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  التوصيف الوظيػي

يتناو  هذا اشبحث دور األزهر اشبريف في اقاواة  اإلرهةاب فةي إفريقيةاث حيةث تجةاوز 
األزهةةر دورا اشاحّةةةي  إشةةة  اجةةا  أو ةةةا إيّياييةةةا وراشاييةةاث يوضةةة  إدرا  اشقةةةائاي  رّيةةة  
شر اشت  اشديني  واإلن اني  في اشعاشمث في اواجهة  ضةد اإلرهةاب واشفكةر اإلرهةابي اشةذ  

ق فةةةي إفريقيةةاث وأصةةةب  اطةةةريا يهةةدد اجتاعاتهةةةا ودوشهةةةاث ت ةةّ ع رّةةة  رةةةدد اةة  اشانةةةاط
وي ةةةةيء يبةةةةى ذشةةةة  إشةةةة  ابةةةةاد  اإل ةةةةيم ويياةةةة  اش ةةةةاح  اشتةةةةي تعّةةةةي يةةةةيم اإلن ةةةةاني  
واشاواطن ث وشم يقتصر أثرا رّ  غيةر اشا ةّاي  بةى كانةت اعانةاة اشا ةّاي  انة  أبةد   

با ةؤوشيات  إزاء هةذا  ااا دفا األزهر كأكبر اشاؤ  ات اشديني  اش ني  فةي اشعةاشم شّقيةام
اشاطةةر  واشتةةي ارتكةةزت أو ي رّةة  رفةةض األراةةا  اإلرهابيةة  بجايةةا أنوارهةةاث أييةةا كانةةت 
ديان  أو رقيدة اشقائاي  بهاث شنزع أ  غطاء ديني يحاو  اشقائاو  بها واشاروجةو  شهةا 
أ  يت ةةةتروا بةةة   بهةةةد  إرطةةةاء جةةةرائاهم صةةةبش  بةةةرري ث وادرةةةاء ابةةةروريتهاث فويةةةف 

م باشارصةاد يففنةد أدشةتهمث ويظهةر اشحكةم اشبةرري فيهةاث ويؤكةد بةراءة اإل ةيم األزهر شهة
اةةة  اشعنةةةف واإلرهةةةابت ويةةةد وجةةةدت اشةةةدو  اإلفريقيةةة  واشانظاةةةات اشدوشيةةة  ورّاةةةاء هةةةذا 
اشةةدو  فةةي األزهةةر واريجيةة  اشاةةيذ واشقةةدوة اشتةةي تحاةةى رايةة  اشو ةةطي  وا رتةةدا  فةةي 

آراءهةةاث ويانةةا اناةةرار رناصةةر جديةةدة فةةي  اشعةةاشم شيتصةةدج شّجاارةةات اإلرهابيةة  ويفنةةد
صفوفهات وكا  األزهر واؤ  ات  رّ  يدر اشا ؤوشي ث شيس فقع ا  اشناحية  اشنظرية  
اكتفاءي ببيانات اشبجب واإلدان ث وشك  بجهود راّية  تعتاةد تاطيطيةا ا ةتراتيجييا بةاايي 

ألزهرث وغةرس يةيم دااى اصر واارجهاث دااّييا: بتدريب األئا  واشدراة األفاري  في ا
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ا رتةةةةدا  واشو ةةةةطي  شةةةةدج اشطةةةةيب األفاريةةةة  اشةةةةذي  يدر ةةةةو  فةةةةي األزهةةةةرث واارجييةةةةا: 
باشابادرة إش  اشذهاب إش  يّةب اشانةاطق اشانكوبة  باطةر اإلرهةابث رة  طريةق اشقوافةى 

ث -ورّة  رأ ةها بةي  األزهةر  -اشدروي  واإلغاثي  واشزيارات اشايداني  شقيةادات األزهةر 
 .واشا اردة شجايا اشاضاري  دو  تاييز شجنس أو دي  وتقديم اشدرم
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Summary 

Al-Azhar’s role in countering terrorism in Africa 
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College of Sharia and Islamic Studies 

Department of History 

moneem2020@azhar.edu.eg 

  This research deals with the role of Al-Azhar in combating 

terrorism in Africa, where Al-Azhar has exceeded its local role 

to a wider regional and global field, explaining the awareness of 

those in charge of its religious and humanitarian mission in the 

world in confronting terrorism and terrorist thoughts that have 

dominated a number of regions in Africa and has become a 

threat to their societies and countries. And prejudice before that 

to the principles of Islam and the value of tolerance, which is 

above the values of humanity and citizenship 

   The impact of terrorism and terrorist thoughts was not only 

limited to other religions, but the suffering of Muslims from it 

was more severe, which prompted Al-Azhar as the largest Sunni 

religious institution in the world to fulfill its responsibilities 

towards this danger, which was based first on the rejection of 

terrorist acts of all kinds, regardless of their religion or belief in 

those responsible for them to remove any religious mistake that 

their perpetrators attempted. Its promoters cover it up with the 

aim of giving their crimes legitimacy and claiming legitimacy. 

Al-Azhar stood against all these strange thoughts and believes 

and affirmed the innocence of Islam from violence and 

terrorism. 

   African countries, international organizations and scholars of 

these countries have found in Al-Azhar, and its graduates of 

sanctuary and role models that carry the banner of moderation 

and moderation in the world to confront terrorist groups and 

refute their views and prevent the involvement of new elements 

in their ranks. 

    Al-Azhar and its institutions were responsible not only 

theoretically, with denouncing and condemning, but with 

practical efforts based on comprehensive strategic planning 

inside and outside Egypt. Inside Egypt, the training of imams 

and African preachers who study in Al-Azhar. Outside Egypt, 
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going to the heart of places affected by the threat of terrorism is 

through convoys, urgent assistance and field visits to the leaders 

of Al-Azhar and providing support and assistance without 

discrimination of race or religion. 
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 متهيد
ث اشقةةارة اإلفريقيةة عةةد ظةةاهرة اإلرهةةاب اةة  أهةةم اشتحةةديات اشتةةي واجهةةت تف 

احاوشةة  كثيةةر   ب ةةبب اشجاارةةات اشتةةي رانةةت انهةةاوكةةا  اشا ةةّاو  رّةة  رأس 
ا  اصوم اإل يم إشصاإ هذا اشتها  ب ث ا تشّي  في ذشة  ويةوع بعةض هةذا 
األراةةةةا  اةةةة  اشانت ةةةةبي  إشةةةة  اإل ةةةةيمث ااةةةة  اةةةةدروا باشبةةةةعارات واشتف ةةةةيرات 

يةد أوشة  األزهةر و  تاشااطئ  شصحي  اشدي  وافاهيا  اة  يبةى بعةض اشجاارةات
ةةةا بارتبةةارا أكبةةةر اشاؤ  ةةات اإل ةةياي   اشا ةةةأش اشبةةريف هةةذا  ّةةةم فث كبيةةريااهتاااي

ث وويف اةدافعيا صةّبيا يتر  فرص  إ  وأرّ  رفض  شإلرهاب وبراءة اإل يم ان 
  تر  اإل يم وابادئ  اشو طي  اش اح 

يقةةةوم بهةةةا   ففةةةي اشبدايةةة  كةةةا  اطيةةةرياتطةةةوريا اشجةةةرائم اإلرهابيةةة   تطةةةورت
ث كاةةا (1)ي رةةدد احةةدود اةة  اشةةدو  اإلفريقيةة بعةةض األفةةرادث ورّةة  اةةدج بعيةةدث فةة

                                                           

شاصةةةت بعةةةض اشدرا ةةةات اشعوااةةةى اشتةةةي أدت إشةةة  انتبةةةار اإلرهةةةاب فةةةي إفريقيةةةا رّةةة  اشنحةةةو  (1)
 اشتاشي:

ترد    األحوا  اشاعيبي  في اشدو  اإلفريقي ث ريوة رّ  اشطبيع  اشدااّي : ا يتصادي   -
 واشعريي  واشقبّي ت

 اشتداى األجنبي في بؤونهاث نتيج  اشبني  اشهب  شّدو ث وردم ا  تقرار اش يا يت -
ب  انتبار اشجاارات اشتببيري  ببكى كثيفث وتدااى األفكار اشاتطرف  اا اشتركي -

 اشتارياي ت
  هوش  اشتنقى بي  اشدو ت -
 اشطبيع  ا يتصادي ث وا جتااري ث وارتفاع اعد ت اشبطاش  في أو ار اشببابت -
انتبار تجارة اشاادراتث وا تجار باشببرث وانتبار األ ّح  اشافيف ث واشجرائم اشانظا   -

 ربر اشحدودت
 تفبي اشعنف واشحروب اشا ّح ت -

(ث اشعوااةةى ا جتااريةة  وأثرهةةا فةةي Alazhar Observerاشتطةةر  )ارصةةد األزهةةر شاكافحةة  
اركةةةز م  7112أكتةةوبر  11 (ثwww.azhar.eg/observer) صةةنار  اشتطةةةر  فةةي إفريقيةةةاث

 ةةات شّدرا ةةاتث تقريةةر بعنةةوا : فاإلرهةةاب فةةي بةةرإ إفريقيةةاتت تحةةديات تجفيةةف اشانةةابافث بتةةاري  
هةةةةة   1551رجةةةةب  3ث 15215(  اشبةةةةرإ األو ةةةةعث عsmtcenter.netمت )7112ينةةةةاير  77
 مت 7112اارس  11
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ارتبطةةةت فةةةةي بعةةةض األحيةةةةا  بقضةةةةايا اشتحةةةرر اشةةةةوطني فةةةي بعةةةةض اشةةةةدو ث أو 
بقضةةايا غيةةر إفريقيةة ث إ  أنةة   ةةررا  اةةا تحوشةةت إشةة  ظةةاهرة تهةةدد اشاجتاعةةات 

يقتصةةر اإلفريقيةة ث وداةةى اإلرهةةاب ارحّةة  جديةةدة  فظهةةرت جاارةةات انظاةة    
  فكا  (1)ارتبطت بتنظياات إرهابي  شها صبش  راشاي و ث بعين بّد  رّ  هانباط

 تاألزهر رّ  يدر اشا ؤوشي  في اقاوا  هذا اشجاارات دروييا وفكرييا
اةة  اشواضةة  واشاتتبةةا شنبةةار األزهةةر اشبةةريف ياكنةة  أ  يرصةةد اويفةة  

اي  اشبيانات اشصادرة رن ث تّ  اشبيانات اشتي ضةانها األزهةر اويةف اإل ةيم 
  اطرهةا رّة  اشاجتاعةات جج اشقائاي  بهاث وبي  د حف رهابي ث وفن  ا  األراا  اإل

وضةةا اشحكواةةات واشاؤ  ةةات اشدوشيةة  واإليّيايةة  أاةةام ا ةةؤوشياتها  اةةاواشةةدو ث 
 شّتصد  شاطر اإلرهاب واشقضاء رّ  أ باب ت

 ومن أمثمة البيانات التي أصدرها األزهر لمتنديد بالجرائم اإلرهابية:
م حةةو  اإلرهةةاب فةةي اشجزائةةرث 1222أغ ةةطس  51 يفةة اشصةةادراشبيةةا   -

ةة شةة   فيةة  األزهةةر  واشةةذ  وج  اشنةةداء إشةة  اشاجتاةةا اإلن ةةاني بصةةف  رااةة  وا 
اشا ّاي  بصف  ااص  يةدروهم فية  إشة  اشعاةى اش ةريا اشعةاد  اة  أجةى 
إنقةةةاذ اشن ةةةاء واألطفةةةا  واشا تضةةةعفي  اشةةةذي  يةةةذبحو  فةةةي اشجزائةةةر ذبةةة  

صةةورة ببةةع  يبةةائز انهةةا كةةى اةة  يطّةةق اشحيوانةةات ثةةم تحةةرإ أج ةةادهم ب
ا رّ  اباد  أ ا ي ث وهي:  رّي  شفظ إن ا ث ويد ركز اشبيا  أيضي

   بةةةةةراءة جايةةةةةا األديةةةةةا  اش ةةةةةااوي  اةةةةة  اشةةةةةذي  يقواةةةةةو  بهةةةةةذا األراةةةةةا
 اإلرهابي ت

  نةةزا  اشعقوبةةةات اشاطاشبةة  باشقصةةاص اةةة  كةةى اةة  ياةةةارس اإلرهةةابث وا 
 برورهمتاشرادر  بهم باا يجعى اآلاني  بعيدي  ر  

                                                           

 ارصد األزهر شاكافح  اشتطةر ث شّازيد ر  تطور اإلرهاب في إفريقيا واراحّ ث ينظر: (1)
 مت7112اايو  17اإلرهاب في إفريقيا: افهوا  واراحّ ث بتاري  
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  تحةةريم اشبةةريع  اإل ةةياي  يتةةى اشةةنفس إ  بةةاشحقث كاةةا حراةةت بصةةورة
ياطع  يتى األطفا  واشن اء واشضةعفاء اشةذي  شةم يرتكبةوا جرياة  توجةب 

 احا بتهم واعايبتهمت
  حةةةةةةرص اإل ةةةةةةيم رّةةةةةة  صةةةةةةو  نفةةةةةةوس اشنةةةةةةاس وأرراضةةةةةةهم وأاةةةةةةواشهم

 توكرااتهم
  ث ونهت ر  اشركةو  تحريم اشبريع  اإل ياي  شّظّم بكى صورا وأشوان

 ت(1)إش  اشظاشاي  وا رانتهم بأ  صورة ا  صور اإلران 
رنةةةداا ويعةةةت ارتةةةداءات إرهابيةةة  فةةةي اةةةدينتي اشريةةةاض باشااّكةةة  اشعربيةةة   -

اش ةةعودي  واشةةدار اشبيضةةاء فةةي اشااّكةة  اشاشربيةة ث أصةةدر اجاةةا اشبحةةوث 
 75اإل ةةياي  برئا ةةة  اشبةةي  ن  ةةةيد طنطةةاو  بةةةي  األزهةةر بيانيةةةا فةةةي 

م يوضةةة  حكةةةم اإل ةةةيم فةةةي أاةةةر هةةةذا األراةةةا  اشعدوانيةةة ث 7115اةةةايو 
رنةةةد ع ورنةةةد اشنةةةاس بمثاهةةةا ويحاّةةةو   يبةةةوؤو   بةةةأنهمهةةةا ارتكبي ووصةةةف

شألضةةرار اشهائّةة  اشتةةي ت ةةببها أاثةةا   اشبيةةا ويةةد رةةرض  وزرهةةا وجريرتهةةات
واةةا يترتةةب رّيهةةا اةة   ثهةةذا ا رتةةداءات اششةةادرةث واويةةف اإل ةةيم انهةةا

فةةت  ياةةتّع فيهةةا اشحةةق باشباطةةىث ويّتةةبس اعهةةا حكةةم اإل ةةيم اشصةةحي ث 
تأويةةى اشفا ةد اشةةذ  يت ةةتر أصةحاب  وراء بةةعارات دينيةة  بةدواري اشهةةوج واش

د اشبيا  ا درةاءات واشتةأوييت اشفا ةدة أو  يا ي ث واشدي  انها براءت وفن  
اشتةةي ي ةةتند رّيهةةا اشقةةائاو  بهةةذا األراةةا  اإلرهابيةة ث واااشفتهةةا شصةةحي  

د كاةةةةا نةةةةد   اشةةةةدي  وابادئةةةة ث وانتهاكهةةةةا شّحراةةةةات اشتةةةةي رصةةةةاها اإل ةةةةيمت
باشبةةةةعارات اشدينيةةةة  أو اش يا ةةةةي  اشتةةةةي يرفعهةةةةا درةةةةاة اإلرهةةةةابث وااصةةةة  

ةةةةو   ا أ  ا رتةةةةداءات  إرهةةةةابف اةةةةا يقواةةةةو  بةةةة  اةةةة  ص  باشجهةةةةادث اوضةةةةحي
ةةاث وأ  رّةةة   اشطائبةة  رّةةة  اشاةةدنيي  اآلانةةةي  إناةةا هةةةي بةةيء آاةةةر تاااي

                                                           

اإلهةاب فةي اشجزائةرث ث بيةا  األزهةر حةو  2 -2727ث وثيقة  ريةم اشبةريف ذاكرة األزهةر (1)
 مت1222أغ طس  51هة 1512ربيا اآلار  72بتاري  
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اشا ّم أ  يعر  حقيق  اشجهاد وبروط  وغايات  وضوابط ث كاةا رةرض 
ش ةةةّبي  شإلرهةةةاب رّةةة  ا ةةةيرة اشنهضةةة  واشتقةةةدم فةةةي اشةةةبيد اشبيةةةا  شرثةةةار ا

اشعربيةةةة  واإل ةةةةةياي ث دارييةةةةةا جايةةةةةا اشعةةةةةرب واشا ةةةةةّاي  إشةةةةة  نبةةةةةذ اشفريةةةةة  
واشتااصةةةةمث وتوحيةةةةد اشصةةةةفو ث وا رةةةةداد اشعةةةةدة شنهضةةةة  حضةةةةاري  بةةةةااّ  

  ت(1)ت ترد بها األا  اكانتها واكانها بي  بعوب اشدنيا
اشاؤ  ةات اشتةي  رّة  رأسفكةا  األزهةر  اطر اإلرهاب فةي إفريقيةاث ابتدانذ و 

اشتةةةي أصةةدرها األزهةةةر  (7)اشجةةةدو  اشتةةاشي يعةةةرض شةةبعض اشبيانةةاتتصةةدت شةة ث و 
 :((5)اشذ  ن ب إش  جاارات إ ياي  أو ا يحي ) ضد اإلرهاب

 تاريخه البيانمضمون 
 م7113يونيو  73 يدي  ا تهدا  اوكب إغاثي إااراتي باشصواا  بيا 
 م7113يونيو  75 يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  فندإ بادين   و   اشتون ي  بيا 
 م7113يوشيو  5 ي تنكر اشهجاات اإلرهابي  رّ  ردد ا  اشا اجد بنيجيريا بيا 

 م7113يوشيو  11 األزهر اشبريف يدي  اشهجوم ا نتحار  باشعاصا  اشتبادي  إنجااينا
 م7113يوشيو  11 رّ  باا  برإ نيجيريا األزهر اشبريف يدي  اشهجاات اإلرهابي 
                                                           

ث بيةةةا  اةةة  اجاةةةا اشبحةةةوث اإل ةةةياي  2 -2777ث وثيقةةة  ريةةةم اشبةةةريف ذاكةةةرة األزهةةةر( 1)
بةةاألزهر اشبةةريف حةةو  ا رتةةداءات اإلرهابيةة  اشتةةي ويعةةت فةةي اةةدينتي اشريةةاض واشةةدار 

 مت7115اايو  75اشبيضاءث بتاري  
 شألزهةر اشبةريفإرةداد هةذا اشجةدو  رّة  اشاويةا اشر ةاي شّاركةز اإلرياةي  ( ارتادنا في7)

(www.azhar.eg/mediacenter)ت 
( ا  اشجاارات اإلرهابي  اشا يحي  اشتي ويف األزهر شها باشارصاد جاار  فجيش اشربف 5)

م كحرك  ا ّح  تهد  إش  تطبيق 1225اشا يحي  اشتي تأ  ت في أوغندا في  ن  
ااتةةد نبةةاطها إشةة  رةةدة بّةةدا  إفريقيةة   فقااةةت ببةة  هجاةةات و جيةةى بةةاشقوةث تعةةاشيم اإلن

فريقيةةا اشو ةةط  وجنةةوب اش ةةودا ت اصةةطف   رّةة  اشاةةدنيي  فةةي اشكونشةةو اشدياقراطيةة  وا 
بةةي  اشعقةةد  واشبراجاةةاتيث  بةةفيق رةةيمث أن ةةن  اشتةةداى اشفرن ةةي فةةي إفريقيةةا اشو ةةط 

(  اشبةةرإ األو ةةعث 3ريةةم)ث هةةااش 55ث ص م7115ث 71اجّةة  يةةراءات إفريقيةة ث ع 
 مت7112اايو  15
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 م7113نوفابر  71 األزهر اشبريف يدي  اشتفجير اإلرهابي باا  اشكاايرو  
 م7113نوفابر  75 يدي  انفجار حافّ  األا  اشرئا ي بتونس بيا 
 م7115يناير  12 يدي  اشهجوم اإلرهابي في بوركينا فا و بيا 

 م7115يناير  75 يدي  اشهجاات اإلرهابي  بباا  برإ اشكاايرو   بيا 
 م7115اارس  2 يدي  اشهجوم اإلرهابي في ادين  ب  يردا  اشتون ي  بيا 
 م7115دي ابر  11 يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ   وإ ااداجاشي باا  برإ نيجيريا بيا 

 م7112فبراير  71 يدي  اشتفجير اإلرهابي جنوب اقديبيو بيا 
يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  فندإ واطعم باشعاصا   بيا 

 م7112يونيو  13 اشصوااشي  اقديبيو

 م7112أغ طس  15 يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  اطعم في بوركينا فا و بيا 
يدي  ببدة اشهجوم اشبربر  رّ  ا ّاي فبوابوشوف  بيا 

 بأفريقيا اشو ط 
أكتوبر  77

 م7112
 م7112نوفابر  71 يدي  اشتفجير ا نتحار  في ا جد بنيجيريا بيا 
 م7112يناير  7 يدي  اشهجوم اإلرهابي يرب إحدج اشكنائس في نيجيريا بيا 
 م7112فبراير  12 يدي  اشهجوم ا نتحار  في باا  برإ نيجيريا بيا 
 م7112فبراير  75 يدي  اشتفجيري  اإلرهابيي  باشعاصا  اشصوااشي  اقديبو بيا 
 م7112يوشيو  2 ي  اشهجوم اإلرهابي رّ  دوري ٍ  شّحرس اشوطني في تونسدي بيا 

 م7112نوفابر  11 يدي  اشتفجيرات اإلرهابي  في اشصواا  بيا 
 م7112يناير  15 األزهر يفدي  اشهجوم  اإلرهابي  رّ   وٍإ تجار   في بوركينا فا و

 م7112فبراير  12 ا جٍد في نيجيريااشهجوم  اإلرهابي رّ  بيا  يدي  
 م7112فبراير  71 ازارريا في هجوم إرهابي برإ نيجيريا 15اقتى بيا  يدي  

 م7112فبراير  72 يدي  تفجير ااشي اإلرهابي بيا 
 م7112اارس  1 يدي  تفجير اقديبو اإلرهابي بيا 
 م7112اارس  75 يدي  هجوم اقديبو اإلرهابي بيا 
 م7112أبريى  71 يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  اع كر شّجيش اشااشي بيا 
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 م7112أبريى  72 ارصد األزهر يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  كني   في بوركينا فا و
 م7112اايو  17 يدي  اشهجوم اإلرهابي رّ  كني   فدابّوف ببوركينا فا و بيا 
 م7112يونيو  11 ي تنكر أراا  اشعنف واإلرهاب في ااشي وكينيا وبوركينافا و بيا 
 م7112يونيو  72 يدي  اشتفجيري  ا نتحاريي  بتونس بيا 
 م7112أكتوبر  15 يدي  اشهجواي  اإلرهابيي  رّ  بوركينا فا و بيا 
 م7112أكتوبر  15 يدي  اشهجواي  اإلرهابيي  رّ  بوركينا فا و بيا 

 

 -بجايةةا اؤ  ةةات   –وشةةم يكتةةف األزهةةر ببيانةةات اشبةةجب واإلدانةة   بةةى اةةاض 
اعرك  يوي  ضد اشجاارةات اإلرهابية  اشتةي حاّةت شةواء اشعنةف واشهةدمث وهةو اةا 

  نعرض ش  في اشصفحات اشتاشي :
 :جهود األزهر في التصدي لجماعة بوكو حرام

( اشنيجيري  (1)عد جاار  بوكو حرام )جاار  أهى اش ن  شّدروة واشجهادتف 
بةةةدأ نبةةةاطها فةةةي  فةةةي إفريقيةةةاث ويةةةد أحةةةد أاطةةةر اشتنظياةةةات اإلرهابيةةة  اشا ةةةّح 

                                                           

تاتّةةف اشاصةةادر فةةي تحديةةد اشتةةاري  اشةةذ  نبةةأت فيةة  جاارةة  بوكةةو حةةرام )وتعنةةي بّشةة   (1)
م فةي ادينة  1223نها تأ  ت فةي رةام حرام( فيذكر اشبعض أ اشهو ا: اشتعّيم اششربي

  باا  برإ نيجيريا بزراا  اشاعّةم أبةو بكةر أورا  وكةا MAIDUGURI اايدوجور  
مث بيناةةا 7117بةةي  أرضةةائها ن يو ةةف اشةةذ  انتقّةةت إشيةة  ييةةادة اشجاارةة  فةةي رةةام 

أ  ن يو ف هو اؤ س اشجاار ث ويد بدأت اشاواجهةات بةي  اشجاارة   آارو  ذكر 
رّة  يةد  7112ث ويةد يتةى ن يو ةف فةي رةام م7115واشحكوا  اشنيجيري  انةذ رةام 

مث وتعةةد 7111أبةةو بكةةر بةةيكاو فةةي رةةام اشبةةرط  اشنيجيريةة ث ثةةم تةةوش  زرااةة  اشحركةة  
ا فاصةيي فةي تةاري  اشحركة  وتةاري  نيجيريةا بصةف  رااة ث حيةث زاد ا ةتادام  و يت  حدي
اشجاار  بوكةو حةرام شّعنةفث ويااةت بأراةا  إرهابية  داوية  أ ةقطت آ   اشقتّة  فةي 

  فةةي نيجيريةاث ويةد أرّنةت اشو يةات اشاتحةدة األاريكية  أ  هةذا اشجاارة  جاارة  إرهابية
م أرّنةةت اشجاارةة  اشايفةة  اإل ةةياي  فةةي 7115مث وفةةي أغ ةةطس  ةةن  7115 ةةن  

فبةةهدت اشكةةاايرو  واشنيجةةر وتبةةاد  رّةة  نيجيريةةا  هةةاغةةرب إفريقيةةاث وشةةم يقتصةةر اطر 
ةةةا وجةةةود صةةةيت  = هجاةةةات اتكةةةررة  ةةةقع فيهةةةا اشعبةةةرات اةةة  اشقتّةةة  كاةةةا ثبةةةت أيضي
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وفةةةي نيجيريةةةا كةةةا  شألراةةةا  ت و ةةةررا  اةةةا ااتةةةد إشةةة  اشةةةدو  اشاجةةةاورة ثنيجيريةةةا
اإلرهابيةةةة  اشتةةةةي يااةةةةت بهةةةةا بوكةةةةو حةةةةرام آثةةةةار ضةةةةاا  رّةةةة  اشدوشةةةة  فةةةةي جايةةةةا 

فقد وصةّت ا ةائر األرواح بةي  اشاجا ت اش يا ي  وا يتصادي  وا جتااري ث 
يتيى وائات اآل   ا  اشجرحة ث كاةا ( 71111نحو ) اشجاار  واشحكوا  إش 

ةةة بةةةاص رةةة  بيةةةوتهم فأصةةةبحوا  جئةةةي    اةةةأوج و  ( 7311111) د نحةةةور   بف
يةةدرت بعةةض اشتقةةارير اشر ةةاي  فةةي و ث اأكةةىث وشجةةأ بعضةةهم إشةة  اشةةدو  اشاجةةاورة

فقةةع  ببتها اشجاارةة  فةةي و يةة  )أدااةةاوا(م اشا ةةائر اشااديةة  اشتةةي  ةة7113أبريةةى 
ث هةةةذا باإلضةةةاف  إشةةة  راّيةةةات ا اتطةةةا  (1)بّيةةةو  نيةةةرة نيجيريةةة  5ت2بحةةةواشي 

وا غتصةةاب وااصةة  بةةي  صةةفو  اشن ةةاء واألطفةةا ث وطاشبةةات اشاةةدارس رّةة  
رةةدد اشابةةردي  دااةةى أبةارت درا ةةات أاةةرج إشة  أ   بيناةةات (7)وجة  اشاصةةوص

بوكةةةو حةةةرام واشحكواةةة  يةةةد وصةةةى فةةةي  ةةةبتابر  نيجيريةةةا ب ةةةبب اشاواجهةةةات بةةةي 
                                                                                                                                       

و ء  ةةةعيد زاةةةاررةث اشحركةةةات  شّجاارةةة  باشتنظياةةةات اإلرهابيةةة  فةةةي  ةةةوريا واشعةةةراإت=
 -7111اشجهاديةة  فةةي أفريقيةةا بةةي  اشتو ةةا واشةةردود اشدوشيةة ف درا ةة  حاشةة  بوكةةو حةةرامف )

(ث ااج ةتيرث غيةةر انبةورةث جااعةة  بيرزيةةت )فّ ةطي (ث اعهةةد إبةراهيم أبةةو ششةةد 7113
  أحاد ر كرث فتادد جهةاد ف إ ةتراتيجي  52 -55مث ص 7112شّدرا ات اشدوشي ث 

ث 15يّياي شتنظيم فبوكو حرامف في إفريقيةاث اجّة  اتجاهةات األحةداثث رةدد اشتو ا اإل
ث ن ربةةةةد اشكةةةةريم أحاةةةةدث بوكةةةةو حةةةةرام اةةةة  اشجاارةةةة  إشةةةة  53 – 55مث ص 7113

ث نةةةوفابر 1اشو يةةة ث أزاةةة  اشتطةةةر  واشف ةةةاد فةةةي إفريقيةةةاث اشعربةةةي شّنبةةةر واشتوزيةةةاث ر 
عاد اقاصد اشبريع  رّة    إبراهيم جااا أوتو يوث أثر أب732 – 735مث ص 7112

ةةةاث اجّةةة  اشتنةةةويرث جااعةةة  اشزيتونةةة ث  اشتطةةةر  اشةةةديني: بوكةةةو حةةةرام فةةةي نيجيريةةةا ناوذجي
  صةوت األزهةرث 517 -511مث ص 7112ث 13اشاعهد األرّ  ألصو  اشةدي ث ع 

 اشاو ور  اشبريطاني  مت7115يناير  1
 www.britannica.com/place/Nigeria/Rise-of-Boko-Haram. 

)كوبةةةو( ويعةةةاد   111( هةةةي راّةةة  نيجيري ةةة  وتنق ةةةم إشةةة  NGN أو ₦( اشن ي ةةةر ة )ورازهةةةا 1)
 نايرا نيجيري ت 151اشدو ر األاريكي 

ث 515( إبةةراهيم جةةااا أوتةةو يةةوث أثةةر أبعةةاد اقاصةةد اشبةةريع  رّةة  اشتطةةر  اشةةدينيث ص 7)
 ت515
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اّيةةةو  ابةةةرد باإلضةةةاف  إشةةة  ائةةةات اآل   اةةة  اشيجئةةةي   (71) م إشةةة 7113
  ت(1)إش  اشكاايرو  وتباد واشنيجراشذي  فروا 

ورّ  رأ ها فارصد األزهر   األزهر اشبريف ا  اي  اؤ  ات ااض
ث فأاةذ رّة  راتقة  تفنيةد بوكو حرامإرهاب اواجه  يوي  ضد  فشاكافح  اشتطر 

ث واةزارماة  بةبهات  أثةارواواشرد رّة  اةا  اشجاار ث اشتي رددها أنصارازارم اش
توجيةة  اشنصةة  واشتوريةة  اشيزاةة  شّبةةباب اشةةذ  ت ةةتهد  هةةذا اشجاارةةة  كةةذش  و 

ويمكن إبراز موقف األزهر من ث (7) ونظيراتها ا تقطاب  شينضاام إش  صةفوفها
 :ما يميمن خالل  بوكو حراماألعمال اإلرهابية التي قامت بها 

ييةةةةام اشجاارةةةة  م 7115اةةةةايو  5فةةةةي بيةةةةا  أصةةةةدرا فةةةةي ا ةةةةتنكر األزهةةةةر  -
بااتطا  اجاور  ا  اشطاشبات ا  ادر ته  بنيجيرياث واا أرّنت  هةذا 

و ةةيتم بةةيعه   اشجاارةة  أنهةةا تتعااةةى اةةا هةةؤ ء اشفتيةةات رّةة  أنهةة   ةةبايا
شتعةةةاشيم  وتةةزويجه  بةةةاشقوةث وأكةةد األزهةةةر رّةة  أ  هةةةذا اشتصةةر    ياةةةت  

اإل يم اش اح  واشنبيّ  بأي  صّ ث بى يتنايض تااايا اا تعاشيم اإل ةيم 
ث ويةةةةد كةةةةا  األزهةةةةر أو  اؤ  ةةةة  دوشيةةةة  تصةةةةدر بيانيةةةةا ي ةةةةتنكر وابادئةةةة 

ث (5)م7115 اةايو 2اشحادثث تيا اشبيا  اشذ  أصدرا اجّةس األاة  فةي 
باكافحةةةةة  أثةةةةةر كبيةةةةةر شةةةةةدج اشةةةةةدوائر اششربيةةةةة  اشاهتاةةةةة    ويةةةةةد كةةةةةا  شاويفةةةةة

 تتت ث بارتبارا صادريا ا  أرّ   ّط  في اإل يم اش ني(5)اإلرهاب
                                                           

اشاحةةددات واآلفةةاإث ( ربةةاس ن صةةاش ث اشجهةةود اإليّيايةة  شاكافحةة  تهديةةد )بوكةةو حةةرام( 1)
ث 5اجّةة  رؤيةة  تركيةة ث اركةةز  ةةتا شّدرا ةةات اش يا ةةي  وا يتصةةادي  وا جتااريةة ث اةةج 

ت وشّازيةةةد رةةةة  جةةةرائم بوكةةةةو حةةةرام ينظةةةةر: صةةةةوت 175 -175مث ص 7113ث 5ع 
 مت7115يناير  1األزهرث 

أايةةةرة رضةةةا: فإن ةةةاني  األزهةةةر  (ثwww.roayahnews.comاإلاباريةةة  )بةةةبك  رؤيةةة   (7)
 مت7112أبريى  2فاداواةف شجراح اشقارة اش اراءفث 

(5 )Arab News, 7 May, 2014.  English Ahram, May 14, 2014 ن ربد  
 ت711اشكريم أحادث بوكو حرام ا  اشجاار  إش  اشو ي ث ص 

(4) www.bbc.com. April 28, 2017. 

http://www.bbc.com/
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 (Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite)(1)ت 
اشهجةةةوم اإلرهةةةابي اشةةةذ  ببةةةدة م ا ةةةتنكر األزهةةةر 7115نةةةوفابر  72فةةةي  -

بةةةةاا   Kanoنفذتةةةة  اشجاارةةةة  رّةةةة  اشا ةةةةجد اشكبيةةةةر فةةةةي ادينةةةة  كةةةةانو 
صاب  ( 171)نيجيرياث واشذ  أودج بحياة  اث وا  ث وأكد آاري  721باصي

األزهةةةةر أ  هةةةةذا األراةةةةا  اإلرهابيةةةةة    تاةةةةت شتعةةةةاشيم اإل ةةةةيم وابادئةةةةة  
اشتصةةةةةةةد  شهةةةةةةةذا اشجاارةةةةةةةات  اش ةةةةةةةاح  بأيةةةةةةة  صةةةةةةةّ ث اطاشبيةةةةةةةا بضةةةةةةةرورة

 ت(7)إلرهابي ا
رّ   هجوايا م7113يناير  2 : 5 اشفترة ا نفذت بوكو حرام في رنداا  -

ببةةاا  بةةرإ نيجيريةةاث أ ةةفر رةة  إحةةراإ اشبّةةدةث اةةا  Baga ادينةة  باغةةا
انظاة  اشعفةو   ارتبرتةفي هجوم ث(5)اشجرح اشقتّ  وائات  ربرات قور 

حةةةةةرام انةةةةةةذ بةةةةةةدء  اشدوشيةةةةة  فاألكبةةةةةةر واألكثةةةةةر تةةةةةةدايرياف اشةةةةةةذ  بةةةةةنت  بوكةةةةةةو
 15ا تنكر األزهر هذا اشهجوم اإلرهابي في بيا  أصدرا في   (5)نباطها
رّ  رفض  شاثى هذا األراا  اإلجرااي  اشتي    في د بد  م 7113يناير 

ترارةةةةي حةةةةق اشببةةةةر فةةةةي اشحيةةةةاة اآلانةةةة ث وتعةةةةد  اااشفةةةة  صةةةةريح  شتعةةةةاشيم 

                                                           

(1) Jeune Afrique, May 7,2014. 

 وشّازيد ر  اشهجاات اشتي ياات بها بوكو حرام ضد اشادارس وآثارها ينظر:
 Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), 

EDUCATION UNDER ATTACK 2018, PP 176-184. 

 مت7115نوفابر  72( اشبروإث 7)
)3( FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de 

l’Homme), Nigeria les crimes de masse de Boko Haram, 

Raport,P38. 

Jeune Afrique, 11 janvier 2015. 

ث تقريةةةةر بعنةةةةوا : فنيجيريةةةةا: تظهةةةةر (www.amnesty.org/ar) انظاةةة  اشعفةةةةو اشدوشيةةةة  (5)
اشاةةروع اشةةذ  بةةنت  بوكةةو حةةرام رّةة  باغةةافث صةةور األياةةار اشصةةناري  حجةةم اشهجةةوم 

م  األيةةام )فّ ةةطي (ث 7113ينةةاير  2م  اشبيةةا  )اإلااراتيةة (ث 7113ينةةاير  13بتةةاري  
 مت7113يناير  71

Jeune Afrique, 9 janvier 2015. 
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انتهةةة  اشقةةةوة اإل ةةةيم وابادئةةة  اش ةةةاح ث كاةةةا طاشةةةب بضةةةرورة اشت صةةةد  ب
ا أ  اإل ةةةيم بةةةر   اةةة  جايةةةا  واشحةةةزم شهةةةذا اشجاارةةةات اإلرهابيةةة ث اؤكةةةدي

 ت(1)أراا  اشقتى واشحرإ واشتداير اشتي   تات إش  اإل يم بأي  صّ 
م بيانيا ا تنكر في  اشهجاةات اإلرهابية  7113يوشيو  5أصدر األزهر في  -

ّةةةدات اشتةةةي يااةةةت بهةةةا اشجاارةةة  ضةةةد رةةةدد اةةة  اشا ةةةاجد فةةةي رةةةدد اةةة  ب
ةةا 131بةةاا  بةةرإ نيجيريةةاث وأ ةةفرت رةة  اقتةةى اةةا يقةةرب اةة  ) ( باصي

صةةةاب  آاةةةري ث وأكةةةد األزهةةةر رّةةة  أ  هةةةذا األراةةةا  اإلرهابيةةة  تاةةةاشف  وا 
تعةةةةاشيم اإل ةةةةيم وابادئةةةة  اش ةةةةاح ث كاةةةةا طاشةةةةب بضةةةةرورة اشتصةةةةد  شهةةةةذا 

و   -رةةز وجةةى  –اشجاارةةات اإلرهابيةة  اشتةةي   ترارةةي حراةة  بيةةوت ع 
اشاعصةةةةوا  ث كاةةةةا بةةةةدد رّةةةة  ضةةةةرورة اتاةةةةاذ اش ةةةةّطات حراةةةة  اشةةةةدااء 

اشنيجيرية  كافة  اإلجةةراءات اشتةي اةة  بةأنها اشقضةاء رّةة  هةذا اشتنظياةةات 
 ت(7)اإلرهابي  باا يضا  حااي  أرواح اشادنيي  وااتّكاتهم

م اشهجوم اشةذ  نفذتة  7115دي ابر  11ا تنكر األزهر في بيا  ش  في  -
ااداجةةةةةاشي تنظةةةةةيم فةةةةةي  ةةةةةوإ اةةةةةزدحم ببّةةةةةدة اشانتحاريتةةةةةا  تنتايةةةةةا  إشةةةةة  

Madagali  ةةا  53بةةرإ نيجيريةةاث وهةةو اةةا أدج إشةة  اقتةةى  بةةاا باصي
صاب  اشعبراتث وأكد أ  اثةى هةذا األراةا  اإلرهابية  اشبشيضة  تاةاشف  وا 
ا أ   تعةةةةةاشيم األديةةةةةا  اش ةةةةةااوي  واشتقاشيةةةةةد واألرةةةةةرا  اإلن ةةةةةاني ث اوضةةةةةحي

  ضةةةد األبريةةةاء يكبةةةف رةةة  ا ةةةتادام اشتنظةةةيم شّفتيةةةات فةةةي تنفيةةةذ هجااتةةة
ان يخ هذا اشتنظياات اإلرهابي  ا  اشقيم اإلن اني  وا جتااري  يبةى أ  

 ت(5)تتجرد ا   ااح  تعاشيم اشدي  اإل ياي
اشجرياةةة  اشنكةةةراء اشتةةةي أيةةةدات م 7112فةةةي أبريةةةى أدا  األزهةةةر اشبةةةريف  -

 ثرّيهةةا بوكةةةو حةةةرام بتفاةةةي  األطفةةا    ةةةتادااهم فةةةي أرااشهةةةا اإلرهابيةةة 
                                                           

 مت7113يناير  14( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 1)
 مت7113 يوشيو 4( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 7)
 مت7115دي ابر  11( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 5)
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ارصد األزهر ووصفها بأنها تحو  اطير في جرائم بوكو حرامث وأصدر 
تقريريا افصيي حو  هذا اشجريا شاكافح  اشتطر  

 ت (1)
ا م أدا  األزهةةةةةةر 7112فبرايةةةةةةر  75وفةةةةةةي  - اطةةةةةةف فبوكةةةةةةو حةةةةةةرامف اجةةةةةةددي

جاارةة  بااتطةةا  رةةدد اةة  اشطاشبةةات اةة  إحةةدج اششّفتيةةاتث حيةةث يااةةت 
 األزهةر ببةاا  بةرإ نيجيريةاث وأكةد Dapchi اشادارس في ادين  داببةي

أ  هذا اشجريا  إف اد في األرض وانتها  صارخ شتعاشيم اإل يمث وبدد 
األزهةةر رّةة  إدانتةة  شاثةةى هةةذا األراةةا  اإلجراايةة   شاةةا فيهةةا اةة  انتهةةا  
شّحراةةات وترويةةا شرانةةي  وبةةث شّفوضةة  واشةةذررث فضةةيي راةةا تاثّةة  اةة  
تبةةةةوي  شإل ةةةةيم وبةةةةريعت  اش ةةةةاح ث اشتةةةةي هةةةةي بةةةةراء اةةةة  تّةةةة  اشجةةةةرائم 

كاةةا أصةةدرت اشانظاةة  اشعاشايةة  شاريجةةي األزهةةر بيانيةةا يةةدي   ت(7) اشوحبةةي
راّية  ااتطةةا  اشفتيةةات اشنيجيريةةات وا رتةداء رّةة  أرراضةةه  ووصةةفت 
هةةةةةذا األراةةةةةا  بأنةةةةة  إجراايةةةةة  تحراهةةةةةا كةةةةةى اشبةةةةةرائا واألديةةةةةا  اش ةةةةةااوي  

  ت(5)وترفضها اشاواثيق اشدوشي 
  رهابي اشةذ  بةن  م اشهجوم اإل7112 بتابر  7أدا  األزهر اشبريف في  -

ث وا ةةةةتهد  يارةةةدة ر ةةةةكري  بةةةةاا  م7112أغ ةةةطس  51اشتنظةةةيم يةةةةوم 
جنةةديياث وأكةةةد األزهةةةر ا ةةةتنكارا اشبةةةديد  51بةةرإ نيجيريةةةاث وانتهةةة  باقتةةةى 

شهةةةةذا اشهجةةةةوم اآلثةةةةمث اطاشبيةةةةا اشاجتاةةةةا اشةةةةدوشي ببةةةةذ  اشجهةةةةود شّحةةةةد اةةةة  
 ا تباح  اشدااء واشقضاء رّ  اشجاارات اإلرهابي ت

م اةةةا 7112دي ةةةابر  72ظاةةة  اشعاشايةة  شاريجةةةي األزهةةةر فةةي أدانةةت اشان -
يااةةةت بةةة  اشجاارةةة  اةةة  ا ةةةتهدا  شرجةةةا  اشبةةةرط  اشنيجيريةةة  فةةةي بةةةاا  

 15بةةةرإ اشةةةبيدث رةةة  طريةةةق نصةةةب كاةةةي  شهةةةمث ااةةةا أ ةةةفر رةةة  اقتةةةى 
صاب  آاري ت  جنديياث وا 

                                                           

 مت7112أبريى  72صوت األزهرث  (1)
 مت7112فبراير  75( األهرامث 7)
 مت7112فبراير  75( األهرامث 5)
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ضةةةحايا م 7112فبرايةةةر  12فةةةي نعةة  ارصةةةد األزهةةةر شاكافحةةة  اشتطةةر    -
ا أ  تّةة  اشاحةةةاو ت  اشهجةةوم اإلرهةةابي  رّةة  أحةةد ا ةةةاجد نيجيريةةاث اؤكةةدي

ةةد تث فمنهةةا دشيةةى يةةاطا رّةة  اشفبةةى اشةةذريا ألكثةةر   اشيائ ةة   اشتةةي طاشاةةا وفج 
 ت(1)أذرع فدارشف داوي ي في يارة إفريقيا

ةا إرهابييةاث ا ةاء أاةس رّة  7112أبريى  12في  - م بنت اشجاارة  هجواي
أيصة  بةاا   Moraاشتابع  شادين  اورا  Chakamari بّدة تباكااار  

يتةييي حرييةةاث  11اشكةاايرو   وأحريةت انةاز  اشبّةدةث اةا أ ةفر رة   ةقور 
ف فإ   جاارة  بوكةو  ويد رّق اشبي  أحاد اشطيةب رّة  هةذا اشحةادث يةائيي
حةةرام اشنيجيريةة  تجةةردت اةة  كةةى اعةةاني اإلن ةةاني  واشرحاةة فث اضةةيفيا ف  

  اةدج ا ةتيائي وحزنةي اشيةومفث كاةا درةا أجد ا  اشكّاات اا أربر ب  ر
 ت(7)اشجايا باشدراء ا  أجى راشم ااٍ  ا  اشداوي  واإلرهاب

 بوكو حرام:  إرهاب ضد مرصد األزهر لمكافحة التطرف جهود 
م أحةد 7113اشةذ  أنبةف فةي بةهر يونيةو ارصد األزهةر شاكافحة  اشتطةر  عد يف 

رّةة  اشاجتاعةةاتث وتفنيةةد األدوات اشفارّةة  فةةي احاربةة  اإلرهةةاب وكبةةف اطةةرا 
زيةةف ا درةةاءات اشتةةي يقةةوم رّيهةةاث واشبةةعارات اشكاذبةة  اشتةةي يرفعهةةاث يةةأتي ذشةة  
اةةة  اةةةي  تاصةةةيص وحةةةدة باشارصةةةد تاةةةتص باشبةةةؤو  اإلفريقيةةة  هةةةي فوحةةةدة 
اشرصد باشّشات اإلفريقي فث وا  أبرز إنجازات اشارصد في اقاواة  اإلرهةاب فةي 

 م ااص :إفريقيا بصف  راا  وجاار  بوكو حرا
 ت(5)راى برنااج تدريبي ااص باشطيب اشوافدي  ا  نيجيريا 
  إصدار رةدد اة  اشتقةارير واشدرا ةات رة  جاارة  بوكةو حةرام واطرهةاث

وتفنيةةد ادراءاتهةةا وازاراهةةاث وانهةةا: فيةةراءة اةةوجزة فةةي اّةةف جةةرائم فبوكةةو 
                                                           

ث تقرير بعنوا : ف اشعييات اشاصري  (www.sis.gov.eg) اشهيئ  اشعاا  شي تعياات (1)
 مت7112 نوفابر 12اشنيجيري  فث بتاري ث 

 مت7112أبريى  12( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 7)
 مت 7112اايو  75( اشوفدث 5)

http://www.sis.gov.eg/
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حةةرامفث فاإلرهةةابتتت وتنةةااي ظةةاهرة تجنيةةد األطفةةا  فةةي إفريقيةةافث فاشهيانةة  
واصةةةةادر اشتاويةةةةى حقيقةةةة  اشصةةةةراع بةةةةي  اشقارةةةةدة ودارةةةةش فةةةةي إفريقيةةةةافث 
فاشبةةةبابف وفبوكةةةو حةةةرامف تت واشصةةةراع رّةةة  ايفةةة  فدارةةةشف فةةةي أفريقيةةةافث 
فبوكةةةو حةةةرام تكث ةةةف جرائاهةةةا ضةةةد دور اشعبةةةادة واشاةةةدنيي  فةةةي نيجيريةةةا و 
فبيكاوف يظهر ا  جديدفث فرّ  اط  دارش تت فررائس اشجهادف  ةيح 

شفت ةةا فث فارصةةد األزهةةر يحةةذ ر: إغةةراءات فبوكةةو حةةرامف تعيةةد بوكةةو حةةرام ا
رات إش  اع كرات اشجاار فث فإفريقيا بي  اااشب فاشببابف وأنياب  اشافحر 
فبوكةةةو حةةةرامفث فتفاةةةي  األطفةةةا  بعةةةد تاةةةديرهم ا ةةةتراتيجي  جديةةةدة وتحةةةو   
د دااءهةةةا  اطيةةةر فةةةي جةةةرائم بوكةةةو حةةةرام اشيإن ةةةاني فث فبوكةةةو حةةةرام تجةةةد 

  اةة  اشن ةةةاء واألطفةةا فث ف شاةةاذا تتصةةةدر بوكةةو حةةرام اشجاارةةةات باقةةاتّي
 ت(1)األكثر داوي  في اشعاشم؟فث وغيرها ا  اشتقارير واشدرا ات

 زيارة شيخ األزهر إلى نيجيريا:
ةةةا  وتعةةةد زيةةةارة اإلاةةةام األكبةةةر اشةةةدكتور أحاةةةد اشطيةةةب شنيجيريةةةا حةةةدثيا اهاي

هةة  اإلرهةةاب فةةي إفريقيةةاث ودشةةييي كبيةةريا رّةة  اهتاااةة  بةةدور األزهةةر فةةي اواج
م بةةةدأ اإلاةةةام األكبةةةر زيارتةةة  إشةةة  نيجيريةةةا حيةةةث أكةةةد 7115اةةةايو  12ففةةةي 

ةةة   رّةةة  نهجهةةةا اةةة  اشجاارةةةات  اةةةي  اشزيةةةارة أ  جاارةةة  فبوكةةةو حةةةرامف وا 
ةةةةة   أراةةةةةاشهم  اإلرهابيةةةةة  اشاتطرفةةةةة    ياثّةةةةةو  اإل ةةةةةيم اشةةةةةذ  هةةةةةو اةةةةةنهم وا 

ةا أ  اإل ةيم شةم يكة ةا دية  يتةٍى أو رنةٍف اإلجرااي  بةراءث وأوضة  أيضي   يواي
أو هةةةدٍمث وشكنةةة  ديةةة   يةةةدرو إشةةة  اشحيةةةاة واش ةةةيم واشرحاةةة  واشبنةةةاءث كاةةةا زار 

ا Abuja ااةةيم اشيجئةةي  باشعاصةةا  اشنيجيريةة  أبوجةةا اإلاةةام األكبةةر ث اؤكةةدي
رّةة  تضةةاا  األزهةةر اةةا اشنةةازحي  جةةراء األراةةا  اإلرهابيةة  اشتةةي تقةةوم بهةةا 

اإلاةةةام األكبةةةر شائةةةات اشيجئةةةي  اشةةةذي  بعةةةض اشجاارةةةات اشاتطرفةةة ث ويةةةا  
اصةةةطفوا   ةةةتقباش : فنحةةة  اعكةةةم وشةةة  نتةةةرككمث اتضةةةاانو  اةةةا يضةةةيتكمث 
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و ةةنقدم اشةةدرم واشا ةةاردات شكةةم حتةة  ت ةةتطيعوا اشعةةيش فةةي  ةةيم وأاةةا فث 
كاا أرّ  ر  إر ا  األزهر شقافّ  ا اردات طبي  وغذائي  شتافيف اعانةاة 

درا ةي  اجانيةة  ألبنةةاء هةةذا اشااةةيم اةةن   11هةؤ ء اشيجئةةي ث كاةةا اصةةص 
ا أ  اشةدرم    شّدرا   فةي األزهةر تكةو  اناصةف  بةي  اشبنةي  واشبنةاتث اؤكةدي

ةةةات وباشفعةةةى تةةةم إر ةةةا   يكةةةو  طبييةةةا وغةةةذائييا فقةةةع وشكةةة  اعنوييةةةا وفكرييةةةا أيضي
مث حيةةةث يةةةدات اةةةدااتها اشطبيةةة  واإلغاثيةةة  7115اشقافّةةة  فةةةي أوااةةةر اةةةايو 

ات اشيجئةةي  إضةةاف  إشةة  توزيةةا اشهةةدايا رّةة  ألربعةة  اع ةةكرات اةة  اع ةةكر 
 ت(1)األطفا  دااى اشفصو  اشدرا ي  في اشاع كرات

زيةةةارة بةةةي  األزهةةةر صةةةدج كبيةةةريا شةةةدج اشحكواةةة  اشنيجيريةةة  وااثّةةةي  أحةةةدثت
ا اايةةةزيا شألزهةةةر فةةةي اشحفةةةا  رّةةة   ااتّةةةف فئةةةات اشاجتاةةةا اشتةةةي رأت فيهةةةا جهةةةدي

ث كاةةا يةةررت اش ةةّطات (7)فةةي اصةةراش ةةّم اشاجتاعةةي فةةي نيجيريةةا كااتةةداد شةةدورا 
اشنيجيريةةةة  أ  تتةةةةةرجم اشاطةةةةاب اشةةةةةذ  وجهةةةة  بةةةةةي  األزهةةةةر شّبةةةةةعوب اإلفريقيةةةةة  
واشا ةةةةةّاي  فةةةةةي اشعةةةةةاشم أجاةةةةةاث واشةةةةةذ  أشقةةةةةاا فةةةةةي اشاركةةةةةز اشعةةةةةاشاي شّاةةةةةؤتارات 
باشعاصا  اشنيجيري  أبوجا إش  رةدة ششةاتث وأ  يكةو  اوضةوريا شاطبة  اشجاعة  

ريةةة   اؤكةةةدة أ  هةةةذا اشاطةةةاب يعةةةزز اةةة  يةةةيم اشتاشيةةة  فةةةي ااتّةةةف اشاةةةد  اشنيجي
بتأييةد اة  هيئة  كبةار اشعّاةاء اشزيارة ث كاا حظيت (5)اشت اا  واشو طي  واش يم

بةةاألزهرث حيةةث أصةةدرت بيانيةةا ثانةةت فيةة  جهةةود اشبةةي  أحاةةد اشطيةةبث واشصةةدج 
ةةةا فةةةي اشقةةةارة اش ةةةاراءث وااصةةة ي  اشطيةةةب اشةةةذ  تركتةةة  فةةةي نفةةةوس  األفاريةةة  جايعي

نازحي  اشفار  ي  ا  اإلرهاب ا هتاام باش
 ت (5)

                                                           

 مت7115يونيو  1( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 1)
 مت7115اايو  12ث 12( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 7)
 مت7115اايو  12( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 5)
ث اشاركةةز اإلرياةةيث بيةةا  هيئةة  كبةةار اشعّاةةاء رةة  جوشةة  اإلاةةام األكبةةر اشبةةريف األزهةةر (5)

 مت7115يونيو 1اشاارجي ث بتاري  
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ةةةةا يتجّةةةة  فيةةةة  إدرا  األزهةةةةر وبةةةةيا   ةةةةا اهاي وحةةةةو  هةةةةذا اشزيةةةةارة نبةةةةرز اويفي
شا ؤوشيات  واكانت ث وذش  في شقاء بي  األزهر اا وفد ا  اشصحفيي  األفاري  

: -اشاصةةريي   -مث وذشةة  رنةةداا  ةةأش  أحةةد اشصةةحفيي  7112فبرايةةر  71فةةي 
  اشا ةةّاي ؟ فهةةى رنةةد زيارتةة  شبّةةد أفريقةةي يكةةو  اهتاااةة  اقصةةوريا رّةة  اش ةةكا

فكثيةةةر اةةة  اشةةةدو  األفريقيةةة  تكةةةاد تكةةةو  انق ةةةا  نصةةةفها ا ةةةّم ونصةةةفها غيةةةر 
ا ّمتتف  فأجاب  اإلاام األكبر: فحيناا ذهبت إش  نيجيريا زرت اع كر اشفاري  
اةةة  بوكةةةو حةةةرام واحتضةةةنت طفّةةة  وع   أرّةةةم إ  كانةةةت ا ةةةّا  أو ا ةةةيحي  

يّةةت: أيةة  ضةةاير اشعةةاشم؟ أيةة   وشكنهةةا كانةةت تّةةبس ثيابيةةا باشيةة  واازيةة  ويواهةةا
األاةةةم اشاتحةةةدة؟ أيةةة  جااعةةة  اشةةةدو  اشعربيةةة ؟ وانةةةداجت بيةةةنهم وورةةةدت يبةةةى أ  
أغةةةةادر هةةةةذا اشاكةةةةا  بةةةةأ  أر ةةةةى يافّةةةة ث وتكةةةةرر األاةةةةر اةةةةرتي  أ  يةةةةافّتي  شهةةةةذا 
اشاع ةةةكرتت فةةةوع شقةةةد داّةةةت هةةةذا اشاع ةةةكر وارجةةةت انةةة  وبةةةعور  اوحةةةد و  

غير اشا ّم فتربيتي فةي األزهةر انةذ كانةت  أرر  و  أريد أ  أرر  اشا ّم ا 
 ني ربر  نوات أ  هنا  أاا ش  في اشدي  أو نظيريا ش  في اإلن ةاني  ويةاشوا 

 ت (1)شنا إ  حقوإ األاوة اإلن اني  أكثر ا  حقويها في اشدي  تتتف
 :حركة الشباب الصوماليةو األزهر 

ا  اشقضايا اشاها  اشتةي أو هةا  (7)كانت األزا  اش يا ي  في اشصواا 
م األطةةرا  1227ينةةاير  5األزهةةر اكانةة  ااصةة  فطاشةةب فةةي بيةةا  أصةةدرا فةةي 

                                                           

 مت7112فبراير  75ث 7112يوشيو  75( صوت األزهرث 1)
( داةةى اشصةةواا  فةةي أزاةة   يا ةةي  طاحنةة  رّةة  أثةةر  ةةقور نظةةام اشةةرئيس  ةةياد بةةر  فةةي ينةةاير 7)

م وبهدت اش نوات اشتاشي  حكايا واهنيا وحروبيا ربائري ث وانتبرت ظاهرة  يطرة جنةرا ت 1221
ركةةةات اشجةةةيش رّةةة  اعظةةةم األراضةةةي اشصةةةوااشي ث كاةةةا اهةةةدت األوضةةةاع شظهةةةور رةةةدد اةةة  اشح

اإل ةةةياي  اشتةةةي كةةةا  شهةةةا أهةةةدا   يا ةةةي ث وارتةةةبع بعضةةةها باشانظاةةةات اإلرهابيةةة  ورّةةة  رأ ةةةها 
 Jones. G ةيث جت جةونز ) تاشقاردةث وتعد حرك  اشبباب اشصوااشي  ا  أهةم هةذا اشحركةات

Sethت ( ث(  آنةةةدرو مت شيباةةةاM Andrewث ) ( نايثةةةا  تبةةةاندشرNathan Chandler )
 NATIONAL DEFENSEا ةةةةتراتيجي  اكافحةةةة  اإلرهةةةةاب واشتاةةةةرد فةةةةي اشصةةةةواا ث 

RESEARCH INSTITUTE (RAND)  ت17 -11مث ص 7115ث 
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إشةةة  تجةةةاوز اشايفةةةات واشبعةةةد رةةة  األنانيةةة  صةةةونيا شاصةةةّح  األاةةة  اشاتصةةةارر  
وا غيييةةا ألبةةواب اشفةةت  حاايةة  شةةألرواح واألنفةةس اشبريئةة ث كاةةا درةةا اشبيةةا  جااعةة  

 ؤوشيتها في احتواء األزا  اشصوااشي ث وشم  بةاى ا اةوة اشدو  اشعربي  شتحاى ا
 ت(1)اشاتحاربي  في اشصواا 

شم تك  اشايفات اش يا ي  هةي اشاطةر اشوحيةد اشةذ  واجهتة  اشصةواا  
فقد ظهرت بها حرك  تعد ا  أبد اشحركات اإلرهابي  بى تعرضت شاطر أكبر  

ةاث وهةي  اةةارج اشصةواا  فةةي نبةاطهاااتةةد فحركةة  اشبةباب اشصةةوااشي ف اشتةي  رنفي
  ت(7)دو  برإ إفريقيا وانطق  اشقر  اإلفريقيث وارتبطت بتنظيم اشقاردة اإلرهابي

بارتبةارا اشارجعية  األوشة  شّا ةّاي  إش  األزهر اشبةريف شجأ اشصواا  
وأ  إااا  هو اإلاام واشقفةدوة شجايةا اشا ةّاي  فةي جايةا أنحةاء اشعةاشم كاةا جةاء 

  اشبةةي  أحاةةد اا ةةتقب ااشي ح ةة  اشبةةي  احاةةود رنةةدرّةة  ش ةةا  اشةةرئيس اشصةةو 
مث فةةةي زيارتةةة  اشتةةةي ا ةةةتهدفت بحةةةث  ةةةبى 7115دي ةةةابر  51فةةةي  شةةة  اشطيةةةب

اشتعةةةةاو  اشابةةةةتر  فةةةةي اجةةةةا  ا رتقةةةةاء با ةةةةتوج اشتعّةةةةيم اشبةةةةرريث وتصةةةةحي  
اشافاهيم اشاشّوط  ر  اشدي  اإل ياي فةي اشصةواا ث وأكةد اشةرئيس اشصةوااشي 

ا  احنت  ش  يتحقق إ  بتصحي  هذا اشافاهيم اشاشّوطة ث  اشصواا أ  اروج 
ر فةةةةي ا جتاةةةةاع تكةةةةوي  شجنةةةة  ابةةةةترك  اةةةة  األزهةةةةر اشبةةةةريف واشحكواةةةة  وتقةةةةر  

اشصوااشي  شاتابع  تفعيى  بى اشتعاو ث واتااذ إجراءات راّي  جادة في كى اا 
فت   اتم ا تفاإ رّي  بي  اإلاام األكبر ورئيس جاهوري  اشصواا ث ورّ  رأ ه

كّيةةةة  شّدرا ةةةةات اإل ةةةةياي  فةةةةي اشجااعةةةة  اشوطنيةةةة  اشصةةةةوااشي ث واعهةةةةد إلرةةةةداد 
اشةةدراة بهةةا  شتكةةو  تحةةت إبةةرا  األزهةةر اشبةةريفث وا رةةادة كةةى ااتّكةةات األزهةةر 

                                                           

 م1227يناير  3( األهرامث 1)
( ربةةةد اشحكةةةيم نجةةةم اشةةةدي ث فتاةةةدد إرهةةةابي اشحركةةةات اشاتطرفةةة  فةةةي بةةةرإ وو ةةةع إفريقيةةةاف  7)

 مت7115يونيو  75ث ردد (اإلااراتي )اشوط  
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كاةا ت(1)اشبريف إش  إدارت  شت تكاى دورها اشعّاي واشديني في اشصواا  بمبراف 
 12واا  بابيا  األزهر فةي أرّ  اشبي  احاد اشطيب في ا تقباش  ش فير اشص

ا ةةتعداد األزهةةر شتةةدريب األئاةة  اشصةةوااشيي  رّةة  اجابهةة   رةة م 7112ينةةاير 
اشفكةةةر اشاتبةةةددث باإلضةةةاف  إشةةة  إر ةةةا  يوافةةةى طبيةةة  وا غاثيةةة  شا ةةةاردة اشبةةةعب 

حيةةث أر ةةى األزهةةر يةةافّتي  ةةيم إشةة  اشصةةواا  شتوريةة  اشبةةباب  ت(7)اشصةةوااشي
وتقةةةةةديم اشاعونةةةةةات اشطبيةةةةة  واإلغاثيةةةةة  اشصةةةةةوااشي بااةةةةةاطر اشفكةةةةةر اشاتطةةةةةر ث 

اشّاحتةةاجي ث كاةةا ا ةةتقبى  اشصةةوااشيي  ضةةا  برنةةااج واشةةدراة اةة  األئاةة   أرةةدادي
 ت(5)اصام شتدريبهم رّ  اشتعااى اا اشقضايا اشاعاصرة كاإلرهاب واشتكفير

وجدت اشحكوا  اشصوااشي  في اريجي األزهر ا  أبناء اشصواا   كاا
إيقةةةا  اشعنةةةفث إذ كةةةا  شّانظاةةة  اشعاشايةةة  شاريجةةةي شّا ةةةاردة فةةةي ايةةةر اعةةةي  

ث حرك  اشبةبابدور بارز في تأهيى اشانبقي  ر   في فبيدواف باشصواا  األزهر
م رقةةةد  ّ ةةة  اةةة  اشنةةةدوات شررايةةة  7112حيةةةث بةةةدأ ارتبةةةاريا انةةةذ أوااةةةر اةةةارس 

وتأهيةةى اشانبةةقي  رةة  حركةة  اشبةةباب اشاجاهةةدي  وباشتعةةاو  اةةا وزارة األويةةا  

                                                           

واة  اشجةدير باشةذكر أ  اشبةي  أحاةد اشطيةب يةد ا ةتقبى  مت7115دي ابر  51( األهرامث 1)
أغ ةةةةةطس  71ابةةةةةيا  األزهةةةةةر فةةةةةي ع فراةةةةةاجو فةةةةةي  اشةةةةةرئيس اشصةةةةةوااشي ن ربةةةةةد

مث رئةيس ن ربةةد ع فراةةاجوث حيةةث ذكةةر فةي تصةةريحات شةة  أ  بةةي  األزهةةر 7112
اشقةةةادر رّةةة  اواجهةةة  األفكةةةار  هةةةو إاةةةام كةةةى اشا ةةةّاي  فةةةي اشعةةةاشمث وأ  األزهةةةر هةةةو

اشاتطرف  في اشصواا ث شاا يحظ  ب  ا  اكان  وتقدير بي  اشصوااشيي ث اضةيفيا أ  
اشفكر اشاتطر    يواج  إ  باشفكر اشاعتد ت وأضا  أ  بيدا في حاج  إش  األزهر 
اشبةةةريف شّويةةةو  بجانبهةةةا فةةةي صةةةرارها اةةةا اإلرهةةةابث ونبةةةر افةةةاهيم اش ةةةيم ويبةةةو  

 م7112يناير  12ألزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث اآلارت ا
 مت7112يناير  12( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 7)
 مت7112أغ طس  71( األزهر اشبريفث اشاركز اإلريايث 5)
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شقةاء م 7112 ةبتابر  71 فةيبةة )يرضةو( رقد فرع اشانظا   كااث (1)باشصواا 
اا زراةاء وبةيوخ اشقبائةى اشصةوااشي   شانايبة  كيفية  اواجهة  اشفكةر اشاتطةر ث 

 ت(7) واطورة اشجاارات اإلرهابي ث وكيفي  تصحي  اشافاهيم اشاشّوط 
يةةد حةةرص األزهةةر رّةة  إدانةة  جايةةا اشعاّيةةات اإلرهابيةة  اشتةةي نفةةذتها و 

 (5)مث7115نوفابر  75ك  في اقديبيوث وا  ذش  اشبيا  اشذ  أصدرا في ر اشح
هةةةذا اشتفجيةةةراتث  حيةةةث أدا م  7112نةةةوفابر  11فةةةي وكةةةذش  اشبيةةةا  اشصةةةادر 

ا رفضةةة  اشقةةةاطا شكةةةى األراةةةا  اإلرهابيةةة  اشتةةةي ت ةةةتهد  اشاةةةدنيي  وتةةةروع  اؤكةةةدي
تتنةاف  اةا كةى اشبةرائا اشدينية  واشاواثيةق تااشف تعاشيم اإل ةيم و اآلاني ث وأنها 

اشدوشي ث اطاشبيا اشاجتاا اشدوشي بضرورة تضافر اشجهود ا  أجى اشقضةاء رّة  
  ت(5)اإلرهاب وا تئصا  رصابات 

حركرة الشرباب فري مواجهرة مرصد األزهر لمكافحة التطررف ومن أهم إنجازات 
 :الصومالية

حاّ  باشّش  اش واحّي  بعنوا : ففّنتعر   رّ  حقيق  اإل يمف بهد   إطيإ -
توري  اشبباب اشا ّم اشناطق باش واحّي  بحقيق  اشدي  وابادئ  اش اح  ونفي 
ةةةةوااشي  وغيرهةةةةا اةةةة  اةةةةزارم  فةةةةو  اةةةة  حركةةةة  اشبةةةةباب اشص  دا اشاتطر  اةةةةا يةةةةرد 

 ت(3)وادراءات

                                                           

رنةةةةوا : فةةةةرع (ث اقةةةةا  azhargraduates.orgانظاةةةة  اشعاشايةةةة  شاريجةةةةي األزهةةةةر )اش (1)
انظا  اريجي ا زهر باشصواا : إطيإ  ّ ةّ  نةدوات شتأهيةى اشانبةقي  رة  حركة  

 مت7112أبريى  1  اشوفدث م7112اارس  75اشبباب اشاجاهدي ث بتاري  
اشانظا  اشعاشاي  شاريج األزهرث فرع اريجي ا زهر باشصواا  ينظم شقاء افتوح ببةيوخ  (7)

 مت 7112بتابر   71اشقبائى واألريا ث بتاري  
 مت7115نوفابر  75ث اشاركز اإلريايث األزهر اشبريف( 5)
ت وشّازيد ا  اشتفصيى ينظر جةدو  اشبيانةات اشصةادرة رة  م7112نوفابر  11( األهرامث 5)

 ت3ث 5األزهرث ص 
 تشّازيد ينظر: اشاويا اإلشكتروني شارصد األزهر شاكافح  اشتطر ( 3)

https://azhargraduates.org/
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ث وأاطارهةاث ابينيةا كةةذب اشحركة إرةداد اجاورة  اة  اشتقةارير واشدرا ةةات رة   -
ادراءاتهةاث اةةا رةرض شكيفيةة  تحصةةي  اشبةباب اشا ةةّم اة  أفكارهةةا اشضةةاش ث 

 : هذا اشدرا ات وا 
 تفحرك  اشبباب اشاجاهدي تتتوحّم اشعودة بعد ا نق امف 
 واا ف د في أرض اشص  باب ف تت اشقاضي واشجي   تفحرك  اشب 
   تفدارشف في أفريقياففاشببابف وفبوكو حرامف تت واشصراع رّ  ايف 
   فارصةةد األزهةةر يكبةةف رةة  ا ةةتراتيجي  جديةةدة شةةة فحركةة  اشبةةبابف فةةي

 تتجنيد اشفتيات اشكينياتف
  تفارصد األزهر: فاشببابف تواصى احاو ت ااتراإ رقو  اشكينيي ف 
  فإفريقيا بي  اااشب فاشببابف وأنياب فبوكو حرامفت 
ب فةي اشصةواا ث وذشة  اةي  يدم اشارصد ا تراتيجي  بااّ  شاقاوا  اإلرهةا -

ابةةةارك  ااثّةةةي  رنةةة  فةةةي اةةةؤتار فاألاةةة  اشفكةةةر  واكافحةةة  اشتطةةةر ف اشةةةذ  
رقدتةةةة  اشحكواةةةة  اشصةةةةوااشي  فةةةةي اقديبةةةةيو باشتعةةةةاو  اةةةةا انظاةةةة  اشتعةةةةاو  

مث وتقةةةوم هةةةذا اإل ةةةتراتيجي  رّةةة  ضةةةرورة 7112أبريةةةى  72اإل ةةةياي فةةةي 
اشةةرأ  اآلاةةر واشحةةوار  إداةةا  اشافةةردات اشااصةة  باشت ةةاا  واشتعدديةة  واحتةةرام

اشفعا  في اشاناهج اشدرا ي ث وبيا  تصورات ر  األفكار اشانحرف  واشتيارات 
اشهداا  اشتةي ت ةتهد  اشعقةو  واشاعتقةدات اشدينية  اشرا ةا   شتحصةي  األاة  
اشعقائةةد  واشفكةةر  شةةدج أفةةراد اشاجتاةةاث وضةةرورة اشتحةةذير اةة  اش ةةيى اشفكةةر  

اشفضائي  وغيرها ا  و ائى ا تصةا  اشحديثة  اشقادم ربر اإلنترنت واشقنوات 
اشتةةةي تعاةةةى رّةةة  تةةةرويج أفكةةةار اشاتطةةةرفي ث باإلضةةةاف  إشةةة  ضةةةرورة إيجةةةاد 
اشفةةرص أاةةام تعزيةةز افةةاهيم اشاواطنةة  واشتعةةايش اش ةةّاي فةةي اجةةا ت اشعاةةى 

 ت(1)اشتطوري في إطار ييم اشاجتاا اشديني  واإلن اني 
 

                                                           

 مت7112اايو  1اإلرياي  األهرامث  اشاركز( األزهر اشبريفث 1)
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 :تجفيف منابع اإلرهابو األزهر 
بةى وكبةف جرائاهةا  شم يكتف األزهر بجهودا في اواجهة  اشجاارةات اإلرهابية  

واشحيّوشة  دو  ويةوع اة  جةذورهاث  اراى رّ  تجفيف انابا اإلرهابث وايتيره
فةةي  ازيةةد اةة  اشبةةباب اشا ةةّم فةةي بةةراث  اشجاارةةات اشاتطرفةة ث ويةةد اتبةةا األزهةةر

  حيةث يةدرس اشطةيب ذش  ا تراتيجي  بااّ ث تبدأ ا  أروية  األزهةر واؤ  ةات
اشوافدو  اة  إفريقيةاث وتاتةد إشة  ربةوع اشقةارة اإلفريقية   حيةث يواجة  األزهةر هةذا 

 اشجاارات في رقر دارهاث ويد ارتادت ا تراتيجي  األزهر رّ  اا يّي:
م وذشة  بانا ةب  7112تبكيى وحدة اشبةؤو  اإلفريقية  بةاألزهر فةي دي ةابر  -

ا ةةتكاا ي شةةدور اصةةةر واألزهةةر فةةةي تةةوش  اصةةر رئا ةةة  ا تحةةاد اإلفريقةةةيث و 
 ت(1)درم بعوب اشقارة اإلفريقي  رّ  كاف  اشا تويات

اضةةارف  اشةةةدورات اشتةةي تعقةةةد شألئاةة  واشةةةدراة اةة  اشةةةدو  اإلفريقيةة  شتعةةةريفهم  -
بابةةاد  اإل ةةيم اشصةةحيح ث واشاةةنهج األزهةةر  اشاعتةةد ث وتةةدريبهم رّةة  اشةةرد 

واإلرهةةةاب فةةةي تحقيةةةق رّةةة  اشبةةةبهات اشتةةةي تعتاةةةد رّيهةةةا جاارةةةات اشعنةةةف 
 ت(7)أهدافها

إر ا  اشقوافى اشدروي  واشطبي  واإلغاثي  إش  اشدو  اشتي تعةاني اة  ابةكّ    -
كاا يام اشاركز اشدوشي اإل ياي  –واشتي  نعرض شنااذج انها  -اإلرهاب 

                                                           

 مت 7112دي ابر  13ث األزهر اشبريفث اشاركز اإلرياي( 1)
إحصةائي رة  اشةدورات اشتدريبية  شّ ةادة األئاة  واشورةا  ( اجاا اشبحوث اإل ياي ث بيةا  7)

اشوافةةدي  اةة  اشعةةاشم اإل ةةيايث )يةةارة إفريقيةةا(ث ارفةةق بةة : بيةةا  إجاةةاشي أرةةداد األئاةة  
واشطّبةةةة  اشوافةةةةدي  اةةةة  اشعةةةةاشم اإل ةةةةياي اشابةةةةاركي  فةةةةي اشةةةةدورات اشتدريبيةةةة   واشورةةةةا 

اشعاشاي ث بيا  احصائي شّ ادة األئا  واشورا  اشوافدي  اة  اشعةاشم اإل ةياي اة  يةارة 
 مت7112إفريقيا ر  رام 
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ث ةةف فةةي اشقةةار ة  شّدرا ةةات واشبحةةوث اش ةةكاني  اشتةةابا شجااعةة  األزهةةر بنبةةاٍر افك 
 ت(1)اإلفريقي 

اجاورةةة  اةةة  اشتقةةةارير واشدرا ةةةات ارصةةةد األزهةةةر شاكافحةةة  اشتطةةةر  أصةةةدر  -
اشاهاةةة  حةةةو  أ ةةةباب انتبةةةار اإلرهةةةابث وكيفيةةة  احاربتةةة  وتجفيةةةف انابعةةة ث 

 ت(7)بجايا اشو ائى اش يا ي  وا يتصادي  وا جتااري  واشعّاي 
تةةم رقةةد رةةدد اةة  اشنةةدوات واشاةةؤتارات اشدوشيةة  بابةةارك  بةةاحثي  اةة  اشةةدو   -

 ي  شّا اها  في إيرار إ تراتيجي  إفريقي  شّتصد  شإلرهابث وانها:اإلفريق
   اشاّتقةةة  اشةةةدوشي اش ةةةادس شإلريايةةةي  األفاريةةة ث اشةةةذ  ا تضةةةافت  كّيةةة

م تحةةةةت رنةةةةوا  فاإلرةةةةيم 7112اإلرةةةةيم بجااعةةةة  األزهةةةةر فةةةةي اةةةةارس 
دوشةةةة   71إ ةةةةتراتيجي  اشاواجهةةةة فث بابةةةةارك  ااثّةةةةي  اةةةة   -واإلرهةةةةاب 

 ت(5)أفريقي 
  نةةةةةدوة  م7112أبريةةةةةى  2فةةةةةي  ارصةةةةةد األزهةةةةةر شاكافحةةةةة  اشتطةةةةةر رقةةةةةد

بعنوا : فدور األزهر اشبريف فةي درةم ثقافة  اش ةيم واكافحة  اشتطةر  
دينة  اشبعةوث اإل ةياي ث فةي إطةار اشبرنةااج اشتثقيفةي فةي ا في أفريقيافث

 ت(5)واشتورو  اشذ  يقدا  اشارصد شّطيب اشوافدي 
األزهةر فةي اقاواة  اإلرهةاب فةي إفريقيةا  وفي اتام هذا اشبحث فقد وجدت جهةود

 Organisation)انظاة  اشدوشية  اشفرانكفونية  درةت اشحيةث كبيةرياث  دوشييا تقديريا

internationale de la Francophonie  2و  2يةواي ( في اؤتارهةا اشةذ 
بعنةةةةوا  فاةةةةؤتار اكافحةةةة  اإلرهةةةةاب واشويايةةةة  اةةةة  م فةةةةي بةةةةاريس  7115يونيةةةةو 

                                                           

ث ( رضةةةةةةةةةةةةةةةةةةوج زكريةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث األزهةةةةةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إفريقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث اجّةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات إفريقيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1)
(www.qiraatafrican.com) مت7112يونيو  75ث 

  ارصةد األزهةر م7112اةايو  73بتةاري   ( ثalqraralaraby. news) اشقةرار اشعربةي (7)
 شاكافح  اشتطر ت

 مت7112اارس  71( األهرامث 5)
 مت7112أبريى  11ث األهرام( 5)
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تبنةةةةي اشوثةةةةائق اشتةةةةي أصةةةةدرها األزهةةةةر ضةةةةد اشجاارةةةةات اشتطةةةةر  اشعنيةةةةفف إشةةةة  
اإلرهابي ث وتدري ها شّدراة واشتربويي  في اشدو  اإلفريقي  اشتي تعاني اة  اطةر 

  ت(1)هابر اإل
 

 
 

                                                           

)1( Organisation internationale de la Francophonie, Rapport de la 

conférence sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la 

raicalistation violente,2016, P 26. 
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 الوثائق غير المنشورة: 

 ت2 -2727ث 2 -2777ريم: ذاكرة األزهر اشبريفث  -
اإل ياي ث بيا  إحصائي ر  اشدورات اشتدريبية  شّ ةادة اجاا اشبحوث  -

األئاةة  واشورةةا  اشوافةةدي  اةة  اشعةةاشم اإل ةةيايث يةةارة إفريقيةةاث ارفةةق بةة : 
بيةةةةةا  إجاةةةةةاشي أرةةةةةداد األئاةةةةة  واشورةةةةةا  واشطّبةةةةة  اشوافةةةةةدي  اةةةةة  اشعةةةةةاشم 
اإل ةةةياي اشابةةةاركي  فةةةي اشةةةدورات اشتدريبيةةة  اشعاشايةةة ث بيةةةا  احصةةةائي 

شورةةا  اشوافةةدي  اةة  اشعةةاشم اإل ةةياي اةة  يةةارة إفريقيةةا شّ ةةادة األئاةة  وا
 مت7112ر  رام 

 رسائل جامعية:
و ء  عيد زااررةث اشحركةات اشجهادية  فةي أفريقيةا بةي  اشتو ةا واشةردود  -

ث ااج ةةةتيرث غيةةةر 7113 -7111اشدوشيةةة ف درا ةةة  حاشةةة  بوكةةةو حةةةرامف 
شّدرا ةةات انبةةورةث جااعةة  بيرزيةةت )فّ ةةطي (ث اعهةةد إبةةراهيم أبةةو ششةةد 

 مت7112اشدوشي ث 
 كتب عربية:

ن ربةةةةد اشكةةةةريم أحاةةةةدث بوكةةةةو حةةةةرام اةةةة  اشجاارةةةة  إشةةةة  اشو يةةةة ث أزاةةةة   -
ث نةةةوفابر 1اشتطةةةر  واشف ةةةاد فةةةي إفريقيةةةاث اشعربةةةي شّنبةةةر واشتوزيةةةاث ر 

 مت7112
 كتب أجنبية معربة:

Jones. G Seth - يث جت جونز   شيباةا  تث آندرو مت   M Andrew   ث 
تباندشر  نايثا    Nathan Chandler ا تراتيجي  اكافحة  اإلرهةاب واشتاةرد   

 NATIONAL DEFENSE RESEARCH فةةةةي اشصةةةةةواا ث 

INSTITUTE  RAND,2016.. 
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 المراجع والتقارير األجنبية:
- Fédération internationale des ligues des droits de 

l’Homme (FIDH), Nigeria les crimes de masse de 

Boko Haram, Raport. 

- Global Coalition to Protect Education from Attack 

(GCPEA), EDUCATION UNDER ATTACK,2018. 

- Organisation internationale de la Francophonie, 

Rapport de la conférence sur la lutte contre le 

terrorisme et la prévention de la raicalistation 

violente,2016. 

 بحوث منشورة:
إبراهيم جااا أوتو يوث أثر أبعاد اقاصد اشبريع  رّ  اشتطر  اشديني:  -

اث اجّ  اشتنويرث جااعة  اشزيتونة ث اشاعهةد  بوكو حرام في نيجيريا ناوذجي
 مت7112ث 13األرّ  ألصو  اشدي ث ع 

أحاد ر كرث فتادد جهاد ف إ تراتيجي  اشتو ا اإليّياي شتنظةيم فبوكةو  -
 مت7113ث 15في إفريقياث اجّ  اتجاهات األحداثث ردد حرامف 

ربةةةةةاس ن صةةةةةاش ث اشجهةةةةةود اإليّيايةةةةة  شاكافحةةةةة  تهديةةةةةد بوكةةةةةو حةةةةةةرام  -
اشاحةةددات واآلفةةاإث اجّةة  رؤيةة  تركيةة ث اركةةز  ةةتا شّدرا ةةات اش يا ةةي  

 مت7113ث 5ث ع 5وا يتصادي  وا جتااري ث اج 
قيةا اشو ةط  بةي  اصطف  بفيق ريمث أن ن  اشتداى اشفرن ي فةي إفري -

 مت7115ث 71اشعقد  واشبراجااتيث اجّ  يراءات إفريقي ث ع 
 الصحف )العربية(:

 أابار اشيومت -
 األهرامت  -
 األيام )فّ طي (ت -
 اشبيا  )اإلاارات(ت  -
 اشبرإ األو عت -
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 اشبروإت -
 صوت األزهرت -
 اشوط  )اإلاارات(ت -
 اشوفدت -

 الصحف )األجنبية(.
- Arab News. 

- English Ahram.  

- Jeune Afrique. 

 المواقع اإللكترونية:
www.bbc.com 

 (تwww.roayahnews.comببك  رؤي  اإلاباري  ) -
 (ت  alqraralaraby. newsاشقرار اشعربي ) -
 (تwww.qiraatafrican.comاجّ  يراءات إفريقي ث ) -
 (ت   www.azhar.eg/observerاألزهر شاكافح  اشتطر  )ارصد  -
 اشاركز اإلرياي شألزهر اشبريف -

 (www.azhar.eg/mediacenter) 

 (ت  www. smtcenter.netاركز  ات شّدرا ات ) -
 (ت  azhargraduates.orgاشانظا  اشعاشاي  شاريجي األزهر ) -
 (تwww.amnesty.org/arانظا  اشعفو اشدوشي ث ) -
 (تwww.britannica.comاشاو ور  اشبريطاني  ) -
 (ت  www.sis.gov.egاشهيئ  اشعاا  شي تعياات ) -
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/
http://www.roayahnews.com/
http://www.amnesty.org/ar
http://www.britannica.com/


 دور األزهر الرشيف يف مؼاومة اإلرهاب يف إفريؼيا

املجؾد اخلامس( -حولية كؾية الؾغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

 
  ﴿3517﴾  

  

 اشصفح  اشاوضوع
 3725 اّاص )باشّش  اشعربي (

 3723 اإلنجّيزي (اّاص )باشّش  
 3722 تاهيد

 3727 جهود األزهر في اشتصد  شجاار  بوكو حرام:
 3722 جهود ارصد األزهر شاكافح  اشتطر  ضد إرهاب بوكو حرام:  

 3722 زيارة بي  األزهر إش  نيجيريا:
 3721 األزهر وحرك  اشبباب اشصوااشي :
 3725 األزهر وتجفيف انابا اإلرهاب:

 3722 اشاصادر واشاراجا
 3517 فهرس اشاوضورات
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