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"التنظيميات الجلادية في سييييينا   

 واألمن القومي المصري"

 أ. علي بكر

يطددويفل  اليد لدن طتاليدودلد   ددومليدخلاللل02نملواةللججدخلماعدو لدنتيلدج ددوحدخللصددددددددددددددفلالل  اددو ل جاال

  طوةلاي  قل ةللججخلماعو لدنتيلدج وحخلدقط اخلالل  او للول    ل"اونفعال لدن في " لحالثلجةل

دق   نالتدق ددور نا ل الدنوجاددلدن فعالددخل دد ل  هددخلادد ديددخلدننهددويددخلن ط لد  يددو ددودلدندد يشالددخلدناوناللةل

تد   ومليخلالللط اخلدنكددددددددفبلألات دددددددد،لاصدددددددد خل ولخ لتاللدقط اخلدن فعالخلاصدددددددد خلروصددددددددخ لت الدن افل

عالخلف د   وملهلدن طال لاللوفتاهلإكالدن تدقلت ر  وة.لتداوا لعددلدنتةل  ال الدنوجاددلدنسدددددددددددد يالخلدن 

  بتخلركللدن افلد   ومله لحالثلد   و خل الو ا لاللت خلتجن للولرك خلرالهلدن الواددلد   ومليخل

 لإولنحيخ
ً
اللتغالنالر  لألانتيخلدن فعالخ لإ ل نهلتي  لرااالعلطالخللعدألدنوجاددل  الل دال ال نال ولو

 لوجنملتلصفلتنالهالولتدناليةل صنااللةلدن  علدنوجاددلدن فعالخلتمووحخلاوألنتيخلدقجججملالالل لللة

 لحالثلوبنال العدأل
ً
ت الو ل نتيخلج ي اللةلن و لدنوجادد ل هخل ال   اومللدنسدددددددددوا لن مليددددددددديال و

دنوجاددلبللا ديخلقججخلج ي اللةلد   ومل لاعيولورجاللججخل شددددددددددددد لضدددددددددددددفدتاللةلدقججودلدنسدددددددددددددوااخ ل

تروصددددخلاللشددددبهلل يطويفل02 جاالحالثلرججئلد  يال لاونصدددد جمللدناجهلن  الواددلد   ومليخلالللصددددفلر  ل

 لت صب خل  يال  اال
ً
ج تفال  طوة لحالثل وملدلعدألدن الواددللفال رفتلإكالدنسوحخل  يال جالتنكووو

ل
ً
  الدن دددأ نالااجالالللدفتدددودلألاحددد دث لت دددولدددخلر ي الدددودل ط ل بناالتل طج دددخل  الن جلي فضلتد  دددو

للةل بل.
ً
لنملياةللأنجرو

ً
 ج ي د

 التنظيمات الجلادية في سينا :خريطة أواًل: 

جاال لر   وملدلدن طتاليودلد   ومليخلدقخ   خلإكاللصدددف لالل  او ل ن الدلألالنيلدندهلضدددف للصددددفل

 ل02
 
لخيخلاوقوقلتدنسال يطويف لتويف  دلعدألدن طتاليودلالل د طوة ل مل دف واللولنيخلتوضدخيخلت و

هل واليغ لدن فهل نهو لليولج للتد دددددددددد   للر فعولالل   لدنف  ملدنسددددددددددوا لل ي للفيددددددددددل  لتدند

خ د لد ددددد تعج:ل ددددد طوةل ح لل و للدن طتاليودلد   ومليخلاللدقط اخ لتدنتيليدي لاالنهول و دددددمللكدددددااشل

                                                           
ن  اد ودل  اادوالدالخ.دقف  لم  ال يل-اوحثلاللشئجالد  يو ودلم اللالخلل 
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دن ط لدقسددي لن  اال ل ع در و ل يوليغ صل   هولدنتكدد مللدن افهلن اجخلوصددللالل وناللةلألاحالوالإكال

 ملاجخلدن ا نا.

ي ل)د   ومليخلتدن ا نايخ(لالللصف لتعص خلروصخلاللندنذليياةلواسدالملوالواددلدن ط لدقس

   طوةلإكالوو   نا:

دنتيلياج لرافعول  الو سددددددددددددددناددللغ جوخلواج ل  الت  لالطـايفة ألاولى وهي املجموعات التكفيرية -0

وا نالدقد ي ل ردددل لر مليا فتالد يدددو مل تللةليطافلر  لدن  دددونالملدنددد يشالدددخ لادددللتت د جالإكال

د يو م لتلةل ملدن ا نالدق   لن يج لدنطوس لاو  بواعمللةلدنفدضددددددددددددنالاونا فلوا ناللةل ليا فل

تعونف مللةل الدن افلدن ا ناهلالللصدددددفلن ملنهلدنتكدددددوالتد ددددد ل تلا ئخللال يخلل  تل نالدقطافتةلنه

 فالتججملأل  الألااض لاللإنهلملد يتسيحلاجججمللمل و مل جتخلووهخللةلرا
ً
للوليرجالاللصفدعلحومللو

  لدندهليفرضدهلركد النتف ل لدقد ي
ً
تشدد  هل ةلل تشد ال  جأل تضدد  للط اهل نتهورخلح  هلد

الر فعولشدد ي للةلحالثل  جئهولإكالدن ط لتد ددد  الن ولن  لوةلتألالجدق ل دن  فالدنسدد اليخ لإ ل

  اليولض للع سودلدن تنخل"دنرورفا"للةلتج خلنتفعم لت دنذلألا بوهلتي  للطتس يلدن يلل

دنكدددددددددددفت خلدنطهال خلوباالل و  لتعملاللونذلي  ف جالو خلشددددددددددد وال"دنغويخدنكددددددددددفو لتألالنيلركدددددددددددرلل

 دنج ال خ".

تعدألدن و  خللةلد  يو ود لدنتيلون علإكالدن ا نا ل لييانهولدنت جال تلدن اال لرس جنخل

ملدرللدقد ي لدقصدددددددددفهلن   لتججمللاتدا،لوطتاليالخل بناالودي ل رفدملعوللةلج خ لت الو لدنب ئخل

 دقطو بخل نتكواعوللةلج خل رفتلالل ونبالخلدنا فلدقصفه.دقد ي الخل

 لتبللدنتيلوش هجلدن ط ل د" ويخ"لض لدنطتملدنسالو الخلالطايفة الثانية هي املجموعات الجهادية -0

"دن  يونالخ"لدقسدددددال فال  الدن تنخللةل جللإ يوبلدن  تيخل هو ل  ال  دددددوسل الدن ال خلاالنهملتعنال

ي يلل للوفهلر هولإل بودلج داوهلتع تيخلدن فهلكرفلتدناضددددوةلل و ذلدنطتملبللحف لل بوملنخ

  الهلنجضدددددددد للكددددددددفت هلدنسددددددددالويددددددددليلتدن افهللجضدددددددد لدن ط الد ل يول نطولند ل العدألدن الواددل  ال

در الر ولتدر الهللطه التهولتلفج التهولدنسددالو ددالخلتدن افتخ ل لت   للةلرفت ل تلوالوال تللديج خل

"للةلتج ددخلنتفعددو لتلةل ملوبدد  لاللل ددواعتهددول ددددددددددددددجدةلاددون ط ل تلوا فعددول تلت  باعددول نال"شددددددددددددددف الددخ

 اون  وتتلدن ا نايخ.
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وأهم التيارات الجهادية والتكفيرية املوجودة آلان في مصـر وخاصة في شبم جزيرة سيناءا ل

 هي هاآلتي:

 تنظيم التوحيد والجهاد: -5

افللةلد ااداهللةلدن تعجلوطتالملج دوملهلل  فهلشدددددددددددددد ي لدن ط  ليااا لإكالدن افلدن ا ناهل  يال

دنسددددددددددد   لدندهلت  طاهلل تملدن الواددلد   ومليخلدقجججملال  الدنسدددددددددددوحخ لتعددلدن طتالملعجلدندهل

لاو ددددددددملو دناددلوواولتشددددددددف لدنكددددددددال لاللل  و لا  دناددل دددددددد طوةلدنكدددددددد ناا
ً
ل0226تدق فترخلإ اللالو

لإكلل اطددوةل دددددددددددددد طددوة لت ددوالي 0222ت
ً
ل يدد لاللتسدددددددددددددد ال ددهل  ا لتليش  يل ددلل رفدمللعددددلدن طتالملوافتبددو

 
ً
لت الاو

ً
ةلر  مللللألا ددددددددددددددييدخلدقجججملالالل دددددددددددددد طدوةللةللخ  دودلد يفت لت ناعو لت واليفوب،لداوبووو

دن صو للدن  س الشالخلحالثل واليدعصل رفدمللعددلدن طتالمل بالألان وبلإكلل  وعل  النر لي  اعجدل

 طتالملتعملدنديةل  الدنسددددددددال لتدق  دفدد لت  ل وال  ملل  اللللةلدن  سدددددددد الشالنالضدددددددديةلعددلدن

 ولجدلا  اتصل رفدمللدن طتالمل  الد دد خ د لدق  دفددلدنتيلد دد خ لجعولاللو دناددل دد طوةلتعددل

دن طتالمل  لدن سددددددددددددفلنكددددددددددددووهلن اجخل بناالر  لدنضددددددددددددفعودلألالطالخلدنتيلتج خلن مللةل بللألالةل

 دقصفهل اصلو دناددل  طوة.

 تنظيم أنصار بيت املقدس:  -2

 ةلاللدقوضليل نهليسعالاللدقاو لألاتقلإكالته ي لدناالوالدنص الجن لر  مللعجلوطتالملج وملهل والي 

لةلدنج دددددددددددددددو دددل للنهدددولو دنالر جهلدنغدددوعلدق د دددخللةللصددددددددددددددفلإكالإ ددددددددددددددفد الدددل لتإوالبلدن ددد يددد للةل

التج  هلاللدن ااالألارناالت صبحليججهل ي الووهلدنصجدات ل  الإ فد اللللةلملدرلل  طوة لتناطهل نا 

 لإكالدن درللدقصفه 
ً
لةلشةلدنه يودللتيكةله يووهلض ل جددلد    لتدنكفوخلدقصفتخ لا  

تت رجالعددلدن طتالمللةللصدددددددددددددفتنالتر سددددددددددددد الشالنالت جونص لت   صللاوو للعددلل ضددددددددددددد لإ دددددددددددددفد الل

 
ً
ا اوهلتت ين لعددلدن طتالملال يش يجالركرلل بنالإكالرافلدناو  الدن طتالمللةلألاجونص لتعمل ونبو

  الدناالددددو لر ي الددددودلنج الددددخل)لوددددلل ي الددددخلد  الددددوقلضدددددددددددددددددوا،لألالةلدنجونيلدقادددد  لل يدددد للباتشل

)لسئجقلل  لمرجدالدقس ينالاللج وعلألالةلدنجوني( لتلةل ب  ولدق وتنخلدن وش خل   الوقلتعتفل

 دن در الخلدن جدةلل ي لإافدعالم.
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 جالتدنتيلوي لنهلي لدنل ر  لدن طتاليودلدن  سددددد الشالختتفوب،لعددلدن طتالملر ال خلل ل

لةلدقوقلتدنسددددددال لت ناأ لإضددددددورخلإكالوا يملد خباالتدقكددددددجاالتدن  اتصل  الدن ي الودلدن سددددددافتخل

تتي  دددذلعدددددلدن طتالمل ددد اددلوطتاليالدددخل دددونالدددخلإودللدددول جاالاتطتالملدن جحالددد لل تلدددولشددددددددددددددددوادددهلوندددذ

عددددددلدن طتالملاخالهلدن طددددوصددددددددددددددفلدقصددددددددددددددفتددددخلتد   ددددومل ل يددددول العطددددوشل طددددوصددددددددددددددفل رفتلوطضددددددددددددددملإكال

تدن  سددددد الشالخلألالفلدندهليضددددد لدن  ي للةل اللودل  ددددد   و لحجقلعددلدن طتالملتج جاألاللعددل

 دن ج الخلد يف .

 تنظيم أنصار الجهاد: -9

عجل ح لنيوو لوطتالمل"دناو  ا"لدقطتكفالاللدن ونم لتويوللدنت جالم الل لدنف  يلن ددلدن طتالمل

ت  لج فلدن طتالمل  الدنسدددددددددددددد حل اصلل ي خلن  الملوطتالملدناو  ال ييةلدنتجدعفه  اصلاالواللبو

دنوجاالدقصددددددددفتخلتلولوب  وللةلو عجال لن لشدددددددد ي ل صددددددددبحلل هلي   ل  ال دددددددد طوةل نهولروا لن وبل

تت رجالدن طتالملاللل تيهللةلدقصددددفتناللةل اطوةل دددد طوةلت ناعمللةلل دنسدددال فالألالطالخلدقصددددفتخ

دق ورتودلدقصددددفتخلإضددددورخلإكالتججملل نبوةل ةلتججمللر  لدن طوصددددفلدنسددددوااخللةلوطتالملد   وملل

 دنديةلرفججدللةلدنع جالالل ح دثليطويفلل لدن طتالم.

د خ ناا للنهولدن  دناددلت و لوطتالم"ل نصدددددددددددوالد   ومللالل ددددددددددد طوة"لاون  ي للةلدن ي الودل

دق  ونالخل خ،لدنغوعلدقعملهلإكالإ دددفد اللل بالل ورتخلشددديوقل ددد طوة لت دنذلو دنالإيالدلألارنالالل

 جطجمللإ فد ال النالالل  س ملدقوضلي.ل4ألاادضليلدن  س الشالخلدق   خ لتدنتيل  للر هول

 دولخلت د لحدوتقلعدددلدن طتالملود لنالتحفبل سددددددددددددددملشددددددددددددددفودخل دوالدن في  لتوندذل طد لدول

 
 
رفمل لدنسددددددددددددددال فال  ال سددددددددددددددملشددددددددددددددفوددددخلدن في  لل022ال دددد ملعددددولاط جل ا لديج ددددخللةل"دق وينا"ل دددد

ت طواللت  ددييخللنالخ( لالل ددوااخلبللألاتكاللةلل–تد د خ لجدلاللونذل  ددييخلل  جاال) الي لجالهل

تيسدعالوطتالمل" نصدوالد   ومللالل د طوة"لإكالإ ولخلإلواالإ داللالخلالل  طوة لحالثلل نج  ولالللصدف

ونصلاللاالونهلاأالورجال ددددد طوةلإلواالإ ددددداللالخ لت اليرجالم دددددال لعجلدقصددددد الدنجحال لن تكددددددفي  لو

تونذل ةلوفت لوفمللد    لتدنكدددددددددفوخللةل ددددددددد طوةلت  دددددددددتالالةل  الجيال لدقاوالألالطالخ لت دنذل

دنضدددددددددغ،ل  الد يرجلخلدقصدددددددددفتخللةل جللإنغوةل و و الودلدقج  خلل لإ ددددددددددفد الل لتدن  رللن ذل

   ا.لة لد يصوا 
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 تنظيم جيش إلاسالم: -4

للةلحيددوس لتن ددددلاجدددونددهلل  دددول ي الدددخل
ً
ي دد ل حددد ل افعلدن طتاليدددودلد   دددومليدددخلرغ الت ددد ل دددواللافعدددو

قلإكال نددد ل  ددد دةل لناطدددهلو جا 0222لدر  ددوهلد  طددد هلم ددددددددددددددفد ال للج  دددومللشدددددددددددددددونال،لالللط صدددددددددددددد 

 
ً
 إكاللا لل وناللةل طوصفألر  ل ال فتهول  ال  ا.لت مللحيوس لتششخلد يف خل  الهله جلو

ل ونخللفعجعخت  ل  ملعددلدن طتالمللي وعلمل ي  لت  ملللةل رفدملل و  خلمل ي لدنتيل

تتااا لرافلعدألدن طتالملل  بدلل الوافالحيدوسلإرضددددددددددددددو  ولتحي  ول  ال نا د لاافداددلد يف خ

 
ً
 ةلدر  ددوهل  الججنسدددددددددددددد جالللةلدناددو دد التعجليعلةلا جحالدد لعدددألد  يددو ددود لت ددواللسددددددددددددددئج 

لفد ددددللمود خلدنباي ونالخل)ي لي ليددددلي(لتو صلر يخللونالخلإلوالبل ددددفدحهل بلل الو ياةلحيوسل

 لةلتسجتخلألالف.

توع  لر  لدن اواتفلألالطالخ ل الج  لم ال لن صلدن تالألا بالاللنكفلدن افلد   وملهل

 
ً
 تعلالل دددددددددد طوة لالل ال و  أللي وعلمل ي لوفشل  الوافتبو

ً
ركددددددددددرللشددددددددددبهلملد ملالل دددددددددد طوةللودللااليو

 
ً
لن  د ن لن ي الودلضدددد لم دددددفد ال النا ل دددددجدةل والونذل  طوةلحاملدنطتو لدنسدددددوا لالللصدددددفل تلحونالو

  الد  يال ل لي باجالشفعلح.لت ألالدنفجلليف 

انالج  لوطتالملج  لم دددددددددددددال لله تا مللوليشكدددددددددددددفل العطوشلرالرودل يالاخلت  دةل ج 

د ياالادددخل الوطتالملج  لم ددددددددددددددال لي  بالح ال ل جتل يف دددخلحيدددوسللتحف دددخلحيدددوس لإ ل ندددهلال

 لتعطوشلوشسددددددددددال ل ولللانالدن فرنا لاخالهللوليشكدددددددددددفلاللت دددددددددددو للم ال  ل
ً
ل بناد

ً
تت  ا للنهولمل يو

ن اجخل الدنب  لي  بالوطتالملج  لم دددددال لعجلد  طو لدن سدددددافهلدنسدددددفهل يف خلحيوس لت نهل

ت لحيوسل الواج ل هول  و صلدناسددددددو  ل ددددددجدةلضدددددد لإ ددددددفد اللل تلياج لاون ي الودلدناداالدنتيل لوف 

  د يرجلخلدقصفتخلا فت ل ناللبوشف.

 وقفات مع التنظيمات الجلادية في سينا :ثانيًا: 

نا لشددددددددددد  دلدقفح خل ن اونالخلالللصددددددددددددفلج جالدن  ي للةلدن الواددلد   ومليخلالل دددددددددددد طوة للوللجيو خل

"دن جحال لتد   ومل"لتوطتالمل" نصوالد   ومل"لدندهل   ةللبوي  هلألييةلدنتجدعفهلع الملوطتالملدناو  ا ل

 لالل دددددددددددددد طدوة لت ددتوطتالمل" نصددددددددددددددوالا دخلدقادد س" لعدددلاخالهلر  لد خاليددولد   دومليدخلألارفتلدق طددو فال
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 ولخلعدألدن الواددلد   ومليخلاون  ي للةلدن ي الودلماعواالخلالل دددد طوة لروصدددددخل    دةددلدقسددددد يفال

   الاجوقلد    لتدنكفوخلالل  طوة.

يجنالجلدنتيل  ابهول الو لد    لدقصدفهلر ي الودلتد د خلدنط وبلالل  طوةلل02تناةللطدل جاال

عطددوشلحدد  ددخلر  لدن غناددلدن ددولددخلدنتيلو  مل  الطددولدن ج  لضدددددددددددددد لدن طتاليددودلد   ددومليددخلتدن ا نايددخل

  ط عولتإناوةلدنضجةل   هو لتلةل عملعدألدنطاوه:

وفدج لملتالر  لدن طتاليدودلد   دومليدخلالل دددددددددددددد طدوةلتدنتيل ونخلو ي  لركدددددددددددددد فالتوجدج ل جتلالل -0

لهلودقوضلي للوللوطتالمل" نصوالد   ومل"لدندهل   مللبوي  هللةل بللألييةلدنتجدعفهلتدنضي

و دددخلنجدةلدنادددو ددد ا لت ددددندددذلوطتالمل"لد ملشددددددددددددددجاتلدقددددوعددد يةل  طدددوهلا دددخلدقاددد س" لالل

دنج خلدندهلي صددددو  لرالهلملتالوطتالمل" نصددددوالا خلدقا س" لحالثليب تل العدألدن طتاليودل

 دن لدخلل لوطتالمل نصوالا خلدقا س ل تل  الألا للا  دلت يللو خلنجد هل  الألا ل.

 در  دوةلملتالوطتالمل"ج  لم  -0
ً
لةلألان وبلل%42لةل دددددددددددددد طوة لر  لع  ل  ياللةلل ددددددددددددددال "لنهدو الو

 اصلدن ي الخلدن سددددددددددددددافتخلدنتيل و ل هولد    لالل دددددددددددددد طوةلاللدن ااالألارناا لليولي قل  ال ال

للةل
ً
لتد دددددددددددددد يفداا دددوعلدنوفبلدن جملالإكاللدنا دددوعدن طتالمل دددوتملل ملادجددهلإكال  دددوعل  الرجردددو

 بضخلد    لدقصفه لألالدنب ئخلكلطخلدنتيل واللالل  طوةلليوليعملتلإكال اجوهلاللأا وحص

لةلل%12يجرفعدولندهلنتدو لل يد للفيددددددددددددددل لنملت  للجججملا لحالثل   دلر  لدق  جلودل ال

دن طوصددددفلدن ا نايخلالل دددد طوةلعفعخللةللالحاودلد    لن ولالل دددد طوةلنا وعل  ا لت الو ذل

فلدنبي "لت دددددد،ل  وعل  ا لتبللدن طوصددددددفلواج لاون  اتصل  الدن ي الودلماعواالخلايط اخل"ملي

دقط اخلدنتيلتك  لو اتبودلحف خلحيوسلتوطتالمل"ج  لم ال "لدندهليسال فل  الهل"لي وعل

 مل ي ".

دن طتاليودلد   ومليخلتدن ا نايخل ونخلو وتقل الود لللةل  طوةلاا خلج ومليخل لو لدن ونم ل -0

حت لتسد   الد   ومليناللةل للدن ونملن ا ت لإكال  طوة لتعون وكللوصبحل  طوةلاعاالج ومليخل

 ليياةلدنسددددددال فال   هو لحالثل وال ددددددد   ر ل  ال ددددددد طوةلد   ومليناللةل للح  لتصدددددددج  ل

    لدقصددددفهلالللجدج خل  يالصدددد جعخللةلدقجدج خلد يونالخلنجلوملوط الدلليول وال ددددالد للد
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ردوةدل ي الودلد    لدقصددددددددددددددفهلدناجتخلن  ب،لعددلدقخ ،لتواضددددددددددددددل ل  الل عددلدقخ ،

  حال لدن الواددلد   ومليخلالل  طوةلتدقط اخلاأالورجالن مل و  الللطخلالل  طوة.

الل دد طوةلوف صلاللج لل دد طوةللف  لن طتالملل ونخلدن طتاليودلد   ومليخلتدن ا نايخلدقجججملا -6

ييةلشدددددددددددددداال ل –دناددو دد الألا لاللدقط اددخ لتلةلعددددلدقط   لجددوةدللبددوملاالل يدد لدنتجدعفهل

ل ةل"ل4/0200تدنتيل و ا دددولالل–لدنتجدعفهلع الملوطتالملدنادددو دد ا
ً
ن  ددد نددخلتدنصددددددددددددددي " لل فعدددو

  الإلنهوةل"د   ومللضدددددددددد لد دددددددددد   دملألن جكللل يخلدنج ددددددددددال،لانالدنج يودلدق   التوطتالملدناو

دنغف " لحالددثل ددوالل يدد لدنتجدعفهليف ددصلاللإ دددوملال ييةلدنتجدعفهلإكاللصددددددددددددددفللةلجدد يددد ل

اوو وبلل لدنف  ملدنسدددددددددوا لل ي للفيددددددددددل لتمرجدالدقسدددددددددد ينا لا الثلياجملل ييةلدنتجدعفهل

دناو  اللةل دد طوةلملدرلللصددف لتي  عولوصددبحل دد طوةللف  لدناو  الد   ي لاللدن ونم لليول

 ل ال هلد ااد للةل  طوةل تللةلدنتجدعفهل وال الاواللافملل طال للةلدن الواددلد   ومليخلي ن

ملدرللتروا للصدددف لحالثل ونخلعدلدن طتاليودل ددد  وتقلد دددته دهلدقصدددو  لدقصدددفتخلالل لل

 لروالتس  ال لدنجصجقلإناله لليول وال ال فضلألالةلدناجل لدقصفهلنيخ ف.

 يرية في سينا :تداايات وجود التيارات التكفثالثًا: 

لياج ل  اللب  لد   ومللضددددددددددددد لدنا والل وتبن
ً
للتكددددددددددددد ملد

ً
"د  يو ودلد   ومليخلتدن ا نايخ"لالل ددددددددددددد طوةلرافد

ل
ً
توا نالد يو ملدندهل لي ب لشدددددفعلح لتتعددددديصلحاي ول  اللةلملتنهللةل ا والنتو لحايهلتصدددددج 

 اليدي  وللا إكال و  الدقد ي لدنب ال ال ةلشفعلح لتوتكواهل رروالد  يو ودلدن ا نايخلدقخ   خلملت 

إوددوالوطتال يلتدحدد  لتواا  لعدددألد  يددو ددودلاددوقط اددخلد يدد تمليدددخلردددوصدددددددددددددددخللف  هلارحلتدنكددددددددددددددال لعتتددد ل

 اوإلضورخلإكاللط اخلدنج ،.

وم شـــك أن وجود هذه الجماعات الجهادية التكفيرية في ســـيناء ســـوف يكون لم عدد من 

 التداعيات الهامة من بينها:

ا ضدددددددددددددللدنتفتهلألالطالخلدنصددددددددددددد بخلدنتيل ح  هوللول–لوياطخلدن طتاليودلد   ومليخلالل ددددددددددددد طوة -0

لةلإ دددولدددخلشددددددددددددددبادددخل ال دددودلل ل ددد ملللةلدن طتاليدددودلد   دددومليدددخلالل–ليسدددددددددددددد  لادددونفعال لدن في 

دقط اددخ للوددللوطتالمل"دناددو دد الاللاالمللدقغف لم ددددددددددددددالل "لتدن طتاليددودلد   ددومليددخلالل ددددددددددددددجاتددول

  ضددددددددددددددوئهدول  الدن د ي للةللتدن فدب لت ددندذلل لد  يدو دخلم دددددددددددددداللالدخلدقادوو دخلتدنتيليسددددددددددددددال ف 
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دقطوصددددددصلألالطالخلاللنالهالولتروصددددددخلالللطوو لد ي تمل لليولج لللصددددددفلل وصددددددفالاون طتاليودل

 
ا
ل  الألالةلدناجل لدقصفه.د   ومليخللةلدنكفبلتدنغف  لتعجللوللو

ً
لحاالاو

ً
 للر فد

يطدددويفلل02دنشكددددددددددددددوهلدنابنالن  الدددواددلد   دددومليدددخلدن ا نايدددخلالل دددددددددددد طدددوةلر ددد ل جاالن ،ل ةل -0

 الددودل لطالددخلر ناا لرددوصدددددددددددددخلل لدن تددوملالدنابناالاللح ملعدددألدن الددواددللةلحالددثلودد د

ألارفدمللتدن  دددومل لليدددولج دددللعددددلدن الدددواددل دددوملاال  الدناالدددو لر ي الدددودل بناالتهددد ملل لةل

دنبالمللركدددددددددرلل و لت لةل ددددددددد طوةلركدددددددددرللرو  لرسدددددددددصلدنسددددددددددال فال  الر  لدقطوو ل

ناالاللصددددددددددد جهلاجوقلدنكدددددددددددفوخلترفضل حرول ولر هو لت  اتهول  الإح دثلرسدددددددددددو فل ب

تد     لإضدددددددددددددورددخلإكال دد اتهددول  التهدد يدد ل لةلدقد ي لر ي الددودل ط لوددونددخلألا بددوهل

تدن فبلدنصدددددجرالخ لليول ج فلدن تنخلدقصدددددفتخلاصدددددجاالدن وج ل ةلدن روعل ةلدقد ي ل

  لو لعدألدن الوادد.

الئددخل   ملهلتججمللدن الددواددلد   ددومليددخلتدن ا نايددخلالل دددددددددددد طددوةلإكالل ددوالد  صدددددددددددددومليددخل دددددددددددد  -0

لصددددددددددددف لحالدددثل ملدلدن ي الددددودلدنتيلواج ل هدددولعددددألدن الددددواددلإكالعفت ل  ددددددددددددتويددددواددل

تت  الدددللمن دددو  لإضددددددددددددددوردددخلإكال العددددألدن ي الدددودلتج دددخلاللر  لدقطدددوو لإكال  دددوعل

دنسددددددالوحخلدندهلييولل عيالخل صددددددجتلنال  صددددددومل ليضددددددوهلإكالونذل    دةل  الر  ل

فلد  صدددددددددومليخل بناا ليضدددددددددوهلإكالونذلار للفدر لدن تنخلتو لناعو لليول ملتلإكالرسدددددددددو 

 ور  خللاوتلخلعدألدن الوادد لتدنتيل صب خلور  لدن تنخل لجدقلوو  خ.

ج جالدن الواددلد   ومليخلدن ا نايخل  الدنسدددددوحخلدنسدددددالو دددددالخل هدألدنصدددددجاا لتليوا دددددخل -6

نكدددددوو ولماعوي ل  ال اضل ددددد طوةلاونصدددددجاالدنتيلالعولدقصدددددفتجا ل واليياةل الورجال

الددودل ددددددددددددالددو ددددددددددددالددخلر ناا لحالددثل ددونددخلعدددألدن الددواددلتسددددددددددددعالإكالورجتةلإلددواالن ددولودد د 

لتنكدددددددةله يودإ دددددداللالخلالل دددددد طوةلورجالنا خلدن البلن ولإل دددددداوهلدنطتملدنسددددددالويددددددليل

  الإ ددددددددددفد اللللةلملدرلل دددددددددد طوة لألالفلدندتل واليياةل اليعملتلإكال الو خدلإ ددددددددددفد الللعددل

 العددلدن طتالم لتحيويخلح تملعو لاللألالفلواي خلن  رجقلإكال ي ل دددددددد طوةلاف خلدناضددددددددوةل 

ت خلت ون لرالهلدنبالملللةلدقكددددددددو للدن در الخ لت ضدددددددد فداودلدنسددددددددالو ددددددددالخ لدنتيلنملتكدددددددد  عول

دنبالملللةل بدل لألالفلدنددتل دواليياةل الييودللر جاالادونغدخل  الألالةلدناجل لدقصددددددددددددددفهلالل

 .عدألدقفح خلد يفجخلدنتيلويفل هولدنبالمللروصخلاللدن ااالدقوضالخ
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دن ي الودلماعواالخلألارناالدنتيل ولخل هولدن طتاليودلد   ومليخلالل  طوةلاللدنج خلدندهلت ون ل -2

رالهلدقط اخللةل ي الودلدن طتاليودلد   ومليخلدنتيلدنتكددفدل ونطوالاللدن كددالمل اصللوليسدد  ل

اددونفعال لدن في  لتدن شسددددددددددددددال لتدن  ددوتالدنابنالانالعدددألدن طتاليددود لاللجددلل ددددددددددددددال فال دد ملللةل

تاليودلد   ومليخلاللنالهالول  اللخوعالدنسال لتد ي تمللتتصجقل يالودل بنااللةلألا ييخلدن ط

دق ا لخلن دألدن طتاليودلاللدن تقلدقدوتاالي قل  ال نطول  ال   و للجج خلإاعواالخلج ي ال

 يياةل التس يفلن ااالعلطالخلن سخلاونا ال خ.

دن طتاليودلماعواالخلدنتيلواجمللعدألدقججخلدقججخلماعواالخلد   ي الالللصددددددددددف لو قل  ال ال -2

 
ً
–ل لوفت لإحالوةلد خ ،لدن ا الاالخلن  طتاليودلد   ومليخلدنسددددددددوااخل)د  يو خلم دددددددداللالخحونالو

وطتالملد   دددددومل(لالللجدج دددددخلدنددددد تندددددخ لتدنتيل دددددوندددددخلت  يددددد ل  ال ال دددددخلل دددددوتالا  سددددددددددددددالدددددخ لتبلل

 ددددته دهل طوالدنسددددجيم لت  ل   الو دلاأشدددرون ولدقخ   خل ملضددددف لدنسددددالوحخلتدنبطجشل ملد

 ولخلدن طتاليودلد يونالخلاو ته دهل طوالدنسجيمل ملبللكالوب  لالللفح خل   الو دلتنمل

 يب ل جتلد ته دهلدنسالوحخلتدنبطجش لتعجللولي صلوج  هلاللدن ااالدقاب خ.

 لرددإنددهلاف ملدنتفتهلدنصدددددددددددددد بددخلدنتيلويفل هددوللصددددددددددددددفلتبالوجدجدد
ً
لخهلعدددألدقججددخلماعددواالددت رناد

اللجللتججملللةلي  يجالعدألدقججخلماعواالخ ل جدةلاوقوقل تلدنسال ل تلاونغ وةلدنسالويليللد   ي ا 

 تلم الل  ل تلحت لاونصيخلل  ا يةل الماعو لالللصفليياةل الي ال لدن لةلإكالدنجادة ل تلي  ثل

اخلفدلا دفعخل وا هلتغالنال الويليلالللصييتهم لي  وججالإكاللفدج خل ن س م لحالثل اللصفل  لل

 
ً
 لتدن تنخلكال وملاال  الو اال ل ن صوالاللدق ف خللالللجدج خلماعو لتدن صفدلر هولدن صواد

ً
 وحاو

د يونالخ لألالدنكددددددددددجدع لدن واتخالخلتد خباالدن ي الخلالللجدج ودلدن طتاليودلماعواالخلوصددددددددددصلاللصددددددددددو  ل

ددلدن تنخلدقصدددددددفتخلالللجدج خلماعو  لدن تنخلدقصدددددددفتخ لروصدددددددخلاللجللدن أيال لدنكددددددد  يلدنابنال خ ج 

تناةلونددذل لي ن ل دددددددددددددد جنددخلدق ف ددخ ل تل دد  لملر لور  ددخلرددووجاالدناضدددددددددددددددوةل  الماعددو لتإ ددوملالألالةل

 
ً
 لولورجالرووجااللفو  خلدنوية.لتألالوالتبال ونبو

 

 


