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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Abstract 

This study aims to compare the emergence of the Islamic military alliance to fight terrorism, as 

one of the most recent military alliances to fight terrorism, with the origin and development of the 

North Atlantic Alliance and the international coalition against ISIS. This comparison comes in the 

context of seeking to explore the similarities and differences between the three alliances. 

Consequently, the central question that embodies the problem of the study is what are the 

similarities and differences between the Islamic military alliance to fight terrorism, both NATO 

and the international coalition to fight terrorism? The significance of the study is embodied in the 

fact that it is based on the comparison between the Islamic military alliance to fight terrorism, in 

terms of origins and motives, with both NATO and the international coalition to fight ISIS. To 

achieve the goal of the study, the researcher has adopted the descriptive, comparative, and 

inductive approaches to achieve the goal of the study. The study concluded that the origins and 

motives of the Islamic military alliance to fight terrorism are different from the origins and motives 

of NATO and its international coalition to defeat ISIS. The Iranian regional expansion, especially 

in the vicinity of the Kingdom of Saudi Arabia, has posed a direct threat to the security and stability 

of the Kingdom and the Sunni axis countries led by Saudi Arabia. 

 البحث  خصل م

مقارنة نشةةةةلت الت الع العسةةةةكر  اإلسةةةةالما ،اربة اإلرهاأ، بواةةةةلف م    د  الت اللات  هتدف هذه الدراسةةةةة    
العسةكرية ،اربة اإلرهاأ، م  نشةلت طورور لالع لاا الطلسةا، طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طهذ هذه املقارنة  

لتاا، فإن السؤاا ا،ور  الذ  جيسد  يف سياق السعا الستكشاف  طجف الشبف طاالختالف بني الت اللات الثالثةأت اب
مشةةةةةةكلة الدراسةةةةةةة هو ما ها  طجف الشةةةةةةبف طاالختالف بني الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ، طك    م   
د   ية الدراسةةةةةةةة م  كوبا وروك  عل  املقارنة بني   لع لاا الطلسةةةةةةةا، طالت الع الدطا ،اربة اإلرهاأَّ طوتيسةةةةةةةة

اإلسةةةةةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ، م   يا الاشةةةةةةةةةةلت طالدطاف ، م  ك    م   لع لاا الطلسةةةةةةةةةةا،   الت الع العسةةةةةةةةةةكر 
  ، طاالسةةةتقرا ا املقارن ، طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طلت قيق هدف الدراسةةةة، فإن البا ا تد وبمل املاال الواةةةلا

  اإلسةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ  لت قيق هدف الدراسةةةةةةأت طتد خلدةةةةةإ الدراسةةةةةة     ن نشةةةةةلت طدطاف  الت الع العسةةةةةكر 
ختتلع نشةةةةةةةةةةةةةةةةلت طدطاف   لع الاةةةاوو طنزميه الت ةةةالع الةةةدطا ا ميةةةة مداعومأت فةةةالتمةةةدد اإليرا  اإلتليما، عل  طجةةةف  
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اخلدةو  يف يي  اململكة العربية السةعودية، تد لةك  هتديداب مبالةراب لم  طاسةتقرار اململكة طدطا ا،ور السةد بقيادت 
 السعوديةأت

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Keywords: Fighting Terrorism, International Military Alliances, Shiite tide. 

 أت ,املد الشيعا  ياربة اإلرهاأ، الت اللات العسكرية الدطليةكلمات مفتاحية:  

 مقدمة

اإلرهاأ ظاهرت عاملية متعددت اللةةةةكاا طالسةةةةاليب، طال  دطد اا، كما  با ةمي مقتدةةةةرت عل  دي   ط عرق 
تعدةةإ عل  فاا الكادمييني، بعيافأت اإلرهاأ العاملا تد بد  يف مثانيايات القرن التاسةة  عشةةر، لك  ديااميكيتف تد اسةة

أت ةمي  نف م  ال ية مبكان اإللةةةةةارت     ن اإلرهاأ الذ  لةةةةةاده العا  1طاملسةةةةةؤطلني انيكوميني، ط ا الااا العاديني
  يك  طليد الدةدفة، ب  كانإ نتيية   دا  سةياسةية، طاتتدةادية، ط ماية ةمي مسةبوتةأت  بر   خالا العقدي  اآلخميي 

هذه ال دا ، سةةةةةةةةقوا االلاد السةةةةةةةةوفيد الذ  ما و اا وداعياوف فاعلة يف املشةةةةةةةةاد الدطاأت انيد  الثا  الذ   نتل  
 أت 2001ات انياد  عشر م  سبتمرب املوجة الثانية م  اإلرهاأ الدطا املختلع يف  لكالف ط ساليبف، هو وليمي 

لةةةةادت  قبة التسةةةةعيايات م  القرن املاتةةةةا ظاور وازيا القاعدت بقيادت  سةةةةامة ب  الدن، طخالا العشةةةةرية  
الط  م  القرن انياا متك  التازيا م  االنتشةةةةار يف العديد م  دطا العا  اإلسةةةةالماأت طخالا العشةةةةرية الثا  ظارت 

التازيا عرفإ ابسةةا الدطلة اإلسةةالمية يف العراق طالشةةاإ عل   ثر ال دا  يف العرق طسةةوري، ط عل  نسةةخة متلردت م  
التازيا ع  تياإ دطلة اخلالفة اإلسةةةةالمية، طوامية االسةةةةا ليدةةةةبس مالدطلة اإلسةةةةالميةم طالةةةةتار اختدةةةةاراب ابسةةةةا مداعومأت  

 ات طاسةعة يف ك  م  العراق طسةوريأت ط سةر فرطعاب طمتك  التازيا خالا فرتت طجي ت م  االسةتيال  عل  مااطق طمسةا
يف ليبيا طاليم  ط فاانسةةةةةةتان طجاوأ لةةةةةةرق  سةةةةةةيا، لديداب يف  تليا ماملانديااطم جاوأ الللبني  يا معق   اعة م بو  

 سيافم الد ابيعإ التازياأت

اللات العسةةةةةكرية وتااطا هذه الدراسةةةةةة نشةةةةةلت الت الع العسةةةةةكر  اإلسةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ م  مازور الت 
الخرى نشةلت الت الع طلديداب  لع لاا الطلسةا، طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طوشةتم  عل  ثالثة مبا ا   

 
1 David C. Rapoport. (2017). Terrorism as a Global Wave Phenomenon: An Overview. Oxford Research 

Encyclopaedias, Politics. Retrieved 01 September 2019 from: 

https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-299  

https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-299
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املب ا الطا ُخدة ص  لاشةلت الت اللات العسةكرية املذكورت،  ما املب ا الثا  فقد وااطا  طجف الشةبف طاالختالف بني  
اإلرهاأ، طالت اللات الدطلية الخرى، مث املب ا الثالا طالخمي طيسةةةةةةتعرض   الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة

اإ للت الع اإلسالما ،اربة اإلرهاأأت  االنتقادات الد ُطج ص

 أهداف الدراسة

هتدف الدراسةةة    مقارنة نشةةلت الت الع العسةةكر  اإلسةةالما ،اربة اإلرهاأ، بواةةلف   د  الت اللات العسةةكرية 
رهاأ، م  نشةلت طورور لالع لاا الطلسةا، طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طهذ هذه املقارنة يف سةياق ،اربة اإل

 السعا الستكشاف  طجف الشبف طاالختالف بني الت اللات الثالثةأت طاستااداب    ذلك، فإنة الدراسة هتدف    اآلذ:

 اإلرهاأأتلديد دطاف  هسير الت الع العسكر  اإلسالما ،اربة  أت1

لديد  طجف الشةةةةةةبف طاالختالف بني الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ طك    م   لع الااوو،   أت2
 طالت الع الدطا ،اربة داعوَّ

 أسئلة الدراسة:

 ما ها دطاف  هسير الت الع العسكر  اإلسالما ،اربة اإلرهاأَّ أت1

العسةةكر  اإلسةةالما ،اربة اإلرهاأ طك    م   لع ما ها  طجف الشةةبف طاالختالف بني الت الع  أت2
 الااوو، طالت الع الدطا ،اربة داعوَّ

 مشكلة الدراسة:

لكةلإ التاميات الد لادهتا مارقة الشرق الطس  ماذ   دا  الربي  العريب ط ا اآلن لديت  ماية لدطا املارقةأت 
طليبياأت طمما  سةةةةةةةةةاا يف وعقيد الطتةةةةةةةةةا ، هو دخوا  طراف  فقد اندلعإ  رطأ يف ك  م  سةةةةةةةةةوري، طالعراق، طاليم ،  

دطلية يف الدةةةرا  اا مدةةةاي جيوسةةةياسةةةية يف املارقةأت طفيما يلا، الدراسةةةة انيالية، فإن املشةةةكلة وكم  يف  ن الت الع  
، فإنة  العسةةةةكر  اإلسةةةةالما ،اربة اإلرهاأ يواجف هذه الت ديت قتمعة ابملقارنة م  نشةةةةلوف انيديثةأت ف ةةةةالب ع  ذلك

الت الع، يف سةةياق الت الع الخرى املشةةاسة، سةةوا   كان يف مارقة الشةةرق الطسةة   ط خارجياا، يواجف لديب  خر 
م   يةا  ثبةات فةاعليتةف يف يةاربةة اإلرهةاأ يف املارقةةأت طم  ذلةك، فةإنة مشةةةةةةةةةةةةةةاركةة الت ةالع، م  خالا بع  الةدطا  
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ورب  وسةةةةةاهالب ماماب ملاده: ما مدى فاعلية دطر الت الع العسةةةةةكر  الع ةةةةةا ، يف الت الع الدطا ا مية مداعوم، تد 
 اإلسالما ،اربة اإلرهاأ يف ياربة اإلرهاأ يف املارقة يف ظ  ص دطر الت اللات  الخرىَّ

 منهج الدراسة

  اعتمدت الدراسةةةةةةةةة املاايني الواةةةةةةةةلا، طاملقارن، طاالسةةةةةةةةتقرا ا م   ج  لقيق  هداف الدراسةةةةةةةةة فيما يتدةةةةةةةة  باشةةةةةةةةلت 
الت الع العسةةةةةكر  اإلسةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ يف سةةةةةياق املقارنة م   لع لاا الطلسةةةةةا، طالت الع الدطا ،اربة 
داعوأت فاملاال الواةةةةةلا يتااطا دراسةةةةةة الزاهرت املعاية يف سةةةةةياتاا الواتعا، طيرك  عل  طاةةةةةلاا بشةةةةةك  دتيق طمازةا، 

 عرا  البعد الرتما للزاهرت، طلديد  يماا، طمدى   كمياب م   يا ووتةةةةةةةةيس خدةةةةةةةةا   الزاهرت، طكيلياب م   يا
 أت2هثُرها طهثميها يف عالتاهتا طولاعلاا م  الزواهر الخرى

 مةا اختيار املاال املقارن فقد وباةتف الدراسة لكوبا هتدف، يف الساا،    مقارنة نشلت الت الع العسكر  اإلسالما 
الت الع الدطا ا مية داعو، ط لع لاا الطلساأت يف هذا الددد، فقد متة وعريع املاال ،اربة اإلرهاأ م  نزمييف  

 أت3املقارن أبنةف  جرا  عملية التااظر طالتقاب  بني الليا  م   يا خدا داا، طمستويهتا، الزاهرت طالكاماة 

سة م   يا نشلت الت الع العسكر  كما استخدإ البا ا املاال االستقرا ا م   ج  استقرا  السياق العاإ للدرا
اإلسالما ،اربة اإلرهاأ، طمقارنتف م  ك    م   لع لاا الطلسا، طالت الع الدطا ا مية مداعومأت طيعرةف املاال 

 أت4االستقرا ا أبنةف معملية مال زة الزواهر، طجتمي  البياانت عااا للتوا     مبادئ عامة، طعالتات كليةم 

 نشأة التحالف العسكري اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب املبحث األول:

دطلة ذات  ةلبية مسةةةةةةلمة  34 علاإ اململكة العربية السةةةةةةعودية ع  هسةةةةةةير ملالع عسةةةةةةكر م مكون م  
أت طعل  5،اربة اإلرهاأأت طميك  للت الع العسةةكر  الذ  وقوده السةةعودية  ن يامي لةةك  الا اعات يف سةةوري طالعراق

 
2   altl, s'eyd, (2007). mnahj albhth al'elmy - tsmym albhth walthlyl alehsa'ey. dar almsyrh lltba'eh 

walnshr, alardn. s. 38. 
3   msbah, 'eamr, (2008). mnhjyh albhth fy al'elwm alsyasyh walajtma'eyh. dywan almtbw'eat 

alajtma'eyh, aljza'er. s.168. 
4  drwysh, mhmwd ahmd, (2018). mnahj albhth fy al'elwm alensanyh. m'essh alamh al'erbyh llnshr 

waltwzy'e, jmhwryh msr al'erbyh. s. 181 . 
5 Saudi Press Agency, (2015). “Joint Statement on Formation of Islamic Military Alliance   to Fight Terrorism,” 

December 15, 2015. Retrieved 07 August 2019 from: 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1429204  

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1429204
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كلمة ماإلرهاأم فق  لت ديد التاديد،  ال  ن ان ب   2015ديسةةةةةمرب   15اسةةةةةتخدإ اإلعالن الدةةةةةادر يف الرةا م  
طا العاد السةةةةعود ،  نذاو، طط ير الدفا  ُيمةد ب  سةةةةلمان كان تد  لةةةةار     ن الت الع يادف    الق ةةةةا  عل  

لعراق طسةةةةةةةوري، طفرطعف يف الشةةةةةةةرق  مرض التررف اإلسةةةةةةةالما، طلديداب ذلك الذ  جيسةةةةةةةده وازيا داعو يف ك  م  ا
أت كما وشةةمي بع  الت ليالت     ن اململكة العربية السةةعودية كانإ لاطا وازيا مث  هذا الت الع تةةد  6الطسةة  ط

 أت7، عادما كانإ اململكة يف طس  معركتاا م  القاعدت2005اإلرهاأ ماذ عاإ  

 وا مسةار ال دا  يف الشةرق الطسة ، بد ا م    ن املبادرت السةعودية وعكر املخاطف املت ايدت يف الريض
بداية الربي  العريبأت فالسةةةةةةعودية وواجف هتديدات م  داعو يف الشةةةةةةماا، طم   يران يف الشةةةةةةرق، طم  ك  م  املتمردي   
الشةةيعة، طوازيا القاعدت يف اليم  يف اواوأأت هذه التاديدات اخلارجية، م  الت ديت الداخلية فرتةةإ عل  اململكة 

  هذا الت العأت كما ميك  اعتبار لالع الريض املقرتح هو متابعة الترتاح جامعة الدطا العربية إلنشةةةا  لالع  وشةةةكي
عريب مو د، فيما عرف إبعالن القاهرت لت الع اململكة العربية السةةةةةةةةةةةعودية م  مدةةةةةةةةةةةر إلنشةةةةةةةةةةةا  توت عسةةةةةةةةةةةكرية عربية  

يماية يف تتااا تةةد املتمردي  الشةةيعة  ي ةةاب يادر  تةةم  مشةةرتكة، طالت الع الذ  وقوده السةةعودية ملسةةاعدت انيكومة ال
يعكر خمةاطف مت ايةدت  وا اخلرر الةذ  يشةةةةةةةةةةةةةةكلةف التررف   2015هةذا الت ةالعأت ةمي  ن  عالن الت ةالع يف عةاإ  

اإلسةةةةةةةةةةالما عل   ي  البلدان اإلسةةةةةةةةةةالمية الد وتيسةةةةةةةةةةد يف الوتإ انياا م  تب  وازيا القاعدت طداعو، طي ةةةةةةةةةةيع 
 أت8إلخوان املسلمني، ط ي اب، بسبب املخاطف م  التخريب الذ  لرض عليف  يران  اعة ا البع ،

لك  وازيا الدطلة اإلسةةةةةةةالمية الد مت هسةةةةةةةيسةةةةةةةاا مؤخربا ها الد تد وشةةةةةةةك  التاديد الكثر  نيا با للمملكة  
اا الرا لية املدعومة م  ط للا اا يف املارقةأت كما ال ميك  للدطلة اإلسةةةةةالمية، الد مت  زرها م  الارأ م  تب  معاتل

تب  رطسةةةةيا ط يران طمقاولا   أ هللا، طم  الشةةةةرق م  تب  اويو الشةةةةيعا يف العراق، طم  الشةةةةماا م  تب  املقاولني 
الكراد املدعومني م  الواليت املت دت،  ن وتوسةةةةةةةةةةة     اواوأ فق  داخ  الردن طاململكة العربية السةةةةةةةةةةةعوديةأت طتد 

ململكة العربية السعودية ا،افزة بشدت، طالدعوابت االتتدادية انيالية تادت داعو أبن اململكة يقا  السكان الساة يف ا
،  عل  وازيا الدطلة اإلسةالمية 2014السةعودية معرتةة بشةك  خا  يف الوتإ انياا لعوام  تةععأت فماذ نوفمرب 

 
6 Ed Payne and Salma Abdelaziz, (2015). “Muslim Nations Form Coalition to Fight Terror, Call Islamic 

Extremism ‘Disease,’” CNN.com, December 22, 2015. Retrieved 07 August 2019 from:  

http://www.cnn.com/2015/12/14/middleeast/islamic-coalition-isis-saudi-arabia/ 
7 Michael Jenkins, Brian. (2016). A Saudi-Led Military Alliance to Fight Terrorism: Welcome Muscle in the Fight 

Against Terrorism, Desert Mirage, or Bad Idea? Perspective: Expert insights on a timely policy issue. Retrieved 12 

August 2019 from: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE189.html 
8 almrj'e alsabq. 

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE189.html
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ا يف اايمات،  50 كثر م    )داعو( مسةةةؤطليتف ع  سةةةلسةةةلة م  التليميات اإلرهابية يف اململكة   يا تُت  لةةةخدةةةب
 أت9طمعزماا م  الشيعة، طلك   ي با م   فراد توات الم 

كما  علاإ الدطلة اإلسةةةالمية ع ماا عل  االسةةةتيال  عل   تدا موات  اإلسةةةالإ يف اململكة العربية السةةةعودية، 
،  دان  عيا  2015ديسةةمرب   26 طتد ها إ تواهتا ابللع  املراك  انيدطدية السةةعوديةأت طيف رسةةالة اةةووية ُنشةةرت يف

داعو  بو بكر الباداد  الت الع العسةةةةةةةةةةةةكر  اإلسةةةةةةةةةةةةالما بقيادت السةةةةةةةةةةةةعودية طدعا    انتلاتةةةةةةةةةةةةة ل طا ة ابمللكية 
 أت10السعودية

طوشةةةةةةةةةةةةمي بع  طجاات الازر     ن هااو  سةةةةةةةةةةةةباأ  خرى دفعإ اململكة لتشةةةةةةةةةةةةكي  الت الع العسةةةةةةةةةةةةكر   
 ذلك العالتات السةةةعودية المريكية الد لةةةادت ووورات  مؤخرابأت طيروب   اإلسةةةالما العسةةةكر  ملكاف ة اإلرهاأ مبا يف

ذلك بشةةةةةةك  مبالةةةةةةر ابملخاطف الماية السةةةةةةعودية املت ايدت طسةةةةةة  خماطف بشةةةةةةلن املسةةةةةةتقب  االتتدةةةةةةاد  للمملكة م  
د ماتقدط اخنلاض  سةةةةةةعار الال ، طو ايد عدإ اليقني بشةةةةةةلن موثوتية الواليت املت دت ك ليع ر يسةةةةةةا للمملكةأت طيؤك

اململكة ما يرف ةةةةةةونف م  جاود عسةةةةةةكرية  مريكية مرتددت يف سةةةةةةوري، طودةةةةةةميا  دارت  طابما عل  لسةةةةةةني العالتات م  
 أت  11 يران، مما دف  السعوديني لتشكي  هذا الت الع

 طا مااطرات عسةةةةكرية لقوات الت الع املكونة   2015طتد اسةةةةت ةةةةافإ اململكة العربية السةةةةعودية يف مارا  
طلة، طوشةةةةةارو يف القوات اووية طالب رية طالربية،  طلقإ علياا مرعد الشةةةةةماامأت طالارض م  ذلك،  رسةةةةةاا د  20م  

رسةةةةةالة طاتةةةةة ة أبن اململكة العربية السةةةةةعودية ط اةةةةةدتا اا يقلون طتلة مو دت ملواجاة  ي  الت ديت، طانيلا  عل  
 أت12السالإ طاالستقرار يف املارقة

الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ، يشةةةةةةابف     د   ما السةةةةةةياتات الد السةةةةةةياق الذ  نشةةةةةةل فيف  
 نشلت فياا الت اللات الدطلية الخرىأت طفيما يلا استعراض لاشلت طورور بع  الت اللات الدطليةأت

 (NATOحلف مشال األطلسي ) .1
 

9 Reuters. (2016). “Islamic State Threatens to Destroy Saudi Prisons After Executions,”, January 6, 2016: 

http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0UK0V520160106  
10 Reuters. (2016). “Islamic State ‘Gets Tougher’ in Face of Air Strikes: Audio Message,”, December 26, 2015: 

http://www.reuters.com/article/  
11 Michael Jenkins, Brian. (2016).  .almrj'e alsabq. 
12 Faith Karimi, (2016). “Saudi Arabia Launches Military Exercise with 20 Nations,”  CNN.com, February 15, 

016: http://www.cnn.com/2016/02/15/middleeast/saudi-arabia-military-exercises/  

http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0UK0V520160106
http://www.reuters.com/article/
http://www.cnn.com/2016/02/15/middleeast/saudi-arabia-military-exercises/
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 النشأة أت 

الد فرتةةتاا انيرأ الباردت بني   وعود جذطر هسةةير  لع مازمة  لع لاا الطلسةةا، ج  ياب،    الزرطف
الارأ طااللاد السةةةةةةوفيد السةةةةةةابق، نزراب للتاديد الذ  كان يشةةةةةةكلف االلاد السةةةةةةوفيدأت طتد  ددت الدطا املؤسةةةةةةسةةةةةةة  
للت الع ثالثة  هداف: رد  الا عة التوسةةةةةةةةعية لاللاد السةةةةةةةةوفيد، طما  ط  يا  الا عة العسةةةةةةةةكرية القومية يف  طرطاب م  

تو  لمريكا الشةةةمالية يف القارت، طوشةةةيي  التكام  السةةةياسةةةا الطرطيبأت فقد خللإ انيرأ العاملية   خالا وع ي  طجود
مليون مااا م  املدنينيأت كما    19مليون لةةةةةةةخ ،    36.5الثانية دماراب لةةةةةةةامالب يف القارت الطربية،  يا وويف  واا 

ت، فلا مدياة هامبورغ الملانية ط دها، كان ندةةةةةع  انتشةةةةةرت خميمات الالجمني، طمراك  اليتاإ يف  ثا  كثميت م  القار 
 أت  13مليون لخ  بال ملطىأت طيف بع  املااطق، كانإ معدالت طفيات الرت  طا دت م  ك   ربعة  طلاا

ف ةالب ع  ذلك، كان املد الشةيوعا، مبسةاعدت االلاد السةوفيد، يشةك  هتديداب مبالةراب لل كومات الدميقراطية 
 طاح اني أ الشةةةةةةةةةةةةيوعا يف وشةةةةةةةةةةةةيكوسةةةةةةةةةةةةلوفاكيا، بدعا سةةةةةةةةةةةةر  م  االلاد   1948 طرطابأت فلا فرباير  يف  ي   ثا   

أت ةمي  ن خرط  الواليت املت دت م  الع لة الدبلوماسةةةةية،  سةةةةاا بشةةةةك  كبمي 14السةةةةوفيد، ابنيكومة املاتخبة دميقراطياب 
املت دت، طاملعرطفة  ي ةةةةةةةةةةةا ابسةةةةةةةةةةةا برانمل   يف وع ي  املسةةةةةةةةةةةاعدات املقدمة م  خالا خرة مارلةةةةةةةةةةةاا الد متواا الواليت

 أت 15االنتعاش الطرطيب، مما  قق مستوى عاا  م  االستقرار االتتداد 

مرا   متقدمة يف اتريخ انيلع،  يا اجتمعإ العديد م  دطا  طرطاب الاربية م   ج     1948لةةاد العاإ  
مت هسةةير ما يعرف اباللاد الاريب الد ورور يف   واليذ مشةةاري  خمتللة ل يدت التعاطن العسةةكر  طالدفا  اوماعا، كما

ابسةا الاد  طرطاب الاربيةأت طيف باية املراف، مت  ترار اولاتية  ماية  قيقية عرب الطلسةا لتدةبس ال ةام     1954العاإ  
ساا للتكام  لرد  العدطان السوفيد، بياما متا  يف الوتإ نلسف   يا  الا عة العسكرية الطرطبية مرت  خرى، طو   ال

 بري    4السةياسةا بني الدطا الع ةا أت طنتيية للعديد م  املااتشةات، فقد مت التوتي  عل  معاهدت لاا الطلسةا يف 

 
13The North Atlantic Treaty Organization. (updated on 26/4/2019). A SHORT HISTORY OF NATO. 

Retrieved on 27 July 2019 from: https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm 

14ywsf, mhmwd wakhrwn, (2007). tws'e hlf alnatw wathrh 'ela alamn alqwmy al'erby fy dw' 

almtghyrat aldwlyh aljdydh. mjlh jam'eh tshryn lldrasat walbhwth al'elmyh, slslh al'elwm 
alaqtsadyh walqanwnyh almjld (99), al'edd (3). tarykh alwswl 27 ywlyw 2019 'ela alrabt : 
http://91.144.21.197/index.php/econlaw/article/viewFile/7538/7279 
15 The North Atlantic Treaty Organization. (almrj'e alsabq.) 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm
http://91.144.21.197/index.php/econlaw/article/viewFile/7538/7279
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م  املعاهدت عل  م ن اايوإ املسلس تد طا د  ط  كثر مااا أتأتأت يعترب هيومبا تدها   5أت طتد ندإ املادت  1949
 أت16ممث  هذا اإلجرا  ال رطر ، مبا يف ذلك استخداإ القوت املسل ةم  يعبامأت طبعد هذا اايوإ، سيتخذ ك   ليع

طتد دف  وسةةةار  ال دا  العاملية، مبا يف ذلك املخاطف املت ايدت بشةةةلن الاواي السةةةوفيتية بتليمي تابلة ذرية يف 
لف مقر   ،  ع ةةا  انيلع    وشةةكي  هيك  تيادت مو د 1950، طكذلك اندال  انيرأ الكورية يف عاإ  1949عاإ  

عسةةكر  يق  يف تةةا ية رطكياكورت الباريسةةية ابلقرأ م  فرسةةا أت بعد ذلك بوتإ تدةةمي،  نشةةل انيللا   مانة مدنية 
دا مة يف ابريرأت طبل ةةة  املسةةةاعدات طاملزلة الماية الد طفرها الت الع، متإ  عادت االسةةةتقرار السةةةياسةةةا ودرجيياب    

بعد انيرأأت فقد ان ةةةةةةةةةةةةا انيللا  اودد    الت الع: اليوانن طوركيا يف عاإ   طرطاب الاربية طبد ت املعي ت االتتدةةةةةةةةةةةةادية
أت كما اختذ التكام  السياسا الطرطيب خرواوف الط أت طكرد فع  عل  ان ماإ 1955، ط ملانيا الاربية يف عاإ 1952

طرطاب الشةةةةرتية  لع طارسةةةةو يف  ملانيا الاربية     لع لاا الطلسةةةةا، لةةةةك  االلاد السةةةةوفيد طالدطا التابعة لف يف  
 أت 17رم اب لل رأ الباردت بني انيللني 1961، طكان جدار برلني يف عاإ 1955عاإ  

 التطور

لةادت  قبة السةتيايات م  القرن املاتةا نقرة فارتة يف مرا   ورور  لع الااوو، فقد  طاة  وقرير بعاوان 
   قلر انيلع أبن يكون للااوو مسةةةار سةةةياسةةةا   1967ديسةةةمرب  ممااإ املسةةةتقب  للت العم، الذ  مت وسةةةليمف يف  

يشةةةةةةي  عل  انيوار طاالنلرا  بني دطا  لع الااوو، طدطا  لع طارسةةةةةةوأت ابلتاا، فقد  اةةةةةةبس دطر الااوو، لير فق  
 أت 18انيلا  عل  الوت  الراه ، طلك  للمساعدت يف وايميه

 SS-20 Sabreار الدةةةةةةةواريخ الباليسةةةةةةةتية  ، طانتشةةةةةةة1979كما  دى الا ط السةةةةةةةوفيد لفاانسةةةةةةةتان عاإ 
السةوفيتية يف  طرطاب    وعليق االنلرا  يف عالتات املواجاة بني انيللنيأت طملواجاة االنتشةار السةوفيد، اختذ انيللا  تراربا  

م    مم دط  املسةةارم لاشةةر تدرات نوطية طاةةواريخ كرط  ورلق م  الرض يف  طرطاب الاربية م  االسةةتمرار يف امللاطتةةات
 أت  198319السوفييإأت   يك  م  املقرر  ن يبد  الاشر  ا عاإ  

 
16 The North Atlantic Treaty Organization. (mrj'e sabq) 
17 mrj'e sabq 
18  Necas, Pavel et al. (2009). From Washington To Lisbon: A New NATO Strategic Concept. Retrieved on 29 

July 2019 from: https://www.researchgate.net/publication/270980331  
19 Brian J. Collins. (2011). NATO: A Guide to the Issues. ABC-Clio. Santa Barbara, CA. 
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ةمي  نةف يف ظة  ةيةاأ االولةاق املةلموا م  السةةةةةةةةةةةةةةوفييةإ، عةات  ع ةةةةةةةةةةةةةةا  الاةاوو م  اللتاةة الةداخليةة عاةدمةا بةد  
، طتعإ 1985أت طعقب اعود ميخا ي  ةورابوشوف كر ير ط را  االلاد السوفيد يف عاإ 1983االنتشار يف عاإ 

( املعةاهةدت يف عةاإ  INFواليت املت ةدت طااللةاد السةةةةةةةةةةةةةةوفيد معةاهةدت مةا يعرف ابلقوات الاوطيةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةرةة املةدى )ال
، طالق ةةةةا  عل   ي  الدةةةةواريخ الباليسةةةةتية، طاةةةةواريخ كرط  الد ورلق م  الرض باراتات متوسةةةةرةأت طيعترب 1987

ل  طلةةةك االنتاا أت كما لةةةادت مثانياات القرن املاتةةةا  هذا االولاق مبثابة مؤلةةةر  طا عل   ن انيرأ الباردت كانإ ع
ا ان ةةةةةةةماإ  طا ع ةةةةةةةو جديد يف  لع الااوو ماذ عاإ   ،  يا ان ةةةةةةةمإ  سةةةةةةةبانيا الدميقراطية  ديثبا    1955 ي ةةةةةةةب

 أت198220الت الع عرب ا،ي  الطلسا يف عاإ  

فيتية فقدت املعركة اللكرية م   طحبلوا ماتدةةةةع الثمانياات، اعتقد معزا املراتبني الدطليني  ن الشةةةةيوعية السةةةةو 
الارأأت فقد متكاإ اجملموعات املعارتةة م  ولكيك الدعا اإليديولوجا لننزمة الشةيوعيةأت طحبلوا  طاخر الثمانيايات  
م  القرن املاتةةةةةةةةةةةةةةا، طجدت انيكومة البولادية الشةةةةةةةةةةةةةةيوعية نلسةةةةةةةةةةةةةةاا قربت عل  التلاطض م  نقابة العماا املسةةةةةةةةةةةةةةتقلة 

د عانإ م  القم  مما ماةد الرريق  ماإ الاشةةةةةةةةةرا  الدميقراطيني اآلخري  يف  طرطاب الشةةةةةةةةةرتية  مسةةةةةةةةةوليدرذم املسةةةةةةةةةتقلة ال
 أت21طااللاد السوفيد نلسف يف املرالبة سذه انيقوق ذاهتا

طتد وروب ع  هذه التاميات التارخيية ولكك االتتدةةةةةةةةاديت الشةةةةةةةةيوعية يف دطا  لع طارسةةةةةةةةوأت طكان االلاد  
عاف ما والقف الواليت املت دت عل  الدفا أت طمبييئ ميخا ي  ةورابوشةةةوف    السةةةلرة، بد  السةةةوفيد يالق ثالثة  تةةة

،   يتدخ  1989سياسة  االح الازاإ الشيوعا بشك  جذر أت طعادما بد  نزاإ  ملانيا الشرتية يف االبيار يف عاإ 
 ية طوي  املدى كانإ ولوق تدراهتا  االلاد السةةةوفيد كما كان يلع  يف السةةةابقأت فقد وبمل السةةةوفييإ سةةةياسةةةة  اةةةال

بشةةةةك  مت ايد نزراب البيار االتتدةةةةادات الذ  انتشةةةةر يف دطا انيلع، طووارت قموعة م  ال دا   دت    ولكك 
 أت22 لع طارسو ابلكام 

 يا كان مبثابة  عالن ع   قبة جديدت م  االتتدادات   1989نوفمرب    9فقد بد  سقوا  ا   برلني يف  
طالدميقراطية، طالسةةةةةةةةالإ، طانتشةةةةةةةةرت التزاهرات طاال تياجات يف  ي   ثا  دطا  طراب الشةةةةةةةةرتية الد انتاإ  الليربالية،  

 
20 Jan Willem Honig. (1993). Defense Policy in the North Atlantic Alliance: The Case of the Netherlands. Praeger 

Publishers. 
21 Royal Institute of International Affairs. (1956). Britain in Western Europe: WEU and the Atlantic Alliance; a 
Report by a Chatham House Study Group. Publisher: Royal Institute of International Affairs. 
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ابإلطا ة حبكومات  طرطاب الشرتية الشيوعيةأت طلك  كانإ هااو  ي ا وساهالت فرتإ نلساا م  تبي : ه  ستكون 
يت السةةةةةةةوفيتية السةةةةةةةابقةَّ ه  سةةةةةةةتز  هااو  اجة   ملانيا املو دت يايدتَّ ما هو مدةةةةةةةمي السةةةةةةةل ة الاوطية يف اوماور 

 23لت الع لاا الطلساَّ

ةمي  ن مربر طجود الااوو، يف اجتاه  خر، وز  تا مة،  ذ ما و اا انياجة ماسةةةة لرد  اةةةعود القومية املتشةةةددت،  
لاد السةوفيدأت  طووفمي  سةاا لنم  اوماعا يشةي  الت وا الدميقراطا طالتكام  السةياسةا يف  طرطاب ما بعد سةقوا اال

طمما ع   تةةةةةةرطرت اسةةةةةةتمرارية  لع الااوو هو انياجة    ووطيد دعا ا السةةةةةةالإ طالم ، كما  ن ان ةةةةةةماإ  ملانيا املو دت  
 أت24للت الع تد ع   هذا االجتاه بشك  كبمي

نقلة نوعية م  خالا الشةةرط  يف هسةةير اسةةرتاوييية  ماية  طرطبية  طسةة أت فقد  نشةةل  1991طتد لةةاد العاإ 
أت  1997انيللا  قلر التعاطن لشماا الطلسا، الذ   عيد وسميتف ابسا قلر الشراكة الطرطبية الطلسية يف عاإ  

طتد    هذا املاتدى انيللا  م  جميابا م   طرطاب الوسةر  ط طرطاب الشةرتية ط سةيا الوسةر  إلجرا  مشةاطرات مشةرتكةأت 
 ن العالتة م   لع الااوو  سةاسةية لترلعاهتا اخلااةة لت قيق االسةتقرار  فقد ر ى العديد م  هذه البلدان ا،ررت  ديثبا 

،  سةةةةةر الت الع انيوار املتوسةةةةةرا  1994طالدميقراطية طالتكام  الطرطيبأت كما امتد التعاطن  ي ةةةةةا جاوابب، فلا عاإ 
 ا ر  ي ةبا يف عاإ م  سةإ دطا متوسةرية ةمي  ع ةا : مدةر ط سةرا ي  طالردن طموريتانيا طاملارأ طوونر، طان ةمإ او

 أت25أت طيسع  انيوار    املسا ة يف الم  طاالستقرار يف الب ر املتوس  م  خالا لسني التلاها املتبادا2000

ةمي  ن هذا التعاطن الاالةةةئ طاجف العديد م  ال دا  الد لةةةكلإ اختباراب  قيقياب للاعليتف، سةةةيما  ن ابيار 
القومية طالعاع العرتا يف دطا  طراب الشةرتية، خااةة يف يوةوسةالفيا السةابقةأت طيف الشةيوعية تد  فسةس اجملاا  ماإ ظاور 

البداية، وردد انيللا  يف التدخ  فيما كان يُازر  ليف عل   نف  رأ  هلية يوةسةةةةالفيةأت طيف طتإ ال ق  اةةةةبس الدةةةةرا   
عل  الرضأت طيف البةدايةة، تةدإ يازر  ليةف عل   نةف  رأ عةدطانيةة طورامي عرتا، طترر الت ةالع اختةاذ خروات عمليةة  

الااوو دعمف الكام  واود الما املت دت إلبا  جرا ا انيرأ، مبا يف ذلك العم  العسةةةةةةةكر  املبالةةةةةةةر يف لةةةةةةةك   زر 
حبر أت طسةةةةرعان ما  دى فرض مارقة  زر الرميان    تةةةةرابت جوية عل  السةةةةل ة الثقيلة الد واتاك ترارات الما 

لعبإ دطربا ر يسةةةةةةةةيبا يف  با   1995لع حبملة جوية اسةةةةةةةةتمرت وسةةةةةةةةعة  يإ يف سةةةةةةةةبتمرب عاإ املت دتأت ط خميبا، تاإ اني

 
23 Charles G. Cogan. (1997). Forced to Choose: France, the Atlantic Alliance, and NATO--Then and Now. Praeger. 
24  John BorawskiThomas and Durell Young. (2001). NATO after 2000: The Future of the Euro-Atlantic Alliance. 
Praeger, 
25 Lawrence S. Kaplan. (1991). American Historians and the Atlantic Alliance. Kent State University. 
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 لع  60الدةةةةرا أت طيف ديسةةةةمرب م  ذلك العاإ، نشةةةةر الااوو توت متعددت اواسةةةةيات بتلوي  م  الما املت دت تواماا  
، سةةةل ا الااوو هذا 2004عاإ جاد  للمسةةةاعدت يف واليذ اولاق دايتون للسةةةالإ طهتيمة الزرطف لسةةةالإ مسةةةتداإأت طيف 

 أت26الدطر    االلاد الطرطيب

طجورجيا ط ماك   خرى،    طةميه م  الا اعات املعااةرت يف انةورنو كارااب  -طلقد  طتةس الدةرا  اليوةوسةاليف 
 ن فراغ السةةةةلرة بعد انيرأ الباردت كان مدةةةةدربا لعدإ االسةةةةتقرار اخلرميأت طكان ال بد م  وع ي   ليات الشةةةةراكة برريقة  
وسةةةةمس للدطا ةمي الع ةةةةا  يف  لع الااوو ابلتعاطن م  انيلع إلاةةةةالح املؤسةةةةسةةةةات الدميقراطية طالعسةةةةكرية الد ما 

اا االسةةةةةةةرتاويييةأت طكي   م  هذا اواد املترور،  نشةةةةةةةل انيللا  برانمل الشةةةةةةةراكة م   ج   الإ وترور، طاسةةةةةةةتعادت ع لت
أت طتد مس إ هذه الشةةةراكة للدطا ةمي الع ةةةا  يف الااوو،  ط مالشةةةركا م، مبشةةةاركة املعلومات  1994السةةةالإ يف عاإ 

كما مت وشةةةةةيي  الشةةةةةركا  عل  اختيار  م   للا  الااوو طلديا جيولةةةةةاا مبا يتمالةةةةة  م  املعايمي الدميقراطية انيديثةأت  
طتد  مسةةةةةةةةةتوى مشةةةةةةةةةاركتاا م  الت العأت طسةةةةةةةةةيبق  الرريق    الع ةةةةةةةةةوية الكاملة ملتو ا لطلمك الذي  تررطا متابعتفأت

عادما لةا  ثالثة لةركا  سةابقني، بولادا، ط اورية   1999 ف ةإ هذه العملية    نتا ل هامة يف تمة طالةار  عاإ  
ا كلع ةا  كاملا الع ةوية يف الت الع عقب اسةتكمااا لربانمل  اةالح سةياسةا طعسةكر أت التشةيك، طاجملر، مقاعده

 أت  27طم  خالا التوس ، لعب الااوو دطربا مامبا يف وع ي  الدميقراطية طاالستقرار يف  طرطاب

 لع م   لبان كوسةةوفو تد   300،  يا  ن  كثر م  1998طتد بد ت نذر   مة جديدت حبلوا باية عاإ  
  ديرها خالا الا ا  بني االنلدةاليني اللبان يف كوسةوفو، طاويو، طالشةرطة الدةربيةأت طيف  عقاأ فشة  اواود  فرطا م

يومبا سدف السةةةةةةةةةةةةماح لقوت  ل  سةةةةةةةةةةةةالإ متعددت    78الدطلية املكثلة ني  ال مة، لةةةةةةةةةةةة  الت الع ةارات جوية ملدت  
،  طتع الاةاوو للتةف  1999يونيو   4ةأت طحبلوا  اواسةةةةةةةةةةةةةةيةات ابلدخوا    كوسةةةةةةةةةةةةةةوفو ططتع الترامي العرتا يف املارقة

اووية بعد التلكد م   ن انسةة اأ اويو الدةةريب م  كوسةةوفو تد بد ، ط ن نشةةر توت كوسةةوفو بقيادت الااوو وب  ذلك 
بعد فرتت طجي تأت طال و اا توت كوسةةةوفو ماتشةةةرت يف كوسةةةوفو للمسةةةاعدت يف انيلا  عل  بيمة  ماة، طل ةةةمان  رية انيركة  

 أت28املواطاني، بدرف الازر ع   الاا اإلثد ومي  

 
26  Werner J. Feld. (1987). Arms Control and the Atlantic Community. Praeger Publishers. 
27 William Anthony and HayHarvey Sicherman. (2007). Is There Still a West? The Future of the Atlantic Alliance. 
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 لع لاا الطلسةةةةةةةةةةةةا خيتلع يف نشةةةةةةةةةةةةلوف طوروره،  يا مرةت القارت الطربية حبقب م  الدةةةةةةةةةةةةرا  طانيرطأ 
  هقإ املاليني م  الرطاح، طم تإ الاسةةةةةيل االجتماعا طالدميارايف لشةةةةةعوأ القارتأت طبعد انيرأ العاملية الثانية وداع   

ربية    طتع االتتتاا طالدةةةةةةةراعات، طووافرت اإلرادت السةةةةةةةياسةةةةةةةية الكافية للعم  طالتعاطن م   ج  رفاه تادت الدطا الط 
طاسةةةتقرار لةةةعوأ القارتأت طنتيية واود متوااةةةلة مسةةةتادت     رادت سةةةياسةةةية توية مت االولاق عل  هسةةةير  لع لاا 

 الطلسا الذ  ل ، يف مرا   ال قة، الواليت املت دت طكاداأت

يابة للت ديت الد فرتاا  لع لاا الطلسا، مت هسير  لع طارسو بقيادت االلاد السوفيد الذ   است
ميثة  الكتلةة الشةةةةةةةةةةةةةةيوعيةةأت طبةذلةك بةد ت  قبةة م  انيرأ البةاردت الد وسةةةةةةةةةةةةةةبةب يف  ةالةة م  االسةةةةةةةةةةةةةةتقرةاأ الةدطا بني  

تووف يف مثانيايات القرن املاتةةةةةةا،  املعسةةةةةةكري ، الاريب طالشةةةةةةرتاأت طاسةةةةةةتمر ورور  لع لاا الطلسةةةةةةا  ا بل  ذرطت
طنتيية لعوام  اتتدةةةةةادية بد   لع طارسةةةةةو يف االن طا  ودرجيياب، طبد ت لةةةةةعوأ دطا انيلع موجة م  التذمر ورورت 

     ركات معارتة للشيوعية، طانتاإ اببيار االلاد السوفيد يف باية الثمانيااتأت

ا  طراب الشةرتية    مالااوومأت ابلتاا، فقد انلردت الواليت  طبسةقوا الكتلة الشةيوعية، ان ةمإ العديد م  دط 
املت دت بقيادت العا أت طم  ورور ال دا  العاملية،  اةبس للااوو دطراب فاعالب يف  دارت هذه ال دا أت طامتد ووسة  الااوو  

عتبار البعاد ليشةةةةةةةةةةةةةةم  لةةةةةةةةةةةةةةراكة م  دطا الب ر البي  املتوسةةةةةةةةةةةةةة  مبا يعكر اسةةةةةةةةةةةةةةرتاوييية بعيدت املدى هخذ يف اال
 اويوسياسية طالسوسيواتتدادية العامليةأت

 دور الناتو يف مكافحة اإلرهاب . ب
لقد فرتةةإ جتارأ الااوو يف البوسةةاة طكوسةةوفو الاقاش  وا ما  ذا كان جيب عل  الااوو فرض سةةالإ  طرطيبأت  

اد السةةةةةةةةةةةةةةوفيدأت ةمي  ن مةا بعةد فقبة  سةةةةةةةةةةةةةةقوا  ةا   برلني، كةان الاةاوو مازمةة  بتةة كةان قرد طجودهةا كةافيةاب لرد  االلة
سةةةةةةةةةقوا االلاد السةةةةةةةةةوفيد لوا انيلع    مازمة  كثر ديااميكية طاسةةةةةةةةةتيابة لن دا أت فقد انتاإ ظرطف انيرأ  
الباردت املتمثلة يف الرد  الاوط ، طبدالب م  ذلك، فإن وبد الوسةةةةا   السةةةةلمية م  اواود الدبلوماسةةةةية طاإلنسةةةةانية لوتع 

 أت29ستخداإ القوتالدرا ، تد  دة م  ا

ا يدعا  هداف الت الع ط طلويوفأت فلا عاإ   ،  1991طفقبا لذلك، اعتمد الت الع ملاومبا اسرتاويييبا جديدب
 اةةةدر الت الع، لطا مرت، ملاومبا ةمي سةةةر  يف  عقاأ ابيار االلاد السةةةوفيدأت ذكر امللاوإ الذ  مت  وباعف يف عاإ 

 
29   G. Wyn Rees. (1998). The Western European Union at the Crossroads: Between Trans-Atlantic Solidarity and 
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طاجف العا  مخماطر جديدت معقدت للسلا طالم  الطرطيب الطلسا، مبا يف ذلك ،  نف ماذ باية انيرأ الباردت،  1999
 أت 30االترااد، طالدرا  العرتا، طاالترراأ االتتداد ، طابيار الازاإ السياسا، طانتشار  سل ة الدمار الشام م

ا طالباتةاةون عل  مرك  التيةارت العةامل  2001سةةةةةةةةةةةةةةبتمرب   11طلقةد  ثبتةإ اايمةات اإلرهةابيةة الد طتعةإ يف  
لل للا   ن االتةةةرراأ السةةةياسةةةا يف املااطق الاا ية م  العا  ميك   ن يكون لف عواتب طخيمة يف الداخ أت طلطا مرت 
يف اترخيف، استاد  لع الااوو    باد الدفا  اوماعاأت سيما  ن وازيا القاعدت اإلرهايب يف  فاانستان تد لكة  تاعدت  

العا ، طواليذ عمليات انت ارية لقت  اآلالف م  املدنيني يف  ثا  متلرتة م  العا أت كما  لتدةةةةةةةدير عدإ االسةةةةةةةتقرار    
  11، طهيوإ نزاإ ترار مدريد يف 2003 طتةةةة إ اايمات الال قة، مبا يف ذلك وليميات  سةةةةرابوا يف نوفمرب 

مدةةةةةةةةةةةممون عل  اسةةةةةةةةةةةتاداف  ،  ن املتررفني العايلني 2005يوليو    7، طنزاإ الاق  العاإ يف لادن يف  2004مارا  
 أت31السكان املدنيني كسا ة للمعركة م  الارأ

سبتمرب عل  الواليت املت دت، اختار الااوو اوبا  بل براةماذ  11الد ولإ هيمات   11يف الساوات الةةةةةةةة  
للا أت عل  ملسةةةةةةا تف يف مكاف ة اإلرهاأ، طاعياب ابللرطق السةةةةةةياسةةةةةةية طالتارخيية طاليديولوجية يف بع  ال يان بني اني

السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية   - رض الوات ، كانإ مسةةةةةةةةةا ة الااوو كبميت  لةةةةةةةةةارو الت الع يف  ي  قاالت العم  املتعلقة ابإلرهاأ  
طالتشةةةةايلية طامللاهيمية طالعسةةةةكرية طالتكاولوجية طالعلميةأت طم  ذلك، فإن الربيعة املترورت للبيمة اإلرهابية، طاالسةةةةتيابة  

أت طتد  درو انيلع هذا 32دت وقييا التاديد الذ  ميثلف اإلرهاأ ط  ره عل  الت العالعاملية، جعلإ م  ال ةةةةةرطر   عا
 الت د ، طوعام  معف طفق املعايمي طاآلليات املااسبةأت

سةةةةةةةةةةةةةةبتمرب، وةدخة  لةالع م  الةدطا، مبةا يف ذلةك العةديةد م  دطا  لع الاةاوو،    11طيف  عقةاأ هيمةات  
اادف م  املامة الد  طلق علياا اسةةةةةةةا مانيرية املرلقةم، هو    أت طكان 2001عسةةةةةةةكريب يف  فاانسةةةةةةةتان يف خريع عاإ 

 رمان وازيا القاعدت م  اسةةةةةةةتاالا  فاانسةةةةةةةتان كقاعدت للتدريب، طالتخري ، طولريخ املتررفني، ف ةةةةةةةالب ع  ا تيا  
اب   ، بعةد اإلطةا ةة بازةاإ طةالبةان،  ذن ترار قلر الم  التة2001 كرب عةدد ممك  م  تةادت التازياأت طيف ديسةةةةةةةةةةةةةةمرب 
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(، طها توت متعددت الطراف يف كابوا ISAFباشةةةةةةةةةةةةر القوت الدطلية للمسةةةةةةةةةةةةاعدت الماية )  1386لنما املت دت رتا  
،  2003ط واا للمسةةةاعدت يف لقيق االسةةةتقرار يف البالد طهتيمة الزرطف الذاوية انيلا  عل  السةةةالإأت طيف  ةسةةةرر  

 أت33للمساعدت المايةوو  الااوو تيادت طواسيق القوت الدطلية  

طيف الوتإ نلسف، طاا  الااوو تبوا  ع ا  جدد طباا  لراكات جديدتأت فقد مت هسير قلر الااوو طرطسيا 
حبيا ميك  للدطا الع ةةةةةةةا  يف الااوو طرطسةةةةةةةيا العم  كشةةةةةةةركا  متسةةةةةةةاطي  يف الق ةةةةةةةاي الماية ذات    2002يف عاإ  

مبادرت اسةةةةرابوا للتعاطن كرريقة لتقدا وعاطن  مد ثاا ا عملا  ،  طلق الت الع2004االهتماإ املشةةةةرتوأت طيف عاإ  
ا م  انيللا  ها رطمانيا،  لبلدان مارقة الشةةةةةةةةةةرق الطسةةةةةةةةةة  الطسةةةةةةةةةة أت ط خميبا،  دخلإ جوالت التوسةةةةةةةةةة  الال قة م يدب

 أت009234، طكرطاويا ط لبانيا يف عاإ  2004طبلااري، طسلوفاكيا، طسلوفيايا، طالوليا، ط ستونيا، طليتوانيا يف 

طيف  فاانسةةةةةةتان، كما يف البوسةةةةةةاة طكوسةةةةةةوفو، طجد انيللا   ن القوت العسةةةةةةكرية   وعد كافية ل ةةةةةةمان السةةةةةةالإ 
طاالسةةتقرارأت لقد  اةةبس  ل  السةةالإ اةةعباب عل  الت  مث  اةةا  السةةالإأت خالا سةةاوات انيرأ الباردت، اسةةتل إ  م  

مالم م بشةةةك  جذر  ليشةةةم  لرر اللرد م  التررف   انيللا  الدفا  ع   للا  لاا الطلسةةةا  اآلن ووسةةة  وعريع
العايع الااجا ع  عدإ االسةةةةةةةةةةتقرار، طفشةةةةةةةةةة  الدطلة القوميةأت عل  سةةةةةةةةةةبي  املثاا، ورك  الكثمي م  اهتماإ العا  يف عاإ 

عل  ال مة يف ليبيا  يا لعب  لع الااوو دطراب  امساب يف املسةةةةةةةةةةةةاعدت عل  لاية املدنيني الذي  يتعرتةةةةةةةةةةةةون   2011
ايوإ م   كومتاا، طفقبا لتكليع الما املت دتأت طكان مسةةةةةةتوى العاع الذ  وسةةةةةةتخدمف توات الم  الليبية تةةةةةةد لل

 أت 35املتزاهري  املؤيدي  للدميقراطية    درجة  ن اجملتم  الدطا طافق عل  اختاذ  جرا ات  اعية

لقد جا   ل  السةةالإ الااجس لير فق  يف ووفمي خ   سةةاا لنم ، طلك   ي ةةاب املسةةاعدت يف باا  انيداثة  
نلسةةةةةةةااأت طهاا ميك  نيلع الااوو  ن يقدإ مسةةةةةةةا ة كبميت لةةةةةةةريرة  ن يكون ج  با م  اسةةةةةةةتيابة دطلية متماسةةةةةةةكةأت طيف 

الع ابلتعةامة  م   ي  مرا ة  ال مةة طفق مبةد  ، الت إ الت ة2010امللاوإ االسةةةةةةةةةةةةةةرتاوييا اوةديةد املتلق عليةف يف عةاإ  
 لام  يت م  تمااب دطربا  كرب لنم  التعاط  استااداب    فكرت مالاال الشام مأت  

كما  ن عدإ االسةةتقرار اويوسةةياسةةا يترلب عالجات معقدت جتم  بني القوت العسةةكرية طالدبلوماسةةية طلقيق  
ال يقوإ الت الع بتروير لةةراكات  ماية فق  م  دطا عرب الب ر املتوسةة   االسةةتقرار بعد انتاا  الدةةرا أت طفقبا لذلك،

 
33  Lynne Rienner. (2001). Enlarging NATO: The National Debates. Lynne Rienner. 
34  Brian J. Collins. (2011). NATO: A Guide to the Issues. ABC Clio.  
35   Vojtech MastnySven and G. Holtsmark Andreas Wenger. (2006). War Plans and Alliances in the Cold War: 

Threat Perceptions in the East and West. Routledge. 
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طمارقة اخلليل ط ا مارقة ا،ي  ااادئ ف سب، طلكاف  ي اب يتواا  م  املازمات الدطلية ذات الدلة، طاملازمات 
اإلاةةةالح الق ةةةا اأت سةةةوا   ةمي انيكومية الد اا ولوي ةةةات يف قاالت مث  باا  املؤسةةةسةةةات، طباا  انيكا، طالتامية، ط 

كان ذلك للمسةةةةةةةاعدت يف باا  سةةةةةةةالإ دا ا يف كابوا  ط بريشةةةةةةةتياا،  ط مكاف ة القراةةةةةةةاة تبالة القرن اإلفريقا  ط وقدا  
مسةةةةةةةةةاعدت عسةةةةةةةةةكرية يف السةةةةةةةةةودان، فقد  اد  لع الااوو م  وعاطنف م  املازمات الدطلية الخرى الد ميك   ن لقق 

 أت36الباا ، طباا  اجملتم  املد   تدراهتا اللا قة يف قاا  عادت

، ط عمااا العدطانية تةةةةد  طكرانيا مبثابة  2014طلقد كان تةةةةا رطسةةةةيا ةمي املشةةةةرط  لشةةةةبف ج يرت القرإ يف عاإ  
وذكمي تو  أب ية مامة الااوو السةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية: الدفا  اوماعاأت هذا، ابالترتان م  الدةةةةةةةةةرا  السةةةةةةةةةور ، طاةةةةةةةةةعود داعو  

 العديد م  املااطق  وا العا أت طيف الوتإ نلسةف، و داد معدالت اايرت ةمي الشةرعية  طاإلرهاأ الذ   اةبس ظاهرت يف
 يا يليل املااجرطن م  الا ا  يف بلدابا، م  ثق  الدةةةةةةةرا  العرتا طالديد، طال ةةةةةةةاوا الدميوةرافية، طتةةةةةةةعع الدا   

طتإ م ةةةةة أت طم  خالا طسةةةةةا    االتتدةةةةةاد أت فقد  اةةةةةب إ اايمات اإللكرتطنية  كثر وكرارا ط كثر ودمميا م    
التوااةةة  االجتماعا طةميها م  الوسةةةا  ، ياشةةةر معارتةةةو اجملتمعات امللتو ة الليربالية معلومات م ةةةللة طدعاية وسةةةع   
   وقوي  القيا الد يسةةةةةةةةةةةةةةع   لع الااوو دا مبا    لايتاا طالرتطيل ااأت ط  اال، فإن وعقيد البيمة الماية انيالية    

 أت37مرطنة الااوو ي  اختبار  قيقادرجة جتع  

لقد  سةاا الااوو بشةك  فاع  يف مكاف ة اإلرهاأ م  خالا دطره الر يسةا يف العديد م  ال دا  العامليةأت  
طيعد الا ا  العرتا فيما يعرف بيوةسةةةةةةةةالفيا السةةةةةةةةابقة  بر   د  لةةةةةةةةك  اختباراب  قيقياب للااووأت طابللع ، فقد  سةةةةةةةةاا  

م  وداعيات الدرا ، طما ي اا فاعالب يف وع ي  الم  طاالستقرار يف املارقةأت طم  ال دا    انيلع بشك  كبمي يف انيد 
أت فقد لةةةارو انيلع يف 2001الد  سةةةاا فياا انيلع بشةةةك  كبمي ها وداعيات   دا  انياد  عشةةةر م  سةةةبتمرب 

انية م   ج  لقيق السةةةةةةةةةةةالإ انيرأ عل  وازيا القاعدت يف  فاانسةةةةةةةةةةةتان، طما و اا تواوف موجودت عل  الراتةةةةةةةةةةةا الفا
 الشام  يف هذا البلدأت 

كما  سةةاا انيلع يف ه مية وازيا الدطلة اإلسةةالمية يف العراق طسةةوري تةةم  الت الع الدطا ،اربة مداعوم 
بقيادت الواليت املت دتأت طعل  الرةا م   عالن االنتاا  العمليات العسةةةةةةةةةةةكرية ابلق ةةةةةةةةةةةا  عل  التازيا،  ال  ن انيلع  

 
36 Andrew R. HoehnSarah Harting. (2010). Risking NATO: Testing the Limits of the Alliance in Afghanistan. 

Rand. 
37  NATO. (2019). Statement by the North Atlantic Council on Crimea. Issued on 18 Mar. 2019. Retrieved 22 

August 2019 from: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164656.htm  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164656.htm
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بشةةةةةةةةةك  فعةاا يف عمليات باا  القدرات الماية طالشةةةةةةةةةرطية طالعسةةةةةةةةةكرية يف العراق، طوع ي  الدميقراطية طانيكا  يسةةةةةةةةةاا  
الرليد، ط عادت روق الاسيل االجتماعا، ط عادت ووطني الاا  ني، طاملساعدت يف وع ي  السالإ اجملتمعا، طدعا مازمات 

تداإأت ط  يال  انيلع ال دا  يف ليبيا  يا لةارو ب ةرابت جوية اجملتم  املد  الد وعم  يف قاا باا  السةالإ املسة
سةةةةةةةةةةةةةةةاعةدت عل   بةا   كا الر ير الليب ممعمر القةذايفم الةذ  اةتية  تةةةةةةةةةةةةةةم  ال ةدا  الد لةةةةةةةةةةةةةةاةدهتةا ليبيةا جرا   

 ا تياجات مرالبة ابنيرية طالدميقراطيةأت

 التحالف الدويل حملاربة "داعش" .2
 النشأة والدوافع   .أ

الت ةديت دفعةإ الواليت املت ةدت للةدعوت لتشةةةةةةةةةةةةةةكية  لةالع دطا ،ةاربةة مداعومأت فماةذ العةاإ العةديةد م   
لةةةةةةةةةكلإ العديد م  الق ةةةةةةةةةاي عل  السةةةةةةةةةا ة الدطلية لديت مبالةةةةةةةةةرت لنم  القوما المريكا مبا يف ذلك   2009

 التوورات م  تب  كوري الشةةةةةةةمالية التاديدات املتاامية م  تب  رطسةةةةةةةيا، طانيرأ املتوااةةةةةةةلة يف  فاانسةةةةةةةتان، طا ديد طوميت 
أت ك  هذه كانإ  طلويت ابلاسةةبة  38ط يران، ف ةةالب ع  لديت  عادت التوا ن االسةةرتاوييا ملارقة  سةةيا طا،ي  ااادئ

 للواليت املت دتأت  

،  عل   بو بكر الباداد ، ر ير وازيا مدطلة العراق اإلسةةةةةةةةالميةم ع  ميالد التازيا،   2013طحبلوا العاإ 
يك  لديف تاعدت كبميت م  الراتةةةا  ط القوت العسةةةكرية الكافية، لكاف كان يسةةةع  لل دةةةوا عل  السةةةلرة طالالوذ م  
خالا االنةدمةا  م  اومةاعةات املتررفةة الخرىأت طتةد بر ت قموعةة الباةداد ، فيةلت طبشةةةةةةةةةةةةةةكة  ةمي متوت ، كتاةديةد  

 أت39كبميأت طتد ادمإ توات الباداد  العا  ابلسيررت عل  الللوجة

هذا التازيا الاالةةةةةئ هو يف الاةةةةة  ج   م  فر  وازيا القاعدت يف العراق، طتد انتشةةةةةر وازيا داعو يف  ي  
اأت مث   2011 ثا  العراق طسةوري، مسةتاالب اللوتة  الاا ة ع  جاود القم  املسةتمرت للازاإ السةور  م  عاإ   فدةاعدب

سةةةةتان طجاوأ لةةةةرق  سةةةةيا(أت طيسةةةةتخدإ  ع ةةةةا  داعو  سةةةةع  لتدةةةةدير نزامف خار  بالد الشةةةةاإ )ليبيا طمدةةةةر ط فاان
املمارسةات الرببرية )مبا يف ذلك تر  الر ا طالعبودية طالقت  اوماعا( الد وسةيئ اسةتخداإ الدي  اإلسةالما الذ   رإ 

 
38  Carter, Ash. (October 2017). A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS. Belfer Center for Science and 

International Affairs. Retrieved 13 August 2019 from: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2017-

10/Lasting%20Defeat%20-%20final_0.pdf 
39 Alkhouri, Laith, and Alex Kassirer, (n.d). “Governing the Caliphate: The Islamic State Picture,” CTC Sentinel, 

Vol. 8, No. 8, August 21, 2015, pp. 17–20. Retrieved 13 August 2019 from: https://ctc.usma.edu/governing-the-

caliphate-the-islamic-state-picture/ 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2017-10/Lasting%20Defeat%20-%20final_0.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2017-10/Lasting%20Defeat%20-%20final_0.pdf
https://ctc.usma.edu/governing-the-caliphate-the-islamic-state-picture/
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تت  البري أت يف الوات ، فإن معزا تةةةةة اي داعو ها م  املسةةةةةلمني سةةةةةوا  م  الشةةةةةيعة  ط السةةةةةاة،  يا وسةةةةةتادفاا  
إلرهاأ الد ال ور ا  ا الاسةةةةةةةةةةةا ، طالطلاا، طكبار السةةةةةةةةةةة أت كما يتعرض  فراد التليات العرتية طالدياية  سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةة ا

لالتةةةةرااد بشةةةةك  ماايا م  تب  التازياأت ابإلتةةةةافة    ذلك، خررإ اجملموعة طنزمإ العديد م  اايمات يف 
(أت كما تامإ 2017لادن )مارا  (، ط 2016(، طبرطكسةةةةةةةة  )مارا  2015اخلار ، مبا يف ذلك يف ابرير )نوفمرب 

داعو بتدممي موات  الرتا  العاملا ع  عمد، كما يت س ذلك يف مدن ودمر القدمية، طمنرطد، ط اورت، ف الب ع  ودممي  
 أت40مت ع املوا 

، طمتي  ماذ الل زة الط  بتلرد ع ةةةةةةويتف طنراق 2014َوشةةةةةةك  الت الع الدطا تةةةةةةد داعو يف سةةةةةةبتمرب  
كمةا يلت إ  ع ةةةةةةةةةةةةةةةا  الت ةالع   .يلت إ الت ةالع الةدطا ُقتمعةاب بةد ر وازيا داعو ط نيةاق اا ميةة بةف عملةف طالت امةاوةف   ذ

ع ةةةةةةواب ابلتدةةةةةةد  للتازيا عل  كافة اوباات، طالعم  عل  هدإ لةةةةةةبكاوف طالوتوف  ماإ طمو اوف    80البال  عددها  
، يتعا د الت الع: مبواجاة الباية الت تية املالية ابلتوسة  العاملاأت ط   جانب انيملة العسةكرية يف ُك   م  العراق طسةوري

طاالتتدةةةةةةةةةةةادية لتازيا داعو طانيد م  فعاليتاا، طالتدةةةةةةةةةةةد  لتدفق املقاولني الجانب عرب انيدطد، طدعا االسةةةةةةةةةةةتقرار، 
   .41ط عادت اخلدمات العامة الساسية للمااطق ا،ررت م  تب ة داعو، طمواجاة دعاية التازيا

لقد كان هسةير الت الع الدطا ،اربة مداعوم تةرطرت  ملتاا ال دا  الد  عقبإ ما عرف بثورات الربي   
العريب الد للإ سةةةةوري، طليبيا، طاليم  لديداب،  ذ  ن الوتةةةة  خيتلع يف ك  م  مدةةةةر، طوونر اللتان لةةةةادات انتقاالب 

لعراق فإن ال دا  الد لةادها ختتلع ع  بقية الدطا م   يا م  الثورية    الشةرعية  قق اسةتقراراب سةياسةيابأت  ما ا
 ن الا ط المريكا للعراق وسةةةةةةةةةبب يف   دا  انقسةةةةةةةةةامات طا لية طفةرت بيمة خدةةةةةةةةةبة النتشةةةةةةةةةار وازيا القاعدت الذ  
 اسةةةةةتاسةةةةةخ ال قاب وازيا الدطلة اإلسةةةةةالمية مداعوم الذ  متك  م  السةةةةةيررت عل  موات  اسةةةةةرتاوييية يف العراق طم  مثة 
 امتد ليشم  سوري، طيف مرا    خرى  سر فرطعاب يف اليم ، طليبيا، طماا، طنييري، ط فاانستان، طجاوأ الللبنيأت  

 دور التحالف الدويل حملاربة "داعش" يف مكافحة اإلرهاب . ب
طجود   عل  املسةةةةةةةةةةةتوى العسةةةةةةةةةةةكر ، تدإ الت الع العاملا دعمبا  امسبا للقوات ا،لية العاملة يف امليدان لتقلي 

أت طتد مك  هذا الدعا القوات العراتية م  اإلعالن ع   با تد  ررت  2014داعو يف العراق طسةةةةةوري ماذ سةةةةةبتمرب 
 

40  France Diplomatie. (n.d). Has Daesh been defeated? Retrieved 17 August 2019 from:   

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/france-

s-international-action-against-terrorism/article/has-daesh-been-defeated 

41 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/france-s-international-action-against-terrorism/article/has-daesh-been-defeated
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أت كما  دت العمليات الد نلذت يف سةةةةوري    اسةةةةتعادت  ي  املااطق الد 2017ك   راتةةةةياا ابلكام  يف ديسةةةةمرب 
طعل  مدار العواإ الثالثة املاتةةية، متك  اال تالف م  جتميد  أت42ا تلتاا داعو يف الشةةماا الشةةرتا م  البالد وقريببا

مدرفبا طمرك با ماليبا لداعو، مما  دى     رمان التازيا م  عشرات املاليني م  الدطالراتأت كما    30 ساابت  واا  
لاةةةةوا السةةةةا لةأت موتعبا للتخ ي  الاقد     فقدان التازيا لعشةةةةرات املاليني م  ا 25 دى االسةةةةتيال  عل   كثر م  

ع ةةةةةةةوبا طمراتببا، طها املكللة بقيادت طواسةةةةةةةيق   40طوتللع قموعة مكاف ة الداعو املالية التابعة للت الع م   واا 
اواود العةامليةة ل ةةةةةةةةةةةةةةمةان التاليةذ الكةامة  لقرارات قلر الم  الةدطا املتعةددت الد لزر  ي   لةةةةةةةةةةةةةةكةاا الةدعا املةاا 

 يتا  عاةا م  االخترةاف طلبةاب لللةديةة، طاالجتةار ةمي املشةةةةةةةةةةةةةةرط  ابللةةةةةةةةةةةةةةيةا  الرتاثيةة  لةداعو، مبةا يف ذلةك المواا الد
 أت  43املسرطتة، طبي  املوارد الربيعية

كما يعم  اال تالف عل  ما  داعو م  وقدا الدعا املاا  ط املاد  للرطعاا  يا وسةةةةةةةةةةةةةةع     ووسةةةةةةةةةةةةةةي  
العراق طسةوريأت كما مت وع ي  التعاطن م  املازمات متعددت الطراف، طمو اهتا العاملية يف  عقاأ اخلسةا ر اإلتليمية يف 

مت اإلعالن ع  الت رير الااا ا   طوشةةةةيي  الع ةةةةا  عل  اختاذ امل يد م  اإلجرا ات امللموسةةةةة تةةةةد متوي  داعوأت طتد 
ذا مبثابة  أت طتد كان الادةةةةر ه2019مارا  23ومي  الراتةةةةا الد كان يسةةةةيرر علياا داعو يف العراق طسةةةةوري يف 

اإلجنا  اااإ يف انيرأ تةةةةةةةةةةةد اإلرهاأ نتيية لكثر م   رب  سةةةةةةةةةةةاوات م  العماا العسةةةةةةةةةةةكرية طاملدنية لت رير العراق  
 لع كيلومرت مرب  م   110طالشةةةةةةةةةماا الشةةةةةةةةةرتا سةةةةةةةةةوري م  تب ةةةةةةةةةة التازياأت طتد سةةةةةةةةةيرر وازيا داعو عل   واا 

 أت  44 لع مقاو   جاب  40تذأ التازيا  كثر م  الراتا، مبا يف ذلك املدن الكربى يف البلدي ، كما اج

مليون لةةةةةةخ  م  سةةةةةةيرروفأت طبالر   7كما فقد التازيا السةةةةةةيررت عل  الراتةةةةةةا،  يا مت لرير  كثر م  
مليار دطالر م  املسةةةاعدات اإلنسةةةانية، لدعا  20القدر م  ال ية، لةةةي  الت الع الشةةةركا  عل     ما يقرأ م  

 لع م   فراد الم  طالشةةرطة لتخليع املعاانت،    210طالعراق، ف ةةالب ع  ودريب طجتاي   االسةةتقرار يف ك  م  سةةوري 
طلقيق االسةةةةةةةةةتقرار يف اجملتمعات ا،ليةأت طلقد جا  هذا الاياح بل ةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةة يات كبميت مبا يف ذلك موت عشةةةةةةةةةرات  

 
42 The Global Coalition Against Daesh/ISIS. (25 June 2019). The Global Coalition Post-Territorial Defeat of 

Daesh/ISIS: Paris Roadmap, Paris. 
43 al-Tamimi, Aymenn, “The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary Evidence”, 

Perspectives on Terrorism, Vol. 9, No. 4, 2015. Retrieved 12 August 2019 from: 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/447/html  
44  Eric Schmitt, Alissa J. Rubin and Thomas Gibbons-Neff. ISIS Is Regaining Strength in Iraq and Syria. The 

New York Times, Aug. 19, 2019. Retrieved 22 August 2019 from: 

https://www.nytimes.com/2019/08/19/us/politics/isis-iraq-syria.html  

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/447/html
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م    46  ما ال يق  ع  اآلالف م  الشةةةةةةةةركا  ا،ليني يف سةةةةةةةةوري طالعراق م  الذي  كانوا يقاولون داعو، طتد تةةةةةةةة 
 أت  45 ع ا  خدمة الت الع حبياهتا دعماب لعملية اني  املتلا 

لقةد كةانةإ اإلرادت طالع إ الةدطا ا ميةة مداعوم طرا  االنتدةةةةةةةةةةةةةةةارات الد  ققاةا الت ةالع يف ه ميةة التازيا يف 
فتازيا داعو تووف انيقيقية طاخلرميت    سةةةةةوري طالعراقأت ةمي  ن متدد التازيا عرب العا  وشةةةةةك  لديب كبمياب  ماإ الت العأت

وكم  يف عقيدوف املتررفة، ط يديولوجيتف الكثر هثمياب طفعالية  يا واتشةةةةةةر عرب طسةةةةةةا   التوااةةةةةة  االجتماعاأت لذلك،  
فإن املعركة م  التازيا مسةةةتمرت طمتعددت السةةةا اتأت طتد  درو الت الع هذا المرأت فلا يكتعص ابا مية العسةةةكرية عل  

ب  اسةةتمرةت املعركة لتشةةم  سةةا ات   خرى، مبا يف ذلك، اإلاةةالح السةةياسةةا، طالت وا الدميقراطا، طانيكا  الرض،  
الرلةةةةةيد، طالبمل الت تية، طمتكني املر ت، طاملدةةةةةانيات االجتماعية، ط عادت ههي  امللسةةةةةوري  م  التازيا إلعادت دقاا يف 

 اا   ططاباأتاجملتم  ليكونوا  فراداب اانيني يساموا يف وامية طب

 مستقبل التحالف الدويل حملاربة "داعش" .ج

عقب ه مية وازيا مداعوم يف سةةةةةةةةةوري طالعراق، اعتمدت تيادت الت الع  لة م  املبادئ التوجياية م   ج   
ا طمدةةةةةةممبا يف  كماا   جاد دا ا متعدد الطجف ملشةةةةةةاركة الت الع يف املسةةةةةةتقب أت  يا جيب  ن يز  اال تالف مت دب

لة يف ودهور داعو، طه ميتاا م  خالا بل لةةةةةةةةةام  يشةةةةةةةةةم  الوسةةةةةةةةةا   العسةةةةةةةةةكرية طاإلنسةةةةةةةةةانية، طلقيق مامتف املتمث
طم  ذلك، فإن اا مية اإلتليمية للتازيا ال متث  الق ةةةا   االسةةةتقرار، طاالودةةةاالت، طااللت اإ السةةةياسةةةا يف اللرتت املقبلةأت

فأت بياما يوااة  اايمات اإلرهابية م  خالا جاود الدعاية عل  اوماعة اإلرهابية  ط باية التاديد اإلرهايب الذ  متثل
ا مرطنتف طتدروف عل  التكيع،  يا اسةةةةةةةتمر يف لةةةةةةة  هيمات مميتةأت لقد   الاشةةةةةةةرة، سةةةةةةةيما  ن التازيا تد  ثبإ  ي ةةةةةةةب
  اسةةتخدإ التازيا خاليه الاشةةرة يف املارقة ملاا ة السةةكان املدنيني يف ك  م  العراق طسةةوريأت طيعد هذا مدةةدر تلق
كبمي للت الع أبكملف، لنف يعرض للخرر املكاسةةب العسةةكرية الر يسةةية، طاالسةةتقرار ال ةةرطر  لالنتعاش االتتدةةاد أت  

 أت46طمبا  نف تد مت لقيق اا مية اإلتليمية لداعو، لك  املامة ل مان ه مية دا مة للتازيا وشك  ترطرت مل ة

عل  املستوى املااسب م  املشاركة العسكرية لدعا   نزراب للت ديت  عاله، فييب  ن  اف  الت الع الدطا
انيكومة العراتية طالشةةةةركا  ا،ليني يف سةةةةوري يف جاودها املسةةةةتمرت تةةةةد اخلالي السةةةةرية لداعوأت م  الخذ يف االعتبار 
الوتةةةة  المد ةمي املسةةةةتقر عل  الرض، كما  نف م  املاا بشةةةةك  خا   ن وز  توات الت الع العسةةةةكرية يف  الة 

 
45 The Global Coalition Against Daesh/ISIS. (25 June 2019). .mrj'e sabq 
46 The Global Coalition Against Daesh/ISIS. (25 June 2019). mrj'e sabq 
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قدا الدعا الال إ عل   رض الوات أت طسةةتسةةتمر هذه القوات يف باا  تدرات توات الم  العراتية، ابلتاسةةيق الوثيق م  و
 أت47اواات الدطلية اللاعلة املعاية الخرى مث  الااوو طااللاد الطرطيب

ا انيلةا  عل  التاسةةةةةةةةةةةةةةيق الوثيق ملا  املقةاولني اإلرهةابيني ال جةانةب، مب  فياا  طم  جاةة  خرى، جيةب  ي ةةةةةةةةةةةةةةةب
ا،تي طن  ط املختبمون يف بع  املااطق خار  سةةةةةةةيررت الت الع، م  العودت    سةةةةةةةا ة املعركة يف العراق طسةةةةةةةوري،  ط 
االنتقاا    مكان  خر، طالتخري  لشةةةةةةةةة  هيمات يف اخلار أت  ن وبادا املعلومات بني  ي  الشةةةةةةةةةركا   وا التازيا  

ت إلنعالةةةةةف م  جديدأت طيشةةةةةم  هذا التعاطن الشةةةةةرطة الدطلية، اإلنرتبوا، م  ط ركتف  مر  سةةةةةاسةةةةةا ملواجاة    ياطال
خالا ولعي  اسةةةةةةةةةةرتاوييية الما املت دت العاملية ملكاف ة اإلرهاأ الد وشةةةةةةةةةةم  االلت اإ  مي  ترارات قلر الم  الد 

  أت48لزر وقدا    لك  م   لكاا الدعا، بشك  مبالر  ط ةمي مبالر، لتساي   ركة التازيا

كما  ن هذه اواود ياباا  ن وسةمي ابلتوا   م  االسةتمرار يف  يدت املسةا ات اإلنسةانية، طاملسةاعدات املالية 
املخدةةدةةة لت قيق االسةةتقرار يف املااطق ا،ررتأت يف هذا الدةةدد فإن اجتما  ابرير تد  اتح فراةةة للعديد م  الشةةركا   

املالية ا،ددتأت هذا االلت اإ املتيدد يؤكد ع إ الت الع عل  مواجاة   للتعاد بتقدا مسةةةا ات  تةةةافية ملعاوة الليوات
الت ديت املقبلة، طكذلك معاوة السباأ اوذرية لن مةأت فيما يتعلق ابلعراق، فقد  اتح اجتما  ابرير فراة ملااتشة  

مااسةب ابلتاسةيق الوثيق م    كيلية العم  م   كومة العراق يف ولبية اال تياجات اإلنسةانية طوثبيإ االسةتقرار بشةك 
الما املت دت طةميها م  املازمات الدطلية طالشركا ، م   ج  مساعدت السكان ا،ليني عل  التعايف، طملا  داعو م  
التيدد، كما متاد هذه املسةةةةةةةةةةةةةةاعدات الرريق لعملية  عادت  عمار لةةةةةةةةةةةةةةاملة بقيادت انيكومة العراتية، مبا يف ذلك واليذ 

يإ الدطا إلعادت  عمار العراقأت  ما يف لاا لةرق سةوري، فياباا االسةتمرار يف الرتكي  عل  وقدا  خمرجات مؤمتر الكو 
املسةةةاعدات اإلنسةةةانية لت قيق االسةةةتقرار لت سةةةني  يات السةةةكان املسةةةت ةةةعلني، مما مياد الرريق لالنتعاش املسةةةتداإ يف 

 أت 49مر لة ما بعد ه مية داعو

شةةةةةاركة يف دعا اواود السةةةةةياسةةةةةية الال مة لتع ي  االسةةةةةتقرار اإلتليماأت فلا هذه اواود ال وعم  مباع ا ع  امل
العراق، دعا الت الع جناح االنتخاابت الدميقراطية، طاواود املسةتمرت الد وبذاا  كومة العراق طالد و ة  البالد عل  

 
47 BBC. (23 March 2019). IS 'caliphate' defeated but jihadist group remains a threat. Retrieved 16 August 2019 
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كا الشةةةةةام  طاملبادرات الد مسةةةةةار  عادت اإلعمار اإلجيايبأت عل  طجف اخلدةةةةةو ، ياباا  ن يوااةةةةة  اال تالف دعا اني
وع   املدةانية اجملتمعية، ابإلتةافة    وع ي  سةب  العيو ل ةمان عدإ عودت داعو مسةتالة الطتةا  املعيشةية الد يعا  
مااا السةةةةةكانأت  ما يف سةةةةةوري، فقد دعا اال تالف عملية انتقاا سةةةةةياسةةةةةا  قيقا يقوإ عل   سةةةةةاا ترار قلر الم  

، طالذ  يادف     نشةةةةةا   كومة لةةةةةاملة ةمي طا لية متث   رادت  ي  السةةةةةوريني، طوؤيد 2254التاب  لنما املت دت  
الو دت طالسةيادت، مبا يف ذلك السةالإ اإلتليما لسةوريأت طيف لاا لةرق سةوري، سةع  الت الع    دعا  ي  املبادرات  

 أت  50الد هتدف    وع ي  انيكا الشام  طالتمثيلا

اواود املشةةةةةةةةةرتكة لع ةةةةةةةةةا  الت الع العاملا تةةةةةةةةةد داعو تد سةةةةةةةةةاعدت عل  لرير معزا  عل  الرةا م   ن  
السةةةةةةةةةةةكان العراتيني طالسةةةةةةةةةةةوريني لإ  كا اجملموعة،  ال  ن داعو ال و اا وشةةةةةةةةةةةك  هتديدبا خرميبا لنم  الدطا نزراب  

ة لداعو يف  فريقيا، طلةبف السةتمرار طجود خالي سةرية نشةرة يف سةوري طالعراق  ف ةالب ع  طجود  اعات  رهابية اتبع
او يرت العربية، طجاوأ لةةرق  سةةيا  طكذلك انتشةةار الدعاية املترورت الد ودعو    العاع  ط مكانية عودت اجملموعة م  

 أت  51خالا استاالا نقاا ال عع السياسية يف املااطق الد متر أب مات

إ تةدروةف عل  تةةةةةةةةةةةةةةرأ  ع ةةةةةةةةةةةةةةا  الت ةالع  طعل  الرةا م  هةذه اواود،  ال  ن وازيا داعو طفرطعةف تةد  ثبة
ط للا ف يف  ي   ثا  العا أت يف هذا الدةةةدد، فإن هيمات عيد اللدةةةس الخميت يف سةةةريالنكا، طالتدةةةر ات الال قة 
ل عيا داعو الباداد  وعكر وركي اب جديداب للتازيا عل  نشةةةةاا اللرط  طالشةةةةبكات نتيية للقدان ما يسةةةةم  ابخلالفة  

ذا المر دف  تيادت الت الع     لةةةةةةراو سةةةةةةريالنكا، طماا، طبوركياا فاسةةةةةةو بواةةةةةةلاا مراتبني يف يف العراق طسةةةةةةوريأت ه
اجتما  اال تالف الذ  عقد ابرير،  يا االجتما  اسةةةةةةةةةةتعداد الت الع لتبادا خرباوف يف  ي   ثا  العا  ملا  امل يد 

ا العم  العسةةةةكر  ف سةةةةب، ب  سةةةةيترلب  م  انتشةةةةار نلوذ طتوت التازياأت طلير ابل ةةةةرطرت  ن يكون ذلك عل   سةةةةا
ذلةك  دطات مةدنيةة مبةا يف ذلةك وبةادا املعلومةات، طالم  عل  انيةدطد، طالب ريةة طالرميان، طمكةاف ةة متوية  اإلرهةاأ، 
طمكاف ة التررف طالتيايد، طاعتقاا طياكمة طسةةةةةةي  اإلرهابينيأت لقيقبا اذه الااية، ميك  للت الع لديد مشةةةةةةاري   

ا  القدرات السةةةةةاسةةةةةية يف البلدان املاددت م  تب  داعو، مبا يف ذلك م  خالا مسةةةةةا ات  ع ةةةةةا   للمسةةةةةاعدت يف با
الت الع ذط  اخلربت اخلااةةةة ذات الدةةةلة ببلدان طمااطق يددتأت كما جيب عل  الت الع وع ي   طسةةة   وار طمتاسةةةك  
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أ مبا يتياط  السةةةةةاا لت ديد  سةةةةةياسةةةةةا طط دت م   ي  الع ةةةةةا  طاملازمات املعاية الخرى يف انيرأ تةةةةةد اإلرها
طدعا املبةادرات امللموسةةةةةةةةةةةةةةة املتلق علياةا، طمذ ذلك يف  طار وكملةة طدعا اواود انياليةة يف ك  مارقةة، طابلتشةةةةةةةةةةةةةةاطر  

أت طباةا ب عل  دعوت م   كومةة العراق، فقةد دعا الت ةالع العةاملا 52الكةامة  م  ولةك اواةات اللةاعلةة يف ولةك املاةاطق
واود االسةةةةةةةةةةتقرار طاإلنسةةةةةةةةةةانية يف  ي   ثا  العراق ملسةةةةةةةةةةاعدت الشةةةةةةةةةةعب العراتا عل   عادت باا   ياوف بعد لريره م  

 ذا  عقبتاا   داعوأت كما  ن الت الع يدرو  ن مكاسب  ا  كثر العمليات العسكرية جنا با ل  يتا انيلا  علياا  ال
جاود انج ة لت قيق االسةةةةةةتقرار، طالد وعاا السةةةةةةباأ الكاماة طرا  اةةةةةةعود داعوأت كما يسةةةةةةاعد الت الع انيكومة 
ا،لية يف العراق عل  جع  مدبا  ماة، طالعم  لدةةاي السةةكان ا،لينيأت طيشةةم  ذلك املسةةاعدت يف ورامي ال يا  م  

ت البلدية السةةةةةةةاسةةةةةةةية مث  الكاراب  طاملياه طالتعليا طالدةةةةةةة ة،    جانب هتيمة  اللااإ طبقاي انيرأ، طاسةةةةةةةتعادت اخلدما
الزرطف لالتتدةةةةةةةةةةادات ا،لية السةةةةةةةةةةتعادت عافيتاا، طعودت الاا  ني بسةةةةةةةةةةبب الا ا  م  خالا برامل العودت طواعية    

  خرى، فإن سةةةةةةةةةالمة طم  جاة  أت  53بقيادت العراقديرهاأت طالعم  عل  دعا  اةةةةةةةةةال ات القرا  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةا طالمد  
املدنيني وشةةةةةةةك   طلوية تدةةةةةةةوى ابلاسةةةةةةةبة للت الع العاملاأت فعودت الاا  ني الااج ة تةةةةةةةرطرية لتع ي  اا مية العسةةةةةةةكرية 

 لع م   24 لع م  توات الم  العراتية، مبا يف ذلك   136لداعوأت طيف هذا اخلدةةةةةةةةةةةةو ، تاإ الت الع بتدريب 
ة العبوات الااسةةةةةةةةةةةلة،  ا يتمكاوا م  مسةةةةةةةةةةةاعدت الااا عل  العودت     فراد توت الشةةةةةةةةةةةرطة، عل  وقايات مث  مكاف 

مليون لةةةةةةخ    3.7ماا اا، طالبد  يف  عادت باا   ياهتا أبسةةةةةةر  طتإأت طباا اب عل  هذه الربامل، فقد عاد  كثر م  
قيق االسةةةةةةةةةةةةةةتقرار،     ديرها يف العراق بةةدعا م  الت ةةالعأت كمةةا يقوإ مرفق متويةة  برانمل الما املت ةةدت اإلمنةةا ا لت 

موتعبا يف  ي   ثا  العراق لدعا هؤال     31مشةةةرط  يف   2100بتموي  ج  ا م  لةةةركا  الت الع، بتاليذ  كثر م  
طابلعم  مبوجب السةةةةلرات الدطلية املعرتف سا، سةةةةيسةةةةتمر الت الع يف دعا القوات الشةةةةريكة ا،لية يف أت54اللةةةةخا 

االسةتقرار اسةتعادت اخلدمات السةاسةية، ط  الة اللااإ طاملواد املتليرت، طمتكني   سةوري السةتقرار الراتةا ا،ررتأت طيشةم 
ا    هتيمة الزرطف الال مة لعودت الاا  ني طالالجمني أبمانأت   التو ي  اجملا  للمسةةاعدات اإلنسةةانيةأت طسةةيؤد  ذلك  ي ةةب

لم  ا،لية املسةةةةتدامة طاالكتلا  ذاويا  طكي   م  لقيق االسةةةةتقرار، سةةةةوف يسةةةةا  اال تالف انتقاا لةةةةركا ف    توات ا

 
52 Ellen Ioanes. (August 27, 2019). Here’s what’s left of ISIS — and why they still pose a major threat. Retrieved 

31 August 2019 from: https://www.businessinsider.my/trump-said-isis-was-finished-threat-2019-8/?r=US&IR=T  
53 Jim Garamone. (n.d). Building Capabilities, Nurturing Alliances at Heart of U.S. Strategy. United States 

Department of Defense. Retrieved 27 August 2019 from: 

https://www.defense.gov/explore/story/Article/1890082/building-capabilities-nurturing-alliances-at-heart-of-us-

strategy/  
54 Security Council of the United Nations. (1 February 2). Eighth report of the Secretary-General on the threat 

posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of 

Member States in countering the threat. Retrieved 27 August 2019 from: https://www.un.org/sc/ctc/wp-

content/uploads/2019/02/N1901937_EN.pdf  
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طاملتاوعة عرتياأت يف  ني  ن طبيعة الدعا للقوات الشةةةةةةةةةةةةريكة سةةةةةةةةةةةةوف وتكيع م  لوا الت الع م  العمليات القتالية 
الر يسةةةةةةةةةةية يف املدن    مااإ االسةةةةةةةةةةتقرار، ل  ياتاا دعا الت الع  ا ه مية داعو الدا مةأت ططفقبا لقرار قلر الم  

، سةةةةةةةةيقوإ الت الع بتاسةةةةةةةةيق طوع ي  جاود لقيق االسةةةةةةةةتقرار يف سةةةةةةةةوري سدف وع ي   2254ما املت دت رتا  التاب  لن
انيكا املوثوق طامل ةمون طةمي الرا لاأت كما سةيقوإ الت الع بتشةيي  ممثلا انيكا الشةام  للميتمعات ا،لية الد مت 

م  عرب اإلنرتنإأت سةةةةةةةةةةةةيما  ن اسةةةةةةةةةةةةتخداإ داعو  طيعم  الت الع لتعري  تدرت داعو عل  الع أت55لريرها م  داعو
اأت طيسةةع  الت الع    العم  عل  مسةةا ة املعلومات الد وعم   للوسةةا   الرتمية املروبرة أبعماا اإلرهاأ موثق جيدب

، كان  نتا  داعو  2017فياا داعو، طل ةةةةةةةةمان  ن يتب  وقل   راتةةةةةةةةا اجملموعة ه مية  يديولوجية ااأت طيف  كتوبر 
ا عل  اةةةةةةااعة التكاولوجيا 2015٪ عاما كان عليف يف  ةسةةةةةةرر   85باسةةةةةةبة  الدعا ا  ت   أت طيعم  الت الع  ي ةةةةةةب

لل ةد م  انتشةةةةةةةةةةةةةةةار دعةايةة داعو عرب اإلنرتنةإأت طيف هةذا اخلدةةةةةةةةةةةةةةو ، فةإن الت ةالع يةدعا املاتةدى العةاملا ل نرتنةإ  
 طاملتررف م  املادةات ابلشةراكة  ملكاف ة اإلرهاأ، طهو ماتدى يادف    وبادا اخلربات بشةلن   الة ا،توى اإلرهايب

م  انيكومات طاجملتم  املد أت طوقوإ قموعة عم  االودةةةةةةاالت التابعة للت الع بتاسةةةةةةيق طوو يد مااهل االودةةةةةةاالت  
االسةةةةةرتاوييية لع ةةةةةا  اال تالف  طوع ي  الشةةةةةراكات اخلارجية لتوسةةةةةي  نراق طهثمي جاود اجملتم  الدطا لتقلي  دعاية 

كما وعم  قموعة عم  املقاولني اإلرهابيني الجانب التابعة للت الع  أت  56طنة يف اوماهمي املسةت ةعلةداعو  طيبد املر 
الةدطا ا ميةة داعو، بقيةادت هولاةدا طوركيةا طالواليت املت ةدت، كمادةةةةةةةةةةةةةةة لاال  كوما دطا كةامة  يع   جاود التعةاطن  

طالتواةةةةةةةةةةةةةيات الواردت يف ترار قلر الم  التاب  لنما طباا  القدراتأت طوعم  م  لةةةةةةةةةةةةةركا  الت الع لتاليذ االلت امات 
أت طيرلةب القرار م  الةدطا اختةاذ خروات ملكةاف ةة املقةاولني اإلرهةابيني الجةانةب طووسةةةةةةةةةةةةةةي  نرةاق 2178املت ةدت رتا 

ا م  السةةلر،  االلت امات مبوجب القانون الدطا، طوع ي  التدابمي الدطلية الد متا  املقاولني اإلرهابيني الجانب املشةةتبف س
طوعريةة  الةةدعا املةةاا للمقةةاولني اإلرهةةابيني الجةةانةةب، طوع ي   ليةةات التعةةاطن الةةدطا طاإلتليماأت طتةةد كةةان ما  وةةدفق 
املقاولني الجانب ج  با ر يسةةةةةةيبا م  جاود الت الع ا مية داعو عل  مدى السةةةةةةاوات الثال  املاتةةةةةةيةأت طتد مت   را  

دطلةة توانني ،ةاكمةة طمعةاتبةة  نشةةةةةةةةةةةةةةرةة املقةاولني اإلرهةابيني   69جةد لةدى  كثر م   وقةدإ كبمي يف هةذا االجتةاه،  يةا يو 
 أت57 الجانب، عل  سبي  املثاا، السلر خار  البلد بارض االن ماإ    مازمة  رهابية(
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Defense Review, Vol. 2, No. 1 (WINTER 2017), pp. 93-108. Army Cyber Institute, retrieved 25 August 2019 from:   

https://www.jstor.org/stable/10.2307/26267403  
57 The Global Coalition to Defeat Daeash. (2017). Impeding the flow of foreign terrorist fighters. Retrieved 25 
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دطلة عل  الت   اكمإ  ط  لقإ القب  عل  املقاولني اإلرهابيني الجانب  ط الذي  تدموا   70طهااو  
 لع م  املقاولني اإلرهابيني الجانبأت  ن وقوية هذا املورد   25بلداب، أبكثر م     60طتد ساها  كثر م   الدعا ااأت  

املشرتو مُيك   سلرات  نلاذ القانون العاملية م  لديد طوعري  لبكات نق  املقاولني اإلرهابيني الجانبأت كما  برمإ 
لريكبا دطليبا للمساعدت يف لديد طوعقب طرد  اإلرهابيني   60م   الواليت املت دت ورويبات لتبادا املعلومات م   كثر  

 أت 58املعرطفني طاملشتبف سا

لريكبا عل  الت  املعلومات املالية م  الواليت املت دت الد ميك   ن ووفر  دلة عملية   26كما يتبادا  
الت   جرا ات ف   املسافري أت يف دطلة عل     31،اكمة  ط استاداف املقاولني اإلرهابيني الجانبأت طوستخدإ  

 ني يبذا الت الع تدارى جاده لل د م  ان ماإ امل يد م  املقاولني للتازياأت مقاولا سيما  ن هااو عدد مم  
طالطر  انيدطد،  ط م   املعلومات،  وبادا  انيكومات  ع  ت  فقد  لذلك،  طموات   خرىأت  العودت     طرطاب   اطلون 

ق ا ية، طاعتمدت اسرتاويييات ططاية ملكاف ة التررف العايعأت طبعد ه ا ا داعو، استا  القانونية، طاملال قات ال
اال تالف  ي با املعلومات املوجودت يف سا ة املعركة للاا لبكات طوقايات داعو بشك   ف  ، مبا يف ذلك ودفق 

 أت59املقاولني اإلرهابيني الجانب م  ط   سوري طالعراق 

طا ا مية مداعوم يتوتع عل  ا،افزة عل  االنسياإ طالتااةا يف  دارت العمليات، طالتاسيق   ن مستقب  الت الع الد 
الذ  اوسمإ العمليات العسكرية يف امليدان طالذ   سلر يف باية املراف ع  ه مية مداعومأت ةمي  ن املعركة ما و اا 

االلت اإ ابلتعادات املالية لتموي  برامل  عادت   مستمرت آبليات ط ساليب طميادي  خمتللةأت فياباا عل  تيادت الت الع
اإلعمار طالتامية، طباا  القدرات، لير يف سوري طالعراق  يا معق  تيادت عمليات التازيا، طلك   ي اب يف املااطق 

اللكرتط  الد ياتشر فياا التازيا يف  ثا  متلرتة م  العا أت كما ال ياباا  ةلاا مواجاة التازيا يف سا ات الل ا  ا
 ططسا   التواا  االجتماعاأت 
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 املبحث الثاين: أوجه الشبه واالختالف 

 املطلب األول: أوجه الشبه 

املترلبات املختللة يف   ، مس إ مرطنة الت الع عرب ا،ي  الطلسةةةةةةةةا بتال ا1949ماذ هسةةةةةةةةيسةةةةةةةةف يف عاإ 
 طتات خمتللةأت فلا اخلمسةةيايات، كان الت الع مازمة دفاعية حبتةأت طيف  قبة السةةتيايات،  اةةبس الااوو  دات سةةياسةةية  
لالنلرا أت طخالا فرتت التسةةةعيايات، كان الت الع  دات لت قيق االسةةةتقرار يف  طرطاب الشةةةرتية ط سةةةيا الوسةةةر  م  خالا 

ا م  التاديدات  دمل لركا  ط للا  جددأت    ما يف الادع الطا م  القرن انياد  طالعشري ، يواجف الااوو عددبا مت ايدب
ا ملواجاة هذا الت د أت  اوديدتأت ك ير  ساا للسالإ طانيرية عرب ا،ي  الطلسا، جيب  ن يكون الااوو مستعدب

عدداب مقدراب م  ع ةةةةةةةةةةةةةةوية  طم  جاة  خرى، فإن الت الع الدطا ا مية مداعوم، عل  الرةا م   نف ي ةةةةةةةةةةةةةةا 
 لع لاا الطلسةةةةا،  ال  نف م   يا التلسةةةةير طاادف ووافق م  الت الع العسةةةةكر  اإلسةةةةالما العسةةةةكر  فيما  

 يتعلق مب اربة اإلرهاأأت 

 ما الت الع العسةةةةةكر  اإلسةةةةةالما العسةةةةةكر  فقد كان لف العديد م  املربرات لتلسةةةةةيسةةةةةفأت فم  الواتةةةةةس  ن  
تةةةةةةةةةةةةةةني ع  االعتمةاد عل  اآلخري  للةدفةا  ع  املارقةة، طعقةدطا الع إ عل  لعةب دطر  كثر  كةاإ اململكةة   يعودطا را

نشةةةةاطا يف املارقةأت كما  ن دعوت انيكومة السةةةةورية إليران طرطسةةةةيا لتقدا املسةةةةاعدت طالدعا، طالد ع  ت الدطر اإليرا   
ة يقبلاا العا ، دفعإ اململكة الرطسةةةةةةةةةةا يف املارقة م  خالا التدخ  العسةةةةةةةةةةكر ، ططجود دا ا يف سةةةةةةةةةةوري م  لةةةةةةةةةةرعي

لتلسةةةير هذا الت العأت م  جاة   خرى، فإن املسةةةؤطلني السةةةعوديني يريدطن  ن يكونوا تادري  إل دا  ووا ن توى يف 
مقاب  دعوات طلبات الدعا العسةةةةةكر  إليران لل دةةةةةوا عل  مسةةةةةاعدت عسةةةةةكريةأت طسةةةةةوف يترلب ذلك اسةةةةةتخداإ 

يف هذه الزرطف،  اةةةةب إ م اي هسةةةةير لالع عسةةةةكر  وقوده السةةةةعودية  الوسةةةةا   الدبلوماسةةةةية طالقوت العسةةةةكريةأت
 أت60طاتسأت

طتد لةادت اململكة العربية السةعودية خالا السةاوات الخميت  راكاب  تليمياب طدطلياب متعدد الطجف، دبلوماسةا 
م  مسةارات   2015طعسةكر أت فقد و ام  اإلعالن ع  الت الع العسةكر  اإلسةالما الدطا تةد اإلرهاأ يف العاإ  

 خرى متثلإ يف مشةةةةةةةةةةةاركة اململكة يف انيملة الد تادها  لع الااوو يف ليبيا، طالتدخ  يف الب ري ، طوشةةةةةةةةةةةكي  لالع  
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عسةةةةةةةةةةةةةةكر  للتةدخة  يف اليم أت طجةا  اإلعالن بعةد  يإ م  اجتمةا  يف الريض  تاعةإ فيةف اململكةة العربيةة السةةةةةةةةةةةةةةعوديةة 
 أت61تبا عل  الت  للتلاطض م  الازاإ السور املتمردي  السوريني بتشكي  كتلة طا دت مؤت

 املطلب الثاين: أوجه االختالف

الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما العسةةةةةةكر  ملكاف ة اإلرهاأ ي ةةةةةةا دطالب معزماما م  ذات املوارد ا،دطدت  
طودةةةةةةاع تةةةةةةم  الدطا اللقرا ، طلدياا تدرات عسةةةةةةكرية متواتةةةةةةعة، طوسةةةةةةع  م  خالا املشةةةةةةاركة    انيدةةةةةةوا عل  

معزماا م  الدطا الااية كما  ن   مسةاعدات ماليةأت بياما ع ةوية الت الع الدطا ،اربة داعو، طع ةوية  لع الااوو
لدياا تدرات عسةةةةكرية كبميت طمؤثرت عاملياب يف قاالت السةةةةياسةةةةة طاالتتدةةةةاد طالسةةةةلا طالم  الدطلينيأت كما  ن الواليت 

 املت دت المريكية، طاململكة املت دت، طفرنسا  ع ا  دا مني يف قلر الم  الدطا التاب  لنما املت دتأت  

الرةا م  االختالفات اليديولوجية بني  ع ةةةةةةةةةا  الااوو، طالت الع الدطا ،اربة داعو،  ال   يديولوجيا، عل   
 ن تيادت انيللني متكاإ م  لقيق مسةةةةةةةةةةةتوى عاا  م  االنسةةةةةةةةةةةياإ طالتوافق يف الدا  طاللاعليةأت عل  عكر الت الع 

  خالا وكويافأت فقد اثدةةةرت ع ةةةويتف  العسةةةكر  اإلسةةةالما ،اربة اإلرهاأ الذ  عكر متاي اب  يديولوجياب طاتةةة اب م
يف املعسةةكر السةةد بقيادت اململكة العربية السةةعودية، بياما اسةةتبعد املعسةةكر الشةةيعا بقيادت  يران ط للا اا م  ع ةةوية  
الت العأت عل  الرةا م   ن ذلك   يك  معلااب بشةةةةةةةةةةةةك   رمسا،  ال  نف، تةةةةةةةةةةةةماياب، عكر الوات  الذ  يعيشةةةةةةةةةةةةف العا  

 قسا طا ليابأت اإلسالما املا

طم  جاة   خرى، فإن لقيق مبادرت الريض سي وا املوارد العربية ع  الت الع الذ  وقوده الواليت املت دت  
لتدممي داعوأت طلك  كما هو موتةةس ابللع ، فإن الكثمي م  العرأ انياليني يقدمون الدعا سةةياسةةا  كثر ماف عملا، 

 ود هيك  تيادت موا  ميك   ن يعيق اواود الاربية يف املارقةأت طما تد يكون  كثر   رت للقلق هو ا تماا طج

هت للتحالف اإلسالمي حملاربة اإلرهاب  املبحث الثالث: االنتقادات اليت ُوج ِّ

العديد م  العوام  دفعإ اململكة العربية السةةةعودية    تيادت مبادرت لتلسةةةير الت الع العسةةةكر  اإلسةةةالما 
ا هةذه العوامة ، وةداعيةات اال تالا المريكا للعراق الةذ  جلةب وازيا القةاعةدت    العسةةةةةةةةةةةةةةكر  ،ةاربةة اإلرهةاأأت  ط 

العراق، طال قاب االنسةةةة اأ م  العراق الذ  خلع اةةةةراعاب طا لياب مكة   يران م  السةةةةيررت عل  العراقأت  نياب، التمدد 
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  اسةةةةةرتاوييية يف ك  م  العراق طسةةةةةوري، اإليرا  يف سةةةةةوري، طمؤخراب يف اليم أت  لثاب، سةةةةةيررت وازيا مداعوم عل  موات
 طهسيسف ما عرف بدطلة اخلالفة اإلسالميةأت

اإ للت الع اإلسةةةةةةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ،  يا يرى ماتقدطه  نف يبدط كما لو مت  العديد م  االنتقادات طج ص
را  اخلارجية يف اإلعالنأت وشةةةةةكيلف برريقة متعيلة طةمي مروبةأت فلا يتا وشةةةةةكي  قلر م  ط را  الدفا  املسةةةةةلمني  ط ط  

كما مت وقوي   قيقة املبادرت م   ن ابكسةةةتان طلباان   وعلما بع ةةةويتاما يف الت الع  ال بعد اإلعالنأت طعل  الرةا  
م   دراجاا يف القا مة عل  الرجس،  ال  ن  ندطنيسةةةةةيا تالإ  با   وا ةةةةةا ال قابأت كما  اةةةةةدرت  كومات  سةةةةةالمية 

أت طوتقاسةةةةةا اململكة امللكية السةةةةةعودية م   ع ةةةةةا اا يف 62دطن دا مبا للتعاطن تةةةةةد اإلرهاأ خرى موافقات  با مسةةةةةتع
قلر التعاطن اخللييا املخاطف بشةةةةةلن الم أت فقد عارتةةةةةإ عمان، طها ع ةةةةةو يف قلر التعاطن اخللييا، اواود  

ع  تا مة الدطا يف   السةةةةةةةةعودية لت ريك دطا قلر التعاطن اخللييا ثو لالع  طثق، طكانإ ةا بة بشةةةةةةةةك  مل و 
 أت63 عالن الريض

طتد للإ االنتقادات الد طجاإ للت الع  ي اب  نف يادف يف املقاإ الطا    ياربة اليديولوجية اواادية  
يف  ي   ثا  العا أت ف ةةةةةةةةةةالب ع  كونف  لية لتبادا املعلومات االسةةةةةةةةةةتخباراويةأت كما  ن تيادت الت الع   ووتةةةةةةةةةةس كيع 

لت الع وازيا مداعومَّ طه  سةةةةةةتشةةةةةةارو القوات اووية م  السةةةةةةعودية طالدطا الخرى املشةةةةةةاركة يف سةةةةةةتااجا توات ا
الت الع يف انيملة اووية الد وقودها الواليت املت دت ابسةةةا الت العَّ  إ ه  سةةةيشةةةارو الت الع بقوات بريةَّ طه   

عودية  ط ةميها م  القوات الربية السةةاية يف سةةوف وقب  انيكومة العراتية الد يايم  علياا الشةةيعة مشةةاركة القوات السةة
   64تتاا مداعوم يف  راتيااَّ

كما طجاإ انتقادات  يديولوجية عل  طجف اخلدةةةو  فيما يتعلق بقيادت اململكة العربية السةةةعودية للت الع،  
تلسةةمي الاةةوا فقد طجف بع  الاقاد المريكيني السةةعودية بتدةةدير ما يعرف ابلةةةةةةةةةةةةةةةةة مالوهابيةم، طهو ما يرلق عليف ابل

الدةةةةةةةةةةارإ ل سةةةةةةةةةةالإ الذ  يعتقد  نف مدةةةةةةةةةةدر التررف الذ  ياذ  اليديولوجيا للكثمي م  اجملموعات اإلرهابيةأت طيرى 
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 اة اأ هذا االجتاه  ن املبادرت السةعودية قرد دعاية هتدف    اةرف الاقد الدطا ع  دعا اململكة العربية السةعودية  
 أت 65للتررف

هةذه االنتقةادات، فةإن وشةةةةةةةةةةةةةةكية  الت ةالع طجةد ور يبةاب م  الواليت املت ةدت، طدطا االلةاد  ةمي  نةف يف مقةابة   
الطريب سةةةةةةةةةةةةيما  نف سةةةةةةةةةةةةيع   م  دطر الت الع الدطا ،اربة مداعوم بقيادت الواليت املت دتأت طم  جاة  خرى، فإن 

ة، يسةةةةةاا، بشةةةةةك  كبمي، يف ياربة مشةةةةةاركة لالع سةةةةةد سذا انييا بقيادت  كرب دطا سةةةةةاية، اململكة العربية السةةةةةعودي
الدعاية اليديولوجية لةةةةةةةةةة مداعومأت ف الب ع  ذلك، فإن سب  دطا م   ع ا  الت الع اوديد ها  ي ا مشاركون يف 
العمليات العسةةةكرية اوارية تةةةد مداعوم تةةةم  الت الع الدطا ،اربة مداعوم، طها الب ري ، االردن، السةةةعودية،  

 أت66ة املت دت، يف  ني ووفر الكويإ طترر تواعد جويةوركيا، طاإلمارات العربي

طبعد  عالن لالع دعا انيكومة الشرعية يف اليم  بقيادت اململكة العربية السعودية، تلإ مشاركة هذه الدطا  
يف عمليات الت الع الدطا ،اربة مداعوم فقد مت لوي  اواود العسةةةةكرية السةةةةعودية ملسةةةةاعدت انيكومة اليماية تةةةةد 

تمردي  الشةةةةةةةةةةةةةةيعةأت طوكون هذا الت الع م  الب ري ، طمدةةةةةةةةةةةةةةر، طاالردن، طالكويإ، طاملارأ، طترر، طالسةةةةةةةةةةةةةةودان، امل
طاإلمارات العربية املت دت الد لةةةةةةاركإ بلعالية يف للة القدةةةةةةع يف اليم ، بياما لةةةةةةاركإ القوات الربية السةةةةةةعودية يف 

 أت 67القتاا م  توات الدطا الخرى

ا اململكة مؤخراب  سةةةةةةةةةةامإ يف التخليع م  االنتقادات الد طجاإ لقيادهتا لاللاب   ن التايميات الد لةةةةةةةةةةادهت
تةةةةد اإلرهاأأت طتد ل  ذلك اإلاةةةةال ات السةةةةياسةةةةيات الد فرتةةةةتاا   دا  الربي  العريب الد لةةةةادهتا بع  دطا 

كثر انلتا اب، سةياسةياب،  الشةرق الطسة أت طتد دفعإ اللوتة  يف سةوري طليبيا طاليم  السةلرات السةعودية    وبد بل  
 أت  203068طاتتداديب، طاجتماعياب، طدياياب عربت عاف رهية 

طيتاا ماتقدط الت الع اململكة أببا وسةةةةةةةةةةةةةةع  للدعاية، طوع ي  مكانتاا يف العا  اإلسةةةةةةةةةةةةةةالما،  كثر م  كونف 
ؤد     ولةةاتا التوورات  لةةالع  قيقاأت طابلتةةاا ل  لقق  ي م  اللوا ةةد ا،تملةةة للت ةةالعأت طلك  م  لةةةةةةةةةةةةةةةلبةةا  ن و
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اإلتليميةأت طعل  عكر الت الع الذ  وقوده الواليت املت دت تةةةةةةةةد داعو، طهو طاسةةةةةةةة  طلةةةةةةةةام أت يف املقاب ، يبدط  
الت الع السةعود  تةيقاب ط دةريبأت كما   يتا ووسةي  الت الع الذ  وقوده الواليت املت دت ليشةم  انيكومة السةورية 

ا  ن وركيا وقوإ بعملياهتا العسةةةةةةكرية اخلااةةةةةةةأت اللرق الر يسةةةةةةا بني التكوي   ن الت الع انيالية  ط رطسةةةةةةيا  ط  يرانأت كم
انياا بقيادت الواليت املت دت طلالع الريض  ن السةةةةةةةابق يشةةةةةةةم  ك  م  الدطا الاربية طالعربية، يف  ني  ن الخميت 

تد عارض ماذ البداية وشةةةكي  الت الع  يادف     ن يشةةةم  فق  الدطا اإلسةةةالميةأت ةمي  ن دطالب مث  العراق ط يران 
 أت 69العسكر  اإلسالما بقيادت اململكة

الت ةةالع الةةذ  وقوده الواليت املت ةةدت هو يف نلر اوةةانةةب الةةذ  واتما  ليةةف  يران فق  فيمةةا يتدةةةةةةةةةةةةةةةة  ابلعمليةةات  
 جاةدت طةا ليةة، املاةاه ةةةةةةةةةةةةةةةة لةداعو، طذلةك عل  الرةا م   ن الت ةالع الةذ  وقوده الواليت املت ةدت ال يوجةد لةديةف  

 يا  ن فرتة العم  املشةرتكة وقدةع  هداف داعو يف سةوري طالعراقأت فبياما الت الع الذ  وقوده الواليت املت دت 
 أت70يعم  عل  الرض، فإن الت الع السعود  ال يبدط  نف تريب م  العم 

االنتقاد الثا  هو  ن املبادرت السةةةةةةعودية م  الواتةةةةةةس  با وسةةةةةةتادف الدطا السةةةةةةاية، طهذا بدطره سةةةةةةوف يع    
الليوت الرا ليةأت طم  ذلك، يبدط  ن االنقسةةةةةةةةةةةامات الرا لية طاإلثاية ابللع  دفعإ الدةةةةةةةةةةةراعات يف سةةةةةةةةةةةوري طالعراقأت  

م  السةةةةةاة، يف  ني القوات انيكومية ط للاهها م    فاملتمردطن يف العراق، كال ا مكوانت جاادية طمعتدلة، معزماا
امليليشةةةيات ها م  الشةةةيعةأت فقد مت وسةةةاي  االنتشةةةار السةةةري  لداعو عرب ةرأ طلاا العراق بسةةةبب كراهية انيكومة 
العراتية الد يايم  علياا الشةةةيعة الد انتشةةةرت بني السةةةكان السةةةاة يف البالدأت طهتدف  ي ةةةاب    ودةةةلية انيسةةةاابت م  

  امليليشةةةةةةيات الشةةةةةةيعية املوالية لل كومة يف بع  املااطق الد اسةةةةةةتعادهتا انيكومة العراتية الد  بعدت السةةةةةةاة فق أت تب
ط كومة العراق ودرو هذه املشةةةةةةةةةكلةأت طيف  ني  ن العشةةةةةةةةةا ر السةةةةةةةةةايني تد  خذطا  ماإ املبادرت يف معركة الرماد ، فإن 

بداية انيرأ الهلية يف سةةةةةةةةوري اعتمدت انيكومة السةةةةةةةةورية عل  الشةةةةةةةةيعة ف ةةةةةةةةلوا اال تلا  مبليشةةةةةةةةياهتاأت كما  نف م  
 أت71املتعدبني العلويني طةميها م  التليات الدياية الخرى تد التمرد السد يف البالد
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طم  بني االنتقادات الخرى  ن دعا الواليت املت دت لتشةةةةكي  الت الع بقيادت السةةةةعودية يعيق جاود وع ي   
الا اعات سةةةةةةةةةةةةةوري طالعراقأت كما  ن الطربيني ابووا  كثر اتتااعاب بقبوا بقا  السةةةةةةةةةةةةةد يف الازاإ يف التعاطن م   يران ني  

 أت  72سوري  ذا كان سيما  انتشار اللوت ، ططتع ودفق الالجمني الد بد ت وقوض  سر االلاد الطرطيب

 خامتة

الدراسةةةةة جتربة ك  م   لع  اسةةةةتعرتةةةةإ هذه الدراسةةةةة دطر الت اللات يف ياربة اإلرهاأأت طتد اسةةةةتعرتةةةةإ 
لاا الطلسةا مالااووم، طالت الع الدطا ا مية مداعوم، طالت الع العسةكر  اإلسةالما العسةكر  ،اربة اإلرهاأأت 
طهذ جتربة مالااووم، بواةلاا السةبق، الكثر  ثرا  م   يا مرا   الترور الد وكيلإ م  التاميات عل  السةا تني، 

طمما سةةةةةةةةةاعد عل  هذا التكيع املرطنة الد متي  سا انيلعأت م  جاة  خرى، فإن جتربة انيرأ الباردت الدطلية طاإلتليميةأت 
 كسةةةةةبإ انيلع خربت طدراية يف التعام  م  سةةةةةياسةةةةةة الرد  العسةةةةةكر ، طكيلية  دارت املعركة يف لةةةةةقاا اليديولوجاأت   

قوا مرك ا يف االلاد  السةةةةةةةوفيدأت فقد عم  عل  يرتدد انيلع يف التعام  م  وداعيات ابيار املازومة الشةةةةةةةيوعية بسةةةةةةة
اسةةةةتثمار ما بعد السةةةةقوا فسةةةةار     ا ت ةةةةان بع  دطا  لع طارسةةةةو،  ا متك ، ودرجيياب، م  تةةةةماا لع ةةةةويتفأت  

فلسةةاا بلعالية  2001خااةةية املرطنة  ي ةةاب مكاإ انيلع م  التعام  م    دا  ما بعد انياد  عشةةر م  سةةبتمرب  
لقاعدت يف  فاانسةةةةةةةةتان، طال قاب يف انيرأ تةةةةةةةةد وازيا الدطلة اإلسةةةةةةةةالمية مداعوم يف ك  م  يف انيرأ تةةةةةةةةد وازيا ا

 العراق، طسوري، طليبيا، طمااأت

 مةا الت ةالع الةدطا ا ميةة مداعوم بقيةادت الواليت املت ةدت، عل  الرةا م   نةف ال خيتلع يف ع ةةةةةةةةةةةةةةويتةف م  
  با  الوجود العسةةكر  لتازيا مداعوم عل  الرض يف  لع لاا الطلسةةا،  ال  نف  سةةاا بشةةك  كبمي ططاتةةس يف

 العراق طسوريأت ط  وشم  عملياوف ياربة التازيا يف ليبيا طماا الد يتوالها  لع الااووأت

طفيما يتدة  ابلت الع العسةكر  اإلسةالما العسةكر  ،اربة اإلرهاأ، فإن دطاف  هسةيسةف ختتلع ع   لع  
 ا مية مداعومأت فالتمدد اإليرا  اإلتليما، عل  طجف اخلدةةةةةةةو  يف يي  اململكة العربية  الااوو طنزميه الت الع الدطا

السةةةةةةعودية، تد لةةةةةةك  هتديداب مبالةةةةةةراب لم  طاسةةةةةةتقرار اململكة طدطا ا،ور السةةةةةةد بقيادت السةةةةةةعوديةأت ةمي  ن انيلع   
  اإلدارت طالتاسةةيقأت م  الخذ يف االعتبار يتعرض  ا اآلن الختبار  قيقا يثبإ فاعليتف، طمتاسةةكف، طتدرت تيادوف عل

 
72 mrj'e sabqأت 
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تةةةةعع خربت اململكة يف تيادت ط دارت الت اللات ابملقارنة م   لع الااوو، طالواليت املت دت يف تيادت الت الع الدطا 
 ا مية مداعومأت

 نتائج الدراسة:

لعربية السةعودية ختتلع يف سةياتاا م  : دطاف  نشةلت الت الع العسةكر  اإلسةالما ،اربة اإلرهاأ بقيادت اململكة اأوالا 
 ك    م  نشلت  لع الااوو، طالت الع الدطا ،اربة داعوأت

: مبا  ن  لع لاا الطلسةةةةةةا هو التدإ بني نزمييف الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ، طالت الع اثنياا 
ماية يف نراتف اوارايف التقليد  الطريب، ط ثبإ  الدطا ،اربة داعو، فقد اكتسةةةةب خربت يف التعام  م  التاديدات ال

 كلا ت عالية خار  هذا الاراقأت

: الت الع العسةةةةةةكر  اإلسةةةةةةالما ،اربة اإلرهاأ يتمي  ع  نزمييف م   يا لولية  هداف الد ال وقتدةةةةةةر عل  اثلثاا 
طمعاوتف تب   ن يترور      الوسةا   العسةكرية ف سةب ب  وتسة  لتشةم  الوسةا   اللكرية للتعام  م  التررف اللكر 

 ممارسة عالية مسل ةأت
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