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الجمااات الجلادية اللي ية  "تأثير 

 األمن القومي المصري" ال 

 د. خالد حنفي علي

تكرللد  يو ودلم اللالخلد   ومليخلاللنالهالو ل ح ل افعلل ضالدلدقسوال ن اوكللاللنالهالولر  لإ اوهل

ايوواخللفلال و سددددددددددخلن ملرا،لقأعبلاطوةلدن تنخلاللعددلدنب   لاللقولنهولت  ل نتو لدناددال ل  دددددددددداليول

ييوللوطول لتججملعوللةلوأ ناددلوددلوبال خلته ي يخل  الألالةلدناجل لن تقلد  جدالم  ال ي لتروصخل

لصدددددددددددف ل  ددددددددددداليولاللضدددددددددددجةل اوبووودلدن وافالنيي تمللانالم ددددددددددداللالنالاأوالور ملدقخ   خل)دق   نجا ل

دقتكدددددددد ملتا لد   ومليجالدقسددددددددييجا(لدنديةلد ددددددددتويفتدللول ح   هل جاددلدنفعال لدن في للةلدنسدددددددد  الجال

 ن وويخلإ  اليالخلنيرروالتدناضويو لتض  لنس  خلدن تنخلاللت ضال لن جوعملدنسالويلي.

تإودل والألالةلدناجل لدقصدددددددفهلاللل  جلهلدنجد ددددددد ليسدددددددتط ل  الوألنالتججمللدن تنخلت ددددددداللخل

جوتهو لتضدددددددديواللصددددددددو ي ولد يالجتخ لتحيويتهوللةلألار والدناو يخلتدق  ي خل ددددددددجدةل ا ونهولتو بالخلدح الو

 
ً
 لت لملدر الو

ً
 لرإالنالهالولتكدرللاللعددلد خصج لنا خلداوبوهلد اادواليللقصف لا امللفوا ددلرواجالو

لد  جدالد  غفداللتدن وات لدقكااشلتدن جدصالدل ج يو الخ لايوليفوصلوب ودلتلصو  ل لطالخلتد  صومليخ

 
ً
 لت الو الخللكاا خ لحت لإنهليياةلدناجقلإالدنب  يةليكاالال" ياو

ً
 لد اادوالدالو

ً
ولي نيل ال" لايل بومل 

 ل   لد  افدال ه
ً
 للنهيوليكرللوأ ناد

ً
 لي  د

ً
   الألارفت.ل لتلبوشفد

تلولي ي للةلدن أ ناددلدق بوملنخللفتال اللدنب  ية لاوجاددل  ددا خلألانتيخل  ددتب دمليخلالل 

نتول للبواشلتدناددال(ل لتر اخلاللدنج خلن سهللسواددلدن اونالخل  لوب تلل بويطخلن جع خللدن تن نال)

 األاتك
ً
للال لنانهوللتكددوااخلدن أ ناددلا امل اوبووودلدق   ملالاالنهيو لرب طيولا دلدقسددوال ن اوكلللااململد

 خددوادددودلافقددونالدددخللصددددددددددددددفلر ددد لدنوجااللدددولاناللد مل سددددددددددددددافه ل ملد  الةلنورجدالنسددددددددددددددد الد ياملاللدن

لةليجنالجلإ فللججخل جاتخ لإ ل نهلج خلعطونذللف  تخلن  تنخلواجملعولل02تا و الخ ل مل اجو ملاللدندددددددد

دقع ددددسددددخلدن سددددافتخلود خلالل  قللفيددددليلتلجدج خلوطتالملمرجدا لاللدقاوال لرإالنالهالولرفجخللةل

 ل60 دددد ولدنادداللنددددددددددددددددددلف  تخلدناجالدنتيل فا 
ً
لف  تخلدناجال تلا  بنال ملبلو اذلدنسدددد  خ ل ددددجدةلإكال  ل ولو

                                                           

دنبوحثلايد خلدنسالو خلدن تنالخلتلع سخلألاعفد .ل 
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ً
 ل لطالو

ً
دنن  خلن  ال ادنالخلوواالت ن صددددددوقلوواال رفتلاللدنكددددددفب( ل تل)ل)دق  كددددددالودلدقسددددددييخ( ل تللطوواالو

 
ً
 طخلح  لل نال  الدنسدددددددددوحخلدنسدددددددددالو دددددددددالخحالثل رفعدل ن خواودل   لعاليل دددددددددالو دددددددددالو

ً
ل ل تل ي يجنججالو

 اللدنسالو خ لت رفتلج ومليخلو يفسل بالوطتاليودللسييخ(.)وطول لوالواددلإ اللالخللطخفوخل

  
ً
 لتلةلعطو لرإالو اذلدنسد  خ لتن ملدن تنخلاللنالهالول ح ثل  فد

ً
 الخلن يرجنودلدن درلدنتكواتو

دن الهالخلدق صوا خ لتلنهولد  يو ودلد   ومليخلدقسييخل  الألالةلدناجل لدقصفه لحالثلا دل الدنكفبل

 
ً
 ن سددددددال لدن ال يلييولللصدددددد اد

ً
 ل لتو اتصلد   وملينالدقصددددددفتنا ل التال  ال نهلييولللالود

ً
 دددددداللالنالإل لللطو

تلةلعطو لتسدددددددته هلو ذلدنجا خ لتكدددددددفتحللرجنودلل يجنالجل02رواتةللةلد ييالدلألالطالخلدقصدددددددفتخلر  ل

د  يو ودلم اللالخلد   ومليخلدن الهالخ لت جدلللنكأتهو لتو جاعولر  لدنوجاا ل التال  الوأ نادتهول جدةل

 دق  ي خل  الألالةلدناجل لدقصفه.للت دناو يخل

 تطورواوامل ال نشأة: الجمااات الجلادية في لي يا .. الأواًل

كددددددددددأالد  يو ودلم دددددددددداللالخلد   ومليخلاللنالهالولاي  قل ةلدنسددددددددددالوبلدن و لنشكددددددددددأالوالوال ليياةلرصددددددددددللن

 ل ول  دمللرافهلني يو خل0464م ددال لدنسددالويددلي لتدندهل  ددسدد هلجيو خلمرجدالدقسدد ينالاللدن و ل

 لر  ل  ت ل  ملللةلدق  ينالإلرجداللصفل0404ألا لدنتيل و ا ولدنكال لحسةلدنبطولالللصفلاللدن و ل

 ايملاللنالهالدو لإوللو دخلد  يدو خ ل ددددددددددددددجدةل بال ررواعول تلوا بودللجدج تهولل لنتو لدنادداللدنج وةلن  د

 
ً
لرة""بنية تدينية متجذاللدنكددددفبلدندهليي ذللد يوضددددةلنشكددددأالدن الواددلد   ومليخلاللنالهالو لترصددددجصددددو

 اتهولد يف خلدنصجرالخلدنسطج الخ. يا 

افالدن كددددددددددددددفتةلجيدو خلمرجدالدقسدددددددددددددد ينا لناد لتدجدهلنتدو لدن االد لدن ال يلالل ددددددددددددددب الشالدودلدن 

تح  لدن  فتفلم دددالل  لتد ددد  وعلوف الملن جوعيو ل دددجدةل بالحيالدل   اوقلدقسددد يفال تلوصددد الخل

 وملتهم لليولشدددرللا ئخللال يخلنشكدددأالجيو ودلإ ددداللالخللسدددييخلروصدددخلاللدنويونالشالودلتدنتسددد الشالودل

نتو لدناددال لروصدددخلل لوصدددو  للسدددوحخلدن أيال للوفتل الدناجالدقسدددييخلبللدنسدددهالللدنجحال لقجدج خ

ن  الوالدنسد    لروصخلالللط اخلدنكفبلدن ال يل  الحسو لمرجدالدنديةل ونجدللةلض  لدنتكواعمل

ن و لدنضددفعودلألالطالخ ل يول  دد يخلحف ل رغونسدد والدنتيللو خلاعاالج ومليخلضدد لدنسددجرال خللنددشل

 لاللدقط اخ.اللتش ال ل اورخلد   ومللدقسي لض لألانتيخل
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تاللعددلدنسدددددددددددالوب لافعدلوطتاليودللسدددددددددددييخللطوعضدددددددددددخلن طتو لدن ال ي لتلنهولد  يو خلدن الهالخل 

نالدنطتدددو لتد  يدددو دددخلدن الهالدددخلا الدقجدج دددودلألا ط ل دددوندددخللاالددد ل م ددددددددددددددال دقادددوو دددخ لتحف دددخلشدددددددددددددد ددد دةل

ل–لد يف لألارغونالخدقاوو خ ل  دددداليول الو ذلد  يو خل نكددددأعوللديج خللةلدنكددددبو لدنديةلشددددوا جدلالل

تاللل نالهالولاللدنتس الشالود ل ه هلإ اوهلدنطتو لااجالدنسال للسييخلالدنسدجرالتالخ لت ولجدلر ي الودل

 لصدددددددددددددد ال تقلاالددوالركددددددددددددددأالم الال ةل الددو لد  يددو ددخلدن الهالددخلدقاددوو ددخلإل ددولددخلدندد تنددخل0442   جعفلل04

  جالدنسال .للإكام اللالخ للستط يةل

 ل  ددألنتددو لدنادددداللإكال دد الد دددددددددددددداادوالدالددودلخلد   ددومليددخلدقسددددددددددددددييددخ ددخلو ددذلد  يددو ددتالللجدج 

)لنسددددددبخلإكالشددددددال ل دددددد جملهلي  الاعال للن ا ال لدق لد   ومله ل تن و:لتشددددد ال ل"لدن الوالدنسدددددد   لدق ر ل"

 
ً
 لدق ر ل(ل نالدقطخفهل دددددددددددالو دددددددددددالو

ً
للالتدق طول لاللدنكدددددددددددفب ل بالرذلدناالجملل طه لروصدددددددددددخل نهلن صلملتاد

ل ددوجيددخلد  يددو ددودلم دددددددددددددداللالددخلألارفت ل  ال فدالد دددددددددددددداادوالدالددخلدوب ددخلالللصددددددددددددددفلإاددوالحابددخللبددواش ل

 
ً
لورجدان ل ه هلوا ال للسدددوحخلدن أيال ل ج يو لللسددد سدددناقجدج خلمرجدالرسددد  النال ناللرصدددجصدددو

اددوو ددخ( للةلج ددخ لتلةلج ددخل رفتللجدج ددخلدن الددوالد   ددوملهلدق صددددددددددددددومل لل لدندد تنددخل)د  يددو ددخلدن الهالددخلدق

ت ون هو ل ددددددعالنتو لدن اال لدنادداللروصددددددخلل لدن ججهلمصددددددال،لل اطهل ددددددال لل روصددددددخلاللشددددددفبلنالهالو

ت ددد ملل رفللةللمرجداإكالل دددوتاال الدددوملددللةلل0222تل0222دنادددددال لردددوصددددددددددددددددخلالل دددول للم ددددددددددددددال 

 وملينالضدددددديةلل وت دلدح جدةلدق واضددددددخللنددشلت الو لر  لد  ل 0221د  يو ودلد   ومليخلاللدن و ل

والدالخل لول  اادل ايفدج ودلنطبدلدن ط لن خ ال لدنضغجهلدق طولالخلض لدنادداللاللدن درللتد خوا 

 لدنوددونوددخ 
ً
ن ددألنالنتددولددهللةله يددودلد   ددوملينا لاددون  ددوتالل لدنج يددودللرادد لوعددصلنتددو لدنادددداللر الدد د

لوصخلر  ل ح دثلد يوملهل كف دق   القجدج خلدن طوصفلد   ومليخلدن الهالخلدقط يالخلن طتالملدناو  ا لر

 ط لولو  ثلاأنهلل 0220الدنادداللن سددهل لوهلدن وو ل ةلونذلدن  وتالاللدن و ل لةل دده يبا لحت ل

 دن الهالنا.لماعواالنايا  لل  جلودلإكالتدشط ةلقجدج خل

تيكدددددرلل و  لرإالنتو لدناددالل  دددددد مل اليصددددددبحلدق د لدن و لن  الوالم ددددددالل لاللنالهالول  ف ل 

دنكدددرللد   وملهلدقسدددي للطهلإكالدق   ق لرسدددهصلدنسدددالو دددودلألالطالخلدن طال خلت  دددتئصدددونالخ لحت لإكال

قلدنكدددددددفبللةللجوةلنورجدالتدنسددددددددطج ددددددددالخلدنصددددددددجرالخلدق   نخلإكالحوضددددددددطخلني يو ودلد   ومليخ لو جا 

ف  لغروصددددددددددددخلاللجللواوا لو ذلدقط اخلل لدنواورخلدن فعالخ لا طيوللونخلجيو خلمرجدالإكالإ  الملدن
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ً
 لترصددددددجصددددددو

ً
اف مل   لوخ  هول ةل نكدددددد تهولل ألاتاتعالخا  للويو دددددد ولل لدن تقللوفدا ملألا يالدن  وحو

  ج يو الخلاللدنكفب.ل

 مل لدقتكددددن  الواددلم دددداللالخلركددددا هولدق   قلت للفح خلإ دددداوهلدنادداللشدددد  دلإحالوةً لاال ل ا 

لةلل01كدددددفبلدنتيلدن  اخللطهل جاالدنددددددددددددددددددد الخلاللل واعخل جدوه لروصدددددخلاللدن و  ددددداليولإ فللكدددددوا تهملا 

 
ً
تل ل ددددداجهلدنطتو  لتدن  و لدقدوقلدنسدددددالويدددددليلاللل   الدنتهي  لدنسددددالويدددددليلتدن طيجه لرباديفلدح دوجو

دقفح دخل ن ادونالددخ لتارددوتالدنسدددددددددددددد  ددخل ن ادونالددخ لتوغالددوالحددونددخلوجعدالدنضدددددددددددددد  ل  الدنبالمل لحالددثل ل

وجج ل جاللف  تخلو يفلدنسددددددددددددوحخلدنسددددددددددددالو ددددددددددددالخ لا  دلو  ثلتغناددل  الرفت خلدن الواددلم دددددددددددداللالخل

 
ً
خل"مرجدالدقسد يجا"لإكالوافيململتاعولدنسالويلي لرا ل د خلجيو ل ركدرلل و لتد   ومليخلرصدجصدو

 لحالثلوملدر الوالركدددنال0200تقلاللنجريبال بالإ وملالوفو صل جد  عولدنكدد بالخلل للعويفعولدنكدد  يلألا 

 
ً
 لدنابتيللفد بددو

ً
 ل ددولددو

ً
 ل يددول  ددددددددددددددسدددددددددددددددخلد  يددو ددخلح  لدنبطددوةلتدن دد دنددخل دددادعلن ددولاللد يالددوالن ددولجدد يدد د

اللدقط اخلر  ل جاددلدنفعال لدن في  لحالثللنادنسدددالويدددليلنو ددداللالدنسدددالو دددالخ للسددد غ خلحونخلدنصددد جملل

 والن ولحضدددددددددجالاللدقد ملدنجونيل ن اوكللدندهلوأ دددددددددملالل  او لدنوجاا ل يولد ددددددددد  وعلد ي  ل ال

 
ً
ر  لو ون لدناجتلدنجوطالخلوهلدن جج ودلل0200اللدن خواودلدقعويفلدنجونيلدن و لالليجنالجللي دلل دونالو

 يا  يهلل يجمللجبايل.للدن البادنالخلتدنده

 ن بعدامن عباءتها اتجاه الجماعات الجهادية الليبيةا وخربفي الوقت نفســــما تشــــرذمت  

 سقوط نظام العقيد الليبيا وهما: 

دنددديةل ددولجدلايفدج ددودلنطبدددللألاول: الجهــاديون املنخرطون في العمــل الســـــــــــيــا ـــــــــــ ي هالاتجــا 

 
ً
لةلد  الللألاتقلدندهللفلايفح خلدنصدددددددددددد د لل للدن ط ل بللدنوجاالملدرللسدددددددددددد جالدناددال لتعمل ونبو

دنسدددجرالتالخ لتت فضلنال  اوقللةل بللدنج يودلل– ألارغونالخدنطتو لدن ال ي لتشددواشلر ضددد ملاللد يف ل

علتلةل اف ل  دددددددددددددده يبالاللججدن دوندولج لتويدخلإ دوملالر ضدددددددددددددد ملإكالنالهالدول بدللتي د لدنوجاال00دق  د الر د ل

الخلدقاوو خ"لدنتيل نادلد ددددددددددددددي ولر  لدنوجاالإكال"د يف خلم دددددددددددددداللالخلنيوو ل ودوألألاتقل"د  يو خلدن اله

 
ً
 لن  غالنا"لر  للفدج ودلنطبدلدن ط  لحالثلوطهجلو ذلد يف خلنه و

ً
ل الخي ااهلاون  بخلدن ييافدول  يالو

  يالدنشدددخصدددالودلدنطورداللةلد  يو خلدن الهالخلدقاوو خلر  ل–تا مل الوصدددفت ودل ب لد ياالملاييو ل

 نهل لي يلل جط اللضدددددددددددوملالن غف  لت نهليعت لملتنخلل نالخلملييافدوالخ لرإالدناجتللإكاتكددددددددددنال–دنوجاال
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ر  الدددخلداوبدددوهلل  ادنغفعالدددخل بادل ةل  ا دددو لردددوصدددددددددددددددخل ندددهلوملد  ادددوندددهل  لليددد لدقخدددوافددلألالفتاالدددخ ل

خل نال الاييو ل وقلإالد  يو ل نالهالو لترفلل لا ديخلدنوجاالإكال ااضلاتطتالملدناو  ا لتوملتسددددد اليهل

 
ا
 دن الهالخلدقاوو خلوملح 

ً
ألااض ل  ال  ددددددددوسل ال  ضددددددددوةعولدنضددددددددجتدلو خلل  ال و لتن ملن ولتججمللحونالو

نجدةل"د يف خلم داللالخلن  غالنا"لدنتيلوشبدلدن ط  لتعملكالوخ جدل ةلدنسدال لتتيوا جال نك تهملالل

 شفبلت ف لنالهالو.

تدنخفهل  ضوةل"د يف خلم اللالخلن  غالنا"لاللدن يللدنسالويلي ل بال  ال ح د ل الو الخلالل 

:لح  لألاصددونخلدنسدد    لتح  لدنجوةلدق   قلوهل للةل افععم0200يجنالجل ن خواودلدنتكددفي الخلالل

  الدنجد ددددد خلدندهلدنضدددددملإنالهلاييو دناو 
ً
لو خلاللا دألدن يشالخ ل لتح  لألالخلدنج ددددد،لألا يالتكددددد ملد

 
ا
 للةل بللملاد دددددخل الوملال دددددول لدنسدددددو  هلدندهلي  لدقطتفلدنف  ةدددددليلني يو خلدقاوو خ ل  ددددداليول نهل ن

 لتدنضدددددملل لدنسدددددو  هلشدددددخصدددددالخلل جاتخل رفتلاللد  يو خلدن ييافدوالخلاللم دددددال حجقللطوعضدددددخل

دقاوو خ لعجل ب دنجعو ل وي ل)شداال لدنفدحلل اجلي ى لدن ال ي لدندهل والي  بال  الن وبلتد  لدنفجلل

دنوددددون لاللوطتالملدناددددو دددد ا( لدندددددهلوفشدددددددددددددد لتنح لاللدن خددددواددددودلدقعويفلدنجونيلدن ددددو لالللدددد يطددددخللفعبل

 د  طجعالخ.

 تبللجيو ودلجماعات جهادية مســـــــــــاحة راف ـــــــــــة لالنخراط الســـــــــــيا ـــــــــــ ياالاتجاه الثاني:  

لنسدددددددددال  دوفر لدقطتجالدنجونيلن  تنخلدن الهالخلتوا فلدقد ي  لتتسددددددددعالن فضلو بال لدنكدددددددددفي خلااجال

 
ً
ةل للسددددد  ال اللةلا ئخلإ  اليالخلوصدددددو  لر هولملتالدن الواددلد   ومليخل  ددددداليولالللصدددددف لتوجنم لرضدددددال

 اتهول  الن عل  ددييخلدق  كددالود لرسددهصلا،ةلاطوةل ج  الألالة لتار لضد  لدن تنخلدن الهالخلت   ل 

 
ً
لةلتهي كددد ملاللل وملنخلدنوجاالتدنسددد  خلدق طوععل   هولر  للر  لدنوجدالدقسددديينال نضددديو لن ولرجرو

تويوددللو ددذلد  يددو ددودلد  الددللدنوددون للةلد   ددوملينالدنددديةل ددوملتدلإكالدنت جال للةلرباديفل01 جاالدندددددددددددددددددددددددددددد

تدخل جاتدخلاللاطغدوعهلتملانخلتل الشددددددددددددددف الخل رفت لتلةل افععملعجل ب لد ياالملد يصددددددددددددددومله ل ادوملال نج 

 
ا
 دددددديهلاللت خل ح لإكال   بخلشددددددد  دةلدللنجدةلملانخلاللدقفدحللألاتكالن وجاا لتدندهلوملتغالنالدندهلشددددددر

خودلعد  يو ودلد   ومليخلدقسييخلاللنالهالولتكرللالللضيجنهوللس ش ال اجل  الم لتتياةلمشواالإكال

 ألاي يجنججلروصدخل  الصدد ال لدن اوا للدناو  ا لةلوطتالمل
ً
ل لتإالنملو جدرفل ملنخل  الوفدا  ول ضددجتو

 للدقسييخ:ل لدناو  الألا  لتلةل افعلعدألد  يو ودلد   ومليخل
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 تكر خلإاوالدنوجااللةلدن صوقل طوصفللةلتكاالالدلج ومليخل  لت ل:جماعة أنصـار الشـرةعة

للملانخل  الملالت   بخل بال الاةلد  فد لاللاطغوعه لت   بخلشد  دةل اجرباديف لل01لولل   بخل

تته هلجيو خل نصددددددددددوال لرسددددددددددهصلرالرودلحجقلدقج  لدنكددددددددددف لللةلدقد ملدنجونيل ن اوكل

دنكفي خلإكالو بال لدنكفي خ لتار لدقيوا ودلدن ييافدوالخ لتلاوتلخلدنب علدق  واضخلل ل

تتاجمللد  يو خلاللاطغوعهلل ي لععوته لتبللوي ذلل م ددددال لتو بال لدنكددددفي خلااجالدنسددددال 

 
ً
دنتيلو يللوددل  ددددددددددددددمللولللاتدا،ل د يد الادون د ي للةلد  يو ودلد   ومليخلألاصددددددددددددددغفل  ملد

تدنتيلياجملعوللعددددددد جال دددددددوا لادجدن ونولج لتت  ال اجل ددددددد الوالاةللملانخ  نصدددددددوالدنكدددددددفي خلالل

حوا لإكالجونصلاةل ملالوونبوالت  وملوهلدقخوافددلألالفتاالخلإكالنالهالولر  لدناب للت   يج ل

   الهللةل بللدنس  ودلدنبو س ونالخ.ل

 
ً
اللنالهالو لإولتكنالواواتفللتت  ل نصوالدنكفي خللةل  جتلد  يو ودلد   ومليخلتس ال و

وناللةلدق نالنا لتد تسهخلد  يو خلشف الخل ط لدنال 2222 فعالخلإكال ال  ملل رفدملعولودوتعل

لر  لو ي  وللسددددددددعتنالخلحفد ددددددددخللسددددددددتكدددددددد  لاطغوعهلاللدن و ل
ً
 يولوشسددددددددصلل 0200رصددددددددجصددددددددو

د  يدو دخلنط سدددددددددددددد دولدن ضددددددددددددددللالللادوتلدخلدنادددال لألنهدول وتلخل  و صلعددلألارنا ل بللو رلل

تع دل تقلج جالن  ذلد  يو خلالليجنالجلل ح  لشددددددددددددديوقلألاو ةدددددددددددددليلنال فضللط اخلحتفلججه 

الن ددددولدن هلألارغددددون لتوددددونبجدلج وتددددوعفالاللاطغددددوعهلداودددد تلر هددددولدقط يل طدددد لددددولنتيددددخل 0200

 لدنكدددددددددفي خ ا  بال ل
 
لتدناب الخلدنتيلللاي واضددددددددددخلشدددددددددد ي اللةلدناجتلدق نالخجعِ  نال الدن فضل 

 يددول  ددوادلد  يددو ددخل دددددددددددددد ددخلشدددددددددددددد بالددخلر دد لدتهددول ددولا دد لنالألاضددددددددددددددفحددخلل ارضددددددددددددددخل رغطددخلنالهالددو

تهو ل يولوملدل ا ملارضددد ملإ الالدقسدددئجنالخل نهولدنصدددجرالخ لروصدددخل نهمل  طجدل  اللفواب هو 

ص الخلدنه يودل  الدناطلذنالهالو لت دند  يو خلاأنهولتادةلل وتنخلد  الوقلدنس نالدنباي ون لالل

 
 
 للر هولدنس نالألالفتر لت  ملللةلدن ا جلو النا. ِ ألالنا الخلاللاطغوعه لتدنتيل 

 ودي لليدنتتبللو يف  لاللملانخ لت  الدنف مللةل تجهلدنكدددبهلدناوناالل:كتيبة شـــهداء بوســـليم

انالو ذلدنا  بخلل ل نصوالدنكفي خل  اليول ال ونبالخل  ضوئهيول ونجدللع جننال يو لدنادداال

 و ددددد الم ل يول ال ي يجنججالتهولورومللسددددد ةلاج لال
ً
لألرروالوطتالملدناو  ال ددددددجدةلاللرجالدن رو دددددو

وا نالدقد ي ل تلو بال لدنكدددددددفي خلاوناجا لإ ل ال   بخلاج دددددددد الملل  تملالدن أ نا لحالثليا ال

  ضدددددددوئهولاون كدددددددفدد لاال ل الر  لدن اواتفل شدددددددوادلإكالوجاو ولالل ي الودلد  الوقلتوصددددددد الخل
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ن فضل دددددددددددددد خل نهوللالجعل  د لدنادددال ل التال  الود اتدصلل  ج نالني  ومللإكال ددددددددددددددجاتو ل يو

 لإولا  دلاإ البلصددددددددددددونجنودلدن ديالللترفضل0200دنكددددددددددددفي خلاللملانخللطدللط صدددددددددددد لدن و ل

 إ ل الدنابو للتدج خللكفت  م.ل ألا فدهل ج يو الخلدنصوالخلاللدق يطخ

 يالخلاو دددددددددملع الملد  يو خلم ددددددددداللالخلل:ألوية الشـــــــين الرــــــــجين عمر عبد الرحمن تدنتيل ددددددددد 

 
ً
 اجعخلدنع ةلدقعع لاللدنج يودلدق   الن جاوهلاللدنه ج ل  اللدقصفتخلدندهلياضليلحونالو

دناونال ةل الوملالد  يو خل تلح ي و لناةلواواتفلي فهللت ل 0440لف  لدن دواالدن ون يل و ل

ضدددددددد لل0200ل  الخلنالهالخلنسدددددددهخلن ول دددددددد سددددددد خلدنه يودلدنتيلت  خلاللاطغوعهلالللويجلتتجنالجل

  ج ل  الدني طخلدن تنالخلن ص الصلألاحيف.دقصو  لدنغفعالخ لتلةل افععولدنه

 تبللوشكدد،لاللدقطوو لدنكددف الخلتروصددخلملانخلتلولحجن و لت ونبالخلل:جماعة التوحيد والجهاد

  ضدددوئهولصددددغوالدنسدددة لتن  ذل  يو خلدوصددددو دلاب  لد  يو ودلد   ومليخ لروصددددخلوطتالمل

 دناو  الاللاالمللدقغف لدن في .

 الجلادية في الداخل اللي ي: تفااالت الجمااات ثانيًا

واء ســـــــــــ الليبيينمكن القول إن ثمـــة تـــأثيرات وتفـــاعالت في الـــداخـــل الليبيا حول بروز الجهـــاديين ي

 املنخرطين في السياسة أو الذين يرفعون السالحا وينتظمون في مليشيات مساحة ومن أبرزها:

 لولل الدن بال خلدنط  الخلتدناب الخلن تنخل 
ً
لالخلاللوف المل  االدن الواددلم ال لنالهالولن ب ولملتاد

 
ً
  الدج دد لشددددددددددفد حلتد دددددددددد خللةلدنسددددددددددروا ل  دددددددددداليولإنهل لوجج لرف ل  دددددددددد ا و لل يجلو

 لدقصددددددددددددددفتدخ رافدة ل  ال فدالد يدوندخل
ً
اللو  الدللدنكددددددددددددددبردودل ج يدو الددخللحالدثلي  دصلدن افلملتاد

ةلدقسددددددددد سدددددددددخل تل تلد  يو ودلد   ومليخل ددددددددجدلمرجدانورجدالدقسدددددددد ينا لتعون وكللنمليسددددددددد   ل

دقسدددييخل اليرجنجدل جاللف  تخلاللدنسدددوحخلدن الهالخلر  لدنوجاال  ال فدالد يونخلدقصددددفتخل بلل

 يجنالج.لل02

 ووقلا طيولر  ال دددهالللدقلدقتكددد ملا ار لدق د لدقد يعللتدنسدددالويدددليلدن ال يلن  الواددلدن يشالخل

 
ً
 لإ فلرجععيولاوقف  تةللةلدن  و الدلدنسددالو ددالخلشددغللو ون لدناجتلدنجوطالخلتمرجدالحن د

د خ  الدددخلد   دددومليدددخل دددونجوةللدألاتقلتدنودددون لاللدن خدددوادددودلدقعويفلدنجوني لرفجددخلألاح د لود

تعجللولي نيل الدن الواددلد   ومليخللملانخ تألالدخلت ناعدولردو ددددددددددددددفالحت لاللل دو   وللوللشددددددددددددددفبل
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ً
 لاللخل  الدن جدجاللنالهالو لاللضددددددجةل  االدن الواددلم دددددداللالخلدق   نلن سددددددخلجوواخللد ي الو

 دن در الخ.رفت خلدنصفد ودل

 شدددددواشلشدددددالجخلدنابو للاللدن جدصدددددللل لدنسددددد  النالد   وملينا لاللل وتنخل  د هملإكالدقدونمل

دق  الدددخ لتملل،ل  دددو بهملاللألاج  الألالطالدددخلدنف دددددددددددددديالدددخ لراددد ل عدندددخل بال دددخلدنكددددددددددددددالتتدددخ لنادددوهل

اللدق يطخلر  ل  للل ي لد يويليلدقر  لاوأللةلاللل يطخللدن     لد خوصخلاا  بخلاج  الم

 مل ادد للعويفل بنالن ابددو ددللدنكددددددددددددددف الددخلجطج لملانددخ لتومل و ددوبلرالددهلل 0200ملانددخلالللددواسل

  ال الييط لشددددددددددددالجخلدنابو للشددددددددددددبو همللةل نضدددددددددددديو لإكال   بخلاجل دددددددددددد الم لتجيو خل نصددددددددددددوال

 دنكفي خ.

-  
ً
اللت يال للأعبلاطوةلدن تنخلدن الهالخلر  لدنوجاا ل باللن بخلد  يو ودلد   ومليخلدقسددددددييخلملتاد

دنصددددددددد د لانالدنسددددددددد  ودل ن اونالخلرسدددددددددهصلار لو ذلد  يو ودلتسددددددددد المل دددددددددالح و لتل وتنخل

د   وملينالرفضل الجمللمليشالخل  الدنسددددددددروا لروصدددددددددخلاللاطغوعه لتا مل الحومل خلدنه ج ل  ال

قلاللدقجدج دددخلانالدندددد تنددددخلجا دناطصدددددددددددددد الدددخلألالنا الدددخلتلا دددللدنسدددددددددددددد نالألالفتر للو دددخلنا دددخلو 

تد  يو ودلد   ومليخلدقسددددددددددييخ لحالثلصدددددددددد ال فدالحرجل لا لل ورخلدنتكدددددددددداالالدلدقسددددددددددييخ ل

تد دددد ال لدقافددلدنتيلتكددددغ  ولتلصددددوملاال  ددددييتهو لاال ل الدر اوالد يرجلخل   وعل لنيللف  هل

  جهلج لللةلدنص صلن عل ال لو ذلدق  كالود.

هلدقصدددددددو  لدنغفعالخلاللنالهالو لروصدددددددخل بال  دددددددته دهلدق افالوجونالدنجضددددددد لألالنيل بالد دددددددته د -

ن سدددددددددددددد دددواددلألاجطهالدددخلاللاطغدددوعهلتوفدا م لايدددولعدملللةلدن ددد ردددللد خدددواجللاللدنددد دردددللدن ال ي ل

تود الونذ ل ط لول   لخلدناجددلألالفتاالخل  الد  اوقل اجل نملدن ال يلدن ضجلاوناو  الالل

 ونالخلالللفح خللولر  لدنوجاا.لعشفل  الدراادبلتإض وهلن س  خل ن ا

 : تأثيرات الجمااات الجلادية ال  األمن القومي المصري ثالثًا

 
ً
اتطول لد  يو ودلد   ومليخلتروصددددددددخلدقسددددددددييخلالللت  للصدددددددفل ح ل افعلملتقلد  جدالم  ال يلن الهالولوأ فد

لتألاي يجنججلشددددفبلنالهالو ل  دددداليولاللضددددجةلتججملللديج خللةلر جهلدنتكددددواذلد  غفداللتدنسددددالويددددليل

اللدنب ددد ية لاف ملدر الهلد خصددددددددددددددجصددددددددددددددالدددخلدقد ي الددخلاالنهيدددو لتت يادددخلو دددذللم دددددددددددددداللالددخانالدن الدددواددل

يطويف لتعدملدلل02د خ جهلإ فلصدددددددد جمللدن الوالم ددددددددالل لركدددددددداالهلدق   قلتدقتكدددددددد مللالللصددددددددفلر  ل جاال
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يجنالج لإولدن املل02لخووفعولر  لدقججخلدنوجاتخلدنتيل  ددددددددا خلحاملجيو خلمرجدالدقسدددددددد ينالالل

ونذل  الدنجضددددددددد لدنسدددددددددالويدددددددددليلدن ال يلالللديج خللةلدقعشدددددددددفددللو خلناوهلويوسللبوشدددددددددفالحي خلالل

 :والوتهولوأ ناددللبوشفاللةل بللد  يو ودلد   ومليخلدن الهالخل  الألالةلدناجل لدقصفه لتلةل افععو

 لهلدنتكددددددددددددددوادذرف مل الر ج ل:التيـذيـات املتبادلة بين الجماعات الجهادية في مصـــــــــــر وليبيا

 
ً
ونطجالل ألاح د لدنسدددددددددد  الخلالللصددددددددددفلتنالهالول)اناللتد خباددلدق بوملنخلورومللورجالل  تملالنسددددددددددهالو

 لرسددددددددددددددهددصل ر الردودلدنشسددددددددددددددهالدخلاللدنفتدردد لتدنف ت لرددإالدنتكددددددددددددددواددذلاد دل  يالدنجوة(ت ألالدخلت

ر ونالخل  الصددد ال لد  يو ودلم ددداللالخلدقسدددييخلدنتيلارضدددخل نخفدهلاللدن يللدنسدددالويدددليل

 لللصدددفلتنالهالولتو  ي ا
ً
روصدددخلجيو خل نصدددوالدنكدددفي خلت نجتخل)اللدنكدددفب لإولا دل الألارنااللد

  ب لدنعدددددددد نال يفل
ً
ن  اتصللتكدددددددد ملية لتوصدددددددد يفللدنفحيةل فتدر لن او  ا(لتكددددددددرلللصددددددددط و

تود الونذلالللعشفددلوفد يخللطدلل دنسدال لإكاللصفلتو  ي دلني يو ودلدنطتناالالل  طوة

 دنوجاالاللدنب ددد ية ل
ً
لةلوادددواتفل لطالدددخلو ددد  دددخل ةللكدددددددددددددددوا دددخللصددددددددددددددفتنالاللدنه ج ل  اللاددد ةد

 
ً
 دنالا لدناطصدددددددددددددد الددخلألالفتاالددخلاللاطغددوعهلتدنتيل  دددددددددددددد فدل ةللا ددللدنسدددددددددددددد نالألالفتر  لتلفتاد

دناطصدددددددددددددد الددخلدقصددددددددددددددفتددخلاللاطغددوعهل فملل  الر لد  صددددددددددددددولددودلمرجدا ل يددولنتيددخلجيددو ددودل

 
ً
  سددددددددددددددافتدلج دومليدخلنالهالدخل فضددددددددددددددو

ً
  الد يد تمللل للصددددددددددددددفلادو ودخلاف ددددددددددددددوندخلته ي ل ناللبوشددددددددددددددفاللو

 مرجدا.ن س  ودلدقصفتخلر  لر لد  صولودل

  إول الدنفروتالل: ــــــعف الســــــيطرة ألامنية على حدود البلدينل نتيجةنمو الجريمة املنظمة

تتكددددددددددت لدقع ددددددددددسددددددددددودلألالطالخلدن الهالخلإكاللدنوجاا دنتيلشدددددددددد  تهولألاج  الألالطالخلدقصددددددددددفتخلر  ل

الودللسدددددددييخلر  ل ددددددداجهلدناددال لر  ل   ل دددددددال فاللكددددددداا خل  الح تمللدنب  ية لل  كددددددد

 لددتعد
ً
اللنيجلد  فتيددخلدقطتيددخلاددأشددددددددددددددرددون ددولدقخ   ددخللةلتهفتددصل ددددددددددددددال لتودددوااللألالفلن ددصلملتاد

 
ا
للاشالخلد  صددددومليخلني يو ودلد   ومليخل ددددجدةلالللصددددفلتنالهالوللخ اددلتيكددددفلت ناعو لليولشددددر

تاللعددددلدنسددددددددددددددالددوب لوبدد تل ي الددودلتهفتددصلدنسددددددددددددددال لتلسدددددددددددددد   لددودلدن ي الددودلل ن يجتددلل ي الددوتهددو

 ددددددداليول الألا دددددددييخلدق باالخل  للصدددددددف  ن  واتخلعجلدنكدددددددرللألار فلدندهليش الللةلنالهالولإكال

 
ً
لتوا اعولألالملدق   الادل إ  اليالخل"لضددددد فعخ"لتسددددد ج بهولر  ل ددددداجهلدناددال لتج دل دددددج و

 ددددددددددديالخلح ملدنسدددددددددددال لالللصدددددددددددفلر كددددددددددددفاللالينال   خلا الج ودلا توملتنخلتلنهوللصدددددددددددف لل00

نضددددددددددددب،لحف خللختع طيول دددددددددددد خلألاج  الألالطالخلدقصددددددددددددفتل  ونبالتهول ومللخللةلنالهالولتدنسددددددددددددجملدا
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  ددوادلح التددخلجيددو ددودللسددددددددددددددييددخلاللدنكددددددددددددددفبللإجفدةدتهددود يدد تمللتلط لتهفتددصلدنسددددددددددددددال  لرددإال

 ضغ خل  الدناوعفالايط ل بجالدنكوحطودلإكالنالهالولتد  اوقللصفتنا.

 اللجلل   ل  االدنسدددددددد  ودلل:اســــــتهداف املليشــــــيات املســــــاحة للمصــــــالح املصــــــرية في ليبيا

 
ً
 لحالثلت فضخل ط سخللصفتخلاللاطغوعهل ن اونالخل  الدنسال فالألالطالخلاللدنكفبلرصجصو

نييفبلر  لدتهولودلن ولا أ د ملشدباخلن  هكنالاوقسال الخ ل يولت فضلدن يوقلدقصفتجالإكال

 ل0200دن و لل  الحجدملثلدر  وهلال
ً
اللللةل بللجيو ودللسدييخ لتن للونذلي  ثلوأ ناد

 حد ل افعلدناضددددددددددددددويددول   صددددددددددددددومليددخلدنتيلتكددددددددددددددتبدذلر هددولدنب د دالتبللدن يددوندخلدنتيلتكددددددددددددددنالر  ل

 دنوجااليطتكددددفتالاللل اجوةلنالهالولدن ا يفددلإكالا ج  ولنصدددد لل الجاللصددددفهلر  
ً
 ةلل لرضددددال

 حف خلدن دواالت  تويواددلانالدنب  ية.

  ن  م معبر تحول بعض مناطق شــــــرق ليبيا الطي تســــــيطر علهها جماعات جهادية إلى مالذ أو

تاللعددلل:يونيو 90املعارضـــــــة للســـــــلطة في مصـــــــر بعد  إلاســـــــالميةلبعض املنتمين للتيارات 

دنسددددالوب ليياةلر ملدن اواتفلدنتيلتكددددنالإكال العفت لدناالوملهلم ددددالل لدقصددددفهل وصددددمل ب ل

 
ً
إكال  فلومل بالنالهالو ل يول نهلوملدناب ل  الدناالوملهلصددد جدلح وعهللدقوج لدق  ج ل لطالو

 
ً
لالللفيددددددددددددل لل فت ل بللدن فت لإكالنالهالو لتلةلعطولرإالدنكدددددددددددددفبلدن ال يللفشددددددددددددد لنالرجاللخ نو

 
ً
 لج ومليو

ً
 لألاعلودلألالطالخلالللصفلتدقط اخل رللروصخلاللجللن  الواددلد   ومليخلي يا لتلصدبو

 اتصل طوصفللتك ملالني  ومللالل جاتو لتشيوكلللوكل لتإ ولخلوجاهلد  يو ودلد   ومليخلاللو

تكددددددددوارودلل لحف ودلج ومليخلالللصددددددددفلتدقغف لدن في لتلط اخلدنسددددددددوحللتدن دددددددديفدةلركددددددددرلل

  و .

  إالإ دددددددددداوهلحيث  :الجهادية لل ــــــــي  على الســــــــلطات في البلدين – إلاخوانيةالارتباطات

 يجنالجلر  خلدودل02إرجداللصددددفلاللدقججخلدنوجاتخلندددددددددددددددددد
ً
ن تلجيو خلمرجدالدقسددددد ينالالللوعو

نالهالولتواد  ولدنسدددالويدددليلدن  دنخلتدنبطوةلإكالوألنالن سددد ول باللصدددالو خلو ون ودلل لل  كدددالودل

فالدنسددددال لسددددييخلروصددددخلالللصددددفدوهلناسددددفلل وملنخلوجدعالدنضدددد  لل لدن ن والتدن البادنالنالت 

شددددددددددددددفل تلو فتضددددددددددددددليل لتلةلجدددوندددصل رف لليدددوا دددددددددددددددخلودددأ نال ناللبدددو  الوفدا م لعدددددللةلجدددوندددص

ني  وملينالدقسدديينالاللدنكددفبلقجدج خلل واضددليلدقكددفتعلم ددالل لروصددخلر  لوطول لجوعفال

   الوقلن ي واضنال ي  لدن  دنخلتدنبطوةل)نيجو لد  الوقل ب لدنسال لدقسيواه( لتدنضغ،ل
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ل اللدنج خلن سهل  الدقصو  لدقصفتخلن ف الملدل  دمللنيجو لإ اوهلإرجداللصفلإكالنالهالو

روصدددددددخل الدقسدددددددئجقلدن و ل  يو خلمرجدالدقسددددددد ينالاللنالهالولركدددددددنالدنابتيلحداللةلل وتنخل

ل د د   وةلدقكد  لدقصفهلإكالنالهالولحالثل  رجالنهلن و ،ل وا الخ لألالدنك صلاللنالهالوللسي 

 ل–تن للونذل اوبوهلمرجدن ل
ً
الإكال ليكددنل لل  كددالودللسددييخلن ألناللج  لألاتكال ددالو ددالو

 لدن  جا 
ً
الللصددددددددددددفل بالليوا ددددددددددددخلو فتضددددددددددددالخلني يو ودللدندهلوف ل  الدن افالمرجدن ل يضددددددددددددو

 د   ومليخلنكةل ي الودلإاعواالخلض لدنس  ودلدقصفتخلالل  طوة.ل

اال ل الل تلد ي الدنتيلوأردعولو ذلدن أ ناددلتدن  و الدل  الألالةلدناجل لدقصفهل    ملل

اللضجةلدقسواددلدق  ي خلدنتيلوأردعولدن تنخلدن الهالخلن س ولر  لدنوجاا لتدنتيلواادت للولانالرال ادنالخل

ول تلو يخلاللنالهاللطوواالخل)لر دا لوفدا م لاطغوعه( ل تللف  تخلعكخلوافسلتض الخلوجدعالدنض  لدنا

ملتندخللن ت دخلدنسددددددددددددددال فال  اللطدووا و لتعجلدنسدددددددددددددد طواتجلألار فلدندهل  ليفر للةللخووفلته ي لألالةل

دناجل لدقصددددفهلتت فضل  الدنسدددد  ودلدقصددددفتخللديج خللةلدن  ف ودلألا ددددو ددددالخلاخالهلمجفدةددل

دن أ ال ل  ال عيالخللوأولهاألالطالخلد يونالخلنضددددددددددب،لد ي تمللتلط لتسددددددددددف لدنسددددددددددال لروصددددددددددخلإكال دددددددددد طوة ل

حيويخلدن تنخلدن الهالخللةلدن  اذ ل  اليول الااوةلنالهالوللجح الملتالو اذليا لللةلدقخووفلدق  ي خل

دن رجقلدقصفهل  فهلرو للاللوجدعنودلدنكفبلدن ال ي لايوليف مللوثانهها  الألالةلدناجل لدقصدفه ل

مل ملدنسددددددددددددد  ودل ن اونالخ للوثالثهاصدددددددددددددفتخ للةل  االد  يو ودلد   ومليخل  الدن أ نال  الدقصدددددددددددددو  لدق

 روصخلراليولي    لاهطوةل ج  ال لطالخللف  تخلو  للةلوأ نالد   وملينالدقسيينا.

 مصادر أساسية استند للا التحليل:

لد خلدنسدددددددددددالو دددددددددددخللنالهالو عتوملل ال ل سدددددددددددافال ن  وضدددددددددددخ..لدن كدددددددددددللدن در للتدن  رللد خواجللالل -0

 .0200إافتللل 042  ملللدن تنالخ 

.ل0200دن الوالم دددالل لاللنالهالو لل   لتدشددددط ةلنسددددالو ددددودلنكددددفبلألاملن  لإافتلللعت نا واتاله.لع -0

libya-in-analysis/view/islamism-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy 

ل6لدقد ددددخ لد ددددخلل مملداال  جنددددخ..لنالهالددددولدنتهددددخللتددددونملدنادددددداللتعاالددددخل ددددددددددددددجةلل جاال لالدالددددواج ل -0

 http://www.majalla.com/arb/2012/08/article55237613ل.0200  س مل
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4- IvoH. Daalder and James G. Stavridis,لNATO's Victory in Libya, March/لApril 

ل,2012 http://www.foreignaffairs.com/articles/137073/ivo-h-daalder-and-

james-g-stavridis/natos-victory-in-libya  

و  يودلدن ي الخل ن اونالخلاللنالهالو للف  ل واناليللن كددددددددفبلألات دددددددد، لل وملنالذ اجقل ددددددددونم ل لون دل -2

 .0200يجنالجلل06

 لالل  او لد يف :لدنصدددددفدعل  النالهالولالللفح خللولر  لدناددال لل   لتعوادشلاواالج سدددددجالاوشل -2

 0200رباديفلل01 لألاملن تدشط ةلن اد ودلدنكفبل

ل 0200-4-00لف  ل واناليللن كدددددددددددفبلألات ددددددددددد، للنالهالو و  هلاطوةلألالةلاللشدددددددددددفبللتتفه لرفت يفش -1

ت نتفل يضددددددددددددددولنط ملدنرددوودص لدن ددونملد  فهةلتد  دد يد لنالن خددوادودلدن الهالددخ للف  ل دواناليللن كددددددددددددددفبل

 0200يجنالجلل02ألات ، ل

-ل1ل-ل00 لألاملن اوادشلاواال لِتج خلنالهالول نالدقع  اللولر  ل ن خواود لل   لتدشدددددط ةلن كدددددفبل -4

0200. 

دن خدددوادددودلدقعويفلدنجونيلدن ال ي لترالدددواددلدنا دددللدن دددو  ا للف  لد   تفاللرسدددددددددددددداناه دنسددددددددددددددطجيددددددددددددددليل -4

 .0200-1-ل00لن  اد ود 

10- Small Arms Survey, Armed Groups in Libya: Typology and Roles, 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-

Research-Note-18.pdf 

11- Omar Ashour, “Libyan Islamists Unpacked: Rise, Transformation and Future,” 

Brookings Policy Briefing, May 2, 2012, 

www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/5/02%20libya%2

0ashour/omar%20ashour%20policy%20briefing%20english.pdf  

 فيسدددددددددددد جرفلاالنروامل لدن تالألالفتر لدن تالألالفتر لالللفح خل ن اوقلدن ييافدو لاللنالهالو لدقف  ل -00

 .0200نجريبالل02م  ال يلن  اد ودل  اادوالدالخلاللدناوعفا ل

لم  ال يدقف  للدن ال ي وصدددددددددددددددددد يفل علدددددخللدددددوكللإكالدنددددد دردددددلللإ دددددوملاردددددونددددد لحط  ل  ل لدح يدددددو دللمل. -00

 0200رباديفلل02لدناوعفا ودل  اادوالدالخلاللن  اد 
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يجنالج لدقف  لم  ال يلل02حط  ل  ل لودأ نالدنسدددددددددددددد طدواتجلدقصددددددددددددددفهل  الدند درللدن ال يلر  للمل.لردوند  -06

 0200لدناوعفا ن  اد ودل  اادوالدالخلالل

لمليفشلرون تتل لعلل ر  خلنالهالولر  لدنوجااللةل ددد طواتجلدن تنخلدن وشددد خا للج  للد خلدنسدددالو دددخ -02

 .0200-0-ل0لدن تنالخ 

-ل00لدن تنالخ ملتنخلاللنالهالو للج  للد خلدنسددددالو ددددخللإ ولخدح يو دللدن ب جا  ال للح  وللل ب ل -02

0-0200. 

نالهالو:لو  يودلد يرجلخلالللجدج خلد  يو ودلدقتكدددددددددد ملا للف  لد   تفاللدنهسدددددددددالافه دنسدددددددددطجيددددددددددليل -01

 .0200   جعفلل4لن  اد ود 

 

 

 

 


