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  أمريكا في جهاديةجماعات الوال اإلسالموي التطرف

 : الالتينية

 كاف  باهتمام  ال تحظى  متجذرة ظاهرة 

 

 

 :  المؤلف  عن  نبذة

 الطوارئ   حاالت  وإدارة  اإلرهابيةو  يةألمنا  لقضايال   اإليطالي  الفريق  في  أول  محلل  ؛يجياكالون  جيوفاني

  المملكة  ومقره  ،اإلرهاب  لمكافحة  اإلسالمي  الالهوت  أبحاث  مركزو  ميالنو،  في  الكاثوليكية  الجامعةب

   .يةاألمن اتدراسلل  الدولي للمعهد التابع" الالتينية أمريكا مجموعة"  فريقل امنسق  كما أنه يعمل . المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الغالف صورة

التقط  .  لبنان  بيروت،  في  شافيز،  هوجو  آنذاك،  فنزويال  ورئيس  هللا،  نصر   حسن  هللا  حزب  لزعيم  ملصقين  بجانب  يقف  لبناني  جندي

 . 2006 ديسمبر  1 وكالة رويترز، من كريم شريف الصورة
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 مقدمة 

 

الجماعات المتطرفة نتيجة    نشاطويتنامى    عقود،  أربعةقرابة    منذ  الالتينية  أمريكا  في  يواإلسالم  التطرفيوجد  

كتلة    إلى  تنتمي  التي   تلك   مثل  يينولإلسالم  الصديقة  والحكومات  المستشري،   الفسادمنها:    العوامل،  منمجموعة  

)مريكتناأ  شعوبل  البوليفاري  التحالف"  "ALBA)1،  شبكات    خاصة  المشروع،  غير  االتجار  شبكات  واستغالل

ال الجماعات  ،األموال  وغسل  مخدرات تهريب  هذه  وجود  من    لمكافحةرادعة    قوانين  وجود  وعدم  ،للفرص 

 .اإلرهاب

الصدد،     الالتينية  أمريكا  في  األمد  الطويل  وجودها  من  الرغم  وعلى  اآلن،  حتى   أنه   لالهتمام   المثير  منفي هذا 

  كبرى،   إرهابية  هجمات    ثالث  سوىهناك    يةواإلسالم  المنظمات  ترتكب  لم  هناك،  بها  تتمتع  التي  التنقل  وحرية

  أن   هذا  يعنيربما  .  هللا  حزب  اللبناني  إيران  وكيل  ارتكبهاو  األرجنتين،  وفي  يهودية،  أهداف  ضد  جميعها

 كما -  للدخل  المدرة  واألنشطة   اللوجستية  للخدمات  كمركز  الالتينية  أمريكا   قارة  استخدام  يفضلون  يينواإلسالم

   .هجمات شن    من بدال   -رالتقري  في مناقشته سيتم

وقع    األول،  الرئيس  الهجوم  أسفر   بالسفارة  بالمتفجرات  محملة  شاحنة  تحطم  عن  ،1992  مارس  17  فيالذي 

 ىوتبن.  آخرين  240  من   أكثر  وجرح  اشخص    وعشرين  تسعة  مقتل  عن   أسفر  ما  آيرس،  بوينس  في  اإلسرائيلية

التبعية ، وإن كان  هللا  لحزب  تابعة  وحدة  ،"اإلسالمي  الجهاد  منظمة"  الهجوم   ويولي  18  وفي.  2الحزب ينكر هذه 

-األرجنتينية  الرابطة  اليهودية،  الجالية  مركز  مبنى  ضد  مفخخة  سيارة  هللا  حزب  من  انتحاري  قاد  ،1994

إلىأ  ما   آيرس،  بوينس  في   اإلسرائيلية،   وفي.  آخرين  300  من  أكثر  وإصابة   ،اشخص    وثمانين  خمسة   مقتل  د ى 

  وعشرين   واحد    مقتل  عن  شيريكاناس  أالس  مطار  من  901  الرحلة  متن  على  انتحاري  تفجير  أسفر  التالي،  اليوم

لم تصل  و.  ايهودي    عشر  اثنا   بينهم  من  بنما،   في  اشخص   السلطات  الرغم أن  المنفذة  ا رسمي  على  الجهة    لكن  ، إلى 

 .3وراءه يقف هللا حزب أن في  وتشتبه ،اإرهابي   اهجوم   تعتبره والبنمية األمريكية  السلطات

فترة    أوائل  منذفاعال   و  اموجود    كان  الذي  هللا،  حزب  شك   بال  هي  الالتينية  أمريكا  في  الرائدة  يةواإلسالم  المنظمة

  كما  ،1979 عام ثورة بعد إيران  نفذتها  ،النطاق واسعة تواصل عملية على اللبناني" هللا حزب" اعتمد. الثمانينيات

 واشنطن  في  القومي  لألمن  أبحاث  مركز  ،"آمن  حر  مجتمع  مركزـ"ل  التنفيذي  المدير  هومير،  جوزيف  أوضح

 : العاصمة

 في  الثقافية  مراكزها  أو  الدبلوماسية  شبكتها  خالل  من  استخباراتية  عمليات  إيران  ديرت  ،1979  ثورة  منذ

  وتقديم  اإلسالمية  الثقافة  بتدريس  يقومون  ،ظاهريا. ...  وايجوأورو  وبيرو  والبرازيل  األرجنتين  مثل  دول

  بالسفارات  متصال    ااستخباراتي    انظام    يستخدمون  ، خفاءال  في  لكن.  اإليرانية  الجامعات  في   للدراسة  المنح

  الذين  القادة  بها  يدربون  التي  الطريقة  هي  هذه.  هناك  العربية  المجتمعاتو  العصابات  عمل  كيفية  لفهم

 .  4" اتالشبكفي هذه  لمواصلة العمل كذريعة الدين يستخدمون

  ية،و اإلسالم  اإلرهابية  الجماعات  متجر     ال   الالتينية  أمريكا  تشريعات  معظم  أن  حقيقة  على  اأيض    هومير  وشدد

 . 5عليها القضاء أجل من يكافح معولم عالم في ضعف نقطة يصبح الذي األمر

طالق ا  نا ماسي  ال  األموال، وغسل المخدرات تهريب أنشطة في واسع نطاق   على هللا حزبإضافة إلى ذلك، يتورط 

  عام   في.  وايجوبارا  والبرازيل  األرجنتين  حدود  فيها  تلتقي  التي  التقاطع  نقطة  الثالثية،  الحدود  في  قاعدته  من

  مرتبطين  اشخص    عشر  خمسة  اعتقال  في  نجحتالتي    ،"كاساندرا  عملية"  األمريكية  السلطات  أطلقت    ،2007

 .  6ولبنان أوروبا  إلى  الجنوبية أمريكا في المخدرات أموال من اتاليورو ماليين بغسل متهمين ،هللا بحزب
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فترة    من  ابدء  .  الالتينية أمريكا في  اآمن    امالذ    وجدت  التي الوحيدة  اإلرهابية   المنظمة ليس هللا  حزب  فإن  ذلك،  ومع

 اإلسالمي  الجهادوحركة    المصرية،  اإلسالمية  الجماعة  مثل  األخرى  الجماعات  من  العديد  وجدت    ،التسعينيات

 . 7الالتينية أمريكا في لها   قدم   موطئ ،داعش اومؤخر   القاعدة،وتنظيم   الفلسطيني،

المدبر  الو  القاعدة  تنظيم   عناصر  راكبأحد    محمد،  شيخ  خالد  مذكرات   من  المستقاة  المعلومات  وكشفت عقل 

  من  البرازيلي  الجانب  على  إجوازو،  دو  فوز  مدينة  في   امسجد    زارا  الدن  بن  وأسامة  أنه  سبتمبر  11  لهجمات

 . 19958 ديسمبر في الثالثية،  الحدود

  والبرازيل  المكسيك  في  خاصة  الالتينية،  أمريكا  دول  معظم   في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  تنشطعالوة على ذلك،  

  لجماعة   الفلسطيني  الفرع   ،(حماس )  اإلسالمية  المقاومة  حركة  أن  اأيض    المعروف  ومن.  وبيرو  واألرجنتين

  الحكومات  مختلف من الدعم حشد على ركزوت   ،الجنوبية أمريكا في واسع نطاق على موجودة المسلمين، اإلخوان

  من  فنزويال  رئيس  تشافيز،   وجهو  مع  دافئة  عالقة تتمتع ب  حماس   كانت  المثال،  سبيل  على .  إسرائيل  ضد  لقضيتها 

الذي    دولي ال  تحالفال  ،(OAS)  األمريكية  الدول  منظمة  فتصن    عندماو.  20139  عام   في  وفاته  حتى  2002  عام

 اعترضت  ،2021  مايو  في  إرهابية  منظمة    حماسحركة    الغربي،  الكرة  نصف  في  دولة  وثالثين  خمسةيضم  

 . 10القرار على وفنزويال والمكسيك وبوليفيا األرجنتين

 قرابة  انضم  حيث  وتوباغو  ترينيداد  في  خاصة  الالتينية،  أمريكا  في  المتعاطفين  منالفت ا للنظر    اعدد    داعش  وجد

 يبلغ  دولة  في  مذهل  رقمال شك أن هذا  و  ،11والعراق   سوريا  في  داعش  إلى  2016و  2013  عامي  بين امواطن    240

 تاريخ  لديها  وتوباغو  ترينيداد  فإن  الثاني،  الفصل  في  بحثه  سيتم  وكما.  12نسمة  مليون  1.3  اسكانه  عدد  إجمالي

ل   يواإلسالم  التطرف  من  طويل   في   المتشددة  السلفية  األيديولوجية  ونمو  ،األمريكية  السوداء  القوة  حركةنتيجة 

 . الجزيرة

 برازيلية  اتمقاطع  عشر  من  ا،شخص    عشر  اثني  2016  يوليو  في  البرازيلية  السلطات  اعتقلت  ا،جنوب    نتقالباال 

 دورة   خالل  إرهابية  هجمات    لشن  تخطط  الخلية  وكانت.  داعش  تدعم  التنظيم  سيئة  جماعة  إلى  ينتمون  مختلفة،

  السلفية   انتشار  بشأن  البرازيل  في  صاعدمت  قلق  هناكو .  التالي  الشهر  في  جانيرو  دي  ريو  في  األولمبية  األلعاب

 من ليسولعله . الثالث الفصل في شرحها سيتم كما بيرو، في الظاهرة  هذه اكتشفت وقد. الفقيرة األحياء سكان بين

هناك    الصدفة  قبيل السلفية  السكان  ت  والجهادية  المتطرفة  األيديولوجية  أن  إلى  بالنظرانتشار  لعقول  طريقها  جد 

   .الفقر  معدل رتفعزدهر حيث يوت المؤسسات  تغيب حيث ،بسهولة
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 الثالثية الحدود على هللا حزب: اإلسالموي للنشاط األولى الرئيسة المنطقة

 

الثالثيةمنطقة   تقاطع    الحدود  بين  لهي  دول هي  لحدود  وبارا ثالث  والبرازيل  تقاطع تقع  واي  جاألرجنتين  عند 

المنطقة   هذه  في  السكان  ويتركز  وبارانا.  إجوازو  إجوازو باأل نهري  بويرتو  الثالث:  الحدودية  المدن  في  ساس 

)بارا  إستي  ديل  وسيوداد  تشتهر  ج)األرجنتين(،  )البرازيل(.  إجوازو  دو  وفوز  بالسياحة  هذه  واي(،  المنطقة 

 الطاقة.  رخص ازدهر اقتصادها بفضل التحرير االقتصادي ووقد  والتجارة. 

ا  ، أصبحت منطقة الحدود الثالثية مالذ  فترة الثمانينيات  خاللومع ذلك، عندما بدأت التجارة والسياحة في التباطؤ 

اإلجراميةآمن   للمنظمات  اواإلرهابية    ا  في  تنشط  المشروع التي  غير  وحتى  -  التجار  واألسلحة  المخدرات  في 

 .13لدرجة أن المنطقة اكتسبت لقب "األمم المتحدة للجريمة" -البشر

الثمانينيات  في  الثالثية،  الحدود  في  هللا  حزب  استقرلقد    أنواع   لجميع  رئيس  مركز    إلى  فقط  ليس  وحولها  ،فترة 

  الهجوم   أن  والواقع.  اأيض    اإلرهابية  هلهجمات  قاعدة  إلى  بل  ،حزبال   إيرادات  عززت  التي  القانونية  غير  األنشطة

مركز    الذي  والهجوم  ،آيرس  بوينس  في  اإلسرائيلية  السفارة  على  1992  عام  في  وقع  الذي   الرابطة استهدف 

 من  عناصرفيهما    تتورطو   ،الثالثية  الحدود  في  لهما  التخطيط  تم  قد  1994  عام  فياإلسرائيلية  -األرجنتينية

 . 14األرجنتينية االستخبارات أجهزة اكتشفت كما هللا، حزب

  مجلس   في  الداخلي  األمن  لجنة  أمام  كية،ياألمر  الخارجية  السياسة  مجلس  رئيس  نائب  بيرمان،  إيالن  كشف  قدو

  الحكم   ضعف  واغلاست  الذين-  العمالء  بدأ  عندما  ،فترة الثمانينيات  إلى  المنطقة  في  هللا  حزب  وجود  يعود: "النواب 

كانت  ال  الدولية  حزبال  أنشطة  توسيع  في  -إيران  من  وبدعم    اإلقليمي  االتجار  مجال  في  بالفعل  كبيرةتي 

 . 15"الثالثية  الحدود  منطقة" إلى اللبناني البقاع   وادي من والتهريب ،المخدراتب

  أمريكا في  المخدرات  تجارة  هللا  حزب  استغل  ،المنطقة وجوده في   لترسيخ  جهوده  من  كجزء  ،فترة الثمانينيات  في

  الوطن  في  المخدرات   تجارة  على  سيطرته  بسبب  بالفعل  هجيد ي  اإلرهابيحزب  ال  كانالذي    نشاطوهو ال،  الجنوبية

  المخدرات   مهربي   مع  صفقات    وأبرم  الثالثية،   الحدود  من  أبعد   هو  ما  إلى   هللا  حزب  وصل.  البقاع   وادي   في

 بشكل    المخدرات  تجارة  عائدات  ساهمتوقد  .  16الوقت  ذلك  في  المشهد  على  يسيطرون  كانوا  الذين  الكولومبيين

 ألن  اليوم،  حتى  قائمة  تزال  ال   مشكلة   هذه .  كافة  العالم  أنحاء  في  باإلرهاب  المتعلقة  هللا  حزب  أنشطة   في  كبير

 مركز  إلى  ولةالد  تحويل  فيحزب  ال  ساهم  فنزويال،  وفي.  القارة  في  واسع  نطاق  على  اآلنيتواجد    هللا  حزب

  المؤسسي   الدعم  على  االعتماد  اآلن  ويمكنه  الدولي،  واإلرهاب  الوطنية  للحدود  العابرة  المنظمة  الجريمةتالقي  ل

  ذلك،   إلى  باإلضافة.  17وإيران  تشافيز،  خليفة   مادورو،  نيكوالس  عليها  حافظي  التي   القوية   الروابط  بفضل  الرسمي

باسم    مع  صفقات    إبرام  من  هللا  حزب  أعضاء  نتمك    المكسيك،  في المعروف  المخدرات  تجارة  لوس  كارتل 

 .18زيتاس

فعل    حدث الحزبمعاكس    إقليمي رد    ،19إرهابية  منظمة  هللا  حزب  األرجنتين  فتصن    ،2019  يوليو  فيف.  ضد 

  أمريكا   أنحاء  معظم  في  انشط    اللبناني   هللا  حزب  يزال  ال   ذلك،  ومع.  20شهرين  بعد  حذوها  وايجبارات  حذ  و

 . الالتينية

  به   القيام  من  اإليرانيون  نتمك    ما  مع  بالمقارنة  بالتأكيد  ،اغامض    الجنوبية  أمريكا  في  القاعدة  تنظيم  وجودكان    لقد

  المنطقة  في  الالتينية  أمريكا  في  عملياته  بدأ  القاعدةتنظيم    أن  المصادفة  قبيل  من  ليس  ربماو.  هللا  حزب  خالل  من

 -التسعينيات  منتصف-  المحددة  الزمنية  الفترة  خالل  الثالثية،  الحدود  في   قوى،هو األ   هللا  حزب  كان  حيث  ،ذاتها

  محمد  شيخ  وخالد  الدن  بن أسامة  أن  زعمي   ا،سابق    كرذ   وكما.  21عالقاتهما  يعمقان  وإيران  القاعدة  تنظيم  كان  عندما

.  22القاعدة  مع  المتعاطفين  ةريازل  البرازيل  في  ظل  األخير  إن  قالوي    ،1995  ديسمبر  في  إجوازو  دو  فوز  زارا
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التسعينيات   من  الحق  وقت    وفي   أخرى،   مرة  أنه،  من  الرغم  على  قوة،  أكثر  وجود  القاعدة  لتنظيم  كان  ،فترة 

  على   وايجأورو  في  القبض   ألقي  ،1999  يناير  في  المثال،  سبيل  فعلى.  هللا  حزب  من  ضاهىي    ال   بشكل    أضعف

  بالجماعة  صلة   على  وكان  ،إستي   ديل  سيوداد   في  آنذاك  يعيش   كان  مصري  مخلص،   محمد   علي  حسن  السعيد 

  .23للقاعدة  تابعة إرهابية خلية أعضاء  للقاء أوروبا إلى  طريقه في كان بينما القاعدة، وبتنظيم المصرية اإلسالمية
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 :اإلسالموي  للنشاط الثانية الرئيسة  المنطقة

 وتوباغو  ترينيداد في الجهاديون السلفيون 

 

دولة ترينيداد وتوباغو الكثيرين هي  تفاجئ  أن  يمكن  التي  الالتينية  أمريكا  للجهاديين في  الساخنة  النقاط   ،إحدى 

 2,000 قرابة. على الرغم من مساحتها الصغيرة التي تبلغ الكاريبيفي البحر  رئيسيتين جزيرتينالتي تتكون من 

ال الصغير  سكانها  وعدد  مربع،  يناهزميل  )  1.3  ذي  نسمة  الد%  5مليون  مسلمون(، ساهمت  بحوالي    ولة منهم 

الهجرة  . سكان ترينيداد وتوباغو متنوعون عرقي ا، ألنه يعكس تاريخ  24داعشتنظيم  ا في   أجنبي  مقاتال    240 ا من 

إلى التراث اإل  تنتميان  السائدتان هما اللتان  من  %  35  الن قرابة يشك   ي والهندي، و فريقوالفتوحات: المجموعتان 

اإلطار،  .  25السكان هذا  كتابه  وفي  في  م. روبن،  باري  اإلسالمية"يشرح  الحركات  أوائل " دليل  في  أنه  كيف   ،

جلب مايكل دي فريتاس، الذي كان يطلق على نفسه آنذاك اسم "مايكل إكس"، حركة القوة السوداء   ،السبعينيات

يديولوجية  ية من شأنها أن تتبنى األ إفريق-ترينيدادية-يةو إسالمنشوء نزعة  سهم بقوة في  األمر الذي أإلى الجزيرة، 

   .26الحق سلفية في وقت  ال

  أسسها  ،"المسلمين  جماعة"   دعىت    محلية  ية وإسالم  جماعة  حاولت  ،1990  يوليو  في  ا،عام    عشرين  ةباقر  بعد

هذه   تسببتقد و .بالحكومة  اإلطاحة ،"بكر  أبو ياسين"  اسم  نفسه  على وأطلق اإلسالم،  اعتنق  الذي فيليب، لينوكس

بالنجاح    االنقالب  محاولة  غير أن.  اشخص    وعشرين  أربعة  مقتل  فيالعملية   لم تكلل   من  الدعمغياب    بسبب تلك 

 .  27والشعب الجيش

  التلفزيون  شاشة  على  دعا  أنه  إلى  بالنظر  ا،حق    ليس  الشريعة؟  على  قائمة  دولة  إلقامة  يخطط  بكر  أبو  كان   هل

  ـ ب  يسمى  ما   بدا  الواقع،  في.  ايوم    تسعين  خالل  جديدة  انتخاباتإجراء  و   مؤقتة  حكومةتشكيل    إلى  الوطني 

   .للجماعة مضطهدة المحلي يواإلسالم  الزعيم اعتبرها حكومةمن  انتقامب  أشبه"  االنقالب"

أن هناك   ،ترينيداد وتوباغو  في  يواإلسالم  التطرف  كثب  عن  درس  الذي  كوتي،  سايمون  أوضحفي هذا الصدد،  

  ىاألول.  بالحكومة  اإلطاحة  محاولة  إلى أد ت    ،1990و   1985  عامي  بين  جميعهاوقعت    كبرى،  حوادث  ثالث

قبلادياقت  خالل  الكريم،  عبد  الجماعة  عضو  مقتل   في  جيمس   سانت   حي   في  للشرطة   مركز  إلى السلطات    ه من 

  الشرطة  بين  خطيرة  توترات  حدوث    في  ذلك  وتسبب  ،عقاب  دون  القتل  جريمة  وظلت.  سبين  أوف  بورتمدينة  

  حيث   جدوى  دون  اعتقاله  وحاولت  بكر  أبو  مجمع  الشرطة  داهمت  عندما  الثاني  الحادث  ووقع.  يينوواإلسالم

فقد   أهمية  واألكثر  الثالثة  الحادثةأما  .  العودة  على  الشرطة  أجبر  األمر الذي  واألطفال،  بالنساء  نفسه  القائد  أحاط

  وثالثين  أربعة  واعتقلت  وذخائر  أسلحة   على  واستولت   أخرى،  مرة  بكر  أبو  جمعم    الشرطة  داهمت  عندما  وقعت

 إذن  دون  الرئيس  مقرها  توسع   اإلسالمية  ةجماعال   كانت  ،وتوباغوترينيداد    لحكومة  ا ووفق    .الجماعة  أعضاء  من

 .28اضطهاد الجماعة بهدف تدميرهاب الحكومة وأتباعه بكر أبو  واتهم. السلطات من

 حاول  حيث  األراضي،  على  بالسيطرة  يتعلق  بصراع    أشبه  يبدو  فإنه  ،بعد حدوثه  "الجماعة  انقالب"  إلى  بالنظر

  ا علن    اتهمها  التي  المحلية،   الشرطة  ا تحديد    الدولة،   سيادة  مع  تتعارض   سلطته   تحت  محظورة  منطقة  إنشاء   بكر  أبو

 .  29بالفساد

مناطق    على  العصابات  حرب  بظاهرة  أشبه"  الجماعة  انقالب"  عليها  ينطوي  التي  الديناميات  تبدو  ،باختصار

 تعج   ترينيداد وتوباغو  أن  إلى  بالنظر  ا،مفاجئ    ليس  هذا.  يواإلسالم  الثوري  للنشاط  اكالسيكي    مثاال  وليس    نفوذ،ال

يوجد بالعصابات الدولة  منها  100  من  أكثر  ، حيث   التيار  بين  ومن.  201830لعام    (SAGE)  لتقرير  اوفق    ،في 

منافستها    مع  حرب  حالة  في  يهتي  ال  ،"المسلمين"  باسم  تعرف  يةوإسالم  عصابة  هناك   ا،حالي   ينشط  الذي  الرئيس

   .31"الراستا مدينة"التي ت دعى 
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  إال  يعرفها  وال   عام،  بشكل    غامضة  تزال  ال   فإنها  ،1990  عامحدثت في    التي  يةالدراماألحداث    من  الرغم  على

أن  .  والمتخصصون  المحليون  السكان   من   داعش  نتمك    كيف  هو  احق    الدولية  اإلعالم  وسائل  انتباه  لفت  ماغير 

أقدامه  ت   اووفق  .  اتمام    مباشر  بشكل    مرتبطتان  الظاهرتين  فإن  ذلك،   ومع.  الماضي  العقد  خالل  ترينيداد  فيرسيخ 

  كالرو   ريو  مدينة  من  كانوا  والعراق  سوريا  إلى  الجزيرة  غادروا  الذين  المقاتلين  من  %70  فإن  كوتي،  لدراسة

  مسلمة  جالية  وهي  منها،  بالقرب  أو  (Boos Settlement)  بوس  مستوطنة  في  منهم  العديد  وعاش.  الجنوبية

 عامالتي وقعت    االنقالب  محاولة  فيالذين شاركوا    المحاربين  قدامى  من  ،محمد  ناظم  يواإلسالم  الداعية  يقودها

من العناصر   تعتبره  الجزيرة  في  السلطات  إنف  بداعش،  له  عالقة  أي  ادائم    نفى  محمد  أن  من  الرغم  على.  1990

في    إلى   وصهره،  ابنته  فيهم  بمن  عائلته،  من  افرد    عشر  خمسة  انضموقد  .  المحلية  الجهادية  الشبكةاألساسية 

 ، كروفورد  شين  كان  "خالفة داعش"  إلى  السفر  قبل  بمنشأته  مروا  الذين  األجانب  المقاتلين  بين  ومن.  32داعش

  تحت"  مقابلة"  جرىأ   حيث  داعش،  دعاية  في  بارز  بشكل    كروفورد  ظهر".  الترينيدادي  سعد  أبو"  ين   ك    الذي

النسخة  "  الصليب  كسر"  عنوان الجدير .  2016  عام  في  داعش،التي يصدرها    "دابق"  مجلة  من  اإلنجليزيةفي 

   .33طيار بدون بطائرة    أمريكية غارة في التالي العام تل فيق   كروفوردبالذكر أن 

  الكبير  العدد  فإن  المستقبل،  في  الجهادية  للهجمات  اهدف    وتوباغو  ترينيداد  تصبح  أن  المرجح  غير  من  أنه  حين  في

.  والتجنيد  للتلقين  خصبة  ةي أرض  الجزيرة  يجعل  االنتشار  الواسعة  السلفية  واأليديولوجية  للجهاد  المتطوعين  من

 في ربما مستقبلية، إرهابية هجمات   شن   ل ترينيداد وتوباغو من متطوعين تجنيد الجهادية  المنظمات تحاول قد لذلك

   (.إسرائيلية  أو  بريطانية أو)  أمريكية أهداف   ضد أو  المتحدة الواليات
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 بيرو  في األتراك واإلسالمويون التبليغ جماعة : اإلسالموي للنشاط الثالثة الرئيسة المنطقة

 

  إكيتوس  إلى  الوصول  يمكن  ال .  بيرو  شرق   شمال  في  نسمة   375,000  حوالي  سكانها عدد  يبلغ مدينة  هي  إكيتوس

  التي األمازون،  لحوض  الكبرى السهول في  موقعها بفضل استراتيجية أهميةتتمتع بو والجو، النهر طريق عن  إال 

كما  . القريبة  والكولومبية البرازيلية الحدود  إلى رئيسة  تدفق بوابة يجعلها ما وناناي، وإيتايا األمازون أنهار تغذيها

 البرازيل  تلتقي  حيث  الثالثية  الحدود  منطقة  ،"األمازون  منحرف  شبه"  يسمى  مما  اجزء  ل  تشك    إكيتوسأن  

(، مؤسسة غير ربحية متخصصة في متابعة InsightCrimeمنظمة إنسايت كرايم )  أشارت  وقد.  وبيرو  وكولومبيا

الالتينية،   أمريكا  في  المنظمة    المخدرات  إلنتاجأساسية    منطقة  هيهذه  الثالثية    الحدود  منطقة   أن  إلىالجريمة 

 بلدين  بين  التقاء  نقطة  وهي  فحسب،  المحدد  موقعها  إلى  ذلك  عزىي    وال .  التهريب  أنشطة  عن   فضال    بها،  واالتجار

  نقطة   عدت    التي  البرازيل،  المنطقة،  في  استهالكية  سوق  وأكبر  وكولومبيا،  بيرو  هما  ؛للكوكايين  منتجين  رئيسيين

ا الحدود  مراقبة  إلى  االفتقار  بسبببل   المخدرات،  شحن  إلعادة  رئيسة   إنسايت كرايم   تؤكدوفي هذا الصدد،  .  أيض 

   .34الكوكانبات   تسهم في استغالل الناس لها لزراعة ،معزولة غابةك ،المنطقةأن طبيعة تضاريس 

  في بالبشر االتجار نشاط من  2021 عام  في بيرو  عن  األمريكية الخارجية لوزارة تقرير رحذ   ذلك، إلى باإلضافة

 :  المنطقة

  حيث   نائية  مواقع  إلى  بالقوارب  األجانب  السياح  نقل  اإلجرامية  الجماعات  لتسه    لوريتو،  منطقة  في"

 المتجرون   ويستغل.  األمازون  نهر  على  أماكن  في  بالجنس  االتجار  في  واألطفال  النساء  المتجرون  يستغل

  الذهب  تعدينعمليات    فيخاصة    ،ولةالد  في  القسري   العمل  في  واألجانب  البيروفيين  واألطفال  البالغين

  الطوب،  وصناعة  والزراعة،  األشجار،  وقطع  أنشطة،  من  ا به  يتصل  وما   ةالقانوني  وغير  ةالقانوني

   ".المنزلية والخدمة الشوارع، في المنظم لوالتسو   ف،يزيتال وعمليات المسجلة، غير والمصانع

 جماعةدعاة    من  صغيرة  لمجموعة    وم المحم  النشاط  فإن   والمعزولة،  البعيدة   المنطقة   لهذه   الخاص   للتعقيد  اونظر  

  في   المقيمة  زوبيلو  ماريا  اإليطالية  االستقصائية  الصحفية  كشفت  كما  الكرام،  مرور  يمر  أن  يمكن  ال   التبليغ

  فلسطيندعاة من  ل  المستمر  الوجود  إلى   االنتباه   لفتت  حيث   ،" المدارية  المناطق  في  الجهاد"   كتابها  في  البرازيل

  األنصار، مسجد    األصغر،  واآلخر  إكيتوس  في  اإلسالم  نور  هما،امسجد فيه    يتورط  الذيوالتحريض    يا،وماليز

جير  "فيسبوك"  على  صفحةاإلسالميين    ركزينسجدين/المالم  كال  لدى.  لوبونا  دي  خوسيه  سان  في  فيها  انو 

  مقطع   في  ظهر  كما  ،لإلسالم  المحليين  األصليين  السكان  تحويل  إلى  بوضوح  يهدف  الذي  التبشيري،  نشاطهمال

  المحليين،   السكان  التبليغجماعة    دعاة  من  ثالثة  ساعدي   حيث  ،2021  ديسمبر  في  يوتيوب  موقع  على  نشر  فيديو

 (. اإلسالم إعالن)  الشهادة على نطق والقاصرين، النساء من منهم وكثير

اإلطار،   هذا    اإلسالمية   التبشيرية  عةاوالجم  إكيتوس  في  اإلسالمي  المركز  بين  الصلة  عن  زوبيلو  تكشففي 

  حيث   ،فيسبوك  على  صفحتها  على  الصلة  هذه  نفسها  عةاالجم  وتؤكد.  35"اإلسالمية   والبحوث  التعليم  أكاديمية"

  التعليم   أكاديمية  ية معاتفاق   بفضل  ذنف  قد    لوبونا  في  المسجد  مشروع   أن  2021  يونيو  8  بتاريخ  منشور  في  ذكرت

 . اإلسالمية  والبحوث

  أنتوني  على يد  2008  عام  في  بريطانيا  في ست  أس   قد    اإلسالمية  والبحوث  التعليم  أكاديميةتجدر اإلشارة إلى أن  

للمراقبة والتدقيق من    .الرحيم  عبد  باسم  اأيض    المعروف  رين،ج األكاديمية    " الشريعةمراقبة  "  مؤسسةخضعت 

.  المثلية ورهاب للسامية المعادية آرائهابسبب   في المملكة المتحدة "الخيريةالمنظمة لعمل المنظمات   اللجنة"من و

 لهن  سيجلب "  النساء  ضرب  أن  فيها  عىاد    التي  تلك   مثل   للجدل،  المثيرة  التصريحات  من  بسلسلة  رينج  عرفوي  

https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/peru/
https://www.youtube.com/watch?v=ujmKzvLr0eA
https://www.youtube.com/watch?v=ujmKzvLr0eA
https://www.youtube.com/watch?v=ujmKzvLr0eA
https://www.youtube.com/watch?v=ujmKzvLr0eA
https://www.facebook.com/CID.Iquitos/?ref=page_internal
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2827762/Islamic-extremists-infiltrating-schools-university-campuses-scout-groups-UK-unprecedented-scale-report-warns.html
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 ركن"  في  تصويره  تم  فيديو  مقطع  في  ظهر  كما  ،"والمؤلم   البطيء  الموت"ـب   عليه  يعاقب  الزنا  وأن  ، "الخير

    .36نظره عن  يهودي رجل ةحبإزا  فيه يطالب "بارك هايد في المتحدثين

ترقب    قائمة  على  ظهر  ألنه  بريسبان  في  ترانزيت  رحلة  متن  على  الصعود  من  رينج  نعم    ،2005  عام  في

"  بسالم   امع    العيش  والغربيين  للمسلمين  يمكن  ال "  : مثل  المتطرفة  آرائه  بسبب  األسترالية  للحكومة  الوصول

 .  37"هللارضا نيل و  الجنةللفوز ب الطرق أضمن أحد هوفي سبيل هللا  الموت"و

  في   أنه  كيف  ةالحظم  لالهتمام  المثير  من  فيسبوك،  على  إكيتوس  في  اإلسالمي  المركز  صفحة  إلى  وبالعودة

  إلى  إشارة اأيض    هناك   اإلسالمية،  والبحوث  التعليم   أكاديمية مع  يةاتفاق وجود ب  االستشهاد  فيه  تم   الذي ذاته   المنشور

 ". مختلفة أهداف   تحقيق على إكيتوس عةاجم ساعد الذي "دالينا جم  مسجد من أحمد الشيخ"  قدمها التي التوصيات

  عاصمة   ليما،  في  مار  ديلفي    ليناامجد  مسجد  إمام  قاسم،  علي  عثمان  أحمد  الشيخ  سوى  ليس  إليه  شارالم    الشيخ

)بيرو  في   اإلسالمية  ةلرابطا"   فيسبوك،  على  الجماعة  صفحة  أعلنت  ،2021  فبراير  في.  بيرو  "CIP)،  عن 

  التي   ،(الدينية التركية  الشؤون  مديرية" )ديانت"  برعاية  الثانوية  الخطيب  اإلمام  لمدرسة  الدراسية  المنح  برنامج

    .38المسلمين اإلخوان أيديولوجية لنشر  رئيسة أداة أردوغان  طيب رجب التركي الرئيس  حكم خالل أصبحت

ا  بيرو في  اإلسالمية ةلرابطا   تشارك  ،2020  فبراير  في   الفلسطيني  االتحاد نظمها  التي  للمظاهرة  للترويج  منشور 

  إبراهيم  اتفاقيات   ضد   األمريكية،  السفارة   خارج   الفلسطيني،  الشعب   مع  للتضامن  البيروفية  واللجنة  ،بيرو  في

 . والبحرين المتحدة  العربية واإلمارات إسرائيل بين السالملتحقيق  المزمعة،

  من   مجموعة  "فيسبوك"  على  بيرو  في  اإلسالمية  ةلرابطا  صفحة  شاركت  ،2019  مايو  في  سابق،  وقت    وفي

  عليها  وكتب  والبيروفي  التركي  العلمين  ظهرت    خلفية  الفتة  مع  رمضان،  لشهر  االستعدادات  خالل  الصور

 سيئة   تركية  حكومية  غير  منظمة". وهي  2019، رمضان  وحقوق اإلنسان والحريات  اإلنسانية  اإلغاثة  مؤسسة"

 باعتبارها  نواألوروبي  نوالعام  نوالمدع  معها  وحقق،  2012  عام  منذ  إرهابية   منظمةإسرائيل    هاتصنف   السمعة

 عام  في  الدولية  الصحف  عناوينهذه    اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  تصدرت  كما.  39القاعدة  لتنظيم  ارئيس    الوجستي    اداعم  

  عام   في  واتهمت  ،غزة  في  حماسحركة    على  المفروض   الحصار  لكسر  سفن  ثالث  من  أسطوال    إلرسالها  2010

 . 40المسلمين اإلخوان جماعة مع اتصاالتها خالل من سوريا إلى أسلحة بشحن 2012

  الدولي   األمن  مجلس  إلى  رسالة  تشوركين،  فيتالي  المتحدة،  األمم  لدى  روسيا  سفير  أرسل  ،2016  مارس  في

 عن   نيابة  سوريا  في  الجهاديين  إلى  وإمدادات  أسلحة  أرسلت  تركية  حكومية  غير  منظمات  ثالث  أن  من  فيها  حذري  

.  41اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة   روسيا   اذكرته  منظمات التي ال  بين  ومن(.  MIT)  التركية  الوطنية  االستخبارات  وكالة

 األمم  منصة  اوتكرار    امرار    استخدما  التحديد،  وجه  على  وتشوركين  روسيا،  أن  إلى هنا   اإلشارةو  التحذير  وينبغي

 غزو   سبقت   التي  الفترة  في  آخرها  وكان  المنافسة،  الدول  ضد  المضللة   والمعلومات  األكاذيب  لنشر  المتحدة

 . 42وبعده أوكرانيا

  هذه  ،الصور  من  المزيد  بيرو  في  اإلسالمية  ةلرابطا  ترنش  رمضان،  شهر  في  أخرى  مرة  ،2018  يونيو  في

في  ال  اتوزارال   إحدى  /التركية  والتنسيق  التعاون  وكالة  شعار  مع  المرة   صناديقمع    التركية،  الجمهوريةمهمة 

 . رمضان شهر خالل بيرو في اإلسالمية   الجالية  تجاه  اجد    سخية تركيا أن  يبدوو. التبرعات

  يين وواإلسالم  ،األمازون  غابات  في  الناشطة  التبليغ  جماعة  عتين،وجممال  كال  أن   اتمام    الواضح  من  يبدووهكذا،  

  مة األسل  "   أي ،ذاتها  الدقيقة   االستراتيجية   تتبعان  إنهما   بل فحسب،  مرتبطتين  ليستا ليما،  فيذين ينشطون  ال  األتراك

  أن  المصادفة   قبيل   من  وليس .  المسلمين  واإلخوان  التبليغجماعتي    من  كل     تاريخ  متس    التي  ،"قاعدة إلى القمةال  من

 .والعقول القلوبكسب  يسهل  حيث ا،واجتماعي   ااقتصادي   المتعثرة  المناطق  في بالتبشير عتاناالجم تقوم

 

https://www.facebook.com/AsociacionIslamicadelPeru/photos/1099282033742209
https://www.facebook.com/AsociacionIslamicadelPeru/photos/656988994638184
https://www.facebook.com/AsociacionIslamicadelPeru/photos/658924451111305
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 الخالصة 

 

  هللا   حزب  أن  الواضح  من.  الالتينية  أمريكا  في  المتطرف  يواإلسالم النشاط  من  مختلفة  أنواع   ثالثةالتقرير    ناقش

ب  القارة،  في  الرائد  هو يتمتع   الثورة  مع  بالتزامن  ،الثمانينات  أوائل  إلى  تاريخه  يعود  األمد  طويل  وجود  حيث 

في    على  استولت  التي  الخمينية ا   حزبال  اإلسالمية  إيران  جمهورية  استخدمت   ثم.  إيرانالحكم    إلى   لتسللبغية 

  االقتصادية  وظروفها  ،الخاصة  الجغرافية  عواملها  واستغالل  الثالثية  الحدود  على  التركيز  مع  الالتينية،  أمريكا

  يزال  ال  حيث ،الالتينية أمريكا في أخرى دول إلىتمدد ال من  هللا  حزب ن تمك  أخرى،  من جهة  . المواتية والتجارية

  في  عضوان  وكالهما  وفنزويال،   بوليفيا   حزببال   قوية  عالقات   تربطها  التي  هذه الدول  بين  ومن.  اونشط    احاضر  

 . أمريكتنا لشعوب البوليفاري التحالف

 مع  جنب  إلى  اجنب    اعلن    األتراك  يونواإلسالم  يعمل.  واإلخواني  السلفي  الدعوي  للنشاط  كمركز  بيرو  برزت

  " التركيةاإلنسانية  اإلغاثة هيئة"  مع  وبالتنسيق  ،التركية  الدينية   الشؤون  مديرية   مثل  ؛ الحكومية  المؤسسية  القنوات

  رات اخبست اال وكاالت    "رادار"  على  ظهرت  الدولة  من  مدعومة  حكومية   غير  منظمة  وهي  للجدل،  المثيرة 

  وجود  يه  ا المشهدهذ  في  الحقيقية المفاجأةغير أن    .باإلرهابيين  صالتها  بسبب والروسية  واإلسرائيلية   األوروبية

 أميال  بضعة   بعد  على  نااإلسالمي  ناالمركز  وقد ش ي د.  األمازون  شمال  في  النائية  لوريتو  منطقة  في  التبليغ  جماعة

  خضعت   التي  المتحدة،  المملكة  ومقرها  اإلسالمية  والبحوث  التعليم  أكاديمية  بمساعدة  البعض،  بعضهما  من

  أستراليا دخول    من  زعيمها  نعم  و  الجنسية،  المثلية   ورهاب  ، للسامية  المعادية   آرائها  بسبب   بريطانيا  في  للتحقيق

   .هاذات ألسبابل

ا  امركز   وتوباغو ترينيدادفقد كانت  لداعش،  بالنسبة أما  240 من يقرب ما منها غادر حيث ،تنظيملل للداعمين  مهم 

  الخاص   يواإلسالم  بالتراث  الظاهرة  هذه  ربط  ويمكن.  والعراق  سوريا  في  الجهاد  إلى  لالنضمام  ا أجنبي    مقاتال  

السلطات البرازيلية    نتتمك    عندما  2016  عام  في  لداعش  داعمةال  األنشطة  بعض   البرازيل  شهدت  كما.  للجزيرة

باسم   التي ع رفت  األمنية  العملية  إطار    اثني   على  القبض   من(،  Operation Hashtag)"  هاشتاج   عملية"في 

شن ل   تخطيطهم  في  يفتقرون للتنظيم الجيد   كانوا  أنهم  من  الرغم  على  اإلرهابي،  بالتنظيم  صلة    على  اشخص    عشر

 . الصيفية األولمبية األلعاب خالل هجمات

  كانت  إذا  ما  أو  ، فعال    داعش  ي أنشطةه  والبرازيل  ترينيداد  في التي تحدث    ةنشطاأل   ت كان  إذا   ما  حول  جدل  هناك

  خالفة   أنشأ  الذي   ،التنظيم  مع  مباشرة  روابطوجود    دون  ،لداعش  الموالين  األفراد  من  عفوية  اتمبادر

مسرح    ضربت  التي  تلك  مثل  أوروبا،  شهدتهاالتي    الهجمات  بعض   أن  من  الرغم  علىو.  الرقة  "عاصمتها"

  المباشرتين  والسيطرة القيادة  تحتتقع   فرقشنتها  قد التوالي، على ،2016و 2015 عامي في وبروكسل باتاكالن

تحركون  يممن    داعش  مع  نومتعاطف  ذهانف  قد    أوروبا  في  ارتكبت  التي  األخرى  اإلرهابية  الهجمات  إنف  لداعش،

أنفسهم تلقاء  بذلك    أن  نزعموي  ثم  ،من  الصدد،  .  داعش  عن  نيابة قاموا  هذا    مدير  ، لومباردي  ماركو  قال وفي 

و  لقضايال   اإليطالي  الفريق  ي مكن    ميالنو،  في  الكاثوليكية  الجامعةفي    الطوارئ  حاالت   وإدارة  اإلرهابيةاألمنية 

 . بالجميع الترحيب  يتم حيث  ،"لإلرهاب متيازيمنح حقوق اال "تنظيم  أنهب داعشوصف 

  المتوسط   يينالمد  على  سيتصاعد  الالتينية  أمريكا  في  والجهادي  ي واإلسالم  النشاط   بأن  التنبؤ  مكني  عام،  بشكل  

عمليات  و  ،المؤسسي/السياسي   والتسلل  ة،القانوني  غير  ةنشطلأل  كمركز  أساسي   بشكل    القارة  ستخدمت  سو.  والطويل

  فترة التسعينيات  في  حدث  كما  ،"غير م حص نة"  أهداف  ضد  هجمات    شن    الجهاديون  يحاول قد  ذلك،  ومع.  التبشير

 . القوية األمنية لتدابيرالتي تفتقر ل ولالد في خاصة األرجنتين، في
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