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 ٛ:ــــــوقدو

العٍف ٔاإلزِــــــاة  ــــــاِسٚ   ٖعــــــد  

عمــٜ  أُ ٔزــد إٌطــاٌٗٛ ازتت ــج نــْ وٍــر   

ٔزـــْ ا زا ٔاعـــر عـــدداا وـــَ ا غـــ اه  

ضٗاضـــٗٛ  وثعـــددٚ ٔالٕضــاٟن، ٔلـــْ دٔا ـــ  

 ٌٔفطــــــــــٗٛ، ٔاقثؿــــــــــادٖٛ ٔازثىاعٗــــــــــٛ

أكدـــــس  وـــــَ ِـــــرٓ ال ـــــاِسٚ ٔأؾـــــتطج

ــدالا     ــٕعاح زـ ٛ املٕقـ ــ ــاضٛ الدٔلٗـ ، الطـ

 ٌٔالــــج أِىٗــــٛ أقــــد ودمــــج ذزٔٚ نسٔشِــــ

ٔاضعٛ   العالقـاح الدٔلٗـٛ نعـد أضـدار     

ــتثى    ــس وـــَ ضـ    2001ًاحلـــادٙ عػـ

ــدٚ  ــاح املثطـ ــَ   الٕالٖـ ــد وـ ــٕز العدٖـ ، ٔ ّـ

الثٍ ٗىاح اإلزِانٗٛ اليت زن ج ٌفطـّا  

، ٔأؾــــتطج تتخساتّــــا ٔاقــــطٛ ًناإلضــــال

عمــــــٜ املطــــــثٕٖاح ايمٗــــــٛ ٔاإلقمٗىٗــــــٛ  

 ٔالدٔلٗٛ.

  الثعسٖفــــاح املثعــــددٚ  ٔدُٔ اخلــــٕا  

ٔ   ملفّــًٕ اإلزِــاة   وــَ الٍــٕاض٘ الم ٕٖــٛ 

القإٌٌٗٛ ٔ الطٗاضٗٛ، ل َ مي َ القـٕه  

ــْ   ــاش نتٌــ ــَ أ عــــاه    » نإصلــ ــن وــ كــــن  عــ

العٍف أٔ الثّدٖـد نـْ أٖـاا كاٌـج نٕاعدـْ      

أٔ أغساقـْ، ٖقـ  تٍفٗــراا ملػـسٔا إزساوــ٘    

ــاٞ    ــاع٘، ّٖــــــد  إ  إلقــــ ــسدٙ أٔ يــــ  ــــ

نإٖـراّٟي   السعب نني الٍـاع أٔ تـسٖٔعّي،  

أٔ تعسٖض ضٗـاتّي أٔ ضـسٖثّي أٔ أوـٍّي    

 .(1)«لمخ س

ــَ      ــاٌٗٛ وــــ ــاح اإلٌطــــ ــاٌ٘ ا ثىعــــ ٔتعــــ

   اإلزِاة   كـد  وـَ وٍـاال العـا     

ــس  ــج املعاؾــــ ــٛالٕقــــ ــر   ، خاؾــــ ــد أخــــ ٔقــــ

ميثمــــر قــــدزاح عالٗــــٛ وــــَ الثٍ ــــٗي     

 ٔاملعمٕواتٗـــــــٛ،ٔاملعس ـــــــٛ الث ٍٕلٕزٗـــــــٛ 

مت ٍـــــْ وـــــَ اـــــأش ضـــــدٔد الدٔلـــــٛ إ   

ــٛ.إقمٗىٗـــٛ وطـــثٕٖاح  اإلزِـــاة  ُإ ٔدٔلٗـ

ــَ    ــٛ ال مي ـــ ــاحلسة الثقمٗدٖـــ ــٗظ كـــ لـــ

لألضمطٛ املعقدٚ ٔال السؤٔع الٍٕٖٔـٛ أُ  

ــ ــٕا   إُ ، ْتّصوــــ ــٛ ٌــــ ــاح اإلزِانٗــــ اهلسىــــ

تثػــــــانر  ٗــــــْ زدٖــــــد وــــــَ احلــــــسة،  

العٕاون الطٗاضٗٛ ٔالدٍٖٗـٛ ٔا ثىعٗـٛ   

ٔالٍفطـــٗٛ، ٔال نـــد وـــَ دزاضـــثّا يٗعـــا  

 ٌازعٛ.وَ أزن الٕؾٕه إ  ضمٕه 

ــْ ازتـــت    ــسَٖ  ل ٍـ ــسُ العػـ ــٛ القـ   ٌّاٖـ

ٔنداٖٛ القسُ الٕاضـد ٔالعػـسَٖ، نؿـٕزٚ    

أكـ  نثٍ ٗىـاح ااّـاد اإلضــالو٘ ٔ     

                                                           
( 1 فاقية هذا تعريؼ جامعة الدوؿ العربية في ات(

، نقاًل عف أميف 8991مكافحة اإلرهاب أبريؿ 
، اإلرهاب من واقع التجربة اليمنية ظاهرةالحذيفي، 

بف وليد، صنعاء، دار الكتب اليمنية، مكتبة خالد 
 .88ص ، 8001، 8ط
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ــدوثّا  ٘ القاعــــدٚ ٔتٍ ــــٗي  تٍ ٗىــــوقــ كــد     )ٔ سٔعّىــاالدٔلــٛ اإلضــالوٗٛ 

ــَ  ــاال(وـ ــرااملٍـ ــصا ن ُ، ٔالمـ ــىاح ٖثىٗـ طـ

 ٔخمفٗـــــــــــــاح أٖدٖٕلٕزٗـــــــــــــٛخاؾـــــــــــــٛ 

ــثخدو  ــٗٛ ٖٔطــ ــ  ضٗاضــ ــاٟن أُدٔا ــ  ٔضــ

قـد  العٍف ٔالقٕٚ إلخازٚ اخلٕ  ٔالفـصا  

ــعاُ    ــتطا ٖثٕضــ ــاٞ، ٔأؾــ قــــطاٖآ ا نسٖــ

ــا     ــَ دٔه العـــ ــد  وـــ ــساُ   كـــ ٍٖٔثػـــ

الضــــــٗىا   املٍ قــــــٛ العسنٗــــــٛ ٔوٍّــــــا     

 الٗىَ.

 

 

 ٛ ــ ــٛ الثازطلٗ ل ّــٕز الثٍ ٗىــاح   اخلمفٗ

   اإلزِانٗٛ:  

  تسزـــــــــــــ  التـــــــــــــداٖاح ا ٔ    

 احل ّــــــٕز احلسكــــــالثــــــازٖص املعاؾــــــس 

ــمفٗٛ ــىٜ نالثٍ ٗىــــــاح   الطــــ ــا ٖطــــ أٔ وــــ

 ٘نػـ ن عـاً ٔتٍ ٗىـ   الطمفٗٛ ااّادٖٛ،

ــدٚ ــؼ القاعــ ــاف،   ٔداعــ ــ ن خــ ــد نػــ  قــ

ــاملني     ــسٔ    العــ ــَ ال ــ ــدد وــ ــتح  عــ ِٗــ

عـــــدد وـــــَ  العسنـــــ٘ ٔاإلضـــــالو٘، لـــــ ٔش

ــالضٗٛ    ــالوٗٛ اإلؾــــــ ــاح اإلضــــــ احلسكــــــ

 ٛ ٛ  ٔااّادٖـــــ اٌّٗــــــاز دـــــن :ــــــ   و املث س ـــــ

ً، 1924اخلال ـــــــــٛ اإلضـــــــــالوٗٛ عـــــــــاً 

ــاز القـــٕو٘ عمـــٜ   ــاح ضـــٗ سح الثٗـ تٕزّـ

ــٛ الق سٖــــــٛ    ــــــرتٚ وــــــا نعــــــد      الدٔلــــ

ــاد     ــَ  طـــ ــاضتّا وـــ ــا ؾـــ ــثعىاز ٔوـــ االضـــ

ــازدٚ الــــيت    ٔاضــــثتداد،   ــــرتٚ احلــــسة التــ

أ ــسشح عــا  خٍــاٟ٘ الق تٗــٛ املثىدمــٛ    

الٕالٖــــاح املثطــــدٚ ا وسٖ ٗــــٛ ٔاال ــــاد  

تّــــــا الطــــــمتٗٛ عمــــــٜ الطـــــٕ ٗيت ٔتتخ ا 

القكــاٖا العسنٗــٛ ٔاإلضــالوٗٛ، ٔاحلــسٔة  

العسنٗــــــٛ اإلضــــــساٟٗمٗٛ الــــــيت أضــــــق ج  

 مطــ ني ٔنعــض ا زاقــ٘ العسنٗــٛ وــَ      

 .اخلسٖ ٛ العسنٗٛ 

ضسكـــــــــــاح اإلضـــــــــــالً  ّـــــــــــٕز 

خسص الثٗـاز ااّـادٙ وـَ     اليت الطٗاض٘

الــيت ٔقــعج   ضــمي أٔلٕٖاتّــا ٔ، ّــازمح

ــٛ، ت ــــــــــٗ  أٌ ىــــــــــٛ  احل ــــــــــي القاٟىــــــــ

ٔالـــــيت ٛ، ٔاضـــــثتداهلا نتٌ ىـــــٛ إضـــــالوٗ

كاٌــــج نــــداٖاتّا   وؿــــس وــــَ خــــاله     

ضسكٛ اإلخـٕاُ املطـمىني الـيت تعـد أً ٔ     

ــاا   أٔ  ااىاعـــــــاح اإلضـــــــالوٗٛ تتضٗطـــــ

نعـــد  ، الضـــٗىا ٔمشـــٕاَل ٔأكدـــس اتطـــاعاا 

 1958ًتتضـــٗظ الثٍ ـــٗي الطـــسٙ عـــاً  

ٛ اااضثخداً العٍف داخـن   ٔنداٖٛ ، ىاعـ

ـــ   ــسح الضقـ ــي  ّــ ــاح  خــ ــي ااىاعــ َا وع ــ

اإلضـــالوٗٛ الطٗاضــــٗٛ ٔااّادٖـــٛ الــــيت   

ٔ  وقــــدوثّا ياعــــٛ  اٌػــــقج عٍّــــا،   

ٔ ياعــٛ  ااّــاد ٔااىاعــٛ اإلضــالوٗٛ   

  عقد الطتعٍٗاح وَ الث ف  ٔاهلسسٚ 
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ت ٕز الف س الطمف٘   ٔالقسُ العػسَٖ،

وؿس إ  زّـادٙ ؾـداو٘ ٖ فـس احل ـاً     

ٔضلأه إضـقااّي عـَ كساضـ٘ احل ـي،     

ــٜ     حٔأخــس العٍاؾــس الطــمفٗٛ املؿــسٖٛ عم

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ 

خــــــــال ِٕي ضثــــــــٜ   تٍ ــــــــٗي 

الرٙ ضاِىج العٍاؾس املؿسٖٛ القاعدٚ 

ــسٙ     ــعٗدَٖ الف ــ ــٜ الؿــ ــْ عمــ   تتضٗطــ

 .2ٔالٍ سٙ

ــتٚ تٍ ـــــٗي  ا ٔ :  ـــــسٔ املسضمـــــٛ  ٌػـــ

 ٞ ــا ااّــاد ا   ــاٌ٘    ــن    القاعــدٚ أخٍ

ــاً الق تٗـــــــــــــــــــٛ الدٍاٟٗـــــــــــــــــــٛ    ٌ ـــــــــــــــــ

(1979/ً1989.)ً 

ــاح   ــب  ٌػـــــ ج احلسكـــ اإلضـــــالوٗٛ عقـــ

ــاً القــــٕو٘ طــــازاسل نعــــد  العسنــــ٘ الٍ ــ

ً، ٔندأح ال اِسٚ 1967ِصميٛ ضصٖساُ 

ــٛ    ــٗىا   ٌّاٖـ ــاز الضـ ــ  ٔاالٌثػـ   الثٕضـ

ضـــتعٍٗٗاح القـــسُ العػـــسَٖ حلسكـــاح     

اإلضـــــــالً الطٗاضـــــــ٘ نػـــــــقْٗ الطـــــــ     

الدــٕزٚ  وٍّــا: ـ    وــث  اح  ٔالػــٗع٘ لعــدٚ

اإلٖساٌٗـــٛ، ضادخـــٛ احلـــسً امل ـــ٘، اغثٗـــاه  

ــا  ــٕز الطـــــــ ــٕ ٗيت  أٌـــــــ ــصٔ الطـــــــ داح، ال ـــــــ

   اٌطــــثاُ ٔنداٖــــٛ ااّــــاد ا   ــــاٌ٘،  

املٕازّٛ املطـمطٛ نـني اإلخـٕاُ املطـمىني     

 .ٔضٕزٖاوؿس    احٔاحل ٕو

                                                           
2
انظر في هذا الصدد، اسماعيؿ صبري عبداهلل ـ  

الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطف  وآخروف،
العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .291ـ ص 2891، 2ط

ٔكـــاُ لمتعـــد الـــدٔل٘ الـــدٔز الفاعـــن   

نــسٔش احلسكــاح ااّادٖــٛ ٔ  وقــدوثّا 

تٍ ـــٗي القاعـــدٚ، الضــــٗىا عقـــب ال ــــصٔ    

ٔ ً، 1979الطـــٕ ٗيت    اٌطـــثاُ عـــاً   

س االضثاله الطٕ ٗيت    اٌطـثاُ  قد ٔ 

ــاٌ٘   ــاد ا   ـ ــسُ  ٔ ااّـ ــاح القـ   مثاٌٍٗـ

العػــــسَٖ ا زقــــٗٛ املٍاضــــتٛ ٔاخلؿــــتٛ 

الــــيت تــــج ٔتسعسعــــج  ّٗــــا ضسكــــاح     

مبتازكــــــــٛ دٔلٗــــــــٛ  ااّــــــــاد الطــــــــمف٘

ــَ دٔه   ٔإقمٗىٗٛ، قد ــاِىج كــــد  وــ ضــ

العا     خمـل ِـرا املٕلـٕد ل القاعـدٚل ،     

ا وسٖ ٗــٛ  قــد كــاُ لمٕالٖــاح املثطــدٚ  

، الٍؿٗب ا ٔ س   تػ ٗن ِرا الثٍ ـٗي 

دٔه عسنٗــــــــــٛ ٔنسٖ اٌٗــــــــــا  ٔكــــــــــرلر

ٔاإلوــــازاح  الطــــعٕدٖٛ،ٔأِىّا ٔإضــــالوٗٛ

 العسنٗٛ املثطدٚ ...اخل.

ٔكاٌــج  ــرتٚ احلــسة الفسؾــٛ الرِتٗــٛ    

الـــــيت الثقـــــٜ  ّٗـــــا أق ـــــاة الطـــــمفٗٛ      

ــا   ــٛ   العـــ  global ااّادٖـــ

jihadism ٔعمىـــــــاٞ ، وــــــَ وٍ ـــــــس َٖ

ــاٞ    ــن أسلـــ ــادٖني ٔداعىـــــني وـــــَ كـــ ٔقٗـــ

ــدٚ.     ــٗي القاعـ ــج تٍ ـ ــيت أضطـ ــا ، الـ العـ

ــ  ــثٜ    ٔازثىـ ــَ غـ ــا وـ ــاؤِا ٔقٗادتّـ أعكـ

اىــ  ٔ أق ــاز العــا  عــسة ٔغــ  عــسة،  
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اك  خمـٗ  وـَ زٍطـٗاح العـا   ٔه      ــادٚ وــــــــــــــــــــــــــــ سٚ  ــــــــــــــــــــــــــــج قٗــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  ــدٚ. ٔت ٌٕـ ــد   جٔاضــ ــيت تعــ ــدٚ ٔالــ  القاعــ

ضــــــــمفٗٛ الــــــــثف   ٔاملــــــــٗالد ٔالقٗــــــــادٚ 

ٛ وٕازّــ خالهلــرا الثسىــ  ٔ ىَٔاملــٍّس

ــادَٖ    ــداّٟا   وٗـــــــــــ ــا  عـــــــــــ خالٖاِـــــــــــ

ُ ٔ،املعازك ــج أ  اٌطـــثا ــ٘ املٍػـــت   كاٌـ ِـ

 . 3لٕزٕدِا ٔاملسكص السٟٗط٘

ــَ    ــٕ ٗيت وــــــ ــطاة الطــــــ ــد االٌطــــــ ٔ نعــــــ

، دخـــن 1989ًعـــاً وٍّصوـــاا أ  اٌطـــثاُ 

ــدٚ،     ــٛ زدٖـــــ ــاٌ٘ وسضمـــــ ــاد ا   ـــــ ااّـــــ

ــتح ــٛ الؿـــــــساعاح  ٍػـــــ نـــــــني  الداخمٗـــــ

 ٛ أضــــاوٛ نــــَ زــــد ٔٔ.الفؿـــاٟن ا   اٌٗــــ

الدُ ٌفطــــــْ عمــــــٜ زأع زــــــٗؼ كــــــت   

ــت إٖـــدٖٕلٕزٗا ل ٍـــْ ٖٕازـــْ   وـــدزة ٔوعتـ

 تخــــرح   ــــسٚ ااّــــاد ٔإٌػــــاٞ    ،ا ساغــــ

 ْ زثى   ــا ،قاعــدٚ ااّــاد تثتمــٕز   زأضــ

ً 1988أغطـــــــــــ ظ  20  نـــــــــــَ الدُ 

املػـازكني  عـدد وـَ   وـ    مبدٍٖٛ نٗػـأز 

ــاز قــادٚ ااّــاد اإلضــالو٘ ودــن      وــَ كت

 ٔأميــَ ال ــٕاِسٙ ضــٗد إوــاً الػــسٖف

 ً ــصا ــد ام عـــ ــٕا عمـــــٜ   ٔعتـــ ــذ اتفقـــ ، ضٗـــ

تٕ ٗــــــف أوــــــٕاه نــــــَ الدُ وــــــ  خــــــ ٚ  

ــمٛ    ــالو٘، ٔوٕاؾــ ــاد اإلضــ ــٛ ااّــ وٍ ىــ

ااّـــــاد   و ـــــاُ سخـــــس نعـــــد اٌطـــــطاة  

ــَ   ــٕ ٗٗج وـ ــثاُالطـ ــٕا أ  اٌطـ   ، ٔاتفقـ

                                                           
3
ـ أحمد محمد رفعت، صالح بكر الطيار، االرهاب الدولي،  

م، ص 2881، باريس، مركز الدراسات العربيـ األوربي

111  . 

القاعــــدٚل "تمــــر االزثىاعــــاح عمــــٜ أُ 

ضــث ُٕ ااىاعــٛ الساٗــٛ الــيت اىــ     

ــ     ــاٟن اإلضـــالوٗٛ الـــيت ِـــد ّا ز ـ الفؿـ

   ْ تػـــ مج  ، ٔكمىــٛ ام ٔاالٌثؿــاز لدٍٖــ

كــــتٔه تٍ ــــٗي زّــــادٙ عــــانس القاعــــدٚ 

ــدٔد  ــٕٖني   لمطــ ــازَٖ قــ ــصأص تٗــ ــٛ تــ ٌثٗســ

إضالو٘ زادٖ ـال٘ وؿـسٙ ٔسخـس ضـعٕدٙ     

. ٔغــّدح َ الدُ ٔال ــٕاِسٙذلــا ا انــ

املؤضظ ٔالرٙ  ا ٔهااٗن ِرٓ املسضمٛ 

 .غّد احلسٔة و  الطٕ ٗٗج

ــٛ  ــ  املسضمـ ـــ ت ـ ــٛ: ــ ــرتاتٗسٗٛ الداٌٗـ  االضـ

ا وسٖ ٗٛ اآ احلسكاح اإلضالوٗٛ   

    ٛ   ــــــــــن ٌ ــــــــــاً الق تٗــــــــــٛ ا ضادٖــــــــــ

(1990/ً1998)ً  . 

عقـــب اٌّٗـــاز اال ـــاد الطـــٕ ٗيت 

تتٍــج الٕالٖــاح املثطــدٚ ضٗاضــاح العــداٞ 

ــٗىا    ــالوٗٛ الضـــ ــاح اإلضـــ ــآ احلسكـــ اـــ

ندال وَ و ا تتّا ٌ   قٗاوّا ااّادٖٛ

ــ٘     ــدٔز زٟٗطــــ ــقا نــــ ــٕ ٗج إضــــ ، الطــــ

وــــا ٖطــــىٜ نالكــــسنٛ املستــــدٚ،   ٔأٔزــــدح

 ثطٕلــج القاعــدٚ وــَ ضمٗــف لمٕالٖــاح    

 ٔ ــد ــدٚ إ  عــــ ــج    ، ا ٔهِااملثطــــ ٕقفــــ

 ٔضاؾـــــسح ٔتؿـــــدح لصعىاّٟـــــأزّّـــــا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
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ــااّا ٔ ــاحأٔعــــــصح لمٌػــــ  ط ٕوــــ

ٔأو ـــــــَ لألٌ ىـــــــٛ ، نقىعّـــــــا العسنٗـــــــٛ

الطٗاضٗٛ العسنٗٛ املؤٖـدٚ لم ـسة ِصميـٛ    

املقاتمني اإلضالوٗني ٔقثمـّي ٔاعثقـاهلي   

 .ٌٔف٘ وع ىّي

ٛ  وفـاِٗي  حنسش ٔ    ـن  زدٖـدٚ   أوسٖ ٗـ

  سٚ الٍ اً العـامل٘  ٔ  الق تٗٛ ا ضادٖٛ

ــد ــساا     ،اادٖــ ــازٖص ٔؾــ ــٛ الثــ ــن ٌّاٖــ ودــ

ــس     ــدٔ ا محــ ــثتداه العــ احلكــــازاح  ٔاضــ

ضــــن وفّــــًٕ ؾــــساا  ٔ نالعــــدٔ ا خكــــس،

ــن     ــالو٘ ذلــ ــاة اإلضــ ــ  اإلزِــ ــسة وــ ال ــ

الػٕٗعٗٛ ٔ  أ  از ودن إو اإزٖٛ الػس

كىـــــا أُ أشوـــــٛ اخلمـــــٗش . 4الطـــــٕ ٗثٗٛ

الداٌٗٛ ٔ سح الفسؾـٛ لمٕالٖـاح املثطـدٚ    

ــدخٕه إ     ــا الــ ــٛ وعّــ ــٕٝ املثطالفــ ٔلمقــ

العسنـ٘،   ـاُ    ٍ قٛ ااصٖـسٚ ٔاخلمـٗش  و

تٕازـــدِا   املٍ قـــٛ الطـــتب السٟٗطـــ٘    

حلسكــاح ااّــاد الطــمف٘ ٔ  ال مٗعــٛ  

ــٛ   تٍ ــــٗي القاعــــدٚ،   الثطــــسك ملٕازّــ

القــٕٝ ال سنٗــٛ   املٍ قــٛ  ــج غــعاز ل  

 “.خسزٕا املػسكني وَ زصٖسٚ العسة أ

وسضمــٛ املٕازّــٛ نــني   الدالدــٛ: ــــ املسضمــٛ 

ٖــٛ ٔالٕالٖــاح املثطــدٚ  احلسكــاح ااّاد

 ً(2003ً/1998)ا وسٖ ٗٛ 

                                                           
4
عموي عمر مبمغ، اإلرهاب أوربي المولد، أمريكي ـ 

ص  ـ،1001، 2التهجيف، صنعاء، دار التيسير، ط
11 . 

 االضـــــــــــرتاتٗسٗٛنعـــــــــــد ت ـــــــــــ  

اــآ تٍ ــٗي القاعــدٚ ٔالــرٙ   ا وسٖ ٗــٛ

كاٌــــــــج نــــــــا وظ القسٖــــــــب  الــــــــداعي 

ٗ ـــ  س الثٍ ـــٗي ِـــٕ ا خـــس  السٟٗطـــ٘ لـــْ، غ

إشاٞ الٕالٖـــــــاح املثطـــــــدٚ  اضـــــــرتاتٗسٗثْ

ــٛ،   ٔنـــــــدأح وسضمـــــــٛ الؿـــــــداً ٔاملٕازّـــــ

ااتّـــــٛ اإلضـــــالوٗٛ العاملٗـــــٛ  جثػـــــ م 

لقثـــاه الّٗـــٕد ٔالؿـــمٗتٗني ٔا وسٖ ـــاُ  

ــس   ــّس   اٖــــ  The،1998ً  غــــ
International Islamic Front 
forFighting the Jews and 

Crusaders ُ ــا ــٜ نٗــ ــ  عمــ ــٛ ٔقــ  ااتّــ

ــَ ا  ــَ الدُ ٔأميـ ــاوٛ نـ ــَ  أضـ ــٕاِسٙ عـ ل ـ

، ٔز اع٘ اـْ عـَ   ياعٛ ااّاد املؿسٖٛ

ااىاعــٛ اإلضــالوٗٛ املؿــسٖٛ إ  زاٌــب   

نعـــــــض  ؿـــــــاٟن ااّـــــــاد ال ػـــــــى ٖٛ  

ــاح    اٌؿــــّس   القاعــــدٚ أقــــٕٝ ااىاعــ

الـــــــرٙ ،اإلضـــــــالوٗٛ   العا  املطـــــــمطٛ

وسٖ ــــاُ ٔالّٗــــٕد    ٖــــدعٕ إ  قثــــن ا  

، نعـــــد أُ اقثؿـــــسح كـــــن شوـــــاُ ٔو ـــــاُ

القاعدٚ عمٜ ذلازنٛ القـٕاح ا وسٖ ٗـٛ   

ٔتٕضــعج املٕازّــٛ وــ      زصٖــسٚ العــسة  

 ُ ــا ــاُ   أٙ و ــ ــٕه وــــَ  ا وسٖ ــ ، ٔالثطــ

ــدٔ     ــاه العــ ــب إ  قثــ ــدٔ القسٖــ ــاه العــ قثــ

 :ـــ  ِٔــٕ ٔزــٕد املــ ز الػــسع٘ ، وــ التعٗـد 

ا وسٖ ــــاُ ضلثمــــُٕ نــــالد احلــــسوني،  أُ 

ٔ ٘ ــ ــاز أُ  املــــ ز الطٗاضــ ــاحناعثتــ  الٕالٖــ
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ً   املثطــدٚ ، أؾــتطج العــدٔ ا ٔه ل ضــال

اا ٔأُ الػــــــعب ا وسٖ ــــــ٘ ؾــــــاز ذلازنــــــ 

 ٔ د عــــْ لسقــــآ نالطٗاضــــاح ا وسٖ ٗــــٛ، 

الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساٟب  

ــٛ،  ــٛ الفٗدزالٗـ ــسٔ  لمط ٕوـ  ح ّـ

القاعـــدٚ ت كثٍ ـــٗي وطـــثقن  وسكـــصٙ  

أممــ٘ عـــانس لمطـــدٔد   الٍؿـــف الدـــاٌ٘  

 .ٔكاٌجوـــَ تطـــعٍٗاح القـــسُ العػـــسَٖ

التداٖــٛ ا ٔ  لمىٕازّــٛ نــني ال ــس ني   

ــدٚ   ــاح املثطـــــ ــفازت٘ الٕالٖـــــ تفســـــــ  ضـــــ

ف٘ ا وسٖ ٗـــــٛ   ٌ ٔنـــــ٘ ٔداز الطـــــالو  

ــ ظ   291ضـــــق   ّٗـــــا  ً 1998أغطـــ

 ،زسٖح 5000قثٗن ٔ 

عمـــــٜ إخسِـــــا قاوـــــج الٕالٖـــــاح املثطـــــدٚ 

نكسناح ؾازٔخٗٛ عمٜ نعض املٕاقـ     

ــد أُ     ــَ املعثقــ ــاُ وــ ــيت كــ ــٕداُ ٔالــ الطــ

وٕه إٌػاّٟا ودن وؿـٍ   أضاوٛ نَ الدُ 

الػـــــفاٞ، كىـــــا قاوـــــج نكـــــسة وٕاقـــــ  

الثــــــــــــدزٖب الثانعــــــــــــٛ  نــــــــــــَ الدُ     

 أ  اٌطثاُ. 

املــــــــدوسٚ  ٔأنــــــــسشح عىمٗــــــــٛ اضــــــــثّدا 

ــاً   ا وسٖ ٗــــــــٛ ٖــــــــٕ أع أع كــــــــٕه عــــــ

ــد2000ُ ــدزٚ   ، ً   عـــ ــاو٘ قـــ ــدٝ تٍـــ وـــ

تٍ ـــٗي القاعـــدٚ   عـــدد وـــَ املٍـــاال،      

خاؾــــــٛ   زٍــــــٕة ااصٖــــــسٚ العسنٗــــــٛ    

  ا  سٖق٘.ٔالقسُ 

ــَ    ــس وــــ ــادٙ عػــــ ــدار احلــــ ــاٞح أضــــ ٔزــــ

ً، لثمفــج أٌ ــاز العــا    2001ضــتثى  

ــٕة  ــ  ؾـ ــج   أيـ ــاح، ٔاسضـ ــرٓ العىمٗـ ِـ

العدٖــد وــَ ا ضــ٠مٛ اهلاوــٛ، وــَ املٍفــر     

ــٛ    ٔوــــَ الــــرٙ اــــسأ عمــــٜ قــــسة الدٔلــ

اتٗعٛ ا ِـدا   وا ٔ العا ؟ا ع ي   

ــص    ــن زوــ ــثّدا ّا ٔالــــيت متدــ الــــيت ت اضــ

ٖٛ القٕٚ ا وسٖ ٗٛ االقثؿـادٖٛ ٔالعطـ س  

ــٗٛ ــاه   ٔالطٗاضــــ ــ٘ زدٔد ا  عــــ ــا ِــــ ؟ ٔوــــ

الع طــــٗٛ وــــَ قتــــن الٕالٖــــاح املثطــــدٚ     

 ٔضمفاّٟا   العا ؟

ٛ السانعــــٛ:  املسضمــــٛ   تسازــــ   اضــــرتاتٗسٗ

   ٔ اٌثػـــــــــاز ِٗىٍــــــــٛ الق ــــــــب الٕاضــــــــد 

ــاح  ــٛ  احلسكـــــــــــ ــمفٗٛ املث س ـــــــــــ الطـــــــــــ

 ً/ا ُ(2004)

عمٜ اإلزِـاة الـيت    غ مج احلسة

الٕالٖــــــاح نقادِــــــا ايــــــا  ُٕ ااــــــدد 

ً ٔالعـسا   2001  أ  اٌطـثاُ  ، املثطـدٚ 

ــاال رلثمفــــــــٛ وــــــــَ    2003ً ٔ  وٍــــــ

العــا ، ٔوــا ضــتتثْ وــَ ٌفقــاح ٔخطــاٟس  

كــــــت ٚ، تسازعـــــــا ٔاقــــــطاا   قـــــــدزاح   

ــ سٖٛ   ــدٚ العطـــــــــــــ ــاح املثطـــــــــــــ الٕالٖـــــــــــــ

ٔاالقثؿـــادٖٛ كقـــٕٚ ٔضٗـــدٚ   العـــا ، 

تعىن وا تػـاٞ ٔقـج وـا تػـاٞ، ٔأؾـتطج      

وـــَ  غـــ  قـــادزٚ عمـــٜ الثـــدخن   كـــد 

وٍــاال الثــٕتس ٔالٍصاعــاح   العــا  مبــا  

 ّٗـا أوـاكَ اٌثػــاز القاعـدٚ كــالعسا     
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ٔضــٕزٖا ٔالــٗىَ ٔناكطــثاُ ٔأ  اٌطــثاُ  ٔالؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕواه. 

 

 

إُ احلـــــــــسة ا وسٖ ٗـــــــــٛ عمـــــــــٜ 

اإلزِــاة ٔاضــثاله دٔه إضــالوٗٛ ٔعسنٗــٛ   

ــسة أهلـــب  ــاعس العـ ــاداٚ   وػـ ــمىني ملعـ ٔاملطـ

اٌــاٚ لمىطــمىني   الٕالٖـاح املثطــدٚ ٔاملع 

 مطــــــــــ ني ٔالػٗػــــــــــاُ ٔأ  اٌطــــــــــثاُ 

ٔغٕاٌثٍـــــــاوٕ زعـــــــن وٍ ـــــــسٙ ااّـــــــاد 

ــٛ   ــتاة مبطازنـــــ ــاا الػـــــ العـــــــامل٘   إقٍـــــ

 أوسٖ ا.

 زر ا كدـــــس دوٕٖـــــٛ الـــــرٙ لـــــإقـــــا ٛ 

ــدد      ــا  ُٕ ااـــ ــْ ايـــ ــا  تسكـــ العـــ

ــالو٘ ــدٚ    اإلضــ ــٛ الٕالٖــــاح املثطــ لطٗاضــ

الت٠ٗــــٛ املٍاضــــتٛ الــــرٙ ٔ ــــس ، اخلاززٗــــٛ

ــاز  ــمفٗٛ ل ّـــــٕز ٔاٌثػـــ احلسكـــــاح الطـــ

ٔالــيت ناتــج تػــ ن    ،ااّادٖــٛ   العــا  

 خ ساا عمٜ ا وَ ٔالطمي الدٔلٗني.

ــٛ   عّـــــــد    ــج اإلدازٚ ا وسٖ ٗـــــ ٔأدزكـــــ

اخل ـــس الـــرٙ  الـــسٟٗظ نـــازاك أٔناوـــا أُ

ٛ  املٍ ىـاح متدمـْ    Terrorist اإلزِانٗـ
Organizations  ال ٔ ــا،  ــصاه قاٟىـ  ٖـ

الـــــرٙ متدمـــــْ كٕزٖـــــا    اخل ـــــس  ٖفـــــٕ   

ــىالٗٛ ٔإ ، ٔااّــــج   ضسنّــــا  ٖــــساُالػــ

طــــــال  عمــــــٜ اإلزِــــــاة نــــــالرتكٗص عمٝ

ال اٟساح نال اٗاز الفثاكـٛ ٔالثانعـٛ ه   

   أوــس أٔناوــا  ،  قــد(CIA)إٖــْ سٙ. ضــ٘.

ــٍٛ ا ٔ  وـــــَ ض ىـــــْ نعـــــدد وـــــَ      الطـــ

الكسناح اإٖٛ  ا  وا أوس نـْ الـسٟٗظ   

ــاومثني    ــٗثني كــ ــني زٟاضــ ــٕؽ    رتتــ نــ

ٔاليت قثمج عػساح وَ ٌاغ ٘ القاعدٚ 

 نيدٌٗسال املــً 2004ٔأٖكــا قثمــج وٍــر   

 نٍّٗي ٌطاٞ ٔأافاه.  

 ،ٖــسٝ الــتعض زلــا  القاعــدٚ     املقانــن 

ٛ  أ ممـــ٘ٔاُ ااّـــاد  نـــَ   نقٗـــادٚ أضـــاو

ٛ ؾـــىد   وٕازّـــٛ احلـــسة العاملٗـــ  الدُ

ــٜ اإلزِـــــاة     الطـــــٍٕاح العػـــــسَٖ  عمـــ

قمــب القــٕٚ ا ع ــي    ٔقــسة   ا خــ ٚ،

ــسة    ــا ٔزاٞٓ   ضـ ــا  ٔزسِـ ــازٖص العـ   تـ

ــاة    ــت ٛ إزِـ ــٛ، ٔتتضـــٗظ غـ ــٛ و مفـ إٖمـ

دٔلٗٛ عانسٚ احلدٔد ٔاضـثق تج عٍاؾـس   

زدٖــدٚ ٔ  تطــث   أوسٖ ــا إخكــاعْ أٔ 

 .ٔق  ضد هلسىاتْ اإلزِانٗٛ

ــْ   ــب عصلـ ــٛ      عقـ ــْ املسكصٖـ ــَ قٗاداتـ عـ

ٔناكطـــثاُ زـــساٞ الكـــسناح  ُأ  اٌطــثا 

العط سٖٛ ٔا وٍٗٛ، اليت تعسا هلا نعد 

ــتثى       ــَ ضـــ ــس وـــ ــادٙ عػـــ ــدار احلـــ أضـــ

ً، اعثىــد عمــٜ الفــسٔا اإلقمٗىٗــٛ  2001

ــج وطـــــىٗاح عدٖـــــدٚ،    متـــــدد  قـــــد  ـــ
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ــآ عــ  غــت اح      الثٍ ــٗي ٔتٕضــعج خالٖ

تفثقـس   ،عٍقٕدٖٛ عمٜ أضاع ال وسكصٙ

 ٗىــ٘ اهلسوــ٘ ٔال ٖسن ّــا   لم ــان  الثٍ

ــاد ضطـــــــــــــب     ــسٚ ااّـــــــــــ ــٕٝ   ـــــــــــ ضـــــــــــ

ٖٔثؿــــــس ُٕ ٔ قــــــا  ،  سِأازثّاداتّـــــا 

ــسؤٖثّي ــ   لــــــــــــــــــــ ــٗىا وــــــــــــــــــــ ، الضــــــــــــــــــــ

ؿــ از  ّــٕز ااٗــن الدالــذ وــَ الثٍ ٗى

ٙ اخلــــ ٚ املثٕاقــــعٛ ٔاــــان     ٔالطــــَ ذ

احلىاضــٛ ٔالثــتخ  العــااف٘ ٔالثّــٕز    

الـــث ف   إ ٖـــرِب  ، ٔتٍفٗـــر العىمٗـــاح

ــٕاز  ــٜ    ، ٔٔز ـــض احلـ ــص عمـ ــف ٖسكـ ت دٗـ

العىمٗــــــاح ٔإٖقــــــاا أكـــــــ  قــــــدز وـــــــَ    

 .اخلطاٟس املادٖٛ ٔالتػسٖٛ

ٔ ّــسح إ  زاٌــب احلسكــاح ااّادٖــٛ  

ــس  ــٛ  ـ ــج وـــٍّش  ٔا إقمٗىٗـــٛ الثقمٗدٖـ تتٍـ

ــىٗاح    ــدٚ ٔتطــــىٗج مبطــ ــدٚ القاعــ ٔعقٗــ

   ودن:ف٘ كد  وَ وٍاال العا  أخسٝ

ــٛ    العسا  ـــ ضسكـــاح زّادٖـ ــٛ  :ـ ياعـ

ــٕه إ     ــرٙ  ــــ ــاد الــــ ــد ٔااّــــ الثٕضٗــــ

تٍ ٗي قاعدٚ ااّاد   نـالد السا ـدَٖ ،   

تٍ ـٗي الدٔلـٛ   ، خي ياعٛ أٌؿاز الطٍٛ 

ــؼل    ــاً لداعـ ــسا  ٔالػـ ــالوٗٛ   العـ ، اإلضـ

ٛ »ٔالٖـــاح تٍ ـــٗي   ، ، «الدٔلـــٛ اإلضـــالوٗ

ــا،     ــ٘ )  لٗتٗـ ــا  العسنـ ــن العـ ــٕاٞ داخـ ضـ

ــْ  5ٔالـــٗىَ، ٔضـــٍٗاٞ، ٔاحلســـاش(  ٔخاززـ

                                                           
اسػػػتنادًا إلػػػ   ليبيةةةا واليةةةة : الواليػػػات هػػػذ  أهػػػـ5

تػػػدفؽ مط ػػػرد لمجهػػػادييف المتمرسػػػيف مػػػف سػػػوريا 
النفػػػػػػػاذ إلػػػػػػػ  مػػػػػػػوارد كبيػػػػػػػرة ووجػػػػػػػود و  والعػػػػػػػراؽ،

وهنػػاؾ مسػػاحات ساسػػعة خيػػر خاسػػعة لمسػػمطة 
أفراد التنظيـ فػي ليبيػا بػيف حػوالي  دتقديرات بعد

أعمنػت  والية سيناء:،  فرد 10000و  6500

ــا ــثاُ، )القٕقــــــــــ ش، ٔأ  اٌطثاُ/ناكطــــــــــ

 ٌٔٗس ٖا(.

القاعـدٚ  تٍ ٗى،   ضـٕزٖا زتّٛ الٍؿـسٚ  

ــٛ   ــسٚ العسنٗــ ــدواص    ااصٖــ ــ ن ناٌــ ل تػــ

، أٌؿـــــــاز   سعـــــــ٘ الـــــــٗىَ ٔالطـــــــعٕدٖٛل  

 الػسٖعٛ.

ــ٘ ل     ــسة العسنــ ــٛ   امل ــ ــاح زّادٖــ ضسكــ

ــاه      ــدعٕٚ ٔالقثـ ــمفٗٛ لمـ ــٛ الطـ ااىاعـ

ااىاعــــٛ امل سنٗــــٛ املقاتمـــــٛ ل    ااصاٟــــس، 

ٔاليت تٕضدح   تٍ ٗي القاعدٚ   نالد 

 امل سة اإلضالو٘.  

لتٍـــــاُ  ل عؿـــــتٛ  زّادٖـــــٛ  ضسكـــــاح 

   ً    ا ٌؿــاز ، زٍــد  الػــاً،  ــثح اإلضــال

 .ٌّس التازد

                                                                             

داعػػػػػش" عػػػػػف قيػػػػػاـ واليػػػػػة  -"الدَّولػػػػػة اإلسػػػػػالمية
سيناء بعد مبايعػة تنظػيـ "أنصػار بيػت المقػدس" 

-ة، فػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػر لخميفػػػػػػػػػة الدَّولػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالمي
وتطم عػات   -محمػد مرسػي عمػ  االنقالب عقب

ػػػػب إلػػػػ  قمػػػػب مصػػػػر والصػػػػحراء  التنظػػػػيـ بالتوس 
"مجمػػػػس  :تنظيمػػػػات فػػػػي سػػػػيناءالأبرز ،الغربيػػػػة

أكنػػػػػاؼ بيػػػػػت المقػػػػػدس"،  -سػػػػػوري المجاهػػػػػديف 
فسػػػػػاًل عػػػػػف  وجماعػػػػػة "أنصػػػػػار بيػػػػػت المقػػػػػدس

كمػػا أف «. مػػب واليػػة ليبيػػا” واليػػة سػػيناء“روابػػط 
واليات السعودية والجزائر بقيػت فقػط حبػرًا عمػ  

 ورؽ ولـ تسكؿ أي تهديد إرهابي.
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ضسكـــاح زّادٖـــٛ    مطـــ ني ل زـــٗؼ  

ــٗؼ   ــالً، زــ ــثح اإلضــــالً   ا وــــٛ،اإلضــ  ــ

ــٛ أٌؿـــاز   ــس.        ياعـ ــدع   وؿـ ــج املقـ نٗـ

  ُ ضسكــاح  ضسكــاح زّادٖــٛ   الطــٕدا

ــثاُ   ــٛ   أ  اٌطـــــــــــــــــــــــــــــ     زّادٖـــــــــــــــــــــــــــــ

ــثاُ ل  ،  ــٛ   ناكطــــــ ــاح زّادٖــــــ ضسكــــــ

ضسكـاح زّادٖـٛ      االتاُ ناكطـثاُ  

ــٗا،     ــتني، اٌدٌٔٗطـــــ ــٗا ل الفمـــــ ــس  سضـــــ غـــــ

،    ضسكاح زّادٖٛ ٔض  سضٗا لوالٗصٖا

ضسكــاح زّادٖــٛ   الؿــٕواه لضسكــٛ  

ضسكاح زّادٖـٛ     الػتاة ا اِدَٖل

ــاُ ــسٚ  ، الػٗػـــ ــتْ ااصٖـــ ــدٚ   غـــ القاعـــ

ــٛ  ــٛ     2014ًاهلٍدٖــ ــاح زّادٖــ ضسكــ

ـــ ِــازس عــدد كــت  وــَ وٍ ــسٙ       ــا : أٔزن

ٔأتتاا الطمفٗٛ ااّادٖٛ إ  أٔزنـا عقـب   

والضقٛ ا زّصٚ ا وٍٗٛ هلـرٓ العٍاؾـس   

ــسٚ    وطـــثفٗدٚ وـــَ ممٗـــصاح ضقـــٕ  اهلسـ

ٔالمســٕٞ الضــٗىا لٍــدُ ٔأؾــتطج تعــس  

 .6ة لٍدٌطثاُ

ــٕز   ــٛ ل ّــــ ــٛ الثازطلٗــــ ــٗي اخلمفٗــــ تٍ ــــ

ــاً   الدٔلـــــٛ اإلضـــــالوٗٛ   العـــــسا  ٔالػـــ

 : )داعؼ(

The Islamic State of Iraq and 
the Levant (ISIL)(also known 

ISIS )(Daesh )  ٚزغــــي كدــــس

الثٍ ٗىــاح الــيت تفسعــج عــَ الثٍ ــٗي     

                                                           

د. فواز جرس، داعش إل  أيف؟ جهاديو ما بعد 6
القاعدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 ـ.2015

غــ  أُ أكدسِــا تــتخ ا  ،ا ً ) القاعــدٚ (

ٛ    ٔتٕضعاا    ِٕ تٍ ـٗي الدٔلـٛ اإلضـالوٗ

، 7أٔ وـــا ٖعـــس  نـــداعؼ العـــسا  ٔضـــٕزٖا

ناعثتــازٓ ضــٗ س عمــٜ أكدــس وــَ ٌؿــف     

العـــسا  ٔخمـــذ ضـــٕزٖا ٔأؾـــتح ّٖـــدد دٔه  

ااــٕاز   وٍ قــٛ اخلمــٗش ٔنــالد الػــاً،   

ــ ــْ ددٔتعــ ــْ إ   ح  سٔعــ ــدح تتخ اتــ ٔاوثــ

َ عىمٗاتـْ    قمب أٔزنا نثٍفٗر ال د  و

تٍ ـٗي وطـمح    ّٕ ٔودُ أٔزنٗـٛ. عٕاؾي 

ٖثتٍـــــــــٜ الف ـــــــــس الطـــــــــمف٘ ااّـــــــــادٙ 

ّٖٔـــد  املٍ ىـــُٕ إلٗـــْ  ، 8)الـــث ف ٙ( 

إ  إعـــــــــــادٚ لاخلال ـــــــــــٛ اإلضـــــــــــالوٗٛ ل 

                                                           
لكمماتتنظيـ تـ اختصار  بجمب األحرؼ األول  مف ا7

الدولة اإلسالمية في العراؽ والساـ لتصبح "داعش"، 
 يرمز له بكممة "الدولة".

لقد أصدرت "وزارة الهيئات السرعية في دولة العراؽ 8
"إعالم األنام بميالد اإلسالمية" كتابًا تحت عنواف 

أعدَّ  "مسؤوؿ الهيئة  دولة اإلسالم"
،بإسراؼ عثماف بف عبد الرحمف "السرعية

في  قاتموفالتميمي،بيَّف فيه النظرية التي اعتمدها الم
إقامة دولتهـ اإلسالمية في الواقب، وكسؼ األسباب 
والدواعي التي وفرت الظروؼ المناسبة لبروز هذ  

تبيَّف احتواؤ  عم  يومف خالؿ دراسة الكتاب  .الدَّولة
 عدة مغالطات فقهية وفكرية.
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ضا ٖثخـــــر وـــــَ العـــــسا  ٔضـــــٕزٖا وطـــــس    

    ً ، 2004ًلعىمٗاتـْ، تعـٕد أؾـٕلْ ا  عـا

ضني غ ن أنٕ  وؿعب الصزقأٙ تٍ ٗىا 

 "أاـــآ ل ياعـــٛ الثٕضٗـــد ٔااّـــاد 
نصعاوـٛ   ٔأعمَ وتاٖعثْ لثٍ ٗي القاعدٚ

أضاوٛ نَ الدُ   ضٍّٗا، لٗؿـتح ممدـن   

تٍ ــٗي القاعــدٚ   املٍ قــٛ أٔ وــا اــ٘    

لتٍ ـــــٗي القاعـــــدٚ   نـــــالد السا ـــــدَٖل. 

غـــــــــ ن الصزقـــــــــأٙ لدلمـــــــــظ غـــــــــٕزٝ  

ــٗد    ــدام زغــــ ــٛ عتــــ ــدَٖل نصعاوــــ ا اِــــ

ٙ  2006الت دادٙ عاً  .  خي قثـن الصزقـأ

محصٚ املّـازس  ، ٔعني انٕ   غازٚ أوسٖ ٗٛ

شعٗىــــا لمثٍ ــــٗي   العــــسا . ٔ  ٌّاٖــــٛ 

ت تػـ ٗن تٍ ـٗي عطـ سٙ     2006ًعاً 

طلثؿــس كــن تمــر الثٍ ٗىــاح ٔصلىــ  

كن الثػ ٗالح ا ؾٕلٗٛ املٍثػسٚ عمٜ 

ا زاق٘ العساقٗـٛ لالدٔلـٛ اإلضـالوٗٛ      

  ٙ ــداد ــس الت ــ ــٕ عىــ ــٛ أنــ ــسا ل نصعاوــ   .العــ
ــٛ   ــاُ  19قاوـــــج القـــــٕاح ا وسٖ ٗـــ ٌٗطـــ

ــ سٖٛ     ً نثٍف2010 ــٛ عطــــ ــر عىمٗــــ ٗــــ

وٍ قــٛ الدسخــاز اضــثّد ج وٍــصال كــاُ     

 ٗــــْ أنــــٕ عىــــس الت ــــدادٙ ٔأنــــٕ محــــصٚ       

املّازس ٔت قثمـّىا، ٔنعـد ضـٕال٘ عػـسٚ     

أٖــــــاً اٌعقــــــد دلمــــــظ غــــــٕزٝ الدٔلــــــٛ  

ــس    ــ٘ ن ـ ــاز أنـ ــسا  لٗخثـ اإلضـــالوٗٛ   العـ

الت ـــدادٙ خمٗفـــٛ  نـــ٘ عىـــس الت ـــدادٙ  

ــٛ اإل  ــسا   )أوــــــ  الدٔلــــ ضــــــالوٗٛ   العــــ

ــاً، د ــج  .( اعـــــؼٔالػـــ ــدأ   ذاح الٕقـــ نـــ

ــٕزٖا وــــ   ّــــٕز      ــد القاعــــدٚ   ضــ تٕازــ

ــٕ    ــادٚ أنـــ ــسٚل نقٗـــ ــٛ الٍؿـــ ــٗي لزتّـــ تٍ ـــ

ــٍٛ     ــس ضـ ــٕالٌ٘، أٔاخـ ــاتح ااـ ــد الفـ ذلىـ

، ٔضـــــــسعاُ وـــــــا تـــــــج قـــــــدزاتّا 2011

ــسش    ــّس وــــــَ أنــــ ــُٕ أغــــ ــتح   غكــــ لثؿــــ

ااىاعاح املطمطٛ   ضـٕزٖا،   الثاضـ    

، أعمــَ أنــٕ ن ــس    2013وــَ ٌٗطــاُ عــاً   

ــرٕٙالت دادٖ ــاله   الــــ ــْ خــــ ــعد زلىــــ ؾــــ

ــني )  ــرتٚ نـ ــش  ً ( 2016ً/ 2010الفـ دوـ

ــٛ     ــــسا تٍ ــــٗي زتّــــٛ الٍؿــــسٚ وــــ  دٔلــ

الدٔلــٛ "العــسا  اإلضــالوٗٛ  ــج وطــىٜ 

اإلضــــــــــــالوٗٛ   العــــــــــــسا  ٔالػـــــــــــــاًل،    

كاٌـــــج ٌق ـــــٛ الثطـــــٕه لـــــدٝ  .داعـــــؼ

ً ضـــني اضـــثٕ  2013داعـــؼ   ٌٖٕٗـــٕ 

عمـــٜ املٕؾـــن، ٔضـــٗ س عمـــٜ ضمـــب سلـــٕ  

ــا  يت   ــٕزٖٛ، ٔإ  ذلــــ ــطساٞ الطــــ  الؿــــ

ــٜ    ــادزا عمـ ــا زعمـــْ قـ ــاز ٌٍٔٗـــٕٝ، ممـ ا ٌتـ

ــَ     ــدَٖ،  ٔوــ ــني التمــ ــدٔد نــ ــٗي احلــ   ــ

ــٛ     ــْ خمٗفـ ــدادٙ ٌفطـ ــَ الت ـ ــن أعمـ املٕؾـ

تَّ تؿـــٕٖس ضــقٕ  املٕؾـــن  ٔلمىطــمىني، 

ٌَّــْ        وــَ قتــن ٔضــاٟن إعــالً داعــؼ عمــٜ أ

 ثح وتني، ٔاٌثؿاز ناِس، لدٔلٛ اإلضـالً  

الــــيت ز ــــ  إعالوصّــــا ٔوٍاؾــــسِٔا غــــعاز  

ـــ   ــالً ناقٗـــ ــٛ اإلضــــ ــددلدٔلــــ كىا ،ٛ ٔتثىــــ

وٍ قــٛ السوــادٙ   غــّس وــاٖٕ    جضــق 

ــاا  ، 2015ً ٔاضـــــثق تج لداعـــــؼل أتتاعـــ
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ــاُ    ــسٚ، ٔكــ ــٛ الٍؿــ ــىَ زتّــ ــإٌا قــ كــ

ــٛ ضمـــب    ــٛ مبدٍٖـ ــت ا ٔخاؾـ عـــددِي كـ

نعــد إعــالُ الت ــدادٙ لمدٔلــٛ اإلضــالوٗٛ 

ضــــدٔر ضــــسة زغــــي   العــــسا  ٔالػــــاً. 

ٔضػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗٛ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

ــؼ   ــاز داعـــ ــدٚ ٔأٌؿـــ ــاز القاعـــ ، ٔ ت أٌؿـــ

ت ّــ  عسقــ٘ قــد كــن وــَ املطــٗطٗني   

ٔال سد ٔا شٖدٖني ٔالػٗعٛ   ا وـاكَ  

 اليت تطٗ س عمّٗا داعؼ .

 ْ ــ ــاٟن  كىــــــا اٌكــــــىج إلٗــــ  ؿــــ

كاومــٛ وٍّــا دلمــظ غــٕزٝ ا اِــدَٖ 

ــادٚ أنــٕ ا ضــ  الــرٙ عٍٗثــْ الدٔلــٛ       نقٗ

أوـــــ ا عمــــــٜ ضمـــــب. كىــــــا اٌكــــــي إ    

لالدٔلـــٛل وقــــاتمُٕ ضـــانقُٕ    ؿــــاٟن   

ـــ  ــٗؼ الطــ ــس   ااـــ ــَ عٍاؾـــ ــس وـــ ٕزٙ احلـــ

ضسكــــــــاح أضــــــــساز الػــــــــاً ٔالثٕضٗــــــــد 

خاقــــج وعــــازك عدٖــــدٚ وــــ     .ٔغ ِــــا

ــا      ــاِىج خالهلـــــ ــس ضـــــ ــٗؼ احلـــــ ااـــــ

ضٗـــــــذ اضـــــــثّد ج وع ـــــــي    ْ،إقـــــــعا 

ــاال     ــؼ ناملٍــ ــ دوج داعــ ــْ، اؾــ كثاٟتــ

الثانعـــٛ لمثٍ ٗىـــاح ال سدٖـــٛ ٔ اٌـــدلعج  

نــني داعــؼ ٔقــٕاح محاٖــٛ    االغــثتاكاح

 الػــــعب ال ــــسدٙ نعــــد أُ قاوــــج داعــــؼ 

نالطــٗ سٚ عمــٜ تمــر املٍــاال، ذلألــٛ  

 ــسا ضــم ثّا  ّٗــا ٔت تٗــل الػــسٖعٛ    

ٔتٍثػـس داعـؼ   .ضطـب عس ّـا   اإلضالوٗٛ

الٗـــــًٕ عمـــــٜ اوثـــــداد قـــــٕع كـــــت         

ــدٔد    ــدأ وـــــَ احلـــ الػـــــىاه الطـــــٕزٙ، ٖتـــ

ــصٔز    ــس الــ ــس    دٖــ ــٕزٖٛ ٔميــ ــٛ الطــ العساقٗــ

ٔالسقــٛ الــيت ناتــج تطــٗ س عمّٗــا نػــ ن   

كاوـــــن، ٔؾـــــٕالا إ  زـــــسانمظ ٔوٍـــــتش  

ٛا إ       ٔالتــاة ٔإعــصاش مشــاه ضمــب، إقــا 

ــٛ،      ــدٔد الرتكٗـ ــسة احلـ ــب قـ ــال٘ إدلـ مشـ

ٔتطـــعٜ داٟىـــاا لمثٕضـــ    ٌفٕذِـــا عـــ   

ــٛ     ــاال ايٗ ـــــ ــي وطـــــــثىس لمىٍـــــ قكـــــ

 9نا زاق٘ اليت تطٗ س عمّٗا

ٔأؾــتطج داعــؼ أقــٕٝ ٔأكدــس اٌثػــازا     

ٔتٕضـــعا ٔاوثالكــــا لمىــــٕازد العطــــ سٖٛ  

املخــانساح اعــرت  وــدٖس  ٔقــد ٔالتػــسٖٛ، 

ــٛا و ــانل  كٗـــ ــاُ أُ   الطـــ ــُٕ نسٍٖـــ زـــ

ــٕ  ــٍّي    26لسلـ ــس   نٗـ ــن وث ـ ألـــف وقاتـ

ضتعٛ سال  أزٍيب وث س   وـَ سطـني   

دٔلــــــٛ نٍّٗــــــا دٔه أٔزٔنٗــــــٛ ٖقــــــاتمُٕ   

 ) داعــؼ ( ؾــفٕ  ا ىٕعــاح اإلزِانٗــٛ

، ٖٔقٕوــــُٕ ٔالعــــسا  املطــــمطٛ   ضــــٕزٖا

ناعثــداٞاح دوٕٖــٛ  ــج وطــىٜ ااّــاد. 

زٖب كىــا أقــس  أٖكتــا نــتُ وعطــ ساح الثــد

ــُٕ    ــد دُٔ املستت ــــ ــا املثػــــ الــــــيت ٖقٗىّــــ

ــ ــدٚ  ٘نثٍ ٗىــ ــؼالقاعــ ــٕزٖا  ٔداعــ   ضــ

                                                           
 ة الديارمجم حسيف طميس/انظر في هذا الصدد، 9
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ــاح    َ  ِسىــ ــ ــا لػــ ــ ان أضاضتــ ٔالعــــسا  تػــ

 .10قىَ املٍ قٛ ٔخاززّا

َّ وا قاً نْ تٍ ـٗي   ال أضد طلثمف عمٜ أ

وَ ممازضـاح تٍـدزص  ـج ااٟمـٛ      داعؼ

اإلزِــاة،  ا ــاشز الــيت ازت تّــا عٍاؾــسٓ  

حبـــــــل سال  وـــــــَ املـــــــدٌٗني   العـــــــسا   

عسنٗــــٛ ٔغـــــ    -ٔضــــٕزٖا ٔدٔالا أخـــــسٝ  

ال ؾـــــمٛ هلـــــا ناإلضـــــالً ٔال   -عسنٗـــــٛ 

ناحلسكاح اإلضالوٗٛ ٔال ٖٕزـد  ؿـٗن   

ــٗي ٘  أٔ تٍ ـ ــالو ــازٖص اإلضـ ــازع    الثـ وـ

 .11ص أ عاه تٍ ٗي داعؼ ضٕٝ اخلٕاز

                                                           
10
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لقد تميَّز الخوارج بصفات يتميَّز 11
بها أتباع داعش ، ومنها هذا 

 الخصاؿ:
التكفير بالمعاصي خير المكفِّرة، وخاصة لممخالفيف 
. واستحالؿ الدماء لمف يكفرونهـ،   لهـ ولمخصـو

الجهؿ بأحكاـ السريعة، السطحية في فهـ النصوص 
القرآنية، وأخذها عم  ظاهرها.التسدُّد في العبادة 
والمبالغة فيها، الرخبة في الموت، واالستهداؼ 

ما كاف منسؤ  لممخاطر مف خير رادع قوى، وربَّ 
هوسًا عند بعسهـ، ال مجرد السجاعة ، 

 ،ممخالفةظاهرةمتكررة،اإلكثارمنالراياتالسودهمإعالن
قد آؿ أمرهـ ، نهايةالخوارجهوالتفرقوالتسرذـ 

ليصبحوا أعداًء خطريف لإلسالـ والمسمميف، إذ 
ابتدعوا في الديف ما ليس منه، واستباحوا دماء 

نساط الدَّولة اإلسالمية المسمميف وأموالهـ، وأعاقوا 
ردحًا مف الزمف، وتسببوا في هدر الكثير مف 

 

ــٛ   ــاح الدٔلٗــــ ــٛ الثطالفــــ ــا : اتٗعــــ خاٌٗــــ

ٛ                                            اإلزِانٗـــــٔاإلقمٗىٗـــــٛ وـــــ  ااىاعـــــاح 

 :) القاعدٚ ٔداعؼ ( 

ـ الثطالف الدٔل٘ اإلقمٗى٘ إلٌػاٞ  8

 تٍ ٗي القاعدٚ : 

ٛ  ّسح القٕٝ الطمفٗٛ   ااّادٖـ

  أضكـــــــــــاُ الثطالفـــــــــــاح الدٔلٗـــــــــــٛ   

   ، وٍـــــــر نداٖـــــــٛ ٌػـــــــتتّأاإلقمٗىٗـــــــٛ

ضـــتعٍٗاح ٔمثاٌٍٗـــاح القـــسُ العػـــسَٖ،    

ــاِىج الٕالٖـــــاح املثطـــــدٚ  ٔ إاـــــاز    ضـــ

ــ٘،   ــٕ ٗيت / ا وسٖ ــ ــاٞ الؿــــساا الطــ أخٍــ

 نػـــــ ن زٟٗطـــــ٘   إٌػـــــاٞاحلـــــسة التازٚ

)  الٍــٕاٚ ا ضاضــٗٛ  ٔه تٍ ــٗي وث ــس 

                                                                             

الجهود والطاقات، التي كاف مف الممكف االستفادة 
منها في الجهد العاـ في بناء الدَّولة والمجتمب 

 بف أبي طالب عف عمي (11)اإلسالمي المنسود.
 رسي اهلل عنه قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صم  اهلل عميه

أتي في آخر الزماف قـو حدثاء وسمـ: "ي وآله
األسناف سفهاء األحالـ، يقولوف مف خير قوؿ 

البرية، يمرقوف مف اإلسالـ كما يمرؽ السهـ مف 
الرمية، ال يجاوز إيمانهـ حناجرهـ، فأينما لقيتموهـ 
 فاقتموهـ، فإفَّ قتمهـ أجر لمف قتمهـ يـو القيامة"،

.د صالح حسيف انظر في الفرؽ بيف عش والخوارج 
 -نسأتها ، الدَّولة اإلسالمية "داعش" ،الرقب
كمية ، وموقؼ أهؿ العمـ منها -أفكارها  -حقيقتها

خزة ، الجامعة اإلسالمية منسورات –أصوؿ الديف 
 .11م، ص 1021، فمسطيف –
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 فـــ٘ أٔاٟـــن الدىاٌٍٗـــاح وـــَ  ، القاعـــدٚ (

ــسُ العػــــــسَٖ ٔقــــــ  نسصلٍطــــــ ٘     القــــ

وطثػــــــاز الــــــسٟٗظ ا وسٖ ــــــ٘ زٗىــــــ٘  

خ ــــٛ  ،كــــازتس لػــــ٠ُٕ ا وــــَ القــــٕو٘

الضــثخداً اإلضــالً الطٗاضــ٘    

ــساا ــٕٝ ضـــــال   الـــــدٔلٗ الؿـــ تاعثتازٓ أقـــ

 ٛ  أوسٖ ـــــا  ،  قـــــدوجملٕازّـــــٛ الػـــــٕٗعٗ

ــ سٙ    ــادٙ ٔالمٕزطــــيت ٔالعطــ الــــدعي املــ

عـــــــ   ٔ مىساِــــــدَٖ العــــــسة  املتاغــــــس ل 

ــد   ــاه قـــــ ــا اإلقمٗىـــــــٗني لمقثـــــ ضمفاّٟـــــ

أقفٜ الدٔز ا وسٖ ـ٘ عمـٜ    قد، السٔع

القكــــــٗٛ ا   اٌٗــــــٛ ؾــــــفٛ الػــــــسعٗٛ    

غــــس  احل ــــاً العــــسة عمــــٜ ٔ الدٔلٗــــٛ ،

ــاد      ــٛ لمسّـ ــدٚ ٔداعىـ ــف وؤٖـ ــاذ وٕاقـ اعـ

ٔكاٌج وع ي الثٍ ٗىـاح   ،ٔا اِدَٖ

املطـــــــــمطٛ تـــــــــدٔز    مـــــــــر الق ـــــــــب 

أكدس الـــدٔه الـــيت ٔا وسٖ ـــ٘ ٔضمفاٟـــْ،

قــــــــدوج دعىــــــــاا ضٗاضــــــــٗاا ٔاقثؿــــــــادٖاا  

ــدَٖ ا   اُ:ـــــــــــ    ــ سٖاا لمىساِــــــــ ٔعطــــــــ

كاٌــــج الــــداعي ا ٔه ٔالــــيت الطــــعٕدٖٛ 

ٔا كـــــــ  نـــــــني دٔه العـــــــا  لمسّـــــــاد  

 ُ ــا ــدَٖ ا   ــــــــ ــا ٛ إ   ،ٔا اِــــــــ إقــــــــ

وؿـس   ال ٕٖـج اإلوازاح العسنٗٛ املثطدٚ ٔ

ا وـس الـرٙ    ،اخل ....ٔناكطثاُ ٔالٗىَ 

ــّن  ــت ضـ ــٛ  ال  الػـ ــ٘ مبتازكـ اة العسنـ

االلثطــــــا   ذلمٗــــــٛ ٔإقمٗىٗــــــٛ ٔدٔلٗــــــٛ

ناملعطـــــــــ ساح ٔاملػـــــــــازكٛ   القثـــــــــاه  

  ٛ ٔكـــإٌا   ،ٔاكثطـــاة اخلـــ ٚ القثالٗـــ

ــٗظ    ــدَٖ ٔلــــــــــــ ــفُٕ نا اِــــــــــــ ٖٕؾــــــــــــ

ــاوٛ نـــَ الدُ ٔ  ناإلزِـــانٗني،  ٔكـــاُ  ضـ

ــدٔز السٟٗطــــــــ٘       ــصاً الــــــ ــدام عــــــ عتــــــ

اضـــثق اة الػـــتاة وـــَ كـــد  وـــَ دٔه 

ااصٖـــــسٚ العــــا  خاؾــــٛ وـــــَ وٍ قــــٛ    

ــٛ ــاٞ، 12العسنٗــ ــاز     ٔإٌػــ نٗــــج لألٌؿــ

ُ ً ٖؿن إلْٗ 1984نٗػأز عاً   املقـاتمٕ

العــــــسة قتــــــن تــــــٕزّّي إ  وعطــــــ ساح 

الثــدزٖب الطــثٛ خــي إ  ضــاضٛ املٕازّــٛ    

  ضػــد وـــا نـــني   طـــٕا ٔزل ،وــ  الـــسٔع 

ــاٞ    10/50 ــن أسلـ ــَ كـ ــٕا وـ ألـــف وث ـ

ــ ٔالعـــــــا  اإلضـــــــالو٘،  ــاد ؾ ـــــ تغ ااّـــــ

رٔقٕا ضــالٔٚ ا اِــدَٖ نالــدً ٔالٍــاز ٔتــ  

الٍؿــس ٔنعــذ  ــّٗي غــعٕز القــٕٚ الــيت ال   

أضــظ انــَ الدُ   نٗػــأز   ، كىــا تّــصً 

ً القاعدٚ العط سٖٛ ل قاعـدٚ  1988عاً 

وـــَ املقـــسنني إلٗـــْ ،  عـــدد لمثـــدزٖب وـــ  

 "Al Qaeda"، ٔوٍّا زاٞ اضي القاعدٚ
("the  Base") ٔت ــُٕ لــدٝ الثٍ ــٗي

زــٗؼ وطــمح لدٖــْ وــَ الثسسنــٛ ٔالقــٕٚ  

 .وا ٖفٕ  زٕٗؽ دٔهٔاخل ٚ 

 الف ااىاعاح املطمطٛ ـ  2

ملٕازّٛ لمسّاد  لث َٕٖ زتّٛ عاملٗٛ

 : ا وسٖ اُ

                                                           
12
حيدر ابراهيـ عمي، التيارات اإلسالمية وقسية  

، 2المرأة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،ط
 .  41، صـ2881



 

211 
 

 

وــــــَ  زــــــاٞح  ــــــرتٚ الثطــــــعٍٗاح

  لث ــُٕ عالوــٛ  ازقــٛ   القــسُ العػــسَٖ

ــٛ     إلقمٗىٗــٛٔااتٗعــٛ الثطالفــاح الدٔلٗ

وـَ زّـٛ    ٔاملٍ ىـاح نني كن وَ الـدٔه  

ٛ  ٔنــني وــَ  ٔااىاعــاح الطــمفٗٛ املطــمط

ٝ ّــٛ  ز   قــٕٞ املــث  اح الدٔلٗــٛ     أخــس

ٔاإلقمٗىٗٛ، ٔوَ أنسشِـا ضـقٕ  اال ـاد    

الطــٕ ٗيت، االضــثاله العساقــ٘ لم ٕٖــج،    

، الثٕازـد  عمٜ العا  اهلٗىٍٛ ا وسٖ ٗٛ

وــٍ قيت اخلمــٗش ٔااصٖــسٚ   ا زــٍيب  

 إٌػـــاٞ  ـــالف دٔلـــ٘ ت.   قـــد العسنٗـــٛ

إلخساص العسا  وَ ً 1991عاً  خالخٗ 

الٕالٖــــــاح املثطــــــدٚ  ٔمت ٍــــــج ،ال ٕٖــــــج

 اضــــرتاتٗسٗثّاا وسٖ ٗــــٛ وــــَ  قٗــــل 

نإقاوــــــٛ قٕاعــــــد عطــــــ سٖٛ داٟىــــــٛ هلــــــا  

ٍ قـــٛ اخلمـــٗش الـــيت   و هٔمبػـــازكٛ دٔ

ــٕات   ــٜ   د عـــج  ـ ــٛ عمـ ــٛ ا وسٖ ٗـ اهلٗىٍـ

 ٛ إلقــــــــعا  القـــــــــدزاح  املٍ قــــــــٛ اهلاد 

العسنٗــــــٛ أوــــــاً الثطــــــدٖاح الداخمٗـــــــٛ    

أٔزــدح  ســٕٚ  الــث  اح،ِــرٓ ٔاخلاززٗٛ

كت ٚ   اتٗعـٛ الثطالفـاح نـني قٗـادٚ     

  ْ ــاً الـــــدٔل٘ ٔضمفاٟـــــ ٛ  الٍ ـــ ــَ زّـــــ  وـــ

ٔااىاعـــــــاح املطـــــــمطٛ ٔ  وقــــــــدوثّا   

ــدٚ ٝ  القاعـ ــس ــٛ أخـ ــَ زّـ ــ   ،  وـ ــد اعثـ قـ

أضــاوٛ نــَ الدُ دخــٕه القــٕاح ا زٍتٗــٛ  

إ  ااصٖسٚ العسنٗٛ نتٌّا كاٌـج أكـ    

ؾدوٛ لْ   ضٗاتـْ، ٌٔق ـٛ  ـٕه نٍٗـْ     

ــٛ ا  ــني احل ٕوـــ ــعٕدٖٛٔنـــ ٔالٕالٖـــــاح  لطـــ

ــٛ    املثطــدٚ ، ٔٔقــ   ــج اإلقاوــٛ اا ٖ

ــاً    ــعٕدٖٛ عـ ــادز الطـ ً إ  1991ضثـــٜ غـ

ناكطـــــثاُ ٔأ  اٌطـــــثاُ، ل ـــــَ الٕقـــــ  

كــاُ غــ  وّٗــت نطــتب ؾــساا الفؿــاٟن   

، خي تٕزْ إ  الطٕداُ ٔنطـتب  ٛا   اٌٗ

الكــ ٕ  عمــٜ احل ٕوــٛ الطــٕداٌٗٛ عــاد 

 إ  أ  اٌطثاُ.

وٍـر   تٗسٗٛاالضرتات ٕزح زؤٖٛ نَ الدُ 

تثكــىَ زــس  ٔالــيت  ،1995ًٌّاٖــٛ عــاً  

الٕالٖـــــاح املثطـــــدٚ إ  خـــــٕا احلـــــسة  

  وٕازّـٛ غـاومٛ وـ  العـا       ّـا تٕزٖ ٔ

 ٘ ،  قــــــــــد زأٝ أُ الثٕازــــــــــد   اإلضــــــــــالو

العط سٙ ا وسٖ ـ٘   ااصٖـسٚ العسنٗـٛ    

غــ  وقتــٕه  ضــتاة عدٖــدٚ وٍّــا : أٔال    

الدٍٖٗـــــٛ وـــــَ خـــــاله تعـــــازا الٕزـــــٕد  

الــــيت  ،الدٍٖٗــــٛ ا زــــٍيب وــــ  املقــــسزاح  

تقكــ٘ ن ّازتّــا وــَ الثٕازــد ا زــٍيب  

ــَ زصٖـــسٚ      ــساص املػـــسكني وـ ــٕة إخـ ٔٔزـ

ٔضسوٛ ٔزٕد دَٖ سخس إ  زاٌب  ،العسة

ــا    ــٛ، خاٌٗــــ ــسٚ العسنٗــــ اإلضــــــالً   ااصٖــــ

الطٗاضــٗٛ  ــالٕزٕد العطــ سٙ ا زــٍيب    

ــٗا   ــٕه ضٗاضــ ــ  وقتــ ــٜ إ    ،غــ ــْ ٖسقــ  ٌــ

وطــــــثٕٝ اضــــــثاله أزاا إضــــــالوٗٛ ذاح  

لقكــاٖا االقثؿــادٖٛ  ٌــْ  ضــٗادٚ، خالدــا ا

 .13ٖطّن اضث اله املٕازد الٍف ٗٛ

                                                           

تومػػػػاس هيغهػػػػامر، الجهػػػػاد فػػػػي السػػػػعودية، قصػػػػة 13
تنظػػػػػيـ القاعػػػػػدة فػػػػػي جزيػػػػػرة العػػػػػرب، ترجمػػػػػة أمػػػػػيف 
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غ ن اٌثقاه أضاوٛ نَ الدُ وَ الطٕداُ 

نداٖــــٛ  ،1996ًإ  أ  اٌطــــثاُ   وــــاٖٕ

ــس الـــرِيب لمقاعـــدٚ  قـــد غـــّدح      العؿـ

ــْ    ــٗي ٔعىمٗاتـــ ــٛ لمثٍ ـــ ــٛ الثطثٗـــ التٍٗـــ

ٔعكــٕٖثْ تٕضــعا كــت ا، نطــتب ٔزــٕد     

املـــــالذ ا وـــــَ الـــــرٙ عـــــصش وـــــَ قـــــدزتّا 

ٛ، ٔنٍـاٞ ٌ ـاً تعمٗىـ٘ عطـ سٙ     العط سٖ

ٔاضــــــ ، إ  زاٌــــــب اهلٗ مٗــــــٛ اهلسوٗــــــٛ 

ــٛ،  ــٕاٚ الت ٔقسااٗـــ ــٗظ   ٔالٍـــ ــدأ تتضـــ ٔنـــ

لقثاه الّٗـٕد   ااتّٛ اإلضالوٗٛ العاملٗٛ

، 1998ً ٔالؿــــمٗتٗني ٔا وسٖ ــــاُ عــــاً

ــٛ زأع ا  عـــٜ المقـــب املثـــدأه    ٔوٕازّـ

غــدد ٔلمٕالٖــاح املثطــدٚ لــدٝ القاعــدٚ ،  

اـسد ايــثمني  انـَ الدُ ٔال ـٕاِسٙ وــَ   

ا وـــسٖ ٗني ٔاإلضـــساٟٗمٗني وـــَ وٕاقـــ     

اإلضالً الدالخٛ املقدضٛ ل و ٛ ، املدٍٖٛ ، 

القـــــدع لٔكاٌـــــج اـــــسٙ اإلغـــــازٚ إ   

ــرٙ     ــٗط٘ الـــ ــٕدٙ ٔاملطـــ ــالف الّٗـــ الثطـــ

ضلثـــــــن ا زا املقدضـــــــٛ    مطـــــــ ني   

 .ٔالطعٕدٖٛ 

ٔت ـــــٕزح التٍٗـــــٛ الثطثٗـــــٛ الثدزٖتٗـــــٛ    

عٍـــدوا اطـــج  ،1999ًلمقاعـــدٚ عـــاً 

االتاُ النـَ الدُ نتٍـاٞ وعطـ س     ضسكٛ

ــدد   ــدَٖ ااـــ ــّ  لمىسٍـــ ــازٔ  الػـــ  ،الفـــ

                                                                             

األيػػوبي، بيػػروت، السػػبكة العربيػػة للبحػػاث والنسػػر، 
 ـ.2013، 1ط
 .219ص 

ٔوعطـــــــ س امل ـــــــاز لمـــــــدٔزاح املثقدوـــــــٛ  

لقـد كـاُ لـدٝ نـَ     نالقسة وَ قٍـدِاز.  

قـــــدزٚ عمـــــٜ تػـــــ ٗن أضـــــال  وـــــ   الدُ 

زّـــــــــــــاح  اعمـــــــــــــٛ ودـــــــــــــن ضسكـــــــــــــٛ  

الفؿاٟن ااّادٖٛ ٔااىاعـاح  ،ٔاالتاُ

ــى  ٔالػٗػــــــــاُ    ــالوٗٛ   كػــــــ اإلضــــــ

أؾــــــــــتطج ٔٔالفمــــــــــتني ٔتسكطــــــــــثاُ، 

ــاا    ــٛ العتـ ــالوٗٛ ااّادٖـ ــاح اإلضـ احلسكـ

ــؤخساا  العال ــٗاا وـــ ــاح ضٗاضـــ ــٛقـــ ، الدٔلٗـــ

ــداً ا ــٕٝ  ناضثــــــ ــا ٔالقــــــ ــٛ نٍّٗــــــ ملٕازّــــــ

ــاضٛ  اإلقمٗىٗـــــــٛ  ٔالدٔلٗـــــــٛ عمـــــــٜ الطـــــ

 العاملٗٛ. 

القكــاٞ   الثطــالف الــدٔل٘   ػــن ـ      3

ٛ  عمـــــــٜ عقـــــــب   الثٍ ٗىـــــــاح اإلزِانٗـــــــ

 : 2001ًضتثى  11أضدار

احلــادٙ عػــس وــَ   ِسىــاحغــ مج 

ــتثى   ــ2001ضـــــــــ ــٕه  ًٛ، ٌق ـــــــــ  ـــــــــ

عالقــٛ الٕالٖــاح املثطــدٚ    اضــرتاتٗسٗٛ

وــ  تٍ ــٗي القاعــدٚ ٔكا ــٛ احلسكــاح   

 كػـــــفجّـــــا، ٔالثعاوـــــن وعااّادٖـــــٛ ٔ

ــد وــــــَ     اهلسىــــــاح ــ ن زدٖــــ ــٕد غــــ ٔزــــ

ــ ،اإلزِــاة ــٛ    ااو ثفٗ ذاتٗــا ٔال ٖــستت  نتٖ

دٔلــــــٛ ٔتست ــــــب زــــــساٟي كــــــت ٚ عمــــــٜ  

الٕالٖـاح  لـصً  الرٙ أ سا و دٔل٘،وطثٕٝ 

املثطــدٚ ٔضمفاّٟــا نالثعاوــن احلــاشً وــَ  

وٍ مــل القــٕٚ الدٔلٗــٛ الــيت تثىثــ  نّــا    

كق ب أٔضد   العا ، نعـد أُ اِثـصح   
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. ِٗتثّــا نفعــن اهلسىــاح داخــن أزاقــّٗا 

ٔقــف العــا   ٔه وــسٚ ؾــفاا ٔوعطــ ساا     ٔ

، ٔاضــدا  انّــٛ ٔذلازنــٛ ِــرا الثٍ ــٗي   

ــ٘      ــْ السٟٗطـ ــٗي   وعقمـ ــصح الثٍ ـ   ـ

احلسٖـــــــــــــــــٛ الداٟىـــــــــــــــــٛ    عىمٗـــــــــــــــــٛ

ً نــــــاضثاله أ  اٌطــــــثاُ، 7/10/2001

ــْ،      طــق ج ٔإٌّــاٞ احل ٕوــٛ الداعىــٛ ل

ــٛ  ــاُ   ض ٕوــــ  22/11/2001ًاالتــــ

ضاقٍٛ الثٍ ٗي، ٔتػثج قـٕٝ الثٍ ـٗي   

ــسٓ ٔت قثـــن ال ـــد  وـــَ قٗاداتـــْ   ٔعٍاؾـ

أعــداد كــت ٚ وــٍّي ٔإزضــاهلي    ٔاعثقــاه

إ  وعثقــن زٕاٌثٍــاوٕ. ٔٔضــعج أوسٖ ــا   

ــٜ ا  ــا عمـــ ــَ  ضسنّـــ ــد  وـــ ــاة   كـــ إلزِـــ

ٔقاوــج نــاضثاله العــسا  وٍـاال العــا ،  

ــاً  حبســــــش عدٖــــــدٚ وٍّــــــا    ،2003ًعــــ

ٔالقكــاٞ عمــٜ تٍ ــٗي   ذلازنــٛ اإلزِــاة 

 .القاعدٚ

أضــدار احلــادٙ عػــس وــَ  ٔكاٌــج

ؾٗاغٛ الٍ ـاً   ه   ٕ ٛضتثى ، ٌق 

   َ ضٗـذ   ،العامل٘ لمقـسُ احلـادٙ ٔالعػـسٖ

د عــــــــج ا ٌ ىــــــــٛ ٔالقــــــــٕٝ املٍا طــــــــٛ  

كتٔزٔنــــــا املٕضــــــدٚ ٔالٗانــــــاُ ٔزٔضــــــٗا    

 الثطــالفأُ تٍكــي إ   ،ٔالؿــني ٔاهلٍــد

ــ  الــــدٔل٘  ـــ ٔاضــ ــا ، وـ الٕالٖــــاح   الٍ ــ

 .اإلزِاةملٕازّٛ املثطدٚ نؿٕزٚ ٔخٗقٛ

احلــسة عمــٜ اإلزِــاة أزِقــج  ل ــَ 

ــاا    ــاا ٔخاززٗــــ ــدٚ داخمٗــــ ــاح املثطــــ الٕالٖــــ

وـا   إلزِاةٔاأشح ٌفقاح احلسة عمٜ ا

ــاملٗثني ا ٔ    ــث سقثْ احلـــــــسة العـــــ اضـــــ

ٔالداٌٗــــــٛ،ٔقادح ضٗاضــــــثّا اخلاززٗــــــٛ    

تٌػــتح و٠ــاح   ٔعٍٗــج أزٍــدتّا ايمٗــٛ،

ــٛ   ــاالح املثخؿؿــــــــ ــاح ٔالٕكــــــــ اهل٠ٗــــــــ

 ٛ ــ ــاه اإلزِانٗـــــ ٔشازٚ  أضـــــــدخجٔ ،نا عىـــــ

ىــ  ا ٔشازٚ ا وٍالــداخم٘،ِــ٘ زدٖــدٚ 

ــاة،    ــٛ ناإلزِــ ــسٖٛ املثعمقــ ــاح الطــ املعمٕوــ

ٔكالــــٛ  دزالٗــــٛ ٔقٗــــاداح    51ٔأٌػــــتح

ــن     ــ سٖٛ تعىـ ــٛ   51عطـ ــٛ أوسٖ ٗـ ودٍٖـ

وّىثّــا وساقتــٛ أٙ  ــٕٖالح والٗــٛ وــَ  

أٔغـ ج ٌفقـاح   ،ٔٔا  الػت اح اإلزِانٗٛ

احلـــــسة أُ تؿـــــن إ  سطـــــٛ تسٖمٗـــــُٕ 

 2دٔالز لتسٖمُٕٗ ٔاضـد ٌفقـاح داخمٗـٛل،    
تسٖمُٕٗ عىمٗـاح خاززٗـٛ ، احلـسة عمـٜ     

 .  14ُٕٗالعسا  ٔأ  اٌطثاُ خالخٛ تسٖم

ٔ ٍـــــج الٕالٖـــــاح املثطـــــدٚ وـــــَ خـــــاله  

ــا قــــد قكــــج    ــا عمــــٜ اإلزِــــاة أٌّــ ضسنّــ

ٜ  عمٗـــــْ،  الثّدٖــــــد الـــــرٙ متدمــــــْ   ٔعمـــــ

ــدٚ  ــٜ وع ـــي قادتّـــا   نعـــد أُ القاعـ اٌثّـ

 .ٔالقثن ٔامل ازدٚ اهعثقالان

   ُ ااّــٕد  غـ  أُ نعـض ايممــني  ٖـسُٔ أ

ــمج ــٜ   ا وسٖ ٗٛ ػـــــــ ــاٞ عمـــــــ   القكـــــــ

                                                           
14
تفكيػػػؾ  فػػواز جػػرجس " القاعػػػدة الصػػعود واألفػػوؿ، 

دراسػات الوحػدة  اإلرهػاب، مركػزنظرية الحرب عمػ  
، بيػػػػػػػروت  1ة د . محمػػػػػػػد سػػػػػػيا ،طترجمػػػػػػ العربيػػػػػػة،
 . 85، صـ2012اخسطس
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الثٍ ــــٗي، نــــن الع ــــظ ِــــٕ الؿــــطٗح،      

ٍ ٗي تٕضــ    كــد  وــَ وٍــاال     ــالث

العــا ، ٔأؾــتح خ ــسٓ أكدــس وــَ قتــن،    

  كـــــن وـــــَ العـــــسا  ٔضـــــٕزٖا ٔالـــــٗىَ 

ٔغ ِــــــا وــــــَ وٍــــــاال العــــــا ، أٖكــــــا  

  تثت  نعض  أخفقج الٕالٖاح املثطدٚ 

العىمٗاح اإلزِانٗٛ ودن القٍتمـٛ املختـتٚ   

ــٗالد     الدٗــــــاة الداخمٗــــــٛ   عٗــــــد املــــ

ــا    ،2009ً ــرٙ   ٖعــــــرتا اسٖقّــــ الــــ

اضد وـَ املمٗـُٕ غـخـ الـرٙ ٖعىمـُٕ      ٔ

كػفّا زاكـب عـادٙ   ٔ   أزّصٚ ا وَ،

مٜ زضمْ زٕٖٛ لفـج ٌ ـسٓ دخـاُ    عضا س 

ْ ل اٌتـ جبوثؿاعد وَ ضصاً وطا س سخس 

ــب    ــد امل مـــ ــازٔ  عتـــ ــس  ـــ ــٛ عىـــ وَ ،قٍتمـــ

زكاة ال اٟسٚ ا وسٖ ٗـٛ وـَ أوطـرتداً    

عٍــــــدوا كاٌـــــــج تطــــــثعد لمـــــــّتٕ      

 .15دٖرتٖٔج

كىــــا أُ ِـــــرٓ املسضمـــــٛ غـــــّدح  ّـــــٕز  

ااٗن الداٌ٘ وَ تٍ ٗي القاعدٚ، الـرٙ  

ــادَٖ     ــن ا ٔه   وٗـــــ ــ  ااٗـــــ ــن وـــــ عىـــــ

ااّـــــــاد، ٔعاؾـــــــس عىمٗـــــــٛ الثتضـــــــٗظ  

ٛ  لمثٍ ٗي ٔميثمر  ٌٔقـن ، خ ٚ ٔ اعمٗـ

ــْ ــاتمني  وعــــ ــاُ العــــــسة  وــــــَ املقــــ ا   ــــ

   ٜ ا ٔه  ااٗــن املعسكــٛ وــَ ضٗــذ اٌثّــ

سلــــــٕ قثــــــاه العــــــدٔ التعٗــــــد الٕالٖــــــاح  

أٌـــــْ زلـــــا وـــــَ اهلسىـــــٛ  دٚ، غـــــ املثطـــــ
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ا وسٖ ٗٛ ٔضمفاّٟا اإلقمٗىـٗني،  طىـن   

ــٗي،     ــدٚ الثٍ ــ ــسٚ ٔعقٗــ ــْ   ــ ــٜ عاتقــ عمــ

ــٗي،    ــادٚ تستٗـــــب الثٍ ـــ ــٜ إعـــ ــن عمـــ ٔعىـــ

ٔاضـــثق اة عٍاؾـــس زدٖـــدٚ، ٔ سٖـــر 

ــاح    ــاً نعىمٗــــ ــٛ، ٔالقٗــــ ــا الٍاٟىــــ اخلالٖــــ

 ٔأٌػ ٛ ٔإُ كاٌج ذلدٔدٚ.  

كىــــا غــــّدح ِــــرٓ الفــــرتٚ تٍ ٗىــــاح     

  ٔ قـٕٚ  أؾـتطج أغـد   تفسعج وـَ القاعـدٚ 

ٔأِىّـــا تٍ ـــٗي الدٔلـــٛ   قـــسأٚ وٍّـــا،  ٔ

 ً ــا  اإلضـــــــالوٗٛ   العـــــــسا  ٔنـــــــالد الػـــــ

نـــــــن أؾـــــــتطج تٍا طـــــــّا     ل،لداعـــــــؼ

ــدِا ٔ  اضــــــــــثق اة    ــاال تٕازــــــــ وٍــــــــ

، ٔاضثمــــــج أزاقــــــ٘ غاضــــــعٛ عٍاؾــــــسِا

ن ـــاِسٚ  جٔأتـــ ٔالعثـــاد،ٔاوثم ـــج العـــدٚ 

ــاتمني   ــ٘ تــــــــد ل املقــــــ زدٖــــــــدٚ، أال ِٔــــــ

ا زاٌــب   وٕزــٛ وــَ الثٍقــن الع طــ٘   

وَ أٔزٔنـا ٔال ـسة نػـ ن عـاً لالٌكـىاً      

  ضـٕزٖا، ٔالعـسا ، ٔلٗتٗـا.     ّاإ  ؾفٕ 

ــدٖدٚ     ــس غــ ــَ عٍاؾــ ــاٞ عــ ــٕاتسح ا ٌتــ ٔتــ

ــانس وثٕضـــــ ٗٛ   ــث مج وعـــ اخل ـــــٕزٚ اضـــ

 .16لالٌثقاه إ  تٍ ٗي الدٔلٛ
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األصؿ، والتي ساركت في هجمات يناير الدامية في 
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الثطالفاح الدٔلٗٛ أعقاة خٕزاح السنٗـ   

ــ٘   RevolutionsArabالعسنـــــ
Spring: 

ــٛ     ــَ دٔه املٍ قــ ــدد وــ ــّدح عــ غــ

ــس  العسنٗـــــٛ  ٔ  وقـــــدوثّا تـــــٌٕظ ٔوؿـــ

وـا اـ٘    رٔالـٗىَ، أضـدا  ٔلٗتٗا ٔضـٕزٖا  

ــالسنٗ  العسنٗــــــــ ــاً نــــــ  2010ًتٔاخس عــــــ

ٔالــيت ِــصح وٗــصاُ  ، 2011ًٔأٔاٟــن عــاً  

ٗن  القـــــــٕٝ   املٍ قـــــــٛ ٔأعـــــــادح تػـــــــ

وَ زّـٛ   الثطالفاح الدٔلٗٛ ٔاإلقمٗىٗٛ

أخــسٝ، ٔالثٍ ٗىــاح اإلزِانٗــٛ وــَ زّــٛ  

اِــرٓ ضاكىثُ اُ زٟٗطــٗثازؤٖثــ حٔ ّــس

  الثال٘:الثطالفاح ِٔ٘ عمٜ الٍطٕ 

ــٕز            ــ٘   أ ـ ذلـــ ــالف ال سنـــ الثطـــ

 املعازقٛ)قٕٝ دعي ل اخلمٗس٘الرتك٘ 

 اعثىـــــــــــــــدح الطٗاضـــــــــــــــٛ املعثدلـــــــــــــــٛ(

 نػــــــــــ ن خــــــــــاف ا وسٖ ٗــــــــــٛال سنٗٛٔ

ــا ــس   ،ٔضمفاّٟىـــ ــٛ وـــــَ العٍاؾـــ دلىٕعـــ

ٔاملست ــصاح ا ضاضــٗٛ لمطــٍٗازٖٕ املسضــًٕ 

 ،   ــن ِــرا ايــٕز ٔاملعثىــد   املٍ قــٛ

ــدٞاا  ــنــــ ــٛ  مبــــ ــي لاملعازقــــ ــىٌْٕ دعــــ ا ٖطــــ

                                                                             

.http://www.siyassa.org.eg/NewsCont
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ااىاعــاح  نعــض  ٔتعصٖــص دٔز   ،املعثدلــٛل

ــمطٛ ــ    املطـــــ ــن وـــــ نعـــــــض دٔه ٔالثعاوـــــ

ــٛ ٕ  املٍ قـ ــٍٗازٖ ــدً الطـ ــا طلـ ــ٘، مبـ  ال سنـ

ٔتقــــدٖي ال  ــــاٞ الطٗاضــــ٘ ٔاإلعالوــــ٘ 

ــاة ٔاإلزِـــانٗني  ــرلر تٕشٖـــ    ،ل زِـ كـ

احلمفــــــــــــاٞ ٔ   ا دٔاز ٔاملّــــــــــــاً نــــــــــــني

الطـــــعٕدٖٛ ٔق ـــــس ٔتسكٗـــــا  وقـــــدوثّي

ــآ     ــا االاــــــــــ ــب عمّٗــــــــــ ــيت ٖ مــــــــــ ٔالــــــــــ

االخـثال   زغـي   ،Sunni alliesالط 

نـــــــني   الـــــــسؤٝ ٔاملؿـــــــا  ٔا ِـــــــدا  

ٔالــدٔه  وــَ زاٌــب،   أاــسا  ِــرا ايــٕز  

ــالف لخـــــسٝ املعازقـــــٛ ٔالقـــــٕٝ ا  مثطـــ

، وــــَ زاٌــــب سخــــس ٔعىمٗاتــــْ العطــــ سٖٛ

 كــال عــَ غٗــاة القــٕٝ ايمٗــٛ املؤِمــٛ   

الثطــــــالف وــــــَ خــــــاله ِــــــرا ملطــــــاعدٚ 

ــٜ ا زا   ــسك عمـ ــٛ ملالثطـ ــداٞ ٕازّـ ا عـ

 . املطثّد ني

 عمـــــٜ ضـــــتٗن املدـــــاه تعىـــــن الٕالٖـــــاح     

 ٛ  ن اضـرتاتٗسٗثّا    ـ املثطدٚ ا وسٖ ٗـ

ضمفاّٟــــــا  عمــــــٜ دعــــــي   نعٗــــــدٚ املــــــدٝ،  

قــــد اخلؿــــًٕ  الثقمٗــــدٖني   املٍ قــــٛ

 ٍ ــدوثّي الث ــدٖني ٔ  وقـ ــاح الثقمٗـ  ٗىـ

، ا اىـــــاا اإلزِانٗــــٛ، إٖـــــساُ ٔضمفاّٟــــا  

ــٗٛ ــٛ            السٔضـــ ــرٓ  ـ   املٍ قـــ ــ  أُ ِـــ غـــ
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ــاح   ــٕنّا الثٍاقكــــــــــ الطٗاضــــــــــــاح تػــــــــــ

ثٍــاقض الٕاقــح  السغي  ــ ٔاالخثال ــاح، 

ــرتاتٗسٗ ــاح   اضـــــــــــــــــــــــــ ٛ الٕالٖـــــــــــــــــــــــــ

ــاح ٔاضـــــــــــــــرتاتٗسٗٛ اااملثطدٚ ىاعـــــــــــــ

تــٕ س الت٠ٗــٛ اخلؿــتٛ  أٌّــا إالـ    ٛاملث س ــ

ــا      ــاح، كىـــــــ ــرٓ ااىاعـــــــ ــٕ ِـــــــ لٍىـــــــ

أ  اٌطـــــثاُ ٔالعـــــسا  ٔضـــــٕزٖا ٔالـــــٗىَ    

ّ  ٔلٗتٗا، ٔ ذزٖعـٛ لمثـدخمٕ ل    اتطـثخدو

ضازاتّــا ٔرل  اتّــا ٔضطــب املٍــاال   

    ٛ ــيت تػـــ ن هلـــا أِىٗـــٛ خاؾـــ كىـــا ، الـ

ا   أوـاكَ قـد تـسٝ    متاان   ذلازنثّ

ػ ن تّدٖـدا وتاغـسا ملؿـاحلّا،    أٌّا ال ت

ا تفسقــــّالرتاكىــــاح الــــيت  إ إقـــا ٛ  

اليت تطعٜ أخ اٞ الطٗاضاح ا وسٖ ٗٛ 

ٛ   إضقا  الـٍ  إ    ٔالـدٔه  ي الطٗاضـٗ

سُ ٔاضـــــد، ٔإضـــــاله ت ٍٕٖـــــاح ااٟفٗــــــٛ    

ضـــسعاُ وـــا ختـــج  ػـــمّا   الثطـــٕه إ  

ــٛ خؿـــتٛ       ــّا ن٠ٗـ ــن، مبـــا زعمـ ــدٖن  اعـ نـ

ــٛ الــيت      لٍىــٕ ٔت ــٕز ااىاعــاح اإلزِانٗ

ضــعج إ  وـــد ٌفٕذِــا عـــ  احلـــدٔد إ    

 ٝ  ـٕه العـسا    ،  قـد  نؤز ا شواح ا خـس

نفكــن تمــر الطٗاضــاح اخلاا٠ــٛ، وــَ     

ٗـ    ٛ   الػــس  لتـٕذص زدٖـدل لمدميقساا

إدازٚ الــــــسٟٗظ  ادعـــــج ا ٔضـــــ ، كىـــــا   

َ  ا وسٖ ٘ الطانل زـٕزص نـٕؽ   ، إ  االنـ

املــرِيب، تــٕذص ومــّي لمث ــس  ٔالعٍــف 

الـــرٙ اـــأش ضـــدٔد العـــسا  ٔاوثـــد إ      

تؿاعد العٍـف ٔاالضثقـاُ   ٔ .دٔه اإاز

  اإلقمـــــٗي، نعـــــد أُ قـــــعفج    املـــــرِيب

ٛ   الدٔلٛ إذ  ،ٔتطٗدح الث ٍٕٖـاح ال اٟفٗـ

ــاا    ــتاة اتطــ ــد أضــ ــا أُ أضــ ٗتــ   ٖعــــد خا 

ٌفــــٕذ الثٍ ٗىــــاح املث س ــــٛ ِــــٕ تصاٖــــد 

د ــــ   ا وــــس الــــرٙالقثـــن عمــــٜ اهلٕٖــــٛ،  

لالٌكــىاً إ   لعساقٗــٛنعــض الػــساٟح ا 

تمـــر الثٍ ٗىـــاح، ِٔـــٕ وـــا ميدـــن أضـــد  

و ـاوَ الكـعف الــيت ٌثسـج عـَ خفــٕح     

تتٍج ضٗاضـٛ غـتّٗٛ      ٔ،17دٔز الدٔلٛ

نطتتّا اتٗعٛ ا ثىـ    تدزكضٕزٖا،   

الطــٕزٙ املعقــدٚ الــيت عى قثّــا املػــ الح  

الطـــانقٛ ٌفطـــّا.  قـــد ضألـــج إضـــقا   

ٔدعىــج  ،قتــن التطــذ عــَ نــدٖن   الٍ ــاً

ــدزك أُ نعكــّا     قــٕٝ املعازقــٛ قتــن أُ تص

، ٖػــ ن خ ــسا عمــٜ وؿــاحلّا   وث ــس 

 ٔوؿا  دٔه املٍ قٛ.

                                                           
17
.. رؤية  ،محمد عباس ناجيـ   إقميـ مأزـو

مجمة ، لمعسمة االرتدادات في السرؽ األوسط
 10ص – 2015يناير  20ة، العدد السياسة الدولي
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ــا  ــتٛ  ٔزنـــــ ــدت  : نالٍطـــــ ح الثٍ ٗىاعـــــ

 ّاخ ــسا نعٗــدا ّٖــدد وؿــاحل اإلزِانٗــٛ 

،  قــ  االضــرتاتٗسٗٛ   الػــاً ٔالعــسا   

ــسا ذلققـــا    ــن أؾـــتح خ ـ ــٜ أوٍّـــا   نـ عمـ

   ً ــا ــاله قٗــــــ ــَ خــــــ ــداخم٘ وــــــ ــرٓ الــــــ  ِــــــ

نثٍفٗــر عــددا وــَ ا عىــاه     احالثٍ ٗىــ

 اأٔزنٗــٛ، أٖكــ اإلزِانٗــٛ   عــدٚ عٕاؾــي  

نعــــد نكــــعٛ و٠ــــاح وــــَ      ٜ ّــــٕزٓ اعمــــ 

خاؾـــــٛ    ا وٗــــاه   مشـــــاه إ سٖقٗـــــا 

. ٖؤدٙ ِرا الثّدٖـد  لٗتٗا ٔتٌٕظ ٔوؿس

الؿـــــسٖح ٔاخل ـــــس ايـــــد  إ  إعـــــادٚ    

ــالف  ــأُ ٔالثطـ ــ٘   الثعـ ــدٔل٘ ٔاإلقمٗىـ الـ

نــــني مشــــاه ٔزٍــــٕة املثٕضــــ ،   خاؾــــٛ

ــاد     ــا زكـــصح عمـــٜ ا نعـ ــد ا وـ ٔالـــيت كـ

ــن   ــٛ دُٔ تفعٗــــــ ــادٖٛ ٔالدقا ٗــــــ االقثؿــــــ

  ٛ  18ضقٗقــ٘ لمتٍــٕد ا وٍٗــٛ ٔالطٗاضــٗ

. ٘ ــٕل ــا ٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ ــا     ُٕا وٍٗــــ ــا خاؾتــــ ــا اِثىاوــــ أٔزٔنــــ

ــي  ــس ني   دٔهلـ ــرِتُٕ   ،لمىث ـ ــرَٖ ٖـ الـ

ٔالعسا  ٔغ ِىا وـَ أوـاكَ    إ  ضٕزٖا

حلىــــن   تٕازــــد املٍ ىــــاح السادٖ الٗــــٛ،  

ٔخؿٕؾتـــــا    ـــــن املعمٕوـــــاح  الطـــــال 

وــ  ِــرٓ املؤكاـدٚ عــَ ضــفس أ سادلمقثـاه   

  ٔقـــجا ضلـــأه وث س  ـــُٕ  ،الثٍ ٗىـــاح

 نػــ ن ٌػــ  اٍٗــد غــسنٗني ٔأداــثّي   

ٔإعــــادٚ إزضــــاهلي إ  نمــــداٌّي ا ؾــــمٗٛ  

 إزِانٗٛ .لثٍفٗر وّىاح 

ثعــد احلطــاناح   : أوــا اااٌــب الرتكــ٘

ــدٔل٘    ــالف الــــ ــَ الثطــــ ــٛ وــــ   الرتكٗــــ

ــٛ ٛ   املٍ قـ ــ ــَ ٌاضٗـ ــدا،  ىـ ــس تعقٗـ  ا كدـ

تعــد تسكٗــا دٔلــٛ زــٕاز وتاغــس ل ــن وــَ   

خاٌٗٛ ٔزـدح  ضٕزٖا ٔالعسا . ٔوَ ٌاضٗٛ 

وـــاً ؾـــساا نـــني اـــس ني،    تسكٗـــا أٌّـــا أ 

كالِىا وؿٍف ٔ ـل القـإٌُ الرتكـ٘    

داعــؼ ٔضــصة اال ــاد ـ تٍ ٗىــا إزِانٗــا    

الـــــٕا  ال ـــــسدٙ املقـــــسة وـــــَ العىـــــاه 

ــثاٌ٘،  ــْال سدضــ ــٛ   ٔتثتعــ ــداح محاٖــ لٔضــ

  ٙ إدزاك تسكٗـا أُ دعــي  ٔــ  لالػـعب ال ـسد

ــاه    ــمطٛ   مشـ ــٛ املطـ ــٗاح ال سدٖـ املٗمٗػـ

ضـــٕزٖا ٖعـــ  إزضـــاٞ القٕاعـــد ا ضاضـــٗٛ  

ل سدضــثاُ ال سنٗــٛ، ِٔــٕ ٔقــ  ضٗطــّي    

  تقٕٖــــٛ ضــــصة العىــــاه ال سدضـــــثاٌ٘،    

وَ ٖٔس   وـَ ضـقف اىٕضـْ الطٗاضـ٘،    

 ٛ ــ ــٛ خالدـــ ــمىٛ    ٌاضٗـــ ــٛ املطـــ ــا الدٔلـــ  إٌّـــ

الٕضٗـــــدٚ   ضمـــــف الٍـــــاتٕ املػـــــازك    

العطـــ سٖٛ. ٔعمـــٜ الـــسغي وـــَ  العىمٗـــاح

تــت  تسكٗـــا اضــرتاتٗسٗٛ الثخمـــ٘ عـــَ   

االشلــسا    عىمٗــاح الثطــالف الــدٔل٘ 

،  ـــإُ الثطـــدٙ لتداٖـــٛ  اقـــد لداعـــؼل

ثعمـل نثؿـاعد   ٖاحلقٗق٘ الرٙ ٔازّثـْ  

  ٛ ــ ــدٔد الرتكٗـــــ ــٜ احلـــــ ــٛ عمـــــ  -ا شوـــــ

ت ــــس    ــــسٚ لاملٍــــاال كىــــا الطــــٕزٖٛ، 

  ٛ ل ـ٘    ”safe zones“العاشلـٛ أٔ ا وٍـ

ــ٠ٕلٗٛ الالزـــــــــ٠ني  تس ـــــــــ   ــا وطـــــــ عٍّـــــــ

الطــٕزٖني، الــرَٖ اــأش عــددِي املمٗــُٕ  

ــٛ    ــرٓ املٍ قـ ــسٝ أُ ِـ ــُٕ، ٔتـ ٌٔؿـــف املمٗـ

ضــــث ُٕ وقــــس عىمٗــــاح تــــدزٖب ٔتتِٗــــن  

قـٕاح املعازقـٛ الطــٕزٖٛ املعثدلـٛ، ٔتعــ     

نــرلر عٍاؾــس ااــٗؼ الطــٕزٙ احلــس،     

كىــا أٌّــا ضثػــ ن ٌق ــٛ اٌ ــال  ِــرٓ    

ـــ    ــؼل ٔلٌ ــ ــثّدا  لداعـــ ــٕاح الضـــ اً القـــ

ٙ ا ضـــــد  .ل، ٔإزّـــــاا ال ىـــــٕ  ال ـــــسد

إقـــا ٛ ملـــا ضـــتل ذكـــسٓ  ٍّـــاك  ـــالف  

  ٔ د وــَ عــدقــى  نــني كــن وــَ تسكٗــا 

ــٛ ــٕزٖا، ٔالـــيت   الثٍ ٗىـــاح ااّادٖـ   ضـ

ِـــــد ج وٍّــــــاإ  وٕاشٌـــــٛ ٌفــــــٕذ ٔقــــــٕٚ   

ــاح ــٕزٙ،    الثٍ ٗىـ ــاً الطـ ــٛ لمٍ ـ الداعىـ

ت كــــــــٜ إ  أُ اــــــــسٝ الثطالف ِــــــــرأ

ٙ اتفاقـــــــاح لثؿـــــــدٖس الـــــــٍف  الطـــــــٕز

، عــــــؼل إ  أٌقــــــسٚاخلاقــــــ  لٍفــــــٕذ لدا

 كـــــال عـــــَ تّسٖـــــب الطـــــال  الرتكـــــ٘  

ــٕه     ــٛل، ٔ ـ ــٗي الدٔلـ ــَ لتٍ ـ ــس وـ لعٍاؾـ

ــ     ــسٖ  احلـــدٔدٙ وـ ــٛ لمػـ املـــدُ اياذٖـ
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ضــــــٕزٖا إ  وٍــــــاال دعــــــي لٕزٗطــــــيت    

ــاح    لعٍاؾـــس الثٍ ـــٗي،  كـــال عـــَ عىمٗـ

ــد  الثسٍٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔالثعت٠ٛ اليت غـّدتّا العدٖـد وـَ وـدُ     

تسكٗــــا، ٔأٔزــــدح نالثتعٗــــٛ ضاقــــٍاح    

ــٗي،   ــعتٗٛ لمثٍ ــ ــٕزٖا  غــ ــن ضــ لــــٗظ داخــ

 .19ٔالعسا ، ٔإتا داخن تسكٗا أٖكا

٘ أوا عـَ الثطـالف    دٔه  ثعثـ  :اخلمٗسـ

اخلمـــــٗش وـــــَ الػـــــسكاٞ الفـــــاعمني      

الثطــالف الــرٙ تقــٕدٓ الٕالٖــاح املثطــدٚ 

ٖتت٘   ،ٔالثٍ ٗىـــــــاح املث س ـــــــٛقـــــــد 

تالثٍطٗل ضٗا   قٗل عدد وَ ا ِدا 

ــا ٔتسكٗــــا    ــن وــــ  أوسٖ ــ  خاؾــــٛ، ال اوــ

ٛ ذلازنٛ الثٍ ٗىاح  ، ٔ سـٗي  اإلزِانٗـ

الثىــــدد اإلٖساٌــــ٘   املٍ قــــٛ ٔذلازنــــٛ  

ٌ اً ا ضد، ٔدعي الثٍ ٗىـاح املعازقـٛ   

 .   ضٕزٖا

ــد  ــٛ    قـــ ــازاح العسنٗـــ ــٛ اإلوـــ ــتح دٔلـــ أٌػـــ

املثطدٚ ضـال  ال ـ اُ ا كدـس قـدزٚ       

(. GCCدلمـــــظ الثعـــــأُ اخلمٗســـــ٘ ) 

ــا الدٔلــٛ الؿــادز عــَ ٔشازٚ    لثقسٖــس ٔٔ قا

ــاة،   ــٛ ضـــــٕه اإلزِـــ اخلاززٗـــــٛ ا وسٖ ٗـــ

ضققــج أنــٕ  ــيب املسكــص الدــاٌ٘   عــدد 

ــد      ــؼ نعـ ــٜ داعـ ــٍثّا عمـ ــيت غـ ــازاح الـ ال ـ
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ــٍ َ.  ــدزٚ   ٔٔاغــــ ــازاح قــــ ــر اإلوــــ متثمــــ

ــدٚ عمـــٜ   ــٕ  وثصاٖـ ــالٕقٕد   ااـ ــصٔد نـ الثـ

ٔتٍفٗر ِسىاح قـد أِـدا  دٍٖاوٗ ٗـٛ،    

دزعــٛ ٌٔــاقالح ااٍــٕد.   ودــن العسنــاح امل 

تقؿــــــف املىم ــــــٛ العسنٗــــــٛ       املقانــــــن

الطـــــعٕدٖٛ   ال الـــــب أِـــــدا اا ذلـــــددٚ  

سٖٛ، ٔخانثــٛ ودــن وساكــص القٗــادٚ العطــ   

ال تقــًٕ ٔ، ٔوعطــ ساح الثــدزٖب ٔاملٍػــ ح

ــال   ــا تـــدعي الثطـ ف ق ـــس نالقؿـــف ل ٍّـ

العــامل٘ وــَ خــاله إزــساٞ عىمٗــاح دٔزٖــٛ   

  وــاٖٕ عــاً ، ٔقثالٗــٛ زٕٖــٛ عمــٜ ضــٕزٖا

ــأُ  2016 ــدأح دٔه دلمـــــــظ الثعـــــ ، نـــــ

ــف    ٗتا لٕقـــ ــرتاتٗس ــٕازتا اضـــ ــ٘ ضـــ اخلمٗســـ

ــادٖني  ــن ااّـــ ــسا    متٕٖـــ ــٛ   العـــ خاؾـــ

 .  20ٔضٕزٖا

ة ـ ذلـــٕز الثطـــالف السٔضـــ٘ اإلٖساٌـــ٘      

 دعي  ) قٕٝ املىاٌعٛ ( العساق٘ الطٕزٙ

The Russia– Iran –Syria–
Iraq coalition (RSII coalition) 
 ّــــس  ــــالف سخــــس تػــــ ن وــــَ   

   ٔعــــدد وــــَ الــــدٔهزٔضــــٗا اال ادٖــــٛ 

، ذاح الثٕزـــــــــــــْ الػـــــــــــــٗع٘ املٍ قـــــــــــــٛ

إٖساُ ٔالعـــــسا  ٔضـــــٕزٖا ٔنعـــــض  ٔقـــــىث
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ٔ  وقــــدوثّا هلــــا الثٍ ٗىــــاح املٕالٗــــٛ 

ِٔـــــٕ وـــــا ٖعـــــس      ضـــــصة ام   لتٍـــــاُ،  

ــالف ٛ  نثطــ ــ ــٛ أٔ املقأوــ ، ( 1+ 4) املىاٌعــ
ِٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 

ــالف ــثٍد  الثطــــ ــدعي  إ ٖطــــ الــــ

  ٛ حلمفاّٟـا   الرٙ تقدوْ زٔضـٗا اال ادٖـ

ــْ،  املٍ قٛ ــساُ  ٔتٕزــــ ــد  اّــــ ي ٖتقــــ

 ٛ وــَ  ٌفطــّا عاؾــىٛ لمىقأوــٛ ٔاملىاٌعــ

ــ    ــساكٛ وـ ــاله الػـ ــٗا خـ ــد أُ ، زٔضـ ٔتسٖـ

ــٛ    ــٛ وسكصٖــــــ ــٛ دٔلــــــ تتقــــــــٜ   املٍ قــــــ

ٔذلٕزٖــــٛ، لثٕؾــــٗن زضــــالٛ لألاــــسا     

ــٛ أٌــــــــْ ال مي ــــــــَ   الدٔلٗــــــــٛ ٔاإلقمٗىٗــــــ

خاؾــٛ أُ عــٕدٚ إٖــساُ   االضــث ٍاٞ عٍّــا،  

ــا      ــ  االتفــ ــد تٕقٗــ ــٛ نعــ ــسٚ الدٔلٗــ لألضــ

ــٕٔٙ،  ــٛ   الٍــ ــٜ ضسكــ ــس عمــ ــر احل ــ ٔ ــ

ــس وـــَ ســـظ     ــساُ  كدـ ــ  إٖـ ــازٚ وـ الثسـ

إ  تــدعٗي و اٌثّــا ٔتفعٗــن  أدح،ضــٍٕاح

 ػـ ن وؿـدز قـٕٚ     ،دٔزِا إقمٗىٗاا ٔدٔلٗاا

،ٔ الفج إٖــساُ وــ   زٕيهلــراا إقــا ٗٛ

ــَ ا   ــدد وــ ــٛ عــ ــٗا ملٕازّــ ــاٖا   زٔضــ لقكــ

ــد  ــٛ ٔ  وقــــــــــ ــٛ املٍ قــــــــــ وثّا ذلازنــــــــــ

، قتـــــن أُ ٖقـــــًٕ الثٍ ٗىـــــاح اإلزِانٗـــــٛ 

دٌٔالــــد تسوــــب وــــَ   ٘الــــسٟٗظ ا وسٖ ــــ

وـــــَ االتفـــــا  الٍـــــٕٔٙ وـــــَ   ةاالٌطـــــطا

ب ٔاضــــــــــد ٔتػــــــــــدٖد احلؿــــــــــاز زاٌــــــــــ

 .االقثؿادٙ عمٜ اّساُ 

ٖٕٔزــد تٍطــٗل وعمــَ نــني زٔضــٗا ٔإٖــساُ  

ــْ     ــًٕ مبٕزتــ ــا  تقــ ــ ن اتفــ ــدأ عمــــٜ غــ نــ

ــسناح   ــاٞ ٔالكـــــــ ــتوني ال  ـــــــ ا ٔ  نثـــــــ

اإٖٛ   ضـني تمثـصً الداٌٗـٛ نالٍفقـاح     

املادٖٛ ٔالمٕزطثٗٛ لمسٍـٕد ٔاملٗمٗػـٗاح   

عمــٜ ا زا، ِــرا الثٍطــٗل قــد دخــن      

ً، وسضمــٛ 2015غطـ ظ  أٔاضـ  غــّس أ 

زدٖـــــــــدٚ ضـــــــــني اضـــــــــثخدوج زٔضـــــــــٗا 

ــدٚ ــداُ» قاعــ ــن   «ِىــ ــَ أزــ ــٛ وــ اإلٖساٌٗــ

االٌ ال  لقؿف وٕاق  ضـٕزٖٛ، ِٔـٕ وـا    

ٖع  أُ ا وس قد اأش دلـسد الثٍطـٗل   

ٔالػــــــــــــــساكٛ املسضمٗــــــــــــــٛ لٗــــــــــــــدخن   

الطٗاضـــــــــــــ٘  «االٌـــــــــــــدواص» وسضمـــــــــــــٛ

ٔالعط سٙ
21
. 

كن وَ زٔضٗا ٔإٖساُ ٔالعسا   قسزحٔ

ل وسكص املعمٕواح  تػ ٗن ٔضٕزٖا

املػرتك ل   ن داد  ٌّاٖٛ ضتثى  

ٖكي ممدم٘ ٠ِٗاح أزكاُ ً، 2015

اى  ٔ مٗن ،زٕٗؽ الدٔه ا زن 

ٔوساقتٛ الٕق    وٍ قٛ الػس  

لثٍطٗل العىمٗاح العط سٖٛ  ا ٔض ،

  22.يازنٛ تٍ ٗي داعؼ

الدٔلــٛ  يازنــٛ ٛدٔلٗــال احثطالفــالص ـ     

 :العسا  ٔضٕزٖا  ( داعؼاإلضالوٗٛ) 

                                                           
21http://www.albayan.co.uk/Mobile/MG

Zarticle2.aspx 

https://en.wikipedia.org
22
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ــٕزَٖ السٟٗطـــ  ــٕد ايـ ٗني   زغـــي ٔزـ

غـ  أُ   املٍ قٛ المـراُ ت ذكسِىـا،  

يٗ  ا اسا  اتفقج عمٜ ذلازنـٛ  

تٍ ــٗي الدٔلــٛ اإلضــالوٗٛ   العــسا   

ــٕزٖا ــن ذلــــٕز ٔضــــاٟن    ٔضــ ، ل ــــَ ل ــ

ٔأِدا ـــــْ الـــــيت  ٔوؿـــــاحلْ ٔاسقـــــْ

 ٖثتعّا .

ــاٞ الثطالفـــ  ــ  أعكـ ــٛ يٗـ اح الدٔلٗـ

 -لــدّٖي ٌفــظ اهلــد    ٔاإلقمٗىٗــٛ

ــٛ داعــــؼ   ــٕ ِصميــ ــن   -ِٔــ ــَ ل ــ ل ــ

الطٍٗازٖٕ املفكـن اخلـاف نـْ    ذلٕز 

وٍ قـــــــٛ الػــــــــس    ٗٛضـــــــٕه ٔقــــــــع 

وسكــــــص الؿــــــساا ضطــــــب ا ٔضــــــ  

ــاحلّا ــا   ٔ، وؿــــــــــ ــن املؿــــــــــ متٗــــــــــ

ــٗٛ  ٝ الثٍا طـ ــٕ ــرٓ القـ ــب  هلـ إ  ت مٗـ

قـد   ٌطـيب االضثىساز   ٌّش تعأٌ٘ 

ــاد  ــرتك لمسّـــ ــد املػـــ ــرٙ  الثّدٖـــ الـــ

ع  احلـدٔد   ٌٔ  اتّاتثتٍآ داعؼ 

 القٕوٗٛ.

ــادٚ                 1 ــالف الــــــدٔل٘ نقٗــــ ـ الثطــــ

ــدٚ   ــاح املثطـــــــــــــــــــــــــــــــ الٕالٖـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٛ ا وسٖ ٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

CoalitionInternational: 

ــي     ــ٘ ٖكـ ــالف دٔلـ ــ ٗن  ـ ــَ تػـ ُأعمـــَ عـ

 ٔ ٛ  مثـاُ   There are 68ضـثني دٔلـ
coalition countries engaged 
in international efforts to 

counter ISIS  ، ــاح ــادٚ الٕالٖــ نقٗــ

ــٕ  املثطـــــــــــــــدٚ ا وسٖ ٗـــــــــــــــٛ   ٌٖٕٗـــــــــــــ

ــي ،2014ً ــرلر دعـــــــ ــاٞ ٔكـــــــ  احلمفـــــــ

ــدا  ٔ اإلقمٗىــــــــــــٗني ــٗني ٔكٍــــــــــ ا ٔزنــــــــــ

يازنــٛ  الثطــالف ّٖــد ، 23ٔاضــرتالٗا

ٔٔقــف تقدوــْ   العــسا     تٍ ــٗي داعــؼ 

ــٕزٖا ــٗ سٚ   ،ٔضــ ــَ ضــ ــ ر وــ ــجا قؿــ نعد ٔقــ

عمــٜ ودٍٖــٛ املٕؾــن   مشــاه    الثٍ ــٗي

العسا  ٔمتـد دٓ ضـسٖعاا   وٍـاال ٔاضـعٛ     

ــسٝ،  ــىٛ إقمــــــــٗي   أخــــــ ٔتّدٖــــــــدٓ لعاؾــــــ

ــسا  )أزنٗن(،  ــثاُ العـــــــ ــدأح كسدضـــــــ ٔنـــــــ

عمـــٜ ( airstrikes) ال ــازاح ا وسٖ ٗــٛ   

ٔاتفقــج  ً،2014أغطــ ظ   8داعــؼ   

يٗـ  الـدٔه املػـازكٛ نالثطـالف عمـٜ      

عــــــــدً إزضــــــــاه قــــــــٕاح وقاتمــــــــٛ عمــــــــٜ   

ٔاالكثفــــــــاٞ  قــــــــ  نثــــــــدزٖب   ا زا،

ــٛ     ــ٘ ٔلاملعازقــ ــٗؼ العساقــ ــمٗح ااــ ٔتطــ

                                                           
مف الدوؿ التي ساركت في التحالؼ الدولي سد و 23

، بمغاريا، البوسنة،الهرسؾ، النمساألبانيا، داعش :  
استونيا، فمندا، جورجيا، اليوناف، كرواتيا،قبرص، 

، كوسوفو، اايرلندأسبانيا،النرويج، هنغاريا، أيسمندا، 
، اليتوانيا، التفيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مولدوفي

الجبؿ األسود، المغرب، نيوزلندا، البرتقاؿ، كوريا 
الجنوبية، رومانيا، صربيا، سنغافورة، سموفاكيا، 

، اسموفينيا، الصوماؿ، السويد،تايواف، اكوراني
الياباف، البحريف، عماف، لبناف، 

قطر،
https://en.wikipedia.org/wiki/Milit

ary_intervention_against_ISIL 

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intervention_against_ISIL
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وٍّــــا قـــٕاح ضــــٕزٖا  ، الطـــٕزٖٛ املعثدلـــٛل  

 ٛ  Syrian Democraticالدميقسااٗـ
Forces (SDF)  ٔالقــــــــــٕاح

ــٛ  ،Kurdish Peshmergaال سدٖــ

ــا ٛ  ــثختازٙ   إ إقـــــــــ ــدعي االضـــــــــ الـــــــــ

 logisticalٕالمٕزطــــيتٔاالضثػازٖ
assistance. 

الــدٔه املػــازكٛ  ٔتفٗــد الثقــازٖس أُ  

 نال ـــازاح اإٖـــٛ   العـــسا  ٔضـــٕزٖا

: الٕالٖــــــاح املثطــــــدٚ،  سٌطــــــا،  ِــــــ٘

نسٖ اٌٗـا، اضــرتالٗا، ا زدُ، نمسٗ ــا،  

ضــطتج ااٟساتّــا  الــيت الــدتازك ـ       

 وؤخسا ـ 

الـــــدٔه الـــــيت غـــــازكج ن ـــــازاح    أوـــــا 

: تسكٗــا، العسنٗــٛ الطــعٕدٖٛ،  ِــ٘ ضــٕزٖا

اإلوازاح العسنٗٛ املثطـدٚ،كىا غـازكج   

ــٛ   ــاتالح احلسنٗــ ــد املقــ دٔه أخــــسٝ نثصٖٔــ

 ٕزطــيت ٔال ــاٟساح  لٕقٕد ٔالــدعي الم نــا 

االضـــث العٗٛ ٔاملساقتـــٛ : كٍـــدا أملاٌٗـــا،  

ــدا . ك ــنٕلٍــــ ــاتٕ  ىــــ ــالف الٍــــ ــاً  ــــ ا قــــ

NATOنالـــدعي وـــَ خـــاله اـــاٟساح 
AWACS) ) . 

 ٔقــــــد تكــــــىٍج احلىمــــــٛ قــــــد داعــــــؼ  

 اإلضرتاتٗسٗٛ الثالٗٛ:

    ٘ ــ ــا احلقٗقـــ ــؼ مب ّسِـــ ــساش داعـــ ــ إنـــ  ــــ

 املثٕضؼ اإلزِان٘ .

ق ـــــــ  يٗـــــــ  اإلوـــــــداداح املالٗـــــــٛ    ــــــــ 

 . ٔالثىٍٕٖٗٛ

ٛ  ـــــــ جبىٗــــــ    دعي العىمٗــــــاح العطــــــ سٖ

 ؾٍٕ ّا القثالٗٛ.

الثتكٗـــــد عمـــــٜ دعـــــي قـــــساز دلمـــــظ  ــــــ

 UN Security Councilا وــَ
resolution  ــي ــازٖص  2170زقـــــــــــ نثـــــــــــ

ٗـ   ً اخلاف نإداٌـٛ ي 2014أغط ظ 

  ٛ أٖــٛ  ، أٔ د ـ  الثعـاوالح الثسازٖـٛ ٔاملالٗــ

 24داعؼل دٖٛ 

ــ٘     ٔ ــسٟٗظ ا وسٖ ــ ــٕش الــ ــد  ــ نعــ

  االٌثخانـــــــــاح   دٌٔالـــــــــد تساوـــــــــب 

ــٜ    ــاٞ عمــ ــَ أُ القكــ ــٗٛ ، أعمــ السٟاضــ

  ٛ  ااىاعــــــاح اإلضــــــالوٗٛ اإلزِانٗـــــــ

ــٛ قؿـــــــــــــــــٕٝ لـــــــــــــــــ دازٚ    أٔلٕٖـــــــــــــــ

ــٛ  Defeating ISIS(ا وسٖ ٗ
and other radical Islamic 
terror groupswill be our 

highest priority”) .. 

ـ الثطـــــالف السٔضـــــ٘ اإلٖساٌـــــ٘            2

الطــــــــــٕزٙ يازنــــــــــٛ الثٍ ٗىــــــــــاح   

   اإلزِانٗٛ :

                                                           

24https://en.wikipedia.org/wiki/Mili
tary_intervention_against_ISIL 
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  ٖػـــــــــازك الثطـــــــــالف السٔضـــــــــ٘    

ٔضمفاّٟىا   املٍ قٛ العسنٗٛ اإلٖساٌ٘ 

ــالف   ال ــادٚ الٕالٖـــاح  الـــثطـ دٔل٘ نقٗـ

ــٛ داعـــــؼ،   ــدٚ يازنـــ ــْ  املثطـــ ــاُ لـــ ٔكـــ

ٔوـ  ضمفـاٞ طلثمفـُٕ    اسٖقٛ وٍفؿـمٛ  

ــاٞ الثطـــالف الـــدٔل٘ نقٗـــادٚ      ــَ ضمفـ عـ

الٕالٖــــاح املثطــــدٚ ٌطــــتٗا، خاؾــــٛ وــــ  

ــ٘    ــٕزٙ ٔالعساقـــــــــــ ــاوني الطـــــــــــ الٍ ـــــــــــ

ٔالثٍ ٗىــاح املٕالٗــٛ هلىــا كطــصة ام  

المتٍــاٌ٘ ٔاحلػــد الػــعيب العساقــ٘،     

ــا ٖطـــــى٘   ــاز وـــ ــٛ أٔ  مبإاـــ ــٕز املىاٌعـــ طـــ

 املقأوٛ .

ــٗا    ــٗا ضٗاضــــــ ــدخمج زٔضــــــ ــد تــــــ  قــــــ

ٖ ٔعط سٖا ٔاقثؿـادٖا   لـدعي   ،أاضـثختاز

الٍ اً الطٕزٙ قد احلسكاح املعازقٛ 

وٍــر نداٖــٛ ا شوــٛ الضــٗىا نعــد نــسٔش   لــْ،

ــاً   ــٗي داعـــؼ عـ ــ   ً،2014تٍ ـ ٔالرتازـ

دخن   قكاٖا املٍ قٛ   ا وسٖ ٘ نالث

 ،تسوــبإدازٚ ا ٔوــَ نعــدٓ  أٔناوــ  ــن إدازٚ

عط سٖٛ ٔأٌػـتح  ٔغازكج زٔضٗا نقٕاح 

ــٕزٖا   ــٛ   ضـــ ــد زٕٖـــ ــا قٕاعـــ ٔقـــــدوج  هلـــ

ــدعي  ــٕاا الــــــــ ــٛ أٌــــــــ ــ سٙ  كا ــــــــ العطــــــــ

 ٙ ٔنــــدأح  .ٔالمٕزطــــيت لمســــٗؼ الطــــٕز

زٔضٗا أٔه محمثّـا العطـ سٖٛ اإٖـٛ      

ــٕزٖا    ــتثى   30ضــــــــــ ٔ ً، 2015ضــــــــــ

ــٗٛ   ــاح العطـــ سٖٛ السٔضـ تسكـــصح العىمٗـ

وــَ خــاله ت دٗــف ال ــازاح اإٖــٛ قــد    

ــٛ    داعـــؼ ــمطٛ املٍاِكـ ــاح املطـ ٔاحلسكـ

لمٍ ــاً الطــٕزٙ، ودــن ااــٗؼ الطــٕزٙ    

 al-Nusraاحلـــس ٔزتّـــٛ الٍؿـــسٚ    
frontــا قٕاعـــــد   . ٔغ ِىـــــا ٔأٌػـــــتح هلـــ

ٔقــسزح إزضــاه قــٕاح   عطــ سٖٛ   ضــٕزٖا،  

 نسٖٛ إ  ضمب .

ٔ ٗ ــ ــدخمج زٔضــــ ــٗا   ا شوــــــٛ  ض اتــــ ٗاضــــ

ــٕزٖٛ ــني    الطــــ ــالً نــــ ــٛ ضــــ ــادح عىمٗــــ ٔقــــ

ا اـــــــسا  الطـــــــٕزٖٛ نالػـــــــساكٛ وـــــــ   

ٔاإلقمٗىٗـــٛ ٔايمٗـــٛ ا اـــسا  الدٔلٗـــٛ 

، 1ضــٕاٞ   وفأقــاح زٍٗــف     ضــٕزٖا
ــثاٌا  3، 2 ــٛ    أٔ أضــ ــىٛ ال صاخٗــ العاؾــ

ــاٖس  عااــــٛ ومفــــاح ا شوــــٛ  مل 2017ًٍٖــ

ٔاليت ال شالج  ؿـٕهلا وطـثىسٚ    الطٕزٖٛ

 . إ  ضاعٛ كثانٛ ِرا التطذ

قـدوٕا كا ـٛ   ٖساٌٗـُٕ  قد اإل أوا

ــ٘    ــد الطٗاضـــــ ــدعي ٔالثتٖٗـــــ ــ اه الـــــ أغـــــ

ــ سٙ   ــادٙ ٔالعطـــــ ــاوني ٔاالقثؿـــــ لمٍ ـــــ

   ٛ  العساقــــ٘ ٔالطــــٕزٙ ٔالقــــٕٝ املثطالفــــ

 قــد غــازكج قــٕاح وــَ احلــسع  ،ىاوعّ

الدـــٕزٙ   املعـــازك الـــداٟسٚ   كـــن وـــَ 

العــسا  ٔضــٕزٖا، قــد داعــؼ ٔكــد  وــَ  

 .الثٍ ٗىاح املطمطٛ

ــٛ    ــٛ ٔإقمٗىٗـ اتّاوـــاح دٔلٗـ

ــٕٝ    ــني قـ ــاة نـ ــدعي اإلزِـ لـ

 ايٕزَٖ :
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ح املثطـــــــــدٚ الٖـــــــــاٖـــــــــثّي الـــــــــتعض الٕ

ــدعي اإلزِـــاة  ــاة ِـــٕ  ، ٔضمفاّٟانـ  اإلزِـ

الثـــدخن    املطــىاز الـــرٙ ٖـــ ز  وسٖ ـــا 

ــٛ،   ــؤُٔ املٍ قـ ــاغـ ــٜ أُ    ٌّـ ــٛ عمـ ضسٖؿـ

ٔ  تتقــٜ  داعــؼِــرٓ ااىاعــاح )القاعــدٚ 

قٕٖــــٛ نالقــــدز الــــرٙ ضلقــــل  (ٔ سٔعّىـــا 

 وسٖ ــا أغساقــّا ٔأِــدا ّا   املٍ قــٛ،    

ٛا عمـٜ الـدخٕه      َّ أوسٖ ا لٗطـج ضسٖؿـ ٔأ

ٛ   زكا  وعـــ  ضقٗقٗـــٛ وــــ    عطـــ سٖٛ نسٖـــ

 ااىاعــــــــاح اإلزِانٗــــــــٛ الضث٠ؿــــــــاهلا،   

ــرلر  ــؼل  كــــ ــث اله لداعــــ ــسة لاضــــ كــــ

 ٝ ــاح ا خــــس الــــيت  احلسكــــاح ٔالثٍ ٗىــ

  ٚ  ا وسٖ ٗــٛ. عــسص عــَ الطــٗ سٚ ٔاإلزاد

 اإلزِـــاة ن دٔه املٍ قـــٛ ٔاإلقمـــٗي خا ـــٛ إ

داعؼل، ممَّا ضلىن تمـر الـدٔه    الؿاعد

ــاشالح     ــٕ  ٔالثٍـــ ــَ السقـــ ــد وـــ ــٜ وصٖـــ عمـــ

ٔغــــسٔاّا  نانثصاشِــــإه  وسٖ ــــا، ٔالقتــــ

تػـــــْٕٖ ؾـــــٕزٚ اإلضــــــالً      ،ٔو التّـــــا 

ــاُ الػـــــعٕة ا وسٖ ٗـــــٛ ٔال سنٗـــــٛ،     أذِـــ

ٔتقدميــــْ لمٍــــاع عمــــٜ أٌــــْ ِــــٕ داعــــؼ، 

25.ٔداعؼ ِ٘ اإلضالً
 

  املقانـــن ٍِـــاك اتّاوـــاح وٕزّـــٛ ل ـــن  

وــَ زٔضــٗا ٔإٖــساُ ٔضــٕزٖا نــدعي داعــؼ،  

ٖسٝ نعـض ال ـسنٗني نـاُ ذلازنـٛ زٔضـٗا      

ــٕز،     ــص ٔالثّــ ــض الثطٗــ ــْ نعــ ــداعؼ  ٗــ لــ

ــا تقــــًٕ    ــا ال تطــــثّد  داعــــؼ ٔإتــ ٔأٌّــ
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ناضــــثّدا  املــــدٌٗني، ٔتقــــًٕ مبطــــاعدٚ  

 الٍ اً الطٕزٙ،

  ضني ٖثّي الـتعض إٖـساُ نـدعي    

ال الطـــــٍٗٛ املٍـــــاكـــــسة ل داعـــــؼ

 ٛ تغمــــب الــــدعي املـــــال٘    ، العساقٗــــ

ُ  لــداعؼ ٖــتت٘ وع ــي ٔ ،وــَ إٖــسا

  ٛ تؤكـد  ٔ ،قادٚ داعؼ غـٗعٛ زا كـ

أُ زـــــــــٕاشاح ٔٔخــــــــــاٟل إٖساٌٗــــــــــٛ،  

ٖطثعىمّا قـتا  ٔعٍاؾـس داعـؼ    

  العــسا  ٔضــٕزٖا، ٔأُ ال ــد  وــَ  

قٗاداح داعؼ وستت ـٛ ناملخـانساح   

ٌَّـــــْ ٖػـــــس  عمـــــّٗي     اإلٖساٌٗـــــٛ، ٔأ

ُٕ كتــاز  ٖٔقــٕدِي قــتا  إٖساٌٗــ  

ــٕزٙ    ــسع الدـــــــــــــــ ــَ احلـــــــــــــــ وـــــــــــــــ

ٌٔتُ إٖساُ تقًٕ ندعي اإلٖساٌ٘،ٖٔس

ــي   ــٛ زغـــــــــ ــاح اإلزِانٗـــــــــ ااىاعـــــــــ

 ٘االخــثال  املــرِيب ٔا ٖــدٖٕلٕز

ــٛ     ــَ ا دلـ ــددا وـ ــدً عـ ــا، ٖٔقـ نٍّٗىـ

ضــس   تدتــج تــٕز  إٖــساُ، وــَ ذلــر  

ِــسٔة زــٗؼ الٍ ــاً العساقــ٘ ذٙ    

ا غمتٗٛ الػٗعٗٛ وَ املٕؾن، دُٔ 

نر أُ  سَّك إٖساُ ضاكٍاا كسد  عـ 

   ٛ  26ضسٖ ر اـآ اهلصميـٛ الطـاضق

. 

الٍ ـــــــاً  ٖـــــــثّي الـــــــتعض

ــٗي داعــــؼ   ــٕزٙ لثٍ ــ الطــ
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الٍ ــاً  عىــالٞ وــَ خــاله 

   َٖٕزـــــــــٕداملالطـــــــــٕزٙ 

لمقكــــاٞ ، ؾـــفٕ  داعـــؼ  

ــٜ ااــــــٗؼ الطــــــٕزٙ    عمــــ

احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

ٔملٕاؾــمٛ غــساْٟ الــٍف     مشــاه الــتالد،  

املخــانساح  قــادٚل، ناإلقــا ٛ وــَ الثٍ ــٗي 

العطـــــــ سٖٛ الطـــــــٕزٖٛ الـــــــرَٖ ٖٕز ّـــــــُٕ  

 . ٖٔدٖسُٔ وعازك داعؼ و  ااٗؼ احلس

ـٍـ         ياعــٛ لالدَّٔلــٛ   جٔقــد ضــتل أُ أعم

  َّ ــاًل: أ ــسا  ٔالػــ ــالوٗٛ   العــ    ّــــااإلضــ

ػــَ ِسىــاح   إٖــساُ، ٔالطــعٕدٖٛ، ٔدٔهر  ت

دٚل، أخسٝ، اوثداالا لثٕزّٗاح زوٕش لالقاع

 ٔ.دَٖٔضفا ــــــــاا عمــــــــٜ ٔضــــــــدٚ ا اِــــــــ 
ــٕ     ــاحلّا ٔخ ـــــ ــٜ وؿـــــ ــا  عمـــــ لمطفـــــ

إوــــــدادِا   إٖــــــساُ.: ٔكتطــــــج ز ىــــــا     

زٍٕدِــــا، ٔك ىــــج غٗ ّــــا عمــــٜ وــــداز  

ــٛ    ــٜ ٔضـــــــدٚ كمىـــــ ــاا عمـــــ ضـــــــٍني ضفا ـــــ

 (27)ا اِدَٖل.

ٔداعؼ   الٗىَ  خالداا: تٍ ٗىا القاعدٚ

 )تٕذزا( 

َ أ             ــٕٖ ــٛ ت ـــ ــٗظ ـ اتٗعـــ  ٔتتضـــ

  الٗىَ: ـتٍ ٗي القاعدٚ   
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ٖــــتت٘ ت ــــَٕٖ تٍ ــــٗي القاعــــدٚ   

الـــــــــٗىَ   إاـــــــــاز ت ٍٕٖـــــــــْ الــــــــــدٔل٘    

ــ٘، ــٗظ    ٔاإلقمٗىــ ــن تتضــ ــا أُ وساضــ كىــ

ٌٔػـــتٚ الثٍ ـــٗي   الـــٗىَ،   عثمـــف     

عـــَ املساضـــن ا زنـــ  الـــيت ضـــتل ذكسِـــا 

ــدٔل٘، إذ   ــدٚ الـ ــٗي القاعـ ــتٚ تٍ ـ ــد ٌػـ  عٍـ

ــُٕ ــاا   ٖعثــــ  املؤضطــ   الــــٗىَ وــــَ أتتــ

 ٔأٌؿاز أضاوٛ نَ الدُ،  قد أخسح الت٠ٗٛ

ــْ       ــس   ت ٍٕٖـــ ــ ن وتاغـــ ــٛ نػـــ الدٔلٗـــ

 الٗىَ.

ــاُ    ــٕدٚ ا   ـــ ـــ عـــ ــٛ ا ٔ :ـــ املسضمـــ

ــدٚ       ــٗي القاعـــ ــٗظ تٍ ـــ ــسة ٔتتضـــ العـــ

 الٗىَ

ــٛ    ــاز الق تٗـــــٛ الدٍاٟٗـــ نعـــــد اٌّٗـــ

ــَ     ــٕ ٗيت وـــــ ــاد الطـــــ ــطاة اال ـــــ ٔاٌطـــــ

أ  اٌطـــــثاُ ٔتٕقـــــف احلـــــسة ٔاغــــــثداد    

الؿـــساا نـــني الفؿـــاٟن ا   اٌٗـــٛ، عـــاد     

أغمــــب ا اِــــدَٖ العــــسة إ  نمــــداٌّي،  

ــٛ    ــا ت ـــ ح اإلضـــرتاتٗسٗٛ ا وسٖ ٗـ كىـ

اــــآ املقــــاتمني العــــسة وــــَ الــــدعي إ   

العــداٞ، ٔقاوــج نالكــ   عمــٜ احلمفــاٞ   

إلقمٗىــــــــــٗني   وــــــــــٍ قيت ااصٖــــــــــسٚ ا

ــازدٚ    ــٛ ٔو ـــ ــ٘ مبٕازّـــ ــٗش العسنـــ ٔاخلمـــ

عٍاؾــس الثٍ ــٗي،   زاٌــب سخــس ت ــ ح   
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أٔلٕٖاح تٍ ٗي القاعـدٚ   املٕازّـٛ وـَ    

الػس  الػـٕٗع٘ إ  ال ـسة السأاـال٘،    

الضـــٗىا نعـــد دخـــٕه الثطـــالف الـــدٔل٘     

ــٛ     ــدٚ وٍ قـ ــْ الٕالٖـــاح املثطـ ــٜ زأضـ ٔعمـ

 ٗ ش ااصٖــــــسٚ ٔاخلمــــــٗش   ضــــــسة اخلمــــــ

ً، وــــَ كــــن ِــــرٓ   1990الداٌٗــــٛ عــــاً  

 .نسش تٍ ٗي القاعدٚ   الٗىَال سٔ  

 قد اشلس  عدد وَ املقاتمني الٗىٍـٗني  

  ااّـــاد ا   ـــاٌ٘    ـــرتٚ مثاٌٍٗـــاح    

القسُ العػسَٖ، ٔغـازكٕا   وعطـ ساح   

الثــدزٖب ٔزتّــاح القثــاه   أ  اٌطــثاُ  

ــإٌا    ــاوٛ نــــَ الدُ، ٔكــ ــادٚ أضــ  ــــج قٗــ

تازكــٛ احل ٕوــٛ  ٖــرِتُٕ  ــج دعــي ٔو 

  الػـــىاه قتـــن الٕضـــدٚ، أوـــا احل ٕوـــٛ  

  ااٍــٕة   اٌــج وٕالٗــٛ    ٛاالغــرتاكٗ

ل  ــاد الطــٕ ٗيت، نعــد اٌثّــاٞ احلــسة    

عــــــٕدٚ وــــــَ عس ــــــٕا ناضــــــي  ٔ ا   اٌٗــــــٛ

 Afghanلا   ـــــــــاُ العـــــــــسةل 

Arabs،  ــأش ــرَٖ اــ ــُٕ الــ ــاد الٗىٍٗــ  عــ

وقاتـــــن ِٔـــــٕ العـــــدد  3000عـــــددِي اه

د الػـتاة  نعـ  نني ا   اُ العـسة  ا ك 

 ٙ ٛ 28الطــعٕد معــسة الـــرَٖ    ل ، إقــا 

                                                           

يقدر خالد سيخ محمد الذي عرؼ . 28
/ أيموؿ أف في كؿ 11بمهندس هجمات 

% 70معسكر لمقاعدة في أفغانستاف حوالي 
% مف 10منييف ، % ي20سعودييف ، 

ٖطــث ٗعٕا العــٕدٚ إ  نمــداٌّي  ضــتاة    

 .ضٗاضٗٛ ٔأوٍٗٛ 

ــي  ــعٍٗاح   خــ ــٛ تطــ ــن   نداٖــ ــسٝ تٕاؾــ زــ

القـسُ العػـسَٖ نــني القٗـاداح ااّادٖــٛ    

  الٗىَ ٔأضاوٛ نَ الدُ إلٌػاٞ ااٗـن  

َ    ا ٔه ــدٚ   الــــٗى ــٗي القاعــ ــَ تٍ ــ  .وــ

املٗداٌٗــٛ الــرٙ متثــ  نــاخل ٚ ٔالثسسنــٛ 

تمقــٕا  ، ٔالــرَٖٔاملعس ــٛ مبٗــادَٖ القثــاه

ٔكـاُ     أ  اٌطثاُ ىّي ٔزّادِيٗتعم

 ٛ إقـا ٛ إ    ،ٖسكص عمٜ املؿا  ال سنٗـ

ــن نـــــتعض     ــأه الثٕاؾـــ ــَ الدُ ضـــ أُ انـــ

ــٛ     ــٛ الٗىٍٗـــ ــٛ ٔالقتمٗـــ ــاداح الدٍٖٗـــ القٗـــ

 لمثطالف وعّا ل ٍْ  ػن   ذلر.

املسضمــٛ الداٌٗٛ:ـــ املٕازّــٛ نــني الثٍ ــٗي   

 ٕوٛ الٗىٍٗٛٔاحل 

نــدأ الثٍ ــٗي ٌػــااْ   الٍؿــف 

الداٌ٘ وَ عقد الثطـعٍٗاح وثصاوٍـا وـ     

ٌػــــــا  الثٍ ــــــٗي ا ً ٔقٗــــــاً ااتّــــــٛ  

العاملٗــــــٛ ملقاتمــــــٛ الّٗــــــٕد ٔالؿــــــمٗتٗني 

                                                                             

أماكف أخرى فقد سكؿ السعوديوف واليمنيوف 
العمود الفقري لمقاعدة وقوتها الساربة 

واقسموا البيعة ألبي عبداهلل " ابف الدف " 
ته، ف لمموت مف اجؿ قسيوكانوا جاهزي
 76 ص ، مرجب سابؽ،جرجس انظر فواز

28 
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ً،  ثتضظ زـٗؼ  1998ٔا وسٖ اُ عاً 

  ٘ ــالو ــني اإلضـ ــدُ أنـ -The Adenعـ

Abyan Islamic Army 

(AAIA)    نقٗـادٚ أنـ٘ احلطـَ ايكــاز، 

ــاا وـــَ أضـــاوٛ نـــَ الدُ  ٔالـــرٙ  لقـــ٘ دعىـ

ٔأن٘ محصٚ املؿسٙ املقٗي   لٍـدُ، ٔقـاً   

نعدٚ عىمٗاح أنسشِا اخث ا  ضثٛ عػس 

وــَ الطــٗا  ا زاٌــب،  ثؿــدٝ ااــٗؼ    

لمثٍ ــٗي ٔت  سٖــس السِــاَٟ نعــد قثــن   

أزنعــٛ ٔزــس  أخــٍني ٔت اعثقــاه ايكــاز  

ً،  1999ٔذلاكىثــْ ٔإعداوــْ   وــاٖٕ  

ٖصٕقـــف ٌػـــااْ  ـــدنس  إال أُ الثٍ ـــٗي   

ِســــًٕ عمــــٜ املــــدوسٚ ا وسٖ ٗــــٛ كــــٕه 

the USS Cole, a U.S. 

warship    ــازٖص ــدُ نثـــــــ   عـــــــ

ً،  قاوــــــــج احل ٕوــــــــٛ 12/10/2000

ــس     ــَ عٍاؾــ ــددا ت وــ ــازدٚ عــ ــٛ مب ــ الٗىٍٗــ

ــٗي ٔاعثقــــــاهلي ٔذلــــــاكىثّي،    الثٍ ــــ

 نالثٍطٗل و  اااٌب ا وسٖ ٘.  

ٔكـــاُ أضـــاوٛ نـــَ الدُ ٔقتٗـــن أضــــدار     

ً، قــد 2001احلــادٙ عػــس وــَ ضــتثى   

ــتب    ــٗىَ نطــ ــْ لمــ ــازٓ لمثٕزــ غــــس  أٌؿــ

اتٗعثّـــــــــــــا اا سا ٗـــــــــــــٛ ٔالقتمٗـــــــــــــٛ 

ٔاالزثىاعٗــــــٛ، إال أُ أضــــــدار احلــــــادٙ  

ــاح    ــتثى  غــــــ ح أٔلٕٖــــ ــس وــــــَ ضــــ عػــــ

ٔإضـــرتاتٗسٗاح الثٍ ـــٗي، نطـــتب تمقٗـــْ  

قسناح وؤملـٛ وـَ قتـن الٕالٖـاح املثطـدٚ      

 إاــــــاز احلىمــــــٛ الدٔلٗــــــٛ   ٔضمفاّٟــــــا

يازنــٛ اإلزِــاة،  قاوــج نقثــن ٔاعثقــاه 

ٔو ازدٚ قٗاداح ٔعٍاؾس الثٍ ٗي داخن 

أ  اٌطثاُ ٔ  كن أسلاٞ العـا ، ا وـس   

الــــرٙ ضــــد وــــَ ٌػــــااْ   كــــد  وــــَ  

وٍاال تٕازدٓ ٔوٍّا الٗىَ،  قد ضـدر  

ً ـ       2002ِـــدٔٞ ٌطـــيب خـــاله الفـــرتٚ ) 

ــٗي ضــــــــٕٝ   2006 ــي الثٍ ــــــ ً( ٔ  ٖقــــــ

ٌاقمــٛ ح ذلــدٔدٚ أنسشِــا  تفســ   نعىمٗــا

 ٛ ــٗ ــٍف  الفسٌطـــــ  Limburg الـــــ

 ً.6/10/2002حبكسوٕح   

كىــــا اعثقمــــج أزّــــصٚ ا وــــَ الٗىٍٗــــٛ  

عدداا وَ قٗاداح ٔعٍاؾس الثٍ ٗىخاله 

ً(، نثٍطــــٗل 2006ً ـ        2001الفــــرتٚ )

الدالـذ وـَ   ٔتعأُ إقمٗى٘ ٔدٔل٘، إال أُ 

ٖعثــ  حل ــٛ وفؿــمٗٛ   2006ً  اٖــس 

  الٗىَ، ضٗذ مت ٍج لثٍ ٗي القاعدٚ 

قٗاداتــــْ وــــَ اهلــــسٔة وــــَ أقــــٕٝ ضــــسَ 

وتاٖعــٛ  نعــدؿــٍعاٞ. نلألوــَ الطٗاضــ٘  

ٔأوــني ضــسٓ، أنــٕ  ضــ ست  أضــاوٛ نــَ الدُ

أوـ اا   نؿ  ٌاؾس عتد ال سٖي الٕضٗػ٘

ن دلمـــــظ  ٗت ػ ــــ ٔكىــــا ت   ،لمثٍ ــــٗي 

   الطسَ. الػٕزٝ

ٔقـــد أتـــا  خلـــسٔص القٗـــاداح وـــَ  

 سؾٛ لمثٍ ٗي   إعادٚ تٍ ـٗي  الطسَ 

ــْ  ــااٌفطـــ ــدٚ  ٔإتتـــ ــاِش زدٖـــ ــاح ٔ، وٍـــ نـــ

  َ    الٕضٗػـــ٘ شعــــٗي القاعـــدٚ   الــــٗى

عىمٗاتــــــــــــْ  ٔضـــــــــــ  ٔ ،2007ًٌٖٕٗـــــــــــٕ  
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ــا  ال سنٗـــٛ      ــَ املؿـ ــدد وـ ناضـــثّدا  عـ

ٔعـــدد وـــَ املٍػـــ ح ا وٍٗـــٛ ٔالٍف ٗــــٛ     

ــاح    ــس   نعــــض ايا  ــ ــٛ ٔاٌثػــ الٗىٍٗــ

الٗىٍٗٛ، ٔغـ ن قٗـادٚ إقمٗىٗـٛ لمثٍ ـٗي     

ٌــــدواص  سعــــ٘ الثٍ ــــٗي   كــــن وــــَ نا

ٜ الـٗىَ ٔالطــعٕدٖٛ   لتٍ ــٗي   ـج وطــى

ــسٚ   ــدٚ   زصٖـــــــــــــــــــــــــــــــــــ القاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 26/1/2009ً  29العـــــسةل 

نسٟاضــٛ الــٗى  ٌاؾــس الٕضٗػــ٘ ٌٔاٟتــْ   

ٔاضـــــــث اا الطـــــــعٕدٙ ضـــــــعٗد الػّسٙ.

ــاٞ     ــادٚ إضٗـــــ ــٕاً إعـــــ ــٛ أعـــــ ــاله خالخـــــ خـــــ

ــ     ــن وـــ ــٗىَ، ٔالثٕاؾـــ ــٗيل   الـــ لالثٍ ـــ

دلىٕعـــاح زّادٖـــٛ وثعـــددٚ   وٍـــاال 

 ٔأؾــــتح. عدٖــــدٚ   إ سٖقٗــــا ٔأٔزٔنــــا

ــسٚ    ــاد   زصٖــــــ ــدٚ ااّــــــ ــٗي قاعــــــ تٍ ــــــ

ــسة  Al-Qaeda in theالعــ

Arabian Peninsula 

(AQAP)  ٜــ ــاا عمــ ــداا أوٍٗــ ٖػــــ ن تّدٖــ

املطــــثٕٝ ايمــــ٘ ٔاإلقمٗىــــ٘ ٔالــــدٔل٘،     

ذلألــــــٛ  قــــــاً نعــــــدٚ عىمٗــــــاح وٍّــــــا 

االغثٗاه اليت تعسا هلـا ا وـ  ذلىـد    

ــاعد ٔشٖــــــس الداخمٗــــــٛ      ــَ ٌــــــاٖف وطــــ نــــ

ــعٕدٙ ــراك الطـ ــاً   28   سٌـ أغطـــ ظ عـ

 ً مبدٍٖٛ زدٚ.2009

                                                           
 مف تعن يال في القاعدة فكر في العرب رةيوجز "29
 إل  األحمر البحر ومف العراؽ،  إل مفيال مف
 وبالتالي بالد الساـ، إل  إسافة ،العربي جيالخم
 مفيال إل  باإلسافة والساـ جيالخم دوؿ كؿ تدخؿ
 .مفيال في لمقاعدة الجهاديالمسروع  في
 

ٔتتٍْٗ ذلألٛ تفسـ  اـاٟسٚ أو كٗـٛ    

ــاً  25   ً عٍــــــدوا 2009دٖطــــــى  عــــ

ــَ أوطـــــرتداً      ــًٕ نسضمـــــٛ وـــ ــج تقـــ كاٌـــ

نّٕلٍــدا إ  ودٍٖــٛ دٖرتٖٔــج نالٕالٖــاح    

الٍـــــــٗس ٙ عىـــــــس املثطـــــــدٚ قـــــــاً نّـــــــا 

قتــن أُ ٖــثي إضتااّــا. ٔ  ٌّاٖــٛ الفازٔق

 ً ت العدٕز   و از2010أكثٕنس عاً 

دن٘ عمٜ اسٔد وم ٕوـٛ   اـاٟسٚ غـطَ    

وثٕزّــٛ إ  الٕالٖــاح املثطــدٚ اٌ القــاا    

وــَ الــٗىَ، ٔاتّىــج ٔاغــٍ َ الثٍ ــٗي     

 .نالٕقٕ  ٔزاٞ العىمٗٛ

اإلعــــالُ عــــَ اإلوــــازٚ  املسضمــــٛ الدالدٛ:ـــــ

 اإلضالوٗٛ ٔ تػ ٗن أٌؿاز الػسٖعٛ

 ّــسح أضــدار وــا اــ٘ نــالسنٗ  

 العسن٘   عدد وَ الدٔه العسنٗـٛ ٔوٍّـا  

الٗىَ، ٔاٌدالا خٕزٚ الػتاة الطـمىٗٛ    

ً، ٔاٌػـــ اه الطـــم اح 2011  اٖـــس11

ٔأزّصتّـــــــــــــا ا وٍٗـــــــــــــٛ ٔالعطـــــــــــــ سٖٛ  

نالثــداعٗاح املثطــازعٛ ٔامل التــٛ نث ــٗ    

ٔإضــــقا  الٍ ــــاً، ا وــــس الــــرٙ أع ــــٜ  

القاعدٚ  سؾٛ ضاسلٛ لفسا ضٗ ستّا 

ٔنطـــــ  ٌفٕذِـــــا   عـــــدد وـــــَ املٍـــــاال 

اٗـن  امبطا  ٛ أنني، خاؾٛ و   ّـٕز  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
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 a third wave of)اادٖـــد 

global jihadismٔ  ٙــص  الالــر ميٗ

نـن كاٌـج    ،ِـٕ ميـ  ٔغـ  ميـ      نني وـا 

ــٛ  ا  ــدا  الٗىٍٗــ ــسِــ ــثّدا اا ا كدــ  ،اضــ

، اضــثخدً أضــمطٛ أكدـــس ت ــٕزا ٔ ث ـــا   ٔ

مما وّد ل عالُ عـَ تتضـٗظ أٔه إوـازٚ    

إضالوٗٛ لمثٍ ٗي   الٗىَ نثازٖص واٖٕ 

ً مبدٍٖــــــــــٛ شزلتــــــــــاز عاؾــــــــــىٛ  2010

ايا  ٛ، ٔقاوج مبىازضـٛ وّـاً الدٔلـٛ    

ٔت تٗـــــــــــل القـــــــــــٕاٌني اإلضـــــــــــالوٗٛ   

ذلــاكي ٔوساكــص الػــساٛ ٔغ ِــا وــَ 

اضـــث اا أُ ٍٖثقـــن وـــَ  وسا ـــل الدٔلـــٛ. 

ال ـــــــــاِسٚ إ  الثػـــــــــ ٗن الثٍ ٗىـــــــــ٘ 

ــ٘ ــٜ    ،ٔاملؤضطــ ــدوسٚ عمــ ــاا وــ ــٕد ضسنــ لٗقــ

 ٖنيٍٗني هلا ٌثـاٟش ٔخٗىـٛ عمـٜ املـد    الٗى

ٔأؾـــــــتطج  سخـــــــازٓ  ،القؿـــــــ  ٔالتعٗـــــــد

الثدو ٖٛ ٔاقطٛ املعـا  عمـٜ ا ثىـ     

ن ا ــــــٛ غــــــساٟطْ ضٗاضــــــٗاا ٔاقثؿــــــادٖاا  

 .ٔازثىاعٗاا ٌٔفطٗاا

ٔأؾــتح الــٗىَ نعــد اإلعــالُ عــَ اإلوــازٚ   

اإلضــــالوٗٛ ومســــت ل ــــد  وــــَ عٍاؾــــس     

ــدٔل٘،    ــدٚ الـــــ ــٗي القاعـــــ ــد 30تٍ ـــــ نعـــــ

                                                           
 صػػفوؼ فػػي األجانػػب المقػػاتميف مػػف مجػػاميب توجػػد30

 إعػالف منػذ تزايدت، اليمف في اإلقميمي القاعدة ذراع
 ـ2010 ايػةبد إسػالمية إمػارة أبػيف محافظة القاعدة
سػػػػػػكموف حسػػػػػػب بعػػػػػػض ، ويمسػػػػػػبوقة خيػػػػػػر بصػػػػػػورة

 يمكػػف حقيقػػة أصػػبح وجػػودهـو ,  %،70المصػادر 
 نسػبة ارتفػاع خػالؿ مػف الواقب أرض عم  مالحظتها

ــسناح  ــيت  الكــــ ــٛ الــــ ــ سٖٛ ٔا وٍٗــــ العطــــ

ــثاُ    ــس   أ  اٌطـــ ــرٓ العٍاؾـــ ــا ِـــ تمقثّـــ

ٔناكطـــــــــــثاُ ٔالطـــــــــــعٕدٖٛ ٔالعـــــــــــسا   

...ٔتصاٖــــــدح أعــــــداد عٍاؾــــــس الثٍ ــــــٗي 

ٌّي ال أغـــــازح عمٝـــــتتقـــــدٖساح  ٍّـــــاك 

، ٖثٕشعــــُٕ   وقاتــــن ٖ٘قمــــُٕ عــــَ ألفــــ

ذلا  ــــاح: أنـــــني، غـــــتٕٚ، ٔضكـــــسوٕح  

ــاٞ،   )اإٍنٗــــــٛ(، ٔ ذلا  ــــــاح: التٗكــــ

القاعــدٚ   غــتْ ٔتعث ، ، ٔااــٕ وــتزة

ااصٖـــــسٚ العسنٗـــــٛ نتٌّـــــا أٌػـــــ   ـــــسٔا 

القاعـــدٚ، ٔتـــرتأ  الثقـــدٖساح حلسىّـــا  

نــــــني عــــــدٚ و٠ـــــــاح ٔنكــــــعٛ سال  وـــــــَ    

ا عكــــاٞ، ٖػـــــازك ال ــــد ُٔ وـــــٍّي     

ــداٟسٚ    ــي الـــ ــ سٖٛ، ٔتكـــ ــاح العطـــ العىمٗـــ

ــٛ   ــٛ لمسىاعــــــــــ  100إ   50الداخمٗــــــــــ

ــد   ــٕا، ٖٔعـــــــــ ــٍّي  24إ   10عكـــــــــ وـــــــــ

ــٛ    ــي ال تقـــ ــٛ، ٔتكـــ ــٗاح ذلٕزٖـــ غخؿـــ

 31. عمٗاال

                                                                             

 تنظػػيـال صػفوؼ فػػيوف قطيسػ الػػذيف األجانػب القتمػ 
 أبػػيف و فػػي الحكوميػػة القػػوات مػػب المواجهػػات خػػالؿ

 دور يقتصػػػػر كػػػػاف التػػػػي السػػػػابقة، المرحمػػػػة بخػػػػالؼ
 فػػػي والمسػػػاركة تػػػوفير األمػػػواؿ عمػػػ  فيهػػػا األجانػػػب

 اإلعالمػػػػي، الخطػػػػاب وتوجيػػػػه المسػػػػمحة المواجهػػػػات
واألنسػػػطة  العمميػػػات كافػػػة فػػػي مػػػؤخًرا هػػػؤالء انخػػػرط
 فػي مقػدمتهـ و  االنتحارية الهجمات فيها بما القتالية

 .السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودية الجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممو

http://www.akhbaralyom.net/news_detai
ls 
31
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كىــا دعــج دلىٕعــٛ وــَ املطـــمطني       

إ  القثـــاه وـــَ أزـــن  2011ً32أنسٖـــن

ــالوٗٛ      ــسٖعٛ اإلضــ ــٛ الػــ ــٗىَإقاوــ ، الــ

ــي   ــج ناضــ ــيت عصس ــ ــاز "ٔالــ ــسٖعٛأٌؿــ ل الػــ

Ansar al-Sharia (AQAP’s 

local insurgency arm) ٔتعــد

ــسٔا   ــَ  ــ ــسٚ   وــ ــدٚ   زصٖــ ــٗي القاعــ تٍ ــ

وعــازك عمــٜ ودٍٖــٛ ،اضــثٕلج نعــد العسة

قاوـج  ٔعمٜ عدٚ ودُ   الـٗىَ ٔأ شزلتاز

عــــــدٚ إوـــــــازاح إضــــــالوٗٛ وٍّـــــــا إوـــــــازٚ   

ــازٚ أنٍٗ ــازٚ ٔقازٕإوـــ ٔتعثـــــ   .عـــــصأُإوـــ

وثطالفـٛ وــ  ضسكـٛ االتــاُ ا   اٌٗــٛ   

  ٛ عمىـا نـتُ    .ٔضسكٛ الػـتاة الؿـٕوالٗ

ــاز الػــــــسٖعٛ  ,K (AASلأٌؿــــ

“Supporters of Islamic 

Law”)   َـــــــــسا القاعـــــــــدٚ   الـــــــــٗى ٔ

ــٛ    ــ ٗالح ااّادٖــــ ــَ الثػــــ ٖعثــــــ اُ وــــ

ا كدــــــس  عالٗــــــٛ عمــــــٜ غــــــساز تٍ ــــــٗي 

 لالدٔلٛ اإلضالوٗٛ.

ٛ  ٔوٍـــــر  ٛ   ّـــــٕز  حل ـــــ  أٌؿــــــاز ياعـــــ

 وّايــٛ عمــٜ ٌػــااّا صكــتس الػــسٖعٛ

 ٔ ذلمٗٛ أِدا 

                                                           
من  مجموعته عادل العباب دعا قائد يدعى32

 المجاهدين إلى القتال من أجل إقامة الشريعة
أنصار  "فضل العباب اسم .اليمن في اإلسالمية
في المواجهات مع السكان  "الشريعة
المحليين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8. 

 . م21/22/1024

 كىــا .الٗىٍــٗني وــَ قــطاٖاِا أكدــس

ــعج ــظ   ٔضــــ ــج ٌفــــ ــَ الٕقــــ ــسٚ وــــ  داٟــــ

 أزّـــــصٚ وٍثطـــــيب لثػـــــىن املطـــــثّد ني

ــَ ــانساح ا وـــــ ــساد ٔاملخـــــ ــتا  ٔأ ـــــ  ٔقـــــ

ــداح ــ سٖٛ الٕضـــ ــاه العطـــ ــن ٔززـــ  القتاٟـــ

 وٕازدِـا  ٔاىـ   تٕ س ،ايمٗني ٔالط اُ

 ٛ َ  داخمٗـــاا املالٗــ ٜ  اسٖـــل عــ  الطــ ٕ عمـــ

 أضٗاٌـا  املـٕ فني  ٔوستتـاح  التٍٕك ٔداٟ 

 احل ٕوٗــٛ، ٔاملؤضطــاح اهل٠ٗــاح تٔأزؾــدٚ

 .ٔاخلاؾٛ العاوٛ املىثم اح ٌّبٔ ٔضمب

اليت ضققّا الثٍ ـٗي عمـٜ    الثقدًٔزغي 

 ٛ ــٛ الٗىٍٗـــ ج أعمٍـــ ا زا إال أُ احل ٕوـ

ضسنــــا وفثٕضــــٛ عمــــٜ القاعــــدٚ،  قــــدح   

كــد  وــَ ا زا  الــيت ضــٗ سح عمّٗــا  

  ذلا  ــاح أنــني ٔغــتٕٚ ٔضكـــسوٕح،    

ــاو٘ ــج 2013ً/2011  عـــــــــــ ً ٔقعـــــــــــ

وٕازّــاح عطــ سٖٛ  و دفــٛ نــني عٍاؾــس  

ؾــاز قــطٗثّا  ،الثٍ ـٗي ٔقــٕاح ااــٗؼ 

 َ القثمــٜ ٔااسضــٜ   وعــازك    امل٠ــاح وــ

مبٍــــــــاال شزلتــــــــاز ٔلــــــــٕدز ٔاحلٕاــــــــٛ  

 قــــــد نــــــدأ مبطــــــا  يت أنــــــني ٔغــــــتٕٚ، 

ــٗؼ ِسٕوـــــــــــــــــاا ٔاضـــــــــــــــــعاا      ااـــــــــــــــ

12 ٕ ً،الضـــــــــثعادٚ يٗـــــــــ  2012وــــــــاٖ

وٍــــاال أنــــني اخلاززــــٛ عــــَ ضــــٗ ستْ.  

ــثىس  ــن   ٔأضـ ــس وـــَ غـــّس، قثـ ــاه أكدـ القثـ

وـــَ  429غخؿـــا نٗـــٍّي   567خاللـــْ 

وــَ ااٍــٕد ،  78املقــاتمني اإلضــالوٗني ٔ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D813/11/2014م
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D813/11/2014م
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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ٔ26    ٔ  34وـــــــــــَ وقـــــــــــاتم٘ القتاٟـــــــــــن 
ــدٌٗا [72].وـ

ــ12ٕٔ    ــح 2012ٌٖٕٗـ ً زلـ

ــثعادٚ    ــٜ   اضـــــــــــــ ــٗؼ الٗىٍـــــــــــــ ااـــــــــــــ

ــداا    شزلتاز ــمطني نعٗـ ــسص املطـ ــاز، ٔأخـ ٔزعـ

نعــد وٕازّــاح عٍٗفــٛ، ٔضــق ج ودٍٖــٛ    

 ً  ااــٗؼ الــٗى  نٗــد 15ٌٕٕٖٗغــقسٚ ٖــٕ

ٔوطـــمط٘ القتاٟـــن، ٔتسازـــ  املطـــمطُٕ    

[1 ].إ  ذلا  ــٛ غــتٕٚ 
ٔغــَ ااــٗؼ    

ِسٕوــــا عمــــٜ وٍ قــــٛ زداا مبطا  ــــٛ    

ً قـــــد وطـــــمط٘ 2013التٗكـــــاٞ عـــــاً 

  ٛ ٔعٍاؾـــس وـــَ  ياعــٛ أٌؿـــاز الػــسٖع

ٞ  تٍ ـٗي القاعـدٚ،       ذلا  ـٛ التٗكـا

ــد زنٗــ    زداا  وٍ قــٛ   ٔودٖسٖــٛ ٔل
ن سا اضـثعادٚ املـدُ إ     املٍاضحٔقسٖٛ 

وعـثقمني   3ضٗ سٚ الدٔلٛ ٔاإل ـساص عـَ   

ــن     ــد  ػــــ ــمطني نعــــ ــدٝ املطــــ ــب لــــ أزاٌــــ

ذلادخــاح ٔزّــٕد ٔضــااٛ وــ  املطــمطني  

 ل  ساص عَ املخ ٕ ني .

 ّـــس تٍ ـــٗي الدٔلـــٛ اإلضـــالوٗٛ 

ً، 4102ٗىَ   ٌــــٕ ى   داعــــؼ   الــــ  

دٔلــٛ  أٔ ٔالٖــٛ عــدُ أنــني  ــج وطــىٜ   

ِـٕ   ،اخلال ٛ اإلضالوٗٛ   زٍٕة الٗىَ

َ  اٌػـــــــــــــل تٍ ـــــــــــــٗي  تٍ ـــــــــــــٗي   عـــــــــــــ

ــاز الػـــــــسٖعٛ  القاعـــــــدٚ ٔ أعمـــــــَ ٔأٌؿـــــ

ــٕالٞ ــداعؼ الـ ــَ  ، لـ ــا عـ ــَ زاٗـ ٔ  ٖعمـ

الــٗىَ زتّــٛ  الثٍ ــٗي ٖعثــ  ٔ ،قٗاداتــْ

أضاضــٗٛ، ٌ ــساا ملٕقعّــا   غــتْ ااصٖــسٚ   

ــٛ ــ    ٔ، العسنٗـــ ــن لداعـــــؼل عمـــــٜ خـــ دخـــ

 ـــج  ياعـــٛ أٌؿـــاز ام   املٕازّـــٛ وـــ    

نعـد    -غعاز وقأوٛ لالثىدد الػـٗع٘  

 26العــدٔاُ الطــعٕدٙ عمــٜ الــٗىَ  نــدٞ 
ضٗــذ ٔقعــج وٕازّــاح ً ـ    2015وــازع 

ــٛ  ــس ني عٍٗفـ ــش،  مب نـــني ال ـ ــٛ حلـ طا  ـ

ضـــق  زساِٞـــا لأوـــ  داعـــؼ   حلـــشل     

ــ سٙ     ــد العطـــ ــ٘، ٔالقاٟـــ ــاع المطســـ عتـــ

 Iranian proxies. زعفس المطس٘

ــٗي     ــي الثٍ ــ ــسش زلــ الفــــرتٚ   نــ

َ خــــاله ضمطــــمٛ تفســــ اح ا خــــ ٚ وــــ

 العاؾــىٛ ؾــٍعاٞ  اضــثّد ج وطــازد 

ــا     ــاُ أنسشِــــ ــازع  21كــــ ، 2015ًوــــ

ــٛ       ــاح اٌثطازٖـ ــ  عىمٗـ ــت  أزنـ ــذ تـ ضٗـ

وطـــــسدٙ لنـــــدزل ٔلاحلػـــــطٕؽل، نعـــــد  

ؾــالٚ ااىعــٛ، زا  قــطٗثّا أكدــس وــَ  

، ٔو٠ــاح ااسضــٜ، ٔكــاُ وــَ    ــسدٟــٛ او

نــني الكــطاٖا قٗــاداح   ااٍــا  الــدٖ  

ناإلقـــــــا ٛ إ  . ، مأٌؿـــــــاز ااىاعـــــــٛ 

٘  اضــثّدا   احل ٕوـــٛ  الثٍ ـــٗي وطــ٠ٕل

 ٛ ُ    الٗىٍٗـ اغثٗـاه ذلـا ا   وٍّـا   عـد

ــٜ    عـــدُ،  المـــٕاٞ زعفـــس ذلىـــد ضـــعد  ـ

2015ً.33الطادع وَ دٖطى  
 

                                                           

مػػف األعمػػاؿ اإلرهابيػػة التػػي قػػاـ بهػػا التنظػػيـ: 33
جنػود وسػباط وطيػاري القػوة الجويػة فػي تصفية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86#cite_note-Yemenarmy-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%28%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%28%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86#cite_note-73
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
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ُ العٍـــف الـــرٙ وازضـــْ الثٍ ـــٗي    غـــ  أ

ٔاضــــــــثّدا ْ لقــــــــادٚ  قــــــــد املــــــــدٌٗني،  

ٔت ثٗ اتْ املث س ـٛ   احلـسة    ضٗاضٗني

   ٔتسازعــْ ناٌػــقا  أٌؿــازٓ قــد تطــت ب

 التالد. 

 

الض اح عمـٜ العىمٗـاح الـيت قـاً     أِي امل

نّـــا تٍ ـــٗي القاعـــدٚ   الـــٗىَ لمفـــرتٚ)  

1996/ً2019)   ً: 

ــٗي   الفـــــــــــــرتٚ    ــص الثٍ ـــــــــــ ــ زكـــــــــــ ــــــــــــ

ــْ  2000ً/1996) ــب عىمٗاتـــ ً(   أغمـــ

ــاز    ــٛ،   إاـ ــٜ أِـــدا  ٔوؿـــا  غسنٗـ عمـ

ــرتاتٗسٗٛ ــدٔل٘    إضــ ــدٚ الــ ــٗي القاعــ تٍ ــ

 نكسة العدٔ التعٗد. 

                                                                             

مسػػاجد فػػي صػػنعاء أثنػػاء أداء  6عػػدف، تفجيػػر 
، تفجير فندؽ  170صالة الجمعة ومقتؿ  مصؿٍّ

قػػػػوات  القيصػػػػر )مقػػػػر الحكومػػػػة اليمنيػػػػة( ومقػػػػر
تفجيػػػػػر نقطػػػػػة العقبػػػػػة بػػػػػالمعال وقتػػػػػؿ ، التحػػػػػالؼ

عمػػػػي  –اختيػػػػاؿ العقيػػػػد ،  خمسػػػػة عسػػػػر جنػػػػدي
اختيػػػػػػػػػػاؿ محػػػػػػػػػػافظ عػػػػػػػػػػػدف ، صػػػػػػػػػػالح اليػػػػػػػػػػافعي

سػػػػػتهداؼ قصػػػػػر ، اجعفػػػػػر محمػػػػػد سػػػػػعد المػػػػػواء
جنػدي يمنػي فػي  25المعاسيؽ الرئاسي، إعػداـ 

خراقًػػا وبالقػػذائؼ المسػػادة لمػػدروع ، عػػدف حرقًػػا واق

مػػػف قػػػوات التحػػػالؼ فػػػي  60واصػػػابة  20قتػػػؿ 
،  معسكر رأس عباس في عدف بعمميػة انتحاريػة

اختياؿ العقيد مرواف عبد العمي قائد إدارة مرور 
 https://ar.wikipedia.org.عدف .

 

ِـدٔٞ   2006ًً /2000غّدح الفرتٚ ـ 

تسازــ    عىــن الثٍ ــٗي نطــتب ٔ  ٌطــيب

نالقثــن الثكــٗٗل عمــٜ عٍاؾــس القاعــدٚ  

ــَ    ــد  وــ ــازدٚ   كــ ــاه أٔ امل ــ أٔ االعثقــ

احلــسة     ــن إضــرتاتٗسٗٛ ،دٔه العــا 

العاملٗــٛ عمــٜ اإلزِــاة وــَ قتــن الٕالٖــاح  

 املثطدٚ ٔضمفاّٟا.

ً( 2009ً/2006)غـــــّدح الطـــــٍٕاحــــــ 

ــٜ      اىٗــ  الثٍ ــٗي لقــٕآ ا ضاضــٗٛ عم

وطثٕٝ قٗاداتْ، ٔإعـادٚ تستٗـب عٍاؾـسٓ،    

 ٔتٕضدٓ عمٜ املطثٕٝ اإلقمٗى٘ .

ــ   العىمٗــــاح اإلزِانٗــــٛ نػــــثٜ    سح ّـــــــ

ــا  ــاله الفــــــــــــــــــــــرتٚ  إٌٔاعّــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــ

ً(،   إاــــــــــــــاز  2015ً/2009وــــــــــــــَ)

الثٍ ـــٗي   قـــسة العـــدٔ     اضـــرتاتٗسٗٛ

ال ــا س املستــد القسٖــب، نعــد أُ أضــظ لــْ    

إوازٚ ٔأوثمر ا زا ٔالعٍاؾس املقاتمـٛ  

تصاٖــــــد  ٔأؾــــــتطج عىمٗاتــــــْ  ٔاملــــــاه، 

ٔت اد تػـىن يٗـ     ٔتعد نامل٠اح وطثىس

ــاٞ     ــٛ وطــثّد ٛ أنٍ ذلا  ــاح ااىّٕزٖ

 َ  ، ٔالقٗــــــــاًالقـــــــٕاح املطــــــــمطٛ ٔا وــــــــ

لعػـــساح وـــَ قـــت ا  ااـــٗؼ اغثٗـــاه ان

ٔاملخــانساح الٗىٍٗــٛ   وٍــاال وثفسقــٛ    

ــتٕٚ  .وــــَ الــــتالد، ــاا   أنــــني ٔغــ خؿٕؾــ

ــش   ــسوٕح ٔحلــــ ــتزة ٔضكــــ ــٍعاٞ ٔوــــ  ٔؾــــ

ٔكـــرا املـــٕااٍني ا نسٖـــاٞ لث ـــدٔ ضالـــٛ 

ؾــــــازخٛ وــــــَ إقــــــال  ٔشعصعــــــٛ ا وــــــَ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/
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ــسح    ــٕااٍني ٔدوــ ــٛ لمىــ ــ ٍٗٛ العاوــ ٔالطــ

 ال ــد  وــَ املىثم ــاح العاوــٛ ٔاخلاؾــٛ،  

ــرت  ــرٓ الفـ ــد   ِٔـ ــف ٔ ا غـ ــج ا عٍـ ٚ كاٌـ

قـــــسأٚ عمـــــٜ ا ثىـــــ  الـــــٗى ، ٌٔفـــــر 

 عىمٗاح ِصح وػاعس الٗىٍٗني يٗعاا.   
ــ أ ٛ  ًقــاـ إوــازاح   نعــض   ،أٌؿــاز الػــسٖع

ايا  ــاح ٔضــألٕا إدازٚ غــؤُٔ الطــ اُ  

عمـــٜ اـــسٖقثّي نإقاوـــٛ ض ـــي زادٖ ـــال٘  

 ،عمـــٜ غـــساز ضسكـــٛ االتـــاُ أ  اٌطـــثاُ

عمـــٜ تٍفٗــر أض ـــاً إعــداً    عىمــٕا عمـــٜ  

  َ ــدد وــــَ الطــــطسٚ ٔاملػــــعٕذٖ ــن  ،عــ ٖؿــ

ــددِي إ   ــخاف 10عــــــ ــٕ   أغــــــ ٔت ــــــ

ضــــــٗازاح لاحل طلــــــتٛل الثانعــــــٛ  ٌؿــــــاز    

الػسٖعٛ ا ضٕا    أٔقاح الؿالٚ حلـذ  

وٍــ  اــالة املــدازع وــَ  ٔالٍــاع عمّٗــا، 

 ،أداٞ الٍػــــــٗد الــــــٕا  ٔ ٗــــــٛ العمــــــي 

ناعثتـــــــاز ذلــــــــر رلالفــــــــٛ لمػــــــــسٖعٛ  

 .اإلضالوٗٛ

طٗاضــــٗٛ ـــــ ِٗــــتح عــــدد وــــَ ا ضــــتاة ال 

ٔا وٍٗـٛ ايمٗـٛ ٔاإلقمٗىٗـٛ    ٔالعط سٖٛ 

ــٗىَ خـــاله   ــٛ   الـ لمثٍ ٗىـــاح اإلزِانٗـ

تّــــــــا عٕدل  ً (2015ً/2019الفــــــــرتٚ)

ٔو ٍثـْ وـَ   أغد قٕٚ ٔقـسأٚ ممـا ضـتل.    

ٔقـــد  ّـــسح  ،عـــدٚ زتّـــاحعمـــٜ  القثـــاه

ٗـــا  القاعـــدٚ ملع ـــي ازث  نـــٕادز ذلـــر 

وعطـــ س   عمـــٜ حٔضـــٗ س  ودٍٖـــٛ لامل ـــال 

عمــــٜ   جاضــــثٕل ٔدٍٖــــٛ امل   17المــــٕاٞ 

وعداح ٔأضمطٛ خقٗمٛ، وَ نٍّٗـا دنانـاح   

ــْ    أوــــدا  ، و ٍثّــــ  ــَ تدتٗــــج قٕتــ  وــ

، ٔ  وٍـــــاال أخـــــسٝ   الـــــٗىَ املدٍٖـــــٛ

ٔتٍفر عددا وَ العىمٗـاح املطـمطٛ عمـٜ    

أِــــدا  ودٌٗــــٛ ٔعطــــ سٖٛ   عــــدد وــــَ  

املٍاال اإٍنٗٛ وَ التالد، زغي تسازـ   

عىمٗاتّــــــا   املٍــــــاال الػــــــىالٗٛ وــــــَ 

 ً .1028ً/1021لتالد خاله الفرتٚ ا

ــن إغـــــــ الٗٛ    امل ــٛ حلـــــ عااـــــــاح املثٕقعـــــ

 :ـ  اح اإلزِانٗٛثٍ ٗىال

ضلثــــاص الف ــــس ا ٖــــدٖٕلٕز٘ ااّــــادٙ  

عمــٜ ٔزــْ اخلؿــٕف ٔالف ــس اإلضــالو٘  

 ،عمـــٜ ٔزـــْ العىـــًٕ إ  وسازعـــٛ غـــاومٛ

ــا ٖثٕا ــــــل وــــــ  الــــــرتار اإلضــــــالو٘    مبــــ

الــرٙ زــاٞ نــْ السضــٕه ذلىــد     ،املعثــده

ضـــمي ٔضـــاز عمٗـــْ سلـــْ ٔؾـــمٜ ام عمٗـــْ ٔ

   ٛ ٔوـــَ   ،الؿـــطانٛ ٔالثـــانعني وـــَ ٌاضٗـــ

ٌاضٗـــــــٛ أخـــــــسٝ النـــــــد وـــــــَ وٕاكتـــــــٛ  

الث ــٕزاح العاملٗــٛ   رلثمــف دلــاالح    

 احلٗاٚ اإلٌطاٌٗٛ لمثخمـ وَ :ــ  

ــٕ ٔالث ـــــس    الـــــدَٖ ٔت فـــــ     ــ ال مـــ ــــ

املطــمىني الــرٙ تثتٍــآ نعــض ااىاعــاح  

 .ٗٛ اإلضالو

ــرتار     ــٛ   الــــ ــترت ٔالثسصٟــــ ــاٞ الــــ ــ إٌّــــ ـــــ

ااّـــادٙ اإلضـــالو٘ الــــرٙ تطـــثده نــــْ    

تطـمٗ   ٔ ،طمطٛاإلضالوٗٛ املااىاعاح 
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ا قـــٕاٞ عمـــٜ وـــا ٔقـــ    ااّـــاد وـــَ      

 .أخ اٞ

ـــــــ وػــــــ مٛ اإلزِــــــاة وػــــــ مٛ وسكتــــــٛ 

دخمـــــج  ٗـــــْ عٕاوـــــن   سٖـــــٛ      ٚٔوعقـــــد 

ٔعقدٖٛ ٌٔفطٗٛ ٔازثىاعٗـٛ ٔاقثؿـادٖٛ   

ٔضٗاضٗٛ ٔأوٍٗٛ، عمٜ املطثٕٖاح ايمٗٛ 

ٔاإلقمٗىٗٛ ٔالدٔلٗـٛ، ٔ ثـاص إ  ضمـٕه    

وسكتـــٛ ٔوعقـــدٚ وـــَ زـــٍظ اتٗعثّـــا،  

ٔوٕازّـــٛ  ٛٔا وٍٗـــ ٛالعطـــ سٖ ٔاحلمـــٕه

ال ٖـؤت٘ مثـازٓ      ٓاإلزِاة نـالعٍف ٔضـد  

 .وٕازّٛ اإلزِاة

ً نالثٍىٗٛ الػاومٛ   رلثمـف  االِثىاـ 

 غــــــــت ٛ املػــــــــازٖ  ا ــــــــاالح ٔتٕضــــــــٗ 

 عصلــــــٛ ا كدــــــس املٍــــــاال   اخلدوٗــــــٛ

ــٛ ــٕز لثعصٖــــــــص ٔالٍاٟٗــــــ  الدٔلــــــــٛ، ضكــــــ

 الثطــــدٖاح االزثىاعٗــــٛ ٔاالقثؿــــادٖٛ 

ــا    ــيت ٖٕازّّــــ ــٗٛ الــــ ــاح الطٗاضــــ  ٔا شوــــ

ا ثى ، قد تؤدٙ إ  اٌـدالا اٌثفاقـاح   

قد يٗـ  املؤضطـاح ٔالقـٕٝ ٔا ضـصاة     

الــيت تــثط ي   ِــرٓ التمــد، لــَ ٖقــف    

 ٔزّّا أضد .
ــ  ــصهـــ ٛ  عــ ــ  ٔ ســــٗي املٍ ىــــاح اإلزِانٗــ

ــن ا ــازِاعٕاوــــ ــادٚ ،ٌثػــــ ــس ٔإعــــ    الٍ ــــ

 تتاده ٔسلٗٛ ٔالثٕاؾن االتؿاه وٍ ٕوٛ

ٚ  نـني ، املعمٕوـاح  ٌٔقن ٛ  ا زّـص  العطـ سٖ

ــٛ َ  ٔا وٍٗـ ــا ٖكـــى ــّٕلٛ ٔمبـ  ٔضـــسعٛ ضـ

 ت ــُٕ أُ احلــسف صلــب كىــا ،اٌثقاهلــا

ــاة و ا طـــــــٛ ــمطٛ اإلزِـــــ ــٛ ملؿـــــ  ٔاٍٗـــــ

ــٛ ــٗظ خالؿـــــ ٛ  ٔلـــــ ــثسان ــسد االضـــــ  دلـــــ

 .خاززٗٛ لك ٕ 

ــ   ٔضٗاضــٗا ٖااقثؿــاد ىَٗالــ ٕدزّــ دعــيـ

 فٗث ـال   ،ٖٛالثٍىٕ تْاٖ د زّٛوٕا  

 أُ وــَ أكـ   املٍ ىـاح اإلزِانٗـٛ،   ضـسة 

 .مبفسدٓ الٖإ ّا ىم ىَٗال  ٗطث ٖ

ــــــ ٔزـــــٕد الدٔلـــــٛ مبؤضطـــــاتّا ا وٍٗـــــٛ  

ٔالعط سٖٛ ِ٘ الكـاوَ لثسٍـب احلـسة    

ــٛ نــــني العدٖــــد وــــَ    ال اٟفٗــــٛ ٔاملرِتٗــ

 ح ٔاحلسكـــــــــاح   الـــــــــٗىَ.اااىاعـــــــــ

 

زؤٖــٛ اضثػــسا ٗٛ لثــداعٗاح الثطالفــاح    

ــاح   الدٔلٗــــــٛ ٔاإلقمٗىٗــــــٛ وــــــ  احلسكــــ

 اإلزِانٗٛ :

ــٕ  ال ــل   ٖمــــ ــا ا  ــــ ــٕض٘ وــــ  ٖــــ

 القاعـــــــدٚاح لثٍ ٗىـــــــ قسٖتـــــــٛ نٍّاٖـــــــٛ

ــَ    ــا وــــــ ــا ٔغ ِىــــــ ٔداعــــــــؼ ٔ سٔعّىــــــ

ــٛ     ــاح اإلضــــــــالوٗٛ املث س ــــــ ااىاعــــــ

العــا  أٔ املٍ قــٛ العسنٗــٛ مبــا   ذلــر   

زغــــي اعــــالُ الثطــــالف الــــدٔل٘   ،الــــٗىَ

ــاٞ عمــــــٜ الدٔلــــــٛ اإلضــــــالوٗٛ     القكــــ

ً، 2019العــسا  ٔضــٕزٖا ) داعــؼ ( عــاً    

خاؾٛ ٔ ٍِاك  رٖساح ت مقّـا زّـاح   
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ــدٚ،    زدٖــــد وــــَ  نػــــتُ  ّــــٕز تــــ  عــ

ــدٔد،     ــانسٚ لمطـ ــٛل العـ ــٕلٗٛ املرِتٗـ لا ؾـ

ــا    ــاعد دٔز ٌٔػــــ ــن تؿــــ ٛا    ــــ ــ خاؾــــ

ااىاعــــــــــاح الطــــــــــمفٗٛ املطــــــــــمطٛ ٔ  

وقــدوثّا تٍ ٗىــ٘ ) القاعــدٚ ٔداعــؼ (، 

ــٛا ىاعـــــــاحاأ ــيت تقاتـــــــن   ملعازقـــــ الـــــ

 لداعـــؼل   العـــسا  ٘ القاعـــدٚ ٔتٍ ٗىـــ

 املٍ قــٛ العسنٗــٛ، ِٔــٕ وــا ٖسغــح ٔضــٕزٖا

ــدا وــَ االقــ ساة ٔعــدً االضــثقساز،      ملصٖ

نعد أُ أؾتح ذلاؾستا نني لدٔه  اغمٛل 

 .   34ٔتٍ ٗىاح وث س ٛ ٔأؾٕلٗٛ 

 املٕلــــــــــدٚ ا ضــــــــــتاة أُ ذلــــــــــر

 ضمـــّا قاٟىـــٛ ٖٔؿـــعب واشالـــج ل زِـــاة

، لـــــٗظ القسٖـــــب الٕقـــــج   ٔوعااثّـــــا

 قــــ  عمــــٜ املطــــثٕٝ ايمــــ٘ كــــرلر  

عمــــــٜ املطــــــثٕٖني اإلقمٗىــــــ٘ ٔالــــــدٔل٘،  

ــداعٗاح  ــاح    ثـــــ ــٜ املٍ ىـــــ ــسة عمـــــ احلـــــ

اإلزِانٗٛ وطثىسٚ   أكدس وَ و اُ   

املٍ قــــٛ العسنٗــــٛ ٔخاززّــــا خاؾــــٛ      

العسا  ٔضٕزٖا ٔلٗتٗا ٔوؿس ٔناكطـثاُ  

ٔأ  اٌطــثاُ، ٔال ٖتــدٔ أُ اــس  الؿــساا   

                                                           
.. رؤية لمعسمة ، محمد عباس ناجي34 إقميـ مأزـو

سة ط، مجمة السيااالرتدادات في السرؽ األوس
- 2015يناير  20الثالثاء الدولية، 

http://www.siyassa.org.eg/NewsConte
n 

ــؼ    ــدٚ ٔداعـــ ــ٘ القاعـــ ــدال   تٍ ٗىـــ ممـــ

الــدٔلٗني ٔ سٔعّىــا اإلقمٗىٗــٛ ٔايمٗــٛ  

ّٟــا وــَ زّــٛ، ٔالٕالٖــاح املثطــدٚ ٔضمفا   

الــدٔلٗني ٔاإلقمٗىــٗني وــَ زّــٛ أخــسٝ،    

ــ٘   إقـــا ٛ إ  الثطـــالف السٔضـــ٘ اإلٖساٌـ

ٔضمفاّٟىا وَ زّٛ خالدٛ، قادوُٕ عمـٜ  

ضمــٕه ٔاقعٗــٛ عمـــ التػــسٖٛ وــَ ِــرا 

ــصداد    ــٛ تـــ ــاح اإلزِانٗـــ ــداٞ،  الثٍ ٗىـــ الـــ

ت س ــا ٔعٍفــا ٔتٕضــعا ٔأكدــس اٌثّاكــا    

ــد    ــاٌٗٛ،   ذاح الٕقـــج زلـ لمـــٍفظ اإلٌطـ

لثٍ ٗىـــاح ال ٖتطدـــُٕ ايـــازنني هلـــرٓ ا

ــصُٔ    ــٛ ٖٔسكـــ ــاح احلقٗقٗـــ ــَ املعااـــ عـــ

 ق  عمٜ الٕضاٟن ا وٍٗـٛ ٔالعطـ سٖٛ،   

إقــا ٛ إ  أُ ٍِالــر تٕااــؤ   كــد    

ــٛ    ــتاة رلثمفــ ــا  ضــ ــاُ وعّــ وــــَ ا ضٗــ

 أٔزدٌاِا   ِرا التطذ.  

 

 

 

 املساز  :

ــس    ـ         2 ــا  ن ـ ــج، ؾـ ــد ز عـ ــد ذلىـ أمحـ

اة الــــــــدٔل٘، وسكــــــــص ال ٗــــــــاز، االزِــــــــ

ا ٔزنــــ٘، نــــازٖظ،  العسنــــ٘ ـ        الدزاضــــاح 

2881. ً 

اااعٗــن ؾــ ٙ عتــدام ٔسخــسُٔ ،  ـ     1

ــسٚ     ــاح اإلضــــــــالوٗٛ املعاؾــــــ احلسكــــــ

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/5032/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-.aspx#desc
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الــٕاَ العسنــ٘، نــ ٔح، وسكــص دزاضــاح    

 ً .2891، 2الٕضدٚ العسنٗٛ،  

أوـني احلـرٖف٘،  ـاِسٚ اإلزِـاة وـَ      ـ    3

ٔاقـــــ  الثسسنــــــٛ الٗىٍٗـــــٛ، ؾــــــٍعاٞ، داز   

ٔلٗــد، ال ثــب الٗىٍٗــٛ، و ثتــٛ خالــد نــَ   

 8 ،8001ً.  

ــاد     ـ               4 ــاوس، ااّــــ ــاع ِٗ ّــــ تٕوــــ

ــدٚ      ــٗي القاعـــ ــٛ تٍ ـــ ــعٕدٖٛ، قؿـــ الطـــ

زصٖــــسٚ العــــسة، تسيــــٛ أوــــني ا ٖــــٕن٘، 

ــٛ لألحبـــــــار     ــت ٛ العسنٗـــــ ــ ٔح، الػـــــ نـــــ

   ً.2013، 1ٔالٍػس،  

ــازاح              1 ــ٘، الثٗـــ ــساِٗي عمـــ ــدز انـــ ـ ضٗـــ

اإلضـالوٗٛ ٔقكــٗٛ املـسأٚ، نــ ٔح، وسكــص   

 2881ً، 2دزاضاح الٕضدٚ العسنٗٛ، 

ــب  ـ             6 ــني السقـــ ــا  ضطـــ ــٛ ، ؾـــ الدَّٔلـــ

 -ٌػـــــــــــتتّا ، اإلضـــــــــــالوٗٛ لداعـــــــــــؼل

ــا ــا  -ضقٗقثّـ ــن   -أ  ازِـ ٔوٕقـــف أِـ

َ   ، العمي وٍّا  –غـصٚ  ، كمٗـٛ أؾـٕه الـدٖ

اااوعــــــــــــٛ  وٍػــــــــــــٕزاح – مطــــــــــــ ني 

 ً.1021،  اإلضالوٗٛ

ــ٘   ـ        1 ــاة أٔزنـ ــغ، اإلزِـ ــس وتمـ عمـــٕٙ عىـ

ــٍعاٞ، داز    ــثّسني، ؾــ ــ٘ الــ ــد، أوسٖ ــ املٕلــ

 .ً 1001، 2الثٗط ،  

 ٕاش زـسع، داعـؼ إ  أٖـَ؟ زّـادٖٕ     ـ   8

وا نعد القاعدٚ، وسكص دزاضـاح الٕضـدٚ   

 ً.2015العسنٗٛ، ن ٔح، 

 ـــٕاش زـــسزظ ل القاعـــدٚ الؿـــعٕد    ـ         9

تف ٗـــر ٌ سٖـــٛ احلـــسة عمـــٜ   ٔا  ـــٕه،

وسكص دزاضاح الٕضدٚ العسنٗـٛ   اإلزِاة،

ــٗا ،   ــد غـ ــٛ د . ذلىـ ــ ٔح  1، تسيـ ، نـ

 ً.2012اغط ظ

إقمـٗي وـتشًٔ..   ، ذلىد عتاع ٌاز٘ـ   20

زؤٖــــــٛ ملعكــــــمٛ االزتــــــداداح   الػـــــــس     

ــ  ــٛ الدٔلٗـــــٛ،    ، ا ٔضـــ دلمـــــٛ الطٗاضـــ

 . 2015ٍٖاٖس ،  20العدد 

 املٕاق  االل رتٌٔٗٛ :

ٖ   ـ   1 ُ أواٌ٘ ؾـال  الـد دلمـٛ  ، َ ضـمٗىا

ــٛ   ــٛ الدٔلٗـــ ــد الطٗاضـــ ــازع  22ا ضـــ وـــ

2015 - 02:41 

ً

http://www.siyassa.org.eg/N
ewsContent/2/100/5203/% 

 دلمٛ الدٖاز ضطني امٗظ/ـ  2

Https : www . lebarmy .gov 
.content . 

الؿساا نني القاعدٚ ،عم٘ ن سـ  1

، ٔاحلٕخٗني نالٗىَ..  ٕالح ااٟفٗٛ

 9اخلىٗظ الدٔلٗٛ،دلمٛ الطٗاضٛ 
 (02:17 - 2015ٖٕلٕٗ 

http://www.siyassa.org.eg/N
ewsConten 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/5032/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/100/5203/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%9F.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/100/5203/%25
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/100/5203/%25
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/4970/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsConten
http://www.siyassa.org.eg/NewsConten
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، ذلىـــــــد عتـــــــد القـــــــادز خمٗـــــــن ـ                4

الرتكٗــٛ اــآ الثطــالف  االضــرتاتٗسٗٛ

ــؼ   ــٛ لداعـــــــــــــــــ ، الـــــــــــــــــــدٔل٘ يازنـــــــــــــــــ

www.nato.int/docu/review/20
-in-16/Also

gulf-2016/geopolitics    خــــٍني ا 

 . 2016ًاكثٕنس 13

ـ                                                                                                                             5

http://www.albayan.co.uk/M
obile/MGZarticle2.aspx      
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