي تعاقدت شرطة

موزأمبيق مع شركته المنية الخاصة "مجموعة دايك
الستشارية" في المنطقة،فإن المدينة وأالشواطئ مليئة

بالجثث "برؤوأس وأبدوأنها".

https://www.bbc.com/arabic/world-52555186
https://www.bbc.com/arabic/world-52555186
https://www.bbc.com/arabic/world-54226532


وأبحسب التقارير، سيطرت الجماعة المسلحة على بالما،
لكن من الصعب التحقق من هذه المزاعم وأسط انقطاع

التصالت.
وأعندما شن المتشددوأن هجوم الربعاء استهدفوا متاجر

وأمصارفا وأثكنات عسكرية.
وأفر مئات الشخاص من القتال، وأركضوا إلى الغابات

وأغابات المنغروأفا أوأ القرى المجاوأرة. وأتقع بالما بالقرب
من مشروأع غازأ كبير تديره شركة الطاقة الفرنسية

العملقة توتال، وألجأ أكثر من مئة عامل وأمدني إلى فندق
أماروأل بالما في المدينة.

وأحاوأل بعضهم الفرار من الفندق في قافلة سيارات، يوم
الجمعة، بهدفا الوصول إلى شاطئ قريب. وأبحسب

بنقل ما ل يقل عن   شخصا إلى بر المان في20تقارير، 
مروأحيات، لكن آخرين تعرضوا لكمين خارج الفندق.

وأهناك تقارير غير مؤكدة عن مواطنين بريطانيين عالقين
في حصار الفندق.

 شخصا في ملعب50  مسلحوُن "يذبأحوُن" أكثر من 
كرة قدم في موُزمبيق

وأقالت شركة "آر إيه إنترناشععونال" لععبي بععي سععي إنهععا لععم
تحدد بعد موقع مععواطن بريطععاني كععان فععي فنععدق أمععاروأل
أثناء الهجوم. وأتقعول الشعركة إن أخبعار موظفهعا انقطععت
منذ بعد ظهر يوم الجمعة. وأقد وأصل سععبعة مععن موظفيهععا

المحليين إلى بر المان.

https://www.bbc.com/arabic/world-54874334
https://www.bbc.com/arabic/world-54874334


وأغرد وأكيل وأزأارة الخارجيععة البرلمانيععة البريطانيععة لشععؤوأن
إفريقيا، جيمس دوأدريععدج، قععائل إن الحكومععة كععانت تتصععل
بالبريطانيين في المنطقععة لتقععديم الععدعم، مضععيفا: "تععدين
المملكة المتحدة بشدة أعمععال العنععف المروأعععة فععي كععابو
ديلغادوأ. هذه العمال يجب أن تتوقف. نحن نقف مع شعب

موزأمبيق ضد الرهاب".
.2017وأتمزق شمال موزأمبيق بسبب تمرد منذ عام 

وأيقف مسععلحون مرتبطععون بتنظيععم الدوألععة السععلمية وأراء
الصراع في منطقععة كععابو ديلغععادوأ ذات الغلبيععة المسععلمة.

 ألععف نععازأحا. –700 قتيععل وأ2500وأخلف القتال أكععثر مععن 
BBC     . [ 

[ أمهِات في موُزمبيق يتحدثن عن مسلحين
"قطعوُا رؤوس" أطفالهِن
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تقول منظمة "أنقذوأا الطفال" إن نحو مليون شخص 
يواجهون الجوع بسبب الصراع

قالت منظمة "أنقذوا الطفال" للغاثة، إن
مسلحين إسلميين يذبأحوُن أطفال، تبلغ أعمار

 عاما، في مقاطعة كابأو11ُبأعضهِم أقل من 
ديلغادو شمالي موُزمبيق.

وأقالت إحدى المهات للمنظمة إنها اضطرت لمشاهدة
 عاما، بهذه الطريقة12وأاقعة مقتل ابنها، البالغ من العمر 

على مقربة من مكان كانت تختبئ فيه مع أطفالها
الخرين.

بقتل ما يربو على   ألف من700 شخص وأفر 2500وأ
.2017منازألهم منذ بدء التمرد في عام 

وأينتمي المسلحون إلى تنظيم ما يعرفا بالدوألة السلمية.
وأقالت منظمة "أنقذوأا الطفال" في تقريرها إنها تحدثت

مع أسر فرت من منازألها، وأأبلغت عن مشاهد مروأعة في
المقاطعة الغنية بالغازأ.



وأأضافت إحدى المهات، التي لم يكشف عن اسمها حماية
بذبح على مقربة من المكان الذي كانت لها، إن طفلها البكر 

تختبئ فيه مع أطفالها الخرين.
بأحرقت وأقالت: "تعرضت قريتنا في تلك الليلة لهجوم وأ

المنازأل".
وأأضافت: "عندما بدأ الهجوم، كنت في المنزل مع أطفالي

الربعة، حاوألنا الفرار إلى الغابة لكنهم أخذوأا ابني البكر
بنقتل أيضا". وأذبحوه. لم نستطع أن نفعل شيئا خشية أن 

وأقالت سيدة أخرى إن مسلحين قتلوا ابنها، وأاضطرت إلى
الفرار مع أطفالها الثلثة الخرين.

 عاما، أدركنا11وأأضافت: "بعد مقتل ابني البالغ من العمر 
أن البقاء في قريتي لم يعد آمنا".

وأقالت السيدة: "هربنا إلى منزل وأالدي في قرية أخرى،
لكن الهجمات بدأت هناك أيضا بعد أيام قليلة".

اضطر اللفا في كابو ديلغادوأ إلى الفرار من منازألهم
وأقال تشانس بريغز، مدير مكتب منظمة "أنقذوأا الطفال"
في موزأمبيق، إن تقارير وأقوع هجمات تستهدفا الطفال

"تؤلمنا بشدة".
وأأضافا: "بكى موظفونا عندما سمعوا قصص المعاناة التي

تروأيها المهات في مخيمات النازأحين".
وأوأصف مقرر المم المتحدة الخاص المعني بحالت العدام

خارج نطاق القضاء تصرفات المسلحين بأنها "قاسية ل
تصفها كلمات".

من هم المسلحوُن؟
بيعرفا المتمردوأن محليا باسم "الشباب"، على الرغم من

عدم وأجود صلت تربطهم بحركة جهادية في الصومال
تحمل نفس السم.



وأكان المتمردوأن قد أعلنوا قسم الولء لتنظيم الدوألة
السلمية، الذي يقول إنه نفذ عددا من الهجمات في

موزأمبيق، وأيبدوأ أنه يروأج لمشاركته في عمليات هناك
كجزء من عملية "امتيازأ".

وأتصنف وأزأارة الخارجية المريكية المتمردين منظمة
إرهابية.

وأقلما أعلنت الحركة عن دوأافعها أوأ قيادتها أوأ مطالبها.
وأكان قيادي مسلح قد قال في مقطع فيديو العام الماضي:

"نحن نحتل (المدن) لنكشف أن الحكومة الحالية غير
عادلة، إنها تهين الفقراء وأتجني الرباحا للرؤساء".
كما تحدث الرجل عن السلم وأرغبته في "حكومة

وفار"، وأأشار أيضا إلى انتهاكات بك إسلمية، ل حكومة 
مزعومة من جانب جيش موزأمبيق، وأدأب على الشكوى

من أن الحكومة "غير عادلة".
موزأمبيق تغرق
عودة وأحشية تنظيم الدوألة السلمية إلى بلدات سورية

AFPصدر الصورة،

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55970540
https://www.bbc.com/arabic/media-48096970


 في المئة من عدد سكان موزأمبيق18يشكل المسلمون  

وأقال تشانس بريغز لبي بي سي إنه يصعب تحديد سبب
دقيق لعمال العنف.

وأأضافا:"تحتل موزأمبيق مرتبة ثامن أفقر دوأل العالم، وأتعد
مقاطعة كابو ديلغادوأ أفقر مقاطعة في موزأمبيق، وأعلى

الرغم من ذلك توجد موارد معدنية هائلة بها، وأيشعر
البعض بأن الموارد ل يجري اقتسامها بطريقة عادلة وأيبدوأ

أن هذا هو المحرك للصراع".
وأقال بريغز: "لكن بصراحة وأفي ظل غياب بيان، يصعب

فهم الدوأافع على نحو دقيق، لكن ما نشهده هو أن
المتمردين يحاوألون طرد الناس، وأيستغلون الشباب

لتجنيدهم في صفوفهم، وأيقتلونهم إذا رفضوا، وأيذبحونهم
أحيانا. إنهم يطردوأن الناس بعيدا، بالفعل يصعب معرفة ما

هي نهاية اللعبة".
ما الوُضع في كابأوُ ديلغادو؟

ليست هذه المرة الوألى التي ترد فيها أنباء عن وأقوع
عمليات ذبح في المنطقة.

وأأفادت وأسائل إعلم حكومية، في نوفمبر/اتشرين الثاني
 شخصا في ملعب لكرة50  ذبح ما يزيد عن  الماضي،

في كابو ديلغادوأ. القدم
بذبح عشرات أوأ قتلوا وأفي أبريل/انيسان من العام الماضي، 

بالرصاص في هجوم على إحدى القرى.

AFPصدر الصورة،

https://www.bbc.com/arabic/world-54874334
https://www.bbc.com/arabic/world-54874334


اللفا فروأا من منازألهم في موزأمبيق في السنوات
الخيرة

وأتقول منظمات حقوق النسان إن قوات المن ارتكبت
أيضا انتهاكات، من بينها اعتقالت تعسفية وأتعذيب وأقتل،

خلل عمليات ضد الجهاديين.
وأناشدت حكومة موزأمبيق من أجل مساعدة دوألية تهدفا

إلى قمع التمرد.
وأقال مسؤوألون بالسفارة المريكية في العاصمة، مابوتو،
يوم الثنين إن عسكريين أمريكيين سيقضون شهرين في
تدريب جنود في موزأمبيق، فضل عن توفير "معدات طبية

وأاتصالت".
وأأفاد بيان أصدرته السفارة أن "الحماية المدنية وأحقوق

النسان وأالمشاركة المجتمعية تعد أمورا أساسية للتعاوأن
المريكي، وأهي ضروأرية لمحاربة تنظيم الدوألة السلمية

  ] . BBC- في موزأمبيق بطريقة فعالة".
 

[ موُزمبيق: الدولة التي أصابأتهِا لعنة الغاز
والياقوُت والجهِاديين
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GETTY IMAGESصدر الصورة،
فشلت قوُات موُزمبيق في استعادة مدينة ساحلية
من الجهِاديين السلميين، وهوُ أمر مهِم لتطوُير
أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا،

 سنوُات على3حيث أصبحت موُزمبيق، بأعد مرور 
تمرد إسلمي، دولة أخرى مصابأة بأخ "لعنة

الموُارد"، كما كتب جوُزيف هانلوُن محلل شؤون
ذلك البلد.

وأهكذا يواجه الرئيس فيليب نيوسي وأاقع "لعنة الموارد".
وأأوأضح نيوسي في خطاب ألقاه مؤخرا في بيمبا، عاصمة

إقليم كابو ديلغادوأ، أن المتمردين يجندوأن المزيد من



العضاء من خلل استغلل فقر الشباب في شمال
موزأمبيق.

وأاعترفا الرئيس أنه على الرغم من أن المقاطعات
الشمالية الثلث، كابو ديلغادوأ وأنياسا وأنامبول، تتمتع بثروأة

طبيعية كبيرة وأإمكانات زأراعية هائلة، إل أنها تعاني من
أعلى مستويات الفقر في البلد.

 عاما، ارتفع الناتج المحلي الجمالي15فعلى مدار 
 في المئة سنويا، وأيرجع الفضل في6لموزأمبيق بأكثر من 

ذلك إلى حد كبير إلى الفحم وأالتيتانيوم وأالكهرباء المائية
وأالموارد الطبيعية الخرى، وأمع ذلك، لم تستفد غالبية

الناس، وأزأاد الفقر وأعدم المساوأاة.
وأأثار اكتشافا مخزوأنات ضخمة من الياقوت وأحقل غازأ

 المال2010 وأ2009عملق في كابو ديلغادوأ في عامي 
في الحصول على وأظائف وأحياة أفضل للعديد من السكان

المحليين، لكن هذه المال سرعان ما تبددت.
 

وأيزعم أن نخبة صغيرة في حزب فريليمو، الذي يحكم
، تضع يدها على أية1975موزأمبيق منذ الستقلل في عام 

عائدات أوأ مزايا من تلك الثروأات.
جذور انتفاضة السلميين

 عندما2017 أكتوبر/اتشرين الوأل عام 5بدأت الحرب في 
احتلت مجموعة من المتمردين بلدة وأميناء موسيمبوا دا

برايا لمدة يومين.
 كيلومترا جنوب قاعدة تطوير60وأتقع المدينة على بعد 

الغازأ الرئيسية في بالما، وأكان الميناء مهما لتصدير غازأ
المشروأع.

وأتم التعرفا على المتمردين باعتبارهم من الرجال
المحليين.

وأمنذ ذلك الحين اتسع نطاق الحرب بسرعة، وأقتل ما ل
 ألف شخص250 شخص وأفر ما يقدر بنحو 1500يقل عن 

من منازألهم.
 مناطق ساحلية. وأاحتل3وأفقدت الحكومة السيطرة على 

المتمردوأن موسيمبوا دا برايا مرتين بعد ذلك، وأبعد المرة



 أغسطس /ا آب الماضي بقوا، وأعلى الرغم12الخيرة في 
من الحملةالعنيفة التي شنتها القوات الحكومية ضدهم

فإنها لم تنجح في طردهم.
 

يحتل المسلحون موسيمبوا دا برايا منذ منتصف أغسطس
وأفي العقود الثلثة الماضية، شهدت كابو ديلغادوأ تدفقا
للصوليين المسيحيين وأالمسلمين وأوأكالت المساعدة

الدينية الدوألية.
وأكابو ديلغادوأ ذات أغلبية مسلمة، وأقد قام الدعاة

السلميون الجدد، وأهم من شرق إفريقيا وأموزأمبيق وأتلقوا
تدريباتهم في الخارج، بإنشاء مساجد وأجادلوا بأن الئمة
المحليين متحالفون مع حزب فريليمو في الستيلء على

الثروأة.
وأقدمت بعض هذه المساجد الجديدة المال لمساعدة

السكان المحليين على بدء العمال التجارية وأخلق فرص
العمل، وأجادل السلميون بأن المجتمع سيكون أكثر عدل

في ظل الشريعة.
وأيعترفا رئيس موزأمبيق نيوسي الن بأنه ثبت أن ذلك

الطرحا كان جذابا للشباب.
تكرار نمط المعركة ضد الستعمار

 عندما حاوألت2015وأوأقعت مواجهات عنيفة في عام 
الشرطة وأزأعماء مسلمون تقليديون منع الصوليين الذين
تحركوا بعد ذلك لتدريب المسلحين التي شنوا أوأل هجوم

على موسيمبوا دا برايا.
وأفي البداية تلقى المتمردوأن التدريب في موزأمبيق على يد

الشرطة وأالجنود الموزأمبيقيين السابقين، ثم اجتذبت
الحرب الداخلية الدعم الخارجي.

 
اللفا فروأا من منازألهم في موزأامبيق في السنوات 

الخيرة
فقد استعانت الحكومة في موزأمبيق بمرتزقة أجانب، بينما
تلقى المتمردوأن تدريبات، في مراكز للدراسات العسكرية



وأالدينية في شرق إفريقيا، من جهاديين من الخارج وأأقاموا
صلت غير رسمية مع تنظيم الدوألة السلمية.

وأمن المثير للسخرية أن حرب الستقلل التي شنها حزب
 سبتمبر/اأيلول25فريليمو في موزأمبيق كانت قد بدأت في 

 كيلومترا فقط غرب60 في تشاي التي تبعد 1964
موكيمبوا دا برايا.

وأجند حزب فريليمو المقاتلين الشباب بخطاب مشابه جدا
حين قال إن السلطات الستعمارية البرتغالية تأخذ كل

الثروأة وأسيكون الستقلل أكثر إنصافا.
وأيبلغ الن اثنان من قادة حرب الستقلل، وأهما ألبرتو

 عاما وأهما81شيباندي وأرايموندوأ باتشينوابا، من العمر 
أقوى رجلين في كابو ديلغادوأ.

وأكلهما عضو في اللجنة السياسية لحزب فريليمو، وأهي
هيئة صنع القرار الرئيسية في الحزب، لكنهما يواجهان

تمردا يصمهما بنفس الصفات التي أطلقاها على
 عاما.55المستعمرين قبل 

وأتعود أصول الحرب الجديدة إلى عقد من الزمان.
، تم اكتشافا وأاحد من أكبر مخزوأنات2009ففي عام 

الياقوت في العالم في مونتيبويز، وأاستفاد في البداية
عمال المناجم الحرفيون وأالمزارعون المحليون وأالتجار.

لكن المتيازأ منح إلى باتشينوابا بالشراكة مع شركة تعدين
كبرى.

وأقد تضرر اللفا من صغار عمال المناجم وأالمزارعين في
منطقة المتيازأ الضخمة.

7.5وأفي العام الماضي، وأافقت شركة غيمفيلدزأ على دفع 
273مليون دوألر لتسوية دعوى قضائية في لندن رفعها 

شخصا بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق النسان في إخلء
أراضي المنطقة.

وأأعلنت الشركة الفرعية التابعة لها، التي تقول إنها امتثلت
لقوانين إعادة التوطين في موزأمبيق، في أغسطس /ا آب

 منازأل لقرية يجري105الماضي أنه تم النتهاء من بناء 
إعادة توطين سكانها.

 



 في المئة من عدد سكان18يشكل المسلموُن 
موُزمبيق

 تم اكتشافا أحد أكبر حقول الغازأ2010ثم في عام 
الطبيعي في إفريقيا قبالة ساحل كابو ديلغادوأ.

وأمرة أخرى استفاد أعضاء النخبة بتوفير الخدمات لشركات
الغازأ، بينما خسر السكان المحليون. وأتقول جماعات

مدافعة عن البيئة مثل جاستيس أمبينتال إن التعويض
المقدم لم يكن كافيا.

فقد فقد المزارعون المحليون، الذين يزرعون الطعام
بدوأن أدوأات سوى المجرفة، أراضيهم، كما تم طرد

الصيادين الذين يستخدمون قوارب صغيرة أوأ الشباك فقط
من منطقة الشاطئ.

وأفقد الشباب الذين حصلوا على قدر من التعليم، وأكانوا
يأملون في حياة أفضل من آبائهم الميين، تلك المال.

القلية) من شيوُعيين إلى أوليغاركيين (حكم
لكن جذوأر هذا النهج تعود إلى أبعد من ذلك بكثير. فعند

الستقلل، حاوألت موزأمبيق أن تتبع مسارا اشتراكيا أثار
1982استعداء الغرب وأأدى إلى حرب بالوكالة من عام 

 قتل فيها مليون شخص.1992وأحتى عام 
، فرض الغرب1992وأمع نهاية الحرب الباردة في عام 

على موزأمبيق برنامج العلج بالصدمة المستخدم في
أوأروأبا الشرقية، لتحويل الشيوعيين بسرعة إلى

رأسماليين.
لكن كانت هذه رأسمالية مبنية على التحكم بموارد الدوألة،
التي تتضمن الشركات وأالعقود وأالراضي وأاللجان، وأالتي

أوأجدت الوأليغاركية (القلية) بدل من رجال العمال.
وأكانت هناك خصخصة قسرية لمئات من الشركات

الحكومية بشكل تفضيلي لحساب قادة الجيش وأزأعماء
حزب فريليمو.

هل انتقل مسلحو القاعدة وأالدوألة السلمية إلى بوركينا
فاسو؟

https://www.bbc.com/arabic/world-50033652
https://www.bbc.com/arabic/world-50033652


حكاية الجماعة التي تحرم التصويت في النتخابات أوأ
ارتداء السراوأيل

من هو محمود ديكو المام الذي يتحدى الرئيس؟
وأاعترفا البنك الدوألي لحقا بأنه قدم قروأضا يعلم أنه ل

يمكن سدادها لتلك الشركات المخصخصة.
وأفي أوأائل العقد الوأل من القرن الحادي وأالعشرين، قتل
اثنان من نشطاء مكافحة الفساد كانا يفضحانعمليات نهب

البنوك التي جرت خصخصتها.
 مليون دوألر122وأبعد ذلك بوقت قصير، تلقت موزأمبيق 

أكثر مما طلبت في مؤتمر للمانحين.
وظائف ولكن ليس من أجل الموُزمبيقيين

، رتب كبار المسؤوألين قرضا2014 وأ 2013في عامي 
فاسدا للغاية بقيمة ملياري دوألر، وأتم توجيه التهام

 شخصا في موزأامبيق فيما يعرفا الن بفضيحة20لحوالي 
"القرض السري".

وأفي البداية امتنع المانحون، وألكن مع اتضاحا حجم
احتياطات الغازأ المكتشفة، تخلى المانحون عن الحديث

عن الحكم الرشيد وأالحد من الفقر، وأشددوأا بدل من ذلك
على النفتاحا على الستثمار الجنبي.

وألم يكن هناك أكثر من اعتراض خجول من المجتمع
الدوألي عندما تم اتهام حزب فريليمو بالتزوأير على نطاق

.2019وأاسع خلل انتخابات عام 
 تم التوقيع على اتفاقية2020 يوليو/اتموزأ عام 17وأفي 

 مليار دوألر لتمويل مشروأع الغازأ:14.9قرض بقيمة 
تقدم الحكومة البريطانية تسهيلت مالية بقيمة مبلغ• 

مليار دوألر لدعم الصادرات البريطانية في اطار التفاقية،
وأتتفاخر بأنها ستخلق ألفي وأظيفة في المملكة المتحدة.

وأافق بنك التصدير وأالستيراد المريكي على قرض بقيمة• 
 وأظيفة في16700 مليار دوألر، وأالذي سيدعم 4.7

الوليات المتحدة.
 موزأمبيقي فقط.2500وأسيوظف المشروأع 

 أضعافا الوظائف في الوليات7وأهكذا يتم خلق أكثر من 
المتحدة وأبريطانيا بالمقارنة بموزأمبيق.

https://www.bbc.com/arabic/world-53214621
https://www.bbc.com/arabic/world-53648823
https://www.bbc.com/arabic/world-53648823


وألن يتم شغل معظم الوظائف في موزأمبيق بأشخاص من
كابو ديلغادوأ.

وأبالتالي فإن هذا لن ينهي الشعور بالتهميش وأاليأس لدى
العديد من الشباب في كابو ديلغادوأ، وأالذين سيواصلون

النضمام إلى المتمردين.
وأالنتيجة هي دوألة فاشلة تعاني لعنة الموارد مع تزايد الفقر

وأعدم المساوأاة، وأحيث تتجه الرباحا وأالوظائف للشركات
الجنبية وأتتجه الموال للشخاص الرئيسيين في الحكومة

وأحزب فريليمو.
وأمازأالت موزأامبيق تبحث عن حل عسكري، وألديها بالفعل

مرتزقة من جنوب إفريقيا يحلقون بطائرات مروأحية، وأهي
تتحدث مع جنوب إفريقيا وأفرنسا وأالوليات المتحدة وأدوأل

أخرى حول الدعم العسكري المحتمل، بما في ذلك
الدوأريات البحرية.

لكن ذلك ل يحل مشكلة الشباب الفقراء الذين ل أمل لهم،
فبدوأن معالجة المظالم وأخلق العديد من الوظائف،

ستستمر الحرب.
جوزأيف هانلون كان مراسل بي بي سي في موزأمبيق بين

 وأاستمر في الكتابة عن تلك1985 وأ 1979عامي 
البلد،وأهو زأميل زأائر لمركز التنمية الدوألية في كلية لندن

كتاب "الحرب الهلية في مشارك وأمؤلف للقتصاد،
 ] . BBCوأالسلم المدني". -  

 

[ تنظيم الدولة السلمية: هل أصبحت موُزمبيق
أحدث قاعدة أمامية للجماعة المتشددة؟

2020 مايو/ا أيار 6

GETTY IMAGESصدر الصورة،
وول تمرد إسلمي في خلل السابيع القليلة الماضية، تح
منطقة نائية من موزأمبيق إلى حرب مفتوحة، مع وأروأد

تقارير عن حصول مذابح وأقطع للرؤوأس وأالستيلء لفترة
وأجيزة على بلدتين في مقاطعة كابو ديلغادوأ الشمالية،



حسبما يخبرنا محرر الشؤوأن الفريقية في بي بي سي،
أندروأ هاردينغ.

سار المسلحون بهدوأء على العشب، مارين أمام مبنى
أبيض كبير، غير مكترثين على ما يبدوأ بصوت إطلق النار.

وما بدا حمل معظمهم بنادق آلية وأارتدوأا أشكال مختلفة م
بسمع صوت طلقات نارية أنه زأي الجيش في موزأمبيق. 

أخرى من مسافة بعيدة، فصاحا أحدهم "الله أكبر" كأنه يرد
على صوت إطلق النار.

وم تصويره الشهر الماضي ظهر المشهد في مقطع فيديو، ت
ال وكل الفيديو دلي بيش بهاتف محمول في منطقة مويدوأمبي. وأ

اا في معظم مناطق اا غامض ون نزاع اا على أ اا قوي جديد
موزأمبيق الشمالية قد انتقل الن إلى العلن بطريقة مذهلة

وأمثيرة للقلق.
وم تصويره قبل ذلك بعدة أسابيع، وأأظهر مقطع فيديو آخر، ت

اا – بدا أنه شرطي - في بركة من الدم. بعدها ال ميت رج
وم ثالثة تحت انتقلت الكاميرا للكشف عن جثة ثانية، ث

اا سيارة شرطة سوداء، وأبعدها جثة رابعة في العراء، وأأخير
بيشبه مخزنا للشرطة كومة كبيرة من السلحة اللية في ما 

أوأ الجيش.

السلمية؟ الرتباط بأالدولة ما مدى
وم تصوير هذه اللقطات في ميناء موسيمبوا دا برايا ت

الستراتيجي الذي استولى عليه المسلحون لفترة وأجيزة -
 مارس/ا آذار. وألقد استولوا بعد ذلك24وأبشكل مثير - في 

بيومين على بلدة مهمة أخرى، هي كيسانغا.
وأقال السقف الكاثوليكي في بيمبا، لويز فرناندوأ لشبوا، إن

"لديهم الن أسلحة وأمركبات، لذا يتحركون بسهولة
وأيمكنهم تنفيذ الهجمات على نطاق وأاسع. كما أنهم

يستخدمون زأي الجيش. وألذلك، الناس في حيرة من
أمرهم وأخائفون للغاية".



AFPصدر الصورة،
تم اكتشاف مخزونات من الغاز في المحيط

الهِنديِ قبالة ساحل كابأوُ ديلغادو
هذان الهجومان المسلحان الكبيران وأالمعقدان دليل على
اا باسم تغير جذري في استراتيجية الجماعة المعروأفة محلي

"الشباب"، على الرغم من عدم وأجود روأابط معروأفة
بالجماعة الصومالية الجهادية المرتبطة بالقاعدة وأالتي

تحمل السم نفسه.
عملت الحركة خلل العامين الماضيين في الظل، حيث

هاجمت قرى نائية في شتى أنحاء المقاطعة، وأنصبت
كمائن لدوأريات الجيش على طرق معزوألة، وأغرست

الرعب في العديد من المجتمعات الريفية، وأهو ما أجبر
 ألف شخص على الفرار من منازألهم. وألكنها200حوالى 

اا ما أعطت أي إشارة بشأن دوأافعها أوأ قيادتها أوأ نادر
مطالبها.

وم استخدام لقطات الفيديو من موسيمبوا دا وأسرعان ما ت
برايا وأمنطقة مويدوأمبي في ما يسمى بالفلم الدعائية

لتنظيم الدوألة السلمية، وأالتي تبثها وأكالة أنباء "أعماق"
التابعة له.

وأتبنى تنظيم الدوألة السلمية المسؤوألية عن سلسلة من
الهجمات الخيرة في موزأمبيق، التي يشكل سكانها

 في المئة من العدد الجمالي18المسلمون حوالي 
ون التنظيم يعززأ انخراطه هناك كجزء من للسكان. وأيبدوأ أ



برع" التي وأسع من خللها وأجوده في عدة أنحاء عملية "الف
من أفريقيا.

وأأعطى المقاتلون، الذين بايعوا تنظيم الدوألة السلمية
ون التمرد في كابو ديلغادوأ العام الماضي، مصداقية لفكرة أ

هو في جوهره جزء من حركة جهادية عالمية.
وأتوفر العلقة مميزات لكل الجانبين.

وم تصويره العام الحالي وألكن في مقطع فيديو منفصل، ت
وم تداوأله على نطاق وأاسع عبر تطبيق وأاتساب في وأت

اا أكثر دقة لفعالها. موزأمبيق، قدم أحد زأعماء الحركة شرح
السكان المحليوُن يشكوُن من التمييز

قال الرجل الطويل الذي كان وأجهه مكشوفا وأكان يرتدي
اا بمقاتلين آخرين: "نحن نحتل اا باللون الكاكي وأمحاط زأي

ون حكومة اليوم غير عادلة. إنها تهين [البلدات] لنثبت أ
الفقراء وأتعطي الربح للرؤساء".

وأتحدث الرجل عدة مرات عن السلم وأرغبته في "حكومة
إسلمية وأليس حكومة من غير المؤمنين"، لكنه تحدث

اا عن انتهاكات مزعومة قام بها جيش موزأمبيق أيض
ون الحكومة "غير عادلة". اا من أ وأاشتكى مرار

ون تطور التمرد في موزأمبيق مشابه وأيقول مراقبون إ
بشكل ملحوظ لظهور جماعة بوكو حرام في شمال

نيجيريا، وأذلك بوجود جماعة مهمشة تستغل المظالم
اا المحلية وأتروأع العديد من المجتمعات وألكنها تقدم أيض

ال للشباب العاطلين عن العمل وأالمحبطين جراء اا بدي مسار
وأجود دوألة فاسدة وأمهملة وأشديدة البطش.



AFPصدر الصورة،
يشكل المسلموُن غالبية في شمال موُزمبيق

حيث تزيد نسبة الفقر
وأيرى إريك مورييه-جونو، وأهو أكاديمي مقيم في بلفاست

وأخبير في القضايا المتعلقة بموزأمبيق، أن بيان الزعيم
المتشدد "مهم للغاية".

"إنه يشرحا أنه من موزأمبيق. وأهو يرد على الحجة القائلة
ون جميع المقاتلين من الجانب وأينكر ذلك وأيندد بالوضع بأ

الحالي على أنه غير عادل وأغير شرعي"، بحسب مورييه-
جونو، الذي يرى كذلك أن عدم تغطية معظم الوجوه في

الفيديو يشير إلى "مكتسب وأاضح من الثقة".
وأيقول الستاذ الجامعي وأالمؤرخأ الموزأمبيقي يوسف آدم:
"لقد تحدثوا لوأل مرة إلى عامة الناس"، مشيرا إلى أن

ون الصراع في كابو اا أكبر للحجة القائلة بأ الفيديو أعطى وأزأن
ديلغادوأ ناتج في جوهره عن قضايا محلية.

وأيضيف: "قام الجيش منذ البداية بضرب الناس وأأخذهم
إلى السجن وأعذبهم. هناك الكثير من الخوفا من السلم

وم [في مقاطعة كابو ديلغادوأ ذات الغلبية المسلمة]. يت
التمييز ضدهم لنهم شماليون - فالناس تعتقد أنهم أغبياء".
ون لدينا عددا كبيرا من الشباب وأيوضح أن: "المشكلة هي أ
- وأليس لديهم وأظائف. إذا حللنا ... إساءة استخدام القوة،
وأالفساد، وأإذا كان لدينا نظام عدالة جاد، أنا متأكد من أننا

سوفا نحل بسرعة ذلك (التمرد في كابو ديلغادوأ)".



توُظيف الحكوُمة للمرتزقة الجانب
سعت حكومة موزأمبيق في البداية إلى التقليل من شأن
التمرد، وأاعتبار المسلحين مجرمين، وأمنع الصحفيين من

الوصول إلى المنطقة. لكن هذا يتغير.
ال من سياسة النكار. وأقال مورييه-جونو: "لقد رأينا تحو

معظم المجتمع وأالسياسيين يتقبلون الن وأجود تمرد
إسلمي".

وأفي وأقت لحق، بدأت الحكومة في توظيف متعهدين
بيزعم أنهم من روأسيا وأالوليات المتحدة أمنيين أجانب - 

وأجنوب افريقيا - لمساعدة الجيش على سحق التمرد،
وألكن دوأن أي نجاحا كبير.

هناك مخاوأفا من أن الصراع، إذا أسيء التعامل معه،
يمكن أن يمتد إلى تنزانيا المجاوأرة، وأربما إلى جنوب

افريقيا حتى.

GETTY IMAGESصدر الصورة،
يقوُل سكان بأشمال موُزمبيق إنهِم ضحايا ظاهرة

الخوُف من السلم

وأبدأت شركات غازأ عالمية - كانت تستعد لستثمار
المليارات في حقول الغازأ البحرية المكتشفة على طول

ساحل كابو ديلغادوأ – تتردد في المضي قدما بمخططاتها.
اا بسبب اا إلى تراجع المن، وألكن أيض وأيرجع هذا جزئي

انخفاض أسعار الغازأ.
ون حل الصراع، وأيعتقد العديد من المراقبين وأالمحللين أ

ويد وأفي محاوألة بشكل أساسي، يكمن في الحكم الج



شفافة لمعالجة المظالم القتصادية وأالجتماعية عميقة
الجذوأر، بما في ذلك التاحة العادلة للراضي وأالوظائف

وأحصة من أي عوائد مستقبلية من الغازأ.
وأقال أسقف بيمبا: "(الشركات) متعددة الجنسيات تريد أن
تعرفا أن بإمكانها أخذ نصيبها، لكن عليهم أن يأخذوأا بعين

العتبار السكان المحليين".
اا وأأضافا: "وأيجب أن تعلم الحكومة أن من الضروأري جد

استخدام الموارد الطبيعية في موزأمبيق من أجل تحسين
  ] . BBCحياة شعبها وأليس التسبب في الفساد". -  

هجوُم الرعب" في موُزمبيق.. ناجوُن يتحدثوُن" [
عن أهوُال داعش

2021 أبريل 4سكاي نيوزأ عربية 

 أطفال تبلغ من العمر5تقول لويزا جوزأيه، وأهي أمل لع
 عاما، إنها وأاجهت متمردين مرتبطين بتنظيم داعش52

الرهابي عندما هاجموا مدينة بالما مركز الغازأ شمالي
. أيام10موزأمبيق قبل 

وأقالت لع"روأيترزأ" من ملعب في مدينة بيمبا الساحلية
يؤوأي بعض اللفا، الذين فروأا من العنف "كنت أركض

".لنقاذ حياتي... كانوا يأتون من كل شارع
وأأضافت "رأيتهم يحملون (مدافع) البازأوأكا. كانوا يرتدوأن

".زأيا موحدا وأيضعون وأشاحا أحمر...على رؤوأسهم
وأقالت جوزأيه إن المسلحين اجتاحوا بسرعة بلدتها بالما

 مليار60الواقعة قرب مشاريع غازأ ضخمة تبلغ قيمتها 
.دوألر

وأيعتقد موظفو الغاثة أن عشرات اللوفا فروأا من
وأمع ذلك، تم تسجيل  مارس،24الهجوم الذي بدأ في 

 فقط من هؤلء النازأحين في بيمبا وأأنحاء أخرى9900
المم من إقليم كابو ديلجادوأ حتى الجمعة، وأفقا لمكتب

.لتنسيق الشؤوأن النسانية المتحدة
ماتوُا بأسبب الجوُع أو الجفاف

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1427135
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1427135


وأقالت منظمة أطباء بل حدوأد إن كثيرين ربما ل يزالون
يختبئون في الغابة المحيطة وأإن الذين ظهروأا تحدثوا عن
رؤيتهم لجثث آخرين ماتوا بسبب الجوع أوأ الجفافا على

.طول الطريق
وأنقل مقاوأل عن أحد موظفيه قوله إن التماسيح قتلت

.بعضا منهم أوأ لقوا حتفهم في الوحل العميق
وأانقطعت معظم التصالت مع بالما عندما بدأ الهجوم وألم

تتمكن "روأيترزأ" من التحقق من روأايات الشهود بشكل
.مستقل

كان إقليم كابو ديلجادوأ، حيث تقع بالما، موطنا منذ عام
. لتمرد متشددين مرتبطين الن بتنظيم داعش2017

وأقالت مصادر أمنية إن الشتباكات بين المتشددين
.حول بالما استمرت حتى، الجمعة القوات الحكوميةوأ

إن العشرات قتلوا لكن العدد حكومة موزأمبيق وأتقول
.الجمالي للقتلى وأالجرحى وأالنازأحين ل يزال غير وأاضح

 أيام في الدغال،5وأقالت جوزأيه إنها أمضت ما يقرب من 
تأكل الكسافا المرة وأتشرب من برك المياه الراكدة قبل

، وأهي قرية تجمع فيها من جرىكويتوندا أن تصل إلى
نقلهم من مشروأعات الغازأ الضخمة التي تقودها شركات

.نفط كبرى مثل توتال
وأمن هناك، كما تقول، تم إجلؤها من قبل شركة توتال

 من أفراد عائلتها،6لكنها اضطرت إلى ترك ما يزيد على 
منهم زأوأجها وأابنتها، لنه لم يكن هناك مكان لهم على متن

.القارب الذي استقلته
وأقال مصدران مطلعان على عمليات الموقع لروأيترزأ

أجلت، الجمعة، كل من تبقى من قوتها العاملة   توتال إن
من موقع مشروأعها بالقرب من بالما، تاركة المشروأع

.في أيدي الجيش
وأل ترد أخبار إلى جوزأيه عن أفراد عائلتها منذ أن تركتهم،
فيما تساءلت قائلة "هل هم بأمان؟ هل لديهم مأوأى؟ هل

 أبريل4سكاي نيوزأ عربية  - ".سيعودوأن؟ ل أعرفا
2021. [ 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84&contentId=1427135
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) الرهاب في الكاميرون :13(
 عسكريين بأهِجوُم لمسلحين متشددين6مقتل 

في الكاميرون

RT 

Reuters 

الرسمية في الكاميروأن، السبت،" CRTV "أفادت قناة
 آخرين جراء هجوم4 جنود على القل وأإصابة 6بمقتل 

شنه مسلحون متشددوأن على موقع للجيش في أقصى
.شمال البلد

وأأعلن التلفزيون الرسمي حصيلة القتلى عبر "تويتر"، لكنه
.لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم

وأقال المسؤوأل الداري بإقليم أقصى الشمال، لزأار
ندوأنغو، في حديث لوكالة "روأيترزأ"، إن "مجموعة كبيرة

هاجمت موقع (الجيش) في ساجمي حوالي الساعة
الرابعة من صباحا اليوم بالتوقيت المحلي"، مضيفا أن

 مركبات وأدراجات نارية7 أوأ 6المسلحين "كانوا على متن 
".وأبعضهم كان مترجل"، وأشدد: "لقد كان هجوما كبيرا

وأذكر مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتهما
. جنود على القل قتلوا وأأصيب عدد آخر8لع"روأيترزأ" أن 

وأيعتبر هذا الهجوم الكثر دموية منذ شهور في شمال
الكاميروأن التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وأتشاد جماعة

"بوكو حرام" المتشددة وأمقاتلين مرتبطين بتنظيم
] . 2021 يوليو RT 24 -" المصدر: "روأيترزأ - "."داعش

أفريقيا الوُسطى قرب الحدود مع تشاد
والكاميرون :



 مدنيين على القأل بهجوم في إفريقيا الوسطى6مقتل  [

RT : 

Reuters : 

 مدنيين على القل قتلوا في6قالت بعثة المم المتحدة لحفظ السلم (مينوسكا)، إن 
جمهورية إفريقيا الوسطى السبت بعد هجوم شنه متمردون على قرية قرب الحدود

 .مع تشاد والكاميرون

وأضاف عبد العزيز فال المتحدث باسم "مينوسكا"، أن مسلحين من مجموعة "العودة
والمطالبة وإعادة التأهيل"، شنوا هجوما واسع النطاق عند الفجر، على مواقع جيش

 كيلومترا من550جمهورية إفريقيا الوسطى، في قرية مان" على بعد أكثر من 
 .بانغي، وسيطروا عليها مؤقتا

 :إقرأ المزيد
 

مقتل عسكري وإصابة جندي من "القبعات الزرق" بهجوم مسلح في إفريقيا
الوسطى

 من المدنيين ووقوع عدد6ونوه المتحدث بأن الهجوم أسفر عن مقتل ما ل يقل عن 
. من الجرحى

وأشار إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، لفتا إلى أن وحدة حفظ السلم الممية
". نشرت دوريات في القرية ومحيطها

من جانبه، أعلن النائب مارتن زيغيليه، المعارض لنظام الرئيس فوستين أرشانج
تواديرا، في بيان أن الهجوم أسفر بحسب قوله عن سقوط "سبعة ضحايا مدنيين

. وعسكرييين، واختطاف شخص من جانب المهاجمين

وكانت المم المتحدة ومصادر أمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى، قد أعلنت الثلثااء
عن إصابة عسكري من القبعات الزرق بجروح ومقتل جندي من الجيش الوطني، في

https://arabic.rt.com/world/1256185-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/
https://arabic.rt.com/world/1256185-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/


 كلم شرقي900هجوم للمتمردين مساء الثانين على مواقع عسكرية تقع على بعد 
] .    RT – المصدر : أ ف ب-   .العاصمة بانغي

  جنديا في تفجيرين15انفصاليون في الكاميرون يقتلون [ 

  20.09.2021  سبوتنك 

 جنديا وعددا15قالت حكومة الكاميرون، اليوم الثانين، إن متمردين انفصاليين قتلوا 
من المدنيين في هجومين بالقنابل هذا الشهر، فيما يمثل مرحلة جديدة من صراع امتد

 شخص.3000قرابة خمسة أعوام وأودى بحياة أكثر من 

ويسعى المتمردون لقامة دولة منشقة باسم أمبازونيا في غرب الكاميرون.

 بعد قمع عنيف لحتجاجات من أجل تمثيل2017وبدأوا القتال ضد الجيش في عام  
أكبر للقلية الناطقة بالنجليزية في الدولة الناطقة بالفرنسية، وفقا لرويترز.

وكان القتال قد بدأ بغارات متقطعة للنفصاليين على مواقع للجيش والشرطة ثام تحول
إلى قتال مستمر خرب الحياة في أجزاء كبيرة من المنطقة المنتجة للنفط والبن.

 سبتمبر/أيلول في كومبو، وهي بلدة في المنطقة12وقع الهجوم الول هذا الشهر يوم 
الواقعة في شمال غرب البلد، عندما أصابت عبوة ناسفة بدائية الصنع قافلة

عسكرية.

 سبتمبر/أيلول أصابت عبوة مماثالة وصاروخ مضاد للدبابات قافلة عسكرية16ويوم 
أخرى، وأعقب ذلك هجوم بوابل من الرصاص.

وقالت وزارة الدفاع في الكاميرون في بيان، إن استخدام أسلحة أكثر تطورا يمثل
"تحول كبيرا" في القتال. مشيرة إلى أن المتمردين يحصلون على السلحة من

 سبوتنك ] – "جماعات متطرفة" خارج الكاميرون.

) السنغال :14(

خبراء: غانا والسنغال هدفان محتملن لداعش[
بأعد موُزمبيق

 2021أبريل 

القاهرة - سكاي نيوزأ عربية



تشهد موزأمبيق، مواجهات وأاسعة بين قوات الجيش وأفرع
تنظيم "داعش" الرهابي المعروأفا باسم "حركة

الشباب"، خاصة في منطقة الشمال على الحدوأد مع
تنزانيا، حيث فرض الرهابيون سيطرتهم لسبوعين على

بلدة بالما ذات الهمية الستراتيجية في إقليم كابو
ديلجادوأ الغني بالغازأ.. فكيف وأصل التنظيم بهذه السهولة

إلى هناك.. وأما هي وأجهته المقبلة؟
رئيس موزأمبيق فيليب نيوسي أعلن الربعاء أن

بطردوأا من مدينة بالما"، لكنه امتنع ع في "الجهاديين 
خطاب إلى المة ع عن إعلن النصر بينما تكافح البلد منذ

 سنوات حركة الشباب"، وأاكتفى بالقول "ل3أكثر من 
".الرهاب نعلن النصر لننا نكافح

وأتقول خبيرة الشؤوأن الفريقية هبة البشبيشي إن وأصول
اا وأغير متوقع لكنه لم موزأمبيق الدوأاعش إلى كان مفاجئ

اا، وأخريطة تنظيم داعش الرهابي يكن صعب
كانت وأما زأالت نقطة انطلقها تتمثل في إفريقيا في

مناطق غرب القارة السمراء، وأتحديدا في "الغرب
.الشمالي" وأليس الغرب كله شمال أوأ جنوبا

تمدد التنظيم بأإفريقيا
وأأضافت البشبيشي، أستاذة الدراسات الفريقية بجامعة

القاهرة، لع "سكاي نيوزأ عربية" أن
لمناطق الشرق، خصوصا في موزأمبيق داعش "امتداد

يعطى موشرات مختلفة لحركة التنظيم، منها قدرته على
القارة اختراق مناطق النفوذ الفرنسي حتى في شرق

.الفريقية
مقتصرا على مناطق إفريقيا وألم يعد الوجود الفرنسي في

غرب القارة فحسب، بل تتواجد فرنسا عبر شركة
"توتال" للتنقيب عن الغازأ في شرق القارة، وأتحديدا في
موزأمبيق، ما يشير إلى وأجود صراع على مناطق النفوذ

وأدوأل أخرى داعمة للتنظيمات الرهابية التي فرنسا بين
.تهاجم تلك المناطق

معلوُمات شحيحة 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1428149
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وأتؤكد خبيرة الشؤوأن الفريقية أن داعش ظهر في
الرهابية التي" أنصار السنة "موزأمبيق منبثقا عن جماعة

اا ضد الحكومة منذ  ، وأيطلق على2017شنت تمرد
"داعش" في موزأمبيق عدة أسماء أخرى مثل "أهل

".السنة وأالجماعة" وأ"سواحيلي السنة
بيطلق على "داعش" في موزأمبيق اسم تنظيم كما 

"الشباب"، لكنه غير مرتبط بحركة الشباب الصومالية
الرهابي وأأصبحت القاعدة التي أعلنت وألءها لتنظيم

.الفرع الخطر له في شرق القارة الفريقية
وأتابعت البشبيشي: "المعلومات عن تنظيم داعش
الرهابي في موزأمبيق، محدوأدة للغاية، وأمصدرها

الستخبارات المركزية الرئيسي هو تقرير لوكالة
.الميركية

وأتوضح تقارير "سي آي إيه" أن زأعيم التنظيم في
موزأمبيق يدعى أبو ياسر حسن، وأهو شخصية غامضة ل

تتوفر عنها معلومات، حيث انضمت جماعة شباب
موزأمبيق إلى تنظيم داعش وأأصبحت فرعا تابعا للقيادات

".2019في سوريا وأالعراق بداية من يونيو 
جنة البراري وأسويسرا أفريقيا.. أوأغندا

"قدرات "داعش موُزمبيق 
وأيشير مصدر مطلع على حركة التنظيمات الرهابية في

إفريقيا إن قادة "داعش" في موزأمبيق، نجحوا في
 عنصر إرهابي، بحسب بعض800استقطاب نحو 

.التقديرات المتاحة
وأيوضح المصدر لع"سكاي نيوزأ عربية" أن التنظيم ينشط

من خلل خليا وأمجموعات صغيرة "عنقودية"، وأأظهر
قدرة على حشد عدد كبير من المسلحين لشن هجمات

كبيرة، وأظهر ذلك عندما وأزأع التنظيم مشاهد مصورة
لعناصره بعد سيطرتها على بالما، حيث ظهر في الصور

.عشرات المقاتلين
وأيضيف المصدر أن التقديرات الميركية تشير إلى أن رفع

، وأأعمال2017 مواطنا منذ 1300داعش بموزأمبيق قتل 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9&contentId=1428149


 من2500العنف المرتبطة بتمرده أدت إلى مقتل قرابة 
المواطنين وأقوات المن في البلد وأعناصر من "داعش"

.ذاته، فضل عن تشريد وأتروأيع آلفا من سكان الشمال
ضعف الجيش

وأيعتمد تنظيم داعش في موزأمبيق على عجز القوات
 جندي فقط11200المسلحة في البلد التي تضم 

200 آلفا في الجيش، وأ10يتوزأعون على النحو التالي: 
.بسلحا البحرية وأألف بسلحا الجو

وأكان من تداعيات ضعف الجيش في موزأمبيق نجاحا
الرهابيين في شن هجوم وأاسع النطاق سبق التخطيط له

 يوما على90بعناية، وأأسفر عن السيطرة لمدة 
،2020بإقليم كابو ديلجادوأ في أغسطس  موكيمباوأا ميناء

بيعد النجازأ الكبر حتى الن، لكن اقتحام بالما قبل أيام 
كونها تشكل تهديدا مباشرا لمنشآت الغازأ الضخمة شمال

.البلد
الفرنسية مشروأعا ضخما لنتاج الغازأ" توتال "وأتدير شركة

في موزأمبيق، لكنها اضطرت إلى وأقف العمل به وأإجلء
موظفيها الجانب بعد سقوط بالما في أيدي تنظيم داعش

.الرهابي
دعم المجتمع الدولي 

رئيس موزأمبيق أعلن أن حكومته طلبت الدعم من
"المجتمع الدوألي" دوأن إعطاء أي تفاصيل، وأقال: "سبق

أن أبلغت حكومتنا المجتمع الدوألي بما تحتاج إليه على
".صعيد التصدي للرهاب. هذا الدعم الدوألي يجري تقييمه

وأمن المقرر أن يلتقي ستة رؤساء أفارقة في عاصمة
موزأمبيق مابوتو الخميس لجراء محادثات طارئة حول

".الزأمة وأ"بحث تدابير مكافحة الرهاب
وأأعلنت مجموعة التنمية لفريقيا الجنوبية الثلثاء أن

رؤساء موزأمبيق وأملوأي وأتنزانيا وأبوتسوانا وأجنوب إفريقيا
.وأزأيمبابوي سيشاركون في القمة

الوُجهِة القادمة للتنظيم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7&contentId=1428149


وأيبقى السؤال الذى يتبادر إلى الذهن بعد سيطرة داعش
على بالما في موزأمبيق، هو: ما هي وأجهة التنظيم

المقبلة؟
الميركي ذكر في مقال للكاتبين" Defense One "موقع

كولين كلرك وأجاكوب زأين، أن تنظيم داعش الرهابي
سيكثف من هجماته في الشهر المقبلة على مناطق

الضعف في الدوأل الفريقية التي تشهد صراعات
.وأمشاحنات داخلية
داعش" بدأت استخدام" حركة الشباب وأأوأضح المقال أن

الطائرات بدوأن طيار لتصوير الهجمات وأقد تستخدمها
.قريبا كسلحا لها في هجماتها المقبلة

وأأضافا المقال أن "الفرع الكثر بروأزأا لداعش في إفريقيا
حتى الن ينشط فى موزأمبيق، وأعملياته الخيرة نجحت
إلى حد كبير في تحقيق أهدافها، فضل عن أن التنظيم

يحتفظ بقواعده في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي
نفذت عددا من الهجمات المميتة وأتهريب مئات

.المتطرفين من السجون
كوت وأيمتد الصراع، حسب المقال، في مالي إلى

، وأقد تكون دوألبوركينا فاسووأبنين وأ ديفوار
هي المرشحة بقوة لتشهد عمليات وأالسنغال غانا مثل

 ] .2021 أبريل – سكاي نيوزأ – .قادمة للتنظيم الرهابي

السنغال وخطر الرهاب[ 

 – العين خوُسيهُ لوُيس مانسيا
نطاق تنبيهه وأتحذيراته من السفر إلى غرب أفريقيا

لتشمل السنغال، بسبب مخاطر الرهاب، وأهو ما فعلته
.فرنسا من قبل

وذرت السلطات الفرنسية رعاياها من عدم اتخاذ وأح
الجراءات المنية اللزأمة على الحدوأد مع مالي وأموريتانيا.

أما المملكة المتحدة فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك بقليل
من خلل الكشف عن احتمال محاوألة الرهابيين تنفيذ

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%AA+%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%AA+%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1&contentId=1428149
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&contentId=1428149


هجمات في السنغال، مؤكدة وأجوب تفادي زأيارة المنطقة
الحدوأدية من بودوأر إلى كديرا، الممتدة على أكثر من

 مع مالي،40 كيلومتر على الحدوأد مع موريتانيا وأ400
بسبب احتمال وأجود أعضاء "جماعة نصرة السلم

وأالمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة الرهابي في منطقة
.الساحل الفريقي

اا لتقرير للمم المتحدة صدر مطلع العام الجاري، وأوأفق
وسخت "جماعة نصرة السلم وأالمسلمين" حضورها ر
داخل الراضي السنغالية بالقرب من الحدوأد مع مالي

اا وأموريتانيا في منطقة باكل وأمحمية فيرلو، وأأن لديها دعم
اا .محلي

اا على المعلومات الواردة أيضا، يبدوأ أن التهديد وأاعتماد
الرهابي يأتي من خارج السنغال، وألكن له امتداد وأخليا

اا. وأفي نهاية أبريل/ا نيسان الماضي، دعم داخلية أيض
انتهت فصول محاكمة بعض الرهابيين، أغلبهم من

اا من السنغاليين، في هي إشارة إلى أن البلد تعاني أيض
.هذه الفة في الداخل

وأمن خلل المحاكمة، تم الكشف عن النشطة الرهابية
بمدانون. وأكان من بين هؤلء، بوبكر ورط بها ال التي تو

ديانكو، المعروأفا باسم، المام نداوأ، المنحدر من داكار
وأأربعة إرهابيين آخرين بتهم الرتباط بجماعة إرهابية

.وأغسل الموال وأالتزوأير وأتمويل الرهاب

وأتم القبض على كل من، بوبكر نيانغادوأ وأسينا وألد سيدي،
 في السنغال، لصلتهما2017 وأ2016بين عامي 

بالهجمات الرهابية في وأاجادوأجو في بوركينا فاسو (يناير/ا
)، وأجراند بسام في ساحل العاج2016كانون الثاني 
). وأكان دوأر هؤلء في السنغال يتمثل2016(مارس/ا آذار 

في غسل الموال وأإدارة الخدمات اللوجستية لجماعة
وبر لهذه نصرة السلم وأالمسلمين. وأكان العقل المد

الهجمات، محمد وألد نويني، القيادي السابق في "جماعة



بقتل في   فبراير/ا14نصرة السلم وأالمسلمين" وأكان قد 
. في مالي2018شباط عام 

وأحافظ بوبكر ديانكو على علقة وأدية مع "المير" السابق
لحركة "التوحيد وأالجهاد في غرب أفريقيا"، حمادة وألد

محمد خيري، الذي جاء لزيارته في جاوأ بمالي وأتلقى منه
ال .تموي

اا عن وأجود أشخاص وأكشفت مداوألت المحاكمة أيض
2014يعملون على تجنيد الشباب السنغالي منذ عام 

للهجرة وأالنضمام إلى جماعات في ليبيا أوأ نيجيريا. وأقد
اا سافر أغلبهم إلى تمكنوا من خداع حوالي ثلثين شاب

مدينة سرت الليبية وأالخروأن إلى شمال نيجيريا من أجل
تأسيس وألية لتنظيم داعش الرهابي بين السنغال

.وأجامبيا وأغينيا

وأبصرفا النظر عن الرهابيين المحليين، كانت السنغال
بمثابة نقطة عبور للمقاتلين الجانب. وأفي يناير/ا كانون

الثاني الماضي، ألقت الشرطة السبانية القبض على ثلثة
أفراد من تنظيم داعش دخلوا بشكل غير قانوني من
الجزائر. وأكان من بينهم المدعو مروأان، وأهو إرهابي

جزائري قاتل في سوريا، وأعاد إلى منطقة الساحل، حيث
قاتل إلى جانب "تنظيم القاعدة في بلد المغرب

السلمي"، وألجأ إلى السنغال وأمن هناك عبر موريتانيا
وأالجزائر، حيث اتصل بفرع داعش، "جند الخلفة"، بقصد

.تنفيذ هجوم في أوأروأبا

وأهناك قضية أخرى تتعلق بعضو تنظيم القاعدة اللماني،
أوأرباخر ماريوس فالك، الذي اعتقل في مايو/ا أيار الجاري

في مطار بليز دياني بالسنغال، ليتم تسليمه إلى ألمانيا.
وأبمعرفة كل هذه المعلومات حول الرهابيين الجانب
اا وروأا عبر الراضي السنغالية، من الصعب جد الذين م
.العتقاد بأنهم لم يحصلوا على دعم من داخل البلد



اا حالت ترحيل إلى السنغال، مثل قضية المام هناك أيض
السنغالي محمد المين ديوب، المعروأفا باسم أبوحاتم،
طرد من إسبانيا في فبراير/ا شباط الماضي بتهمة بط الذي 

الرهاب. وأعندما وأصل إلى داكار، لم يتم اعتقاله، لنه
اا في مسجد ال فقط. وأألقى هذا المام خطب وح بمر بتبر  اع

اا بتلقي تمويل من "جمعية إحياء بتهم أيض كالهورا وأا
 إلى2008التراث السلمية"، وأالتي أضيفت في عام 

قائمة وأزأارة الخزانة المريكية لتمويل النشطة الرهابية
.لتنظيم القاعدة

وأحتى الن، لم تتعرض السنغال لي هجوم إرهابي، لنها
بتستخدم كقاعدة لوجستية. وأكما اتضح مما سبق، إذا

كانت السنغال قد نجت من العمليات الرهابية، فإن ذلك
بيعزى إلى عدم وأجود إرهابيين في البلد. وأقررت داكار ل 
اا عدم انتظار تنفيذ الرهابيين لعملياتهم في البلد، مؤخر
وأاستباق ذلك بإرسال قوات إلى بعثة المم المتحدة في

مالي. وأهي خطوة أغاظت تنظيم القاعدة -
 . العين ]2021/5/28

)15(
تنزانيا وبأوُركينا فاسوُ :

 
تنزانيا : أربأعة قتلى بأرصاصا مسلح أطلق النار[ 

أمام السفارة الفرنسية في دار السلم
دار السلم-(أ فا ب) 

أعلنت الشرطة التنزانية مقتل ثلثة من عناصرها وأحارس 
ولح أطلععق النععار أمععام السععفارة أمععن خععاص برصععاص مسعع
الفرنسية في دار السلم، العاصمة القتصععادية للبلد، قبععل

ال. أن ترديه الشرطة قتي
وأقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيععا ليععبراتوس سععاباس
اا إلععى ون دوأافع المهاجم ل تزال مجهولة، مشير للصحافيين إ

وتة أشخاص آخرين أصيبوا بجروأحا. ون س أ



اا، اا إرهابي وأأضافا “من السابق لوأانه تحديد ما إذا كان هجوم
اا المعواطنين “إلعى وقعق فعي العدوأافع”، داعيع نحن ما زألنا نح

التزام الهدوأء ريثما نحقق في هذه القضية”.
وصععص برصععد المواقععع من جهته قال مركععز “سععايت” المتخ
ون وأسائل إعلم مرتبطة اللكتروأنية الجهادية مساء الربعاء إ
وكدت وأقوع “هجوم على السععفارة بتنظيم الدوألة السلمية أ
وفذه رجععل صععومالي، لكععن مععن الفرنسية” في دار السلم ن

وي جهة. ون عن أ وي تب دوأن أن يصدر أ
وأفي اتصال أجرته بها وأكالة فرانس بععرس، لععم تععدل وأزأارة

الخارجية الفرنسية بأي تعليق.
ودم السفير الميركععي دوأنالععد جععي. رايععت فععي من ناحيته، ق
وي” تغريدة على تويتر تعازأيه لسر ضحايا هذا الهجوم “العبث
اا ود وأأعععرب عععن امتنععانه “لقععوات المععن الععتي وأضعععت حعع

للمجزرة”.
ودة “علععي وأحصل تبععادل إطلق النععار قرابععة الظهععر فععي جععا
حسن مويني” حيث توجععد سععفارات وأممثليععات دبلوماسععية

أجنبية عديدة.
ال ويععة رج وأأظهرت مقاطع فيععديو نشععرتها وأسععائل إعلم محل
اا يعتمعععر قلنسعععوة الصعععلة السعععلمية البيضعععاء وأمسعععلح
ولععق برقبتععه، يسععير وشاشين، وأاحد يحمله بيديه وأالخععر مع بر
اا سععلحه ووب على رصيف أمام حافلة ركععاب وأتععوك تععوك مصعع
يمنة وأيسععرة، قبععل أن يظهععر فععي مقطععع فيععديو آخععر وأهععو
اا فععي وأسععط الطريععق أمععام مععدخل السععفارة يسععقط أرضعع

الفرنسية بعد أن أصيب بالرصاص.
اا عععدم الكشععف وأقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس طالب
ون “الرجل بدا وأكأنه إمام مسجد يعتمر قلنسوة عن اسمه إ
وي السععلم، ور بقربععي مععن دوأن أن يلقععي علعع بيضععاء. لقععد معع
اا. بعععد وبب عرقعع ود. لقععد كععان يتصعع ولمت عليه لم ير وأعندما س

فترة وأجيزة، سمعنا دوأي أعيرة نارية”.
ودمت رئيسة تنزانيا سععامية صععولحو حسععن بتعازأيهععا إلععى وأق

ومععق.- راي اليعوم  27ذوأي القتلى وأأمرت بإجراء تحقيعق مع
 . ]2021أغسطس 



 جنوُد بأانفجار لغم بأدوريتهِم شمالي5مقتل [ 
  بأوُركينا فاسوُ

  - سبوتنك   29.09.2021  
 جنود من بوركينا فاسو بانفجار لغم بدوأريتهم5قتل  

شمالي البلد، في استمرار لهجمات العناصر المسلحة ضد
القوات المنية في الدوألة الواقعة بمنطقة الساحل

الفريقي.
الرباط - سبوتنيك. وأقالت إذاعة راديو أوأميغا البوركينية

مساء اليوم الربعاء، نقل عن العلم العسكري، إن خمسة
جنود قتلوا وأجرحا سادس في انفجار عبوة ناسفة بدوأريتهم

الستطلعية بمنطقة منتاوأ، شمالي البلد.
وأتدهور الوضع المني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ

شهر أيار/امايو الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات
الرهابية خاصة التي تستهدفا المدنيين في القرى

المعزوألة شمال البلد.
وأيعد شمال بوركينا فاسو خاصة القريب من النيجر وأمالي،
المنطقة الكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها

مسلحو القاعدة وأداعش [المحظوران في روأسيا وأعدد
كبير من الدوأل].

وأيتنقل مسلحو الجماعاتش الموالية لداعش وأالقاعدة في
المنطقة الحدوأدية بين مالي وأالنيجر وأبوركينافاسو.

وأتأسس جماعة "نصرة السلم وأالمسلمين" الموالية
 بتحالف جماعات "أنصار2017لتنظيم القاعدة، عام 

الدين"، وأ"إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة في بلد المغرب
السلمي"، وأجماعة "المرابطون".

وأكانت المعارضة في بوركينا فاسو قد طالبت بإقالة رئيععس
الوزأراء كريستوفا دابيريه وأوأزأير الدفاع شريف سي، علععى

 ] 2021 سبتمبر 29سبوتنك – خلفية تدهور الوضع المني.
.

 على يد مسلحين في7 جنديا وإصابأة 14مقتل [ 
   بأوُركينا فاسوُ

وأحسب بيان نشرته "روأيترزأ"، قالت الحكومة إن 
"مجموعة كبيرة من المسلحين المدججين بالسلحا قتلت



 آخرين في هجوم7 جنديا من بوركينا فاسو وأأصابت 14
شمال البلد اليوم الثنين".

جنوُد من بأوُركينا فاسوُ يقوُموُن بأدورية شمال
البلد 

 ©AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
 جنوُد بأانفجار لغم بأدوريتهِم شمالي5مقتل 

بأوُركينا فاسوُ
وأأوأضح البيان أن الهجوم وأقع بالقرب من بلدة ييرغو في

وأسط إقليم سانماتنجا شمال، لفتا إلى أنها منطقة سيطر
عليها متشددوأن جهاديون مرتبطون بتنظيمي القاعدة

وأالدوألة السلمية.
وأكانت ييرغو مسرحا لعملية أخرى للمتشددين في يونيو/ا

 من ضباط15حزيران الماضي، عندما قتل ما ل يقل عن 
الشرطة، كانت وأحدتهم تزوأر البلدة في مهمة إغاثة في

. أعقاب نوبة سابقة من عنف المسلحين

وأفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوأليتها عن الهجوم، فقد
تصاعدت الهجمات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وأالدوألة
السلمية في منطقة الساحل الفريقي، مما أسفر عن

مقتل اللفا وأتشريد المليين في جميع أنحاء بوركينا فاسو
. وأمالي وأالنيجر

 مليون شخص1.2وأقد أدت تلك الهجمات إلى نزوأحا حوالي 
بسبب العنف في بوركينا فاسو وأحدها.

وأتعيش بوركينا فاسو وأضعا أمنيا مترديا حاوألت أحزاب
المعارضة تنظيم احتجاجات بسببه، حيث شهد شهر يوليو/ا

تموزأ الماضي تجمع اللفا في العاصمة وأاغادوأغو وأعدد
من المحليات عبر البلد للتنديد بأعمال العنف وأالتعامل

"الكارثي" مع الوضع المني، وألكن المشاركة جاءت
ضعيفة بحسب ما ذكره مصدر محلي لع"سبوتنيك".

وأنهاية شهر يونيو الماضي، أقال الرئيس البوركينابي روأش
كابوري، وأزأيري المن وأالدفاع بعد الحتجاجات التي



شهدتها البلد عقب توالي الهجمات الرهابية التي أوأدت
 شخص، في الشهر نفسه.200بحياة أكثر من 

وأقال بيان صادر عن الرئاسة إن الرئيس كابوري سيتولى
مهام وأزأير الدفاع، بدل من الوزأير المقال شريف سي، وأإنه

تم تعيين العقيد بارتيليمي سيمبوريه، مساعدا لوزأير
الدفاع.

وأيأتي التعععديل الععوزأاري اسععتجابة لمطععالب الحععزاب الععتي
– نددت بتدهور الوضععع المنععي، وأطععالبت بإقالععة الحكومععة.

 ] .2021 أكتوبر 4سبوتنك 

مقتل جنديِ وجرح خمسة آخرين بأهِجوُمين في[ 
بأوُركينا فاسوُ

 22.10.2021  
 Reuters
تل جندي من بوركينا فاسو وأأصيب خمسة آخروأن بجروأحاق

في هجومين، أحدهما بعبوة ناسفة في شمال البلد كما
أفادت مصادر أمنية وأحكومية.

مقتل جندي وأجرحا خمسة آخرين بهجومين في بوركينا
 جنديا بهجوم مسلح استهدفا وأحدة للجيش14فاسومقتل 

 .شمال بوركينا فاسو
وأقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "أحد الحراس

تعرض يوم الربعاء لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة
تنوالبوغو، أسفر عن مقتل شخص وأجرحا اثنين"، مضيفا:

"وأفي وأقت سابق من صباحا الربعاء أصيب ثلثة جنود
آخرين في هجوم آخر على مفرزأة ناميسيغيما" في وأسط

شمال البلد.
وأوأفقا لمصدر حكومي، فإن هذا الهجوم نفذته "مجموعة
تضم عددا من المسلحين"، موضحا أن "سرعة العناصر

الموجودين في المركز أجبرتهم على الفرار وأالتخلي عن
الدراجات النارية التي صادرتها قوات الدفاع وأالمن".

 أكتوبر، قتل جنديان كانا يقومان بدوأرية في انفجار11في 
عبوة ناسفة في فاراكوروأسو قرب الحدوأد مع ساحل

] .  RT  – المصدر: "أ فا ب" -  العاج.



 مدنيين في هجوُم شمال10مسلحوُن يقتلوُن [ 
بأوُركينا فاسوُ

 01.11.2021 - RT  - Reuters
 

قال مصدر حكومي وأآخر أمني، إن مسلحين مجهولين
قتلوا عشرة أشخاص في هجوم بشمال بوركينا فاسو
صباحا اليوم الثنين، وأإن هناك أربعة آخرين في عداد

المفقودين.

 :إقرأ المزيد
 مدني في هجوُم على100مسلحوُن يقتلوُن نحوُ 

 قرية بأشمال بأوُركينا فاسوُ
وأأضافا المصدران، أن المسلحين هاجموا مجموعة من 

المدنيين خلل توجههم بعربات نقل بدائية إلى سوق بلدة
ماركويي في محمية الساحل ببوركينا فاسو.

وأينشط في المنطقة التي تتاخم كل من مالي وأالنيجر،
جماعات إرهابية تشن هجمات متكررة رغم وأجود قوة

إقليمية لمكافحة الرهاب وأقوات فرنسية.
 عاما على61وأاحتفلت بوركينا فاسو اليوم الثنين بمروأر 

تأسيس جيشها في مراسم ركزت على مكافحة الرهاب.
وأزأاد عدد الهجمات الرهابية بصورة كبيرة في أنحاء منطقة

الساحل في إفريقيا مما أدى إلى مقتل اللفا وأنزوأحا
المليين عن ديارهم في بوركينا فاسو وأمالي وأالنيجر.

وأقالت المفوضية السامية للمم المتحدة لشؤوأن اللجئين،
 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب العنف في1.3إن 

– المصدر: "روأيترزأ" - بوركينا فاسو في العامين الماضيين.
RT   - 2 2021 نوفمبر.. [ 

 من الشرطة19 شخصا بأينهِم 20مقتل [ 
 العسكرية في هجوُم إرهابأي بأبوُركينا فاسوُ

 :2021 نوفمبر 14سبوتنك 



 من أفراد الشرطة العسكرية19 شخصا من بينهم 20قتل 
 متشددوأن يد، في بوركينا فاسو، اليوم الحد على

إسلميون.

19وأقال وأزأير المن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني، إن 
من أفراد الشرطة العسكرية وأمدنيا قتلوا على يد مسلحين

أوأضح كوني أن هذهوأ في المنطقة الشمالية الحدوأدية.
الحصيلة غير نهائية.

وأأضافا الوزأير للتلفزيون الوطني، "تعرضت مفرزأة من
قوات المن لهجوم خسيس وأهمجي هذا الصباحا. صمدوأا

 على قيد الحياة.22في موقعهم. مؤكدا أنه تم العثور على 

جاء الهجوم الذي استهدفا موقعا للشرطة العسكرية
بالقرب من منجم للذهب في إيناتا بعد يومين من هجوم

آخر قتل فيه سبعة من أفراد الشرطة في منطقة بالقرب
من النيجر وأمالي.

وأتنشط الجماعات السلمية المتشددة المرتبطة بتنظيمي
القاعدة وأداعش (الرهابيين المحظورين في روأسيا) في

منطقة الحدوأد الشمالية بين مالي وأبوركينا فاسو وأالنيجر،
حيث نشرت عدة دوأل بينها فرنسا وأتشاد وأالنيجر وأمالي

وأبوركينا فاسو مئات الجنود.

وأقال مصدران أمنيان من بوركينا فاسو وأمصدر دبلوماسي
 من30لروأيترزأ في وأقت سابق اليوم، إن ما ل يقل عن 

أفراد الشرطة العسكرية قتلوا في الهجوم وأإن عدد القتلى
قد يكون أعلى من ذلك، مما يجعله أحد أكثر الهجمات

دموية على القوات في بوركينا فاسو.

وأأكدت القوات المسلحة في بوركينا فاسو هجوم اليوم في
بيان قائلة، إن "مفرزأة من قوات المن تعرضت لهجوم



 نوفمبر14- سبوتنك إرهابي" وألم تذكر أي تفاصيل أخرى.
2021 [ 

ةا في يوُليوُ 16(  حكوُمة طالبان2021) وأخير
الجديدة بأعد سيطرتهِا على أفغانستان تبث

الرعب في كل دول المنطقة والدول العربأية
والسلمية والبداية إقالة حكوُمة راشد الغنوُشي

بأتوُنس 
انسحاب أمريكا المفاجئ من أفغانستان دون

مصالحة بأين الحكوُمة وطالبان :

«في جنح الليل».. انسحاب أمريكي مفاجئ من[
«بأاغرام» دون تنسيق مع الفغان

2021 يوليو 6
كشف مسؤوألون عسكريون أفغان أن الوليات المتحدة
20غادرت قاعدة باغرام في أفغانستان بعد ما يقرب من 

ال دوأن اا من خلل قطع التيار الكهربائي وأالنسحاب لي عام
إخطار القائد الفغاني الجديد للقاعدة، الذي اكتشف رحيل

المريكيين بعد أكثر من ساعتين من مغادرتهم.
اا للقاعدة الجوية المترامية وأعرض الجيش الفغاني صور

اا الطرافا أمس الثنين، ما قدم لمحة نادرة عما كان مركز
للحرب المريكية في الدوألة التي تعاني هشاشة في الوضع

اا لتقرير نشرته صحيفة «الغارديان». المني، وأفق

وأأعلنت الوليات المتحدة الجمعة أنها أخلت بالكامل أكبر
مطار لها في البلد قبل النسحاب النهائي الذي تقول

وأزأارة الدفاع المريكية البنتاغون إنه سيكتمل بحلول نهاية
.أغسطس

وأقال الجنرال مير أسد الله كوهستاني، القائد الجديد
لباغرام، «سمعنا بعض الشائعات بأن المريكيين غادروأا

اا، فهمنا أنه اا بحلول الساعة السابعة صباح باغرام... وأأخير
تم التأكد من مغادرتهم بالفعل».



وأذكر بيان للمتحدث العسكري المريكي الكولونيل سوني
ليجيت السبوع الماضي أن تسليم العديد من القواعد كان
اا بعد فترة وأجيزة من إعلن الرئيس جو بايدن منتصف جاري
أبريل أن أمريكا تسحب آخر قواتها. وأقال ليجيت في البيان

إنهم نسقوا رحيلهم مع قادة أفغانستان.
وأقبل أن يتمكن الجيش الفغاني من السيطرة على المطار
الواقع على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة الفغانية

كابول، تم اقتحام القاعدة من قبل جيش صغير من
اللصوص الذين قاموا بنهب الثكنات وأخيام التخزين قبل

اا لمسؤوألين عسكريين أفغان. طردهم، وأفق
وأأكد كوهستاني أن القوات الفغانية قادرة على السيطرة

على القاعدة شديدة التحصين على الرغم من سلسلة
اا. انتصارات طالبان في ساحة المعركة مؤخر

اا به نحو  اا سجن  سجين، يبدوأ أن5000وأتضم القاعدة أيض
العديد منهم ينتمون لطالبان.

وأيأتي ذلك بينما توسع طالبان سيطرتها على مناطق عديدة
من البلد مع انسحاب القوات المريكية وأحلف شمال

الطلسي من البلد.
وأغادر معظم جنود الناتو السبوع الماضي بالفعل بهدوأء.

وأمن المرجح أن يبقى آخر الجنود المريكيين حتى اكتمال
اتفاق لحماية مطار كابول، الذي من المتوقع أن تتولى

تركيا تنفيذه.
في شمال أفغانستان، سقطت المناطق وأاحدة تلو الخرى

في يد طالبان. في اليومين الماضيين فقط، فر مئات
ال من قتال الجنود الفغان عبر الحدوأد إلى طاجيكستان بد

مسلحي الحركة.

وأفي تعليقه على ذلك، قال كوهيستاني: "في المعركة
اا خطوة إلى المام وأبعض الخطوات إلى تكون أحيان

.الوراء"
وأأضافا الجنرال أن الجيش الفغاني يغير استراتيجيته
للتركيز على المناطق الستراتيجية، وأسيقوم الجيش

باسترداد كل هذه المناطق في اليام القادمة.



وأيوم أمس بدت القاعدة وأهي بحجم مدينة صغيرة، خاوأية
يخيم عليها السكون.

3.5قال كوهستاني إن الوليات المتحدة تركت وأراءها 
مليون قطعة، كلها عناصر كان يستخدمها الجيش الراحل.

وأتشمل عشرات اللفا من زأجاجات المياه وأمشروأبات
.الطاقة وأالوجبات العسكرية الجاهزة

القاعدة اللفا من المركبات المدنية، كثير منهاكما تضم 
بدوأن مفاتيح لتشغيلها، وأمئات المركبات المدرعة.

اا وأراءها وأقال كوهستاني إن الوليات المتحدة خلفت أيض
أسلحة صغيرة وأذخيرة لها، لكن القوات الراحلة أخذت

معها السلحة الثقيلة. – الروأية ] 

 انسحاب غير مسؤول! النسحاب المريكي من[
أفغانستان يؤديِ إلى وضع أسوُأ في أفغانستان

 
على مدى العقدين الماضيين، أرسلت الوليات المتحدة

وأحلفاؤها في الناتو مئات اللفا من القوات إلى
أفغانستان. وأفقا لبيانات وأزأارة الدفاع المريكية، كان هناك

 دوألة50 ألف من 130 ألف جندي أمريكي وأأكثر من 98
.من دوأل الناتو وأالدوأل الشريكة في أفغانستان

بالضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من المقاوألين
العسكريين الخاصين لصالح الوليات المتحدة في

أفغانستان. وأوأفقا لحصاءات قسم أبحاث الكونغرس
، تم توظيف أكثر من2020المريكي، بحلول نهاية عام 

 مواطن أمريكي من قبل المقاوألين من القطاع7800
.الخاص

الشعب الفغاني هوُ من عاني من نتيجة
النسحاب

منذ أن بدأت قوات الوليات المتحدة وأحلفاؤها في الناتو
النسحاب رسميا من أفغانستان في أوأل مايو، استمر



الوضع المني في أفغانستان في تدهور. وأ على الرغم من
ذلك، ل يبدوأ أن الوليات المتحدة مستعدة لتغيير خطتها

.بالنسحاب

لقد سحبت الوليات المتحدة قواتها من أفغانستان بطريقة
غير مسؤوألة للخروأج من مستنقع الحرب، وأالشعب

.الفغاني هو من عاني من عواقب هذه الخطة

قال المحلل السياسي الفغاني نزاري بارياني إن أنواعا
مختلفة من المسلحين، بما في ذلك الرهابيون، ل يزالون
نشيطين للغاية في أفغانستان، وأتسحب الوليات المتحدة

قواتها في الوقت الراهن على نحو غير مسؤوأل. إن هجوم
طالبان المكثف على القوات الحكومية وأالهجوم على

مدارس كابول هما في الواقع نتيجة النسحاب غير
.المسؤوأل للقوات المريكية

وأأشار بارياني إلى أن ضحايا ما يسمى بالحرب التي تقودها
الوليات المتحدة على الرهاب هم الشعب الفغاني،

وأسيواجهون المزيد من الصراعات الكارثية في المستقبل
.القريب

وأفقا لتقرير صادر عن وأكالة النباء الفرنسية في وأاشنطن،
مع انسحاب الوليات المتحدة وأالناتو تدريجيا من

 عاما، فقد تركوا كمية20أفغانستان لنهاء حرب استمرت 
كبيرة من المعدات العسكرية ليتم تدميرها. يقوم الجيش

المريكي بتدمير قاعدة باغرام الجوية، وأكل ما لم يتم
.إعادته إلى البلد أوأ تسليمه للجيش الفغاني يتم هدمه

وأبحسب التقرير، أدت العمال التي كانت الوليات المتحدة
قد تفاخرت بها على أنها ضروأرية أوأ مفيدة وألكنها في نهاية

المطافا خيبت أمل الفغان وأعانوا منها بشكل كبير. وأ
.يشعروأن اليوم بأنه قد تم التخلي عنهم إلى حد كبير

الوُليات المتحدة تتجاهل تضحية حلفاء الناتوُ



وأجد تقرير دراسي نشره مشروأع "تكلفة الحرب" التابع
 من الشهر الجاري، أن معدل12لجامعة براوأن في الع

الوفيات بين القوات البريطانية وأالكندية في أفغانستان
يزيد عن ضعف معدل وأفيات الجيش المريكي. وأقال

جايسون ديفيدسون، مؤلف التقرير وأأستاذ العلوم
السياسية وأالشؤوأن الدوألية بجامعة ماري وأاشنطن: لم
يدرك المريكيون وأل يعترفون بشكل كامل بالتضحيات

.التي قدمها حلفاؤهم في أفغانستان

وأقام التقرير بتقييم نسبة عدد القتلى في عدد القوات
المنتشرة في أفغانستان خلل فترة الذروأة. فقد بلغ عدد

%. كما بلغ عدد2.3القتلى من جنود الجيش المريكي 
%،4.7، وأهو ما يمثل 455القتلى من الجنود البريطانيين 

%.5.4 جنديا كنديا وأهو ما يمثل 158بينما قتل 

الموُقف الصيني

أدى النسحاب المفاجئ للقوات المريكية إلى انفجارات
متتالية في أفغانستان، وأقالت المتحدثة باسم وأزأارة

الخارجية هوا تشون ينغ في التاسع من الشهر الجاري إن
العلن المفاجئ الخير عن النسحاب المريكي من

أفغانستان أدى إلى انفجارات متتالية في أماكن كثيرة من
أفغانستان، وأأصبح الوضع المني أكثر خطورة، مما يشكل

تهديدا خطيرا لسلم وأاستقرار أفغانستان وأأمن شعبها
وأأروأاحهم. وأ يدعو الجانب الصيني القوات الجنبية في

أفغانستان إلى النظر بجدية في أمن الشعب في
أفغانستان وأالمنطقة، وأالنسحاب بطريقة مسؤوألة لتجنب
جلب المزيد من الضطرابات وأالمعاناة للشعب الفغاني –

CGTN  16 2021 يونيو [ .

 بأالمئة من85[ حركة طالبان تعلن سيطرتهِا على 
الراضي الفغانية



من مقاتلو طالبان هجومهم في مناطق عدة يواصل
85سيطرتهم على  الخميس الراضي الفغانية حيث أعلنوا

بالمئة منها فيما تقترب القوات المريكية من انسحابها
من البلد. وألجأت القوات الفغانية في اليام الكامل

لطلب الدعم من فصائل مسلحة لستعادة القليلة الماضية
بعض المناطق الحيوية وأالستراتيجية خاصة الحدوأدية منها.
وأخلل مؤتمر صحفي عقد في روأسيا الجمعة قالت حركة

إنها لن تسمح باستخدام البلد كقاعدة لشن طالبان
هجمات على بلدان أخرى في إشارة لطمأنة روأسيا كما

.حقوق القليات العرقية تعهدت باحترام

تواصل حركة طالبان المتشددة هجماتها في عدة مناطق
حيث النسحاب العسكري المريكي في أفغانستان بموازأاة

 بالمئة من الراضي85أنها باتت تسيطر على  أعلنت
لكن ل يمكن تأكيد هذه التصريحات من مصادر الفغانية،
.مستقلة

وأقال عضو فريق مفاوأضي طالبان شهاب الدين ديلوأر
 بالمئة من85خلل مؤتمر صحفي في موسكو إن "

الراضي الفغانية" باتت تحت سيطرة الحركة، وأمن ضمنها
. في البلد398 إقليما من بين 250نحو 

وأفي السياق الميداني ذاته استنجدت القوات الفغانية
في قتالها مع متمردي بفصيل مسلح خاص لمساعدتها

حركة طالبان لستعادة السيطرة على أجزاء من غرب
البلد منها معبر حدوأدي مع إيران، وأفق ما قال مسؤوألون

.محليون

وأقال مسؤوأل إنه من المقرر أن يعقد القائد الطاجيكي
المحنك إسماعيل خان، الذي يعرفا بلقب أسد هرات،

اجتماعا لعداد قواته لمحاربة طالبان وأالدفاع عن قاعدة
سلطته في هرات، وأأضافا أن عددا من القادة العسكريين

السابقين المناهضين لطالبان يدعمون القوات الفغانية

https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210708-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-31-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3


الواقعة تحت ضغط شديد في الدفاع عن الحدوأد في
.الغرب وأالشمال

وأمحمد إسماعيل خان وأزأير سابق نجا من هجوم نفذته
 وأهو عضو رئيسي في التحالف2009طالبان عام 

الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات المريكية في
.2001الطاحة بطالبان في 

للمزيد - أفغانستان: تداعيات التقدم العسكريِ
لحركة طالبان

وألم يتسن التصال بمسؤوألين في طالبان أوأ الحكومة
الفغانية للحصول على تفاصيل عن الشتباكات العنيفة في

هرات. وأأكد أعضاء سياسيون بحركة طالبان لمسؤوألين
روأس خلل زأيارة لموسكو التزامهم بالسماحا للسفارات
الجنبية وأوأكالت الغاثة بالعمل في أفغانستان حتى بعد

.خروأج آخر قوات أجنبية

وأكتب سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في تغريدة
على تويتر "كل الحدوأد الواقعة تحت سيطرة إمارة

أفغانستان السلمية ستبقى مفتوحة وأعاملة. نؤكد للجميع
أننا لن نستهدفا دبلوماسيين وأل سفارات وأقنصليات وأل

".منظمات أهلية وأل العاملين بها

طالبان تطمئن روسيا

الجمعة إن حركة طالبان تسيطر من جانبها قالت روأسيا
على الجزء الكبر من الحدوأد الفغانية مع طاجيكستان،

داعية إلى "ضبط النفس" بين المعسكرين في
 .أفغانستان

وألطمأنة روأسيا، أكدت حركة طالبان لروأسيا أنها لن تسمح
.باستخدام البلد قاعدة لشن هجمات على بلدان أخرى
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وأفي مؤتمر صحفي قالت المتحدثة باسم الخارجية   
الروأسية ماريا زأاخاروأفا "نشهد تصاعدا حادا في التوتر عند

الحدوأد الطاجيكية وأالفغانية"، مشيرة إلى أن "طالبان
احتلت في وأقت قصير جزءا كبيرا من الراضي الحدوأدية

وأتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدوأد مع
وأتابعت أن موسكو تحض جميع الطرافا طاجيكستان".

".على "ضبط النفس

وأأوأضحت أن موسكو على استعداد لتخاذ "تدابير   
إضافية" من أجل "منع العتداء" على حليفتها طاجيكستان

".وأدعت كافة الطرافا إلى "تجنب نقل التوتر خارج البلد

وأيتواجد وأفد من طالبان في موسكو الجمعة حيث يعقد 
سعى ثلثة مسؤوألين من طالبان مؤتمرا صحفيا حيث

لتوضيح أن الحركة ل تشكل تهديدا للمنطقة. وأقالوا إن
طالبان ستبذل كل ما في وأسعها لمنع تنظيم "الدوألة

السلمية" من العمل على أراضي أفغانستان، وأأضافوا
.أنهم سيسعون للقضاء على إنتاج المخدرات

وأقال شهاب الدين ديلوأار المسؤوأل في الحركة مستعينا
بمترجم "سنتخذ كافة الجراءات لمنع الدوألة السلمية من

بتستخدم أراضينا أبدا ضد العمل على أراض أفغانية... لن 
".جيراننا

وأذكر الوفد نفسه أن الحركة لن تهاجم الحدوأد الطاجيكية
.الفغانية وأهو المر الذي تركز عليه روأسيا وأآسيا الوسطى

وأقال وأفد طالبان في نفس المؤتمر الصحفي إن الحركة
ستحترم حقوق القليات العرقية، وأأشار إلى أن جميع

المواطنين الفغان سيكون لهم الحق في الحصول على
تعليم لئق في إطار الشريعة السلمية وأالتقاليد الفغانية.

وأقال ديلوأار "نريد من جميع ممثلي المجتمع
".الفغاني...المشاركة في تأسيس دوألة أفغانية



هذا السبوع فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى   
طاجيكستان بعد هجوم شنه المتمردوأن في شمال

أفغانستان. وأتعهدت السلطات الفغانية باستعادة كافة
المديريات التي استولت عليها طالبان، وأنشرت مئات

.الكومندوأس للتصدي لهجوم المتمردين في الشمال

وأأجبرت المعارك في الشمال موسكو على إغلق   
قنصليتها في مدينة مزار الشريف، عاصمة وألية بلخ،

.وأإحدى أكبر المدن الفغانية قرب الحدوأد مع أوأزأبكستان
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تأثير حكم طالبان على كل المنطقة في أسيا 
والدول العربأية والسلمية :

ال بعنوان على موقعنا بمركز   كتبنا في ذلك مقال مطو
القلم : 

[ أسباب المستقبل المظلم للجماعات الدينية في
مصر  والمنطقة :



لسبب  كنا من قبل نخشى على مصر من التيارات الدينية
مهم وأهو أن مشايخهم الكبار أصدقاء قدامى لقيادات

تنظيم القاعدة المصريين في العالم وألذلك أكثرهم يميلون
للقاعدة وأ ليس داعش بما يؤهلهم ليكونوا الذراع

السياسي للتنظيم العسكري لتنظيمات عالمية كبرى بين
اا نصب لهم بما أفريقيا وأالعالم أوأ يكونوا قد وأقعوا في فخ

يدخلهم في صراعات خارج وأداخل الحدوأد المصرية ل
يدركون نهايتها مع قلة علمهم بغوامض صراعات دوألية ل
يعلمون أبعادها مع قوم يستخدمونهم ليكونوا وأقود حرب

ثم التخلص منهم إما بتسليمهم لخصومهم أوأ خذلنهم
فيهزموا وأيقتلوا وأفي كل الحوال هم الخاسر الوأل من 

ذلك لعدم شغلهم بطاعة الله تبارك وأتعالى وأدخولهم في
وأسط أحلفا ل يعلمون خباياهم وأاسرارهم إل القليل جدا

 .} ذلك مبلغهم من العلم {  وأ

وألقد فعل التيار الديني عدة جرائم مع الله تعالى في حق 
بشر عجلت بقلب العالم عليهم كما يلي هذا بخلفا

الجرائم الشرعية من تقديم الرأي على النص القرآني وأهذا
:  ليس مجال بحثنا الن وأمن هذه الجرائم

لبأراهيم قتل بأعض المنتمين لهِذا التيار للشيخ  
ةا خلف الرفاعي شيخ إبأراهيم الرفاعي طعن

المسجد الحسيني بأالقاهرة والحادث معروف
ونشر من قبل . وقد يقوُل قائل الفاعل شخص
فما ذنب الخرين نقوُل لهِذا القائل بأأن الراضي
بأفعال قوُم فهِوُ شريكهِم قال رسوُل اللهُ صلى

مض ؛ بة في الر مت الخطيئ ممل بع اللهُ عليهُ وآلهُ [ " إذا 
مههِا كمن غاب عنهِا ، و من مر مدها فك مهِ كان من ش
مدها – أبأوُ داوود مهِ ميهِا كان كمن ش غاب عنهِا فرض

والطبراني ] .



وقال رسوُل اللهُ صلى اللهُ عليهُ وآلهُ [ " قال
سمعت رسوُل اللهُ صلى اللهُ عليهُ وسلم يقوُل
من كثر سوُاد قوُم فهِوُ منهِم ومن رضي عمل

 قوُم كان شريكا لمن عملهُ – رواهَ أبأوُ يعلي ]
وهنا إذا سمعوُا بأمذبأحة لحد من المختلفين معهِم

فرحوُا بأذلك وطاروا بأمذابأح داعش كل مطار
فرحة بأعين الشماتة وغرور من جهِة ومن جهِة

أخرى فرحة بأنشوُة النتصار على أتباع أهل البيت
المستضعفين المدنيين العزل من السلح وكأن
فرحتهِم تحذير لكل تابأع لهل البيت سوُاء كان

ةا ةا أو شيعي صوُفي

ةا أفعال داعش والقاعدة بأدليل أنهِم انكروا خداع
ولكن لم يحكموُا عليهِم هل هم كفار أم ل وهل
هم خوُارج أم ل ؟ حتى بأعض المؤسسات الدينية

ةا من  تحاشت تكفيرهم الكبرى في العالم  تفادي
الصدام مع دول عربأية ترعاهم خفية و على

استحياء أم أنك ل تدريِ التكاليف اليوُمية
لتسليحهِم وذخيرتهِم والوُقد الذيِ يحتاجوُن إليهُ

 .وأغذية هؤلء من أين أتت

و جاءت القشة التي قصمت ظهِر البعير كإختبار
من الدولة لهِذا التيار في شهِادة الشيخ حسين

يعقوُب عندما دعى الشيخ حسين يعقوُب للشهِادة
أمام المحكمة والذيِ بأين السطر .هل أنت معنا أم

علينا ؟! ول توُجد هنا منطقة وسطية أو رمادية



ةا في  وكانت الدولة تنتظر منهُ كلمات تكوُن سبب
هداية الشباب وتحديرهم من التطرف فجاء بأهِا
عريضة عندما قال ل أعرف داعش ول القاعدة

ورفض دعوُة الشباب للزهر ومرجعيتهُ والسبب
أن الزهر اشعريِ المعتقد وهم يكفرون أصحاب

هذا المعتقد وعندهم فتاوى ضد اصحاب هذا
المعتقد حتى علماء السلف كإبأن حجر والقرطبي
وغيرهما لم يسلما من فتاواهم المنحرفة ولذلك

سكت الشيخ يعقوُب حتى ل يخسر أتباعهُ
ومناصروهَ وزملؤهَ في الطريق والدولة المصرية

بأهِذهَ الجابأة وصلتهِا الرسالة وفهِمت ما وراء
 ,الكمة من شهِاتهُ

ةا بأاب جهِنم على هذا التيار أول لذلك فتح تقريب
 .بأجهِل

ةا بأعمى قلب كما أنهِم وقعوُا في جرائم أخرى  ثاني
غير تأييد داعش والفرح بأجرائمهِم ضد خصوُمهِم

من الشيعة أو الجيش العربأي السوُريِ من هذهَ
الجرائم التي نفذوها وفرح بأهِا من لم يشترك

 ومتابأعيهِم على فيهِا وذلك من خلل فضائياتهِم
لترى فرحهِم بأمقتل وسائل التوُاصل الجتماعي 

شيخ كبير ومجموُعة من المدنيين العزل
ةل في ةا ثم سح ليحاصروهم في منزلهِم قتل وحرق

الشوُارع ثم فرحة أتباعهِم بأعدما زين لهِم
 :الشيطان أعمالهِم

فقتلوا علنية الشيخ حسن شحاته في عهد الرئيس
السابق مرسي وأبأوأامر وأموافقه شخصية من المرسي

وألذلك عجل الله بزوأال ملك الخوان بعد أن صرحا الرئيس
 عام وأنسى أن الله تعالى500مرسي سنمكث في الحكم 

يقول { قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وأتنتزع
الملك ممن تشاء وأتعز من تشاء وأتذل من تشاء} .



اا من  في اثناء ثورة يناير وأالشعب يريد الصلحا أنطلق بعض
هذا التيار السلفي فدمروأا وأأحرقوا في أرجاء مصر حوالي

 ضريح وأمسجد غير الكنائس التي دمرت وأعددها حوالي88
 كنيسة تضررت من هذه الفعال وأكان ضمن مخططهم80

إحراق مسجد المام زأين العابدين فلما كلفوا أحد
المسجلين خطر بتنفيذ المهمة تقريبا راجع نفسه فخدعهم

اا في مخلفات خلف المسجد وأصلت على اا كبير وأأحرق حريق
أثرها وأزأارة الداخلية وأالدفاع المدني وأأطفئوا الحريق وألقد

كرر المحاوألة مرة أخرى لصوص لسرقة صندوأق النذوأر في
 وأهذا لن يحدث إل إذا أقنعوا اللص2017داخل المقام عام 

هذا المقام بوثنية المكان وأل حرمة له وأذلك لعظم مكانة 
وأالمسجد بالمنطقة في قلوب بلطجية وأمجرمي المنطقة

وأسكانها وأل يجروأء أحد على هذا العمل إل إذا كان على 
قناعة تامة بوثنية وأصنمية المكان وأثواب حرقه فنفذوأا

جريمتهم بعدما أسقطوا حرمة المسجد في نفوس بعض
ضعافا النفوس من بلطجية وألصوص بعد أن أقنعهم أقنعهم

كما يقولون في كتبهم وأأبحاثهم المكتوبة وأالمرئية بأنه وأثن 
 فأسقطوا حرمة وأالمسموعة وأأنه ل حرمه لهذا المسجد

بيوت الله تعالى وأمقامات أهل البيت (عليهم السلم)
اا وأ لم ينتشر  اا محدوأد فأحرقوا المقام وأالذي كان حريق

 .لخارج المسجد وأبكل اسف تم النشر أنه ماس كهربائي



اا منهم أحد رؤوأس الطرق الصوفية   بإلقاؤه من قتل بعض
أسانسير الدوأر الرابع وأبعد أن قذفوه في منور السانسير
هم الذين حملوه للمستشفى ليلفظ أنفاسه وأتم التغطية

 .على الخبر على أنه حادث عادي لعدم تكبير الجريمة 

سرقة سيارة ميكروأباص يتنقل بها أعضاء أحد الطرق 
من أمام الطريقة وأسط القاهرة وأالحادث الصوفية 

 لهذه الطريقة وأالتي معروأفا لدى الطريقة وأل يوجد عدوأ
 غير هى تعمل في خدمة الحي وأالمنطقة كلها فل يوجد

هؤلء الذين يمتلكون جرءة على سفك الدماء غريبة
اا عن بقية الديانات وأالمذاهب وأهم يقرؤوأن يتفردوأن بها دوأن
حديث النبي صلى الله عليه وأآله " مازأال العبد في بحبوحة

اا " ... الحديث اا حرام  ] من دينه مالم يصب دم

وأالجرائم كثيرة إذا حاوألنا تتبعها وأ أكثرها يتم بدهاء 
 كأنهم يمتلكون خبرة عسكرية وأبصورة احترافية خفية

 .  كبيرة في الغتيالت



وأبالنسبة لوجهة نظرنا بأن النيران ل تخرج أوأل من المدافع 
بل تخرج أوأل من اللسنة ثم تتبعها السلحة وأهذه حقيقة وأ

اا لهل بيت النبي (ع) وأل جيشا وأل هؤلء لم يتركوا محب
اا وأطواغيت  أنكر وأا فإن  مهما شرطة إل قالوا عنهم كفار

 المقلقة لي حكومة في العالم كتبهم تعج بهذه الفتاوأى
 بما يجعلهم عرضة لن يكونوا رأس حربة لدوأل ضد دوأل

فيقعوا هم ضحايا صراعات دوألية كبرى وأ بعد انتهاء
 مهمتهم يسلطون عليهم جماعة أخرى معارضة لتبيدهم

ال  أوأ حكومة تعتقلهم فتقتلهم خفية أوأ تحكم بإعدامهم قت
 كما حدث في سوريا حيث قتلت داعش بعد نفاد دوأرهم

الخوان وأجبهة النصرة تقتل إخوة لهم من جيش الشام وأ
اا لتفه السباب السماء كثيرة  وأكلهم يقتل بعضهم بعض

 وأالعياذ فيستبيحون دماء وأأعراض وأأموال بعضهم بعضا
بالله وأ لذلك غضب الله تعالى عليهم لستهانتهم بالدماء
بعد ان قدموا الرأي على النص القرآني وأ حديث رسول

الله صلى الله عليه وأآله . وأمالت أنفسهم مع هذا الطرفا
أوأذاك فوقعوا في الكبائر بنياتهم وأضمائرهم دوأن أن

 .تحضرها أجسادهم

 :كيف دارت اليام ضدهم بإذن الله بما جنته أيديهم

في رابعة وأالنهضة مع الخوان لقد اشترك السلفيون 
وأمسجل عليهم كل شيئ فما هو السبب الذي جعل الدوألة
تنتقم من الخوان وأتدخل السلفيون مجلس النواب مع حل

بعض الحزاب التي اشتركت بصورة فجة وأمباشرة في
اا في دعمهم أحداث رابعة . وأبالقطع كان لدوأل الخليج دوأر

خفية وأحيث أن دوأل الخليج دعمت سد النهضة وأوأجهت
اا في ظهر مصر هنا العقل يقول أن مصر ستنفض خنجر

يدها من أتباعهم إما لهذا السبب أوأ لعدم دفعهم لسباب
اا على مصلحة مصر الحقيقية تعاوأن حقيقي يكون حريص

في السر وأالعلن وأهذا أوأل الدوأافع نحو زأوأال ملكهم وأبداية
 .نزوأل سخط الله تعالى عليهم



انسحاب القوات المريكية من أفغانستان وأمقتل رئيس
الكوماندوأزأ الفغاني وأالمذابح الرهيبة التي يقترفونها بحق
الجيش الفغاني وأتمددهم حتى الحدوأد وأفرار مجموعات

اا من الجيش الفغاني إلى الدوأل المجاوأرة فهل نشهد قريب
حشد شعبي أفغاني وأقد يمتد إلى داخل باكستان لتداخلهما

الكبير إن تهور المجاهدين الفغان دوأن الوصول لحلول
سياسية توافقية بالداخل الفغانس ستكون نذير شؤم

ال وأكذلك على كل المنطقة العربية وأالسلمية علىهم أوأ
وأذلك لخوفا المنطقة من أن تقلدهم الحكم سيحاربون

أوأل من سيحاربونهم إيران وأروأسيا الشيوعية التي اكتوت
بنيرنهم من قبل وألذلك نتوقع عودة أمريكا لمخطط

 لما دعمت الثورة على1975السبعينات وأالذي نفذته سنة 
بابراك كارميل وأحاربوا التحاد السوفيتي حتى فككوه

وأفككوا حلف وأراسوا وأمن هنا جاء خوفا روأسيا وأ إيران
من) 2021 يوليو 4التي خفضت بعثتها الدبلوماسية اليوم (

حولهم من بلدان كالصين وأهلعها من دعم طالبان
للمسلمين اليجور أوأ خوفا الهند من دعم طالبان للثوار

الكشميريين أوأ جماعة أبو سيافا في الفلبين وأيستمر هذا
 مصر وأالمغرب العربي لعدم القلق ممتد جغرافيا حتى

الثقة في سياسة أوأ عقلية رجل الجماعات الدينية
 خوفا السلمية الشهوانية الدموية وأعن مصر بالذات

 :الدوألة منهم

أوأل لقوة السلفيين فيها وأالذي وأصلوا لمجلس النواب
وأبداية هجرة هذا التيار لبلد الخلفة الفغانية وألكن المصيبة

الكبيرة هنا ستكون في استخدام تركيا لهم كراس حربه
لن طالبان لهم جذوأر إخوانية قديمة وأالخوان الن ليسوا
اا كالخطر القادم من أفغانستان وأتغلغل داعش التي خطر

ستسفك دماء طالبان قبل غيرهم إن اختلفوا . وألذلك
المصلحة تقتضي في مصر القضاء على التيار السلفي

 .وأالحد منه
وأأما عن القلق الروأسي من هذا الموضوع يجعله على

رأس الهتمامات الروأسية المصرية الن بالضافة إلى



التقارب المصري العراقي وأالمصري السوري وأالمصري
 .الليبي

إحساس طالبان أفغانستان بأنهم قد اقتربوا من النصر
وأالسيطرة العامة على أفغانستان خاصة بعد سيطرتهم

على بعض المعابر الحدوأدية وأأكثر مساحة أفغانستان وأذلك
دفع طالبان باكستان بأنهم لبد وأ أن يكرروأا التجربة وأمن

هنا يتبين لنا سبب ازأدياد وأتيرة العمليات الرهابية ضد
 أيدهم وأدعمهم وأأدخلهم  وأهو الذي المن الباكستاني [

باكستان بعد سقوط حكومة ذوأ الفقار علي بوتوا وأانقلب
رذ- ضاء الحق الذي قتله بسيف أهدته له السعودية وأقتئ

 وأكل العالم  تاريخ آل سعود ] وأالن سيعانون  كتاب راجع
السلمي وأالعربي منهم أشد المعاناة وأالسبب في الصل

اا لميزان انحرافات فكرية لبد من مناقشتها علميا وأفق
 لبيان فساد القرآن الكريم وأصحيح السنة النبوية المطهرة

 هذا الفكر الدموي التكفيري
اا أفغانستان على بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان تقريب

حافة الحرب الهلية وأالتي سيتضرر منها كل العالم العربي
وأالسلمي لن طالبان ستفتح باب الجهاد ضد خصومهم

لتجلب مقاتلين عرب وأمن المنطقة وأربما تفتعل مشكلة
مع إيران فيكون الجهاد ضد الشيعة مما سيتسبب في
إصرار العراقيين وأالسوريين على إبادة أتباعهم وأتشدد

اا لشروأرهم مصر معهم وأربما إدخالهم السجن تلفي
وألمحاوألتهم إخداث عدة عمليات إرهابية داخل الجزيرة

اا بعضهم سيقدم العربية ستنقسم سيايتهم لفريقين خداع
لهم الدعم للجمهم وأالسيطرة عليهم وأتحديد بوصلتهم
وأأخرة ستبطش بهم وأطالبان لسوا أغبياء وأسيتلعبون

بالجميع وأسيتمدد خطرهم العقائدي وأهنا نقول العقائدي
اا وأأوألهم المسلمين معتقد لن سفك دماء البشر عموم

فاسد ظنوا أنه من عند الله وأما هو من عند الله وألذلك
نقول هنا أن القادم لديهم مظلم إل إذا نفذوأار رغبة أعداء

هذه المة وأالدخول إلى الجولة الثانية في الحرب مع
الشيعة إوأ الفناء لذك نتوقع اشتداد العمليات افرهابية في

 خاصة ضد إيران وأحزب العالم ضد الشيعة الفترة القادمة



اا بسخاء كبير وألكن أيضا سيكونوا الله وأهنا سيقدم لهم دعم
من الهالكين لفشل هذه الخطة من قبل في سوريا

 . وأالعراق



وألهذه الجرائم قلب الله تعالى العالم عليهم وأهو مقلب  
القلوب سبحانه وأتعالى حتى جاء الشيخ حسين يعقوب
وأرفض إنقاذ شباب مصر من التطرفا وألقول ل أعرفا
داعش وأل القاعدة وأهنا مخالفة قرآنية قال تعالى فيها

{ وأأقيموا الشهادة لله } وأالنكار خطأ كبير يضر بكل مصر
وأ بالفعل الن يوجد فتنة في مصر بين مؤيد وأمعارض
لهؤلء وألكن القادم بل شك سيئ جدا بما جنته أيديهم

.بدليل القبض على رجل العمال حسن البنا راتب صاحب
القنوات الفضائية لنه إخواني .وأالقادم ل يبشر بخير لهؤلء
وأننصحهم بالتوبة السريعة إلى الله تعالى لعله يقبل توبتهم

 .قبل فوات الوأان

اا تجميد أموال لن فيهم شيوخأ مليونيرات وأ وأنتوقع قريب
مليارديرات وأغلق مؤسسات وأجمعيات وأضم مساجد

للوأقافا وأهروأب مشايخ للخارج وأبلبلة لبد للدوألة المصرية
بأن تستعد لملئ هذا الفراغ الذي سيحدثة أتباع هؤلء

الشيوخأ بغير علم وأبحسن نية أوأ مغفلون ل يعرفون أبعاد
.  انفعالتهم

ما الحل للجماعات الدينية



أوأل الحل مع الله تعالى أوأل رضا الله تعالى أهم شيئ
للنجاه وأيمكن اختصار هذا المر في كلمة وأاحدة وأهى

الضمير فما ترفضه لنفسك ل ترضاه لغيرك وأتقديم النص
 على الرأي فهو سبيل النجاه أوأل لقوله تعالى في القرآني

 في قوم ذمهم سبحانه وأتعالى { وأإذا ذكرت ربك وأحده
القرآن وألوا على ادبارهم نفورا} وأقال تعالى { وأإذا ذكر
الله وأحده اشمأزأت قلوب الذين ل يؤمنون بالخرة وأإذا

ذكر الذين من دوأنه إذا هم يستبشروأن } وأهذه هى بداية
نجاتهم وأاقناعة الداخلية بأن أمة المسلمين أمة وأاحدة

لقوله تعالى { وأأن هذه أمتكم أمة وأاحدة وأأنا ربكم
 أن تكون فاعبدوأن } كما أن المرجعية العليا للدين يجب

 للزأهر وأهو من أقدم وأأعرق المؤسسات الدينية مهما مر
به من ضعف أوأ وأقع تحت طائلة مؤامرات دوأليةأوأ حتى

 بأبحاث رصينة داخلية ل يجب إضعافه وأمهاجمته بل تقويته
بتقديم طلبات لمجلس النواب بإعادة النظر في مناهجة

اا أوأ نصاري غير كما أم أهل الكتاب سواء كانوا يهود
مطلوب منا إل مودتهم ماداموا لم يحاربوننا وأأحكام الحرب

غير قاصرة على أهل الكتاب بل لو المسلم اعتدى على
مسلم فقد أمر الله تعالى بقتال التي تبغي كما في قوله

تعالى { فإن بغت إحداعما على الخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيئ إلى أمر الله } وأل يجوزأ الفرحا لدوألة ضربت

 أوأ يحكمها عسكر فهذه جريمة  أوأ بعثية دوألة لنها شيعية
وأاشتراك ضمني في مذابح وأذنوب وأنحن جالسون في
 بيوتنا وأذلك لن لله تعالى قال { إنما المؤمنون إخوة

فأصلحوا بين أخويكم } وأهنا الحمد لله أنه قال المؤمنون
وألم يقل المسلمون وأذلك لن كلمة اليمان تجمع كل المة

 .وأهى كلمة ل إله إل الله

كما أن السنة النبوية المطهرة تبين مدى خطورة القتل
ل "  [  كجريمة عظيمة في قول النبي صلى الله عليه وأآله

رة من  .]  "ادما يصب دينه ما لم يزال المؤمن في فسح



اا أوأ وأل يجوزأ السعي لهدم العسكريين سواء كانوا جيش
 وأتفكيكها يأتي   هدما للدوألة وأذلك لن هدمهم   شرطة 

ما هو أسوأ من عصابات وألصوص مجرمين محليين بعدها 
وأمازأال العرب يعانون  مباشر  وأدوأليين وأاستعمار عسكري

منه في العراق وأاليمن وأليبيا وأالصومال وأأفغانستان
اا أخرى لصلحا    وأغيرها من البقاع ذات البين وأهناك طرق

ال حتى يثأر لنا أنفسنا مع الله تعالى  أدناها صلحا   أوأ
   وأيدافع عنا وأيدفع عنا ظلمهم إن كانوا ظالمين

فلن يدافع الله تعالى عنا كما في قوله تعالى عن وأإل 
إذا تحول كله إلى سفلة وأمجرمين { وأتركنا المجتمع 

بعضهم يومئذ يموج في بعض فإذا نفخ في الصور جمعناهم
 فإذا أحسنا الظن بالله تعالى وأقدمنا القرآن جمعا }

 يكون الدفاع الكريم وأحديث النبي على كل الراء هنا
اللهي عن المظلومين لقوله تعالى { إن الله يدافع عن

قال الذين آمنوا} فيدفع ظلم الظالمين عن المستضعفين 
 {وأ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الرض تعالى

نجعلهم أئمة وأنجعلهم الوارثين وأنرى فرعون وأهامان
 في وأجنودهما ماكانوا يحذروأن } وأهنا مصر لها سنة

 وأليس هذا مجال القرآن الكريم تختلف عن بقية الدوأل
بحثنا الن . بعد ذلك توجيه الطاقات لمساعدة الفقراء وأ

التخفيف على الناس أعبائهم وأالمعوزأين بشتى الطرق
بالمال أوأ الجهد أوأ بمشروأعات أوأ حتى وألو بالكلمات

 وأالدفاع عن المظلومين فالكلمة الطيبة صدقة
 وأالمستضعفين في اي مكان وأمن أي دين ابتغاء وأجه الله

فهذا من أعظم العمال الصالحة فقد أدخل الله تعالى
اا ال دخل الجنة لسقياه كلب امرأة النار في هرة حبستها وأرج

اا في يوم قائظ فما بالنا بإنسان مهما كانت ديانته عطش
وأالحاديث كثيرة عن حسن الخلق وأمساعدة الناس وأكيف
اا لغيرة كالشجرة المثمرة يقذفها الناس يكون المسلم نافع

  . بالحجارة فتلقي عليهم الثمر



وأهنا نكون قد أوأجزنا أهم أسباب نزوأل النقمة اللهية على
هذا التيار .الذي أصبح ل هم له إل تصفية أوأ تمني غبادة

أتباع أهل بيت النبي وأوأصفهم بالمشركين سواء كانوا شيعة
  ل تحكم  أوأ حكومات كاملة  أوأ عسكر طواغيت أوأ صوفية

بما أنزل الله وأمحاوألت هدم مقدسات أهل البيت على
أنهاأوأثان فهل بقى من السلم شيئ بعد هدم تراثه وأقتل

 . بحجج شتى أتباعه

هذا وبأاللهُ التوُفيق و ما توُفيقي إل بأاللهُ عليهُ
توُكلت وإليهُ أنيب وسلم على المرسلين والحمد

 .للهُ رب العالمين

 :2021 يوُليوُ 5ملحوُظة اليوُم 

 ساعة علة تحليلنا ذلك حتى48الحمد للهُ لم يمر 
 : بأدأت تصدق توُقعاتنا في عدة أخبار هامة

فرار ألف الجنوُد الفغان إلى: الول 
 .طاجيكستان

الثاني : تقليد طالبان بأاكستان لخوُانهِم غب هذا
 :الحادث

مقتل ثلثة جنوُد بأاكستانيين قرب الحدود مع
أفغانستان

 :رابط

https:ا/ا/www.alkhaleej.ae05-07-2021/ا

الثالث : تخفيض البعثة الدبألوُماسية اليرانية و
 .غلق القنصلية الروسية حتى إشعار آخر

ةا : وأخير



بأاعتبار توُنس و الصوُمال بأوُابأتا القاعدة و 
طالبان إلى أفريقيا تقوُم الحكوُمة التوُنسية
بأاستبعاد الخوُان من الحكم بأما يشبهُ الثوُرة

عليهِم :
وأتونس بوابة لطالبان وأذلك لتاريخ راشد الغنوشي وأصوره

مع برهان الدين رباني وأالرئيس التركي اردوأغان وأابو
الفتوحا المصري يعتبر وأثيقة على قوة العلقة بينهم مما

تسبب في خوفا بين قيادات المنطقة العربية بالفعل
وألذلك اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات تعتبر ثورة ضد

التيار الديني قبل أن يتصل بهم طالبان :
الرئيس قيس سعيد يقوُم بأثوُرة تشريعية على-   

حكوُمة راشد الغنوُشي الخوُانية بأعد فشلهِم في
إنقاذ توُنس وضرب أحد نوُابأهِم للنائبة عبير
موُسى علنية في البرلمان وعلى شاشات

التلفاز التوُنسي :

[ الرئيس التوُنسي يجمد سلطات البرلمان
ويعفي رئيس الحكوُمة.. والغنوُشي يتهِمهُ

بأالنقلب على الدولة
توُنس- “القدس العربأي”:

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد سلطات البرلمان
وأإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة

اا، رفع التنفيذية وأتعيين رئيس حكومة جديد، وأقرر، أيض
الحصانة عن نواب البرلمان وأتولي رئاسة النيابة العامة
للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد، فيما عبرت

حركة “النهضة” عن رفضها لهذه القرارات، متهمة سعيد
بع”النقلب على الدوألة”، كما تحدثت عن احتمال “احتجازأ”

رئيس الحكومة في قصر قرطاج.

وأخلل اجتماع طارئ مساء الحد في قصر قرطاج مع
قيادات عسكرية وأأمنية، أعلن الرئيس سعيد “تجميد كل

اختصاصات المجلس النيابي، فالدستور ل يسمح بحله
وألكنه ل يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله”، كم قرر “رفع



الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وأسيتولى رئاسة
النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون ل أن تسكت

عن جرائم ترتكب في حق تونس، كما سيتولي رئيس
الدوألة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس

حكومة يعينه رئيس الجمهورية”.

وأقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات بعد التشاوأر مع رئيسي
 من80الحكومة وأالبرلمان، وأعمل بأحكام الفصل 

اا إلى أنه اتخذ قرارات أخرى ستصدر تباعا الدستور، مشير
ضمن مراسيم خاصة.

كما برر اتخاذ هذه القرارات بأن “عديد المرافق العمومية
تتهاوأى وأهناك عمليات حرق وأنهب، وأهناك من يستعد لدفع

الموال في بعض الحياء للقتتال الداخلي”.

وأفي وأقت لحق، قالت الرئاسة التونسية إن المر بتجميد
أنشطة البرلمان التونسي الذي أعلن في وأقت سابق من

اا،30مساء اليوم سيستمر   يوم

وأتأتي هذه القرارات في وأقت تشهد فيه تونس احتجاجات
كبيرة تطلب بإسقاط منظومة الحكم وأحل البرلمان، فضل

بحرق مقرات لحركة النهضة عن قيام عدد من المحتجين
.في عدة مدن تونسية

وأفي أوأل رد فعل على هذه القرارات، اتهم رئيس البرلمان
التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالنقلب

على الثورة وأالدستور”.

وأقال الغنوشي زأعيم حزب النهضة السلمي المعتدل في
اتصال هاتفي مع روأيترزأ “نحن نعتبر المؤسسات ما زأالت

قائمة وأأنصار النهضة وأالشعب التونسي سيدافعون عن
الثورة”.

وم وأدوأن مستشار الغنوشي، رياض الشعيبي “أوأل لم يت
التشاوأر مع رئيس مجلس النواب أوأ مع رئيس الحكومة.

ثانيا ل يحق لرئيس الجمهورية تجميد المجلس النيابي. ثالثا

https://eu17.proxysite.com/process.php?d=oXGvE%2FcGdRrYQcxXBw5MEb%2BqJCO%2BQc5zRV%2FgJCv%2F%2FoMXtMq0n5kzOAmEZlyZd97GbHZU65hP2ZWRFfJp2GMxWceUVqg2uS318EPzS7BHsbtIs5gtG28xwNV9Vthmk7Ad53QDe066ErI51sxNohICVj7loBTL7JV6v%2FxA1clEP294dfYM3ezkbvhPEH8ku2RcXyH%2Fl7McKFGiQnvipwXkoCCndAfVN1rHudEjD9Qm%2FyIKSsQJshRYqi25ILFxDAW8nqDkU0IoAvPf&b=1
https://eu17.proxysite.com/process.php?d=oXGvE%2FcGdRrYQcxXBw5MEb%2BqJCO%2BQc5zRV%2FgJCv%2F%2FoMXtMq0n5kzOAmEZlyZd97GbHZU65hP2ZWRFfJp2GMxWceUVqg2uS318EPzS7BHsbtIs5gtG28xwNV9Vthmk7Ad53QDe066ErI51sxNohICVj7loBTL7JV6v%2FxA1clEP294dfYM3ezkbvhPEH8ku2RcXyH%2Fl7McKFGiQnvipwXkoCCndAfVN1rHudEjD9Qm%2FyIKSsQJshRYqi25ILFxDAW8nqDkU0IoAvPf&b=1


ل يحق للرئيس أن يسند لنفسه اختصاصات لم يمنحها له
القانون. رابعا اليوم تتكشف الوجوه الحقيقية لوألئك الذين

يدعون الديمقراطية وأيساندوأن رئيسا انقلبيا”.

وأأضافا القيادي في الحركة، رفيق عبد السلم “قرار قيس
سعيد لغ وأهو مشروأع انقلبي ل يعنيه إل هو. أدعو كل

الشعب وأقواه المدنية الى مواجهة انقلب يقوده دكتاتور ل
شرعية له”.

وأقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة لقناة الجزيرة
القطرية “الوضع غامض في ظل هذه الظروأفا وأسنعمل

على بقاء تونس حرة وأديمقراطية”
كما تحدث عن وأجود أنباء تتحدث عن احتجازأ رئيس

الحكومة هشام المشيشي داخل قصر قرطاج.
كما أكد المكلف بالعلم في الحركة خليل البرعومي أن

قيادة الحركة حاوألت التواصل مع المشيشي، لكنها لم
تتمكن من ذلك.

وأقال زأهير المغزاوأي رئيس حزب حركة الشعب، القريب
 إنه سيعلن عن موقف الحزب في الغد من الرئيس،

(الثنين).

وأمن بين ردوأد الفعل الخرى قال سيف الدين مخلوفا
رئيس كتلة حزب ائتلفا الكرامة في البرلمان، المحسوب

على اليمين الديني، إن قرار الرئيس يعد انقلبا على
الدستور “وألن يمر”.

وأأضافا مخلوفا إن ما قاله الرئيس خرق جسيم للدستور
وأانقلب على المؤسسات المنتخبة.

وأقال مخلوفا “الرئيس ل يملك سلطة تجميد عمل
البرلمان. المجلس لن يجمد. ما حصل اليوم من احتجاجات

مفتعلة وأممولة من الخارج وأالهدفا منها التسخين لهذا
القرار”.



وأناشد مخلوفا قوات المن وأالجيش لعدم النصياع
لقرارات الرئيس.

وأدعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة
“النهضة” التونسية وأرئيس البرلمان راشد الغنوشي

مؤسسات الدوألة إلى عدم تطبيق القرارات الخيرة التي
اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأقال الشعيبي “ندعو مؤسسات الدوألة إلى عدم تطبيق
إجراءات خاطئة”.

ويد المسؤوألية في كل وأأضافا أن “حركة النهضة تحمل سع
التجاوأزأات التي يمكن أن تطال أشخاصا وأمؤسسات بسبب

قراراته”.

 حلقت مروأحيات عسكرية فوق منطقة باردوأ إلى ذلك،
التي تضم مقر البرلمان بعد قرار الرئيس التونسي قيس

سعيد تجميد جميع اختصاصاته وأإقالة رئيس الحكومة
وأتوليه السلطة التنفيذية.

وأتمشط المروأحيات باردوأ وأالمناطق المحيطة بها.

وأوأردت أنباء عن انتشار وأحدات عسكرية أمام عدد من
المنشآت العمومية.

 إن وأحدات عسكرية وأقال مصدر من التلفزيون التونسي
ترابط أمام مقر التلفزيون لدوأاع أمنية.

وأقال الرئيس سعيد إن من يفكروأن باستخدام السلحا ضد
الدوألة ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص. –  القدس

  ] .2021 يوليو 26العربي - 

وأالسؤال هنا لراشد الغنوشي كيف ينقلب الرئيس قيس
سعيد هل انقلب على نفسه أم رفع راشد الغنوشي نفسه

فوق الرآسه وأيتهم رئيس الدوألة بالنقلب عليه ؟!! .



[الجيش التوُنسى ينزل الشارع لتأمين
المؤسسات الحيوُية .. والشعب : تحيا توُنس  

تداوأل عدد من روأاد مواقع التواصل الجتماعى فى تونس
فيديو مصور، يظهر انتشار قوات الجيش التونسى فى

شوارع البلد بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، وأذلك
لتأمين المقرات وأالمؤسسات الحيوية، وأفور نزوأل القوات
ردد المواطنون المحتفلون بقرارات الرئيس شعارات منها

تحيا تونس.

وأأكدت الصحفية التونسية، ليلى الثابتي، نزوأل قوات
الجيش لتأمين مقر التلفزيون الرسمي وأالبرلمان.وأبموجب

 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس80الفضل 
ويد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب وأرفع سع
الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وأإعفاء رئيس الوزأراء

هشام المشيشى من منصبه.

ويد خلل ترأسه اجتماعا وكد الرئيس التونسي قيس سع كما أ
طارئا للقيادات العسكرية وأالمنية بقصر قرطاج أنه اضطر

وثل في تجميد كل إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتم
اختصاصات المجلس النيابي وأرفع الحصانة عن كل أعضاء

ون قراراته المجلس النيابى وأإعفاء رئيس الحكومة، وأاعتبر أ
ليست تعليقا للدستور أوأ خروأجا عن الشرعية.

وول وأأضافا “نحن نعمل فى إطار القانون وألكن إذا تح
القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأتمكين اللصوص الذين

نهبوا أموال الدوألة وأالشعب المفقر فهى ليست بالقوانين
التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوأات للسطو” حسب

تعبيره.

في السياق ذاته قالت إذاعة موازأييك التونسية، إن عددا
من المواطنين اقتحموا مقر المكتب الجهوي لحركة

النهضة الخوانية بمنطقة “باجة” وأقاموا باقتلع اللفتة
. الرئيسية للمقر وأحرقها



وأذكرت الذاعة أن محتجون بمعتمدية القصر القريبة من
وأسط مدينة قفصة اقتحموا مقر حزب حركة النهضة

.وأإتلفا كامل محتوياته
وأشهدت معظم مناطق وألية نابل احتفالت باطلق

الشماريخ وأخروأج سيارات للتعبير عن الفرحا بقرارات
رئيس الجمهورية حول تجميد البرلمان وأإعفاء رئيس

 يوليو26 – اليوم السابع -  مصر-  .الحكومة من مهامه
2021. [ 

[ الرئيس التوُنسي يصدر أمرا بأإعفاء رئيس
الحكوُمة ووزيريِ الدفاع والعدل من مناصبهِم

RT: 

Reuters: 

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثنين، أمرا
رئاسيا بغعافاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وأوأزأير

حسناء بن إبراهيم البرتاجي، وأوأزأيرة العدل بالنيابة الدفاع
.سليمان

 
الرئيس التوُنسي يعفي رئيس الوُزراء من منصبهُ

ويجمد سلطات البرلمان
كما تقرر، بمقتضى ذات المر، أن يتولى الكتاب العامون أوأ

المكلفون بالشؤوأن الدارية وأالمالية برئاسة الحكومة
وأالوزأارات المذكورة تصريف أمورها الدارية وأالمالية إلى

.حين تسمية رئيس حكومة جديد وأأعضاء جدد فيها

خلل اجتماع طارئ هذا وأقد قرر الرئيس التونسي
للقيادات العسكرية وأ المنية أمس الحد، إعفاء رئيس

.الوزأراء هشام المشيشي من منصبه

https://arabic.rt.com/middle_east/1255490-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/
https://arabic.rt.com/middle_east/1255490-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/


وأقرر سعيد أيضا تجميد عمل البرلمان وأرفع الحصانة عن
.النواب

 ] 2021 يوليو RT 27: المصدر

[ حركة “النهِضة” تدعوُ الرئيس التوُنسي إلى
”التراجع عن قراراتهُ وتحذر من “ويلت

 
RT : 

Reuters: 
دعت حركة “النهضة” الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى

التراجع عن القرارات الستثنائية التي أعلنها مؤخرا، وأالتي
تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان وأرفع الحصانة عن

.أعضائه وأإقالة الحكومة

وأقالت حركة “النهضة” في بيان اليوم الثلثاء، بعد اجتماع
أن طارئ عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر

“الجراءات الستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية
غير دستورية وأتمثل انقلبا على الدستور وأالمؤسسات،
خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي وأاحتكار كل

السلطات دوأن جهة رقابية دستورية”، وأدعت الحركة إلى
ضروأرة استئنافا عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان)

كما دعت الحركة القوى السياسية وأالمدنية التونسية إلى
“تكثيف المشاوأرات حول المستجدات الخيرة، حفاظا على

المكتسبات الديمقراطية وأالعودة في أقرب الوأقات الى
الوأضاع الدستورية وأالسير العادي وأالقانوني لمؤسسات

”.وأدوأاليب الدوألة

وأحذرت الحركة من “خطورة خطابات العنف وأالتشفي
وأالقصاء على النسيج الجتماعي الوطني، وأما يفتحه من

”.وأيلت، البلد في غنى عنها



وأقالت إنها تتفهم “الحتجاجات التي عرفتها البلد في المدة
الخيرة وأمشروأعية المطالب الجتماعية وأالقتصادية

وأالسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على
بلدنا، بما يجعل هذه القضايا أوألوية مطلقة للبلد وأتحتاج

إلى إدارة حوار وأطني وأرسم خيارات جماعية قادرة على
”.اخراج البلد من جميع ازأماتها

] .2021 يوليو RT27 : المصدر

) السوُدان :17(

لوأل مرة يتم العلن عن عملية عسكرية لتنظيم تابع
لداعش وأهى بادرة خطيرة على المن القومي المصري

وأالعربي قادمة من الجنوب : 

 ضباط سوُدانيين في اشتباك مع جماعة5[ مقتل 
تابأعة لداعش

 2021 – سبتمبر 28سبوتنك 

 ضباط في5أعلنت المخابرات العامة السودانية، مقتل 
اشتباك خلل مداهمة استهدفت جماعة تابعة لتنظيم

"داعش" الرهابي (محظور في روأسيا) ، اليوم الثلثاء
.وأقالت المخابرات العامة في بيان إنه بناء على توفر

معلومات عن خليه تتبع تنظيم داعش تم تنفيذ عملية أمنية
 وأ18للقبض على هذه المجموعة في أحياء جبرة مربعي 

 جنوبي الخرطوم.14 وأالزأهري مربع 14
 

وأأوأضح البيان أن قوة من جهازأ المخابرات العامة المختصة
نفذت المداهمة لكل المواقع التي يختبئ فيها الرهابيون.



11وأأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن القبض على  
عنصرا من الرهابيين الجانب من جنسيات مختلفة،

بحسب "روأيترزأ".

وألفتت المخابرات العامة إلى أن "المجموعة الرهابية
 بادرت بإطلق الرصاص على القوة14بجبرة مربع 

المنفذة".

 من2 شهداء منهم 5وأاحتسب جهازأ المخابرات العامة "
الضباط وأثلثة ضباط صف وأإصابة ضابط بجروأحا".

 أفراد4وأذكر بيان المخابرات أن مجموعة مكونة من 
إرهابيين أجانب لذوأا بالفرار وأتمكنوا من الهرب وأأنه حاليا

تجري مطاردتهم للقبض عليهم.

وأقال البيان إن رئاسة جهازأ المخابرات "احتسبت شهداء
الواجب وأالوطن الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل أمن

وأسلمة البلد". – سبوتنك ]

هذا وبأاللهُ التوُفيق وما توُفيقي إل بأاللهُ عليهُ
توُكلت وإليهُ أنيب

د . خالد محيي الدين الحليبي
مركز

القلم لل بأحاث والدراسات

الفهِرست 

الجماعات الرهابأية في مصر
ةل : أو



[ متى وأين نشأ تنظيم “القاعدة”؟
إشكالية الموُالهَ والعداء لمريكا وأتباعهِا بأين

القاعدة وداعش وبأقية التنظيمات السلمية :
ثانيا : تنظيمات تابأعة لتنظيم القاعدة .

ةا : من موُقع تابأع للجماعات الجهِادية في ثالث
أفغانستان .. أطروحة الوُحدة بأين الجماعات

الجهِادية السنية الشيعية بأاسم "أخرجوُا
ةا على التطبيع المشركين من جزيرة العرب"  رد

العربأي  
رابأعا : تأسيس تنظيم داعش :

ةا : تنظيم داعش والقاعدة والجماعات خامس
الجهِادية المرتبطة بأالخوُان المسلمين يتحوُلوُن

في نظر الجماعات السلفية والسلمية إلى
النموُزج المثل في التعامل مع حكوُمات ل تحكم

ةا لمنظوُرهم الضيق :  بأشرع اللهُ وفق
ةا : الجناح العسكريِ للخوُان والحركات سادس

المسلحة التابأعة لهِم :
ةا : جماعة الخوُان المسلمين تشكل سابأع

ميليشياتهِا الخاصة في سوُريا
ةا : حركات مسلحة داخل مصر تابأعة للخوُان ثامن

المسلمين تم العلن عنهِا
ةا : الجماعات الرهابأية التابأعة لهِذهَ تاسع

التنظيمات الثلثة في دول أفريقيا : 
ةا  : تحالف إرهابأي عالمي لضرب مصر وليبيا عاشر

حاديِ عشر : سيتا وسيليكا لضرب العرب
والمسلمين  

ثاني عشر  :  تنظيم الدولة السلمية "نقل"
مركز ثقلهُ إلى قلب القارة الفريقية

 ) الجماعات الرهابأية في ليبيا وتشاد2( 
) الرهاب في بألد المغرب العربأي3(
) تطوُر الرهاب في توُنس .4(
) الجزائر5(



) الرهاب في الصوُمال6(
) القاعدة في مالي 7(
) نيجيريا بأوُكوُ حرام8(
) النيجر 9(
) شرق الكوُنغوُ 10(
) من جرائم الرهاب في ساحل العاج .11(
ةا من جرائم الرهاب في موُزامبيق12( ) بأعض
) الرهاب في الكاميرون :13(
) السنغال :14(
) تنزانيا وبأوُركينا فاسوُ .15(
ةا في يوُليوُ 16(  حكوُمة طالبان2021) وأخير

الجديدة بأعد سيطرتهِا على أفغانستان تبث
الرعب في كل دول المنطقة والدول العربأية

والسلمية والبداية إقالة حكوُمة راشد الغنوُشي
بأتوُنس

) السوُدان :17(


	إذا كانت كل جيوش العالم تتسلح من دول العالم الأول وتخضع لسياستها الحربية ويقوم رجال أعمال سراً بمسؤولية رواتب العسكريين ومكافئات مالية ورسم سياسات الدولة من خلال السيطرة على تسلح الجيوش وذخائرها ومن ثم السيطرة على مواردها وافتعال الأزمات فيها لهدم كل الأمة العربية والإسلامية ثم يخرج فريق آخر يدعي التدين ثم يعلن الحرب على جيوش المسلمين بحجج مختلفة من التكفير أو أنهم طواغيت أو لصوص ثم يميل بسيفه على المسلمين برهم وفاجرهم عسكرييهم و مدنيبهم فعلى المسلمين السلام إذا تحولت جيوش العرب إلى حماة للصوص العالم باسم التجارة الدولية و كذلك تحول المجاهدين المقاومين الإسلاميين إلى إرهابيين وخونة شهوانيين لا يطبقون الشريعة إلا على المستضعفين وهنا الخطر الأكبر على كل دين الإسلام والعروبة والقيم بعد أن وقعت الشعوب ضحية بين لصوص يسرقون ويقتلون بالقانون الذي تم تفصيله على قدر مصالح طائفة دون بقية الشعب  وإرهابيين لا يعرفون إلا سفك الدماء بحجة تطبيق الشريعة وحدود الله وهذه الحدود لا تخرج على طاعتهم فالخارج عليهم خارج على شرع الله فلا مجال للإختلاف معهم ولو كانت حجة بقية المسلمين قرآنية فرأي رجالهم هم المقدم على النص القرآني بعد أن جعلوا رجالهم حكاماً على النص القرآني بحجة أنهم أكثر فهما ولم يقبلوا القرآن كحاكم على العالم والمتعلم وهنا بالفعل لابد لان يعم الله تعالى الأمة بعقاب جماعي أعاذنا الله منه
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	الجماعات الارهابية في تونس: عدد الارهابيين بالجبال في ارتفاع وعمليات الاستقطاب مستمرة
	إرهابيون تونسيون في ليبيا :
	علية العلاني : 400 تونسي يقاتلون مع فجر ليبيا
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	[ التنظيمات الجهادية في الصومال وتأثيرها على دول الجوار [1]
	صومالي تايمز (التحرير) 12 يونيو 2016  
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	[ قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية بالصومال
	مختارات
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	في تصويت على الثقة.. برلمان الصومال يطيح برئيس الوزراء
	بعد العراق وأفغانستان.. ترامب يأمر بسحب غالبية القوات من الصومال

	[3 قتلى في تفجير لغم جنوب غربي مقديشو :
	ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد “الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات . - (الأناضول) – روسيا اليوم 5مايو 2021 ]
	[إدارة إقليم الصومال بإثيوبيا تتحدث عن مقتل مئات المدنيين في هجوم
	أديس أبابا – (رويترز) – اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي اليوم الثلاثاء ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم .
	وقال علي بيديل المتحدث باسم إدارة الإقليم لرويترز إن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر ارتكبت “مذبحة” يوم السبت في منطقة معروفة باسم جدامايتو وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر.
	وأكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم دون ذكر عدد محدد للضحايا.
	ولم يرد أحمد كلويتا المتحدث باسم إقليم عفر على طلب بالتعقيب.
	ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تفاصيل الهجوم. وقال مسؤول إن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة “العدد الكبير” من المصابين.- راي اليوم اللندنية – 27 يوليو2021] .
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	فرنسا حائرة فى صحراء مالى
	بوابة الأهرام - محمود سعد دياب - 5-3-2018] .

	[ مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" التابعة لـ"القاعدة" تختطف صحفيا فرنسيا في مالي
	[ مقتل 3 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي
	بوركينا فاسو :
	في يونيو 2021 :
	[ مسلحون يقتلون نحو 100 مدني في هجوم على قرية بشمال بوركينا فاسو
	["جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لـ القاعدة  تختطف صحفيا فرنسيا في مالي
	في أغسطس 2021 :
	[ مسلحون يقتلون 30 شخصا في بوركينا فاسو
	[ مقتل 6 مدنيين برصاص مسلحين في وسط مالي :
	AFP€ :

	[مقتل 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط مالي
	- الكاتب: هاني نسيره- الشرق الأوسط 9 فبراير, 2016 ]
	تحركات التنظيمات الارهابية تنذر بصيف افريقي ساخن
	(الصومال وبوكو حرام)

	[ نيجيريا : مقتل 14 بهجوم على قاعدة عسكرية و إحراقها وأختطفاف آخرين بغرب نيجيريا
	مقتل سبعة شرطيين إثر اعتداءات جنوبي نيجيريا [
	[ مقتل 13 ضابط شرطة في كمين شمال غربي نيجيريا :
	[نيجيريا.. مقتل 5 عسكريين في هجوم لتنظيم "داعش" شمال البلاد
	[مقتل 10 أشخاص وفرار 262 سجينا خلال هجوم لمسلحين على سجن وسط نيجيريا
	Reuters
	أفاد مسؤولون اليوم الاثنين، بأن حارسا واحدا وتسعة سجناء قتلوا، وفر 262 سجينا خلال هجوم لمسلحين على سجن في وسط نيجيريا.
	[ مقتل 22 مدنيا بهجوم مسلح على قرية في النيجر
	[ داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر
	وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ذكر بيان نشره موقع "سايت" الذي يرصد مواقع التكفيريين على الإنترنت، اليوم الخميس، أن "داعش" الوحشي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب إفريقيا عن قتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين.
	وقد أودت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وسائقهم في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي.
	وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين ارهابيين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.
	وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها. – ابنا -17 مارس 2020 ]
	[مقتل 6 سياح فرنسيين رميا بالرصاص في النيجر
	[ مقتل وإصابة 20 جندياً بهجوم مسلح في النيجر
	[ مقتل 70 جنديا على الأقل بهجوم مسلح على معسكر في النيجر

	[ مقتل 15 عسكريا في هجوم بالنيجر
	RT :
	مقتل 17 شخصا على الأقل في شمال شرق الكونغو
	جماعة تابعة لداعش تقتل 17 شخصا على الأقل في شمال شرق الكونغو

	RT :
	المصدر" "رويترز" 30 نوفمبر 2021 ] 

	[ تنظيم القاعدة في الساحل يتبنى الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود فرنسيين في مالي
	[ مقتل ثلاثة جنود في هجمات على موقعين للجيش في ساحل العاج
	29مارس 2021
	
	أبيدجان -(رويترز) – قالت خمسة مصادر عسكرية بارزة إن ثلاثة جنود قُتلوا وأصيب سبعة في هجمات على موقعين للجيش في شمال ساحل العاج صباح اليوم الاثنين.
	وأضافت المصادر أن اثنين من المهاجمين قتلا واعتُقل أربعة آخرون.
	ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وقال مصدر من جيش ساحل العاج إنه تم تحديد هوية المهاجمين على أنهم من بوركينا فاسو المجاورة لكن لم يتسن التأكد من ذلك.
	وذكرت المصادر العسكرية أن جنديين قُتلا في غارة على معسكر للجيش في كافولو قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وأضافت أن ضابطا كان متمركزا في موقع آخر في تيهيني القريبة قُتل فيما لاذ المهاجمون بالفرار.
	وأشار مصدر عسكري بارز إلى مصادرة أسلحة وعتاد عسكري آخر وقال إن قوات ساحل العاج تنفذ عملية تفتيش في المنطقة.
	كان 13 جنديا قد قُتلوا في كمين على موقع الجيش في كافولو العام الماضي. وألقت وزارة الدفاع باللوم على جهاديين وألقي القبض على عشرات يُشتبه بأنهم متشددون.
	وكانت جماعات متشددة مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المتواجدين في مالي وبوركينا فاسو، وهما جارتا ساحل العاج من ناحية الشمال، قد توغلت في دول ساحلية جنوبية مثيرة مخاوف من انتشار انعدام الاستقرار جنوبا. – فرانس 24 ] .
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	[خبراء: غانا والسنغال هدفان محتملان لداعش بعد موزمبيق
	[ السنغال وخطر الإرهاب
	[«في جنح الليل».. انسحاب أمريكي مفاجئ من «باغرام» دون تنسيق مع الأفغان
	[ حركة طالبان تعلن سيطرتها على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية
	كنا من قبل نخشى على مصر من التيارات الدينية  لسبب مهم وهو أن مشايخهم الكبار أصدقاء قدامى لقيادات تنظيم القاعدة المصريين في العالم ولذلك أكثرهم يميلون للقاعدة و ليس داعش بما يؤهلهم ليكونوا الذراع السياسي للتنظيم العسكري لتنظيمات عالمية كبرى بين أفريقيا والعالم أو يكونوا قد وقعوا في فخاً نصب لهم بما يدخلهم في صراعات خارج وداخل الحدود المصرية لا يدركون نهايتها مع قلة علمهم بغوامض صراعات دولية لا يعلمون أبعادها مع قوم يستخدمونهم ليكونوا وقود حرب ثم التخلص منهم إما بتسليمهم لخصومهم أو خذلانهم  فيهزموا ويقتلوا وفي كل الأحوال هم الخاسر الأول من ذلك لعدم شغلهم بطاعة الله تبارك وتعالى ودخولهم في وسط أحلاف لا يعلمون خباياهم واسرارهم إلا القليل جدا و  { ذلك مبلغهم من العلم } .
	 ولقد فعل التيار الديني عدة جرائم مع الله تعالى في حق بشر عجلت بقلب العالم عليهم كما يلي هذا بخلاف الجرائم الشرعية من تقديم الرأي على النص القرآني وهذا ليس مجال بحثنا الآن ومن هذه الجرائم  :
	 قتل بعض المنتمين لهذا التيار للشيخ  لإبراهيم الرفاعي شيخ إبراهيم الرفاعي طعناً خلف المسجد الحسيني بالقاهرة والحادث معروف ونشر من قبل . وقد يقول قائل الفاعل شخص فما ذنب الآخرين نقول لهذا القائل بأن الراضي بفعال قوم فهو شريكهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله [ " إذا عُمِلتِ الخطيئةُ في الأرضِ ؛ كان من شهِدَها فكرِهَها كمن غاب عنها ، و من غاب عنها فرضيَها كان كمن شهِدَها – أبو داوود والطبراني ] .
	وقال رسول الله صلى الله عليه وآله [ " قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله – رواه أبو يعلي ]  وهنا إذا سمعوا بمذبحة لأحد من المختلفين معهم فرحوا بذلك وطاروا بمذابح داعش كل مطار فرحة بعين الشماتة وغرور من جهة ومن جهة أخرى فرحة بنشوة الانتصار على أتباع أهل البيت المستضعفين المدنيين العزل من السلاح وكأن فرحتهم تحذير لكل تابع لأهل البيت سواء كان صوفياً أو شيعياً
	بدليل أنهم انكروا خداعاً أفعال داعش والقاعدة ولكن لم يحكموا عليهم هل هم كفار أم لا وهل هم خوارج أم لا ؟ حتى بعض المؤسسات الدينية الكبرى في العالم  تحاشت تكفيرهم  تفادياً من الصدام مع دول عربية ترعاهم خفية و على استحياء أم أنك لا تدري التكاليف اليومية لتسليحهم وذخيرتهم والوقد الذي يحتاجون إليه وأغذية هؤلاء من أين أتت .
	و جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير كإختبار من الدولة لهذا التيار في شهادة الشيخ حسين يعقوب عندما دعى الشيخ حسين يعقوب للشهادة أمام المحكمة والذي بين السطر .هل أنت معنا أم علينا ؟! ولا توجد هنا منطقة وسطية أو رمادية
	 وكانت الدولة تنتظر منه كلمات تكون سبباً في هداية الشباب وتحديرهم من التطرف فجاء بها عريضة عندما قال لا أعرف داعش ولا القاعدة ورفض دعوة الشباب للأزهر ومرجعيته والسبب أن الأزهر اشعري المعتقد وهم يكفرون أصحاب هذا المعتقد وعندهم فتاوى ضد اصحاب هذا المعتقد حتى علماء السلف كإبن حجر والقرطبي وغيرهما لم يسلما من فتاواهم المنحرفة ولذلك سكت الشيخ يعقوب حتى لا يخسر أتباعه ومناصروه وزملاؤه في الطريق والدولة المصرية بهذه الإجابة وصلتها الرسالة وفهمت ما وراء الأكمة من شهاته ,
	لذلك فتح تقريباً باب جهنم على هذا التيار أولا بجهل .
	 ثانياً بعمى قلب كما أنهم وقعوا في جرائم أخرى غير تأييد داعش والفرح بجرائمهم ضد خصومهم من الشيعة أو الجيش العربي السوري من هذه الجرائم التي نفذوها وفرح بها من لم يشترك فيها وذلك من خلال فضائياتهم  ومتابعيهم على وسائل التواصل الإجتماعي  لترى فرحهم بمقتل شيخ كبير ومجموعة من المدنيين العزل ليحاصروهم في منزلهم قتلا وحرقاً ثم سحلاً في الشوارع ثم فرحة أتباعهم بعدما زين لهم الشيطان أعمالهم :
	فقتلوا علانية الشيخ حسن شحاته في عهد الرئيس السابق مرسي وبأوامر وموافقه شخصية من المرسي ولذلك عجل الله بزوال ملك الإخوان بعد أن صرح الرئيس مرسي سنمكث في الحكم 500 عام ونسى أن الله تعالى يقول { قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنتزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء} .
	 في اثناء ثورة يناير والشعب يريد الإصلاح أنطلق بعضاً من هذا التيار السلفي فدمروا وأحرقوا في أرجاء مصر حوالي 88 ضريح ومسجد غير الكنائس التي دمرت وعددها حوالي 80 كنيسة تضررت من هذه الأفعال وكان ضمن مخططهم إحراق مسجد الإمام زين العابدين فلما كلفوا أحد المسجلين خطر بتنفيذ المهمة تقريبا راجع نفسه فخدعهم وأحرق حريقاً كبيراً في مخلفات خلف المسجد وصلت على أثرها وزارة الداخلية والدفاع المدني وأطفئوا الحريق ولقد كرر المحاولة مرة أخرى لصوص لسرقة صندوق النذور في داخل المقام عام 2017 وهذا لن يحدث إلا إذا أقنعوا اللص بوثنية المكان ولا حرمة له وذلك لعظم مكانة  هذا المقام والمسجد بالمنطقة في قلوب بلطجية ومجرمي المنطقة  وسكانها ولا يجروء أحد على هذا العمل إلا إذا كان على قناعة تامة بوثنية وصنمية المكان وثواب حرقه فنفذوا جريمتهم بعدما أسقطوا حرمة المسجد في نفوس بعض ضعاف النفوس من بلطجية ولصوص بعد أن أقنعهم أقنعهم بأنه وثن  كما يقولون في كتبهم وأبحاثهم المكتوبة والمرئية والمسموعة وأنه لا حرمه لهذا المسجد  فأسقطوا حرمة بيوت الله تعالى ومقامات أهل البيت (عليهم السلام)  فأحرقوا المقام والذي كان حريقاً محدوداً و لم ينتشر لخارج المسجد وبكل اسف تم النشر أنه ماس كهربائي .
	 قتل بعضاً منهم أحد رؤوس الطرق الصوفية  بإلقاؤه من أسانسير الدور الرابع وبعد أن قذفوه في منور الأسانسير هم الذين حملوه للمستشفى ليلفظ أنفاسه وتم التغطية على الخبر على أنه حادث عادي لعدم تكبير الجريمة .
	 سرقة سيارة ميكروباص يتنقل بها أعضاء أحد الطرق الصوفية  من أمام الطريقة وسط القاهرة والحادث معروف لدى الطريقة ولا يوجد عدو  لهذه الطريقة والتي هى تعمل في خدمة الحي والمنطقة كلها فلا يوجد  غير هؤلاء الذين يمتلكون جرءة على سفك الدماء غريبة يتفردون بها دوناً عن بقية الديانات والمذاهب وهم يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وآله " مازال العبد في بحبوحة من دينه مالم يصب دماً حراماً " ... الحديث ]
	 والجرائم كثيرة إذا حاولنا تتبعها و أكثرها يتم بدهاء وبصورة احترافية خفية  كأنهم يمتلكون خبرة عسكرية كبيرة في الأغتيالات   .
	 وبالنسبة لوجهة نظرنا بأن النيران لا تخرج أولا من المدافع بل تخرج أولا من الألسنة ثم تتبعها الأسلحة وهذه حقيقة و هؤلاء لم يتركوا محباً لأهل بيت النبي (ع) ولا جيشا ولا شرطة إلا قالوا عنهم كفاراً وطواغيت  مهما  أنكر وا فإن كتبهم تعج بهذه الفتاوى  المقلقة لأي حكومة في العالم بما يجعلهم عرضة لأن يكونوا رأس حربة لدول ضد دول  فيقعوا هم ضحايا صراعات دولية كبرى و بعد انتهاء مهمتهم يسلطون عليهم جماعة أخرى معارضة لتبيدهم  قتلاً  أو حكومة تعتقلهم فتقتلهم خفية أو تحكم بإعدامهم بعد نفاد دورهم  كما حدث في سوريا حيث قتلت داعش الإخوان وجبهة النصرة تقتل إخوة لهم من جيش الشام و الأسماء كثيرة  وكلهم يقتل بعضهم بعضاً لأتفه السباب فيستبيحون دماء وأعراض وأموال بعضهم بعضا  والعياذ بالله و لذلك غضب الله تعالى عليهم لاستهانتهم بالدماء بعد ان قدموا الرأي على النص القرآني و حديث رسول الله صلى الله عليه وآله . ومالت أنفسهم مع هذا الطرف أوذاك فوقعوا في الكبائر بنياتهم وضمائرهم دون أن تحضرها أجسادهم .
	كيف دارت الأيام ضدهم بإذن الله بما جنته أيديهم :
	 لقد اشترك السلفيون في رابعة والنهضة مع الإخوان ومسجل عليهم كل شيئ فما هو السبب الذي جعل الدولة تنتقم من الإخوان وتدخل السلفيون مجلس النواب مع حل بعض الأحزاب التي اشتركت بصورة فجة ومباشرة في أحداث رابعة . وبالقطع كان لدول الخليج دوراً في دعمهم خفية وحيث أن دول الخليج دعمت سد النهضة ووجهت خنجراً في ظهر مصر هنا العقل يقول أن مصر ستنفض يدها من أتباعهم إما لهذا السبب أو لعدم دفعهم لأسباب تعاون حقيقي يكون حريصاً على مصلحة مصر الحقيقية في السر والعلن وهذا أول الدوافع نحو زوال ملكهم وبداية نزول سخط الله تعالى عليهم .
	انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ومقتل رئيس الكوماندوز الأفغاني والمذابح الرهيبة التي يقترفونها بحق الجيش الأفغاني وتمددهم حتى الحدود وفرار مجموعات من الجيش الأفغاني إلى الدول المجاورة فهل نشهد قريباً حشد شعبي أفغاني وقد يمتد إلى داخل باكستان لتداخلهما الكبير إن تهور المجاهدين الأفغان دون الوصول لحلول سياسية توافقية بالداخل الأفغانس ستكون نذير شؤم علىهم أولاً وكذلك على كل المنطقة العربية والإسلامية وذلك لخوف المنطقة من أن تقلدهم الحكم سيحاربون أول من سيحاربونهم إيران وروسيا الشيوعية التي اكتوت بنيرنهم من قبل ولذلك نتوقع عودة أمريكا لمخطط السبعينات والذي نفذته سنة 1975 لما دعمت الثورة على بابراك كارميل وحاربوا الاتحاد السوفيتي حتى فككوه وفككوا حلف وراسوا ومن هنا جاء خوف روسيا و إيران التي خفضت بعثتها الدبلوماسية اليوم (4 يوليو 2021) من حولهم من بلدان كالصين وهلعها من دعم طالبان للمسلمين الأيجور أو خوف الهند من دعم طالبان للثوار الكشميريين أو جماعة أبو سياف في الفلبين ويستمر هذا القلق ممتد جغرافيا حتى  مصر والمغرب العربي لعدم الثقة في سياسة أو عقلية رجل الجماعات الدينية الإسلامية الشهوانية الدموية وعن مصر بالذات  خوف الدولة منهم :
	أولا لقوة السلفيين فيها والذي وصلوا لمجلس النواب وبداية هجرة هذا التيار لبلاد الخلافة الأفغانية ولكن المصيبة الكبيرة هنا ستكون في استخدام تركيا لهم كراس حربه لأن طالبان لهم جذور إخوانية قديمة والإخوان الآن ليسوا خطراً كالخطر القادم من أفغانستان وتغلغل داعش التي ستسفك دماء طالبان قبل غيرهم إن اختلفوا . ولذلك المصلحة تقتضي في مصر القضاء على التيار السلفي والحد منه .
	وأما عن القلق الروسي من هذا الموضوع يجعله على رأس الإهتمامات الروسية المصرية الآن بالإضافة إلى التقارب المصري العراقي والمصري السوري والمصري الليبي .
	إحساس طالبان أفغانستان بأنهم قد اقتربوا من النصر والسيطرة العامة على أفغانستان خاصة بعد سيطرتهم على بعض المعابر الحدودية وأكثر مساحة أفغانستان وذلك دفع طالبان باكستان بأنهم لابد و أن يكرروا التجربة ومن هنا يتبين لنا سبب ازدياد وتيرة العمليات الإرهابية ضد الأمن الباكستاني [  وهو الذي  أيدهم ودعمهم وأدخلهم باكستان بعد سقوط حكومة ذو الفقار علي بوتوا وانقلاب ضاء الحق الذي قتله بسيف أهدته له السعودية وقتئذٍ-راجع  كتاب  تاريخ آل سعود ] والآن سيعانون  وكل العالم الإسلامي والعربي منهم أشد المعاناة والسبب في الأصل انحرافات فكرية لابد من مناقشتها علميا وفقاً لميزان القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة  لبيان فساد هذا الفكر الدموي التكفيري
	بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان تقريباً أفغانستان على حافة الحرب الأهلية والتي سيتضرر منها كل العالم العربي والإسلامي لأن طالبان ستفتح باب الجهاد ضد خصومهم لتجلب مقاتلين عرب ومن المنطقة وربما تفتعل مشكلة مع إيران فيكون الجهاد ضد الشيعة مما سيتسبب في إصرار العراقيين والسوريين على إبادة أتباعهم وتشدد مصر معهم وربما إدخالهم السجن تلافياً لشرورهم ولمحاولاتهم إخداث عدة عمليات إرهابية داخل الجزيرة العربية ستنقسم سيايتهم لفريقين خداعاً بعضهم سيقدم لهم الدعم للجمهم والسيطرة عليهم وتحديد بوصلتهم وأخرة ستبطش بهم وطالبان لسوا أغبياء وسيتلاعبون بالجميع وسيتمدد خطرهم العقائدي وهنا نقول العقائدي لأن سفك دماء البشر عموماً وأولهم المسلمين معتقد فاسد ظنوا أنه من عند الله وما هو من عند الله ولذلك نقول هنا أن القادم لديهم مظلم إلا إذا نفذوار رغبة أعداء هذه الأمة والدخول إلى الجولة الثانية في الحرب مع الشيعة إو الفناء لذك نتوقع اشتداد العمليات افرهابية في العالم ضد الشيعة الفترة القادمة  خاصة ضد إيران وحزب الله وهنا سيقدم لهم دعماً بسخاء كبير ولكن أيضا سيكونوا من الهالكين لفشل هذه الخطة من قبل في سوريا والعراق  .
	  ولهذه الجرائم قلب الله تعالى العالم عليهم وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى حتى جاء الشيخ حسين يعقوب ورفض إنقاذ شباب مصر من التطرف ولقول لا أعرف داعش ولا القاعدة وهنا مخالفة قرآنية قال تعالى فيها { وأقيموا الشهادة لله } والإنكار خطأ كبير يضر بكل مصر و بالفعل الآن يوجد فتنة في مصر بين مؤيد ومعارض لهؤلاء ولكن القادم بلا شك سيئ جدا بما جنته أيديهم .بدليل القبض على رجل الإعمال حسن البنا راتب صاحب القنوات الفضائية لأنه إخواني .والقادم لا يبشر بخير لهؤلاء وننصحهم بالتوبة السريعة إلى الله تعالى لعله يقبل توبتهم قبل فوات الأوان .
	ونتوقع قريباً تجميد أموال لأن فيهم شيوخ مليونيرات و مليارديرات وغلق مؤسسات وجمعيات وضم مساجد للأوقاف وهروب مشايخ للخارج وبلبلة لابد للدولة المصرية بأن تستعد لملئ هذا الفراغ الذي سيحدثة أتباع هؤلاء الشيوخ بغير علم وبحسن نية أو مغفلون لا يعرفون أبعاد انفعالاتهم  .
	ما الحل للجماعات الدينية
	أولا الحل مع الله تعالى أولا رضا الله تعالى أهم شيئ للنجاه ويمكن اختصار هذا الأمر في كلمة واحدة وهى الضمير فما ترفضه لنفسك لا ترضاه لغيرك وتقديم النص القرآني  على الرأي فهو سبيل النجاه أولا لقوله تعالى في قوم ذمهم سبحانه وتعالى { وإذا ذكرت ربك وحده  في القرآن ولوا على ادبارهم نفورا} وقال تعالى { وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون } وهذه هى بداية نجاتهم واقناعة الداخلية بأن أمة المسلمين أمة واحدة لقوله تعالى { وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون } كما أن المرجعية العليا للدين يجب  أن تكون للأزهر وهو من أقدم وأعرق المؤسسات الدينية مهما مر  به من ضعف أو وقع تحت طائلة مؤامرات دوليةأو حتى داخلية لا يجب إضعافه ومهاجمته بل تقويته  بأبحاث رصينة بتقديم طلبات لمجلس النواب بإعادة النظر في مناهجة كما أم أهل الكتاب سواء كانوا يهوداً أو نصاري غير مطلوب منا إلا مودتهم ماداموا لم يحاربوننا وأحكام الحرب غير قاصرة على أهل الكتاب بل لو المسلم اعتدى على مسلم فقد أمر الله تعالى بقتال التي تبغي كما في قوله تعالى { فإن بغت إحداعما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله } ولا يجوز الفرح لدولة ضربت دولة لأنها شيعية  أو بعثية  أو يحكمها عسكر فهذه جريمة واشتراك ضمني في مذابح وذنوب ونحن جالسون في بيوتنا وذلك لأن لله تعالى قال { إنما المؤمنون إخوة  فأصلحوا بين أخويكم } وهنا الحمد لله أنه قال المؤمنون ولم يقل المسلمون وذلك لأن كلمة الإيمان تجمع كل الأمة وهى كلمة لا إله إلا الله .
	كما أن السنة النبوية المطهرة تبين مدى خطورة القتل كجريمة عظيمة في قول النبي صلى الله عليه وآله [ "  لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً"  ] .
	ولا يجوز السعي لهدم العسكريين سواء كانوا جيشاً أو شرطة   وذلك لأن هدمهم  هدما للدولة    وتفكيكها يأتي بعدها  ما هو أسوأ من عصابات ولصوص مجرمين محليين ودوليين واستعمار عسكري  مباشر  ومازال العرب يعانون منه في العراق واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها من البقاع   وهناك طرقاً أخرى لإصلاح  ذات البين  أدناها صلاح  أنفسنا مع الله تعالى  أولاً حتى يثأر لنا ويدافع عنا ويدفع عنا ظلمهم إن كانوا ظالمين  
	وإلا  فلن يدافع الله تعالى عنا كما في قوله تعالى عن المجتمع  إذا تحول كله إلى سفلة ومجرمين { وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فإذا نفخ في الصور جمعناهم جمعا }  فإذا أحسنا الظن بالله تعالى وقدمنا القرآن الكريم وحديث النبي على كل الأراء هنا  يكون الدفاع الإلهي عن المظلومين لقوله تعالى { إن الله يدافع عن الذين آمنوا} فيدفع ظلم الظالمين عن المستضعفين  قال تعالى  {و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونرى فرعون وهامان وجنودهما ماكانوا يحذرون } وهنا مصر لها سنة  في القرآن الكريم تختلف عن بقية الدول  وليس هذا مجال بحثنا الآن . بعد ذلك توجيه الطاقات لمساعدة الفقراء و التخفيف على الناس أعبائهم والمعوزين بشتى الطرق بالمال أو الجهد أو بمشروعات أو حتى ولو بالكلمات فالكلمة الطيبة صدقة  والدفاع عن المظلومين والمستضعفين في اي مكان ومن أي دين ابتغاء وجه الله  فهذا من أعظم الأعمال الصالحة فقد أدخل الله تعالى امرأة النار في هرة حبستها ورجلاً دخل الجنة لسقياه كلباً عطشاً في يوم قائظ فما بالنا بإنسان مهما كانت ديانته والأحاديث كثيرة عن حسن الخلق ومساعدة الناس وكيف يكون المسلم نافعاً لغيرة كالشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة فتلقي عليهم الثمر  . 
	وهنا نكون قد أوجزنا أهم أسباب نزول النقمة الإلهية على هذا التيار .الذي أصبح لا هم له إلا تصفية أو تمني غبادة أتباع أهل بيت النبي ووصفهم بالمشركين سواء كانوا شيعة أو صوفية  أو عسكر طواغيت  أو حكومات كاملة  لا تحكم  بما أنزل الله ومحاولات هدم مقدسات أهل البيت على أنهاأوثان فهل بقى من الإسلام شيئ بعد هدم تراثه وقتل أتباعه  بحجج شتى .
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