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 مقدمة

 :داعش 
 جماعة وظيفية 

 (أوطان !!من اغتيال الإسلام .. إلى اغتيال ال)

باسـم ًا اختصـار فى العراق والشام( المعروف  اإلسالميةالشك أن تنظيم ما يسمى بـ " الدولة 
ــا)داعــ  )أو لنقــ  تىمــيم دوري ولــيا القيــا  ع يــ ( ش( قــد ىظــى قبــ  وبعــد يــرا  أمر  ي 

ى ، راـم   السمع والبصر ، فال ىديث فى اإلعـالم الرراـى ، والعصار و  باهتمام دولى  بير
طن ع ـى ، إال أن )داعش( ، ذلـك التنظـيم الـذن صـنعت  واشـن ًا أو مسموعًا أو مرئي امقرو 

 فـى يـرا  ، لقـد  ـان الهـدف مـنووظيفتـ  ، بـدأ  عينيها ، ثـم عنـدما تمـاود ىـدود دوري 
بـالد  القاعـد  فـى –أىـرار الشـام  –)النصـر   يـةاإلرهابوهـو ونظـائري مـن التنظيمـا    إنشائ

يـدًا من العراق وسور ا ، وعندما عمدوا هم وصناعهم عن ذلـك تىد الرافدين( هو تف يك   
مر  منـذ فى سور ا ، التى بـدأ  تتعـافى مـن مـرا  المـ امر  اإلق يميـة الدوليـة ع يهـا والمسـت

ـــدما بـــدأ  داعـــش تهـــدد مصـــاله واشـــنطن وشـــر ائها ( 2011)منـــذ ثـــالث ســـنوا   ، وعن
عادتفر وادأ يراها وىصـارها ، هنا فقط اتخذ قرار التىميم وقص األظااإلق يميين  هـا إلـى وا 

ن تعمــ  فــى )وظيفــة مىــدد ( داخــ  اســتراتيمية التقســيم االســتعمار دورهــا  مماعــة وظيفيــة 
 .المديد ل منطقة 

دث ( ، وأىـ2014ولكن دعونا نتأم  أقدم بيانا  داعش عنـدما أع نـ  الخالفـة )فـى يونيـو 
تىـــدث ، ونســـم  مالىظاتنـــا مـــن ناليـــرأل األمر  ـــى لهـــا ، لنعـــرف عبياناتهـــا عنـــدما بـــدأ 

 الرئيسية .
يقــوآل  مــن أنــتما المــواأل   هنــاك مــن* لقــد طــرت التنظــيم فــى بيانــ  األوآل الســ اآل ا تــى   

ودفــع  اإلســالمية، أخــذنا ع ــى عاتقنــا إرمــاا أممــاد الخالفــة اإلســالميةنىــن منــود الدولــة 
ــا المســ مين.. نعامــ خوانن ــا وا  ــا مــنهم، ون ــ     النــاا بمــا ظهــالظ ــم والىيــ  عــن أه ن  ر لن

سرائرهم إلى هللا، فمن أظهر لنـا شـعائر اإلسـالم، ولـم يت ـبا بنـاقو مـن نواقيـ  عام نـاي 
معام ــة المســ مين، وال نأخــذ أىــًدا بــالظن والتهمــة، بــ  بالبينــة القاطعــة والىمــة الســاطعة، 

م عنــدنا إىســان الظــن فــى المســ م، مــا لــم ي ــن  مين."   ل مســ مين وعوًنــا ل ممــر  عــدو اوالمقــد 
وأياف التنظيم  "الناا فى ظ  ى منا آمنون مطمئنون، فوهللا ال رغـد ل عـيش إال فـى ظـ  
ى م إسـالمى ييـمن ل رعيـة ىقـوقهم و نصـ  المظ ـوم ممـن هيـم ىقـ ، ومـن  ـان ع ينـا 
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.. األمواآل التـى  انـ  تىـ  قبيـة  باألما ناقًما فهو اليوم رعية آمن إال من صد  وند  وارتد 
ترمع مميعها لبي  ماآل المس مين، وأمرها عائد إلى خ يفة ‘ الماآل العام’صفوية الى ومة ال

المس مين، وهو الذن يتولى تصر فها فى مصاله المس مين، وليا ألىد أن يمد إليهـا يـدي 
ال عر   و نفس  ل مثوآل أمام القيا  الشـرعى والمسـا لة ثـم بنهأل أو س أل أو ىوآل ذلك، وا 

مــن ســرق منهــا ‘ و ــذلك الم ــك الخــاص مــن مــاآل وأثــاث ومتــاا إنــداآل العقوبــة الرادعــة بــ ،
نصاًبا من ىرد ال شبهة ل  فيها،  ان ع ي  القطع.. ونتعام  مع عصابا  السطو المس ه 
ع ى أنهم مفسدون فى األرو ونوقع ع ـيهم وع ـى مـن يـروا المسـ مين بالتهديـد واالبتـداد 

 [ .برير ىق، أن ى العقوبا  الرادعة."وأخذ الم وا واإلتاوا  وأخذ الماآل من الناا قسًرا 
دادن( ، * إن هذا اإلعالن عن بد  عصر الخالفة المديد  ، والخ يفة المديد )أبو ب ر البرـ

، قـدربألوهام وتناقيا  عاد  بين القوآل والس وك تيـمنها البيـان بقدر ما أثار من سخر ة 
ن مـ  بـ  إلـى ىـد ممابهـة أثار عالما  استفهام ىوآل قو  هذا التنظيم ، ومرأت  و ي  تص

 منشور  ،صنعوي ، ليهددهم ه ذا ، إن األمر ال ي تم  ، دونما تأم  أىدث وآخر بياناتهم ال
ن إدولــة ،  40يــرأل مــن الطــائرا  األمر  يــة والررايــة ومــن تىــال  دولــى تمــاود الـــوهــو ي  

ع نـًا ة، مخطت  ل ىرأل ع ى الواليـا  المتىـد  األمر  يـالبيان ي ش  من خالل  التنظيم عن 
ــر  المقب ــة، ع ــى رأســها البيــ  األبــيو فــى  عــن عــد  أهــداف يخطــط ليــراها خــالآل الفت

قيقـا  واشنطن، وأكد استهداف  لمنود الميش األمر  ى، والشرطة، والعام ين فى م تأل التى
لقيــا ، ، واألمــن القــومى، وو الــة المخــابرا  المر د ــة، وأعيــا  النيابــة واFBIالفيدراليــة 

 ، ىققــوا فــى قيــايا متع قــة بعناصــر مهاديــة، وانتهــ  إلــى إدانــتهم، والســفراخاصــة الــذين 
يــ  ومــوظفى ودار  الخارميــة، وأعيــا  مم ســى النــواأل والشــيوذ، ال ســيما الــذين أقــروا توم

ـــا  التبشـــير، وشـــر ا  تصـــنيع الـــذخائر  ـــى منظم يـــراة عســـ ر ة ل تنظـــيم، والعـــام ين ف
دار  تىصـــي  ال  يـــرائأل والهمـــر ، والمســـئولين فـــى البنـــوكواألســـ ىة بمخت ـــ  أنواعهـــا، وا 

 ] ــ  هــ ال  دفعــة واىــد  ســوف وشــر ا  االســتثمار، واإلعالميــين الــذين ثبــ  عــدم ىيــادهم
 .سعة !![يوامههم التنظيم .. وال ندرن من أين ل  اإلم انا  والقدرا  لت ك الموامهة الوا

*** 
يا ي وم  دي  المقيمـين فـى ، أعقر بة من  وطالأل التنظيم، فى الخطة التى نشرتها مواقع 

أمر  ـا بــامتالك أســ ىة نار ـة شخصــية اعتمــادًا ع ـى الىــق الــذن ي ف ـ  الدســتور ل مــواطن 
األمر  ى بامتالك السالت، داعيًا َمن يوام  أدمة فى شرا  السـالت إلـى أن ي مـأ إلـى طـرق 
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ـــواطنين ـــ  أىـــد الم ـــارو الســـالت ، أو الســـوق الســـودا ، أو قت ـــة، ســـوا  مع ـــر تق يدي  غي
 ـواتم »األمر  يين باستخدام سالت أبيو وغـنم مـا يمت كـ  مـن سـالت، وطـالبهم باسـتخدام 

 من خالآل الشرا  أو االطالا ع ى طر قة تصنيعها ع ى شب ة اإلنترن .« الصو 

 عناصـري بـالتر يد ع ـى األهـداف البشـر ة، ألن األهـداف الماديـة يم ـن« داعش»ونصه * 
 ، ع ـى«هـى التـى تقـو ميـامعهم»األهـداف البشـر ة فــتعوييها واستردادها بالمـاآل، أمـا 

ا  فـى الواليـ« األهداف الشـرعية»ىد قول ، واستعرو التأصي  الفقهى ليرأل ما وصفها بـ
لكفــر االمتىــد  األمر  يــة، قــائاًل إن أمر  ــا فــى ىالــة ىــرأل مــع اإلســالم والمســ مين، وأهــ  

ن األبر ــا ، مشــيرًا إلــى أ والنفــاق يىــاولون تمر ــر خطــاأل ماهــ  يتيــمن التىــذير مــن قتــ 
ما  فار  .التنظيم يتعام  وفق تصني  واىد ل ناا، إما م منون وا 

هذا الفهم السطحى للإسالا. هاو السابل الرقيفا  فاى ا تيابل الإسالا. لتشاويهه لأ اه ] 

فسااطبنيد دلن أد ااى محبللااة للتحلياار لللمقب  ااة المو ااوعية لكاار قساام الاا  يب إلااى 

 .[ على ح  القول الشهير لابد لادن  –د معسكر أل فسطبط مد الفسطبني

هم، سـوا  رامـا يقـوآل قائـ ، وقـد قيـ  فعـاًل، إن الكفـار األمر  ـان أو غيـر »وتابع البيان   * 
 المومــودون فــى بــالد المســ مين، وخاصــة مد ــر  العــرأل، والكفــار المومــودون فــى بالدهــم،

 ًا مــن هــذي األى ــاميظنــون أن معهــم عقــد أمــان مــن ولــى األمــر المســ م، وال يع مــون شــيئ
د الشــرعية، فهــذي الىمــة داىيــة، والشــيو بــن الدن، والشــيو الدرقــاون، والشــيو عبــدالعد 

عرأل، أو المقرن، صدعوا بهذي األى ام ع ى المأل وىذروا األمر  ان المومودين فى مد ر  ال
ن  ـــانوا ير ـــدون الســـالمة فع ـــيهم مرـــادر  بـــالد  فـــى بالدهـــم، بـــأنهم أهـــداف مشـــروعة، وا 

 ون المسـ مين، وع ـى المـواطنين األمـر  يين اليـرط  س مين، والك  عن التدخ  فـى شـالم
 " .ع ى ى وماتهم، لتتوق  عن مىاراة اإلسالم والمس مين

]للنتأمر م ى  حبلة الفكر لمح لديته خبصة لمراجعه الرقيسية هو بد لادن لالز قبلى 

 لالمقرن ، لليس أح  مد العلمبء الثقبة !! [ .

  ي  أن   ابدأ بالتدبر فى ىالة أمة اإلسالم، و »ظيم مخاطبًا عناصري فى أمر  ا  وقاآل التن
إلسـالم قون الشر، بقياد  ه ب  العصر، أمر  ا، وبمشاور  ومبار ـة مـن ى امنـا المنتسـبين ل

أو  ألاإلرهـارا ، امتمعـ  ع ـى ق ـأل رمـ  واىـد، وال تنخـدا بروايـة مىاراـة واإلسالم منهم َبـ
 اإلســـالم المعتـــدآل، فـــاع م أن ى ـــام العـــرأل والمســـ مين العمـــم، عـــدا مناصـــر  والـــدفاا عـــن

ولـة المناطق التى تسيطر ع يها ىر ة طالبان فـى أفرانسـتان، أو المنـاطق تىـ  سـيطر  الد
، أو مــا هــو تىــ  ســيطر  ىر ــة الشــباأل بالصــوماآل،   هــم فــى ىالــة  فــر أكبــر اإلســالمية

 «.وأعظم من الكافر األصي 
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ــ] ــان ع  ــر ب ســًا وفويــىيعنــى ر ــد البي ــالم اإلســالمى واألكث  ى أفقــر ثــالث منــاطق فــى الع
األ واعتبرها هى أرو اإلسالم الطاهر  .. أن خ   فى الف ر هذا ا وأن ايطراأل عق ـى أصـ

م اإلســالم وى مــ  العظــيم قــر ن لــديه هــ ال  ليصــ وا إلــى هــذي الىالــة مــن الســطىية   وهــ 
 [بالفقر والفويىا!

*** 
ــان داعــش *  ــأيــاف بي استىيــر مــن ذاكرتــك »ناصــىًا االنتىــارن مــن أنصــاري   ر األخي

عـوا إر  رقـوا وق طعو يـدن أاـًا ع ـى الخ فية صورًا ألطفاآل ونسا  وشيوذ من أه  اإلسالم ق ت ـوا وى 
م  دعو الص يبيين بأس ىتهم الفتاكة، وع يك أن تفع  نفا الشى ، واستىير صورًا لبيو  ه  

   مسه لمنطقتك ورصد عـد  أهـداف ع ـى فتـر فوق ساكنيها، ثم قم باختيار هدفك بعد عم
  من الدمن، ثم ىدد طر ق الذهاأل وطر ـق العـود ، واىـرص ع ـى السـير أو السـفر بالسـيار 

فى هذي الطرق مرا  عد ، خاصـة إذا  انـ  غر بـة ع يـك، ىتـى تتـأق م ع يهـا، ثـم اىـرص 
 إلـى قاعـدتكع ى التعرف ع ى طرق فرعية أو طرق أخرن ىتى ال تفامأ بأن طر ق العـود  

 أ غ ــق ألن ســبأل، وقبــ  مرــادر  م ــان انطالقــك، قــم بالصــال  ر عتــين، وعنــدما تقتــرأل مــن
 ى ق بـك الهدف أو نقطة ترصد الهدف، قم بالدعا  وألهع في  واسأآل هللا أن يندآل الس ينة ع

ن وأن ي خيع عدوك لك و مع  ع ى بصري غشاو ، و مع   ينظر إليك  الذن ي رشى ع ي  م
تــو قــوم أنــ  بقت ــ ، واىــرص ع ــى أن تســمد ا شــ رًا بعــد انتهــا  عم يتــك فــى الالمـو ، فت

 والىــين، وأن تتــرك رســالة تكــون معــد  مســبقًا، إن أم ــن، ولكــن ســالمتك ومرادرتــك م ــان
ن تم ن  من ترك رسالة فنقترت العبار  ا تيـةرسالة،أهم من ترك ال)!!( الردو      ف تع مـواوا 

أطهـر الذن تطأي نعاآل أن مس م ع ى ومـ  األرو أغ ـى وأقـيم و  يا عبعاد الص يأل أن التراأل
 «.من دما     من  فر فى أمر  ا وغيرها

أتبـاا  القيـايا والمواقـ  واـين)وطبعًا هنا تمار  رخيصة باسم اإلسـالم وخ ـط لـألوراق بـين 
 الديانة المسيىية واين العدوانية األمر  ية التى ال عالقة لها بالدين !!( .

قــاآل  تنظــيم خطتــ  وتوصــيات  بتوميــ  رســالة إلــى الــرئيا األمر  ــى بــاراك أوبامــا،واختــتم ال
سمعناك و ومعار ها مع الص يبيين األنماا مث ك،  اإلسالميةراما قرأ  تار و األمة »فيها  

..  يـ  تقوآل إن  ليا هناك متسع لدولة الخالفة فى القرن الواىد والعشر ن، ما شا  هللا!
 فـى القـرن  اع م يا أوباما أن دولة الخالفة باقية بىوآل هللا وقوت »  قرر  أن  هذاا، وتابع

 «.الواىد والعشر ن، وما بعدي، إال أن يشا  رانا شيئاً 
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*** 
ــاوآل وه ــذا أنهــ  بيانهــا األخير..ه ــذا بــدأ  داعــش بيانهــا األ  ئش وه ــذا تطــور فكرهــا الب

 ن،ن البيانـالتى انط ق منهـا هـذااذ  امن المفاهيم والقيم الشوانطالقًا اخت ط  في  القيايا،و 
ئيسـية الر دعونا نسـم  المالىظـا  ذا التنظيم المثيـر ل مدآل،والمعر ـة الـدائر  ىولـ ،وىوآل ه
 التالية  

ثــاآل )أملقــاد  ومســ ولين أمــر  يين موثقــة صــور الوثــائق )ومنهــا امتماعــا  و  أثبتــ  أواًل  
ب ـر البرــدادن عنـد بــد   يأمثـاآل أبــمــع قيـادا  داعــش السـيناتور المتعصـأل مــون مـاكين( 

ــا وسياسـي ا وهــى صــور المتماعـا  موثقــة (إنشـا  التنظــيم فــى سـور ا نشــر )والتــى ن إعالمي 
 . تابنا عن داعش( المد  الوثائقى من بعيها فى 

عبــ  متيــاد ، ولأمر  يــة )غرايــة( باأن هــذا التنظــيم صــناعة * إن الىقــائق والوثــائق ت  ــد 
 ن العــراقمــًا فــى تخ يقــ  فــى  ــ  مخــابرا  التر يــة دورًا رئيســة والاألمــواآل والفتــاون اإلق يميــ

 يهـا ع( وسور ا )إبان الم امر  الدوليـة واإلق يميـة 2004مصعأل الدرقاون  ي)إبان عصر أب
قــًا )وف 2011تنظــيم مســ ه بعــد العــام  1800باســم الثــور ( ، لقــد  ــان فــى ســور ا قرابــة الـــ

ا يبت عـــو  وأن اإلرهـــاأليتفوقـــوا فـــى هم أن لشـــهاد  األخيـــر اإلبراهيمـــى( اســـتطاا ثالثـــة مـــن
 داعــش( أمــا مــا يســمى بــالميش الىــر ، –أىــرار الشــام  –ا خــر ن بــداخ هم وهــم )النصــر  

ودوليــة  ، و ــان مــن البدايــة مرتهنــًا بــيرادا  إق يميــة فهــو أساســًا لــيا ميشــًا ، ولــيا ىــر ا
مماعــة  يــةير أدوري ، و ــان مصــيري مثــ  مصــ –ع ــى األرو  –ســرعان مــا أذابتــ  وأنهــ  

 نتها  دورها من قب  من يدفع لها ويمولها .امرتدقة ، تنتهى ب
بـدأ   إال أن داعش وأخواتها من التنظيما  المس ىة التى صـنعها الرـرأل واإلق ـيم المعـادن

هـ  دورًا ووظيفـة واـدأ  تهـدد بم، تخرج عن الوظيفة التى صنع  من أم ها وادأ  تتمـدد 
 وآلاأل ر . أىمـ مر ن رئيسيين يمـثالن خط ـا أمر  ي ـاالمفترية أ العمي  المصنوا واوهم القو 

تـار خى منـذ أكـراد البردانـى الى يـ  االسـتراتيمى المنطقـة    الثانى –  منابع النفط العراقى 
ود بـين )والدي( إلسرائي  وأمر  ا ، وتهدد مىطا  التمسا األمر  ى واإلسـرائي ى ع ـى الىـد

هـا . ويياف إلى هذين األمر ن ، اقتراأل داعش من خاليا ردستان و   من إيران وروسيا 
، بدأ  النائمة فى الصىرا  من منابع النفط الخ يمى   عندما وص  الىاآل إلى هذا المستون 

 األمر  يون فى التىرك ومن خ فهم الى فا  واألصدقا  !! .
*** 
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هأل اق ، إذ يـذال يم ن عدآل المشهد السورن عن الصعود المفامئ لداعش فـى العـر  ثانيًا  
إسـقا   البعو من المى  ين االستراتيميين المقدر ن ، إلى أن الفش  الرراـى واإلق يمـى فـى

ــة عبــر وســائ   المســ ىة مــن )الممموعــا ( ومــن  ــك المــيش والدول النظــام الســورن وتف ي
ســـقا  النظـــام  معاريــة الفنـــادق مدفوعـــة األمــر   بـــدأ يخطـــط ل تـــدخ  العم ــى لموامهـــة وا 

 ا ( بسـور ةة موامهة داعش فى العراق ثم االمتـداد إلـى توامـدها فـى )الرقـالسورن عبر ىم
اود وادأ  الدعاية األمر  ية تسرأل مع وما  من عينـة أن تعـداد داعـش فـى العـراق ال يتمـ

ئيسـية ، ألفـًا وأن بهـا قواعـدها المسـ ىة الر  25، أما فى سور ا فهو يقترأل مـن الــ األف 17
دفـع  نظام فى التىال  وادون ىتى استئذان  ، األمر الذنلذلك ومأل يراها بدون إشراك ال

 .القياد  السور ة ل ىديث عن قرار سيادن بالرد ع ى أن عدوان ع ى أراييها بالقو  
ترن ه  ي ون هذا هو الهـدف الخفـى لكـ  هـذي اليـمة التـى أثيـر  ىـوآل )داعـش( ا وهـ  

وفقـًا  -ة وأن داعـش ستتور  ميوش عراية ع ى األرو لموامهة الميش السورن ا خاص
 – مـا هـو الىـاآل ا ن  –ن يقيى ع يها بيـراا  مويـة ممـرد  ل -ل خبرا  االستراتيميين 

والبــد مــن موامهــا  بر ــة واســعة ا أســئ ة مهمــة لــم يمــأل ع يهــا ىتــى لىظــة  تابــة هــذي 
 السطور .

*** 
اهر  أمـام ظـ شـك ان  اإلمابة ع ى التسا ال  المتع قة بتنظيم )داعـش( فيننـا بال أي ا ثالثًا  

م ـة   القصـة الكاتىتاج إلى دراسة معمقة )وهو ما ىاولنا أن نقدم  فـى  تابنـا عـن داعـش
ــاآل اإلســالم وتف يــك األوطان   ليســ  فىســأل فهــذي الظــاهر (،لتنظــيم صــنعت  واشــنطن الغتي

لعرايـة( ولسـماىة وعدالـة اإلسـالم ولكنهـا أييـًا تمثـ  لـدينا )إسـرائي  امخالفة لروت العصر،
ــــ ــــة(،مث م ــــ  )داعــــش العبر  ــــذي  تراتيمي اإنها ال تخــــدم اســــا إســــرائي  تمث ســــون أعــــدا  ه

ـــة، ـــا دورًا المنطق ـــدفاا مهما ادعـــ  بياناته ـــا وفهعـــن اإلســـالم،ال ـــ  بأفعاله ـــا الذن ترتال مه
 المتخ   لمرامي  ومقاصدي وشر عت  النبي ة .

ىــرأل المقدســة مبــررًا ل * إن ه ــذا تنظيمــا  ، ال تمــد فــى االىــتالآل الصــهيونى لف ســطين 
فقـط تومــ  رصاصـها ل عــدو الصـهيونى طي ــة تار خهـا الــدمون ولـم تيــبط مـر  واىــد   يـدي

ولكنهــا  الطو ــ  ، ومعهــا الــدوآل وشــيوذ الفتــاون الــذين أريــعوهم بالمــاآل والمهــاد المد ــ  ،
تومــ  ىراهــا ل مســ مين ولمــواطنى بالدهــم مــن األق يــا  األخــرن ، وهــو نفــا ىــاآل التنظــيم 

ومث  عشـرا  التنظيمـا  فـى الـبالد صـر المسـمى بــ )أنصـار بيـ  المقـدا( ى فـى ماإلرهاب
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ي من التىال  الدولى ممولو تىديدًا ما  ان يهدف إلي  صناا هذا التنظيم و  العراية وهذا هو
ووظفـ  أن  اإلرهـاألصـنع  لمـن)وهنا نيع عـد  عالمـا  اسـتفهام ع ـى رأسـها  يـ  الىالى

ـــ  !!(. ـــن ا إن داعـــشيقيـــى ع ي ـــا م ـــا  وأخواته ـــردا  اإلرهابلتنظيم ـــة خطـــأ ب ـــة الم تىف ي
ق يميــة ولكــنقد ي ــون لنشــأتها أســبابًا اإلســالم، العامــ  الخــارمى فــى  سياســية وامتماعيــة وا 

إنهـا باختصـار )مماعـة وظيفيـة( تمامـًا مثـ  إسـرائي  فـى خ يقها وتوظيفها  ان هو األبرد.ت
الثـورا  أو الرايـع اإلسالم أو وأن راط بينها واين لمشروا التقسيمى الرراى ل منطقة،إطار ا

 هو من قبي  التد ي  البائا ل ىقائق .–هذا–العراى الخادا
 صىيه قد تتق ص و ترامع دورها واليميج اإلعالمى من* إن )داعش(  ظاهر ،لن تنتهى،

دآل وفى عـ،(المنطقـة  )فى سور ا(وفى )ىولها بعد أن ي ون التىال  الدولى قد ىقق أهداف
نتج ى وســتقــد تترامــع ولكنهــا  ظــاهر  لــن تنتهــتــد عــن بعيــ  البعو،مىــور المقاومــة المم

ســاد الخصــبة بعوامــ  الف اإلســالمية( مســتر ة بيئتنــا العرايــة و خــرمعامــ  الرــرأل )دواعــش أ  
ــدين  ــالتواطواالســتبداد والفقــر والمهــ  بال الكيان لمبتــذآل مــع عــدو األمــة االســتراتيمى ا  وب

 .الصهيونى
ىـاولوا فبهـم  (اإلسـالم)المعمقة لداعش وأخواتها ممن ا بت ى من هنا ومأل التأم  والمقاراة 

عاد  ســ، خدمـة ألعــدا  أراهـم يفر ــون أيـديهم  (وىــد  األوطـان)اغتيالـ  ممـددًا بعــد اغتيـاآل 
 بىالنا ودماننا الداعشى البائا ، وال ىوآل وال قو  إال باا .

*** 
د داعـش  ام ـة ، مـع أبعـا* وفى  تابنـا هـذا ، وعبـر ثمانيـة فصـوآل ىاولنـا أن نقـدم قصـة 

مــن المــ امر  الداخ يــة )عبــر داعــش وأخواتهــا( والخارميــة )عبــر إســرائي  والرــرأل( ع ــى األ
 ايـوثائق االقومى العراى وع ى سماىة اإلسالم وعدالت  ، ولقد أرفقنـا فـى نهايـة  تابنـا م ىقـ

وهللا وم ىــق صــور يفســر الكثيــر مــن الىقــائق ىــوآل هــذا التنظــيم ومخــاطري المســتقب ية . 
 المستعان .

د.  فعت سي  

 أحم 

 2014أكتوبر  –القبهرة 
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 الفصر الألل

 داعش .. النشأة

 لالمسب  .. لالجراقم

 
 ظيم الذن* ما الذن ىرك العالم ه ذا بىثًا عن داعش وقتااًل لها ا وما هى ىقيقة هذا التن

فـة ا  المتطر ألوآل مر  فى تار و التنظيمـيسيطر ع ى مساىا  واسعة فى العراق وسور ا ، 
قرار فـى التى  ان  منذ المي  األوآل ل قاعد  تكتفى باألىداث واليراا  السر عة دون االسـت

مـة )مررافية واسعة(  ما هو ىـاآل هـذا الميـ  الثالـث مـن القاعـد  ، ميـ  )داعـش( والـذن ث
ها دفـع واشـنطن بعـد قتـ  أمـر  يين يىم ـون منسـيت أسئ ة تثار من ىول  من قبي  ما الذن

أل قات ـة التنظـيم الـذن صـنعت   مـا صـرى  هـيالرن   ينتـون فـى  تابهـا ا أسـئ ة يميـإلى م
راق ثـم نشأ  التنظيم وادايات  فى سـور ا والعـيذهأل إلى البىث فى ع يها هذا الفص  والذن 

 والتــدمير لاثــار واأليــرىة والعــدا  المتأصــ  ل صــوفيةمــا نشــر عــن أىــدث مشــاهد الــذبه 
 . اإلسالميةولكافة الفرق 

*** 
 أللاً : النشأة :

 ختصـارًا بــافـي العـراق والشـام والمعروفـة  اإلسالميةالدولة * فى البداية يىدثنا التار و أن 
 ألاإلرهـاهو تنظيم مسـ ه ي وصـ  ب فقط اإلسالميةداعش، والتي تسمي نفسها ا ن الدولة 

ــى الف ــر الســ في المهــاد  ــادهمى-يهــدف أعيــا ي  يتبن ــإ -ســأل اعتق ــى إعــاد  "الخالف ة ل
 ــر بوتطبيــق الشــر عة"، ينتشــر فــي العــراق وســور ا. دعــيم هــذا التنظــيم هــو أبــو  اإلســالمية
 البرداد .

نبثق  من تنظيم القاعد  )قاعد  المهاد في بالد الرافدين( والمعروفة أكثر باسـم اداعش قد 
، الذ   ان 2004تنظيم القاعد  في العراق وهى التي ش  ها أبو مصعأل الدرقاو  في عام 

شارك في قوا  المقاومة يد القـوا  التـي تقودهـا الواليـا  المتىـد  وى فـائهم العـراقيين  قد
ىرأل العراق وذلك منبـا إلـى منـأل  2011-2003خالآل  2003في أعقاأل غدو العراق عام 

مع غيرها من المماعا  السنية المس ىة قد تش   مم ـا شـورن المماهـدين التـى مهـد  
نهــا تتمتــع بىيــور قــو  فــي المىافظــا  إفــي أومهــا، وقيــ   اإلســالميةأكثــر لدولــة العــراق 

ــار ، و نينــون ،وفــي مىافظــة  ر ــوك، وأكثــر توامــدا فــى صــالت ــدين،  العراقيــة مــن األنب ال
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ــالى و . ومــع ذلــك، فــين ن بعقوبــة صــار  عاصــمة لهــاإوقيــ  برــداد، وأمــدا  مــن بابــ ، دي
  ع ـى أرايـي مديـد  أد  إلـى في العراق العنيفة إلى ام السـيطر  اإلسالميةمىاوال  الدولة 

رد فع  عني  من العراقيين السنة وغيرهم مـن المماعـا  المتمـرد ، ممـا سـاعد ع ـى دىـر 
 ىر ة الصىو  وتدنى سيطرتها.

)الـــذن صـــار خ يفـــة ل مســـ مين وفقـــًا لهـــا( فـــى أبـــو ب ـــر البرـــداد  ،  أميرهـــاتىـــ  قيـــاد  
العـراق بسـبأل التمييـد نم  داعش بش   م ىوظ ، وىص   ع ـى الـدعم فـي  30/6/2013

االقتصـــاد  والسياســـي المدعـــوم يـــد الســـنة العـــراقيين العـــرأل، وتـــم لهـــا ومـــود  بيـــر فـــي 
المىافظــا  الســور ة مــن الرقــة، و إدلــأل، و ديــر الــدور و ى ــأل بعــد الــدخوآل فــي الىــرأل 

 األه ية السور ة.
صـراا ، ىيـث أنـ  بعـد 2014 ان لداعش صال  وثيقة مع تنظيم القاعد  ىتى فبراير عام 

لدولة ع ى الس طة استمر لمد  ثمانية أشهر، قطع تنظيم القاعد     العالقا  مع مماعة ا
ىوشًا أو و !! و أن القاعد  وأخواتها ليسوا في العراق والشام، ردا ع ى وىشيتها  اإلسالمية

  هم أق  فى التوىش من داعش رغم مرائمهم المشهور  !! .
 من المقات ين فـي صـفوف  4.000لدي  ع ى األق  ، ان تنظيم داعش 2014عام  يونيوفي 

ــذين، باإليــافة إلــى الهممــا  ع ــى أهــداف ى وميــة وعســ ر ة، فقــد أع ــن  فــي العــراق، ال
التنظـــيم مســـ وليت  عـــن الهممـــا  التـــي أســـفر  عـــن مقتـــ  ا الف مـــن المـــدنيين . فـــي 

قوتــ  ، ادعـى المرصـد الســور  لىقـوق اإلنسـان أن التنظـيم قـد داد  2014عـام  أغسـطا
 في العراق. 30،000مقات  في سور ا و  50،000إلى 
بيــة هــو إقامــة الخالفــة فــي المنــاطق ذا  األغ  هادعم األدبيــا  األولــى بــداعش أن هــدف* تــ

سيطر  السنية في العراق. وبعد مشار ت  في الىرأل األه ية السور ة، توسع هدف  ليشم  ال
ام يونيـو عـ 29د أع نـ  الخالفـة يـوم ع ى المنـاطق ذا  األغ بيـة السـنية فـي سـور ا. و قـ

-ة إبــراهيم الخ يفــ، ، وأصـبه أبــو ب ـر البرــداد ، ا ن يعــرف باسـم أميــر المـ منين 2014
ق فــي العــرا اإلســالميةأصــبه ي قــأل بالخ يفــة، والمماعــة قــد تــم ترييــر اســمها إلــى الدولــة 

 والشام.
إثـر امتمــاا  2006وار تشــر ن األوآل/أكتـ 15فـي العـراق فـي  اإلســالميةبـدأ بتكـو ن الدولـة 

ــ ــار "أب ــم اختي ــين وت ــ  المطيب  عمــر يممموعــة مــن الفصــائ  المســ ىة يــمن معاهــد  ى 
" دعيمـا لـ  وبعـدها تبنـ  العديـد مـن العم يـا  النوعيـة داخـ  العـراق آنـذاك، وبعـد البردادن
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أصبه أبو ب ر البرداد  دعيما لهـذا  19/4/2010عمر البرداد  في يوم االثنين  يمقت  أب
ظـــيم، وشـــهد عهـــد أبـــي ب ـــر توســـعًا فـــي العم يـــا  النوعيـــة المتدامنـــة ) عم يـــة البنـــك التن

المر د ، و ودار  العدآل، واقتىام سمني أبو غر ـأل والىـو (، وخـالآل األىـداث المار ـ  فـي 
المســ ىة مــن المرتدقــة الــذين يســمون د فــًا بـــ)الثوار( وعصــابا  ســور ا واقتتــاآل المماعــا  
ى ومية السور ة تم تش ي  مبهة النصر  أله  الشام أواخر سـنة الميش الىر مع القوا  ال

قـون المقات ـة فـي ال، وسرعان ما نم  قـدراتها لتصـبه فـي غيـون أشـهر مـن أبـرد 2011
وارسالة صوتية ب ث  عن طر ق شب ة شموذ اإلسالم ، أع ن من  9/4/2013سور ا، وفي 

ر ا )مبهــة النصــر ( مــع دولــة خاللهــا أبــو ب ــر البرــداد  دمــج فــرا تنظــيم القاعــد  فــي ســو 
توسـع فـي يفي العراق والشام ونفوذ الدولـة  اإلسالميةتى  مسمى الدولة  اإلسالميةالعراق 

 الداخ  السور  يومًا بعد اليوم.
 سيطرو ، و ر السفار  اإليرانية في بير في العراق والشام عم ية تفمي اإلسالميةتبن  الدولة 

 ر ديسـمبر  من مدينـة الف ومـة العراقيـة ابتـداً  مـن أواخـأفراد هذا التنظيم ع ى مساىة  بير 
 .2014واداية  2013

*** 
قـاو  بـي مصـعأل الدر أبعد تش ي  مماعة التوىيد والمهاد بدعامـة وبعود  إلى التار و فين  

  يمـتنظاسـم صبه أالقاعد  السابق أسامة بن الدن  تنظيم ثم مبايعت  لقائد 2004في عام 
صـــبه واىـــد مـــن اقـــون أن أدين  ثـــ  التنظـــيم مـــن عم ياتـــ  إلـــى القاعـــد  فـــي بـــالد الرافـــ

ن االتنظيما  فـي السـاىة العراقيـة واـدأ يبسـط نفـوذي ع ـى منـاطق واسـعة مـن العـراق إلـى 
في شر ط مصور مع نا عن تش ي  مم ـا  ليخرج الدرقاو  ع ى المأل 2006ام ما  في ع

رن مـالدرقاو  فـي نفـا الشـهر  شورن المماهدين بدعامة عبدهللا رشيد البرداد ,بعد مقت 
ــي نهايــة الســنة تــم تشــ ي  دولــة العــراقأانتخــاأل   بــي ىمــد  المهــامر دعيمــا ل تنظــيم ,وف
 بدعامة ابي عمر البرداد . اإلسالمية

شـن  القــوا  األمر  يـة والعراقيــة عم يـة عســ ر ة  19/4/2010ثنـين الموافــق وفـي يــوم اإل 
عمـر البرـداد  وابـي ىمـد  المهـامر وبعـد  بـوأفي منطقة الثرثـار اسـتهدف  منـدال  ـان فيـ  

اشتباكا  عنيفة بين المانبين واستدعا  الطائرا  تم قصـ  المنـدآل ليقـتال معـا وتـم عـرو 
نترنـ  سبوا واىد اعترف التنظـيم فـي بيـان لـ  ع ـى اإل أعالم وبعد مثتيهما ع ى وسائ  اإل
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ب ــر البرــدادا   أبــار شــورن الدولــة ليختــا ا ــا وبعــد ىــوالي عشــر  ايــام انعقــد ممبمقت همــ
 خ يفة ل  والناصر لدين هللا س يمان ود را ل ىرأل.

اآل صـبى  مسـ ىة بـدأ تكـو ن الفصـائ  والمماعـا  لقتـأو  المـ امر  ع ـى سـور اوبعد اندالا 
والني تم تكو ن مبهة النصر  بقياد  ابـي مىمـد المـ 2011النظام السور  وفي اواخر العام 

اراتية مر  المبهة بقتاآل النظام ىتـى ورد  تقـار ر اسـتخبمين العام لها واستصبه األأىيث 
يــا  درمتهــا الوالأبعــد ذلــك  اإلســالميةعــن عالقتهــا الف ر ــة والتظيميــة بفــرا دولــة العــراق 

تسـمب   ية, واتار و التاسع من ابر ـ  ظهـراإلرهابالمتىد  األمر  ية ع ى الئىة المنظما  
 لـة العـراقمبهـة النصـر  هـي امتـداد لدو  نأبـي ب ـر البرـداد  يع ـن فيهـا صـوتي منسـوأل أل

اىد و تى  مسمى  اإلسالميةلرا  اسمي مبهة النصر  ودولة العراق إواع ن فيها  اإلسالمية
 في العراق والشام. اإلسالميةوهو الدولة 

 رفيــ  ونفيــ  ىمــد المــوالني يع ــن فيــ بــي مبعــد ذلــك بفتــر  قصــير  ظهــر تســمي  صــوتي أل
ف ـــر  ل ورفيـــهمعـــالن ن ي ونـــوا ع ـــى ع ـــم بهـــذا اإلأو مم ـــا شـــورن المبهـــة أشخصـــيا 
 دولـة م مـن ذلـك فـين لع ـى الـرغظـيم القاعـد  فـي أفرانسـتان، و نتل تـ ع ن مبايعأاالندماج و 
ة لــروت الداميـة المنافيـ مبهـة النصـر  العديـد مـن العم يــا  العسـ ر ة المشـتر ةو  اإلسـالمية

 .اد األمر  ى واإلسرائي ى بامتياإلسالم الذن يدعمان الدفاا عن  والخادمة لالىتالآل 
 مناطق التوامد في العراق وسور ا* 

 العراق
تـى في المىافظا  العراقيـة وترطـى الهممـا  ال عديد تشم  سيطر  قوا  التنظيم مساىا  

 ــث تشــنها  ــ  االرايــى العراقيــة ولكــن تعتبــر المىافظــا  الســنية الســ  او مــا يعــرف بالمث
 في العراق. إلسالميةاالسنى هى مراكد توامد الدولة 

 سور ا
 ر   الالذقية ودمشقو  مناطق في مىافظا  الرقة و ى ألتسيطر ع ى و  " داعش "تتوامد 

 ة د والسـيطر  العسـ ر التوامـ ور فها ودير الدور وىمص وىمـا  والىسـ ة و إدلـأل و تفـاو 
 خرن.من مىافظة أل
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 التسلسر الزمني للأح اث

 2013أهم الأح اث في 

فــي  تيمـة عم يــا  إرهابيـة اسـتول  مبهــة النصـر  ع ـى مدينــة الرقـة ثـمون 5/3/2013فـي 
 فـي العـراق والشـام بشـ   اإلسـالميةأصبى  مدينة الرقة تى  سيطر  الدولة  2013صي  
 . ام 
نـا  قفي العراق والشام مـع   مـة صـوتية بثتهـا  اإلسالميةتم إعالن الدولة  9/4/2013في 

 .المد ر 
السـور  مـن ب ـد  خـان العسـ  فـي ر ـ  ى ـأل مـن أمـام  انسىأل المـيش 27/7/2013في 

  فــي العــراق والشــام وتــم قتــ  العشــرا  مــن منــود المــيش الســور  أثنــا اإلســالميةالدولــة 
ميــة ال بطر قــة إمرا عــدامهم الىقـاً إالمعـارك وتــم أييـًا أســر العشـرا  مــن المنـود الــذين تـم 

 .عالقة لها بدين أو قانون أو أخالق !! 
ـــ  عـــام باليـــبط ـــار و  قب ـــار و  21/7/2012وات ـــداد  خطـــة هـــدم األســـوار وات ـــن البر أع 

آالف المقـات ين األســرن  وبعـد س سـ ة عم يــا  إمراميـة تقـوم داعــش بتىر ـر 21/7/2013
 .(سمن برداد المر د  )في سمون الى ومة العراقية في سمن التامي 

 فـي العـراق يةاإلسـالمولـة االستيال  ع ى مطار منـ  العسـ ر  ع ـى يـد الد 2013/8/5في 
 .ةتدمير المبنى الرئيسي في المطار بعم ية انتىار و والشام 

بيســتهداف مقــر األمــن العــام "األســايش" فــي مدينــة أرايــ   داعــشقامــ   29/9/2013فــي 
)عاصــمة إق ــيم  ردســتان فــي شــماآل العــراق( بســيارا  مفخخــة وانتىــار ين يرتــدون أىدمــة 

 ناسفة.
 2014أهم األىداث في * 
 . السعودية تصن  داعش  مماعة إرهابية –مارا  7 •
فــي العــراق والشــام فــي العــراق يســيطرون  اإلســالميةلدولــة امســ ىو تنظــيم  –يونيــو  10 •

 .ع ى مىافظة نينون 
طر ع ـى ىقـ  "الشـاعر" ل رـاد الطبيعـي فـي تسـي)داعـش(  اإلسـالميةالدولة  –يوليو  17 •

 .ىمص
بعــد  17راق والشــام ع ــى مقــر الفرقــة فــي العــ ســالميةاإلســيطر  الدولــة  -يوليــو  25 •

 .اشتباكا  عنيفة
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مع قـوا   اشتباكا لكام  بعد با 93ع ى ال وا   ميةاإلسالسيطر  الدولة  -أغسطا  7 •
 .النظام

ع ـــى مطـــار الطبقـــة العســـ ر  بالكامـــ  بعـــد  ميةاإلســـالســـيطر  الدولـــة  -أغســـطا  8 •
نـ  تـم لدولـة أبـو مىمـد العـدناني أمع قوا  النظام. وقاآل النـاطق الرسـمي باسـم ا اشتباكا 

فها لىــدود التــي وصــإلرــا  اســمي العــراق والشــام مــن مســمى الدولــة، وأن مقات يهــا أدالــوا ا
 .فقط اإلسالميةسم الىالي سي  رى ليى  بدال من  اسم الدولة بالصنم، وأن اال

 قواتهب العسكرية* 

و الـــدبابا  و الصـــوار  العديـــد مــن)داعـــش( فـــي العـــراق والشــام  اإلســالميةتمت ــك الدولـــة 
 هـا مـناألس ىة المتنوعة التي ىص   ع يفع و السيارا  المصفىة و السيارا  الرااعية الدو 

 .اغيرهمالميش العراقي و الميش السور  و 
*** 

 بت :يثب يبً : الجذل  الممت ة مب بع  حقبة التسعين

 لىصـار المـائردايـة افـي ب** وفى رأن طارق الدليمى فى دراست  عـن داعـش العـراق أنـ  
 ري أمير ــا ع ــى العــراق، وفــي ظــ  ســعيها المىمــوم ل ســيطر  ع يــ  سياســياأمــالــذ  أى مــ  

لشـيو بقيـاد  ا« االيمانيـة»ىم تـ   1994والهيمنة ع ي  نفطيا، بدأ صدام ىسين فـي العـام 
لع يـا وأدخ  مميع  وادر ىدأل البعث، المدنية والعس ر ة، الوسـطى وا« ال طي  الهميمعبد»

ن ف هذي الىم ة. وفي هذا السياق الم تظ والرامو  شف  المخـابرا  العراقيـة عـفي صفو 
مي، مىاولة انقـالأل عسـ ر   ـان يىـاوآل تنفيـذها ال ـوا  الـر ن الطيـار، مىمـد مظ ـوم الـدلي

و  ودوافعـ  الـتخ ص مـن سـط« خـط الفرقـان»قائد قاعد  الب ر الموية. التنظيم يىمـ  اسـم 
قامــة ، إل«البعـث»خـارج  اإلسـالميةوالتعـاون مـع التيـارا  صـدام ىسـين السياسـية والقب يـة 

 فـــي العـــراق. أعـــدم اليـــابط المـــذ ور مـــع أر ـــان م امرتـــ ، ورافـــق ذلـــك اإلســـالميةالدولـــة 
خـرن. اليابط مـع قبائـ  أ عشير  البوع ون معها تانتفاية عشائر ة في مدينة الرماد  قاد
 .الىرأل العراقية ـ االيرانية أثنا   1987و ش  أن التنظيم  ان قد بدأ منذ العام 

* وتشـــير الوثـــائق إلـــى ومـــود بعـــو اليـــبا  مـــن دوآل نفطيـــة أخـــرن يـــمن المىـــاوال  
 . 1969االنقالبية فى العراق عام 

و   د الم رذ والمى   العس ر  العقيد أىمد هاشم، المدرا في   يـة الىـرأل فـي البىر ـة  
 بيرا في المئا  من النخأل العسـ ر ة الع يـا األمير ية، أن االنقالأل العراقي الفاش  ترك أثرا 
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ا في مقاومة االىـتالآل العسـ ر  في الميش والذين لم يتعرف ع يهم التىقيق وساهموا الىق
 .مير ياأل

تن ر ين، ومـنهم مـار يم ن القوآل، من دون مبالرة، إن ممموعـة  بيـر  مـن المى  ـين العسـ 
 ر اتفقــوا مــن خــالآل دراســة التقــار  نــدرو باســيفيتش و ــذلك و  ــيم لنــد، قــدأفــان  ر في ــد و 

ــذ   ــى أن المــيش العراقــي ال ــ  « ىــ »السياســية والعســ ر ة لالىــتالآل، ع  سياســيا مــن قب
ي مـن عس ر ا وفكر ـا بعـد ذلـك مباشـر . و تنـاغم معهـم اليـابط العراقـ« انى »االىتالآل قد 

، (نمـــم عبـــد المبـــور  )، 2008و 2005ت عفـــر، و ـــان رئـــيا مم ـــا قيـــا  ت عفـــر بـــين 
انع ــا متفــرل ل قيــايا االســتراتيمية ال ومســتية فــي مامعــة الــدفاا الــوطني االمير يــة. و وال

ذلك بويوت من خالآل االستقطاأل الىاد والمتنـاقو الـذ  ىصـ  فـي صـفوف مراتبـ  الع يـا 
 .وأثر ع ى خياراتهم وانىياداتهم السياسية في ممرن الصراا العس ر  يد االىتالآل 

أن خـالآل موالتـ  الميدانيـة وصـالت  الشخصـية المباشـر ، بـو مدم الم رذ أىمد هاشم، من 
« بعـثال»العديد من القيادا  المهمة والمتمرسة مـن هـ ال  اليـبا  قـد انسـ خوا فع يـا عـن 

ــون إســالمي  ــي منظمــا  عســ ر ة سياســية ذا  مىت ــا، ف  -وانخرطــوا، أو هــم شــ  وا فع ي
فيـا أبـدا الوطني لم ي ـن طوائ -ي وطني. بهذا المعنى، ي  د هذا الخبير أن االتماي االسالم

سياســي عــام منط قاتــ  وطنيــة عراقيــة « خــط»فــي نشــاط  اليــومي، بــ   ــان عبــار  عــن 
داد  منـ  إلـى نمـاذج البرـ« السـوداني»وتومهات  إسالمية معتدلة. وهو أقرأل إلى النموذج 

وآخر ن غيرهم. و ان  األكثر ـة مـن « الميش االسالمي»أو أىمد دباش في « داعش»في 
ماآل شـالعامة والخاصة فـي « البيئة»ن إب  «. القاعد »اليبا  ترفو الدعوا  المتشدد  لـ

وأشـــباهها، وىتـــى مناهيـــة لخـــط « القاعـــد »وغـــرأل الـــبالد  انـــ  معاديـــة مـــدا لتومهـــا  
« داعـش»، مـا يـدىو فكـر  أن نشـو  «القاعد »بقياد  اليار  صديق «  تائأل العشر ن»

 .موها من منط قا  طوائفية فقطو ختدآل ن« السنية»نتاج البيئا  

، شـ    لمنـة سياسـية عسـ ر ة ع يـا مـن ق ـأل 2007في العام « 1-االندفاعة »في ذرو  
، «خطــة الىم ــة المشــتر ة»المعــارك فــي برــداد، ورفعــ  تقر ــرا إلــى مــورج بــوش، بعنــوان 

 يــة و انــ  ال منــة تشــم  المنــراآل ديفيــد بيتــرايا والســفير ر ــان  رو ــر، قائــد القــوا  االمير 
و  ــيم فــالون، وود ــر الــدفاا رواــر  غيــتا والخبيــر العســ ر  االســترالي ديفيــد  ي كــولين. 
 ان  الخطة ت خص انتقاآل أقسام من المقاومـة إلـى مانـأل االىـتالآل، ونشـا  الـبعو منهـا 

، وتعاون البعو الق يـ  مـن بقايـا المقاومـة مـع «القاعد »بش   مستق  عن االىتالآل يد 
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ا، خصوصًا بعد نهايـة الدرقـاو  المعروفـة. و انـ  الخطـة، امتماعيـا، ومشتقاته« القاعد »
وتدو ــدها بالمـاآل والسـالت، واالسـتعانة بقـوآل االن  يــد « القاعـد »تعنـي فصـ  العشـائر عـن 

وقـد اسـتفاد االىـتالآل هنـا مـن «. القبائ  ال تصمد أمام الماآل مـن برـداد إلـى الخرطـوم»بأن 
في تأليأل أىدهما ع ى ا خر واسـتنداف وتر يـع « قاعد ال»التناقو الف ر  بين المقاومة و

، وال «القاعـد »الطـرفين. فالمقاومـة تر ـد إخـراج االىـتالآل مـن العـراق وهد متـ  بينمـا  انـ  
ــا ارتكبــ   ــا  فــي المنطقــة. وهن ــدا عــن خرومــ  أو البق تــداآل، تف ــر باســتنداف االىــتالآل بعي

اســية المعاديــة مر د ــا لالىــتالآل المقاومــة خطأهــا المنهمــي ىــين تصــدع  منظومتهــا السي
 .وادأ يطفو ع ى م دها طفه الطوائفية والشوفينية البريو

*** 
 ثبلثبً : داعش فى سو يب :

ع ـى   بىثية أخرن مهمـة ل باىـث ىسـين ط ـيا عـن داعـش يـذهأل إلـى أنـ ** من داوية
 الــرغم مــن أن هــذا التنظــيم ىــديث الظهــور ع ــى الســاىة الســور ة، اال أنــ  لــيا بتشــ ي 

 ارد  ع ــى الســاىة الســور ة خاصــةمديــد، بــ  هــو األقــدم بــين  ــ  التنظيمــا  المســ ىة البــ
ــو مصــعأل 2004اإلق يميــة عمومــًا. تعــود أصــوآل هــذا التنظــيم الــى العــام و  ، ىــين شــ   أب

مماعــة التوىيــد ” نظــيم أســماي ت - مــا ســبق وذ رنــا فــى بــدايا  هــذا الفصــ   –الدرقــاو  
سامة بـن أا التنظيم وأع ن مبايعت  لتنظيم القاعد  بدعامة ىيث تدعم الدرقاو  هذ” والمهاد

فـي  تنظـيم القاعـد “الدن في ىينها، ليصبه ممث  تنظيم القاعد  في المنطقة أو ما سـمي 
نـ  اق، ع ـى أتالآل األمر  ي ل عـر ىظيم ع ى الساىة العراقية ابان االبرد التن”. بالد الرافدين

ي ســتقطاأل ل شــباأل العراقــامــر الــذ  مع ــ  مر ــد ظــيم مهــاد  يــد القــوا  األمر  يــة، األنت
ديـدي، الذ  يسعى لموامهة اإلىتالآل األمر  ي لبالدي، وسرعان ما توسـع نفـوذ التنظـيم و ع

 ليصبه من أقون المي يشيا  المنتشر  و المقات ة ع ى الساىة العراقية.
ر مع نـا ر ط مصـو شـفـي  خـرج الدرقـاو  ع ـى المـأل - ما سبق وذ رنا  – 2006في العام 

ي بدعامة عبدهللا رشـيد البرـداد ، قتـ  الدرقـاو  فـ” مم ا شورن المماهدين“عن تش ي  
وفـي  عالن ، وعين ابي ىمد  المهامر دعيما لتنظيم القاعـد  فـي العـراق،إالشهر نفس  من 

 تم تش ي  تنظيم عس ر  يختصر    ت ك التنظيما  و ممـع  ـ  التشـ يال  2006نهاية اآل
… ر  ع ــى األرايــي العراقيــة، إيــافة الــى أنــ  يظهــر أهــدافها عبــر إســم األصــولية المنتشــ

 عمر البرداد .ي بدعامة أب” في العراق اإلسالميةالدولة “
*** 
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نفيــذ ، قامــ  القــوا  األمر  يــة بتأبر ــ  19، و تىديــدًا 2010فــي الشــهر الرابــع مــن العــام 
مـد  عمـر البرـداد  وابـي ى وبـألثرثار استهدف  مندال  ـان فيـ  عم ية عس ر ة في منطقة ا

قـتال المهامر وبعد اشتباكا  عنيفة بـين المـانبين واسـتدعا  الطـائرا  تـم قصـ  المنـدآل لي
  ايـام سبوا واىد اعترف التنظيم في بيان ل  ع ى االنترنـ ، وبعـد ىـوالي عشـر أمعًا، وبعد 

ي عمـر ة ألبـب ر البرداد  خ يفـ أبافي العراق ليختار  اإلسالميةانعقد مم ا شورن الدولة 
فمـن  …فـي العـراق و الشـام، داعـش( اإلسـالميةالبرداد ، والذ  يمث  اليوم )أميـر الدولـة 

 . هو هذا األمير ا
، لــ  فــي مدينــة ســامرا  العراقيــة 1971إبــراهيم بــن عــواد بــن إبــراهيم البــدر  المولــود عــام 

راهيم، لـد تور إبـ، ا“أبـو دعـا  ” ، ”ع ي البـدر  السـامرائي“العديد من األسما  واأللقاأل، 
را فيهـا في برـداد، د اإلسالميةهو خر ج المامعة ”. أبو ب ر البرداد ” خيرًا أ، و ”الكرار“

فــــة الب ـــالور وا، المامســــتير والــــد توراي، وعمـــ  أســــتاذًا ومع مــــًا وداعيـــة، يــــ يع بالثقا
ــة واألناإلســالمية ــوم التار خي ــى الع  ــ  إطــالا واســع ع  ــة الشــرعي، ولدي ــم والفق  ســاأل، الع 

فية يـد  السـ الشر فة. ولد بيسم إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البـدر  لعائ ـة متدينـة تتبـع العق
لها الـى التكفير ة، ووالدي الشيو عواد من ومها  عشير  البواـدر  العراقيـة التـي تعـود اصـو 

 في العراق.متطرفون سالميون إقر ش، وأعمام  دعا  
قـ  الـى الـدعو  والتراـو  اال أنـ  مـا لبـث أن انتبدأ البرداد  نشـاطات  منط قـا مـن المانـأل 

ر هـا ، ىيث ظهر  قطأل من اقطاأل السـ فية المهاديـة وأبـرد منظوالقتالى  التكفيرن المانأل 
ن بـفي مىـافظتي ديـالى وسـامرا  العـراقيتين، أولـى نشـاطات  بـدأ  مـن مـامع اإلمـام أىمـد 

يـــة اإلرهابمـــن العم يـــا  صـــرير  فـــي المنطقـــة، قامـــ  بعـــدد  قتاليـــةىنبـــ ، م سســـًا خاليـــا 
 وشار   في ىـروأل الشـوارا التـي شـهدها العـراق فـي السـنوا  المايـية، انشـأ بعـدها اوآل

 بالتعاون مع بعو الشخصيا  األصولية التـي” ميش اه  السنة والمماعة“تنظيم اسماي 
ط عم يات  في برداد، سامرا  وديالى، ثم مـا  بـث ان لتشار   الف ر و النهج و الهدف، ونشع

انيم مع تنظيم  الى مم ـا شـورن المماهـدين ىيـث عمـ  ع ـى تشـ ي  وتنظـيم الهيئـا  
الشرعية في المم ا وشـر  منصـأل عيـو فـي مم ـا الشـورن ىتـى إعـالن دولـة العـراق 

 .اإلسالمية
ممعـ  أبـي ب ـر البرـداد ، عالقـة وثيقـة بـأبي عمـر البرـداد ، وصـ   الـى ىـد أن األخيـر 

فــي  اإلســالميةب ــر البرــداد  خ يفتــ  فــي دعامــة الدولــة أوصــى قبــ  مقت ــ  بــأن ي ــون أبــي 
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أل ابـو ب ـر البرـداد  2010 مايوالعراق، و هذا ما ىدث في السادا عشر من  ، ىيث نصع
 في العراق. اإلسالميةاميرًا ل دولة 

ة هـذا ب ـر البرـداد  دعامـ وق تـار و دمـو  طو ـ ، فمنـذ تـولي أبـفي العرا اإلسالميةل دولة 
 ( قـام عن ما نفذتـ  القاعـد  قب ـ  فـي العـراق فـي عهـد الدرقـاو  ومـن تبعـ التنظيم )وبعيداً 

ف مـن يـة التـي ىصـد  اروات ا الاإلرهابالتنظيم بتنفيذ عدد  بير من العم يا  والهممـا  
ئـأل العراقيين، اشـهرها  انـ  عم يـة مسـمد أم القـرن فـي برـداد التـي أسـفر  عـن مقتـ  النا

ة بــن نتقاميــة لمقتــ  دعــيم تنظــيم القاعــد  الســابق اســامالعراقــي خالــد الفهــداو ، وهممــا  ا
رهابيــة فــي العــراق اد  الــى استشــهاد المئــا  مــن رمــاآل إالدن، ىيــث شــن عــد  عم يــا  

  م القاعـدالميش والشرطة العراقية والمواطنين، وتبنى عبر الموقع اإللكترونـي التـابع لتنظـي
الـذن  م تكن يد االىتالآل األمر  ـى)الرر أل أنها لهموم انتىار   100في العراق اكثر من 

مقتـ  بـن لانتقامـا  نها تأتىإ، لقد قاآل التنظيم  ولكنها  ان  يد المس مين!!(قت  ابن الدن 
   العـدآل،الدن، تالها عًد  عم يا  في العراق صنف  بالنوعية  عم يـة البنـك المر ـد ، وودار 

 واقتىام سمني أبو غر أل والىو .
*** 

ففـي ىـين  ـان التنظـيم يـدعى ” داعـش“األخيـر مـن   مـة  فىـر أومـد ال” شـام“من   مـة 
سـتر  البرـداد  األدمـة التـي انـدلع  فـي سـور ا و الفويـى افـي العـراق،  اإلسالميةالدولة 
هنـــاك لـــيع ن دخولـــ  ع ـــى خـــط الموامهـــا  فـــي ســـور ا، و بـــاقي التنظيمـــا   ىـــدث التـــي 

ظيمـــ  مســـاىة خصـــبة ع ـــى التكفير ـــة المســـ ىة والمرتبطـــة بالقاعـــد ، ومـــد البرـــداد  وتن
ــى اســترالآل الفويــى لتىقيــق  ــرهم باإليــافة ال األرايــي الســور ة لممارســة إمــرامهم وتكفي

” الدولـة“الم اسأل و توسيع النفوذ، ومن الىدود السور ة الواسعة مع العراق، دخ  تنظـيم 
نصــر  أهــ  الســنة فــي ”الــى األرايــي الســور ة، الــى شــرق ســور ا بالتىديــد تىــ  شعار

ر تنظـيم ع نين الىرأل ع ى النظام السور . بدأ توامد القاعد  في سور ا مع ظهو م” سور ا
، وسـرعان مـا نمـ  قدراتـ  2011سـنة  مىمد المـوالني، أواخـر يبقياد  أب” مبهة النصر “
ــرد يل ــون الصــبه فــي غيــون أشــهر مــن أب ــةق فــي ســور ا، ومــع إعــالن النصــر   اإلمرامي

ــاد  الظــواهر ، بــدأ  التقــار ر اإلســتخباراتية و لتنظــيم القاعــد  فــي أفرانســتان ب مبايعتــ  قي
في العراق، وادأ إعتبارهـا  اإلسالميةاإلعالمية والصىفية تتىدث عن عالقة النصر  بالدولة 

وارسـالة  2013عام  أبر  إمتداد سور  لذاك التنظيم المنتشر في العراق. وفي التاسع من 
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 دن مواقـع القاعـد  ع ـى االنترنـ " وهـى إىـشـموذ اإلسـالم"صوتية ب ثـ  عـن طر ـق شـب ة 
 اإلسـالمية،أع ن مـن أبـو ب ـر البرـداد  دمـج فـرا التنظـيم مبهـة النصـر  مـع دولـة العـراق 

 مــا ســبق  ، وهنــا بــدأ  قصــة داعــش”فــي العــراق والشــام اإلســالميةالدولــة “تىــ  مســمى 
اآل وأشرنا فين النصر  نف  وعاري  االنيمام لداعش وقامـ  بيـنهم معـارك وصـراعا  التـد 

 .مستمر  ىتى اليوم !! 
*** 
فهــي أكثــر تــوترًا ” المــيش الســور  الىــر“أمــا عــن العالقــة التــي تــراط داعــش بمــا يســمى 

ودموية من ت ك التي تراط داعش بالنصر ، ىيث وص   سياسـة تكفيـر داعـش لألنظمـة و 
ن مـن الكـافر ن. وقـد دار  بـي” المـيش الىـر“عتبار أ  فصـي  فـي االدوآل و الفصائ  الى 

بـة مـن لطرفين معارك طو  ة مع مميع الكتائـأل التابعـة ل ىـر المنتشـر  ع ـى األرايـي القر ا
 مناطق نفوذ داعش او التي تقع ع ى الخط التي رسمت  داعش لدولتها. وفي ىـين اتهمـ 

ذتها داعش الميش الىر باإلرتداد عن الدين اإلسالمي وتعـام هم مـع النظـام السـور ، واتخـ
 يرأل  تائب ، تتىدث تقار ر عـن أهـداف ماديـة خ ـ  الصـراا الـذ ذر عة لمهاممة الىر و 

فـي  يدور بين داعش و الىر، خاصة ىوآل النفط و المعـابر الىدوديـة، و هـذا مـا بـدا م يـاً 
 أماكن الصراا في ر   ى أل والىس ة.

 بـار وقد دار  المعارك بين الطرفين فـي إطـار مىـاوال  السـيطر  ع ـى المنـاطق النفطيـة وا
اد  ة والرقة خصوصًا، وىوآل المعابر الىدودية مع تر يا خاصة  ما ىص  في إعد في الىس

 عند معبر باأل السالمة أو  ما ىص  منذ مد  قصير  عند معبر باأل الهون.
والتـى ” نفـي الخبيـث“ومنذ أن أع ن  داعش ىم تها العس ر ة ع ـى المـيش الىـر بعنـوان 

فـي  اإلسالميةعتدا  السافر ع ى الدولة عمال  النظام، ومن قام باال“تستهدف دعم  أنها 
، خاي  معارك عديد  مع الميش الىـر سـاهم  خاللهـا فـي إيـعاف هـذا ” العراق والشام

المــيش ىيــث اســتهدف  معظــم  تائبــ ، ىيــث قامــ  فــي وقــ  ســابق باعتقــاآل ســر ة تابعــة 
ا بيو. مـأفي مدينة ى ـأل بسـبأل مشـ  ة قديمـة عنـد معر ـة معبـر تـ  «  تائأل الفاروق »لـ

” أىفاد الرسـوآل“قام  داعش في وق  سابق أييا بيرساآل سيار  مفخخة إلى مقر مماعة 
 مـا ”. أىفـاد الرسـوآل“عنصـرًا مـن  40في منطقة س ة القطار فـي الرقـة، وقتـ  مـا يقـارأل 

فـي منطقـة البو مـاآل وأد  « كبـرأل ـوا  هللا »بتفمير سيار  فـي مر ـد تـابع ” داعش“قام  
ا . باإليـافة المعـارك التـي شـهدتها منطقـة إعـداد بـين داعـش و الى مقت  شقيق قائد ال ـو 
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لوا  عاصـفة الشـماآل ع ـى خ فيـة إشـ اال  بـين عناصـر الطـرفين، مـا أدعـى الـى انسـىاأل 
لوا  عاصفة الشماآل من إعداد و تفتت  فيما بعـد وسـيطر  داعـش ع ـى المدينـة، وذلـك بعـد 

بهـة النصـر  بـين الطـرفين. وفـي أن فش   التهدئـة التـي تمـ  المصـادقة ع يهـا بوسـاطة م
خ ــ  الهمــوم الــذ   أىــدث اإلشــتباكا  بــين الطــرفين اتهــم المــيش الىــر داعــش بــالوقوف

منشــهت  بمــا فيهــا مخــادن األسـ ىة التابعــة ل مــيش الىــر عنــد معبــر بــاأل اسـتهدف مقــاري و 
 الهون بين سور ا و تر يا.

*** 
اًل و شـرقًا اصـطدم  داعـش وفي إطار سعي داعش ل سـيطر  ع ـى المنطقـة الىدوديـة شـما

 ة ور ا و تىديـدا فـي منـاطق الىسـبالمناطق التابعة ل تنظيما  الكردية في شماآل شـرق سـ
القامشـ ي وعنــدان، ىيــث انــدلع  اإلشــتباكا  بـين داعــش و قــوا  ىمايــة الشــعأل الكــرد  و 

بعد أن قام  داعـش بالسـيطر  ع ـى ت ـك المنـاطق، مىاولـة فـرو سـ طتها فيهـا و تطبيـق 
رهم فيهــا، ىيــث ارتكبــ  أكثــر مــن ممــدر  بىــق األكــراد بعــد ان تــم تكفيــ اإلســالميةعة الشــر 

 واتهامهمو بالتعاون مع الخارج و العم  لصاله النظام.
ماآل شـشتباكا  عنيفة بين الطرفين تم ن خاللها األكراد من إسـتعاد  منـاطقهم فـي ادار  و 

اطق، فيمــا فريــ  األخيــر  و شـماآل شــرق ســور ا، طــاردين داعــش ومقات يهــا مـن ت ــك المنــ
ىصارًا ع ى ت ك المناطق مستمر ىتى ا ن منذ ىـوالي الشـهر ن، وآخـر ممارسـا  داعـش 

ا  و مواطنــًا  رديــًا بيــنهم نســ 120وانتهاكاتهــا بىــق األكــراد  ــان قيامهــا بخطــ  ىــوالي اآل
أطفـاآل مـن مىــيط مدينـة أعـداد بر ــ  ى ـأل، إيــافة الـى مىاصـرتها لمدينــة منـبج وارتكــاأل 

 اآل العن  والقت  بىق أبنا  المدينة من األكراد.أعم
*** 

 تنتشـرن داعـش إاليوم ومع بد  اليراا  األمر  ية والفرنسية يـد داعـش تقـوآل الىقـائق 
فـي  ع ى امتداد قوا  بير فـي الشـماآل السـور ، يبـدأ مـن الىـدود العراقيـة السـور ة ويمـرع 

البـاأل وصـواًل إلـى مـراب ا ومنـبج و دير الدور والرقة التي بات  تسيطر ع يها بش    ام ، 
عداد شماآل ى أل، إيـافًة إلـى شـمالي إدلـأل قـرأل الىـدود التر يـة، وتسـعى دائمـًا ل ت وسـع وا 

ث في نفوذها عبر قيم مستمر ل مناطق المىيطة باألرايي التـي تسـيطر ع يهـا، و مـا ت بـ
عيـدًا لمىتـ  ب)داعـش( دولـة التخ ـ  وخدمـة ا اإلسالميةلما يسمى بالدولة أن تع نها تابعة 

 .عن مقاومتها الصىيىة!!
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 ***  
 داعش ت مر التب يخ لالآثب  ابعبً : 

التفسـير بإن من يمت ك ت ك العق ية التكفير ة الكارهـة لاخـر والمىبـذ  ل عنـ  ، والمتمسـ ة 
ا ولقـد أكـد  أن يدمر ا ثار ومقامـا  األوليـا  وي فـرهم ، اليطىى لإلسالم ، من الطبيعى مد 

مـر د« اإلسـالميةالدولـة »في تخطيط المدن والمىافظـة ع ـى التـراث إن تنظـيم  خبير عراقي
وليـة عشرا  الموامع والمراقد واأليـرىة فـي الموصـ ، ودعـا أهـالي المدينـة والمنظمـا  الد

 إلى التدخ  إلنقاذ التراث العراقي.« يونس و»وفي مقدمها 
ف ي الآل ندو  في مر د األور وأياف إىسان فتىي، وهو أىد أهم المهندسين المعمار ين، خ

د لشـي  مـ لم وال يصـدق،  ميـة التـدمير المتعمـ»إن   2014فى سبتمبر ل فنون في عَمان 
 والمنهمي الماه  الذ  ىص  في مدينة الموصـ  العر قـة ع ـى يـد تنظـيم داعـش التكفيـر  

 «.اإلمرامي
نـذ مة الدينية هذا التنظيم دمر وفمر ونس  عشرا  الموامع والمراقد واأليرى»وأويه أن 

وعريـ  خـالآل «. أن بسط سيطرت  ع ى هذي المدينـة الرنيـة فـي ىد ـران )يونيـو( المايـي
ها الندو  صور تمث  ىمـم الـدمار الـذ  لىـق بـالمواقع مـع نبـذ  عـن تـار و بنائهـا وتأسيسـ

 والهندسة المستخدمة في عم ية البنا  وأهميتها التار خية.
 ه معظـم الموامـع والمراقـد واأليـرىة  مـامع ويـر  دمر»وتابع فتىي أن التنظيم المتطرف 

ان ميالدية ومامع ومرقد الشيو قيـيأل البـ 1050الشيو فتىي الذ  يعود تار خ  إلى عام 
لـى عـام إميالدية ومرقد اإلمام الباهر الذ  يعود تار خـ   1150الذ  يعود تار خ  إلى عام 

ويــر ه  1240تار خــ  إلــى  القاســم الــذ  يعــود يميالديــة ويــر ه اإلمــام يىيــى أبــ 1240
 «.1248اإلمام عون الدين الذ  يعود تار خ  إلى 

 تم  ذلك تـدمير مـامع النبـي يـونا المشـيد ع ـى ت ـة آشـور ة ويعـود تار خـ »وأياف أن  
 ميالديـة 1400ميالدية ومامع النبي مـرما الـذ  يعـود تار خـ  إلـى عـام  1365إلى عام 

 «.ميالدية 1647عام  ومامع النبي شي  الذ  يعود تار خ  إلى
  مــن أهــم المعــالم األخـــرن التــي تــم تفميرهــا قبـــر المــ رذ ابــن األثيــر المـــدر »وتــابع إن 

لموصـــ ي ا( وعثمـــان 845-803 الشـــاعر أبـــي تمـــام )( وتمثـــاال1232-1160الموصـــ ي )
نىــن نتىــدث عــن آثــار »وقــاآل  «. والعــالم فــي فنــون الموســيقى ( الشــاعر1854-1923)

 «.ا ع ى مستون العالم وهي قديمة تعود إلى مئا  السنينمهمة وفر د  من نوعه
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هـذي  داعش دمر العديـد مـن ا ثـار األخـرن التـي لـم يـتم تـدو نها وتوثيقهـا ىتـى»وتابع إن 
د إلمـام عبـال ىظة  مرقد اإلمام إبراهيم الذ  يعود إلى القرن الثالث عشر الميالد  ومرقـد ا

بـن الخطـاأل ومرقـد أىمـد الرفـاعي وعشـرا  مرقـد عبـد هللا بـن عاصـم ىفيـد عمـر الرىمن و 
 «.األيرىة والمراقد األخرن 

وأكــد أن هــذي المع ومــا  م  ــد  وموثقــة وقــد ىصــ  ع يهــا مــن خــالآل اتصــاالت  المســتمر  
لـى أن إبأبنا  المدينة، خصوصًا الطالأل الذين  ان يدرسهم في المامعـا  العراقيـة. وأشـار 

ع ى متى  ا ثـار فـي الموصـ  وفيـ  آالف القطـيسيطرون ا ن ع »اإلسالميين المتطرفين 
من الذ  ييمن عدم بيع هذي القطـع فهـي تمثـ  مصـدر تمو ـ   بيـر »وتسا آل  «. المهمة

بالنسـبة إلــى عصــابا  التهر ــألا ومـن الــذ  ييــمن عــدم نسـ  الكنــائا المهمــة والمعــالم 
 «.بىمة أو بأخرنا

 بــالدواآل مومــود  فــي الموصــ أهــم وأقــدم الكنــائا فــي العــالم المهــدد  »وأويــه فتىــي أن 
 ميالديـة و نيسـة مـار أىـوديني 300  نيسة شـمعون الصـفا التـي يعـود تار خهـا إلـى عـام 

هـا إلـى ميالديـة و نيسـة الطـاهر  الع يـا التـي يعـود تار خ 575التي يعـود تار خهـا إلـى عـام 
 «.ميالدية 1250عام 

ها  نيسـة يعـود تـار و بعيـ 30وتيم نىو نسمة(  ام يون)والموص  ثاني أكبر مدن العراق 
 سنة. 1500إلى نىو 
ر ع ـى التدمير من أولويا  هذا التنظيم. ولم يىص  في التـار و مثـ  هـذا اإلصـرا»وأكد أن 

داد  و «. تخر أل التار و ب   أنواع  وتىو ـ  آثـار تعـود إلـى مئـا  السـنين إلـى ر ـام وىمـر
ــراث» ــدخ  مــن أمــ  إنقــاذ ت ي هــذا الب ــد العر ــق. وهــذ اتصــ نا بمنظمــا  عالميــة  ثيــر  ل ت

 ، مشـيرًا إلـى«المنظما  ال تستطيع في الوقـ  الىايـر سـون أن تسـتن ر وتسـتهمن وتنـدد
ــا  الموصــ  »أن  الطر قــة الوىيــد  إليقــاف هــ ال  هــو تنظــيم قــون مســ ىة مى يــة مــن أبن

دينـة( صـمتهم )أهـ  الم»، مبـديًا اسـترراب  «لىماية هذي ا ثار والىفـاظ ع ـى مـا بقـي منهـا
 «.تى هذي ال ىظة فقد عرف  عنهم شماعتهم واعتدادهم بمدينتهم ع ى مر التار وى

تعـد  والـذ  1172وىاوآل التنظيم تدمير المـامع النـور  )الىـدبا ( الـذ  يعـود تار خـ  إلـى 
ــة  ــ  المائ  ــمئذنت ــرج إيفــ ، رمــدًا وطني  ــوهــي أشــب  بب ــى  اا تار خي  ىــدن إطبعــ  صــورتها ع 

 ر  آالف دينار، ولكن  لم يف ه بسبأل تصد  األهالي ل .األوراق النقدية ذا  العش
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ومــ  منتصــ  تمــود )يوليــو( إنــذارًا يمهــ  المســيىيين فــي الموصــ  بيــع « داعــش»و ــان 
ال سي ون مصيرهم التصفية. وخيرهم بين  أو « اعتنـاق اإلسـالم»ساعا  لمرادر  مدينتهم وا 

الم تخ ـ  الماهـ  بأصـوآل اإلسـوهو نفا التف ير الدينى الم أ  دفع المد ة.« عهد الذمة»
ص لدن مماعا  الس فيين فى مصر والعديد من البالد العرايـة  مـا سـنرن فـى الفصـ  الخـا

 بفتاو هم يد المسيىيين )الفص  الخاما( .
*** 

 داعش : حقبق  لمسب اتخبمسبً : 

ي هـابيإن عـدد إر فـى تقـار ر إعالميـة منشـور  و الة االسـتخبارا  األمير يـة  أكد هذا ولقد 
 إرهابي . 31500ألفًا و 20في سور ة والعراق يتراوت بين  اإلسالميةتنظيم الدولة 

تنا ونق   و الة فرانا برا عـن المتىـدث باسـم سـي آ  ايـ  رايـن ترابـاني قولـ  إن تقـديرا
راق مقاتـ  فـي العـ 31500ألفـًا و 20يممـع مـا بـين  اإلسـالميةتشير إلـى أن تنظـيم الدولـة 

وآأل.   إلـى دراسـة مديـد  لتقـار ر  ـ  مصـادر االسـتخبارا  بـين أيـاروسور ا، وذلك اسـتناداً 
 آالف مقات  ع ى األق . 10مييفا أن الو الة  ان  تىصي في السابق 

يونيـو  /وأويه تراباني أن هذي الد اد  تعود إلى عم ية تمنيد أكثر دخمًا منـذ شـهر ىد ـران
  سور ة العراقية.بعد إعالن التنظيم دولة الخالفة ع ى مانبي الىدود ال

*** 
بـــيعالن الـــرئيا األمر  ـــي بـــاراك أوبامـــا ** هـــذا وقـــد ذ ـــر  الصـــى  األمر  يـــة أنـــ  

 رأل تنظـيماستراتيميت ، تستعد الواليا  المتىد  الستخدام قواتها المتمر د  فـي المنطقـة ليـ
 " المسيطر ع ى مساىا  شاسعة بسور ة والعراق.اإلسالمية"الدولة 

مـ  مـدمرا  تى اـعالواليـا  المتىـد  سـفنها الىرايـة المتكونـة مـن أر شهرا أرسـ    13فقب  
، المنطقــةصــاروذ تومــاهوك فــي اتمــاي ســور ة، وىشــد  قواتهــا المتمر ــد  فــي  13ىــوالي 

م باإليافة إلى غواصاتها التي تموأل البىر بهدو ، وذلك اسـتعدادا لشـن هممـا  يـد نظـا
 ة  يميائية.الرئيا السور  بشار األسد بدعون استخدام  ألس ى

  فـي ىينئذ أيد الكونررا األمر  ي شن هذي اليراا ، إال أن الديب وماسية الروسـية نمىـ
ــي  ــد التوصــ  ف ــع هــذا الهمــوم بع ــى اتفــاق يســمه بتــدمير  2013ســبتمبر/أي وآل  14من إل

 ترسانة األس ىة الكيميائية السور ة في البىر وايشراف األمم المتىد .

ر  ية وال سيما الدولية والعراية في در  الخطر الذ  بـا  يمث ـ  ا ن وقد تنام  الرغبة األم
" الــذ  ســيطر ع ــى منــاطق مهمــة و بــرن مــن األرايــي الســور ة اإلســالميةتنظــيم "الدولــة 
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وقيامـ  بالعديـد مـن المـرائم بىـق المـدنيين وتهميـرهم مـن  - مـا سـبق وأشـرنا  –والعراقية 
ــال ــرئيا األمر  ــي اســتعداد ب ــن ال ــادلهم، أع  ــة من ــات ي "الدول ــة لمق ــ  يــراا  موي دي لتومي

" وتســ يه المعاريــة الســور ة المعتدلــة وتــدر بها لخــوو المعــارك البر ــة يــد اإلســالمية
 مقات ي التنظيم.

ى ون سـيعتمد ع ـم  ية إن  با  شـب  م  ـد أن البنتـاوقال  صىيفة "واشنطن بوس " األمر 
 ة الشــرق األوســط التــي توامــ قواتــ  المنتشــر  فــي ســبعة أمــاكن ع ــى األقــ  فــي دوآل منطقــ

د  ا  ــوآل" الممهــإا إ"، وبالتــالي اســتخدام مــدمرا  "اليــو اإلســالميةخطــر تنظــيم "الدولــة 
بصـــوار و "التومـــاهوك" والتـــي ال تـــداآل فـــي البىـــر األبـــيو المتوســـط، لكـــن اســـتخدام هـــذي 
الصـــوار و ع ـــى األرايـــي الســـور ة ســـيثير ىفيظـــة الســـ طا  الســـور ة التـــي ىـــذر  منـــذ 

ين من أ  عم  عس ر  ع ى أرايـيها مـن دون التنسـيق معهـا مسـبقا، وهـو مـا لـم أسبوع
ال  يىص  فعال ىيث أع ن الرئيا األمر  ي باراك أوباما في خطاب  الخميا بأن  لـن يتىـ

 مع نظام الرئيا بشار األسد الذ  يعتبري "فاقدا ل شرعية" ع ى ىد قول .

شـر  أن تعتمـد ع ـى ممموعـة قواعـدها المنتفي السياق ذات  يم ـن ل واليـا  المتىـد  أييـا 
ديـد في الخ يج العراي، إذ رمى  صىيفة "واشنطن بوس " أن تنط ق الرارا  من قاعد  الع

ــة فــي الكو ــ ، وقاعــد  الظفــر  المويــة فــي  ــة فــي قطــر، وقاعــد  ع ــي ســالم الموي الموي
 التـــي تومـــ االمــارا  العرايـــة المتىـــد ، واالعتمــاد أساســـا ع ـــى الطـــائرا  مــن دون طيـــار 

 يـا يراا  ألهداف مىـدد ، باإليـافة إلـى إم انيـة اسـتخدام قاعـد  انمرليـك المويـة فـي تر 
م وىام ة الطـائرا  األمر  يـة مـورج وو ـر بـوش القر بـة مـن المنطقـة، ناهيـك عـن اسـتخدا

  أخـرن القواعد األردنية في بعو األىيان،  ما يم ن أن تستخدم الواليا  المتىـد  مقـاتال
 قواعد عس ر ة في أوروبا.تق ع من 

مهـ  و  -وفـى أثنـا  االنتهـا  مـن إعـداد هـذا الكتـاأل عـن داعـش  –وخالآل ا ونة األخير  
را  غــا 5فــي العــراق بمعــدآل  اإلســالميةالواليــا  المتىــد  عــد  يــراا  إلــى تنظــيم "الدولــة 

يوميا وهي تستعد ا ن لويع إطار عم ي يم ن مـن خاللـ  توسـيع ممـاآل يـرااتها لتشـم  
 قات ي التنظيم ع ى األرايي السور ة.م

*** 
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 باســتباق التىــال  الــدولى يــدي بىم ــة اإلســالميةقــام تنظــيم الدولــة  5/9/2014** وفــى 
ف فـى اعتقاال  وقت  فى المناطق التى يسيطر ع يها ، شماآل العراق ، ونق  أمواآل المصـار 

 مناطق نفوذي إلى سور ا .
 التـي ترافـق المـيش الـى« الىشد الشـعبي»ا  ورفو مىافظ نينون أثي  النميفي دخوآل قو 

اود الموصــ ، وويــع  األنبــار مــدواًل دمنيــًا لتطهيــر منــاطق المىافظــة مــن التنظــيم ال يتمــ
 الثالثة أشهر.

ن االدوليـة « الىيا »صىيفة وقاآل سعد البدران، أىد شيوذ عشائر الموص  في اتصاآل مع 
ا تممعــاتهم، خوفــًا مــن القصــ  عناصــر داعــش انســىبوا بشــ    امــ  مــن الشــوارا وق  ــو »

التنظـــيم نشـــر آلياتـــ  ومعداتـــ  العســـ ر ة الثقي ـــة وســـط »وأيـــاف إن «. المـــو  االمير ـــي
  تطـاوآل الشوارا واالىيا  لمع  المنادآل وس انها دروعًا بشر ة، وادأ ىم ة اعتقـاال  مديـد
ور أ  د المرتبطين بفصائ  مس ىة سنية أبردها ميش رماآل الطر قـة النقشـبندية خوفـًا مـن

 ىد شـيوذ عشـائر المبـور فـي ناىيـةأعدم أداعش »وأكد أن «. ي عبون  يدي في المستقب 
 «.قراائ  وأىرق مندل  بالكام  بعد رفي  مبايعت أالقيار  مع اثنين من 

المســـ ىين فتىـــوا ، ل مـــر  االولـــى منـــذ ســـيطرتهم ع ـــى الموصـــ ، »ن أو شـــ  البـــدران 
ــي المدينــة وأفســىوا الممــاآل  ــة فقــط مــن  10أمــام المــواطنين لســىأل المصــارف ف فــي المئ

 «.وظفون ماموالهم، واستر وا االمر فسرقوا باقي األمواآل ونق وها الى سور ة، ع ى ما أفاد 
  المىافظـة لـن تسـمه بـدخوآل أ»إلى ذلك، أع ن مىافظ نينون أثي  النميفي فـي بيـان أن 

بي أو م يشــيا  أو قــوا  غيــر نظاميــة إلــى الموصــ ، ســوا  ت ــك االمســما  الىشــد الشــع
 «.متطوعين، ما لم تكن مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بودار  الدفاا او الداخ ية

عـن  هناك اتفاق مبدئي مـع ودار  الداخ يـة ع ـى إعـاد  هي  ـة شـرطة نينـون، فيـالً »وداد  
 «.ومود مقات ين داخ  الموص  لمساند  القوا  التي ستدخ ها بهدف تىر رها من داعش

ي اليراا  المويـة التـي سـتنفذها القـوا  األمير يـة ينبرـ»  أن تستهدف وشدد ع ى يرور 
أن طـــرق إمـــداد مســـ ىي داعـــش، ال أن تســـتهدف مقراتـــ  التـــي هـــي ع ـــى مقراـــة مـــن 

 يـ  تنفيـذاستهداف المقرا  سيدفع عناصر التنظيم إلى إخالئهـا قب«، الفتًا الى ان«المدنيين
 «.اليراا 
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عمــار العبيــد ، وهــو أىــد شــيوذ العشــائر فــي  وفــي قيــا  الىو مــة، منــوأل  ر ــوك قــاآل
ىة تنظيم داعش نفذ ىم ة اعتقاال  واسعة طاول  المنتمين الـى فصـائ  مسـ »المدينة إن 

 «.سنية، واين المعتق ين يبا  سابقون 
داعش ينفذ منذ أسابيع ىمال  اغتيـاآل فـي القيـا  الـذ  يسـيطر ع يـ ،  مـا »وأويه أن 

ــ ــي تنق ــد مــن ســيارات  الت ــوا  ناســفةأن العدي ــامن بعب ــدًا ان«  عناصــري تتعــرو لم   ، م  
ظـاهر  س ان القيا  بدأوا إعالن تذمرهم وأىـرق األهـالي قبـ  أيـام أعـالم التنظـيم خـالآل ت»

 «.مندد  باعتقاآل ذو هم وسمنهم في مباني ى ومية في المدينة
اآل أعمـ وفي األنبار، تعهد مىافظ المدينة أىمد الدليمي، خالآل مـ تمر صـىافي ، فـي ختـام

ة تطهيـر  ـ  المنـاطق الخايـع»فـي الرمـاد  « اإلسالميةالدولة »م تمر عشائر  لموامهة 
أشــهر بعــد تشــ ي  قــو  النخبــة التــي  3قصــاها ألســيطر  داعــش فــي المىافظــة، خــالآل مــد  

راق ي ينفـذ سياسـت  فـي العـاإلرهـابالتنظيم »وأويه ان «. ستأخذ ع ى عاتقها هذي المهمة
ق يميـة اعتمادًا ع ـى امنـدا  دون هنالـك يـباطًا مـن بعـو الـدوآل يقـو »، مبينـًا ان «دوآل وا 

 «.عم يات  في األنبار والمناطق الخايعة لسيطرت 
ـــ  ــرن والمــدن ب ــائال  النادىــة مــن الق ــدليمي الع ــأل ال ــود  وىمــ  الســالت ومقات»وطال ــة الع  

 ناصـرالمىافظة ليس  في ىامة الى المتطـوعين وع»، مشيرًا الى ان «المماعا  المس ىة
   «.ىشدالىشد الشعبي لتىر ر مدنها مع تقديرنا العالي لك  المهود التي يبذلها عناصر ال

*** 
ا  ل كاتـأل إيـان بـالك عـن التبعـ ارديـان مقـاالً منشـر  صـىيفة ال 2014وفى أوائ  سـبتمبر 

 المىتم ة ل تىرك األمر  ي ع ى الصراا داخ  سور ا.
لتـي وبامـا، اأفـي اسـتراتيمية ” التىـد  األبـرد“عرأل الكاتأل عن اعتقادي بأن سور ا هي أو 

 يصعأل التنب  بعواقب .” تدخ   بير“يقوآل إنها تنطو  ع ى 
م هوبىسأل بالك، فين الويع في العراق أسه  من سور ا، ىيث أن ى ومة برداد واألكراد 

 من ط بوا التدخ .
لسور  ع الرئيا اأما بالنسبة لسور ا، ف م ي ن مفامئا أن اوباما شدد ع ى عدم التعاون م

دأأل  مـن المهـاديين الــذين اً بشـار األسـد الـذ  اعتقـد أنـ  سـي نظر إليـ  باعتبـاري أخـ  يـرر 
 بالمس ولية عن االنتفاية، بىسأل الكاتأل.” باطال“ع ى اتهامهم 
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لقـون اومن التأثيرا  المىتم ـة ل ـدعم األمر  ـي ل معاريـة السـور ة المسـ ىة ترييـر ميـدان 
 ى ومة األسد، بىسأل الكاتأل. في الىرأل بىيث يصبه يد

ــين الواليــا  المتىــد   ــداوج المصــاله ب ــة مــن ت ــة ىــدوث ىال  مــا أن مــن المخــاطر المىتم 
يران، التي تدعم األسد فيما تساعد القتاآل يد تنظيم الدولة   ق.في العرا اإلسالميةوا 

و نطــو  تــدخ  الواليــا  المتىــد  فــي ســور ا  ــذلك ع ــى خطــر وقــوا أســ ىة أمر  يــة فــي 
، مثــــ  مــــا ىــــدث فــــي العــــراق عنــــدما ســــقط  مدينــــة الموصــــ  فــــي ”أليــــد  الخاطئــــةا“

 ، بىسأل الكاتأل.2014يونيو
ع ـى استيـافة تـدر أل مماعـا  سـور ة مسـ ىة بعـو الـدوآل ويشير بالك إلى أن موافقـة 

ة تنظـيم الدولـ” وىـش“لفصائ  إسـالمية هـو الـذ  خ ـق ” الدعم الطائش“يبقى تذ يرا بأن 
 .)!!(  اإلسالمية

*** 
ور ة أعط  القياد  السـور ة أوامرهـا لكبـار اليـبا  فـي الـدفاعا  المويـة السـ** هذا وقد 

رفيـع  بيسقا  أ  طائر  معادية تختـرق األمـوا  السـور ة بىسـأل مـا أكـد مصـدر دب وماسـي
 سم .االمستون في  عدم الكش  عن 

أل   ة الســور ة لــن تســمهأن الدولــ” الخبــر بــرا”مر ــد  المصــدر أكــد فــي ىــديث خــاص ل
ــان بــ ــابع المصــدر ا  ختراق ســمائها دون تنســيق مســبق تىــ  أ  مســميا  أو ىمــج، وت
فيـة متـداد المسـاىة المررااع ـى  اإلرهـاألىالـة ىـرأل وهـي توامـ  سور ا اليوم فـي “بالقوآل 

 السـور ة مــن أمــ  الىفــاظ ع ــى ســيادتها وومودهــا، وبالتــالي فــين أ  تعــد  ع ــى الســياد 
 ب   الوسائ  واإلم انا  المتاىة.ي دمها بموامهت  والتصد  ل  

و انــ  ودار  الخارميــة الســور ة قــد أع نــ  أن أ  عمــ  عســ ر  أمير ــي ع ــى األرايــي 
 السور ة من دون موافقة دمشق هو بمثابة اعتدا  ع ى السياد .

*** 
، ان عـدد يـىايا ىادثـة معسـ ر سـباي ر يب ـ  ولةقيادا  عراقيـة مسـ    ** هذا وقد  شف

، أكـد صـالت الـدين(  مىافظـة)الى أن بين اليىايا من أهالي  أشار شخص، وفيما 2200
 أن عشائر وأهالي مىافظة صالت الدين برا  من مرائم "داعش".
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 وقـاآل الكــر م فــي بيــان ت قــ  "الســومر ة نيــود" نســخة منــ ، إنــ  "يمــأل عــدم اســتخدام م ــ 
ن مـة سـباي ر وأيىايا سباي ر بطر قة طائفيـة"، م  ـدًا بـالقوآل "سـوف نالىـق مرتكبـي مر 

 عشائر وأهالي مىافظة صالت الدين برا  من مرائم داعش".

أن "عــدد يــىايا ســباي ر يب ــ   وأكــد مىــافظ )مىافظــة صــالت الــدين( واســم  أىمــد الكــر م
ــي القــوا   2200 ــدين مــن المنتســبين ف ــنهم مــن أهــالي مىافظــة صــالت ال شــخص مــن بي

ت ية التـي تىـاوآل تىميـ  عشـائر صـالاألمنية"، منتقدًا "موق  بعو وسائ  اإلعالم المرر 
 الدين مس ولية ماىدث في سباي ر".

وأشار الكر م الـى "ومـود متطـرفين وممـرمين فـي بعـو العشـائر و انـ  قـد صـدر  بىقهـم 
أومر قبو ومنهم من هرأل مـن السـمون بعـد دخـوآل داعـش والى ومـة المر د ـة والقيـا  

 وخصوصـًا أن أغ ـبهم صـدر  بىقهـممس ولين عنهم ألنهم لم ينفذ بىقهم عقوبـة اإلعـدام 
 قرار قيائي باألعدام".

يذ ر أن تنظيم "داعـش" اعـدم المئـا  مـن نـدال  سـمن بـادوش فـي الموصـ  وط بـة قاعـد  
 يونيـــو"ســباي ر" شـــماآل تكر ـــ  عنــدما فـــرو ســـيطرت  ع ـــى هــاتين المنطقتـــين، منتصـــ  

 ا  طائفية.، فيما أشار  مصادر أمنية الى أن سبأل إعدامهم يعود الى خ في2014
*** 

ة   األمنيـ، إن "القـوالوسائ  اإلعالم العراية نبارمصادر أمنية، في قياد  عم يا  األ وقال  
 في المىافظة تعري  إلى خسائر بشر ة ومادية  بير ، مرا  المعارك غرأل البالد".

لـى عنصـرًا، إ 1850وتابع  المصادر، "عديد القت ـى فـي صـفوف القـوا  العراقيـة ب ـ  نىـو 
 أالف مر ه". 5أل أكثر من مان

 32 ـ  نبار يبمومود  يمن نطاق قياد  عم يا  األ وداد  المصادر بالقوآل، "قوام القوا  ال
 أل  منهم ممهد ل قتاآل، ومودا ع ى أراع فرق عس ر ة". 28أل  عنصر، 

وأويـــى  المصـــادر، أن "الخســـائر البشـــر ة يـــتم تعوييـــها مـــن قيـــاد  عم يـــا  الرافـــدين 
 دية، والفرا  األوسط، ع ى دفعا ".والمد ر  والبا

عم ــة )همــر(، ودبــابتين،  128فــي المقابــ ، فقــد المــيش العراقــي، بىســأل المصــادر، نىــو 
 مدرعا ، وطائرتين". 7عم ة ناق ة أشخاص، و 20و

وميـ  المصــادر إلــى القــوآل، "اسـتولى تنظــيم داعــش ع ــى مىتويـا  المقــرا  األمنيــة فــي 
 ندالا األدمة نهاية العام المايي".المناطق التي تم اىتاللها منذ ا
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في المئة مـن منـاطق الصـراا  40وأويى  المصادر، أن "تنظيم داعش يسيطر ع ى نىو 
 ي ـو  57مع القوا  األمنية، ويستقر ىاليا في منطقة النعيمية، التي تبعد عن برداد بنىو 

 متر فقط".
سـمي   "ال ومود إلىصـا  ر في المقاب ، قال  بتوآل فاروق، عيو ائتالف دولة القانون، إن

 ليىايا العم يا  العس ر ة في صفوف القوا  األمنية".
وتابعـ  فــاروق، "الــبعو يىــاوآل تسـر أل مع ومــا  خاطئــة الرــرو منهـا، بــث اإلىبــا  فــي 

 النفوا، والىي ولة دون التىاق المد د من المنود".
ي رقـام التـال يص  إلى األ إلى القوآل، "العدد النهائي ليىايا القوا  األمنية،  ةومي  النائب

م تــروج لهــا بعــو المصــادر األمنيــة )...( عــدد القت ــى أقــ  ب ثيــر، مقارنــة بخســائر تنظــي
 داعش، الذ  تكبد أيرارًا  بير  في صفوف مقات ي ".

ار لكن واثق الهاشمي، وهو خبير أمنـي عراقـي، قـاآل إن "الويـع األمنـي فـي مىافظـة االنبـ
 ب   مراى  متطور  من الخطور ".

ور، وتابع الهاشمي، "تنظيم داعش بدأ  بتنفيذ استراتيميا  مديد  من خـالآل تفميـر المسـ
 وهذا ال يم ن الترايي عن ".

شخصا بين قتي  ومر ه في تفمير انتىـار  بسـيار  مفخخـة، دمـر مسـر الىـود  19وسقط 
 الىيو ، وسط الرماد .

بـا   ، أن "المميـعاإلرهـاألة و مد الهاشمي، رئيا ال منة التىيير ة لم تمر برداد لم افى
 مقتنعا بأن تسوية الم   األمني غرأل البالد يىتاج إلى معالمة سياسية".

وشــدد المى ــ  السياســي ع ــى ان "امتنــاا المهــا  الرســمية عــن عــرو أرقــام الخســـائر 
 ود".البشر ة والمادية يتع ق بمانأل األمن الوطني والىفاظ ع ى المع وما  وروىية المن

البـاأل  قياد  العامة ل قوا  المس ىة بيصدار بيان لهـذي األرقـام مـن امـ  غ ـقلكن  نصه "ال
 أمام مميع الذين يتراصون بها ويعطون إىصائيا  خاطئة الررو منها إثار  الشارا".

ب ـر بين المس ىين وقوا  الميش، في مناطق عد  منها ىي ال شتباكا الميدانيًا، تمدد  ا
 منوأل شرق المدينة. 60ليبا  وشارا والىود، وسط مدينة الرماد  وىي ا

مصـادر أمنيـة، إن المسـ ىين سـيطروا ع ـى أمـدا   بيـر  مـن منطقـ  الم عـأل منـوأل  وقال 
 شرق الرماد .
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 المصدر أن اشتباكا  مماث ة اندلع  فـي وقـ  متـأخر مـن يـوم امـا فـي منطقـة البـو وداد
ىـو  ىون مـن التقـدم نع ي الماسم التابعة ل مد ر ، شماآل غـرأل الرمـاد ، وقـد تم ـن المسـ

 مشروا الما  في ت ك المنطقة.
المصــدر إلــى القــوآل، "المســ ىون قصــفوا مقــر ال ــوا  الثــامن ل مــيش العراقــي فــي  وميــى

 منطقة التأميم غرأل الرماد ".
*** 

  " قتــهــذا التنظــيم شــ  عــدد مــن رمـاآل الــدين أن "إلـى ذلــك وامتــدادًا لمــرائم داعـش ، ** 
وخطيـأل مـامع الموصـ  الكبيـر ومث ـ  بمثتـ  ،بعـد أن رفـو الشيو مىمد المنصور  إمام 

 مبايعتهم.
  وبىسأل مواقع عراقية، فقد ذ ر إمام مامع الصديق، سالم منصور الهيتي  أن " عصـابا
هم، داعش أقدم  ع ى قت  الشيو المنصور  بعد أن دخ وا ع ي  البي  وط بـوا منـ  مبـايعت

خال  المامع لهم لررو تدر أل عناصرهم".  وا 
ياف الهيتي أن "عناصر داعش هـدد  مميـع رمـاآل الـدين المعتـدلين الـذين لـم يصـطفوا وأ

 معهم ورفيوا ومودهم".
تصفيا  إماما من أئمة الموامع تومهوا إلى أراي ، خوفا من ال 34وأشار إلى أن "أكثر من 

 المسدية التي تنفذها داعش بدم بارد في مدينة الموص ".
 ممـي" الـذن اليـدرك أهميـة الخصوصـيا  الممتمعيـة ،فقـدوفى إطـار فكـر تنظـيم داعـش "األ

 مصـادر عسـ ر ة عراقيـة وأكـد عين شيشانيا واليا لمىافظة نينون هـو مىمـد مـيالدوف ، 
 إن قو  أمنية خاصة تم ن  من قت  ". "  لوسائ  اإلعالم 

ــة أخــرن ودا تنظــيم "الدولــة ]  ــراق والشــام" )داعــش( "وثيقــ اإلســالميةومــن ناىي ة فــي الع
واآل مدينة" ع ى س ان الموص  بعد سـيطرت  ع يهـا مـن أهـم مـا فـي "الوثيقـة" أن  ـ  األمـال

الى وميــة تــ وآل ل تنظــيم، و ــذلك ىــو المســ مين ع ــى الصــال  مماعــة ال فرديــا، ودعــو  
قيـة أو الع ما  المى يين وشيوذ العشائر ل عم  معهم، وتمر م أ  تعامـ  مـع الى ومـة العرا

ممعـا  توبة" أمام الموظفين الى ـوميين وأفـراد المـيش وتمـر م أ  البرلمان، وفته "باأل الت
ر لمـــدارا  وشـــواهد القبـــو أو ممـــالا أو ىر ـــا  إلـــى الى ـــم بالشـــر عة، وتىـــر م المراقـــد وا

 .[ أما النسا  فال يخرمن إال لىامة قصون وبمالبا فيفاية وىماألوتدميرها،
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لـذين ان روار   ولفي  إن عدد او أع ن الناطق باسم مفويية األمم المتىد  لىقوق اإلنس
 قت وا بعد دخوآل "داعش" الموص  راما يص  إلى المئا .

 وقــاآل  "إن م تبــ  ت قــى تقــار ر تفيــد بــأن عم يــا  القتــ  شــم   إعــدام ســبعة عشــر مــدنيا
 يعم ون لدن الشرطة إيافة إلى موظ  قيائي بوسط الموص ".

 ىون مـــن الســـمن يســـعون مورميـــا اختطفـــوا وأن ســـمنا  أخـــرمهم المســـ 16وأيـــاف أن 
 لالنتقام من المس ولين عن ىبسهم.

*** 
"داعـــش"، خر طـــة لتصـــور الدولـــة  اإلســـالميةنشـــر تنظـــيم دولـــة العـــراق والشـــام إلـــى ذلـــك 
ولتــ  الكو ــ  يــمن دو التــي يســعى إلقامتهــا، واــدا الفتــا أن التنظــيم ويــع لبنــان  اإلســالمية
 المرتقبة.

رك  ا، واينها مبهة النصر  ، منذ ينـاير، معـاو تخوو فصائ  المعارية المس ىة في سور 
لنظـام فـي العـراق والشـام" الـذ  تتهمـ  بتنفيـذ مـهرأل ا اإلسـالميةيار ة يد تنظـيم "الدولـة 

 ة..، واتنفيذ عم يا  قت  وخط  عشوائياإلسالميةالسور ، وبالتشدد في تطبيق الشر عة 
ة قـــة لهـــا بتنظـــيم "الدولـــونفـــ  القيـــاد  العامـــة لتنظـــيم "القاعـــد " فـــي وقـــ  ســـابق أ  عال

وقـع مأع نـ  فـي بيـان ، وطبعـًا  في العراق والشام" )داعـش( فـي سـور ا والعـراق اإلسالمية
ــ  ال صــ ة لهــا بتنظــيم داعــش، بــ  أمــر  بوقــ  العمــ   باســم "مماعــة قاعــد  المهــاد" أن

م تنظين ال " إع ى اإلنترن  (مهادية)ب ،وقال  القياد  العامة ل تنظيم في بيان نشر بمواقع 
قطــع عالقتــ  مــع تنظــيم داعــش الــذ  يقــودي أبــو ب ــر البرــداد ، عقــأل عصــيان  لألوامــر 

قاًل الصادر  عن دعيم التنظيم أيمن الظواهر ، و ـان الظـواهر  قـد أمـر داعـش بالعمـ  مسـت
عن فـرا آخـر منـافا لـ  مـن فـروا القاعـد  فـي سـور ا، وهـو مماعـة مبهـة النصـر  التـي 

ى ي.وقـد رفـو البرـداد  أوامـر الظـواهر ، وسـعى دون نمـات إلـيتدعمها أبو مىمد الموالن
دمـــج الممـــاعتين معًا.و ـــان الرمـــ  الثـــاني فـــي تنظـــيمو داعـــش المـــدعو أبـــو عبـــد الـــرىمن 

)انظــر تفاصــي  ردودهــم ع ــى بعيــهم  البــبالو  قــد قتــ  أييــًا فــي عم يــة خاصــة بالموصــ 
 .الفص  الرابع(  –األ البعو    لاخر فى الفص  الوثائقى الخاص بذلك فى هذا الكت

*** 
 * الخلاصة

و هذا الوىشية لداعش قد أثار  العالم ، فما هأن األعماآل  ن  د** وفى ختام هذا الفص  
 .التنظيم فى إيماد وبعد التفصيال  السابقة فى ثنايا هذا الفص 
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ــي *  ــراق ف ــق مــن الع ــ   2006انط  ــان يســتهدف بعم يات ــذ    ــوا  تنظــيم القاعــد  ال مــن ن
ود الومـــ، المســـ مين الشـــيعة والســـنة أكثـــر مـــن اســـتهداف  ر ــة وتفميراتـــ  المتنق ـــة االنتىا

 فـي اإلسـالميةبالدولـة )األمر  ي في العراق ما بعـد صـدام ىسـين ، وىمـ  اسـم مـا يسـمى 
اد  الـــى طـــردي مـــن « ممـــالا الصـــىوا ».لكن أنقـــالأل شـــر ىة واســـعة وتشـــ ي  (العـــراق

 مناطق واسعة.

ي فـلتنظـيم القاعـد   ةع نا يم مبهة النصر ، الـذراا الرسـمي، ظهر في سور ا، م2013في 
ف الـذ  عـر « فـي العـراق والشـام« اإلسـالميةسور ا ومقدما نفسـ  باسـم مـا يسـمى بالدولـة 

لعـام ااال ان النصر  رفي  الدمج، وتدور معارك بينهما منذ بداية «.داعش»اختصارا باسم 
   بدعامة ايمن الظواهر ..و ان ذلك مقدمة النفصال  عن تنظيم القاعد2014

 ترييـر اسـم  الـى مـا يسـمى« داعش»التنظيم المتطرف هذا ، اع ن 2014في نهاية يونيو 
دما شـن ب ر البرداد .وىـدث ذلـك بعـ. ما اع ن اقامة الخالفة بدعامة أبـواإلسالمية بالدولة

 يعراو شاسعة واستكم   بتوسـأهموما واسعا في شماآل العراق وغرا  استولى خالل  ع ى 
رقعــة ســيطرت  فــي شــماآل وشــرق ســور ا ع ــى ىســاأل النظــام ومقــات ي المعاريــة الســور ة 

 ع ى ىد سوا .

  ، لكـــن و الــة االســـتخبارااإلســالميةالدولــة »ق لعــدد مقـــات ي ال يومــد عـــدد موثــ* هــذا و 
ر  ـي ألفـا.  مـا يقـوآل مسـ وآل اسـتخباراتي أم أراعـيناألمر  ية تقدر اعدادهم بين عشر ن و 

ر  أل  مقات  أمنبي في سور ا بينهم ألفا غراي.في ىين يقدر المرصـد السـو  15ان هناك 
ا مـن الفـ 20لىقوق االنسان عدد مقات ي التنظيم بأكثر من خمسين ألفا في سور ا، بيـنهم 

غيــر الســور ين مــن الشيشــان وأوروبــا والصــين ودوآل الخ ــيج.وبعو هــ ال  فــي ســور ا 
فـي  ناتية السـابقة أبـان عهـد الـرئيا صـدام ىسـيوالعراق من الكوادر العس ر ة واالسـتخبار 

ىمــد ايقــدر اســتاذ الع ــوم السياســية فــي مامعــة برــداد والخبيــر فــي الشــ ون األمنيــة العراق،
م ويسـتخدشر في العدد بما بين ثمانية الى عشـر  آالف، سـتون فـي المائـة مـنهم عراقيون.

ـــا  التنظيم، ـــ  الىر  ـــة خـــالآل الســـنوا  ا اإلســـالمية مـــا   ـــع التواصـــالخير ،المتطرف   مواق
 االمتماعي ع ى االنترن  لتمنيد مقات ين مدد.

 ما مساىة االرايي التي يسيطر ع يهاا* 

 (ألـ   ـم مراـع 45)سـور ا  % من مسـاىة25ىوالى ع ى  اإلسالميةيسيطر تنظيم الدولة 
أل   م مراع أ  ما  215أ  ما ممموع   (أل   م مراع 170)من مساىة العراق  %40و
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ن غالبيـة أ هنـا مـن الم فـ  لكـن،(ألـ   م237)والتـى تقـدر بــمساىة بر طانيا تقر با يواد  
رايي الخايعة لسيطر  التنظيم خصوصا في العراق صىراوية مما يخفـو مـن سـيطرت  األ 

 الفع ية.

ر يـا من منبج في شماآل سور ا قـرأل الىـدود مـع تالمدعا  ت ك !! ، « الخالفة»وتمتد دولة 
مــاي الشــرق مــع  امــ  مىافظــة الرقــة وامــدا  واســعة مــن مىــافظتي فــي مىافظــة ادلــأل بات

ــى ــي العــراق، يســيطر التنظــيم ع  ــد  البو مــاآل الىدوديــة. وف ــدور ىتــى ب   الىســ ة وديــر ال
 المناطق السنية في الررأل والشماآل وخصوصا الموص .

تـاآل  قلتعبر دوآل اورواية عد  عن ق قها البال  من توم  مواطنين منها إلى سور ا * هذا و 
« الىيــا »و ــرن الكاتــأل والصــىفي ال بنــاني فــي صــىيفة «. اإلســالميةالدولــة »فــي صــفوف 

طأل يخاالذن نوا العن  الذ  يعتمدي داعش » ألسباأل عد  منهايعود ذلك ىادم االمين ان 
نـــ  اســـتعراو قـــو  إلـــى هـــذا الـــنمط مـــن الىيا .إفـــي مـــد  منـــ  مـــداج الرـــرايين الميـــالين 

ا  ،  ما ان الماآل هو عنصر مذأل آخر اساسي. و رن خبر «بعيدلى ىد إالطابع  ةهوليوودي
قوآل غيـر  وهو بان فتر  النبو .إولى سالم ع ى صوري األ ىيا  اإلإتعيد  اإلسالميةن الدولة أ

 صىيه وب  تشوي  متعمد لعدالة وسماىة اإلسالم المىمدن .

. وفقــا ل خبــرا هنــاك العديــد مــن المصــادر، فـين  مصــادر تمو ــ  التنظــيما وعنـد الســ اآل عــن
 اإلسـالميةدوآل الخ ـيج. ويقـوآل الخبيـر الفرنسـي فـي الىر ـا  بعـو وأولها مساهما  من 

بعـو النافـذين فـي دوآل الخ ـيج ي منـون خمسـة فـي »رومان  ايي  لو الة فرانا برا ان 
تــي ساســية اخــرن  اليــرائأل الأالمائـة مــن تمو ــ  التنظــيم الــذ  لديــ  ثالثـة مصــادر تمو ــ  

الـى  سـ ان، آبـار الـنفط التـي سـيطر ع يهـا و بيـع انتامهـا الخـام، بااليـافةيفريها ع ى ال
امــواآل الفــديا  الناتمــة عــن عم يــا  الخطــ  التــي يقــوم بهــا وتســتهدف اممــاال مــواطنين 

 .أمانأل )والذين يسمون رهائن(وصىفيين 

ن المبــال  التــي  انــ  فــي مصــارف إوقــاآل بشــار الكي ــي رئــيا مم ــا مىافظــة نينــون 
 .ا وقام التنظيم باالستيال  ع يه م يون دوالر 400ب  امتياىها ب ر  ىوالى الموص  ق

آل يعتمد ع ى الترهيأل عنصرا أساسـيا فـي الىصـو* أما عن أساليأل عم  هذا التنظيم فهو 
اق، نفـذ ع ى الوال  او المبايعة من الس ان والممموعا  المس ىة منذ عودت  بقو  الى العر 

 كــراد مــن المنــاطق التــي اســتولىأين مســيىيين وايد ــديين و عم يــا  تهميــر واســعة لمــواطن
 سالمهم.وصادر ممت كاتهم.إشهار إو أن خيرهم بين الرىي  أع يها بعد 
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 و تعمد نشر الرعأل عبر اساليأل القتـ  المروعـة التـي يسـتخدمها يـد  ـ  مـن يخالفـ ، مـن
 نترن .ع ى اال « انمادات »و نشر صور …ذبه وقطع ر وا، الى ص أل ورمم بالىمار 

، في المناطق التي يسيطر ع يها، يفرو النقـاأل ع ـى النسـا  واطـالق ال ىـى ع ـى الرمـاآل
يـد    باختصـار نىـن أمـام تنظـيم نـواا التسـ يةأبااليافة الى منع الكىوآل والتدخين و ـ  

وا )الىيــا ( ويــد اإلســالم الصــىيه معــًا ، تنظــيم يخــدم ســوا  ع ــم بــذلك أم ال ع ــى المشــر 
 مارن المديد ل منطقة .التقسيمى االستع
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 الفصر الثب ى

 تواجه العبلم لتصبدق إسراقيرداعش 

 !! )مد إعلان ج ة .. إلى مؤتمر بب يس(
 

الف خر فـي االئـتهو بـأكثر من اراعين دولة ستشارك بشـ   أن أأع ن  الواليا  المتىد  * 
 .اإلسالميةالدولي لمىاراة تنظيم الدولة 

ــدوآل األ  ــة األراعــين،  شــف  ومــن هــذي ال ــة عــن ودار  الخارمي ــة  25مير ي . ويم ــن ان دول
تشــارك بعــو الــدوآل بشــ   غيــر ع نــي فــي ممــاال  عــد  مثــ  الدب وماســية واالســتخبارا  

 والدعم العس ر  وم افىة التمنيد وشب ا  تمو   التنظيم المتطرف.
يـد  يران التي استبعد  مـن المـ تمر الـدولي المنعقـد فـي بـار ا لتنسـيق التعبئـةإع ن  أو 

ــة  ــي المــ تمر. وتقــدم طهــران مســاعدإ" اإلســالمية"الدول ــد المشــار ة اصــال ف ا  نهــا ال تر 
لواليــا  واستشــارا  ل مقــات ين االكــراد العــراقيين لكنهــا ت  ــد انهــا ال تقــوم بالتنســيق مــع ا

   تعاون مع طهران.أالمتىد ، تماما  ما استبعد  واشنطن 
ن عـوطبعـًا مـن مـ تمر مـد  ، وا ن مـاذا  ر اييا من مـ تمر بـاأواستبعد النظام السور  
 موامهة داعش ل عالم   

 أللاً : المشب كون فى التحبلف لأدلا هم :

  ى بيانها  التال ووفقا لتقر ر وا  نيود ىوآل ادوار الدوآل المشتر ة في التىال  فين
فــي  وبامـا اســتعدادي لشـن يـراا  مويـةأمير ـي بـاراك اع ـن الــرئيا األ الواليـا  المتىـد  

اتال  ، وتوسـيع نطـاق الرـارا  التـي تشـنها المقـاإلسـالميةسور ا يد مواقع لتنظيم الدولـة 
عســ ر  امير ــي لتقــديم  1600االمير يــة فــوق العــراق منــذ شــهر. وفــي االممــاآل، سينتشــر 

 الدعم ل قوا  العراقية لمهة العتاد والتدر أل واالستخبارا .
ا لى  سأل تاييد مصر التي تشـتر  تفوييـإا مير ي مون  ير  هذوسعى ود ر الخارمية األ

ىـالي من االمم المتىد  قب  المشار ة في عم يا  امنية، وتر يـا التـي تـرفو فـي الوقـ  ال
دولـة المشار ة في العم يا  المس ىة، في "الىـرأل" التـي تخويـها الواليـا  المتىـد  يـد ال

اييـا، عشـر دوآل . وىصـ   يـر  فـي مـد  ع ـى تعهـد، يم ـن ان ي ـون عسـ ر ا اإلسالمية
 عراية.
ى مانـأل نشر عشرا  العس ر ين في شماآل العراق لمد  ثالثين يوما قاب ة ل تمديد، الـ  ندا 

 عس ر ين امير يين يقدمون استشارا  ل قوا  الكردية.
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ية الـى طنا من المساعدا  االنسـان 58تس يم اس ىة الى مقات ي البشمر ة االكراد و فرنسا 
 ـد مـن تعهد الرئيا الفرنسـي فرنسـوا هوالنـد الممعـة بتقـديم "المد منطقة اراي  منذ شهر. و 

نـ  المساعد  العس ر ة" ل عراق فـي ىراـ  يـد التنظـيم المتطـرف. وافـاد مصـدر دب وماسـي ا
ا سي ون من "المنطقي" ان تشارك بار ا في غارا  موية لكن دون اتخاذ ا  قرار فـي هـذ

 الصدد.
ابقة لـى القـوا  الكرديـة مـا يعـدد عم يـا  سـإخائر س م  لندن رشاشا  ثقي ة وذ بر طانيا 

 را بذلك.لتس يم االس ىة .  ما تدرا لندن المشار ة في اليراا  الموية لكنها لم تتخذ قرا
دمـة" يـد واكد رئيا الودرا  ديفيد  اميرون االىد عدم  "اتخاذ  ـ  االمـرا ا  المديـد  الال 

 بر طاني ديفيد هيند.مقات ي التنظيم المس ولين عن اعدام الرهينة ال
 لي.عس ر  في االمارا  في اطار االئتالف الدو  600اع ن  سيدني االىد نشر  استراليا 

الـ   16نظـام صـوار و ميـاد ل ـدبابا  و 30كراد )ثالث دفعا  تس يم ل مقات ين األ  لمانيا أ
 بندقية همومية وثمانية االف مسدا(

 بطتها الســ طا  االيطاليــة قبــ  عشــر نتســ يم مقــرر لرشاشــا  واســ ىة خفيفــة يــ ايطاليــا 
 عاما ع ى متن سفينة متومهة الى يوغوسالفيا سابقا.

 تس يم تمهيدا  عس ر ة. البانيا واولندا والدنمراك واستونيا 
 نسانية وهبا إمساعد   -

 ان و م يون دوالر ل مفويية الع يا لالمئين.  500عرا  السعودية عن استعدادها منه * أ
 سالم".هو "العدو االوآل لإل اإلسالميةلة اكد ان تنظيم الدو  مفتي السعودية

 عشر  ماليين دوالر من المساعدا  االنسانية. الكو   
ية مـن المئ عراقي وسور ا والقا  العديد مـن المسـاعدا  االنسـان 4400استقباآل  استراليا 
 الطائرا .

 عهد  منهنسانية. ايطاليا تبر طانيا و ندا وفرنسا والنروج واولندا ارس   اييا مساعدا  ا
والر الـ  د 250ال  دوالر ليونيس  و 250ال  يورو وايرلندا  500م يون دوالر واسبانيا 

ــة ل صــ يأل االىمــر ولو ســمبورل  ــة الدولي ــا لالمئــي 300ل من ــ  دوالر ل مفويــية الع ي ن ال
 وارنامج االغذية العالمي.

ن مـاقامـة معسـ ر لالمئـين بـالقرأل تر يا اكثر من مئة شـاىنة مـن المسـاعدا  االنسـانية و 
 دهوك بشماآل العراق.
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يـين مال 10هبا  مىدد  لم تأل تنسيق الش ون االنسانية التـابع لالمـم المتىـد   سويسـرا 
اسـتراليا ماليـين دوالر و  6ماليين دوالر بعيها لمنظما  اخـرن والنـروج  7,8دوالر واليابان 

ــدنمارك  4,6 ــين دوالر وال ــين دوالر  3,8مالي ــدا مالي ــد 800ونيود  ن ــ  دوالر وفن ن  680ا ال
 ال  دوالر. 200ال  دوالر و ور ا المنواية  150ال  دوالر والممر 

الف يبـــين ابـــد  اســـتعدادها االنيـــمام الـــى ائـــتالف بىســـأل ود ـــر خارميتهـــا دون اعطـــا  
 ايياىا  لو الة فرانا برا.

 دوآل الخ يج والدوآل العراية -
 بين دوآل الخ يج. اإلسالميةدوآل يد تنظيم الدولة مارا  والسعودية في ط يعة الاإل

ســطوآل االمير ــي الخــاما ن تىصــ  واشــنطن ع ــى مســاعد  مــن البىــر ن مقــر األأويم ــن 
د والكو ــ  التــي تقــدم تســهيال  عســ ر ة ل واليــا  المتىــد  وقطــر التــي تيــع قاعــد  العديــ

يــة ســ ر ة االمير نهــا تيــم مقــر القيــاد  الوســطى العأميــر يين  نــا المويــة تىــ  تصــرف األ
  الم  فة الشـرق االوسـط واسـيا الوسـطى. اال ان موقـ  قطـر ال يـداآل غيـر وايـه اذ يشـتب

رايـة وتعهـد  دوآل المامعـة العالمتطرفة. اإلسـالميةآل الممموعا  الررأل في ان الدوىة تمو
ع ـــى المســـتون "السياســـي واالمنــــي  اإلســـالميةوتنظـــيم الدولـــة  اإلرهـــاألاييـــا م افىـــة 

 دا.مي"، اال ان عدد الدوآل العراية التي افصى  عن ىمم مشار تها  ان مىدو وااليديولو 
 تع يقا  ع ى التىال  

ين ر، الألمـنظر العديدون لهذا التىال  بعين الر بة ومن بين التع يقا ، قاآل عبد هللا الناص
 العــام التىــاد القــو  الصــوفية، إن الى ــ  األمر  ــى المديــد ال يســعى ليــرأل "داعــش" بــ 

 العرأل. ليرأل
 وأيــاف "الناصــر" فــي بيــان لالتىــاد، إن الواليــا  المتىــد  تــدعو لىــرأل ســنية شــيعية مــن

يــد عرايــة، وتــابع  "الىــ  الوىيــد تشــ ي  ى ــ  عراــي ل قيــا  ع ــى أخــالآل يــرأل ســور ا ب
 ".اإلرهاأل

ــان ىــدأل التممــع المصــر   ــث أكــد ىــدأل آ مــا لخــص بي ــرا  والمــراقبين، ىي را  معظــم الخب
 الواليا  المتىد  تأسيا تىـال  دولـي لموامهـة داعـش الهـدف منـ  انالتممع أن إعالن 

ي ـــون العـــرأل ممـــرد أدوا  ل قيـــاد  األمر  يـــة وطعامـــا ل مـــدافع، وفـــي نفـــا الوقـــ  تع ـــن 
 واشــنطن أنهــا ســتتولى اإلشــراف ع ــى إعــداد مقــات ين يــد الدولــة الســور ة، ممــا يعنــى أن

 داخ ها. اإلرهاألما  ا مىاراة منظالهدف األمر  ي هو إسقا  سور ا ولي
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ــأتى اســتمراًرا لموقــ   ــدولى ي ــى ان هــذا التىــال  ال ــ  إل ــان صــىفى ل واشــار الىــدأل فــى بي
فـي  ية في سور ا والذ  تنسق في  مع  ـ  مـن تر يـا وقطـراإلرهابواشنطن الداعم ل ىر ا  

لدولـة اعم يا  تمو   وتدر أل وتس يه المرتدقة الوافدين من شتى أنىـا  العـالم ل قتـاآل يـد 
 السور ة طواآل السنوا  الثالث المايية.

نطقـة وقاآل إن ما يىدث ي  د أن الواليا  المتىـد  تسـعى إلـى إعـاد  ترسـيم الىـدود فـى الم
ويمان خ ق تقسيما  طائفية ومذهبية فى  ـ  م ـان وفـرو "سـاي ا بي ـو" مديـد  ع ـى 

 ــى عالكام ــة  أنقــاو الــدوآل القوميــة الىاليــة وتف يــك ميوشــها لصــاله الهيمنــة اإلســرائي ية
 المنطقة.

بيراا  مويـة ي ـون يـىاياها مـن المـدنيين،  اإلرهاأل ما أويه إن الىديث عن م افىة 
ــ  مــن يــدعم هــذي  ــاك مــن دوآل الى  ــة فــي األمــر، خاصــة أن هن ي  ــد أن هنــاك عــدم مدي

يـــة ، ومنهـــا اإلرهابالمنظمـــا  وغيرهـــا، وأن واشـــنطن ال تتخـــذ موقـــ  يـــد  ـــ  المماعـــا  
نما يد تنظيم بعينـ  واـ ر  إرهابيـة بـذاتها .. و ـ  ذمماعة اإلخوان و  لـك خـارج أتباعها ، وا 

 إطار القانون الدولى واألمم المتىد .
لـيا سـون خدعـة  اإلرهـاألوىذر ىدأل التممع من أن ما يسمى بالتىال  الدولى لم افىة 

، مشـــيرا إلـــى أن المعـــروف أن اإلرهـــاألأمر  يـــة لتىقيـــق أغـــراو ال عالقـــة لهـــا بموامهـــة 
خ  شنطن هى التى درع  هـذي المنظمـا  فـى المنطقـة منـذ الرـدو األمر  ـى ل عـراق والتـدوا

 السافر فى سور ا ويرأل ليبيا بطائرا  ى   األط نطى.
 :ة مؤتمر ج ثب يبً : 

 بدأ امتمـاا أمير ـي عراـي تر ـي بمشـار ة ود ـر الخارميـة األمير ـي مـون  يـر ، الخمـيا
"داعـش"   ي  تىـال  عـر و لموامهـة تنظـيم، فـي مـد  ل بىـث فـي تشـ2014سبتمبر  11

ن مـوشارك في االمتماا الذ  وصف   ير  بأن  "مهم مـدا"،  ـ  في    من العراق وسور ا.
ــ  والبىــر ن وقطــر وســ طنة ع   ردن مــان واأل الســعودية والواليــا  المتىــد  واإلمــارا  والكو 

ـــى تر يا.ومصـــر  ـــان إيـــافة إل ـــا  الســـعودوالعـــراق ولبن ـــة األنب  ية الرســـمية أنوأكـــد  و ال
ــد "لبىــث مويــوا  ــة مــد ، ينعق ــي مدين ــة ف ــذ  تستيــيف  المم ك ــي  اإلرهــاألاالمتمــاا ال ف

 المنطقة والتنظيما  المتطرفة التي تق  ورا ي وسب  م افىت ".
 واد " يدوأتي هذا االمتماا غدا  إعالن الرئيا األمير ي باراك أوباما إطالق ىم ة "بال ه

   موية في سور ا و العراق.تنظيم "داعش" عبر تنفيذ يراا
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 واختتم  في مد  أعماآل الم تمر العراـي األمر  ـي التر ـي المخصـصو لبىـث سـب  م افىـة
 ، في ذا  اليوم وفقا لصيرة ترطية موقع العراية ن .اإلرهاأل

ود  و ان ود ر الخارمية األمر  ي قد عبر فور وصول  إلى مد  عـن امتنانـ  ل عاهـ  السـع
ن امتمـاا عراــي تر ـي أمر  ـي اليـوم معراـا عــن تط عـ  لمـا سـينتج عــل مهـود التـي    هـا ب

 المباىثا  التي ستمر  خالآل هذا االمتماا.
   مـا وعقد ود ر الخارمية، األمير سعود الفيص ، امتماعًا مع نظيـري األمير ـي، مـون  يـر 

ى عقد األميـر سـعود الفيصـ  امتماعـا  ثنائيـة مـع عـدد مـن ودرا  العـرأل الـذين وصـ وا إلـ
 مد  ل مشار ة في القمة، من أبردهم ود ر الخارمية العراقي إبراهيم المعفر .

م افىة ـوتهدف ت ك القمة وفقا ل عراية ن  اييا،  إلى اإلسراا في تكـو ن المر ـد الـدولي لـ
 م يون دوالر . 100ودعمت  بنىو  2005، الذ  اقترى  السعودية تأسيس  عام اإلرهاأل

  تبقج المؤتمر:

يــا خارميــة دوآل مم ــا التعــاون الخ يمــي ومصــر والعــراق واألردن ولبنــان وتر  أع ــن ودرا 
،  رهـاألاإل والواليا  المتىد  , التدامهم المشترك بالوقوف في وم  التهديدا  التي يمسدها 

 " والمعروف بداعش .اإلسالميةبما في ذلك "تنظيم الدولة 
ــودرا   ــ -واتفــق ال ــام امتمــااد بمــد  ف ــى أن تســهم ع -ي خت ــة فــي االســتراتيمية   ــ   دول  

 الشــام ة لموامهــة تنظــيم الدولــة , والتــي تشــم  منــع تــدفق المقــات ين األمانــأل مــن دوآل
المـــوار، ووقـــ  تـــدفق األمـــواآل ، والمماعـــا  المتطرفـــة األخـــرن ، ورفـــو أيـــديولوميا  

ن، الكراهية، ومىاسبة المسـ ولين عـن ارتكـاأل الفظـائع، وويـع نهايـة لتهـراهم مـن القـانو
لمواقـع  ساهمة في مهود اإلغاثة اإلنسانية. بالتدامن مـع اسـتهداف الطـائرا  األمير يـةوالم

 في العراق والشام. اإلسالميةتنظيم الدولة 
لخطـر وىم  البيـان الختـامي لالمتمـاا تأكيـدا  الـدوآل الممتمعـة التدامهـا العمـ  معـا يـد ا

 .سالميةاإلرف بتنظيم الدولة ع ى المنطقة والعالم، بما في ذلك ما يع اإلرهاألالذ  يمث   
ة كــد بــدوري أنــ  سيواصــ  امتماعاتــ  بقــاد  المنطقــأود ــر الخارميــة األمير ــي مــون  يــر  

في  بهدف توسيع التىال  المديد الذ  وصف  بأن  يم ن أن يش   نموذما ل تعاون الدولي
 موامهة التطرف.

 مصـر تمـاي مـا تمابهـ ن يسـاندوا أسامه ش ر  ود ر الخارمية المصر  طالأل الممتمعين 
 من ارهاأل .
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ة وآل ارهـاأل المي يشـيا  المسـ ىوانتقد ش ر  ىشد مميـع المـوارد لهد مـة داعـش فقـط وتنـا
 اتهمهم بانهم امتداد لتنظيم داعش  ولكن ع ى أرو ليبيبة .و  ليبيافي 

 مؤتمر بب يس:ثبلثبً : 

يــة مخصصــة قمــة دول2014ســبتمبر  15انط قــ  فــي العاصــمة الفرنســية بــار ا االثنــين 
ـــة التنظـــيم المعـــروف باســـم "الدولـــ ة لمناقشـــة االســـتراتيمية التـــي ينبرـــي اتباعهـــا لمىارا

 ".اإلسالمية
مــن الــدوآل العرايــة التــي انيــم  الــى تىــال  دولــي  10دولــة منهــا  40وشــارك فــي القمــة 

 " في العراق وسور ا.اإلسالميةلمىاراة ما يسمى "بالدولة 
ــدوآل العرايــة التــي شــار   فــي ا ، لقمــة هــي   مصــر، العــراق، األردن، لبنــان، البىــر نوال

 مارا  العراية المتىد .نة عمان، قطر، السعودية ودولة اإلالكو  ، س ط
يـران التـي وصـف  المىادثـا  بأنهــا "  ولـم يىيـر المـ تمر أ  ممثـ  عـن  ـ  مـن سـور ا وا 

 ن.ل شهر " في إشار  الندعامها من عدم ومودها في القائمة الرئيسية ل مدعو 
ــة إن " خطــط أوبا مــا أمــا ســور ا فقــد هاممــ  التىــال  الــذ  تقــودي الواليــا  المتىــد  قائ 

 ستفش  إذا لم تشارك فيها مار  العراق".
يـة يأتي انعقـاد القدمـة بعـد مولـة سـر عة قـام بهـا فـي منطقـة الشـرق االوسـط ود ـر الخارم

 اما .االمر  ي مون  ير  لىشد التأييد والدعم لخطة الرئيا باراك اوب
 أبرد الك ما  

شـ    هـذا عماآل القمة إن التهديد الذ  يأوالند لدن افتتاى  أوقاآل الرئيا الفرنسي فرنسوا 
 التنظيم عالمي، ولذا ينبري ان ي ون الرد ع ي  عالميا اييا.

 لمعاريينودعا الرئيا اوالند في   مت  االفتتاىية الى توفير الدعم الكام  لمن وصفهم "با
 يين."اإلرهابن "الفويى تعدد موق  أفي سور ا، مييفا المعتدلين" 

سـط مـن ولئك الذين يم نهم التفاوو والتوص  الى ى وآل و وقاآل "لذلك ع ينا توفير الدعم أل 
 "ام  يمان مستقب  سور ا، وبالنسبة لفرنسا تمث  ه ال  قون المعارية الديمقراطية.

يير مهمـا  اسـتطالا مويـة فـي و ان  فرنسا قد اع ن  في وق  سابق انها شرع  في تس
نســية االمــوا  العراقيــة، فقــد قــاآل ود ــر الــدفاا الفرنســي مــان ايــ  لــو در ــان ل وىــدا  الفر 
تسـيير  العام ة في قاعد  الظفر  الموية في دولة االمـارا  "هـذا الصـبات بالتىديـد، سـيمر  

 اولى رىال  االستطالا باالتفاق مع الس طا  االماراتية والعراقية."
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ينمـا االرئيا العراقي ف اد معصوم، إن ع ى الممتمع الدولي مطارد  مسـ ىي التنظـيم  وقاآل
 ومدوا.

ف  ويشارك في قمة بار ا في يـأل هامونـد ود ـر خارميـة بر طانيـا، و انـ  بر طانيـا قـد  شـ
 ة فــي غســطا ان طــائرا  بر طانيــة تشــارك فــي مهمــا  ممــع المع ومــا  االســتخبار أفــي 
 موا  العراقية.األ

 مأل القيـا توعد رئيا الودرا  البر طاني ديفيد  اميرون "بمالىقة" القت ة، قائال إن  يوقد 
 ع ى "خطر" التنظيم، ب   ما في الوسع.

غيــر انــ  ىــذر، عقــأل امتمــاا ل منــة الطــوارن صــبات األىــد، مــن أن خطــر التنظــيم ع ــى 
 أوروبا والشرق االوسط يتدايد ، وأن هد مت  سوف تستررق وقتا.

" تشـم  اإلسـالميةس ولون األمر  يون إن التدابير المقترىة ل تعامـ  مـع "الدولـة ويقوآل الم
 مانأل مـنالدعم العس ر  ل رارا  الموية ع ى مواقع التنظيم في العراق، ومنع المقات ين األ

 االنيمام إلى صفوف  وتمفي  موارد الدعم المالي ل .
 تنظيم المتشدد .ومن بين التدابير األمر  ية مىاولة موامهة أفكار ال

و ــان مســ ولون أمر  يــون قــد أكــدوا أن ب ــدان عرايــة عــد  عريــ  المشــار ة فــي توميــ  
أ   " فـي العـراق. غيـر أن المسـ ولين قـالوا إناإلسـالميةيراا  موية يـد تنظـيم "الدولـة 

 مشار ة ستكون مشروطة بيرور  موافقة الى ومة العراقية.
 هـا سـتقدم معونـا  إنسـانية ودعـم لوميسـتي مـنولن تشارك تر يا في عم يا  عس ر ة لكن
 قاعد  ى   الناتو المومود  ع ى أراييها.

تـراك و ان ود ر الخارمية األمر  ـي مـون  يـر  الـذ  دار تر يـا قـاآل إنـ  متشـمع بوعـود األ 
 ".اإلسالميةبتقديم مساعد  عس ر ة لموامهة "الدولة 

مواقـع  ن تمتـد اليـراا  المويـة لتشـم ولم يستبعد الرئيا األمر  ي باراك أوباما اىتمـاآل أ
 التنظيم في داخ  األرايي السور ة.

  تبقج المؤتمر:

 أساســاً  2170قــاآل ود ــر خارميــة فرنســا، لــوران فــابيوا إن مــ تمر بــار ا اعتمــد القــرار 
ل عمــ  الــدولي يــد داعــش، وأيــاف أن "تنظــيم داعــش لــيا دولــة وال يمثــ  اإلســالم، وأن 

« عـشدا»( يدين منظمتي 2170ال يق  عند أ  ىدود".والقرار ) يةاإلرهابتهديد المماعا  
 وأعمالهما اإلمرامية في الب دين المستهَدفين.« النصر »و
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تفقـون وأشار البيان الختامي لم تمر بار ا بشأن العراق إلى أن المشار ين فـي المـ تمر م
 ع ى تقديم "مساعد  عس ر ة مناسبة" ل عراق.

فـــي المـــ تمر ان تنظـــيم "داعـــش" يشـــ   خطـــرًا يهـــدد العـــراق قـــاآل ودرا  الـــدوآل المشـــار ة 
يـد  والممتمع الـدولي مشـددين ع ـى يـرور  القيـا  ع يـ .. وأدانـوا المـرائم التـي يرتكبهـا

د المــدنيين ومــن يــمنهم االق يــا . وأكــد  الــدوآل المشــار ة اليــرور  الم ىــة إلنهــا  ومــو 
 ر ة شــر  اىتــرام القــوانين داعــش بــدعم الى ومــة العراقيــة مــن يــمنها المســاعدا  العســ

 وسالمة المدنيين.
تدامهـا وتعهد  الدوآل دعم العراق "ب   الوسائ  اليرور ة" بما في ذلـك العسـ ر ة وأكـد  ال

عنـ .  وايقـاف التمنيـد وقطـع التمو ـ  اإلرهـاألبتنفيذ قرارا  مم ا االمن الخاصة بم افىة 
اث تنظــيم داعــش، ودعمهــم وأشــاروا إلــى أنهــم ع ــى قناعــة باتخــاذ خطــوا  صــارمة المتثــ

نظـيم ل ى ومة العراقية. وشدد الممتمعون في بيانهم الختامي ع ى يرور  القيا  ع ـى الت
 في المناطق التي يسيطر ع يها في العراق.

 وخـالآل مــ تمر صـىافي مشــترك مـع ود ــر الخارميــة العراقـي ابــراهيم المعفـر  عقــأل انتهــا 
ان  آل ود ـر الخارميـة الفرنسـي لـوران فـابيواأعماآل الم تمر التي استمر  اراع ساعا  قا

ــة  51المــ تمر ىــدد  .. وأكــد بــالموارد الماليــة والمقــات ين اإلســالميةب ــدا ترــذ  تنظــيم الدول
ويــع خطــط لتــدفق هــ ال  المقــات ين.. وأشــار إلــى أنع المــ تمر عبــر عــن آمــاآل  بيــر  فــي 

 القيا  ع ى هذا التنظيم.
  ال يشــ   دولــة وال يمثــ  اإلســالم ومــن اليــرور  اإلســالميةوشــدد ع ــى ان تنظــيم الدولــة 

أل تىميم  وهد مت  "وهذا ما امتمعنا ألم  " مشددا ع ى ان مىاراـة عصـابا  داعـش تتط ـ
لدولـة اعمال شامال. وقـاآل إن "العـالم بأكم ـ  معنـي وليسـ  الـدوآل التـي يتوامـد فيهـا تنظـيم 

 فقط بم افىة التنظيم ألن  لن يتوق  عن التوسع. اإلسالمية
ن و   المدوأشار إلى أنع  اذا اراد الممتمع الدولي ان ي ون  فاى  فعاال فينبري ان ي ون ط

 وعالميـا وشـدد ع ـى يـرور  اتخـاذ إمـرا ا  عسـ ر ة مخت فـة لمسـاعد  العـراق ع ـى قيـاد 
 م افىة هذا الخطر وتمفي  الموارد المالية لهذا التنظيم الدولي.

ب ـدا ومنظمـا  دوليـة مـن  29وفدا من  29 تمر ممع وأياف الود ر الفرنسي قائال إن الم
بينها الدوآل الخما الدائمة العيوية في مم ا االمـن الـدولي ودوآل عرايـة وممث ـين عـن 
دوآل العالم أكم   من أم  ىشد ىـال  دولـي قـو  بهـدف السـالم واالمـن فـي العـراق. وقـاآل 
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و نقت كم "وعنـدما نوامـ  مثـ  ان تنظيم داعش يقوآل ل عالم أممع إما ان تكونوا إلى مانبنا ا
هذا التنظيم البد ان نـدافع عـن أنفسـنا".وأكد ان العـالم بأكم ـ  معنـي بتنظـيم داعـش ولـيا 
العراق والدوآل الممـاور  لـ  فقـط مشـددا أنـ  مـن غيـر المم ـن ان يتوقـ  هـذا التنظـيم عـن 

 التوسع ولذلك عقدنا م تمرا في مد  واالخر سيعقد في االمم المتىد  قر با.
ومن مهت  أكد المعفر  ان مـ تمر بـار ا ر ـد ع ـى دعـم العـراق فـي معر تـ  يـد داعـش 

 ينلـن توامهـ  بمفردهـا. وقـاآل إن الممتمعـ اإلرهـاألواتفق ع ى أن ا  دولة تتعـرو لخطـر 
 نسانيا وعس ر ا لدىر تنظيم داعش.إأكدوا توىدهم ع ى دعم العراق 

ي العــراق ل قيــا  ع ــى داعــش.. وأيــاف المعفــر  أن المــ تمر أكــد النشــا  العســ ر  فــ
الد واويه ان  نق  في الم تمر مشار ة مميـع القيـادا  العراقيـة وعدمهـا ع ـى تخ ـيص الـب

 رهـاألاإل ي. وقاآل ان المـ تمر اويـه ىقيقـة "اننـا لسـنا لوىـدنا بموامهـة اإلرهابمن التنظيم 
 وان المميع سيق  مع العراق و دعم  بمخت   أنواا الدعم.

ســتهدف العــراقيين مميعــا مــن دون تفر ــق بــين ديــن ومــذهأل وقوميــة وأيــاف أن داعــش ي
 وخ فية سياسية وقاآل إن معر ة شرسـة  هـذي بىامـة إلـى تيـافر المهـود وتىشـيد القـدرا 

تتـرك  لن اإلرهاألوالقاب يا .. وأشار إلى أنع رسالة الم تمر هي أن أ  دولة تتعرو لخطر 
ــة وال نمــا ســتوامه  المنظومــة الدولي ــدولي.و بمفردهــا وا  راق ع ن المعفــر  ان العــأممتمــع ال

"يأســ  لريــاأل ايــران" عــن المــ تمر الــدولي الــذ  عقــد فــي بــار ا لمناقشــة ســب  موامهــة 
ي يـدنا. فـ.وقاآل "لقد شـددنا ع ـى مشـار ة ايـران، اال ان القـرار لـيا اإلسالميةتنظيم الدولة 

 ونأس  لرياأل ايران عن هذا الم تمر".
 القضبيب لأخطرهب :أشهر  ذببقح داعش: ابعبً : 

 الصحفي الامريكي جيمس فولي:( 1)

إعـــدام يظهــر  2014مــن شـــهر أغســطا  19نشــر تنظــيم داعــش، تســـميال مصــورا فــي 
 .2012الذ  اختفى في شماآل غرأل سور ا في نوفمبر  الصىفي األمر  ي ميما فولي

قبـ   يبيـارك فـي ترطيـة الىـرأل فـي لعاما( مراسال ىرا يتمتع بخبر   بير  شا 40 ان فولي )
م عـالإلى سور ا لترطية النداا فـي هـذا الب ـد لىسـاأل "غ وبـاآل بوسـ " ووسـائ  إن يتوم  أ
 ثنا  ومودي هناك.أخرن.  ما دود و الة فرانا برا بتقار ر صىافية أ

فة فـي و ان  الصىافة بالنسبة الى فولي بمثابة مهنة ثانية بما ان  التىق بمدرسة الصـىا
. وفــي وقــ  ســابق ع ــم معتق ــين فــي الســمون القــرا   35ـمامعــة نورثوســترن فــي ســن الــ

 والكتابة.
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ع ــن تنظــيم مــا يســمى بـــ"الدولة أمير ــي مــيما فــولي، الــذ  وقالــ  والــد  الصــىافي األ
 عدام ، "لم ن ن يوما فخور ن بابننا ميم  ما نىن اليوم".إ" اإلسالمية

لـذ  خطـ  فـي و تب  دايان فـولي ع ـى موقـع فيسـبوك المخصـص لإلفـراج عـن مـيما، ا
لـى ا، ان ابنها "وهأل ىيات  مىاوال اظهار معانا  الشـعأل السـور  2012سور ا في نوفمبر 

 العالم".
ــا وأخــا ــا اياهــا.  ــان ابن ــان فــولي "نشــ ر مــيم ع ــى لىظــا  الفــرت التــي وهبن  وايــاف  داي

نسانا مميدا".  وصىافيا وا 
 ر  بعـــد نشـــر فيـــديو وانهمـــر  برقيـــا  التعد ـــة وتســـارع  ردود الفعـــ  الســـاخطة والمســـتن

م ع ــى  نــ  ألمهــاديين متطــرفين يظهــر فيــ  رمــ  م ــثم بمالبــا ســودا  يقطــع رأا رمــ  ق ــدع
 ميما فولي.

وبـاآل واكد م تأل التىقيقا  االتىاد  االمير ي )اف بي ا ( صىة الفيديو. وذ ر موقع "غ 
ي فـول بوس " ع ى االنترن ، الذ   ان يعم  فـولي لىسـاب ، "ان االف بـي ا  قالـ  ألسـر 

 .انها تعتبر الفيديو صىيىا. وتواص  اف بي ا  عم ية تثب  رسمية تىتاج وقتا اطوآل"
نــ  االمير ــي ســتيفن ســوت وف، المهــدد إوفــي الشــر ط نفســ ، يظهــر صــىافي آخــر قيــ  

 عراق.في ال اإلسالميةباإلعدام في ىاآل لم توق  الواليا  المتىد  قصفها لمواقع الدولة 
  مثـ  بر ـاأنهـم إشد الخاطفين الىفـاظ ع ـى ىيـا  الرهـائن ا خـر ن. وقال  دايان فولي "ننا

ق   تـأثير ع ـى سياسـة الى ومـة االمير يـة فـي العـراق وسـور ا ومنـاطأميم. وليا لـديهم 
 اخرن في العالم".

، وط أل صىافيون ع ى تو تر من المستخدمين عدم مشـاهد  شـر ط االعـدام الفظيـع لفـولي
 ثنا  مداولة مهنت  ىامال الكاميرا.أرو ب  نشر صور ل صىافي ع ى األ 

ــك  وســتولو رئــيا مم ــا  ــو تر ل تواصــ  االمتمــاعي "نقــوم ب شــ  إوقــاآل دي ــع ت دار  موق
 وتع يق الىسابا  التي نرن ان لها عالقة بهذا الشر ط الوىشي مدا".

ونشـــر  آالف الرســـائ  التـــي اعراـــ  عـــن الىـــدن ع ـــى موقـــع فيســـبوك المخصـــص لـــدعم 
 "ىرروا ميما فولي". الصىافي المخطوف

 ط. و انـ  المتىدثـة باسـم مم ـا ن  يىاوآل التىقـق مـن صـىة الشـر إبيو وقاآل البي  األ
نـ  أيو يـدعم من القومي في البي  االبيو  يت ن هايـدن قالـ  فـي بيـان "رأينـا شـر ط فيـداأل

. فـي ىـاآل اإلسـالميةمير ـي مـيما فـولي ع ـى ايـد  تنظـيم الدولـة يصور قت  المواطن األ
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صىيىا نعتبر ان القت  الوىشي لصىافي امير ـي بـر   هـو امـر مـروا ونقـدم تعاد نـا  ان 
ــرأا قائ ".الىــار  لعائ تــ  وأصــد ــودرا  البر طــاني ديفيــد  ــاميرون عط تــ  لت وقطع رئــيا ال

ــار ا قطــع راا الصــىافي االمير ــي  س ســ ة مــن االمتماعــا  الطارئــة فــي ىــين ادانــ  ب
 ووصفت  بأن  "تصرف وىشي".

ــ  د ــين لــ  اوقال ــو "تب ــاليدم ر في ــا مورن ــة ســابقة لصــىيفة  ولومبي ــي مقاب  ــولي ف ــان ف ن اي
ة ن يرو ها هي ىقيقية بشـأن ىيـا  النـاا و ـان يعتبـر الصـىافة وسـي أراد أالقصص التي 

 لسرد ما يىص  فعال في العالم".
ا خيـر او ان والدي مون اع ن ل صىيفة نفسها ان  قب  تومه  الى سور ا "قاآل ميم ان  ومد 

 ما يثير شرف ".
وقـــاآل ايمانو ـــ  هـــول، رئـــيا مم ـــا ادار  و الـــة فـــرانا بـــرا، "لقـــد صـــدمنا بنشـــر هـــذا 

 2012ياف " ان ميما صىافيا شماعا ومستقال وىياديـا خطـ  فـي نـوفمبر أالفيديو". و 
ائ  عندما  ان يرطي النـداا فـي سـور ا. التىقيقـا  التـي امراهـا لو الـة فـرانا بـرا ولوسـ

  مقـدر  ومعروفـة لـدن ممهـور  بيـر. ال شـي   ـان يبـرر ىرمـان مـيما اعالم اخرن  انـ
 من ىر ت  او تهديدي بالقت ".

ا و تأل في يأل بالبوني، رئيا مم ا ادار  غ وباآل بوس ، "باسـم مـون ودايـان فـولي وأييـ
اها تي ت قينباسم غ وباآل بوس  اقوآل اننا تأثرنا  ثيرا لسي  برقيا  التعد ة ورسائ  الدعم ال

 عالن نبأ االعدام المىتم  لفولي".منذ ا
إنهـا ” الرقـة تـذبه بصـم “وم خرا، قال  ىم ة مدنية سور ة معاريـة تط ـق ع ـى نفسـها 

 الصىفي األمر  ي ميما فولي.” داعش“تم ن  من تىديد الم ان الذ  أعدم في  تنظيم 
ولهـا هـا قونق   شب ة )س ا  نيود( البر طانية عن الىم ة التي تنشط في الرقة فى بيـان ل

 إن ناشــطي الىم ــة تم نــوا مــن تىديــد الموقــع الــذ  أعــدم فيــ  الصــىفي األمر  ــي، وذلــك“
 ع ى ت ة مقاب ة لمامعة االتىاد الخاصة منوأل شرق مدينة الرقة.

 إننـا اعتمــدنا فـي تىديـد الم ــان ع ـى تســر با “وقـاآل ىمـود الموســى المنسـق فـي الىم ــة 
مطابقــة صــور التســمي  المصــور الــذ  نشــري  ، إيــافة إلــى”متعــاونين مــن داخــ  التنظــيم

التنظيم لدن اإلعالن عن إعدام فولي مع صـور أقمـار صـناعية مـأخوذ  عـن خدمـة خـرائط 
 موم  في الويع البانورامي ل م ان الذ  ىددي عناصر التنظيم.

 ستيفو سوتلوف:( 2)
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الـذ   ي االخر" تهديدي وذبه ستيفن سوت وف الصىافي االمير اإلسالميةنفذ تنظيم "الدولة 
 .  2014سبتمبر  2قاآل ان  يىتمدي وذلك الثالثا  

 وشوهد الصىافي الخبير في الشرق االوسط ى يق الـرأا ع ـى ر بتيـ  ويمسـك برقبـة بدتـ 
ممـع " فـي شـر ط فيـديو الـذ   شـ  ل عـالم ااإلسـالميةالبرتقالية م ـثم مـن عناصـر "الدولـة 

 الموية االمير ية ع ى العراق.قطع رأا مواطن  ميما فولي، ردا ع ى الرارا  
 عم  هذا الصىافي من مواليد ميامي )ف ور دا، منوأل شـرق( المتخـرج مـن مامعـة سـنتراآل

ســـبوعية  ر ســـتيان ســـايانا مونيتـــور أف ور ـــدا،  صـــىافي ىـــر فـــي مم ـــة تـــايم ثـــم فـــي 
 االمير ية ونشر  فورن بوليسي وم خرا صىيفة وورد افير.

يمن تقتـ  خـالآل النـداا فـي ليبيـا فـي ترر ـد  "عـاش فـي الـو تب  صديقت  آن مـارلو التـي ال
و مهـدد سنوا  عد  و ان يتك م العراية بطالقة ويىأل  ثيـرا العـالم االسـالمي )...( لـذلك هـ

 بقطع رأس ".
عمــابي نيــم  ورصــانت ، لــم ي ــن إثــار آوايــاف  فــي ىــديث مــع صــىيفة ميــامي هيرالــد "

 ".اإلسالميةالثقافة  مرامرا بتاتا"، م  د  ان  " ان يىترم  ثيرا
و ــان الصــىافي يرســ  ع ــى انســتاغرام وفايســبوك صــورا مثيــر  لمــدنيين اســرن فــي نداعــا  

 مث  اطفاآل مخيم المئين سور ين.
 المعارية )المعتدلة( باع  ستيفن لداعش * 

ر غير متوقعع فته الصديق الىميم لستيفن، الصىفي  ى مـا النـار ع ـ” باراك بارفي“في تطوع
دعـم  األمر  يـة، ىيـث” سـي إن إن“المعتدلة في لقا  بثعتـ  شـب ة  عاريةالسور ةالمسمعاي 

 ، قب  أن يتم ذبى .الدولةاإلسالميةلتنظيم ” ستيفن“أن المعارية هي من باع  
  ن  مع ستي  صبات اليوم الذ  اختطـ  فيـ ، رأيتـ  فـي السـابعة والنصـ ،”بارفي“وقاآل 

ن قبـ  مقائاًل إن  بعد دخول  بدقائق فقط اعتق   سور اوبعد اختطاف  بدقائق اتص  بي من 
 ”.اإلسالميةتنظيم الدولة 

ألوآل مرع  يم ن القـوآل إن سـتيفن بيـع ع ـى الىـدود ودعـم الـذ  باعـ  أن ”  “بارفي“وتابع 
اسم  ورد يمن قائمة متهمـين بتفميـر مستشـفى، والواقـع أن هـذا  ـذأل، وقـد نشـر اسـم  

ن أىد أفراد مـايعرف بالمعاريـة المعتدلـة )التـي ير ـد النـاا من قب  ناشط مد  ، ونعتقد أ
أل  دوالر، نعـرف هـذا مـن مصـادرنا  50إلى 25من إدراتنا دعمهم( قد باع  ل تنظيم مقاب  
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ـــك هـــذي  ـــ  الوقـــ  لتىر  ـــم ي ـــن لدي ـــ  ل ـــد اعتقال ـــى األرو، األمـــر ىـــدث بســـرعة، وعن ع 
 ”.المصادر

وا ع تنظـيم الدولـة مـن ع ـى الىـدود، ونصـبشخٌص ما قـام بالتواصـ  مـ“وختم باراك بارفي  
 ”.نقطة تفتيش مد عفة، ولم يتم عن ستي  واألشخاص الذين مع  من الهروأل

ــة مــن ” بــارفي“وأثــار  تصــر ىا   اســتياً   بيــرًا فــي أوســا  الناشــطين الســور ين وخاصع
ن أشـماآل الـبالد ىيـث  ـان يـداوآل نشـاط  قبـ   ى ألأصدقا  ستيفن، الذ  رافقوي في مدينة 

 يرادرها، ويعود إليها مخطوفًا من قب  التنظيم.
، 2013الــذ  اختطـ  برفقــة ســتيفن يــوم الثالــث مــن آأل ” يوســ  أبــو ب ــر“وقـاآل الناشــط 

دًا لم أى“عقأل استقبال  عند الىدود السور ة التر ية، في تصر ه خاص لـ أخبار الوعد إن 
ن تيفن سـون ثالثـة عناصـر مـي ن يعرف بخرومي إلى الىدود السور ة التر ية الستقباآل س

بعــد دخــوآل ميــيفًا    خرمــوا معــي فــي ســيار  عموميــة )ســيرفيا( ل ىمايــة. المــيش الىــر
” ن فـر  بي“ستيفن الىدود صعدنا إلى السيار  وميـينا، ومـا إن وصـ نا إلـى منطقـة تـدعى 

مـن ، ىتى فومئنـا بىـامد لممموعـة إعدادو  ماراوهي واقعة ع ى طر ق ييق بين مدينة 
نـا رافقين لالمس ىين الم ثمين، الذ  أوقفـوا سـيارتنا بـالقو ، ولـم يسـتطع الرمـاآل الثالثـة المـ

ال أنـا إالمقاومة بسبأل  ثر  عددهم، م  دًا أن أىـدًا لـم ي ـن يع ـم بهويـة يـيفي األمر  ـي، 
 ”.وهو

 و ـذلك فع ـوا مـع سـتيفن، واكتشـف   اعينـ  وتابع أبو ب ر في ىديثـ   تـم تـوثيقي وعصـب
 مـن مميـع ىقًا أن الم ثمين تر وا من  انوا معنا، واىتفظوا بي وبستيفن، قب  أن يمردوناال

 أشيائنا الشخصية بما فيها األمهد  المىمولة أمهد  الموباي .
، إنــ  «داعــش»وقـد قالــ  أسـر  الصــىفي األمر  ـي، ســتيفن ســوت وف، الـذ  قت ــ  مسـ ىو 

 ع ى أنها لن تبقى رهينة ل خوف. ما  ليمنه صوًتا لمن ال صو  ل ، وشدد  األسر 
نسـمه  لـن»وقاآل المتىدث باسم األسر ، باراك بارفي، في بيـان مت فـد مـن مندلـ  بف ور ـدا  

 «.ألعدائنا أن يىتمدوننا رهائن بسالىهم الوىيد الذ  يم تكون ، وهو الخوف
عمـــ  صـــىفًيا فـــي العـــالم العراـــي، ويـــىى بىياتـــ ، فـــي نهايـــة « ســـوت وف»وأيـــاف أن 

 ف، ليعرو قصص ت ك المنطقة ع ى العالم.المطا
 سوت وف "اسرائي ي" المنسية * 
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يفن إن الصـىفي االمر  ـي سـت2014سـبتمبر  3راعـا  سـرائي  األ إووفقا لرو ترد، فقد قال  
ا ســوت وف الــذ  ذبىــ  مقــات و تنظــيم "داعــش"  ــان يىمــ  المنســية اإلســرائي ية اييــا بعــدم

 تعر و ىيا  الرهينة ل خطر.ىمب  المع ومة ع ى ما يبدو تفاديا ل
فـي  و ش  بوآل هيرشسون المتىدث باسم ودار  الخارمية اإلسرائي ية النقاأل عن المع ومـة

 ترر د  ع ى موقع تو تر.
وف سـبتمبر قـاآل انهـا تصـور اعـدام سـوت  2واث تنظيم "داعش" لقطا  فيديو يوم الثالثا  

قطــا  البــيو يــوم االراعــا  أن ال وانهــا رد ع ــى الرــارا  المويــة االمر  يــة وأكــد البيــ  ا
 ىقيقية.

ل  وغط  وسائ  االعالم االسرائي ية مقتـ  سـوت وف ترطيـة واسـعة وقالـ  إن الصـىفي البـا
ان ن   ان ي تأل في صى  إسرائي ية من ىين  خر و أعاما يهود  الديانة و  31من العمر 

 هذي المع وما  ىمب  منذ تهديد تنظيم "داعش" بقت   قب  أسبوعين.
 قاآل افي هوفمان رئيا مم ـة "ميـرودالم ر بـور " التـي سـبق أن نشـر  أعمـاال لسـوت وفو 

 "امتنعنا عن الكش  عن ومود اية عالقة ب   ي ال نعرو ىيات  ل خطر."
ونق   صىيفة "يديعو  اىرونو " عن دمي  سابق ل  فـي األسـر قولـ  إن سـوت وف أخفـى 

 الرفران. ديانت  عن خاطفي  وادعى المرو ىين صام في عيد
ام عــوأورد  وســائ  االعــالم اإلســرائي ية ان ســوت وف وهــو أمر  ــي المولــد هــامر إلســرائي  

 ودرا في   ية خاصة قرأل ت  ابيأل. 2005
 موظف الا بثة البريطب ي ديفي  هينز:( 3)

آل أنـ  سـبتمبر/أي و 14" فـي شـر ط بثـ  ع ـى اإلنترنـ  األىـد اإلسالميةأع ن تنظيم "الدولة 
ر  غاثــة البر طــاني ديفيــد هينــد، وهــدد بقتــ  رهينــة بر طــاني آخــر إذا اســتمذبــه موظــ  اإل

 لندن بدعم الىرأل يدي.
 ـ"دفع ثمـنرئيا الودرا  البر طاني ديفيد  امرون بـ اإلسالمية ما هدد مقات و تنظيم الدولة 

 وعدي بتس يه قوا  البشمر ة الكردية" لموامهتهم.
عا ع ى  طانية وهو واق  خ   هايند الذ   ان راكوقاآل رم  م ثم يرتد  د ا أسود ب كنة بر 

 ر بتيــ  و رتــد  ى ــة برتقاليــة "هــذا المــواطن البر طــاني ســيدفع ثمــن وعــدك يــا  ــاميرون 
وفي نهاية الشر ط عرو شخص آخـر مىتمـد ."اإلسالميةبتس يىهم يد الدولة  ل بشمر ة

الدولـة  لىرأل ع ى تنظيمرهينة وقاآل الرم  الم ثم إن  سيقت   إذا استمر  اميرون في دعم ا
 .اإلسالمية
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 عامــا(، وهــو أأل الثنــين مــن بيــرث فــي اســ ت ندا، العــام المايــي أثنــا  44وخطــ  هــايند )
 عم   لصاله و الة "أكتيد" الفرنسية.

  اميرون يترأا امتماا أمنيا و توعد قت ة هيند .. والررأل يع ن تيامن  مع لندن 
تمـاا اميرون قـاد  األمـن والمـيش البر طـاني الماستدعى رئيا الودرا  البر طـاني ديفيـد  ـ

 شر ط إعدام هيند. اإلسالميةطارن ع ى خ فية نشر تنظيم الدولة 
 وتوعد  اميرون بمالىقة قت ة هيند و"تقديمهم ل عدالة مهما طاآل الدمن".

ة وقاآل  ـاميرون فـي بيـان نشـرت  رئاسـة الـودرا  فـي بر طانيـا إن "هـذي مر مـة قتـ  خسيسـ
ظ  إغاثة بر  . إن  عم  مـن أعمـاآل الشـر المىـو. ق بـي مـع عائ ـة ديفيـد ومروعة لمو 

 هيند الذ  أبدن شماعة وصبرا غير عاديين طواآل هذي المىنة".
 جراقم أخرى .. ل اعشخبمسبً : 

 : مبذا تفعر داعش ببلأسرى الأنفبل( 1)

ين لمـواطنتدر أل األطفاآل ع ى ىم  السالت و إشراكهم في األعماآل العسـ ر ة وقطـع رقـاأل ا
 يشــيا  والتمثيــ  بمثــثهم إلــى الــدورا  الشــرعية االبعيــد  عــن األعــراف واألديــان تنتهــك المي

ــرا  ــة وىقوقهــا اإلنســانية . و المســ ىة ب ــة ســانا   الطفول ــ  و ال ــي ىــوار خــاص بهــا نق  ف
ن هو أىـد النـامين مـو ” مىمد“األطفاآل السور ن و أسم  ىديث مراس ها مع أىد  ةالسور 

لي مـن أطفــاآل مدينـة عـين العــرأل بر ـ  ى ـأل الشــما (ياإلرهـابلعـراق والشــام تنظـيم دولـة ا)
ة نماتــ  وييــع تســا اًل ىــوآل مصــير يــرو  قصــ 2014-05-29الــذين تــم اختطــافهم فــي 

رفاقــ  المختطفــين ىتــى ا ن برســم مهــا  تط ــق ع ــى نفســها منظمــا  ىقــوق األطفــاآل و 
 اإلنسان. 

 ا  شــهاد  التع ــيم األساســي تومهنــا عنــديقــوآل مىمــد  بعــد انتهائنــا مــن أدا  امتىانــ* 
  مسـر الساعة الثانية عشر  ظهرًا إلى مدينة عين العرأل ووصـ نا إلـى المنطقـة الواقعـة قبـ

شـر  عقوداق الذ  يص  مدينة عين العرأل بمنبج عند استراىة المد ر  في السـاعة الثانيـة 
الي م التـتـى صـبات اليـو ليال وقرر القـائمون ع ـى القاف ـة أن يبيـ  الطـالأل فـي الىـافال  ى

ا بـي  ـي يشتباكا  الدائر  ىينها بين وىدا  ىماية الشعأل الكردية إلكماآل المسير نظرًا لال
ي. وييـــي  الطفـــ   عنـــد الســـاعة الواىـــد  اإلرهـــابوعناصـــر تنظـــيم دولـــة العـــراق والشـــام 

  ي بعراــا  دفــع راــاعي مــدوداإلرهــابوالنصــ  لــياًل هاممتنــا ممموعــة مــن عناصــر التنظــيم 
ــى مدينــة ى ــأل فــي الىــافال   ــذ ور و أرســ   اإلنــاث إل برشاشــا  وفصــ   اإلنــاث عــن ال

 إلى مسمد الفته بمدينة منبج. 148نفسها واقتاد  الذ ور وعددهم 
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يــث ىو تــابع مىمــد   وفــي اليــوم التــالي تــم اقتيادنــا إلــى مدرســة أخــرن فــي المدينــة نفســها 
نظيم د الشامي وأبو أنا من عناصر التتعرينا ألش اآل التعذيأل المخت فة من قب  أبو شهي

السـق   الذين يقودهم أبو هاشم المدراو  ولهمت  سعودية فـتم تقييـد أيـدينا ثـم تع يقنـا فـي
وقطـع  ي لـبعو المنـاطقاإلرهـاببىباآل وم دنا وأمبرونا ع ى مشاهد  أفـالم اقتىـام التنظـيم 

ـــة  ـــي ســـاىة المدين ـــد شـــاهدنا ف ـــذيأل و إعـــدام األســـرن وق ـــر وا والتع ـــو الشـــباأل ال بع
ا  اخياعنا لـدور ق ألقاأل شبيهة بألقابهم ع ينا و المص واين ومقطوعي الر وا و تم إطال 

 شرعية م ثفة بهدف درا أفكارهم ومعتقداتهم في عقولنا.

 األكراد ي مناإلرهابثم ي م  مىمد قصت    شاهدنا عددًا  بيرًا من المخطوفين لدن التنظيم 
ة بنــا  بعــو الومــوي االمتماعيــة المعروفــة فــي المنطقــأيعهم مــن الط بــة والمدرســين و وممــ

بهدف اليـرط ع ـى ذو هـم ومبـادلتهم بأسـرن التنظـيم لـدن وىـدا  ىمايـة الشـعأل وخاصـة 
ين عــاألمــرا  وبعــو النســو  التــابعين لهــم ع مــًا أنــ  يــتم الســمات ل شــبان بمرــادر  مدينــة 

رهـا ي بهـدف تفر اإلرهـاب العرأل لكن ال يسمه لهم بالدخوآل إليها عن طر ق ىـوامد التنظـيم
مــن المــدافعين عنهــا. وبعــد أســبوا مــن اإلعتقــاآل خيــع مىمــد ورفاقــ  ل تىقيــق الــذ  تــم 

طفــاًل بتهمــة اإلنتســاأل إلــى وىــدا  ىمايــة الشــعأل  30بمومبــ  ع ــى ىــد قولــ  اتهــام نىــو 
درسة الكردية وتىو  هم إلى سمن منبج مانأل البر د وقب  بد  شهر رميان أعيدوا إلى الم

ــ ــوا فــي غــرفتين بمان ــاقي المخطــوفين وعدل ــم  9و 8أل ب ل مشــاغبين  9خصصــ  الررفــة رق
 ومخالفي األوامر ىيث يتعريون ل م د والتعذيأل أكثر من ا خر ن.

 مخطوفــًا مــن األطفــاآل لعــدم 15نــ  تــم اإلفــراج عــن إعتقــاآل يقــوآل مىمــد مــن االوبعــد شــهر 
بينمـا  عامـاً  13ي ال تد د ع ى تىم هم ظروف االعتقاآل الصعبة نتيمة أعمارهم الصرير  الت

يـد عطفـاًل بـالهروأل قبـ   13عتقـاآل ثـم قـام قيـد اال 16و  14راوت أعمـارهم بـين بقي من تت
 الفطر من خالآل القفـد فـوق سـور المدرسـة وعنـد الخامسـة صـباىا تـم اعتقـاآل ثالثـة مـنهم

ن عـعفا في مراب ا و إعادتهم إلى المدرسة وتشـديد الرقابـة ع ـيهم وتعـذيبهم تعـذيبا ميـا
 18ى بقية األطفاآل وتكرر  بعدها مىاوال  بعو األطفاآل الهرأل ليص  عدد الذين هراوا إلـ

طفال. ويشير مىمد إلى فش  عد  مفاويا  بـين وىـدا  ىمايـة الشـعأل وعناصـر التنظـيم 
ق مويـىا يـة باالتفـااإلرهابي من أم  مبادلة األسـرن باألطفـاآل لعـدم التـدام العناصـر اإلرهاب

تـى ىي اإلرهـابطف  مومودين لدن عناصر تنظيم دولة العراق والشـام  102نىو  أن  ال يداآل
 . تار خ  ىيث وص نا أن  تم إرسالهم إلى العراق لتدر بهم ل قيام بعم يا  انتىار ة
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و نهي مىمد قصت  غافال بعو التفاصي  خوفـا ع ـى ىياتـ  وىيـا  أسـرت  مـن إرهـاأل تـرك 
 قصص عشـرا  األطفـاآل ممهولـة بانتظـار مـن يرفـع بصمت  السودا  في ذاكرت  بينما تبقى

  الصو  عاليا و وقظ الممتمع الدولي من غفوت .
*** 

فـــى  D.Wوتىـــ  عنـــوان " الداعشـــيون العائـــدون " يثيـــرون ق ـــق بـــرلين ذ ـــر موقـــع ( 2)
 غيــاأل الرقابــة الصــارمة ع ــى الىــدود الســور ة التر يــة يســه  عم يــة تنقــ أن  5/9/2014

را ا لالنيــمام لمقــات ي "داعــش". هــ ال  الشــباأل يشــ  ون تىــديا  بيــشــباأل قــادم مــن ألمانيــ
 ل س طا  األلمانية خصوصا بشأن  يفية التعام  معهم في ىاآل عودتهم إلى ألمانيا.

ري األلمانية و نىدر مـن أصـوآل تر يـة، لكـن مسـا ج  شاأل عاد  نشأ في مدينة هامبومر "إن
 ر ســ فية". هــذا مــا تقولــ  السياســيةتريــر فمــأ  عنــدما بــدأ الشــاأل فــي التواصــ  مــع عناصــ

 ولنور  ان عن أىد الشباأل الذ  ينتمي لدائر  معارفها.م، جالمى ية في هامبور 
مـا  بدأ  رى ة تىوآل الشاأل بش   هادن لذلك، ولم ت ىظ عائ ت  شيئا إال في وق  متـأخر 

مالبـا  دا تقوآل المتىدثة " ان"  "لقد بدأ في انتقـاد مالبـا شـقيقات  وىـاوآل إلدامهمـا بارتـ
ن ور مس ميمعينة. واتهم أفراد عائ ت  بالكفر وانتقد م وسهم أمام الت يفد ون ومتابعتهم لص

 يقت ون دون ذنأل".
ـــدخوآل صـــفوف  ـــدأ رى تـــ  ل ـــة، وا اســـتر  الشـــاأل بعـــد ذلـــك فرصـــة ســـفر أســـرت  فـــي عط 
ــذين تــم تمنيــدهم، ي قــدر  اإلســالميين فــي الشــرق األوســط ، فانيــم لقائمــة مــن الشــباأل ال

ــا وىــدها بىــوالي عــد ــراق و نخــر  فــي  400دهم مــن ألماني ــى ســور ا والع شــاأل ليســافر إل
ــة الدســتور  ــة ىماي ــا  هيئ ــة. وتشــير بيان صــفوف داعــش وغيرهــا مــن المماعــا  المتطرف

يـــذ األلمانيـــة )المخـــابرا  الداخ يـــة( إلـــى أن خمســـة مهـــاديين مـــن ألمانيـــا شـــار وا فـــي تنف
ــة فــي ســور ا والعــراق وأن  ــى ســور ا هممــا  انتىار  وصــوآل بعــو مــن هــ ال  الشــباأل إل

 والعراق، تم عبر تر يا.
النـاا  بالرغم من تأكيد الى ومة التر ية ع ى أن الىدود مع سور ا مر قة، فـين انتقـاآل* و

 ــى أو وســائ  النقــ  عبــر الىــدود يــتم دون مشــ ال ، فهنــاك ىر يــة دائمــة التكــرار وقــد تتم
  أييا في إم انية تهر أل السالت والذخير .

 900الالمئون السور ون يستفيدون من المراقبة غيـر الصـارمة ع ـى الىـدود الممتـد  إلـى 
 ي ومتر،  ما يستفيد مـن هـذا الويـع عصـابا  المـرائم المنظمـة والمهـاديون المىتم ـون. 
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في ىين تنفـي تر يـا تمامـا دعمهـا لتنظـيم داعـش أو أل  عناصـر أخـرن متطرفـة، غيـر أن 
 بتصديق الشر ا  الررايين. هذا النفي ال يىظى دائما

 أولر ش مو رر ود ر داخ ية والية بر من  بعو العائدين من صفوف داعش ع ـى اسـتعداد
 ل تعاون مع الس طا 

ماني في عندما ذهب  " ان" مع أسر  الشاأل المفقود إلى تر يا ل بىث عن ، أكد السفير األل
 آل والخـروج بسـهولة. وتيـي بـة وأنـ  بيم ـان  ـ  شـخص الـدخوأنقر  أن الىدود غيـر مراقَ 

سـبة " ان"  "أصبنا بالصدمة". عدم الصـرامة فـي مراقبـة الىـدود تشـ   مشـ  ة مددومـة بالن
هـة أللمانيا. فهي تسه  ع ى الشباأل القادم من أوروبـا االنيـمام ل مماهـدين ولكـن مـن م

 أخرن فينها تسه  لهم أييا العود  إلى ألمانيا دون مشاك .
 يــة بــر من األلمانيــة، أولــر ش مــو رر، رصــد الطر ــق الــذ  ينهمــ ىــاوآل ود ــر داخ يــة وال

ــي ــي ف ــاآل الــود ر المى   الشــباأل األورواــي الراغــأل فــي االنيــمام ل مماعــا  المهاديــة، وق
هـم تصـر ىا  إلذاعـة "نـورد فيسـ  راديـو" " ال أىـد يعـود مـن سـور ا مباشـر  إلـى بـر من. ف

فـي و ثـم يسـافرون ل ىـدود )التر يـة(  يسافرون إلى تر يا ىيث يبـدو األمـر  رى ـة سـياىية،
 طر ق العود  يعرمون ع ـى دوآل أخـرن ل تومـ  إلـى فران فـور  ومنهـا إلـى بـر من فـي وقـ 

 الىق".
ى ويعترف المس وآل األلماني بأنـ   انـ  هنـاك مىـاوال  بهـدف عرق ـة عـود  المهـاديين إلـ

ع مـعنـد التعامـ  ألمانيا، لكن  أويه في الوقـ  نفسـ  صـعوبة تطبيـق هـذا األمـر، السـيما 
 ىام ي المنسية األلمانية الذين ال يىق منعهم من دخوآل ألمانيا.

*** 
مــن الصــعوبا  التــي توامههــا الســ طا  األلمانيــة أييــا هــو مــدن تــور  العائــدين مــن * 

 في المرائم التي تقوم بها هذي المماعـا ، خصوصـا مـع عـدم اإلسالميةصفوف المماعا  
ة . لذا تكون الشرطة وعناصر هيئة ىماية الدسـتور مرغمـومود تعاون مع المانأل السور  

 ع ى تولي مهمة مراقبة ه ال  داخ  ألمانيا،  ما يويه مو رر.
  تشـير بيانـا  السـ طا  األلمانيـة إلـى أن خمسـة مهـاديين مـن ألمانيـا شـار وا فـي هممــا

 .انتىار ة في سور ا والعراق
شائي  لودرد أن العائدين مـن صـفوف و رن الخبير األلماني في ش ون الشرق األوسط، مي

المماعا  المتطرفة في سور ا والعراق يمث ون تىديا  بيرا ل س طا  األمنية، ىيـث قـاآل فـي 
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تصر ىا  لـ"راديو بر من"  "يمأل مراقبة ه ال  العائدين ب   يقظة. فقـد تظهـر مشـ  ة ع ـى 
تىدث رئـيا هيئـة المدن المتوسط، لكن ع ى المدن القصير يمأل أن ال نق ق". من مهت  

ىماية الدستور، هاند غيورل ماسين في تصـر ىا  إلذاعـة "دو تشـالند فونـك" عـن ارتفـاا 
 مستون "المخاطر النظر ة" رغم عدم ومود أدلة مباشر  ووايىة بهذا الشأن.

 من ناىية أخـرن عبـر الـود ر المى ـي مـو رر عـن اعتقـادي فـي ترامـع عـدد مـن العائـدين* 
 م الم  ــد  لهــذي المماعــا  وقــاآل  "رصــدنا ىــاال  لعــدد  بيــر مــنإلــى أوروبــا عــن مــواقفه

األشـــخاص الـــذين عـــادوا وهـــم ا ن ع ـــى اســـتعداد ل تعـــاون مـــع الشـــرطة والمســـاهمة فـــي 
 ال ي ب  الىي ولة دون سفر غيرهم من الشباأل". وفي هذا السياق طالب  النائبة اليسار ة أو 

قـاذهم مـن دخـوآل الى قـا  المتطرفـة بيرور  ويع برامج متخصصة إلعاد  دمج هـ ال  وان
 مر  أخرن.

ثـ  مالسياسية المى ية في هامبورل غولنور  ان ت  د نهـج مثـ  هـذي األفكـار وتقـوآل  "فـي 
  هــذي الىــاال  تكــون نفســية هــ ال  مىطمــة. ولــذلك فــيذا نمىــوا فــي العــود  ممــا  ــانوا فيــ

 إلـى عـدم ال  ه ال  الشـباألفع يا، فع ينا استقبالهم واالهتمام بهم نفسيا. ودع  " ان" عائ
لمنـع  االختفا  ورا  مشاعر العار والخـد ، بـ  التعـاون مـع السـ طا  والخـروج ل ـرأ  العـام

قـر دالـ  تفتوقوا  وارث أكبر. ورغم التأييد الم ىوظ لمث  هذي المبادرا ، فين هـذي الف ـر  ال 
 ىتى ا ن لبرنامج شام  أولخطة تنفيذ وايىة.
*** 

وتىــ  عنــوان " داعــش تمنــد طفــاًل دون  5/9/2014فــى  ــى مايــ  " يوع ــى موقــع " د( 3)
تمـاود انتشر  صور  ع ى مواقع التواص  االمتماعي تظهر طفاًل صـريًرا عمـري ال يالسنة " 

الت وامانب  ممموعة من األس ىة منها س اإلسالميةالستة أشهر يست قي ع ى ع م الدولة 
  الشين وف، مسدعا وقناب  يدوية.

نشـرها ة "الدي ي ميـ " البر طانيـة، أنع الصـور  يعتقـد أن تكـون األىـدث التـي يوذ ر  صىيف
 ــتهم الــذين يقـات ون فــي سـور ا والعــراق والتـي تعــدع مـد ا مــن ىم اإلسـالميةمسـ ىو الدولــة 

يـمام اإللكترونية ل تيـ ي  ونشـر األكاذيـأل والسـتمالة عقـوآل المد ـد مـن الشـباأل بريـة االن
 إلى صفوفهم ل قتاآل.

ا الطفـ  هـو أصـرر األطفـاآل الـذين اسـتخدمتهم داعـش سـابقً هذا الصىيفة، إلى أن  وأشار 
 في ىمالتها ع ى مواقع التواص  االمتماعي.
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*** 
 ا وذ ر موقع " الـدي ى ت مـراف " تىـ  عنـوان " مـن هـو البر طـانى " نـاىر الـر وا " (4)

طع المعــروف بقــا تقر ــرًا لر تشــارد سبنســر بشــأن هويــة المهــاد  صــاىأل ال كنــة البر طانيــة
 الر وا والمس وآل عن نىر الصىافيين االمر  يين مايما فولي وستيفين سوت وف.

هــ  سيســتررأل الكثيــر مــن النــاا إذا  ــان مرنــي الــراأل البر طــاني هــو " وتســا آل سبنســر 
  ، بىسأل ترميىا  االسـتخبارا"بالمهاد  مون " نفس  ناىر الر وا البر طاني المعروف 

ن المايـــيين أيـــىى "نـــاىر الـــر وا" مـــن أكثـــر نـــ  فـــي االســـبوعيبر طانيـــة، ميـــيفا أال
 الشخصيا  البر طانية  رهًا في العالم.

وأيــاف  اتــأل التقر ــر ان   مــا  المهــاد  مــون العدوانيــة بثــ  ع ــى مميــع القنــوا  وهــو 
، و ـ  يهدد ب كنت  البر طانية الـرئيا االمير ـي بـاراك أوبامـا وبعـو ر سـا  الـدوآل األخـرن 

و أن هنـاك الكثيـر مـن الـدالئ  التـي تـرمه أن المهـاد  مـون هـمويـىًا  دين.ذلك بيسم الـ
ابهة مرنـي الـراأل "أآل مينـي" الـذ  أيـىى اســم  "القات "،وهنـاك الكثيـر مـن البيانـا  المتشــ

 وبعيها غير متشابهة.
ىياتـ ،  وأردف أن "أآل ميني" قدم أغنية راأل منذ سنتين ، قاآل فيها إن  يىاوآل تريير طر قة

ــداي م ــوآل في ــن يرســ هما اال بعــو االمــواآل المويــوعة فــي مصــرف ، وتق ــدم، ول ــان بال  طخت
ىاسـيا   ما  األغنية أييـا "ال يم ننـي التفر ـق بـين المالئ ـة والشـياطين، ال امت ـك أ  أ

 طبيعية".
وبىسأل الصىيفة لم يمو وق  طو   من أغنيت  ىتى أع ن مون بأن  أيىى "مماهدًا"، 

 .1998 ان اسالميا اعتق  في عام  ن والد "ميني"إوقاآل سبنسر 
*** 

ىيـد نشر  صىيفة نيو ورك تايمد األمر  يـة، مقاب ـة ىصـر ة، مـع النـامي الو هذا وقد  (5)
د فيهـا ، والتـي قتـ  وفقـمن "مذبىة" قاعد  "سباي ر" العس ر ة بمدينة تكر   شـمالي العـراق

 فـى" اإلسـالميةولـة طالأل وعنصر من القـوا  الى وميـة، ع ـى يـد تنظـيم "الد 1700ىوالي 
12/6/2014 . 

واستعريــ  الصــىيفة الفيــديوها  التــي انتشــر  ىــوآل المذبىــة، مــع المنــد  النــامي ع ــي 
ىســين  ــاظم، بعــد أن اقتــادي التنظــيم مــع مئــا  المنــود ا خــر ن، إلــى ســاىة القصــر فــي 

وشــيعة(، وأفــرج عــن المنــود  تكر ــ ، وفصــ  ىينهــا مقــات و داعــش المنــود قســمين، )ســنة
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ة بممرد إعالنهم "التوبة" عن عم هم مع الى ومة، أما الشـيعة فكـان مصـيرهم المـو  السن
 المىتم. 

تـ ، ورون  اظم ل صىيفة "أعموبة" نمات ، إذ  ان ترتيب  الرابـع فـي صـ  المى ـومين بالق
، وما إن أط ق مقات و "داعش" الرصاص ع ى المند  األوآل، ىتى مأل  الدما  وم   ـاظم

ر ر  الرصاصة بمواري وسقط إلـى األمـام فـي خنـدق ىفـر ىـديثًا، فتظـاهوىين ما  دوري، م
 ىينها بأن  مي .

ــران(  ــا رمــ  2014وتىــدث ع ــي عــن قصــة انيــمام  ل مــيش فــي يونيــو )ىد  ، قــائاًل  "أن
ن متدوج ولد  طف ة، فقير الىاآل وليا لد  عم  أو راتأل أعـيش منـ ، لـذا لـم أمـد أمـا مـ

 انيمام  بوق  قصير نق  ع ي لقاعد  سباي ر. خيار سون االنيمام ل ميش"، وبعد
ترابهم وأياف  "توقعنا بأن داعش ستص  إلينا،  ان  معنوياتنا منعدمة، وعندما ع منـا بـاق

 اوتابع " ـانو  ىاولنا الهروأل، وادلنا مالبسنا العس ر ة بالمدنية، لكنهم  انوا وص وا بالفع "،
، م قيـدوناثـم لـن ي ذونـا، وسـيأخذوننا لـذو نا، ىوالي مئة إرهابي، وأخبرونا بداية األمر بـأنه

 إلــى أن فرقونــا ع ــى شــاىنا  ولــم يعــد بيم اننــا فعــ  شــي "، وتــابع ع ــي " ــ  شــاىنة  ــان
 يىرسها مس ىين أو ثالثة، و انوا يقت ون    من يتىرك".

ا بعد ذلك، اقتيد الممندون في مو ـأل لمالقـا  مصـيرهم، و دسـوا فـي عشـرا  الشـاىنا ، مـ
ــق ع ــي "الــذين  ــانوا باألســف  قت ــوا، أدن لمقتــ قــد ل  الــبعو ممــن  ــانوا فــي األســف ، وع ع

 رأيتهم، لم يتوق  المنود عن شتم الى ومة والمالكي، لم ي ن لهم ذنأل".
وأويى  الصىيفة أن بعو الشاىنا  تومه  ل ىقوآل القر بة، فيما تومـ  بعيـها ا خـر 

لمـو ، اأىدنا با خر، وم سـنا، منتظـر ن  إلى النهر، وفصع  ع ي األىداث شارىًا  "أمس نا
 ، لقد  ن  الرابع في الص ، وىين أط قـوا النـار ع ـى المنـد  األوآل، لـم أعـد أشـعر بشـي

ــدما   ــي  "وصــ   ال ــابع ع  ــاذا ســيى  بهــم"، وت ــي الصــرير ، وم ــائ تي وابنت ــط بع وفكــر  فق
 بـ  الرصاصــة،ومهـي، وقت ـوا بعــدها الثـاني والثالـث، وىــين ب ـول دور ، لـم أعــرف أيـن ذه

 لكنها لم تصبني، إال أنني تظاهر  بالمو ، وبقي  ع ى ىالي ىتى ى  الظالم".
و انتظر ع ي ىوالي أراع ساعا ، لىين ى وآل الظالم، وقطع مسـافة مئتـي متـر متمهـًا نىـ

نهر دم ة، ولما وص  النهـر ومـد مر ىـًا يـدعى عبـاا، وهـو سـائق فـي معسـ ر سـباي ر، 
 النار، ودفعوي إلى النهر.أط ق عناصر "داعش" ع ي  
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خطـط وبقي ع ي  اظم مختبأ لثالثة أيام، اقتـا  خاللهـا ع ـى الىشـرا  والنباتـا ، ورسـم م
 هروب ، وأويه ع ي بأن عباا ط أل من  أال ينساي وأن يخبر الناا بما ىدث.

ووام  ع ي صعوبة  بير  في عبـور نهـر دم ـة، وسـار مسـافة طو  ـة بمىاذاتـ  ىتـى ومـد 
مـن أن  ر  بير، ولم يرفع يدي  فوق المياي خوفـاً ذخطر، واين أن  عبر النهر بىأق   منطقة

 يراي عناصر "داعش".
 ــن وتنقـ  ع ــي بمسـاعد  الرراــا  عبـر أراعــة مواقـع، وبعــد ثالثـة أســابيع مـن المذبىــة، تم

 ني".مع ي أخيرًا من الوصوآل إلى عائ ت ، وقاآل  "ىين رأتني ابنتي بدأ  بالب ا  وهرا  
 يـ   اظم العود  ثانية إلى الميش، رغم أن يـابطًا فـي االسـتخبارا  داري وعـرو عو رفو 

 العود ، إال أن  رفو.
" تمـدر اإلشــار  إلــى أن صــىيفة نيو ـورك تــايمد، نشــر  الخبــر ع ـى ىســابها بموقــع "تــو تر

 ـة داخـ  بال رتين العراية واإلنم يد ة، في سابقة أولـى مـن نوعهـا، إيـافة لتسـويقها ل مقاب
 منطقة العراية.ال

*** 
لهــا  (داعــش)أن  دوفال أكــد الكاتــأل األمر  ــي ميمــي مــ قيــية أخــرن ذا  صــ ةوفــى  (6)

صــال  قويــة بمماعــة اإلخــوان المســ مين فــي أمر  ــا وأبــدن اندعامــ  الشــديد مــن ارتيــات 
 . الواليا  المتىد  ل تعام  مع اإلخوان مىذرا من انتشارهم ووقوا بالدي في قبيتهم

بهـا ي مالدوف مدير تىر ر مم ة فرون  بيدج األمر  ية الفظائع التي ترتكىيث ناقش ميم
ت "داعش" في    من العراق وسور ا خالآل م تمر نظم  المعهـد العـالمي لإليمـان ىيـث طـر 

ا نعم لمـاذس اال ىوآل ما إذا  ان اإلسالم يىرم ذبه المسيىيين أم ال او إذا  ان  اإلمابـة بـ
 مر مة بويوت.ال يدين مس مي أمر  ا هذي ال

 وقاآل من السيئ مدا أن أشعر أن من يدينون بديني يـذبىون و مـأل فـي المقابـ  أن يشـعر
 المس مون بأن من يقومون بمرائم باسم دينهم يمـأل أن يعتـذروا عنهـا ،إيـافة إلـى خطـ 

 الفتيا  المسيىيا  بنيمير ا.
ا  أن قاعـة ال قـولف  تقر ر مم ة فرون  بيدج الذ  نق    مـة مـالدوف فـي المـ تمر إلـى 

هود  ويع فيها لوىة تدعم مارك  ر ستيان رئيا مر د اإليمان والذ  يناد  ببنا  معبد ي
 و نيسة ومسمد في م ان واىد لمنع تس   اإلخوان المس مين في أمر  ا.
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را إلـى يين ال يمث ون اإلسالم ،مشياإلرهابووم  مالدوف انتقادا  واسعة لك  من يقوآل إن 
 لة ي ون متواطئا مع أعماآل العن  التي تىدث في العراق وسور ا.أن  في هذي الىا

تـي ووم  مالدوف انتقادا ىادا ل ى ومة التي لـديها أعمـاآل تمار ـة مـع بعـو المنظمـا  ال
والممعيـــة  اإلســـالميةلهـــا عالقـــة بمثـــ  هـــذي المماعـــا  مثـــ  مم ـــا العالقـــا  األمر  يـــة 

 لذ  أكـدياتان لإلخوان المس مين وهو األمر ألمر  ا الشمالية وهما ممعيتان تابع اإلسالمية
ــي الكب ــى أن الطــالأل أعيــا  اإلالصــىفي األمر   ــر مشــيرا إل ــذين ي خــوان المســ مين هــم ال

لـداخ  أسسوا هاتين الممعيتين وهدفهما المع ن في رأي  هو تدمير الممتمع األمر  ـي مـن ا
 ىيث أصبى  واشنطن ا ن تى  قبيتهما وفقا لرأي .

دي سوف تفوق من ن ومهة نظـري ع ـى  ـابوا بعـد تى ـم المسـ مين مـن وىذر من أن بال
م بعمـ  أمثاآل مماعة اإلخوان فيها ويقومون بقت  المرتدين وىـرق الكنـائا والمعابـد والقيـا

عاد  تمار  الرقيق ورمم الدنا .  إباد  مماعية يد األق يا  الدينية وا 
 سالت  لتالعأل بهم واسترالآل الىواريين يىاولون ااإلرهابودعم مالدوف أن أعدا  أمر  ا و 

إليـــعافهم وتـــدميرهم وهـــو نفـــا التكتيـــك الـــذ  عثـــر ع يـــ  فـــي وثـــائق مماعـــة اإلخـــوان 
 المس مين.

 وانتقد مالدوف الساسة األمر  ـان الـذين يسـيطرون ع ـى الدولـة ىيـث يىـاولون استريـا 
ــاهم نىــوهم أمــر مم ــن قبــ  أن ي ــة الفتــراو أن ترييــر نواي قومــوا بــأ  أعــدائهم فــي مىاول

 أعماآل عن  بالنسبة لهم أو يقوموا بتريير س و ياتهم الخاصة.
ووصــ  خــوف مــالدوف مــن مــرائم داعــش إلــى القــوآل بــأن مــا يقــوم بــ  التنظــيم مــن قتــ  

 األطفاآل المسيىيين وذبه آبائهم هو اإلسالم الىقيقي .
و سـ وك وقاآل مالدوف إن هناك ميد  في اإلسالم وهـو أنـ  يم ـن أن يسـتوعأل أ  خـالف أ

لرـرأل امعتدآل ويفص   تماما عن الشر عة ولكن هذي الميد  االنتقائية لن تكون مومود  فـي 
 عندما يصبه اإلسالم هم الىاكم الفع ي في    األرو.

ودعــم مــالدوف أن اإلســالم منــذ نشــأت  ىــد مــن ىر ــة األق يــا  المســيىية المومــودين فــي 
و إصــالت  نيســة دون إذن أو عــرو األرايــي الواقعــة تىــ  ى مــ  فــال يم ــن لهــم بنــا  أ

ي الص يأل أو التبشير  ما أنهـم يقيمـون شـعائرهم فـي أمـاكن بعيـد  وداعـش ا ن تطبـق هـذ
 القيود وغيرها في العراق وسور ا .
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ورفــــو مــــالدوف وصــــف  هــــو ومــــن يف ــــرون مث ــــ  بالعنصــــر ين أو مــــن يعــــانون مــــن 
ري مس مين وهو من ومهة نظـاإلسالموفوايا ألن يىايا هذي المماعا  أصبىوا أييا من ال

ي تبـاا يىاوآل إنقاذ المميع سوا  من القت  أو من البيع  رقيق مث  الفتيـا  المسـ ما  التـ
 في األسواق وغيرهن.

*** 
قويـة  تداول  في الفتر  األخير  أنبا  أخرن مهمة وفى قيية ( البر طانيون فى داعش  7)

دفاا وف "داعـش" دعمهـا بيـان ودار  الـعن تدايد أعداد البر طـانيين الـذين يقـات ون فـي صـف
الــذن صــدر مــ خرا يشــير إلــى أن عــدد المســ مين البر طــانيين الــذين يقــات ون فــي صــفوف 

ذ  ي أكثر عددا من المسـ مين فـى صـفوف المـيش البر طـاني وهـو األمـر الـاإلرهابالتنظيم 
 لف ر ه ال . اإلرهاألويع عالما  استفهام ىوآل  يفية وصوآل 

 اإلســـالميةىيفة إكســـبرا البر طانيـــة إن بالدهـــا تـــدعم المماعـــا  مـــن مانبهـــا قالـــ  صـــ
 المتطرفــة مثــ  مماعــة اإلخــوان المســ مين وفروعهــا منــذ عقــود فيمــا  انــ  هــذي المماعــا 

 تع م الشباأل  يفية اإلنيمام إلى صفوف الصراا إلنشا  خالفة عنصر ة إسالمية
ع شـار مقـاطالمميع، السيما بعد انت إال أن هذا االرتفاا في عدد المهاديين البر طانيين نب 

الفيــديو والصــور التــي ينشــرها تنظــيم داعــش لعم ياتــ  العنيفــة، مــن قطــع ل ــر وا وذبــه 
فـولي،  لألبر ا ، من ذلك الىادثة األخير  التي قت  فيها التنظـيم الصـىفي األمر  ـي مـيما

 ع ى يد قات   ان يتىدث بـ "لكنة بر طانية".
، فـي مر ـد  و  يـام البر طـاني لم افىـة التطـرف، هـراا رفيـقونق   الصىيفة عن الباىث 

 !".اإلرهاألأن أكبر شي  تصدري بر طانيا ل عالم هو 
وأيـــاف رفيـــق أنـــ  ال يمـــأل أن يفامئنـــا هـــذا األمـــر، فالمم كـــة المتىـــد  تـــدعم المماعـــا  

هـذي  المتطرفة، مث  مماعة اإلخوان المس مين وفروعها، منـذ عقـود، فيمـا  انـ  اإلسالمية
نيـمام إلـى صـفوف الصـراا إلنشـا  خالفـة عنصـر ة لمماعا  ت قـن شـبابنا أن ع ـيهم اال ا

 إسالمية، ومن ثم توسيعها في مميع أنىا  العالم.
فسـ  ولفت  الصىيفة إلى أن ىـدأل التىر ـر اإلسـالمي المومـود فـي بر طانيـا يقـوم بـاألمر ن

ومدينــة برنــ ، فــي  مــن دعــو  ل مهــاد،  مــا يمهــد ل عديــد مــن الفعاليــا  فــي شــرق لنــدن
األســابيع الق ي ــة المقب ــة، وهــو األمــر الــذ  مــن شــأن  صــأل الد ــ  ع ــى النــار وتــأميج 

 الىماا عند الشباأل المس مين لالنيمام لصفوف المماهدين المدعومين.
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 ـوا وطالأل "هراا" بيرور  موامهة مماعا   اإلخوان وىدأل التىر ر بش   أكبر، ألنهم تر 
ي فون بىر ة، ولم يوامهوا بش    ـاف ممـا سـمه لهـم بالتوسـع فـع ى هواهم سابقًا، يتصر 

 دعوتهم ل مهاد.
خوان و ان  الصىيفة قد طالب  الى ومة البر طانية بيمرا  تىقيق بشأن أنشطة مماعة اإل

 .والمنتظر نشري قر بًا، لكن تسا ل  عن   ما هية االستراتيمية لمىاراة أفكارهما"
ــ ــر المن ــى أنــ  بعــد تقر  مــة ،   فــ  ودار  الماليــا  والى و 2011ع األخيــر، عــام وأشــار  إل

 المى يـــة بنشـــر االســـتراتيمية المويـــىة ل كيفيـــة التـــي ستســـاعد ع ـــى إبعـــاد البر طـــانيين
المســـ مين عـــن التطـــرف، وخ صـــ  إلـــى أن ذلـــك ســـيتم عبـــر تىـــد  أيـــدولوميا  العنـــ ، 

 ن عنيفين".والتعام  مع المتطرفين البعيدين عن العن  قب  أن يتىولوا لمتطرفي
ون( وأياف رفيق منتقـدا رئـيا ودرا  بر طانيـا "عنـدما يقـوآل رئـيا ودرا نـا )ديفيـد  ـامير 

إن ى ومت  ستيـاع  مهودهـا إلبعـاد الشـباأل عـن التطـرف فـي غيـاأل أ  مهـود أساسـًا، 
 سيبقى الىاص  صفرًا، ألن مياعفة الصفر صفر أييًا!".

ومـة نـة ل شـباأل، ىتـى يتم نـوا مـن المقام  دا أن دولت  بىامة إلـى بنـا  قاعـد  مـن المرو 
ــط  ــ ، ال يمــأل فق ــاً  ع ي ــد موامهــة أ  خطــاأل إســالمي مهــاد  متطــرف وان بأنفســهم، عن
مقاومــة تنظــيم داعــش، بــ  الىــد مــن تــأثير مماعــا   مماعــة اإلخــوان المســ مين وىــدأل 

ال "سنستمر في خسار  شبابنا لصاله المهاديين.  التىر ر، وفقا لرفيق وا 
*** 

ا أو رامـ لوق  الذ   ان إعالن تنظيم "داعش" لنفس  دولـة مسـتق ة يثيـر اليـىكفي ا (8)
ظـيم يصـدق فكـر  خالفـة التن يـة ،نمـد أن هنـاك مـناإلرهابالق ق من انتشار بعو العم يا  

وهـو نيـاآل مالـك ىسـن بعـث برسـالة من أصوآل مسـ مة ي ،ىتى أن يابطا أمر  يا اإلرهاب
 .لة المديد  التي يعتنق نفا أفكارها المتشدد يطالأل فيها بىق  في المواطنة بالدو 

ن وأكد  تقـار ر أن نيـاآل ىسـن , المتـور  فـي ىـادث إطـالق النـار ع ـى المنـود األمـر  يي
لدولـة , بعث برسـالة إلـى دعـيم تنظـيم ا 2009بقاعد  "فور  هود" العس ر ة األمر  ية عام 

الدولـة بلأل فيها بىـق المواطنـة في العراق والشام )داعش( أبوب ر البرداد ، يطا اإلسالمية
ــي المنــاطق التــي ســيطر ع يهــا فــي ســور ا  اإلســالمية التــي أع ــن التنظــيم عــن إقامتهــا ف
 والعراق.
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وقاآل مون ماليمان مىامي ىسن، إن  طالأل فـي رسـالت  التـي بعـث بهـا قبـ  عـد  أسـابيع 
 . اإلسالميةأن ي ون مواطنا بالدولة 

، ب ـر البرـداد  يمـن أسـماي بـأمير المماهـدين أبـ وقاآل ىسن في رسالت  التـي ومههـا إلـى
ــا منــديا مطيعــا  والتــي تقــع فــي صــفىتين، إنــ  ســي ون شــرفا أل  مــ من أن يصــبه مواطن

 لشعأل وقائدي ال يتهاونان بدين هللا لرير الم منين.
و ان نياآل ىسن وهو طبيأل نفسي من أص  ف سطيني، ىاصـ  ع ـى المنسـية األمر  يـة، 

سـ ر ة عد  العس ر ة "فور  هود" بوالية تكساا التي تعد أكبـر منشـأ  قد فته النار بالقاع
ىدن النقـا  الرئيسـية التـي ترسـ  منهـا واشـنطن قواتهـا العسـ ر ة إلـى  لعـراق افي العالم، وا 

ي فـوأفرانستان ،ع ى عدد مـن المنـود العـدآل رفيـا لمشـار ة القـوا  األمر  يـة فـي الىـرأل 
صابة أكثر من ثالثين آخر ن.مندي 13أفرانستان، مما أودن بىيا    ا وا 

،ىيـث  2009شخصـا عمـدا عـام  13وأصدر القيـا  األمر  ـي ى مـا بيعدامـ  بتهمـة قتـ  
أصدر القيا  العس ر ون الممتمعون في مى مة عس ر ة فـي القاعـد  نفسـها ى مهـم بعـد 

 تهمة يدي. 45أراع ساعا  من المداوال ، و انوا ى موا قب ها بيدانة نياآل ىسن بـ
 ـق وق  الىادث أقـر منـذ بـد  المىاكمـة بأنـ  أط 39ن نياآل الذ   ان يب   من العمر و ا

ا إليهـا التي تم االسـتما 89النار في القاعد  العس ر ة ولم يىتج ع ى أ  من الشهادا  الـ
 خالآل مىاكمت  .

صـابة عشـرا  آخـر ن فـي فـور  هـود فـي الخـاما مـن  13واعترف ىسن بقت   شخصـا وا 
فـي  نع المنود األمر  يين من المشار ة في ىرأل يعتبرها "غير مشروعة"، لم2009نوفمبر 

 أفرانستان والعراق.
ن و ــان تقر ــر بصــىيفة تــايمد البر طانيــة قــد أكــد أن هنــاك عالقــا  واتصــاال  مســتمر  بــي

ىســن وتنظــيم القاعــد  ىيــث ع مــ  أمهــد  االســتخبارا  األمر  يــة قبــ  أشــهر مــن ىــادث 
ــد ىســن ىــاوآل راــط إطــالق النــار فــي قاعــد  فــو  ر  هــود العســ ر ة فــي تكســاا أن الرائ

 االتصاآل بعناصر لها ص ة بتنظيم القاعد 
إال أن ىسن تقدم بط ـأل السـتبعاد عقوبـة اإلعـدام خـالآل مىاكمتـ  العسـ ر ة لكـن القايـية 
تــارا أوداــورن التــي  انــ  تى ــم فــي قيــيت  رفيــ  ط بــا تقــدم بــ  مىــامو الــدفاا باســتبعاد 

مقابــ  اعتــراف مــو  هم بالمر مــة.و ان الرائــد ىســن لفــ  انتبــاي أمهــد  عقوبــة اإلعــدام، 
االستخبارا  األمر  ية عندما ىاوآل االتصاآل بأشخاص يشتب  في أنهـم قيـاديون فـي تنظـيم 
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 فد ــون "أ  بــي القاعــد  باســتخدام وســائ  إلكترونيــة ىســأل مــا قالــ  مســئوالن أمر  يــان لت
ا  المتىــد  و ــدعى أنــور العــولقي انتقــ  إلــى و ان رمــ  ديــن مســ م مولــود فــي الواليــســي".

 ووص  الرائد ىسن بأن  بط . 2001اليمن بعد أىداث الىاد  عشر من سبتمر عام 
اآل وأياف  الصىيفة أن  في ىاآل إثبا  ص ة بين الرائد ىسن ومتشددين دوليين، فـين أعمـ

 ة بعــد عــامع ــى األرايــي األمر  يــ االقتــ  فــي قاعــد  فــور  هــود ســتمث  أوآل همــوم إرهابيــ
2001. 

وأشــار  إلــى أن مذبىــة قاعــد  فــور  هــود ستشــمع منتقــد  إدار  أوبامــا ع ــى القــوآل إن 
 ش  الرئيا ال يولي التر يد الالدم ع ى شئون األمن القومي مقارنة بس ف  مورج بوش.و 

ة خبرا  أمنيون النقاأل عن ومود س س ة من الخيـو  مـن خـالآل تصـفه الرسـائ  اإللكترونيـ
هــا الرائــد ىســن مــع أشــخاص آخــر ن رغــم أن الفىــص األولــي لمهــاد الكمبيــوتر التــي تبادل

الخــاص بــ  لــم يظهــر ومــود صــ ة بينــ  واــين مماعــا  إرهابيــة ىســأل مــا قالــ  مســئولون 
 أمر  يون.

  ـى دمالئـ  بـدآلودعم  صىيفة دي ي ت مراف أن الرائد ىسن  ان ي قي مىايـرا  دينيـة ع
 .من الكفار يمأل قطع رقابهإفي الميش األمر  ي ىيث قاآل لدمالئ   مناقشة قيايا طبية

 ما دعم  الصـىيفة أن ىسـن ألقـى مىايـر  دينيـة أمـام دمالئـ  فـي المستشـفى العسـ ر  
عـون الذ   ان يعم  في  لمد  س  سنوا  قب  انتقال  لقاعد  فـور  هـود ،ىيـث  ـانوا يتوق

ة. ويقــوآل بعــو مناقشــة قيــية طبيــة لكــنهم اســتمعوا إلــى فهــم متشــدد ل نصــوص القرآنيــ
مسـ م  دمال  الرائد ىسن إن   ان ي قي ع ـيهم مـرارا خطبـا بشـأن فهمـ  ل ـدين، مفـاخرا بأنـ 

 .أوال وأمر  ي ثانيا
وقاآل طبيأل عس ر  آخر ل صىيفة إن الخوف من تهمة التىيد يد مند  مس م  ان يمنع 

 دمال ي اليبا  من تقديم ش اون رسمية يدي.
وهو طبيأل ممند في الميش األمر  ي  1970ستمبر  8 يذ ر أن نياآل مالك ىسن ولد في

  قادمـا مس م ولد في فيرمينيا ألبو ن هـامرا مـن األردن وانتقـ  ل عـيش فـي الواليـا  المتىـد
 من قر ة ف سطينية تقع بالقرأل من القدا.

والتىــق ىســن بــالميش األمر  ــي بعــد إنهــا  دراســت  الثانويــة وأرســ   المــيش إلــى الك يــة 
أمـر  يين  اابع دراست  وتخصص في مماآل الطـأل النفسـي، ىيـث عـالج منـودالطبية ىيث ت
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خدموا في    من العراق وأفرانستان, وبعدها أصبه الطبيأل النفسي في قاعـد  فـور  هـود 
 بوالية تكساا.

 ؟! :"داعش" تخبف إسراقير مد  لاسبدسبً : تلاقى المصبلح : لمبذا

فـى ين، رائي ية، لعدد مـن المراسـ ين العسـ ر أكد يابط رفيع المستون في االستخبارا  اإلس
ذ  يراكم ، وال«داعش» -« في العراق والشام اإلسالميةالدولة »، أن تنظيم 2014سبتمبر 

إن  قــدرا  عســ ر ة واقتصــادية  بيــر ، ال ييــع إســرائي  يــمن أهدافــ  وال يهــتمع بهــا. وقــاآل
والي اًل عن سيطرت  ع ى ىماليين دوالر، في 6يناآل يوميًا من بيع النفط ىوالي « داعش»

ر ة نص  مخدون سور ا من الراد الطبيعي، مشيرًا إلى أن إسـرائي  تقـدم مع ومـا  اسـتخبا
 «.اإلسالميةالدولة »ل تىال  الدولي الذ  أنشأت  أمير ا لمىاراة 

رت  يراكم قو  اقتصادية تسمه لـ  بترسـيو سـيط« داعش»وأشار اليابط اإلسرائي ي إلى أن 
ي فسعة من سور ا والعراق، وتتيه ل  إنشا  تىالفا  مع عشائر وتنظيما  ع ى مناطق وا

ىقــ  نفــط  60هــذي المنــاطق. وىســأل  المــ  فــين فــي المنطقــة التــي يســيطر ع يهــا ىــوالي 
 فاعاًل.

طارئـًا  ومن المعروف أن رئيا الى ومة اإلسرائي ية بنيامين نتنيـاهو  ـان قـد عقـد امتماعـاً 
، و يفيــة التعامــ  مســتقباًل مــع تمــدد هــذا التنظــيم فــي «داعــش»ل ى ومــة لمناقشــة خطــر 

يـــة األرايـــي الف ســـطينية المىت ـــة. وقـــد تنـــاوآل االمتمـــاا بشـــ   أساســـي الترتيبـــا  القانون
واليــفة  48فــي صــفوف ف ســطينيي الـــ « اإلســالميةالدولــة »الوامــأل اتخاذهــا يــد أنصــار 

 الرراية.

« ةاإلسـالميالدولـة »، عـن أن ذلـكبـ  و ان ود ر الدفاا اإلسرائي ي موشي يع ـون أع ـن، ق
غير مسـموت بـ  فـي منـاطق السـيطر  اإلسـرائي ية، إثـر توصـية قـدم  لـ  مـن مانـأل مهـاد 

،  انـ  «القاعـد »و« ىـدأل هللا»و« ىماا»ومنظما ، مث  « داعش» ما أن «. الشاباك»
 لدفاعيـة.بين التبر را  التي طرىها نتنيـاهو أثنـا  عريـ  ىامـة إسـرائي  لد ـاد  ميدانيتهـا ا

لـذ  ا، تأييـدي ل تىـال  اإلرهـاألوأبـدن نتنيـاهو، فـي خطـاأل أمـام مـ تمر هرتسـي يا لمىاراـة 
ــأن يعمــ  هــذا التىــال  يــد مــا اعتبرهــا «داعــش»تشــ    أمير ــا لمىاراــة  ، لكنــ  طالــأل ب

 تنظيما  إرهابية مشابهة.

د  تبـرًا ذلـك أييـًا فـي آسـيا، مع« داعـش»وأشار اليابط اإلسرائي ي إلى اىتماآل أن يتمـدع
ــة »بــين الترييــرا  الكبــرن التــي تىــدث فــي الشــرق األوســط. وىســأل  المــ  فــين  الدول

ألـ  مقاتـ ، فيـاًل عـن  30يم ك اليـوم فـي العـراق وسـور ا مـا ال يقـ  عـن « اإلسالمية
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لـيا قر بـًا ىتـى ا ن مـن ىـدود « داعـش»في لبنان. وقاآل إن  رغـم أن « خاليا نائمة»
 تويا  عد .ـ أن الميش اإلسرائي ي يستعدع لذلك ع ى مسالموالن السور  المىت ، إال

ـــاآل اليـــابط إن  تســـ يم المع ومـــا  هـــو »وعـــن تســـ يم إســـرائي  مع ومـــا  ل تىـــال ، ق
«. بالمســـتون االســـتراتيمي العم يـــاتي، وال يتع ـــق بمع ومـــا  اســـتخبار ة ىـــوآل أهـــداف

  تىـال  مع ومـاإذا  ان  هناك نية ل هموم في سور ا، فين إسرائي  ستنق  ل »وأياف 
 «.استخبار ة

، بعيها ، وأن  يممع أموااًل  ثير اأف ه في ترسيو نفس  ميداني  « اعشد»وأشار إلى أن 
وصـًا تمع عبر أعماآل سطو فياًل عن الفدية واالختطاف واسترالآل الموارد الطبيعيـة، خص

فـى األثر ـا  ىقوآل النفط. وأشار إلى أن التنظيم يىظـى بـدعم مـالي مـن بعـو الشـيوذ 
 . وقاآل إن  فياًل عن سيطرتهم ع ـى ىقـوآل الـنفط، فـينهم يسـيطرون أييـًا ع ـىالخ يج

ى تىتيــة ومـوارد تمــنىهم أراـع مىطـا  طاقــة  بـرن فــي سـور ا، وهــذي السـيطر  ع ــى بَنـ
أ أنشــ« داعــش»اســتقرارًا واســتقاللية. وأويــه اليــابط أن مع ومــا  إســرائي  تفيــد بــأن 

ــى  لنفســ  ودار  داخ يــة وشــرطة وودار  ماليــة وودار  شــ ون امتماعيــة.  مــا ســيطر ع 
 «.اإلسالميةالدولة »مطار الطبقة في سور ا وشرا بيصدار موادا  سفر تىم  شعار 

وأكــد  مصــادر سياســية إســرائي ية لإلعــالم أن )داعــش( لــيا خطــرًا ع ــى إســرائي  ، فهــو 
ــة ا ــداآل تمثــ  الخطــر االســتراتيمى ع ــى الدول ــى  انــ  والت ــيقاتــ  القــون الت ــة ، و  انوا لعبر 

 .ىدأل هللا(  –سور ا  –يقصدون تىديدًا )إيران 
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 الفصر الثبلث

 حيد ينقلل السحر على السبحر :

الأه اف الأمريكية فى مواجهة داعش التى 

 صنعتهب ؟

 
 تمهيد 

  إن "الواليـا  المتىـد  قاآل المتىدث باسم البي  األبيو موش أرنس  في م تمر صىفي 
ئـ  تماما  ما هي في ىـرأل يـد تنظـيم القاعـد  وى فا اإلسالميةة في ىرأل يد تنظيم الدول

 في العالم".
راـي أن من مهت  أكد المتىدث باسـم ودار  الـدفاا األمير يـة )البنتـاغون( األميـراآل مـون  ي

دولـة الواليا  المتىد  تخوو ىراا يد "تنظيم الدولة"، قائال "نىـن فـي ىـرأل يـد تنظـيم ال
 التي نخويها وسنظ  نخويها يد القاعد  وى فائها".ع ى غرار الىرأل  اإلسالمية

 أن الواليـا  2014سـبتمبر  11و ان ود ر الخارمية األمير ي مـون  يـر  أع ـن الخمـيا 
افىـة ، بـ  "عم يـة واسـعة النطـاق لم اإلسـالميةالمتىد  ال تشـن "ىراـا" يـد تنظـيم الدولـة 

نـا نشـارك إال أن الواقع هو أن أن"، معتبرا أن "  مة )ىرأل( ليس  التعبير الصىيه، اإلرهاأل
 ية" ع ى ىد قول .اإلرهابفي مهود دولية  بير  ل تصد  ل نشاطا  

قاعـد  ولع  الكاتأل "نمير ابراهيم باشـا" قـد لخـص ويـع القاعـد  ميـدا ىينمـا قـاآل "تنظـيم ال
عبــار  عــن ممموعــة مرتدقــة تــم ممعهــم مــن عــد  دوآل تىــ  رايــة الــدين االســالمي و طبعــًا 

  نهم هــو مهــاد المخــابرا  االمر  يــة المر د ــة و لكــن و ل كثيــر مــن الىســاباالمســ وآل عــ
 ٪ مــن٦٥الخاطئــة إنشــق هــ ال  المرتدقــة عــن هــذا المهــاد المخــابراتي الــذ  يعمــ  بنســبة 

 طاقت  ع ى منطقة الشرق األوسط و دوآل شرق أسيا ..
افرانسـتان  ر  يـة فـيو ذ ر  تقار ر  ثير  أن خطر تنظيم القاعد  يتفاقم بوم  القواعـد األم

ىــذر  هــذي التقــار ر عــن اىتمــاآل اســتهداف هــ ال  المرتدقــة المصــنوعين بــأوامر أمر  يــة و 
ألهداف أمر  ية مهمة ..لكن و أمام عمد االدار  االمر  ية عن يبط هذا التنظـيم المسـ ه 

ثيـر  لك  م ان ، قام تنظيم القاعد  بينشـا  خاليـا نائمـة لـ  فـي أمـاكن   اإلرهاألالذ  ينق  
بمخت ــ  دوآل العــالم و منهــا منطقــة الشــرق األوســط و مــن أهــم الــدوآل التــي يتوامــد فيهــا 
اليمن و ليبيا و العراق و ذلـك ل فويـى األمنيـة التـي تعيشـها هـذي الـبالد و بقـدوم " ثـورا  
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الرايع العراي " ومد  هذي الخاليا النائمة الفرصة السانىة ل خروج و الثبا  ومودهـا عبـر 
قرا  استراتيمية و شخصـيا  مهمـة فـي الممتمـع و رغـم مىـاوال   ثيـر  ليـم استهداف م

هذا التنظيم و خالياي تى  غطا  المخابرا  المر د ة االمر  ية إال أنها و في    مـر  تبـو  
بالفش  و ذلـك ألن هـذي الم يشـيا  تتبـع ل ـذ  يـدفع أكثـر و لكـن يبقـى المهـاد المخـابراتي 

شــ   خــاص عنــد ي ... و باإلرهــابمــن أعمــاآل هــذا التنظــيم  االمر  ــي هــو المســتفيد االوآل
 ..في دولة من دوآل الشرق األوسط مىاولة نشر الفويى واإلرهاأل

شـيا  الرر أل في األمر أن هناك تسر با  ت  د تعاون بعو األنظمة العراية مع هـذي الم ي
 ـأل أن ينق ية و تسخيرها لبعو األعمـاآل االمراميـة فـي دوآل شـقيقة و لكـن لـن ي بـثاإلرهاب

 السىر ع ى الساىر".
تعمار فـي امنـد  االسـ اإلرهاألوهو دور فى هذا الفص  ، لى لأل هذي الدراسة إويقودنا ذلك 

عراـي الرراي ىيث يقـوم الرـرأل بصـناعت  ورعايتـ  وتمهيـد التراـة لـ  عبـر و ـال  بالـداخ  ال
لهــم ســون  واالســالمي وعبــر اســترالآل نــوادا طائفيــة داخ يــة لــدن انظمــة ومماعــا  ال هــم

 الىفـاظ ع ـى  راسـيهم بمعـدآل عـن أ  اعتبـارا  لالمـن القـومي او وىـد  وسـالمة االرايــي
 .وسوف نمىور هذا الفص  فى المىاور التالية   اإلسالميةالعراية و 
 الأمريكية: الإ هب داعش لالقبع ة لصنبعة أللاً : 

 ، ىيـث قالـ  انـ من تقر ر م سسة مـيما تـاون  اً أورد  م سسة النبأ في دراسة لها مد 
  الىـرأل بعد أن استنفذ  الصيرة اإلق يمية لتنظيم القاعد  وادأ  في التهك  فقـد قـرر خبـرا

النفســية األمر  يــة الشــروا فــي مخطــط مديــد يقــوم هــذي المــر  ع ــى أســ وأل الهــروأل إلــى 
 األمام.

و تيــمن تقر ــر م سســة مــيما تــاون مــا أط ــق ع يــ  تســمية إســتراتيمية تنظــيم القاعــد  
 المية، وتتيمن هذي اإلستراتيمية النقا  "المفترية" التالية الع

 * إن معر ة القاعد  في العراق هي فقط مد  من معر تها الكبرن.
 * إن الىرأل يد الص يبيين والصهيونية هي مط أل القاعد  الرئيسي.
 * يمأل ال مو  إلى استخدام العديد من المبها  في القتاآل والصراا.

 من سبع مراى  تطبيق خطة مهادية 
م( انته  بردو واىتالآل العراق وتأكد فيها فش  القدرا  2001 – 2000* المرى ة األولى )

المايـــية وبالتـــالي يمـــأل االعتمـــاد ع ـــى شـــن الىـــرأل المتعـــدد  المبهـــا  فـــي  اإلســـالمية
 المناطق البعيد  والمتطرفة.
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امهــــة الخطــــر لمو  اإلســــالميةم(  وتمثــــ  الصــــىو  2006 –م 2003* المرى ــــة الثانيــــة )
 الصهيوني.

ــة الثالثــة ) ــام بتعبئــة وىشــد المــوارد والقــدرا  2010 –م 2007* المرى  م(  وتتيــمن القي
 المهادية.

م(  وتتيــمن الــدخوآل فــي موامهــا  يــد الى ومــا  2013 –م 2010* المرى ــة الرابعــة )
نهـاك قـدر اإلسالميةالمومود  في المناطق  ا  ، بىيث يتم ليا القيا  ع يها وىسـأل بـ  وا 

 الواليا  المتىد  وى فائها.
ـــة الخامســـة ) ـــة 2016 –م 2013* المرى  التـــي ســـوف  اإلســـالميةم(  إعـــالن قيـــام الدول
 .اإلسالميةتسيطر ع ى المناطق 
 م(  شن الىرأل الشام ة بين قون الخير وقون الشر.2016* المرى ة السادسة )

الـذ  و راد النصـر المـددوج، * المرى ة السابعة  ولم يتىدد تار خهـا بعـد ولكنهـا تتيـمن إىـ
 يتمث  في القيا  ع ى قون الشر وتعد د قو  قون الخير.

شـار إلـى ن المـد  األخيـر مـن إسـتراتيمية تنظـيم القاعـد  العالميـة أإوتع ق النبـأ بـالقوآل * 
صــراا قــون الخيــر مــع قــون الشــر وانتصــار قــون الخيــر فــي النهايــة، ولكــن بطر قــة تمثــ  

الخيـر والشـر الـذ  تتىـدث عنـ  أطروىـا  مماعـة المىـافظين "مق وأل" نموذج صراا قون 
 المدد وروم  ل  إدار  بوش.  

*** 
عاكا" وا ن، وب   ويوت فين المط وأل من إستراتيمية القاعد  "المفترية" أن تعمـ  الــ"م
نمـوذج إلستراتيمية الدعما  األمـر  يين ، ع ـى النىـو الـذ  يعطـي المصـداقية أكثـر فـأكثر ل

 القــائم ال ع ــى فريــية صــراا قــون الخيــر وقــون الشــر، بــ  اإلرهــاأل  يــة يــد الىــرأل األمر 
 "  ما ورد ع ى لسان مورج بوش.اإلسالميةوىدد قون الشر هذي ووصفها بـ"الفاشية 

ــة واإل ــين مراكــد الدراســا  األمر  ي ــهدر ب ــا  المســاند  والت ــى خ فيــة عالق عــالم وه ــذا، وع 
ن قصـد كش  ىقيقة القاعد  التي يتم استخدامها عـاألمر  ي ومن ورائ  اإلعالم العراي، تت

واتخطيط إعالمي دقيق، من أم  صناعة العقوآل وذلـك عـن طر ـق البـد  بــ"قص  العقـوآل" 
 بأخبار ومع وما  الخوف من القاعد ، ثم المباشر  بعد ذلك في قص  الشعوأل.

تـابع ألكاديميـة وتأكيدا لهـذا المنطـق، أكـد  بيـر البـاىثين فـي معهـد قيـايا األمـن الـدولي ال
” داعــش“الع ــوم الروســية ألكســي فينين ــو فــي مقاب ــة مــع "ســانا"، أن العالقــة بــين تنظــيم 
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ــك ألن ومــود هــذا التنظــيم اإلرهــاب ــ  هــي أبعــد مــن ذل ــا  المتىــد  ليســ  ســر ة ب ي والوالي
ــة مــن اإلرهــاب ــق مم  ــا  المتىــد  فــي تىقي ــى األرو يســاعد بشــ   مويــوعي الوالي ي ع 

 ق ذر عة لتوامدها العس ر  المطوآل في المنطقة.المهام وأولها خ 
ىمـة بورأن فينين و خالآل مقاب ة مماث ة أن التدخ  األمر  ـي المديـد فـي المنطقـة سـي ون 

يشــ   يــرطا ”ي تىديــدا ولــيا يــد غيرهــا مــا قداإلرهــاب” داعــش“أنــ  مومــ  يــد تنظــيم 
الت يهـا بذر عـة السـمباشرا ع ى سور ة بعد أن فش   تهديـدا  العـام المايـي بالعـدوان ع 

 ”.الكيميائي
يم يين مــن تنظــاإلرهــابوىــذر فينين ــو مــن أن عــود  األمــر  يين إلــى العــراق بــداعي مىاراــة 

 ستقدم لهم بش   مباشر إم انيا  لتىقيق هـدفهم فـي تقسـيم العـراق  مـا سـتوفر” داعش“
 لهم فرص اليرط المستمر ع ى إيران وغيرها من دوآل المنطقة في سبي  مصالىهم.

فـي   ما يتفق خبرا  عرأل في مىاف  مخت فـة ع ـى ان الواليـا  المتىـد  االمر  يـة مسـتمر 
 لتبر ر تمار  االمن القومي. اإلرهاألصناعة بيئة 

ويقــوآل مــدى  قــالد ، لســنا بصــدد التىــدث عــن ممــرد مصــط ه, بــ  عــن صــناعة ىقيقيــة 
القـون  تـم القيـا  ع ـىلإلرهاأل, هذي الصناعة لهـا مـذورها الممتـد  تار خيـًا, بهـذي ا ليـة 

والنفــــوذ الروســــي بافرانســــتان، واهــــا تاسســــ  أعتــــى وأخطــــر منظمــــة إســــالمية إرهابيــــة 
 )القاعد (.
ىرايـة تقوم بها م سسا  ومعاهد تابعة ل دولـة وم سسـاتها المخابراتيـة وال اإلرهاألصناعة 

 ـد فع ى سـبي  المثـاآل مر ـد دراسـا  الشـرق األوسـط، ومر ـد دراسـا  الشـرق األدنـى، ومر 
 ألاإلرهـاو  الدراسا  اإلستراتيمية مميعهم تابع لإلدار  األمر  ية سـوا  مخـابرا  أو بنتـامون 

 اإلخوانى فى مصر إذا بىث  ع ى التمو   ستمد أن  مدعوم مـن مخـابرا  ودويـال  تسـعى
يد ــة إليمــاد م انــة لهــا ع ــى الســاىة العالميــة، وفــى العهــد الم كــى اســا المخــابرا  االنم 

 ممع.اية المتاس مة فى العالم اإلرهابلمميع المنظما   أمالتصبه هى  1928االخوان عام 
ليا قائما ع ى تىطيم دوآل أو ميوش فقط إنمـا تىطـيم آمـاآل شـعوأل  ام ـة  انـ   اإلرهاأل

ميـوش العـرق وسـور ا  اإلرهـاأل، لقـد ىطـم اإلرهـاألمشرق فتسـقط فـى مسـتنقع تسعى لرد 
 ـون تـأثيري ع ـى ميـوش المنطقـة فىسـأل بـ  واليمن وليبيـا ويسـعى ل نيـ  مـن مصـر ولـم ي

خطط ع ى تقسيم األوطان فالعراق سنة وشيعة وأق يا  مستهدفة من الكـ  وسـور ا قسـمها 
إلـــى ع ـــو ين وأكـــراد وســـنة ولبنـــان إلـــى ىـــدأل هللا وبقيـــة الطوائ ...ومصـــر ىـــاوآل ع ـــى 
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طنـي مـن تقسيمها فيذ ب  يصطدم ب نيسة وطنية نايمة لها تار و فى الوطنية واتصر ه و 
بابا  نيسة االس ندر ة إن ىرق الكنائا نقدمها بخور ألم  الوطن ليقيى ع ـى أهـم بـذر  

عالم مس وآل.  ل ىرأل األه ية وشعأل واا وا 
عـ  يستخدم فقط لتىطيم الميـوش وتقسـيم الـدوآل إنمـا لـ  دواف اإلرهاألمخطئ من يعتقد أن 

هـداف لرذائيـة العالميـة، وأاالقتصادية  سوق السالت التى راما تفوق ىممها ىمم السـ ع ا
ر هــى تر يــا اقتصــادية  يــرأل اقتصــاد دوآل معينــة، بنظــر  فاىصــة نمــد أن المســتفيد األكبــ

 ومصالىها االقتصادية 
فان يرأل موسم سياىى فى مصر سيعود ع يها بمئا  ا الف من السيات من دوآل العـالم 

مـد سويسـر ة ألرـ  الىالباىثين عن الشما والمياي الدافئة و مث  ىى " بعو الرىال  ال
 مه  إلى تر يا " بىثا عن األمان!لمصر وتو 
ليسـ  قائمـة ع ـى عـدو خـارمى بـ  بـاالكثر اسـتقطاأل داخ ـى يـتم تمنيـدي  اإلرهـاألصناعة 

 العالمى فيرتاآل ويقتـ  ويسـرق ويىـرق بيـمير مسـتر ه اإلرهاألليصبه أدا  فى يد صناا 
ا لهــ اإلرهــاألدلوميــة مديــد  وصــناعة ألنهــم نمىــوا فــى تســخيري لتىقيــق رغبــاتهم بــوادا وأي

  بــأســاليأل متعــدد  ال تتوقــ  ع ــى اليــراا  العســ ر ة المباشــر  وال تمنيــد األفــراد فقــط 
يـد  تسخير    الوسائ  الالأخالقية فى ومة ر مان صرف  مبال  طائ ـة فـى تمنيـد األفرـان

 الروا و شمع  ع ى دراعة االفيون إلنهاك االتىاد السوفيتى.
فـى  فة فـى مسـتقب ها والمهدومـةخرائمة فـى منطقتنـا التعيسـة المسـتصناعة  األاإلرهأخيرا 

يــع   اإلرهــاألوالســبأل الــرئيا لــرواج خطــط  اإلرهــاألمايــيها وىايــرها ول قيــا  ع ــى 
الـدوآل  خوفـا مـن اإلرهاألاالنظمة القائمة وعدم تعام ها بالىسم وعدم تفعي  قوانين مىاراة 

اخـ  دنسـان ورامـا الطـابور الخـاما المية لىقوق اإل المصنعة ل  وسو  تقدير ل مفاهيم الع
 ت ك الى وما .

 البــد مــن العمــ  ع ــى وىــد  المبهــة الداخ يــة والعمــ  ع ــى اإلرهــاألول قيــا  ع ــى صــانعة 
مة إيماد مشروا قومى لمموا الشعأل ونشر فكر التسامه وقبوآل ا خر واالعتراف ب   أنس

ر المهيومة تى  أن مسمى وتق يم اظاف الممتمع مهما  ان  ق ي ة واعطا  ىقوق المميع
ة نامد  ية من خالآل قوانين واى ام صارمة تطبق بال رىمة وعدالاإلرهابوالمنظما   اإلرهاأل

 وليس  عرما .
  من الررأل لتوظي  داعش مع نةالغير  ثانيًا   األهداف
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 يـدا ال تثبـ  بمـاالتقار ر المتواتر  عن داعش وممارسـاتها وتسـ يىها وتمو  هـا وتىر اتهـا 
ا مع ــن عــن التنظــيم اكبــر  ثيــرا و خت ــ    يــا عــن المع ــن وفــي هــذالغيــر ممــاال ل شــك ان 

لرـرأل االفص  من الدراسة سنورد العديد من التقـار ر الكاشـفة ل خدعـة الكبـرن التـي يىـاوآل 
 ، ة بعــد تــدمير ميوشــها وقواهــا الىــر اســتخدامها  ىصــان طــرواد  العــاد  اىــتالآل المنطقــ

 فى النقا  التالية    ونمىور الىديث
همـة بواسطة شرطة االنتراوآل  وذلـك بتأصبه مالىقا   رواتي هاروج بتراكرم  أعماآل ( 1)

 ية وخصوصا داعش.اإلرهاببيع األس ىة ل مماعا  
إلـى  هاروج بتراك أىد شخصيا   الب قان الرائد  في تمار  األسـ ىة. و رمـع سـبأل مالىقتـ 

ي. سـمن اإلرهـابإيصـاآل األسـ ىة إلـى تنظـيم داعـش  تعاون  مع تمار أس ىة سعوديين فـي
هـاروج فــي وقــ  سـابق و ذلــك بســبأل اتصـال  مــع مختطفــي نمـ  فالديميــر د ــورك العيــو 

أل المنتــدأل لو الــة تصــدير األســ ىة المم و ــة ل ى ومــة.. أخيــرا تمــ  مالىقتــ  و ذلــك بســب
 ي .اإلرهاببيع  أس ىة روسية إلى تنظيم داعش 

ــي م ــق الصــراعا  ف ــق بعــد خ  ــ  شــر ا  األســ ىة مــن تىقي ــة الشــرق األوســط  تم ن نطق
م اســأل يــخمة ىتــى أن شــر ا  األســ ىة األمر  يــة وصــ   إلــى أع ــى معــدآل أراــات فــي 

 الخما سنوا  األخير .
ن بــالكونمرا  ن اعيــا  بــارد أاكــد  منظمـة العــدآل والتنميــة لىقــوق االنسـان هـذا وقــد * 

م المر  ـى بـاراك اوبامـا فـى تاسـيا تنظـياألمر  ى يىققـون منـذ اشـهر فـى تـور  الـرئيا ا
مـــة بـــالعراق والشـــام بعـــد اتفاقـــ  مـــع الـــرئيا التر ـــى اردوغـــان ع ـــى اقا اإلســـالميةالدولـــة 

يـراة  معس را  لتدر أل المهاديين بتر يا ثم نق هم ل قتاآل بسور ا بعد فش  اوبامـا فـى شـن
 عس ر ة ع ى سور ا.

يا القنــائى فــى بيــان لــ  اليــوم ان الــرئواشــار مســئوآل الم تــأل االستشــارن ل منظمــة د ــدان 
التر ــى اردوغـــان ســـه  انتقـــاآل مهـــاديين مــن معســـ را  بباكســـتان والشيشـــان وافرانســـتان 

مـدد والقوقاد ل عراق وسور ا بهدف مىاراـة بشـار االسـد ويـرأل ايـران وىـدأل هللا ووقـ  الت
 الروسى والصينى بالشرق االوسط.

بتشــ ي  ى ــ  ســنى لموامهــة ايــران ييــم  و شــف  المنظمــة ان الواليــا  المتىــد  قامــ 
ــا واأل  ــاتو يــد تنظــيم الســعودية وتر ي ــا  المتىــد  والن ــا ان انقــالأل الوالي ــارا   م ردن واالم
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داعش لخروج التنظيم عن االهداف المرسومة ل  مسبقا وسيطرت  ع ى مدن  ردية بالعراق 
 مما يهدد سياسا  الررأل باعالن استقالآل  ردستان وتقسيم المنطقة.

ة لفتـ  المنظمـة فــى بيانهـا ان المـيش الســورن رامـا يتخ ـى عــن مواقعـ  بالىـدود الســور و 
عاصـمة مـن ال اإلسـالميةالتر ية والعراقية لتنظيم داعش لمنع اقتراأل الميش الىر والمبهـة 

ردن دمشق  ما ان الميش العراقى سيتخ ى عن مواقع  بالىـدود العراقيـة مـع السـعودية واأل 
 ى العاصمة برداد.لمنع سيطر  داعش ع 

 داعش وتر يا ( 2)
 ن  أعــن مراســ  "البي.بي.ســي" فــي تر يــا *  شــ  الموقــع اإلخبــار  "ممهور ــ " التر ــي 

ظـيم تن وتنقسم لمنطقتين، ىيـث يتوامـد مسـ ى"الىدود التر ية السور ة في منطقة ر ىان ي 
 النصر  من مهة ويستقر فيها عناصر من تنظيم داعش من مهة أخرن.

هدا  المراســــــ  نفســـــ  قـــــاآل شــــــايراغ  "يم ن أن تـــــر  بويـــــوت أعــــــالم وىســـــأل مشـــــا
 الطرفين)داعش و النصر ( منبًا الى منأل ".

 ش  المراس  "شايراغ " أن   "مـع أن النصـر  و تنظـيم داعـش يقـات ون يـد بعيـهم فـي و 
  ا.سور ا إالع أن الس طا  التر ية ألدم  الطرفين ع ى عدم القتاآل في ىدودها مع سور 

اهدا  شــايراغ  نفســ  فــأن عناصــر تنظــيم داعــش الــذين  ــانوا مســتقر ن فــي ىســأل مشــو 
ــدر  ــيهم  ت ــر الىــدود الســور ة بعــد ت ق ــى العــراق عب ــوا ال ــد ذهب ــة ق ــا  التر ي ــة هات  با مدين

ياتـ  فـي  منـ  بعـد أن شـرا داعـش عأف شايراغ  ياأعس ر ة خاصة في مدينة "هاتا " و 
 اعش   يًا.العراق مباشر  تم اخال  هاتا  من مقات ي د

فـي  و ذ ر مراس  البـي بـي سـي بـأن المعسـ را  التدر بيـة لتنظـيم النصـر  مادالـ  متوامـد 
ــداوعشر ىــان ي، وخــتم شــايراغ  أن يــبا  عســ ر ين و اســتخبا ــراك تشــبهوا  بال  راتيين أت

عم  متوامدون في معاق  التنظـيم لتقـديم خـدما  استشـار ة و يقومـون بـدولبسوا مالبسهم و 
 راتيًا. داعش استخبا

ة * أكد الكاتـأل الصـىفي التر ـي فهـيم تاشـتكين أن عم يـا  التهر ـأل ع ـى الىـدود السـور 
 التر ية تمر  بع م الس طا  التر ية وأمام أعين المنود األتراك.

ــى الممارســا   ــع ع  ــرن الىدوديــة مــع ســور ة واط  ــذ  دار الق ــأل تاشــتكين ال وتىــدث الكات
ياآل سور ة في مقاآل نشرت  صىيفة "رادي اآل" التر يـة التعسفية ل سياسة الخارمية التر ية ى

عن سرقة وتهر أل ماد  المادو  من سور ة ويخها من المهة السور ة لتخـدن فيمـا بعـد 
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تبيع هـذي المـاد  “في المستودعا  بالقرن التر ية الىدودية مشيرا إلى أن الى ومة التر ية 
 ”.بأسعار بخسة

 ـك تقـائم مقـام ورئـيا الب ديـة وقيـاد  الـدرك فـي ونق  الكاتأل عن بعو س ان القـرن أن ال
يـر غالقرن ع ى ع م بتهر أل المادو  وأن الس طا  تتماه  أعماآل التهر أل هـذي رغـم أنهـا 

  ناق ــة يــتم نق هــا يوميــا إلــى داخــ 50أو 30شــرعية مشــير ن إلــى أن  ميــا  نفــط تقــدر بـــ 
 الىدود التر ية.

م بأنهم قطعوا المـادو   تـدبير يـد تنظـي يدعمون “وقاآل سائق شاىنة من س ان المنطقة  
ن ي في الوق  الذ  يتس   إرهابيو داعش بىر ة في    م ان وع ى مـرأن مـاإلرهابداعش 

 ”.المنود األتراك ودون رقيأل أو ىسيأل
بـ  وأشار سائقا ىاف تين إلى أن  تمر  عم يا  نق  خاصة ال تخيع لعم يا  تفتيش مـن ق

اد مش وك بها أصال وتتم عـن طر ـق إبـر ” اعدا  إنسانيةمس“الس طا  التر ية بىمة أنها 
بعـو الوثـائق خــالآل العبـور مويـىين أن أ  ىــديث مـن قبـ  الى ومــة التر يـة عـن وقــ  

 يين عبر الىدود وعم يا  نق  السالت إلى سور ة غير صىيه.اإلرهابتس   
د افي مديـو ان السفير األمر  ي السابق فـي تر يـا فرانسـيا ر تشـاردون أكـد فـي دليـ  إيـ

فـــي ســور ة بمخت ـــ  مســـميا   اإلرهـــاألع ــى تـــور  ى ومـــة رمــأل طيـــأل أردوغـــان بــدعم 
فـي  ياإلرهـابتنظيمات  وأن الى ومة التر يـة تعاونـ  بشـ   مباشـر مـع فـرا تنظـيم القاعـد  

 سور ة وقدم  ل  مخت   أش اآل الدعم.
*** 

ـــودرا   ـــيا ال ـــأل رمـــأل “* اتهـــم مســـ ولون فـــي ىـــدأل الشـــعأل الممهـــور  التر ـــي رئ طي
، بتسـ يه داعـش فـي سـور ا والعــراق مشـير ن إلـى أن هنـاك بعـو المستشــفيا  ”أردومـان

الى وميـــة تقـــوم باســـتقباآل المســـ ىين المصـــابين ومعـــالمتهم، وأكـــدوا أن عناصـــر داعـــش 
 يدخ ون ل عراق وسور ا عبر تر يا، وأن الى ومة تقوم بشرا  النفط الذ  يسرقون .

اصـر عن“، أن ”العالم“، وفق قنا  ”رفيق أر  ماد“ر  وأكد النائأل عن ىدأل الشعأل الممهو 
ىــد ، الفًتــا إلــى أنــ  ت قــى اتصــااًل مــن أ”تنظــيم القاعــد  انتشــروا بشــ   واســع فــي تر يــا

، أكــد فيــ  عــدم تم نــ  مــن أخــذ موعــد إلمــرا  ”اســ ندرون “المــواطنين مــن ســ ان مىافظــة 
ة ل مســـ ىين الـــذين عم يـــة مراىيـــة فـــي المستشـــفى بســـبأل قيامـــ  بتقـــديم الخـــدما  الطبيـــ

 يقات ون في سور ا ىتى في وىدا  العناية المر د .
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رأن بعينـ  نقـ  أىـد عناصـر “، إلى أنـ  ”ممهور  “في تصر ه لصىيفة ” أر  ماد“ولف  
المي يشــيا  المســ ىة الــذ  أصــيأل خــالآل االشــتباكا  فــي ب ــد   ســأل بر ــ  الالذقيــة عبــر 

لـى ، مشـيرا إ”إلـى مشـفى ب ـد  يـايالدال سيار ، يق ها شخص يرتد  لبـاا الشـرطة التر يـة
عتـدا  وفدا من ىدأل الشعأل الممهور  دار المنطقة الىدودية في ب د  يايالدال بعد اال“أن 

ع ــى ب ــد   ســأل، ىيــث أكــد الســ ان أن قــوا  الــدرك التر ــي أوقفــ  ســيارا  تقــ  ممموعــة 
ـــث اعتريـــ ـــيش الســـيارا  ىي ـــ  تفت ـــوم، وىاول ـــى  ســـأل بي ـــدا  ع  ـــ  االعت   أشـــخاص قب
ا  الممموعة ع ى تفتيش السـيارا  قبـ  أن يقـوم قائـد عناصـر الـدرك بـيخال  سـبي  السـيار 

عــدد أقوالــ  بصــور تثبــ  ومــود عناصــر ” ار  مــاد“،  مــا أن ”بعــد اتصــاآل هــاتفي ت قــاي
 مس ىة تقات  في سور ا بمستشفيا  تر ية.

مـر ث سـنوا  األيتم نق  العناصر المس ىة إلـى سـور ا عبـر تر يـا منـذ ثـال“وأشار إلى أن  
ان يسـافر مـع المقـات ين الشيشـ“، مبينـا أنـ  ”الذ  يم ن ر  ت  في المطارا  بشـ   وايـه

 ”.ىافظة اس ندرون بالطائر  نفسهامن اسطنبوآل إلى م
أعيــا  ىــدأل الشــعأل الممهــور  فــي مدينــة الر ىانيــة أب رــوي عــن “إن ” ار  مــاد“وتــابع 

 ”.شخص تم إرسالها إلى المس ىين 1500تىيير قائم مقام الر ىانية ومبا  طعام لـ 
” مىمد ع ى أديـأل أوغ ـو“وفي سياق آخر قاآل النائأل عن ىدأل الشعأل الممهور  التر ي 

سـرق  ع  الـنفط الـذ  يتنظيم داعش ع ى عالقة وثيقة بالى ومة التر ية ىيث يقوم ببي“إن 
ندرون داعــش ييــو الــنفط عبــر خــط أنابيــأل ســر ة تمتــد إلــى اســ “منوًها أن ،”مــن ســور ا

 800رااىـا تقـدر بــوغاد  عنتاأل وأورفـا ومدينـة  ي ـيا و بيعـ  لى ومـة أردومـان مـا يـدر أ
العناصــر المســ ىة التــي تــأتي مــن أوراــا وروســيا ودوآل آســيا “وأويــه أن ”.م يــون دوالر

والشيشـــان ودوآل مخت فـــة تـــدخ  إلـــى ســـور ا والعـــراق عبـــر تر يـــا، وأن هنـــاك ألـــ  تر ـــي 
ـــك العناصـــر الم ـــى صـــفوف يســـاعدون ت  ـــراق لينيـــموا إل ـــى ســـور ا والع ـــور إل ســـ ىة ل عب

ن ع ـم عم يا  نق  ه ال  إلـى سـور ا ال يم ـن أن تـتم مـن دو“، مشيًرا إلى أن ”ييناإلرهاب
 ”.مهاد االستخبارا  التر ية

*** 
ي * ذ ر  تقار ر تر ية معارية أن المرىى من مقـات ي تنظـيم )داعـش( يت قـون العـالج فـ

تــر  بي، والــذ  اإلرهــابمشــير  إلــى أن )أىمــد اآل(،أىــد قــاد  التنظــيم المستشــفيا  التر يــة، 
  يا.ساق  اليسرن خالآل اليراا  التي نفذتها القوا  األمر  ية، قد ت قى العالج في تر 
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ي مـن مصـاب 8وأويه الموقع اإللي تروني لصىيفة )طرف( المعارية ل ى ومة التر ية أن 
 الموية األمر  ية في مط ع أغسطا الماييعقأل الهمما   -تنظيم داعش ت قوا العالج 

 في مستشفيا  بمىافظة )شان ي أورفا( بمنوأل شرقي تر يا. -
وأعرا  الصىيفة عن استن ارها بأن يتم عالج مصـابي داعـش فـي تر يـا فـي وقـ  يىتمـد 

لقنصـ  ادب وماسيا وع ى رأسـهم  49في  داعش الرهائن الدب وماسيين األتراك البال  عددهم 
 مظ أودتورك، ويىتمدهم منذ ثالثة أشهر بالموص .العام ي 

ا وأياف  أن   ان من بين المصابين شخص رمد  إلي  باسـم )أىمـد اآل( وقالـ  إنـ  الـذرا
قـة اليمنى لـدعيم التنظـيم أبـو ب ـر البرـداد ، فيـال عـن أن تكـالي  عالمهـم  انـ  ع ـى نف

 الدولة )ىسبما ذ ر  الصىيفة(.
 خــ  التنظــيم بأنــ  مــدير األمــن،  مــا أنــ  هــو الــذ  أصــدروتابعــ  أن )أىمــد اآل( يوصــ  دا

قـة قرارا  بعم يـا  عديـد ، وأشـار  إلـى أنـ  فقـد سـاق  اليسـرن فـي تفميـر فـي مىافظـة الر 
 .2014أغسطا  20بشمالي سور ا في 

يىــرا منــود أتــراك قبــر مــد م ســا اإلمبراطور ــة العثمانيــة ســ يمان شــاي فــي هــذا و* 
ـــة  األرايـــي الســـور ة، بتنســـيق مـــع ـــي العـــراق والشـــام  اإلســـالميةعناصـــر تنظـــيم الدول ف

 ـى )داعش(، بعد سيطر  األخير  ع ى مسر "قري قوداك" ع ى نهر الفرا  شماآل سور ا، وع
 ير ه س يمان شاي الواقع ع ى مقراة من المسر، والخايع رسميا ل سياد  التر ية.

وآل، م ســــا ويقــــع يــــر ه "ســــ يمان شــــاي بــــن قــــت مش" والــــد أرطرــــرآل والــــد عثمــــان األ 
يعتبـر واإلمبراطور ة العثمانية، ع ى  ت  نهر الفرا  ع ى بعد أمتار من مسر قـري قـوداك، 

 من أهم الرمود السيادية لتر يا ع ى الرغم من ومودي داخ  األرايي السور ة.
تـداأل وىسأل المـاد  التاسـعة مـن معاهـد  "أنقـر " الموقعـة بـين تر يـا وفرنسـا )فـي عهـد االن

، تم االتفاق ع ى أن ير ه س يمان شاي هـو أرو تقـع 1921ور ا( سنة الفرنسي ع ى س
يـاتهم تى  السياد  التر ية، ويعم  ع ى ىماية الير ه منـود أتـراك، يـتم تـأمين تبـدي  ورد

 عبر ىوعامة تر ية بش   شهر .
وشـــهد مىـــيط اليـــر ه اشـــتباكا  دار  بـــين لـــوا  مبهـــة األكـــراد و تائـــأل مـــن المعاريـــة 

ــة المســ ىة مــن مهــة ــى اإلســالمية، وعناصــر مــن تنظــيم "الدول " مــن مهــة آخــرن، أد  إل
سيطر  داعش ع ى المسر اإلسـتراتيمي الـذ  يـراط يـفتي الفـرا ، ويعتبـر نقطـة الوصـ  

 بين ى أل والمد ر  السور ة.
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موامهة ل طا  التر ية ـر ة المس ىة ط بوا العون من الس  و ان مقات ون من المعارية السو 
" مىذر ن مـن أن انتصـار "داعـش" سـيعرو يـر ه "سـ يمان شـاي" سالميةاإلدى  "الدولة 

 والىامية التر ية إلى خطر  بير.
ذ في المناطق الخايعة لسيطرتهم، أيرىة الشـيو  اإلسالميةوسبق أن دمر عناصر الدولة 

قــة الخدنــو ين فــي "تــ  معــروف" التابعــة لمىافظــة الىســ ة، ومقــام إبــراهيم الخ يــ  فــي منط
فــي مىافظــة الرقــة، ومقــام دومــة النبــي أيــوأل فــي مىافظــة إدلــأل، ومــامع "عــين عــروا" 

 الشيو هالآل في مدينة ى أل.
*** 

ـــا التـــي ســـه   إمـــداد مســـ ىي داعـــش ” لوفيمـــارو“* تقـــوآل صـــىيفة  الفرنســـية إن تر ي
ة فــي يـاإلرهابباألسـ ىة فـي سـور ا، ت ظهـر ا ن موقًفـا أكثــر دقـة إدا  همـوم هـذي المماعـة 

 العراق.
م لـإذا “بأنـ  ” أىمـد داود أوغ ـو“الصىيفة بتصر ىا  ود ـر الخارميـة التر ـي  واستشهد 

نظـيم ، وذلـك لتمنـأل إدانـة ت”ي ن قد تم استبعاد السنة في العراق لما ظهر    هذا الريـأل
إن تــي “داعــش صــراىة أو وصــف  بأنــ  منظمــة إرهابيــة، وقــد أثــار  تصــر ىات  ع ــى قنــا  

ـــي ـــذين ا” ف ـــو الصـــىفيين ال ـــا  بع ـــة إليـــفا  الشـــرعية ع ـــى تع يق ـــك مىاول عتبـــروا ذل
 التكفير ين.

ــى الموصــ  والمأســا  اإل  ــى أن االســتيال  ع  ــي تعــرو لهــا وتشــير الصــىيفة إل نســانية الت
لعـراق اإليد ديين في سنمار والتهديد الذ  تمث   داعش ع ـى المنـاطق النفطيـة ب ردسـتان ا

 صعودي ود اد  نفوذي.    ذلك أمبر تر يا ع ى موامهة التنظيم الذ  ساعد  ع ى
 ، اتبعـ 2012التر يـة أنـ  منـذ عـام ” رادي ـاآل“الصـىفي بصـىيفة ” فهـيم تاسـتكين“و رن 

ي، أنقــر  سياســة دعــم ل مماعــا  التــي تىــارأل األكــراد الســور ين بىــدأل االتىــاد الــديمقراط
شـن تالتابع لىـدأل العمـاآل الكردسـتاني، لمنـع إقامـة  يـان  ـرد  بسـور ا، والمماعـا  التـي 

ىـرأل ع ـى ىـدأل االتىـاد الـديمقراطي هـي المـيش الىـر ومبهـة النصـر  وداعـش، وطالمــا ال
يـة أتمنع هـذي المماعـا  األكـراد مـن السـيطر  ع ـى هـذي المنطقـة، فـين تر يـا ليسـ  لـديها 

 مش  ة.
وت ف  الصىيفة إلى أن  بـالرغم مـن هـذي الىسـابا  الخاطئـة، ال تـداآل أنقـر  تىـتفظ بموقـ  

رمـأل طيـأل “د استقب  رئيا الودرا  التر ي والرئيا الىالي ل ـبالد غامو إدا  داعش، فق
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عصـم  “القص  األمر  ي ل تكفير ين في العراق بفتور بينما شـدد ود ـر الـدفاا ” أردوغان
 ع ى أن تر يا لم تقدم أ  دعم ل عم ية العس ر ة الخاصة بالواليا  المتىد .” ي مظ

ون د نـأل . فترن النائبـة عـن ائـتالف دولـة القـان* اتهاما  المس ولين العراقيين تطاآل تر يا
ذ وىيد س مان، فـي اتصـاآل مـع موقـع قنـا  المنـار، أن مـا شـهدت  منـاطق عراقيـة هـو "تنفيـ

ألكــراد المــ امر  تر يــة قديمــة"، اشــترك فيهــا أكــراد العــراق ودوآل خ يميــة. وبمومبهــا "ي مــنه 
م العراق بين ثالثة أقاليم، اق ـيم  ـرد  شـما ر منـواي اًل، والوسـط ل سـنة، وآخـ ر وك، ويقسع

 ل شيعة".
هــي  ،1957و ر ــوك، التــي يىتــ  األكــراد فيهــا المر ــد الثــاني فــي التود ــع الســ اني ل عــام 

مــه إىـدن أهــم المـدن النفطيــة فــي العـراق، وقر بــة مــن أرايـ  فــي اق ــيم  ردسـتان، لــذلك يط
طر  ع ـى   البشمر ة ل سياألكراد لويع اليد ع يها. وهذا ما ي فسر المسارعة في ارساآل قوا

 ية، بىسأل س مان.اإلرهابالمدينة تى  عنوان ىمايتها من تقدم المماعا  
م فـي تعـوي وتق  ورا  التنسيق التر ي مع أكراد العراق، في األدمة األخيـر ، الرغبـة التر يـة

 العمــاآل"رئــيا إق ــيم  ردســتان العــراق مســعود البــارداني دعيمــًا  رديــًا بــدياًل عــن دعــيم ىــدأل 
 الكردستاني" عبد هللا أومالن، المعتق  في السمون التر ية.

ــاني أكبــر المــد ن وع ــى غــرار األطمــاا الكرديــة، فــين لألتــراك ىســابا  متع قــة بالموصــ  ث
ر  ع ـى العراقية تىديـدًا، والتـي قـاآل عنهـا مصـطفى  مـاآل اتـاتورك  عنـدما تمت ـك تر يـا القـد

عــد د ًا مــن األرايــي التــي انت دعــ  منهــا باســترماعها ســتفع .إذ أن تر يــا تعــد الموصــ  مــ
 (.1920خسارتها في الىرأل العالمية األولى، بمومأل اتفاقية سيفر )

لمـان "قب  تس يم الموصـ  بأراعـة أيـام، قـام مىـافظ نينـون أثيـ  النميفـي، شـقيق رئـيا البر 
ق، راالعراقــي، بد ــار  خاصــة الــى تر يــا. تبــيعن بعــدها أنهــا  انــ  ل تنســيق ىــوآل تقســيم العــ

 ولتس يم الموص  إلى داعش"، تيي  البرلمانية العراقية د نأل س مان.
م من مهت ، يتىدث النائأل عن االئتالف القايي مىمود الىسن، لموقع المنـار، عـن الـدع

فـي  ية، و رن في تعاطى مسـ ىي "داعـش" مـع القنصـ ية التر يـةاإلرهاباالق يمي ل مماعا  
، تر يــا. العصــابا  التــي تمــتهن القتــ  الممــاعي الموصــ ، م شــرًا ع ــى عالقــة "طيبــة" مــع

ن رهينة تر ية، بينهم فر ـق القنصـ ية التر يـة وسـائقي شـاىنا ، فـي م ـا 80ىافظ  ع ى 
 آمن. وفتى  مفاويا  مع الى ومة التر ية، قادها طارق الهاشمي.

*** 
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مية خار شر  الصى  التر ية وثيقة ت  د أن القنص  التر ي في الموص  راس  ودار  الن  *
 األىاديـثالتر ية قب  أيام من الهموم، منبهًا أن األوياا في المدينـة تتمـ  نىـو األسـوأ، و 

خر ًا. لم يتـأثير ق قًا مدييراق والشام" با  في الع اإلسالميةعن تقدم مىتم  لتنظيم "الدولة 
تر ـي لارد الخارمية وأتى نص   "داعش ليا خصمًا لنا". والكالم أكدي نائأل رئـيا الـودرا  

  بولند ار نج، بطر قة غير مباشـر ، عنـدما أكـد فـي تصـر ه صـىفي  "لقـد وصـ تنا مع ومـا
 في العراق والشام ع ى وشك مهاممة قنص يتنا". اإلسالميةبأن الدولة 

وصــ . وأكــد االعــالم التر ــي أن تقــديرا  المخــابرا  التر يــة  انــ  ع ــى ع ــم بمــا ي ىيــر ل م
ر ماليـين دوال  5ل ى ومـة، فـاألولى ط بـ  فديـة قـدرها وتىدث عـن عم يـا  ابتـداد "داعـش" 

ينون، من سائقي الشاىنا  التر ية الذين تم اىتمادهم في مىافظة ن 31مقاب  االفراج عن 
 عدا رهائن القنص ية.
ي اإلرهــابفــراج عــن القيــاد  البــارد فــي التنظــيم قــاد  لإل الداعشــية-المفاويــا  التر يــة

عد . وقد اعتق  سابقًا بانسية يىم  مواد سفر سويسر شندر م رمياني، وهو شيشاني الم
ــد عودتــ  مــن األرا ــين القــوا  التر يــة فــي أيــنة التر يــة ب عي ــ  وا يــي اشــتباكا  دار  بين

ن مـرماآل أمـن أتـراك. وشـندر م رميـاني هـو واىـد  3السور ة، قت  فيها القياد  الداعشي 
 طالق سراىهم.يأراعة معتق ين تطالأل "داعش" ب

أن  التر يــة، إال اإلرهــاألج  ــ  مــن "مبهــة النصــر " وتنظــيم "داعــش" ع ــى الئىــة ورغــم إدرا
 يـة يـة. ف  ى ومـة التر اإلرهاباالعالم التر ي يتىـدث عـن دعـم وتمو ـ  م شـوف ل تنظيمـا  

ظـة عالقة بتنظيم "داعش" المسيطر ع ى مىافظة الرقة شماآل سور ة، إذ أن بتـروآل المىاف
 ي التر ية ل خارج، ما يعود بالفائد  ع ى تر يا.السور ة ال يمر إال عبر األراي

* أكــد مصـــدر ى ـــومي تر ـــي ، أن تر يـــا لـــن تشــارك فـــي العم يـــا  المســـ ىة، فـــي إطـــار 
سـور ا و التىال  الدولي الذ  تقودي الواليا  المتىـد ، لمىاراـة تنظـيم "داعـش" فـي العـراق 

 المماورتين.
ا لـن تشـارك فـي أ  عم يـة عسـ ر ة وقاآل المصدر طالبا عدم الكش  عن اسـم ، إن "تر يـ

 وستر د   يا ع ى العم يا  اإلنسانية".
بالد لكن المس وآل أكد أن تر يا قد تسمه ل تىال ، باستخدام قاعـد  إنمرليـك فـي منـوأل الـ

 ألغراو لومستية.
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 فين، بمـنوتعري  أنقر  النتقادا  من قب  ى فائها الررايين، ألنها دود  المقات ين المتطـر 
 أس ىة ومعدا  في المدن القر بة من الىدود مع سور ا.بش"، فيهم "داع

 تفسيرا  ل عالقة التر ية الداعشية ( 3)
ر الـدين تعدد  التفسيرا  والتى يال  لهذي العالقة التر ية الداعشة، ولعـ  تى يـ  مىمـد نـو 

، قــد لخــص  ــ  ومهــا  النظــر المويــوعية 2014المنشــور فــي مر ــد  الســفير فــي يونيــو 
شا مـا ، وقاآل هذا التى ي  في سياق االمابة عـن السـ اآل..لماذا تـدعم تر يـا داعـوالمنطقية

 ي ي 
ي فـلع ع أوآل األسباأل هـو أن انهيـار سياسـة تر يـا الخارميـة، وفشـ ها فـي سـور ا ومـن ثـم 

ر مصــر والعــراق وفــي  ــ  المنطقــة، مع هــا ت مــأ الــى شــعار م يــافي ي الشــهير "الرايــة تبــر 
ن مـ  ل تعاون مع الشيطان من أم  التعويو عن الفش ، بدال الوسي ة"، وأن تكون مستعد

 أن تعترف بالهد مة وتعيد النظر في سياساتها بما يىفظ ما تبقى من ما  الوم .
ة رمـأل وقد عم   ايران ىثيثًا ع ى تريير السياسة التر ية، غيـر ان رئـيا الى ومـة التر يـ

لمايي سون الهموم ع ى  سـأل، طيأل اردوغان لم يفع  بعد عودت  من طهران في شبا  ا
 آذار المايي. 12ونع  الشيعة بأقذا األوصاف في 

ــادر تر يــا األســبوا المايــي، ىتــى  ــان  ــي ىســن روىــاني ير ــاد  ــان الــرئيا اإليران وبالك
 اردوغان يهمم ع ى العراق من خالآل تنظيم "داعش" وى فائ .
 كـي، يا الى ومـة نـور  المثانيًا، لقـد مراـ  تر يـا فـي العـراق شـتى الوسـائ  لإلطاىـة بـرئ

ريـة، ىتى قب  نشوأل األدمـة فـي سـور ا، بـد ًا مـن رعايـة تشـ ي  القـوائم االنتخابيـة المعا
ى وصواًل إلى ترتيأل انقالأل عس ر  عبر طارق الهاشمي. ولما لم تـنمه فـي ذلـك لمـأ  إلـ

 ية، مث  "داعش"، لع ها تيرأل أكثر من عصفور بىمر واىد.اإلرهابخيار التنظيما  
ا يهـدف الثًا، إن استخدام انقر  لـ"داعش" بالتىال  مع ممموعـا  المعاريـة السـابقة، إنمـث

ال  ش  يا ـ إلى خ ق دولة سنية، وبالتالي تقسيم العراق بعدما با  بقا  العراق موىدًا ـ ولو
 وغ و.أىمد داود أيخدم المصاله التر ية  ما يرسمها ود ر الخارمية 

مـالكي ل نظـام فـي سـور ا، مـن سياسـة ىمايـة وىـد  العـراق إلـى وانتق   أنقـر ، بعـد دعـم ال
سياسة تفتيت  وتدمير  يان  السياسي. وآخر هذي الخطوا   ان  اتفاقا  نفطية مع منطقة 
 ردســتان مــن دون العــود  إلــى ى ومــة برــداد، وتصــدير الــنفط العراقــي مــن  ردســتان إلــى 
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أن أنقــر   انــ  شــر  ة أساســية فــي مــوانئ تر يــا، فــي ســرقة موصــوفة ل ــنفط العراقــي،  مــا 
 تف يك وسرقة معام  ى أل إلى تر يا.

 بيـر   رابعًا، إن تقسـيم العـراق، بنظـر أنقـر ، سـيخ ق دولـة سـنية مىاذيـة لهـا تقتـا  بنسـبة
 ع ى مساعداتها. فتكسأل تر يا نفوذًا في العراق لم تستطع أن تكسب  سابقا.

افيــا، ع ــى اعتبــار أنهــا ستســيطر ع ــى خامســًا، إن مثــ  هــذي الدو  ــة الســنية ستصــ  مرر 
و نقطـــع « الهـــالآل الشـــيعي»مىـــافظتي األنبـــار ونينـــون، بـــين تر يـــا والســـعودية، فينشـــطر 

 التواص  بين طهـران ـ برـداد مـن مهـة واـين دمشـق والمقاومـة فـي لبنـان مـن مهـة ثانيـة،
 يا  تقي تر طة توتوم  يراة قوية منشود  تر يًا وخ يميًا الى النفوذ اإليراني. وفي هذي النق

 ًا.والسعودية، برغم خالفاتهما المصر ة واإليديولومية، ما دام "العدو الشيعي" واىد
سادســًا، إن انفــال  الويــع فــي العــراق وســور ا ســيتيه ألنقــر ، فــي ىــاآل تــوفر  الظــروف 

ــام  ــاق الع ــي اتف ــدما خرمــ  منهــا ف ــى الموصــ  بع ــا  1926الدقيقــة أن تعــود إل مــع بر طاني
فة موص ، أو مىافظة الموص ،  ان  تيم معظم إق ـيم  ردسـتان الىـالي، إيـاوالعراق. وال

قــ  إلــى أمــدا  مــن مىافظــة نينــون الىاليــة. وهــو مــا يىقــق ى مــا تار خيــًا لــم يمــ  لــدن الع
ر يــا السياسـي التر ـي، فأتـاتورك قـاآل لألتـراك بعـد التخ ــي عـن الموصـ  انـ  عنـدما تمت ـك ت

وا  قـالرئيا االسبق طورغو  اوداآل فسعى إلى إرسـاآل  القدر  ع ى استعادتها فستفع . أما
 د العـراقتر ية الىتالآل شماآل العـراق أثنـا  "ىـرأل تىر ـر الكو ـ " إلنشـا  فيدراليـة بـين أكـرا

 وتر يــا، تســتعاد خاللهــا الموصــ  ونفطهــا، لكــن معاريــة العســ ر التر ــي ورئــيا الى ومــة
 ىينها ي دير م آق بولو  ىال  دون ذلك.

موصـ  ، قاآل الرئيا التر ي الىالي عبـد هللا غـوآل "لقـد أعطينـا ال2007العام شبا   8وفي 
نـ  فـي اإلى عـراق موىـد. وا ن نر ـد أمامنـا عراقـًا موىـدًا" فـي إشـار  إلـى  1926في العام 

 ىاآل تقسيم العراق وعدم بقائ  موىدا فين لتر يا الىق في "استعاد " الموص .
قاعـد   ع ى قيام شـاأل  ـرد  بـينداآل الع ـم التر ـي عـن وقام  قيامة "ىدأل العدالة والتنمية"

أ   عس ر ة تر ية في ديـار ب ـر، واعتبرتـ  مساسـا بـاألمن والشـعور القـومي، لكنهـا لـم تـر
ر يـة فـي مساا باألمن، وال الشعور وال الكرامة التر ية، عندما اىت  "داعش" القنصـ ية الت

ديب وماســـيا مـــع  49تر ـــي بيـــنهم الموصـــ  وانـــدآل الع ـــم التر ـــي عـــن المبنـــى، واخـــذ مئـــة 
 عائالتهم رهائن.

*** 
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 مر  ية داعش والمخابرا  المر د ة األ( 4)
ذ ر  إذاعة صو  روسيا، في تقر ر أعدي المى   الروسي المتخصص في ش ون الشـرق 

ن أميـر أاألوسط، أندر   أونتي وف، نقال عن ما وصـفها بتقـار ر رسـمية لـإلدار  األمر  يـة، 
بــ  قب ــر البرــداد ، اعتقــ  مــن  ا، أبــ«داعــش»فــي العــراق والشــام  اإلســالميةتنظــيم الدولــة 

، «بو ـا»، و ان يم ث في سـمن معسـ ر 2004القوا  األمر  ية، في وق  سابق من عام 
اراك ، في ظ  إدار  الرئيا األمر  ي، بـ2009ولكن تم اإلفراج عن  في وق  الىق من عام 

 «.أونتي وف»أوباما، بىسأل 
ـــ و ــرن المى ــ  مــن  2، بىســأل ومهــة نظــر تبناهــا «صــو  روســيا»الروســي، فــي تقر ــري ل

ي الخبـرا  السياسـيين، وهمـا المى ـ  السياسـي السـور  طالـأل إبـراهيم، والمستشـرق الروســ
ـــاتودوف، أن  ـــة المخـــابرا  »فيتشيســـالف م ـــهخر مـــع و ال ـــاون بشـــ   أو ب البرـــداد  متع

 ، بىسأل قول .«المر د ة األمر  ية
الســابق، العقيــد « بو ــا»فــي تقر ــري، تصــر ىا  لــرئيا ســمن معســ ر ، «أونتي ــوف»وذ ــر

 ، ثـم تـم تسـ يم  إلـى2009البرـداد  م ـث بالسـمن ىتـى عـام » ينيث  ينج، أكد فيهـا أن 
ه  الســ طا  العراقيــة التــي أط قــ  ســراى  الىقــا، وع ــى الفــور بــدأ بعــد ذلــك الصــعود المــذ

 ، بىسأل قول .«ل برداد  في صفوف مماعة )داعش(
ن أ% 100أنـا متأكـد »ق  التقر ر عن المى ـ  السياسـي السـور ، طالـأل إبـراهيم، قولـ   ون

أكثـر دعيم المس ىين )البرـداد ( متعـاون بشـ   أو بـهخر مـع و الـة المخـابرا  المر د ـة، و 
يـأل من ذلك، هناك مصادر أمر  ية مط عة ت  د أن ما يمر  في سور ا والعراق هو مـن ترت

ــة )ســي ــة عــاد  إلــى أســ واها الــ المخــابرا  األمر ي ــ (، وأن المخــابرا  األمر  ي ذ  آ  إي
 ينن اتبعتـ  أثنـا  الىـرأل السـوفيتية، يـد االتىـاد السـوفييتي فـي أفرانسـتان عنـدما قـام ســ

 قاعـد  يـدبرمس ي بتش ي  تنظيم القاعد  وأط ق ، وا ن رامـا ت عـاد الكـرع  إلطـالق تنظـيم ال
ــران الىتــوا  النفــ ــاســور ا والعــراق ويــد إي ــدور الروســي المتصــاعد عالمي  ، بىســأل«وذ وال

 قول .
كـد وفي سياق متص ، أيعد المستشرق الروسي، فيتشيسالف ماتودوف، رأيا مماثاًل، ىيـث أ

ــة، ومــ»أن  ــة المخــابرا  المر د  ن  ــ  الىقــائق تشــير إلــى أن )البرــداد ( مــرتبط مــع و ال
 ة االسـتخباراتية بشـ  الوايه أن  خالآل سنوا  السمن تـم إشـراك  يـمن مخططـا  الو الـ

 ، بىسأل قول .«أو بهخر
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المع ومــا  التــي اكتشــف  عــن »أن « صــو  روســيا»، بىســأل تقر ــر «مــاتودوف»وأويــه 
دعــيم )داعــش( تتوافــق تمامــا تقر بــا لت ــك التــي انتشــر  عــن إرهــابي آخــر وهــو عيــو فــي 

فــي  )تنظــيم القاعــد ( عبــد الى ــيم ب ىــاج، وهــو أييــا اعتقــ  مــن قبــ  األمــر  يين وم ــث
عفـوًا  سمون الواليا  المتىد  لفتر  طو  ة. ومن ثم تم تس يم  لمعمر القذافي الـذ  أصـدر

 ين، وبعدعن  فورا. وفي نهاية المطاف، تبين أن )ب ىاج( أصبه قائدا عس ر ا ل ثوار ال يبي
داد  اإلطاىة بالعقيد القذافي شـارك بنشـا  فـي القتـاآل يـد بشـار األسـد. أ  أن سـير  البرـ

ن هما ومهان لعم ة واىد  في ىقيقـة األمـر، وأنـ  مـن الوايـه أنهمـا مـدعومان مـ وا ىاج
 ، بىسأل قول .«قب  و اال  المخابرا  األمر  ية

ــى أن  ــر، إل ــين أمهــد »وأشــار التقر  ــة ب ــر الروســي يالىــظ أن اىتمــاال  ومــود عالق  الخبي
  ية التـي تمعـالمخابرا  األمر  يـة، و)داعـش( يم ـن أن تكـون واىـدا مـن األسـباأل الرئيسـ

ائرا  طـالواليا  المتىد  ليس  في عم ة من أمرها لتس يم العراق ما تم االتفـاق ع يـ  مـن 
F-16 ومــع ذلــك، لــو أراد األمر  يــون لكــان بوســعهم التوصــ  إلــى دعمــا  داعــش، وال . 

ى ـق فـي يىتاج األمر إال في إدخاآل تعديال  لمسارا  الطائرا  األمر  ية دون طيـار التـي ت
، «  ـيقة، ولكن من الوايه بأن  ليا هناك أ  قرار بهذا الشأن في البنتامون األمر المنط

 بىسأل قول .
 وفــي نفــا الســياق، اتهــم مســاعد رئــيا هيئــة األر ــان اإليرانــي، العميــد مســعود مدائــر ،

 الواليا  المتىد ، وبمساعد  ى فائها اإلق يمين، بشن ىرأل بالو الة في العراق.
عود ، عــن مســاعد رئــيا هيئــة األر ــان، العميــد مســ«إرنــا»اإليرانيــة  ونق ــ  و الــة األنبــا 
ــ ، إن  ة تــرن مــن وامبهــا تقــديم العــون ل عــراق ى ومــ اإلســالميةالممهور ــة »مدائــر ، قول

عـراق، ي، ألن أمر  ـا تشـن ىرًاـا بالو الـة ع ـى الاإلرهـابوشعبا في موامهة تنظيم )داعش( 
 ول .، بىسأل ق«بمساعد  من ى فائها اإلق يميين

ار  ما نق   الصىافة البر طانية في وق  سابق   ما  مس وآل أمر  ي رفيع المستون، أشـ
 ، ىسأل قول .«واشنطن ستقدم الدعم لبرداد في ىاآل قدم المالكي استقالت »فيها أن 

*** 
ــاراك  *  شــف  مصــادر مســ ولة فــي المخــابرا  األمير يــة، عــن امــتالك ى ومــة الــرئيا ب

عــراق فــي ال اإلســالميةتتع ــق ب افــة قــاد  تنظــيم الدولــة ” السر ة”ـأوبامــا وثــائق وصــفتها بــ
 وسور ا.
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م وأشار  ت ك المصـادر إلـى أن الى ومـة تتكـتم عـن  شـ  أسـمائهم باسـتثنا  دعـيم التنظـي
فسـ  أبو ب ر البرـداد  التـي ايـطر  لالعتـراف بأنـ   ـان معـتقال لـديها وذلـك بعـد إعـالن ن

 ”.خ يفة ل مس مين“
د  لمصـادر السـبأل مـن ورا  إخفـا  الى ومـة األمير يـة أسـما  أولئـك القـاولم تويـه ت ـك ا

لــذ  االمتشــددين، غيــر أن خبــرا  أرمعــوا ذلــك التكــتم لســببين أولهمــا العمــ  االســتخباراتي 
ــبعهم لإلطاىــة بهــم أو أن لواشــنطن  ــأل الســر ة التامــة بهــدف اســتدرامهم وســهولة تت يتط 

 تر د الكش  عنها. أمندا ميوسياسية تتبعها في المنطقة وال
مـدوا وعدا مس ولون أمير يون تماسك التنظيم النسبي إلى ىقيقـة أن الكثيـر مـن قادتـ  اىت
مير ـي معا في سمون يديرها الميش األمير ي خالآل األعوام الثمانية التي أعقبـ  الرـدو األ

 .ىيث  ان معظمهم قب  اعتقالهم مد ا من تنظيم القاعد  في البالد 2003ل عراق عام 
فـي  ألاإلرهـاو ذ ر أن البرـداد  مـن أبـرد األهـداف المىتم ـة ل عم يـا  األمير يـة لم افىـة 

 العراق.
*** 

 أبـيثار  صور  تممع بين السيناتور مون ماكين ودعيم تنظيم داعـش أوفي سياق متص  
ألمر امتماعي، مشير ن إلى أن هذا ب ر البرداد ، ىفيظة النشطا  ع ى مواقع التواص  اال

 ميةاإلسـالليال ع ى ومـود ارتبـا  خفـي بـين الواليـا  المتىـد  ودعـيم تنظـيم الدولـة يش   د
ــــداوآل عــــدد مــــن نشــــطا  مواقــــع التواصــــ  االمتمــــاعي  ” تــــو تر“فــــي العــــراق والشــــام. ت

شـام فـي العـراق وال اإلسـالميةصور  لدعيم تنظـيم مـا يسـمى الدولـة ” تو تر”و” فايسبوك”و
  سة مع السيناتور األمير ي مون ماكين.أبو ب ر البرداد ، وهو في م” داعش“

قبـــ  تنصـــيب  خ يفـــة ل ـــدواعش، أميـــر المـــ منين “وع ـــق النشـــطا  ع ـــى الصـــور  قـــائ ين  
 ”.من مون ماكين اإلسالميةالبرداد  يستمع إلى شرت أى ام الشر عة 

 ، وتبـدو طر قـة”غير مىتشـمة“ ما نشروا صور  ل برداد  مع فتا  ترتد  مالبا عصر ة 
 ي الصور  أنها صور  لصديقة ىميمة ل .الم وا ف

وغيـــر مع ـــن بـــين داعـــش  اخفيـــ اوأيـــاف المرـــردون أن ذلـــك يشـــير إلـــى أن هنـــاك ارتباطـــ
ودعيمهــا البرــداد  واــين الواليــا  المتىــد  االمير يــة، وان واشــنطن تظهــر انهــا عــدو لــذلك 

وانشـــطت ،  التنظـــيم ولكنهـــا فـــي الىقيقـــة مومهـــا لـــ  وداعمـــا ماليـــا واســـتخباراتيا لتىر اتـــ 
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معتقــدين ان داعــش صــنيعة أمير يــة مث هــا مثــ  تنظــيم القاعــد  الــذ  انشــأت  أمير ــا فــي 
 البداية ثم تىول  يدي بعد ذلك.

دقة في لماذا لم تقت  أمير ا البرداد  بيراة موية سر عة عندما ىدد  م ان  ب“وتسا لوا 
 العراق خالآل الفتر  األخير ا..

اون بــين الطــرفين، ويظهــر ان داعــش يعمــ  لمصــ ىة هــذا يشــير الــى ومــود ارتبــا  وتعــ
ى  أمير ا.. ىيث ان   ان معتقال في السمون االمير يـة مـن قبـ  وقـد اط قـ  واشـنطن سـرا

بشــ   غر ــأل.. فكيــ  تط ــق ســراى  وهــي تع ــم انــ  إرهــابي خطيــر ثــم بعــد ذلــك تع ــن عــن 
 ”.ا! ي  أو وفات ماليين دوالر لمن يدلي بمع وما  ت د  إلى القبو ع 10م افأ  قدرها 

  ( العالقا  الوطيد  بين مماعتين وظيفيتين   داعش وقطر5)
يم * قاآل الشـيو نبيـ  نعـيم، م سـا تنظـيم المهـاد سـابًقا، إن تنظـيم داعـش بـدأ مـن إبـراه

مصـعأل  اعواد الب ـر  و ـان مىتمـدا فـي السـمون األمر  يـة وبعـد خرومـ  بشـهر التقـى أبـ
 ـر  م قص  مقـر الدرقـاو  ومقت ـ ، مشـيًرا إلـى أن البالدرقاو ، ولم يمر شهر آخر ىتى ت

ا أن أنفــق مبــال  طائ ــة لعمــ  تنظــيم داعــش ل قيــا  ع ــى القاعــد  فــي بــالد الرافــدين، الفًتــ
 تنظيم القاعـد  شـ ك فـي داعـش، خاصـة بعـد قيـام الب ـر  بينفـاق الماليـين ولـم يمـر سـون 

إلــى أن تمو ــ  داعــش  ــان شــهر ع ــى خرومــ  فكــان التشــ يك فــي مصــادر التمو ــ ، الفًتــا 
 يأتي من قطر وتس يه التنظيم من تر يا.

وأيــاف نعــيم، خــالآل ىــواري ببرنــامج "صــبات الب ــد" والــذ  يبــث ع ــى قنــا  "صــدن الب ــد" 
هـذي أن مبهة النصر  خرم  بأوامر من أمر  ا إلـى تر يـا ثـم إلـى سـور ا وقامـ  بالمصر ة 

تقتــ   األمر  يــة، الفًتــا إلــى أن داعــش لــمالمهمــة المخــابرا  القطر ــة بــأمر مــن المخــابرا  
 .سني بسامرا  ولم يس م منها الشيعة أيًيا 1500منديا أمر  يا واىدا في ىين قت   

*** 
اراك بـطالبـ  صـىيفة "فايننشـياآل تـايمد" البر طانيـة، الـرئيا األمر  ـي،  من ناىية أخرن  *

 ش.س ىة التي تص  لداعأوباما، بيقناا قطر، بعدم تمو   المعارية السور ة، ومنع األ
 وأكـــد  الصـــىيفة، إن تصـــر ه أوبامـــا الـــذ  أع ـــن فيـــ  أن اإلدار  األمر  يـــة لـــيا لـــديها

"،  ـان فـي العـراق والشـام، المعـروف بــ"داعش اإلسـالميةاستراتيمية لموامهة تنظيم الدولة 
ــ  متــردد وسياســات   ــ  مىــ  انتقــاد واســع، مــا دفــع الكثيــرون لوصــف  بأن ــة لســان، مع ت دل

 لخارمية يعيفة.ا
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تىـد ، وأشار  الصىيفة إلى أنـ  ينبرـي ع ـى أوبامـا  سـأل الى فـا  اإلق يميـين ل واليـا  الم
قناا ى فا  واشنطن في الشرق األوسط، بأن اسـتراتيميت  لـن تكـون ممـرد رد فعـ ، و  أنـ  وا 

ن قائد التىال  وال يتىرك بصور  فردية، و بذآل قصارن مهـدي ل توصـ  إلـى مسـتون عـاآل مـ
يران.التع  اون بين دوآل الخ يج وا 

ــر األ ــد ع اشــة الخبي ــاآل العقيــد خال ــي ليبيــا البــوأمنــي * ق ب ر ن مبايعــة تنظــيم القاعــد  ف
لفويـى البرداد  دعيم داعش وان الدن المديد ياتي نتيمة عد  عوام  اهمها الالمر د ة وا

هنـاك  تدر بيـةوعدم االستقرار المسيطر  ع ى ليبيـا وانتشـارممموعة  بيـر  مـن المعسـ را  ال
 ية المخت فة هناك.اإلرهابل مرتدقة وممموعة من التنظيما  

وتوقع ع اشـة فـي تصـر ىا  خاصـة لصـو  االمـة ان تشـرف المخـابرا  القطر ـة والتر يـة 
ع ــى تــدر أل عناصــر داعــش فــي شــرق ليبيــا والســودان ىتــى يســتمر االلتهــاأل الىــدود  

 .ستمر تهديد االمن القومي المصر  لمصر من الناىية الشرقية والمنواية وبالتالي ي
 * قــاآل النــاطق باســم قــوا  ال ــوا  خ يفــة ىفتــر، مىمــد ىمــاد ، إن المــيش الــوطني يقاتــ 

عـرف نأمهد  مخابرا  عالمية، مث  المخابرا  القطر ة والتر يـة، مويـىا "نىـن العسـ ر ين 
رايـي ي إلـى األ اإلرهـابما فع ت  قطر و تر يا، و نق هما أس ىة ومقات ين من تنظيم داعـش 

ين ال يبية عبر طائرا  تىط بقاعد  معيتيقة بطراب ا". و ش  ىمـاد ، عـن مشـار ة مقـات 
مـن مصـر، المدائـر، تـونا، وف سـطين، ومنسـيا  أخـرن، فـي المعـارك األخيـر  التـي شــنها 
المتطرفون يد الميش ال يبي في بنراد . وأياف ىماد ، فـي تصـر ه صـىفي، أن هنـاك 

قــات وا فــي ســور ا، وهــم مــن المدائــر، تــونا، ومصــر، يشــار ون مــع مقــات ين مــن داعــش 
 المماعــا  المتطرفــة فــي المعــارك يــد المــيش ال يبــي، وآخــرهم ف ســطيني  ــان يقــود ســيار 

ماآل ع يها مدفع، مبردا أن  تم اعتقاآل بعيهم، و سيعريون ع ى وسائ  اإلعالم بعـد اسـتك
 التىقيقا . 

ـــي مـــايو  ـــ  عناصـــر داعـــش  ، اتهـــم مســـ وآل مـــن ســـنة2014* ف العـــراق، قطـــر، بتمو 
طر ـة المتوامدين في مىافظة األنبار،  اشفا عـن ومـود وثـائق تشـير إلـى أن المخـابرا  الق
دينـة شار   في تدر أل عناصر من تنظيم دولة اإلسالم في العراق والشام المتوامدين فـي م

 الف ومة.
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 ع ـى وثـائق وصـور، تفيـدوقاآل عيو مم ا إنقاذ الف ومة، س مان ىسن العبيد   "عثرنا 
بــأن المخــابرا  القطر ــة شــار   فــي تــدر أل عناصــر داعــش فــي الف ومــة، وخصصــ  لكــ  

 عنصر مب   أل  دوالر شهر ا".
  الخارمى داعش والتمو   ( 6)

دوآل نشـر موقـع "دي ـي بيســ " األمر  ـي تقر ـرا تنـاوآل عالقــة دوآل خ يميـة بتمو ـ  تنظـيم الــ
ـــراق والشـــام  اإلســـالمية ـــي الع ـــر تمـــاي هـــذي ” عـــشدا“ف ـــة المتري ـــ  اإلدار  األمر  ي وموق

 المسا لة، وعالقة ذلك باألدمة السور ة وتطورا  الويع الىالي في العراق.
مـانىين داعش التي تهدد برداد األن تم تمو  ها لسنوا  من قبـ  ال“ذ ر تقر ر الموقع  أن 

أنهـم  تىـد  والـذ  يتيـهى فـا  ل واليـا  الم فى دوآل خ يمية وعراية تعد من أكبـراألثر ا  
 ”.اإلرهاأللديهم أمند  مددومة في مسألة مىاراة 

موعـة ى فا  الواليا  المتىد  في منطقة الخ يج ساهموا في نمـو المم“وأياف التقر ر أن 
ئفيـة بىـرأل طاالمتطرفة عن طر ق تمو  هم، بهدف تهديد إيران ونظام األسد و ذلك التهديد 

ار لالسـتقر  تهم الظاهر ة ع ى ر ية الواليـا  المتىـد  الهادفـةنة والشيعة، مع موافقبين الس  
 ”.واالعتداآل في المنطقة

ــر إلــى أن  ــا  ” وأشــار التقر  ــداعش هــو أثر  ــة فــى الممــوآل الرئيســي ل ــدوآل العراي بعــو ال
ن ، وسط موافقة يـمنية مـن األنظمـة الرسـمية فـي ت ـك الـبالد، بـ  انـ  فـي  ثيـر مـالخ يج

اريـة   في عم ية غسي  األمواآل في هذي الدوآل وفقا لفصـائ  معاألىيان أستر  هذا التمو 
 سور ة.

ين المفارقـة المثيـر  ل سـخر ة أن داعـش التـي مولـ  مـن خـالآل المـانى“وأويه التقر ر أن 
آل الكــو تيين تىــال  األن مــع بقايــا النظــام البعثــي الــذ  ىــاوآل بقيــاد  صــدام ىســين اىــتال 

 ”. ى صعود خ فائ ، وا ن الكو   تساعد ع1990الكو   عام 
األن داعـش تسـيطر ع ـى المـدن العراقيـة ت ـو األخـرن ويسـتىوذون ع ـى “وأياف التقر ـر 

  ديهم قـدر الماآل واإلمدادا  بما فيها االس ىة والذخائر والمر با  أمر  ية الصنع، وأصـبه لـ
   فـيم يـون دوالر مـن البنـك المر ـد  430مالية بعد ورود أنبا  أن مس ىيها استولوا ع ى 

ق الموص ، أصبه لديهم األن دخ  ثاب  أياف إلى ما راىوي عن طر ق بيـع الـنفط المنـاط
 ”.مناطق التي يسيطروا ع يها شماآل سور ا
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رق مـن معهـد واشـنطن لدراسـا  الشـ رو تاي روأورد التقر ر مقتطفا  من ىديث ل باىث أند
 ــيج يــذهأل إلـــى بعــو أثر ــا  الخالمميــع يع ــم أن المــاآل القـــادم مــن “األدنــى الــذ  قــاآل 

 .التنظيما  المتطرفة !!
 ـى عيرو  الواليـا  المتىـد  “وألقى التقر ر اليو  ع ى موق  الواليا  المتىد  فأياف 

 ى وما  دوآل الخ يج ىدث  م خرا لتيييق الخنـاق ع ـى المماعـا  السـنية المتطرفـة، فـي
ين أل اق يميـة بـل مشـار ة فيمـا يبـدو أنـ  ىـر  ااالنظمـة مى ي ـبعـو الوق  الذ  تيـرط فيـ  

 ”.الشيعة والسنة ال مفر منها وتدداد سو ًا يوم بعد يوم
ــر إلــى أن   دعمــوا هــذا المســ ك فــي المنطقــةدوآل بعــو الواليــا  المتىــد  و“وأشــار التقر 

ى البداية، ىيث أن هدف داعش االساسي في هذا الصراا الطائفي اإلق يمي هو الىـرأل ع ـ
وآل، ظر طائفية، وهو ما يتوافق مـع هـدف هـذي الـداألنظمة المتىالفة مع إيران من ومهة ن

ن لكـن مــن الوايـه أن الواليــا  المتىـد  تــدعوهم األن إلـى  ــ  أيـديهم ألن األمــر خـرج عــ
 ”.شالسيطر  وأن دمام األمور األن أنف   من أيد  األنظمة الخ يمية وأصبه في يد داع

 2013ة لـ  أواخـر العـام أن معهد برو نمد لألبىاث بواشنطن ذ ر في دراسـ“وذ ر التقر ر 
ر مئــا  الماليــين مــن الــدوالرا  القادمــة ومهــ  ل متمــردين فــي ســور ا ، وأيــاف تقر ــ“أن 

ر ا، برو نمد أن دوآل مثـ  تر يـا واألردن  انـ  المىطـة قبـ  األخيـر  لـدخوآل المـاآل إلـى سـو 
آل وع ى الرغم أن ى ومـا  السـعودية وقطـر والكو ـ  سـنوا تشـر عا  ل ىـد مـن تـدفق األمـوا

 ية ع يهاالمشبوهة، إال أن  ال يداآل هناك مها  مانىة تعم  في الع ن وأن الى ومة األمر  
 ”.بذآل المد د من المهد لمنع ذلك

ي اســتمرار قــاد  الخ ــيج فــي الســمات ل قواعــد الســ فية فــ“بــأن ” دي ــي بيســ “وخــتم تقر ــر 
عهـد ت   فـي تنفيـذ ب دانهم بدعم المماعا  المتطرفـة يـأتي  ـرد ع ـى إدار  أوبامـا التـي فشـ

 مسبق لدوآل الخ يج بتومي  يراة عس ر ة إلى سور ا.
المسـ ىة فـي سـور ا،  ىـدن المماعـا إ* أظهر تسمي  مصور، ع ى موقع "يوتيوأل" قائـد 

ة في دعم المعاريين السـور ين والمماعـا  المسـ ى بعو الدوآل العرايةدور وهو يعترف ب
فــة يــة الســور  فيصــ  المقــداد إن "هنــاك غر بالمــاآل والســالت، فيمــا قــاآل نائــأل ود ــر الخارم

أل عـرأل وأمـر  يين وصـهاينة ع ـى تـدر يداوم فيها يبا  اسـتخبارا   دولة مماور عم يا  
 المتطرفين والدفع بهم إلى سور ا .
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د ألويـة "أىفـاد الرسـوآل" خـالآل اعترافـ  فـي أىـمـا يسـمى بــ و ش  صدام الممـ  أىـد قـاد  
 ــان مــع يــبا  مخــابرا  عــرأل وأمانــأل مــن بيــنهم مقــرا  داعــش عــن إمتماعــا  قــاد  األر 

 قطــر ين وأمــر  يين وأردنيــين وغيــرهم و ــان الهــدف هــو إســقا  النظــام الســورن ، وبىــديث
)صــدام الممــ ( تفاصــي  أخــرن مخد ــة لت ــك األنظمــة التــى خ قــ  )التطــرف( وا ن تر ــد 

 .مىارات  بعد أن انق أل ع يها 
م مصـادر تمو ـ  تنظـي البر طانيـة تقر ـرا ىـوآل” داي ـي تي مـراف“نشـر  من ناىية أخـرن * 
 ل  عن  يفية تمو  هـا ماليـا وعسـ ر ا، خاصـة بعـد إسـيالئها ع ـى مدينـة ، وتسا”داعش“

ر مـالموص  العراقية في شهر يونيو المايي، مشير  إلـى أنهـا أغنـى منظمـة إرهابيـة ع ـى 
 التار و.

يــة اإلرهاب  المماعــة وتويــه الصــىيفة أنــ  ع ــى مــدن الســتة أشــهر المايــية ومنــذ بــدأ
 مــن ماليــين 1.2تمتــات شــرق ســور ا وغــرأل العــراق، قــدر الخبــرا  أن مبدانيتهــا تصــ  إلــى 

 .، أ  أكثر من سم  االنفاق العس ر  السنو  األخير إليرلندااالسترلينية ا منيهال
ون الشــرق األوســط فــي مامعــة   المتخصــص فــي شــ” بــوآل ســتيفان“يقــوآل  ومــن مانبــ ،

سـ  داعش تنمو في المنطقة األغنـى بالرـاد والـنفط والتمـار  ولي”نطن مورج تاون في واش
 ”.في صىار  أفرانستان

نـة وتشير الصىيفة البر طانية إلى أن أعظم انتصار مالي لداعش عندما استول  ع ـى مدي
ون م يـ 240الموص  العراقية يونيو المايي ونهب  بنوك المدينة، فقد اسـتول  ع ـى نىـو 

يطر ى الرغم من نفي الى ومة العراقية ل سرقة في وق  الىق، وهي تسـمني  استرليني، ع 
 م يون مني  يوميـا  ـيرادا ، باإليـافة 1.8أييا ع ى خمسة ىقوآل ل نفط أ  تىص  ع ى 
يران.  إلى تهر أل النفط عبر الىدود إلى تر يا وا 

طـ  يعتقد الكثيرون أن داعش تىص  ع ى األمواآل من خالآل االبتـداد المـالي عـن طر ـق خ
 الرهائن وط أل فدية مالية.

وتيي  الصىيفة أن  بعد اىتالآل مساىا  واسـعة مـن غـرأل العـراق سـيطر  داعـش ع ـى 
ي % من القمه، وادأ أعيا  المماعة في طىن الىبوأل ف40األرايي الدراعية التي تنتج 

 الصوامع الىو مية وايع الدقيق في السوق المى ي.
 و   داعش ان تفيد التقار ر بشأن مصادر تمهذا و * 
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 6لمصـدر األوآل لهــذي التنظيمــا  هــو األفــراد والمنظمــا  الداعمــة بالمــاآل.. ومــن بيــنهم ا -
أشخاص فرو مم ا األمن الدولي عقوبا  ع يهم, تشم  الىظـر ع ـى  السـالت وتمميـد 

 الممت كا  واألمواآل والمنع من السفر.. و نورد  ابرد هذي االسما   
 ث باسم "تنظيم داعش"               أبو مىمد العدناني، المتىد 1

فــي بــنش بر ــ  إدلــأل شــماآل  1977اســم  الىقيقــي طــ  صــبىي فالىــة، مــن مواليــد عــام 
 سور ا قرأل ى أل )شماآل سور ا(. 

 بد الرىمن مىمد ظافر الدبيسي المهني، مبعوث القاعد  الى سور ا    ع -2
 2013مـ  الـى سـور ا عـام هو أىـد أكثـر الممـرمين المط ـواين ل عدالـة فـي السـعودية.. تو 

 لتقديم الدعم لداعش والنصر  .
 ماج بن فهد العممي، مموآل لـ"مبهة النصر "   ى -3

ي هو  و تي المنسية, يعتبر مهندا عم يا  تمو   "مبهة النصر " في سـور ا, ويشـتب  فـ
ة فــي أنــ  يتنقــ  بــين الكو ــ  وســور ا لنقــ  األمــواآل, وتمنيــد  ــو تيين لتــولي مواقــع  قياديــ

 لتنظيم .  ا
بــد هللا ابــراهيم الشــارذ، دعــيم تنظــيم القاعــد  فــي ســور ا هو ســعود  ععبــد المىســن  -4

د  نـ  يقـود عم يـا  تنظـيم القاعـأكثر باسم سنافي النصر, يشـتب  فـي أالمنسية, ومعروف 
ائمتهـا مم المتىد  ع ى قاألدرمت  أفي سور ا ولدي  عالقا  وثيقة بمتطرفين في باكستان, 

 ص ت  بـ"مبهة النصر ".السودا  ل
س وآل عن تمنيد مهـاديين ل قتـاآل فـي سـور ا  ولـد فـي المدائـر ويعتبـر مسعيد عارف،  -5

م اىــد ابــرد المســ ولين عــن تمنيــد المقــات ين االمانــأل ل قتــاآل فــي ســور ا, وادرمتــ  االمــ
 المتىد  ع ى قائمتها السودا  لص ت  بـ"مبهة النصر ".   

الع ــي  ادرمتــ  االمــم المتىــد  ع ــى قائمتهــا الســودا   ىمــد امــا الســادا فهــو  ىميــد -6
لصــالت  بتنظــيم القاعــد  والمماعــا  المرتبطــة بــ , هــو مــتهم بتمو ــ  وتخطــيط وتســهي  

 اوتنفيذ اعماآل ع ى عالقة مع، او باسم    من" تنظيمي "مبهة النصر " و"داعش" .
هـو الـنفط, ىيـث سـيطر ي تمو   داعش وغيرها من التنظيما  المتطرفة الثاني واألهم ف -

 التنظــيم ع ــى أمــدا  واســعة مــن شــرق ســور ا )الرقــة وديــر الــدور  والىســ ة امتــدادا إلــى
 تكر   ,الموص , وديالى في العراق .
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داعش يسـتخرج الـنفط مـن ت ـك المنـاطق الواقعـة تىـ  سـ طت  و بيعهـا بشـ   غيـر شـرعي 
هـذا المصـدر  ولـو بشـ   وبأسعار بخثة في السوق السـودا , وهنـا يم ـن أييـا الىـد مـن 

 مدئي من خالآل فرو عقوبا  ومالىقة المتعام ين مع داعش واألمر يتط ـأل مهـودا  بيـر 
 من الدوآل المىيطة في هذا الصدد . 

*** 
ستفاد داعش أييا أثنا  دخول  العراق من األمـواآل التـي سـرقها مـن المصـارف, ومنهـا ا -

ليـا  الموص , إيافة إلى  المعـدا  وا م يون دوالر من البنك المر د  في  420أكثر من 
العســ ر ة المتطــور  التــي ســيطر ع يهــا داعــش مــن القطــع العســ ر ة التــي انســىأل منهــا 

 الميش العراقي تار ا ورا ي  ميا   بير  من السالت  والمعدا  .
ن مصادر تمو   داعش أييا "االتاوا " التي تمبى في سور ا والعراق من شر ا  نق  م -

النفطيــة ومىطــا  تعبئــة الوقــود والتمــار واالســواق ىتــى  وصــ وا الــى اصــىاأل المشــتقا  
 الصيدليا  والمىاآل التمار ة وشر ا  الهات  النقاآل التي تدفع مبال  خيالية.

لمصــد المهــم ا خــر لــداعش هــو ســيطرت  الكام ــة ع ــى  ــ  االمــواآل العامــة فــي منــاطق ا -
لفـرا  الدراعية المروية ع ى يـفتي  نهـر انفوذي، والتي تشم  مئا  ا الف من اله تارا  

 في ر   ى أل والرقة ودير الدور, ويفرو نسبة عشـر  فـي المئـة مـن المىاصـي  الدراعيـة
ة فـي ع ى أصىاأل األرايي ، إيافة إلى أعداد  بير  مـدا مـن  العقـارا  التمار ـة والسـ ني

رهـا يم بتأميلتي قام التنظالمدن التي يسيطر ع يها والتي تعود م كيتها ل ب ديا  واألوقاف وا
 ل س ان وقبو اإليمارا  منهم، إيـافة  لسـيطرت  ع ـى صـوامع ومطـاىن الىبـوأل واألفـران

 ومىطا  الوقود وغيرها من الم سسا  الىيوية التي تدر ل  دخاًل يوميًا يخمًا.
ال يتنــادآل داعــش عــن أ   مصــدر ل تمو ــ .. بــد ا مــن بــدآل الخــدما  العامــة مثــ  الميــاي 

 امـا  ع ـىا  واالتصاال  االريية والنظافة, وصوال إلى المخالفا  المرور ـة,  والرر والكهرا
 الىالقيين الذين يتورطون و  بون رغبة أىد الداائن بى ق لىيت  .

*** 
ورهـا منية عراقية،  شف  في  عن عثأنشر موقع العهد تقر را منقوال عن مها  هذا وقد * 

اق ق يميــة ممــاور  ل عــر إعــراق( تثبــ  تــور  أطــراف نبــار)غرأل الع ــى وثــائق فــي مىافظــة األ 
ة مـن بدعم وتمو   ممموعا  إرهابية مس ىة وتشميعها ودفعها ع ى القيام بعم يا  إرهابيـ

 ام  اثار  الفتنة الطائفية وافشاآل العم ية السياسية في البالد.
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 ـــار واشـــار  المصـــادر إلـــى انـــ  تـــم العثـــور ع ـــى الوثـــائق الم شـــار إليهـــا فـــي مخـــابئ وأو 
نــذ مغــرأل برـداد(، التــي تشـهد  50لالرهـابيين فــي منطقـة الكرمــة التابعـة لقيــا  الف ومـة )

 ي ع ى اىيا  منها.اإلرهابعد  اشهر سيطر  تنظيم "داعش" 
ميـة، وتويه الوثائق، موانأل من الـدعم المـالي والعسـ ر  الـذ  تقدمـ  ت ـك األطـراف اإلق ي

ــة، واألهــدا ــد ع يهــا، واألســالمــن دون أن تســميها المهــا  األمني ــي ينبرــي التر ي يأل ف الت
ن، المفترو اتباعها في التعام  مع النـاا، ال سـيما الـذين ينتمـون لم ـون امتمـاعي معـي

 واألمر الخطيـر فـي ت ـك الوثـائق أنهـا تتيـمن توميهـا  وايـىة وصـر ىة بتهميـر العوائـ 
ن شـائعا  بـأن مـالسنيعة في المناطق المخت طة ونهأل وس أل ممت كاتهـا، ومـن ثـم تـرو ج ال

 قام بت ك األعماآل هم الشيعة، لتتفمر الصراعا  فيما بين الم ونين.
آل لالتصـا إق يميـة مـن ى فـا  أمر  ـامنية عراقيـة مـن تىر ـا  أوسا  سياسية و أوقد ىذر  

 عراق.في ال األمر  يةمند  والتنسيق مع قبائ  عراقية لتمنيدها من ام  خدمة وتسو ق األ
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 الذاتي داعش والتمو   ( 7)
 ن التقــديرا  تخت ــ  ىــوآل اإليــرادا  التــي يســتطيع أن يمنيهــايبىســأل و الــة األنايــوآل فــ

 ولون ي من األماكن التي يسيطر ع يها، ففي الوق  الذ  يقوآل خبرا  ومسـاإلرهابالتنظيم 
والر إن  يستطيع أن يتىص  ع ى إيرادا  شهر ا تتراوت ما بين ثالثـة إلـى خمسـة ماليـين د

در تـالبعو ا خر إن الىقوآل النفطية وىدها التي يسيطر ع يها تستطيع أن  شهر ا، يقوآل
 دخال يتراوت ما بين م يون إلى م يوني دوالر يوميا.

فـي رد قـد تكورغم هذا االختالف في تقدير إيرادا  التنظيم، إال أن خبرا  أكدوا أن ت ـك المـوا
 د ع ى أ  تمو   خارمي.لتمو   التنظيم ذاتيا، وتوسيع نطاق عم يات  دون االعتما

يقـــوآل الخبيـــر فـــي شـــ ون المماعـــا  المســـ ىة هاشـــم الهاشـــمي فـــي تصـــر ىا  لو الـــة 
، األنايــوآل إن "التنظــيم تم ــن مــن ايمــاد بــدائ  عــن التمو ــ  الــدولي الــذ   ــان يىظــى بــ 

وذلك عبر مصـادر عـد  أهمـا الـنفط الـذ  يهـرأل مـن ىقـوآل سـور ا مـن منطقـة ديـر الـدور 
ــة  ــة فيــال عــن المنطق ــي مدين ــم االســتيال  ع يهــا ف ــي ت ــك عــن الىقــوآل الت الشــرقية، ناهي

لــدين الموصــ  والمتمث ــة بىقــ  "عــين دالــة" و"النممــة" و"الكيــار "، أمــا فــي مىافظــة صــالت ا
 وديالى فهما ىقـ  "عميـ " و"ىمـر ن"،  مـا تم ـن التنظـيم مـن الىصـوآل ع ـى  ميـا   بيـر 

يـة آل االسـتيال  ع ـى المسـتودعا  الى وممن النفط والمىروقا  التـي تـم تهر بهـا مـن خـال 
  ".في منطقة "ىمام الع ي " منوأل الموص  بالعراق التي تيم  ميا   بير  من المىروقا

ي، يســيطر ع ــى اإلرهــابوذ ــر مــدير معهــد العــراق ل طاقــة لــ   الخطيــأل أن تنظــيم داعــش 
 ذاتيا.ىقوآل غير م ثر  ل نفط في العراق، ولكن هذا ي في ألن ي ون لدي  تمويال 

ي اباإلرهـ" األمير ية  الشهر المايي، تنظيم داعش CNNوتابع في ىديث ل  مع قنا  الـ "
ا سـيطر ع ــى ىقـوآل تــدر لهــا أمـواآل تقــدر بنىـو م يــون دوالر يوميــا، أمـا ا ن فمــع توســعه

سـتطيع وعم يا  تهر أل النفط، فين هذا الـرقم يرتفـع إلـى م يـوني دوالر يوميـا، وهـو بـذلك ي
طق م يون دوالر سنويا، وهذا  افي لإلنفاق ع ى عم ياتـ  فـي العـراق ومنـا 730ممع نىو 

 مماور  أخرن.
وذ ر الخبير في ش ون المماعا  المس ىة الهاشمي في ىديثـ  مـع و الـة األنايـوآل، أن 
"التنظـــيم تم ـــن مـــن تنويـــع مصـــادر تمو  ـــ ، فبمانـــأل االعتمـــاد ع ـــى الـــنفط الـــذ  يبعيـــ  

مـــا المســـاىا  المدروعـــة طر  أييـــا ع ـــى مـــا يقـــارأل خ  ل مهـــراين، فقـــد تم ـــن مـــن الســـي
بمىصــوآل الىنطــة )القمــه( بــالعراق التــي تعتبــر مــن المىاصــي  االســتراتيمية فــي العــراق، 
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فيــال عــن االســتيال  ع ــى عــدد  بيــر  مــن الصــوامع الى وميــة لتخــد ن ت ــك الىبــوأل فــي 
آل فـي العـراق، مناطق "سه  نينون" منوأل الموصـ  والتـي تمثـ  أهـم مصـدر لهـذا المىصـو

وتم ن من نق ها إلى عدد من مطاىن الموص  وطىنها وايعها في األسـواق، بـ  إن أخبـار 
غير م  ـد  تقـوآل إن التنظـيم ىـاوآل بيـع مىصـوآل القمـه إلـى الى ومـة العراقيـة مـن خـالآل 

 تمار ووسطا ، إال أن ت ك العم يا  با   بالفش " .
*** 

ي عنـد ىـد مدينـة الموصـ ، بـ  تعـداها الـى اإلرهـابلم يقـ  نفـوذ عناصـر تنظـيم داعـش * 
مدينــة بابــ  منــوأل برــداد والتــي تم ــن خاللهــا التنظــيم مــن فــرو ســيطرت  ع ــى مــا يعــرف 
بمنطقـة البىيـرا ، التــي تيـم أكبــر بىيـرا  لترايـة األســماك، ىيـث  شــ  مم ـا مىافظــة 

 د  بيـر أعدا باب ، م خرا عن اعتماد التنظيم في شماآل المىافظة ع ى االيرادا  المالية من
 من بىيرا  األسماك المقامة هناك لتمو   أعمال  المس ىة.

وقـاآل عيـو المم ــا صـادق المىنــة فـي تصــر ىا  صـىفية ســابقة، إن "مع ومـا  م  ــد  
  ي في مناطق شماآل باب  يعتمد في تمو ـ  بعـو أعمالـاإلرهابتشير إلى أن تنظيم داعش 

 ".ة المتأتية من بىيرا  االسماك هناكالمس ىة داخ  المىافظة ع ى االيرادا  المالي
ة وأياف أن بىيرا  األسماك بات  مصدرا آخر من مصادر تمو   "داعش"، مبينا أن منطق

 ي.اإلرهاببىيرا  األسماك تستخدم بويعها المررافي  مالذ آمن لعناصر التنظيم "
 التنظـيموقاآل مى  ون إن أىد مصادر تمو   داعش هي الرسوم التي يفريها، ىيـث يعتبـر 

 دولة أخرن. ةنفس  دولة، ويىق ل  فرو رسوم مث  أي
 وذ ــر الهاشــمي أن التنظــيم يعتمــد ع ــى فــرو "االتــاوا " بىســأل تعبيــري، ع ــى  بــار رمــاآل
االعماآل في الموص  وشر ا  الهـات  المىمـوآل،  مـا فـرو مد ـة ع ـى المسـيىيين الـذين 

والر ألـ  د 850ك األمـواآل بنىـو رفيوا مرادر  المدينة وأصـىاأل المىـاآل والتمـار وتقـدر ت ـ
 شهر ا.

ين وييي  الهاشمي إن تنظيم داعش يستطيع من خالآل ت ك الموارد تأمين ما يتراوت مـا بـ
عتمـاد ماليين دوالر شهر ا، وهذا قد يساعد  في تمو ـ  عم ياتـ  ذاتيـا، دون اإل 5إلى  3.5

 ع ى أ  تمو   خارمي.
*** 
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وسـط فـي مامعـة مـورج تـاون فـي واشـنطن وقاآل الباىث المتخصص في ش ون الشرق األ 
 يــة بــوآل ســوليفان إن التنظــيم اســتطاا أن يمنــي أمــواال عــن طر ــق  "ابتــداد" الشــر ا  المى

ــة فــي نطــاق ســيطرت ، وقــدر ســوليفان فــي تصــر ىا  نشــرتها صــىيفة "تي يمــراف"  العام 
لــذ  ائن اماليــين منيــ  اســترليني شــهر ا، ميــيفا أن الرهــ 5البر طانيــة ت ــك األمــواآل بنىــو 

 يخــتطفهم التنظــيم تعــد هــي األخــرن مصــدر تمو ــ   بيــر، فخــالآل العــام المايــي تم نــوا مــن
 نأل.م يون مني  استرليني من الفدية التي يط بونها لتىر ر الرهائن األما 40ممع نىو 

ــي ت  ــد أن تنظــيم داعــش  ــا  قــاأل قوســين أو أدنــى مــن اإلرهــابورغــم المع ومــا  الت ي ب
ــا، إال أن خبــرا  اقتصــاديون قــالوا إن مىاالوصــوآل إلــى مرى ــة اال  صــر  كتفــا  الــذاتي مالي

ى التنظيم دوليا خاصة بعد صدور قرار من مم ا األمـن بقطـع التمو ـ  عنـ ، قـد يـ ثر ع ـ
 قدر  التنظيم ع ى ممع األمواآل، خاصة مع ترامع أسعار بيع  ل نفط.

ع دوآل مـالتنظيم ال يتعامـ  و رن الخبير االقتصاد  عباا الرالبي أن   "ع ى الرغم من أن 
 ومــة لتصــدير الــنفط، إال أن معظــم المهــراين الــذين يتعــام ون مــع التنظــيم، وبعــد قــرار الى

و األمير ية التدخ  عس ر ا فـي العـراق، أصـبىوا يخـافون مـن تعـرو شـىناتهم ل مصـادر  أ
 إلى همما  عس ر ة موية".

تســ م  ردي الماليـة، والمنـاور  فـيوردا ع ـى تسـا آل ىـوآل قــدرا  هـذا التنظـيم ع ـى إدار  مــوا
 الدعم المالي من دوآل ومنظما  وشخصيا ، دون الوقوا في المصـائد التـي تقيمهـا معظـم

ة مـواآل، يـرن الخبيـر السياسـي مخ ـد مىمـد فـي ىديثـ  لو الـالدوآل لمنع عم يـا  غسـي  األ
 ـى عرا  األنايوآل أن "عم يا  تىو   مث  ت ك األمواآل غالبا ما تشرف ع يها أمهـد  مخـاب

 مقدر  في المناور  في إيصاآل الدعم لت ك التنظيما ".
وتوقع مىمد أن تقدم شخصـيا  وقيـادا   انـ  تنتمـي إلـى ىـدأل البعـث المنىـ  ىاليـا فـي 

عسـ ر ة ي، الخبـر  اإلدار ـة والماليـة فيـال عـن الخبـرا  الاإلرهـابالعراق إلـى تنظـيم داعـش 
 م سسا  الدولة العراقية. وال ومستية المتراكمة خالآل سنوا  الخدمة في

 داعش والمقات ين األمانأل * 
ــدوآل الررايــة، ــر ال ــد  "هــهرتا" اإلســرائي ية أن روســيا أكث ــام نشــرتها مر  أو  * أظهــر  أرق

ي  ـ  تصديرًا ل مقات ين، الذين يىاراون في صفوف تنظيم "داعـش" فـ اإلسالميةالدوآل غير 
ي صــفوف التنظـيم، فيمــا اىت ــ  روسـي فــ 800مـن العــراق وسـور ا، ىيــث يومــد أكثـر مــن 

 تونا المرتبة األولى عرايًا بتصدير أكثر من ثالثة آالف مقات  إلى "داعش".
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ى ات ين إلـوبىسأل تقر ر الصىيفة العبر ة ، فين إسبانيا هي أق  الدوآل الرراية تصديرًا ل مق
مـد مئـة يو  مواطنًا إسبانيًا فقط هناك، ت يهـا الواليـا  المتىـد  التـي 51"داعش" ىيث يومد 

 من مواطنيها في صفوف "داعش".
عتـر  وتستعرو المر د  اإلسرائي ية هذي األرقـام فـي إطـار تويـيه المخـاطر والق ـق الـذ  ي
لديها  الدوآل الرراية من ظاهر  "داعش"، مشير  إلى أن الدوآل الرراية، وخاصة أوروبا ليا

  م مـن سـور ا، فـي الوقـىتى هذي ال ىظة أيـة اسـتراتيمية ل تعامـ  مـع هـ ال  عنـد عـودته
ع مـالذ  تظهر التىقيقا  مع عدد  بير من الـذين عـادوا بالفعـ  أنهـم يبقـون ع ـى اتصـاآل 

 المقات ين في سور ا بعد أن يعودوا إلى بالدهم.
ى ع ـى يعتقد أن بعيهم ع ى األقـ  يبقـ MI-5وت  د "ههرتا" أن "مهاد األمن البر طاني 

 ع ى مسافة أقرأل من الوطن. اتصاآل و خطط لتنفيذ عم يا  مستقب ية
وادا  و ان العم  الذ  قام  ب  ودار  الداخ ية البر طانية في السنة المايية هـو سـىأل مـ

ك لــم مواطنــًا،  ــي ال يتم نــوا مــن مرــادر  الدولــة. ولكــن وايــه منــذ ا ن أن هــذا التىــر  23
 ينمه في أن يق ص بش   بارد تيار المهاديين".

أل قـد إن الس اآل الكبير هو " يـ  يم ـن معرفـة مـا إذا  ـان شـاوتقوآل الصىيفة اإلسرائي ية 
يـات اشترن بطاقـة سـفر إلـى تر يـا، هـ  هـو فـي طر قـ  إلـى إمـاد  فـي أنطاليـا أم يعتـدم امت

 الىدود إلى سور اا".
ر قـة ط ما تشير الصىيفة اإلسرائي ية إلى أن األمر الذ  يدفع ع ى الق ق لـدن الرـرأل هـو 

م وغيرهـــا مـــن المنظمـــا  المتطرفـــة تمنـــد اليـــو  اإلســـالميةلدولـــة تمنيـــد أولئـــك الشـــبان، فا
 الم  دين عبر اإلنترن  أساسًا وعبر شب ا  التواص  االمتماعي. 

ا  ومع أن   ان  في الررأل مىاوال  ل عم  مع مواقع، مث  تو تر وفيسـبوك إلغـالق ىسـاب
بـداًل  ىسـابا  مديـد شعبية ل مهاديين الررايين، إال أن  لم يمر وق  طو   ىتى أعيـد فـته 

منهـــا، أو أن هـــ ال  ببســـاطة انتق ـــوا إلـــى شـــب ا  أخـــرن يصـــعأل فيهـــا التقـــاطهم، بىســـأل 
 الصىيفة.

صـوآل ويأتي تقر ر الصـىيفة اإلسـرائي ية فـي ظـ  الق ـق المتدايـد لـدن تـ  أبيـأل أييـًا مـن و 
وفـي  ،"داعش" إلى إسرائي ، خاصة بعد االشتباكا  التي شهدتها مرتفعا  الموالن المىت ة
  إلـى الوق  الذ  يدور في  الىديث عن أن المقات ين األمانأل يم نهم بسـهولة أكبـر التسـ 

 إسرائي  بفي  الموادا  األمنبية التي يىم ونها.



 

99 

ـــد تر بيـــون" ا ـــة  مر  يـــةأل* ذ ـــر  صـــىيفة "وورل أن النماىـــا  التـــي ىققهـــا تنظـــيم الدول
ين ة "مرنــاطيا" امتــذأل المقــات )المعــروف إعالميــا باســم "داعــش"(  انــ  بمثابــ اإلســالمية

 األمانأل لالنيمام ل تنظيم، بداية من الصين ىتى روسيا.
المقـــات ين ع ـــى مـــدن الشـــهر ن  فالالصـــىيفة إلـــى أن داعـــش نمـــه فـــي تمنيـــد آ ولفتـــ 

  تياع  منذ استيال مانألألالماييين، ىيث أكد  المعارية السور ة أن عدد المقات ين ا
 عراق في يونيو المايي.التنظيم ع ى مناطق واسعة من ال

 ل قتــاآل مــع داعــش، مانــألألوأفــاد المرصــد الســور  لىقــوق اإلنســان بارتفــاا معــدآل تمنيــد ا
 مشيرا إلى أن  يشم  مقات ين من الصين وروسيا.
*** 

شـهد شـهر يوليـو المايـي أكبـر نسـبة “مدير المرصد السـور  رامـي عبـدالرىمن  قاآلهذا و 
مقاتــ   فالآ 6، بانيــمام أكثــر مــن 2013عــام تمنيــد منــذ ظهــور التنظــيم فــي ســور ا فــي 

 مديد".
وأيــاف المرصــد أن ىم ــة التمنيــد األخيــر  يــم  مــا ال يقــ  عــن ألــ  أمنبــي، مويــىا  

 المتطوعون ل قتاآل مع داعش يدخ ون إلى سور ا عبر تر يا".“
المرصد السـور  أييـا إلـى بعـو االنشـقاقا  فـي التنظـيم المنـافا لـداعش، مبهـة  وألمه

ــث انيــم نىــو النصــر ، ى ــو  200ي ــى تنظــيم داعــش فــي يولي ــ  مــن مبهــة النصــر  إل مقات
 المايي.

تقر ـــرا ىـــوآل االســـباأل التـــي تـــدفع الرـــرايين ” تـــايم“نشـــر  مم ـــة لمـــا ســـبق باإليـــافة * 
بــرغم ســمعت  الســيئة بســبأل مــايتردد عــن أســاليب  ” داعــش“بااللتىــاق بصــفوف تنظــيم 

 الوىشية.
” أو الهومـا“ون سـور ا بمامعـة   متخصص في شـلا” موشوا النديا“المم ة عن  ونق  

ن مـع غيرهـا مـ” داعـش“قول  إن من بين ممموعة من التفسيرا  فاألبرد هو أن  بمقارنة 
أل إن السـب”المماعا  المهادية مث  القاعد  فين داعش ترىأل بينيـمام األمانـأل، ميـيفا 
المسـاوا ،   األكبر في ذلك ي من فـي أن ف سـفة داعـش ترىـأل بمميـع المسـ مين ع ـى قـدم

 ”.الخالية من التفرقة اإلسالميةبما أنها تشرا في بنا  الدولة 
المم ة قولها إن  ع ى الـرغم مـن أن المماعـا  المهاديـة السـابقة  انـ  تعمـ  فـي  وتابع 

المنتـــــديا  ع ـــــى شـــــب ة اإلنترنـــــ  الســـــر ة إال أن داعـــــش تنشـــــر رســـــائ ها بـــــال رتين 
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والتـي هـي بطبيعتهـا مفتوىـة ل ممهـور مـع أشـرطة  اإلنم يد ةوالعراية ع ى تو تر وفيسبوك
الفيـديو الدعائيـة المنتمـة لهـا، وهـو االمـر الـذ  دفـع الشـباأل فـي مميـع أنىـا  العـالم إلـى 

 ها،  ما يقوآل الخبرا .االعتقاد بأن القيية تستىق الكفات من أم 
فروا قد ساأل  أمنبي  12المم ة فين ودار  الخارمية األمر  ية تشير إلى أن نىو  وبىسأل

مـا دولة مخت فة ع ى األق  ل قتـاآل مـع عـدد مـن الممموعـا  المخت فـة ب 50إلى سور ا من 
 في ذلك داعش.

ــة المتىدثــة باســم ودار  الخارميــة األمر  يــة إن المســئو ” مــار  ىــرف“قالــ   فيمــا لين نائب
ا بـين مـيقدرون أعداد األمر  يين الذين ذهبـوا ل قتـاآل مـع الممموعـا  السـور ة بمـا يتـراوت 

 أمر  ي. 100عد  عشرا  إلى 
*** 

مين * قاآل موقع "داي ى بيسـ " األمر  ـى، إن الرسـالة التـى يمنـد بهـا تنظـيم داعـش المسـ 
ا، الساخطين فى الررأل متطور  وىديثة، وال يم ن ألن قـدر مـن اليـراا  المويـة موامهتهـ

لرــرأل اى قــادمين مــن اإلرهــابمشــيرا إلــى أن العــدد األكبــر مــن المقــات ين األمانــأل بــالتنظيم 
 مس مة. أغ بيةوليا من الدوآل ذل  

فــى  وأيــاف الموقــع فــى تقر ــر لهــا أنــ  لــو  ــان الــرئيا األمر  ــى بــاراك أوبامــا راغبــا ىقــا
صياغة خطة لهد مة داعش، فين الى  العسـ رن وىـدي لـن يفعـ  ذلـك. بـ  سـيتط أل األمـر 

مهـة ن تعمـ  معـا مـن ألمـ  موامهودا مر دا من القيادا  المس مة والى ومية وقيادا  أخـر 
 التشدد. 
 التقر ر إلى أن هدف داعش المع ن هو تأسيا دولة خالفة إسالمية عبر مساىا  ويشير

 بيــر  فــى الشــرق األوســط، وإلنمــاد ذلــك، يىتــاج التنظــيم إلــى مــيش مســ م يــخم. مــيش 
ن لكـ .1187يشب  الذن ش    صالت الدين األيواى لهد مة الص يبيين وتىر ر القدا عـام 

 ، ألـ  مقاتـ 25إلـى  20التقديرا  الىاليـة تشـير إلـى عـدد مقـات ى داعـش يتـراوت مـا بـين 
 وهو أق  ب ثير مما يىتام  داعش، ويعرف التنظيم هذا األمر ميدا.

يخطــط لتكــو ن ميشــ  اليــخم ب ــ  الوســائ  المم نــة. فهــم يوظفــون  (داعــش)ولــذلك، فــين 
ب ــر البرــدادن،  اع ــى ذلــك أن دعــيم التنظــيم أبــالتــار و اإلســالمى إلغــرا  النــاا. والمثــاآل 

اسم  الىقيقى إبراهيم عوو، واستخدم اسـم أبـو ب ـر ألن أوآل خ يفـة ل مسـ مين بعـد وفـا  
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التنظـــيم فيـــديوها  ع ـــى يوتيـــوأل ب رـــا  متعـــدد  تناشـــد  رالنيـــى  ـــان ابـــو ب ـــر.  مـــا نشـــ
 ية لتوسيع انتشاري. المس مين فى مميع أنىا  العالم، واستخدم وسائ  التواص   االمتماع

 تقر ر داي ى بيس  أن النـاا الـذين مـذبتهم رسـالة داعـش رامـا يثيـرون الدهشـة. و ويه
لكــن يبنرــى أن ي ــون هــذا صــىو  ل مميــع. فالعــدد األكبــر مــن األمانــأل الــذين ينيــمون 

 الكبرن لكن من الررأل. اإلسالميةلداعش ليسوا من الدوآل 
 5مس م من فرنسا منيمين ل تنظـيم، مـن إممـالى  700فع ى سبي  المثاآل، هناك أكثر من 

 2.7مــن بر طانيــا مــن إممــالى  500م يــون مســ م يعيشــون هنــاك. بينمــا هنــاك أكثــر مــن 
مــن ألمانيــا مــن بــين ىــوالى خمســة م يــون.. وع ــى النقــيو، فــين  350م يــون مســ م، و

 م، يـون مسـم  200عـدد مـن المسـ مين فـى العـالم،  بـرإندونيسيا، الدولة التى يومد بها أك
 120يقدر عدد من انيـم مـنهم لـداعش بىـوالى ثالثـين فقـط، بينمـا الهنـد التـى يومـد بهـا 

 إلى التنظيم. 20م يون مس م، انيم منهم أق  من 
لـدوآل اولين الى وميين والـدينيين فـى   مر  ى السبأل فى ذلك إلى أن المسويعدو الموقع األ

  ا غيـر إسـالمية.. فوصـ  رئـيا الـودراقد نددوا سر عا بداعش ووصـفوها بأنهـ اإلسالمية
ى م يون مس م، داعش بأنها مروعـة وتنـاقو تعـاليم اإلسـالم. وفـ 20ماليد ا، ىيث يعيش 
نظيما داعش فقط ب  تم تمر م دعمها.  ما أع ن  السعوية داعش ت نةإندونيسيا لم يتم إدا

 إرهابيا. 
دا مفيــدا لـدوآل أخـرن فــى ر  أكـد تقر ـر داي ـى بيســ  ان هـذا األمـر يم ــن أن ي ـون دلـيال و

بـذ مد د مـن التمنيـد لـداعش. وأن إسـتراتيمية مشـتر ة ل عمـ  مـع القـاد  المسـ مين ع ـى ن
 داعش، وتمر م أن دعم لها ستكون نامىة.

 وأس ىة الدمار الشام   داعش* 
« اإلســالميةالدولــة »، أن تمــدد تنظــيم 2014* ذ ــر تقر ــر لصــىيفة الىيــا  فــي اغســطا 

 ع ى سد الموص ، أكبـر السـدود العراقيـة، يهـدد بىصـوآل  ـوارث ال تقـ  )داعش( وسيطرت 
وا ، خطور  عن الكوارث التي تخ فها أس ىة الدمار الشام ، فهـو مهـدد باالنهيـار منـذ سـن

 وتمر  معالمت  بين الفتر  واألخرن.
مهـود أن الواليا  المتىـد  والعـراق يتشـار ان ال” واشنطن تايمد“ذ ر  صىيفة هذا وقد * 

ــات ي  ــع مق ــام األ”  داعــش“لمن ــا مــن قي ــة مشــعة خوف ــى مــواد نووي ــر مــن الىصــوآل ع  خي
 باستخدامها في هموم إرهابي.
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رامــا يىــاوآل ” داعــش“الصــىيفة فقــد أشــار مســئوآل فــي الخارميــة األمر  يــة أن  وبىســأل
الوصوآل إلى بعو المواد المشـعة ذا  المسـتون المـنخفو وأخـرن إشـعاعية وهـو التهديـد 

 ”.الىرج”لخارمية األمر  ية بـالذ  وصفت  ا
*** 

، نشـر  تقر ـرا عـن طر ـق م تبهـا فـي تر يـافقـد األمر  يـة، « فـورن بوليسـي»مم ة أما * 
وعـا  في مدينة أنتاكيا التر يـة عثـر السـيد أبـو ع ـى، وهـو قائـد إلىـدن الممم»قال  في   

ى ال ـون مرطـ القتالية المتوايعة في شماآل سور ا، ع ى مهاد  ومبيوتر )الأل توأل( أسـود
 .«داعشمدئًيا بالربار، في أىد مخابئ 

انهدمــوا قبــ  أن يهمـم هــو وأتباعـ  ع ــى المبنــى « داعـش»، إن مقــات ي «أبــو ع ـى» يقـوآل
دلـأل أالذ   انوا يستخدمون   مقر لهم، مشيًرا إلى أن الهموم  ان في إىدن قرن مىافظـة 

  انـ  تقـوم بـ « داعـش» ـى السور ة بالقرأل من الىدود التر ية،  مد  من هموم أوسع ع
 الوق . ذا قوا  المعارية السور ة في 

في إىدن الررف، أخذت  معـي، دون أن ي ـون  ةعثرنا ع ى الالأل توأل، وشاىن»  وييي 
ا  ذا  عند  ع م فيما إذا  ان الالأل توأل عاطاًل أم ال، أو أن  قد يىتو  ع ى أيـة مع ومـ

ى در نا باإلىبـا ، ألنـ  وبعـد أن يـرطنا ع ـأهمية.. لم ي ن مىمًيا ب  مـة سـر، لكننـا أصـب
(my computer   بد ،)األقراص خالية افة.» 

أل المظاهر قد تخدا، ألن  وبعد تفىص الالأل تـوأل بصـور  أكثـر، لـم ي ـن الأل تـو »  وتابع
داعـش خالًيــا مــن الم فــا  بشــ    امــ ، ىيــث ظهــر فــي قســم الم فــا  المخفيــة، مــاد  مــن 

 «.فولدر 2367فاي  في  35347ميماباي  تىتو  ع ى  146
  لقد سـمه لنـا أبـو ع ـي باستنسـاذ  ـ  هـذي الم فـا ، والتـي  انـ  تىتـو »المم ة   وقال 

 ع ى وثـائق بالفرنسـية واإلنم يد ـة والعرايـة فـي قـرص صـ أل خـارمي، وتبـين أن مىتويـا 
ة لوميـالالأل توأل عبار  عن  ند دفين من الوثائق التي تىتو  ع ى شـرت ل تبر ـرا  األيديو 

ن قبـ  عم ي ىوآل  يفيـة القيـام بـالىمال  المـدمر  والفتاكـة مـ ر ألل منظما  المهادية، وتد
تيبـا  .. فيديوها  ىـوآل أسـامة بـن الدن، دعـيم تنظـيم القاعـد  السـابق،  اإلسالميةالدولة 

تقـ  ىوآل  يفيـة صـنع القنابـ .. تع يمـا  ىـوآل سـرقة السـيارا .. و يفيـة التن ـر ىتـى ال تع
 «.ن م ان مهاد  إلى آخرعندما تتىرك م
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وأل بعــد ســاعا  مــن التىــرك داخــ  الوثــائق، ادددنــا يقيًنــا بــأن الــالأل تــ»المم ــة   وأيــاف 
الداعشــي يتيـــمن أكثـــر مـــن ممـــرد مـــواد دعائيـــة و تيبـــا  إرشـــادية لالســـتعماآل مـــن قبـــ  
المهــاديين، وأويــى  الوثــائق أن صــاىأل الــالأل تــوأل  ــان يع ــم نفســ   يفيــة اســتعماآل 

 «.قد يصدم العالم ىتم يولومية، ل تهي  لهموم ماألس ىة الب
المع ومــا  المومــود  فــي الــالأل تــوأل أويــى  أن صــاىب  مــواطن تونســي يــدعى »  وتابعــ 

)مىمد. ا(، وانيم إلـى صـفوف داعـش فـي سـور ا، ودرا الفيد ـا  والكيميـا  فـي مـامعتين 
ــا، هــو الخطــة التــي ويــعها لن ــر إدعاًم ــة فــي شــماآل شــرق تــونا، األمــر األكث فســ  فــي  يفي

صـفىة بال رـة العرايـة ىـوآل  يفيـة تصـنيع  19مـن  يقـةاالستفاد  مـن تع يمـ ، ىيـث ظهـر  وث
 «.األس ىة البيولومية، و يفية تطو ر مرثومة الطاعون التقيىي من الىيوانا  المصابة

، ولكنهـا من فوائد األس ىة البيولوميـة انهـا ال تك ـ  الكثيـر مـن المـاآل»هذي الوثيقة   تقوآل
،  مــا تىتــو  الوثيقــة ع ــى إرشــادا  ىــوآل  يفيــة «بأل ا الف مــن اليــىايا بــين البشــرتســ

 «.يةاإلرهاباختبار هذا السالت البيولومي بأمان، قب  استخدام  في الهمما  
صــفىة مـن الفتــاون، ىـوآل أى ــام اإلسـالم فيمــا يخــص  26الــالأل تـوأل أيًيــا ع ـى  يىتـو  

يين الفتـاون الصـادر  مـن أىـد األئمـة المهـاداستعماآل أس ىة الدمار الشام ، وتنص إىدن 
سـالم إذا لم يـتم ن اإل»السعوديين يدعى ناصر الفهد، المسمون ىالًيا في السعودية، ع ى 

 ا خــرن، فينــ  مــن المســموت لــ  أن يســتعم  أســ ىة الــدمار  ةوســي ةمــن هد مــة الكفــار بأيــ
وذرار هــم مــن ع ــى الشــام  ىتــى لــو نمــم عــن اســتعمالها قتــ  الكفــار مميًعــا ومســىهم هــم 

المم ـــة األمر  يـــة، اتصـــاال بيىـــدن موظفـــا  المامعـــا  المـــذ ور   وأمـــر «.ســـطه األرو
 ــان فعــاًل يــدرا الكيميــا  « امىمــد»، أكــد  الموظفــة أن «مىمــد. ا»اســمها فــي أوراق 

تم فمــأً  ســأل  الموظفــة  هــ  عثــر »، ميــيفة  2011والفيد ــا ، وأن أثــري قــد فقــد منــذ عــام 
راقـ  ور اا وعنـدما تـم االستفسـار مـن الموظفـة، لمـاذا تعتقـد أن تكـون او ع ى أوراق  في س

مومود  في سور ا، أماب   فيما يتع ق بأ  أسئ ة أخرن ىوآل هـذا الشـخص، مـن األفيـ  
 «.لكم أن تسألوا أمن الدولةا

اآل المم ــة األمر  يــة، إلــى أن عــدد  بيــر مــن التونســيين التىقــوا فــي مبهــا  القتــ وأشــار 
ى األقـ  ذ إنطـالق الثـور  السـور ة، إذ ذ ـر  ودار  الداخ يـة التونسـية، بأنـ  ع ـالسور ة منـ

 «.داعش»من التونسيين يىاراون ىالًيا في سور ا ومع  2400هناك 
أن هذي ليس  المر  األولى التي ىاوآل فيها المهاديون الىصـوآل ع ـى أسـ ىة الـدمار  يذ ر

تم ــك « القاعــد »،  انــ  2001الشــام ، ألنــ  قبــ  هممــا  الىــاد  عشــر مــن ســبتمبر 
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، تم نــ  2012برنامًمــا ل ىصــوآل ع ــى أســ ىة الــدمار الشــام  فــي أفرانســتان، وفــي عــام 
«CNN»يختبــرون غــادا  « القاعــد »أعيــا   ظهــر، مــن الىصــوآل ع ــى شــر ط فيــديو ي

لــم ي ــن هنــاك ع ــى »المم ــة   وقالــ ســامة ع ــى ثالثــة  ــالأل، أد  إلــى قتــ  هــذي الكالأل.
 «.دآل ع ى أن داعش يم ك بالفع  هذي األس ىة ذا  الدمار الشام الالأل توأل، ما ي

ــدفاا  يقــوآل ــة ال ــي   ي ــي مر ــد دراســا  المخــاطر ف مــاغنوا رانســتورأل، مــدير البىــوث ف
داعش يستطيع أن تنتج أس ىة مخيفـة ولكـن ممـرد صـناعتها فقـط »الوطني السو دية، إن 

 تم ـك نظـام تود ـع عم ـي يم ـنال تكفي، ألن الصـعوبة الىقيقيـة فـي  ـ  هـذي االسـ ، هـو 
 «.مًعا نااالفاع ين من قت  اعداد  بير  من ال

م  اسـتع»صفىة، بىسأل المم ة األمر  يـة، تنصـه المهـاديين بمـا ي ـي  19ذا  الـ الوثيقة
قنابــ  صــرير  تىتــو  ع ــى الفيــروا القاتــ ، وارمهــا ع ــى النــاا فــي أمــاكن مر قــة مثــ  

هــا راكــد الراىــة واالســتممام، ومــن األفيــ  أن ترممىطــا  المتــرو، أو مالعــأل الكــر ، أو م
 «.أن تستخدمها في العم يا  االنتىار ة نكقرأل أمهد  التكيي ،  ما يم 

*** 
ا الم اسأل الكاسىة التي تم ن داعش من الىصـوآل ع يهـ»المم ة تقر رها قائ ة   ختم * 

ش خطيـر .. داعــفـي االشـهر األخيـر ، قـد تكـون أمدتـ  بالقــدر  ع ـى تطـو ر هـذي األسـ ىة ال
مـن  ىالًيا ال يىارأل فقط ع ى الخطـو  االماميـة ل قتـاآل، بـ  إنـ  يسـيطر ع ـى أمـدا  مهمـة

 يخيفنـا هـو أن ي ـون أشـخاص مثـ  مىمـد التونسـي، قـد بـد وا اأرايي العراق وسور ا.. م
سـيطر فعاًل في العم  خ   الىدود االمامية ل قتاآل، في أمـاكن مثـ  مامعـة الموصـ  التـي ي

عـش، أو فـي مختبـرا  سـور ة فـي مىافظـة الرقـة، عاصـمة األمـر الواقـع لـداعش ع يهـا دا
 «.إلنتاج األس ىة الكيمياوية أو البيولومية

  واغتياآل قيايا المرأ  والع م  داعش( 10)
طنين المـواماراتي، ينق  التقر ر مانبـا مـن صـور  داعـش لـدن اإل (ا ن)* في تقر ر لموقع 

 م، ويقوآل التقر ر في مانأل من  يهيراالمبت ين بدخوآل داعش أل 
مي مـن القـاد  المسـ مين والرـرأل يتفقـون ع ـى أن داعـش، أيـًا  ـان االسـم الـذ  تسـ الكثير

 نفسها ب ، هي غير اسالمية ، وفي ىقيقة األمر هي يد اإلسالم.
ــاا ــى المماعــا   الن ــدما ينظــرون ال ــدًا، عن ــون هــذي الىقيقــة مي ــراق وســور ا يعرف ــي الع ف
  يرَون اال هاما ألمر ن ، القت  واالغتصاأل. هذا هو تع يقنا.ية، هم الاإلرهاب
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ــا  الهــاما ــون منطقــة مــا، أوآل م ــدما يىت  ــات ي داعــش. فعن المنســي هــو اىــد صــفا  مق
د ذلـك يبـد ون بالبىـث عـن يقومون بفع   هو قتـ  النـاا، يقومـون بقطـع الـر وا ، وبعـ

 النسا . 
مقـات ين، و مبـرون البنـا  ع ـى الـدواج مـن الوالقب ية،  اإلسالميةبمخالفة التقاليد  يقومون 

 عد  مقات ين، الواىد ت و األخر. وفي بعو األىيان يمبرون الفتا  بالدواج من
 يوا، يتم  داعش نىو االغتصاأل. خترفو الفتا  الدواج وال وعندما
داعش يمارسـون المـنا مـع الفتيـا  وبعـد ىـدوث الىمـ  يقومـون بـالتخ ي عـنهن  مقات و

 ام أو عد  ساعا  في بعو األىيان.رفي بعد عد  أيبالمعنى الى
داعش الذين يعم ون في وسـائ  التواصـ  االمتماعيـة يسـتخدمون المـنا بأسـ وأل  ممندو

 الذين يفهمون المهاد بش   خاطئ. صر ه لمذأل المقات ين
ن مــن مــدن ومنــاطق خارميــة، فهــم ال يفهمــون ديــن يأن معظــم مقــات ي داعــش قــادم وبمــا

 قــ  بالطر قــة الصــىيىة، لــذا فالهــاما المنســي ي ــون ســببًا مقنعــًا لمــذألاالســالم وأخال
ف المقــات ين الــى العــراق وســور ا، لكــن هــذا الهــاما البشــع قــد ي ــون هــو البــذر  التــي ســو 

داعـش المى يـون والقـادمون مـن الخـارج بط ـأل  ات وتدمر داعش، ففـي  ـ  مرى ـة يبـدأ مقـ
 عن السيطر .تعوييا  منسية، لدرمة أن المويوا بدأ يخرج 

 مدًا لن يقوموا بأ  ىر ة اال عند اشباا رغباتهم الررائد ة في    لىظة. وقر باً 
 داعش غير قادر ن ع ى السيطر  ع ى م انتهم وسير  أعيائهم. قاد 
ائفون خداعش يىاولون نفي مرائمهم المنسية الفظيعة اتماي النسا  واالطفاآل، ألنهم  قاد 

 تالية  ، ولنتأم  موقفهم من القيايا ال سيطر  ع ى مقات يهمقدوا الأن يثبتوا أنهم قد ف
 التع يم فى عهد داعش -أ 

ينـة إلى مدارسهم فـي مد قب  أيام نشر  بعو الصى  العالمية هذي الواقعة   عاد الطالأل
ون ، منـذ يونيـو المايـي، لكـنهم سـيمد«المهاديون »الموص  العراقية، التي يسيطر ع يها 

وان من المىظورا  في المناهج ع ى رأسـها نظر ـة التطـور لعـالم الىيـأنفسهم أمام س س ة 
اهج البر طاني الشهير، تشـارلد دارو ـن،  مـا سـيمدون اسـم دولـة العـراق مىـذوفًا مـن المنـ

 «.داعش»لتى  مى   اسم 
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تع يمـا  مديـد  تخـص المـدارا، « داعـش»ومع بد  العام الدراسـي المديـد، أصـدر تنظـيم 
ر عة مخالفة ل شـ»ي مدينة الموص ، ع ى رأسها إلرا  مواد يعتبرها التي تخيع لسيطرت  ف

 «.اإلسالمية
بشــرن مــن أميــر المــ منين، دعــيم »مــا   هــذي التع يمــا  فــي مرســومين  تــأل فــي أولهمــا 

مقاومـة و تنظيم، داعش أبوب ر البرداد ، وسعيًا من  لرفع المه ، وتعميم الع وم الشرعية، 
يـوان استبدالها بمنـاهج إسـالمية صـىيىة، فقـد أمـر بتأسـيا دالع وم، والمناهج الفاسد ، و 

 «.التع يم في )داعش(
لرـا اإلسـالميةواتسم  التع يما  بالتأكيد ع ى رفو المواد، التي تخال  الشر عة    مـواد وا 

ــار و والمررافيــا، باإليــاف  إلــى مــاد  ا داأل، لرــا   الفــن والموســيقى ومــاد  الوطنيــة والت وا 
 «.ةتىم  فكرًا معاكسًا ل شر ع»ينية المسيىية، التي اعتبر  أنها مناهج التراية الد

أ   ما تـم ىظـر  افـة المـواد، التـي تشـير إلـى نظر ـة التطـور التـي قـدمها دارو ـن ىـوآل نشـ
 اإلنسان، نظرًا ألنهم يرون أن خالق البشر هو هللا وىدي.

اهج مـن  افـة المنـ وتنص التع يما  أييًا ع ى ىذف اسم الممهور ة العراقيـة أو السـور ة
ـــة  ــــ)داعش(»التع يمي ـــا ومـــد  واســـتبدالها ب ـــة «أينم ـــ  الصـــور المنافي ـــأل شـــطأل   ، بمان
 ل شر عة.

وطالـــأل التنظـــيم المدرســـين بمســـاعد  الطـــالأل ع ـــى ســـد نـــوات الـــنقص لـــديهم فـــي تعـــاليم 
اإلســالم،  مــا شــدد ع ــى عــدآل اإلنــاث عــن الــذ ور، وأن ي ــون الــدوام فــي المــدارا وفقــا 

 رعية التي يىددها داعش.ل يوابط الش
لمديـد، وع ـى سبتمبر يعتبر أوآل أيام العام الدراسي ا 9ووفقا ل تع يما ، فين اليوم الثالثا  

ــي أصــدرها  ــدوام والتع يمــا  الت ــع الكــادر التدر ســي االلتــدام بال دد ، الــذ  هــ«داعــش»ممي
 بمىاسبة    من يخال  هذي التع يما .

*** 
عمـ  فـي ترايـة مىافظـة نينـون، رفـو الكشـ  عـن من مانـأل آخـر، أكـد مصـدر مسـ وآل ي

ا يفـرو هيمنتـ  ع ـى الكـادر اإلدار  التع يمـي فـي نينـون وأنهـ« داعـش»اسم ، أن تنظـيم 
ة هنــاك قامــ  باســتبداآل عــدد  بيــر مــن الكــوادر اإلدار ــة فــي الترايــة، مبينــة أن هيئــة الترايــ

  ين إلــى خــارج مدينــةباتــ  رهــن تع يمــا  التنظــيم، بعــد أن فــر عــدد مــن المســ لين العــام
 الموص .
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اعتق   عددًا آخر من  وادر التدر ا بعد مدالهم مع بعو « داعش»وأياف المصدر أن 
تــى المســ لين فــي التنظــيم ىــوآل المنــاهج التع يميــة التــي تــم ترييرهــا ولــم يعــرف مصــيرهم ى

 مسديا.  ل  تع يماتهم يتم اعتقال  وتصفيتا ن، مبينا أن    من يخا
ذي عــددًا  بيــرًا مــن  ــوادر التــدر ا غــادروا مدينــة الموصــ ، بعــد رفيــهم هــ وأشــار إلــى أن

 التع يما  التي اعتبروها ممىفة بىق الع م والتع يم.
مــن مانبــ ، قــاآل مىــافظ نينــون، أثيــ  النميفــي، فــي تصــر ىا  صــىفية، إن مــا يىــاوآل أن 

 فــي الدولــة مــن إمــرا ا  تخــال  بهــا الســياقا  الرســمية لنظــام الترايــة« داعــش»يقــوم بــ  
كـون لـ  العراقية  ييافة مواد دراسية أو ىذف بعيها أو إمرا  امتىانا  أو إلرائهـا، لـن ت

 أ  قيمة ولن ي خذ بعين االعتبار في النظام التراو  العراقي.
مقدمـة مـن »وأياف أن    الخدما  التي يىص  ع يها المواطنـون داخـ  مدينـة الموصـ  

سـ أل ستطع )داعش( تقـديم سـون أعمـاآل القتـ  والنهـأل والالدولة العراقية بم سساتها ولم ي
عدام المواطنين ألتف  األسباأل  «.وا 

وع ــى الصــعيد المى ــي، مــا   ردود أفعــاآل المــواطنين غايــبة تمــاي مــا يىــدث مــن طمــا 
 ل مناهج الدراسية، التي تراى ع يها األمياآل، والتي ترير  في لي ة ويىاها.

و المايـي، مـن فـرو سـيطرت  ع ـى عـد  منـاطق يونيـ 9تم ـن، فـي « داعش» ان تنظيم 
ي بالمنطقــة الواقعــة تىــ  ســيطرت  فــ« اإلســالميةالخالفــة »بشــماآل العــراق، وبعــدها أع ــن 

 سور ا والعراق.
*** 

 نسا  داعش و يفية امتهان  رامة المرأ  -أل 
يال  لم ي ت  تنظيم داعش استخدام النسا ل متعة واعتبارهن سبايا ألمرائهم خصوصا الممـ

صدار فتاون لختان بعيهن، ب  بدأوا فـى تكـو ن  تائـأل نسـائية أييـا هنـاك تكـوم ن نهن وا 
 لها أدوار مىدد ، فقد ظهر تمنيد النسا  فى داعش بويـوت مـ خرا، وفـور سـيطرتهم ع ـى

 مدينة الرقة بتأسيا  تيبتين ل نسا .

والثانيــة  األولـى تىمـ  اسـم الخنسـا  شـاعر  الماه يــة التـى اشـتهر  برثائهـا ألخيهـا صـخر
باسم أم الر ىان، مهمتهمـا شـرت تعـاليم اإلسـالم ل نسـا  وتـوعيتهن ع ـى  يفيـة التقيـد بهـا 
ومعــاقبتهن لــدن اإلخــالآل بهــا والقيــام بمهمــا  تفتــيش النســا  ع ــى الىــوامد، ويىــرص 
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ى ع ى دفع أمـور الداعشـيا  الممنـدا   ـ  شـهر بمب ـ  ال يتمـاود  اإلرهابالتنظيم المس ه 
 ط.دوالر فق 200

ن عـومن شرو  االلتىاق ب تائأل داعـش النسـائية أن تكـون الفتـا  عداـا  وأال يقـ  عمرهـا 
 عاما.25عاما وال يد د ع ى  18

ا نســا  الكتيبــة يرتــدين الخمــار األســود مــع ثــوأل أســود طو ــ ، وتتمــوآل الكتيبــة فــى شــوار  
كتيبـة داعـش الالرقة لتفتيش النسا  المتوامدا  أو المارا  فى ت ك الشوارا، وش   تنظـيم 

مـــن قبـــ  « الســـباهية»وىـــامد « المشـــ أل»النســـائية بعـــد يـــومين مـــن اســـتهداف لىـــامد 
و هـمن أفراد التنظـيم فـى ذلـك الهمـوم، ولكـن مـا ميـد هـ ال  الممهـولين  7ممهولين وقت  

تفتـيش أنهم  انوا يرتدون النقاأل وال باا النسائى، مـا دعـا داعـش لتشـ ي   تيبـة نسـائية ل
رتـدن ا مـن تكـرار همـوم مـن هـذا النـوا، باإليـافة العتقـاآل  ـ  امـرأ  ال تمميع النسا  خوف

النقاأل، وهذا يفسر أن عيـونهن تظهـر ليسـتطعن الوصـوآل والقـبو ع ـى أن امـرأ  مخالفـة 
 لتع يما  وقوانين داعش. 

كبر من تتنوا منسيا  النسا  من التونسية واليمنية، إلى الشيشانية وهى صاىبة العدد األ 
 يبة الخنسا ، و تك من مميعهن ال رة العراية الفصىى.مقاتال   ت

ينـ  قبـ  فوال تومد أعداد دقيقة لىمم الكتيبتـين النسـائيتين ال تـين تنتميـان لتنظـيم داعـش، 
بشـ    باصا  إلى الرقة ممت ئة بالرماآل والنسا  الدواعش، ويىت ون المدينـة 4أيام دخ   

د شوهد   تيبـة الخنسـا  الداعشـية فـى شب   ام  ويستوطنون فيها و  سسون عوائ ، وق
فـى  واىد من شوارا المدينة الرئيسية والمعـروف بومـود العـدد األكبـر مـن مىـال  الصـرافة

 .مهامر  مس ىة 13تق  و ومد بداخ ها « مدهونة بالطين»المدينة، و ان  هناك سيار  

*** 
نســـا ، و يـــ  عـــدد مـــن الخبـــرا  أشـــار إلـــى المهـــد الـــذن يبذلـــ  المهـــاديون الســـتقطاأل ال

دو يىاولون استخدام أساليأل الترهيـأل والترغيـأل لـدفعهن إلـى االنيـمام إلـى صـفوفهن، و بـ
ــأل  ــى مان ــاآل إل ــى القت ــد عــدد النســا  المنخرطــا  ف ــدأ  تثمــر مــع تداي أن هــذي المســاعى ب

 داعش.

ــك ســيمع هن  ــأن ذل ــادهن أييــا ب ــى داعــش اعتق و بــدو أن مــن أســباأل انيــمام النســا  إل
ا ا  والعن ، وأن  سيعطيهن موقع قـو  ع ـى سـائر النسـا ، وسـيعدد مىصنا  يد االعتد
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ــ  أن داعــش تىــاوآل اســترالآل  ــأنهن مســاويا  ل رمــ ، ومــا يم ــن قول ثقــتهن بأنفســهن وب
 األوياا الصعبة ل نسا  فى سور ا من أم  خدمة أهداف .

نســـا  فـــى التنظـــيم هـــن التوأمتـــان  7و ومـــد فـــى ق ـــأل الكتائـــأل النســـائية لـــداعش أخطـــر 
نيـمام بر طانيتان س مى ودهر ، صوماليتا األص ، انتق تـا إلـى سـور ا الشـهر المايـى لال ال

أنهمـا لداعش والدواج من رمال ، وأط ق  إىداهما اسم أم معفر ع ى نفسها،  ما اعترفتا ب
لتـوأمتين ايتان، وذ ر  صىيفة دي ى ميـ  البر طانيـة، أن اإلرهابسعيدتان ب قبهما التوأمتان 

ــــدتا بعــــدم ــــ  اليدويــــة وانــــادق  تعه ــــى اســــتخدام القناب ــــا لبر طانيــــا وتتــــدراان ع  عودتهم
  الشين وف.

ا  ولة عــن تمنيــد الفتيــ  روفــة بــأمير  نســا  داعــش، وهــى المســهن أم المقــداد والمعتوثــالث
مــا، عا 45والسـيدا  بمىافظـة األنبـار العراقيــة، وهـى سـعودية المنسـية، وتب ــ  مـن العمـر 

 راقية من القبو ع يها فى يناير المايى. وتم ن  القوا  األمنية الع

*** 
 ولة عـن  تيبـة الخنسـا  فـى رقـة سـور ا والتـى تتكـون مـن  هن أم مهامر وهى المسـتورابع
دومها  امرأ ، وتىم  أم مهامر المنسية التونسية وانتق   من العراق إلى سور ا برفقة 60

ــك الكت ــداعش، وتشــتهر ت  ــار المســئولين ب ــدو ج بناتهــا لكب ــام األســود عبعــد ت ــة بال ث ــى يب  
 وموههن وىم  األس ىة الفتاكة دائما.

لقىطــانى ألنهــا أوآل اولقبــ  بنــدن  -أخــ  م يبيــأل -هن نــدن معــيو القىطــانى توخامســ
ــة ســعودية تنتمــى لــداعش، وانيــم  مــع أخيهــا أىــد المقــات ين فــى داعــش، ولقبــ   مقات 

ذآل ومهـا وأطفالهـا هـو تخـانفسها بأخ  م يبيأل، وقال  أن سبأل انيمامها ل تنظيم وترك د 
ة انتىار ـ أكثر الرماآل،  ما أنها أع ن  نيتهـا فـى القيـام بعم يـة انتىار ـة، لتكـون بـذلك أوآل

 فى تنظيم داعش.

ــا  توسادســ ــرا لســور ا، وتخاطــأل النســا  الرراي ــث وهــى ســيد  مهــامر  مــن إنم ت هن أم لي
العــالم ع ــيهن  ليىــذين ىــذوها و نيــممن لــداعش، ونصــىتهن بعــدم االهتمــام بمــا يقولــ 
 بخصوص مهاد الن ات،  ما أنها تشمعهن ع ى أن ي ن دوما  ل شهدا .

والسابعة هى أم ىارثة وهى صديقة أم ليـث لهـا صـفىا  ع ـى مواقـع التواصـ  االمتمـاعى 
وتكتــأل باإلنم يد ــة  مــا أنهــا عيــو ب تيبــة الخنســا ، وتىــرص ع ــى نشــر صــور انتصــار 
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ور فصــ  ر وا المنــود عــن أمســامهم فــى عيــد داعــش واســتيالئها ع ــى ســور ا، منهــا صــ
 الفطر المايى.

يـن نتابع يوميا وعبر وسائ  اإلعالم قصصا مأساوية لنسا  وفتيا  تعرين ومـا دلـن يتعر 
لالغتصــاأل، بمــا يســمى بمهــاد الن ــات فــى ســور ا، وهــذا االختــراا يبــيه اغتصــاأل أمســاد 

يـا فـى العـراق هـى تصـن  ىرف يـةاإلرهابالنسا ، والممارسا  واالنتهاكا  لعصـابا  داعـش 
 بمرائم يد اإلنسانية وهى تخال  النصوص الدستور ة وتعتبـر مـرائم ىـرأل بمومـأل قـانون 

 ون ، وعــاد  مــن المتعــارف ع يــ  النســا  واألطفــاآل يشــ اإلرهــاألالعقوبـا  وقــوانين م افىــة 
 نالى قة األيع  لألس  فى الىروأل، وفى ممتمعاتنا الذ ور ة لألس  فين النسا  يصـبى

هن امـرأ  لبـيع 700يىية ل ىروأل والصراعا  وهذا ما يىدث ىاليا، اقتاد داعش أكثر من 
 150وأصـبه سـعر الفتـا  يسـاون « المىافظـة»فى المداد الع نـى فـى مر ـد مدينـة الموصـ  

 .دوالرا، إيافة إلى فرو ختان النسا  بالقو  والكثير من القوانين والقواعد لداعش

صــفىة الســتقطاأل الفتيــا  ل ــدواج مــن عناصـــرها، « ترتــو »داعــش أط قــ  ع ــى شــب ة 
بيـد  عالستقباآل المتطوعا  لتـأهي هن لمهـاد الن ـات، أم ليـث وأم « الخنسا »وتنشئ  تيبة 

ترـردان لىــث المســ ما  ع ــى همــر ذو هــن وخدمــة المقــات ين ودعــو  المســ ما  فــى أنىــا  
اعـش التى تسيطر ع يها د العالم من خالآل ىسابا  ع ى موقع تو تر بالهمر  إلى المناطق
 مث  سور ا والعراق، من أم  الدواج بما يسموهن بالمماهدين.

*** 
ن بتشــ ي  ت ــك الكتائــأل يفــته تنظــيم داعــش ميدانــ  العســ رن أمــام العنصــر النســائى الــذ* 

 ية. ان مستبعدا ىتى األما القر أل، مستفيدا من مهود النسا  لت بية اىتيامات  األمن

ــة و انــ  المعاريــة ال ــأل النســائية، أبردهــا  تيب ــد شــ    عــددا مــن الكتائ ــا »ســور ة ق  بن
فى ى أل، واث ناشطون معاريون مقـاطع فيـديو « أمنا عائشة»فى ىمص و تيبة « الوليد

 تظهر ممموعة من السيدا  السور ا  وهن يىم ن السـالت ا لـى والــ آر بـى مـى، ويع ـن
 نفسهن من عم يا  االعتدا  ب  انيمامهن إلى صفوف المعارية المس ىة، ل دفاا عن أ

ــة  نفــانى أوآل منتســبة إلــى صــفوف  أشــ الها، وتعتبــر المهندســة فــى ممــاآل البتــروآل ثو ب
أل بعـدما تر ـ  عائ تهـا ومـا   مـن  نـدا إيمانـا منهـا بـأن العمـ  إلـى مانـ« الميش الىـر»
قيـا   وتس يى  وتقديم    أنواا الدعم ل  يعد الطر قـة األنمـه والوىيـد  ل« الميش الىر»

 ع ى نظام الرئيا السورن بشار األسد.
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٪ مــن إممــالى المقــاتال  فــى صــفوف وىــدا  ىمايــة 30وتشــ   المقــاتال  الكرديــا  نىــو 
  فـى شـماآل شـرقى سـور ا. ويقاتـ  هــ ال اإلســالميةالشـعأل الكرديـة التـى توامـ  التنظيمـا  

 ة، ع مـا بـأنالنسا  فى صفوف ما يعرف بوىدا  ىماية المرأ  الم سسة منذ أكثر من سن
ســنة، و خيــعن لتــدر با  عســ ر ة قاســية مشــابهة تمامــا  30و 18أعمــارهن تتــراوت بــين 

 ل تدر با  التى يخيع لها الرماآل. 

 لتـى تقـودوالكتائأل النسائية التابعة لتنظيم داعش تثير مدال واسعا بمسألة ماهى األسباأل ا
تصـاأل، ذلك لـئال يتعريـن لالغ النسا  لالنيمام إلى المي يشيا  العنيفةا! هناك من يفع ن

نيـمام اوأخر ا  ل سيطر  ع ى مصيرهن، قد تترك التقـار ر الـوارد  فـى الفتـر  األخيـر ، عـن 
ن داعـش سـابقا صـدمة، مــا الـذن يمعـ  النسـا  ي ــتىق« اإلســالميةالدولـة »النسـا  لتنظـيم 

در بصفوف تنظيم دينى متطـرف، وهـو التنظـيم الـذن يـدعو إلـى تأسـيا نظـام متشـدد يصـا
ا  يهم النسـىقوق المرأ ، وال يتوانى عن التعام  تعامال عنيفا مع المواطنين األبر ا  بمن ف

 والفتيا  الصريرا ا
*** 

 وتقنيا  هوليود  داعش -مـ 
بينتـاج  * تفيد التقار ر بأن  قد تبين أن لدن "داعش" خبرا  في الىمال  الدعائيـة يقومـون 

صــر ة اســتخدام تقنيــا  عاليــة المســتون، ومــ ثرا  ب أفــالم الفيــديو القصــير  التــي يــتم فيهــا
لســينما وصــوتية، ال تتــوافر إال فــي "هوليــود"، ىيــث يــتم بواســطتها إنتــاج أفخــم وأهــم أفــالم ا

ــ ونق  العالميــة. ــرا  أن  المــ ثرا  الت ــايمد" البر طانيــة"، قــوآل خب ــة نــ  عــن ت ــتم العراي ي ي
ــك ــديوها  هــي نفــا ت  ــ  "داعــش" فــي الفي ــود"،  اســتخدامها مــن قب المســتخدمة فــي "هولي

( التـــي تخاطـــأل الشـــباأل الرـــرايين، Let's Goوخاصـــة ت ـــك المســـتخدمة فـــي س ســـ ة )
 " بسور ا والعراق.عشوتدعوهم إلى الهمر  من أم  القتاآل في صفوف "دا

نـ ، الخبـرا  فـين س سـ ة األفـالم القصـير  التـي أنتمهـا "داعـش" واثهـا ع ـى اإلنتر  وبىسـأل
ا خمـــا دقـــائق، يـــتم فيهـــا اســـتخدام نفـــا التقنيـــة واألســـ وأل وتب ـــ  مـــد   ـــ  واىـــد منهـــ

اج المســتخدمين فــي إنتــاج األفــالم الســينمائية فــي هوليــود، وهــو أســ وأل يقــوم ع ــى المونتــ
 تتيـمن عنفـًا مرافقـة لموسـيقى سـر عة، تشـد المشـاهد طعالسر ع واإلثار ، مـع عـرو مقـا

 وت ف  نظري وتوص  الرسالة إلي  سر عًا.
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اهر، الباىــث فــي المر ــد الــدولي لدراســا  التطــرف "إن داعــش تم ــن مــن شــيراد مــ ويقــوآل
 إنتــاج الفيــديوها  األفيــ  ع ــى اإلطــالق، وبصــور  متكــرر  منــذ البدايــة، ولــيا فقــط فــي

 ا ونة األخير ".
، وهـو   "إنهم يستخدمون مواد في مية سر عة، و ترافق معها أناشـيد دينيـة تىفيد ـة"وأياف

أىـدث منتمو األفالم فـي "هوليـود"، ىيـث يـتم إنتـاج أفـالم العنـ  باألس وأل الذ  يستخدم  
 الوسائ  والطرق.

"داعش" قد بث  فيديو مدت  خما دقـائق، و تيـمن مقاب ـة مـع شـاأل  نـد  تىـوآل  و ان 
 عامــًا، ىيــث يظهــر فــي الفيــديو 24إلــى اإلســالم، وانيــم إلــى "داعــش"، و ب ــ  مــن العمــر 

  بسـور ا، فـي الوقـ  الـذ  يتيـمن فيـ  صـورًا لىياتـترو ج ل شاأل الـذ  قتـ  فـي المعـارك 
ن اليوميـة عنـدما  ـان فـي  نـدا، ىيـث  ــان يعـيش ىيـا  طبيعيـة،  ت ـك التـي يعيشـها ماليــي

القتـاآل الشباأل في العالم الرراي، في دعو  مباشر  إلى ه ال  الشباأل مـن أمـ  ال ىـاق بـ  و 
 في صفوف "داعش".

آل، فيـديو "قبـ  أن آتـي إلـى سـور ا،  ـان لـد  مـاالشـاأل و  ـدعى أنـدرو بـولين فـي ال ويقوآل
و ان لد  عائ ة، و ان لي أصـدقا  ميـدون، ودمـال  فـي العمـ ، و نـ  أىصـ  ع ـى راتـأل 

فيهـا  "، إال أن الفيـديو ينتهـي بصـور يظهـرامـد  شهر  قوامـ  ألفـا دوالر، فـي وظيفـة ميـد  
 فيها. إىدن المعارك لصاله "داعش" قب  أن يمو  ودالشاأل الكند  وهو يق

 الخبرا  في مماآل اإلعالم إن "داعـش" نمـه فـي ىراـ  اإلعالميـة، ىيـث تنشـر ع ـى ويقوآل
ــتم اســتخدام  الســتقطاأل مد ــد مــن الشــباأل  ــا ي ــ  مــواد في ميــة مدروســة، ســوا  م اإلنترن

ــ  األعــدا  والخصــ ــتم اســتخدامها فــي تخو  ــي ي ــة الت ــك المــواد المرعب ــات ين، أو ت  وم والمق
فــًا قبــ  أن يــتم قطــع ر وســهم بالســ اكين فــي ىــاآل وصــ  مقــات و لــدفعهم إلــى الهــروأل  خو 

 "داعش" إلى المناطق التي يتوامدون فيها.
*** 

 ما  بالذبه  داعش( 11)
، المشـــار ين، فـــي التىـــال  الـــدولي لمىاراـــة «داعـــش» اإلســـالمية* هـــدد تنظـــيم الدولـــة 

، فـي أوآل رد «وأليوتيـ»التنظيم في رسالة مصور  نشـر  ع ـى موقـع  وقاآلالتنظيم، بالذبه.
الــذبه ينتظــر ى فــا  » دولــة   40منــ  ع ــى التىــال  الــدولي الــذ  تشــارك فيــ  أكثــر مــن 
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ــا ــا«.أمر   ــه األســير   م ــ  ذب ــى أن ــا إل ــديها، الفًت ــع ل ــذبه أســير بر طــاني راب هــدد التنظــيم ب
 البر طاني الثالث الذ  هدد بقت   إذا لم توق  بر طانيا ىراها.

ة إنـ  التنظـيم، ديفيـد  ـاوثورن هـايند الـذ  ظهـر بثيـاأل مماث ـاألسير البر طـاني لـدن  وقاآل
 يىم  رئيا الودرا  البر طاني ديفيد  اميرون المسئولية الكام ة عن إعدام .

ني  مـا فعـ  تـو  اإلسـالمية اميرون دخ  باختياري الى   مع أمر  ا يد الدولـة »   وأياف
 «.ب ير من قب 

عـدام إث فيديوها  لمن ذبىهم، مث   فيديو يظهر ي طالما باإلرهابن تنظيم "داعش" أ يذ ر
ر أىد عناصر قوا  البيشمر ة بقطع رأس  وسط مدينة الموص  التي يسيطر ع يهـا،  تىـذي

يـديو مـن مس ىو "داعش" في الف وهددل قوا  الكردية "البيشمر ة" التي تقات   شماآل العراق.
ــــي دعــــم الو أ ــــراد ف ــــاد  االك ــــا  المتىــــد  ىســــأل ن آخــــر ن ســــيعدمون إذا اســــتمر الق الي

منـع بـث بي ابوب ر البرـداد   ـان قـد اصـدر امـرا اإلرهابالى ان دعيم التنظيم  ويشارتعبيري.
ة و تسمي  لعم يا  الذبه التي تقـوم بهـا داعـش مـا لـم تـأذن مـا وصـفها بال منـأا  صور 

 العامة ل تنظيم لتمنأل االستيا  المتنامي من هذي الممارسا  الوىشية.
ن ي، أظهراعــدام عــدد مــن المنــود الســور ين الــذياإلرهــاببق لتنظــيم داعــش فيــديو ســا و ــان

اســـروا بعـــد امتيـــات قاعـــدتهم، فيمـــا يقـــوآل مـــا يســـمى المرصـــد الســـور  لىقـــوق االنســـان 
عــد بالمعـارو، ومقـري بر طانيـا، إن المنـود اسـروا وهـم يىـاولون الفـرار مـن مىافظـة ىمـا  

 وية.الطبقة الم د ي لقاعاإلرهابامتيات التنظيم 
وا  مـن سـالى فيديوها  ذبه المنود ال بنانيين والرهائن االمـر  يين، و ـذلك األسـرن  ايافة

 المنود او المدنيين.
*** 

 ط يعة لمشروا التقسيم  داعش( 12)
ــرا   يتفــق ــد لخــصأالخب ــة، وق ــة القومي ــدمير الدول  ن داعــش يخــدم اســتراتيمية التقســيم وت

 بتى ي  مومد وم ث  ىينما قاآل  را الكاتأل "عبد الرىمن سعيد " هذي ا 
مشروا التقسيم إيـعاف قـدرا  بعـو الـدوآل العرايـة لكـي ال تتفـوق ع ـى الكيـان  يستهدف

الصــهيوني فــي  ــ  الموانــأل، خاصــة المانــأل العســ ر ، بالخصــوص دوآل المــوار، وأييــا 
ن الفــتو تعطيـ  القـدرا  التنمويـة وتبديـد الثـروا  ليتى مــوا فيهـا مـن خـالآل الىـروأل األه يـة 

 .دوليالمى ي وال اإلرهاألالداخ ية و 
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ر أصــىاأل المشـروا  ــ  مشـار ع الوىــد  واالتىـاد والعمــ  المشـترك، ســوا  فـي اإلطــا يعتبـر
سـيدها، الثنائي أو المماعي، في األمة تهديدا لمشار ع التقسيم والتفتيـ  التـي يسـعون لتم

ــى إفســاد  ــ  هــذي المشــار ع بيىــداث األدمــا  بــين ا ــا يعم ــون ع  ــدوآل وترســيو ومــن هن ل
 القطيعة ب   األش اآل وع ى    المستويا .

*** 
     مـا يومـد فـي هـذي الـدوآل مـن عوامـ  التنـوا والثـرا” الصهيوغراي“المشروا  ويستعم 

 والتبـاين والتراكمـا  عبـر الـدمن فــي سـياق الصـراا والصـدام، ويعمــن  ـ  ذلـك فـي مشــروا
تـــداد فتخـــرج مشـــار ع االنفصـــاآل تمد ــق الوىـــد  الوطنيـــة لكـــ  ب ـــد، ويعــرو ســـيادتها لاله

مميــة ويــأتي الممتمــع الــدولي لترســيم ذلــك بهيئــا  أ  واقــع،والتقســيم ل ع ــن وتمــد طر قهــا ل
، مث مـا ىـدث فـي تيمـور والسـودان ”صـهيوغراية“ومنظما  غير ى ومية قر بة من دوائـر 

 وما هو قادم أعظم.
ىة، التــي تنط ــق مــن المسـ  اإلســالميةمــا يوظــ  فـي هــذي المرى ــة هـو المماعــا   وأخطـر

تصـور تـدمير  وقفـد “خ فية دينية وتصور إسالمي منىرف وخطير أق  مـا يقـاآل عنـ  إنـ  
طيـر  ، ألن هـذي المماعـا  قائمـة ع ـى ثالثـة مرتكـدا  عقيديـة خ”في الفرال والهوا  الط ق

، أو الذ  ي د  إلى التود ـع المررافـي أو الم ـاني البشر  تعم  في موهرها ع ى التصني  
، وهـذا يعرف في الفق  بمفهـوم الـديار )دار اإلسـالم ودار الىـرأل ودار الكفـر ودار عهـد(ما 

فــي تنفيــذي وتمســيدي يقتــرأل مــن مقاصــد التقســيم فــي المشــروا الصــهيوغراي فــي تقســيم  
 ل عالم اإلسالمي.

 الثالثة هي  المرتكدا 
ن، راـة المشـر ي  يمث ون دون غيرهم بش   وايه عقيد  التوىيد ونصر  الـدين ومىاأوال* 

ومن ليا معهم فهو في ى م المىارأل ومأل مقات ت ، وهو مشـرك ىتـى لـو  ـان لـ  معتقـد 
 ودين.

ريـًا ، وهـذا يقتيـي أاإلسـالميةعقيد  التوىيـد فـي ىامـة لتطبيـق أى ـام الشـر عة   ثانيا* 
بمـا  ومررافية مىدد ، وال يىتاج لتىر ر األرو أو إسقا  نظام وويع نظام بدي  لـ  يى ـم

 دآل ّللاع تعالى من أى ام الشر عة.أن
يمــأل أن ي ــون فيهــا خ يفــة قــائم  اإلســالميةهــذي األرو التــي تقــام فيهــا الشــر عة   ثالثـا* 

ع ى أمرها وشعأل يمتث  لها و بايع الخ يفة ع ى ىمايتها، و   من يخـال  ذلـك فيمـا يقتـ  
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د ـة والىمايـة لهـم أو أو يرى  إلى دار الكفر، وليا في عقيـدتهم إال أى ـام اإلسـالم أو الم
خـالآل هـذي المرتكـدا  يم ـن أل  تنظـيم يعتقـد ذلـك أن يـدمر الـوطن  ومـنمقات تهم وقـت هم. 

ويشت  شعبا ويمدق وىدت  و ندفع فيما يخطط ل  من طـرف القـون الصـهيوغراية، خاصـة 
مشروا تدمير القدرا  الوطنية وتهديم السياد  وتمد ق الشـعأل وتشـ ي  تكـتال  فيـ  بشـ   

إذا اســتعم   ورقــة العرقيــة والقب يــة  ةي، ىيــث يصــعأل تــرميم الوىــد  الوطنيــة، خاصــعــدائ
 والطائفية والدينية.

، بـ  )داعـش( يشـ   بامتيـاد هـذي الصـور ” في العراق والشـام اإلسالميةالدولة “تنظيم  إن
 هو في ط يعة هذا المشروا عندما اسـتولى ع ـى الموصـ  وأع ـن الخالفـة منهـا، ودعـا  ـ 

د ن لمبايعت  وىدد مررافيت  من شماآل غـرأل العـراق إلـى شـماآل شـرق سـور ا، و ر ـالمس مي
  ا )بو ـوأن يمتد إلى لبنان شرقا، وهناك رمع الصدن لهذا الندا  في ليبيا والساى  ونيمير 

 ىرام( والقائمة مفتوىة.
ما ا  إير د تقسيم ديار المس مين إلى عد  ديار، ويىدد فيها طر قت  ل تعام  معه ”داعش»

اق فـي البيعة أو السي  أو المد ة. فالتنظيم يمث  مرى يـا مشـروعا فويـويا تخ ـط بـ  األور 
، ىيـث فـي  ـ  المنطقـة اإلسـالميةالمشرق، ويش   ند فا قاتال ل قـدرا  القوميـة والوطنيـة و 

لتــي اويفتقــد االســتقرار وتتعطــ  التنميــة وتنهــأل الثــروا  المخت فــة  لالأمــن،تظهــر بمظهــر ا
ــدا، وعنــدها تــ من إســرائيتدخــر بهــا ال   منطقــة، خاصــة الــنفط، وتــدداد ىيــا  الشــعوأل تعقي

  وتــأمن مــن التهديــدا  الخارميــة، وعنــدها تســتفرد بالمقاومــة والشــعأل الف ســطيني فــي غــد 
 وبعدها اليفة الرراية ومع  الس طة.

                                                *** 
 المع نة واألمة التي ال تقرأ األمر  ية والخطط  داعش( 13)

ع مراكــد األبىــاث والقــون المــ ثر  فــي صــنع القــرار فــي الواليــا  المتىــد  إلــى ويــ ســارع 
عينيا  استراتيمية بدي ة عن االستراتيمية السابقة التي مرن التىيـير لهـا طي ـة عقـد التسـ

ــذها بعــد أىــداث  ــم تنفي ــة ا 11والتــي ت ــوآل. وتتمســد االســتراتيمية األمر  ي ــد  اأي  ــي لمدي لت
 في والية بوش الثانية في المىاور ا تية  ياسيةتىدد  مالمىها الس

ذا  ان و األوآل، سقو ، أو ع ى األق ع ترامع، مبدأ اليراا  العس ر ة االستباقية.  المىور  ا 
رها لهذا البعد فـي اسـتراتيميتها السـاب اإلدار  األمر  ية لم تسىأل نهائي  ا نهـا ال أقة، إال تصوع

يا  مديد . تمت ك  الموارد واإلم انا  لتنفيذها إذا ما وامهتها أ  تىدع
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 ا مـن قبـ الثاني، التخ ي عن مبدأ السياسة األىادية التي مرن التر يـد  ثيـرًا ع يهـ المىور
 إدار  بوش قب  غدوي العراق لصاله التعاون الدولي، وخصوصًا مع أوروبا.

ا ا  وتمـــاود األمـــم المتىـــد  واعتمادهـــالثالـــث، التخ ـــي عـــن سياســـة اىتقـــار واددر  المىـــور
يا  السياسـة الخارميـة وموامهـة بـ ر التـوتر المنتشـر  فـي أنىـ ا   أساا في موامهة تىدع

 مخت فة من العالم.
وآل   فــي الشــ ون الداخ يــة ل ــدوآل ذا  الســياد  فــي دالرابــع، التر يــد ع ــى التــدخ المىــور

شرا   اسية األمواآل، أ  التوظي  فيالشرق األوسط الكبير عن طر ق ما با  ي عَرف بدب وم
مر  يـة القون السياسية والىدايـة واأله يـة والعمـ  ع ـى توظيفهـا فـي إطـار االسـتراتيمية األ

 نتـــان شيرانســـ ي الـــود ر اإلســـرائي ي اليمينـــي المتشـــدد عـــن الىر ـــة ظر ـــةالتـــي تســـت هم ن
ي تعثـر  العسـ ر ة التـوالديمقراطية ىيث تى ع هذي االستراتيمية مى ع استراتيمية الفتوىا  

 في العراق وأفرانستان، وبا  من المستىي  تكرارها في ب دان أخرن في وق  قر أل.
ــا  “ومعــ  المــدخ  لتنفيــذ هــذي االســتراتيمية مــا بــا  ي عــَرف باســم  ذا مــا وهــ” الفويــى البنع

يـا  يفسر تشميع الواليا  المتىـد  لاليـطرابا  والتىر ـا  السياسـية فـي دوآل ى يفـة ل وال
 لمتىد .ا

عـة تـ   تاب  )إسرائي  ومنوأل السودان(، الذ  أصدري مر د ديـان لألبىـاث التـابع لمام وفي
أبيـــأل، يشـــرت يـــابط الموســـاد الســـابق العميـــد المتقاعـــد موشـــى فرمـــى، خ فيـــا  مســـاند  
الصــــهاينة ل ىر ــــة االنفصــــالية فــــي منــــوأل الســــودان، وذ ــــر فيــــ  الم لــــ  صــــراىة أن 

ر ة ل تعبيـتقوم ع ى تشميع وىث األق يا  في المنطقـ طقةدا  المناالستراتيمية اإلسرائي ية إ
 عن ذاتها، ل ىصوآل ع ى ىق تقر ر المصير واالنفصاآل عن الدولة األم.

   ثقافيـةالكامنة ورا  ذلك، هي التأكيد ع ى أن المنطقة ليس   ما ي  د العرأل وىـد والف ر 
نمــا هــي فــي ىقيقــة األمــر خ ــيط متنــوا    مــن الثقافــا  والتعــدد ال رــو وىيــار ة واىــد ، وا 

، ودرود والديني واإلثني، ما بين عرأل وفـرا وأتـراك وأرمـن و)إسـرائي يين( وأكـراد واهـائيين
 إلو.… وع و ين وشيعة وسنة وتر مان وصابئة  اثوليك،واروتستان  و 

*** 
ويابط الموساد السـابق ي خـص التف يـر االسـتراتيمي اإلسـرائي ي فـي التعامـ  مـع  والم ل 

عالم العراي ودوآل الموار التي تىيط ب ، والتي تت خص في نظر ة أمر  ية طبقها   ينتون ال
ع ـــى ىـــد تعبيـــر الكاتـــأل ” شـــد األطـــراف ثـــم بترهـــا“مـــع الســـودان فيمـــا بعـــد تقـــوم ع ـــى 
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مـع األق يـا  ومـذبها خـارج النطـاق الـوطني، ثـم تشـميعها  ورالصهيوني، بمعنـى مـد المسـ
د بـــالبتر(، إليـــعاف العـــالم العراـــي وتفتيتـــ ، وتهديـــد ع ـــى االنفصـــاآل )وهـــذا هـــو المقصـــو 

 مصالى  في ذا  الوق .
 ، إطار ت ك االستراتيمية قام  عناصر الموسـاد بفـته خطـو  اتصـاآل مـع ت ـك األق يـا وفى

ودان، التــي فــي المقدمــة منهــا األكــراد فــي العــراق والموارنــة فــي لبنــان والمنوايــون فــي الســ
ــ  مبهــة الســودان هــي األهــم، ــرًا وعمقــًا  و ان ــدمتها إنهــا تمثــ  ظهي ألســباأل عــد  فــي مق

ا  ية فينهـاستراتيميًا لمصر، التـي هـي أكبـر دولـة عرايـة، وطبقـًا ل عقيـد  العسـ ر ة اإلسـرائي
  راية.تمث  العدو األوآل واألخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التر يد ع يها  ان قويا ل

درها المنظمــة الصــهيونية العالميــة، التــي تصــ”  يفــونيم“م نشــر  مم ــة  1982عــام  وفــي
ولــة ، وقــدمها الــد تور عصــم  ســي  الد”اســتراتيمية إســرائي ية ل ثمانينــا “وثيقــة بعنــوان 

ــور  مصــر عــام  م الــذ  1988 أىــد مســتندا  دفاعــ  عــن المتهمــين فــي قيــية تنظــيم ث
 –عقـــأل توقيـــع اتفاقيـــة الســـالم المصـــر ة لقـــاهر اســـتهدف الدب وماســـيين الصـــهاينة فـــي ا

 إلسرائي ية.ا
تتع ـق  أهم ما ورد في هذي المـذ ر  فيمـا يتع ـق بالعـالم العراـي واإلسـالمي عـد  أمـور و ان

بالرغبــة الصــهيونية فــي تفتيــ  العــراق وتقســيم وفصــ  منــوأل الســودان، وال عــأل ع ــى وتــر 
 الطائفية في لبنان، وفي العالم العراي.

 أبرد النقا  التي ورد  في المذ ر  اإلسرائي ية  ومن
ا قسيم العراق  وقد ىددوا تقسيم العراق في هذي الوثيقة إلى مقاطعا  إق يمية طائفية  مـت-

 ـى عىدث في سور ا في العصر العثماني في ثالث دويال  )أو أكثر( ىوآل المدن العراقيـة 
ق النىــو التــالي  )دولــة فــي البصــر ، دولــة فــي برــداد، دولــة فــي الموصــ ، وتنفصــ  المنــاط

 عن الشماآل السني الكرد  في معظم (. ألو الشيعية في المن
 فص  منوأل السودان وتقسيم . -
يـة  رة العراالسعي إلعال  الثقافة األماد رية واالعتراف الرسمي بها   رة ثانية، بموار ال -

 في المدائر.
فيـذي تقسيم لبنـان إلـى عـدد مـن الـدويال  الطائفيـة، والـذ  ىاولـ  الدولـة الصـهيونية تن -

 والثمانينا  من القرن المايي، وفش   في تىقيق . في السبعينا 
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هميــر الف ســطينيين إلــى األردن، والتخوفــا  العرايــة مــن اســترالآل أمــوا  العــدوان ع ــى ت -
 العراق لتنفيذ ذلك.

ال عــأل ع ــى وتــر األق يــا  فــي مصــر، خصوصــًا األق يــة المســيىية، وفكــر  إنشــا  دولــة  -
 قبطية مسيىية في مصر الع يا.

*** 
 الطوق النظي  خطة
األمر  يــة مويــوعا تىــ  عنــوان إعــاد  ” فــور ن افيــرد“نشــر  مم ــة  1992خر ــ   فــي

، انط ــق فيــ  الكاتــأل مــن التخ ــي الرســمي عــن ى ــم القوميــة ”النظــر فــي الشــرق األوســط
ورسـم  العراية والمتع عق بالوىد  وادولة عراية موىـد  أو ىتـى ب ت ـة سياسـية متماسـ ة ..

.. ى ام  قطـع شـطرنج  مـا سـماهم ولـيم غـا   ور عرأل في  أ  دشرق أوسط مديد ليا ل
  ار في  تاب  )وشهد شاهد من أه ها (.

وتعنــي )النطــاق ” وق النظيــ الط”إســرائي  خطــة فــي نهايــة التســعينا  تســمى بـــ ويــع 
( ليمان أمن دولتها المدعومة عن طر ـق القيـا  ع ـى الميـوش العرايـة فـي دوآل النظي 

شـعاآل التدامن مع تىقيق خارطة تقسيما  لمنطقة الشرق األوسـط بعـد إالموار اإلسرائي ي ب
رتيـأل بالشرق األوسط الكبير، الميوش المسـتهدفة بالت سمىالفويى الخالقة الممهد  لما ي

 هي ميوش مصر والعراق وسور ا.
 العم ي  التطبيق

ب ــ  نشــر  مواقــع إســرائي ية تقر ــرًا يتىــدث عــن تخصــيص ى ومــة بنيــامين نتنيــاهو م وقــد
والر امر  ــي، لتشــميع همــر  الف ســطينيين مــن دىــوالي م يــار -م يــارا  شــي   3تمــاود 

 اليفة الرراية.
اصـة التقر ر فان ى ومة نتنياهو ستىاوآل استرالآل اوياا الف سطينيين الىياتيـة وخ ووفق

الــ   27الفقــرا  مــنهم لتشــميعهم ع ــى الهمــر  مــن خــالآل اغــرائهم بــاالمواآل وصــرف ىــوالي
لهمـر  أسر  ترادر اليفة الى مانأل تأمين دخوآل ت ـك األسـر الـى الـدوآل المقـرر ا دوالر لك 

 اليها .
نية سـر  ف سـطيألـ  أ 30غـرا  إلخطـة االسـرائي ية ل تهميـر تقتيـي ن األـى إالتقر ر  شارأو 

    عام بالهمر ، واشعار باقي الف سطينيين بان ت ك الفرصة ل همر  بات  تييق.
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ال  ف سطيني يعيشون في اليفة الرراية ، يمن أسر  800و التقر ر عن م يون  و تىدث
الـ   30ـلـ افراد بالمعدآل العام، مقترىا البد  بتمراة التهميـر بـاالغرا  المـالي 6تتكون من 

 الـ  دوالر، االمـر الـذ  يتط ـأل 27اسر     سنة، من خالآل مـنه  ـ  اسـر  تهـامر ىـوالي 
انـأل ماهـالي اليـفة الررايـة ، وذلـك الـى  م يـار دوالر لتهميـر واليمن اسرائي  ان تـوفر ىـ

ــى اســتقباآل وتمنــيا المهــامر ن العــرأل مــن  ــدوآل المهمــر ان توافــق ع  تشــميع اســرائي  ل
 ف سطين.

 نفو  مخطط
الصــهيوني، ففــي عــام ” نفــو“ان تمــر  ــ  هــذي االىــداث دون اســتدعا  مخطــط  واليم ــن
 النـواىي آل العرايعة من مميـعأمرن الميش اإلسرائي يع بىًثا شاماًل عن إسرائي  والدو 1953

 السياسيعة واالقتصاديعة واالمتماعيعة والعس ر عة والديموغرافيعة.
صـين العسـ ر عين والمـدنيعين اإلسـرائي  وقد ان يعين. و ـقام بهذا البىث خير  البـاىثين المتخصع

 دود ي  ىـهدف ،  ما يقوآل الم لع ، التأسيا لف رد عس ر عد إسرائي يعد تمر  وفق  إعاد  تشـ
” نفـو“وأشـار الم لعـ  إلـى أن  مخطعـط ”. نفـو“إسرائي ، وأ ط ق ع ى هـذا المشـروا مخطعـط 

. مع ًماش     ع اإلق يميع  مهم ا في ذهنيعة الميش اإلسرائي يع في مسألة التوسع
 أن  ع ـى إسـرائي  توسـيع ىـدودها فـي مميـع االتعماهـا . فـي” نفـو“استخ ص مخطعـط  وقد

ــوأل، ينبرــي اىــتالآل لــنفط شــب  مد ــر  ســينا  واســترالآل ثرواتهــا الطبيعيعــة وال ســيعما ا المن
 والمنرنيد.

ة الررايعة وشرق األردن وتصفية دولة األردن ومع  ىـدود  وفي الشرق، ينبري اىتالآل اليفع
اىـتالآل  إسرائي  الشرقيعة تص  إلى الصـىرا  السـور عة الفاصـ ة بـين األردن والعـراق، و ـذلك

ق ي المنـاطهذا ي م عون إسـرائي  مـن اسـترالآل الثـروا  الطبيعيعـة فـي هـذمانَبي خ يج العقبة، و 
ـــ . وفـــي الشـــماآل ينبرـــي إلســـرائي  اىـــتالآل الباشـــان وىـــور  ماوال ســـيع  ان ثـــروا  البىـــر الميع

، ويـمعها إلـى إسـ رائي ، والموالن وقمعة مب  الشيو ومنوأل لبنان ىتعى مصألع نهر ال يطـانيع
ــن إســرائي  مــن اســترالآل  ــة فــي هــذي المنــاطق، وال ســيعماوهــذا ي م عو ــروا  الطبيعيع ــاي  الث المي

 (.223 -222وىقوآل الىنطة )ص 
لـــٌة إســـرائي  باىتاللهـــا ويـــمعها إليهـــا مأهو ” نفــو“وبمــا أن  المنـــاطق التـــي طالـــأل مخطعـــط 

د هذا المخطعط ع ى يرور  طرد األغ بيعة العظمى من العرأل مـن هـذي ال منـاطق بالعرأل، شد 
 اليهود ع إلسرائي .ل ىفاظ ع ى الطابع 
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*** 
 ردن والتهمير لأل  داعش( 14)

، ، إن األردن دولـة صـديقة فـي ظـاهر األمــر”هــهرتا“الكاتـأل بصـىيفة ” أر يـ  الـداد“ قـاآل
ي هــ، والشــام ”داعــش“بــالعراق والشــام  اإلســالميةوهــي ا ن تعتبــر الهــدف التــالي ل دولــة 

تعر ـ   سـتخدم فيهـاالتار خيـة التـي سور ا الكبرن وفًقا لومهـة النظـر التـي تـرن أن الفتـر  ا
سرائي ، وىتى ا ن، وتشم  سور ا الكبرن األردن، لبنان، سور ا، إ مو  الشام من الى م األ

 ىيث ال ي من الكاتأل بىق العرأل ع ى أ  مساىة من األرايي غـرأل اليـفة الررايـة لنهـر
ســــالم الســــني إذا ســــيطر اإل وا ناألردن، و ـــدعو إلــــى تهميــــر الف ســــطينيين إلـــى األردن.

ــدي  وهــو اســتمرار ــن الب ــدم، ولك ــ  ل  ــة مع ــى األردن فســتتىوآل ىــدودنا الهادئ  المتطــرف ع 
اليــرط الــدولي مـــن الخــارج ويــرو  المستســـ مين فــي الــداخ ، لالعتـــراف بينشــا  دولـــة 

فيا، وغد ، أخطر من ذلك، وهذي مسألة مررا” اليفة“ف سطينية في أرايي يهودا والسامر  
ن أا، ومسـألة أمنيـة ومسـألة اقتصـادية أيًيـا، واألىمـق الـذ  يعتقـد ومسألة ىق في وطننـ

اعـد  دولة ف سـطينية  هـذي سـتكون أكثـر ثباًتـا فـي ومـ  اىـتالال  اإلسـالم، ف قـد أصـبه ل ق
مــن فاليــوم، عــددا مــن الخاليــا الفاع ــة فــي غــد  واليــفة الررايــة يفــوق عــددها فــي األردن، 

ي ال ينبرـ لذايخشـى أكثـر دولـة  هـذي فـي اليـفة.األردن ع يـ  أن  فـييخشى دولة القاعد  
ــة داعــش االقتتــاآل  ــد هللا مــن عصــابا  داعــش، فمــهآل خالف ــاذ الم ــك عب ــى إســرائي  إنق ع 

 القائمـة واالنقسام وستتىوآل لكيانا  عرقيـة قب يـة، وهـو مـا سـيوفر بـدياًل لمعادلـة االنتىـار
، دولــة ”يــفتي األردندولتــان ل شــعبين فــي “ع ــى الــدولتين ل شــعبين، لتصــبه المعادلــة 

 ل يهود غرأل اليفة، وأخرن ل عرأل شرق .
ــاد   وقــد  شــ  مســ وآل ف ســطيني عــن أن ود ــر الخارميــة األمير ــي مــون  يــر  قــدم ل قي

  الف ســطينية أراعــة خيــارا  لىــ  قيــية الالمئــين الف ســطينيين لــيا مــن بينهــا ىــق العــود
 وذلك لتيمينها في اتفاق إطار يسعى ل توص  إلي  قر بًا.

أن ر يــة  يــر  ل ىــ  تتمثــ  فــي ’ ســرائي إصــو  ‘المســ وآل وفقــًا لمــا نق ــ  موقــع  وأويــه
 سـيما فـيتخيير الالمئين بين االنتقاآل إلى  ندا والعـيش فيهـا أو البقـا  ىيثمـا يتوامـدون ال

 األردن.
الخيار الثالث فهو العيش في الدولة الف سطينية المستقب ية بينما يتمىور الخيار الرابع  أما
ي تقديم الالمئين ط با لإلقامة في إسرائي  التـي تقـوم بـدورها بدراسـة الط ـأل وفـق معـايير ف
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ــالطبعويــوابط مىــدد  تيــعها إســرائي  بنفســها فــي إطــار إنســاني فقط. لــم يــذ ر  يــر   وب
ماهيـــة هـــذي الدولـــة الف ســـطينية المقب ـــة وهـــ  هـــي الكونفدراليـــة االردنيـــة ام غـــد  الكبـــرن 

 بالتهمير لسينا !
*** 

ين األسـ ت ندية فـي تقر ـر ألىـد البـاىثين المهتمـ« مالسـ و هيرالـد» شف  صىيفة  وم خرا
بشئون الشرق األوسط ومصر والعرأل عن خطة بعيد  المد  نسم  خيوطهـا داخـ  و الـة 

تهـدف إلـي ىصـار  –البنتامون  –وودار  الدفاا األمر  ية « CIA»االستخبارا  األمر  ية 
طـط منـذ قاآل الباىـث إن الواليـا  المتىـد  بـدأ  تنفيـذ المخ وقدمصر ثم التهامها عس رً ا. 

ن ثــالث ســنوا  مــن خــالآل ســعيها الىــتالآل إق ــيم دارفــور غــرأل الســودان دولًيــا وعســ رً ا مــ
شيرًا مخالآل نشر قوا  أمر  ية بر طانية مدعومة بقوا  من األمم المتىد  ى يفة لواشنطن 

هـا بإلي قاعـد  عسـ ر ة أمر  يـة تنتشـر  فورإلي أن هذا المخطط يستهدف تىو   إق يم دار 
صــوار و بعيــد  ومتوســطة المــد  مومهــة ناىيــة مصــر ودوآل الشــماآل األفر قــي ومنطقــة 

يران.  الخ يج وا 
الواليــا  المتىــد  تهــدف مــن يــروطها الىاليــة ع ــي الممتمــع الــدولي وخاصــة الــدوآل  وأن

يطاليا لتكثي  ية السـودان اليرو  ع ي الى ومة الى يفة لها مث  بر طانيا وفرنسا وألمانيا وا 
ـــيم قاعـــد   ـــا نشـــر قـــوا  تتخـــذ مـــن اإلق  ـــتم الىًق ـــي أن ي ـــة بـــاإلق يم، ع  لنشـــر قـــوا  دولي

 المخطط األمر  ي أييا عبر إثـار  الفويـي فـي منـاطق الى ـم الـذاتي فـي و هدفعس ر ة.
ىتي يع ــن أنــ  بىامــة ود عبــاا رئــيا الســ طة الف ســطينية،ف ســطين واليــرط ع ــي مىمــ

ن مـيـة السـ طة الشـرعية قوا  دولية بقطاا غد  المواد  ل ىدود المصر ة بهـدف ىما لنشر
 بقاعــد  عســ ر ة مديــد  لتطو ــق الدولــة المصــر ة التــي يعتبرهــا األمر  يــون ىر ــة ىماا،

ــا  المصــر ة ــي يمــأل الىــذر منهــا تىســًبا أل  طــارن يىــدث فــي العالق ــة الت ــة العراي  الدول
 –ا مــن القــارن العراــي باألســاا هــو االطــال والمط وألية.مر  يــة أو المصــر ة اإلســرائي األ

ــالراط فهــو مهــد عظــيم ع - ىتــى دون راــط  ــى هــذي الخطــط المع نــة، واذا تفيــ  شــاكرا ب
 يـ ، ولعـ وسيوفر ع ي  الكثير، وان لم يفع ، فع ى االق  ستفسر ل  مشاهد  ثير  يراها بعين

فـي ” ةالكراهي”و” الىأل”و عا نطباهذا التفسير يم ن  من القرا   الس يمة دون تى يم اال 
 قرا   ومن ثم تىديد موق  امام القيايا المصير ة.

*** 
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ع ى غـد  الينفصـ  عـن خطـط التهميـر القسـر  وال عـن خطـط األخير مشهد العدوان  نإ* 
تطو ق مصر بقوا  دولية مدعومـة وال عـن خطـط الطـوق النظيـ  ىـوآل الكيـان الصـهيوني 

  لتىو ـ أمر  ي ـاوالمصـنوعة ” داعـش“نـا  اسـتخبار ة مثـ  وال عن خطـط التفتيـ  عبـر  يا
والكيــان الصــهيوني مــن طــرف الــى  طــرفالتناقيــا  الرئيســية بــين العــرأل والمســ مين مــن 

طـاق تناقو ثانو  ومعـ  التناقيـا  الرئيسـية داخ يـة ينـتج عنهـا االىتـراأل االه ـي فـي الن
 النظي  ل كيان.

*** 
بأنـ   ليـ  الكثيـرون إ، ينظـر اإلرهـاألبىمـة الىـرأل ع ـى  مر  ـاأالدولي الذ  تقودي  التىال 

هــاأل رمــاد فــي العيــون البعــاد الشــبها  عــن صــناعة االســتخبارا  االمر  يــة لالر  ممـرد ذر ل
 هـدد  ذر عة ل تدخ ، و نظر الي  البعو من منظور ان الك أل الذ  تـم تسـمين  بـدأ يأكـ  و 

ن مــتىــاوآل انقــاذ مــا يم ــن انقــاذي  ما ينظــر الــبعو الــى ان امر  ــا ا،المصــاله االمر  يــة
ائهــا نفوذهــا فــي المنطقــة لتعــود اليهــا بقــو  بعــد ان فشــ  الرايــع العراــي فــي التم ــين لى ف

 وصنائعها من الى م.
ـــى المشـــروا إ* الخالصـــة .. نقـــوآل  ـــا تصـــأل ف ـــاال  صـــىيىة   و  ه ـــ  هـــذي االىتم ن  

ســر  فين ائي  ، وهمـا الهــدالتقسـيمى ل منطقـة الــذن تر ـدي واشــنطن والرـرأل مـن أمــ  الـنفط وا 
 الرئيسيين ألمر  ا منذ ستين عامًا .

إن )داعش( صناعة أمر  يـة مـن أمـ  هـذين الهـدفين ، وستسـتخدمها مسـتقباًل مـر  أخـرن 
 من أم هما وع ينا أن ننتب  ميدًا لهذا المخطط األمر  ى طو   المدن .
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 الفصر الرابع

 داعش لالقبع ة ..

ِّ بعض  ببعضهم الإخوة الأع اء حيد يكفر 

 
ر و لقد  ان من المنطقى مـدًا أن ي فـر التكفير ـون بعيـهم الـبعو ه ـذا تىـدثنا سـنن التـا

داي عـة ومـا ومنطق العق  فك  منهم يفترو نفسـ  )نبيـًا( أو )قديسـًا( يمت ـك لوىـدي الىقيقـ
 باط .

 وفى هذا الفص  سوف نترك الوثـائق تتىـدث ، وثـائق القاعـد  يـد داعـش ووثـائق األخيـر 
 قاعد  ،  ي   فر الشيوذ بعيهم البعو و ي  نشروا غسـي هم القـذر ع ـى المـأل ،يد ال

شو ه  يد اإلسالم ب  وهم من أبرد األدوا  التى استخدم  لت –معًا  –وهو ما ي  د أنهم 
وتقـديم صـور  سـيئة عنـ  . لنتـرك وثـائقهم وفتـاو هم يـد بعيـهم الـبعو تكشـ  واغتيال  
مـــدن إمـــرامهم فـــى ىـــق هللا وهـــذا الـــدين وت ـــك األمـــة رمعيـــة إســـالمهم ، وت  ـــد عفونـــة و 
 . اإلسالمية

*** 
 :(1)لثيقة م  الأيبدى لبيعة البغ ادىأللاً : 

وا  ي نبايع  األياد  *** فسوق  البذآلو تستعر اشتعاال  فمدع
 (2)إعداد  أبي همام ب ر بن عبد العد د األثر  

 بسم هللا الرىمن الرىيم
لــ  آصــال  والســالم ع ــى مــن بعــث ل ىوايــر والبــواد , وع ــى الىمـد ا المــنعم الهــاد , وال

 وصىب  ومن تبعهم بيىسان إلى يوم التناد , أما بعد 
ف س  من أعيا  تنظـيم أو مـن أبنـا  مماعـة, ولكننـي موىـد مـن أهـ  السـنة والمماعـة, 

 رأي  م ن رًا وندا يد من طاعة, فومأل ع يع اإلن ار ع ى ق ة في البياعة!

                                                 
الفقهية الصادرة عن  تظينيم اداعنفى تنر ت رينر أيعنة أأنل أكنر ال  نداد   –تعد هذه الوثيقة أهم الوثائق الفكرية  1

ردفد تعنن  فخليفننة لللمننللي  فتننق تهلهننم اقانن ور القادننر فالللونندد ا فهننر الوثيقننة اللننر أثننار   نند   فااننعا  

 اللؤلفى .اهو وا اظورده تفصي   تر هذا الفص  غاض ة و  أاقر الجلاعا  اللملحة فتر وقدولها االقاعدةى ف
هو أحد قينادا  هنذا اللظينيم فيعنيف تنر وديظنة حلنا أمنوريا فأدنولى تعنود النر دفلنة اال حنري ى ف نا  يعلن   2

 وملوار للوقع وظ ر اللوحيد فالجهاد اللاأع ألأو وحلد اللقدار القياد  الملفر األردنر  .
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 ذلـك بـين روا المرا  والتماد , في الطعن بالشيو أبي ب ر البرداد , وهـم فـيرأي  ناسًا أكث
لــيهم مميعــًا هــذي الرســالة, ع ــى  مقــ  وم ثــر, ومىــأل منتقــد وآخــر عــن العــداو  مســفر! وا 

 عمالة 
ْعَ  ب و *** في َط َعةو الَبدرو ما ي ر ْذ ما َتراي  َوَدْا َشْيئًا َسمو !عن د ىَ  نيكَ خ    و

 [.437أل المتنبي ص]ديوان أبي الطي 
 المحو  الألل: إعلا. الراقح لالغبدي, ببعض منبقل البغ ادي:

القرشـي  هو الشيو المماهد, والعابـد الداهـد  أميـر المـ منين, وقائـد  تائـأل الـدين  أبـو ب ـر
 الىسيني البرداد  ىفظ  هللا ورعاي, وسدد ع ى الخير والىق خطاي.

ن بـدر الـدين بـن خ يـ  بـن ىسـين بـن عبـد من أىفاد عرموش بن ع ي بن عيد بن بدر  ب
ية بن هللا بن إبراهيم األواي بن الشر   يىيى عد الدين بن الشر   بشير بن مامد بن عط

 يع ى بن دو د بن مامد بن عبد الرىمن بن قاسم بن الشـر   إدر ـا بـن معفـر الد ـي بـن
صــادق بــن ع ــي الهــاد  بــن مىمــد المــواد بــن ع ــي الريــا بــن موســى الكــاظم بــن معفــر ال

د مىمد الباقر بن ع ي د ن العابدين بن الىسين بن ع ي بن أبي طالأل وفاطمـة بنـ  مىمـ
 رسوآل هللا ص ى هللا ع ي  وآل  وس م.

بادو هللا    عهوم  *** هذا التعقيع النعقيع الطعاهور  ال  م  َع َ هذا ابن  َخيرو عو
يو أْنبويَ  َ    *** بوَمدع ْنَ  ماهو  واتوم  خ  ا   هللا َقْد هذا ابن  فاطَمةد، إْن   

ْرَاى( ]الشفوي الْ  قاآل هللا تعالى  )ق ْ  اَل َأْسَأل ك ْم َعَ ْي و َأْمًرا إوال  اْلَمَود  َ   [.23ورن  ق 
 ن إلــيهم،قــاآل العمــاد ابــن  ثيــر رىمــ  هللا  "وال ت ن ــر الوصــا  بأهــ  البيــ ، واألمــر باإلىســا

كرامهم، فينهم من ذر ة طاهر ،  رًا من أشرف بي  ومـد ع ـى ومـ  األرو، فخـواىترامهم، وا 
يـة،  مـا وىسبًا ونسـبًا، وال سـيما إذا  ـانوا متبعـين ل سـنة النبويـة الصـىيىة الوايـىة الم 

اهــ  ان ع ي  س فهم  العبـاا وانيـ ، وع ـي وأهـ  بيتـ  وذر تـ ، ريـي هللا عـنهم أممعين".
 [.4/133]تفسير القرآن العظيم 

بيـ  النبـي صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م هـم نسـا ي وآآل وقد ما  فـي صـىيه مسـ م أن أهـ  
 ع ي وآآل عقي  وآآل معفر وآآل عباا.

( عـن ابـن 183/1( والبخـار  فـي التـار و الكبيـر )3789ورون اإلمام الترمـذ  فـي سـنن  )
عبـاا ريــي هللا عنهمـا قــاآل  قـاآل رســوآل هللا صــ ى هللا ع يـ  وآلــ  وسـ م   )أىبــوا هللا لمــا 

وني بىأل هللا وأىبوا أه  بيتي لىبي( ]صىى  الىاكم ووافق  الذهبي يرذو م من نعم  وأىب
وصــىى  الســيوطي وغيــرهم, ويــعف  شــيو االســالم ابــن تيميــة )وغيــري( فــي منهــاج الســنة 



 

125 

ن  انــ  مىبتــ  وامبــة 396/5 , وقــاآل  "اســنادي يــعي , فــين هللا يىــأل أن يىــأل لذاتــ  , وا 
 إلىسان ".[.

عبـد المط ـأل ريـي هللا عنـ  قـاآل  ق ـ   يـا رسـوآل وأخرج أىمد في مسندي عن العباا بن 
ذا لقونـا لقونـا بومـوي  ا  نعرفهـاالهللا إن قر شًا إذا لقي بعيهم بعيًا لقوهم ببشـرد ىسـن, وا 

ي ال قاآل  فريأل النبي ص ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م غيـبًا شـديدًا, وقـاآل  )والـذ  نفسـي بيـد
مـرند   ق ـأَل ا(, وفـي روايـة  )وهللا ال يـدخيدخ  ق أَل الرم و اإليمان  ىتى يىبع م ا ولرسـول 

 إيماٌن ىتى يىب م ا ولقرابتي(.
 لوال هواهم في الق وأل وفي الىشا *** مــا ذاق ق أل لــذ  اإليــمان

نشأ الشيو أبـو ب ـر الىسـيني ىفظـ  هللا فـي بيـ  خيـر وصـالت, وترعـرا ع ـى ىـأل الـدين 
", ثــم , فنــاآل " الب ــالور ااإلســالمية والفــالت, ىتــى واصــ  دراســت  األكاديميــة فــي الشــر عة

 "المامستير" في الدراسا  القرآنية, ثم "الد تورا " في الفق . 
لعشـر اول شيو إطالا واسع في ع وم التار و واألنسـاأل الشـر فة, و ـذا فقـد اتقـن القـرا ا  

 ل قرآن, ول  من الكتأل المطبوعة 
 رسالة المامستير في الدراسا  القرآنية. -1
 في الفق . يالد تورا رسالة -2
  تاأل في أى ام التمو د. -3

راد  الخير ب , فعن معاوية بن أبي سفيان ريي هللا عن همـا عـن وهذا من توفيق هللا ل , وا 
 [.تفق ع ي النبي ص ى هللا ع ي  وآل  وس م قاآل  )من يرد هللا ب  خيرًا يفقه  في الدين( ]م

الىـاكم  لرمـ  الىسـيني, وقـد رون أبـو عبـد هللالذا فين هذا هو السبأل الثاني  لتوقير هـذا ا
والطبرانــي  عــن عبــاد  بــن الصــام  قــاآل  ســمع  رســوآل هللا  صــ ى هللا ع يــ  وآلــ  وســ م 

 يقوآل  )ليا من أمتي من لم يم   بيرنا و رىم صريرنا، ويعرف لعالمنا ىقع (.
 م  )إن وعن أبي موسى األشـعر  ريـي هللا عنـ  عـن رسـوآل هللا صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ
افي عنـ  من إمالآل هللا تعالى إكرام ذ  الشيبة المس م وىام  القـرآن غيـر الرـالي فيـ  والمـ

ــــو داود ) ــــرام ذ  الســــ طان المقســــط( ]رواي أب ك ــــاو 4843وا  ــــي "ر  ــــوو  ف ( وىســــن  الن
 داأل ( ، وابـن مف ـه فـي "ا4/565( ، والذهبي في "ميدان االعتداآل" )358الصالىين" )رقم/

ــا " )1/434الشــرعية" ) ــي "تخــر ج اإلىي ــي ف ــي "ت خــيص 2/245( ، والعراق ( وابــن ىمــر ف
 ( والشيو األلباني في "صىيه أبي داود"[.2/673الىبير" )
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بـد البـر واي عبد الرداق وابـن عر وقاآل طاووا بن  يسان  "إن من السنة توقير العالم".اهـ ]
 في المامع[.

 لم استهدن أدال ما الفيــ  إال أله  الع ـم إنهـم  *** ع ى الهدن 
 وقــدر    امر  ما  ـان يىسنـ  *** والماه ون أله  الع م أعـدا 

 يـ  ولقد امتمع في الشيو أبي ب ر ما تفرق فـي غيـري  ع ـم ينتهـي إلـى النبـي صـ ى هللا ع
ـْعبويعو  َر وـأَل "َقـاآَل   وآل  وس م, ونسأل ينتهي إلى النبي ص ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م! َعـنو الش 

، َفَأَخَذ اْبـَن َعب ـااد بوروَ ابوـ و، َفَقـاآَل َلـ    ال َدْ د  بْ  ـوآلو هللاو َصـ  ى ّللا   ا اْبـَن َعـمعوَيـْفَعـْ  تَ ن  َثابو د   َرس 
ْرَنـا َأْن َنْفَعـَ  بوع َ َما ـي َيـَدَك. َفـَأْخَرَج َقـاآَل َدْ ـدٌ ئوَنـا. فَ َعَ ْي و وآلـ  َوَسـ  َم. َفَقـاآَل  َهَ ـَذا أ مو َدي ، َيـ  َأرونو

ْرَنا َأْن َنْفَعَ  بوَأْه و َبْي و فَ  َ َها َدْ ٌد َوَقاآَل  َهَ َذا أ مو ". ]رواي ابن  َعَ ْي و وآل  َوَس  مَ َنا َص  ى ّللا    َنبويعو َقب 
( وابـن المـود  فـي صـفة الصـفو  2/437( والذهبي في السـير )2/360سعد في الطبقا  )

 ([.11/57ها الىافظ في الفته )( ومود إسناد4/146( والىافظ في اإلصابة )1/706)
 أال يا قاصدًا أرو الرماد  *** وفمر اإلنتصار بها تاللى
 أال أب   أبا ب ر الىسيني *** نقيمك فوق هامتنا عقاال

ا وقد امتث  الشيو الم ي  ما رو  عـن عمـر بـن الخطـاأل ريـي هللا عنـ  ىـين قـاآل  "تفقهـو 
لتفقـ  ال بعد اومًا ب [  ف م يتنق  في مناصب  إقب  أن تسودوا".اهـ ]رواي البخار  تع يقًا ممد 

أل النبـي ومع التفق ,  ما قاآل اإلمـام البخـار  رىمـ  هللا  "وبعـد أن تسـودوا فقـد تع ـم أصـىا
د مـن ص ى هللا ع ي  وآل  وس م في  بر سنهم".اهـفمن التدر ا فاإلمامة والخطابة فـي عـد

العــراق, فالعيــوية فــي مم ــا  مســامد العــراق, فــاإلمر  لــبعو الممموعــا  المهاديــة فــي
, ثـم اإلسـالميةشورن المماهدين, فالرئاسة ع ى ال مان الشرعية والقيا  في دولـة العـراق 

ث مـا  بمبايعـة مم ـا شـورتها وأهـ  الىـ  والعقـد فيهـا, ىيـ اإلسـالميةأميرًا لدولة العـراق 
 التنصيص ع ي  في هذا البيان التار خي 

 اإلسالميةاق "بياٌن من مم ا شورن دولةو العور 
َذا َعَدْمــ ْره ْم فوــي اأْلَْمــرو َفــيو ــْ  َعَ ــىَ  َفتَ الىمــد  ا العد ــد الى ــيم القائــ   )َوَشــاوو َ  َو   و إون  ّللا  ّللا 

ال  والسالم ع ى نبيع الم ىمة والرعىمة، األ أل  اْلم َتَو عو ويَن(، والصع وأنـا )رشيع القائ   معي الق  ي ىو
ـمع والطعاعـة، والهمـر ، والمهـادو آمـر  م بخمـاد هللا أمرنـ ي   فـي َســبي بهـنع  بالَمماعـة، والسع

ـبر فقـد خ ـَع رواقـة اإلسـالم مـن ع نقـ  إالع  مـع،  أن َير هللا، فين  من َخرج مـن المماعـة قيـَد شو
 ومن َدعا بَدعون الماه ية فهو مون مثا  مهنعم(، وبعد..
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ـيخان ا ر هللا أن ي قتـ  فيهـا الشع راق دولـة العـبلم ـيالن، أميـر المـ منين فبعد الواقعـة التـي قـدع
، وود ـري األوآل أبـو ىمـد  الم هـامر رىمهمـا هللا وتق اإلسالمية ي بع همـا فـأبو عمـر البرـداد ع

ولـة  هدا ، انعقـد مم ـا شـورن الدع ولـة، مباشـر  لىسـم مسـألة إمـار و ا اإلسـالميةدمر  الشع لدع
هيدان في مث  هذيوالتي آل  بفي  هللا ومنع  إلى ووفق ما خطعط لها الشيخ  الظعروف ان الشع

ة.  الخاصع
ــة الفتــر  المايــية ل قــا  ودرا  الدع  ــورن فــي ىــاآل انعقــادد مســتمرع طي  ــة وظــ ع مم ــا الشع ول

ـة اإلسـالم ونخـصع مـنهم ر أمع  ط يعتهـا ووالتها وأه  الى ع والعقد وأصىاأل الرأ  فيها، ونبشع
متهم شيوذ  األمعة وقاد  المهاد فـ  د امتمعـ قـي  ـ ع م ـان، بـأنع الك مـة الم ماهد ، وفي مقدع

يو المماهد أبي ب ر البرداد ع الى سينيع القرشيع أميرًا ل م مني لعـراق ان بدولـة ع ى بيعةو الشع
ونائبـًا  ًا أوعال، و ذا ع ى تولية الشيو المماهد أبي عبد هللا الَىسـنيع الق رشـيع ود ـر اإلسالمية

 ل .
يخان الفايالن من أه و القدم الر  عو  لديوالشع ابقة في الدع المهـاد و نو هللا اسخة في العو م والسع

د رأيهمـا وي قـيعو له  مـا بطانـةً في سبي   نىسبهما  ـذلك وهللا ىسـيب هما، نسـأآل هللا أن ي سـدع
ـيخا صالىًة تأم رهما بالَخير وتىيهما ع ي ، وأن يعصمهما و  تمع ع ى يديهما مـا بـدأي ن الشع

هيدان في رفع راية المهاد وا عي لتى يم شرا هللا وانا  دولة إسالميعة قوالشع   .يعة عد د لسع
 َن(.)َوّللا   َغالوأٌل َعَ ى َأْمرويو َوَلكون  َأْكَثَر الن ااو اَل َيْعَ م و

 ".اهـ ]مر د الفمر لإلعالم[.اإلسالميةمم ا  شورن َدولة العوراق 
*** 

ام, لت  إلى بعو راوا الشـوبعد ميي بيعة أعوام, ع ى بيعة هذا اإلمام, امتد س طان دو 
 أن لي ون الشـيو بـذلك  "أميـر المـ منين فـي دولـة اإلسـالم فـي العـراق والشـام".. نسـأآل هللا

 د د..يأتي اليوم الذ  نرن في  شيخنا وقد م ا ع ى  رسي الخالفة! وما ذلك ع ى هللا بع
 لدين هللا َهبعوا و استمابوا *** لصرخا  األرام  والثكالى

ْن ى  دع و التوىيد أيىى *** يذيَق الكفَر أهوااًل ثقااللوَمْن مو
وا  ي نبايع  األياد  *** فسوق  البذآلو تستعر اشتعاال  فمدع

 ]من شعر شاعر القاعد [.
إال  -بعـد فيـ  هللا–وما  ان هذا لي ون, لو  ان الشيو في س ون, ب  لم يتىص  ذلك ل  

رأل منـذ عقـد مـن الـدمن ولـم يخ عهـا لعطائ  المستمر, واذل  المثمر, إذ أن  لبا ألمـة الىـ
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بعد, وأقدم ع ى الدواهي المدهية ولم يخ  من أىـد, ولـم ت ـن لـ  قنـا  وال ع ـرف لتيـىيت  
 ىد!

يـ , ىيث ثار الشيو منذ دخوآل األمر  ان إلى أري , ليدفع العدو الصائ  ع ى  دينـ  وعر 
 ا  عديــد  و ــون مماعــة ســ فية مهاديــة أب ــ  فــي األعــدا  بــال  ىســنا, ووامهــ  ابــتال

 ومىنا..
ن عقدوا شدوا ن عاهدوا أوفوا وا   أولئك قوم إن بنوا أىسنـوا البنـى *** وا 
ن أنعموا ال  دروهـا وال  ـدوا ن  ان  النعما  فيهم مـدوا بهـا *** وا   وا 
 أق ـوا ع يهـم ال أبــا ألبيـ ـم *** من ال وم أو سدوا الم ان الذ  سدوا!

 ]من شعر الىطيئة[.
ْن َقْب و اْلَفْتهو قاآل هللا ت ْم َمْن َأْنَفَق مو ْن   يأَ َ  أ وَلئوَك َوَقاتَ  عالى  )اَل َيْسَتوو  مو َن ال ـذو َن ْعَظم  َدَرَمًة مو

ْسَنى َوّللا    ْن َبْعد  َوَقاَت  وا َو  ال  َوَعَد ّللا   اْلى  وا مو  [.10 َخبويٌر( ]الىديد  ا َتْعَم  ونَ  بومَ َأْنَفق 
العــراق ع ــى ســوق , وتيعيــع العــدو وقــرأل نفوقــ , فكــون أهــ  الىــ   ثــم قــام المهــاد فــي

 والعقد مم ا شورن المماهدين, فانيم الشيو إلي  بمن مع  من المماهدين..
ونهــا ثـم مـا  الفـته المبـين, وسـيطر األمنـاد ع ــى  ثيـر مـن المـدن والقـرن والميـادين, فأع 

, ي الدولـةع ين الشيو ىفظ  هللا قايـدولة إسالمية, تى م العباد بالكتاأل والسنة النبوية, و 
 ت عرو ع ي  القيايا والمشاك , وت طرت ع ي  العويصا  والنوادآل..

ميـع وفي هذي المرى ة مهد الشيو مهدًا عظيمًا  ىيث  ان يتنقـ  فـي الواليـا , ويسـمع لم
الشــ ايا , و م ــا مــع الكبيـــر والصــرير, والعظــيم والىقيــر, لـــيى م فــيهم بى ــم ال طيـــ  

 . الخبير.
لقبائــ  والعشــائر, وبالمماعــا  المهاديــة وأمنــاد  ــان يطــوف با -أييــاً –وفــي هــذي الىقبــة 

اإليمــان والعســـاكر  يــدعوهم لوىـــد  الصــ  ونبـــذ الفرقــة واالخـــتالف, ويىــاورهم فـــي ذلـــك 
نصــاف, ويطــالبهم بالبيعــة الشــرعية ألميــر المــ منين  أبــي عمــر  -آنــذاك–بىياديــة تامــة وا 

 تماأل ل  من استماأل, من الشيأل والشباأل..البرداد  رىم  هللا, فاس
عية واإلشراف ع يها, ومرامعة   ما  بعو ال مان الشر  -أيياً – ما تولى في هذي الىقبة 

 القاد  وتصو أل ما ند فيها..
 الشعر هيا ل عراقو *** لنمدت شيخنا مات النفاقو  ىقواف

 ومنك إلى أبي ب ر الىسيني *** وقولي شيخنا فمتى التالقيا!
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 مباًل ع ى العال  يبقى *** ويا بىرًا ع ى األهواآل باقي أيا
 مهادك لم يدآل  البدر فينا *** ممع  الناا في درأل الوفاقو 

وا ثـم تىــدأل األىـداأل, مــن المرتـدين والــروافو وأهـ  الكتــاأل, فرمـوا الدولــة الفتيـة عــن قــ
 اىد !ي معر ة و ف -بي عمر وأبي ىمد أ–واىد , ىتى ف مع المس مون بمقت  الشيخين 

ننــا والىمــد ا ال نت قــى يــ راة إال قــاآل الشــيو المماهــد أبــو مىمــد العــدناني ىفظــ  هللا  "وا 
ثـري عـال فـي إلنا بأمير  أبي عمر, ف وندداد بها قو  وصالبة, ولما تمندآل أبو عمر, ق نا أنى  

اللة أبو ب ر, وما أدراكم من أبو ب را! إن  نتم تتسا لون عن   فين  ىسيني قرشي من سـ
قــدام وطمــوت أبــ ي آآل البيــ  األطهــار, عــالم عامــ  عابــد مماهــد, رأيــ  فيــ  عقيــد  وم ــد وا 

صــرار وصــبر أبــي  مصــعأل, مــع ى ــم وعــدآل ورشــد وتوايــع أبــي عمــر, مــع ذ ــا  ودهــا  وا 
ىمد , وقد عر تـ  المىـن, وصـق ت  الفـتن, فـي ثمـان سـنين مهـاد يسـقي مـن ت ـك البىـار, 

مــأل, ىــر  بــ  أن يتقــرأل إلــى هللا بالرســ  عــن ىتــى غــدن مــذي ها المى ــك, وعــذيقها المر 
ــ  وتقبي هــا, ودعوتــ  أميــر المــ منين, وفدائــ  بالمــاآل والــنفا والولــد, وهللا ع ــ ى مــا قدمي

 شهد  شهيد..
نـي ألىسـأل أن هللا عـد ومـ  قـد اختـاري  ولو  ان يم نني لكشف  لكم عن اسم  ورسـم , وا 

 ـأبنا  الدولة بأبي ب ر!".اهوىفظ  وادخري لهذي األيام العصيبة, فهنيئًا لكم يا 
 أولئك "أشياخي" فمئني بمث هم* * إذا ممعتنا يا "خصيم" الممامع!

وعم  الشيو بع م  هو سبأل ثالث  لىب  عند    متىر ل ىق وعنـ  باىـث, وهنـاك أسـباأل 
وانـ    ثير , ومناقأل غد ر , لىأل الشيو وتوقيري, و ما قاآل دهير في مدت بن سـنان ]فـي دي

55 ] 
 ىي من الدنيا بم رمة *** أفق السما  لنال   ف  األفقا! لو ناآل
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 المحو  الثب ي: شبهبت ل دلد, حول الأمير لالجنود:

 نـا أن منذ دمن والشبها  تىوم ىوآل المهاد, واالفترا ا  تكـاآل ع ـى رماالتـ  ا سـاد, وعدا
شـيو  د قـاآلع ما  الىق وشـيوذ التوىيـد, قـد قـاموا بىـوار أه هـا والـرد ع ـيهم والتفنيـد, وقـ
 [.4/13 اإلسالم ابن تيمية رىم  هللا  "الراد ع ى أه  البدا مماهد".اهـ ]ممموا الفتاون 

لصفو  ولكن الذ  أىدننا في األيام األخير , أن من تولى التسو ق لبعو الشبها  هم من ا
 والخير ! و ما قاآل طرفة بن العبد 

ْرَاى َأَشد  َمَياَيًة *** َع َ  ْن َوْقعو الوظ ْ م  َذوو  الق  َسامو ى الَمْر و مو !اى   لم َهن دو
شديد ع ى النفا أن تسمع أمثـاآل هـذي الشـب  مـن مماهـد, وأشـد ع يهـا مـن ذلـك  أن تـرد 
ع ــى مماهــد! ولكــن يخفــ  ع ينــا أننــا نــرد ع ــى مماهــد فــي نصــر  مماهــد, ومــا نىــن إال 

ـوآَل ّللا و فعـن َأَنـ  -سأآل هللا أن ي تـأل األمـر لهـم ولنـان– المرآ  إلخواننا  ا بـن مالوـك َأن  َرس 
ْرآ   اْلم ْ مونو  ر ر  مرفوعـًا واية عن أبي هر (, وفي َص  ى هللا َعَ ْي و وآل  َوَس  َم، َقاآَل  )اْلم ْ مون  مو

(، 8/49ب فظ  )إن أىد م مرآ  أخيـ  فـيذا رأن شـيئا ف يمطـ ( ]أخرمـ  أبـو داود فـي سـنن  )
 البيهقــي فــي الشــعأل، وابــن وهــأل فــي المــامع, وقــاآل(، و 239والبخــار  فــي األدأل المفــرد )

مـن  (  "رواي البدار والطبراني في األوسـط وفيـ  عثمـان بـن مىمـد7/264الهيثمي المممع )
مالـ  ولد رايعة بن أبي عبـد الـرىمن قـاآل ابـن القطـان  الرالـأل ع ـى ىديثـ  الـوهم، وبقيـة ر 

 ثقا ".[.
َبيعوَنـةد  َك َعـنْ الشبها , )لوَيْه وـَك َمـْن َهَ ـ ونىن هاهنا نرد ع ى أبرد الس اال , ونناقش أشهر

 [.42َوَيْىَيا َمْن َىي  َعْن َبيعوَنةد( ]األنفاآل  
 أللاً: هر توفرت في الشيخ أبي بكر البغ ادي شرلط الإمبمة؟

ســنة إن شـرو  اإلمامــة الكبـرن هــي مــا قـرري أئمــة اإلسـالم, مــدل ين ع ــى ذلـك ب تــاأل هللا و 
إلى ما نص  ع ي  أعراف الدوآل المعاصر ,  , وال ي  تف -ال  والسالمع ي  الص–خير األنام 

 أو ما قررت  األمم المتىد  المائر !
  شــرو   قـاآل اإلمــام بــدر الــدين بــن مماعــة رىمــ  هللا فــي شــرو  اإلمامــة  "فأله يتهــا عشــر 

مـًا,  افيـًا عاليًا, وهي  أن ي ون اإلمام ذ رًا, ىرًا, بالرًا, عاقاًل, مس مًا, عداًل, شماعًا, قرشـ
ولم ي ن ثمة -لما يتوالي من سياسة األمة ومصالىها. فمتى عقد  البيعة لمن هذي صفت  

مامت   ولدم  طاعت  في غير معصية هللا ورسـول  انعقد  بيعت -إمام غيري صـ ى هللا –  وا 
, وانظــر الرويــة 51األى ــام فــي تــدبير أهــ  اإلســالم ص ".اهـــ ]تىر ــر-ع يــ  وآلــ  وســ م

 [.69, وغياث األمم 6واألى ام الس طانية ل ماورد  , 10/42
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 قاآل السفار ني في منظومت  
 وشرط  اإلسالم والىر ـة *** عدالة سمع مع الدر ـة

     هذي قد توفر  في - ما مر معنا في المىور األوآل–وأمير الم منين أبو ب ر الىسيني 
   المستىبة.الشرائط, ولم يتخ   في ىق  ال الشرو  الوامبة وال الشرو 

 ثب يبً: كيف تصح إمرة الشيخ أبي بكر البغ ادي للم يببيعه كر النبس؟

ر مـن ال يشتر  بيعة    الناا, ب  وال  ـ  أهـ  الىـ  والعقـد, بـ  ي فـي أن يبايعـ  مـا تيسـ
أخر ع ي بن أبي طالـأل بعد أن ذ ر ت-أه  الى  والعقد, قاآل اإلمام النوو  في شرت مس م 

تأخري ليا بقادت في البيعة وال فيـ ، أمـا   "ومع هذا ف-هللا عنهما عن بيعة أبي ب ر ريي
لىـ  االبيعة فقد اتفق الع مـا  ع ـى أنـ  ال يشـتر  لصـىتها مبايعـة  ـ  النـاا وال  ـ  أهـ  
نما يشتر  مبايعة من تيسر امتمـاعهم مـن الع مـا  والر سـا  وومـوي الناا ".اهــ والعقد، وا 

[12/77.] 
 .اون ]انظر  المقدمة[, وشيو اإلسالم ابن تيمية وغيرهموهذا قوآل اإلمام ابن خ د

وآل أبـي قـب  قد ذهأل بعو الع ما  إلى أنها تنعقد بواىد من أه  الى  والعقد مط قًا. وهذا 
 , وهـو قـوآل اإليمـي فـي3/85الىسن األشعر   ما ذ ـر البرـداد ، وابـن ىـدم فـي "الفصـ " 

تدلوا  , والبــاقالني, وغيــرهم, واســ1/269"المواقــ ", والقرطبــي فــي "المــامع ألى ــام القــرآن 
 ببيعة أبي ب ر إذ أن عمر هو الذ  بايع . 

ايع بـوبقوآل العباا لع ـي يـوم السـقيفة  "امـدد يـدك أبايعـك، فيقـوآل النـاا  عـم رسـوآل هللا 
 ابن عم ، فال يخت   ع يك اثنان" وبأن العقد ى م، وى م الواىد نافذ. 

 ـوي الـذين عهـد إلـيهم عمـر تبـر وا مـن االختيـار ومع ما استدآل ابن ىدم بأن أه  الشـورن 
إلــى واىــد، وهــو عبــد الــرىمن بــن عــوف، قــاآل "فقــد صــه إممــاعهم ع ــى أن اإلمامــة تنعقــد 

 بواىد".اهـ
ـــة" ] ـــاآل الق قشـــند  فـــي "مـــهثر األناق ـــامن 1/42وق ـــد أصـــىابنا وهـــو األصـــه ع -[  "والث ن

وق  المبايعة في ذلك المويـع  أنها تنعقد بمن تيسر ىيوري  -الشافعية ريي هللا عنهم 
 من الع ما  والر سا  وسائر وموي الناا المتصـفين بصـفا  الشـهود ىتـى لـو تع ـق الىـ 

 والعقد بواىد مطاا  فى".اهـ
 لي. ومن قائ د أنها تنعقد بواىد بشر  ىصوآل الشو ة ببيعت ، وهذا قوآل المو ني والردا

غيــر عمــر وبقــي  افــة الخ ــق مخــالفين، أو قــاآل اإلمــام الردالــي رىمــ  هللا  "ولــو لــم يبايعــ  
انقسـموا انقسـامًا متكافئــًا ال يتميـد فيـ  غالــأل عـن مر ــوأل لمـا انعقـد  اإلمامــة، فـين شــر  
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-176ابتدا  االنعقاد قيام الشو ة وانصراف الق ـوأل إلـى المشايعة".اهــ ]فيـائه الباطنيـة  
177 .] 

 تــ  م نــةً ن المبــايوع ممــن تفيــد مبايعوقــاآل اإلمــام المــو ني رىمــ  هللا  "ولكنــي أشــتر  أن ي ــو
 [.72واقتهارا".اهـ ]الرياثي  

  النـاا أما اشترا  مبايعة    أه  الى  والعقد فهو قـوآل المعتدلـة, وأمـا اشـترا  مبايعـة  ـ
 فهو قوآل الديمقراطيين, ف ينظر المعارو بأ  النفسين يتك م!
ن أهـ  مـمـر  بمبايعـة مـن تـوفر وأمير الم منين أبو ب ر البرداد  ىفظ  هللا قد تمـ  لـ  اإل

   "وظـ ع مم ـا-فـي المىـور األوآل–الى  والعقد,  ما ما  في بيان الدولة الذ  مـر معنـا 
ولة ووالت ورن في ىاآل انعقادد مستمرع طي ة الفتر  المايية ل قا  ودرا  الدع لىـ ع اها وأه  الشع

ــة اإلســالم ونخــصع مــنهم ط ي ــر أمع وفــي  عتهــا الم ماهــد ،والعقــد وأصــىاأل الــرأ  فيهــا، ونبشع
متهم شيوذ  األمعة وقاد  المهاد في   ع م ان، بأنع الك مة قد امتمع  ع ى ب ـمقدع يو يعـةو الشع

 اهـ".سالميةاإلالمماهد أبي ب ر البرداد ع الى سينيع القرشيع أميرًا ل م منين بدولة العراق 
المنابن   ثبلثبً: كيف ُتقر إمرة الشيخ أباي بكار البغا ادي لقا  تغلال علاى بعاض

 ببلقوة لليس ببيعة أهر الحر لالعق  فيهب؟

ر عة شـتى مهـا بريـر  إن المناطق التي تر أل ع يها منود أبي ب ر البرداد   ان  تى  أيـدد 
الى  هللا تعـــالى, واســـتالأل األرو مـــن أولئـــك بـــالقو  هـــو ذرو  ســـنام اإلســـالم, قـــاآل هللا تعـــ

و )َوَقاتو  وه ْم َىت ى اَل َتك وَن فوْتَنٌة وَ  ين      ـ   لو  وَن الـدعو َ بوَمـا َيْعمَ  نو اْنَتَهـْوا َفـيو َي   ـيٌر َفـيون  ّللا    ـوَن َبصو
 (( ]األنفاآل[.39)

ب  ىتى لو أخـذها الشـيو ىفظـ  هللا مـن ى ـام مسـ مين ىـاكمين بالشـر عة, لومـأل السـمع 
ظ الىـافوالطاعة ل  في غير معصية ما دام مى مًا ل شر عة, وقـد ى ـى اإلممـاا ع ـى ذلـك 

ابــن ىمــر رىمــ  هللا فقــاآل  "وقــد أممــع الفقهــا  ع ــى ومــوأل طاعــة الســ طان المتر ــأل، 
ن والمهاد مع ، وأنع طاعت  خير من الخروج ع يـ ، لمـا فـي ذلـك مـن ىقـن الـدما ، وتسـ ي

 [.13/7الدهما ".اهـ ]فته البار  
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  ابعبً: كيف تصح بيعة الشيخ أبي بكر البغ ادي لهو مجهول؟

عـالم المىور األوآل أن الشيو أبا ب ر البرداد  ليا بممهوآل, بـ  هـو مـن األ لقد تقدم في
 الفىوآل!

 نعم  قد يخفى اسم  ورسم  ع ى بعو العوام, أو بعو القاعدين من أه  الخصام!
 م  الَىرَ  وَ َهذا العذ  َتعروف  الَبْطىا   َوْطأَت   *** َوالَبْي   يْعروف    َوالىو   

 مم !العَ هذاا بَيائروي *** الع ْرأل  َتعروف  من أنَ ْرَ  وَ  َوَلْيَا َقْول َك  َمن
  المـاورد وىتى لو  ان ممهواًل عند العامة, فال مطعن في هذي الوال  واإلمامة, قاآل اإلمـام
ن أة األمـة رىم  هللا  ")فص ( فيذا استقر  الخالفة لمن تق دها إما بعهد أو اختيار لدم  افـ

أهــ   ســتىقها بصــفات ، وال ي ــدم أن يعرفــوي بعينــ  واســم  إاليعرفــوا إفيــا  الخالفــة إلــى م
 االختيار الذين تقوم بم ىمة وابيعتهم تنعقد الخالفة.."

ون دإلـى أن قــاآل  "والـذ  ع يــ  ممهـور النــاا أن معرفــة اإلمـام ت ــدم الكافـة ع ــى المم ــة 
 ،  مـا ج إليـالتفصي ، وليا ع ى    أىد أن يعرف  بعين  واسم  إال عند النوادآل التي تىوو 

م ىـرام ت ـد أن معرفة القيا  الذين تنعقد بهم األى ام، والفقها  الـذين يفتـون فـي الىـالآل وال
ن مــالعامــة ع ــى المم ــة دون تفصــي  إال عنــد النــوادآل المىومــة إلــيهم، ولــو لــدم  ــ  واىــد 
فيـى األمة أن يعرف اإلمـام بعينـ  واسـم  ل دمـ  الهمـر  إليـ  ولمـا مـاد تخ ـ  األباعـد وأل

انية ذلـك إلـى خ ــو األوطـان ولصـار مــن العـرف خارمـا وبالفســاد عائدا".اهــ ]األى ـام الســ ط
 [.15ل ماورد  ص 

 اسـم ، إالو ى رىم  هللا  "وال يمأل ع ى  افة الناا معرفة اإلمام بعينـ  نوقاآل اإلمام أبو يع
م مـــن هـــو مـــن أهـــ  االختيـــار الـــذين تقـــوم بهـــم الىمـــة وتنعقـــد بهـــم الخالفة".اهــــ ]األى ـــا

 [.27الس طانية ألبي يع ى ص 
ف ـيطعن فـي  -عنـدي–لمهالت   -ىفظ  هللا  -ومن طعن في إمر  الشيو أبي ب ر البرداد  

 ()إمر  عمر بن عبد العد د رىم  هللا, و ذا ن دم  بأن يطعن في الخالفة العباسـية برمتهـا!
. 

                                                 
  علنر أن  ع ند االلفكير لد  وعند هنذه الوثيقنة حني  يمناف  أني  الخليفنة العناد  لظلأو  ود  الخل  فالخط  تر ا

ئق اهد فالحقناالعزيزى فأي  هذا االخليفةى القات  / أأنل أكنر ال  نداد  ا فهنر وقارننة   تحلناد النر دحن  تالونو

 علر األرض تكفر االلؤلفى .



 

134 

َد الخ يفة عبد الم ك بن مروان لبني  بالخالفة مـن بعـدي،   م سـ يمان،ثـفتـولى الوليـد فقد َعهو
َر س يمان أشار ع ي  التابعي الم ي  رما  بن َىْيَو  بـأن َيْعَهـد إلـى بـد ععمـر بـن  ف ما ى يو

 العد د.
ــاآل  ــاآل اإلمــام الســيوطي رىمــ  هللا  "ق ــد العد ــد، قــاآل بــتســتخ   عمــر  -رمــا –ق –ن عب

ن عبد الم ك، وتكتـأل تخوف إخوتي ال يريون قاآل  ت َولعوي عمَر ومن بعدي يد َد بأ -س يمان
  ص  تابــا وتخــتم ع يــ  وتــدعوهم إلــى بيعتــ  مختومــا، قــاآل  لقــد رأي ".اهـــ ]تــار و الخ فــا

226.] 
د هللا وقاآل اإلمام ابـن  ثيـر إن سـ يمان  تـأل  "بسـم هللا الـرىمن الـرىيم، هـذا  تـاأل مـن عبـ

عـدي ب  ومـن س يمان بن عبد الم ك لعمـر بـن عبـد العد ـد، إنـي قـد َول يتـ  الخالفـة مـن بعـد
تم دو م. وخـيد د بن عبد الم ك، فاسمعوا ل  وأطيعوا، واتقـوا هللا وال تخت فـوا فيطمـع فـي م عـ

هم الكتاأل وأرس  إلى  عأل بن ىامد العبسي صاىأل الشرطة، فقاآل ل   أممع أه  بيتي فمر 
 ف يبـايعوا ع ـى مــا فـي هــذا الكتـاأل مختومــا، فمـن أبـي مــنهم يـرأل عنقــ . فـامتمعوا ودخــ 

ا لـ  منهم فس موا ع ى أمير الم منين، فقـاآل لهـم، هـذا الكتـاأل عهـد  إلـي م، فاسـمعو رماآل 
 وأطيعوا من ولي  في ، فبايعوا لذلك رمال.."

فت   -َو رما  بن َىيْ -إلى أن قاآل ابن  ثير  "قاآل  لى القب ة فمـا  رىمـ  هللا،. فرطيتـ  إَفَىر 
ممـع النـاا فـي مسـمد دابـق، بقطيفة خيرا  وأغ ق  ع ي  وأرس   إلـى  عـأل بـن ىامـد ف

ق ـ   ع ـوا، ثـمفق    َبايوعوا لمن فـي هـذا الكتـاأل، فقـالوا قـد بايعنـا، فق ـ    بـايعوا ثانيـة، فف
 [.9/182قوموا إلى صاىب م فقد ما ، وقرأ  الكتاأل ع يهم".اهـ ]البداية والنهاية 

 فصى  بيعة الخ يفة الصاله عمر بن عبد العد د مع أن بيعت  تم  لممهوآل!
الريـى  ه ذا ىص  في البيعة لبني العباا, فقد  ان بدأ الدعو  إليها بدعو  النـاا لبيعـةو 

من آآل مىمد صـ ى هللا ع يـ  وسـ م، ه ـذا دون تىديـد لشخصـية أميـر هـذي الـدعو ، و ـان 
هذا متعمدا، لىرص العباسيين ع ـى  سـأل شـيعة الع ـو ين إلـى دعـوتهم، وآآل مىمـد صـ ى 

 و ين والعباســيين، فالمبــايع لــ  فــي هــذي الــدعو  هــو شــخصهللا ع يــ  وســ م  تشــتم  الع ــ
ــذين  ــانوا يع ــار الــدعا  ال رفــون ممهــوآل بالنســبة  ألغ بيــة مــن بــايع باســتثنا  النقبــا  و ب

 39، 31، 30، 25، 10/5، 9/321صاىأل الدعو  باسم  وعين . ]انظر البداية والنهايـة  
 , نقاًل عن العمد  بتصرف[.42ـ 
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رمـال  -أ   ابن ع ي بن عبد هللا بن عباا–رىم  هللا  "بعث مىمٌد  وقاآل اإلمام السيوطي
إلــى خراســان وأمــري أن يــدعو إلــى الريــى مــن آآل مىمــد صــ ى هللا ع يــ  وســ م  وال يســمي 

 فا  ار و الخأىدا، ثم وم  أبا مس م الخراساني وغيري، و تأل إلى النقبا  فقب وا  تب ".اهـ ]ت
 [.257ص 

 شيخ أبي بكر البغ ادي لليس ل يه التمكيد التب.؟خبمسبً: كيف تصح إمرة ال

ــديا ر, لقــد ع ــم القاصــي والــداني, بــ  وىتــى العــدو المــاني, بتم ــين دولــة البرــداد  فــي ال
فويـــعوا ع ـــى رأا الشـــيو عشـــر  ماليـــين "دوالر"! والعـــرأل تقـــوآل  "الىـــق مـــا شـــهد  بـــ  

 األعدا !".
 فاو  من م ان إلى آخر..ولكن هذا التم ين ليا بتام ع ى    البقاا, ب  هو يت

 ومن قاآل بوموأل التم ين التام والعام فهذا لم يعرف دولة النبو  األولى!
وآل ( عـن أبـي العاليـة قـاآل  "م ـث رسـ12/272رون اإلمام القرطبي رىمـ  هللا فـي تفسـيري )

  هللا صــ ى هللا ع يــ  وآلــ  وســ م بم ــة عشــر ســنين بعــدما أوىــي إليــ  خائفــًا هــو وأصــىاب
صــبىون هللا ســرًا ومهــرًا، ثــم أمــر بــالهمر  إلــى المدينــة و ــانوا فيهــا خــائفين ييــدعون إلــى 

ــ  ونيــع  ــأمن في ــا يــوم ن ــأتي ع ين ــا رســوآل هللا أمــا ي ويمســون فــي الســالت، فقــاآل رمــ   ي
العظـيم  السالتا فقاآل ع ي  السالم  ال ت بثون إال يسيرًا ىتـى يم ـا الرمـ  مـن م فـي المـأل

ويـعوا   هـذي ا يـة، وأظهـر هللا نبيـ  ع ـى مد ـر  العـرأل، فمىتبيًا ليا ع ي  ىديد ، وندلـ
 السالت وأمنوا".اهـ

بط  ب  الد اد  التي رواهـا مسـ م فـي المتابعـا   مـن ومما يستأنا ب  في هذا الباأل ما ي 
بط  ال فظة ع ى المبني ل ممهـوآل   ن يرأل ظهرك، وأخذ مالك( ىيث ي  ىديث ىذيفة  )وا 

ـــرأل ظهـــرك، وأ خـــذ مالـــك(   ن ي  مـــا فـــي  ]مرقـــا  المفـــاتيه شـــرت مشـــ ا  المصـــابيه )وا 
15/344.] 

ث و   ــد هــذا المعنــى و د ــدي ويــوىًا مــا مــا  فــي روايــة أبــي داود الطيالســي وغيــري لىــدي
ين فـىذيفة وفي  التىذير مـن دعـا  الفتنـة ىيـث ورد فـي روايتـ   )ثـم تنشـأ دعـا  اليـاللة 

ن  رأل ظهرك وأ خذ مالك(.رأي  يومئذ ا عد وم  في األرو خ يفة، فالدم  وا   ي 
ن  ـان فـي دمـن فتنـة يعريـك  بمعنى أنـ  يمـأل لـدوم اإلمـام المسـ م وعـدم الخـروج ع يـ  وا 
ل يرأل والنهأل من قب  أصـىاأل الفتنـة، ولـيا لإلمـام شـو ة تامـة ع ـى  ـ  البقـاا بىيـث 
يقيي ع ى أصـىاأل الفتنـة الـذين يتيـرر مـنهم عامـة الـداخ ين تىـ  واليـة اإلمـام بسـبأل 

 .-لتي منها يرأل الظهر وأخذ الماآلا–م وعقوباتهم امتىانه
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ين أميـر المـ من -مـد البرـداد – ما ىص  من قوب  الخوارج في امتىانهم ل ناا أيـام إمـر  
يخ ع  ع ي بن أبي طالأل ريي هللا عن ، ىتى إن عبد هللا بن خباأل بن األر  رىم  هللا لم

ج بسـبأل وقوعـ  فـي أيـد  الخـوار  بيعت  ألمير الم منين ع ي بن أبي طالـأل ريـي هللا عنـ 
، 3/131، والــدارقطني 8/732ممــا تســبأل بقت ــ  ودومــ ! ]انظــر  مــا رواي ابــن أبــي شــيبة 

 [.7/288والبداية والنهاية 
سبدسبً: كيف تكون الإمرة للشيخ أبي بكر البغ ادي على الشب. للم تتم بموافقة 

 جميع أهر الحر لالعق  على هذه النقلة؟

ا ألهـ  الىـ  والعقـد مــن ىيـث األصـ  ع ـى االسـتىباأل ال الومـوأل, وهــذإن مشـاور  األميـر 
ــ  قــوآل عامــة الفقهــا , بــ  نقــ  اإلمــام النــوو  رىمــ  هللا اإلممــاا ع ــى ذلــك, فقــاآل  "وف ي

ـ التشــاور فــي األمــور الســيما المهمــة وذلــك مســتىأل فــي ىــق األمــة بيممــاا الع ما ..".اهــ
 [.4/76]صىيه مس م بشرت النوو  

إلمـام امام أهـ  الىـ  والعقـد فـأممعوا ع ـى أمـر أو قـاآل أغ ـبهم بـأمر لمـا لـدم ولو شاور اإل
مـام اتباعهم, ع ى ع ا قوآل بعو المعاصر ن الذين أصـيبوا ب وثـا  الديمقراطيـة! قـاآل اإل

أل النــوو  رىمــ  هللا  "وفيــ  أنــ  ينبرــي ل متشــاور ن أن يقــوآل  ــ  مــنهم مــا عنــدي ثــم صــاى
 [.4/76وهللا أع م".اهـ ]صىيه مس م بشرت النوو  األمر يفع  ما ظهر  ل  مص ىة. 

ممـاا سـ   األ مـة وقاآل اإلمام ابن أبي العد الىنفي  "وقـد دلـ  نصـوص الكتـاأل والسـنة وا 
ــي موايــع  ــر الىــرأل وعامــ  الصــدقة يطــاا ف ــام الصــال  والىــاكم وأمي م ــي األمــر، وا  أن ول

،  ــيهم طاعتــ  فــي ذلــكاالمتهــاد، ولــيا ع يــ  أن يطيــع أتباعــ  فــي مــوارد االمتهــاد، بــ  ع
م مـن وترك رأيهم لرأي ، فين مص ىة المماعة واالئـتالف، ومفسـد  الفرقـة واالخـتالف، أعظـ

 [.424أمر المسائ  المدئية".اهـ ]شرت العقيد  الطىاوية ص 
ي د ووافقو ومع ذلك فين أمير الم منين أبا ب ر البرداد  ىفظ  هللا قد شاور أه  الى  والعق

 ىيـث قـاآل الشـيو فـي هـذا الصـدد  "وقـد عقـدنا العـدم بعـد اسـتخار  هللاع ى مـا عـدم ع يـ , 
 تعالى, واستشار  من نثق بدينهم وى متهم..".اهـ

, فهــو ال يــ ثر, إذ أن عامــ  -إن صــه ذلــك–و ــون األميــر لــم يستشــر عام ــ  ع ــى الشــام 
 اإلمام ع ي  أن يسـمع ويطيـع فيمـا أىـأل أو  ـري, بـ  ىتـى فـي عدلـ  لـو عدلـ ,  مـا أرسـ 
عمر بن الخطاأل ريي هللا عن  بعدآل خالد بن الوليد, وأرس  بعدآل سـعد بـن أبـي وقـاص.. 
وغير ذلك من األىداث المعروفة, ولم ي ثر عن أىدهم أن  رفو قوآل األمير بىمة أنـ  لـم 
ي ستشر أو ي ستأمر  عـن ابـن عمـر ريـي هللا عنـ  عـن النبـي صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م  
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ر  فيما أىأل أو  ري، ما لم ي مر بمعصية، فيذا أمـر بمعصـية فـال )السمع والطاعة ع ى الم
سمع وال طاعة( ]متفق ع ي [، وتأم  قولـ  صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م  )وَ ـروي(  أ   فيمـا 
يأمر ب  األمير من التكالي  الثقي ة ع ى النفا ممـا لـيا بمعصـية  مـا فـي ىـديث عبـاد  

َنا(  َنا َوَمْ َرهو  ]متفق ع ي [.مرفوعًا  )َمْنَشطو
 :()المحو  الثبلث:  صبقح سريعة, لآسبد الشريعة

لـدين عن تميم بن أوا الدار  ريي هللا عن  أن النبي صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م قـاآل  )ا
ا رسـوآل هللاا قـاآل  )ا ولكتابـ  ولرسـول  وألئمـة المسـ مين ق نـا  لمـن يـ -ثالثـا–النصيىة( 

 -بعــون هللا–فــي ديــن هللا  بيــر, وأمــر الناصــه  وعــامتهم( ]أخرمــ  مســ م[.فأمر النصــيىة
ر   ثير, فع ى المس م أن ي ـون ناصـىًا مـن ىيـث االبتـدا , فـين ط  بـ  منـ  فهـي آكـد  صـ

مسـ م الدين واإلخا , فعن رسوآل هللا ص ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م قـاآل  )ىـق المسـ م ع ـى ال
ذا استنصـىك فانصـه لـ ( ]أخرمـ  مسـ م[.  وقد أتتنـي الرسـائ  فـيس ..(  وذ ر منهـا  )وا 

ألمــر إثـر الرسـائ , تطـالبني بالنصــه فـي هـذي المســائ , فاسـتعن  بـاا الــرىيم, ع ـى هـذا ا
 العظيم..

 أللاً: إلى جنود دللة الإسلا., في العراق لالشب.:

ي ا , رافعـإلى األبطاآل الميامين, فرسان الميادين, من باعوا الدنيا ل دين, إلى أسـود السـاى
لــى ودرائهــا أفيــ  الرايــا ,  والمايــين رغــم الشــبها , إلــى مم ــا الشــورن فــي الدولــة, وا 

 وقاداتها ومنودها, إليهم مميعًا 
 نصيىتي لكم, وليا مث ي ينصه مث كم  ع ي م بطاعة األمير في المعروف, مهمـا اشـتد 

يَن َآَمن ـوا َأطو  يع ـيع ـوا ّللا َ األمور وتعسر  الظروف, قاآل هللا تعالى  )َيا َأي َهـا ال ـذو ـوآَل  َوَأطو س  وا الر 
وي  إوَلــ د  ــي َشــْي د َفــر  ْن َتَنــاَدْعت ْم فو ْم َفــيو ــْن   و َوأ ولوــي اأْلَْمــرو مو ــوآلو ى ّللا  س  ــ َوالر  ــوَن بو ن  ْنــت ْم ت ْ مو و  إوْن    ال 

ياًل ) رو َذلوَك َخْيٌر َوَأْىَسن  َتْأوو  (( ]النسا [.59َواْلَيْومو اْ َخو
ــر  ريــي هللا ــي هر  ــ  وســ م  )مــن وعــن أب ــ  وآل ــاآل رســوآل هللا صــ ى هللا ع ي ــاآل  ق ــ  ق  عن

ن أطاعني فقد أطاا هللا، ومن عصـاني فقـد عصـا هللا، ومـن يطـع األميـر فقـد أطـاعني، ومـ
 َيعــصو األميــر فقــد عصــاني( ]متفــق ع يــ ، وهــذا لفــظ مســ م، وعنــد البخــار  )أميــر ( بــدآل

 ع ي  وآل  وس م  هللاوآل هللا ص ى عن رس -يياً أ–)األمير( و ذلك لمس م[.وعن أبي هر ر  
 )ع يك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك وم رهك وأثر  ع يك( ]أخرم  مس م[.

                                                 
 ى تنر انوريا ا ف أنناألثر ى وع الواقع المياار تر العنرا  فهلام أكر أ  ع د العزيز  عاو  وعد هذه الوثيقة االلدعو أأايل

دينى علنر لالقر  اقان ور األف  دف  نينر النر ت ينرا  حندثد فتحنديا  اقليلينة فدفلينة فقعند ا ا  النزو  ولوقنف تلاونا  

 .وملو  الفهم فعلر وملو  الرؤية فلذلك  اء  نصائحى ولهاتلة فوثيرة للمخرية تلاوا   لا اظر  االلؤلفى 
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ــاي تمــأل طاعــة وال  األمــور فيمــا  ــاآل الع مــا   معن ــوو  رىمــ  هللا  "ق ــاآل اإلمــام الن شــق يق
 وتكره  النفوا وغيري مما ليا بمعصية..".

أطيعـوا ختصـاص بـأمور الـدنيا ع ـي م، أ  اسـمعوا و ار واالسـتئثقاآل  "واألثـر  هـي االإلى أن 
ن اخــتص األمــرا  بالــدنيا ولــم يوصــ و م ىقكــم ممــا عنــدهم، وهــذي األىاديــث فــي الســمع  وا 
والطاعــة فــي مميــع األىــواآل، وســببها امتمــاا   مــة المســ مين، فــين الخــالف ســبأل لفســاد 

فـي  [. واألىاديـث225ـ  12/224أىوالهم في دينهم ودنياهم".اهـ ]شرت النوو  ع ى مس م 
 هذا الباأل  ثير  مشهور ..

وىــذار مــن نــدا اليــد مــن طاعــة, أو مفارقــة المماعــة, ألمــ  بعــو الشــبها  مــن هنــا أو 
ن هناك, أو بعو المصاله في هذا أو ذاك! فعن ابن عباا ريـي هللا عنهمـا مرفوعـًا  )مـ

 ميتـة ماه يـة( ]متفـق  ري من أميري شيئا ف يصـبر، فـين مـن خـرج مـن السـ طان شـبرا مـا 
 ع ي [.

ينـ  فوفي رواية أخرن البن عباا مرفوعًا  )من رأن من أميري شـيئا ي رهـ  ف يصـبر ع يـ ، 
 من فارق المماعة شبرا فما  إال ما  ميتة ماه ية(.

ن   اروا، والمـقاآل اإلمام الطىاو  رىمـ  هللا  "وال نـرن الخـروج ع ـى أئمتنـا ووال  أمورنـا، وا 
مروا نندا يدا من طاعتهم، ونرن طاعتهم مـن طاعـة هللا فر يـة مـا لـم يـأ ندعو ع يهم، وال

 [.428بمعصية، وندعو لهم بالصالت والمعافا ".اهـ ]انظر  شرت العقيد  الطىاوية 
مماهـد عثمـان آآل نـادت ىفظـ  هللا, عـن الشـيو ال -باإلسـناد العـالي–وما أمم  ما وص ني 

ا مـأبـو ب ـر بيعةا قاآل  "وهللا لو لم يبـق إال أنـا و أن  لما قي  ل   ه  فعاًل خرم  ونقي  ال
 نقي  البيعة"!

لمـ منين أبـي ب ـر البرـداد  ىفظـ  هللا وتبمي ـ  اتـوقير أميـر  -وموبًا ال استىباباً –وع ي م 
كرام , وقد بوأل األئمة فـي  تـأل السـنة فـي ذلـ ك,  مـا واىترام , وتعد ري في السر والع ن وا 

 تابــ  الســنة فقــاآل  " بــاأل  فــي ذ ــر فيــ  تعد ــد األميــرصــنع اإلمــام ابــن أبــي عاصــم فــي  
 وتوقيري", وأخرج في  أىاديث عديد , منها 

عن معاذ بن مبـ  ريـي هللا عنـ  قـاآل رسـوآل هللا صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م  )خمـا مـن 
د ا، فع  واىد  منهن  ان يامنا ع ى هللا  من عاد مر يا، أو خرج مع مناد ، أو خرج غا

ــ  وســ م مــن أو دخــ  مــع إما ــاا من ــ  فســ م الن ــد فــي بيت ــوقيري، أو قع ــدي وت ــد تعد  مــ  ير 
 الناا(.
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 وعــن أبــي ب ــر  ريــي هللا عنــ  قــاآل  ســمع  رســوآل هللا صــ ى هللا ع يــ  وآلــ  وســ م يقــوآل 
 )الس طان ظ  هللا في األرو فمن أكرم  أكرم  هللا، ومن أهان  أهان  هللا(.

 أم ع  هللا يوم القيامة(.وعن  أييًا قاآل  )من َأم    س طان هللا 
 ـ   فعـوا عنـ فاا هللا في األمير يا رماال  اإلسالم, أيـفوا ع يـ  مـن التـوقير واإلكـرام, واد

 عادية أو أذن, وما عهدناكم إال ه ذا..
 وليق  آىاد م  "هذا أمير  ف يرني امر  أميري!".

 ثب يبً: إلى أمراء الجمبعبت الجهبدية, لشيوخ العشبقر الأبية:

 , إلـى ى من قات  في سبي  هللا وما داآل يقاتـ , واـذآل الـنفا والنفـيا لـدفع العـدو الصـائإل
 أمرا  المماعا  ور وا القبائ ..

, د لىـرا مأما آن لكم أن تتكاتفوا مع إخوان ما وت سسوا وتشيدوا دولتكما فين العدو قد اتىـ
 فاتىدوا لىرا , وسار بأمنادي إلي م فاقطعوا ع ي  درا ! 

مـرهم أفر  لما أشرف ع ى الوفا ، استدعى ابنا ي السبعة.. ثـم ن المه أل بن أبي ص  يرون أ
بيىيــار رمــاىهم ممتمعــة، وط ــأل مــنهم أن ي ســروها، ف ــم يقــدر أىــد مــنهم ع ــى  ســرها 

يـر، ممتمعة، فقاآل لهم  فرقوها، وليتناوآل  ـ  واىـد رمىـ  وي سـري، فكسـروها دون عنـا   ب
ن يعيـد ث كم مث  هذي الرمات، فما دمتم ممتمعين ومـ ت فيفعند ذلك قاآل لهم  "اع موا أن م

أمـر م،  بعي م بعيًا، ال يناآل من م اعدا  م غريًا، أمـا إذا اخت فـتم وتفـرقتم، فينـ  ييـع 
 و تم ن من م أعدا  م، ويصيب م ما أصاأل الرمات 

  ونوا مميعًا يا بنيع إذا اعترن *** خطأل وال تتفرقوا آىادا
ذا افترقن تكسر  أفرادا"تأبى الرمات إذا امت  معن تكسرًا *** وا 
ذا عـد وتم ـين, ونصـر وفـته مبـين.. وقبـ  هـ اإلسـالميةففي اتىاد م وتالىم م مع الدولـة 

يَن ي   ــذو ــأل  ال  َ ي ىو ــي َســبوي و َقــاتو  ووذاك طاعــة لــرأل العــالمين, قــاآل هللا تعــالى  )إون  ّللا  ا َن فو  و َصــف 
ـوٌص  ْم ب ْنَياٌن َمْرص  ذا تع ـيم مـن هللا (( ]الصـ [. قـاآل سـعيد بـن مبيـر رىمـ  هللا  "هـ4 )َ َأن ه 

 [.5/528ل م منين".اهـ ]الن   والعيون 
أيها األكابر والقاد , يا أهـ  السـ دد والر ـاد   إن  نـتم تـرون أنفسـ م أقرانـًا ل شـيو األميـر, 

قاآل الىسـن بـن أو أن  دون م في الفي  والخير! فتوايعوا ل ىق, وال تترفعوا ع ى الخ ق.. 
ع ي ريي هللا عنهما في خبطة الص ه والتنـادآل عـن اإلمـار  لمعاويـة ريـي هللا عنـ   "مـا 
نـي رأيـ  أن أصـ ه بـين أمـة مىمـد صـ ى هللا  بين ماب ص وماب ق رم  مدي نبي غيـر ، وا 
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ع ي  وآل  وس م، و ن  أىقهم بذاك، أال إنا قد بايعنا معاوية وال أدر  لع   فتنة لكم ومتاا 
 ى ىين".اهـ ]أخرم  أىمد من طر ق ابن سير ن[.إل

قـاآل   وفي رواية الشعبي رىمـ  هللا أنـ  قـام فخطـأل ع ـى المنبـر فىمـد هللا وأثنـى ع يـ ، ثـم
ن هذا األمر الذ  ن أىمق الىمق الفمور، وا  اخت فـ   "أما بعد  فين أكيا الكيا الت قى، وا 

 ائهم، أواد  صالت هذي األمـة وىقـن دمـفي  أنا ومعاوية  إما  ان ىقًا لي تر ت  لمعاوية إر 
إوَلـى  ْم َوَمَتـااٌ َنـٌة َلك ـي ون ىقًا  ان المرن  ان أىـق بـ  منـي ففع ـ  ذلـك )َوا وْن َأْدرو  َلَع  ـ   فوتْ 

(".اهـ ]رواي الطبراني، والبيهقي، والىاكم، وابن سعد، وأبو نعيم، وغيرهم[ يند  .ىو
  عنهمـا  إن النـاا يدعمـون أنـك تر ـدولما قاآل نفير الىيرمي ل ىسـن بـن ع ـي ريـي هللا

ــد ، يســالمون مــن ســالم ،  ــ   " انــ  ممــامم العــرأل بي ــًا ع ي ــاآل الىســن مواب ــة! ق الخالف
 [.11/206ويىاراون من ىارا ، فتر تها ابترا  وم  هللا".اهـ ]البداية والنهاية 

تـرك  فينـ قاآل الىافظ ابن ىمر رىم  هللا في فوائد رواية الص ه  "منقبة ل ىسن بـن ع ـي، 
مـــا  دالم ـــك ال لق ـــة، وال لذلـــة، وال لع ـــة، بـــ  لرغبتـــ  فيمـــا عنـــد هللا، لمـــا رآي مـــن ىقـــن 

 [.72-13/71المس مين، فراعى مص ىة الدين ومص ىة األمة".اهـ ]انظر  فته البار  
ع ــ  فولمــا  ــان مــن المتقــرر شــرعًا  أن مــن تــرك شــيئًا ا عويــ  هللا خيــرًا، لــم يــذهأل مــا 

لمهـد   ا  أخ ف  هللا خيرًا وهدن، قاآل اإلمام ابن القيم رىمـ  هللا فـي شـأن الىسن سدن، ب
ج "أن  رم  من أه  بي  النبي ص ى هللا ع ي  وآل  وسـ م، مـن ولـد الىسـن بـن ع ـي، يخـر 

في آخر الدمان.. وفي  ونـ  مـن ولـد الىسـن سـر لطيـ ، وهـو أن الىسـن ريـي هللا عنـ  
  يمـأل مـن يقـوم بالخالفـة الىـق، المتيـمن ل عـدآل الـذترك الخالفة ا، فمع  هللا من ولدي 

يــ  األرو، وهــذي ســنة هللا فــي عبــادي، أنــ  مــن تــرك شــيئًا أعطــاي هللا أو أعطــى ذر تــ  أف
 من ..".اهـ ]المنار المني [.

عـام واتنادآل الىسن لمعاوية بـن أبـي سـفيان، ألمـ  ومـ  هللا الـرىيم الـرىمن، سـمي ذلـك ال
د، ري انــدىر الكفــر وتالشــ  أطماعــ ، فعــاد  الفتوىــا  مــن مديــبــ"عام المماعــة"، وع ــى أثــ

 وصار  الصولة ألهـ  التوىيـد، فعـن الىسـن بـن ع ـي ريـي هللا عنهمـا قـاآل  "قـد رأيـ  أن
وسـقط   أعمد إلى المدينة فأندلها وأخ ي بين معاوية واين هذا الىديث، فقد طال  الفتنـة،

".اهـــ -يعنـي الثرـور–، وع ط  ـ  الفــروج فيهـا الـدما ، وقطعــ  فيهـا األرىـام، وقطعــ  السـب 
 [.1/331]الطبقا  
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نـاا وعن أبي درعة الدمشقي رىم  هللا أن   "لمـا قتـ  عثمـان، واخت ـ  النـاا، لـم تكـن ل 
ـــة معاويـــة  ــــ ]مرويـــا  خالف ـــى معاوية".اه ـــ  األمـــة ع  ـــة، وال صـــائفة، ىتـــى امتمع غاد 

 عثمـان ريـي هللا عنـ ، وولـي[.وعن أبي ب ر المالكي  "فوقع  الفتنة.. واستشهد 310ص
 ".اهــ بعدي ع ي ريي هللا عن ، وبقي  إفر قية ع ى ىالها إلى والية معاويـة ريـي هللا عن

 [.1/27]ر او النفوا 
ســ م عــن فمــدوا األيــاد , لبيعــة البرــداد , و)يــأبى هللا والم منــون إال أبــا ب ــر(! ]أخرمــ  م

 عائشة مرفوعًا, وبمعناي عند البخار [.
  -افا  ووىدانادر -سماعنا, بقولكم ولتشنموا أ

 وأن  أميرنا رغم األعاد  *** بىبك قد شهدنا باتفاقو 
 أمير الدولة العظمى أمير  *** وهذ  بيعتي قب  الفراقو 
 أبايع شيخنا البط  الىسيني *** أميرًا ل شهم ول عراقو 

وا مــن يسـل–وال أخفـي م يـا أهـ  اإلقــدام والميـي  أن عمبـي ال ينقيـي  مــن بعـو النـاا 
 يوا ببيعة الطاغو  لسنين, ولم يريوا ببيعة أمير الم منين!ر  -بين م

 ثبلثبً: إلى أبنبء الشب.؛ مد علمبء لنلبة علم لعوا.:

ر , إلـى خيـإلى أه  الي من والخير, إلى الم َد َين ع ى الرير, إلى خيـر أهـ  الصـالت والرشـاد
أىمـد "، و 510 /4ا أخـرج الىـاكم "العساكر واألمناد, الذ  ما   الوصاية بهم وع ـيهم,  مـ

ن عبـد هللا بـن ىوالـة قـاآل  قـاآل رسـوآل هللا ع" وغيرهم  56-47 /1"، وابن عساكر "33 /5"
ـــًدا بـــالعراق ْن ـــًدا بالشـــام، وم  ْن  ، ومنـــًداصـــ ى هللا ع يـــ  وآلـــ  وســـ م  )ســـتنمدون أمنـــاًدا، م 

ْر لي يا رسوآل هللا! فقاآل (, قاآل عبد هللا  فقم ، ق    خو ن أبـى لشـام، فمـ  )وع ي م بابالَيَمنو
روي، فين هللا  ـ  لـ -عـد ومـ -ف ي ىق بيمن ، وليستق من غ د   ي بالشـام وأه ـ (.. قـاآلقـد تكف 

 ع ي "! رايعة  فسمع  أبا إدر ا يىدث بهذا الىديث، يقوآل  "ومن تكف   هللا ب  فال ييعة
   ع يـ  وآلـوعن د د بـن ثابـ  األنصـار  ريـي هللا عنـ  قـاآل  سـمع  رسـوآل هللا صـ ى هللا

بوـَم هللا! و وس م يقوآل  )يا طوَاى ل شام، يا طوَاى ل شام، يـا طـوَاى ل شـام(, قـالوا  يـا رسـوآل
, 2/331ذلـــكا قـــاآل  )ت ـــك مالئ ـــة هللا باســـطو أمنىتهـــا ع ـــى الشـــام(. ]أخرمـــ  الترمـــذ  

 وصىى  األلباني[.
- ألبــي الــدردا  فأريـ م مبار ــة طيبـة, بــال شــك أو ر بـة, ولكــن  مـا قــاآل ســ مان الفارسـي

نمـا ي قـدا اإلنسـان عم ـ " ! ]رواي ريي هللا عنهما  "إن األرو الم قدسة ال تقدا أىًدا، وا 
 [.2/235مالك في "الموطأ" 
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ار وسـ  فأوصي م باألعماآل الصالىة النبي ة, واألخالق الفاي ة األصـي ة, ومنهـا مهـاد الكفـ
مـع مـن أىسـن إلـي م واـذآل  السيوف, ووىد  الك مة مع الم منين ورص الصـفوف, السـيما

 المعروف!
ذلتم من سائر الى ام! عدا الشيو أبي ب ر البرداد  يا أه  الشا -ميداً –تذ رون  م, أن م خ 

ىفظــ  هللا, فقــد فــداكم بمالــ  ورمالــ , وباشــر بنفســ  ىــرأل بشــار وقتالــ , ىتــى ىــرر مــن 
 ني ىفظ و ب ر الىسيبالد م أريًا واسعة, وأمعن منها راوعًا شاسعة, قاآل أمير الم منين أب

ة ة لمتابعـهللا  "وأما في الشام فقد انشئوا خاليا تقتصر ع ـى اإلعـداد واإلمـداد, تنتظـر فرصـ
مسير  الرقي الذ  يمأل أن يستمر, ف مـا وصـ  الىـاآل فـي الشـام إلـى مـا وصـ   مـن سـفك 

 إال ل دما  وانتهاك لألعراو, واستنماد أهـ  الشـام وتخ ـي أهـ  األرو عـنهم, مـا  ـان لنـا
دفعنـا و أن نهأل لنصرتهم, فانتدبنا الموالني, وهو أىد منودنا, ومع  ممموعـة مـن أبنائنـا, 
رسـمنا و بهم من العراق إلى الشام ع ى أن ي تقوا بخاليانا في الشام, وويعنا لهـم الخطـط, 

مـاآل لهم سياسة العم , ورفدناهم بما في بي  الماآل مناصـفة فـي  ـ  شـهر, وأمـددناهم بالر 
هم اىة المهـاد وعـر تهم, مـن المهـامر ن واألنصـار, فـأب وا إلـى مانـأل إخـوانممن عر ـوا سـ

هـــ ]وبشــر إلـى الشام.."ا اإلســالميةمـن أبنــا  الشـام الريــارن أيمــا بـال , وامتــد نفـوذ الدولــة 
 الم منين[.

ــ ــالتعرف ع ــى الشــيو البرــداد , ذل ــم شــرفني هللا ب ك وقــاآل الشــيو أبــو مىمــد المــوالني  "ث
 ى أله  الشام ىقهم.."  وف  الشيو الم ي , الذ

 .اهـإلى أن قاآل  "ثم أردفنا بشطر ماآل الدولة رغم أيام العسر  التي  ان  تمر بهم.."
  1/182وا در دعب  الخداعي ىين قاآل  ما في ديوان  

!  وليا الفتى المعطي ع ى الي سر وىَدي *** ولكن  المعطي ع ى اليسرو والعسرو
وفــا   الوفـا , ببيعتـ  أميـرًا ع ـي م فهـو مـن خيــر تم أهـ  الوأنـ -يـا أهـ  الشـام–فىـر  ب ـم 

ْىَسان  ) ْىَسانو إوال  اإلْو  (( ]الرىمن[.60األمرا ! قاآل هللا تعالى  )َهْ  َمَدا   اإلْو
م وعن ابـن عمـر ريـي هللا عنهمـا عـن النبـي صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م  )َمـن َصـَنَع إو  لـي  

وًفا َفَكافوئ وي، َفيون َلم  وا َما ت َكافوئ وا بو و َفادع وا َل   َمعر  د  ـتَ  َىت ى َتمو م َقـد َ اَفـأت م وي ( ]أخرمـ  َروا َأن   
مـ  و "  مـن سـأآل بـاا عـد 72"، والنسائي فـي الد ـا  بـاأل "5109أبو داود في سنن  برقم "

" 103 /1"، والىـــاكم فـــي "المســـتدرك" "199 /4"، والبيهقـــي "99، 68 /2" وأىمـــد "61 /5"
 هذا ىديث صىيه ع ى شر  الشيخين"[.وقاآل  "
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روفـ  ب  إن المتأم  في سير  نبينا صـ ى هللا ع يـ  وآلـ  وسـ م يمـدي يشـ ر الكـافر ع ـى مع
 إلينا فكي  بالم منا!

وليا أدآل ع ى ذلك ممـا رواي البخـار  فـي صـىيى  مـن قـوآل النبـي صـ ى هللا ع يـ  وسـ م 
م بـن عـد  ىيـا ثـم   منـي فـي مـطالمشـر ين  )لـو  ـان المبعد غدو  بدر في شـأن أسـارن 

ع ـى  ى لتر تهم لـ ( أ  لفـك أسـارهم مميعـا شـ را لـ   وذلـك ألنـ   ـان قـد عمـ ه ال  النتنَ 
ن إ  إمار  النبي ص ى هللا ع ي  وآل  وس م وىمايتـ  لمـا رمـع مـن الطـائ  إلـى م ـة ..وقيـ
هاشـم  سبأل ذلك أن   ان من أشد من قام في نقو الصىيفة التي  تبتها قر ش ع ى بني

 ومن معهم من المس مين ىين ىصروهم في الشعأل, فتأم وا!
 :-سد الخبتمة سأل هللا ح–الخبتمة 

نعم ر ب ـم, فـهنيئًا يا أسود دولة اإلسالم بالشيو أبي ب ـر أميـرًا لكـم, وهنيئـًا ل شـيو أبـي ب ـ
 الدولة ونعم أميرها, وتعسًا لمبرييها وشانئيها! 

ع ع ـي م ر ع ى موامهة العـدو غـار  بعـد غـار ! ولقـد امتمـلقد أثبتم وب   مدار , أن م األمد
َئَك ه َو اأْلَبْ   (( ]الكوثر[.3َتر  )   لعين, فصاروا أثرًا بعد عين! قاآل هللا تعالى  )إون  َشانو

قـاآل  فقي  لإلمام أبي ب ر بن عياش رىم  هللا  إن بالمسمد قوًما يم سون و م ا إلـيهم، 
ة ، ولكن أه  السنة يموتون ويىيى ذ رهم، وأه  البدعـ"من م ا ل ناا م ا الناا إلي 

يموتون ويمو  ذ رهم، ألن أهـ  السـنة أىيـوا مـا مـا  بـ  الرسـوآل، فكـان لهـم نصـيأل مـن 
ول   ققول   )ورفعنا لك ذ رك(, وأه  البدعة شن ا ما ما  ب  الرسوآل فكان لهم نصيأل من 

ــ  القرطبــي فــي تفســيري[.)إن شــانئك هــو األبتر( ــ".اهـــ ]نق  ــم يبــق ع  ني ألىســأل أنــ  ل ى وا 
. قـاآل شـيو النصر إال الق ي , بعون الواىـد الم يـ , فقـد ابت يـتم وامتىنـتم, فصـبرتم وأيقنـتم.

ْم َأئوم   ْنه  وا وَن بوَأْمرو ًة َيْهـد  اإلسالم ابن تيمية رىم  هللا  "قاآل هللا تعالى  )َوَمَعْ َنا مو ـا َصـَبر  َنـا َلم 
إلمامـة فـي الدين".اهــ ا(( ]السمد [. فالصـبر واليقـين بهمـا تنـاآل 24وَن )َوَ ان وا بوَهَياتوَنا ي وقون  
 [.3/358]ممموا الفتاون 

 مامــة فــيوقـاآل العمــاد ابــن  ثيـر رىمــ  هللا  "قــاآل بعـو  الع مــا   بالصــبر واليقـين، ت نــاآل اإل
 [.3/572الدين".اهـ ]تفسير القرآن العظيم 

وا إون   ــبور  و َواْص ــال  ين وا بو ـــ)اْسَتعو ــف ــا َم ــا اأْلَْرَو لو و ي وروث َه ــاْن َيَش َب ــْن عو ــة  لوْ م ت     مو يو َواْلَعاقوَب ــيَن( دو قو
رف [, وآخــر دعوانـا أن الىمــد ا رأل العـالمين, وصــ ى هللا وسـ م ع ــى أشــ128]األعـراف  

 األنبيا  والمرس ين..
 و تأل  أبو همام ب ر بن عبد العد د األثر  
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 هـ1434رميان//13
يًا *** َىاشاَك أَنا ما  َ  َد طاغو  َىاَشاكا –لع ال اَيا َقَ َم  -تب   لَكي أ ممعو

روفَي بوالرعوَيا *** َما ي   َمن يسَعى لوَني و رو  ْر لي ى  ، عطعو  ياكاَيا رألعو
دي: نريقاة اختياب  خليفاة الرد على م  الأيبدي لمببيعة البغا اثب يبً :  د القبع ة : 

 ()للمسلميد

ـه ولـو لـم ي” الشيو“برداد  بأن إوْمر  يقوآل منظر تنظيم ال بايعـ   ـ  أبي ب ـر البرـداد  َتصو
 فـي أن يالناا. فيقوآل   ] ... ال يشتر  بيعة    الناا, ب  وال    أه  الى  والعقد, بـ  

بعــد أن ذ ــر -يبايعـ  مــا تيسـر مــن أهــ  الىـ  والعقــد, قـاآل اإلمــام النــوو  فـي شــرت مسـ م 
تـأخري لـيا   "ومـع هـذا ف-بـي ب ـر ريـي هللا عنهمـاتـأخر ع ـي بـن أبـي طالـأل عـن بيعـة أ

 ا مبايعـةبقادت في البيعة وال في ، أما البيعة فقد اتفق الع مـا  ع ـى أنـ  ال يشـتر  لصـىته
نمـا يشـتر  مبايعـة مـن تيسـر امتمـاعهم مـن الع  مـا     الناا وال    أه  الى  والعقد، وا 

  ــ  أهــ  الىـــ  والعقــد فهــو قـــوآل والر ســا  وومــوي النـــاا" ........ أمــا اشــترا  مبايعـــة
أ  بــالمعتدلــة, وأمــا اشــترا  مبايعــة  ــ  النــاا فهــو قــوآل الــديمقراطيين, ف ينظــر المعــارو 

 ”(.مد األياد  لمبايعة البرداد “النفسين يتك م! ....[)انتهى االقتباا من مقاآل 

ائها  اسـتيفاند ماهيـة مقومـا  الدولـة و الشـرو  التـي َوَمـأَل ع ـى  وَيـ ًا فـىلقد َبي نا في سـابق
ولـًة ن اه  الب د )الشعأل( هم اصىاأل الس طان، و هم من يقيمون دألي ون دولة، و ذ رنا 

ق بي نـا ذا ما اكتم   لديهم و بهم اسباأل المنعـة و القـو . و مـن هـذا المنط ـإأو يسقطوها، 
اا  َيـرْ د  ان ادعا  مماعةد،  مماعة البرداد ، بانها دولـة و ان أميرهـا خ يفـة ل مسـ مين ي َعـ

ة مــن الىماقــة و المنــون. فهــي )ا  المماعــة( تتوامــد تىــ  ســ طان دولــةد قائمــةد ) الدولــ
ُ  أو م َس عوم   ذي هـُ  لس طة العراقية أو السور ة( ذ  منعة و قو ، و الشعأل بصفة عامة م قور 

نـ  ال الدولة، و بالتالي فىتى لو تم ن  هذي المماعة من السـيطر  ع ـى مـد  مـن الب ـد، في
ْبــَرَ  أل عو ي و ال، بو ”بيعـة“تىقـق بــذلك البتـة شــرو  و مقومــا  الدولـة! فبالتــالي ال عو نظــر َرــوع

 عن صىتها او بطالنها، اذا لم تكن هناك أوال دولة ذا  سياد  و منعة!!

ُ  أمن هذا المنط ق فان  من اله را   ن أميرهـا خ يفـة ل مسـ مين! و بالتـالي أن ت ْع وَن مماعة 
” !! بيعتــ “اد  نقــاش هــ  البرــداد  خ يفــة ام ال، ناهيــك نقــاش  يفيــة لســنا هنــا بصــدد إعــ

                                                 
  لظصننرة ا –داعننف  –هننذا الننرد ونن  تظيننيم االقاعنندةى يؤ نند وننا انن ق فأ ننرنا اليننى أ  تلننك الجلاعننا  االقاعنندة– 

عضنهم أنصار أيد اللقند  .. الن ى تمنعر للمنلطة فللحكنم ا ف  تمنعر النر نصنرة اقان م  نذلك هنم يكفنرف  أ

قندولهم أيند  أعنداء األونة افتنر و ال ع  علر أفهن  األان ا) االدنيوينةى ا فهنم  نذلك يعندف  أدفا  ىيعنة تنر

 األوريكيي  فالصهايظةى ف   أتعالهم تر أت انملا  فالعرا  فاوريا فوصر تؤ د ذلك االلؤلفى .
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ـــ و ال غيـــر، و ال شـــأن لأل ـــة بـــ  )ال هـــم إال اذا  اإلســـالميةمـــة فالبرـــداد  أميـــر مماعتو البت
 استومب  االىداث ع ى االمة قتال  إليقاف  عند ىدي(.

ى  ة إذا مـا اصـبلذلك فما نر د نقاش  هنا هـو  يفيـة اختيـار خ يفـة ل مسـ مين بصـفة عامـ
 لهم )ا  ل مس مين( دولة )ىقيقية( بالمقوما  التي َبي ناها في اكثر من مقاآل.

مــد هــام، وَوَمــأَل ع ــى المســ مين فكيفيــة اختيــار مــن ينــوأل عــن االمــة فــي الى ــم أمــر 
الوصــوآل الـى اســ وألد الختيـار خ يفــةد ييـمن تىقيــق ريـا الشــعأل والمماعـا  البىــث فيـ  و 
فــة، ىتــى يتمنــأل المســ مون الفتنــة أفردتــ  وســي ة االختيــار  خ يالمســ م بالشــخص الــذ  

ــروا بانلوَتْنَصــأل  مهــودهم ع ــى االمــر الــذ  واالقتتــاآل فيمــا بيــنهم و   شــا  خالفــةد مــن ام ــ  أ مو
لوتب يـ  و و لتم ين الناا مـن ىيـا   ر مـة، هو اقامة شرا هللا في االر وتعيين خ يفةد، أال و 

ت ســأآل  ن( ذمــتهم امــام هللا يــوم القيامــة ىــيني  المســ مأ)ســالة االســالم ليبــر وا البشــر ة ر 
انهم ال ي ميبوا بـارسالة مىمد خاتم االنبيا ، فَ الكافر  لماذا لم ت منوا باا و الشعوأل و االمم 

 ي َب روا بت ك الرسالة )او لم يب روا بها ع ى الوم  المقنع(!

و لـم يسـتخ   مـن ينـوأل  فمىمد ص ى هللا ع ي  و س م هو من أسـا اوآل دولـة لالسـالم،
بنـا  عن  في الى م، ب  تر ها، بوىي من هللا، لتكون مشور  بين المسـ مين، مشـور  بـين أ

تهدوا . و هذا ما صار ع ي  المس مون في عهد الخ فا  الراشدين، ىيث اماإلسالميةاالمة 
ما استطاعوا، و ىسأل ما سمى  ب  وسـائ  ذلـك العصـر، فـي اختيـار مـن ارتيـاي غالبيـة 
مهمــة مــن المســ مين لينــوأل عــنهم  خ يفــة لرســوآل هللا فــي رئاســة دولــة الخالفــة. فمــن 

ــار المســ مين ل خ فــا  االراعــة األوائــ  بعــد وفــا  الرســوآل يتيــه  نهــم أاســتقرا   يفيــة اختي
مـا هـو رشىوا أفرادًا توفر  فيهم مقوما  القياد  و عريوهم ع ى الناا بطر قة مباشر  ) 

ر بـن عفـان مـثال( أو بطر قـة غيـر مباشـر  ) مـا هـو ىـاآل ابـي ب ـالىاآل في اختيار عثمـان 
مــثال( و ذلــك بعريــهم ع ــى مــن  ــان معــروف عــنهم انهــم ينواــون عــن النــاا فــي الــرا  

َبـ  فيـ  األغ ”(. العقـداهـ  الىـ  و “)يط ق ع يهم البعو مصط ه  بيـة و المرشـه الـذ  َرغو
 تم  بيعت   خ يفة ل مس مين.

و أالتي تم بها اختيار الخ فا  الراشدين، رغم بعو التقصـير  هذي بصفة عامة هي الكيفية
الف تـا  التــي اتســم  بهـا عم يــة اختيــار بعـو الخ فــا  و التــي لخصـها الخ يفــة عمــر بــن 
ْرمو تعيين خ يفة لم يختري الناا، ىيث قـاآل  َظمو م  الخطاأل في أىد خطب  التي تطرق فيها لوعو

وهللا لـو قـد مـا  عمـر بـن الخطـاأل   فالنـا قـاآل ثم إن  قد ب رنـي أن ” … ريي هللا عن   
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نهـا قـد  لقد بايع  فالنـا ، فـال يرـرن امـرأ أن يقـوآل إن بيعـة أبـي ب ـر  انـ  ف تـة فتمـ  ، وا 
 ان   ذلك إال أن هللا قد وقى شرها ، وليا في م من تنقطع األعنـاق إليـ  مثـ  أبـي ب ـر ، 

ـر   فمن بايع رماًل عن غير مشور  من المس مين فين  ، ال  بيعة ل  هو ، وال الـذ  بايعـ  ترو
 ” !أن يقتال

ىـد أفعمر بن الخطاأل أمر بقت  من بويع خ يفة دون رًيا من المس مين، و لم ين ر ع ي  
ـا يشـ م  ير من الصىابة هذا القوآل، و قـد امتمـع  ثيـر مـنهم لخطبتـ  فـي مسـمد الرسـوآل، مو

ين ا ع ى يرور  استشار  المسـ مو في موقفهم هذ… الى انهم أخدوا هذا عن رسوآل هللا، 
ينَ  اب وا  اْسـَتمَ في اختيار من ينوأل عنهم في الى م استماأل الصىابة لقوآل هللا تعالى  }َوال ـذو

ْم{)سور  ال وَرٰن َبْيَنه  اَلَ  َوَأْمر ه ْم ش  ْم َوَأَقام وا الص  فسـير القرطبـي مما ورد في ت شورن(. ولوَراعوهو
ــةٓ  لهــذي اال ــي ــ  ]... إنهــم النقي ــرأ  فــي أمــورهم متفقــون ال يخت فــون  فم  ــى ال وا ادهم إل ى  دو

اآل ابـن باتفاق   متهم. قاآل الىسن   ما تشاور قوم قـط إال هـدوا ألرشـد أمـورهم. ...... وقـ
ال العراي   الشورن ألفة ل مماعـة ومسـبار ل عقـوآل وسـبأل إلـى الصـواأل، ومـا تشـاور قـوم إ

قـد  ـان و ت القـوم الـذين  ـانوا يمتث ـون ذلـك. هدوا. ... فمدت هللا المشاور  في األمـور بمـد
ي النبـي صـ ى هللا سـبىان  يشــاور أصـىاب  فـي ا را  المتع قـة بمصــاله الىـروأل  وذلـك فــ

ألقسـام ا را   ثير. ولم ي ن يشـاورهم فـي األى ـام  ألنهـا مندلـة مـن عنـد هللا ع ـى مميـع ا
ينا لى ب  ع عد استئثار هللا تعامن الفرو والندأل والم روي والمبات والىرام. فأما الصىابة ب

فكـــانوا يتشـــاورون فـــي األى ـــام ويســـتنبطونها مـــن الكتـــاأل والســـنة. وأوآل مـــا تشـــاور فيـــ  
أبـي  الصىابة الخالفة  فين النبي ص ى هللا ع ي  وس م لم ينص ع يها ىتى  ـان فيهـا بـين

 (.طبين ل قر ٓ  ب ر واألنصار ما سبق بيان .....[)انتهى االقتباا من المامع ألى ام القرا

الخ فــا  الراشــدون بعــدي ىر صــين ع ــى تعيــين الــوال  و أئمــة المســامد، وقــد  ــان الرســوآل و 
لــيا فقــط ممــن تــوفر  فــيهم القــدرا  الشخصــية إلقامــة الوظيفــة المناطــة الــيهم، بــ   ــانوا 

وآل فكــان الرســ… ن ي ونــوا  ــذلك ممــن يتقبــ  النــاا واليــتهم و إمــامتهم! أىر صــين ع ــى 
اظهروا سخطهم ع ي ، و  ذلك الخ فـا  الراشـدون بعـدهم، ل  الناا من  و  يعدآل من اشتكى

فقد عدآل مثال عمر بن الخطاأل في عهد خالفت   ثيرا من الوال ، و لع  أعظمهم سعد …. 
بن أبي وقاص الذ   ان واليا ع ى الكوفة ف ما اشـتكى النـاا لعمـر منـ  عدلـ  و هـو )ا  

يقولون  ع يك ما هو بىق، ولكني أخشى الفتنـة أع م أن ما “… عمر بن الخطاأل( يقوآل  
ممـن ىيـروا غـدو  بـدر و ابي وقاص من اوائ  من اس موا، و  و ل تذ ير فسعد بن…..”. 
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وو    د، و َأَىد  المبشر ن بالمنـة، و هـو الوىيـد الـذ  افتـداي الرسـوآل بوالديـ ، فقـد ر  غدو  أ ى 
ني يال سـعدا، فـإفد  أىدا بأبويـ  ما سمع  رسوآل هللا ي“عن ع ي ابن أبي طالأل ان  قاآل  

ىـين َأَصـر  المسـ مون ان يرشـه و …. ، ”  ارم سعد، فداك أبـي وأمـيسمعت  يوم أىد يقوآل
عمر بن الخطاأل من يخ ف   ان سعد بن أبي وقاص واىدا من الستة الـذين رشـىهم عمـر 

م و إال ان  رغم توفر    الم هال  عند سعد بن أبي وقـاص مـن تقـون و ع ـ…. ل خالفة! 
مــر العامــة و در  أشــماعة ، ايــطر عمــر بــن الخطــاأل لعدلــ  الن قيــاد  النــاا و صــالت 

 الرعية!إال اذا  ان تراود بين الراعي و  الفتنة ال يتىقق

ع ون، و خالفـا   نصـوص لو إن  لمن العمأل  ي  أن  ثيرا من الع ما  و المشايو اليـوم َيـد 
ــة و لســنة الرســوآل التــي أل أشــار اليهــا إممــاا الصــىابة مــن ومــو  القرانيــة القطعيــة الدالل

عي  ثير من مشايو و ع ما  اليوم ان نعقـاد   يمود ااستشار  المس مين  ما َبي نا سابقًا، َيد 
يا مـن الـرأ  لـ البيعة بوَعَددد ق ي  من الناا، ب  و بوَعَددد ق ي  من أه  الىـ  والعقـد! و هـذا

ُ  عـن فوْقـ د منَنتَاجو امتهـاد و بىـث ع مـا  و مشـايو عصـرنا الىـ ىـرفد و الي، بـ  هـو َنْقـ  
او، ْ كو العَشاذعد بخصوص  ثيرد من المسائ  المتع قة بالسياسة الشرعية، َنَتَج في عهد الم  

ـَ ة ع ـى قوَيـااو و رغبـة ا لىاكمــة األ َسـرو م ـك االمـو ين و العباسـيين، فوْقـ د أنـتج فتــاون م َفص 
و ن تفـي بهـذا القـدر مـن …. ! … ى مهـم آنذاك لتبر ر تس طهم و إيفا  الشـرعية ع ـى 

لك فـي الىديث عن اسباأل نتاج مث  هذي ا را  الشاذ  و المنىرفة الن المماآل ال يتسـع لـذ
 …. !هذا البىث 

تــان   الشــورن( بــين فر يــتان َهام  أفــاا راــط الشــورن باالســتمابة لــ ، و معــ  م انتهــا )
ينَ  ي ْعتبــَرانو مــن أر ــان االســالم  الصــال  و النفقــة ــذو ــَراعو اْســَتمَ  )الصــدقة، الد ــا ( }َوال  ْم اب وا لو هو

ــا َرَدْقَنــاه   م  ْم َومو ــوَرٰن َبْيــَنه  ــاَلَ  َوَأْمــر ه ْم ش  وَن{)ســور  ْم ي ْنفو َوَأَقــام وا الص  لشــورن(. إذن امتثــاال اق 
امـة، و لقول  سبىان  و تعالى َوَمـأَل ع ـى المسـ مين االستشـار  فيمـا بيـنهم فـي األمـور الع

يعـة  مـة   ـ ، فـال تصـه بختيار خ يفة ل مس مين هو أهم الش ون التي تتع ق بها ىـاآل األا
ُ  من المس مين! فكي  ي ْم ون  تىقيق ذلكا ُ  مهمة   إال من ارتيت  غالبية 

 مـا ذ رنــا سـابقا فقــد امتهــد الصـىابة بعــد وفـا  الرســوآل طر قتــان َعَم وي تـان الختيــار خ يفــة 
خالفة ىسأل االه ية ل منصأل(. أىد هذي الطرق هـو االختيـار )بعد ىصر عدد المرشىين ل 

ُ  عن المس مين ) العقد( الخ يفـة،  مـا هـو ىـاآل ه  الى  و أغير المباشر، ىيث اختار ن و األ 
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بــي ب ــر مــثال. أمــا الطر قــة الثانيــة فهــي االختيــار المباشــر،  مــا هــو ىــاآل اختيــار أاختيــار 
 عثمان بن عفان.

 ( المببشر للخليفة:نريقة الاختيب  )الا تخب 

ـيرو و التـار و، فبعـدما تـم ىصـر عـدد الم رشـىين  ما تـذ ر الروايـا  المنقولـة فـي  تـأل السعو
ــت ة و بعــد انســىاأل اراعــة فــي اثنــين  ع ــي و -ل خالفــة بعــد عمــر بــن الخطــاأل، اوال فــي سو

لرىمن بن عوف ريي هللا،  مـا ذ ـر ابـن  ثيـر فـي  تابـ  البدايـة و ا، انط ق عبد -عثمان
لنهاية، ]نهو عبد الرىمن بن عوف ريـي هللا عنـ  يستشـير النـاا فيهمـا، و ممـع رأ  ا

هـرا، المس مين برأ  ر ا الناا وأقيادهم مميعا وأشتاتا مثنى وفرادن وممتمعـين، سـرا وم
 ىتى خ ص إلى النسا  المخدرا  في ىمابهن، وىتى سأآل الولدان في الم اتأل.

ف ـم يمـد  أل إلى المدينة في مد  ثالثـة أيـام ب ياليهـا،وىتى سأآل من يرد من الر بان واألعرا
ا بع ـي اثنين يخت فان في تقدم عثمان بن عفان إال ما ينق  عـن عمـار والمقـداد أنهمـا أشـار 

 بن أبي طالأل، ثم بايعا مع الناا ع ى ما سنذ ري.

  ً يرــتمو ب ثيــر نــوم إال صــال  ودعــا فســعى فــي ذلــك عبــد الــرىمن ثالثــة أيــام ب ياليهــا ال
 واستخارً ، وسـ اال مـن ذو  الـرأ  عـنهم، ف ـم يمـد أىـدا يعـدآل بعثمـان بـن عفـان ريـي هللا
 عن ، ف ما  ان  ال ي ة يسـفر صـباىها عـن اليـوم الرابـع مـن مـو  عمـر بـن الخطـاأل، مـا 

نـوم  إلى مندآل ابن أخت  المسور بن مخرمة فقاآل  أنائم يا مسـور، وهللا لـم أغـتمو ب ثيـر
 لي  ع يا وعثمان. ......منذ ثالث، اذهأل فادا إ

رف فدخ   )ا  مسور( بهما )ا  بَع ويعد و عثمان( ع ى خـالي وهـو قـائم يصـ ي، ف مـا انصـ
ىـدا، أأقب  ع ى ع ي وعثمان، فقاآل  إني قد سأل  الناا عن ما، ف م أمد أىدا يعـدآل ب مـا 

، ثـم طـيعنثم أخذ العهد ع ى    منهما أييا لئن والي ليعدلن، ولئن ولي ع ي  ليسـمعن ولي
فا، خرج بهما إلى المسمد وقد لبا عبد الـرىمن العمامـة التـي عمـ  رسـوآل هللا، وتق ـد سـي

، وبعث إلى وموي الناا من المهامر ن واألنصار، ونود  في الناا عامـة الصـال  مامعـة
فـامتأل المسـمد ىتــى غـص بالنـاا، وتــراص النـاا وتراصــوا ىتـى لـم يبــق لعثمـان مويــع 

 .- ان رمال ىييا ريي هللا عن  و  -الناا يم ا إال في أخر ا  

ثم صعد عبد الرىمن بن عوف منبر رسوآل هللا فوق  وقوفـا طـويال، ودعـا دعـاً  طـويال لـم 
يســمع  النــاا ثــم تك ــم فقــاآل  أيهــا النــاا، إنــي ســألتكم ســرا ومهــرا بأمــاني م، ف ــم أمــد م 

فقـام إليـ  فوقـ  تىـ   تعدلون بأىد هذين الرم ين، إما ع ي وأما عثمان، فقم إلي يا ع ـي
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المنبر، فأخذ عبد الرىمن بيـدي، فقـاآل  هـ  أنـ  مبـايعي ع ـى  تـاأل هللا وسـنة نبيـ  و فوْعـ  
 أبي ب ر وعمرا

قــاآل  ال هــم ال ولكــن ع ــى مهــد  مــن ذلــك وطــاقتي، قــاآل  فأرســ  يــدي، وقــاآل  قــم إلــي يــا 
 وعمرا ْع  أبي ب رعثمان، فأخذ بيدي فقاآل  ه  أن  مبايعي ع ى  تاأل هللا وسنة نبي  و فو 

 قاآل  ال هم نعم!

م قاآل  فرفع رأس  إلـى سـق  المسـمد و ـدي فـي يـد عثمـان فقـاآل  ال هـم اسـمع واشـهد، ال هـ
اسمع واشـهد، ال هـم اسـمع واشـهد، ال هـم إنـي قـد خ عـ  مـا فـي رقبتـي مـن ذلـك فـي رقبـة 

 عثمان.

قعـد عبـد الـرىمن مقاآل  واددىم الناا يبايعون عثمان ىتى غشوي تى  المنبر، قاآل  فقعـد 
 ي بـن عالنبي وأم ا عثمان تىت  ع ى الدرمة الثانية وما  إلي  الناا يبايعون ، وبايع  
ع/خالفة أبــي طالــأل أوال، ويقــاآل  آخرا.[)انتهــى االقتبــاا مــن البدايــة والنهايــة/المد  الســاب

 …..(.أمير الم منين عثمان بن عفان 

 ــق استشــار  المســ مين، فقــد اســتعم  إذن، اختيــار عثمــان بــن عفــان خ يفــة  ــان عــن طر 
ــ   ــذاك   1400المســ مون قب ــك بالوســي ة المتاىــة آن ــة االنتخــاأل المباشــر و ذل ســنة طر ق

رغـم  االتصاآل المباشر بالناا و س الهم في الطرقا  و االسـواق و د ـارتهم فـي بيـوتهم. و
ن اثني بق ي  ماننا ال نعرف باليبط  م هي نسبة اه  المدينة )المقدر عددهم آنذاك بأكثر 

أىسـن  عشر ألفًا( الـذين شـار وا فـي االنتخابـا ، إال ان المسـ مين نظمـوا االنتخابـا  ع ـى
سـ مين ثالث ايام ب ياليها )المد  الشرعية التـي يمـأل بعـدها عقـد  الم… وم  مم ن آنذاك! 

يهـم البيعة لخ يفةد( و عبد الرىمن بن عوف يطوف فـي  ـ  أنىـا  المدينـة ليسـأآل النـاا رأ
 يمن يريون  خ يفة!ف

ــام و  ْم َوَأَق ــَراعوهو يَن اْســَتَماب وا لو ــذو ــَم االســتمابة ألمــر هللا }َوال  ْع ــاَل نو ْم{، َ  َوَأْمــر  ا الص  ــَنه  ــوَرٰن َبْي ه ْم ش 
ابا  لم انتخ…. انتخابا  ىر  تتىرن فعال إراد  االمة فيمن ترياي لينوأل عنها في الى م، 

 و، و ال بعدها ع ى مدن دمن طو  !تعرف البشر ة مث ها قب  ذلك التار 

أما اكتفا  المس مين و معهم الصىابة بيمرا  االنتخابا  في المدينة و مىيطها ف   عالقة 
بظروف ذلك العصر، ىيث لم تكن ال وسائ  اتصاآل و ال مواصـال  تسـمه بـأكثر مـن ذلـك، 

ي عصـرهم، و فالصىابة استمابوا ألمر هللا باستشار  المسـ مين ىسـأل قـدرتهم ع ـى ذلـك فـ
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َ َمــــــا  ْسَعَها{)ســــــور  البقــــــر (، و يقــــــوآل }َفــــــات ق وا ّللا  هللا يقــــــوآل }ال ي َ  عوــــــ   ّللا   َنْفســــــًا إوال  و 
 اْسَتَطْعت ْم{)سور  الترابن(!!

 نتخابا   االمة و استشارتها )عن طر ق اال أفأمام الوسائ  الىديثة المتاىة اليوم لتىر  ر 
تقييمهــا فــي تــي تســمه برصــد رأ  ماليــين النــاا و ، و الو وســائ  االنتخــاأل و اإلىصــا (

دالآل خالآل سـاعا  فقـط، امـام هـذي الوسـائ  المتاىـة اليـوم ال يمـود البتـة ل مسـ مين االسـت
عـة فـي باقتصار الصىابة ع ى إمـرا  االنتخابـا  فـي المدينـة ل قـوآل بانـ  يمـود انعقـاد البي

ــ ــاا! فالمســ مون الي ــَددد ق يــ  مــن الن مــرا  وم، و نظــرا ل وســائ  المتاىــة إلعصــرنا هــذا بوَع
ــَتَماب   يَن اْس ــذو ون مــن المســتميبين ألمــر هللا }َوال  ــد  ــرَ انتخابــا  واســعة، لــن ي َع ــوا لو ْم َوَأَق ام وا اعوهو

ْم{ إذا تمــاه وا رغبــة و إراد  ماليــين ــوَرٰن َبْيــَنه  ــاَلَ  َوَأْمــر ه ْم ش   ن فــيمن يريــون المســ مي الص 
 با فــي فتنــة المســ مين، فــأهم أســباأل الفــتن هــو َغْصــأل  النــااخ يفــة، بــ  و ســي ونون ســب

ْم فو  ــيَبه  يَن ي َخــالوف وَن َعــْن َأْمــرويو َأْن ت صو ــذو ــيَبه  أَ ْتَنــٌة أمــرهم }َفْ َيْىــَذرو ال  ْم َعــَذاأٌل َألويٌم{)ســور  ْو ي صو
 النور(

ياا  لكلااء عااد الامااة ال نريقاة الاختيااب  )الا تخاب (  يرالمببشاار للخليفااة، عاد نر 

 العق :هر الحر لا

و ىــاآل  مــا ذ رنــا ســابقا فالطر قــة الثانيــة التــي اســتعم ها الصــىابة الختيــار خ يفــة،  مــا هــ
 .اختيار ابي ب ر،  ان  عن طر ق تىر  من استقر ع ي  را  غالبية اه  الى  و العقد

ون و  ــد  ُ  مــن المســ مين َيْعقو  البيعــة اهــ  الىــ  و العقــد، ىســأل مــا اْصــط  وَه ع يــ ، هــم أفــراد 
 ….لشخص أو يى وها! 

ََىدو المس مين بالنيابة عن االمـة،  إال ان صالىية و شرعية اه  الى  و العقد لوَعْقدو البيعة ألو
، بـ  لكـون النـاا ….ليا نابعا مـن  ـونهم ع مـا  و ى مـا  و ع ـدوآل  مـا يظـن الـبعو 

يـدآل ع ـى اختاروهم ن و ابًا عنهم فـي تصـر   شـ ونهم و مصـالىهم العامـة. و لعـ  اهـم مـا 
هــذا الواقــع هـــو بيعــة العقبـــة الثانيــة، ىيـــث ط ــأل رســـوآل هللا صــ ى هللا ع يـــ  وســ م مـــن 
ــى عشــر نقيبــًا مــنهم، ي ف ــون المســئولية عــن  ــ ، أن يختــاروا اثن ــد بيعــتهم ل االنصــار، بع

فأه  الى  و العقد هم النقبا  عـن االمـة الـذين ينواـون … االنصار في تنفيذ بنود البيعة! 
ش ونها العامـة! و النقبـا  أو أهـ  الىـ  و العقـد  ـانوا معـروفين فـي عهـد  عنها في رعاية

ُ  َمـْنه م االفـراد الـذين يرمـع النعـاا  النبو  و في بداية عهـد الخالفـة الراشـد ، إذ  ـان َمْع ـوم 
ر عـدد سـ انها بأقـ   إليهم في الىاما  والمصاله العامعة. ففـي المدينـة مـثال التـي  ـان ي َقـد 

بـا  النـاا، فقـد نسمة، لم تكـن تمـة ىامـة النتخابـا د مـن أمـ  معرفـة نقمن عشر ن أل  
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ُ  استشـــار   ـــانوا معـــروفين، و   ـــان ي مـــأ الـــيهم الرســـوآل و الصـــىابة   مـــا اســـتدعى أْمـــر 
 المس مين!

ن يميـأل ع يـ  المسـ مون اليـوم هـو  مـن هـم اهـ  الىـ  و العقـد فـي أفالس اآل الذ  يمـأل 
 عصرنا هذاا و  ي  يم ن تىديدهما

نهم مواأل بسيط  اه  الى  و العقد هم من تختارهم االمة لينواوا عنها فـي تصـر   شـ و ال
و اختيــارهم يــتم عــن طر ــق االنتخابــا ! فأعيــا  مم ــا الشــورن مــثال يم ــن … العامــة، 

قــة غيــر اعتبــارهم نقبــا  االمــة  أهــ  الىــ  و العقــد! و بالتــالي، إذا اختــار المســ مون الطر 
تخـأل ة، او إذا استدع  الظروف ذلك، فيم ن لمم ـا الشـورن المنالمباشر  الختيار الخ يف

 من االمة ان يعقد م سة ينتخأل فيها خ يفة ل مس مين!

ر ـق طو  ال الطـر قتين الختيـار خ يفـةد، االنتخـاأل المباشـر و االنتخـاأل غيـر المباشـر عـن 
ــ ُ  )اهــ  الىــ  و العقــد(، أثبتــا نماعتهمــا و قبــوآل النــاا لهمــا  م َعبعو ــو األ  هــم. ن إرادتعــرد الن 

ين ىـفع ى سبي  المثاآل يتم انتخاأل الرئيا في فرنسا بطر قة مباشر  من قب  الشـعأل. فـي 
ي فــيــتم انتخــاأل الــرئيا فــي الواليــا  المتىــد  االمر  يــة او المستشــار )رئــيا الى ومــة( 

ممث ـين المانيا بطر قة غير مباشر ، ىيث يختارهم ع ى التوالي اعيا  المممع االنتخابي )
 النتخـابيلمخت   الواليا  في امر  ا( او النواأل في البرلمان االلماني. و أعيا  المممع ا
 امة!عاالمر  ي و البرلمان االلماني يتم اختيارهم من قوَب و الشعأل عن طر ق انتخابا  

َهــا فعــال التم ــين لشــرا هللا ، اذا  انــ  تر ــد ريــوان هللا و َيه  اإلســالميةفع ــى المماعــا   م 
ْم لـيا و  يَن اْسـَتَماب وا لوــَراعوهو التم ـين ألميرهـا و أعيـائها، ع يهــا ان تسـتميأل ألمـر هللا }َوال ـذو

ْم{ و ان تر ق باأل الفتنـة و ذلـك بعـدم َغْصـألو المسـ مين  وَرٰن َبْيَنه  اَلَ  َوَأْمر ه ْم ش  َوَأَقام وا الص 
نتخــاأل بالوســائ  شــ ونهم و بمراعــا  إرادتهــم فــي اختيــار مــن يريــوي خ يفــة. و عم يــة اال 

… الىديثــة هــي أنمــع طر قــة لمــنه االمــة ىقهــا فــي اختيــار مــن ينــوأل عنهــا فــي الى ــم! 
، و خصوصـا المماعـا  الفاع ـة ع ـى االرو فـي الشـام، اإلسـالميةفنط أل من المماعـا  

ــــق  ــــوا بالتفصــــي  طر قــــة االختيــــار المباشــــر و غيــــر المباشــــر ل خ يفــــة عــــن طر  ان َيَتبن 
ـمي فـي مشـروا أطمئن الشعأل اليهم و يدرك ان  هو )االنتخابا ، ىتى ي   الشـعأل( مـد  م هو

تر د  اإلسالميةاالمة، و ان إرادت  و رأي  مىترم و ي ْأَخذ ع ى مىم  المد، و ان المماعا  
و إذا ما اطمئن الشعأل … ! رأل دنيويةٓ  فعال وم  هللا و ليا استرالآل االسالم لتىقيق ما

ت ك الفاع ة ع ى أرو الشـام، و أدرك صـدقها، فسـينظم  ، و خصوصااإلسالميةل مماعا  
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ســي ون ســندا لهــا، ألنــ  )ا  الشــعأل( ســيدرك فــي الكفــات السياســي و العســ ر ، و  اليهــا
 .ساعتها ان االمر أمري و المشروا مشروع 

*** 
لـى إ ن أشـيرأ قب  ان أتابع الرد ع ى ما ورد فـي مقالـة "مـد األيـاد  لمبايعـة البرـداد " َأَود  

الكثيـر  اختيار  الرد ع ى هذي المقالـة هـو النهـا تع ـا نموذمـا ألفكـارد منىرفـةد يىم هـا نأ
اولي من الع ما  و ط بة الع م، و ليا تنظيم البرـداد  وىـدي، و بالتـالي أىسـأل أن فـي تنـ
ــر تنظــيم البرــداد  فيننــا نىــاوآل إيثــار النقــاش ىــوآل مســائ  مــد هامــة م تع قــة لمقالــة م َنظوع

  و بـية و بالتالي العم  ع ى تصىيه بعو األفكار الفاسد  و المنىرفـة، بالسياسة الشرع
  الخطير ، و المتع قة بالس طان و الى  مو و البيعة ....

التــي  ان المنــاطقٓ  ( يقــوآل م نظوعــر تنظــيم البرــداد  بمــواد بيعــة الىــاكم المتر ــأل  ] .... ٥
ر شـر عة تى  َأْيـدد تى مهـا بريـتر أل ع يها منود الشيو ابي ب ر البرداد  ىفظ  هللا  ان  

ــالقو  هــو ذرو  ســنام االســالم ــك ب ــالى  , قــاآل هللا تهللا تعــالى، و اســتالأل األرو مــن أولئ ع
و  ــ   لو  ين       ــوَن الــدوع ــٌة َوَي   ــوَن فوْتَن ــٰى اَل َتك  ــاتو  وه ْم َىت  ــ ٓ   )َوَق ــا َيعْ يونو اْنَتَهــوْ َف َ بوَم ــيون  ّللا  ــوَن ا َف َم  

ير   -ب ـر البرـداد  يقصد هنا أبا-)األنفاآل(. ب  ىتى لو أخذها الشيو ىفظ  هللا ( 33)َبصو
من ى ام مس مين ىـاكمين بالشـر عة, لومـأل السـمع والطاعـة لـ  فـي غيـر معصـية مـا دام 

أممـع  مى مًا ل شر عة, وقد ى ى اإلمماا ع ى ذلك الىافظ ابن ىمر رىم  هللا فقـاآل  "وقـد
ج المتر ـأل، والمهـاد معـ ، وأنع طاعتـ  خيـر مـن الخـرو الفقها  ع ى وموأل طاعة الس طان 

قـاآل ع ي ، لما في ذلك من ىقن الـدما ، وتسـ ين الـدهما " ..... [)انتهـى االقتبـاا مـن م
 "مد األياد  لمبايعة البرداد " (. 

أوال، الخروج ع ى الى ام الذين يى مون برير ما اندآل هللا و يظ مـون و ي َقتوع  ـون المسـ مين 
الشــرعية الخاصــة بــ  )و لــيا لهــا عالقــة باألى ــام المتع قــة بانعقــاد البيعــة و  لــ  أى امــ 

ْن موث  توفر القدر  ع ى  غيرها( و التي ت بين شرو  الخروج ع ى الى ام الظ مة بالسالت، مو
مىاراة الىاكم الطاغية و تىديد من َوَمأَل قتال  مـن م ونـا  النظـام و عـدم التعـرو لريـر 

ــك مــن تفاصــي  شــرعية بهــذا  المىــاراين مــن مــدنيين ــر ذل ــة و غي و مــن المــوظفين بالدول
الخصــوص فــي غايــة األهميــة، إذ االمــر يتع ــق بــدما  النــاا و أمــوالهم التــي عصــمها هللا 
ابتداً  و لم ي بوْه الخروج ع ى هذي الىالة الطبيعية و االص ية لعصمة الـدما  و االمـواآل إال 

، و الشـك ان هنـاك اخـتالف بـين  ثيـر مـن في ظروف معينة و تى  شرو  صارمة ......
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و الع ما  في فهمهم ل نصـوص التـي تتع ـق بشـرو  الخـروج المسـ ه  اإلسالميةالمماعا  
ــا   ــا بصــدد نقــاش هــذي الخالف ــا لســنا هن ــة، ... لكنن ع ــى ى ــام المســ مين الطرــا  و الَقَت 

بـالخروج المسـ ه  ى ام المتع قـةالفقهية و ال بصدد نقاش أوم  االختالف في فهم منا  األ
  َتْقيويم الواقع و مدن انطباق أى امد شـرعية بعينهـا ع يـ (، .... لكـن مـا يهمنـا هنـا هـو أ)

أن إسقا  نظامد من أنظمة الطريان المتى مة في بالد المس مين، أي ا  ان  طر قة إسقاط ، 
مـة )األ انما يمأل ان ي ون السـترداد سـ طان االمـة المسـروق منهـا منـذ أمـد بعيـد، لتـتم ن

ــْن اختيــار خ يفــة ينــوأل عنهــا فــي مباشــر  اإلســالمية ( مــن اقامــة ديــن هللا فــي االرو و مو
 الى م، ... 

مـة ة المتى و َتَبنوعي مماعة او مماعا  ألعماآلد سياسيةد او قتاليةد إلسقا  نظام من االنظمـ
 ع ـى في بالد المس مين ال يعطيها البتة )ا  ال يعطـي ل مماعـا ( الىـق فـي فـرو نفسـها
يمـأل  االمة و غصـبها ع ـى قبـوآل اميـر المماعـة خ يفـًة و بيعتوـ  بيعـَة الطاعـة، .... فكمـا

ى ـام تثـاآل لألااللتدام باألى ام الشـرعية المتع قـة بيدالـة االنظمـة الطاغيـة، فكـذلك َوَمـأل االم
ن مـاختيـار  الشرعية المتع قة بالس طان و الشورن و التي يتمث  اهمها فـي ىـق االمـة فـي

 مىاسبت  و عدل  إذا دال عن إقامة االسالم، .... عنها في الى م و  ينوأل

هـا، فتختـار مـنالس طان )تنفيذ االى ام( شـرعًا و ف ُ  لالمـة و َىق  ْ ـك    تريـى عنـ عقـاًل هـو مو
 لت  تىتفظ بىقهـا و وامبهـا الـدائمين بم ىسـابت  وم سـالينوأل عنها في ممارسة الس طة، و 

وامد  .... فالمماعـا  دورهــا الشـرعي ي مـن فـي إدالـة الىــبـ  و عدلـ  اذا تمـاود ىـدود هللا
ن مــن ، ليــتم ن المســ مواإلســالميةالماديــة، أ  إدالــة نظــامو و ســ طةو الطــاغو  فــي الــبالد 

ـ اإلسـالميةإقامة االسـالم و ممارسـة سـ طتهم !! .... بمعنـى آخـر، هـدف المماعـا   أل َيمو
معهـا،  م، و ذلـك ال ي ـون إال باألمـة وان ي ون هو إيصاآل االسالم ل ى م، ل تم ـين لالسـال

ا الـى و ال يمود البتة ان ي ون هدف المماعا  هو إيصـاآل أفـرادد بعيـنهم أو مماعـةد بعينهـ
 سد  الى م !!!! .... 

فأهم شرو  إقامة االسالم، إذا  ان  المماعة أو المماعا  تر د فعال تطبيق شرا هللا، هو 
اختيـار مـن يى مهـا و ىقهـا فـي مىاسـبت  )ا  عدم َغْصألو ىق االمـة فـي الشـورن و فـي 

الخ يفة( وعدل  إذا دال عن إقامـة االسـالم، و قـد َبي نـا فـي المـد  الثالـث مـن هـذي الس سـ ة 
األى ــام الشــرعية المتع قــة بىــق االمــة فــي اختيــار مــن تريــاي ىاكمــًا )خ يفــًة( ....... أمــا 

عي االســالم، لكــن يرصــأل النــاا  اســتبداآل َتســ  طو نظــامد ع مــاني أو مــذهبي بوَتَســ  طو  نوظــامد يــد 
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أمورهم و يفـرو ع ـيهم "خ يفـًة" دون مشـورتهم و مـوافقتهم، فهـذا لـيا مـن االسـالم، بـ  
ُ   هذا يمع  الناا يتقات ون ع ى الس طة بـدال مـن ان يتعـاونوا ع ـى خدمـة االسـالم،  نوظام 

، .... و نظام  هذا سـينتهي و نظام  هذا يخ ق الفتنة بين الناا بدال من الوئام و التالىم
بمىاراــة االســالم و المســ مين،..... بــ  هــو يىــارأل مــن البدايــة االســالم و المســ مين، إذ 

 يمىد ب   النصوص القرآنية المتع قة بالشورن و بالس طان، ...! ..... 

عــو ثانيــا، يقــوآل م َنظوعــر مماعــة البرــداد  بأنــ  ىتــى لــو اســتول  مماعــة البرــداد  ع ــى ب
ي من ى امد مسـ مين ىـاكمين بالشـر عة، فينـ  مـن الوامـأل السـمع والطاعـة لهـا فـ المناطق

عـو غير معصية ما دام مى مـًا ل شـر عة، ... و يسـتند فـي قولـ  هـذا ع ـى مـا ن قوـَ  عـن ب
ـْن ومـوأل طاعـة السـ طان المتر ـأل، والمهـاد معـ ، وأنع طاعتـ  خيـر مـن الخـر  وج الع ما  مو

قـاآل ، وتسـ ين الـدهما " ..... [)انتهـى االقتبـاا مـن مع ي ، لما في ذلك من ىقن الـدما 
 "مد األياد  لمبايعة البرداد " (. 

*** 
أباااو محمااا  المق سااال ياااتحف  علاااى مببيعاااة أباااي بكااار البغااا ادي "أميااارا ثبلثااابً : 

 للمؤمنيد"

  شف  مرامع س فية مهاديـة عـن رسـالة وتواصاًل مع صراا التكفير ين مع بعيهم البعو
ــي األردن عصــام البرقــاو  الشــهير بــأبي مىمــد ومههــا منظــر التيــا ر الســ في المهــاد  ف

لدولــة المقدســي لـــ"المماهدين فــي أرو الشــام" طــالبهم فيهــا بـــ"الترو " قبــ  مبايعــة أميــر ا
التــي -فــي العــراق والشــام أبــي ب ــر البرــداد  "أميــرا ل م منين".وىم ــ  الرســالة  اإلســالمية

ي البــارد فــي التيــار مىمــد الشــ بي الم قــأل بــأبنق هــا ل مد ــر  نــ  بشــ   مقتيــأل القيــاد  
دعو  أىد قيادا  "الدولة" ل مماهـدين فـي سـور ا لمبايعـة البرـداد ، لرفيا يمنيا  -سياف

  ".وهي الدعو  التي قاآل مهاديون ومراقبون إن  "يترتأل عنها تداعيا  غاية في الخطور 

م ـ  ىلعد د األثـر " التـي همام ب ر بن عبد ا يوما   رسالة المقدسي ردا ع ى رسالة "أب
إنـ   -  مـا سـبق وأشـرنا –عنوان "مد األياد  لبيعة البرداد "، والذ  قال  مرامع مهادية 

ن أصــول  تعـــود لمم كـــة  أىــد قيـــادا  "الدولــة" ويقـــيم فــي مدينـــة ى ـــأل شــمالي ســـور ا، وا 
ن   ان يعم  مستشـارا شـرعيا لموقـع "منبـر التوىيـد والمهـاد" الـذ  اعتـا ع ـى  دالبىر ن، وا 

دن بالسمن فـي األر  الذن  ان مى ومًا ع ي نشر رسائ  و تأل وفتاون أبي مىمد المقدسي 
 بتهم تتع ق بدعم ىر ة طالبان األفرانية.
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ة أبـي وما  في الرسالة "أدعو أبـا همـام األثـر  وآخـر ن يـدعون إلـى إلـدام المماهـدين ببيعـ
م األمـة صـدار الفتـاون، التـي ت ـد ب ر البرداد  إماما عاما ع ى المس مين إلى الترو  قبـ  إ

 بأمور عظام تىتاج دراسة وترويا من مهابذ  الع م".

لت  وىث المقدسـي قيـادا  الدولـة ع ـى أال "ي ونـوا سـببا فـي تفر ـق األمـة". ومـا  فـي رسـا
ن مـن م خوان  سببا في إظهار الخالف أمام النـاا، وا  قاصـد أييا "يمأل أال ي ون األثر  وا 

 ف وعدم تفر قها".الشر عة تمميع الصفو 

 معارية

ري وبىسأل قيادا  س فية مهادية فين المقدسي سـارا إلـى إصـدار الرسـالة ونق هـا عبـر دوا
إلـى  من سمن  بعد أن أصدر األثر  فتون دعا فيها المماعا  الس فية المقات ة فـي سـور ا
عــا د" مبايعـة البرــداد  أميــرا،  مــا أنهــا مــا   بعــد رســالة أخــرن ومههــا "أبــو همــام األدد 

 فيها هو ا خر لمبايعة البرداد  أميرا ل م منين.

ة "لقـد ظـ  مم ـا شـورن الدولـ السابق نشرها فى هذا الفصـ   وما  في الرسالة المطولة 
د ىـ  والعقـفي ىاآل انعقاد مستمر طي ة الفتر  المايية والتقى ودرا  الدولة ووالتها وأهـ  ال

مته وأصىاأل الرأ  فيهـا، ونبشـر أمـة اإلسـالم ونخـص م مـنهم ط يعتهـا المماهـد ، فـي مقـدع
اهـد شيوذ األمة وقاد  المهاد في    م ان، أن الك مة قـد امتمعـ  ع ـى بيعـة الشـيو المم
د أبـي أبي ب ر البرداد  الىسيني القرشي أميرا ل مـ منين، و ـذا ع ـى توليـة الشـيو المماهـ

ــ ، ونــدعوا المماهــدين ــا ل ــرا أوآل ونائب ــى إ افــة فــي الشــام  عبــد هللا الىســني القرشــي ود  ل
 مبايعة البرداد  أميرا ع ى المس مين".

 فية المهادية في أىد شيوذ الس-وما   الرسالة بعد أسابيع من دعو  عمر مهد  د دان 
 لقاعد  أيمن الظواهر  لمبايعة البرداد ، وهـي الـدعو  التـي القـ  ردااأمير تنظيم  -األردن

وخاصــة المقدســي وأبــو قتــاد  الف ســطيني  وهمومــا ع يهــا مــن مرامــع الســ فية المهاديــة
 المعتق ْين في السمون األردنية.

 أمير ل ىرأل

ــر الباىــث المتخصــص فــي شــ ون المماعــا   ــدوري اعتب ــدعو   اإلســالميةب بســام ناصــر ال
ــراي فقهــا  الدولــة بــأن البرــدا ــة البرــداد  أميــرا ل مــ منين "تىقيقــا لتأصــي  ي د  مــد لمبايع

ــ  أم ســ طان  مــن العــراق ل شــام وهــو ــدين والمماهــدين فيهمــا بمبايعت ــدم أهــ  الب  ــرا مــا ي  ي
 ل م منين".
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م مرامــع ن يعتبـران اليــوم أهـ"مـن الوايــه مـن البدايــة أن المقدسـي وأبــا قتـاد  ال ــذيْ   وقـاآل 
عتبــاري الســ فية المهاديــة اعتبــرا أن البيعــة ل برــداد  هــي بيعــة مهــاد وقتــاآل ال بيعــة لــ  با

 يبـايع عو  الظواهر  لمبايعـة البرـداد  باعتبـار أن األصـ  الخ يفة ل مس مين، وَوقفا يد د
 الفرا".

ـــرا  ـــة" ل ـــدعو  لمبايعـــة البرـــداد  أمي ـــى "الدول ـــين مســـارعة المىســـواين ع  واـــرأ  ناصـــر ف
 ل م منين "تترتأل عنها تبعا  خطير ".

ي ـون  وتابع "من شأن إعالن البرداد  أميرا ل مـ منين أن يع ـن خ يفـة ل مسـ مين وبالتـالي
 ىـديث ل  قائد يع ن خ يفة من بعدي باغيا ع ى أمير الم منين و مأل قت ـ  وقتالـ  تطبيقـا أ

 ر )ب سر الخا ( منهما".النبو  إذا بويع لخ يفتين فاقت وا ا خو 

*** 
  د داعش على أيمد الظواهرى ابعبً : 

 عذ اً أمير القبع ة

ٍ  الع  ب ي  الشبمي كلمًة للشيخ: أبي محم 
() 

 ذرًا أميَر القاعد (())ع   بعنوان 
 .الىمد ا القو ع المتين، والصال  والسالم ع ى َمن ب عث بالسي  رىمًة ل عالمين

ــا بعــد  ْســئ ول وَن{ ]الصــ أمع ــم م  ــوه ْم إون ه  [ وقــاآَل تبــارك 24افا    قــاآَل هللا تبــارك وتعــالى  }َوقوف 
ْم َوي ْسَأل وَن{ ]الدخـرف    الصـام  ريـي هللا   [ وعـن عبـاد  بـن19وتعالى  }َست ْكَتأل  َشَهاَدت ه 

ــوآل ّللا و  تبــارَك وتعــالى عنــ   قــاآل  ر واليســر، ع ــى الســمع والطاعــة فــي العســ ))بايعنــا َرس 
 مــا  نــا الوالمنشــط والم ــري، واألثــر  ع ينــا، وأن ال ننــادا األمــر أه ــ ، وأن نقــوآل بــالىق أين

 نخاف في ّللا  لومة الئم)).
 ا أيها المماهدون، أيها النا

م، فينع ىديثي ل   ما بعَدي..  أعيروا سمَع  
ــم بعيــًا مــن  ــالم مشــايخنا وقادتنــا وأمرائنــا قــاد  القا م، أنقــ   لك  د  عــد ، قاعــأعيــروا ســمَع  

 المهاد..
وهـو  قاآل الشيو اإلمـام الممـدد أسـامة بـن الدن رىمـ  هللا، فـي الخطـاأل الثـاني والعشـر ن،

 عامعة، قاآل فيها  رسالٌة إلى أه  العراق خاصة والمس مين
                                                 

 مللي  ا فهناأحد قيادا  اداعفى فرده هذا  اء أعد رت  أيل  اليواهر  و ايعة أأل أكر ال  داد  خليفة للل 

م ر أعضننهم أعضننا  لخنن ) علننر ااننلطةى  لننيس ونن  أدننو  اقانن نحنن  نننر  أأعيظظننا  يننف يلقاتنن  القللننة فيكفنن

 االلؤلفى .
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بنــوَك بــاىوا ال)ف ــو التــدَم النــاا  بمميــع أى ــام اإلســالم إالع االلتــدام بتىــر م الراــا مــثاًل، وأ
م عتقـاَده  االراوية، فين دستور هذي الدولة ي عتبر دسـتورًا  فر ـًا، ألن هـذا التصـرعف يتيـمن 

فـٌر أكبـعدَم  ماآل الشر عة و ماآل م َندعلها سـبىان  وتعـالى، وال يخفـى أنع هـ ن مـر م خـرج ذا   
ـــة، فيـــاًل عـــن أنع هـــذي االنتخابـــا  تمـــر  بـــأمر أمر  ـــا تىـــ  ظـــ ع طائراتهـــا وقـــذائ   الم ع

 دبعاباتها.
عـن عو ـمد  -صـ   ىالوهـاوالتـي سـبَق و -واناً  ع ي   إن    َمن يشارك في هذي االنتخابـا  

 ورويا، ي ون  قد  فَر بااو تعالى، وال ىوآَل وال قوع  إالع باا.
الين الذين يتك عمـون باسـم األىـداأل والمماعـا   يىثعـون و، اإلسـالميةو نبري الىذر  من الدمع

ــم فــي قين َلكــاَن همعه  ال يــ   النــاا ع ــى المشــار ة فــي هــذي الــردع  الممــوت، ولــو  ــانوا صــادو
د ع ـى مهـا والنهار إخالَص الدينو او تعالى والتبرع  مـن الى ومـة المرتـدع  وتىـر َو النـاا

ين مج المرتـر  يين وى فائهم، فين عمدوا ف ي ن روا بق واهم وليتمنعبـوا المشـار ة فـي بـرااألم دع
ع فــي أو القعــود فــي ممــالا الــردع ، و ــ   مــا ذ رنــاي  عــن العــراق ينطبــق تمامــًا ع ــى الويــ

، ف ســطين، فـــالبالد تىـــ  االىــتالآل، ودســـتور الدولـــة ويـــعيي مــاه ي اإلســـالم  منـــ   بـــر  
ه مىمود   .عبعاا بهائيي عميٌ   افر( انتهى  الم  رىم  هللاوالمرشع

بـًا ع مـا  السـو   التـي  )فـأ  مصـ ىة هـذي وقـاآل الشـيو أبـي يىيـى ال يبـيع رىمـ  هللا م خاطو
 ا!(.الىق، وال دلتم تدعمون مراعاتها،عقد  ألسنتكم عن النطق ب  مة 
 بـدع مـن المـن مقـاطعتهم، )ال بـدع مـن اعتـداآل الكَفـر ، ال بـدع  وقاآل فـي خ طبـةد لعيـد األيـىى 

، ه م فـي شـو البرا   منهم، ال بدع أن يعرفوا أنعنا ع ى سبي د وه م ع ى سبي ، نىن  في شقعد  قع
ـا االخـتال   واالمتـداج والتالعـأل  بأى ـام الشـرا ، وألفاظـ  نىن  في طر ـقد وه ـم فـي طر ـق، أمع

لى فسادد عر و(.  فهذي ست دع  إلى يالآلد  بير وا 
ـا أن  وقاآل   عـدع هم فـي ديـن هللاهـ  اإليمـان ع ـى أهـ  الكفـر ويقهـروهم و  ـدخ و يتر عـأل أ)إمع

ــأل أهــ  الكفــر ع ــى ــا أن يتر ع مع أهــ   ومــ ، أو أن ي عطــوا المد ــَة عــن يــدد وه ــم صــاغرون، وا 
 م  .نتهى  الاإليمان، أو أن يهامَر و خرَج أه   اإليمان من بالد الكفر، وت َك هي الهمر ( ا

 ت َك هي الهمر ، وهذا هو الدين القويم.رىمَك هللا  يا شيو، 
وقاآَل الشيو أبو مصعأل الدرقاو ع رىمـ  هللا عـن مـنهج الديمقراطيـة وأه   )ف هـذي الـدواعي 
ــا ى ــم أصــىاأل هــذي العقيــد   ــدود ع ــى هــذا المــنهج الخبيــث، واينع ــا الىــرأَل ال ع وغيرهــا  أعَ نع

المـنهج بالمعونـة والمسـاعد  فهـو الباط ة، والطر قة الخاسر . فك   من يسعى في قيـام هـذا 



 

158 

ـىون لالنتخابـا  هـم  م َتَوآلعد ل   وأله  ، وى  م ـ    ى  ـم الـداعين إليـ  والمظـاهر ن لـ . والمرش 
أدعيـــا  ل راوايـــة واأللوهيـــة، والمنتخبـــون لهـــم قـــد اتعخـــذوهم أراابـــًا وشـــر ا  مـــن دون هللا، 

 وى  م ه م في دينو هللا  الكفر  والخروج  عن اإلسالم.
 ال هم فاشهد( انتهى  الم  رىم  هللا.… ل هم ه  ب ر ا

ل   استبدلناي. ها، وَمن بدع  هذي قاعد   المهاد التي عرفناها، وهذا منهم 
 رناها.هذي القاعد  التي أىببناها، هذي القاعد  التي واَليناها، هذي القاعد  التي ناَص 

ْ  ميامع الطهذي هي القاعد ، هذي هي القاعد  التي أرعَب  أ َمَم الك    واغي .فرو وأقيع
رنهـا ونصـرناها وو  قعرناهـا هذي هي القاعد  التي مَر  في دمائنا وسـ َن  شـراف ق وانـا، فعدع

نا ال ت طاوا  غيَر قياَدتوها.  وامع ناها وعظعمناها، وباَت  أنفس 
نا فـ َد أعمـاَق أىـدو د هاماد أن ي ـراوو رمـدد  ييطعن  فـقادت ها ه م الرمود، ال نسمه  لهاماد ممرع

 من رمودوها، أو ي شنعع  ب  مةد ع ى قائدد من قاداتوها أو ينَتقوص.
نَعــم.. لمــاذاا ألنعهــم أصــىاأل الســبق، ألنهــم أصــىاأل الفيــ ، ألنهــم أصــىاأل التيــىيا ، 

دون.  ألنهم رمود األمعة وأئمعتها في هذا العصر، الممدع
 هذي عالقتنا بالقاعد ، قاعد  المهاد.

ــد فيهــ وألمــ  هــذا أرســ   الدولــة ا وال  عبــر أبــي ىمــد  المهــامر رســالًة لقيــاد  القاعــد  ت  ع
لم لك ـم، فـي العـا الدولة لرمود األمعة المتمثع ـين بالقاعـد ، وت خبـرهم أنع الك مـَة لقيـاد  المهـاد

ماهـدين، برغمو ى ع تنظيم م ع ى أرو الدولة، تبقى الك مة لك م ىفاظًا ع ى وىـد    مـة الم
 ورصع صفوفهم.

طــا اإلســالميةا ذ رنــا   عــ ، ظــ ع أمــرا  الدولــة وألمــ و مــ  أَل المنــودي خــاطبون قاعــد  المهــاد خو
 لألمرا ، خطاأل الت ميذ ألستاذي، والطالأل لشيخ ، خطاأل الصرير لكبيري.

رأل ت تـدم نصـائه وتوميهـا  شـيوذ المهـاد ورمـودي، ولـذلك لـم تيـ اإلسـالميةوظ ع  الدولة 
ــة  ــي إيــراَن  اإلســالميةالدول ــي إيــر الــروافو ف نــين ف ــروافو آمو ــذ نشــأتوها، وتر ــ  ال ان، من

مات منودها المستشيطين غيبًا، رغَم قدرتها آنـذاَك ع ـى تىو ـ  إيـراَن لو  ن مـب ـَركد و بَى  مو
ــ  الــت َهَم بالعمالــة ألَلــدعو أعــدا ان لعــدم ئوها إيــر الــدما ، و ظَمــ  غيَظهــا  ــ ع هــذي الســنين تتىمع

ـــى هـــا بـــاألمن امتثـــااًل ألمـــر القاعـــد  ل ىفـــاظ عاســـتهدافها، تار ـــًة الـــروافو ينعمـــون في  
 مصالىها وخطو  إمدادها في إيران.
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ــى وىــد    مــة  ــى مــدار ســنين ىفاظــًا ع  ــ  غيَظهــا ع  ــاَت منودهــا و ظَم م نعــم،  بَىــ  مو
 المماهدين ورصع صفعهم.

 في عن قو إيران. اثمين نا يسمع  التار و أنع ل قاعد  َديف
 .الدوآل فى الخ يج العراى تعَم نعم.. وبسبأل القاعد  أييًا لم 

ه وبسبأل القاعد  لم تتدخ  الدولة في مصر أو ليبيـا أو تـونا، وظ ـ  تكظـم غيظهـا وتكـب
عفين ممات منودها ع ى مر السنين، والىدن يمأل أر انها وراوعها لكثـر  اسـتراثة المستيـ

ـبون طواغيـ  مـددً  صـر، يبيـا ومأشـدع  فـرًا مـن سـ فهم فـي تـونا ول ابها، والع مـانيون ي نصع
مــود والدولــة ال تســتطيع تىر ــك ســاكون لتوىيــد الك مــة ىــوآل   مــة التوىيــد، لعــدم مخالفــة ر 

ي العمـ  فـ وقاد  المهاد المتمث ين بالقاعد  التي تولع  المهاد العالمي وىمَ   ع ى عاتقهـا
 ت ك البالد.

 عذرًا أيها الد تور.... عذرًا أميَر القاعد 
 قوآل الىقع ىيث ما  نعا ال نخاف في هللا لومة الئم.لقد باَيعنا هللَا ع ى أن ن

لبعسـَ  ع ـى النـاا، وأوهمـَته م أمـرًا أمهـْدَ  نفسـَك إلثباتـ و وَلـم  ()إنعك فـي شـهادتك األخيـر 
رمـًا  فَ  في إخراج مقاطع من رسائ  سرع ة ع ى اإلعالم لتىمع نا م  ت ثبت ، وَلن ت ثبَت ، إْذ تعس 

 بَري، وأنَ  َمن ي سأآل عن  و تىم  ودري.أنَ  اقترفَت   وتولعيَ   و 
 ن أمهــْدَ  نفســَك لت ــبعا ع ــى النــاا وتــوهمهم أمــرًا تيــع نا بــ  مويــع النــاكثين الرــادر 
 ــى عالخــائنين الشــاقعين صــَ  المماهــدين، لــيَا لمنــد عد صــريرد مث ــي أن يــردع ع ــى مث ــك، 

نعنا  هـا  م َ  -هللا يع مو–أمير القاعد ، ولكن لصاىأل الىقع مقاآل، وا  يعصر األلم ق وَانـا وت فى 
 المرار   ونىن  نرد  ع يك.

 عذرًا أمير القاعد 
 شـم  أْن نتوايع لك م طواعيًة فن تدم بالمماعة، ونىرص ع ى توىيـد   مـة المسـ مين، ولـمع 

ك م لتبعيعةد و المماهدين ولو ع ى ىساأل ىقوقنا وتنادالتنا شي ، وأن ت  دمنا مرعا  ذلك ببيعةد 
رَم شقع ص  المماهدين وسفك دمائهم الذ  تسبعبَ  أنَ  ب و بقبولك بفت ىمع نا  ن يعة الخـائم 

 الرادر الناكث شيٌ  آخر.
 عذرًا أمير القاعد 

                                                 
 يعننة أأننل أكننريقصنند  ننهادة أيلنن  اليننواهر  ضنند اتظيننيم الدفلننة اقانن ويةى فانلقنناده لننى ا فانلقنناد النندعوة لل ا 

 ى .للؤلفال  داد  خليفة لللمللي  فوطال لى أل ايعة الظصرة فأويرها االجو نرى أدي   ع  ال  داد  اا



 

160 

ر هللا  لكـم ا أرو أن تطـ و  الدولة  ليس  فرعًا تابعًا ل قاعد ، ولم تكـن يومـًا  ـذلك، بـ  لـو قـدع
ىسـين،  ىفيد الكونوا منودًا ألميرها القرشيع ، َلما وسع م إالع أن تبايعوها وتاإلسالميةالدولة 

 يمًا.بايع تنظ ما أنتم اليوم منوٌد تى  س طان الم الع عمر، فال يصهع إلمار د أو دولةد أن ت  
 عذرًا أمير القاعد 

 عذرًا أيها الد تور..
 عــن إن  ــ ع مــا ذ رَتــ   فــي شــهادتنا لــيَا فيــ  مــا ي ثبــ  مــا أمهــدَ  نفســَك لتثبتــ  وعمــد َ 

أن  لتمنعبـ َ  ، ولو  اَن مومـودًا ألمبـَ  َمـن وصـفَت   بالمهـامر الصـابر ب  مـةد واىـد ، و إثبات
 تأتي باإلعالم بوما تنهى عن ، فعمبًا عمبًا..

هم، فمـن بينما عندنا اإلثباتا  خالف ذلك مـن أفـواي قـاد  الدولـة والقاعـد ، وأنـَ  ع ـى رأسـ
 يَع الدولة وانخرَ  فيها.فويَك سمع العالم أنع التنظيم ى  ع في العراق وبا

َك ع يـ  أننـا  نعـا ولىـيند قر ـأل ن ميـ أل  َمــن إنع  ـ  مـا ذ ـرَ  مـن شـهادتك صـىيه، بـ  وأد ــد 
ة يـا ي المنديعـيسألنا عن عالقة الدولة بالقاعد  بأنع عالقتها عالقة المند ع بأميري، ولكنع هذ

 دمـةد ها غيـر م  الدولة،  ما أنع د تور لمع    مة المهاد العالميع واىد ، ولم تك ن نافذً  داخ  
ــا، وعنــدنا مــن الوقــائع نع ــم مو ث واألىــدا لهــا، فينعمــا هــي تنــادآٌل وتوايــٌع وتشــر ٌ  وتكــر ٌم لك 
  فذً  داخـوالشهادا  المشابهة لشهادتك األيعاف ت ثب  طبيعة هذي العالقة، وأنعها ليَس  نا

 الدولة.
ر بـالك ع عـن عـراق اسـتهداف عـوام الـروافو فـي ال مثاآل ذلك  عدم استمابتنا لط بك المتكرع

ــا مبــايعين لــك المتث نــا أمــرَك ىتعــى نع ــ بى ــم أنهــم م ســ مون ي عــَذرون بمه هــم، ف ــو    نع ا ولــو   
لدولة  أمير انخالفك الى َم ع يهم والم عتقَد فيهم، ه ذا تع عمنا في السمع والطاعة، ولو  ن َ 

م بعـدم اسـتهدافهم خـا أللدمَتها بط بك ولعدلَ  َمن خالَفك، بينما امتث نـا ة فـي رج الدولـلط ـب  
 إيران وغيرها.

 ود ما مـا هـو سـالى  ما مـن أيـنَ   َ م عدد من-وَمن قبَ ك-ومثاآل ذلك  أنك لم تسألنا يومًا 
را   ــم، تمـو  ك ما مــن أيــن تتســ عىونا هــ  عنــد م مــا تــأك ونا َمــن ه ــم أ مــرا  ما َمــن ه ــم ود 

 مشاك كما ما هي م عاناتك ما و الت ك م، ق يات كم، ع  ما  ما ما هي
تهاا َعــن مــاذ نــَ  أميَرهــاا بمــاذا أمــَددع مَ  ل دولــة إن    ــك  مــاذا قــدع هاا بوــَم ا ىاســبتَ ق ــ  لــي براع

 أمرَتها وعم  نهيَتهاا َمن عدْلَ  وَمن َولعيَ  فيهاا
 فَ كو هللا  أيعتها الدولة المظ ومة! لم يىدث شيٌ  من هذا أبدًا.
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ألمـر او بصـيرة  لم ت خاطبنا وال َمن قب َك يومًا خطاأل األميـر لمنديعـ  أومثاآل ذلك أييًا  أنكَ 
ــرَ  الكارثــَة فــ فمعــَ  و ي الشــام أبــدًا، لــم ت خاطبنــا وال َمــن قب ــَك بصــيرة األمــر إالع بعــَد أن فمع

 األمعة بقبولَك بيعَة الخائن الرادر.
ما   لقد ويعَ  نفسَك اليوَم وقاعدَتَك أماَم خيار ن ال مناَص عنه 

ـــد، ويســـتمرع االنشـــقاق واالقتتـــاآل بـــ ـــا أن تســـتمرع ع ـــى خطئـــك وت كـــابر ع يـــ  وت عانو ين إمع
 المماهدين في العالم.

ه وتستدرك. معا أن تعترف بدلعتك وخطئك فت صىع  وا 
ة يو  أسـاموها نىن  نمد  لَك أيدينا مـن مديـد لتكـوَن خيـَر خَ ـ د لخيـر سـَ  ، فقـد ممـَع الشـ

ق.المماهدين ع ى   مةد واىد  ْقَتها وشققَتها ومدعقَتها      ممدع  ، وقد َفر 
 نمدع لَك أيدينا من مديد وندعوَك * 

ـار و ال ترامع عن خطئك القات  وردع بيعـة الخـائن الرـادر الناكـث، فت رـيظ بـذلك  أوعاًل  ت فـرت لكفع
هـدين ما  بالمالم منين وتىقن دما  المماهدين، فأنَ  َمن أىَدْنَ  المس مين وَشم    األعدا

ــَ   ــَ  الق ــوأل، أن ــَ  الم َهــَج وأدمي ــادر ونصــْرَتها، فأىرْق ــْدَ  غــدرَ  الر ــدَ َمــإْذ أيع الفتنــة  ن أوق
 وأذ اها ، وأنَ  َمن ت طف ها إن أردَ  إن شا  هللا.
ع نفسك وقو  موقوفًا ا ت ص وه ب و ما أفسدَ .  فرامو

ا شـر ين األنمـاا، وتصـدوندعوَك ثانيًا لتصىيه منهمك بأن تصـدَا بتكفيـر الـروافو الم
منـود  بردع  الميش المصـر  والباكسـتاني واألفرـاني والتونسـي وال يبـي واليمنـي وغيـرهم مـن

مـــا الطواغيـــ  وأنصـــارهم، واســـتبداآل نعـــتهم بالمتـــأمر ين وغيرهـــا مـــن النعـــو ، وت ســـمعيهم ب
ين، وعــدم التالعــأل باألى ــا ــار والمرتــدع اظ واأللفــ مســمعاهم بــ  رألع العــالمين  بالطواغيــ  والكفع

 الشرعية  قولك  الى م الفاسد، والدستور الباط ، والعس ر المتأمر ين.
 فاك ىتعى ال تـ د  إلـى يـالآلد  بيـرد وفسـادد عـر و  مـا أوصـانا وىـذعرنا الدرقـاو ع وال يبـيع 
أمــرا  القاعــد  رىمهمــا هللا، وأن تــدعَو المســ مين لمهــاد وقتــاآل أولئــك   عهــم دعــوً  صــر ىة 

المصـــط ىا  الدخي ـــة ع ـــى المماهـــدين  المقاومـــة الشـــعبية واالنتفايـــة بنبـــذ األلفـــاظ و 
المماهير ة والىر ة الدعوية والشعأل والممـاهير والكفـات والنيـاآل وغيرهـا.. بألفـاظ المهـاد 
الشــرعية الوايــىة، والــدعو  الصــر ىة لىمــ  الســالت ونبــذ الســ ميعة وخصوصــًا فــي مصــر 

لـى ا  ر مصالميش اللقتاآل ميش الردع ،  تـ  و فـاَك ، وا  لتبـر  مـن مرسـي وىداـ  والصـدا بردع
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رَت   مظ ومــًا ()ت بيســًا ع ــى المســ مين، نَعــم.. مرســي ، ولــم تــدا  ل قصــاص منــ ا! بــ  صــوع
وترفعْقـَ  بوـ ، ودعـوَ  لــ ! أم أنعـك راود عـن فع ــ و ودسـتوريو الـذ  ى ـَم بــ ا ومـا سـفَ   مــن 

دين في سينا ، وال نى  .سب َك  ذلكدما  المماهدين المرابطين الموىع
ْذ هـذا ْ  ع ى هللا واتعخو  رثَ إوال ت يـيعع  القـرار، فَبيعوْن فقد خسرَ  رأَا الماآل ولم ترَاه!فهيعا تو  

 أ سامة، فما دعوناَك إالع ألمورد شرعية، ب  وامبةد ع يك.
يقــ ، وتوف يذن هللابــهيعـا  ــي تكـوَن ى يمــًا، اتخــذ قـرارًا يرفــع  هللا  بــ و قـدَرَك فــي الــدنيا وا خـر  

ن ب  ألعدا  اإلسالم، وت طفئ ب  الفتنة التي  نَ  سببها، نَعم أنـَ  سـببه  ـَ  ا إْذ معوتتصدع
رعد خائند ناكـث ل بيعـة لـم تـرَ  َتـ   ي عـأل  ْي، وتر من نفسَك وقاعدتَك أ يىو ًة ولعبًة بيدو صبيعد غو

م لعأَل الطف  بالكر ، فأذهْبـَ  هيبَتـك، وأيـْعَ  تار َخـَك وممـَدك، فبـادو  اتمـة خَذر مـن ر واىـب  
 السو .

 عذرًا أميَر القاعد 
ث ب  المماهدون من المهامر ن واألنصـار، فبـادو    ر فمادالـفهذا ما ي قاآل  عنك، هذا ما يتىدع

 أمامك فرصة، إن انتهدَتها عندها فقط تكون  ى يمًا وشيخًا وقائدًا ورمدًا.
 وعذرًا أميَر القاعد 

م أييـًا نـا عنـد   إلمابتك م وال ييـرع م أن ت ميبـوا إن  ـاَن ل ماداآَل عندنا من األسئ ة ما يىتاج  
بتكم تكـون عـ   إمـاىق  األخوع ، ولوت د  وا الَ ْبَا الذ  ىصَ  ل ناا مرعا  شهادتكم األخير ، ول

 سببًا لوق  ند   الدم بين المماهدين.
مـا  الدولـة التـي قويـَ  لـَك  عنـدنا،  م تتـوفعرأنعهـا لـفنسأل َك بـااو ع يـك أن تـذ َر لنـا أدنـى مقوع

قها إن فقدناها.  ف ع عنا نبيعنها لَك إن مهو َتها، أو نىقع
ـة ل ىشـد  ونسأل ك  َمن ه ـم أىفـاد ابـن م مـم الـذيَن ذ ـرَته م فـي خطـاألد سـابق، ودعـوَ  األمع
هما  وا لهـم ويشـ ع وا رأيـًا عامـًا يـدع هما َمن ه م الذيَن يمأل ع ى   ع المس مين أن يتصدع يدع

ه توييه الشمعان، فينع منودك َمن ه م  في الشام مـن الخَ    لقت ة عثمانا نرمو أن تويع
هم مـن مبهـة اليـرار والمم ـا العسـ ر  الكفـر ع وبـاقي الصـىوا   مبهة الموالني وى فـا

ــم منــود الدولــة  مــوا أنع المقصــوَد ه  فــامتَث وا ممــيعه م ألمــروك، واســتى عوا دمــا   اإلســالميةفهو

                                                 
  لنر اأتقنأهمىحلظ حظ  يف أ  تقهاء فقادة تظييم اداعفى لم ي قوا خصووة ونع أحند ا  فأعلظوهنا فلنم يمنلثظوا 

الفكننر  تننر  لاعننة اقخننوا  تهننم لننديهم اى نناةى ا فلظلأونن  نقنندهم أليلنن  اليننواهر  حنني  داتننع عننظهم .. ا  هننذا

اذ ..   ضنننا  ف  يلوقنننف أأننندا  لظلأوننن   يننندا  اللكفينننر    انننقف لنننى ف  حننندفد لنننى اننننى  المنننرىا  يأ ننن  أعضنننى أع

 االلؤلفى.
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 المك، فين لم تك ن عنيَ  منـوَد الدولـة وأميَرهـا فن طالبـك بتبيـين ذلـك المهامر ن واألنصار ب
 عاماًل لىقن دما  المماهدين التي ت سفك بسببك. نعم بسببَك أنَ  وى متوك!

  ياَمن هو ىفيد ابن م مم الذ  ذ رَت ، وَمن ه م الىرور عة الذين ذ رهم آدم األمر 
ن  ان  الدولة المعنيعة، ف نا س  اآٌل آخ  ر ينتظر إمابًة ى يمة..وا 

ــة الــذين  اشــين والىرور ع ــا مــن الخــوارج والىشع نع أرو  ســيخيأل  فــي“إئــذا بقينــا فــي الشــام   
 ”.الشهم ىفيده م

ذا انسىبنا ل عراق مستس مين هاراين صرنا ع ى السنعة أىفاد الىسين م ماهدين   وا 
م   م  َمنًمى وم عتَصم      –من معشرد ىبعهم ديٌن وبريه   فٌر وق راه 
 ثمع إنعا ن طالبَك ىينها بالدلي ..

فه م  نعا أيعافًا ولم َتصو  ـى عنا ولـم َتبـكو ما وصفتَ بفين ق  َ  قت ت م فالنًا أو فالنا.. ق  نا قَت وا مو
نعا. ثمع إنع هذا ليَا بدلي .  أىدد مو

ن ق ـَ   ت قـاتو وَن فئــا د م سـ مة.. ق  نـا  ه ــم وهللاو بـد ونا بالقتـاآل، ثــمع و  اكين بــاكين لَولـوا شـوا 
ـفه م بمـا وصـفَتناا ثـ ذا أييـًا هـمع لـيَا ىيَن ردْدنا عاديَته م، والدولنا المدافعين. ف ماذا لـم تصو

 بدلي .
سـتىي ، موأمعا المى مة المستق ة التي تطالأل بها فنقوآل لك  إنع هذا أمـٌر غيـر  مم ـن، بـ  

 ب  هَو ط أٌل تعميد ع من يرأل الخياآل.
 لماذاا..

مــا  شـقع مــع الدولـة وأنصـارها، وشــقع مـع األنـَك شـقق  المســ مي ين ال ثالـَث له  لفــرق ن شـقع
هـا ة يريـى بالم طالبة بالمى مة المستق عة، فال تومد ع ى وم  األرو هيئـٌة م ه َ ـٌة مسـتق ع 

 الطرفان.
 ثمع أال أدلعكم ع ى خيرد وأيَسْرا

يَا فــي صـالوها ألـ أمـٌر لـو يفع ـ   المسـ مون أفَ ىـوا  ـ ع الفــالت، ألـيَا فـي المسـ مين رمـ ٌ 
 المس مين رمٌ  م  ه  ا

أليَا في المس مين ع ى وم  األرو رمٌ  رشيد يختـاري المسـ مون فـي ع وَن ع ـى المـأل  فـَري  
ــم وىرَاــ   ع ــيهوم، فن بايعــ   بالطــاغو  والبــرا   مــن الكفــر والشــرك وأه ــ  وي ع ــن بريــاَ ي  له 

ب  خ يفة، فن قاتو   َمْن عصاي  بم ن أطاَع ، في العراق والشام والمد ر  ومصر ع ى ذلك وننصع
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ــيظ  ــًا، فن نهــي هــذا التشــرذم وهــذا االخــتالف، ون فــروَت المــ منين ون ر وخراســان واألرو مميع
 الكافر ن، فال تبقى إمارٌ  شرعيعٌة غير ي.

آل وامــألد لـذلك الخ يفـة تشــ ي  ت ـك المى مـة التــي  هـذا هـو الىـ ع، وال ىــ ع سـواي، في ـون أوع
 ، بـ  ىوآل  دونَ هذا هو الى  الوىيد، وهذا ى ي يسير ال ي ومد أ   مانعد شرعيعد ي تدعونا لها،

نا.  هو وامأل العصر الذ  يتخ ع   عن  المس مون، هذا هو دا نا ودوا  
ر بـأنع هـذا أمـٌر شـب   سـتىي ، موأمعا عن مناشدتَك لنا االنسىاأل من الشـام ف ـن ن عيـد ون ـرع

 ل دولـة د  ىامـةً وال واقعًا، ولن نقـوآل أن الشـام باَتـ  اليـوم أشـ غير  م م ند ال شرعًا وال عقالً 
م المنـاطق، وَلـن نقـوآل أن المنـاطق التـي تسـ يطر من األما غدا  مهادنة النصـير ة واـيعهو

ئ  فـي سـور ا أكبـر مـن المنـاطق التـي تسـيطر ع يهـا مميـع الفصـا اإلسالميةع يها الدولة 
ــ هــا قــام  فيت     ال ى  ــم فــي منــاطق الدولــة لريــر هللا والمماعــا  واألىــداأل بم  هــا ونى هــا، وأنع

ي، وال س  طاَن لريرو شرعو   ت قـام  الصـال  وت ـ تى الد ـا ، و  ـ َمر بـالمع هـى عـن روف و  نىدود 
ن رغَمــ  أنــوف. وقــد ىــ   فــي راوعهــا األمــن    واألمــان المن ــر، بعــدع عد ــدد أو بــذآلعو ذليــ ، وا 

 بفي  هللا وىدي.
 لن نقوآَل هذا..

كن نقوآل  لئن ريَي تنظيم القاعـد  أن ينسـىأل المماهـدون طواعيـًة مـن أرود يى مـوَن ول
فيها بشرا هللا وي قيموَن ىدوَدي وي س عمونها ع ى طبقد مـن ذهـألد الئـتالفو المراـا وصـناديق 
ــاني وعفــش وم مرمــي ممــاآل والدن ــي  ــ  وهيئــة ســ يم إب ــيا ومم ســ  وعصــابا  ىيع اقتراعو

ــئن ريــَي  والمبهــة الســ وليعة وســرو  ها.. ل ر عها ومبهــة الخــائن الرــادر ولصوصــها ويــباعو
 () القاعد  بهذا، فين  را نا وديَننا يأبى ذلك!

ما  ا!ونقوآل  لئن دعوَتنا لالقتدا  بالىَسن، فأيَن هو معاوية  ريي هللا تعالى عنه 
لقـاد  إالع ااكث مـن لنَلك نعا قد س عمناي، فما بقَي في مبهة الخائن الرادر ا ف و  اَن عنَدنا يد د  

 اليباا.
ـبرد مـن َتـْركو  اإلسـالميةثم  ف َتْعَ م أنع ألَ  قوت ةد ىسينيعة أىأل  لمنود الدولة  مـون و  شو  اىـدد ي ى ع

 في و شرَا هللا.
                                                 

 ل وحلنند تهنا م الوثيقننة هظنا  نن  ألنوا  الطيننف تنر اللعارضننة المنورية اللننر تندعر وننع فاضنع هننذه الوثيقنة اأأنن

فنر فيخنو  العدنانر الواورى أنها ولثلة ونا يمنلر أنالثورة المنورية فالونعا المنور  .. لظظينر فنلأون   ينف يك

ونعا فهنم  يزالنو  تنر اللعارضنة تكينف ا  اانلللوا الحكنم فأ  وصنير أنائس انيذها الينى الأعضهم أعضا  ا 

ة الوننعا فالدفلننة تننر اننوريا   انظننا أ  ننك أوننام وجلوعننة ونن   ننواذ امتننا  فالقللننة ا فالللننا ري  أحينناة فحرينن

 المور  ليس ا  االلؤلفى .
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 ما.ثمع إنع الىَسَن والى سين  اله ما سيعدا شباألو أه و المنعة ريي هللا تعالى عنه  
 القتراا.ونا ومصر وليبيا فأس مت موها عمدًا لصناديق اثمع لقد تر نا لك م الساىا و في ت

م   وامو  –أق عوا ع يهم ال أبا ألبي   وا الم اَن الذ  َسدع دع  َن ال ومو أو س 
م الى ـيم الـذ  ت د  ـوَن بـ  الَ ـْبَا الـذ  تسـبعَب  خطـاب  م  ع ـم  بـ  ألخيـر، ياهذا.. وننتظر رد   

م بويوت.  المميع  موقَف  
 ع ذرًا أميَر القاعد .. وع ذرًا ع ذرا..

م صــر ىاتك  تفـينع منــوَد مبهــة المــوالنيع ومنــوَد مبهــة أبـي خالــدد الســور ع بــاتوا يقولــوَن بعــَد 
َف الشيو! وع ذرًا ع ى هذا النق و الصر ه، فينع   من أوساطهوم.  األخير   َخر 

 ويا أيعها المماهدون 
الٌف خــواــين قيــاد  تنظــيم القاعــد   اإلســالميةإنع خالصــَة األمــر أنع الخــالَف بــين الدولــة 

ة منهمـيع  مــا قــاآَل أميــر  التنظـيم فــي لقائــ  األخيــر مــع م سسـة الســىاأل، هــذي هــي القيــيع 
م إلثباتوهـا وَلـ   نفَس   وليَا بيَعة  َمْن لوَمْن ومرمعيعة َمن لَمْن، والتي أمهَد أمير  تنظيم القاعد

 ي ثبوْتها، وَلن ي ثبوَتها.
، و ـان ال بـد  ل اإلسـالميةلة وأنع   لمعا  ان  الدو  ـد ًا مـن المهـاد العـالميع -المي  مهـاد العـم 

ــد -تــدي ناً  لعصــر ير ي، و ــاَن قــاد   القاعــد  رىمهــم هللا ه ــم رمــود المهــاد فــي هــذا امــن رأاد ي 
م الدولة  قيـادَ  المهـاد فـي العـالم تـوقيرًا و  بقو والفي ، ترَ   له  وتقـديرًا  اىترامـاً وأصىاأل السع

ـــيهم أو تخـــالفهم فـــي سياســـةد وتبمـــيالً  ـــم تتمـــاود ع  ـــرًا، فَ  خـــارج   وتكر مـــًا وتشـــر فًا وتعد 
 مناطقها، وخاطَبْته م خطاأَل القاد و واألمرا .

نعما  اَن قول ه م رىمه   ، وا  ـاهد  يـرن ن إم هللا  وه م أييًا َلم ي  دوموها أمرًا في شأنها الداخ يع  الشع
 ما ال يراي  الرائوأل.
ذين الدولـَة فرعـًا ل ىتعى معَ  الد تور وأرادوهـا  قاعـدتهم،الظواهر   اليوَم وَمن مع   من المتنفع

  الظــواهر  ع ـى مـنهمهم الـذ  ظـ ع مــدفونًا م بوتـًا داخـ  القاعـد ، وَلــم يظهـر إالع بعـَد تـولعي
.  وخ وع الساىة لألمر  يع

لـم يمـدوا و ىراـًا،  ع يهـاف معا أَب  الدولة  ذلَك المـنهج الـذ  طالْبنـا الظـواهر   بترييـري، َشـنعوا 
 سالطين.اغي  والذر عًة وغطاً  لت ك الىرأل إالع ت همَة الخوارج التي ي قاتو  نا بها ع ما  الطو 

 هد وصر ه ن طالوأل  مميَع أفرا القاعد  في   ع األقاليم ببياند رسميعد وموق د واي وع ي  
م في منهج الدولة  م اإلسالميةما هَو اعتقاد    ع يهااا وما هو ى م  
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! ت نافق  الناَا وتستخدم التقيعة وت قا لى  ـم اتـ  ألمـ  ه  هَي من الخوارج الىرور عة، ب  أَشرع
ــْما وأن  منهَمهــا ظالمــيي  ــأل، وىال هــا مــع قــاد  المهــاد  ىــاآلو ابــنو م  مو  ــى وامــأٌل ع والمناصو

اما  المس مين ىرا    واستئصال    مَن الشع
م بيَن يَد  هللا.بيانًا ت كَتأل  في و شهادتك م وت س  َألوَن عن   في موقف  

ْم وَ َتأل  َشهَ }َست كْ ..  }َوقوف وه ْم إون ه م م ْسئ ول وَن{ واعَ موا أن  َصمَتك م  الم..  ي ْسَأل وَن{اَدت ه 
عَ  َعنا الت ط    َلَتَ طعْفنا.. لو َوسو َعنا الس و  لسَ تنا.. لو َوسو  ْين  ألَلنعا.نا ال عو لو َوسو

.فال ي ومَ   نعنا أىد، فينعما نىن  م دافوعون وأصىاأل ىقع
ـر شـي ًا ودفاعـ ئًا إالع وال يقوَلنع أىٌد إنعنا ن ظهور  في اإلعالم ما يمأل  أالع يظهر.. ف ـم ن ظهو ًا ال َردع

نا.  ب دع من  ع ى ما ي ظهور  غير 
ـمْ  ـم  َما َىم  … َنع ـم  أ َناَسَنـا َوَنعو   َعْنه  ـ   َعْنه   ـانَ   وْ َوَنْىمو

ن  ما تراخى الَناا عنن    اَونْيروأل بوالسيوف إوَذا غشين… اـَطـاعو
 ـاذوابـ  أو ببيـو يخت وين… بسمـر من قنا الخطوعـيوع لـدن

م األْبطاآلــ   انْــ وسوٌق بواأَلماعد يْرَتموي… يَهـاف َأن ممامو
ـا نشـق وا القوم شق   اتخ وينفَ  َونخت وـأل الروقـاأل… بَها ر  

ن د… ْمَد َقْد َع وَمْ  َمَعـدي مَ روْثَنـا الو   اى َيبوْيَنـن  َىـتوْ نَطـاعو
ب ـاند يرون القـت  ممـدا اوي… بش  يألد فوي الىروألو مَمر   َنـاوشو

ْيعـاً ـَدي ا الن  ى م َممو يهوم َعـن… ـاا   وعهو ْيَنـاب مقاَرعًة َبنو  نو
ــاال َيعَ ـم اأَلق َأال ـانَ َتَيعَيع… َوام  َأن   ـاَقـد ونين ـا َوَأن 

َد من الم ص وه، و الطـالوه مـَن الصـالوَه، ع يـَك با والخـائنين  لمنـافقينال همع يا َمن تع م  الم فسو
 والرادر ن، افيىهم ع ى ر وا األشهاد وأرونا فيهم العمائأل.

رًا رًا مـ دع ال هم اىفظ عباَدك المماهـدين فـي  ـ ع م ـان، ال هـم َم عوـن لهـم، ال هـم انصـره م نصـ
 اله م.تقب   قتو له م فتىًا م بينا، ال همع فكع أسراهم، وداوو مرىاهم، وعافو م بَتالهم، وافته 

 والىمد ا رألع العالمين.
*** 

 (شهبدة خطيرة)  ؤية )القبع ة( لا )داعش( : الكفر ملة لاح ةخبمسبً : 

 أس  الجهبد ينشر حقبق  تنشر لألل مرة عد داعش!.. 

 دللة البْغ ادي .الحقابقُِّ  الُمخفابة َحْول 

 ) الُجزْءِّ الألل (.
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ْن م ماهد  خ راسان والعراق والشامـ ا ن-أىمد  ي ـوتابة   أب  .-()مو

 ط ىـة مـالكـْ إْىسان العــ تْيـبي. يدي    أبم رامعة وتع
بـا عمـر البرـداد  رىمـ  أ-   وبعـدها بايعـ - تنظيم القاعد-  ن  في تبدأ الوثيقة بالقوآل   

 دافعًا عن  وبعد دخولي الشام فيى  هللا ليم  و ن  ذاب ا -أبو ب ر البرداد -وبعدي  -هللا

 وْمت ـ  عــن هـذا الخبيــث وسأنشـر مــا عَ  -قاعـد  المهــاد–ولـذلك ع ـد   إلــى تنظيمـي األصــ ي 
 .وأعوان  فـ وهللا ما هي بدولة إنما هي تـَ ت ـٌ  مافياوٌ  إلمهاو مهاد الشام 

ممرمـي دولـة -ْر فين غدا لناظري قر أل فــ عنـد  مـا يسـو  م يـا ومن ظن  أني أكذأل فْ َيْنَتظو 
 قد َقَتْ ت م وأوغ تم بدم إخواننا األنصار في الشام و العراق .ف-البرداد 

 لىمد  ا والصال   والسالم ع ى رسوآل هللا.ا -1

ــــ  ـــة اْلتىـــاقي ب ــوعون هللا عـــن أوآل نفيـــر  وســـفر  ل مهـــاد و ْيفيع التوىيـــد -أبـــدأ بالكتابـــة بــ
ـا بعد-والمهاد  ها .وسأفصع  عمع

ونفـر   إلــى خ راســان  أعدعهــا هللا - تنظــيم القاعـد-بــ ق يــ  التىقـ   بـــ  2000ق بيـ  عــام  -2
 العد وبقي   هناك ىتى أىداث َسبتمبر الم بار ة

نـ   مـن الَعشـر  الـذين بقـوا أىيـاً  فـي مطـابعد أىداث سَ  -3 ر بتمبر اْنىدنـا مـن مواقعنـا و  
ْبـنا إصابا  بالرة .وق ـتوـ    ع  -نستانأفرا-َقْندهار   اإلخو  الذين  انوا معنا وأ صو

يهـا فتـر  , وَبقويَنا ف -باكستان-ْسَتشفى في م  وبعدها إلى  -أفرانستان-في  تمع إسعافنا -4
 .نا هناك ألنها َأْأَمنْ إلكماآل عالم -إيران-َقْبـَ  أْن َتأتيونا أوامر بدخوآل ب  وشستان 

العـراق و ـان -  ردسـتان-إلـى  -أفرانسـتان-مـن  -أبو مصعأل الدرقاو ع -خرج الشيو  -5
َا أولم ي ن قد  -القاعد -مع  ممموعة ولم ي ن وقتها قد بايع   .-لتوىيد والمهادا-سع

ـينو ذاَكــ الوْقـ  مـع َلْم أكن لوـ -6  - قاعـد ل- و نـ   تابعـا -و  رىمـ  هللاالشـيو الدرقـا-ـ ىو
وىـــد م-ع ممموعــة إخـــو  مــنهم   مــاْعت قو ـــ    -انيــةر ب وشســتان اإلي-فقــط وبعــد دخـــولي 

 .-المصر  

 ن اْعتقالنا.موَبْعَد أشهرد  -7

                                                 
  ؤ ند وجنددا  اخادة أي  داعف فالقاعندةى فاللنر تهذه فثيقة أخر  و  فثائق الصراع أي  الجلاعا  اللكفيرية

أف  ونن   عن  وند  ا نحطناى القيلنر فاألخ قنر الننذ  فدنلوا الينى أاانم الندتاع عنن  اقان م ا فهنم تنر الحقيقنة

ألونةا ادفانية ضد اغلالى فأااء اليى فأف  و  اخدمى علر ا حل لي : األوريكر فاقارائيلر ا االراتيجيلهلا الع

ه ينة لنم اود أى هذه اللظييلا  و  انهاك فا عا  لجيوش اللظطقة ف نعوأها تنر حنرف) أهلينة فوذو  خ   وا ق

 يملفد وظها او  األعداء االلؤلفى .
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ـ  طا  اإل-لم ن ن نىم  أوراقًا ث بوتيـة , قامـ    -اقيـةر ع-تدو ـر مـوادا  سـفر ب -يرانيـةالس 
 .لنا

 ليتخ صوا منا. -اليد ام-وتمع تسفيرنا إلى 

قنا ب -8   ولكن بموادا -إيران-مع اإلخو  وع ْدنا أييا إلى عد فتر  من َسَفرونا إلى هناك نسع
 سفر مدور  غير األولى .

 ص ْتنا موادا  أخرن سافرنا بها .و  -يرانإ-وفي 

ْردسـتان-وَدَخْ نـا  -األْمر  ـان-ن قوَبـ و قبـ  غدوهـا مـ -العـراق-نا إلـى وبعدها سـافرْ  -9   - 
 ا .ىينه -نةـأنصار الس  -عند 

ميــر مماعــة أنصــار أ-َ ــرو  َ ـار ( )قــد انشـق عــن  - أســريالشــيو الشــافعي فـكع هللا-و ـان 
 . -اإلْسالم

ْبــ  قَ  -هــادالتوىيــد والم-بتشــ ي  نــوا   و ــان قــد بــدأ -و  الشــيو الدرقــا-ـ واْلتىقنــا بــ -10
 الردو ألن   ان ع ى يقين موْن غدوو األمر  ان ل عراق فبدأ التمهيد .

ْد مع إكماآلبَ  -11 أل والَتَمه   .  -أفرانستان-عالمنا مون إصاباتنا السابقة في  دْأنا بالتدر 

ْق .بأوامر الشي -العراق-بعدها خرم   من   و وعم    في عد  دوآل م ىيطة  ـ م نسعو

ـر  -لدرقاو  اأسد التوىيد - ل عراق وادأ - يالردو األمر -بدأ  -12 ك  ص  وت الكفـر يومـًا َيـد 
 رسمي واشتدع ساعدي . نبـو َبَيا -لتوىيد والمهادا-بعد يوم وبعدها أع ن 

-م ـا الشـورن م-أعدها هللا وشـاور  -اعد  المهادق-كعر الشيو  بااللتىاق بتنظيم ف -13
ْمن التداوآل ومراس ة ل شيو و ان األ  رىم  هللا لـو يتناقش مع  . مةأسامر يو

َصـارو الـداعمين ا -هـادالتوىيـد والم-َيـْعَ   -و  الشـيو الدرقـا-وداد ع ى  -14 لمـالي وىو
  بيعة سر عا.ل -لشيو الدرقاو  ا-ايطر مالي ـا .ف -مد ر  العرأل ل توىيد والمهاد-من 

نظيم  المديد بـاقي اإلخـو  التـابعين تاْلتىَق بـ  -اعد الدرقاو  ل ق-لشيو وبعد بيعة ا -15
ْرنا تنظيمًا واىدًا , لنا تنسيٌق في عد  دوآل م ىيطة .و  - قاعد  في العراقل-  صو

 او  (  ان  عصيعة ع ى االستخبارا  .) فتر  الشيو الدرقوفي هذي الفتر   -16

معروفـي األصـ   ىينهـا  ـانوا -المهـاد-لخارميـة .ألن قـاد  الداخ يـة وا -االستخبارا -   
 والفص  .

قْ -وم يتم إعدام م خبرد يفـَ  ان     -17 باشـر  و ـان دائمـا عنصـًرا بسـبأل  شـف  م -مختـرو
 ألص  .خصيعة وااألمرا  ثوقاٌ  أفاي  مع ومين العقيد  والش وليا ) قائًدا أميًرا ( فـ َ ان   
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دولـــة العـــراق - يـــ  تشـــ  ع  و  -لشـــيو الدرقـــاو  ا- ن ســـوف أتك ـــم عـــن اغتيـــاآل ا -18
 وع ى أ  مستون  ان االْختراق  و ي  بدأ اْختراقها-اإلسالمية

ْن بيعـة أميرنـا المقـدام   ب -19 دن رىمهمـا سـامة بـن الأ-و   ل شـي -لدرقـاو  ا-عد فتر  مو
 ا  عالم .اعت قو  أثن -عراقي-.ق ـتوـ  الشيو الدرقاو  بـو خيانة من شخص -هللا

ْيـنا فيهـا  ثيـرا بَ ألنهـا ليسـ   -الدرقـاو  -صة مقت  الشيو وسأْختصر  ق -20 ْىَثنـا وقـد خ 
الشيو -, اْست م  -الدرقاو  -وانتهْينا منها وتم الَقَصاص من الم رتد الذ  ب ع  عن  , وبعد 

 . -لمهامرا

ـ  بريـ -هامر رىم  هللاأبي ىمد  الم- بعد اْستالم -21  -و  الشـيو الدرقـا-ر مـنهج , َعمو
 .من الناىية السر عة والتش يال  والمماميع وادأ بالتعام  ع ى أساا ق و  وتم ين 

الـذ   -لشيَو أبا عمـرد البرـداد ا-طر قة عميبة ب -مرالشيو  المها-يع وبعد ذلك با -22
 اعرف في التنظيم ع ى أن  قياد  ال  بير وال صرير ب   ان شخصـًا عاديً لم َي ن ي  

ا عاديـًا وليا قياديـًا وقد استررأل الك  مـن األوآل شخصًـ  -البرداد -يو فقد  ان الش -23
 ما هي م هالت  رىم  هللا .و لسبأل بيعت   -المهامر-

 ( ىينهـا َعـْن أويـاعهم َقْبـ هذي رسالة ) الشيو أبو س  يمان الع ـتيبي قايي الدولة و  -24
 سبأل مالىقت  لقت   .ب -لدولة إلى خ راسانا-فراري من 

-ن وبايع  ثيـر مـن الرث والسمي -الدولة-, َدَخ  في  -هاالدولة وايعت-بعد إعالن  -25
 . - تائأل العراق

 هم األهم.و  -لدولةا-و ثير منهم دخ وا لي ىصعو وا منصبا أو لَيْختروق وا 

ــ -الدولــة-فــي  فـــََدَخ َ  -26 ـــين -ي البعثــيالمــيش العراقــ-بعا  َ ثيــٌر مــن ي  الــذين  المنشقعو
 ن ىيث يدرون أو ال يدرون .م -لبعثا-أظهروا التوبة ولكن َبقـَيْ  فيهم عق ية 

 -ثـور  العشــر ن-و تائــأل  -ميالمـيش اإلسـال- ثيـٌر مــن  -الدولـة-ي َ مـا ودخـ  فــ -27
دعْ  الدور  وأبو ع ي الخ ي سور ة ومنومنهم من دخ   ) بأوامر سعودية وأوامر   ( . يعو

-أيام  -العراق-في  -ف سطينيةالتنظيما  ال-في   ان يابطـاً  -ي يأبو ع ي الخ - -28
ور ا-لى إوبعد عودت   -صدام ق مع ا -س  وَد َعَمـاًل فـي لو  -من الدولةأ-ْستخبارا  َنس  -َيـق 
 . -العراق

َنـة  ى إْثـر هذي االْختراقا  الع نيـةع -29 َنـا دولـة م َم    وتعاَمْ نـا مـع فـي الَعَمـْ  وشـعورونا بأنع
  -لصىوا ا-باقي الفصائ  ع ى هذا األساا , ىينها قام  ع ينا الدنيا وادأ  
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 ًا .َو ) اْسٌم مامٌع لوك  عو َمْن َىاَرَاَنا ( , م ْس ومـًا  ان أو  افر والصىوا  ه   -30

ار فمع أننا  نا ن عامو    ف  ْم َ ـ    ًسا . ْن ىولهمـ نستبيه دما هم ومالهم وَنْقـت ـ   مَ ه   َتَتر 

 .-()غفر هللا لنا-

لتواصــ  وق ــة الويــوت فــي الر يــة والهــدف , ويــع  عم نــا التنظيمــي اومـع َيــْع و  -31
َي ع ى أساا التمميع فقد بقوينا َنظنع في أنفسنا الىق    َصَبْرناو وهشاشة البنا  الذ  ب نو

ْع و   عما ادداد  -32  . ()الي 

ْرنا نتق أل بين أيد   م المختروقوين بنا عم يـًا فـو صو ْسـتخبارا  ي واالالبعـث العراقـ-  ما داد تى  
ذ العم  .بَ فـ  -السور ة  ْعد أن ن َنفع

َري  ن صـر  لإلسـالم , َنْ تش   أن -33  فــ َ ثويـراً  العم   ـان لصـالَه فوَئـة أو غيرهـا مـع َأن  َظـاهو
ْن تفميراتنا  شـباأل السـنة بالمئـا   وذلك باعتقاآل-الرافية- ان  لصاله  -الرافية-يد مو

. 

 . -لشيخان   المهامر والبرداد ا-بعد ذلك ق تو  و -34

َقـْد ق توــ  أغ ــأل القـاد  مــع بعيــهم , وَتــمع بىــذافيري فَ  -البرــداد  وي ــي كا دولـة-و مـا ذ ــر 
ور  أتعا . -رد أبي ب -اْختيار   بـو ص 

اإلخـو  -ق  , فـال ه ـَو َمْع ـوٌم لنـا وال لرالـأل أسوأ مـن سـاب -أبو ب ر- فقد  ان اختيار -35
 . -القاد 

 وبسبأل السر ة ويع  التواص       ) شخص يظن أن فالنا من اختاري ( .

ننا َوَثْبنا وْثبة  بيـر  ولكـن  العـاد   انـ  لنـا فخـًا أ, ال أ ن ر  -البرداد - وبعد اختيار -36
 . -ر ع النفوس-نفو تولود االْنفمار وأميرنا المفياآل ومقبر  , فـَ َ ـْثر  ال

 ر هللا أن ىص   ثور  الشام المبار ة فكان  لنا الب ْشرن والبوشار  .بعد ذلك قدع  -37

رسالها ل شام و ان  ب -لد تور أيمنا-أتى أمٌر من   . -لنصر ا-تش ي  ممموعة وا 

                                                 
 اننى   ون  خنالفهم  المؤا  هظا :  يف اي فر هللا لهم   فهم يملحلو  الدواء أهذه ال ماىة ا فعدم اليقي  تر  فر

 ره فاظهنارهوم اداعفى تحد قيادة أأل أكر ال  داد  فالذ  ينلم هظنا تكفينذا  اللظهج الذ  دار  عليى حلر الي

فااننلح    أنندفر العلينن  ل حننل   تت فلظلأونن   ينندا   يننف فدنن  الحننا  أهننذه اللظييلننا  الننر حنند اللكفيننر فالقلنن 

 فى .الدواء فاألووا  ضد ا حل   أ  ضد أعضهم ال ع  فضد اللمللي   ليعا  .. لظلأو  فنحكم االلؤل
 حنا الللجيند انير فتأو  ود  المخرية تر هذا القو  .. فأيضا  ود  خطورتى تنظح  أونام اأوينرى أف اخليفنةى ي

ادة قنناأاننلاه دنناحا هننذه الوثيقننة يحننا الننظف تتى ف يننف تلخننذ القننرارا  اللصننيرية ل فىننا  فلل وننر ونن  هكننذا 

أخنواتهم وا  ر  وع القاعدة فداعف ففتظييلا  ا يمه  اخلراقها فتوظيفها تر غير دالح الدي  فالوى  فهو 

 تر ال  د العرأية ىيلة العقد اللاضر تحديدا . االلؤلفى .
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شـام , َتخ ـص  عنـد سـفري ل  -لمـوالني ىفظـ  هللاا-تمع االتفـاق ع ـى عـد  أمـور مـع و  -38
 فكر  العم  وطر قة التعام  مع أه  الشام واْستدراك األخطا  .

 سأتىدث عنها وقَتها

 الذ  يى م   -لبرداد أبو ب ر ا-ن هو م -39

 . -دولة اإلسالم في العراق والشام-

 و ي  وص  لوَما هو ع ي  وسأذ ر سيرت  بالتفصي  والتوار و واألماكن .

لـد فـي سـام -الب و بـدر  -من قبي ة  -إبراهيم بن عواد البدر  هو    -40 را  َوَسـَ َن فيهـا و 
 ويع م هللا أني بىث  في َنَسبو  وسأل   الصالىين والصادقين وتوقف  لفتر  في  .

ها ي ـتعهم صـاىب -ندما ع م   أن   ممعية تند َ  النسـأل الع ـو  الشـر  عوداد توقفي  -41
 يسو من قر ش وال من أه  البي  .ل -لب و بدر  ا- بالتشيع , وهو الذ  قاآل أن

-و  -البــو بــدر  -فأكــد لــي أن  -ألعــالم باألنســا-هللا إلــى أذ م ماهــدد  ىتــى َهــَداني -42
برـداد  وال -لـيا بــ -أبـو ب ـر-لبيـ  وال مـن قـر ش فــ صـاىبنا اليسو مـن آآل  -البدر ين

 . -قرشيع ىتعى

ــو ىسـأل ) أبـو -ئي أبو دعا السامرا-أما دراسة و  -43 بوـْ  ( .فقـد َدَرا  ب ـر البرـداد  ب َ ذو
م رسالة د توراي في  إلسالميةا -صدام-في مامعة   ها أصاًل .وَلْم َيَن ْ  -ع م التمو د-.وقدع

ــو لــيا د تــور شــر عة وال برــداد  وال ق  فَ  -44 , رشــي وال مــن نســأل الىســن وال الىســينه 
 ! لع ا وهذا من  ذأل داعشا ااعش وليت نسأل ألمير د - يشة -ولكن صار  القرشية 

لـذ  يتنطـع ع ـى أهـ  سـور ا ا ن َهـَرأل مـن العـراق ا ما يدعمون  -نأمير الم مني- -45
ــَ ن دمشــق فــي  ــيو فيهــا-الســيد  د نــأل-أوآل الرــدو األمر  ــي وَس ــى  وَبَق ثــالث ســنوا  ىت

2006  

هـي  , وهـذي األعـوام -عراقالمهاد في ال-اراـًا من ه -ور اس-قي ثالث سنوا  في ب -46
َهــ-أعــوام تمنيــد الم ْخبــر ن فــي  ْنــد  -عيــ ! -قــ  وأغ ــأل مــن اعت-اد العــراقســور ا يــد مو م 

 ىينها

أبـو فيصـ  الد ـد  ( اْبـن  ) فـي السـيد  د نـأل   -لبرـداد ا- ان من أعدع أصـىاأل و  -47
وأبـو القعقـاا الثـاني , وهـو مـن عـرعف معـاًذا  سـور  .عمي  النظام ال -اذ الصفوكمع-عم 

 ع ي  
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و ـان لـ  عـدي  ) دوج أخـ  دومـة  2006ام عـإلى العراق  -داد أبو ب ر البر-د عا -48
فـي  البرداد  ( وهذا العـدي   ـان آمـر فصـي  ) أنصـار التوىيـد ( التـابع لمـيش المماهـدين

 العراق 

ـــ -49 ـــان َعدي   ـــان الشـــيو و  ـــون , و  ـــن وتق ـــاو  -  صـــاىأل دي ـــ  رىمـــ  هللا ي   -الدرق ىب
 -دمشق-أبدًا بأبي ب ر البرداد  ( ألن  ق تو  وهو في  ويىترم  ) ولم ي تقو الدرقاو  

ــ َ  -الدرقــاو  -ولــم ي تــقو  -العــراق-إلــى  -أبــو ب ــر-عــاد  -50 -والتقــى الشــيَو  ألنــ  ق تو
عـد   -ور اسـ-يو  فقـد دار الشـ -دمشـق-ن   ـان يعرفـ  مـن رىم   هللا أل -م ىاراـًا المبور  

 مرا 

 بعد إعالنها . -ةلالفصي  ل دو -عد بيعة قوْسم من هذا ب -51

ن و -ًا المبور  الشيو مىاراـ-وَعم  مع  -ولةالبرداد  الد-بايع  مو بعدها بـ فتر  اعتق  وس 
 لـ سنوا  .

ـْبرة اوبعد د خوآل  -52 البرـداد  -لسمن اصـطدم بــ فوــْ ر اإلخـو  فـي السـمن فقـد  انـ  صو
وفية أشعر ة ة ويـوابط التكفيـر َي ن َيْعرف عن الىاكمي ف م -دامص-ما تراية مامعة   -ص 

 شي  

 وبعد خروم  من السمن   -53

راق صـول  العـ) طبعا ليس  فتر  طو  ة ألن  ال يعرف  أىدًا وال يعرف  أىد ألنـ  اْعت قـ  بعـد و 
 بفتر  ( .عاد والتىق بالدولة 

أتي أىد اإلخو  بــ بر ـد يرميـ  , فقد  ان ي -ل دولة-د في مر د بر  -البرداد -َعمو   -54
 يت  ويأتي أذ أخر ويأخذ البر د من  دون معرفت  بالطرفين في باىة ب

ْمن أييا العميدان الر ن  و  -55  في هذي الفتر  خرج من السوع

 ) مىمد الندن المبور  من قر ة صدير  الم قأل بالراعي ( . 

 و ) سمير عبد مىمد ىمي ب ر عيو قياد  فرقة ىدأل البعث ( .

ور ا ع ى يد الم م-   -اهدينالذ  َهَ ك في س 

 ىينها. -في العراق ميةاإلسالالدولة -قياد  أر ان  -لراعيا-مع تس يم تَ  -56

  -الراعي-ا لبث فتر  وق تو  نائبا ل  وم -ىمي ب ر-وَعي َن ابن دورت  وصاىب  في البعث 
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معرفــة  -الراعــي-يعرفــان  -مــر البرــداد  وأبــا َىْمــد  المهــامرعالشــيخان أبــا -و ــان  -57
 -ىمي ب ـر-م تس يم ت -لراعيا-قت  مأبًدا وبعد  -بـ ىمي ب ر-َي تقيا شخصية ولكن لم 

. 

تك ي د من ب -أر ان الدولة-  س عموي قياد -58 ْع أنهـم ال يعرفـوي َمـ -هامرأبي ىمد  الم-ـ و
 سبأل ذلك انقطاا الشيخين عن الناا بسبأل الويع األمني و  -لراعيا-إال بتد ية 

و يـ   -مد  المهامر وأبـي عمـر البرـداد ىالشيخين أبي - مو   َ ْيفية مقت ا ن َسأ كْ  -59
 أبو ب ر البرداد  (بالتفصي  الكام  . )-بو دعا  السامرائيأ-اْست م 

 سْبعة أشهر في م ان واىد . -لراعيالعميد ا-عد خروج ب -لشيخانا-ـقوَي بَ  -60

م نـاف -ال عبـر وهو الذ  ق تال في  مع مرافقتهما وبعـو القيـادا  .ولـم يتواصـال مـع أىـد إ
 . -الراو  

القـديم بــين بـاقي األمــرا  ـقة شــب  الوىيـد و  ــان والـَي برـداد وهــو الثعـ -م نـاف الـراو  - -61
د د   بـ أمرا  االيطرار( لىداثتهم  )-بو ىمد  المهامرأ-الذين  ان يسميهم  الم 

ـْق البر ـد و  َودعـ  و ـان أىـد بيـو  البر ـد ان هو مـ -م ناف الراو  - -62 هـو بيـ   ن ي َنسعو
 لم ي ن َيعرف الطرفين المرسْ  والمْستقب  و  -بو ب رأ-إبراهيم عواد السامرائي 

 .-قائد أر ان الدولة ىينها- ان و  -لراعيا-ي هذي السْبعة أشهر ق تو  ف -63

ن سـابقًا لعالقتـ  بـ قياد  أر ان -ىمي ب ر-وتم تس يم العميد البعثي  ـمو ـ الدولة و ان قـد س 
 . -عدع  الدور  -

 إبـراهيم عـواد-شهر اْعت ـقَ  أىد مراس ي البر د الذين  ـانوا َيعرفـون بيـ  وبعد سبعة أ -64
 . -مناف الراو  -ي  و ان َيعرف ب. -السامرائي

ــاآل المراســ  مــا  أىــد  ــي برــداد-وعنــد اعتق ــر   -أمني ــا عــواد الســ-ي خب ــاآل  -امرائيأب باعتق
 -السـامرائي-ْر أىـدا بـذلك , فــ َرد  فـأْخبو  -ناف الراو  م-المراس  وقاآل ل    أن  َيعرف بي  

 أنا ممرد بي  بر د .

 وال أعرف  أىدًا . -66

 وقاآل ىرفيًا   

الـدمع و ) مو مث ي يع عمون  ع ى أىد وعسى يوْصبر ا خر المراسـ  ( .فــ خـرج األذ األمنـي 
 بعيني  من   .
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م اعترف ع ى ث ومن -ناف الراو  والي بردادم  -ع ى إْثر ذلك اْعترف المراس  ع ى و  -67
 -ىمهم هللار -معهم ث ـ  ة من القاد  والمرافقة و  -ـت  الشيخانالشيخين , وق  -م ان 

َبَ ة  بير  في صفوف اإلخو  واعتقـاال  طالـْ  أغ ـأل منـاطق العـراق ع ـى فـ ىص   َب ْ  -68
 . -مي ب رى-بَق في الساىة غير يوغيري .ولم  -الراو  -واعتقاآل  -الشيخين-إثر مقت  

 مٌ  ثع أل ) وقد َرَيع فوْكر البعث الىداي وَمْ َري  روَياعة ( .ر  -مي ب رى- -69

ي فوافـق َعَمد إلى ىي ة خبيثة أن راس     مس وآل ع ى ىد  , م وهمًا إياي أن  استشار غير 
أل األمـرا  َفَوافـق أغ ـ -داد أبـي عمـر البرـ-أميرًا بدآل  -امرائيأبي دعا  الس-ع ى تعيين 

 ر د َظن ا منهم أن  قديم وصاىأل سْبق دون معرفة ساعي الب

سـيني برـداد  وأنـ  قرشـي ى -و  أصىاأل الدرقا-ن مشرعٌي قديم  -دعا  اأب -وأن  -71
ر  بعيها قفوافق أغ أل األمرا  الذين تمع عْدلهم الىقـًا بـ ط   قد عد  وسنْذ    .ر بار 

ثـًا عن بوطانة س -72  البعثية   -لبرداد ا-أ كم  م تىدع

ع ــواني . وأبـــو عبــد الـــرىمن البــيالو  .وأبـــو ســي  المصـــالو  .وأبــو عقيـــ  أبــو أىمـــد ال
 الىمداني وغيرهم .

ــو َعـــْون  -73 أل المـــدعي الـــدعي الكـــاذ -ائيداعـــش والســـامر - ســـأكم  عـــن ىقيقـــة هللاواــ
ورًا وا ْهتانا , وما هي أر ان دولت  البعثية ا.  ل قرشية ونسب   آل البي  د 

َمار  الم منين بــ َفتــْر  ق ي ـة ) أبي ب رد ا-مرائيساأبو دعا  ال-بعد َتس  م  -74 لبرداد  ( إلو
با  البعثـيين السابقين و ان َقْب  سمن  بايع   . -الدولة-خرج من السمن أىد الي 

ـــقو  لصــ ت  بـــو اعْ  -دامصــ-ن مــيش عميــد بعثــي مــ -و داو  أبــو مهنــد الســ-وهــو عــدع  -ت 
 . -الدور  

ـــقوْ  وعنــد خرومــ  مــن ألســبوا وبعــد -الدولــة-بـــ آخــر أيامــ  قبــ  االعتقــاآل اْلتىــق  ها اعت 
إلـى  -السـامرائي- ا ل تنظـيم فــَ َعَمـد قائـدًا عسـ ر  -ىمـي ب ـر-السمن اىتجع ع ـى تعيـين 

قناا   لفتر  . -مي ب رى-ـَتْرك المنصأل ل  وتمع تمميد بو -مي ب رى-إريائ  وا 

هام   ـ قائد عس ر  ف ـم قو  أوآل خروم  من السمن واستالم مب -لسو داو  ا-مو  عَ  -77
ر ب  .  يترك م انا َمَدنيًا وال عس ر ا , إال و َفم 

 والمهم روَيى األمير ب ثر  العم يا  

ة التترا في العراق . وهذي الفتر  -78  ل وىظ فيها  ثر  المرأ  ع ى دما  المس مين بى مع

 لخطأ .ا -سةلكنيا-عدا عن عم ية  و ان لها ) َرد   فع  يخمة يد المماهدين ( .
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ـمون المـالكي ( وع ـى رأسـهم بعد فتـر  ق  -79 ـْن س  ـب ا  البعـث مو ـْن ) ي  -ي ـة خـرج ث ـة مو
ــا  الســ -ل ســو داو  -ففتىــوا  . -العقيــد أبــو مســ م ــ  م ف  ــ  فــتم َعْدل  من وأقوالــ  وتىقيقات

 إلريائهم .

-  الكبيـر لــ أص   من َت  ْعـفر و ان مـن أصـىاأل الـوالو  -بو مس مت ر مانيأ-العقيد و  -80
ـنادي والتدام  بـو البلواعت ـقوـ   -عدع  الدور  -وبعدي لـ -صدام  عث ـو فْتر  طو  ة بسبأل عو

بعا  البعث-من مع  من و هذا العقيد  -81 -ي السمن  انوا رأا ىراـة فـي تشـوي  ف -ي 
مون و  ذون اإلخو  في السمن في العراق .ف -منهج القاعد   ي السمون و انوا يتهمع

أبـو ر تـاج -فـي المهـاد  َأَهمع وأكثر مـن آذوا فـي السـمن هـو الشـيو صـاىأل السـْبقو  -82
  رىم  هللا -هامرأبي ىمد  الم-صاىأل ومرافق . -المعروف بأبي د نأل أيياو -العراقي

المعتق ــين  -با  البعــثيــ-ان لــ  مقولــة شـهير  يقولهــا فــي  ــ -عراقــيأبـو ر تــاج ال- -83
 مع   

ْن أشد المىذعو ) ال تداآل أقالم البعث َتقْ   هم .ر ن منطر من دمائنا فكي  يقودوننا ( .و ان مو

 في الدولة   في رأي  -ر تاج يبأ-و ان مع الشيو  -84

و أبو ) أبو عبد الرىمن الكيمي والشيو ىمي رشيد وأبو عمر ىيفا والشيو الميعاىي والشي
 منصور والشيو أبو عبدهللا العداو  ( .

 . -اليـاً ىمبهة النصر  -و   أبي مار ة العراقي شرعي عامـ تنوي   الشيو المياىي هو شي

و آسيا والشيو الهـرار  والشـيو أبـو  ) الشيو أب -أبي ر تاج-ع الشيو وأييا  ان م -85
 البرا  الكرد  ( . ون خبة من شباأل التنظيم الم عتق ين والذين خارج اأَلْسر .

ــْي تعرو . دامفــي عهــد صــ -يــبا  البعــث-م ن بــذ  عــن ولـــو أ عطــي  -86 ــْور لـــو َ  ــوا َســَبأَل َف ف 
بعثيـين بشـ    امـ   ــ َمْم ـا تهـا ألن قادا ن) -داعـش-مماهد مون العمـ  مـع الشباأل ال

 ( .شورن 

عـ  بـ  قبـ  التىقيـق هـو َ ْسـر وأوآل مـا ي ف -صـدام-فـي عْهـد  -السـ في- ان ي عتق   -87
ـــوآل ســـمن  دون عـــ ـــَق ط  ـــا َيْب ـــ  بأىمـــار .وغالب ـــروَفْين ل ـــدا عـــن الىـــرق طـــرف أو َط الج َع

 بالبالستيك .

لإلخـو  بقولـ   ) عنـد  .تـاأل واعتـرف -اقمخابرا  العر - ن  ان يعم  مع أىد الم خبرو  -88
 عودتي لبرداد  ن  أ ويع في غرفة أدني فيها وأشرأل الخمر وأدوا ع ى المصاى  ( .
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ة فــي عــد عودتــ  مــن اْختــراق اإلخــو  ي ويــع فــي غرفــة وفيهــا ف تىــب -لعميــ ا- ــان و  -89
  السق  يأخذ منها الطعام وال يستطيع وصولها إال بـ ترتيأل المصاى  والوقوف ع يها

-نـــاك عـــداٌ  قبـــ  الســـمن وفـــي الســـمن وبعـــد الســـمن بـــين الشـــباأل هلوـــذلَك  ـــان  -90
امب-د  الس يمة واين أصىاأل العقي -المماهدين   -داعش-لذين يقودون ا ن ا -عثية صدع

م ماهد  -) مبهة المرابطين في العراق (هي تىو   ثيرا من ن عوما أ ْع ن منذ فتر   -91
ــة بهـــا . -عثيــينب-صــىاأل العقيــد  الســ يمة وليســو أ -الســ فية ــْر األمع نــي أ بشعو  .مالــكْ  () وا 

 الع تيبي أبو ْط ىة.

-تر مــاني (  ـــ م شــرف عــام ع ــى ) أبــو عمــر ال-نيمســ م التر مــا-بــو أبعــد تســ  م  -92
  -مي ب رى-راد التخ ص من الرم  األخطر أ -ملعراق و الشاا-في  -داعش

 .  -ألبي دعا  السامرائي-ـ رم  مساعد   -لشاما-ـَ َتمع إرسال  إلى ف -93

 و ان فوْعاًل رم  الظ  في سور ا و ان ذا فعالية عالية في عد  مسائ  موْىور ة

ــي و -94 ــو مســ م التر مــانيأ-بق ــارك م   -ب ــا و  ــدير مع ــروفًا عام ــراق-ْش وســأذ ر  ا ن-الع
لقاعــد   ـــ ا-طر قــة تعــام هم مــع و  -قتر مــان العــرا-بعــو المســائ  التــي لهــا عالقــة بـــ 

  -عرأل

اولون بــالعموم ويىــ -العــرأل-يىقــدون ع ــى  -ق وتـــ  عفر بالــذا تر مــان العــرا-فـــ  -95
 -عـد م ماهـد  القا- ـان لهـم صـْولة ع ـى واالنفصـاآل و  -َدْولـة- ـ  -العراق-الخروج من 

 هم َفَقَت وا من

 من أهم الشخصيا  التي ق تو   بأيد  التر مان  و  -96

 -الدرقــاو  -أيــام الشـيو  - تنظـيم القاعـد-نــي الموصـ ي أمْ  -َسـْي د الع َبْيــد  وأبـ-األذ / 
 بد الرىيم التر مانع-تقب   هللا في ع يين .وقد قت   

ـْن  ـا -القاعـد -ان من ألدع أعـدا    - مانيعبد الرىيم التر -و -97 م  وا يىمو  ـون لـوا  نومو
 لدير افي  -داعش الىقيقي-القتاآل يد اإلسالميين المهادييـن والمفامأ  أن  ا ن أمير 

 لقب  ا ن   و  -دير الدور-ي ف -اعشد-ر هو ا ن أمي -عبد الرىيم- -98

 . -لقاعد ا-) عبد الناصر ( وأغ أل من مع  ال يع مون أن  قد ىارأل 

ْ  ويد المه  اديين .وهو يد منهمها  ـ   

 لممروْم ا -بد الناصر هو نفس  عبد الرىيمع-لق ي ة التي تعرف أن ومن الق ة ا -99

 نفا الشخص و تستر ع ي  فهو يعرف أن . -بو أيمن العراقيأ-المىاروأْل ل مماهدين 
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ــرًا لــدن اْســتخبارا  هــذا  ــان م خ -عراقــيوأبــو أيمــن ال- 100 ــو لــيا  قبــ  -دامصــ-بو الســقو  وه 
, (pic.twitter.com/fwVYlbRYCCع ــى هــذا الموقــع )ر  التــي ن شــروْ  صــاىأل هــذي الصــو 

 فهذا الشخص ق ت  في سور ا .

اوي .ه -يمنأأبو -101 بثا  الذين َرَيع وا فوْكر البعث وتشرع  ذا بعثي من الخ 

ــاد  عبــر اختــراق ــوآل عنــدي َتْرَ ــ   وهــو ير ــد الوصــوآل بالبعــث إلــى الد  - ومــن غيــر المقب
 . -اإلسالميين

قو   -102  -المـالكي-بو أيمن) ع ي أسود المبور  ( عنـد أ ان ي عتق   -صدام-وبعد س 
  ميع .نيد والتلـو م د  شهر و  ـْترك    فتر  .وهذي الطر قة معروفة لدن األْمنـيين أنها ل تم

 ـا العسـ ر  األع ـى لــ وهو من المم -داعش ا ن-ا  هذا من قياد -أبو أيمن- -103
 فظـ  بألفـاظ  فر ـة مـرا  ومـرا  وشـهد بـذلك  ثيـر مـن اإلخـو  ت وقد ع رف عنـ  -داعش-

 األفاي  

أل يم شرا هللا و ر د تى يم شـرا الرـاأل , والم ْسـتررَ ن  ال ير د تى إوقاآل عد  مرا    -104
ع وي , وطن شوا .مع أنهم ي  فعورون ال  هوا  في األمر أن بعو الَرَنم الذين مع  َسمو

الراعـي , المماهـد عمـر  ) الشـيو عصـام  َقَت  ظ ْ مـًا  -بور  راقي المأبو أيمن الع- -105
ة بعـد بالوش , الشيو مالآل بايرلي , وأعدم عددًا من م ماهد  الهمـر  إلـى هللا دون مى مـ

ــور  , قبــ  أن يتر ــو ا الثرــ ــاى  الس  اــوا ور و هر  مـنىهم األمــان رىمهــم هللا ( .وذلكـــَ  فــي السع
قة .  ل رع

 .  -مس م يأيمن وأب يبأ-  سوف أْشرت ارتباطا  -106

ــ-ـ وارتبـاطهم بــ -صـهيأل العراقــي وأبــو يىيــى ىمــي ب ــر وأبــو-والمقتـوآل     -دعْ  الــدور  عو
 العم  واالتفاقا  وطر قة

ــيط وطر قــة بالعمــ  مــع ا -لســور ةااالســتخبارا  -ظر ــا  أبــدأ بشــرت ن -107 لواقــع الم ىو
م ْن ىول  وخاصة التنظيما  المهادية وخاص  ة الربيعة منها استفادت  مو

 . -ْبـنانل  -اىبة تمراة سابقة وخاصة في ص -سداستخبارا  األ- -108

َو  -األسد-فقد استطاا  هـا عشـرا  التنظيمـا  , يتفـرعا من -ائفةطثماني عْشر  -أن يروع
داا .ب-لنظام -  الترهيأل والترغيأل والخو

 ها .عادي    أوال  لوي دير عمد نظام البعث الْختراق التنظيما  التي ت ـوالي  والتي ت  ي -109

 ثانيا  لوي دمرها .

 ثالثا  لـوَ ْي يأمن شرها ا ن وفي المستقب  
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 ع ى ساىة الشام التي َعمو ْ   -مهاديةالتنظيما  ال-أْغ أل  -نظام البعث-اَخَتَرَق  -110
ون م استدراج عدنان عَ م ْنذ بداية العم  اإلسالمي وخاصة التي تتبنعى المه  .َق ةاد ود 

مهادية في الفتر  القر بة بـو عـد  أشـخاص مـنهم المنظومة ال -نظام البعث-اْخَتَرق  -111
هيشـان (  ) الهـالكـ   مىمود قوآل أغاسي أبو القعقاا ( و ) معاذ الصفوك (, و ) بـدران ال

 في دير الدور

ْ ـــري هنــا هــو اختــراق مــ -112 م , فــي العــراق والشــا اإلســالميةلبعــث لـــ الدولــة ا-ا ي همنــا ذو
 . -داعش

ـ يًا ,  ي ييمن النتائج .ف -لنظاما-انتهج   ي التمنيد نْهمين م نفص ْين   

 . -الىدود العراقية-لذين َيس نون عند ا -لسور يـنا-ـَ َعمو  ع ى تمنيد ف -113

باعتقالـ   -األمر  ـان-تي تعم  ىتى ا ن مـع قيـام وممموعت  ال -نبدران الهيشا-ومنهم 
يداع   2008عام  -ي من السمن وعودت  إلى دولت  ومن ثم فرار  -العراق-السمن في , وا 

ور ا-َسَنوا  َخَ ْ  في لو  -دلوالية الىدو -أميرا واًل  ما  ان لوَي  ون مس   -داعش  . -س 

ــوتمنيد نهمًا ثانيًا هـو اليـرط  -النظام-واْنتهج  -115  -راقيين فـي سـور االالمئـين العـ-ب
فوف  هم في ص   -ألمر  انا-ون أصىاأل عقيد  قتالية يد البًا ي ونوغ -المماهدين-ودسعو

بعا   بار مون اومون ه ال   -116 مـنهم و  -صـدام-يـام أ -اد  البعـثق-لذين تمع تمنيدهم ي 
  

م ـن تر ـوا ال -بو نيـاآلأ-ئ  الف سطينية وخاصة ممموعة وقاد  الفصا , -لدور  ا- عـراق مو
. 

ــو عـد  أسـباأل اإلـى َتْسـهي  دخـوآل  -نظام السور  ال-َمد عَ  -117 لمماهـدين ع ـى العـراق ل
 مـا  ـان  -سـور ا-ويـأتي دور  -العـراق-  ي ال تنتهي -األمر  ان-أهمها  اليرط ع ى 

ــتخ ص مــنثانيــًا .ولـــو  -المهادييـــن-فــي صــفوف  -الع َمــال -مخططــا .ولـــوَ ْي َيــد ا   همَ ْي ي 
 ثالثًا .

ائـدين وَيعتقـ  الع -العـراق-ن إلـى خوآل االْستشهادييـي سهع  د -ظام  البعثنو -ـ  ان ف -119
ـــور ا-إلـــى  دران بـــ-ر با  مواسيســـ  المنتشـــر ن فـــي التنســـيق أمثـــاآل وذلـــك بعـــد تســـ -س 

  -الهيشان

 -برــداد-ليــة فــي إلــى رتبــة عا -  ل نظــام الســور -مواســيا التــابعين َوصــ  أىــد ال -120
  -درانب-فأصبه مسئولها األمني ول  ت رفع    التقار ر و ان اْرتباط  مباشرا مع 
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ـْن َعَبـَد و صـدام (.ولكـن لـم َتك ـْن وْقَتهـا ) ب -بالدولـة-تىقـون و ان ممـن ي  -121 عثي ـون مو
َتَبهم  ثيرا بسبأل ومود قاد  ق دما  وايىي المنهج والعقيد  من   . -خ راسان-ترتفع ر 

ــع. -تالم أبــي دعــا  الســامرائيالشــيخين واْســ-وبعــد مقتــ   -122 -دخــوآل  انتشــر وتوسع
 أمثاآل الهالك    -لدولةا-اْستالمهم لمناصأل في و  -نالبعثييـ

مـي ب ــر وأبــي م ســ ومد التر مـاني وأبــو أىمــد الع ــواني وأبـو مهنــد الســو داو  وأبــي أيمــن ى-
 ظام يتعام  معهم قبـ  الثـور  السـور ة ع ـى أسـاا أنهـم َظْهـرَ .و ان النعو  -العراقي المبور  

 . -العراق-ناك أ    في ه -البعث-

وا  ْيـنو و مـنه م , َفـقــَْد دعمهـم لسـنباسترداد دَ  -النظام-بدأ  -الشام-بعد ثور  ولكن  -124
 بالتمدد . -بي ب ر البرداد أ-ع طموىا  م -لنظام السور  ا- ثير  وتوافق  أوامر 

ــن  -النظــام-َيــْع  بصــري السياســي مــع مــا أراد و  -لبرــداد ا-عمـــ توافــق َمْهــ  ن -125 مو
ــوَدْمج السـاىتين وَعَمـ ، داعـش–هذي الدولة الربيـة  -َد إلـى تسـر أل أوامـر مفصـ ية هامـة ب

 . -العراق والشام

ـــ  -القاعــد -لـــ  -مبهــة النصــر -تبعيــة  وقتهــا إثبــا  -النظــام-و ــان هــدف  -126 -ول
ــورن .وإلنمــات ذلــ -داعــش دد بــيعالن التمــ -البرــداد -إقنــاا  -داعــش-ك يمــأل ع ــى ش 

 ووافق هذا َهواي  .

ــن أتىــدث ا ن عــ -127 ــة تأسي -مبهــة النصــر -ن ل ــة و يفي ــة تد ي الشــيو -ســها و يفي
اي وما هي ألفاظ التد ية وما هو الهدف ا و  -الموالني   -داي هللا خيرام-من د ع

َطــْط ) أهـم مـن يت -128 ـــق ون معـ  األهـداف والخ  واصـ ون مــع النظـام السـور  ( ا ن و  نسعو
 ه ْم  

ي ب ر ساب-و األْمني ا ن والهـالك ) أبو أيمن العراقي المبور  , والتر ماني وه  (.  -قاً ىمع

ادر  َعــدا عــن م صــ -نظــام البعــث-و ــان الهـــالْك   رأا ىْراــة فــي التخطــيط والتنســيق مــع 
وآل االس ندنافيةإل-مواد سفري عند مقت   وع ي  دخوآل   . -يران والد 

خ وآل و  -130 ـ   اْسم و الىقيقي وصـوَرت  .وقبـ  مقت ـ  بفتـر ب -مي ب رى- ان د  ق ي ـة عمو
 مولة  بير  في أرما  أوروبا !! .وست عرو    هذي الصور بيذن هللا 

ــول   -راقــيأبــو أيمــن الع- -131 ـــَ   -ســور ا-لــى إعنــد وص  ــاْعَتَق دع  إخــو  ومــنهم قــاد  عو
 وعذعبهم ىتى المو  .و ان يقوآل لهم   ) بد م ىر ة (.ويعذبهم دون توق  وبىق
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 -داعــَش - الــذين تر ــوا -أىــد اإلخــو -,  -أيمــن البعثــيأبــو -يفعــ   أْخَبــَر مــا  ــان -132
بوَهَراوا منهم , و ان موم ن ي شارك في التعذيأل م ْ َرَهًا .ويف عوـْر   ه   ال  ور  من اإلسالم الم 

 ا .

   -العراق-قوآل ل معتق ين أوآل وصول  من ي -بو أيمنأ- ان و  -133

ـْن أيـ قـاد  مهـاد فـي السـاى  ( فــ همم لالغتيـاآل والتصـفية .) وأكثـر  لدع  قائمة بمئـة اْسـ ن مو
 -عراقي-أتى باألسما  وهو 

ــ-اغتيــاآل  وىــاوآل -َصــام راعــيعو -اــدأ فــورًا باْغتيــاآل القائــْد و  -134  -رىــاآل عافــاي هللا يأب 
عنـــد  -رار الشـــامأىـــ-اشـــتبك مـــع و  -لســـاى  يـــد النصـــير ةا-ألنـــ   ـــان َســـَيفته مبهـــة 

 تخطيطهم لالقتىام

م ) نديم بالوش ( الـذ   ـان َسـمينا لعمي  النظا -أبو أيمن-  هذا عدا عن م ساعد -135
ت  لعما -ر او األىمدباإلعدام َقَصاصًا لقت   النقيأل  عندي ومى وماً   . لت  مع النظاموردع

األ العبـد الرر ـأل فـي الفـيا بـوك .وىسـاأل نـديم بـالوش هو  صاىأل ىس -نديم بالوشو -
 بـ عمالت  ىينما  ان في السمن. في تو تر .وىساأل وي ي كا صيدنايا .وهو معروف

وأىـــد أَهـــمع  -داعـــش-ألبـــواق اإلعالميـــة مـــع أىـــد أهـــمعو ا -نـــديم بـــالوش-وا ن  -137
ور ا-الم ىاراين لك  المماعا  المهادية في   . -لبعثا-بة أسيادي من تنفيذًا لرغ -س 

ـــى بـــ  الشـــيو أ -138 ــــ عـــون هللا أتىـــدث عـــن الشـــيو ) ع ـــي ( الـــذ  وصع -بـــدأ ا ن بو
تعة ي رمعون إليهم في الم  وم ا  وهو الوىيد الىي ا رىم  هللا مو  -درقاو  ال  ن .ْن بين سو

وصـى بسـتة أشـخاص يعـود إلـيهم التنظـيم رىمـ  هللا أ -الدرقـاو  -لشيو اَقْب  وفا   -139
 قد اْعت قـوَ  لفتر  و  -لشيو ع يا-في الى  والعقد ومنهم 

-ن أفومــد  -لشــيخين رىمهمـا هللاا- د مقتـ مـن الســمن بعـ -الشـيو ع ــي-رج خـ -140
مــودبــ -لبعثيــةادولــة العــراق -اد  عــ -اإلســالميةدولــة العــراق  ــبعا -ـو و  فــي  ــ   -البعــث ي 

 المناصأل 

ْم فقد تمع ت -141  عامًا . م شروفاً  -مانيمس م التر  يأب-عييـن المقد 

م    ا ل تنظيم .قائدا عس ر  -لبيالو  ا-والمقدع

م   يالى وَأْمنيًا وم نسقًا .دواليًا ع ى  -انيأبو أىمد الع و -والمقدع

م   اليًا ع ى الرماد  .و  -بو عمر النعيميأ-والمقدع

م   ع ى الموص  . والياً  -بو عقي  موص أ-والمقدع
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نًا  -ىمي ب ر-و   . -ل برداد -م عاوو

 . -ىى وسواك لبـ  -فـ صاروا دولة بعث 

ــة البعــث ف -143 ــم دول ــة التــي تى  ــرر  بعــد خــر  -!ةياإلســالم-هــذي المْوَق لشــيو ا-وج ق
 ن السمن أن يم بوي لي  ومعوَع صورتهم .م -ع ي

 صفها ب سان  .و  ما  -ولة البعثد-َفَفر  بـ دين  من 

ــى  -144 يبىثــون عنــ  ,  ن عيــونهم الــذين نشــروهمعــ - عنــ رعج هللافــالشــيو ع يــًا -وتخفع
يًا ىتى بدأ   ور اَفـعَ  -بهة النصر م-وبقي م تخفع ر التواص  معهم لمعرفتـ  َمَ ها في س  -قرع

 مما َعَرَفـ   عـن دينـ  وعق ـ  وفهمـ  ل واقـع والسياسـة , َفَتَواصـ و في السمن ,  -بالموالني
 .معهم ولم ي بايع وَعمو  معهم  ـ م شرف و ـ أذ  بير ينصه لهم وي عينهم بـ رأي  

ير ـد مـا ي ـذ ور ي  وال -خ راسان- لـ ي ر د طر قاً  -الشام-هو في و  -لشيو ع ياً ا- ان و  -146
 بـ مأسا العراق واوـَمن ي دير الدفعة هناك .

  -لبرداد  بومودي في الشاما-عندها َعَرَف 

  ت  ولو أليام .لم قاب -الشيو الموالني إرساآل الشيو ع يعد لبرداد  من ا-ط أل  -147

 وأعطى العهود ع ى َعَدم ميايقت  وأخبرهم بأن  ير دي إلريائ  بما يأمر 

 ما ماَ ي  في الرسالة .ب -ني  الشيَو ع ياً الشيو  الموال -بر أخ -148

ــبا -ل عــراق-وَنَصــَى  بــأن ال يعــود    أهــ  غــدر ولــن يتر ــوي إن لــم يطــاوعهم بمــا وأن الي 
 ير دون 

ر الــذها -الشــيو ع ــي-فاْســتخار  -149 -أل إلــيهم ظنــًا منــ  أنــ  سي صــ ه مــا أفســدي وقــرع
بـأ   -البرـداد -ولـم ي مْبـ   -البرـداد -وقابـ   , -خراسـان-سـافر إلـى وبعدها ي   -البعث

 ولم يبَق معهم . -لشيوا-ي دولت  .َفـتر   ف -ليبا ا-ط أل َيخ ص 

وهم بيت  بيخبار ة من  تها وهـو ا ن أسـير  ما ن شر وق -السور ة االْستخبارا -وبعد يوم د 
 وغالبًا سي عَدْم .

فــتمع  -دْولــة البعــث-ت ميعــ  لـــ ب ــان ألنــ  لــم يــرَو  -لشــيو ع ــيا-بعــا اعتقــاآل ط -151
ـبا -التب ي  عن  ل سور يـن عْبـر  - - فـرعج هللا عنـ- ومـة المالكيعنـ  ى  وهـم أب رـوا  -الي 

 . -ادع وا ل 

ْمنت  األولى قاآل  ى -لشيو ع ي فرعج هللا عن ا-من   ما  و  -152  ينما  ان في سو
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ب ا  البْعث ( .و الم    هذا م عمهم فقد عـرفهَىدعو د  طبعًا بعد تواتهم بـو  ) عاٌر ع ينا أن ن َوآلعو ي 
. 

ــن  ــان  -153 مع فقــد  ,ىفظــ   هللا  -يالشــيو الميــاى-أييــا   -الشــيو ع ــي- ــى رأ  عومو
ـبع  ْبرة إسالمية ( .و ان ي ـري ي  لـة ا  الدو قاآل عن دولة البرداد  بالىرف  ) دولة بعثية بوصو

. 

ي السـا-  و أىد تالمذ  الشيوهىفظ   هللا  -والميعاىي- -154 ـْبىو مرائي المهـامر الفـار ص 
 ين  من المالكي ومن البرداد  .ا ن فار بد -الميعاىي-.والشيو  -بدين  رىم  هللا

-م الىقــة  ــ  مــن لــ  قويمــة فــي ب -إلســالميةادولــة البعــث -ذي الفتــر  قامــ  هــفــي  -155
م ْن أَتْوا إلي  الشيو   -العراق  ( عرأل المبور) -ثالىار  وبأ-ي ي تىق بهم أو ي  ذوي .ومو

وي ع ـى. -اإلسـالميةولـة البعـث د-قد ما وا إلي  َوَرَفَو االلتىاق بــ ف -156  تابـةو  فـأمبر 
ــونَ  ــارك ل مهــاد ( َوَسَيْعروي  ــان وت ــ  مب ــةو , واإلميــا  ع يهــا , م فادهــا  ) أن ــو تكورق ــم ها ل  ع

 ع يهم .

 سب ـني بعو األشخاص .ويسألني آخرون .ي -157

هـــم مو ـــوا عقــولكم فأنـــا أذ ــر لكـــم أســما  أئمـــة الســنة فـــي العــراق ورأيَ وأميــأل ب  مــا   أعْ 
بًا .  فاسألوهم إن نق    عنهم  وــذو

ي مـن و يـ  َتـمع َطـ -بـار  أبـي ع ـي األن-أذ ر قوصة  -158 و يـ   , -مأنصـار اإلسـال-ْرد 
 وماذا َفَعـْ  ا . -د بالقاع-اْلتىق 

 اد  ا .وه  هو أنبارٌ  فوْعاًل أو  ذاأل  ـ شيخ  البرد

 بتداً  أرد  ع ى من َيْسأآل , لماذا ا ن َنْنشر هذا الكالم ا .ا -159

 ننشري ا ن ألننا لم نممع    هذي المع وما  إال ا ن .

 ولم َتَتبْ ور بويوت إال ا ن .

 ومنها   -160

 -داعـش-  ما ذ رناي وس وت  عن  وتعام   مع بـو معرفة   -الم والني-ردًا ع ى من اتعهم 
 ر  لدي  ا ن ( .واتيى  الصو  -العراق-رد   ) بأن الشيو  ان لدي  ش  وك وهو في أ

بيـــث خا ن فـــي الشـــام والومـــ  ال - برـــداد ل-لنائـــأل األوآل ا -ار  أبـــوع ي األنبـــ- -161
 مباشر ل  ْمَنَتْين الشرعية واألْمني ة .وآل ال  و المس -داعش-والىقيقي لـ 
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ال  -باألنبـار-  وال عالقة ل -األنبار  -أو  ما يسمى  -اش التر مانيأب وع ي َقرد- -162
ام- ان ناشطًا بعثيًا ومس وآَل فرقة أيام  من قر أل وال بعيد .  في العراق . -صد 

مـاد  الفيد ـا  فـي عْهـد صـدام م درعوسًا ل -و عال  قرداشو ان لقب  أب- َعمو  قرداش -163
أبــو مىمــد -يقــوآل الشــيو  -164الكـــافر  باإليــافة لمســ وليت  لـــ فرقة و الىدايــة البعثيــة   

 ىفظ  هللا   -العراقي

ــْنهم ىقــًا ط بــة ع ــم ولكــن  عون أنهــم ط بــة ع ــم , ومو رداش قــ) رأيــ   فــي الســمن أناســًا َيــدع
 َيعتقد أن  هو العالوْم الوىيد , وهو ماه  ( .

 -إلسـالمأنصـار ا-بمماعة  - ي األنبار  أبوع-لتىق قرداش ا -دامص-ْعد سقو  ب -165
 وَبقوَي فتر  قصير  معهم .

دار ة .  بعدها تمع طردي مع الكتيبة التي  ان فيها بـو ت َهمد مالية وا 

 مع  بعو أفراد الكتيبة التي ط روَدْ  مع .و  -اعد  المهادق-ا بـ اْلتىق بعده -166

 بعد ثالثة أشهر تم تعيين  مندوأل تنسيق بين الممموعا 

ـْ م مهمت  وبعد فتر  -167  .-لتنسيق بين برداد والممموعا ا- و بـو ى 

   عفت  القياد  بالسفر .

 عيعن شخصًا آخر من أقارواو و َبَدَل   .فـَ َسافر و  - إلمار  الموص-وتك ي  أىد اإلخو  

تعيينـ  آخـر بدلـ  , تـم و  -إمار  الموصـ -تك يف  بيخبار األذ اْستالَم  بعد شْهر من -168
 . -لشيو الدرقاو  ا-د  ولىد وقتها لم يع م استدعا  األذ األمير لمقاب ة القيا

اي أن إ -ألنبار  ا-قرداش  فما  أبوع ي -169  لى األذ الذ  تمع تعيين  من القياد  وترمع

يَبة وقاب هم .  يقابو هم ع ى أن  هو األمير وأن ال يفيى  فتعام  األذ بـ طو

ي ـة األْنبـار  فــَ َعـَدآَل قر َبـ    بــ ىو رىمـ  هللا -لشيو الدرقـاو ع ا -بعد فتر  ق ي ة َع ومَ و -170
 وعدل  .

م ْن  اَن مع  أل  إمار  ألن الذين مع  مث   .أأال يتأمعر  -رىم  هللا-وأمر   ىد مو

ع األنبار  إلى التنظيم ىينها  أبو مر م الكرد  .وشـقيق  أب ـو ىمـود  مومومْن ما   -171
م أبو مس م الت.وأبوعمر النعيمي.وأبوهدن الكرد   ر ماني .وعبد الناصر.والمقدع

ذ رت   سابقًا بأن  أمير داعش في الـدير. وهـو الـذ   هذا هو الذ  -عبد الناصر-و -172
 . -بو سي  رىم  هللا في العراق أيام الدرقاو  أ-َقَتَ  أمني القاعد  ىينها   
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الْسـتخبارا  لألمر  ـان ول- م الكرد  وشقيق  أبـو ىمـود  فكانـا عمـالَ  وأما أبو مر  -173
َفا قر بًا .و  -كردية في الشماآلال ـشو   انا يخترقان التنظيم وسأذ ر  ي    

ــا ذ ــر  -174 م   ــى ع -ع ــى اليوتيــوأل-فــي شــهادت   -صــر  أبــا شــعيأل الم-ي الشــيو ومو
 عد  مرا  وقاآل عن    -ألنبار  ا-ن  اْلـتقى أ -اعشد-تنظيم  سابقًا 

ْ ٌم أبدا  .()أن  ماه  ليا عندي عو

َر  -ر مـانياألنبـار  الت-ن في داعـش ن من مس وآل الشرعييوما ن ر دي ا  -175 أن ي صـدو
 لنا رسالًة تأصي ية عقدية ت ْظهور  منهم  الشرعي وتظهر ىْمم ع م  .

توـأل قرأهـا ع ـى ع مـا  ومشـايو مـن أهـ  السـنةأون ر د من   -176 َر لنا إمادا  لوــ     ن ي ظهو
 .و  ان صادقال -من الع ما    ثير  ان معو -في العراق في ىر عت  أو في سمن  .

ْ ر  بأن ه ال  األشخاص  انوا يعترو  البع -177 ًا عنـد و انوا يـباط -بعثية-و ع ى ذو
ْن توبة ا و لماذا تذ رهم ه ذا ..ويقولون أل -صداماً -  يا لهم مو

 ن الم  د أن التوبة ت قب  عند هللا وعند الناا .م -180

 ولكن ل توبة شروطًا وأهمها   

 ى قت  المس مين الذين سف وا دما هم سابقًا .الندم ع 

ْن تنفيذ ط با   ـ-وليا التماد  بالقت  ا ن .عدا عْن أن  ىالهم ا ن مو  -اور البْعـثو فـي س 
ىمــي -وخاصـة  -لسـور ةااالسـتخبارا  -والتنسـيق مـع -لشـامإمهـاو مهـاد ا-لوم ىاولـة 

يـر مـا أنـدآل ومـن الى ـم بر ظـة .مـن الـرد  المر -لتائـألا-غيرهم .وأييـًا  و  -ب ر والع واني
ــأميرهم ع ــ  بت ـــ  ي ــ  الســالت ف ــي ىْم ــولعى وال ي ســتخدم ف ــد .ال ي  ــى هللا وفــرو ياســق مدي  

ـْن أوآل مـا يفع  ـْ  هـو تقـدير وتقييــم الع مـا  .والتائألو م -امالعراق و الش-دولتين  ن الرد  مو
ـفري .  . -لظواهر   ـ مثاآلا-وخاصة الذين  ان يىارا هم أيام   

 ا العْ ا , الطعن فيهم والعصيان واالنشقاق عنهم .ولي

هم و خـرج وال يطعـن فـي -أه  المهاد-والتائأل من الرد  المر ظة ينتهج نهج السابقين من 
  -ـَ ه ْم بعثيون يتصنعون الدين فيـ ْفيىون ف-عن منهمهم و تبع نهج الخوارج 

 ْ ـمو   بـوَعْون هللاو ولد ع لك م مفامه  . ن -185

                                                 
 دة عنف ضند القاعنلظلأو   م األلفناظ ال ذيةنة اللنر فرد  تنر هنذه الوثيقنة اللنر أعنددتها القاعندة ا فتنر فثنائق دا

 الدر نة ون  لقيلر فاألخ قر النر هنذهلظعلم و  أ  وعي  ديظر يملقر هؤ ء ثقاتلهم ا ف يف فد  أهم اللرد  ا

ورف  فون  اللعاو  وع أعضهم ال ع  ا فلكظى تر تقديرنا أور ى يعر لل اينة ا اذ أ  أغلن هم ورضنر فقللنة ونأ 

 . اند ايرتى أهذا الوك  الذ  يرفيى  اتا الوثيقة تل  الط يعر أ  تكو  هذه دراعاتهم االلؤلفى 
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 لذ  ال يمون ع ى ىذائ . ا -مير الم منين القرشي البرداد  الىسينيأ-عن وخاصة 

 لعمي  لـ بعث.والعدنانيا -بي أىمد الع وانيأ-فيما بعد.و

ــور ذبــه المماهــدين وصــور التشــنيع فــي مثــثهم وَقـْتـــ وهم فيمــا يتع عــق   -186  بـــ تســر أل ص 
لـيا  -ش البعـثعـدا-و عمـ  مقصـود مـن قيـاد  هـ -بـي ر ـانأ-بوىشية  ما ىص  مـع 

ن مث عوــو  إلخافــة المخــال  , بــ  لوـتهييـــج الــرأ  العــام يــد اإلسالمييـــن ألنهــم  مــا يدعمــون ي  
د  المهامر ن يو  -اإلسالميةلكتائأل ا-اإلسالم ودولة اإلسالم المنشود  هذا عدا عن تهييـج 

. 

ون  -188 تسمع وت طيع و  -بيومر  البعث الكافر- ()الذين مع داعش َغَنْم تمشي -والمهامر 
ـوْذ .  والهدف البعثي مون ذلك هو   استنداف القادمين لمهاد بشار بقتاآل الصادقين . وتنفع

عـ  مَفَيْ سأل البعث مقت  المهامر الـذ  مـا  ليقاتـ  بشـار ومقتـ  األنصـار  الصـادق ومـن 
ْن م هامر ن , بدآل قتالهم بشارًا فييراهم البعث ببعو ويستندفهم  مو

ثتهم أويع ـم هللا  -ثـيالمخطعـط البع-لهـذا  -ألىرار وقـاد  المبهـةا قاد -تنب   -190 نـي ىـدع
أصــــبه  -داعــــش-  ولكــــن خنمــــرمـــرعا  ومــــرعا -داعــــش-بـــذلك وىــــاولوا تىاشــــي قتــــاآل 

لنصـير ة واسـتخبارا  ا-ن أخطر التنظيمـا  .وخاصـة ىينمـا يقـودي م -لبعثا--191قاتال.
 . -دمشق

 ْن مخططا  فش وا مو التار و وْلَيْنظ ر  م اختَرقوا وأ ومن ي ن ر  مهدهم االْستخباراتي فْ ـي رامع

بوآل تو -البرـــداد -ي طالب نــا  -192 ــوق  -بـــة اليـــبا  البعثييــــن الـــذين خرمـــوا مـــن مـــيش بــ
 .م رَغمين بعد تدميري  -صدام

با  الذين خرموا من ميش بشار بـو رياهم .  وال َيقب  توبة الي 

بعا  ال-ع بعو التىفظْع ع ى توبة م-193  عدم إعالن التوبة .و  -يش الىرمي 

 والبرا   من البعث .

ْ م . ْ ـم برير ما أندآل هللا َ ـَمْنهج ى   والى 

عالن ذلك. فاألص    البرا   .  وا 

ـ ة بـال ترقيم*     تكمو

                                                 
 هم نانهنم يعل نرف االذي  ذه وا للقلا  النر  اننا هنذه اللظييلنا  اقرهاأينة  انير  يف يلم تقييم دفر االلرتزقةى

عنفى لجلاعنة أخنر  ترعناهم هنر هظنا ادا –أحكنم اللصنلحة  –اأغظامى ىاللا   يميرف  تنر تلكهنم فيظحنا ف  

   فهو فدف رغم األذالى ففقاحلى ا دحيح الر حد   ير لل   ناء يقاتن  تنر فىن  غينر فىظنى لقضنية خاانرة

 دم او  أوريكا فاارائي  االلؤلفى .تخ
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ث  عـــن ىســـاأل  تها وعـــن ســـتون موم   -ي ـــي كا دولـــة البرـــداد و-ســـنتىدع ع وماتـــ  وصـــىع
 .أ ْخفوَي  االمتماعا  عن الع نو  ومع َمنو اْمتمع البرداد  مرائيدعا  السا يأب-َمَ سا  

ــن الشــباأل  -داعــش-و لـــو شــخص يختــرق هــهــذا الىســاأل  -ي ــي كا دولــة البْرــداد و- مو
ْن بالد ال-المدراو ين إال بـالتي ي ـذأل  -أغ أل األىيـان-قيقة ومع ومات  د -ىرمين المد ر مو

 بها التنظيم ع ى عناصري.

ْمن األخطا  التي أخطأها  يَما َ َتأَل  ف -لمدراو  ا-األذ  من يو

ا  التْنظيم عْمدًا عْن أن   ــق -الموالني-هي ما سرع قوـ و عنـد ولـْم َيْ تَ  -البرـداد -اَبَ ة َرَفَو م 
  -ل شام-قدوم  

ــْن هــذي الكو -داعــش-و ــان هــدف  ــوالني-ْذبــة ع ــى عناصــرها تشــوي  مو  بأنــ  ال يــرَو  -الم 
ما.الخال أصاًل لَيى  وا -داد البر-بالم وا مع  ف القائَم بينه 

 وهذا      ذأل .

ــو  -البرـداد -َوَطـَرَت  -ل شـام-عند ق دومـ   -البرداد -التقى  -الموالني-ألن   مشـروَع  ب
را إيـاي -المـوالني-فــرفو  -الموالني-َمْمعو الَبَ َدْين مع   ـون بانـ  اْشـترَ  ع يـ  أن ي مـذ ع

وأن هذا الت ـمدد  - دولةل-بع وأن  ال َيتْ  -اقلعر ا-عْبر  -خ راسان-ت صاًل بـ م   -لشاما-عم  
  -لبرداد ا-ليا في صاله المهاد أبدا فس   

ور أمير-وادأ بالىديث  سـوا  وهـو مـن أوائـ -مبهـة النصـر  فـي ى ـأل َد    -النصـر -َمـن أسع
ال خوفًا ع ي .  وتار خ  المهاد  قيعم ولن أذ ري م فص 

 في المم ا  

 ن   إتى قاآل عن  ى -لشيَو الم والنيا- ثيرًا  -البرداد   -َمدت 

ي يق قْ ألو  ) أ معة لـووْىدو ير  ويو َقبعــ  روْمـ  و ك مناسـبًة إال الـذ  مـا َتـرَ  -العدناني-(مما أثار غو
 بردادي  لهمـا ا! . ولوَم هذا المدت من بها -البرداد -

ــْن َىَيــَر المم ــا أن أوآل لقــا   ــان بــين  ــ  الا-نقــ  َم ــَدمَ لعــدناني والبرــداد  قب   عــدناني َق
 ًا من  أن  قرشي ى سيني ظنع  -البرداد 

 وقاآل عن    -لشيو أبي مار ة المبور  ا-ي نفا الم سة ف -لبرداد ا-َمَدَت 

ا  من  في المم ا َطَمعًا في شقعو   -المـوالني-عن  أن  ) َمْيٌش لوـ وىدي ( وأْثـَنى ع ي  وقرع
. 

 .-عي عامـ النصر ر ش–وأبو مار ة هو   الرر أل الم هامر القىطاني 
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 ي الم سة.    هم ف -لموالنيا-مم ا شورن الشيو  * 

عًا إياهم باالْنشـقاق عـن دد  ـي يـتم التمـ -المـوالني- وبعدها م ا م نفرودًا مع بعيهم م طمو
 .و نمه

ْم ومهًا لـوم  .  وبعد َرْفوو أغ بوهو

دع   بالمفخخا  والكواتم. -با مار ة المبور  أ-لشيَو ا -لبرداد ا-هدع

 ع ى رفي  . -المبور  -فأصرع 

 . -الموالني-م ان  -لبرداد ا-فعرو ع ي  

 واستأذن وذهأل . -و مار ةأب-وأييًا رفو 

ًرا لــ -أبــي مار ــة-إلــى الشــيو  -األنبــار  -أبــا ع ــيدع  -البرــداد -بعـدها أرســ     عمــا م عتــذو
َدي ب  من أىدمة ومفخخا  و واتم .  هدع

األمـر ع ـى مـا ه ـو ع يـ   ع ـى أن يبـقَ  -البرـداد و  المـوالني-وبعد هذا     اتفـق الشـيو 
 بعد يومين تفامئ المميع باإلعالنو -راسانخ  –وَتَعاَهدا ع ى انتظار فص  

 عن دولتي    -البرداد -فأع ن 

 العراق والشام.

 ) وفيهمـا ال يستطيع أن يخطأل في أ  واىد  منهما الممعة ولو لمر  واىد  ( .

فظـ  هللا ورعـاي يـأمر فيهـا ى -لظـواهرن ا الشيو أيمـن- ة من وبعدها ما   رسالة م ستعمَ 
 الطرفين  

 بالس و  والتعام  ع ى أساا ما قب  اإلعالن ىتى يتم الفص  .

 رأها أمام اثنين فقط هما  ق - برداد ل-لة م نفص ة .وما ْ  رسا -داعش-ىتى ما   

 . -ىمي ب ر واألنبار  -

قىطـاني فَص ة لـ أبي ب ـر ع مـر الَذَ َرها م   -ىمي ب ر- َأَمَره ما بعدم اإلخبار بما فيها ولكن
ــة فــي ى ــألشــ- ــاد  المــدرا-.والقىطــاني  -رعي الدول ــة فــي فمهــم  ع  -و ين , ال تبــ  فول

لة مـن و ان  الرسـا -كاىساأل الوي ي -.فأخبر بها بعو أصىاب  و ان منهم الذ  فته 
  -الشيو الظواهر  -

م ا ما  في الرسالة  َ  ع ـى اإلمـار  ) َأَهَذا عم  َتقويع مبايوْع , لقـد َوَثْبـ   -داد ل بر–و ان مو
 َوْثبًا فاتق هللا وابَق  ما  ن  ر ثما أتبعها هذي بأخرن ( .
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ـوراي ل شـيو المـوالنيالبرـداد  ومم-فأرس    -لعسـ ر  اأبـي إبـراهيم -رسـالة عبـر - ـا ش 
ــ -اعــشد–فــي  يم لــو مــا  أمــر مــن ) أقســم بــاا العظــ   قــائالو  -البرــداد -ىًا فيــ  م ويعو

ال ث أتيـ  و الشيو الظواهر  بالعود  إلى العراق لقب     ر وا اإلخو  الشوام وع ـْد   مـن ىيـ
 أنتظر ( 

و قبـ  قدومـ  هـ -الظـواهر  -ومن أَهمعو من ىرعي  ع ى عدم قبوآل أمر الشيو  فكذأل ون ث
 , قائاًل   -ىمي ب ر-

 . -ه  نراط أمر دولتنا بعمود في خراسان-

 لمميع ع ى االمتناا .وىرعو ا

انك , وأسأآل هللا يا ىمي ب ر أن ينتقم منك ويعذبك ب   قطر  دم مس م أر قـ  بسـبأل عصـي
 لألمير الظواهر  وتىر يك ع ى الفتنة في الشام . 

 ال همـ آمين .

 عمـالة داعش ىاليًا * 

ش هـو ثم يختم معد هذي الوثيقـة شـهادت  بالتأكيـد ع ـى أن تنظـيم )الدولـة اإلسـالمية( داعـ
تنظيم يعمـ  لىسـاأل نظـام الى ـم فـى سـور ا ، وأنـ  يسـتعين بـ  فـى المهمـا  لكـى ييـرأل 

القاعـد  )القاعد ( ، وطبعًا هذا القوآل يأتى من باأل الم ايد  السياسية بين    من داعش و 
 ل نظام ، ول شعأل فى سور ا .، ألن   يهما عدو ن 

*** 
 الخالصة   

 هذي نماذج من فتاون ورسائ  )داعش( يد )القاعد ( والع ا )القاعد ( يد )داعش(  ـ 
، و ــ   ن ا خــر و تهمــ  بالعمالــة ل بعــث العراقــى والســورن ولالىــتالآل األمر  ــىمنهمــا يخــو  

المســ مين و وغــ  فــى  منهمــا ي فــر ا خــر ويعتبــري خارمــًا مــن الم ــة ، و ــ  مــنهم يقتــ 
ن أاســتباىة دمــائهم تار ــًا االىــتالآل ، والمتــهمر ن ع ــى ســور ا والعــراق ، ومصــر ، دون 
ان ، يقترأل منهم بش   مـدن ، فـأن إسـالم هـذا ا إنـ  االغتيـاآل ل ـدين ، بعـد اغتيـاآل األوطـ

ف ــر ا الوتف ي هــا ، ومــا هــذي الوثــائق )الشــتائم والتكفيــر( ال دلــياًل ناصــىًا ع ــى تهافــ  هــذ
ثبا  تبعيتها ل مىت  ولمن ال ير د خيرًا بالعراق أو سور    ا !! .وسقو  ت ك التنظيما  وا 
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 الفصر الخبمس

 : لالتكفيرداعش 

 يحة لرفض الغلو لالتكفيرحالص الإسلاميةالرؤية 
 

دعـم مــالى   * إن تنظـيم )داعـش( لـم ي ـن لــ  أن يسـتمر و نمـو دونمـا نــوعين مـن الـدعم 
ق يمى( ودع اآل م واألمو م بالفتاون الدينية اليالة والمي ة ، التى تبرر استىالآل الد)دولى وا 

 ـ  ب، وتييع األوطان باسم الدين والدين برا  من ذلك . إن داعش هم خوارج هذا العصـر 
، خـرن األما ل ك مـة مـن دالال  تار خيـة وعقائديـة ، وهـم ىـين قت ـوا المسـيىيين واألق يـا  

ــى المســ مين الشــيعة  والمســ مين الســنة داخــ  ســور ا والعــراق ، وىــين ذبىــوا واعتــدوا ع 
يـد  مدالمراس ين الصىفيين األمانأل وسرقوا ، ونهبوا ، وبـاعوا النسـا  فـى أسـواق نخاسـة 
ة وفقـ  فى الموص  ، عندما فع وا     ذلك  انوا يترممون عم يًا ما تع موي من فتاون يـال

الـذن  مـن ذلـك المعـين الدائـ  فصـ  نقتـرألالـدنيا والـدين معـًا، فـى هـذا الشاذ يبرر اغتياآل 
ن ر  أييــًا داعــش وأخواتهــا مــن تنظيمــا  الف ــر المتشــدد ، ونقــدم تنظــيم فيــ   تع ــم وتــدرأل

يـأل ف ، فمـاذا عـن هـذا مميعـ  ا نمر اإلسالم الصىيه لموامهة هـذا الف ـر التكفيـرن المنىـ
 من خالآل المىاور التالية .

*** 
 أللاً : معنى الغلو لالتطرف :

التى تدور ىوآل داعش وأولها مفهوم الر و فى الدين  بداية دعونا نيبط المصط ىا الفى 
ع مــا  اإلســالم   ال شــك أن الر ــو فــي أ  شــي  يتنــاقو مــع الفطــر  وذلــك مىــ  إممــاا 

ىيــث نمــد فــي المثــاآل الشــعبي  عراــى و ــذلك مىــ  إممــاا شــعبي الثقــا  فــى  ــ  المــذاهأل
يــدي( وهــو مثــ  يعبــر عــن ومــدان الشــعوأل  المتــوارث )إن داد عــن ىــدي، انق ــألالمصــرن 

وفطرتها وهذي األمثاآل غالبًا ما تتوافق مع الدراسا  واألبىاث الع مية وىوآل مصـط ه الر ـو 
يقــوآل الــد تور "صــبر  مىمــد خ يــ " األســتاذ بمامعــة الخرطــوم )الر ــو لرــة  ممــاود  الىــد، 

صطالىًا  المبالرة والتشـدد ومن  غال السعر، وغال القدر )لسان العرأل، ماد  غال(، والر و ا
في التدين التي ي دم منها تماود يوابط الدين ذات ( وفي فقر  الىقة )الر و والبدا  فـالر و 
آفة تصيأل التدين   سأل بشر  ال الدين  ويع إلهي والدلي  ع ى هـذا تقـارأل معنـى الر ـو 

ين أصــول  ال ومعنــى البدعــة، فالبدعــة إصــطالىًا هــي اإليــافة إلــى الــدين، والمقصــود بالــد
فروع ، دون االستناد إلى نص يقيني الورود قطعـي الداللـة(، وفـي فقـر  الىقـة )الر ـو فـي 
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ــث أن ميــمون األخيــر  ــا  عنــ ، ىي ــي الــدين نقييــ  المف ــ   والر ــو ف ــدين والمفــا  عن ال
التسـاه  فــي التــدين الــذ  ي ـدم منــ  التقصــير فــي االلتـدام بيــوابط الــدين، غيــر أن  الهمــا 

المىص ة )عدم االلتدام بيـوابط الـدين سـوا  بتماودهـا أو التقصـير فـي االلتـدام ي تقيان في 
بها((، وفي فقر  الىقة يورد الد تور "صبر " أدلـة النهـي عـن الر ـو فـي الـدين ىيـث يقـوآل 
)أدلة النهي عن الر ـو فـي الـدين  قـاآل تعـالى  "قـ  يـا أهـ  الكتـاأل ال تر ـوا فـي ديـن م غيـر 

قوم قد ي وا من قب  وأي وا  ثيرًا وي وا عن سوا  السبي " المائد / الىق وال تتبعوا أهوا  
، وقاآل الرسوآل )ص( "يا أيها الناا إياكم والر و في الدين، فين  أه ك من قب كم الر ـو  66

فــي الــدين" ـ رواي أىمــد والنســائي وابــن مامــ ، وال فــظ لــ  عــن ابــن عبــاا مرفوعــًا ـ وقــاآل 
الثـًا"، ويقـوآل النـوو  فـي تفسـير المتنطعـون )المتعمقـون )ص(  "ه ك المتنطعون" "قالهـا ث

المتشددون في غير مويع التشديد وهذا يفيد تأكيـد النبـي )ص( ع ـى هـالك المرـالين فـي 
 لكالم، وأن الشد  ال تأتي بخير( .أقوالهم وأفعالهم، وفي  ذم التك   والتشدق با

*** 
 إممالها في ا تي  وقد تناوآل الع ما  أقسام الر و المتعدد  التي يم ن

ومــن  * الر ــو االعتقــاد   هــو المبالرــة فــي العقائــد التــي ي ــدم منهــا تمــاود يــوابط الــدين،
صـدرها أمث ت  غ و الخوارج في التكفير ... ومن أش ال  عدم التمييـد بـين األصـوآل )التـي م

رود و النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة( والفروا )التـي مصـدرها النصـوص ظنيـة الـ
ىتمـ  ولـى ال توالداللة( وبالتالي المساوا  بينهما في درمة اإللدام وى م مخالفتهما بينما األ 

هـا فـي تأو  و التأو   وال يبات مخالفتها، ومن ين رها فقد  فـر، أمـا الثانيـة فتىتمـ  التأو ـ ، 
اخت   المس مون و خت فون دون إثـم فمـن أخطـأ فهـو مثـوأل مـر  ومـن أصـاأل فهـو مثـوأل 

 .مرتين
* الر و العم ي الس و ي  هو التشـدد فـي العمـ  )السـ وك( والـذ  ي ـدم مـن تمـاود يـوابط 
الـدين و نقسـم إلـى قسـمين  ـ الر ـو فـي ســ وك الفـرد ذاتـ   تشـديد المسـ م ع ـى نفسـ  فــي 
عم  طاعة من غير ورود الشرا بذلك، ومن أدلة النهـي عـن ىـديث ابـن عبـاا "أن رمـاًل 

ســـوآل هللا، إنـــي إذا أصـــب  ال ىـــم انتشـــر  ل نســـا ، وأخـــذتني ( فقـــاآل  يـــا ر أتـــى النبـــي )
شهوتي، فىرم  ع ي ال ىم، فأندآل هللا "يا أيها الذين آمنوا ال تىرموا طيبا  ما أى  لكـم"( 
.... ـ الر و في الموق  من س وك ا خـر ن  تشـدد المسـ م فـي ى مـ  ع ـى عمـ  )سـ وك( 

التشدد العم ي ىيـث يشـم   الر ظـة فـي  غيري من المس مين و تدرج من التشدد القولي إلى
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األس وأل والفظاظة في التعام  بخالف قول  تعـالى "فبمـا رىمـة مـن هللا لنـ  لهـم ولـو  نـ  
فظًا غ يظ الق أل النفيوا من ىولك" ـ استخدام القو  والعن  لتىقيق الرايا ، بخـالف قولـ  

ولـي ىمـيم" ـ ألـدام النـاا  تعالى "ادفع بالتي هي أىسن، فيذا الذ  بينك واين  عـداو   أنـ 
بالعدائم والتشديد بخالف قول  )ص( "اك فوا من األعمـاآل مـا تطيقـون" ـ سـو  الظـن بالنـاا 
بخالف قول  تعالى "يا أيها الذين آمنوا امتبوا  ثيرًا من الظـن إن بعـو الظـن إثـم" ـ تكفيـر 

منـًا تبرـون عـرو المس مين بخالف قول  تعالى "وال تقولوا لمن ألقـى إلـي م السـ م لسـ  م  
باىة دمـائهم بخـالف قولـ  تعـالى "مـن يقتـ  م منـًا متعمـدًا فمـدا ي مهـنم  الىيا  الدنيا" .. وا 

 .خالدًا فيها وغيأل هللا ع ي  ولعن  وأعد ل  عذابًا عظيمًا( 

تطـرف وعن نتائج الر و وتداعيات  يقوآل "موسى راغأل" في مقاآل لـ  بعنـوان "الر ـو فـي ال* 
دان " وفــي فقــر  منــ  )لقــد شــهد  العديــد مــن الب ــاإلرهــاألتكــاأل مــرائم الــديني قــد يــ د  الر 

بـرر  مـن خالآل العقود الثالثة المايية أو يد د، مظـاهر متنوعـة وغيـر م اإلسالميةالعراية و 
مها التطرف والعن  في تعام  فئة من الشباأل مع ا خر ن، سوا  داخ  ممتمعاتهم أو خار 

أن  بمــوهر تعــاليم الــدين اإلســالمي ومبادئــ  واــدعون بــدعون أن األنظمــة الىاكمــة ال تأخــذ 
إال  مظاهر التخ   وىـاال  الظ ـم واالسـتبداد والفسـاد التـي تعيشـها ت ـك الممتمعـا  ليسـ 

 ذها بقـيمنتامًا مباشرًا لتماه  ت ك األنظمة لمبـادن اإلسـالم الصـىيه وقيمـ  وتعاليمـ ، وأخـ
عـن  نظـرىـ  الماديـة المفرطـة، وبرـو الالىيار  الرراية وقوانينها الويعية الرارقـة فـي و 

ــدانًا عرايــة مثــ  مصــر مــدن صــىة هــذي الر يــة أو خطئ هــا فالنتيمــة التــي لمســناها أن ب 
ــى لمســتون  ــأل  اإلرهــاألوالســعودية وامهــ  أعمــاآل عنــ  ترق ــذ  اســتهدف تخر  المــنظم ال

  ذاقتصادها وتهديد استقرارها، و   ذلك ىدث ويىدث بسـبأل الر ـو فـي التطـرف الـديني الـ
ة بـداًل في معالمة المش ال  والقيايا الممتمعيـ اإلرهاأليص  بمعتنقي  لىد انتهاج العن  و 

ن إلـى من أس وأل الىوار العقالني الهادف   ها عن طر ـق اإلقنـاا أو االمتنـاا والـذ  يـرتك
ي صــىيه اإلســالم الــذ  يــدعو ل وســطية واالعتــداآل والعــدآل والمســاوا  والرىمــة والســالم فــ

يم خــر ن مهمــا  انــ  م  هــم ونى هــم وطالمــا لــم يىــاولوا التصــد  ع ــى تعــالالتعامــ  مــع ا 
 اإلسالم وتىر   ميامين المبادن أو القيم التي يدعو إليها(.

في دراسة ل د تور "ناصر بن عبـد الكـر م العقـ " ىـوآل "مظـاهر الر ـو فـي الـدين" وفـي فقـر  
  م ـان يقـوآل )هـي أسـباأل ىوآل األسباأل العامة في ظهور الر و والتشدد في  ـ  دمـان و ـ

عامة )تار خية( غالبًا ما تكون ممهد  لظهور هذي الندعا  فـي أ  دمـان أو بيئـة وأهمهـا  
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 -ق ة العفة في الدين أو أخذ الع م ع ى غير نهج س يم أو ت قي  عن غير أه ية وال مدار  
تـرك الت قـي االبتعـاد عـن الع مـا  ومفـوتهم و  -ظهور ندعا  األهوا  والعصبيا  والتىداا  

التعـالي والرـرور  -عنهم واالقتدا  بهم والت قي عن دعـا  السـو  والفتنـة وااللتفـاف ىـولهم 
النقمة ع ى الواقع وأه   بسبأل سو   -ع ى الع ما  وع ى الناا واىتقار ا خر ن وآرائهم 

 .األوياا االقتصادية والسياسية في  ثير من بالد المس مين(  
*** 

ر غ ـو  فـى األمـ   أييـًا لمفهـوم الر ـو نـذهأل إلـى ال رـة ىيـث يعنـى* ولمد د مـن التعر ـ
 غ وا إذا ماود  في  الىد وأفرط  في  . 

 وغال فى الدين واألمر ير و غ وا   ماود الىد . 
وهـو مـن  والر و   اإلعدا  . وغال بالسهم ير و ب  غ وا   رفع يدي ير ـد بـ  أقصـى الرايـة ،

 التماود . 
 ا غ وا واغت     ارتفع  فماود  ىسن السير . وغ   الدابة فى سيره

 ومن هذي التعر فا  ال روية تمد أن معنى الر و يدور ىوآل مماود  الىد . 
 فيذا ماود اإلنسان الىد فى أن أمر من األمور ، فقد غال غ وا . 

 والوسط هو العدآل فى األمور . 
  تـاأل ، أهـهللا عد وم  أهـ  الك قد أمر هللا عد وم  بترك الر و ، ففى القرآن الكر م ينادن

د ومــ  ، عـاإلنميـ  ، أال يتمـاودوا الىـد فـى الـدين ، وأال يتمــاودوا االعتقـاد الىـق فـى هللا 
دهوي ـ رى أن ينوطالبهم أال يقولوا ع ى هللا إال الىق ، بأال يمع وا ل  صاىبة وال ولدا ، فينب

ومـ  ، قأرس   هللا عد وم  إلـى  تعالى ـ عن الشرك والولد . فالمسيه ع ي  السالم رسوآل ،
ال  أن وقد خ ق  هللا بالك مة ، وهى قولـ  تعـالى "  ـن " في ـون ، ف ـيا األمـر  مـا دعـم هـ  

منــوا عيســى ابــن هللا ، أو إلــ  معــ  ، أو ثالــث ثالثــة . وقــد ط ــأل هللا عــد ومــ  مــنهم أن ي  
تعـالى هللا  وعيسـى وأمـ  .بذلك ، أن ي منوا باا ورسـول  ، وال يقولـوا   ا لهـة ثالثـة  هللا 

هـو  عما يقولون ع ـوا  بيـرا . وط ـأل هللا عـد ومـ  مـنهم أن ينتهـوا عـن ذلـك، ويـأتوا الـذن
لسـموا  اخير ، وهو التوىيد ، فاا إل  واىد مندي عن أن ي ـون لـ  ولـد ، وهللا لـ  مـا فـى 

 وما فى األرو خ قا وم كا وعبيدا ، و فى باا و يال وشهيدا ع ى ذلك.
هللا تعالى   )يا أه  الكتاأل ال تر وا فى دين م وال تقولوا ع ى هللا إال الىق إنما المسـيه قاآل 

عيسى ابن مر م رسوآل هللا و  مت  ألقاها إلى مر م وروت من  فهمنوا باا ورس   وال تقولوا 
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 ثالثة انتهوا خيرا لكم إنما هللا إل  واىد سـبىان  أن ي ـون لـ  ولـد لـ  مـا فـى السـموا  ومـا
 [ .171]النسا    فى األرو و فى باا و يال(  

 فالر وا فى الدين ومماود  الىد أدن به ال  أن يقولوا ذلك.
ا ال تتبعـو و ويقوآل هللا تعالى فى آية أخرن ) ق  يا أه  الكتاأل ال تر وا فى دين م غيـر الىـق 

   [77   ]المائد  (ي وا  ثيرا وي وا عن سوا  السبي أهوا  قوم قد ي وا من قب  وأ
ين فينمـا إيـاكم والر ـو فـى الـد)وقد ىذر رسوآل هللا ص ى هللا ع ي  وس م من الر و ، فقاآل   

 (.ك من  ان قب كم الر و فى الدينأه 
 نـا ، فبين ص ى هللا ع ي  وس م أن التشدد ومماود  الىد هو الذن أودن بهالك من  ـان قب

 وا خـر  صـروا ع ـى غ ـوهم فخسـروا الـدنيا ما بين القرآن الكر م فى ندائ  أله  الكتاأل ، فأ
 . 

يـ  ، فوقد بين رسوآل هللا ص ى هللا ع ي  وس م  يـ  أن هـذا الـدين متـين، فأوصـانا بـالرفق 
 فقاآل ص ى هللا ع ي  وس م  " إن هذا الدين متين فأوغ وا في  برفق"  

هللا   صـ ىوفى رواية أخرن" إن هذا الدين متين فأوغ  في  برفق "   فمـر  يىـدث رسـوآل هللا
 ع يــ  وســ م الفــرد  "أوغــ "، ومــر  يىــدث المماعــة   " أوغ ــوا " ، فيط ــأل مــن النــاا أن

  .يسيروا في  دون تك   وال تىم  ما ال يطاق ، وال تشدد ، فيعمدوا و تر وا العم  
تشدد ،  فاإليراآل هو السير الشديد . فال ينبرى ان ي    اإلنسان نفس  من األعماآل ما في 

 خــال  العــاد  ، بــ  ي ــون ذلــك بتــدرج وت طــ  ، فقــد ط ــأل الرســوآل صــ ى هللا ع يــ أو مــا ي
 وس م أن ال نشق ع ى أنفسنا.

   غ ب " ولذلك يقوآل ص ى هللا ع ي  وس م أييا  "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أىد إال
م فقــد بــين رســوآل هللا صــ ى هللا ع يــ  وســ م يســر هــذا الــدين ، وأوصــى بتــرك التشــدد ولــدو 

 يـ  عالرفق بالنفا والناا.ولذلك ورد عن أبى موسى أن  قاآل    ـان رسـوآل هللا صـ ى هللا 
عسـروا تال تنفـروا ويسـروا وال وس م إذا  بعث أىدا من أصىاب  لبعو أمري قاآل   " بشـروا و 

 ". 
اإلنسـان فاألمر بالتيسـير واتـرك التشـدد والر ـو وبـاإللتدام بـالرفق شـام  ل ـنفا ول نـاا ، ف

ــد أن ي ــون الرفــق والتيســير ى يفــ  فــى نفســ  ، وأن ي ــون الرفــق ســ و   مــع المســ  م الب
  الناا.

*** 
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ثب يبً :  مبذج مد الفتبلى التكفيرياة التاى تمثار مرجعياة دينياة لتنظايم )داعاش( 

 لأخواتهب :

لتعصـأل * يمتأل تار و الف ر المتشـدد بالفتـاون الشـاذ  التـى تبـرر التكفيـر ورفـو ا خـر وا
اعـد  عن  وفـى مقـدمتها القوهى فتاون مث   المعين أو المرمع لك  تنظيما  ال المذهبى ،
 وداعش .

ن مـ هائالً  اً  م* إن المتموآل فى  تأل شيوذ التشدد وهم أساتذ  ومع مى )داعش( ي تش  
 الســأل والقــذف والطعــن فــي ىــق ع مــا  األمــة ومف ر هــا قــديما وىــديثا , ف ــم يــنج أىــد مــن

ر مالــك مــرورا بــابن ىمــر والنــوو   وأبــى ىامــد الردالــي والفخــشــتمهم بــد ا بــأبي ىنيفــة و 
مي  الوليــد البــا يالــراد  والبيهقــي والقايــي عيــاو وابــن المــود  وابــن ىــدم والترمــذ  وأبــ
ليسـوا  المتشددينوأبو ب ر العراي وابن عقي  والقرطبى  والسيوطى فه ال  األئمة بمقاييا 

ة من أهـ  السـنق ابن ىمر والنوو  " ليسا في ى أىدهممن أه  السنة والمماعة  ما قاآل 
ذا وصــ نا إلــى العصــر الىــديث فكــ   42لقــا  البــاأل المفتــوت ص  والمماعــة " فــي  تــاأل وا 

رمــاآل اإلســالم ودعــا  النهيــة مبتــدعين وع ــى يــاللة بــد ا مــن الشــيو رفاعــة الطهطــاو  
ــي والردا دهــر  يى ومىمــود شــ تو   وأبــغــمــام  مىمــد عبــدي  والكــوثرن والمراواألســتاذ اإل ل

 إلو.  أىمد الطيألد تور والشيو والشعراون وخالد مىمد خالد  وع ي ممعة 
مما ي  د أن شتم وطعـن ع مـا  األمـة خ ـق أصـي  فـيهم ولـيا أخطـا  فرديـة مـن بعيـهم 

صـر  المتشددون من أمثاآل تنظيم داعـش والقاعـد  والن ما يدعي البعو. وما فع   ويفع   
ع ـ  هـو عـين مـا ير ـدي أعـدا  األمـة ومـا  ـان يف بالدنـا ، وأنصار بي  المقدا وغيرهم فى

لع مــا  المستشــرقون وأمهــد  االســتخبارا  الررايــة بأنفســهم قــديما وذلــك إلماتــة األمــة ألن ا
اـذلك و  هـ ال  المتشـددون والمف ر ن هم عق ها المف ر وق بها النابو وقد  فاهم م نـة ذلـك 

فيفتــون بريــر ع ــم فييــ ون وييــ ون  مــا تهــا مــة الــرو ا المهــاآل فيتولــون قياديبقــى لأل
 .    ص ى هللا ع ي  وس مىذرنا 

 المذاهل الفقهية  -أ 

   ، ولنتأم  وأتباعهم ال يعيرون المذاهأل األراعة أن إمالآل أو تقدير  المتشددينإن 
 موقفهم مد الأشبعرة :  – 1

و مــذهأل )وهــهــو المــذهأل الــذ  تــم اعتمــادي  مــذهأل أهــ  الســنة و المماعــة فــي العقيــد  
مـن قبـ  العديـد مـن فقهـا  أهـ  السـنة و الىـديث و دعـم األدهر الشر  ( وقد تم اعتمـادي 

بش   عام آرائهم و ف سفتهم ومن  بار ه ال  األئمة   البيهقي و النوو  و الردالي و العد 
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بن عبد السالم و السيوطي و ابن عساكر و ابن ىمر العسقالني و القرطبي و السـب ي و 
 بن  ثير و غيرهم. البرو  و ا

ــ يمثــ  األشــاعر  الرالبيــة العظمــى مــن المســ مين ، وهــم نــون  -اتر ديــةباإليــافة ل م-ـ ي وع
 القسم الرئيسي من أه  ا لسنة والمماعة 

اد بهـم إذا أط ـق أهـ  السـنة و المماعـة فـالمر »ـ قاآل اإلمـام الىـافظ الدايـد  فـي اإلتىـاف  
 « األشاعر  و الماتر دية

لســنة الســنة مــا ع يــ  إمامــا أهــ  االمــراد ب»ن ىمــر الهيتمــي فــي الدوامــر  ـــ قــاآل اإلمــام ابــ
 «  المماعة الشيو أبو الىسن األشعر  و أبو منصور الماتر د و 

ألقطـار اوأكثر الع ما  فـي مميـع »ـ قاآل اإلمام الىافظ ابن عساكر في تبيين  ذأل المفتر   
 « ع ي  و أئمة األمصار في سائر األعصار يدعون إلي 

فــى ىــق مــذهأل أهــ  الســنة  المتشــددون مــن أســاتذ  وشــيوذ داعــش وأخواتهــااذا قــاآل فمــ
  ا! تعاآل معا لنعرف والمماعة

دعى تيـار بـوهـو أكبـر فـرق المرمئـة والرـال  نهـم إقـاآل عـنهم ] ( الد تور سفر الىوالى   1
 يراد ل  اكتسات األمة أه  بدا ويالال  خارمون عن مذهأل أه  السـنة والمماعـة مـذهأل

ى فـ تـاأل مـنهج األشـاعر   [فرقـة مـن الفـرق اليـالة االثنتـين والسـبعين، اقو تكفيرن متن
 . 25,  5,  2العقيد  ص 

 لــديهممــذهأل األشــاعر  يقــوآل عــنهم أن ( الشــيو عبــد هللا بــن عبــد الــرىمن أبــا بطــين   2
ن سمي  األع مـاآل فـي اإليمان ممرد التصديق ، وال يدخ ون في  أعماآل الموارت   قالوا   وا 

 األىاديث إيمانًا فع ى المماد ، ال الىقيقة.
ومـــذهأل أهـــ  الســـنة والمماعـــة   أن اإليمـــان تصـــديق بالق ـــأل ، وقـــوآل بال ســـان ، وعمـــ  

لسـنية ابالموارت ، وقد  فر مماعة من الع ما    من أخرج العم  عن اإليمـان " . ) الـدرر 
/ 1  /364 . 
ن تفســير الماللــين ألن مــالآل الــدي ( الــد تور صــاله الفــودان   يىــذر صــاله الفــودان مــن3

  المى ي ومـالآل الـدين السـيوطي صـاىبا التفسـير ع ـى عقيـد  األشـاعر  وهمـا يـ والن آيـا
ــا   ــي آي ــى تفســيرهما ف ــذلك يىــذر مــن االعتمــاد ع  الصــفا   مــا هــو مــذهأل األشــاعر  ول

 . 2الصفا . فتاون المنتقى. ج 
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الت صــالـدين األيـواى قـائال   "و ـان ( الشـيو عبـد القـادر أرنـا و   ينتقـد الناصــر صـالت 4
ــدين األيــواي رىمــ  هللا أشــعر    ــذلك أصــبى  اال  متعصــًبا  مــا هــو معــروف مــن ســيرت ، ف 

 .[ 1/13]سير أعالم النبال  « لألشاعر  قو  عظيمة في مصر والشام 
 طـ ( عبد الرىمن دمشقية   "  أما أنا فمما ال شك عند  أن المـذهأل األشـعر  مـذهأل با5

المـــذهأل األشــعر  وافـــق فــي  ثيـــر مــن تىر فاتـــ  تىر فـــا   دين بـــ  ال يىــود ....وأن التــ
في     المعتدلة ب  وافقهم ع ى أص  ع م الكالم الذ  اتفق أئمة اإلسالم ع ى ذم  والطعن

 و نتقـد صـالت، ويصـ  مـذهأل األشـاعر   " بمـذهأل المهـ  "  من اتبع  ودعا إلى إتباع ".
د  أل األشــعرن قــائال " أنــا ال شــك عنــدن فــى يــالآل العقيــالــدين األيــواى ألنــ  تمــذهأل بمــذه

شـيو التى أختارها صـالت الـدين رىمـ  هللا لنفسـ  "شـب ة الـدفاا عـن السـنة , سـ اآل إلـى ال
ي فـاألدهر  األص ي ىوآل المذهأل األشعرن. وهـذا نمـوذج لطعـنهم فـي أىـد األئمـة األعـالم 

قـاآل  ثر  العالمة مىمد داهد الكـو هو ، و  لشي  إال ألن   ان أشعر ا ىنفيا العصر الىديث ال
 عن  شيوذ التطرف الذين تت مذ ع ى أيديهم تنظيم داعش  

ــ  رايــع المــدخ ي   -1 ــاألوصــف  بأن ) مماعــة واىــد  ال مماعــا  ( ص  مهمــي غــالي  ت
138 . 

)  تـاأل مـنهج أهـ  السـنة والمماعـة فـي  121ن  بار متعصبي الصوفية المذهبية صم -
 وائ ( نقد الرماآل والكتأل والط

  104ن ع ى المنهج الس في وع ى أه   ص وتالمذت  ىاقد
تــدا ال يعتمــد ع يــ  فــي ع ــم الىــديث وأنــ  مبوصــف  بأنــ   مقبــ  بــن هــاد  الــوادعي   -2

 . 117- 131صاىأل بدعة. )  تاأل المخرج من الفتنة ( ص 
 نصائه .  تاأل فيائه و  266داهد في السنة ص  -
  تاأل فيائه ونصائه  267ياآل ص  -
  تاأل فيائه ونصائه  67ألمة. ص ارم  ياآل مي  ي  ع ما   -
 :التصوف موقفهم مد  –  

هـا  ما عرف و" الصوفية "التصوف منهج أو طر ق يس ك  العبد ل وصوآل إلى هللا عد و م  
هللا  اإلمام المىاسبى تعتمد ع ى مقـام اإلىسـان المـذ ور فـي السـنة المطهـر  وهـو أن تعبـد

بطة ن تــراي فهـو يـراك , و مــا عرفهـا أبـو الىســن الشـاذلى بأنهـا منيــ أنـك تـراي فــين لـم تكـ
  ن من التصوف االكتاأل والسنة , ولذلك فهناك نوعب

 ـ صوفية سنية 
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 ـ صوفية ف سفية 
ة . وغالبيــة ع مــا  اإلســالم المعتبــر ن مــدىوا الصــوفية الســنية ورفيــوا الصــوفية الف ســفي

 هد وىسن العباد  . و ذلك عوام المس مين فالتصوف عندهم هو الد 
هم رفيوا وطعنوا و فروا التصـوف بـال تفر ـق بـين النـوعين وهـذا مـن غ ـو  المتشددينولكن 

 المعهود . فماذا قالوا   
باد ع  " إن التصوف أدنأ وأألم  يدا ابتدع  الشيطان ليسخر مع  ( عب  الرحمد الوكير1

صـوفي  ااني , ب  قنـاا  ـ  عـدوهللا في ىرا  ا ولرس  ، إن  قناا المموا يترا ن بأن  ر 
طونية ل دين الىق . فتش في  تمد برهمية واوذية ودرادشتية ومانوية وديصانية ، تمد أفال

 مصرا التصوف.  19وغنوصية , تمد في  يهودية ونصرانية ووثنية ماه ية ". ص
" الصوفية طرق ويعها الشيطان ليصرف الناا عن صرا  هللا :  ( محم  خلير هراس2

فتـاون  قيم الذ  أمرهم بيتباع  وليىدث الفرقة والخالف بين صفوف األمـة الواىـد  ".المست
 . 98مىمد خ ي  هراا ص 

 يســخر مــن مقولــة أن الصــوفية هــم الــذين أدخ ــوا اإلســالم فــي القــار  ( محماا  الجاابمى: 3
 د لـى عبـااإلفر قية قائال   " إنهم نق ـوا بعـو الـوثنيين مـن األفارقـة مـن عبـاد  الممـادا  إ

 س اال في الدعو  الس فية.  27مشايو الطرق ". شر ط  

" الصــوفية اليــوم بــدا ويــالال   : ( الشاايخ محماا  بااد سااليمبن الجاارا  الكااويتي4
 ـد وبعيهم خارمون عن الم ة ... فينهم صوفية لوطية ". مقاب ـة مـع مم ـة المشـ ا  المم

 . 163-162ص  1األوآل ج
 (  عب  الرحمد عب  الخبل  : 5

ر الصـوفى هـو أشـد األخطـار مميعـا ع ـى أمـة اإلسـالم , وهـو الـذن ىـوآل عـد هـذي الف ـ -
األمــة ذال ومهانــة ...... وهــو الســوا الــذن ظــ  ينخــر و هــدم فــى مســم شــمرتنا الباســقة 

 1ىتى أناخها مع األيام  .  تاأل فيائه الصوفية  ص
ـــدي - ـــيط  ا اإلســـالمية  العقيـــد  الف ـــر الصـــوفى يســـتهدف إتـــالف وتب مـــ  لكـــ  , إنـــ  خ 

ك مـن الف سفا  والخـدعبال  والخرافـا  التـى انتشـر  فـى العـالم قـديما وىـديثا , ف ـيا هنـا
لىـــاد إال إلــى الف ـــر الصــوفى وت ـــبا بالعقيــد  الصـــوفية .   تــاأل فيـــائه   فــر ودندقــة وا 

  10الصوفية  ص 
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م سـالفسادا وم ئوها فسقا وفمـورا باسـم الـدين واإل اإلسالمية_ عاث المتصوفة فى األرو 
تــاأل  ولــم ي تفــوا فقــط بيفســاد العقــوآل والعقائــد ولكــنهم أفســدوا أييــا األخــالق وا داأل . 

 . 16فيائه الصوفية  ص 
  20ورا  .  تاأل فيائه الصوفية  ص التصوف بىر من القاذ  -
  24ر ا  شنيعة .  تاأل فيائه الصوفية  ص المتصوفة عندهم  ف -
  21ص 4 ى يو  الكتاأل والسنة  ع المتصوفة دنادقة .  تاأل الف ر الصوفى -
 (  د. محم  جمير  بزى : 6

لصوفية دين مديد ومما يندن ل  المبـين أن يـدين بهـذا الـدين ماليـين مـن المسـ مين . ا -
  1شر ط الصوفية ج 

 ,الطرق الصوفية طرق   ها يالآل ليا عندهم   مة واىد  فيها إخالص ا عـد ومـ   -
ا . لنـــا أعمالنـــقـــائال " هللا رانـــا ورا ـــم يـــا صـــوفية  ثـــم يخاطـــأل الصـــوفية و ـــأنهم مشـــر ين

ليـ  المص ولكم أعمالكم ال ىمة بيننا واين م مس مين موىدين, شـر ط ير.وهللا يممع بيننا وا 
  2الصوفية ج 

 (  سفر الحوالى : 7

أمــدا  ردا ع ــى ســائ   5لتصــوف ديــن مســتق  عــن اإلســالم . س ســ ة شــرائط الصــوفية ا -
  3وفية ج أمر  ى استفسر عن الص

لدنادقة الذين أنشـأوا هـذا الـدين ورتبـوي ونق ـوي إلـى المسـ مين ولبسـوا بـ  ع ـيهم هـ ال  ا -
 5ية وامهــتهم األمــة باإلن ــار والتكــذيأل ودفعــوهم بــالكفر والدندقــة . س ســ ة شــرائط الصــوف

 . 6أمدا  ردا ع ى سائ  أمر  ى استفسر عن الصوفية ج 
*** 

 اد البـــدون , إبـــراهيم الدســـوقى , أبـــالتصـــوف ) الســـي أن أعـــالم* هـــذا و ـــرن المشـــتددون 
ــ العبــاا المرســى ــرهم  ا, ابــن عطــا  هللا الســ ندرن ,  أب  فــى العــراقالىســن الشــاذلى وغي

( مــا هــم إال عمــال  شــيعة بــاطنيين وأنهــم ي منــون بوىــد  وســور ا التــى نســف  أيــرىتهم
 ,الـدفاا عـن السـنة  نظـر شـب ةا يـالآل انخـدا بهـم  ثيـر مـن النـاا " الومود وأنهم أئمة

 بوابة الرد ع ى الصوفية " . 
و تهمهم الد تور سفر الىوالى  قائال   "  ان  ثير منهم لـ  غـرو وايـه فـى إقامـة دولـة 
مموسية شيعية , والبعو ا خر لم يف ر فى ذلك أو لم يسـتطع أن يفعـ  ذلـك لكنـ  أكتفـى 

خ موقع د. سـفر الىوالى,التوىيـد راج المس مين عن الصرا  المستقيم" ) بررو هدم الين وا 
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ويطعن عبد الرىمن عبد الخالق فى اإلمام عبد الوهاأل الشعرانى قـائال   " .( الى قة الثامنة
ــدقتها فيمعــ   ــ   ــ  فســق الصــوفية وخرافاتهــا ودن ــ  " الطبقــا  الكبــرن "   يممــع فــى  تاب

ــأتون البهــائم عيا ــذين ي ــا ومهــارا فــى الممــانين والمماذيــأل وال وطيــة والشــاذين منســيا وال ن
ــيهم  ــنظمهم فــى ســ ك العــارفين وأراــاأل الكرامــا  و نســأل إل الطرقــا  , يمعــ   ــ  أولئــك و 

 . 16الفي  والمقاما  "  تاأل فيائه الصوفية ص 
 شـعرانى أما الد تور مىمد ممي  غادن فيصيه قائال   "    هذا الكتاأل ) الطبقا  الكبرن ل

عدام ألنها تشوش ب  تفس  د عقيد  المس م " شر ط الصوفية ج.( يىتاج إلى ىرق وا 
للااذلك كب اات الترجمااة المببشاارة لمثاار هااذه الفتاابلى المتشاا دة ، قيااب. تنظاايم * 

أخااواتهم بعمليااة تاا مير لاسااعة لأواارحة الصااوفية داعااش لالقبعاا ة لالنصاارة ل

داخار  للقتر الشيعة لكر مد يخبلفهم فى الرؤية الضيقة حتاى ماد أهار السانة

   لأسلفنب فى الفصول السببقة .كمب سب العراق لسو يب ،

 :لأزهرالع اء ل – جا

بـال اسـتثنا  يىم ـون يـرينة لألدهـر الشـر   , وهـذا وايـه  متشددن داعـش وأخواتهـاإن 
ر مـن م ى لك  من يعرف فكرهم ميدا , فهم ينتقـدون العقيـد  األشـعر ة التـى يدرسـها األدهـ

تقـدون عـدد المـدارا الفقهيـة , ينأل  عام , و نتقدون طر قة تدر س  ل فق  القائمـة ع ـى ت
اىتيان األدهر لمميع المـذاهأل الفقهيـة بـال تعصـأل أو غ ـو. ولـذلك لـ  غصـة فـي ى ـوق 

 ديــار الشــام مىمــد ناصــر األلبــانى ينتقــد شــيخهم ومــرمعيتهم فــىمميعــا فهــذا  المتشــددين
  كبـر دليـأاألدهر قائال    " إن األدهر ليا ل  عناية بتدر ا ع م الىديث دراية ورواية , و 

ن ع ــى ذلــك أننــا ال نــرن فــى هــذا العصــر مىــدثا معروفــا مشــهورا بهثــاري وم لفاتــ  تخــرج مــ
ــاأل تىــر م آال  الطــرأل ص  ــاني فــي ىــق األدهــر .  6األدهــر الشــر   "  ت ــ  األلب ومــا قال

 مث  مقب  الوادعى اليمنى والىو نى المصر  .  شيوذ التطرفيوافق  في  مميع 
 فى ىق ع ما  األدهر  الشيوذ األوائ  لداعش وتعالوا معا نرن ماذا قاآل

 األستاذ اإلمام مىمد عبدي   ماذا قالوا عن
 مقب  بن هاد  الوادعي    

  140من الذين يخراون اإلسالم من  تاأل ) فيائه ونصائه( ص
  تاأل ) المخرج من الفتنة(  123ياآل  –

 اإلمام األكبر مىمود ش تو  شيو األدهر * ماذا قالوا عن 
لتــي ان بــن صــاله الخراشــي   يتهمــ  بأنــ  منىــرف قــائال  "فمــن ت ــك األفكــار وا را  اســ يم

 رددها العصرانيون بعدي"   
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ــ  البشــر  ع ــى ىســاأل النصــوص الشــرعية! ال ســيما نصــوص 1 ــوي فــي تعظــيم العق ( غ 
 السنة. 

 ( مواد مواال  الكفار. 2
 ( ردي ألىاديث ا ىاد. 3
 ( دفاع  عن الفرق المنىرفة. 4
 ( إن ار المعمدا . 5 
 ( تش ي   في ىمية اإلمماا. 6
 ( تش ي   في ى م المرتد. 7
 ( اختياري أن المس م ي قت  بالكافر. 8
 ( ادعا ي أن الكفار إخوان ل مس مين في اإلنسانية. 9

 ( ادعا ي أن المهاد في اإلسالم ل دفاا فقط. 10
 ( تقسيم  السنة إلى "تشر عية وغير تشر عية". 11
  وي في باأل المص ىة ولو أدن ذلك إلى التنص  من الى م الشرعية. ( غ12
دمـ  ( اتكا ي ع ى قيية "الصىيفة" التي يرون أن  ص ى هللا ع يـ  وسـ م  تبهـا عنـد مق13

قولـ  يل مدينة في إقرار أمور غيـر شـرعية   مـواد  الكفـار أو اسـتعمالهم أو غيـر ذلـك ممـا 
ادها   وعمــار . هــذي بعــو األمــور التــي اســتفالعصــرانيون  مــا ســبق فــي الــرد ع ــى هو ــد

 ولع   قد استفاد أكثرها ممن سبق .العصرانيون المدد من ش تو ،
قيـد  عالثاني  أنني قد اقتصر  في بيان انىرافا  ش تو  ع ى  تاأل واىد ل  هو "اإلسـالم 
مـن  اوشر عة"  ألن  عمد   تب ، وقـد ويـع فيـ  معظـم آرائـ  واختياراتـ . وقـد اسـتفد   ثيـرً 

ام بمخالفــة شـيو األدهــر شــ تو  "إعـالم األنــ -رىمــ  هللا– تـاأل الشــيو عبــد هللا بـن يــابا 
 لإلسالم" . نظر  شرعية في فكر المنىرف  مىمود ش تو   منتدن الوسط 

 اإلمام مىمد أبو دهر    * ماذا قالوا عن 
نمـا هـى فقـ  , إاأللبانى   " إن  مـن العقالنيـين ال يقـ  أمـام أصـ  وال فـرا , ال ىـديث وال 

شـر عة األهوا  تتمارن , ساخرا من قوآل الدر  ى عن  فى موسوعة األعالم " أكبر ع مـا  ال
  7فى عصري "  تىر م آال  الطرأل ص  اإلسالمية

 مىمد متولى الشعراون   * ماذا قالوا عن الشيو
  تاأل " فيائه ونصائه "   38(  مقب  بن هاد    يت ون ص1
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 عر . (  األلباني  خ في أش2
 الشعراو  وأمثال   ثير من ع ما  األدهر ال ي منون أن هللا في السما  . 

 المار ة أع م من الشعراو . 
ع ــي يقــين أنــ  ال يعــر ف  يــ  يصــ ي. ألنــ  يصــ ي ىســبما قــرأ ع ــى مذهبــ  ســوا   -

 الشافعي أو الىنفي . شر ط " وقفا  مع الشعراو  و شك " 
 التي أتى بها الشعراو " ( فاله الىراي في شر ط" الطاما  3
 وثني طاغوتي.  -
لـم يقـوال ويستدآل ع ى ذلك بأن ابن باد وابن العثيمين  ولم يعد ان في  ولـم ي تبـا ىرفـا و  -

   مة 
 وأن ع ما  السنة أقاموا ع ي  الىمة.  -
 وأن  ماه  بالىديث قبور  من أصىاأل الفرق اليالة. -

 د رميان البوطي  مىمد سعيالشهيد العالمة * ماذا قالوا عن 
 (  الد تور رايع المدخ ي  من خصوم السنة وخصوم مدرسة التوىيد وخصوم مدرسة ابن1

 . 121تيمية )  تاأل منهج أه  السنة ( ص
يـالة (  الشيو الد تور صاله الفودان  يدعو إلـى تـرك السـنة واألخـذ بمـا ع يـ  الفـرق ال2

الآل وافتــــرا ا  ع ــــى , , صــــاىأل يــــ 32,  ــــذاأل ص 4, متعمــــرف ص 3المنىرفــــة ص 
  تاأل نقد الرفاعى والبوطى   32اإلسالم وأه   السائر ن ع ى منهاج النبو  ص

انــد (  الشــيو األلبــاني  ماهــ  بالىــديث متــبمه وفــارل ولــ  افتــرا ا  وترهــا  وم ــابر ومع3
لسـير  ا تاأل دفاا عن الىديث النبو  والسير  , الرد ع ى مهاال  الد تور البوطى فى فق  

  35,  2ص 
 العالمة الممدد الشيو مىمد الردالي  * ماذا قالوا عن 

  1( األلبانى   " شيو مأفون  ص1
ين قالنيـ تب  ومقاالت  بها انىرافا  عن الكتاأل والسـنة وفقـ  األئمـة , وهـو مـن أولئـك الع 

 تباا ما تد ن لهم عقولهم ..... االشذذ الذين ال مذهأل لهم إال 
  11ندي بالىديث وال الفق  المستنبط من  ... " صوالىقيقة أن الرم  ال ع م ع

  14يمأل إسقاط  من دمر  الفقها  .... ل  مئا  الطاما  ,   مه   فايه بالسنة   ص
  16يرفو األىاديث بالهون والظن األعمى والعشوائية العميا    ص
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  17متهوك ...... س يط ال سان , بال  المه  , شديد الرف ة  ص
 م 2005سنة  3 تاأل تىر م آال  الطرأل       19ص  يسيطر الهون ع ي 

 ( رايع المدخ ي   2
ي م لفات  تهـامم السـنة النبويـة، وتسـخر مـن ىم تهـا والمتمسـ ين بهـا مـن الشـباأل السـ ف

 وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع األلقاأل. 
 ديد ي قي الكالم ع ى عواهن  ميىتاج دماغ  إلى تش ي   -
ائـ  منهج أه  السنة والمماعة في نقد الرماآل والكتـأل والطو يخبط خبط عشوائي. )  تاأل  

 . 120( ص 
 ( مقب  بن هاد  الوادعي   3
 . 38فيائه ونصائه ص  الردالي يىارأل السنة .  تاأل -
 بير ولكن إلى اليالآل.  تاأل فيائه ونصائه  إن  ممدد وداعية  -
 . 146ص  
 ندقة ويعتقد أن  مدفوا من قب  أعـدا أىمد لى م ع ي  بالد  يعتقد لو  ان في دمن اإلمام -

 . 156اإلسالم.  تاأل فيائه ونصائه ص 
لىمــد ا الرمــ  قــد اىتــرق بعــد إخرامــ   تابــ  المظ ــم ) الســنة النبويــة بــين أهــ  الفقــ  ا -

 . 21وأه  الىديث(  تاأل المخرج من الفتنة ص 
مخـرج مـن الفتنــة سـتور الوىـد  الثقافيـة بـين المسـ مين ( يـالآل مبـين. الدفـي  تابـ  )  -

 . 100ص
وأهـ   بين أهـ  الفقـ  السنة النبويةآآل الشيو    تاب  ) عد د بن مىمد( صاله بن عبد ال4

ــة الع ــم الىــديث ــة وســخر ة مــن ىم  ــة ع ــى هــذي الشــر عة وبــ  رد ل ســنن الموروث ( مناي
 تـاأل  4. صهية وىديثيـة فخـبط فيهـا وقـاآل بهتـاومىص ي  وخاو في أمور ال يىسنها فق

 ر لع م الردالي. المعيا
نى ع ى نفس  وع ى أمت  فدأر دأر  ليث مرأل موتور ع ى شباأل الدعو  وع مـا  األمـة م -

 . 5ص 
 . 30متناقو ص  -
 . 8يسخر من ع ما  األمة. ص -
 تبها. يعي  الع م بأصوآل الىديث والسنة و  -



 

203 

  12  وخالف الع ما  ومذاهبهم. صيعي  الع م بأصوآل الفق -
  34ل  أخطا  عقدية. ص.  18ام الررأل وىاآل العصر. صيعي  نفسيا أم -
 . 35وأن  مبتدا ومتعالي. ص  -

)الخالصــة هنــا أنــ  وانــا  ع ــى هــذي الــر ن المتطرفــة واألى ــام الممىفــة فــى ىــق ع مــا  
  مـا اإلسالم اتمه  داعش وأخواتها إلى التكفير وصار أمثاآل ه ال  هم المرمـع لهـا فـى  ـ

ورا  ثـى العراق وسور ا ومصر وبـاقى الـبالد العرايـة خاصـة بعـد تفع   وترتكب  من مرائم ف
 ما سمى د فًا بالرايع العراى( .

*** 
 ثبلثبً : فتبلى شيوخهم    المسيحييد : 

ولــيا السياســية فىســأل ، إن قتــ  داعــش لمســيىيى العــراق وســور ا لــ  أســباب  العقائديــة 
ر ن وي فــرون ا خــن المســيىييع ــى أيــدن شــيوذ ي رهــوتت مــذوا المنىرفــون دينيــًا  فهــ ال 

ــدينى والمذهبى، ــاو هم ال ــااًل لهــم مــن متشــددن مصــر وفت وهــى عينهــا الفتــاون وســنأخذ مث
ولـــوال ثـــور  . ولـــوال لطـــ  هللا بمصـــر وشـــعبها ســـائد  لـــدن داعـــش فـــى العـــراق وســـور اال

ـــ  ىـــاآل العـــراق وســـور ا  30/6/2013 ـــا ، لكـــان ىـــاآل مصـــر ا ن مث ولكـــان مصـــير وليبي
و عينـ  مصـير مسـيىيى العـراق مـن خطـ  وقتـ  ونهـأل واسـتىالآل دم ، مسيىيى مصـر هـ

 فماذا تقوآل فتاون متشددن مصر عن المسيىيين والتى تمثـ  مرمعيـة لـدن  ـ  المتشـددين
 اإلسالميين سوا  فى العراق أو سور ا أو مصر  

 تحريم بنبء الكنبقس

تأم هـا آرا  مخالفـة ولنفى هذا المفهوم ورغم أن  يتص  بقيية خاصة بالدولة فين لقادتهم 
  

 أبو إسحبق الحوينى : 

يقــوآل   " فــى ميثــاق عمــر بــن الخطــاأل ريــى هللا عنــ  أنــ  إذا هــدم   نيســة وســقط  ال 
ــدينهم فــى  ــوآل   إن مــن ىــق النصــارن التبشــير ب ينبرــى لهــا أن تمــدد " ويســخر ممــن يق

 –  درسـة الىيـاالفيائيا  ويقوآل إن هذا من عالما  آخر الدمان"  قنا  الى مـة برنـامج م
 .مقطع منشور ع ى اليوتيوأل 

 هللا :  فوزى عب أمب الم عو 

ظهــار ف يقـوآل   " يمـأل ع ــيهم االمتنـاا مــن إىـداث الكنـائا والبيــع، و ـذا المهــر ب تـبهم وا 
-شعارهم وأعيادهم في الدار  ألن  في  استخفافا بالمس مين. وهذا ما عاهدهم ع يـ  عمـر 
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ىمن بــن غـــ نم الــذ  اشــتهر بالشــرو  العمر ــة." أنظــر فــي  تــاأل عبــد الــر  -ريــي هللا عنــ 
 .م 2008أغسطا  13موقع صو  الس   بتار و 

 فرض الجزية* 

فى هذي القيية ، قيية فرو المد ة نمدهم يصرون ع يها رغـم اخـتالف الدمـان وأسـباأل 
صـارن ياسـر برهـامي يقـوآل " اليهـود والن الندوآل ، وهـا هـو قائـد سـ فية اإلسـ ندر ة المـدعو

لمموا يمأل قتـالهم ىتـى يسـ موا أو يعطـوا المد ـة عـن يـد وهـم صـاغرون  وصـاغرون وا
 ـ  أبـو إسـىاق الىـو نى يقـوآل ب.وهـا هـو  29أنظر  تاب  " فقـ  المهـاد " ص أ  أذال  ". 

بـنص  «هو م ل ل لدا هل  -قص  الجزية ي –يجل أن ي فعهب المسيحي »عمرفة  
 «.الوال  والبرا »شر ط - الم 

فـي  ة عن يد وهم صـاغرون يقوآل " يمأل ع يهم أن يعطوا المد ففودن عبد هللا أما المدعو 
م والموقـــع بيشـــراف 2008أغســـطا  13نظـــر موقـــع صـــو  الســـ   بتـــار و ا ـــ  عـــام " 

 . المدرسة الس فية باإلس ندر ة



 

205 

 على المسيحييدإلقبء السلا. تحريم * 

 -أنــ  ال يمــود بــدأهم) أفتــى ب مىمــود المصــر  فــى هــذي القيــية يقــوآل الداعيــة الســ فى 
 ىتى القوآل لهم أهـال أو سـهال ألن ذلـك تعظـيم لهـم .( بالسالم وال  -يقصد غير المس مين

 أنظر  تاب  " تىذير السامد من أخطا  العبادا  والعقائد " 
ذ أخـذ ي ـ  و ـدور فـي تبر ـر الىـديث الصـىيه السـند الشـافقـد مىمد إسماعي  المقـدم أما 

ذصول  والذن يقـوآل  " ال تبـد وا اليهـود وال النصـارن بالالمتن المخال  لإلسالم وأ ا سـالم وا 
ن لقيتوهم فى طر ق فايـطروهم إلـى أيـيق  " مبـررا ىرمـة بـد  غيـر المسـ مين بالسـالم بـأ

 ألقبـا اة هذا لبيان عد  المس مين وذلة الكفار ."  شر ط أدأل التعام  مـع الكفار عـدم تهنئـ
ن أصفو  الشوادفى   الشر عة قـد ىرمـ  ع ينـا عو فى هذي القيية يقوآل المد بأعيادهم  

ثار وما   األ  ،نشارك غيرنا فى أعيادهم سوا  بالتهنئة أو بالىيور أو بأن صور  أخرن 
تنهى غير المس مين عن إظهار أعيادهم بصفة خاصة أو التشب  بالمسـ مين بصـفة عامـة 

ثـم أورد مـا يسـمى " ومن أشهرها ما ثب  عن عمر بن الخطـاأل ريـى هللا عنـ  بسـند ميـد 
  سندها ون ار  متنها ومخالفت  ل قرآن الكـر م والسـنة وذلك رغم يع -بالشرو  العمر ة " 

" تويــه بمــال  مقــدار الفمــو  هــا "وثيقــة ثابتــةالشــرو  بأنبــ  ويصــ  هــذي  –الصــىيىة 
 .الواسعة بين مس مى اليوم ومس مى األما 

و ا فيهـا أالمس مين أال يقيموها أو يشـار و  أعياد الميالد الخاصة من البدا المن ر  وع ى -
التــى تصــدرها ممعيــة أنصــار م ــة التوىيــد م –يريــوا عنهــا أو يقــر بعيــهم بعيــا ع يهــا 

  6( صـــ 8لعــدد )ا -الســنة ، وهــى ممعيــة تمثــ  أىــد ر ــائد الســ فية المتشــدد  فــى مصــر 
 . تى  عنوان " أعياد الميالد " 24المم د 

لكفـار االيمـود أبـدا أن تهنـئ    فيقـوآل الىميـد األثـرن  ن عبـدهللا بـ مىمد بـن عبـد أبوأما 
هــا ببطاقــة تهنئــة أو معايــد  وال يمــود لــك أييــا أن تقبــ  مــنهم بطاقــة معايــد  بــ  يمــأل رد

( 8وىيـد العـدد )!  مم ـة الت -يقصد عيـدهم  -ع يهم واليمود تعطي  العم  فى هذا اليوم 
 .السنة ومشابهة أصىاأل المىيم  " تى  عنوان " االىتفاآل برأا  23المم د  20صـ 
لنصارن بأعيادهم ىرام ويستشـهد ع ـى ذلـك ا" إن تهنئة  -يقوآل    فمصطفى درويش  أما

أن  وبعــد ذلــك يومــ  ســ اال ل مفتــى " هــ  يىــق لمســ م، بــأقواآل البــن تيميــة  وابــن القــيم " 
 ا!"ادي االعيـذي وما يعتقدون  فى هـذيذهأل إلى النصارن فى  نائسهم مهنئا لهم بأعيادهم ه

 تىــ  عنــوان  "  ســ اآل فــى رســالة إلــى 28المم ــد   62( صـــ9م ــة التوىيــد العــدد )م -
  .فيي ة المفتى " بق م   مصطفى درويش
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اسـبة " ينتقد مسئولي األدهـر واألوقـاف وذلـك لتـوميههم التهـاني لألقبـا  بمنفع ى عيد أما 
المة ومىـرم شـرعا و نـاآل مـن سـ ةاإلسـالميعيد القيامة المميد ". وأن ذلـك يخـال  العقيـد  

د .. تىـ  عنـوان " عيـد القيامـة المميـ 30ص  9.  مم ـة التوىيـد العـدد اإلسالميةالعقيد  
 .ومسائ  الع ما  " بق م   ع ي عيد 

 للمسيحييدع . القصبص * 

ســ م أبــو إســىاق الىــو نى   " إن أدلــة الــرأن القائــ  بعــدم قتــ  المففــى هــذي القيــية يقــوآل 
أقون أل  مر  من أدلـة األىنـاف وأن هـذا الـرأن ي ـاد  –نى غير المس م مط قا يع –بالكافر 

ــ  المســ م  ــر بيصــير إمماعــا " و نتقــد قــوآل العالمــة مىمــد الردالــى رىمــ  هللا القائــ  بقت ري
"  المســ م وردي لىــديث " ال يقتــ  مســ م ب ــافر " ألنــ  مع ــوآل ومخــال  ل قــرآن الــذن يقــوآل

   .لمنة فى الرد ع ى الردالى النفا بالنفا " . شر ط تمام ا
 -لــذن يعــيش ا ن فــى لنــدن و ــان يتبــع تنظــيم المهــاد المصــرن ا -هــانى الســباعى أمــا 

"  االعتبـاربيقوآل   "صفو  القوآل أرن أن الرأ  القائ  بعدم قت  المس م بالكافر الذمي أولى ف
خيـة   التار أنظر  تاأل القصاص د. هانى السباعى منشور ع ى موقع المقر دن ل دراسا -
. 
 تحريم الوظبقف الهبمة عليهم* 

مى ما  بموقع صو  الس   لسان ىاآل الدعو  الس فية باإلس ندر ة وايشراف د.ياسـر برهـا
 م 2009أغسطا  22بتار و 

قيـاد    أممع الع ما  ع ى أن غيـر المسـ م ال يمـود لـ  أن يتـولى الواليـا  العامـة مثـ   -
 ة وال أن يمود أن يشتر وا فى القتاآل وال يتولوا الشرطالميش وال ىتى سر ة من سراياي وال

 .منصأل فى القيا  وال أن ودار  
 .ماا المساوا  المط قة بين مواطنى الب د الواىد  قوآل يناقو الكتاأل والسنة واإلم -
 الطعد فى زعمبء الأقببط* 

رها تصــد - مــا أشــرنا  –)هــذي المم ــة  مم ــة التوىيــد 6المم ــد  7ص  3فــي العــدد   -
ــذ  ــة تنشــر الف ــر الســ فى المتشــدد من ــة وممعي ــة وهــى مم  ــة أنصــار الســنة المىمدي ممعي

ا  ، وتعم  تى  نظر األمهد  الرسمية بـدون موقـ  منهـا ولهـا مئـا  الفـروا فـى يالسبعين
طعنـا فـي البابـا شـنودي الثالـث ، بابـا اإلسـ ندر ة  وتى  عنوان "  مة التىر ر " نمدمصر( 

نمـا لكـي يىـارأل أو ينـاور بـ  و ي  أن ما يىفظ  من ،  القـرآن والسـنة لـيا عـن إيمـان وا 
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و ي  أن  اقترت العام المايي اشتراك المس مين والنصارن تـألي   تـأل مشـتر ة فـي الـدين 
 و ي  رفي  هذي الدعو  التي تىم  بين طياتها خطور  ع ى اإلسالم وأبنائ .

عنـوان "  مـة التىر ـر " بق ـم   مم ـة التوىيـد وتىـ   28 ـد المم  6( صــ5وفى العدد )  -
 صفو  الشوادفى ما  في    

خر ة مـــن البابـــا شـــنود  ووصـــف  بالعالمـــة البابـــا شـــنود  و ـــذلك مم ـــة اإلذاعـــة ســـ  -
 .والت يفد ون ألخذها رأي  فى الموسيقى والرنا   

مم ــة التوىيــد تىــ  عنــوان " تعــاآل معــي لنعــرف الســر"  7المم ــد  35ص  1ي العــدد فــ -
  لتوىيــد " مــا  في  نقــد ولمــد وطعــن فــي رئــيا تىر ــر مر ــد  األخبــار الصــادر ا بتوقيــع "
م  األســـتاذ موســـى صـــبرن  وذلـــك إلبـــرادي صـــورتين إىـــداهما ســـيد  12/10/1978بتـــار و 

عمــود وشــيو يب يــان موتاهمــا مــن يــىايا ىــرأل لبنــان . والثانيــة لفتــا  صــرير  اســمها " 
أر ـان بر مدر ـة ألبعـاد المأسـا  التـي تقصـ  مسير   رخار ان " تأك  تفاىتها ب   برا   غي

 وطنها لبنان .
عـاط  فتتهم المم ة رئيا تىر ر األخبار بأن  يتعصأل ألبنا  عقيدتـ  مـن النصـارن وأنـ  يت

لميـة معهم. ثم تقوآل   وايه أن رئيا التىر ر يستخدم هذي المر ـد  لخدمـة الصـ يبية العا
 . الذ  هو مد  منها

مم ـة التوىيـد تىـ  عنـوان " تعـاآل معـي لنعـرف السـر "  7 د المم 42ص  2وفي العدد  -
دأل بق م مىمد ممعة العدو  ما  في  نقد وسخر ة من السيد فكر  م رم عبيـد سـ رتير الىـ

ل بابـا يوىنـا بـولا الثـاني بابـا  –الوطني لقيام  بتومي  دعو  نيابـة عـن الـرئيا السـادا  
 النصـارن  نا  عقيدت  في العـالم الصـ يبي أنروما لد ار  مصر فيقوآل الكاتأل  راما لي  د ألب

أقويا  و.... وودرا  فـي نفـا الوقـ  وقـد ي ـون ذلـك   ـ  لخ ـق عالقـة وثيقـة بـين مصـر 
 ق أل العالم اإلسالمي والعالم الص يبي بقصد خنق اإلتماي اإلسالمي أو تمميدي.

غــالي   طـرا ب لمىمـد إسـماعي  المقـدم يقـوآل   2  فـي تـار و العقيـد  وفـى شـر ط نظـر  -
 . خبيث ، خائن ، ممرم وهو خصم لإلسالم والمس مين

مم ة التوىيد وتى  عنوان "مقارنة سخيفة " بق ـم   20المم د    33( صـــ9وفى العدد ) -
أىمد فهمى رئيا التىر ر ما  في    نقد الذا لمسئولى ودار  التراية والتع يم وذلك بسـبأل 

ل صـ  الثـانى االعـدادن  1992ى األوآل ينـاير متىان النقـ  ل فصـ  الدراسـاورود س اآل فى 
ب ـر الصـديق خ يفــة   يبـاإلدار  التع ميـة ب فـر الشـيو يقـوآل  / قـارن بـين أسـباأل إختيـار أبـ
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ل رسوآل وأسباأل إختيـار الـد تور بطـرا غـالى لمنصـأل األمـين العـام لألمـم المتىـد  فيقـوآل 
هللا هوالمسـيه ابـن ب ـر ا صـ يبى مـن الـذين يقولـون إن  ألمن هو بطـرا غـالى بمـوار أبـ

 .مر م 
 يـ  يويع اسم  فى مقارنة مع أفيـ  هـذي األمـة المسـ مة بعـد رسـوآل هللا )صـ ى هللا ع -

ألمـر اوس م( ولمن ا لصبية فى الثانية عشر   أو الثالثة عشر  مـن أعمـارهم ! أال يسـتىق 
 د لمما 48( صـ11وفى العدد ) عدآل وايع الس اآل و   من أمادوي من وظائفهم التراوية ا

 مم ة التوىيد وتى  عنوان " شـعواية سـالمة موسـى تطـ  برأسـها مـن مديـد  " بق ـم   27
األ دغ وآل عبد الى يم عبد هللا مـا  فيـ    سـالم  موسـى اليسـتىق أن تنشـر لـ  هيئـة الكتـ

 . من هو تعيا الىظ الذن فكر أن يمع  سالمة موسى من قاد  الف ر -  مة واىد   
******* 

 يمفقه العنف ق * 

 سـا يـة يـد المسـيىيين أو يـد المسـ مين ، لتاإلرهاب* وه ذا تتعـدد فتـاو هم التكفير ـة و 
مـرائم يـد مسـيىيى مصـر ومسـيىيى لثقافة  راهيـة واسـعة ،  ـان مـن الطبيعـى أن تنـتج )

رعـى فـى ( وأن ت سـا لريرهـا مـن المـرائم ، إذا مـا بقـى هـذا التيـار المتشـدد يالعراق الىقـاً 
 ماد  .بالدنا دون موامهة 

مم ـة التوىيـد وتىــ  عنـوان " اإلسـالم يــدعو إلـى ســالمة  8المم ــد  1ص  4ي العـدد فـ -
 المبهة الداخ ية " بق م رئيا التىر ر ما  في  

 يتهم مسيىى مصر بأنهم يىاولون تكثير عدد الكنائا في مصر ، و دعون لعدم تىديد -
ا منعــوا أنفســهم منــ ، النســ  بالنســبة لهــم وفــي نفــا الوقــ  يشــمعون المســ مين ع ــى مــ

صـر مومىاولة التوسع في بنـا  العمـارا  والمنـادآل وشـرا  األرايـي والمىـال  ... لتىو ـ  
عن إسـالمها إلـى  يـان صـ يبي متكامـ  واسـتمالة بعـو شـباأل المامعـة وافتتـات المـدارا 

عـالج الخاصة التي ترغأل األوالد في الـدين الصـ يبي وافتتـات وتنشـيط المستشـفيا  ودور ال
 .ص يبية لممارسة التبشير من خاللها ال
داث قـد ثم يقوآل تع يقا ع ى أىداث هذي الفتنة الطائفية ، رأل يار  نافعة فـين هـذي األىـ -

تعـود  أثبت  لنا أن شباأل األدهر وشباأل اإلسالم عامة ما يداآل بخيـر وأن صـىو  األدهـر قـد
 وتدوم".

" تعـاآل معـي لنعـرف السـر "  مم ـة التوىيـد تىـ  عنـوان 7المم د  33ص  3وفي العدد  -
 بق م مىمد ممع  العدو  ما  في  
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 يد  الشاعر ع ي المارم والتي تدعو ل وىد  الوطنية ويقوآل فيها نقد لقص -
 وممع القوم إنمي  وقرآن ال في توىدنا        غدا الص يأل هال

 ا "مم ة التوىيد وتىـ  عنـوان " أمـواآل المسـامد ل كنـائ 8المم د  37ص 6وفي العدد  -
التـي  نقـد لقـرار ودار  األوقـاف المصـر ة تـرميم الكنـائا بق م مىمد ممع  العـدو  مـا  فيـ 

 تهدم  بسبأل ىرأل أكتوار ع ى نفقة الودار  معتبرا أن هذا اإلمرا  مخالفا ل شرا.
ـــدد و  - ـــي الع ـــد   24ص 6ف ـــاقور  ... ومـــائد  الدولـــة  9المم  ـــم " الب ـــد بق  ـــة التوىي مم 

ن  ا ن من دعا  الوطنية "  ـأن  ممع  العدو  ما  في   التقدير ة " بق م مىمد ذا مـرم هـوا 
." 
 .و نتقد دعو  " اإلخا  الديني " ألنها الدعو  التي تدعو لها الص يبية في مصر  -
  ينتقد موقف  ىينما  ان ود را لألوقاف ىيث منه نصارن مصـر  ثيـرا مـن األرو الخـال -

 "  نائا وأدير  " .الموقوفة ع ى المس مين ليقيموا ع يها 
  مبذج أخرى مد فتبلى التكفير لالكراهية    المسيحييد :* 

 ! " بالمسـىية يبشـر مسـ م " عنوان وتى  التوىيد مم ة 14 المم د 38 ص 10 العدد وفي -
 وذلــك ل مســيىية يبشــر بأنــ  منصــور أنــيا ل صــىفي صــر ه إتهــام فيــ  مــا  التوىيــد   بق ــم

 " ع ـى يتـردد  ـان أنـ  فيـ  ى ـى والـذ  م 18/4/1986 بتار و باألهرام المنشور مقال  بسبأل
 ذلـك وع   وصفا هم الرهبان في ومدت المسيىية الف سفة ليدرا بالعباسية " الدومني ان دير

 منصـور أنـيا المم ـة األرو".فانتقـد  فـي منـا  هـي األديـر  وأن النـاا عن بعيدون  بأنهم

 لاتي 
 ع ــى منــا  بأنهــا األديــر  يصــ   يــ و  ا والنــور بالصــفا  ويصــفهم الرهبــان يمــدت  يــ  -

 األروا
 ا باط  دين ع ى وهم الرهبان من أصدقا  ل  يتخذ  ي و 
 بق ـم " مالطـا فـى  "المفتـى عنـوان وتىـ  التوىيـد مم ة 20 المم د 37 ص ( 5) العدد وفى -

 ىإلـ طنطـاون  سـيد مىمـد د. األسـبق الممهور ـة مفتـى يـذهأل أن سـتن ارا   في  ما  التوىيد
 . " السالم أم  من "الصال   م تمر لىيور غالى بطرا د.  بمرافقة مالطا

 والشـي   بق ـم " الفتـاون  " عنـوان وتىـ  التوىيـد مم ـة 25 المم ـد  36 صــ (4) العدد وفى -
 ىســن أمــا هللا عــدو ألنــ  المســيىى المــار ومــود  مىبــة يمــود ال   فيــ  مــا   الفــودان صــاله

 .  اإلسالم فى والترغيأل الدنيون  التعام  أمور من فهو الموار
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مم ــة التوىيــد   وتىــ  عنــوان " الفتــاون " بق ــم    27المم ــد  36( صـــ 4فــى العــدد )و  -
عيـاد أيمـود تهنئـة اليهـود والنصـارن بيعيـادهم ألنهـا  ال  الشيو صاله الفودان  مـا  فيـ  

 .باط ة و فر ة ، وهللا أومأل ع ينا معاداتهم والبرا   منهم  
ــددال وفــى - ــد  6ـصــ (6) ع ــد مم ــة 28 المم  ــوان وتىــ  التوىي ــم " الفتــاون  " عن  لمنــة   بق 

 يـدع فـى ل مسـيىيين إمـاد  المر ـدن  البنـك يعطـى أن اليمـود   فيـ  مـا  العـام بالمر د الفتون 

  القيامة
ــد 6ص 1 العــدد وفــى - ــة 7 المم  ــم " التىر ــر   مــة " عنــوان وتىــ  التوىيــد مم   رئــيا بق 

 عن . يدافعون  من و مد الص يبى النفوذ يدداد الوطنية الوىد  باسم  فيها ما  التىر ر
 وموقـ  الكفـار أعيـاد   " عنـوان وتىـ  التوىيـد مم ة 28 المم د  29صـ (10) العدد وفى  -

    في  ما   الىقي  مىمد بن إبراهيم   بق م " منها المس م
 يونـانال أعيـاد مـن وثنـى عيـد  هاأصـ ألن ىـرام المس مين بالد فى األوليمبية األلعاأل تنظيم -

 . وأسمها أص ها باعتبار وثنيا عيدا  ونها ي رى ال ألعاأل ممرد إلى تىول  و ونها
 . ىرام العماآل عيد -
 . شرا  أو ببيع عيدهم ع ى إعانتهم أو  - ل مسيىيين – اإلهدا  عدم يمأل -
 . أعيادهم لىيور ير بونها التى المراكأل امتناأل يمأل -
 . بعيدهم تهنئتهم عدم يمأل -
 . عيدهم فى لهم اإلهدا  يمود ال -
 مـا  " عثيمـين ابـن " فتـاون  عنـوان وتى  التوىيد مم ة 30 المم د 51 ص 11 العدد وفى -

    في 
 . بأعيادهم المس مين غير ي دمال العام  يهنئ ال -
 الدائمـة ال منـة فتـاون  مـن عنوان " وتى  التوىيد مم ة 33 المم د 62 ص 10 العدد وفي -

   في  ما  " بالسعودية واإلفتا  الع مية ل بىوث
 منائدهم. تشييع في  - المس مين غير - مشار ة يمود ال -
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 جبهة علمبء الأزهر  موذج آخر للتش د السلفى* 

ــ د لــم يقتصــر أمــر الســ فية ، عنــد ىــدود ياســر برهــامى ، والمقــدم والىــو نى ومم ــة التوىي
ة آالف فـرا( فهنـاك أييـًا ممعيـة وهميـ 6فـى راـوا مصـر ) وممعية أنصار السنة المنتشر 

تــدار مــن شــقة مفروشــة فــى الكو ــ  اســمها مبهــة ع مــا  األدهــر ، وهــى لألســ  تختــرق 
ــوا إلــى نقــيو دعــو  األدهــر الوســطية ،  األدهــر الشــر   وتســتقطأل بعــو ع مائــ  ليتىول

لمخالفـة يـة وفتاو هـا افي سسون لف ر التكفير ويقودون دعوت  وأغ بهم تأثر بالـدعو  الوهاب
در يـوم صـإلمماا الع ما  ولفق  األدهر واألشاعر  ، ولنتأم  نموذج ىقيقى لما يبث  هـ ال  

إبــان أدمــة ) امي يــا شــىات ( ، و ــان مومهــًا مــن هــذي المبهــة الوهميــة يــد  12/9/2010
  الكنيســة المصــر ة لنتأمــ  البيــان الــذن  ــان تىــ  عنــوان " قــاطعوهم " ومــا  بــ  " أصــبى

رهـاأل ل دولـة واألمـة .. الكنيسـة اليـوم مع مـًا مـن  عـالم مالكنيسة المصـر ة مصـدر إرعـاأل وا 
لى أن يقوم عقـال  النصـارن بمـا تومبـ  ع ـيهم  التخر أل ل وىد  الوطنية وتهديد األمن .. وا 

 ن األعراف المستقيمة نىو شيطانهم األكبر أخذًا ع ى يديـ . ع ـى مميـع المسـ مين مـن ا
ل مصــــاله المســــيىية خاصــــة المصــــاله اإلقتصــــادية ، فــــال يشــــترن مــــن لــــدوم المقاطعــــة 

 الصيدليا  والمستشفيا  والعيادا  الخاصة التى يمت كها النصارن أو يعم ون بها.
قاطعــة مىــاآل المصــوغا  والى  ــى مــن ذهــأل وغيري،وهــى  ثيــر  ومنتشــر  ل نصــارن فــى م -

  ال  النصارن .مصر ، ومقاطعة مىاآل األثاث والمواي يا  التى يمت كها ه
 اتأل المىاما  وأمثالها من الم اتأل الهندسية والمىاسبة .ومقاطعة م  -
ين أصر  الكنيسة بعد ذلك ع ى لدوم موقفها من الدولة والم ة ، فيننا ننـذرها بـالخطو  ف -

يعـًا فـى الثانية التى ستكون إن شا  هللا هى الدعو  إلى المقاطعة االمتماعيـة ل نصـارن مم
لمــ ــة ، وعــدم بــدئهم مصــر، وا  ــى أيــيق الطــرق بمنــع المســاكنة ، وتمــر م الممام  ائهم إل

 بالسالم ع ى وفق ما قيى ب  " .
* الطريف أن تعلي  سلفية الإسكن  ية الذيد خلقوا بأفكب هم منابخ الفتناة التاى 

 ، كبن كبلتبلى )لفقبً لموقع صوت السلف( :    المسيحييدأدت لمذبحة 

شيخهم(   مـا رأي ـم فـى فتـون مبهـة ع مـا  األدهـر بخصـوص س اآل موم  لياسر برهامى )
 مقاطعة النصارن ا

المــواأل   الىمــد ا ، والصــال  والســالم ع ــى رســوآل هللا   أمــا بعــد   فبيــان مبهــة ع مــا  
األدهر بيـان ممتـاد وقـون ، وأتىفـظ ع ـى بعـو مـا ذ ـري تىـ  " المقاطعـة االمتماعيـة "   

ونىوي مشيرًا إلى أن هـذا النـوا مـن المقاطعـة ال يمـود ىيث مع  منها عدم بدئهم بالسالم 
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إال مع المىـاراين ، والصـىيه أنهـا لكـ   ـافر،لعموم قـوآل النبـى صـ ى هللا ع يـ  وسـ م  )ال 
تبـد وا اليهـود وال النصـارن بالسـالم ، فـيذا لقيـتم أىـدهم فـى طر ـق فايـطروي إلـى أيـيق ( 

 )رواي مس م( .
اعـش دمث هـا مثـ  سـ فية ببساطة أن سـ فية اإلسـ ندر ة  * ماذا يعنى هذا الرد ا إن  يعنى

 دي ايمأل مقاطعتهم ليا فىسـأل اقتصـا ( وأن ايعتبرون المسيىيين ) فار فى العراق وسور ا 
مـع   ما دع  )مبهة ع ما  األدهر المنى ـة( بـ  وامتماعيـًا أييـًا ، وهـو الـرد الـذن أسـا

ــق بي ــى خ  ــى أشــرنا لنمــاذج لهــا( إل ــاون )الت ــة ، مــاهد  إلنمئــا  الفت ــة  راهي ــاج ئــة وثقاف ت
م ا مـن تنظـيوهو ما يتم عم يًا ا ن فى العراق وسـور االنتىار ين والقت ة ، باسم اإلسالم ، 

 .وفى مصر من تنظيم أنصار بي  المقدا ىاإلرهابداعش 
*** 
 ير لاستحلال ال مبء :فكلأخواتهب فى الت  ابعبً : فى الرد على حجج لفتبلى داعش

بمامعــة  اإلســالميةمهمــة ل ــد تور صــبرن مىمــد خ يــ  أســتاذ ف ســفة القــيم وفــى دراســة 
مية " الخرطوم تى  عنوان " مذهأل الر و فى التكفير واستىالآل الدما    قـرا   نقديـة إسـال

    نمتدأ منها هذي الفقرا  المهمة
مـا مذهأل الر و في التكفير واستىالآل الـدما  المىرمـة هـو مـذهأل يقـوم ع ـى بـدعيتين بينه

ــة  ــر ، و  ــدم منهــا البدعــة الثاني ــو فــي التكفي ــى هــي الر  ــالدم، البدعــة األول ــة ت هــى و عالق
ين مـن استىالآل الدما  المىرمة  "  دما  المس مين وأهـ  الذمـة والمعاهـدين وغيـر المقـات 

آل الكفــار.."، فهــو مــذهأل يقــوم ع ــى اإلطــالق البــدعى لمفهــومي التكفيــر والقتــاآل ، مــن خــال 
 طهما الشرعية ، وهو مذهأل يفارق مذهأل أه  السنة.عدم االلتدام بيواب

 الكثيـر مـن األىاديـث ، التـي تتنبـأ بظهـور وفى مويع آخر يقـوآل د. صـبرن أنـ  قـد ورد 
   مذهأل الر و في التكفير واستىالآل الدما  المىرمة ، وتىذر المس مين من  بصي  شتى

 لدما  المىرمة  وص  األىاديث ألصىاأل مذهأل الر و في التكفير واستىالآل ا (1)

الذ  ش ك في عدالة الرسـوآل )صـ ى هللا ع يـ  وسـ م(   الخويصري  ا/ وصفهم بأصىاأل ذ
عن أبى سعيد الخدر  )ريي هللا عنـ ( قـاآل   بينمـا نىـن عنـد رسـوآل هللا )صـ ى هللا ع يـ  
وس م( وهو يقسم قسمًا . أتاي ذو الخويصر  . وهو رم  مـن بنـى تمـيم . فقـاآل   يـا رسـوآل 

اعدآل . قاآل رسـوآل هللا صـ ى هللا ع يـ  وسـ م ) و  ـك ! ومـن يعـدآل إن لـم أعـدآل ا قـد هللا ! 
خب  و خسر  إن لم أعـدآل  . فقـاآل عمـر بـن الخطـاأل )ريـي هللا عنـ (   يـا رسـوآل هللا ! 
ائذن لى في  أيرأل عنق  . قاآل رسوآل هللا )ص ى هللا ع ي  وس م ( دع  . فـين لـ  أصـىابًا 
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م . و صــيام  مــع صــيامهم . يقــر ون القــرآن . ال يمــاود يىقــر أىــد م صــالت  مــع صــالته
فـــي تـــراقيهم . يمرقـــون مـــن الـــدين  مـــا يمـــرق الســـهم مـــن الرميـــة ...( )أخرمـــ  البخـــار  

 ( . 1064ينىوي    ، ومس م في صىيى 3610صىيىة   

 عن أبي أمامـة )ريـي هللا عنـ ( يقـوآل   ) شـر قت ـى تىـ   أل/ وصفهم ب الأل أه  النار 
صـاروا ، وخير قتيـ  مـن قت ـوا ،  ـالأل أهـ  النـار ، قـد  ـانوا هـ ال  مسـ مين ف أديم السما 

هللا   فـارًا ، ق ـ    يـا أبـا أمامـة ! هـذا شــئ تقولـ  ا قـاآل بـ  سـمعت  مـن رسـوآل هللا )صــ ى
 (146ع ي  وس م . )))صىيه ابن مام  / باأل في ذ ر الخوارج 

 ى  عنـ ( . إن رسـوآل هللا )صـ قاآل ع ـى )ريـي هللا ج/ وصفهم بأنهم ابرو خ ق هللا إلي 
م ال هللا ع ي  وس م (وص  ناسًا . إني ألعرف صفتهم في ه ال  . )يقولون الىـق بألسـنته
م في يمود هذا ، منهم . ) و أشار إلى ى ق  ( من أبرو خ ق هللا إلي  .... )أخرم  مس 

 (1066صىيىة /  تاأل الد ا  / باأل التىر و ع ى قت  الخوارج   

   عـن أبـي ذرع )ريـي هللا عنـ  ( قـاآلخرومهم من الـدين ومـرقهم مـن اإلسـالم  تقر ر  (2)
 القــاآل رســوآل هللا )صــ ى هللا ع يــ  وســ م (  )إن بعــدن مــن أمتــي  قــوم يقــر ون القــرآن . 

ميعـة . ثـم ال يعـودون  يـ  . فيماود ىالقيمهم . يخرمون من الدين  ما يخرج السهم مـن الرع
مســ م فــي صــىيىة / تــاأل الد ــا  / بــاأل الخــوارج شــر هــم شــر الخ ــق والخ يقــة ()أخرمــ  

ص ى آل رسوآل هللا ). وعن ابن عباا )ريي هللا عنهما(  قاآل   قا1067الخ ق والخ يقة  )
مـن  )ليقرأن القرآن ناا من أمتي يمرقـون مـن اإلسـالم  مـا يمـرق السـهم (هللا ع ي  وس م

 /باأل في ذ ر الخوارج ( 141الرمية ). )صىيه ابن مامة /

عــن ابــن عمــر )ريــي هللا عنهمــا (قــاآل   قــاآل  تقر ــر انــ  يخــرج فــي عرايــهم الــدماآل ( 3)
  مــا  رســوآل هللا )صــ ى هللا ع يــ  وســ م(  ) ينشــأ نشــأ يقــر ون القــرآن ال يمــاود تــراقيهم .
 ع يــ  خــرج قــرن قطــع ، قــاآل ابــن عمــر )ريــي هللا عنــ (   ســمع  رســوآل هللا )صــ ى هللا

طع ) أكثـر مـن عشـر ن مـر  ( ىتـى يخـرج فـي عرايـهم   ما خرج قرن قوس م(  يقوآل   )
 .(144الدماآل )صىيه ابن مامة / 

  رسـوآل هللا )صـ ى هللا ع يـ  سـمع  عـن ع ـي )ريـي هللا عنـ ( قـاآل  إيماأل قتالهم  ( 4)
ىالم يقولون مـن خيـر يقوآل   ) يأتي في آخر الدمان قوم ىدثا  األسنان سفها  األ (وس م

الم  مـا يمـرق السـهم مـن الرميـة ال يمـاود إيمـانهم ىنـامرهم قوآل البر ة يمرقون مـن اإلسـ
فأينمــا لقيتمــوهم فــان قــت هم أمــر لمــن قــت هم يــوم القيامــة ( )أخرمــ  البخــار  فــي صــىيىة 
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(،و 1066، ومس م في صىيىة / باأل التىر و ع ى قت  الخوارج /  تـاأل الد ـا   3611 
(، عــن رســوآل هللا )صــ ى هللا عــن أبــي ســعيد الخــدر  ، وأنــا بــن مالــك )ريــي هللا عــنهم 

سي ون في أمتـي اخـتالف و فرقـ    قـوم يىسـنوَن القيـَ  ، ويسـيئون ي  وس م ( قاآل   )ع 
ميعـة ، ال  الفعَ  ، يقر وَن القرآن ال يماود تراقيهم ، يمرقون من الدين مروق السهم مـن الرع

ــواى لمــن قــ ــ و   هــم شــر الخ ــق والخ يقــةو ، ط  ــد ع ــى ف وقو ــوي ، يرمعــون ىتــى يرت ت هم وقت 
يدعون إلى  تاأل هللا وليسوا من  في شي  ، من قات هم  ان أولى باا مـنهم (، قـالوا   يـا 

 (.4765رسوآل هللا ! ما سيماهم ا قاآل   التى يق ))صىيه أبى داود  

ا مـــن مـــ* وبعـــد أن يصـــفهم د. صـــبرن مىمـــد خ يـــ  بـــأنهم )فـــى داعـــش والقاعـــد  وغيره
 ى  ، يذهأل إلى تىديد رأن اإلسالم فيهم في خص  فى ا تتنظيما  الر و( خوارج العصر 

ة ممع ع ما  أه  السنة ،ع ى  ون مذهأل الر و فـي التكفيـر واسـتىالآل الـدما  المعصـومأ
اآل ، وان  يمأل قتاآل أصىاب  في ىاآل مذهأل بدعي ي -لذ  مث   في عصرهم الخوارج ا –

ـــَة مـــام ابــن تيميـــة َ)إون  ْ تطبــيقهم لمـــذهبهم فــي اســـتىالآل الــدما  المعصـــومة ، يقــوآل اإل أ م 
ْم ... ( ) الفتاون    وَن َعَ ى َذموع اْلَخَواروجو َوَتْي وي وهو إلمـام ا مـر  فـي ( يقوآل ا 28/518م ت فوق 

  و مـالشر عة ) لم يخت   الع ما  قديما و ىديثا أن الخوارج قوم سـو ، عصـا  ا عـد و 
ن صــ وا و صــا  موا و امتهــدوا فــي العبــاد ، ف ــيا ذلــكلرســول  صــ ى هللا ع يــ  و ســ م، وا 

ألنهـم  بنافع لهم، و إن أظهروا األمر بالمعروف والنهي عن المن ر، وليا ذلك بنافع لهـم 
 ـى عقوم يتأولون القرآن ع ى ما يهوون... والخوارج الشرا  األنمـاا األرمـاا ومـن  ـان 

و  رمـون ع ـى األئمـةمذهبهم و سائر الخـوارج يتوارثـون هـذا المـذهأل قـديما و ىـديثا، و خ
 األمرا ، ويستى ون قت  المس مين....( . 

واخت   ع ما  أه  السنة  في تكفيـر أصـىاأل مـذهأل الر ـو فـي التكفيـر واسـتىالآل الـدما  
إلــى مــذهبين  المــذهأل األوآل  يقــوآل   -الــذ  مث ــ  فــي عصــرهم الخــوارج  –المعصــومة 

َمـا َتَنـاَدع وا اإلمام ابن تيمية ).بتكفيرهم  ، والمذهأل الثاني توق  عن تكفيرهم . يقوآل  .. َوا ون 
ـافوعويوع َأييـا نـداٌا د َوفوـكد َوَأىمالو  فوي مذهأل منو فوي تكفويرهم ع ى قولين مشهور  ي َمـْذَهألو الش 

ه َما   ى الط رو َقـةو األ  ـفوي مذهأل َأىمد وغيري ع هانلوهَذا َ اَن فيهم ومروهوم .و في  ف وَلـى  َأَىـد 
ـْم  الث ـانوي   َأن  اٌ  .وَ رـب َأَنهـم يَن ، يمـود قـتفـه  ْم اْبتوـَداً  ، َوَقْتـ    ار  اْلمرتـدع ـيروهوم ، َواتوعَبــاا ه  َأسو
ر ع يــ رو مــدب ــْن قــدو م ، َوَم ــدع يتتنهم اســمــ هو ــأَل َ المرَت   الكبــرن الفتــاون تــَ  ( )يون تــاأل وا وال ق َف
ىاأل مــذهأل الر ــو ( . ومــن الع مــا  الــذين قــالوا بالمــذهأل األوآل ، ان تكفيــر أصــ 28/518
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ــدما  المعصــومة  ــ  فــي عصــرهم الخــوارج  –فــي التكفيــر واســتىالآل ال اإلمــام   -الــذ  مث 
البخار ، وأبو ب ر بن العراي و تقي الـدين السـب ى والىسـن بـن مىمـد بـن ع ـي ، وروايـة 

. ذ ـر الىـافظ ابـن عن اإلمام الشافعي ،ورواية عن اإلمام مالـك وطائفـة مـن أهـ  الىـديث 
( مم ة من الع مـا  الـذين قـالوا بتكفيـر الخـوارج  البخـار  ىيـث  12/313فته )ىمر في ال

قرنهم بالم ىـدين ، وممـن يـرن بتكفيـر الخـوارج  مـا ذ ـر الىـافظ أبـو ب ـر بـن العراـي فقـاآل 
ــاآَل    بــن ىمــر الىــافظ ــذو ع َفَق ــي َشــْرت التعوْرمو ــيع فو ــن اْلَعَراو ــر ْب ــو َبْ  ــي َأب  ــَذلوَك َصــر َت اْلَقايو  َواو

ْســاَلم " َولوَقْولوــ و   "  ــْن اإلْو ــوَن مو ق  ــ و َصــ  ى ّللا  َعَ ْيــ و َوَســ  َم   " َيْمر  ــار لوَقْولو ف  ــْم    يه َأن ه  ــىو الص 
ْم َقْتــ  َعــاد " ، ــود " ، أَلَْقت َ ــن ه  .و ــذلك ممــن قــاآل  َوفوــي َلْفــظ " َثم  َمــا َهَ ــَك بواْلك ْفرو َمــا إون  ْنه  ــ ع مو َو  

ين  ب ي ،بتكفيرهم الس ْيو َتقوـيع الـدعو رو َن الش  ْن َأئوم ة اْلم َتَأخعو م ْن َمَنَه إوَلى َذلوَك مو قاآل الىافظ  َومو
ـَىابَ  ْم َأْعـاَلم الص  َوافوو بوَتْكفويـروهو ـَر اْلَخـَواروج َوغ ـاَل  الـر  ْىَتج  َمْن َ ف  ي   و ْب ويع َفَقاآَل فوي َفَتاوو ة الس 

يأل ا ـْم بواْلَمن ـةو ،لوَتَيـم نو و َتْكـذو ْنــدو   لن بوـيع َصـ  ى ّللا  َعَ ْيـ و َوَسـ  َم فوــي َشـَهاَدت  َله  َقـاآَل   َوه ـَو عو
م "    ْرط بويع فوي " اْلم ْفهو يه .ا.هـ.و ذا َقاآَل اْلق  يث  اوْىتوَماج َصىو ْم َأْظَهـر  فوـي اْلَىـدو اْلَقْوآل بوَتْكفويروهو

ن مىمــد بــن ع ــي وروايــة عــن اإلمــام الشــافعي .وممــن ذهــأل إلــى تكفيــرهم أييــا الىســن بــ
، الشـفا  152وروايـة عـن اإلمـام مالـك وطائفـة مـن أهـ  الىـديث .] انظـر اإلبانـة الصـررن 

[. ما نق  بعو الع ما   أقواآل لع ما   قالوا بالمذهأل الثـاني  12/239، المرني  2/1057
 –دما  المعصــومة ان التوقــ  عــن تكفيــر أصــىاأل مــذهأل الر ــو فــي التكفيــر واســتىالآل الــ

ــ   ــْاول –فــي عصــرهم الخــوارج الــذ  مث  ن، يقــوآل الىــافظ ابــن ىمــر فــي الفــته وألنهــم مت
ــم 12/314)  ْ ــاق َوَأن  ى  ــن ة إوَلــى َأن  اْلَخــَواروج ف س  ــْن َأْهــ  الس  ــوآل مو ( )َوَذَهــأَل َأْكَثــر  َأْهــ  اأْل ص 

ــهَ  ْم بوالش  هو ْم لوــَتَ ف ظو ْســاَلم َيْمــرو  َعَ ــْيهو وا اإلْو ــق  َمــا ف سعو ْســاَلم ، َوا ون  ْم َعَ ــى َأْرَ ــان اإلْو ــَواَظَبتوهو اَدَتْينو َوم 
مْ  َمــا  م َخــالوفويهو ــد َوَمــر ه ْم َذلوــَك إوَلــى اوْســتوَباَىة دو يَن إوَلــى َتْأوو ــ  َفاسو دو يَن م ْســَتنو ْم اْلم ْســ ومو  بوَتْكفويــروهو

ـَهاَد  عَ  ْم بوـاْلك ْفرو َوَأْمـَوالهْم َوالش  ــْرك َ ــْيهو ( 2/50( ويقـوآل اإلمــام النـوو  فــي شـرت مســ م )َوالشعو
ونَ  ــر  ـوَن   َأن  اْلَخـَواروَج اَل ي َ ف  وَن َواْلم َىقعوق  يَه اْلم ْخَتـاَر ال ــذو  َقاَلـ   اأْلَْ َثـر  ـىو  قـاآل  اْلَمـْذَهأل الص 

)  .َ َسائورو َأْه  اْلبوَداو
*** 

مـا  ى مقدمتها داعش والقاعد  ، ن  ـدوفى الرد ع ى أهم بدعتين لدن تنظيما  التطرف وف
 ي ى استنادًا إلى ميراث اإلسالم الصىيه  
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ا مـذهأل ن البدعة األولى  التي يقـوم ع يهـي ما سبق ذ ري ف بدع  الر و في التكفير    (1)
ارو مـع الر و في التكفير واستىالآل الدما  المىرمة هي بدع  الر و في التكفير،والتي تتعـ

 فير التيير عند أه  السنة ، من خالآل االلتدام باليوابط الشرعية ل تكاليبط الشرعي ل تكف
 أشار إليها ع ما  أه  السنة استنادا إلى النصوص، ومن هذي اليوابط 

 فـي ىالـ  ا/ ال تكفير إال بين ار ما هو مع وم من الـدين باليـرور   ال يمـود تكفيـر اىـد إال
لـنص امقصـود بـالمع وم مـن الـدين باليـرور  إن اري ما هو مع وم من الدين باليـرور  ، وال

ة )ال يقينــي الــورود ) مــن هللا تعــالى أو الرسوآل"صــ ى هللا ع يــ  وســ م") ، القطعــي الداللــ
 يىتمــ  التأو ــ ( ، لــذا يقــوآل الشــو اني ) اع ــم أن الى ــم ع ــى المســ م بخرومــ  مــن ديــن

  إال خــر أن يقــدم ع يــاإلســالم، ودخولــ  فــي الكفــر ال ينبرــي لمســ م يــ من بــاا واليــوم ا 
 .(ببرهان أويه من شما النهار

 .لموانعأل/ التكفير ع ى العموم أما المعين فيتوق  تكفيري ع ى استيفا  الشرو  وانتفا  ا

 ين الكفــرج/ التمييــد بــين الكفــر األكبــر" االعتقــادن" والكفــر األصــرر" العم ــي"    التمييــد بــ
 الــدين ، والكفــر األصــرر" العم ــي" وهــواألكبر"االعتقــادن"  وهــو إن ــار أصــ  مــن أصــوآل 

األوآل المعصية،  قول  ) ص ى هللا ع ي  وس م( )ال يدنى الداني ىين يدنـى وهـو مـ من( ، فـ
 يومأل الخروج من الم ة ، والثاني ال يومأل ذلك. 

صـ ى د/العذر بالمه    عدم تكفير من مه  ان قول  هو  فر، ودلي  ذلك في السنة قول  )
 .)ال هم اهد قومي فينهم ال يع مون هللا ع ي  وس م( 

لر ـو اأما البدعـة الثانيـة التـي يقـوم ع يهـا مـذهأل  بدع  استىالآل الدما  المعصومة   (2)
ي في التكفير واستىالآل الـدما  المعصـومة، فهـي بدعـ  اسـتىالآل الـدما  المعصـومة ، وهـذ

 اْستوْىالآل   وَلى  فوَتند   األ  البدعة هي مدخ  لكثير من الفتن  ما أشار الىديث  )َتك ون  َأْرَاع  
مو َواأَلْمــَواآلو ، َوالث الو  َيــة    اْســتوْىالآلو الــد  َما و ، َوالث انو ــر  ْســتوْىالآل  الــاَثــة    الــدعو مو َواأَلْمــَواآلو َواْلف  وجو ، د 

ــَك اْلفوتْ  ــَدَخَ ْ  َعَ ْي ْىــرو َثْعَ ــألد َل ــي م  ــَ  فو ْن ــْو    عــارو مــع تت بدعــة وهــذي ال ،َنــة  ( َوالر ابوَعــة    َل
آل التـي اليبط الشرعي ل قتاآل عند أه  السنة ، مـن خـالآل االلتـدام باليـوابط الشـرعية ل قتـا

 أشار إليها ع ما  أه  السنة استنادا إلى النصوص، ومن هذي اليوابط 

ــٌ  إوَلــى الن بوــيعو َصــ  ى ّللا    ــ   مَ ْيــ و َوَســ    َع َ ا/ النيــة   عــْن َأبوــي م وَســى َقــاآَل  َمــاَ  َرم  م   َفَقــاآَل  الر 
َ اً  َفَأ   َذلوكَ  ي ًة َوي َقاتو   َشَماَعًة َوي َقاتو   رو  َ  وَمـة  َقاآَل  َمْن َقاَتـَ  لوَتك ـونَ  بوي و ّللا و  فوي سَ ي َقاتو   َىمو

و". َو فوي َسبوي و ّللا  َي اْلع ْ َيا َفه   ّللا و هو
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ـَي ّللا   عَ أل/ وموأل استئذان الوالدين   عن َعْبـدو ّللا و  و )َريو َمـا ْبـَن َعْمـرد ـٌ  ( َيق وآل )َمـاْنه  َ  َرم 
َقـاآَل    َوالوـَداَكا َقـاآَل  َنَعـْم!َقـاآَل  َأَىـيي َهـادو فَ إوَلى الن بويوع َص  ى ّللا   َعَ ْيـ و َوَسـ  َم َفاْسـَتْأَذَن   فوـي اْلمو 

ــْد(.، يقــوآل اإلمــام الشــو اني ) يمــأل اســتئذان األ َمــا َفَماهو  اــذلك قــاآلو بــو ن فــي المهــاد فويهو
و عـين الممهور ، ومدموا بتىر م المهاد إذا منـع منـ  األبـوان أو أىـدهما، ألن برعهمـا فـر 

 . (والمهاد فرو  فاية، فيذا تعين المهاد فال إذن

ج/أن المهـــاد ي ـــون مـــع مماعـــة المســـ مين، ولـــيا مـــع آىـــاد النـــاا أو مماعـــ  مـــن  
يَن آَمن وا َما َلك ْم إوَذا قويَ  لَ المس مين  قاآل تعالى)يا َأي َها ال   وا ( ) التك م  انفوـذو (، وقـاآل 38وبـة  ر 

ْن َورَ  ن ٌة، ي َقاَت   مو َمام  م  ْن َأَمَر بوَتْقَون   ت َقى بو و ائو و، وَ الرسوآل)ص ى هللا ع ي  وس م()إون َما اإلْو ، َفيو
ْنـ  ( ، وقـاآل اإلمـام ، َوا وْن َيـْأم ْر بوَرْيـرويو َ ـاَن َعَ ْيـَعَدآَل، َ اَن َل   بوـَذلوَك َأْمـرٌ وَ  -د  َوَم   عَ -هللاو   و مو

 . يترك(ال –البر والفامر  –يامة أىمد بن ىنب )والردو ماو مع األمرا  إلى يوم الق

( د/ ال قتاآل لمـن يقـيم الصـال  و ـ ذن لهـا  َعـْن َأَنـاو ْبـنو َمالوـكد   َأن  الن   َعَ ْيـ و    ى ّللا   َصـبوـي 
و بوَنا َىت ىَوسَ  ْن َيْرد  َع َأَذاًنـا َ ـ   َعـفَ  َوَ ْنظ َر ي ْصبوهَ    َم( َ اَن إوَذا َغَدا بوَنا َقْوًما َلْم َي   ْم يوْن َسمو ْنه 

م ،  َوا وْن َلْم َيْسَمْع َأَذاًنا َأَغاَر َعَ ْيهو

اَهًدا َ  م عَ تَ ىرم  قت  المعاهدين والمستأمنين  قاآل الرسوآل)ص ى هللا ع ي  وس م()َمْن قَ  /ـه 
يَر و  ْن َمسو رواي البخار  فـي صـىيىة( يَن َعاًما()َأْرَاعو  َلْم َيَرْت َرائوَىَة اْلَمن ةو، َوا ون  رو َىَها َلي وَمد  مو

 ، 

ْم فوي الدوع  و   م  الن  ينو َفعَ و/عدم مواد نقو العهود والمواثيق  قاآل تعالى )َوا ونو اْسَتنَصر  ْصـر  َ ـْي  
ْم َوَاْيَنه م موعيَثاق(مد بَ إوال  َعَ ى َقوْ   . ْيَن  

 ن/عدم مواد قت  المدنيين  رون عن أنا بن مالك ) ريي هللا عنـ  (  أن الرسـوآل صـ ى
ال  وفانيــًا  هللا ع يــ  و ســ م  ــان إذا بعــث ميشــًا قــاآل   ) انط قــوا باســم هللا ال تقت ــوا شــيخاً 

) لمىسـنين(اا وأىسـنوا إن هللا يىـأل طفاًل صريرًا وال امرأ  وال تر وا ويموا غنائم م وأص ىو 
ــ َتَعمعو ًنـا م  ن م  َخالوــًدا َمـَدآ  ي  َمَهــًدا فَ رواي أبـو داود فــي السـنن ( قــاآل هللا تعـالى  )َوَمــن َيْقت ــْ  م ْ مو

يمً  أَل ّللا   َعَ ْي و َوَلَعَن   َوَأَعد  َل   َعَذاًبا َعظو  (. 93ا    لنسا() افويَها َوَغيو

التتـرا و مـذهأل دراسـت  المهمـة ينـاقش د. صـبرن خ يـ  مفهـوم  * وفى مويع آخـر مـن
  يتبنـى أصـىاأل مـذهأل الر ـو ويقـوآل  والـرد ع يـ الذن تتبناي داعـش اباى  قت  المس مين 

ــرا ) ان مــواد قتــ   ــر واســتىالآل الــدما  المعصــومة، مــذهأل يتخــذ قاعــد  التت ــي التكفي ف
العم يـا  العسـ ر ة التـي يترتـأل المس م إذا تترا ب  الكافر(،  أساا شرعي لتبر ر بعـو 



 

218 

فــان هــذا التبر ــر غيــر  -و مــا قــاآل  ثيــر مــن الع مــا  -ع يهــا قتــ  المســ مين . غيــر أنــ  
 صىيه لالتي 

 أن التترا ال ي ون إال في ىال  الىرأل) االشتباك العس ر (. أوال 

 أن من أبات التترا مع  ل  شرو  ال تنطبق ع ى هذي العم يا .ثانيا 
 

 مــا يســتند أنصــار مــذهأل الر ــو فــى التكفيــر   صــر  بالرعــأل " ل ىــديث " ن   الفهــم الخــاطئ
واســتىالآل  الــدما  المعصــومة  إلــى فهــم خــاطئ ل ىــديث ) أعطيــ  موامــع الك ــم، ونصــر  
بالرعأل، وأى   لي الرنائم، ومع   لي األرو مسـمدًا وطهـورًا، وأرسـ   إلـى الخ ـق  افـة، 

وأىمد (، وفى رواية ) أعطي  خمسًا لم يعطهن  وختم بي النبيون() أخرم  مس م والترمذ 
أىد قب ي  نصر  بالرعأل مسير  شهر، ومع   لي األرو مسمدًا وطهورًا، فأيمـا رمـ  مـن 
أمتي أدر ت  الصال  ف يصـ ، وأى ـ  لـي المرـانم ولـم تىـ  ألىـد قب ـي، وأعطيـ  الشـفاعة، 

ع يـ (. وميـمون  و ان النبي يبعـث إلـى قومـ  خاصـة، وبعثـ  إلـى النـاا عامـة( )متفـق
هذا الفهم الخاطئ أن الىديث يبيه استخدام ان أس وأل ل تعام  مـع  األعـدا  ، يـ دن إلـى 
إلقا  الرعأل في ق ـواهم ، ومـن ثـم االنتصـار ع ـيهم، ، وهـذا الفهـم يخـال  الفهـم الصـىيه 
ل ىديث الذ  قرري الس   الصاله وع مـا  أهـ  السـنة، وهـو أن أعـدا  الرسـوآل )صـ ى هللا 

وس م( ، يقذف هللا تعالى في ق واهم الرعأل ، وهو يبعـد مـنهم مسـير  شـهر، قـاآل ابـن  ع ي 
ىمر في فته البار ) مفهوم  أن  لم يومد لريري النصر بالرعأل في هذي المد  وال فـي أكثـر 
منها، أما ما دونها فال، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيأل  ونصر  ع ى العـدو بالرعـأل ولـو 

نما معـ  الرايـة شـهرًا ألنـ   ان بيني واينهم مسي ر  شهر. فالظاهر اختصاص  ب  مط قًا، وا 
لــم ي ــن بــين ب ــدي واــين أىــد مــن أعدائــ  أكثــر منــ ، وهــذي الخصوصــية ىاصــ ة لــ  ع ــى 

(.فالىــديث ال يتع ــق بأســاليأل تعامــ  1/567اإلطــالق ىتــى لــو  ــان وىــدي بريــر عســ ر( )
تعـالى الرسـوآل )صـ ى هللا ع يـ  وسـ م  المس مين مع األعدا  ، ب  يتع ق بامراختص ب  هللا

لذا ورد في رواية )أعطي  خمسًا لم يعطهن أىـد قب ـي(، وقـاآل ابـن ىمـر )وهـذي  -( وىدي 
الخصوصية ىاص ة ل  ع ى اإلطالق ىتى لو  ان وىـدي بريـر عسـ ر(،  مـا ان هـذا األمـر 

ســوآل الهــي ولــيا بشــرن )ان أن هللا تعــالى هــو الــذ  يقــذف الرعــأل فــى ق ــوأل أعــدا  الر 
)ص ى هللا ع ي  وس م( ، فيال عن هذا األمر يىدث والرسوآل)ص ى هللا ع يـ  وسـ م( ع ـى 
ــى ي ــون   ــين المســ مين وأعــدائهم ىت ــا اتصــاآل ب ــ  ـ فــال يومــد هن مســيري شــهر مــن أعدائ
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الىديث هنا متصال بأس وأل التعام  معهم.وأخيـرا فـان الفهـم الخـاطئ ل ىـديث يتعـارو مـع 
 يوابط ل تعام  مع األعدا  في ىال  الىرأل. ويع اإلسالم لمم   من ال

  " ْئـــت ك ْم بوالـــذ ْبهو ر ي التكفيـــ مـــا يســـتند أنصـــار مـــذهأل الر ـــو فـــ الفهـــم الخـــاطئ ل ىـــديث" مو
 6689بـنو ىبــان بــرقم اواسـتىالآل الــدما  المعصـومة  إلــى الىـديث الــذ  مــا  فـي صــىيهو 

 وا في مإال يوما رأيتهم وهم عن عمرو بنو العاص ) ما رأي  قر شا أرادوا قت  رسوآل هللا 
دا ي ظ  الكعبة ، ورسوآل هللا يص ي عند المقـام، فقـام إليـ  عقبـة بـن أبـي معـيط ، فمعـ  ر 
اآل قـفي عنق  ، ثم مذب   يشتد ىتى ومأل لر بتي  ، وتصايه الناا ، فظنـوا أنـ  مقتـوآل . 

أن  ون رمـال  وأقب  أبو ب ر  ىتى أخذ بيبعي رسـوآل هللا  مـن ورائـ  ، وهـو يقـوآل   أتقت ـ
وهـم  يقوآل راي هللا ، ثم انصرفوا عن النبـي ، فقـام رسـوآل هللا  ف مـا قيـى صـالت  مـر بهـم

إال  م وا في ظ  الكعبة ،فقاآل " يا معشر قر ش أما والذ  نفسي بيـدي ، مـا أرسـ   إلـي م
فقـاآل  مهـوال ، بالذبه " ، وأشار بيدي إلى ى قـ  ، فقـاآل لـ  أبـو مهـ    يـا مىمـد ، مـا  نـ َ 

ان بـآل هللا " أن  منهم "(.وميمون هذا الفهـم الخـاطئ أن الىـديث يبـيه قتـ  األعـدا  رسو
أســ وأل، وانــ  يومــأل ذبــه غيــر المســ مين مط قا.وهــذا الفهــم يتعــارو مــع الفهــم الصــىيه 

 ل ىديث والذن ميمون  

أن الىديث  خاص بأشخاص معينين ، ىددهم الرسـوآل )صـ ى هللا ع يـ  وسـ م (، مـن  (1)
بـن  ، الـذين اذوا الرسـوآل )صـ ى هللا ع يـ  وسـ م( وارادو قت ـ  ، مـنهم عقبـةمشر ى قر ش 

أبــي معــيط الــذ  ىــاوآل قتــ  الرســوآل )صــ ى هللا ع يــ  وســ م (، وأبــو مهــ   الــذ  قــاآل لــ  
ــ ــيا عام ــ  مــنهم" . فالىــديث  ل ــ  وســ م ("آن ــث يشــم   ــ   االرســوآل )صــ ى هللا ع ي بىي

ينَ الكفــار، دليــ  قولــ  تعــالى )َوَمــا َأْرَســْ نَ  آل ابــن يقــو (،107يــا   ( )األنباَك إوال  َرْىَمــًة لوْ َعــاَلمو
 أن "صــ ى هللا ع يــ  وســ م "  بعــث رىمــة ل نــاا ممــيعهم  ــافرهميــ  )عبــاا فــي تفســير ا 

 وم منهم ( .  ما ان  ليا عام بىيث يشم     مشر ى قر ش ، بدلي  قوآل الرسوآل "ص ى
 ذهبوا فأنتم الط قا ".هللا ع ي  وس م" لمشر ى قر ش يوم فته م   "ا

لـورود الكثيـر مـن النصـوص  التـي  يفيد معنى قت  األعدا  بـان أسـ وألال  ان الىديث (2)
ومن هذي النصوص   الىديث قي  لقت  األعدا  في ىال  الىرأل تيع يوابط إنساني  وأخال

و َوفوـى َعـْن ب َرْ ـَدَ  َأن  النبـي  َقـاآَل  " اْغـد   2246الذن ورد في سنن أبي داود برقم  وا بواْسـمو ّللا 
ــوا َواَل َتْقت   ــوا وا َواَل َتر   ــوا َواَل ت َمثوع   ر  وا َواَل َتْرــدو ــد  و اْغ ــْن َ َفــَر بوــال  و َوَقــاتو  وا َم ــبوي و ّللا  َولويــًدا ".  َس
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.والىــديث الــذ  ورد فــي  مســند  2613صــىى  األلبــاني فــي صــىيه ســنن أبــي داود بــرقم 
ْعَبَة  َنَهى َرس  َعنو  17450أىمَد برقم  يَر و ْبنو ش  ْثَ ةو.  اْلم رو و َعْن اْلم   وآل  ّللا 

*** 
 خبمسبً : دل  الأزهر لعلمبء الإسلا. فى  بذ الغلو ال اعش  :

وهــو  األدهــر يســعى دائمــا إلــى نبــذ الر ــو والتشــدد، ويســعى دائمــا إلــى الوســطية واالعتــداآل،
سـور ا و وامهة فكر وفتاون داعش فى العـراق األمر الذن با  مط وبًا أكثر هذي األيام فى م

وأخواتهــا فــى مصــر )مثــ  أنصــار بيــ  المقــدا( . إن دور األدهــر فــى نبــذ العنــ  والــذن 
سياســات  ومواقفــ  والتع ــيم بداخ ــ  والــذن يىــو ع ــى الوســطية سنفصــ   هنــا يتمثــ  فــى 

    واالعتداآل ويم ن إرماا اعتداآل األدهر إلى ا تى
 افـة ا را ي األدهر يتميد بأن  متنوا ، وتتعرو الدراسة فـى األدهـر لكالتع يم الديني ف( 1)

 والمذاهأل والمدارا المخت فة . 
ــى دراســة المــذا فبــد اً  ــأل ع  ــذن يســبق المامعــة يتعــود الطال ــانون ، وال ــيم الث هأل مــن التع 

 المخت فة فى دراست  ل فق  ، فيدرا الفق  ع ى المذاهأل األراعة . 
السـنية  يتعرو الطالـأل لدراسـة المـذاهأل الفقهيـة الثمانيـة ، األراعـة وفى الدراسة المامعية

 )مــذهأل اإلمــام أبــى ىنيفــة النعمــان ، ومــذهأل اإلمــام مالــك ، ومــذهأل اإلمــام الشــافعى ،
د دية ومذهأل اإلمام أىمد بن ىنب ( ، بااليافة إلى مذهبين من مذاهأل الشيعة )الشيعة ال

ــة مــن فــرق ، والشــيعة اإلماميــة( ،  مــا يــدرا أييــا  مــذهأل اإلبايــية )وهــى فرقــة معتدل
 الخوارج( ، ومذهأل الظاهر ة . 

ة ،  مـــا يـــدرا الطالـــأل المـــدارا والمـــذاهأل الكالميـــة المخت فـــة ،  األشـــاعر  ، والماتر ديـــ
 والمعتدلة ، و تعرف ع ى آرائهم مع الترميه .

  االختالفــافالطالــأل فــى األدهــر معرفتــ  متنوعــة ، و تعــود منــذ نعومــة أظفــاري ع ــى ر يــة 
 الفقهية التى نشأ  بعد أن لىق الرسوآل ص ى هللا ع ي  وس م بالرفيق األع ى . 
 الفهم فـىهذي االختالفا  التى البد منها ، وقد نشأ  هذا االختالفا  فى الـرأن نتيمـة الخـت

 منــاهج البىــث وطرقــ  ، فقــد يعتمــد بعيــهم مــن الســنة مــا ال يعتمــدي ا خــر ، وقــد يعتمــد
خــذ اآل الصـىابة مــا ال يعتمــدي ا خـر ، وقــد ي ــون هـذا االخــتالف نتيمــة لألبعيـهم مــن أقــو 

 وارد  فـىبالقياا واإلمماا ، وقد ي ون نتيمة الختالفهم ىوآل دالال  األلفاظ واألسـاليأل الـ
 األلفـاظ القرآن والسنة ، فهناك العام والخاص والمط ق والمقيد مـن األلفـاظ ،  مـا أن هنـاك

 المشتر ة.
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طالــأل والتعــرف ع ــى االمتهــادا  المخت فــة ل ع مــا  والفــرق المخت فــة يمعــ  الوهــذا التنــوا 
أو  مســـتعدا لقبـــوآل الـــرأن ا خـــر ودراســـت  ومناقشـــت  وممادلتـــ  وردي باألدلـــة والبـــراهين ،

 ترميى  . 
 الثب ى: التقريل بيد المذاهل بنبذ الغلو لالتكفير:( 2)

ة األولـى وتقب  الرأن ا خـر منـذ الدراسـ ، اإلسالميةسعى األدهر إلى التقر أل بين المذاهأل 
قر ـأل ،  ما سعى األدهر الى هذا التقر ـأل الـذن يـ دن إلـى وىـد  المسـ مين بينشـا  دار الت

فــى األدهــر فــى غيــون األراعينيــا  مــن القــرن المايــى ، و ــان  اإلســالميةبــين المــذاهأل 
بــديع يهــا تكفيــر وتالهــدف مــن هــذا هــو نبــذ الفرقــة ونبــذ ا را  التــى فيهــا غ ــو وتشــدد ، وف

ــذين  وتيــ ي  لاخــر ، أمــال فــى أن تتماســك األمــة وتقــون ويشــتد عودهــا يــد أعــدائها ال
 يسعون إلى الفرقة بين أبنائها . 

ب  امتمــع فــى هــذي الــدار الع مــا  مــن الســنة والشــيعة ليناقشــوا ســب  التقر ــأل و ناقشــوا ســ
 ناك . التيسير ، والعم  ع ى نبذ الر و الذن ي ون من هنا أو من ه

ن عـولم يق  األمر عند ذلك بـ  إن ع مـا  األدهـر سـعوا ويسـعون دائمـا إلـى هـذا التقر ـأل 
 طر ق دعواتهم وعن طر ق  تبهم وعن طر ق مناقشاتهم الدور ة . 

ــة والمتشــدد ــذ ا را  التكفير  ــأل ، وفــى نب   ، فقــد  ــان ل شــيو شــ تو  دوري فــى هــذا التقر 
مـود يماميـة االثنـا عشـر ة المعفر ـة مـذهبا خامسـا و ان  فتواي باعتبار مـذهأل الشـيعة اإل

 انــ  و التعبـد بــ   بقيــة المـذاهأل الســنية األراعــة ،  انـ  هــذي الفتــون سـببا فــى التقر ــأل ، 
 سببا فى تيييق مفهوم الر و إلى أن يتالشى فى الف ر الدينى األدهرن . 

إلـى  التطـرف والسـعىوقد  ان ل شيو اإلمام مىمد أبو دهر  في   بيـر فـى نبـذ هـذا الر ـو و 
 آل الىـديثالتقر أل بعم   التأليفى اإلبداعى وعم   التدر سى والدعون ، فقد ألـ   تبـا تتنـاو

مـام إعن األئمة المس مين ، أىدها عـن اإلمـام األعظـم أبـى ىنيفـة النعمـان ، والثـانى عـن 
 ،ن ىنبـ  بد شافعى ، والرابع عن اإلمام أىمدار الهمر  اإلمام مالك ، والثالث عن اإلمام ال

يفـ  يتىدث عن األئمة المس مين فقد شم  ىديث  وشم   تهل (مىمد أبو دهر )وألن الشيو 
لشـيعة االىديث عن اإلمام د د بن ع ى إمام الشيعة الد دية ، واإلمـام معفـر الصـادق إمـام 

 اإلمامية االثنا عشر ة ، فأل   تابين عنهما . 
يــها اآل والىيــاد والدراســة المويــوعية التــى غر وتميــد   تاباتــ  عــن هــ ال  األئمــة باالعتــد

ين تعر   األمـة بأئمتهـا السـنة والشـيعة ، والتـى غريـها أييـا السـعى ورا  وىـد  المسـ م
 ووىد  األمة وتكاتفها ، ونبذ    غ و ي دن الى الفرقة . 
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 :  [01-8]أبو زهرة: الإمب. زي  : دا  الفكر العربى، القبهرة، ص ص يقوآل الشيو أبو دهر  

ننا فى هذا العصر قد تفرقنا فى    شئ فى السياسة ، فتقطع  األمـم  قـاليم أ اإلسـالمية" وا 
ر  ها لريمتنادعة ، وتودعتها أرو هللا ، ال مامعة تممعها ، وال رابطة تراطها ، وأصبه وال

 مين ، هللا ورسول  ص ى هللا ع ي  وس م والم منين ، فصار لك  إق يم ولى من أعدا  المسـ
ى   ) قـوآل تعـالال يألونهم إال خباال ، والوالية ألهـ  اإليمـان ال تكـون إال ا الىـق ، ي الذين

 . [55]المائد     إنما ولي م هللا ورسول  والذين آمنوا (
مـ  الـذن ولذلك صار  أرينا نهبا مقسوما وخيراتها ألعدائنا ، وليا لنا منهـا إال أمـر العا

  ذوا الثـرو ال ي تفون بأخذ    ينـابيع الثـرو  ، ىتـى يأخـيىم  أثقالها ، فكأن أولئك األعدا  
 اإلنسانية عندنا ، وهى عم  العام ين و دت الكادىين . 

 وورثنا فى هذا العصر التفرق المذهبى ، ىتـى أخـذ بعيـنا ي فـر ا خـر مـن غيـر ىمـة وال
،  بينـة ، وصـار  لــارا  واألفكـار عصــبية تشـب  العصــبية الماه يـة ، فــابن الشـيعى شــيعى

 وابــن الســنى ســنى ، يتــوارث المــذهأل ،  مــا يتــوارث المــنا وال ــون مــن األأل إلــى ابنــ  ،
ر من يري. ومن يرير مذهأل أبي  الشيعى ي ون       طائفة  أنها منا قائم بذات وأصبى

 . دين  ، و رتد بعد إيمان 
ن اع ي تبـر وأه     مذهأل يىسأل أن مذهبـ  تـراث لهـم فقـط ، ولـيا تراثـا لإلسـالم   ـ  ، وا 

خـذ بـ  ، تراثا لإلسالم فين  يتبع ذلك بـأن مذهبـ  هـو اإلسـالم ، وأن مـا عـداي انىـراف ال ي  
 ويالآل ال ي تف  إلي  . 

 واهذا التفرق السياسى والمذهبى ياع  القون وأذلنا أعدا نا . 
ذا  ان االختالف قد أثر ذلك التأثير فى الوىـد  ، فينـ  البـد لنـا عنـدما نتمـ  إ ع لـى التممـوا 

لـك أن االتىاد ، أن ند   أثر ذلك االختالف ، وليا معنى ذلـك أن ند ـ   ـ  االخـتالف ، ذو 
 االختالف الذن وقع في  المس مون الذين لم يخ عوا ب  راقة اإلسالم قسمان   

أىدهما   خالف فى السياسة فى المايى أومد الفرقة واالنقسام ، ونىن ا ن نتـوارث ذلـك 
ة يفســقون مــن ال يفيــ  ع يــا ع ــى بــاقى الصــىابة ، وغيــرهم الخــالف فــى  تبنــا ، فالشــيع

يى مــون باليــالآل ع ــى مــن يقــدم ع يــا ع ــى أبــى ب ــر وعمــر ، وتشــتد المالىــا  فــى غيــر 
مويوا ينتج عمال ، ولقد قاآل الشاطبى فى أصول    االشـتراآل بع ـم ال ينـتج عمـال عبـث ، 

مـا  سـب  ولكـم مـا  سـبتم ( وخير لنا أن نقوآل فى هذا المويـوا ) ت ـك أمـة قـد خ ـ  لهـا 
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ن أشـد مـن نـادن بـذلك فـى  ننا فى الىق ال نقوآل إن أىدا من هـ ال  قـد اكتسـأل إثمـا ، وا  وا 
 قو  هو اإلمام د د بن ع ى د ن العابدين . 

نـ والقسم الثانى   خالف فى الفروا الفقهية يوسع آفاق الدراسة ، وال يمود أن ند  ـ    ، وا 
ى ، ى ، ومهما تكن آثـاري التـى سـم ها التـار و فـى المايـمهما ي ن ذلك االختالف السياس

ين ومع   أمر المسـ مين متفرقـا ، ومع ـ  ممـاعتهم أشـتاتا ، فينـ  مـن الم  ـد أن المسـ م
لوىـد  االذين لم ين روا أمرا مقررا ع م مـن الـدين باليـرور  قـد ممعـتهم وىـد  فكر ـة وت ـك 

ق ىولـ  ، وعـدم مماودتـ  ، فقـد اتفـ هى وىد  المصدر واالتفاق ع يـ  ، وومـوأل االلتفـاف
المس مون ع ى أن اإلسالم لـ  أصـ  واىـد منـ  انشـعب  بقيـة األصـوآل ، وذلـك األصـ  هـو 

ن مـديـ  وال ينصوص القرآن الكر م التى ال تقب  ترييرا وال تبديال ، ال يأتي  الباط  مـن بـين 
ذا  ــان بعــو الطوائــ   ق مخت فــة فــى طر ــخ فــ  ، وأقــواآل النبــى صــ ى هللا ع يــ  وســ م ، وا 

   . روايتها ، فين األص  الذن يقوم ع ي  عمود الدين وفق  اإلسالم وأى ام  متفق ع ي
ن الطوائ   مم تهـا ب  ها لتنتهى إلى نظـر واىـد بالنسـبة ل سـنة ، وهـو اإلقـرار  اإلسالميةوا 

 مصدرا من مصادر اإلسالم . 
ن ذلك يمعـ  الوىـد  الف ر ـة ثابتـة قائمـة قـد غاصـ  مـذور  ع ها فـى النفـوا ، ولكـن يمنـوا 

ن  ا نـ  قـد إعالنها ممادال  عقيمة ، قد وقعـ  فـى المايـى وال تـداآل تقـع أىيانـا ا ن ـ وا 
وهــو فــى أكثــر أىوالــ  مــن  ي خفــ  ىــدتها ويــعف  مــدتها ـ وذلــك ال يفيــد الوىــد  فــى شــ

  ىـايي  الف ر ، ال من اختالف الثقافـة ،  مـا  نـا نـرن فـى صـدر ىياتنـا الع ميـة مـن مال
ق فكر ــة بــين الشــافعية والىنفيــة . وفــى المايــى القــديم  انــ  ت ــك الممــادال  صــور  لعمــ

فـى  ا  النهـرالتف ير ، وأد  إلى التفر ع والتدلي  ،  ما  ان بين الشافعية والىنفيـة فيمـا ور 
ــ ــ  فــى مم تهــا مىمــود  العاقب ــاظرا  القيمــة  ان ــك المن ــع والخــاما ، وت  ة ، القــرنين الراب

يقــة ، را  ، ألنــ  ترتــأل ع يهــا تأييــد الفــروا فــى  ــال المــذهبين باألقيســة العمموفــور  الثمــ
ا فـى وتنقيه الروايا  فى األخبار الم  د  ، وفى هذا المعترك اقتبا    مذهأل مـن خيـر مـ

 ا خر . 
لــذن إن نــوا  الوىــد  الف ر ــة ثابتــة إذن مهمــا تخت ــ  الطوائــ  والمــذاهأل ، ولكــن األمــر ا

ــ  هــذي ــدي هــو تومي يمــاد ممتمــع فكــرن يبنــى دعــائم نر   الوىــد  والعمــ  ع ــى إنمائهــا ، وا 
فـى  اإلسالم ، ويق  مىامدا دون النداعا  المفرقة التـى تفـرق بـين صـفوف  وت قـى بالر ـأل

 ىقائق  " . 
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ن  يمأل أن يع م أن المذاهأل  ويقوآل الشيو أبو دهر  أييا ى هـو تراث ع مـ اإلسالمية  " وا 
 قـى تراثـاائ  ، ومن الوامأل االستىفاظ ع ي  ، والعنايـة بـ  ليبل مميع ، ال لطائفة من الطو 

 " . دا يصور الممهود الع مى ل مس مينخال
ا   " و مأل أن نفرق بين الخصومة فى الدين ، واختالف الفقها  ىـوآل اسـتنب ويقوآل أييا

ى فـاألى ام التى ليا فيها نص قطعى الداللة والثبو  ، فين ذلك االختالف ليا خصـومة 
ذهبى ين وال مالىا  ، إنما هو ط أل ل ىق فى إخالص إال من ران ع ى ق ب  التعصأل المالد

 .، وذلك لم ي ن فى عصر االستنبا  الفقهى فى عهد  بار الممتهدين 
ــذا ال يصــه ان نعت ــة ، ول ــة الف ر  ــى الىيوي ــ  ع  ــر واالخــتالف الفقهــى فــى االســتنبا  دلي ب

لدين ، ى ام التى تعتمد ع ى الرأن خصومة فى ااختالف الصىابة والتابعين فى استنبا  األ
ئهم ولكن  اختالف منهج فكرن فى تفسير النصوص وتخر مها ، ولذلك  انوا يقولون فى آرا

ن  ان  باطال فمنهم ومن الشيطان .     إن  ان  ىقا فمن إلهام هللا وتوفيق  ، وا 
معفــر  م البــاقر واإلمــامولقــد اخت ــ  بعــد الصــىابة والتــابعين اإلمــام د ــد بــن ع ــى ، واإلمــا

، فعىيـث بـن سـعد ، ثـم مـن بعـدهم الشـاالصادق ، واألئمة أبو ىنيفة ومالك واألوداعى وال 
فقد اخت   مع أصىاأل مالك ، وأصىاأل أبى ىنيفـة ، ولـم ي ـن ذلـك خصـومة فـى الـدين ، 

نى وال اخــتالف فــى يقــين ، بــ   ــان مــن ظــواهر اإليمــان الصــادق ، واإلدراك الىقيقــى لمعــا
روعـ  فسالم ، ولم تتباين ومها  النظر فيما هو من أصوآل الدين ، ب   ان التبـاين فـى اإل

 التى تخت   فيها األنظار ، لعدم ومود نص قاطع فيها " . 
ى تويـيه هذا هو  الم هذا اإلمام الم ي  مىمد أبو دهر  الذن سعى ـ من خالآل  تابات  ـ إل

هــذا االخــتالف بــين الشــيعة والســنة هــو  األمــور ل نــاا وويــعها فــى نصــابها ، وايــان أن
 اختالف امتهادن فى فروا وليا فى أصوآل الدين . 

]ا جاع إلاى مقبلاات لفتابلى الشايخ يوساف الا جوى : مجماع البحااوث وقـد  ـان الشـيو يوسـ  الـدمون 

 ع ـى رأا -أىد أكابر ع ما  القرن الرابـع عشـر الهمـرن  -[1981، المطببع الأميرية  الإسلامية
لـى االعتـه ال  ال لـى الوسـطية فـى ا را  والف ـر ، وا  داآل فـى ذين يدعون إلى ترك التشـدد وا 

    أمر . 
ألسنتهم بفاا عد وم  وفق ه ال  الع ما  ل دفاا عن دين  ب   ما أوتوا من ع م ، وقو  ، 

 ، خطابة ووعظا ، وتدر سا ، وبأقالمهم ،  تابة وبىثا . 
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ن مة متعدد  و ثير  فى مماال  مخت فة يظهر موقد  ان ل شيو يوس  الدمون فتاون عظي
 خاللها توسط  واعتدال  ونبذي ألن نوا من أنواا التشدد والر و . 

م ـة   ما أن ل  مقاال  ودراسا  عميقة تظهر تفوق  فى رد أقواآل الم ىدين والخـارمين عـن
 اإلسالم ، ومناقشتهم بشتى أنواا األدلة العق ية والنق ية . 

 ق  أصـوال  ودراسا  تفند آرا  المتشددين فى    مماال  الدين فكرا ، والف ما أن ل  مقاال
 ، وتبين يسر هذا الدين وتسامى  . 

 وقد نشر األدهر هذي المقاال  والدراسا  والفتاون فى  تابين عظيمين . 
ور  هـذا وقد ناقش فى مقاالت  قيايا اإللهيا  ، واإليمان باا ومناقشـة الطبيعيـين ، ويـر 

التوسـ  و ين ، والفرق بين الم من وغيري ، وقيايا البعث ، وىر ة اإلنسان ، والمىبـة ، الد
ايـة ، ة والراو ، واالستراثة ، والتند   ، ومقر األروات بعد المو  ، والفطر  ، وتوىيد األلوهي

ــى المبشــر ن ، والشــرك ، وقيــايا الشــر عة ومالئمتهــا ل د  ــرد ع  ــر ، وال مــان وقيــايا التكفي
و رامـا   ،، واألدلة ع ى ومود هللا ، ونبو  مىمد ص ى هللا ع ي  وس م ، والمعراج والم ان 

 األوليا  . 
 ما تعرو لذ ر قصـص بعـو األنبيـا  ، وىيـاتهم ، وشـق صـدر الرسـوآل صـ ى هللا ع يـ  

 وس م ، وقصة يوس  ، ومعمدا  النبى مىمد ص ى هللا ع ي  وس م وهمرت  . 
  القـرآن الكـر م بصـور  لـم يسـبق إليهـا ، مثـ  قصـار  ما تعرو لتفسير بعـو سـور وآيـا

ــة ، والعاديــا  ........ خــالص ، والشــما ، والشــر الســور   العصــر ، واإل لــو ات ، والدلدل
 هذي السور . وتعرو لتفسير بعو ا يا  مثـ  قولـ  تعـالى   ) إن فـى السـموا  واألرو

  يا  ل م منين ( . 
   الشيو المبالى ، والشيو رشيد ريا .  ما تعرو ل رد ع ى بعو الع ما  ، مث

أما الفتاون ـ التى تدآل ع ى وسطيت  واستيعاب  ل فق  وأصول  ـ فقـد  انـ  لـ  فتـاون عديـد  
ــدخان ، والريــاا ، والنشــوق فــى  ــ    شــرأل ال وعظيمــة فــى بعــو األمــور والقيــايا ، مث

بـة ، واالنتفـاا رميان ، والصـال  خ ـ  المخـال  ، والقـرا   ع ـى األمـوا  ، وترممـة الخط
بالمرهون ، والصال  ع ى الرسوآل ص ى هللا ع ي  وسـ م بعـد األذان ، وصـال  مـار المسـمد 
فى بيتـ  ، والختـان ، وصـال  الممعـة ، وثبـو  شـهر رميـان ، والبيـع ، والراـا ، والـدين ، 
ــين  ــور ، والممــع ب ــى الســفر ، والقب ــام ف ــد ، والصــال  والقي ــك بفوائ وشــرا  الســماد مــن البن

وما  والمىـارم ، والىسـد ، وخـروج النسـا  ، وتوسـعة المسـمد مـن المقبـر  ، والد ـا  ، الد 
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والى ــ  بأيمــان المســ مين ، وأكــ  الفســيو ، واــدا الــذ ر ، وســر تعــدد الدومــا  ، ومــواد 
ــــى  ــــا  ع  ــــوطن واألصــــدقا  ، والصــــرف مــــن الد  ــــة ال ــــد ، وفيــــ  الصــــال  ، ومىب التق ي

لتمــار ، وتشـــر ه الميـــ  ، والطــالق ووقوعـــ  فـــى المستشــفيا  ، والقـــراو ، ومعـــامال  ا
 الىيو ، والموادنة بين الشر عة والقوانين الويعية ، والسىر ، ومسائ  متنوعة أخرن . 

أن  وتميـــد  مقاالتـــ  باألســـ وأل الرائـــع الـــذن يمـــذأل القـــارن ، وال يســـتطيع إن بـــدأ القـــرا  
 يقطعها ىتى يتمها . 

ا فـى ث  وفي سوف  و اتب  وخطيب  ، فقد  ـان موفقـوقد لقأل هذا الشيو بمفسر األدهر ومىد
    ذلك . 

 و ان الناا يىبون  و ثقون فى رأي  و الم  وأدلت  ، ول  م لفا  عديد  . 
يث وقــد  ــان هــذا اإلمــام العظــيم لــ  إمــادا  متصــ ة الســند مــن ع مــا  المالكيــة ، فــى الىــد

 ريى هللا عن  . النبون الشر   ، منها إمادت  فى الموطأ إلى اإلمام مالك 
د منهـا وقد  ان هذا العالمة يط ع ع ى البىوث المخت فة فى ع م النفا ل ررايين ، ويستفي

، وساعدي ذلك ع ى تخ   نفوا الناا والـدخوآل إلـى أعمـاق الـنفا فـى ىديثـ  و المـ  ، 
 خاصة من يناقشهم و مادلهم . 

اقشـة لـة والمنى إلتدام آداأل الممادواتسم أس وب  الرقيق بالنقد الالذا أىيانا ، ولكن  قدو  ف
 ألدهـر ين، ف م ي ن سبابا وال لعانا ،  ما يفع  بعـو مـن فقـد البـراهين واألدلـة ، فأسـ وأل ا

 دائما هو المناقشة باألدلة والىمج إلفىام من يناقشون  دون سأل أو لعن . 
  فقد استقرأنا ع ى مر تار خنا أن من يم ك األدلة ال ي مأ إلى سأل المخال  .

ن يـتهم وقد  ان  مقاالت  وفتاواي تعبر تعبيرا ىقيقيا عن تبنى هذي الوسطية ، ورفو    م
يا مـن لـالناا بالكفر والتفسيق والتبديع ، وتقديم األدلة من القرآن والسـنة ع ـى أن ذلـك 

 الدين فى شئ . 
 ـى و بين الشيو يوس  الدمون أن ىمال  التشدد والتكفير ليا قائمة إال ع ـى المهـ  وع

 ـم أو أولئك المهـال  أصـىاأل الثرثـر  . فـال يم ـن أن يقـوم التكفيـر بـين المسـ مين ع ـى الع
 ع ى أيدن العقال  من أبنا  األمة .  

لشـيو اوهناك  ثير من الع ما  نهموا نهج اإلمام أبى دهر  ، ونهج اإلمـام شـ تو  ، ونهـج 
 يوس  الدمون ،  الردالى ، وغيري . 

  ل على الوسطية :  أى الأزهر فى قضبيب ت

 ( قيية التكفير   1)
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  ان مسـ ك األدهـر الشـر   ع ـى مـر العصـور عـدم المرـاال  ، وعـدم رمـى النـاا بـالكفر ،
ذا  ــان هنــاك فر قــان  ــ  متمســك برأيــ  فــال ينبرــى أ ن وعــدم التعصــأل لــرأن أو لمــذهأل ، وا 

ئج ال يىمــد يرــالى  ــ  مــن الفــر قين ، ألن ذلــك يــ دن إلــى التعصــأل ،  مــا يــ دن إلــى نتــا
عيا عقباها ، أولى هذي النتائج هو تفرق المس مين وتمدقهم ، وأقصاها هو رمى بعيهم ب

 بالكفر.
  هـذي فقد أصبه    من الفر قين يىشد األدلة التى ت  د رأي  وومهة نظري ، ىتى ولو  انـ

 عواألدلة يعيفة سندا وواهيـة متنـا ، وأصـبه  ـ  فر ـق ي مـأ إلـى التوسـع فـى التأو ـ  لـب
ــذن يــدعو ــدا . وهــذي األمــور ال يقرهــا الــدين ، ال ــان التأو ــ  بعي ن   ــة ، ىتــى وا  إلــى  األدل

.  االعتداآل ، و دعو إلـى الوىـد  ، و ـدعو إلـى عـدم التعصـأل ، وعـدم اإلسـراف فـى األمـور
ع ـى  وقد ي مأ أصىاأل الر و فى ا را  إلى نصوص قرآنية ندل  فى الكفـار ، ثـم يطبقونهـا

 ينا . منون باا راا وبمىمد ص ى هللا ع ي  وس م رسوال وباإلسالم دالمس مين الذين ي  
نصـوص وهذا هو ما فع   الخوارج ، فقد ى موا ع ى  ثير من الناا بالكفر ، باسـتداللهم ب

رار شـريـى هللا عنهمـا أنـ  قـاآل   فعن عبـد هللا بـن عمـر  .ورد  فى الكافر ن وندل  فيهم 
ذلـك  ندل  فـى المشـر ين فمع وهـا فـى المسـ مين . وقـاآل خ ق هللا الخوارج عمدوا إلى آيا 

 ابن عباا . 
م دينـا والوسطية تقتيى أن من اعتقد الوىدانيـة واإليمـان بخـاتم النبيـين ، وارتيـى اإلسـال

 أال يرمى بالكفر إال إذا أن ر شيئا مما دخ  ب  اإلسالم . 
نـ  يمـأل لقوآل أو العمـ  ، فيوالوسطية فى الدين تقتيى أن  إذا ومدنا خطأ فى العبار  فى ا

   ، قـاآل تعـالىاألمـر بـالمعروف والنهـى عـن المن ـرع ينا أن ننب  المخطـئ ، ألن ذلـك مـن 
 ون عـن المن ـر وأولئـك هـمولتكن من م أمة يـدعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف و نهـ)

 . [104]آآل عمران    .(المف ىون 
اــك ر   ) ادا إلــى ســبي  لقولــ  تعــالى  مــة والموعظــة الىســنةوالتنبيــ  ينبرــى أن ي ــون بالى

هـ  وذلـك ألن الما، [125]النىـ    ( ظة الىسنة ومادلهم بالتى هى أىسـنبالى مة والموع
ألدلـة ومن  ـان ع ـى ع ـم فيبرـى أن ننبهـ  بالى مـة واى أن نع م  ال أن نقذفـ  بـالكفر.ينبر

 والبراهين . 
ى م ع ى أن فع  أو قوآل ، لقول  والوسطية فى الدين تقتيى أن نعتبر النية أساسا عند ال

نمـا لكـ  امـرن مـا نـون  وقـد قـاآل صـ ى ، " ص ى هللا ع ي  وس م   " إنما األعماآل بالنيـا  وا 
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أخرمـ  " هللا ع ي  وس م أييا   " إنى لم أومر أن أنقأل عن ق وأل الناا وال أشق بطـونهم 
ممـاد ، ال ع ـى وقد يستعم  شخص بعد األلفـاظ فـى ال رـة ع ـى سـبي  الالبخارن ومس م . 

سبي  الىقيقة ، فقد يقوآل قائ    الطعام هو الذن أشبعنى ، أو الطبيأل هى الذن أنقـذنى ، 
وال يقصد إال ممرد السبأل ، فهو يعتقد أن الشبع والشفا  بقـدر  هللا ، وأن الطعـام والطبيـأل 

 ال يعدو أن ي ون سببا ، وهذا ال غبار ع ي  . 
 مومـود فـىسند ل خالق ، وهذا مومود فى ال رة العراية ، و فالفع  تار  يسند ل كاسأل وتار  ي

   (مسـتقيم  القرآن الكر م أييا ، فعندما يقوآل هللا تعالى   ) وهللا يهدن من يشا  إلى صرا 
 يسند الفع  إلى هللا تعالى ىقيقة وخ قا . 

نك لتهدن إلى صرا  مستقيم (   يسند الفع  إلى العبد    سبا .وعندما يقوآل تعالى   ) وا 
*** 

 وثمــة آرا  لع مــا  وشــيوذ مســ مين آخــر ن فــى نبــذ العنــ  والر ــو الــذن تمث ــ  اليــوم** 
 ، فى هذا السياق نورد آرا  عددًا من الع ما   تنظيما  مث  )داعش( 

ي فــ  أن العــرأل قــدموا ســابقًا  يقــوآل الشــيو ع ــي أبــو الىســن رئــيا لمنــة الفتــاو  بــاألدهر
ــة ســامية مــن ــي أمث  ــنفا وامتنــاأل األســاليأل الوىشــية،  فتــوىهم األول االعتــداآل ويــبط ال

ذا  ان فكانوا ال يرالون وال يردرون وال يم ن أن يقت وا طفاًل وال شيخًا وال امرأ ، و  لـك هـو ذا 
ن س وك المس مين منذ ظهور اإلسالم و ما قاآل عن  سيدنا عمر ابن الخطاأل في ىديث  عـ

 سـنة رسـول و البالد ليع مـوا أه هـا ديـن اإلسـالم العماآل  "أن هللا سبىان  وتعالى أرس نا إلي 
)ص(،  مـا قــاآل سـيدنا عمــر بــن الخطـاأل عنــدما  ـان يتســ م بيــ  المقـدا بنفســ  أله هــا  
"بــأن المســ مين آمنــون ع ــي دمــا  أهـــ  بيــ  المقــدا وع ــي أوالدهــم ونســائهم ومميـــع 

ن يطـالبو ي، أمـا مـن نائسهم فال ت سَ ن وال ت هَدم"، ذلك هو الس وك الىقيقي ل دين اإلسـالم
ــة  ــ  أســ وأل الميــوش الروماني ــر المســ مين واخاصــة الشــيعة فهــذا الســ وك مث اليــوم بتكفي

ة والفارســية التــي  انــ  تمعــن فــي الســفك والتخر ــأل والنهــأل وذلــك هــو الفــارق بــين العدالــ
ي عصـر فـوالظ م واالعتداآل والتطرف والعفة والتسامه والتعالي، وألن المسـ مين قـام فكـرهم 

ي ذل ـ  ع ي االعتداآل وعدم التطرف لذلك  ان  ت ك من أقون العوامـ  التـ اإلسالميةلة الدو 
 ل عرأل سب  الظفر والفته.

األســـتاذ بمامعـــة األدهـــر  أن ب عـــد  -ويشـــار   فـــي الـــرأ  الـــد تور عبـــد المعطـــي بيـــومي 
المس مين عن أفكار التطرف والر و  ان  هي المعـين األوآل ع ـي اغتنـام مسـالمة الشـعوأل 
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لمفتوىــة وتأييــدها، بـــ  إنهــا بعثــ  الطمأنينـــة فــي ق ـــواهم ع ــي مصــيرهم فـــي ظــ  ى ـــم ا
ذا  ان المس مون في عهد دولتهم األولي يسـمىون بىر ـة  المس مين ـ ى امهم المدد ـ ، وا 
ــي  ــام إل ــأل باالىتك ــي الرال ــع ف ــر المســ مة تتمت ــ  الطوائــ  غي ــ  و ان االعتقــاد والشــعائر، ب

ه  ي عق  أن يىرم المس مون إخوانهم المس مين ـ الشيعة وغير شرائعها وتقاليدها الخاصة ف
مـر  أخـرن  اإلسـالميةالشيعة من هذا االعتداآل، لذلك من المستىي  أن تعـود أممـاد الدولـة 

ـب ها  اإلسـالميةألن االعتداآل والتسامه  ان أهم العوامـ  التـي أد ـ  قـو  الفتـوت  وسـه   س 
 عرأل ألنهـم  ـانوا يـرون أن قـدوم اإلسـالم إلـيهم ب  ومع   الشعوأل المفتوىة شب  ى فا  ل

نوعــًا مــن الخــالص وتىســين المصــير، ولــذلك اســتطاا العــرأل اكتســات ســواد العــالم القــديم 
شـرق  وغراــ  وأن يقتىمـوا البىــر مـن الرــرأل إلـي ق ــأل األمـم المســيىية فـي أقــ  مـن قــرن، 

عنــان فــي  تابــ  وىســبما قــاآل الكاتــأل مىمــد عبــد هللا  اإلســالميةىيــث أن صــى  الــدعو  
"مواق  ىاسم  في تار و اإلسالم" لم ي ن بها من المطاردا  الدموية التي اقترنـ  بظهـور 
معظــم األديــان القديمــة والتــي نراهــا ماث ــة بــاألخص فــي عصــور المســيىية األولــي، بــ  إن 

انتشر  بوسائ ها الس مية الخاصة، و ـان ظفرهـا بـأعظم مـا سـم  تـار و  اإلسالميةالدعو  
ان والعقائد ىيث يعترف الم رذ فون مو  شم   "إن اإلقباآل العـام ع ـي اعتنـاق ديـن األدي

مديد ع ي أثر فته أمنبي أمر ال ي اد يعرف  العصر القديم ولكن اإلسـالم هـو الـدين الوىيـد 
 الذ  وفق في هذا الفود".

ــة اإلســالميأمــا  ــد تور مىمــود الىنفــي الداعي ــر المســ مي فيــرن  ال ــاون تكفي ن أن خــروج فت
، ألن يتناقو بشد  مع طبيعة الف ر اإلسالمي الىقيقي المتشددلممرد اختالفهم عن الف ر 

  فكــر اإلســالم تم ــن مــن غــدو العقــوآل المســتنير  التــي تقبــ  ع ــي اعتناقــ  لبســاطة مبادئــ
ــد   ــ اإلســالميةوديموقراطيتــ  وتســامى  المــ ثر، فالعقي ة تم ــك قــو  معنويــة مدهشــة وىيوي

انيـا الي في عدد من الـبالد الررايـة العظمـى ذا  الىيـارا  مثـ  ألمانتشر  في العصر الى
 وانم ترا والنمسا والواليا  المتىد  األمر  ية ذاتها.

و   د الد تور الىنفي أن إثار  مث  هـذي الفتـاون التـي تـ مج الفـتن بـين المسـ مين منبعهـا 
شـعالهم نـار الىـرأل والتىـر   و ع ـي الثـورا  يـد اليهود ألنهم معروفون بيثـارتهم ل فـتن وا 

األوياا القائمـة والتـار و م ـي  بمخت ـ  الوقـائع ففـي بـاأل إثـار  الفـتن نمـدهم بعـد همـر  
( قد ىاراوا دعوت  بوسائ  متعدد  و ان أبردها ممادالتهم الدينية ومخاصـماتهم الرسوآل )

المسـ مين  الكالمية إلثار  الفتنة بين صفوف المس مين وقد ىاولوا مرارًا الدا والوقيعة بين
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وقد ىـذر هللا عـد ومـ  المسـ مين مـن شـرورهم ىيـث قـاآل تعـالي فـي سـور  آآل عمـران  "يـا 
أيهــا الــذين آمنــوا إن تطيعــوا فر قــًا مــن الــذين أوتــوا الكتــاأل يــردو م بعــد إيمــان م  ــافر ن"، 
واليهود ال ين رون أنهم دائمًا يسعون إلثار  الفتن بين النـاا، وذلـك مـا أكـدي أىـد الدعمـا  

 يهود "أوس ار ليفي" فقاآل  ال
 "نىن اليهود لسنا إال ساد  العالم ومفسدي  ومىر ي الفتنة في  ومالدي "

إلنسـان ويقوآل د. منيع عبد الى يم مىمود أستاذ الفق  بمامعـة األدهـر  أنـ  ال يمـود لهذا 
ــذلك مخــال   ــاألمن. ف تىــ  دعــون تىصــي  اإليمــان أو مقتيــيا  ذلــك اإليمــان أن يخــ  ب

ي مـن فـي وقتنـا الىـال المتشـدد ويييع إيمـان المسـ م ذاتـ  ومـا تقـوم بـ  الفتـاون لإليمان 
بـين  تكفير ل مس مين ي د  إلي تييع األمن والوىد  بين المس مين، و  د  إلي االصطدام

( فـي م ـة والمدينـة، فالرسـوآل المس مين بعيهم بـبعو وذلـك مـا  ـان يرفيـ  الرسـوآل )
() كـ  لالمىـارأل  المتشددمن، والكارثة األكبر أن الف ر  ان يريأل من أ  عم  يخ  باأل

ذ  المذاهأل المس مة األخرن درا التطرف في ق وأل المس مين ولذلك امتـد هـذا الهـاما الـ
ف يريـري    "من رأن من م من راً ()ن مستندين إلي ىديث الرسوآل يالتكفير  المتشددينينشري 

  بــ  وذلــك أيــع  اإليمــان" وقــد فســريبيــدي، فــين لــم يســتطع فب ســان ، فــين لــم يســتطع فبق
بة والتطرف بـ  أصـبه بالنسـ اإلرهاألالوهابيون بصور  خاطئ  ت د  ليياا األمن ولظهور 

 ك فيـر وتشـر ل وهابيين سفك الدما  والتكفير والتشر ك شيئًا هينًا، ب  إنهم ومدوا ىـالو  لتك
 عًا.المس م بقصد استىالآل دم  ومال  وعري  ونعتقد أن    ذلك ىرام شر 

 المتشددينأن  فيرن  اإلسالميةالد تور صبر  عبد الر وف أستاذ الفق  ب  ية الدراسا   أما
وهو أنهم افتريوا نوايا من عنـدهم  اإلسالميةقاموا بعم  شي  لم يعرف طواآل تار و األمة 

ثم فريوها ع ي المس مين ثم ىاسبوهم ع ي هذي النوايا وأصدروا ى مهم بتكفير المس مين 
وسرقة أموالهم وهتك أعرايهم وذلك أدن إلي االعتقاد العالمي بأن النموذج الوىيـد  وقت هم

في الممتمع المس م هو النموذج المتطرف الـدمو  ولـذلك فكـ  شـي  فـي الممتمـع المسـ م 
بدأ يهتد وييع  وادأ  القيم األخالقية في االيمىالآل ولذلك انتشر في الممتمـع المسـ م 

والمر مــة والتشــدد والتعصــأل الــديني، األمــر الــذ  يمبرنــا ع ــي أن ىاليــًا اإلىبــا  والتســيأل 
ــة الندعــة  ــة روىهــا وتد ي ــتم إعــاد  تهــذيأل ســ وك الشخصــية المســ مة وترقي ــأن ي نطالــأل ب
الومدانيـة لبنــا  شخصــية المسـ م لتىقيــق التــوادن واالعتــداآل وبسـط األمــن واالســتقرار لكــ  

ن شـر عتهم واىـد  ومبـادئهم واىـد  وأنـ  المس مين وأن ندعو إلي أن يتىد    المس مين أل 
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ال فــرق بــين عراــي وعممــي والبـــد أن يىــارأل المســ مين مــا ابت ـــوا بــ  مــن هــذي األفكـــار 
ألنهــا لــم تومــ  ســالىها لخصــوم اإلســالم والمســ مين بــ  لألســ  الشــديد أدار   المتشــدد 

بم يــالين ظهرهــا ألعــدا  المســ مين الــذين ظهــروا مــع النظــام العــالمي المديــد والــذ  ي يــ  
وير أل المص ىة ع ي العـدآل و ـرمه المنفعـة ع ـي الىـق فـي العـراق، وأفرانسـتان، ولبنـان، 

ومهــ  ســهامها لصــدور المســ مين أنفســهم  ا ســودان وف ســطين ولألســ  هــذي المماعــوال
فرير  المن ر  ما تدعم بمن ر أشـد فعاثـ  فـي األرو فسـادًا وأيـاع  األمـن والـذ  يـاا 

 مع  اإليمان.
أن  فكـان يـرن  الـد تور عبـد الصـبور شـاهين المف ـر اإلسـالمي  ر اإلسالمى الراى أما المف

ي سـور  هللا سبىان  وتعالى ىذر المس مين من الفرقة ودعانا إلي الوىد  ىيث قاآل تعالى ف
 والفرقــة آآل عمــران  "واعتصــموا بىبــ  هللا مميعــًا وال تفرقــوا"،  مــا نبهنــا إلــي خطــر التنــادا

عــذاأل   الــذين تفرقــوا واخت فــوا مــن بعــد مــا مــا هم البينــا  وأولئــك لهــمفقــاآل  "وال تكونــوا 
ع ن هللا مـعظيم"، وقاآل  "وأطيعوا هللا ورسول  وال تنـادعوا فتفشـ وا وتـذهأل ر ى ـم واصـبروا إ

الصــابر ن"، ومعنــى تــذهأل ر ى ــم أ  تــذهأل قــوتكم وبأســ م، وع ــي م أن تكونــوا فــي صــ  
ور  سـراف عن مماعة المس مين، فقد قاآل تعالى فـي المماعة ومعها وتتر وا الشذوذ واالنى

ـدن َو ت بـع غيـر سـبي  المـ من   ين ن ولعوـالنسا   "ومن يشاقق الرسوآل من بعد ما تبين ل  اله 
ع ـ  ما تولىع ونص   مهنم وسا   مصيرًا"، والخروج عـن المماعـة مه كـة، ومـا ير ـد أن يف

ن المســ مين وذلــك يهــدد بهــالك الوهــابيون بالمســ مين الشــيعة هــو إقصــا  لعــدد يــخم مــ
 لـذلك يمـألالمس مين فالذئأل ال يأك  من الرنم إال القاصية التي ابتعد  عن باقي القاف ة، و 

أل ع ــي مماعــة المســ مين أن تتوىــد وال تتفــرق بفتــاون التكفيــر فقــد ذ ــر الترمــذ  فــي  تــا
 لنار".ذ  في االفتن  الباأل السابع  "ع ي م بالمماعة فين يد هللا مع المماعة ومن شذ ش

ويقوآل الشيو الـد تور ممـاآل قطـأل الـرئيا السـابق ل منـة الفتـاون بـاألدهر  أنـ  يمـأل هذا 
ع ــي المســ مين أن يتر ــوا القيــ  والقــاآل و ثــر  المــداآل ألن المــداآل والمــرا  فــي أمــور الــدين 

(  "ما يـ  قـوم بعـد هـد   ـانوا ع يـ  إال أوتـو المـدآل"، مه كة لألمة، فكما قاآل الرسوآل )
(  "إنما ه ك من  ان قب كم باختالفهم في الكتاأل"، ولذلك يمأل ع ـي المسـ مين أن وقاآل )

يسـ كوا طر ـق الى مــة فـي الـدعو  إلــي هللا وع ـيهم بــالرفق فـي مميـع أمــورهم ولـي ن هــدف 
المس مين فـي الىيـا  نيـ  ريـوان هللا وممـع الق ـوأل ع ـي المىبـة والصـفا ،  مـا يمـأل أن 

فـي أمـور الـدين فـالفتون المديـد  التـي خرمـ  بتكفيـر المسـ مين  يتمنأل المس مون التشدد
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لــم تنبــع إال مــن أصــىاأل الف ــر المتشــدد فــي و ــذلك بعــو أتبــاا المــذاهأل األخــرن الشــيعة 
قـاآل  "ه ـك المتنطعـون" أ  المتشـددون  ()أمور الدين و مأل تمنـأل التشـدد ألن الرسـوآل 

التســرا فــي إطــالق األى ــام وأن  لــذلك يمــأل أييــًا أن يتوقــ  أصــىاأل الف ــر الوهــابي عــن
يتخذوا الع م والفق  عن ع مـا  ثقـا  ممـن يثـق المسـ مون بع مهـم وديـنهم، فقـد قـاآل األمـام 
الدهــر   "هــذا الع ــم ديــن فــانظروا عمــن تأخــذون ديــن م"،  مــا يمــأل أن يتمنــأل المســ مون 

ــي ىســاأل التمــر ه لكرامــة ال ــذين يىبــون الشــهر  والظهــور ولــو ع  ــم ال ــا  الع  ع مــا  أدعي
 والطعن في األئمة األعالم من الس   الصاله.

 الشـر   بـاألدهر اإلسـالميةصاله عبد الكر م أستاذ السـير  النبويـة ب  يـة الدراسـا   د. أما
 أن صدور هـذي الفتـاون التـي تكفـر المسـ مين بسـبأل اخـتالفهم فـي المـذهأل يعنـي أن فيرن 

( ذلك مـا أخبرنـا عنـ  المصـطفى )المس مين وص وا إلي العصر الذ  يسود في  المهال  و 
بقــبو  فقـاآل  "إن هللا ال يقـبو الع ـم انتداعــًا ينتدعـ  مـن صـدور العبــاد ولكـن يقـبو الع ـم
م فيـ وا الع ما ، ىتى إذا لـم يبـق عـالم اتخـذ النـاا ر وسـًا مهـااًل فسـئ وا فـأفتوا بريـر ع ـ

قـة لهـا مدئيـة ال عال وأي وا"، إن إثار  الفتن والب ب ة والتشـويش ع ـي المسـ مين فـي أمـور
مخالفـة بسير  الس   الصاله،  ما أن تي ي  األمة وتمهي  ع مائها سـ فًا وخ فـًا ورمـيهم ب

ن الســنة واالبتــداا ال صــ ة لــ  بســير  الســ   الصــاله،  ــذلك الشــذوذ بــا را  والخــروج عــ
ــأقواآل شــيوذ العصــر، إن المشــايو أصــىاأل هــذي الفتــاون ال  مماعــة المســ مين والتمســك ب

ــ  إنهــم يتبعــون األهــوا  وىــأل الظهــور ونســوا أن اإلخــالص يتقــ ــي هــذي األمــة ب ون هللا ف
والصــدق والتمســك بهــد  الســ   الصــاله، يومــأل ع ــي المســ مين أن يتر ــوا هــذي ا را  

شـر ن ألن المس مين يمأل أن ينتبهوا وي رسوا مهودهم لمىاراة المب المتشددينالشاذ  من 
عًا والصــهاينة و فــي بالمســـ مين فرقــًة وتشــتتًا ويـــيا والم ىــدين والشــيوعيين والصـــ يبيين

 تفري  قون البري والطريان.
 اإلســالميةالــد تور أىمــد الســايه أســتاذ العقيــد  والف ســفة أمــا المف ــر اإلســالمى الراىــ  

الفتــاون  ىيــث رأن أن مثــ  هــذي، نــوردي هنــا مهــم فكــان لــ  رأن  بمامعــة األدهــر الشــر  
ألنهــا تــرفو االنفتــات ع ــي الــرأ  ا خــر واىتــرام خصوصــيت ، وا را    هــا فتــاون متخ فــة 

فه ال  السفها  ال تهمهم مصـ ىة اإلسـالم وال المسـ مين وال األخطـار المىدقـة ىـوآل  يـان 
اإلســالم و ــ  مــا يهمهــم هــو تكفيــر مخــالفيهم مــن  ــ  الطوائــ  والتيــارا  إلشــعاآل الىــرأل 

 المتشــدد يســ   عق يــة شــيوذ التكفيــر الطائفيــة األه يــة ولكــن ألن عق يــة الشــيعة والســنة ل



 

233 

وأتباعهم فينهم ال ينبري أن ينمروا إلي معار هم التي ال تخدم سون إسرائي  وأمر  ا، ىيـث 
سي د  االنمرار خ   ه ال  السفها  إلـي فتنـة تأكـ  األخيـر واليـابا و  هـا أمـور يعيهـا 

ون بـــروت اإلســـالم الـــذين يـــدر ون ويعم ـــوأتبـــاا المـــذاهأل األخـــرن أبنـــا  الســـنة والشـــيعة 
 المتفتىة والمتسامىة.

*** 
* خالصــة القــوآل   إن داعــش تســتمد روىهــا العدوانيــة مــن فتــاون دينيــة متطرفــة وشــاذ  

مــا  ، ولكــن ع  اإلســالميةالعديــد مــن بالدنــا العرايــة و والتــى تعــود إلــى شــيوذ متطــرفين فــى 
يد لموامهــة ع ــى صــعيرفيــونها  مــا نــرن ، ولعــ  هــذي ااإلســالم الثقــا  ، واألدهــر الشــر   

 الف ر والفق  المستنير هى السبي  الصىيه لوأد داعش وأخواتها .
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 الفصر السبدس

 داعش فى مصر
فى بلاد الشب. إلى أ صب  بيت المق س : الع ل  (حبزمون)مد 

 لاح (

 

ن  ـان عـا  مسـ ىة ، بعيـها يـرتبط تنظيمي ـا* من الم  د أن مصر بهـا مما  بـداعش ، وا 
ر أدهـرن أمنية واقتصادية وسياسـية وبف ـد ، لكن  سي ثر و نمو إن لم يوام  بقو  ق ي  العد

ى صـــفوف ت ـــك ويىـــوآل دون تمنيـــد آالف الشـــباأل فـــ اإلرهـــاألوســـطى ، يمفـــ  منـــابع 
  المماعا  والتى ال تتسمى باسم )داعش( ولكنها تط ق ع ى نفسها أسما  أخرن مـن قبيـ

ن مـمماهـدين( )التوىيـد والمهـاد( ، وغيرهـا )أمناد مصر( )أنصار بي  المقدا( )شورن ال
اىـد ، ى فـى القتـ  واسـتىالآل الـدما  واألمـواآل ، هـو فعـ  و اإلرهـابالمسميا  ، ولكـن الفعـ  

 ، وقبـ  أن نـدخ  إلـى خر طـة هـذييتفق مع س وك )داعش( وسياساتها فى العراق وسور ا 
ية عـن ميـة واالسـتراتيمالمماعا  المسـ ىة دعونـا نتوقـ  ق ـياًل أمـام بعـو التقـار ر اإلعال

 .اعش فى مصرد
  تقب ير معلومبتية : أللاً :

يـ  بمماعـة أنصـار ( قب  أيام ووفقًا لما نشـرت  بعـو وسـائ  اإلعـالم ، فـين أىـد قـاد  1)
المقــدا التــي تنشــط فــي شــب  مد ــر  ســينا  والتــي قت ــ  مئــا  مــن قــوا  األمــن المصــر ة 

قـدم ل مماعـة توميهـا  ( )داعـش سـالميةاإلإن تنظيم الدولـة  (2014-2013)خالآل العام 
وقــاآل القائــد الــذ  ط ــأل عــدم الكشــ  عــن اســم   بشــأن  يفيــة العمــ  بشــ   أكثــر فاع يــة.

 لرو ترد "يع موننا  ي  نقوم بالعم يا . نىن نتواص  عبر اإلنترن ."

 ـ   وأياف "هم ال يعطوننا أس ىة أو مقات ين. لكن يع موننا  ي  نش   خاليا سـر ة ييـم
 خمسة أعيا . شخص واىد فقط )من    خ ية( يتص  بالخاليا األخرن." منها

د  والمماعا  المتشدد  والدولة المصـر ة عـدوان قـديمان. وبعـو أخطـر قـاد  تنظـيم القاعـ
 ومن بينهم قائدها الىالي أيمن الظواهر  مصر ون.

 ر.ل ظهو  وقمع ر سا  مصر الواىد بعد ا خر المماعا  المتشدد  لكنها في    مر  تعود

سور ا  في االستيال  ع ى أمدا   بير  من اإلسالميةوثار الق ق في مصر بعد نمات الدولة 
ا والعراق. وتقات  الس طا  المصـر ة مماعـة أنصـار بيـ  المقـدا وأييـا متشـددين اسـتر و 

 الفويى في ليبيا خالآل مرى ة ما بعد القذافي ل تمر د ع ى ىدود الب دين.
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 * خطر المتش ديد

 نقـيو القاعـد  التـي تخصصـ  فــي عم يـا  الكـر والفـر والتفميـرا  االنتىار ـة تعمــ ع ـى 
 ميش يسـتولي ع ـى األرو ويىـتفظ بهـا فـي تىـد مـن نـوا مديـد ل ـدوآل  اإلسالميةالدولة 

 العراية التي يساندها الررأل.

وقاآل القائد الذ  تىدث إلى رو ترد إن هممـا  المـيش مث ـ  يـرطا ع ـى مماعـة أنصـار 
قـدا وتسـبأل فـي فـرار أعيـا  التنظـيم إلـى منـاطق أخـرن بمصـر. لكـن التنظـيم ال بي  الم

 يداآل يش   خطرا أمنيا.

وعبر الرئيا عبد الفتات السيسـي عـن ق قـ  مـن المتشـددين الـذين ينشـطون ع ـى الىـدود 
 مع ليبيا.

ويقــوآل مســ ولون أمنيــون إن المماعــا  المتشــدد  مثــ  أنصــار بيــ  المقــدا تســير ع ــى 
م يـا  الوىشـية مثـ  في ممـاآل الع -فرا عن القاعد وهو تنظيم مت- اإلسالميةة نهج الدول

يين اإلعداما  المماعية وقطع الر وا مث مـا ىـدث فـي ا ونـة األخيـر  ل صـىفيين األمـر  
مــيما فــولي وســتيفن ســوت وف.وأعاد السيســي بعــو االســتقرار السياســي لمصــر. و ــان 

مي مىمـد مرسـي الـذ  اىتشـد المصـر ون فـي وهو قائـد ل مـيش قـد أطـات بـالرئيا اإلسـال
 الشوارا ل مطالبة بتنىيت .

ة وشن السيسي ىم ة ع ى مماعة اإلخوان المس مين التي ينتمي إليها مرسـي بعـد اإلطاىـ
 ب .

الف آلكن المماعا  المتشدد  ال تداآل تشـ   خطـرا  بيـرا. ويقـوآل المسـ ولون األمنيـون إن 
ى فـي العـراق وسـور ا وتخشـ اإلسـالميةيـا  الدولـة المتشـددين المصـر ين انيـموا إلـى عم 

 الس طا  أن يعودوا إلى البالد لقتاآل الى ومة.

وقد ي د  ذلـك إلـى د ـاد  اليـرو  ع ـى قـوا  األمـن المصـر ة التـي فشـ   ىتـى ا ن فـي 
وقـ  ىم ـة تفميـرا  وهممـا  بالرصـاص أود  بىيــا  المئـا  مـن منـود المـيش والشــرطة 

 و تمود العام المايي.منذ سقو  مرسي في يولي

اموا وقـاد  أنصـار بيـ  المقـدا أقـ اإلسـالميةويقوآل المسـ ولون األمنيـون إن قـاد  الدولـة 
د  لهـم اتصاال  فيما بينهم. وفي الوق  نفس  أقام المتشددون الذين يتخذون من ليبيا قاع

 اتصاال  مع أنصار بي  المقدا األمر الذ  أدن إلى تكو ن شب ة معقد .

 طوعة الرأا* مثث مق
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قالـ  مماعــة أنصــار بيــ  المقــدا فــي ا ونــة األخيــر  إنهــا قطعــ  ر وا أراعــة مصــر ين 
ي فـاتهمتهم بأنهم قدموا إلسرائي  مع وما  سـاعد  ع ـى قتـ  ثالثـة مـن مقـات ي المماعـة 

)طبعــًا لــيا هنــاك مــا ي  ــد هــذي التهمــة ، وهــى مــن قبيــ  تبيــيو ومــ  هــذي  همــوم مــو  
يىتقـر نيـًا ألنهـا تع ـم أن الشـعأل المصـرن ي ـري الكيـان الصـهيونى وية وطاإلرهابالمماعا  

رفــه  –مــن يتعــاون معــ  وتــار و الــذبه والقتــ  لــدن هــذي المماعــة يــد المنــود المصــر ين 
 .دلي  ع ى ذلك( –األولى والثانية والفرافر  وغيرها 

ولـى وقد عثر ع ـى أراـع مثـث مقطوعـة الـرأا فـي شـب  مد ـر  سـينا . وهـذي هـي المـر  األ 
ر التي يع ن فيها عن قطـع ر وا فـي الى يـ  االسـتراتيمي ل واليـا  المتىـد . وتـراط مصـ

 معاهد  سالم مـع إسـرائي   مـا أن مصـر مهمـة ل عـالم لومـود قنـا  السـويا بهـا وهـي أهـم
 ممر مائي ل تمار  العالمية.

 ينمـافي تسمي  فيديو ع ى تو تر وق  مس ىون يرتدون أقنعة سودا  فوق رمـاآل راكعـين ب
 قرأ أىد المس ىين بيانا. وبعد دقائق قطع  ر وا األراعة.

ووص  قائد أنصار بيـ  المقـدا الـذ  تىـدث إلـى رو تـرد والـذ  قـاآل إن مماعتـ  أقامـ  
قطــع الــر وا بأنــ  رســالة وايــىة أل  شــخص يتعــاون مــع  اإلســالميةصــال  مــع الدولــة 

 أعدا  المماعة مفادها أن  سيالقي نفا المصير.

ا العنــ  إلــى مســتون مديــد مــن التطــرف فــي مصــر التــي تســبب  ىمــال  أمنيــة ويشــير هــذ
وعنــ  سياســي واىتمامــا  شــوارا فيهــا فــي توميــ  يــراة قويــة لالقتصــاد بعــد االنتفايــة 

 .2011التي أطاى  بالرئيا األسبق ىسني مبارك عام 

ناك يا هلكن ل اإلسالميةوقاآل مس وآل أمني "م  د أن هناك عالقا  بين األنصار والدولة 
 في مصر." اإلسالميةأعيا  في الدولة 

 ."الميةاإلسوأياف "م  د أن هناك تنسيقا بين قاد  األنصار والمتشددين في ليبيا والدولة 

وقــاآل المســ وآل األمنــي إن الســ طا  المصــر ة ســ م  مســ ولي المطــارا  المصــر ة قــوائم 
 بأسما  المصر ين الذين ذهبوا إلى الخارج ل مهاد.

و األشــخاص يعــودون لشــن هممــا  لــذلك ن قــي القــبو ع ــيهم. نفــا الشــي  وقــاآل "بعــ
 يىدث لريرهم الذين يعودون لد ار  أسرهم."

 ىرك."وأياف "هناك نوا ثالث يعود ل تمنيد. فقط نراقبهم إلى أن ي ون الوق  مناسبا ل ت
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رن" وقاآل القائد األنصار  "نوام  صعوبة في العم  في سينا . العمـ  أسـه  فـي أمـاكن أخـ
 .اإلسالميةمييفا أن المقات ين يستفيدون من النصائه التي تقدمها الدولة 

 وأياف "يع مونا  ي  نهامم قوا  األمن وعنصر المفامأ ."

قـ   ـاف سـاعة قبـ  تفميرهـا لي ـون هنـاك و  12وتابع "قالوا لنا ادرعوا القنابـ  ثـم انتظـروا 
 قنب ت  فيها."أمام من قام بدراعتها ل فرار من المدينة التي درا 

 وقاآل إن التفميرا  التي ال تكون من عم  أنصار بي  المقدا تشـير إلـى ظهـور مماعـا 
متشــدد  مديــد  فــي مصــر. وأيــاف أن هنــاك تــدفقا ل متشــددين فــي االتمــاهين عبــر ىــدود 

 ليبيا.

لـى وقاآل أييا "هناك آخرون يعم ون في مصر. ال نعرف عنهم أ  شي . لنا أفـراد ذهبـوا إ
 قدنا االتصاآل معهم."ليبيا. ف

قــارأل وأيـاف "فـي  ــ  مـر  يقت ــون واىـدا منـا ينيــم إلينـا اثنــان أو ثالثـة. فـي العــاد  هـم ا
 .أعيا  قت وا

*** 
فــى  اإلســالميةقــاآل قصــى الموصــ ى، القيــادن فــى تنظــيم الدولــة  2/8/2014** هــذا وفــى 

، ميــيفًا ، إن التنظــيم يســتعد لرــدو مصــر وفتىهــا«داعــش»العــراق والشــام، المعــروف بـــ
إن ليبيــا والكو ــ  همــا ومهتــا التنظــيم «  »اســ ايأل»، عبــر المصــر ة  «الــوطن»صــىيفة ل

يــا  المقب ــة، ىتــى تتســع الدولــة وتــدداد رقعتهــا، وهنــاك ىســاأل ال بــد مــن تســو ت  مــع الوال
ألـــ  منـــدن  12المتىـــد  األمر  يـــة، لـــذلك ســـيهاممون دولـــة الكو ـــ  الستيـــافتها نىـــو 

 «.أمر  ى
تـم  المدائر ـة نقـاًل عـن مصـادر اسـتخباراتية، أنـ « البالد»، أكد  صىيفة فى سياق متص 

ى ، ع ـ«داعـش»، وعناصر مـن «أنصار الشر عة»االتفاق بين مهاديين من ليبيا ينتمون لـ
ــدعم « داعــش»ترىيــ  مقــات ى  ــا « أنصــار الشــر عة»إلــى دوآل المرــرأل ل المومــود  فــى ليبي

 وتونا.
بــدأ يف ــر مــديًا فــى توســيع نشــاط  إلــى « داعــش»أن وأظهــر  التقــار ر، بىســأل المر ــد ، 

منطقة المررأل العراى وشماآل أفر قيا، بررو فته مبهة فى منطقة ثانية بعيدًا عن الشـرق 
األوسط، والخ يج العراى، مستثمرًا االنفال  األمنى فى ليبيا. الفتة إلى أن االتفاق ما  بعد 

« دابــق»مــن مانبهــا، بثــ  م سســة لقــا  ممــع هــذي األطــراف فــى إىــدن المــدن التر يــة. 
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، فــى «رســالة لك ــأل الــروم»، برومــو لفيــديو مديــد، بعنــوان «داعــش»اإلعالميــة، التابعــة لـــ
، الـرئيا األمر  ـى، وظهـر  فيـ  صـور  مر بـة بنظـام الفوتوشـوأل، «بـاراك أوبامـا»إشـار  لــ

فــى . «دولــة الخالفــة»، والفتــة  بيــر ، م تــوأل ع يهــا «داعــش»ل بيــ  األبــيو وع يــ  ع ــم 
، إن هنـاك عالقـة قديمـة بـين «الـوطن»المقاب ، قاآل العميد خالد ع اشة، الخبير األمنـى، لــ

ــا و ــى ســور ا ت قــوا «داعــش»المهــاديين فــى ليبي ــذين ســافروا إل ، ألن معظــم المهــاديين ال
 «.تدر با  فى معس را  ليبيا

تبنـى  الـذن« داعـش مصـر»من مهة أخرن، قال  مصـادر أمنيـة، تعمـ  ع ـى تى يـ  بيـان 
ن أيــة الســتهداف رمــاآل الشــرطة، إن التىر ــا  األوليــة  شــف  اإلرهابعــددًا مــن العم يــا  

يمـرن مـن خـالآل عناصـر تبىـث عنهـا األمهـد  « داعـش»تمنيد الشـباأل فـى مصـر لصـاله 
 األمنية، أىدهم سورن المنسية، وآخرون مصر ون  انوا فى سور ا خالآل فترا  سابقة.

 ـى هـد  األمنيـة توصـ   إلـى مسـامد تابعـة لإلخـوان، تعمـ  عوأشار  المصادر إلى أن األم
ج ، داخ  الـبالد، وتمنيـد الشـباأل، وىـثهم ع ـى ىمـ  السـالت، والتـرو «داعش»نشر أفكار 

ن عناصـر، فـى مـامع العد ـد بـاا، تمـرن معهـم ا  4ل ف ر المتطرف، وألق  القـبو ع ـى 
 مـا  المسـ ىة تعمـ  ا ن ع ـىتىقيقا  موسعة. و شف  المصادر عن أن اإلخوان والتنظي

 .فته خط اتصاآل مباشر بينها لتوىيد مبهة القتاآل يد الميش والشرطة
*** 

  : فى مصر لتنفيذ مخططبت داعش ( الجيش السو ى الحر2)
دف والعديـد مـن المماعـا  المسـ ىة تسـتهنظرًا ألن هذا الميش المسمى بـ)السورن الىـر( 

 مــن قبــ  تنظيمــا  التطــرف وفــى مقــدمتها تــراقهماخ، ف قــد  ــان مــن المــرمه  تف يــك ســور ا
داعـش والقاعــد  مــع أمهــد  المخـابرا  الدوليــة ، و ــذلك اســتخدام  فـى عم يــا  لــيا يــد 

مـع هـذي  2014النظام السورن فىسأل ب  يد الدولـة المصـر ة وهـذا مـا مـرن خـالآل مـايو 
أىـــد ع ـــى  القــبو 11/5/2014 فـــىألقــ  أمهـــد  األمـــن بــودار  الداخ يـــة الواقعــة ، ف قـــد 

 قــاآل أنــ  ينتســأل ل مــيش –وفقــًا ل صــفىة األولــى بمر ــد  األهــرام الرســمية  –الســور ين 
ة بمنطقــة إمبابــة وبىودتــ   ميــا   بيــر  مــن المتفمــرا  واألســ ى الســورن الىــر وأنــ   ــان

دد ألـ  دوالر أمر  ـى، ىيـث  ـان يســتعد لتنفيـذ عم يـا  إرهابيـة السـتهداف عــ 30ا ليـة و
  ، وتمـرن ية بالقاهر  والميد ، قب  االنتخابا  الرئاسية وتم الـتىفظ ع يـمن المنشه  الىيو

 ـان  تىقيقا  م ثفة مع  من قب  قطاعى األمن العام والوطنى عن المرائم والمنشـه  التـى
 سوف يستهدفها خالآل االيام القادمة. 
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*** 
 بتكويد داعش المصرية ( اعترافبت المتهميد3)

إرهابيـة سـمي  بــ)أمناد مصـر( صر خاليـا لتنظيمـا  يبط  فى م 2014خالآل صي   –أ 
لـى أدما  فى اعترافاتها مـا يثبـ  تواصـ ها مـع داعـش والنصـر  فـى سـور ا والعـراق ، ف قـد 

ــدالرىيم ســعد، باعترافــا  تفصــي ية عــن اشــتراك  فــى خ يــة  ــاد »المــتهم ممــاآل د ــى عب أمن
 ىادثا إرهابيا فى الميد . 11، التى نفذ  «مصر

 ، وخــر ج دب ــوم صــنايع وال1988مــارا  28ى التىقيقــا   أنــا مــن مواليــد وقــاآل المــتهم فــ
د أمنـا»، وانيمم  لمماعة «إبراهيم»و« عبدالرىمن»و« أسامة»أعم ، وأسمائى الىر ية 

ـــة « مصـــر ـــة، وأســـما ي الىر ي ـــام عطي ـــولى مســـ وليتها هم ـــى يت ـــ »الت « ممـــدن»و« خ ي
ر ــق االغتيــاآل أو عبــوا  ، وتســتهدف المماعــة رمــاآل الشــرطة والمــيش عــن ط«أممــد»و

 ناسفة.
« سـعيد»وأشار إلى أن الخ ية تيم  ال من، همام عطيـة، وبـالآل صـبىى، واسـم  الىر ـى 

، وسعد عبدالر وف، ومىمد توفيق، وشـهرت  خالـد، وياسـر مىمـد أىمـد، واسـم  «ىادم»و
، ومىمـــود صـــبىى، ومىمـــد صـــبىى، وىســـام فرغ ـــى، واســـم  الىر ـــى «أىمـــد»الىر ـــى 

ا أنــ   ــان مســ وال عــن عم يــا  التمنيــد فــى الممموعــة، بينمــا  ــان همــام ، مويــى«وليــد»
مـوار عطية يتولى تصنيع المـواد المتفمـر ، و انـا يقومـان بدرعهـا فـى أكشـاك المـرور، أو ب

ــاطيا فــى ســيارا  المــيش أو الشــرطة وتفميرهــا بشــرائه هواتــ   ــائن أو لصــقها بمرن الكب
 مىمولة.

مـاآل، مرق المرماون، والعميد أىمد د ى، والمقـدم مىمـد واعترف المتهم باغتياآل العميد طا
صــابة يــابط ممنــد بنقطــة  ويــابط اىتيــا  ســابق فــى القــوا  المســ ىة، بعبــوا  ناســفة، وا 

 ة.مال  الدقى، واستهداف  مينى عبود والسوات ونقطة عبور المىور وقسم شرطة الطالبي
خـالآل اعترافاتـ  « د مصـرأمنـا»قاآل المتهم السـيد أىمـد ع ـى الشـامى أىـد أعيـا  خ يـة و 

، ومقــيم فــى مممــع مبــارك بالســادا مــن 1974نــوفمبر  28أنــا مــن مواليــد »أمــام النيابــة  
أكتـوار، وتعرفـ  ع ــى ممموعـة مـن اإلخــو  فـى اعتصـام النهيــة، وقمنـا بتكـو ن ممموعــة 

ممموعـا ، هـى التنفيـذ والتصـنيع والرصـد، ىتـى ي ـون العمـ   3مهادية، تم تقسيمها إلى 
وتـولى مىمـود مـود  عم يـا  تصـنيع المتفمـرا ، وتـولى أشـرف إدر ـا ووليـد طـ  منظما، 

 ي ـو نتـرا  وهـى مـاد  دافعـة،  8عم يا  الرصد، وتولي  تصـنيع الصـوار و ىيـث اشـتر   
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ــا اشــتر   أريــا فــى أبــورواش ل تــدر أل ع ــى  يفيــة تصــنيع الصــوار و ليــرأل  نايــ  » م
 «.سا 

 انــ  تســتهدف رمــاآل الشــرطة والمــيش، وقمنــا  الممموعــة»وقــاآل وليــد طــ  فــى اعترافاتــ   
ـــة اإلنتـــاج  ـــى ماســـبيرو ومدين ـــر النايـــ  ســـا  ومبن ـــد  لتفمي بتصـــنيع صـــوار و  انـــ  مع

 «.اإلعالمى
خــالآل اعترافاتــ  أمــام « أمنــاد مصــر»قــاآل المــتهم هشــام عبــدهللا مىمــود ىســين فــى خ يــة 

ى ، واســماإلســالمية ، وطالــأل ب  يــة الدراســا 1990نــوفمبر  30أنــا مــن مواليــد »النيابــة  
تعرف  منـذ فتـر  ع ـى ممموعـة مـن و  «.الىر ى ىاتم، وسافر  مع والدن إلى قطر ورمع 

الشباأل القطرن وسافر  سور ا وانيمم  إلـى ىر ـة )أىـرار الشـام(، وىصـ   ع ـى أمـواآل 
 «.من الداعية ومدن غنيم

هـم ، وأنغيـرهم()عبر تنظيمـا  داعـش والنصـر  و واعترف عبد هللا عمار بالمهاد فى سور ا 
ىص وا ع ى السالت من مدرا يعم  فى الدوىة وع ى األمواآل من إخـوانى صـاىأل مدرعـة 

 فى المنصور  .
*** 
لــة أمــن الدو نيابــة  باشــر  17/5/2014فــى )أل( وفــى مــوادا  االعترافــا  الســابقة وتىديــدًا 

واآل   ألقـالع يا تىقيقاتها مع المتهمين فى قيية تنظيم أنصار بي  المقدا ، ىيث استمع
ة أهالى المتهمين، التى  شـف  عـن أن عـددا مـن المتهمـين  ـانوا يـباطا بـالقوا  المسـ ى

قـون والشرطة وتم فصـ هم ألسـباأل مخت فـة،  مـا أكـد أهـالى المتهمـين أن ذو هـم  ـانوا يعتن
ون األفكــار التكفير ــة و ــان بعيــهم يىــتفظ باألســ ىة والمتفمــرا  بمندلــ ،  مــا ســافر آخــر 

  ا.ل قتاآل فى سور 
لنيابـة  وفى التىقيقا  التى أشرف ع يها المستشاران تامر الفرمـانى المىـامى العـام األوآل 

مىـام(، أمن الدولة الع يا، وخالـد يـيا  المىـامى العـام ل نيابـة، أكـد مىمـد الىسـينى بـدر )
بـة، بـأن والد عيو التنظيم المتوفى وليد ، أمام أىمد عبد العد د وييا  عابـد رئيسـى النيا

خدمـة والتىق بسالت الوقود ىتى تم ط ردي مـن ال 1997تخرج فى الك ية الىراية عام  نم  
، إثــر مىاكمتــ  عســ ر ًا ثــالث مــرا ، وأيــاف بســفر نم ــ  ل مم كــة 2005العســ ر ة عــام 

  بـ  العراية السعودية ودولة قطر ىتى عودت  ل ـبالد وعم ـ  سـائقًا، وأيـاف بانقطـاا صـ ت
 ي.لما الىظ  ع ي  من تطرف دين
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 2003اما دومة المتهم التاسع هشام ع ى سعد إبراهيم عشماون فقال  انهـا تدومتـ  عـام 
ا  و ان يابطًا بالقوا  المس ىة بسـالت الصـاعقة، وأنـ  اسـتمر فـى عم ـ  إلـى أن تـم إنهـ

هر ، وأيـاف  باعتنـاق دومهـا أفكـارًا دينيـة متطرفـة، وأنـ  بدايـة مـن شـ 2012خدمت  عام 
تيافة صديق ل  بيىدن شقق العقـار الـذن يسـ نان بـ  وتمت كـ  اعتاد اس 2013أغسطا 

استيـاف شخصـين بـذا  الشـقة، وفـى  2013سـبتمبر 4أسرت  بمدينة نصر، ومسـا  يـوم 
ف  قرر لها اعتدام  السفر لمىافظة اإلس ندر ة، وعقـأل انصـرا 2013سبتمبر  5صبات يوم 

 اخ ية.سمع  دون انفمار ع م  ىينها بأمر مىاولة اغتياآل ود ر الد
نـق بينما أكد  دومة عيو المماعة المتوف ى سعيد شىا  مىمـد عبـد هللا، أن دومهـا اعت

يسـمبر ، وأنـ  سـافر ل قتـاآل بدولـة سـور ا خـالآل أكتـوار ود2011أفكارًا تكفير ـة عقـأل ينـاير 
ــوم  2012 ــ  فــى صــبات ي ــا، وأكــد  أن ــام  2013ديســمبر  19، و ــان يىــرد ســالىا نار  ق

ستشـعاري قـدوم قــوا  الشـرطة بـاعتال  سـطه مسـ نهما، وعقـأل ذلــك دومهـا المتـوفى فـور ا
 سمع  دون إطالق أعير  نار ة ثم انفمار وع م  بتفميري نفس  باستخدام ىدام ناس .

ق وشهد عد  مىمد شعبان اليمـانى )مىاسـأل بالمعـاش بالهيئـة العرايـة ل تصـنيع(، باعتنـا
عـدم  قـوا  المسـ ىة والشـرطة، بـدعون نم   المتهم الثـامن والعشـر ن أفكـارًا عدائيـة يـد ال

ة ر ـة متطرفـ، وارتباطـ  بـالمتهم الثالـث المعتنـق أفكـارًا تكفياإلسالميةتطبيق أى ام الشر عة 
بشـأن  وتم اعتقال  بسببها، وأياف بأن  ت قى اتصاال هاتفيا من الشاهد السـابع والخمسـين

ًا   وشـاهد نم ـ  مختبئــتبـادآل إطـالق النـار بـين نم ـ  والشـرطة بمســ ن األخيـر، فىيـر إليـ
ويىمــ  بندقيــة آليــة، واتفتــيش المنــدآل عثــروا بىودتــ  ع ــى أســ ىة ومتفمــرا  ولوىــا  

 معدنية ورتأل شرطية وأقالم مدود  بهال  تصو ر.
وقال  نه ة ىسين مىمد شعبان )ىاص ة ع ـى ليسـانا آداأل(، إن دومهـا المـتهم الثـامن 

 مندلهمــا ير ــة، وأن األخيــر  ــان قــد تــردد ع ــىوالعشــر ن والمــتهم الثالــث، اعتنقــا أفكــارًا تكف
عقــأل وصــوآل قــوا  الشــرطة  2013نــوفمبر  29بمدينــة الرىــاأل عــد  مــرا ، وفمــر يــوم 

 ر ـة لمـد فومئ  بدومها المتهم ممس ًا ببندقية آلية مبـادرًا قـوا  الشـرطة بـيطالق أعيـر  نا
بوَط وبىودت  أس ىة وذخائر ومتفمرا  أخفاه ن أا بىقيبة سـبق قارا  الخما ساعا ، وي 

 أخفاها بالمندآل.
 25وقاآل عال  صابر مىمد عبد الهـادن )مـالدم أوآل بمدير ـة أمـن الشـرقية(، إنـ  فـى يـوم 

ــة، فانتقــ  إليهــا 2013أكتــوار  ــة العادلي ، ت قــى إخطــارا بســماا دون انفمــار بمدرعــة بناىي



 

242 

ة النار ــة وتبــين أن بهــا مبنــى مشــتعال، وعقــأل إخمــاد النيــران تــم يــبوط  ميــة مــن األســ ى
 والمفرقعا  بمعرفة خبرا  المفرقعا ، وسر ة اإلدالة التابعة ل قوا  المس ىة.

*** 
 لت  ـــد ان( 2014)ســـبتمبر ورفـــه الفرافـــر  يـــة االخيـــر  فـــى اإلرهاب ا مـــا   العم يـــ)مــــ( 

يـذ ية تسعى ب   الطرق الثبـا  انهـا متوامـد  ع ـى االرو فـى مصـر لتنفاإلرهابالمماعا  
 يـة عـن بعيـها,اإلرهابصر القوا  المساىة, واليم ن ان نفصـ  العم يـا  عم يا  يد عنا

او المماعـــا  المخت فـــة فهنـــاك تعـــاون وثيـــق وتنســـيق بـــين  ـــ  المماعـــا , وان اخت فـــ  
 ىيـث ت  ـد عم ية الفرافر  فى الوادن القر بة من الىدود مع ليبيامسمياتها, وهذا ما ت  دي 

ك هــى المسـئولة عـن ت ــ القر بــة مـن داعـش( لشـر عةنصـار ا)أالتقـار ر االوليـة ان مماعــة 
 العم ية.

ن الىـادث ال يم ـن أبير الشـئون السياسـية واالمـن القـومى خ –اكد المستشار خالد مطاوا 
ــة أل  ــون او عناصــر منائي ــائى نفــذي مهرا ســ ىة المســتخدمة ن األالتعامــ  معــ   ىــادث من

ى، مشـيرا يتماشى اال مـع مخطـط ارهـابوالتكتيك القتالى والتوقي  الذن نقذ  في  العم ية ال 
الــى انــ  ال يم ــن الفصــ  بــين هــذا الىــادث والىاىــث الســابق الــذن اســتهدف عناصــر مــن 

ين يونيو المايى و ذلك ال يم ـن الفصـ  اييـا بـ 2القوا  المس ىة فى نفا المنطقة يوم 
 .ىادثالمتوامدين هناك و هذا ال اإلرهاألتهديدا  المنطقة الشرقي  ل يبيا من عناصر 

شر ن المع وما  التى تداول  عن هذا الىادث تشير الى ان  استهداف مباأياف مطاوا أو 
رن ورد لتمر دا  القوا  المس ىة فى هذي المنطقة المنواي  الرراية والتى تتط أل دعم عس 

يبـى سر ع مباشر مع توسيع نطاق الرد ليشم  ىتى المتعاونين وىتى لو  ان فى العمق ال 
 يق مع الس طا  ال يبي  او بصور  منفرد .سوا  بالتنس

ماعـا  واكد مطاوا ان مثـ  هـذي العم يـة وتكرارهـا ي  ـد ان هنـاك تطـورا نوعيـا فـى أدا  الم
 المســ ىة التــى تســتهدف االمــن القــومى المصــرن مىــذرا اال تكــون هــذي العم يــة ترطيــة او

مـن التسـ   عبـر  تمهيد لعم يا  اخرن فى العمق المصـرن بواسـطة عناصـر تم نـ  بالفعـ 
ى قـون الىدود الرراي  ع ى امتدادها من الشماآل الى المنوأل فى اطار التهديدا  التى تسـع

ن مع خارمية الىداثها فى مصر بالتدامن مع بد  استقرار الويع االمنى فى مصر وبالتدام
 رغبة ت ك القون الخارمية فى اشعاآل اكثر من مبهة لتهديد االمن القومى المصرن.
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مـ  ال ن  فى ذا  السياق، وفى مث  هذي الظروف التى تمر بها المنطقـة بالكاإطاوا وقاآل م
يـا خرن ب  ان  من االمـدن الـراط ايىداث األيم ن ان نتعام  مع    ىادث بمعدآل عن األ

بين االىداث السياسـية ومـا يىـدث مـن اىـداث فـى المنطقـة بالكامـ  مويـىا ان مثـ  هـذي 
ا يونيـو، مويـى 30  التهديدا  التى توامهها مصر منـذ العم يا  الخسيسة متوقعة فى ظ

ــين  ــ  األن األأ ــا ب ــاك ارتباطــا وثيق ــام القادمــة ســت  د ان هن ن ىــداث التــى تســتهدف أمــي
ر ة واستقرار مصر ومنها المخطط المستهدف بهدم الصور  البطولي  ل قوا  المس ىة المص

 بمصر.فى اطار مخطط يهدف الى اعادي الال أمن والال استقرار 
ى واكد مطاوا ان القوا  المس ىة المصر ة سي ون لهـا رد قاسـي وىاسـم وسـر ع مشـيرا الـ

ان التوصــ  الــى مرتكبــى هــذا العمــ  المبــان لــن يتعــدن عــدد ســاعا  يتمــاود اصــابع اليــد 
ين بـخاصة و ان هناك عناصـر تـم قت هـا مـن العناصـر المنفـذي اثنـا  تبـادآل اطـالق النيـران 

مـة لـم لعم يـة وت  ـد عم يـ  هـرواهم وتـر هم لقـتالهم ان عم يـة المهامالكمـين والقـائمين با
 تكن سه ة  ما يتصورها البعو.

م الـذن ن الىـادث االلـيإومن مهت  اعتبر العميد خالد ع اشة الخبير االمنـى واالسـتراتيمى 
اســتهدف المنــود المصــر ين فــى الــوادن المديــد مــا هــو اال رســالة مومهــة مــن المماعــا  

ة ية المصر فى ليبيا تماي التصعيد السياسى والتىرك التى تقوم ب  القياد  السياسية اإلرهاب
مــع دوآل المــوار، وع ــى رأســهم المدائــر وتــونا ودوآل منــوأل الصــىرا  الســودان والــيمن 
ــة ــى ان هــذا التىــرك المصــرن مــا  بعــد استشــعار االمهــد  االمني  وتشــاد ومــالى، مشــيرا إل

 ى.ق يمالمصر ة بالخطر والتهديد اإل
نصــار الشــر عة والتــى تعــد مــن اخطــر أن اصــابع االتهــام تتمــ  نىــو مماعــة أكــد ع اشــة أو 

 ـوادر  ية واشرسها والمومود  ىاليـا بقـو  فـى الشـرق ال يبـى، والتـى تم ـكاإلرهابالمماعا  
ن هـذي ية ىيـث اشـار  الشـواهد ااإلرهابمدراة وعناصر بشر ة م ه ة ل قيام بمث  العم يا  

 عارك يار ة يد ميش ال وا  ىفتر وانتصر  ع يهم بقوتها.المماعا  خاي  م
*** 

 «يةالتق»لكنهب تلجأ إلى « داعش»تتبنى فكر « الإخوان»مستشب  المفتى:  - 3

قــاآل الــد تور إبــراهيم نمــم، رفــه(  –امتـدادًا وراطــًا بأىــدث العنــ  ســالفة الــذ ر )فـى الفــرار  
يـة ت مـأ إلـى اتبـاا أسـ وأل التقيــة اباإلرهمماعـة اإلخـوان »مستشـار مفتـى الممهور ـة  إن 

وتهيئ األموا  إلى أن تىـين الفرصـة لإلعـالن عـن تبنيهـا فكـر تنظـيم )داعـش(، خصوصـًا 
أن هنــاك بعــو األشــخاص والتيــارا  ع ــى أرو مصــر ت  ــد فكــر هــذا التنظــيم، ولــيا أدآل 
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ع ــى ذلــك مــن البيــان الصــادر مســا  أمــا األوآل، الــذن أع ــن عــن وصــوآل )داعــش( إلــى 
 «.د، وتبني  عد  عم يا  إرهابية، مث  ىادث مقت  المنود فى الفرافر البال

دار اإلفتــا  تــدق نــاقوا الخطــر »ن أ -فــى تصــر ىا  إعالميــة مهمــة  -« نمــم»وأيــاف 
ر ودوآل لك  المسئولين من أمـ  تيـافر المهـود مب ـرًا، لـوأد هـذا الف ـر واتـري نهائيـًا، فمصـ

 الدينيـة،و ا  الكبرن ع ى األصعد  األمنيـة والف ر ـة المنطقة توام  ىاليًا موما  من التىدي
 «.وال نبال  إذا ق نا إن مصر توام  مومة تسونامى ع ى أعتابها

صـر، ميفيد بتبنى التنظيم تنفيذ عم يا  إرهابية فـى « داعش»وردًا ع ى بيان منسوأل إلى 
المتشـدد أهميـة التصـدن ل ف ـر التكفيـرن و »شدد مستشار المفتى فى بيـان لـ  أمـا، ع ـى 

« عشىدا»، مىذرًا من خطور  نق  الف ر التكفيرن الـ«ويرور  تيافر المهود ل قيا  ع ي 
رًا، إلى مصر، فـى ظـ  الفتـاون وا را  التكفير ـة التـى انهالـ  ع ـى الممتمـع المصـرن مـ خ

بعــو »والتــى تمــد مــن يرومهــا و ــدعو لهــا خاصــة بــين فئــا  الشــباأل، مشــيرًا إلــى أن 
كــون   المتشــدد  فــى مصــر وخارمهــا يعم ــون لتهيئــة البيئــة الداخ يــة لتالمماعــا  والتيــارا

 «.بيئة ىاينة لف ر )داعش( التكفيرن عبر بث سمومهم بين فئا  الممتمع المصرن 

 ونـة مرصد الفتاون التكفير ة التـابع لـدار اإلفتـا  رصـد فـى ا»وأويه مستشار المفتى أن 
منى يـر ة التى انتشر  فى مصر، وسـط ترىيـأل األخير  عددًا من الفتاون والمقوال  التكفي

ن هدام الذمن عدد من التيارا  الف ر ة المتشدد ، التى ال تدرك خطور  انتشار هذا الف ر ال
شاعة أموا  التطرف و  الرصد »، الفتًا إلى أن «اإلرهاأليهدف إلى هدم الدوآل والممتمعا  وا 

لتكفير ـة فـى مصـر إدا  فكـر المتأنى والمستمر لمواقـ  وتصـر ىا  عـدد مـن الشخصـيا  ا
 ه أو سـوا  بشـ   صـر -)داعش( التكفيرن، ي ش  عن ومود توم  بـين ت ـك الشخصـيا  

ف ـر إلـى الـبالد، والعمـ  ع ـى خ ـق البيئـة الىايـنة لـ  عبـر اسـتخدام لنق  هـذا ال -يمنى
 «.عدد من ا ليا  واألدوا  وأهمها الفتاون التكفير ة والمتطرفة

ـــة »هور ـــة ودعـــا مستشـــار مفتـــى المم مميـــع فئـــا  الممتمـــع المصـــرن وم سســـا  الدول
المخت فة والتيارا  الف ر ـة والسياسـية إلـى التكـات  لموامهـة هـذا الخطـر الـذن ي هـدد  يـان 
ــة  ــداخ  والخــارج، و رســو الصــور  الذهني ــى ال ــدوآل واســتقرارها، ويشــوي صــور  اإلســالم ف ال

وسـائ  اإلعـالم »،  مـا دعـا «رهـاألاإل المشوهة عن اإلسالم باعتباري دين العنـ  والتطـرف و 
إلى تبنى نهج اإلنار  ال اإلثار  فى تناوآل القيايا الدينية، واعتماد مرمعيـة األدهـر الشـر   
باعتباري المهة المسئولة عن    ما يتع ق بالدين اإلسالمى فى مصر، وعـدم االلتفـا  إلـى 
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لــة إلــى الممتمــع المصــرن األقــواآل الشــاذ  والمتطرفــة مــن أمــ  إيصــاآل رســالة األدهــر المعتد
 «.والعالم اإلسالمى

ف ــر دار اإلفتــا  استشــعر  مب ــرًا خطــر هــذي الفتــاون التكفير ــة وال»ع ــى أن « نمــم»وشــدد 
المتطــرف ع ــى الممتمــع المصــرن فبــادر  بينشــا  مرصــد ل فتــاون التكفير ــة يعمــ  وفــق 

 الوسـطى، ىيـث منهمية ع مية منيبطة بيوابط الع م والعم  الصىيه المنبثق عن الف ـر
 مـى عيقوم المرصد برصد    الفتاون التكفير ة والمتطرفة ويعم  ع ى تى ي ها وفـق مـنهج 
ــة شــام ة ومو  ــة ل فتــاون ويقــدم ردودًا ع مي ثقــة، رصــين يراعــى الســياقا  الدمانيــة والم اني

صـدن ثقت  الكبير  فى قدر  الشعأل المصرن العظيم ع ى الت»، م  دًا «ومعالما  مويوعية
ن معبعـر  عـالتيار التكفيرن المتشدد، خصوصًا أن األدهر برسالت  الوسـطية المعتدلـة وال لهذا

ة التـى صىيه الدين اإلسالمى، يمثـ  ىـائط الصـد المنيـع أمـام ت ـك األفكـار القات ـة والمميتـ
 «.ىوآل العالم اإلسالميةتستهدف  يان الممتمعا  العراية و 

ودار  األوقـاف ومشــيخة »أئمـة قنــا، إن  مـن مهــة أخـرن، قــاآل الشـيو قرشــى سـالمة، نقيــأل
د األدهر بـدأتا تنظـيم قوافـ  دعويـة م ثفـة فـى عـدد مـن مسـامد المىافظـة التـى باتـ  تشـه

روامــا ل ف ــر التكفيــرن الداعشــى ع ــى يــد صــبية يبثــون ســمومهم بــين رواد ت ــك المســامد 
 «.وي فرون النظام الىاكم وأمهد  الدولة ويىريون ع ى التظاهر

*** 
 : ()ة مصرى فى داعش لنريقه للجهبد الخبنئقص (4)

 ةاإلســـالميبعـــد تر ـــ  لمندلـــ  الكـــائن بىـــي راق فـــي القـــاهر  لالنيـــمام إلـــى تنظـــيم الدولـــة 
 المتشــدد.. تع ــم يــونا  يــ  يــذبه البشــر وت قــى تــدر با عســ ر ا ل قــوا  الخاصــة واكتســأل

لديــ  طمــوت مــن  خبــر  قتاليــة م ثفــة فــي معــارك خايــها بــالعراق وســور ا.وبعد عــام أصــبه
النــوا الـــذ  قــد يشـــ    ابوســا أمنيـــا ل ســ طا  المصـــر ة التــي توامـــ  بالفعــ  تىـــديا مـــن 

 متشددين في شب  مد ر  سينا  وع ى طوآل الىدود مع ليبيا.

ا   مـا السـود اإلسـالميةو ر د هذا الشاأل العود  لوطن  مـر  أخـرن لرفـع رايـة تنظـيم الدولـة 
 ة.راق وسور ا بعد إلىاق الهد مة بالقوا  الى وميفع  رفاق  في مناطق  بير  في الع

                                                 
  وره دننور  ف ا   األن ناء فأعن  الصنحف العرأينة اوظهنا الحيناة اللظدنينةى قصنة هنذا الونا) النذ  را ند

 ى فنقنندم هظننا وننو زا  2014علننر وواقننع اللوادنن  فع ننر الونن كة العظك وتيننة خنن    ننهر  اأغمننطس فانن لل ر 

 اللكفير و   ي  الو ا) اللصر  االلؤلفى .لميرتى لد للها الخطيرة تر اللحو  ناحية 
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 اإلســـالميةوفـــي النهايـــة يقـــوآل يـــونا إنـــ  ورفاقـــ  مـــن المقـــات ين المصـــر ين فـــي الدولـــة 
قامة خالفة في أكبر دولة عراية من ىيث عدد الس ان.  يعتدمون اإلطاىة بالى ومة وا 

نـ   تـرد عبـر فيسـبوك إوقاآل يونا الذ  ط أل االكتفا  بنشر ذلك االسم فـي مقاب ـة مـع رو 
 غادر مصر واتم  لسور ا "ألنني  ن  اعتقد أننا لن نسـتطيع ترييـر الويـع فـي مصـر مـن

ن مصر تفته من الخارج."وتوص   رو ترد ليونا عبـر التواصـ  مـع عـدد مـن إالداخ  ب  
 ع ــى مواقــع التواصــ  االمتمــاعي. وقــاآل مقاتــ  آخــر فــي اإلســالميةم  ــد  تنظــيم الدولــة 

ن إن يونا عيـو فـي التنظـيم. وأظهـر برنـامج المىادثـة ع ـى فيسـبوك أ سالميةاإلالدولة 
ن رسائ  يونا مصدرها سور ا.وتدرك مصر ميـدا الخطـور  التـي قـد يشـ  ها مواطنوهـا الـذي

ــد عــودتهم ىمــ   ــي الخــارج بعــد عودتهم.وبع ــي صــفوف المماعــا  المتشــدد  ف ــات ون ف يق
ي فــأفرانسـتان خـالآل الثمانينيـا  السـالت  المصـر ون الـذين شـار وا فـي قتـاآل الســوفي  فـي

لدولة اوم  قوا  األمن المصر ة ونفذوا الكثير من التفميرا  والهمما .وتبدو فرص تنظيم 
فــي إقامــة خالفــة فــي مصــر هد  ــة مــدا. فالدولــة المصــر ة ســىق  المماعــا   اإلســالمية

 المتشدد  واىد  ت و األخرن.

عنـ  برا  من العراق وسور ا ستم أل  ثيـرا مـن الولكن ال شك أن عود  المقات ين ومعهم خ
ــي عانــ  مــن الفويــى السياســية ــبالد الت ــي ال  وتعرقــ  المهــود الراميــة لفــرو االســتقرار ف

سقا  رئيسين ل بالد منذ   .2011وا 

ن  ثـأل وقال  مصادر أمنية إن أمهد  الدولة تراقأل المتشددين الذين يقات ون في الخارج عـ
 في المطارا  والموانئ. وتيعهم ع ى قوائم االنتظار

عاما طالبا فـي مامعـة األدهـر ىـين قـرر  22و ان يونا البال  من العمر  * لماذا المهادا
االنيمام ألخطر مماعة متشدد  في العالم.ومث  أيمن الظواهر  دعيم تنظيم القاعـد  ىاليـا 

وشارك في والطبيأل سابقا ينتمي يونا ألسر  غنية تعيش في ىي المعاد  الراقي بالقاهر .
االىتماما  التي انه  ى م الرئيا السابق ىسـني مبـارك الـذ  امتـد لثالثـة عقـود واتسـم 

طاىة بمبارك وص   مماعـة االخـوان المسـ مين ل ى ـم باستخدام القبية الىديدية.وبعد اإل
عماأل أو تقدير مـن يونا.وقتـ  المئـا  مـن اعيـا  وم  ـد  إلكن المماعة لم تكن مى  

ما  العام المايي بعد إعالن الميش عدآل الرئيا السـابق مرسـي إثـر المماعة في اىتما
اىتماما  شعبية ىاشد  ع ى ى م .لكن يونا قاآل إن الىم ة الصـارمة التـي القـ  ادانـة 
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واسعة من منظما  ىقوق االنسان لـم ي ـن لهـا أ  تـأثير فـي قـراري باالنيـمام إلـى الدولـة 
 .اإلسالمية

*** 

اصـة خطاىـة "بطواغيـ " العـرأل ي اإل ثير وهو الرغبـة الم ىـة فـفالدافع  ان أبعد من ذلك ب
قامة دولة الخالفة.ووصـ  يـونا الـرئيا السـابق مرسـي بأنـ  "طـاغو " ألنـ   في مصر وا 

دال قراطيـة بـ" ان ىاكما يى م برير ما أندآل هللا" واتبع مفاهيم غرايـة مثـ  االنتخابـا  والديم
  أع ـن عـدآل مرسـي العـام المايـي وهـو من تطبيق الشر عة. ما يرفو يـونا الرمـ  الـذ

ابرا  ود ر الدفاا وقائد الميش السابق المشير عبد الفتـات السيسـي الـذ   ـان قائـدا ل مخـ
العس ر ة في عهد مبارك.وقاآل يونا "بالنسب  لمرسي فى مـ  مثـ  السيسـي طـاغو  مرتـد 

قيـا  ع ــى غيـر ان الثــاني اشـد  فــرا مـن األوآل."وانتخــأل السيسـي رئيســا لمصـر وتعهــد بال
 .اإلسالميةالمتشددين بما في ذلك من يست همون أفكار تنظيم الدولة 

  واختــار يــونا ســور ا ع ــى ومــ  التىديــد "ألن الشــام  ــان الم ــان الوىيــد الــذ  يمتمــع بــ
 والمماهدون من    م ان لتمهيد أنفسهم و ترتيأل صـفوفهم إلعـاد  فـته بـالد المسـ مين 

بيـــ  المقـــدا مـــن أيـــد  اليهـــود أىفـــاد القـــرد   تطهيرهـــا مـــن رمـــا الطواغيـــ  ثـــم فـــته
 والخناد ر."

دخ  يـمباشـر  لـيا بـاألمر السـه  وفقـا لمـا قالـ  يـونا. ولـم  اإلسـالميةواالنيمام ل دولـة 
ال بعـــد ىصـــول  ع ـــى تد يـــة مـــن عيـــو بالدولـــة إالشـــاأل المصـــر  فـــي صـــفوف التنظـــيم 

 ســور ا التــي وصــ ها عــنبعــد اثبــا  نفســ  فــي  تيبــة اســالمية أخــرن تقاتــ  فــي  اإلســالمية
 طر ق تر يا.

صــر "الدولـة ليسـ   بـاقي الفصـائ  فهــي ال تقبـ  فـي صـفوفها أىــدا إال بعـد تد يـة أىـد عنا
 الدولة ل . انيمم  إلى الكتيبة لىين الىصوآل ع ى تد ية من أىد عناصر الدولة."

دي قائـ وفي النهاية بـا  يـونا مقـاتال فـي صـفوف التنظـيم و ت قـى التع يمـا  والتـدر أل مـن
 المباشر وهو مصر  المنسية أييا. وبعد وصـول  لسـور ا ت قـى يـونا "دور  تـدر أل قـوا 

 خاصة ومعس ر سالت ثقي  ودور  في القنص".

أس وأل ىرأل العصابا  والتفميـرا  االنتى ار ـة وع ى ع ا تنظيم القاعد  الذ  يعتمد ع ى د
ى عسـ ر ة التـي تسـتولي ع ـنفسـ  ليصـبه أشـب  بالمنظمـة ال اإلسـالميةطور تنظيم الدولـة 

 أراو وتسعى لتوسيع رقعة الخالفة التي أع نتها في    من سور ا والعراق.
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واســتولى التنظــيم ع ــى دبابــا  ونــاقال  منــود مدرعــة ومــدافع رشاشــة ميــاد  ل طــائرا  
 وأســ ىة أخــرن خ فهــا المنــود الفــارون بعــد وصــوآل مقــات ي التنظــيم إلــى شــماآل العــراق فــي

 يونيو ىد ران.

*** 

اك ر انهـا." وأيـاف "هنـأوقاآل يونا "هذي دولة بها ودارا  و دواو ـن. المـيش مـد  مـن * 
  تائأل وسرايا تماما  أ  ميش في العالم."وقـدر يـونا عـدد المصـر ين فـي صـفوف الدولـة

سـالم بنىـو ألـ  وقـاآل إنـ  قابـ  الكثيـر منهم.وأىـد الـذين قـاب هم يـونا الشـاأل إ اإلسالمية
 ي االعالم المصر  بعد نشري لصور ع ى تو تر وهـو يمسـك بأسـ ىةي ن الذ  ذاا صيت  ف

 .اإلسالميةوسيوف في صفوف الدولة 

وأكد يونا ما نشرت  صى  مى ية عن أن ي ن الذ  يشتهر ب قأل )أبو س مة(  ان مرنـي 
دايـة" راأل و هون الموسيقى. وقاآل " ان تار ـا ىتـي ل صـال  والىمـد ا الـذ  مـن ع يـ  باله

 مرا  الىوار.إثنا  أان يم ا بمواري مييفا أن   

وردا ع ــى ســ اآل ىــوآل هــ  يىــاولون تمنيــد المد ــد مــن الشــباأل المصــر  لالنيــمام ل دولــة 
 قاآل يونا "نعم    شخص يىاوآل أن يع م المسـ مين أمـر ديـنهم ومـا فريـ  هللا اإلسالمية

يـر مـن ن عـدد  بوالم  ـد  لهـا متابعـة مـ اإلسـالميةع يهم."وت قى الىسابا  التابعة ل دولـة 
 االسالميين في مصر.

ووفقــا لتقــديرا  مصــادر أمنيــة فــين عــدد المصــر ين الــذين يقــات ون فــي صــفوف مماعــا  
 وغيرها يص  إلى ثمانية آالف. اإلسالميةمتشدد  في الخارج مث  القاعد  والدولة 

وفي الداخ  باتـ  مماعـة أنصـار بيـ  المقـدا المتشـدد  التـي تتمر ـد فـي سـينا  مشـ  ة 
بيـر   أمنية  بير  ل دولة وقت   المئـا  مـن أفـراد المـيش والشـرطة ونفـذ  عم يـا  اغتيـاآل 

 ع ى مدن العام المنصرم.

وتقوآل مصادر أمنية إن متشددين مصـر ين يتمر ـدون فـي معسـ را  فـي ليبيـا بـالقرأل مـن 
أقــاموا اتصــاال  مــع أنصــار بيــ   اإلســالميةالىــدود مــع مصــر ويســت همون أفكــار الدولــة 

 مقدا.ال

وقـاآل يـونا إنـ  ليسـ  لديـ  امابـة ىـوآل ومـود ت ـك المعسـ را  فـي ليبيـا مـن عدمـ  لكنــ  
 أياف "ع يك أن تع م أن  ىتي في مصر تومد معس را ".
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 مـا لـم تكــن لديـ  امابــة ع ـى سـ اآل ىــوآل ومـود عالقــة بـين أنصـار بيــ  المقـدا والدولــة 
ي   تسـعي لتى ـيم شـرا هللا فـلكن  قاآل "أنصار بي  المقدا هي مماعـة مماهـد اإلسالمية

 أري  ونساآل هللا أن يم ن لها."

هـاد" وقاآل يونا إن  نمه قب  سفري إلى سور ا في اقناا ما يص  إلى مئة شاأل "بف ـر  الم
 ومنهم من سافر إلى العراق وسور ا ومنهم من بقي في مصر.

سـاآل الدرأل. ن داآل ع ىلىمد. منهم من استشهد و منهم ماوقاآل "  هم مماهدون ا ن وا ا
 هللا الثبا  و ىسن الخاتمة."

وأيــاف أن المومــودين مــنهم فــي مصــر "يشــار ون فــي هممــا  )يــد المــيش والشــرطة( 
ىـة وليسوا في انتظار السفر بـ  مسـتمر ن إن شـا  هللا إلـى ىـين وصـوآل دولـة االسـالم فات

 إليهم إن شا  هللا."

آل الـدين فـي صـرري وتىدثـ  عـن ىـاوقاآل يونا إن  تع ق بالمهاد ىين  انـ  والدتـ  تع مـ  
بع هـذا المس مين في السابق وىالهم ا ن. لكن لم تكن هناك أدلة  ثير  تشير إلى أن  سـيت

 النهج في نهاية األمر و ان يبدو مث   مث  أ  شاأل مصر .

لعـأل أتع ـم الـدين و نـ  أوأياف أن  قب  التف ير في ىم  السالت "فقط  ن  أىفظ القـرآن و 
 ايا  قتالي  مث  الكون  فو والمي ميتسو." ر  القدم ور 

ظهــار والئــ  مــدق يــونا مــواد ســفري إل اإلســالميةوشــأن  شــأن الكثيــر مــن مقــات ي الدولــة 
 .اإلسالميةل تنظيم الذ  ال يعترف بالىدود بين الدوآل 

لعراـي  وقاآل "نىن ال نعتبر بىدود فريها الررأل الكافر ... فأمة المس مين واىـد . ال فيـ 
 مي فيها إال بالتقون."ع ى أعم

 وأياف "سأظ  هنا في الشام ىتي نفتىها ونأتي لمصر فاتىين بيذن هللا."
*** 

 كيف يجن  الشبب  المصرى للقتبل فى داعش :( 5)

ــاآل مــع داعــش والقاعــد  فــى *  تىــدثنا التقــار ر اإلعالميــة الموثقــة أن تمنيــد الشــباأل ل قت
فـى الشـام والعـراق  اإلسـالميةيـمام إلـى الدولـة ه  تقبـ  االنسور ا والعراق يبدأ بالس اآل   

ا ه ـذا غالبـًا يبـدأ مشـايو بيـدنا المهـاد  يومي ـاوالمهاد فـى سـبي  هللا مقابـ  مـائتى دوالر 
ى فى العراق اإلرهابىديثهم مع الشباأل الذين يىاولون إقناع  باالنيمام إلى تنظيم داعش 

روعة عبر الىدود المصـر ة البر ـة وسور ا ، ثم يدبرون ل  السفر من خالآل طرق غير مش
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آالف دوالر ع ـــى  ـــ  رأا يقنعهـــا و ـــنمه فـــى  10والبىر ـــة ، ويىصـــ   ـــ  مـــنهم ع ـــى 
 تهر بها إليهم .

أل بيدنا المهاد صنعة مديد  يمتهنهـا بـ  و تقنهـا مشـايو السـ فية المهاديـة وأعيـا  ىـد 
ــيا ممع ــة " ىــادمون " أبــردهم الشــيو أىمــد عشــوش رئ يــة أنصــار المهــاد وقيــادا  ىر 

قنــاعهم وتســهي  مهمــ ة الشــر عة ، الــذن يقــوم بــدور المشــرف العــام ع ــى انتقــا  الشــباأل وا 
 سفرهم إلى الخارج ويساعدي عدد من مشايو الس فية المهادية .

لمهـاد اأن عددًا من مشـايو " بيـدنا لموقع )البوابة( مسعد أبو فمر الناشط السيناون أكد 
مقابـ   ئا  من شباأل القبائ  الفقرا  ل مهاد فى العـراق" فى سينا  نمىوا فى استقطاأل الم

 ،آالف دوالر ع ــى الــرأا الواىــد  لىــد وصــوآل الشــاأل المماهــد إلــى ســور ا أو العــراق  10
سـا لة م  دًا أن  ع ى أتم استعداد لـذ ر أسـما  هـ ال  وعـائالتهم باالسـم ولكنـ  يخشـى الم

 القانونية أله هم وهم ال ذنأل لهم.
ى  تيبــة " الخنســا  " النســائية فــى داعــش أصــدر  بيانــًا عبــر صــفىتها ع ــأم ر ــان قائــد  

ن بـين مواقع التواصـ  االمتمـاعى " فيسـبوك وتـو تر " تـدعو العاداـا  ال ـواتى يتـراوت عمـره
مقابــ  راتــأل  اإلســالميةســنة إلــى االنيــمام لصــفوف  تيبــة المقــاتال  فــى الدولــة  25و18

 ة المنسية ما   مع دومها من العراق .دوالر ، وهى تونسي 200شهرن ال يتماود 
ش عـن نمادا  ىيث تقوم بيخبار مقات ى داع تيبة الخنسا  تمارا عماًل يعتبر من أهم اإل 

ذا ما بادر داعشى ل دواج مـن إىـدنلتى يومد لديها فتيا  بسن الدواج،العائال  ا هـ ال   وا 
ولــة لدومــة أو تومــد مقتبـالطبع فتنتىــر او وافق و  يخشــى األأل عواقــأل الــرفو غالبــًا،النسـ

 فى ميمعها .
عددًا من الى قا  والدروا التى ي قيها الشـيو أبـو إسـىاق الىـو نى  موقع " البوابة " رصد

فيهــا بيــرور  الســفر إلــى أكتــوار ينصــىهم  6ع ــى الشــباأل المتــرددين ع ــى مندلــ  بمدينــة 
قامة اإلسالميةالعراق واالنيمام إلى تنظيم الدولة  فـى  اإلسـالميةالخالفة  لنصر  دين هللا وا 

راوا الوطن العراى ومىاراة األنظمـة الكـافر  وأولهـا النظـام فـى مصـر ، وقـد نمـه الىـو نى 
فــى إقنــاا المئــا  مــن المصــر ين بالســفر إلــى العــراق وســور ا )م.ت( أىــد المتــرددين ع ــى 

أىـد  دروا الىو نى رفو ذ ر اسـم  خوفـًا مـن المالىقـة األمنيـة ، قـاآل لــ " البوابـة " إنـ 
أعيــا  ىر ــة "ىــادمون" التــى أسســها ىــادم صــالت أبــو إســماعي  ، و تــردد ع ــى دروا 
الىــو نى منــذ فتــر  طو  ــة ، مويــىًا أن الشــيو لمــأ االســتخدام مندلــ  إللقــا  الــدروا ، 
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لســببين ، وهمــا أنــ  قعيــد وىالتــ  الصــىية فــى تــدهور مســتمر ، والثــانى أنــ  مرصــود مــن 
الشــيو خصــص ممموعــة مــن الــدروا ي قيهــا ع ــى ى قــا  األمهــد  األمنيــة ، مويــىًا أن 

فــى الشــام والعــراق ا " وتتنــاوآل ممموعــة مــن  اإلســالميةبعنــوان " لمــاذا ومــأل دعــم الدولــة 
األســباأل والــدوافع التــى تىــ  الشــباأل المســ م فــى شــتى بقــاا األرو لــدعم دولــة الخالفــة 

د االنقـالأل العسـ رن فـى مصـر بعـ اإلسـالمية، خاصـة بعـد فشـ  تأسـيا الدولـة  اإلسالمية
 ع ى ىد تعبيري . –يونيو  30الذن وقع فى 

 عاد وأياف ت ميذ الىو نى أن الشيو يقنع الشباأل بيـرور  الصـراا المسـ ه مـن أمـ  اسـت
نظمـة لوىيـد ل وقـوف يـد األ وأن القو  المس ىة هى السـبي  امقاليد الى م فى مصر وليبيا،

 شــر  بىـد الســي  ع ـى رقــاألمـن بعـدي انت مستشـهدًا بـأن دولــة الرسـوآل والخ فــا الطاغية،
 .الكافر ن

ة يد أبو ىذيفة ، أىد العائدين من سور ا م خرًا عقأل مشار ت  فى االشتباكا  المس ى* 
رمـوا خمن الشباأل الذين سافروا من مصر إلى سـور ا ،   ن، قاآل إن الكثير  الدولة السور ة

بعـو الممموعـا  عقـأل فـو خالآل ى م الرئيا المعدوآل مىمد مرسى ، فيما لىقـ  بهـم 
ن ، وأكـد أخـواناعتصام رابعـة العدويـة ، فـى ظـ  انشـراآل قـوا  األمـن بمالىقـة عناصـر اإل

ور دقيــادا  ىر تــى " أىــرار " و" ىــادمون " التــابعتين لىــادم صــالت أبــو إســماعي  ، لعبــ  
ار النتقاآل الشباأل ، وسه   سـفرهم إلـى سـور ا لمقات ـة نظـام الـرئيا السـورن بشـالوسيط 

 األسد ، وانتق  بعيهم بعد ذلك العراق .
 عدد من قيادا  المهاد فى مصر نمىوا فى تمنيد عدد  بير مـن شـباأل ىر ـة " ىـادمون "
ا وأبردهم أبو خالد المصرن أىد شباأل ىر ة ىادمون ، الذن غادر مصر ل مهـاد فـى سـور 

أييًا و المهادن ،  فى عهد اإلخوان ومنها إلى داعش فى العراق ، والمنتمين ل تيار الس فى
ون الىر ــا  ، الــد تور  مــاآل ىبيــأل الخبيــر فــى شــ  عــدد مــن أبنــا  القبائــ  فــى ســينا  

متطرفـة وا فر سـة األفكـار الوالمهادية ، قاآل إن المئا  من الشباأل المصـرن وقعـ اإلسالمية
ن وأبــو إســىاق الىــو نى ، وأصــبىوا ا شــيوذ المهــاد أمثــاآل يوســ  القريــاون  بثهــاالتــى ي
وا  ، أن بيدنا المهـاد مومـود منـذ سـنالمهاد فى العراق ، مويىًا شددًا من أمرا  أكثر ت

،  2005 قب  عـاموأن  تم استرالآل المئا  من الشباأل الفقير ل سفر إلى أفرانستان وألبانيا 
لسـفر الشباأل العاط  الـذن يعـوآل أسـر  فقيـر  ويقنعـ  باوهو ما يىدث ا ن ىيث يتم إغرا  

 لتى يوهم  بها .مقاب  الدوالرا  ا



 

252 

ة ىبيأل أويه أن هروأل شباأل اإلخوان إلـى سـور ا والعـراق طبيعـى ومـرتبط بأفكـار عقائديـ
أن فشــ  اإلخــوان فــى الى ــم عمــق فكــر  ال تــ من بســ مية الصــراا يــد األنظمــة ، مويــىًا 

 الصــراا المســ ه لــدن الشــباأل بشــ    بيــر لشــعورهم بالمظ وميــة ، م  ــدًا أن المئــا  مــن
خرموا من مصر إلى سور ا فى ظـ  عهـد الـرئيا المعـدوآل مىمـد مرسـى ،  شباأل اإلخوان

 وانيموا إلى "مبهة النصـر " فـى سـور ا ووقتهـا  انـ  مبهـة النصـر  وتنظـيم داعـش ىر ـة
 واىد  لم تنفصال بعد .

 وأشار ىبيأل إلى خطور  الفتـاون التـى أط قهـا مشـايو اإلخـوان ع ـى رأسـهم الشـيو يوسـ 
نظيمــا  ل تلىــو نى ىــوآل يــرور  المهــاد فــى ســور ا واالنيــمام القريــاون وأبــو إســىاق ا

  . ، وىذر من نفسية ه ال  الشباأل بعد عودتهم إلى القاهر المس ىة فى العراق وسور ا
*** 

ر ص   إلى مصر عبـإن الىقائق التى أبردنا بعيها فى هذا الفص  ، ت  د أن داعش قد و 
)أنصـار بيـ   –التوىيـد والمهـاد()–ر()أمنـاد مصـ –)أنصار الشر عة( –مماعا  )ىادمون(

ن دخـ   المقدا( وغيرها ، وأن منودها من المصر ين وليسوا من العراقيين أو السـور ين وا 
آل ، ونىسـأل أنهـم سـيدداد دون قـو  وعنفـًا خـال مـ خرًا مـداد العنـ  المسـ ه فـى مصـره ال  

 وقـــام بثـــور المقب ـــة لمقات ـــة نظـــام الى ـــم ومعاقبـــة الشـــعأل المصـــرن ألنـــ  تمـــرأ  المرى ـــة
 يد م امرتهم الكبرن لتىو   مصر إلى ليبيا أو سور ا أخرن . 30/6/2013

ين إن )داعش( ا ن فى مصـر ، ومـن الخطيـر تماه هـا ، والقـوآل بريـر ذلـك ، ألن التكفيـر 
  العمـ –اسـتراتيميًا  –معينـة ومـن المهـم م ة واىد  ، ومخططاتهـا لـن تتوقـ  عنـد ىـدود 

  أو تكاس  . ع ى موامهتهم بدون إبطا 
*** 

المتطرفة فاى  الإسلاميةثب يبً : داعش المصرية : خريطة الجمبعبت لالتنظيمبت 

  (2014مصر اليو. )

ع مالح لد  –الح لد الليبية  –* الخريطة تتوزع على ثلاث جبهبت  قيسية )سينبء 

 السودان( فضلاً عد جبهة ال لتب لالقبهرة

ــدخ  مصــر ، ومعهــا  ــدين المتمســ اإلرهــاألا ن ت ا –ه بال ــى  الشــبي  مــد  بيرهــاأل داعــش ف
كون مرى ة مفص ية مرى ة مديد  من تطورهما السياسى ، نىسبها ، ست -العراق وسور ا 

 ،مر د ـــة   أو تتف ـــك  ، فيمــا أن تتر ـــأل )الدولـــة( ع ـــى ت ـــك )المماعــا ( ، وتبقـــى قويـــة
و أوذج ال يبـــى( هـــا الـــداخ ى وميشـــها الـــوطنى ، وتتىـــوآل تـــدر ميًا إلـــى )النمـــو نهـــار بنا  
 )السورن( .
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ية فـى * ولع  " المعرفة " ، هى نقطة البداية ل موامهة الصـىيىة ، لهـذي المرى ـة المفصـ 
تــار و مصــر ، و" المهــ  " ، هــو المعــوآل الــذن يســاهم فــى هــدم أيــة اســتراتيمية صــىيىة 

لذن ألم ا" الدينى "  اإلرهاألل موامهة ، انطالقًا من هذي الىقيقة نسم  ما ي ى عن خر طة 
، وفقــًا لرصــد وتوثيــق دقيــق قمنــا بــ  خــالآل الســنوا  المايــية ،  30/6/2013بمصــر بعــد 
 . 30/6/2013وادداد بعد 

فـــى مصــر ، إلــى ثــالث مبهــا  مررافيـــة " الداعشــى " الــدينى  اإلرهــاأل* تنقســم خر طــة 
 موسعة ، تنيون بداخ     مبهة ممموعة من المماعـا  والتنظيمـا  المسـ ىة ، وأىيانـاً 
نمــد تــداخ  بــين ت ــك المماعــا  فــى أكثــر مــن م ــان مررافــى ، واومــ  عــام يم ــن تقســيم 

 السياسية إلى ا تى   –الخر طة المررافية 
 المبهة الشرقية .. سينا  وامتداداتها   المىور األوآل   –أ 

ينا  مـا وفقًا ل واقع المعـاش ، ول رصـد الع مـى والتوثيـق الرراـى بـ  واإلسـرائي ى فـين فـى سـ
مـع  أل  مقات  أغ بهم من أبنـا  القبائـ  20مماعة مس ىة ، وتيم قرابة الـ 15قرأل من ي

ير وافــدين أمانــأل مــن الخ ــيج والــيمن وســور ا ، هــذي المماعــا   انــ   امنــة قبــ  ثــور  ينــا
 وهـى فـى 30/6/2013ثم ظهر  وبقو  بعد الثـور  وادداد  ىـد  وفاع يـة بعـد ثـور   2011

  القاعد  وأغطية ل  ، ولع  أبرد ت ك المماعا  ما ي ى  ممم ها تعد تم يا  لتنظيم
هــذي المماعــة المســ ىة هــى أكبــر وأهــم تنظــيم دينــى مســ ه  أنصــار بيــ  المقــدا   – 1

المنظم فى سينا  ، وا ن انتق  إلى دلتا مصـر ، يعـود إنشـا  هـذا التنظـيم  اإلرهاأليمارا 
ـــ)أ ــى المــدعو )هشــام الســعيدنى( الف ســطينى والم قــأل ب ــد المقدســى( إل مــن مخــيم  –بو الي

،  13/10/2012من أم مصر ة وأأل ف سطينى ، قت تـ  إسـرائي  فـى  1969البر ج ولد عام 
هــرأل ىــوالى  2012-2010وبعــد صــدام تنظيمــ  مــع ىر ــة ىمــاا فــى غــد  خــالآل أعــوام 

بالتعاون مع عناصر سـ فية مـن  -عنصرًا من هذي المماعة إلى داخ  سينا  و ونوا  150
تىقيقـا  (  شـف  2014مماعة أنصـار بيـ  المقـدا ، وفـى أوائـ  مـايو ) -قبائ  أبنا  ال

عـن  يفيـة مع عدد من المقبوو ع يهم من أعيا  هذي المماعـة نيابة أمن الدولة الع يا 
وأويــى  التىقيقــا  أن  تأســيا مماعــة أنصــار بيــ  المقــدا المرتبطــة بتنظــيم القاعــد ،

وتواص  )بعد مقت  هشام السعيدنى( ة المماعة توفيق مىمد فر ج د اد  أسا وتولى دعام
مـع تنظــيم القاعــد  لمبايعــة دعيمــ  أيمــن الظـواهرن،  مــا تواصــ  مــع ألويــة الناصــر صــالت 
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الدين الف سطينية بقطاا غد  لمد المماعة بدعم مالى وعسـ رن ولوميسـتى ل قيـام بعم يـا  
 .2011يناير  25إرهابية فى مصر، مستراًل األوياا األمنية فى أعقاأل ثور  

يـة تعمـ  ل مماعة قائمـًا ع ـى إنشـا  خاليـا عنقود اأسا هي اًل تنظيمي  « اد د »وتابع  أن 
ــولى يــم عناصــر ل مماعــة مــن  ــًا ل رصــد األمنــى، وت  ــ  منهــا بمعــدآل عــن األخــرن، تالفي

 ، وممــن ت قــوا2011ينــاير  28معتنقــى األفكــار التكفير ــة مــن الهــاراين مــن الســمون فــى 
  ة ع ى يد عناصر تنظيم القاعد  بالخارج وآخر ن تم استقطابهم.تدر با  عس ر 

هـا مىـاور، أول 3أعـد ألعيـائها برناممـًا مـن « أنصار بي  المقـدا»وأشار  إلى أن قائد 
اديــة فكــرن مــن خــالآل عقــد لقــا ا  دور ــة لدراســة األفكــار التكفير ــة ومطالعــة المواقــع المه

فـى    فقـ  المهـاد، والثـانى مىـور ىر ـى تمثـ ع ى شب ة المع وما  الدولية ودراسة  تيبا
ــى باتخــاذ أعيــا  المماعــة  ــة التخف ــة و يفي ــع المنشــه  و شــ  المراقب دراســة أســاليأل رف
أســما  ىر يــة والتســمى بهــا فيمــا بيــنهم وى ــق لىــاهم واســتخراج بطاقــا  شخصــية مديــد  

هـا، امد بعينوقطع ص تهم بمىيطيهم وتريير أرقام هواتفهم المىمولة، وعدم الصال  فى مسـ
والثالـث عسـ رن ىيـث أنشــأ معسـ را  بسـينا  واإلسـماعي ية إلعــداد عناصـر المماعـة مــن 

 يفيـة  خالآل دورا  عسـ ر ة لتـأهي هم بـدنيًا ورفـع قـدراتهم القتاليـة ىيـث يـتم تـدر بهم ع ـى
عـداد وتصـنيع العبـوا  المفرقعـة   يفيـة و استخدام األس ىة النار ة وىرأل المدن والشـوارا وا 

 امها، تمهيدًا لتنفيذ عم يا  إرهابية بالبالد.استخد
اســتعان بالقيــاديين فــى المماعــة مىمــد ع ــى عفيفــى بــدون « فــر ج»وقالــ  التىقيقــا  إن 

دارتهـــا  ناصــ  الــذن   فـــ  بتأســيا خاليــا المماعـــة خــارج نطــاق ســـينا  ومــدن القنــا  وا 
متـوفى مىمـد السـيد واإلشراف ع يها، بـمعاونة المتهم الثالث مىمد ب ـرن مىمـد هـارون وال

منصور ىسن إبراهيم الطوخى،  ما أصدر تك يفا  ل مـتهم الرابـع مىمـد أىمـد نصـر مىمـد 
بتأســيا خ يــة أخــرن منبثقــة عــن المماعــة أط ــق ع يهــا  تائــأل الفرقــان، بمعاونــة المــتهم 
الخـــاما هـــانى مصـــطفى أمـــين عـــامر مىمـــود،  مـــا   ـــ  المـــتهم الســـادا وائـــ  مىمـــد 

مية بتـدر أل أعيـا  المماعـة وتـأهي هم بـدنيًا، وأسـند ل مـتهم السـابع عبدالسالم عبدهللا شـا
ســ مى ســالمة ســ يم ســ يمان عــامر مهمــة التســ يه والــدعم ال وميســتى لهــا، وعهــد ل مــتهم 
الثــامن مىمــد خ يــ  عبــدالرنى عبــدالهادن الــنخالون بتــولى مســ ولية المانــأل الف ــرن لهــا، 

ــدين أىمــد وتــولى المتهمــان التاســع هشــام ع ــى عشــماون مســع د إبــراهيم والعاشــر عمادال
تمهيد وتصـنيع « ياسر»مىمود عبدالىميد التدر أل العس رن ألعيائها،  ما تولى الىر ى 
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بمسـ ولية اإلعـالم « أبوعمـاد»المفرقعا  تمهيدًا الستخدامها عم يا  المماعة، وتم تك ي  
 والتواص  مع تنظيم القاعد .

كـن يين ، وللتنظيم أن  قد بدأ نشـاط  بقتـاآل اإلسـرائي * هذا وتىدثنا الىقائق بالنسبة لهذا ا
)وهـــم يتنـــاولون طعـــام اإلفطـــار فـــى شـــهر  15/8/2012بعـــد قتـــ  المنـــود المصـــر ين فـــى 

را رميان!!( بدأ  عم ية التىوآل لديهم يـد المـيش المصـرن ، واعتبـاري ميشـًا  ـافرًا يىـ
مصـر ة د الميش والشرطة الية ياإلرهابالصهاينة ومن ثم ومأل قتال  )ه ذا برروا أفعالهم 

  ، فى سينا ( وادأ المس س  العنيـ  ىتـى وصـ  إلـى مـدير تى األمـن فـى الدقه يـة والقـاهر 
مىمـد ومن قب هـا مىـاوال  اغتيـاآل ود ـر الداخ يـة ، ثـم اغتيـاآل المقـدم فـى األمـن الـوطنى )
سـقا  طـائر  مصـر ة فـى سـينا  وتفميـر أنابيـأل ال ،  رـادمبروك( وال ـوا  )مىمـد السـعيد( وا 

ن وغيرهــا مــن عم يــا  الترويــع والقتــ  ، وهــذي األىــداث داد  بعــد اإلطاىــة بى ــم اإلخــوا
 . 30/6/2013ومىمد مرسى فى 

أع ـن أبـوب ر البرـدادن دعـيم مماعـة )داعـش(  2014ولم تكن مصادفة أن  فى أوائـ  عـام 
الشـام " فـى العـراق و  اإلسـالميةوهى م خص ل ىروف األولى من " تنظيم ما يسمى بالدولـة 

ى واعتبارها مد ًا منهـا اإلرهاب، يم مماعة أنصار بي  المقدا إلى رىاأل دولت  وتنظيم  
ــة د.مىمــد رفاعــة  ــاد  أيمــن الظــواهرن ابــن خال ــداد لتنظــيم القاعــد  تىــ  قي ، و  يهمــا امت
الطهطاون الذن  ان فى موقع رئيا ديوان رئيا الممهور ة فى عهد مىمد مرسى والـذن 

قــا  بــين أيمــن الظــواهرن ومىمــد مرســى أثنــا  د ارتــ  لباكســتان ولكــن ىــاوآل أن يرتــأل ل
المىاولــة فشــ   لتعــرو مقــر الظــواهرن ل يــرأل بــالطيران األمر  ــى ، الطهطــاون ومرســى 
ا ن بالسمن !! ، * هذا و تردد أن ى قة الوص  بين أنصار بي  المقدا والتنظيم الـدولى 

صر أبـو الفتـوت( و ـان مـن قبـ  ع ـى تواصـ  لإلخوان المس مين ا ن هو المدعو )عبد النا
مباشــر مــع خيــر  الشــاطر ، الرمــ  القــون فــى التنظــيم ونائــأل المرشــد العــام لإلخــوان ولقــد 
ــا وقطــر م يــار ونصــ  الم يــار دوالر دعمــًا لهــذا التنظــيم ولريــري مــن  رصــد   ــ  مــن تر ي

 –فمـر لإلعـالم فقط !! هـذا وتعـد مواقـع )مر ـد ال 2014تنظيما  العن  الدينى خالآل عام 
شب ة شموا اإلسالم( من أكبر الوامها  اإلعالمية لهـذا التنظـيم  – اإلسالميةشب ة الفدا  

، هذا و ذهأل المراقبون إلى القوآل أن هذا التنظيم ينسق ا ن سياسيًا )وليا تنظيميًا( مـع 
ن اإلخــوان مــن داويــة إراــاك المشــهد السياســى المصــرن ، والثــأر لإلخــوان ولإلســالميين مــ
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الميش ، وأن هذي المرى ة تعد مرى ة تقاطع مصاله ل طرفين ولـيا عمـاًل متكـاماًل بينهمـا 
. 
  تومــد فــى ســينا  وهــى األقــرأل لتنظــيم القاعــد  ســوا المماعــا  الســ فية المهاديــة   – 2

ع ى مستون انتهاج فع  العنـ  المسـ ه يـد المـيش والشـرطة ، أو ع ـى مسـتون األفكـار 
  نقودن ىيث هى عبار  عن مماعا  صـرير  منتشـر  فـى أرمـا  سـيناأو طر قة التنظيم الع

ــان الصــهيونى م -رفــه  –واخاصــة )فــى منــاطق العــر ش  وا ن  –نــاطق الىــدود مــع الكي
بــدأ  تتوامــد فــى منــوأل ســينا ( وهــذي المماعــا  ع ــى اتصــاآل بــبعو المماعــا  الســ فية 

 ميش اإلسالم. –ًا  ما سينشر الىق –المهادية فى ف سطين وأبرد ت ك المماعا  
ة )مماعـ –ومـن أبردهـا فـى سـينا  مماعـة )التوىيـد والمهـاد(  المماعـا  التكفير ـة   – 3

)أمنـاد مصـر( التـى قت ـ  يـبا  ماعـة )أصـىاأل الرايـا  السـودا ( وم -التكفير والهمـر ( 
) تائــــأل الفرقــــان( و)مم ــــا شــــورن ،  20/9/2014الشــــرطة أمــــام ودار  الخارميــــة يــــوم 

 -أن مم ـا شـورن المماهـدين  –أكناف بيـ  المقـدا( والتـى يتـردد أنهـا  المماهدين فى
لقاعـد ، ااندمم  مع أنصار بي  المقدا لتش   تنظيمًا واىدًا يمث  )المي  الثالث( لتنظيم 

  و نسأل إلى هذي المماعا  )و ذلك إلى أنصار بي  المقـدا( المشـار ة فـى عم يـا  القتـ
ـــ المســتمر ل منــود المصــر ين ، بمــن فــي ( 2012منــديًا ويــابطًا فــى أغســطا ) 16هم ال

( ، و ـــرن المراقبــون أن هـــذي المماعــا  تعـــد مــن أكثـــر 19/8/2013فــى ) 25والمنــود الــــ
فـــى ســينا  عريــة لالختـــراق اإلســرائي ى ومــن هنـــا تــأتى عم ياتهـــا  اإلســالميةالمماعــا  

ة ثـة مـن دور ـالعشوائية العنيفة يـد المـيش والشـرطة المصـر ة وتنفيـذها عم يـا  قتـ  ثال 
  من رماآل الشرطة وقت  مفـتش األمـن العـام بمىافظـة شـماآل سـينا  ورفـع األعـالم السـودا

عالنها تىو   شماآل سينا  إلى إمار  مستق ة شـبيهة بيمـار  ط البـان ع ى مبنى المىافظة وا 
ى بعـد اإلطاىـة بمىمـد مرسـى( أو ىتـ 2013فى أفرانستان وغيرها مـن العم يـا  المديـد  )

 (.2005-2004شرم الشيو  –دهأل  –مة )مث  طابا ت ك القدي
وهـى مماعـا  متنوعـة يقـوآل قادتهـا انهـا تنـتهج العمـ  الـدعون  المماعا  السـ فية   – 4

وتمـارا  مـا  –الس مى ، بعو هذي المماعا  السـ فية مخت ـ  فقهيـا مـع الـبعو ا خـر 
 اإلســالميةالتكفيــر والتفســيق يــد بعيــهم الــبعو ويــد أصــىاأل المــذاهأل  –هـى عــادتهم 

، هــذي المماعــا  هــى األكثــر انتشــارًا فــى ســينا  القتــراأل فقههــم مــن ىيــا  البــداو  األخــرن 
، وقـام  لهـا دوآل نفطيـةوالروت القب ية فى سينا  ، وأييًا ل دعم المالى الكبير الذن تيخ  
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العديد من قياداتها ومنهم )ياسر برهامى( باالتصاآل بها أثنـا  األدمـا  السـابقة فـى عهـدن 
المم ا العس رن ومىمد مرسى وهذي المماعا  الس فية )الس مية( سرعان ما تتىوآل إلـى 
العن  عندما يىدث صدام واسع مع أىد عناصرها يد الميش ، وهى ال تخت   فى بنيتها 
الدعوية األصي ة وأفكارها عن المماعا  العنيفة ، سون فى درمة أو توقي  إظهـار العنـ  

)الس مية( ع ى اتصاآل وثيق باألىداأل والمماعا  الس فية خارج  ، وهذي المماعا  الس فية
ـــة والمماعـــة  ـــور واألصـــالة والســـالمة والتنمي ـــ  ىـــدأل الن ـــدًا فـــى القـــاهر  مث ســـينا  وتىدي

ــًا مــاهدًا باســتمرار  اإلســالمية ومماعــة المهــاد ، وســ فى ســينا  )الســ ميين( يعــدون مخدن
السابقة مع المـيش والشـرطة  خاصـة  لتور د من يسموا خطأ أل)المهاديين( فى الصداما 

 . 30/6/2013فى مرى ة ما بعد 
 وهى باألساا مماعة ف سطينية مىدود  العدد أسسها ممتاد مماعة ميش اإلسالم   – 5

ليهـا  دغمش ، وهو أىد أبنا  عشير  دغمش فى قطـاا غـد  ، ولهـا امتـدادا  فـى سـينا  وا 
يمـا  ليط ، وهى تدعى االنتساأل إلى تنظتعود عم ية اختطاف المندن اإلسرائي ى م عاد شا

مـــا يســـمى بالمهـــاد العـــالمى المنتمـــى )ل قاعـــد ( وىاولـــ  أكثـــر مـــن مـــر  اختطـــاف ســـيات 
ة ، إسرائي يين فى سينا  . وهى تنسـق عم هـا ا ن مـع بعـو التنظيمـا  التكفير ـة السـابق

ســية )فــى وبعــو أبنــا  القبائــ  الكــارهين ل ى ــم المر ــدن المصــرن ألســباأل ســ فية أو سيا
( ، هـذا وقـد 2ألـ   ـم 61ألـ  نسـمة ع ـى مسـاىة  380قبي ة وتعداد سـ انها  24سينا  

تسـمى  2013وىـد  بداخ ـ  فـى عـام  –مهـاد األمـن الـداخ ى اإلسـرائي ى  –أسا الشاباك 
 بوىد  )المهاديين( الختـراق وتوظيـ  ت ـك المماعـا  المومـود  فـى سـينا  )انظـر صـىيفة

 ( .20/8/2013هاآرتا فى 
 المبهة الرراية   الخطر القادم من ليبيا بعد تف ك ميشها   * المىور الثانى  

لقد أيىى وايىًا ا ن ل عيان وبعد ثالث سنوا  ع ى إسقا  ى م القذافى أن ما مرن فـى 
)قطـر دوآل مثـ  ليبيا لم ي ن ثور  ب  م امر  متكام ة األر ان من أم  النفط ، شـار   فيهـا 

بر طانيــا .. وآخــر ن( و تــردد أن اإلدار   –الواليــا  المتىــد   – طاليــاإي –فرنســا  –تر يــا  –
المصــر ة فــى عهــد المم ــا العســ رن الســابق ثــم فــى عهــد مرســى شــار   لومســتيًا ومــن 
خالآل الدعم والرطا   السياسى ل ردو )نموذج لذلك ما قام ب  عمرو موسـى أمـين المامعـة 

اً  ل رـدو والىـرأل ع ـى ليبيـا وشـار   فـى ذا  العراية آنئذ الـذن مهـد بقراراتـ  ومواقفـ  غطـ
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المواق  ود ر الخارمية المصرن مىمد  ام  عمـرو ودوري الم  ـد لمطالـأل الخ ـيج وتىديـدًا 
 ىمد بن ماسم ع ى طوآل الخط( .

م  * مصـر ا ن تــدفع ثمنـًا باهظــًا لهـذي المشــار ة السياســية فـى الىــرأل ع ـى ليبيــا ول صــ
ان هــو فبرايــر( وأبــرد األثمــ 17التــى ســمي  د فــًا بثــور  ) غيــر الى ــيم ع ــى ت ــك )المــ امر (

عنصـر(  1500تكو ن ما يسمى بمـيش مصـر الىـر مـن عناصـر إخوانيـة وسـ فية ىـوالى )
وتتــدرأل ا ن فــى ســبعة معســ را  بــالقرأل مــن الىــدود مــع ليبيــا  30/6/2013هراــ  بعــد 

 لمومـود ع ـى بعـدأبردها معسـ را  فـى )مصـرات  ، معسـ ر صـىرا  دمـدم وخ ـيج البـورد  وا
 –معس ر المب  األخير  –معس ر الدنتان  –معس ر سبرات   – م من مرسى مطروت  60

معســ ر مدينــة درنــة( وهــذي المعســ را  يقودهــا المــدعو شــر    –معســ ر مدينــة الداويــة 
ن مـالريوانى الذن سبق وقات  فى سور ا )وهنا الرابط الخطير بـين الـذن مـرن فـى سـور ا 

 ن فـى االدولة الىاينة ل مقاومة الف سطينية وال بنانيـة ، والـذن يمـرن  تهمر وعدوان ع ى
مصــر ، وأهميــة المقاومــة المشــتر ة لــ  بــدون تــردد أو ممام ــة لــبعو دوآل الخ ــيج التــى 

ــتم فيهــا  ــالميش  –ا ن  –تعــادن ســور ا!( هــذي المعســ را  ي تــدر أل عناصــر مــا يســمى ب
را  الذن يقود إخوان ليبيا وهو رمـ  مخـاب المصرن الىر بيشراف الشيو إسماعي  الصالبى

و ـان ى قـة وصـ  بـين خيـر  الشـاطر ومىمـود عـد   –فياًل عن ادعائ  الع م والدعو   –
ان ى ـم واإلخوانى السورن ر او الشقف  وصدر الدين البنايونى )إخوان( مع إخوان ليبيا إب

لى مـواري يـأتى )شـعبان هديـة( أو أبـو عبيـد  ال يبـى ا ى لـذن يـرأا مـا يسـممىمد مرسى وا 
 ما  –( بررفة ثوار ليبيا وهى تش ي  عصابى أط ق ع ي  اإلعالم الرراى والقطرن لفظ )ثوار

 ان  - هذا –هى العاد  مع بعو ثورا  الرايع العراى األمر  ية صناعة وأهدافًا   )هدية( 
ا ، يبيـقد اعتق  فى مصر منذ فتر  وتم مقاييت  بطاقم السفار  المصرن الذن اختط  فـى ل

صـ  مي يشيا متىاراة مع بعيها البعو والتـى همرهـا ن 46ت ك الدولة التى يى مها ا ن 
يهم ماليــين ليبــى خــارج ليبيــا( بســبأل هــذي العصــابا  التــى اليــداآل إعالمنــا يســم 3ســ انها )

دراك ، إن ممـرد إطال عالمـ  المقـرو  بـدون وعـى ، وا  قـ  )ثوار( ، وتستيـيفهم فيـائيات  وا 
صـر ه ال  )سوا  فى سور ا أو ليبيا( يعنى إسقا  الشـرعية عـن مقاومـة م   مة ثوار ع ى

مـاذا لإلرهاأل فى داخ ها ، ألن ما يمرن فى )سور ا وليبيا( هو عين  ما يمرن فـى مصـر ف 
 نفرق بينهما فى المسمى ا! نط ق ع ى أىدهما ثور  وا خر )إرهابًا( ا! .
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قـو   30/6/2013مصر اسـتمد  بعـد * ونعود لنقوآل أن خر طة مماعا  العن  فى غرأل 
فيـدان  وهاكـان –مادية  بير  بعد د ار     من )سعاد  الكبيسى رئيا االستخبارا  القطر ة 

ن أبــو رئــيا المخــابرا  التر يــة( لبنرــادن ولقــا ي بقيــادا  اإلخــوان المســ مين )بقيــاد  نــور 
متـداد )والتـى هـى ا سهمين أبرد قيادا  اإلخوان فى ليبيا( وقيادا  مماعة أنصار الشـر عة

 ل قاعد ( والتى ترتأل ع يها إنشا  وتدر أل )ميش مصر الىر( ع ى الىدود .
مــا يقــرأل مــن م يــار ونصــ  الم يــار دوالر  –* لقــد رصــد  قطــر وتر يــا  مــا ســبق وأشــرنا 

أ  فـى لدعم هذي المماعا  ، مـع الـدعم اإلعالمـى عبـر )قنـا  المد ـر ( و)قنـا  رابعـة المنشـ
ذن )العراــى( برئاســة عدمــى بشــار  عيــو الكنيســ  اإلســرائي ى الســابق والــتر يــا( ثــم قنــا  

هـو  –يط ق ع ى نفس  لقـأل المف ـر العراـى وتدعمـ  قطـر ا ن وأنشـئ  لـ  )مر ـد أبىـاث 
المر ــد العراــى لدراســا  السياســا ( ومهمتــ  اســتقطاأل بعــو نخبــة مصــر والــوطن العراــى 

ة . رائي ى فـى نسـخت  القطر ـة والتر يـاإلسـ –ودممهم فى الخيار الشرق أوسطى األمر  ـى 
 وسيخدم ع ى هذا المخطط أييًا إنشا  مر د  يومية تصدر من لندن !! .

* من أبرد أهداف عصابا  ما يسمى )الميش المصرن الىر( المومـود ع ـى ىـدود مصـر 
مــع ليبيــا هــو إعــاد  إنتــاج تمراــة مــا يســمى بــالميش الســورن الىــر والــذن تشــ   مــن 

ل مخابرا  التر ية والخ يمية والررايـة وهـدف  إلـى دعدعـة اسـتقرار سـور ا ممموعا  عمي ة 
)مبهة النصـر (  –)داعش(  –سنوا  المايية بالتنسيق مع تنظيما  )القاعد (  3خالآل الـ

مماعـــة إرهابيـــة أخــــرن وفقـــًا لرصـــد مبعــــوث األمـــم المتىـــد  األخيــــر  1500، وىـــوالى 
راد مــن )المــيش المصــرن الىــر( خ ــق اإلبراهيمــى ، الهــدف هــو نفســ  مــع مصــر ىيــث يــ

مناطق عادلة واستنداف الميش المصرن ع ى ىدودي الرراية ، والتواص  مع البدو والقبائـ  
فى غرأل مصر ، والىي ولة مستقباًل دون االسـتثمار أو السـياىة فـى ت ـك المنطقـة المهمـة 

  ألمـــن واقتصـــاد مصـــر ، والتـــى تىتـــون ع ـــى أكبـــر تممـــع ســـياىى مصـــرن هـــو )الســـاى
الشمالى( فى أق  من عامين قادمين ، ومن بين األهداف أييًا مىاولة الثـأر إلسـقا  ى ـم 

لعم يا  إرهابية  برن )مثـ  تـدمير م سسـا   2014اإلخوان بيعداد وتمو   وتخطيط خالآل 
رساآل سيارا  مفخخة يد رمود سيادية ل ميش ول شـرطة  أو مشار ع  السد العالى مثاًل( وا 

ــتم التشــابك والتــداخ  مــع مماعــا  أخــرن مثــ  )أنصــار بيــ  ، ول ــودارا  الرئي ســية وهنــا ي
)مث  تهر أل قيادا  اإلخوان وفى مقـدمتهم  ام بأعماآل إرهابية م ثر  إعالمي االمقدا( ، ل قي

مىمد بـديع ومىمـد مرسـى مـن السـمون مـثاًل( وغيرهـا مـن العم يـا  التـى يـتم فيهـا إهانـة 
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أل رئــيا مديــد وبعــد إمهــاو خيــار المظــاهرا  أو هيبــة ورمد ــة الدولــة خاصــة بعــد انتخــا
 الصداما  مىدود  التأثير!!.

   مبهة المنوأل .. السودان وما بعدها    المىور الثالث
القادمة لمصر خالآل الفتر  المايـية لـم تقتصـر خر طتهـا ع ـى الشـرق  اإلرهاألإن عم يا  

بال  فى القوآل أن نشـير إلـى )سينا ( والررأل )الىدود مع ليبيا( ولكنها امتد  ل منوأل وال ن
، يــ ســدود أخــرن عنــد منــابع الن 6أن الخطــر المترتــأل ع ــى بنــا  ســد النهيــة األثيــواى و

وخطـــر نـــذر الىـــرأل األه يـــة بـــين أهـــالى أســـوان )نقصـــد مـــا مـــرن بـــين قبائـــ  بنـــى هـــالآل 
والدابودية( ، رغم أن األصابع اإلخوانية والس فية غير ىاير  فيهما ، إال أن انشراآل مصر 

عـــ  ت ـــك المبهـــة المنوايـــة الـــداخ ى وع ـــى الىـــدود الشـــرقية والررايـــة م اإلرهـــاألبمىاراـــة 
يـة ع ـى اإلرهاب( رخو  وسه ة االن سـار وهنـا يـأتى التـأثير السـ بى لت ـك المماعـا  )مررافي ا

األمن القـومى المصـرن ، أن أن االنشـراآل الـداخ ى سـاهم فـى د ـاد  ىـد  اليـرط األثيـواى 
فى أسوان )ب د السد العالى المهدد بالتفمير من قب  ت ك المماعا ( رغم  واالختالف القب ى

ويــوت هــذي الىقــائق ، إال أن ثمــة خطــر آخــر مهــم وقــادم بــ  ومباشــر وهــو مــا تــردد عــن 
إنشــا  ثالثــة معســ را  لمماعــا  العنــ  الــدينى ع ــى الىــدود مــع الســودان واــداخ ها بعــد 

والية البىـر  –والية  سال  –)والية  ردفان  ، وأن هذي المعس را  تتوامد فى 30/6/2013
عنصـــر قـــاب ون ل د ـــاد  بعـــد المطـــاردا   300األىمـــر( وأن تعـــداد المصـــر ين بهـــا ىـــوالى 

األمنية المتدايد  لهم هـذي األيـام فـى مصـر، وهـم فـى أغ ـبهم ينتمـون إلـى مماعـة اإلخـوان 
ن نـوا  ثالثـة منوايـة وبعو الس فيين من أنصـار المبهـة والـدعو  السـ فية ، وأنهـم يشـ  و

 ما يسمى )بالميش المصـرن الىـر( باإليـافة ل نـوا  األولـى فـى سـينا  والثانيـة المومـود  
فى ليبيا( وهذي المماعا  تستفيد من منـاذ العـدا  الـذن توامـد بـين ىـاكم السـودان )عمـر 

ة البشير( وى ام مصر المدد ، والذن دفع " البشير " إلـى االصـطفاف مـع أثيوايـا فـى قيـي
سد النهية رغم أن مصاله بالدي المائية مع مصر وليا مـع أديـا أبابـا وهنـا يبـرد دور 

ــدولى لإلخــوان المتوامــد فــى  ــة ومنهــا الســودان و يــ  أن امتماعــ  فــى  70التنظــيم ال دول
فى تر يـا قـد أسـا لـدعم طو ـ  المـدن لمبهـة المنـوأل يـد الى ـم المديـد ،  19/4/2014

ســرائي  ورغبتهمــا فــى إدامــة المبهــا  المفتوىــة  وهنــا أييــًا يــأتى دور الواليــا  المتىــد  وا 
ل صــراا مــع مصــر خدمــة لمشــروعهما فــى المنطقــة ، والــذن  ــان يىتــاج إق يميــًا إلــى ى ــم 
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رغـم تىفظـا  عديـد   –)اإلخوان وبقايا اإلسالم السياسى( أكثر مـن ىامتـ  ل ى ـم الـوطنى 
 . 30/6/2013الذن ما  بعد  -ع ي  

*** 
 لقــاهر ()المبهــة الداخ يــة فــى الــدلتا واذي المبهــا  الــثالث المررافيــة تــأتى * باإليــافة لهــ

اطع مـع والتى تتشابك وتتداخ  فيها أدوار التنظيما  المومود  فـى المبهـا  الـثالث ، وتتقـ
  داميـاً الدور السياسى والمالى ل تنظيم الدولى لإلخوان لتش   ىاينة تفرذ    ىـين تهديـداً 

لـى مـا بعـد االنتخابـا  البرلمانيـة ، وسـي 2014ر خالآل عام ل داخ  ، نىسب  سيستم مث  وا 
طـة من أبرد التىديا  أمام رئيا مصر المديد )عبد الفتـات السيسـى( ، تىـدن )خر  اواىد

قًا مـع ( فـى طورهـا المديـد ، والتـى نسـمي  بالميـ  الثالـث ل قاعـد  ، مـدعومًا ومنسـاإلرهاأل
ى ويـع فـلمخطط األمر  ى واإلسرائي ى إلبقا  مصـر التنظيم الدولى لإلخوان ومتقاطعًا مع ا

ي إلـى األيع  ، و ذلك فـى ويـع "المتسـوآل" أمنـًا ومـااًل مـن ا خـر ن ، وهنـا ن فـ  االنتبـا
إلرهـاأل ليرور  إدراك الرئيا القادم ودولت  المديد  عند الموامهـة لهـذي الخر طـة المديـد  

دميري سمى بالميش الىـر فـى ليبيـا( لتـ، أن يبدأ بيراا  استباقية لمعس راتها )خاصة ما ي
 ، ويــرور  أن يــراط الــرئيا القــادم وأمهــد  الدولــة فــى عهــدي بــين دوائــر األمــن القــومى

 القـائم ألاإلرهـاالمصرن باألمن القومى العراى ، ونقصد تىديدًا أهمية االنتباي إلى أن خطر 
 فـى مصـر ، إلرهـاألاسور ا وليبيا وبعو الدوآل العراية هـو عينـ  عبر داعش فى العراق و 
ن مـ، وأييًا يرور  تىديد موق  مـذرن مشتر ة وبىسم وبال تردد ومقاومت  البد أن تكون 

 بيـرًا  اتيمي اإسـرائي  التـى خ قـ  فراغـًا أمني ـا واسـتر  معاهد  السالم واتفاقية  امـأل ديفيـد مـع
ــاد  مماعــا   لــى هنــاك ، يىتــاج هــذا الم ــ  إ اإلرهــاألفــى ســينا  ، ســاهم مباشــر  فــى د 

مرامعـــة  ام ـــة وىاســـمة ، إن تـــرابط ى قـــا  األمـــن القـــومى المصـــرن ت  ـــد أن )العدالـــة( 
 قيـا  لوالديمقراطية الىقيقية ، واسـتقالآل القـرار الـوطنى ، هـم مـن بـين الوسـائ  النامىـة 

ومىاصـــرتها واالنتصـــار ع يهـــا ، وأن يـــتم ذلـــك مميعـــ  فـــى إطـــار  اإلرهـــاألع ـــى خر طـــة 
 موامهة . استراتيمية قومية ع يا ل 

*** 
* وقبــ  أن نخــتم هــذا الفصــ  ، ن فــ  االنتبــاي إلــى بيــان تنظــيم )داعــش( الــذن صــدر يــوم 

( ويـد 20/9/2014عم ية قت  يـبا  الشـرطة أمـام ودار  الخارميـة )ليبارك  21/9/2014
منود الميش المصرن ومطالبًا بالمد د ، وهو بيان ي  د الترابط العقائـدن )الشـاذ( بـين هـذي 
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)داعش( واين نظائرها فى مصر ، فالف ر واىد ، والمموآل واىد ، والمىـرك واىـد،  المماعة
 والهدف هو تفتي  المنطقة وميوشها .

عـا  دعـا تنظـيم داعـش المماالـدعو  العام ـة ل مماعـا  بيان والذن ما  فيـ  * ولنتأم  ال
 األولـىالتكفير ة فى سينا  إلى مواص ة استهداف منود المـيش والشـرطة، فـى رسـالة هـى 

مــن نوعهــا، ىيــث صــدر  مــن أع ــى قيــاد  فــى التنظــيم، وهــو مــا اعتبرتــ  قيــادا  مهاديــة 
سابقة ما يعنى سابقة خطير  يهدف بها داعش لتوىيـد الفصـائ  المهاديـة فـى مصـر تىـ  

 راية التنظيم.
لـذراا اوأثنى أبو مىمد العدنانى، المتىدث باسم التنظـيم، فـى فيـديو بثتـ  م سسـة الفرقـان 

لمـيش، يـة يـد منـود ااإلرهابالمية ل تنظيم، ع ى التكفير ين فـى سـينا  بعـد عم يـاتهم اإلع
ــ   ــق الســديد»وطــالبهم باالســتمرار ع ــى هــذا المــنهج، ألن ، ودعــاهم إلــى «هــذا هــو الطر 

سهم. مواص ة العم يا  بتفخيو الطرق ومهاممة مقار القوا ، واقتىام منادلهم، وقطع ر و 
يم، ن، واصطادوهم ىيثما ي ونون، ىولوا دنياهم إلى رعأل ومىال تمع وهم يأمنو»وأياف  

مين فــى ودعــا العــدنانى المســ «. فمــروا بيــوتهم وال تقولــوا فتنــة، بــ  مىــاراتهم منعــا ل فتنــة
مـر ال  افة، عسـ ر ين  ـانوا أم مـدنيين، وأويـه أن األ« الكفار»مميع دوآل العالم إلى قت  

أن قتـ  الفرنسـيين واألمـر  يين أو ى فـائهم بـيىتاج فتون أو مشور  مـن أىـد، وشـدد ع ـى 
ن م ـان وسي ة، سوا  بالعبوا  الناسفة أو باليرأل بالىمار  والـذبه بالسـ ين، أو إلقائـ  مـ

إن »عــاآل أو الــدها بســيار ، أو إىــراق مندلــ  أو ســيارت ، أو تمارتــ ، أو مدرعتــ ، وقــاآل  
ن لم تفع ، فرامع دينك  «.عمد  فابصق فى ومه ، وا 

ــات ين يــذ ر أن  ــذتا غــارا  مويــة يــد أهــداف داعــش مــن مق ــا  المتىــد  وفرنســا نف الوالي
ومخــادن أســ ىة وآليــا  وتشــارك الــدولتان فــى التىــال  الــدولى الــذن دعــ  واشــنطن إلــى 

 تكو ن  ل قيا  ع ى التنظيم.
ر ـة يـد وهدد العدنانى الواليا  المتىد  األمر  ية وى فا ها، من مربة التىـرك فـى ىم ـة ب

آســاد دولــة اإلســالم ســيهدمون ميــوش التىــال   افــة، ألنــ  يــعي  »، بقولــ  إن التنظــيم
 «.وأمر  ا خائفة، وأوباما  ذأل ع ى شعب ، وسيدفع الثمن قر باً 

، أنهـــا ســـتكون اإلســـالميةع ـــى الدولـــة « الىم ـــة الصـــ يبية»واعتبــر العـــدنانى مـــا ســـماها 
 أل ا يـة يـد أمر  ـا، وسـيتم بعد رد عدوانها من قبـ  منـود التنظـيم، ىيـث سـتنق»األخير ، 

وتطــرق العـــدنانى إلـــى عــد  موانـــأل متع قـــة «. غــدوهم فـــى عقـــر ديــارهم، وســـبى نســـائهم
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بالقييتين، السور ة، والعراقية، ىيث طالأل الفصائ  المهادية وأه  السـنة بعـدم االنيـمام 
ير إلى التىال  الـدولى، مىـذرًا مـن لمـو  التنظـيم ل ثـأر، ودعـا م  ديـ  فـى تـونا إلـى السـ

ع ــى نهــج المماعــا  التكفير ــة فــى ســينا ، ووصــ  رئــيا تــونا المنصــ  المردوقــى 
يـدخ  صـنعا  الــروافو »وأبـدن العـدنانى أسـف  عـن أىـداث الـيمن، وقـاآل  «. الطـاغو »بــ

الىوثة فال تشون م ودهم المفخخـا  والعبـوا ، أال يومـد فـى الـيمن مـن يشـفى غ ي نـا مـن 
 «.الىوثةا

ســمى، القيــادن المهــادن الســابق، منســق المبهــة الوســطية، إن مــن مانبــ  قــاآل صــبر  القا
ع ـى  رسالة العدنانى تعد أوآل رسالة رسمية مـن أع ـى قيـاد  إعالميـة بـالتنظيم، مـا سـي ثر

شــباأل التيـــار اإلســـالمى الـــذين يعتقـــدون بومـــود ىـــرأل يـــد اإلســـالم يشـــارك فيهـــا النظـــام 
هم مرادلــة لهــ ال  الشــباأل لــدفع إن عبــارا  العــدنانى« المصــرن اليــوم»المصــرن. وأيــاف لـــ

شـادت  لالنيمام ل تنظيم، ما ي  ـد ومـود روابـط بـين التكفيـر ين فـى مصـر وقـاد  التنظـيم وا  
ــيم  ــ  نع ــاآل نبي ــا. وق ــة بينهم ــدا ت  ــد ومــود صــ ة قوي ــ  المق بأســ وأل مماعــة أنصــار بي
ــ  والخــوف فــى الشــارا  ــار  العن ــادن، المهــادن الســابق، إن تنظــيم داعــش يســعى إلث القي

ــديو، وأكــد أن نىــو  ــبهم مــن ىر ــة  1500المصــرن، مــن خــالآل نشــر هــذا الفي ســ فى، أغ 
 ، انيموا إلى التنظيم.«ىادمون »

أن ت ـك الممموعـا  التـى التىقـ  بـداعش ( 22/9/2014فـى )« المصـرن اليـوم»وأياف لـ
 هـى التـى ترسـ  بيانـا  تهديـد يـد المـيش والشـرطة مـن سـور ا والعـراق، وت ـك التهديــدا 

دن ها عالقة بالوقع، ألن غالبية عناصر أنصار بي  المقدا لقوا مصرعهم ع ى أيليس  ل
 قوا  الشرطة والميش فى سينا .

*** 
عـش( * إن هذا البيان ، وغيري من المع ومـا  التـى أوردناهـا فـى هـذا الفصـ  ت  ـد أن )دا

هـو ن اتخـذ  مسـميا  أخـرن ، لكـن الف ـر الشـاذ واىـد ، والهـدف واىـد و ا  ا ن فى مصـر و 
با  العم  ع ى يرأل االستفداد الوطنى وتهديد األمن القومى ل بالد من خالآل استهداف يـ

تيمية فى العراق وسـور ا ، مـن البـد مـن اسـتراومنود الميش والشرطة تمامًا  ما هو الىاآل 
 لموامهة هذا الخطر القادم ، م تىفًا د فًا بالدين . –فى مصر  –قومية 
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 الفصر السببع

 ى لبنبنداعش ف

 المواجهة القبتلة
 

خواتهـا لبنان ب د المقاومة واالنتصار ع ى العدو الصهيونى ، ابت ى هو ا خر بـداعش وأ* 
لمنـود نتيمة الم امر  ع ى سـور ا والىـدود المفتوىـة )وعرسـاآل مثـااًل( التـى اختطـ  وقتـ  ا

يـال  نى مـن وبدأ  تعا ال بنانيين بها . لبنان بوابة الطهار  الثور ة العراية ومثالها الىى ،
ون فـى يين الـذين سـموا أنفسـهم )ثـوار( يقـات اإلرهـاب)القاعد ( وداعش ومئا  المرتدقة من 

 ..ســور ا و ــذبىون األبر ــا  فــى بيــرو  ، وألن قصــة لبنــان مــع هــذي الموامهــة المســتمر  
 فماذا عنها ا . ..فيننا سن تفى ببعو ال قطا  ىوآل داعش التى بدأ  تدنا لبنان 

*** 
ــة ومباغتــة خطــ  التنظيمــان و  2014 ( أغســطا1) ــى عم يــة خاطف ــان داعــش اإلرهابف ي

ــديا لبنانيــا فــى مدينــة عرســاآل ال بنانيــة ذا  األغ بيــة الســنية  23ومبهــة النصــر    ــى عمن
أيـام،  الىدود السور ة، لتشتع  المعارك بين الميش ال بنانى وتنظيمى داعش والنصر  لعـد 

ــات و التنظيمــين ــم ينســىأل مق ــة  ث ــى المدين ــى الســيطر  ع  ــد فشــ هما ف برنيمــة الخطــ ، بع
 إلعالن إمار  داعش فى لبنان.

ــانى  ــق المــيش ال بن ــ  العســ ر ة، لتــدخ  اوىق ــالرغم مــن يــع  إم انيات ــوعى ب نتصــاري الن
الى ومة ال بنانية فى مشاورا  دائمة ل بىث فى  يفية اإلفراج عن المخطـوفين، بينمـا  ـان 

ـــا ـــداآل الشـــارا ال بن ـــام الســـران وال ي ـــا  واعتصـــاما  أم ـــان وقطـــع ل طرق ـــة غ ي ـــى ىال نى ف
الى ومي، ل يرط ع ى الى ومة لتسارا بيعاد  المخطوفين، واينما  ان  تتوالى المباىثـا  
التى قادها شـيوذ مـن هيئـة ع مـا  المسـ مين السـنية مـع الخـاطفين مـن داعـش والنصـر ، 

ايـة منـذ بدايـة مـا سـمى بثـورا  الرايـع وأىيانًا قطر ذا  الـدور المشـبوي فـى  ـ  الـبالد العر 
 انـ  األصـوا  تتعـالى مـن   العراى )والتى يال مصادفة لم تص  قطر رغم ىامتها إليها!!( 

يين. واينمــا  انــ  مفاويــا  شــيوذ اإلرهــاببعــو السياســيين مطالبــة بعــدم التفــاوو مــع 
ىسـن نيـة  السنة تتعثر أفرم  مبهة النصـر  عـن خمسـة ممنـدين مـن السـنة لـديها  بـادر 

تماي أه  السنة فى لبنان ىسأل بيان النصر . ثم توقف  المفاويـا  بـين الشـيوذ والنصـر  
وداعش نظرا ل مبالرة فى المطالـأل مـن التنظيمـين، والتعنـ  فـى الـرفو مـن قبـ  الى ومـة 
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ال بنانية، ىيث طالأل داعش والنصر  باإلفراج عن عشـر  موقـوفين إسـالميين مـن السـمون 
   ـــ  منـــدن لبنـــانى مخطـــوف، وألن الموقـــوفين اإلســـالميين فـــى الســـمون ال بنانيـــة مقابـــ

ال بنانيـة متهمــون بقتــاآل المــيش ال بنـانى وعم يــا  إرهابيــة فــى معر ـة نهــر البــارد وغيرهــا، 
 رفي  الى ومة شرو  داعش والنصر  لإلفراج عن المخطوفين.

هـم ي  المختطفـون و و ان  أولى مفامه  داعش ل ى ومة ال بنانية بث مقطع فيديو يظهر ف
ال ســي واإلفــراج عــنهم واال يطــالبون الى ومــة بســرعة ن ســتمابة لمطالــأل داعــش والنصــر  وا 

د، مصيرهم الذبه، ولم يأخذ السياسيون والى ومة تهديدا  داعش والنصر  ع ى مىم  المـ
مـا وبعد أيام بثـ  داعـش مقطـع فيـديو لـذبه الرقيـأل فـى المـيش ال بنـانى ع ـى السـيد، واين

ا مــشــارا ال بنــانى مشــتعال بالتظــاهرا  وقطــع الطرقــا  واإلعتصــاما  إىتمامــا ع ــى  ــان ال
ىــدث، شــ ك المــيش ال بنــانى والى ومــة فــى مقطــع فيــديو ذبــه الرقيــأل ع ــى الســيد، وبعــد 

 ومـدوا المثـة ل رقيـأل المـذبوت DNAتدخ  وسطا  تس م الميش مثة الرقيأل وبعـد تىاليـ  
  ا الـودراعترايا  من األهالى الذين رفيوا مقاب ة رئـيفادداد الشارا اشتعاال ولم تهدأ اإل

 سبقا.تمام سالم،  ما ألرى ود ر الداخ ية نهاد المشنوق د ار  لقطر تم اإلعالن عنها م
و وتقدم وفد قطرن ل تفاوو مع الخاطفين ليعود بعد يومين بخفى ىنين، ىيث  ـان يتفـاو 

ـــد فشـــ   المفاو  ـــر وســـطا  مـــن عرســـاآل، وق ـــأل مـــع الخـــاطفين عب ـــاد  مطال يـــا  بعـــد د 
دن الخــاطفين، وبــالطبع رفيــ  الى ومــة ال بنانيــة، لتعــاود داعــش  ــر  الــذبه، وتــذبه المنــ
فقــة الثــانى مــن المخطــوفين وتبــث صــوري عبــر اإلنترنــ ، لتتعــالى األصــوا  المطالبــة بالموا
 ارا ع ى مطالأل النصر  وداعش قب  ذبه بقية المخطوفين، وتدداد وتير  قطع الطرقا  بيطـ
غــالق الطــرق الدوليــة بالشــماآل ال بنــانى واعتصــام أهــالى المخطــو  فين الســيار  المشــتع ة وا 

ة منـود ثم تتوالى عم يا  ذبه المنود ليص  عدد المـذبوىين إلـى ثالثـ أمام رئاسة الودرا .
 وتدداد سخونة الشارا وردود فع   الرايبة .

*** 
ال بنانيين " يذ ر ع ـى عوايـة وفى دراسة مهمة ل  تىم  عنوان " خطر داعش يوىد  (2)
الهالــة االعالميــة و "البروباغنــدا" التــي تىــيط بــداعش ال تخت ــ  عــن الترهيــأل االعالمــي   

الذ  قام ب  المروآل او الىر ة الصـهيونية مـن خـالآل نشـر الخـوف المسـبق ونشـر الصـور 
قهــر، والفيــديوها  المروعــة،  أنــ  مــيش يســبق  الرعــأل باميــاآل، ليصــبه التنظــيم الــذ  ال ي
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ـــاالف التصـــار ه  ـــًا ب ـــراق وســـور ة، مرفق ـــين الع ـــ  مســـاىا  واســـعة مـــن االرايـــي ب ويىت
 والتى يال  عن هذا التنظيم الىديث.

ع فــي العــراق والشــام.. هــذا هــو اســمها الكامــ  الــذ  تــم اختصــاري بممــ اإلســالميةالدولــة 
في األىــرف األولــى مــن الك مــا  لتصــبه "داعـــش"، هــو تنظــيم مســ ه يتبنــى الف ــر الســـ 

وتطبيق  اإلسالميةالى اعاد  ما يسمون  "الخالفة  قاد  التنظيمالمهاد  )التكفير ( و هدف 
 الشر عة"، يتخذ من العراق وسور ة مسرىًا لعم يات . 

قة  مـا سـبق واينعـا فـى ثنايـا الفصـوآل السـاب – 2013تش ع  تنظيم "داعش" في نيسان عام 
 ع لتنظـيم" التـاباإلسـالميةمى بــ "دولـة العـراق وق دم في البد  ع ى أن  اندماج بين ما يس -

 والممموعــة التكفير ــة المســ ىة فــي ســور ة 2006القاعــد  الــذ  تشــ ع  فــي تشــر ن األوآل 
راق المعروفــة بـــ"مبهة النصــر "، إال أن هــذا اإلنــدماج الـــذ  أع ــن عنــ  قيــاد  "دولــة العـــ

 " أبو ب ر البرداد ، رفيت  "النصر " ع ى الفور. اإلسالمية

لبرـداد  بعد ذلك بشـهر ن، أمـر دعـيم "القاعـد " أيمـن الظـواهر  بيلرـا  االنـدماج، إال أن او
 فــي العــراق والشــام( واىــد  مــن اكبــر اإلســالميةأكمــ  العم يــة لتصــبه "داعــش" )الدولــة 

 ية الرئيسية التي تقوم بالقت  والدمار في سور ة والعراق.اإلرهابالمماعا  

ــر مــن ــدا اكب ــين    مــة داعــش اخــذ  ىي ــي ي قــى بهــا ب ــر، فباتــ   التهمــة الت ىممهــا ب ثي
بقـو   المتنادعين، فأصبىنا نسمع بالداعشية السياسية، الداعشية من قب  رأل العم ، لتى 

ــتهم  ــة، ويصــبه ا  امــرا  او تصــر ه ال يعمــأل الطــرف ا خــر ي م ــان مصــط ه دي تاتور 
 بالداعشية. 

اعـش، ريية، ليا ببعيد عما تىيـري داأل لعاد  بأ  صراا ع ى وم  الكر  لبنان المتأثر  ا
او  ال ب  هو في ق أل المعر ـة مـن خـالآل الىـدود والنـادىين مـن العـراق بسـبأل هـذا التنظـيم

 من سور ة بفي  المعارك بين النظام والمعارية، وآخر فصولها داعش واخواتها.

م مـن عشرا  القرن الىدودية مع سور ة من مخت   الطوائ  بدأ  تستشعر بـالخطر القـاد
م لـ  تسـ  ، ىيـث أخ   الىـدود، فبـدأ  بالتسـ ه والقيـام بـدور ا  داخـ  القـرن خوفـًا مـن 

لقـاا يقتصر التس ه ع ى الطائفة الشيعية، ب  وص  االمر الى المسيىيين في البقاا مـن ا
 الى رأا بع بك والدرود في بعو مناطق مب  الشيو وغيرها من القرن.

د الى ىد  بير الشارا ال بناني، من خالآل رفـو خطر داعش القادم الى الداخ  ال ب ناني وىع
ه ــذا افكــار وان اخت ــ  الــبعو ىــوآل المســبأل بقــدومها لــداخ  االرايــي ال بنانيــة، لتصــبه 
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فكر  قتاآل ىدأل هللا ل  امرًا وامبًا لدن شر ىة  بير  من الممتمع المف ك ع ى ابسط االمـور 
 الىياتية.

ــ ــذين عايشــوا قبــ  عق ــة مســيىيو لبنــان وال ــداخ ي، خايــوا تمرا ود التهميــر فــي الصــراا ال
ئيا بشـير بعد ما ي ون اليوم عن فكر  التهمير ممددًا ليعود شعار الـر أالتهمير سابقًا، هم 

 الممي  الى الوامهة ممددًا " نىن قديسو هذا الشرق وشياطين ". 

أل طــوني وهــو اىــد ســ ان بعبــدا ال يــرن بــداعش ســون ممموعــة ارهابيــة تــم انشــا ها ليــر 
 السـالمي. االستقرار في العالم العراي بااليافة الى تهمير االق يا  فهي ال تمسد الف ر اال

أل يخفي طوني عدا ي السياسي لىدأل هللا وسياسات  لكن في الوق  نفسـ  ال ين ـر بـأن ىـر 
نار و رايي السور ة منـأل لبنـان  ارثـة ىقيقيـة وابعـد شـبه السـيالىدأل االستباقية داخ  األ 

ىسـأل  عراقي عن المناطق المسيىية، ىيث ال ين ر بأن اعالم ىدأل هللا مدعوماً السور  وال
ي بـأن تعبيري بأعالم التيار العوني قد نمه باقنـاا قسـم ال يسـتهان بـ  مـن الشـارا المسـيى

د ىدأل هللا هو الىماية ل مسيىيين في الشرق داعمين هذي النظر ة من خـالآل عـرو العديـ
تقـديم اصر الىدأل يرفعون التىية لتمثاآل السيد  العـذرا  و من الصور التي يظهر خاللها عن

 شهدا  لتىر ر مناطق ذا  طابع تار خي مسيىي  مع وال. 

ين   ىـدأل سياسـي بـأن القـاد  المسـيىيين غيـر مهتمـألـى إبينما ترن نادين غير المنتمية 
بالشــعأل فكــ  دعــيم مــ ع همــ  الوصــوآل الــى الكرســي الرئاســي، متىســرً  ع ــى رئــيا قــو  

شير الممي  والتـي بىسـأل تعبيرهـا الوىيـد الـذ  اسـتطاا ىمايـة المسـيىيين فـي اصـعأل  ب
 الظروف.

در وتتــابع نــادين ىــديثها بــالقوآل إن قتــاآل ىــدأل هللا ل ممموعــا  المســ ىة منــأل لبنــان ممــا
وتهميـــر ل مســـيىيين والمســـ مين ع ـــى ىـــد ســـوا ، مطالبـــة بتســـ يه المـــيش ب افـــة انـــواا 

او  تى لو  ـان مـن الشـيطان فـالمهم عنـدها ان ال يـذبه دومهـااالس ىة والقدوم بالسالت ى
لــة ابنهــا او تهمــر مــن قر تهــا بســبأل ديانتهــا، رافيــًة فــي الوقــ  نفســ  طر قــة تعامــ  الدو 

 ال بنانية مع الخاطفين ل ميش في مرود عرساآل، ىيث اعتبر  أن االمور ىتـى لـو وصـ  
اشــرف مــن الىــوار مــع ه ــذا  ســرن لــدن الممموعــا  المســ ىة  شــهدا  هــولــى تقــديم األإ

تنظيمــا ، متســائ ًة مــا الــذ  يمنــع ا  تنظــيم فــي وقــ  الىــق مــن خطــ  ا  عنصــر مــن 
 الميش والمطالبة بالمقايية من مديد.
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به في المقاب  ترن مهى أن داعش ليا بمديد ع ى السـاىة ال بنانيـة ففـي السـابق  نـا نـذ
ــة ابعــ ــالقوآل " اصــاًل بعيــنا الــبعو ع ــى الهويــة ىيــث تــذهأل بوصــفها ل ىال د مــن ذلــك ب

ذبه داعش تع م  الذبه من دواعش السياسة وامرا  الىرأل ب بنان" ففـي نظرهـا إن فكـر  الـ
 والتهمير والتتكي  قديمة لكن االسم هو فقط المديد. 

يـع فيما يشير س مان والم  د ل ىدأل االشتراكي، بـأن فـي قر تـ  عيىـا قـرأل مبـ  الشـيو مم
  خطــر داعشــي قــادم  اشـفًا بــأن االمــر بالتنســيق مــع أمـ  بنـا  المنطقــة مســ ىون فــي و أ

دأل االمهد  االمنية وىدأل هللا ع ى ىد سوا ، اما قر أل سـ مان ى مـ  فـال يخفـي  رهـ  لىـ
 ، هللا ولكن يعتبر بان التس ه في وم  داعش امر وامأل ومىاراتـ  امـر مقـدا ال مفـر منـ

ال يهمـر ا  شـخص مـن مندلــ   معتبـرًا أن المقاومـة يمـأل ان تعمـم ع ـى  افـة الشـعأل وان
  ونعيــد عقــارأل الســاعة الــى الــورا ، فــالىرأل ىســأل تعبيــري ال مفــر منهــا شــارىًا أن منــبال

عـن  الذ  هامم تدخ  ىدأل هللا في سور ة في السنوا  المايية، با  يماهر ا ن بالدفاا
 قتاآل الىدأل، معتبرًا بأن يمانة ال بنانيين هي الميش والمقاومة الشعبية.

ه يـة، ة ال بنانية ال تهدأ ىتى تشتع  من مديد فهي ع ى فوهة بر ـان منـذ الىـرأل االالساى
يـ  قد يخت   العديد مـن الشـباأل ال بنـاني فـي  ـرهم المع ـن ل طـرف االخـر فـي الـوطن وتىم

ة ، ولكن يممعون بش   عام ع ى رفيهم ل ظـواهر الداعشـياإلرهاألالمس ولية لسبأل قدوم 
 ابهم بـ "الدواعش الداخ ية".الخارمية، مترافقًا مع اعم

*** 
ل تصـــد  لتوغـــ  وفـــى مســـعاي  ( بالمقابـــ  ت  ـــد دراســـا  اســـتراتيمية مهمـــة ع ـــى أنـــ 3)

، إذ ا باهًظـااإلسالميين المتس  ين من سور ا، تكبد الميش ال بناني، الذ  يفتقر ل عتاد، ثمنً 
  بيـًرا بنيـ  من منـودي، أو سـقطوا فـي األسـر، لكنـ  مـن منظـور مهـم ىقـق م سـًبا 36قت  

 تأييد الفصائ  ال بنانية المنقسمة.

ا  ورغــم خالفهــم بشــأن الكثيــر مــن القيــايا، بمــا فيهــا مــن هــم أعــدا هم، فقــد أظهــر دعمــ
لدولــة انــادًرا مـن أشـ اآل الوىــد ، باالتفـاق ع ــى أن تنظـيم  مخت ـ  الطوائـ  ال بنانيــة شـ ال

 اق، هو عدوهم المشترك.المتشدد، الذ  سيطر ع ى أراو في سور ا والعر  اإلسالمية

لرغبـة او بدو أن الق ق بين ال بنانيين يسر ، أيًيـا، بـين ى فـا  أمانـأل متنافسـين تممعهـم 
 في منع امتداد خالفة سنية متشدد  من نهر دم ة إلى البىر المتوسط.
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ا   وفي ظ  دخوآل الميش ال بناني طرًفا في المعر ة اإلق يميـة يـد المتشـددين السـنة، مـ
يـا  تأييد من ممموعة غير متوقعة من الـدوآل، مثـ  سـور ا، والسـعودية، والوالتصر ىا  ال

يران.  المتىد ، وا 

ايـة ، فـين ىماإلسـالميةومع تقسيم سور ا، والعـراق بسـبأل التقـدم الخـاط  لمقـات ي الدولـة 
 لبنان من تكرار سينار و عدم االستقرار هو باعث ل ق ق لدن المميع.

يـافية عم في تعهدا  بتقديم م يـار دوالر مـن المسـاعدا  اإلوبالنسبة ل سعودية، تمث  الد
 ل قوا  األمنية ال بنانية.

بشـار األسـد، فـي المانـأل  الـرئيا السـور   المعارية يـدوويع هذا الر او، التي تدعم 
يـة، ذات  مع سـور ا، التـي تقصـ  طائراتهـا الىرايـة مواقـع المتشـددين فـي المنطقـة الىدود

 ي يهامم ع ى المانأل ا خر.فيما  ان الميش ال بنان

ــاني مــن أغســطا  ــد  عرســاآل الىدوديــة يــوم الث ، (2014)وأمــج توغــ  المتشــددين فــي ب 
ــ  مــن عــدم  ــاني بالفع ــذ  يع ــان، ال ــى لبن ــالهم إل ــد يمــدون ســاىة قت المخــاوف مــن أنهــم ق

 .والشيعة االستقرار  بسبأل الىرأل األه ية في سور ا، التي تفاقم التوتر الطائفي بين السنة

د أن وفقا لمسـئولي أمـن لبنـانيين، فقـد انسـىأل المتشـددون مـن الب ـد ، يـوم األراعـا ، بعـو 
 أسيًرا من المنود ال بنانيين. 19سقط منهم عشرا  القت ى، وىم  المتشددون معهم 

واىتشــد أهــم الالعبــين ع ــى الســاىة السياســية فــي لبنــان خ ــ  المــيش، ومــن بــين هــ ال  
دأل الىر ر ، أكثـر الشخصـيا  السـنية نفـوًذا، ومماعـة ىـ رئيا ودرا  لبنان األسبق، سعد

 هللا الشيعية، والتي تقات  إلى مانأل قوا  األسد في سور ا.

 ولـى منـذ، ل مـر  األ  وعاد الىر ر ، الذ  خاو خالًفا مر ًرا مع ىـدأل هللا ألعـوام إلـى لبنـان
 ثالث سنوا ، قائال إن  يعتدم بىث  يفية استخدام التمو   السعود .

اما  اآل نبي  أبو منص ، وهو  اتأل في صىيفة النهار اليومية، إنـ  ال تـداآل هنـاك انقسـوق
 في لبنان، لكن ال يومد خيار أمام أ  طرف سون دعم الميش.

وأيـاف، "نعـرف مـا معنـى إذا مـا ان سـر المـيش.. مـاذا سيىصـ  فـي الب ـد   ـ ا ســن تىق 
 بمشهد يبدأ في الموص ، ويص  إلى عرساآل".

ــي المتشــددين، بين و  عــأل المــيش ــ  ف ــد المتمث ــا، فهــو يوامــ  الخطــر المدي ــا دوًرا مددوًم م
ة، يساعد في ىشد الصفوف  لتىقيق الوىد  الوطنية في وق  يمـوج بااليـطرابا  اإلق يميـ

 والتوتر الطائفي.
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*** 
ــى ( 4) ــ  مــع  6/9/2014وف ــانى فــى ىــوار موســع ل ــيا الــودرا  ال بن ــام ســالم رئ قــاآل تم

ي لو  ان ويع الب د طبيعيـا وهنـاك رئـيا ل ممهور ـة ومم ـا نيـاب» ن إصىيفة "السفير" 
 خرن، وراما  نـ  ق ـ  لمميـع القـون السياسـيةأصوآل، لكن  تصرف  بطر قة يعم  وفق األ

ـــة تمـــام ســـالم م ســـة مصـــارىة مـــع أســـر  «وداعـــا ـــيا الى وم ـــارا  خـــتم رئ ، بهـــذي العب
ـــائال  «الســـفير» ـــ  ق ـــى مســـتون انف ـــدي ال ـــا ي ـــي »، رافع ـــا  وصـــ   مع لهـــون مـــن المناكف

 «.السياسية.. واذا ميينا في هذا الطر ق سيتىوآل لبنان الى غابة سياسية

 المعيشـيةو عرساآل هي البداية والنهاية، مث ما  ان لالدما  السياسية والمالية واالقتصـادية 
ــة التــي تعصــ  بالب ــد نصــيبها،  ــي غيــاأل أيــة ر يــة وطنيــة موىــد  »والىياتي خصوصــا ف

  هــمع القــون السياســية هــو المناكفــة لكــي تســم  نقاطــا ع ــى بعيــها لموامهتهــا ألن مــ
 ، قالهــا تمــام ســالم بىرقــة، وهــو ابــن البيــ  الــذ  يىــاوآل أن يتىــدث ب رــة النــاا«الــبعو

هنــاك مشــار ع الميــاي والكهراــا  والس ســ ة والتنميــة معط ــة بســبأل المناكفــا ، و »وأوماعهــا 
بأل هـــذي المناكفـــا  السياســــية مراســـيم صـــدر  عـــن الى ومــــة لـــم توقـــع ىتـــى ا ن بســــ

كــن واالنتخابيــة.. وهنــاك اســتىقاقا  ماليــة ع ينــا دفعهــا بمومــأل اصــدارا  اليورواونــد، ل
تعطي  المم ا النيـابي يىـوآل دون اصـدارها، ونىـن نفـتش ع ـى طـرق ل تىايـ  ىتـى نفـي 

 ، تىقان لم ندفع المسإبالتداماتنا، ألن  من االن وىتى نهاية السنة سي ون ويعنا صعبا 
قفـــاآل مطمـــر  الناعمـــة ا  خواتهـــا و أعـــدا مشـــ  ة النفايـــا  )تمديـــد عقـــود شـــر ة ســـو  ين و 

 «.ايا يماد ى  لها قب  مط ع السنة المديد ، واال غرق لبنان بالنفإوطراب ا( التي يمأل 

ىـذرا مي رر سالم مـرارا، « مفتات الى  هو انتخاأل رئيا ل ممهور ة لتستقيم ىر ة الدولة»
لمقبـ ، لـى تـار و االنتخابـا  النيابيـة فـي العشـر ن مـن تشـر ن الثـاني اإن  اذا وص نا أمن 

ولـــم تىصـــ  االنتخابـــا  او التمديـــد ل مم ـــا سنصـــ  الـــى ىالـــة الفـــرال والشـــ   التـــامين، 
 وساعتها ماذا يم ن ان تفع  الى ومة في مث  هذا الويع وماذا سـي ون مصـيرها ومصـير

 ا«الب د

صـعأل، وقـد مـرع لبنـان خـالآل تار خـ  بمراىـ  صـعبة لكننـا ان  الدمن ال بنـاني ال»وقاآل سالم 
ســوأ مرى ــة منــذ الىــرأل األه يــة، تبــدأ مــن شــرور موقــع الرئاســة وصــوال الــى أنوامــ  اليــوم 

ان »، وأيــاف «ويــع المنطقــة المتفمــر مــرورا بأويــاا عرايــة واســالمية ال نىســد ع يهــا
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اعد مومود  عندنا   بنـانيين، ىممنا صرير وعددنا ق ي ، و   عناصر الفرقة والتشرذم والتب
 «.فكي  نوام     هذاا

 عرساآل والعس ر ون * 

ك ويشير سالم الى أن هدف الممموعا  التكفير ة لـيا السـيطر  ع ـى هـذي المنطقـة او ت ـ
دلي  هـدفها هـو خ ـق الفتنـة السـنية ـ الشـيعية، بـ»او قت  العشرا  من الناا هنـا وهنـاك، 

ة ىـوآل تود ـع المسـ ولية ل سـنة والشـيع« بهـة النصـر م»بياناتهم )وآخرها الذ  صدر عن 
نىــن »، وســأآل  «ن يىصــ  ل بنــان ول عســ ر ين المخطــوفين(أوالدولــة والمــيش عمــا يم ــن 

ن ا وقـاآل ان الكـالم الـذ  صـدر عـ«ماذا نفع  سون أن نسـه  لهـم تىقيـق اهـدافهم بأيـدينا
بـين  استمرار الخالفـا بعو اهالي العس ر ين المخطوفين وعن بعو البرامج الت فد ونية و 

 «.نان  ها عوام  تساهم في تنفيذ هدف التكفير ين بخ ق الفتنة في لب»القون السياسية، 

ان هنـاك اكثــر »ورأن سـالم ردا ع ـى سـ اآل ىــوآل المهـة التـي تىـرو اهــالي المخطـوفين، 
هـ  الى ومـة هـي مـن  ب ـ  »، وتسـا آل  «هالي العسـ ر ينأمن طرف يعم  ع ى تىر و 

 وآل لىادثـة عرسـاآل ق نـا ل مـيش معـك  ـ ش  ما قاآل اىدهما نىـن مـن اليـوم األ ىر ة المي
الصــالىية و ــ  الرطــا  لتقــوم بمــا تر ــد. الخطيــر فــي المويــوا انهــم ييــيعون البوصــ ة، 

لـذين يين التكفيـر ين ااإلرهـابنهـا مـع إو مـع المـيش، أفمش  ة االهالي ليس  مـع الى ومـة 
ـــا  يون ياإلرهـــابوالدهـــم، وهـــ ال  أخطفـــوا  ـــى العواطـــ  والخ في ـــذ ا  وشـــطار  ع  ـــون ب  عب

 والعصبيا  عبر التىر و الطائفي، ونىن نمد من يساعدهم بش   غير مباشر في لبنـان،
 «.عبر نق  المش  ة الى الداخ  بدآل أن ن ون متكاتفين في موامهة ه ذا مىنة وطنية

ــ  لهــم ان القيــية صــع»وايــاف   ــا  االوآل مــع اهــالي العســ ر ين ق  ــي ال ق بة وطو  ــة ف
ومعقـد  وتىتــاج الــى الصــبر وال يم ــن أن تىـ  ب بســة در، وال تصــدقوا اىــدا ممــن يعطــي م 
الوعود، و مأل ان تكونوا واعين لمن يىاوآل الترر ـر ب ـم، وقـد خرمـوا مـن عنـد  متفهمـين 
وواعين لخطـور  المسـألة، لكننـا فومئنـا بـبعو المواقـ  الصـادر  عـن بعـو االهـالي التـي 

المــيش المســ ولية وتىــرو ع يهمــا، ع مــا اننــا منــذ اليــوم االوآل باشــرنا تىمــ  الى ومــة و 
اتصاالتنا وتىر نا مع الداخ  ومع الدوآل الشقيقة والصـديقة مـن قطـر الـى تر يـا وسـواهما، 
مــن امــ  المســاهمة فــي تىر ــر العســ ر ين، ورىبنــا بــأ  مســعى، ىتــى اننــي ق ــ  لهيئــة 

وعوا في  ت قائيا ل تىرك، قومـوا بمـا ع ـي م، وأنـا الع ما  المس مين منذ اليوم االوآل الذ  تط
أواكــب م )ولــيا أك ف ــم(، فهــم تطوعــوا ل وســاطة مــن ت قــا  انفســهم ثــم انســىبوا مــن ت قــا  
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انفســهم. لــذلك اقــوآل ان بعــو االهــالي يــذهأل الــى الم ــان الخطــأ بــالتهمم ع ــى الى ومــة، 
فـي األسـالك العسـ ر ة  ــان خصوصـا وأن أوالدهـم أبنـا  الدولـة وعنـدما قــرروا أن ينخرطـوا 
 «.يم ن أن يستشهدوا دفاعا عن وطنهم، وهم أمانة في أعناقنا

 ال نيع  ولدينا أوراق قو 

لـيا  مـام خيـار الـذهاأل ل تفـاوو لتىر ـر العسـ ر ين، لكـنأمنذ البدايـة  نـا »وتابع سالم  
وأل المط ـوراق قـو  فـي التفـاوو، لكـن أيين، فـنىن اييـا نم ـك اإلرهـابلدرمة ال هـاث ورا  

ــا، فهــذي المعر ــة مفتوىــة مــع مــن األ ــتهمم ع ين  ويم ــن ان اإلرهــاألهــالي مســاعدتنا ال ال
هم يقوموا بأ  عم  وال شي  يردعهم، المهم اال نيع  امامهم وأال نومد نقا  يع  ندع

 «.يتس  ون من خاللها

 عــدامى ــام اإلأن نىــتفظ بورقــة تنفيــذ ألقــد طــرت الــبعو »وردا ع ــى ســ اآل قــاآل ســالم  
د ىـــأرهـــابهم، أو اذا قت ـــوا ال ســـمه هللا إذا تمـــادوا فـــي إالصـــادر  بىـــق بعـــو الموقـــوفين 

هم العســـ ر ين.. المهـــم أننـــا نم ـــك أوراق قـــو  وع ينـــا أن نعـــدلهم وأال نندلـــق الـــى مطـــالب
 «.وشروطهم

عيـا  هيئـة الع مـا  ابتعـد عـن االعـالم وعمـ  بصـم  وهـدو  أن بعـو أوتمنـى سـالم لـو 
سـعى مـع مع ذلك ال دلنا ن»ين، ألنها تىتاج الى السر ة والتكتم، وقاآل  لى  قيية العس ر 

 نا نفسنا فـي هـذا الموقـع. اتصـأكثر من مهة، نفاوو لكن ال نبادآل، وال نسمه بأن نيع أ
بالــدوآل الصــديقة والشــقيقة، وط بنــا مســعاهم ممــددا، ولكننــا لــن نفصــه عــن أ  مع ومــا  

 «.لى المسعى المستمرإتسي  

، «اعــداد»ويــع التفـاوو ىــوآل العسـ ر ين بالتفــاوو ىـوآل ويــع مخطـوفي  وعـن مقارنـة
 قاآل سالم  االمر مخت  ، فقيية اعداد استررق  نىو سـنة ونصـ  السـنة، بينمـا نىـن مـا
ن دلنــا فــي الشــهر االوآل، ثــم ان مخطــوفي اعــداد  ــانوا مــدنيين، بينمــا نىــن امــام مخطــوفي

 ـان مط وبـا مـن المـيش ان يـدخ  الـى عس ر ين خطفوا في معر ة عس ر ة  بير ، ثم هـ  
 عرساآل و د ها و دمرها وهي تيم خمسة وثالثـين الـ  مـدني لبنـانيا لقـد فعـ  المـيش مـا

 100بوســع  ىقنــا لــدما  العرســاليين والنــادىين الســور ين المقــدر عــددهم بــأكثر مــن نىــو 
 أل  نسمة.

ع ــى عرســاآل،  صــبى  تشــ   خطــراأواســتطرد ســالم معتبــرا أن قيــية النــادىين الســور ين 
خـرن، لكـن المشـ  ة أمـاكن ألـى نق هـم مـن مىيطهـا الـى إو مأل ايماد ى  لها عبر السعي 
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م نة تستوعبهم والبعو يتامر بهم ليستفيد ماديا وغير ماد . وبا  لها بعد فتنو  أن ال أ
 يستثمر لخ ق الفتنة في لبنان.

اباتها مــع القــون وايــاف  المشــ  ة اييــا ان بعــو القــون السياســية تر ــد ان تصــفي ىســ
االخـرن، وهـي تسـتر  اكبـر مويـوا واصـرر مويــوا لهـذا الرـرو. لـذلك هنـاك الكثيـر مــن 

 الم فا  والقيايا التي ال نمد لها ى وال.

ــادىينا يقــوآل ســالم  ثمــة أوعــن  م ــان التواصــ  مــع الى ومــة الســور ة لمعالمــة ادمــة الن
 النفا عن االىداث بسور اخطو  تواص  ىوآل بعو القيايا، لكننا بسبأل سياسة النأ  ب

ال نســتطيع ان نفــته خطــو  تواصــ   ام ــة مــع الى ومــة الســور ة، واال سنيــطر الــى فــته 
 قنوا  اتصاآل اييا مع المعارية، لذلك المسألة ىساسة ودقيقة وليس  بهذي البساطة.

دىين، ذا  ان النظام ير د أن يعطي اشارا  ايمابيـة، ف يبـادر مـن خـالآل م ـ  النـاإ»ويسأآل 
ية مـن كن في ا ونة األخير  شعرنا بالع ا، بدلي  ما ىص  منذ فتـر  عبـر الىـدود الشـمالل

ندوت غير مسبوق الـى لبنـان ومـن يـمن  نـدوت لفئـا  شـبابية، والسـ اآل هـو لمـاذا فتىـ  
 الىدود الشرعية فمأ  والعـداد  بيـر  خصوصـا مـن الشـماآل وأال يم ـن ويـع ذلـك فـي خانـة

 ا.«اليرط ع ى لبنان، وأل  هدف

يســتفيو ســالم فــي تقــديم نمــاذج مــن تعطيــ  الكثيــر مــن المشــار ع والقــرارا  اليــرور ة، 
 كثــر مــن ذلــك لــوالأنمــاد إم انهــا ينمــد  بــال شــك الكثيــر، لكــن  ــان بأالى ومــة »ويقــوآل  

 «.المناكفا  والكيديا  السياسية
*** 

 األ )النصــر (وفــى مــوادا  الىــديث عــن إرهــاأل داعــش ، يــأتى الىــديث لبنانيــًا عــن إرهــ( 5)
 و  يهمـــا امتـــداد لاخـــر فـــى الطبيعـــة والوظيفـــة ، ووفقـــًا لدراســـة مهمـــة ل كاتـــأل )ريـــوان

  مرتيى( تىم  عنوان " أمير مبهة النصر  فى الق مون أبو مالك الت ى " ما  فيها  
فـي الق مـون. اىت عـ  أخبـار ذراا « مبهـة النصـر »منذ معر ـة عرسـاآل األخيـر ، سـطع نمـم 

ىيعـدًا واسـعًا لـدن اإلعـالم ال بنـاني. وعـدد أسـ وأل التنظـيم « في بـالد الشـام تنظيم القاعد »
واستراتيميت  ل موامهـة، إعالميـًا وعسـ ر ًا، مـن رصـيدي ع ـى مسـتون المعاريـة السـور ة. 

إلى الق مونا وما مشروعهاا ه  ستذبه العس ر ين ال بنانيينا هنا « النصر » ي  وص   
فـي سـور ا منـذ « المهـاد »، ومط عـين ع ـى الشـأن «نصـر ال»الى اية بألسنة عناصر في 
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فـي الق مـون أبـو مالـك الت عـي دفـة ى ـم مـرود عرسـاآل « أمير النصر »االنطالقة ىتى تس عم 
 .والموامهة مع الدولة ال بنانية

ا  لم ي ن في الررفة سون ثالث أرائك ل نوم وت فاد وغاد صرير ومصـىفين. هـي  ـ  مقتنيـ
آل مر ـد أقامتـ «. المقـرع »ما سـموي  أل مـن بعـو الشـقوق فـي أوع   انـ  ميـاي األمطـار تتسـرع

ــة ال يتمــاودون « مبهــة النصــر » فــي مدينــة القصــير فــي ر ــ  ىمــص.  ــان عناصــرها ق ع
فىمــــص،  انــــ  آخــــر «. يتىــــنعن ع ــــيهم داعمــــو الثــــور  بــــبعو المســــاعدا »الســــبعة، 

 «.المهادرى ة »، لتبدأ التأسيا فيها لـ«القاعد »المىافظا  التي دخ تها 

د أبـو مىمـ»ه ال ، ستة موفدين أرس هم « النصر »خارج هذا المقر،  ان قد سبق عناصر 
 أوا بـدعو اتعخذوا من القصـير مر ـدًا، ثـم بـد«. أبو العينا »، بيمر  شخص ي قعأل بـ«الموالني

ــ   ــا »المســ عىين إلــى مبايعــة التنظــيم. ق تو لبــرا  اأبــو »بعــد وقــ  قصــير ليــولعى « أبــو العين
لــى مانبــ   ــان الشــيو « النصــر »إمــار  « اميالشــ ــي»فــي ىمــص، وا  )مــن « أبــو مالــك الت ع

ــذ  غــرا  ــي العصــأل األســاا ال ــي ر ــ  دمشــق(.  ــان هــذا الثالث ــ  ف ــة الت ــذر  »مدين الب
، الـذ  «أبـو منـدآل الىمصـي»في مىافظة ىمص )إلـى مانـأل الشـيو « القاعد »لـ« األولى

 ق ت  في مطار اليبعة في ر   القصير(.

، التابعـة صـور ًا « تيبـة الفـاروق »معظم المس عىين فـي ىمـص منيـو ن فـي صـفوف   ان
 ، التـي  انـ  ىاكمـة هـذي البقعـة مـن سـور ا. اسـتمر األمـر ع ـى«الميش السور  الىـر»لـ

 فـي«  أكبـر عم يـة استشـهادية فـي تـار و سـور ا« »النصر »ىال  ىتى تنفيذ أىد عناصر 
ـد  بعشـر ن« أبـو إسـالم الشـامي»  ، قـاد السـور 2013 انون الثاني عام  23  شـاىنة ممهع

طنــًا مــن المتفمــرا ، اســتهدف بهــا ثكنــة المشــت  فــي القصــير. فــي أعقــاأل هــذي العم يــة، 
أيــار مــن العــام نفســ  انط قــ   ١٩فــي «. المبهــة»ارتفعــ  أعــداد المنيــو ن إلــى صــفوف 

 سـبوعين مـنمعر ة القصير. ان فـأ مسـ عىو المعاريـة عـن المدينـة ور فهـا بعـد أكثـر مـن أ
 إلـى االنسـىاأل مـع الممموعـا « النصـر »الموامهة مع مقات ي ىدأل هللا. ايـطرع عناصـر 

در  غـ« الفـاروق »أن قيـاد  « النصـر »رأ  «. تيبـة الفـاروق »التي ترامع  بنا  ع ى قـرار 
 «.خان  الثور  بانسىابها»بها،و

ديــد  مــن عمــر فــي المنطقــة، بــدأ  مرى ــة م« النصــر »بعــد القصــير التــي شــهد  بــدايا  
ــراي مــن دون  ــى ق ــوا مــن الســيطر  ع  ــذ  تم ن ــات وي باتمــاي الق مــون، ال التنظــيم. ترامــع مق
مقاومة ت ـذ ر مـن قبـ  قـوا  المـيش السـور ، باسـتثنا  معر ـة وىيـد  فـي رن ـوا. وع ـى 
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،بســبأل «ىر ــة أىــرار الشــام»هامشــها، وقعــ  بعــو المناوشــا  فــي المرى ــة األولــى مــع 
 «. واى م رن»التنافا ع ى 

. في بنا  قواها. انسىأل عناصرها نىو يبـرود، ىيـث أ نشـئ  معظـم المقـا« النصر »بدأ   رع
أبــو  «النصــر »، ليتســ م دمــام القيــاد  ع ــى رأا «أبــو البــرا »فــي ت ــك الفتــر ، مــر  تنىيــة 

هـا إلـى االشـتباي بيـ وا اال  وآل فـي مالك الت عي. لـم ت عـرف أسـباأل التنىيـة، لكـن الـبعو يردع
 د، لم يثب  شي  منها ع ي  الىقًا.قيايا فسا

بأل ، في العقد الخاما من العمر. إسالمي منذ ما قب  الىرأل السـور ة. وبسـ«أبو مالك»و
ن فتر  طو  ة )يقوآل مقراون من  إن  قيى «المهاد »نشاط   مو ون عامًا في السم 13، س 

ف إلـى  « النصـر  مبهـة»، أميـر «أبـو مىمـد المـوالني»السور ة(. في سـمن صـيدنايا، تعـرع
العـام  مـن السـمن بنـاً  ع ـى العفـو« الت عـيع »)تنظيم قاعد  المهاد فـي بـالد الشـام(. وخـرج 
 .2011الذ  أصدري الرئيا السور  بشار األسد عام 

صــ  بمفا« أبــو مالــك»أمســ   القيــاد  المديــد  بــيمر  «. المبهــة»فــي الق مــون، اشــتدع عــود 
ــاص، سي صــبه الــرقم الصــعأل فــيبــاقي التنظيمــا . الرمــ  الــذ  بــدأ مشــواري الع  ســ ر   قنع

 األكثــر»، بنظــر متابعيهــا عــن قــرأل وبعــو داعميهــا، «النصــر »الموامهــة الشــام ة.  انــ  
  صـــدقًا والتدامـــًا اتمـــاي قيـــيتها، مقارنـــة ببـــاقي الفصـــائ  التـــي  انـــ  أقـــرأل إلـــى عصـــابا

دهم فوق عتـا ممع عناصرها السالت وصنععوي في معام  بدائية أنشأوها. راكموا«. عشوائية
غنــائمهم مــن األســ ىة النوعيــة،  صــوار و  ون ــورا الميــاد  ل ــدروا مــن مســتودعا  
 الميش السور  )وخاصـة مسـتودعا  مهـين(. أمبـروا بـاقي الفصـائ  ع ـى االلتـدام بأوقـا 
مىــدد  ل موامهــة مــع المــيش الســور ، وفريــوا ع ــى آخــر ن شــروطًا ل قتــاآل تىــ  رايــتهم 

يـة. المى « الكتائـأل»ا، وفـي مقابـ ، صـعود التنظـيم انطمـا دور ه ـذ«. الرنـائم»والقتسام 
، إذ «قــوا  فصــ »أقــرأل إلــى « األميــر أبــو مالــك»اإليــافي فــي عهــد « النصــر » ــان دور 

مراـة تولع  ى  الكثير من المشاك  التي  ان  تنشأ بين المماعا  المعاريـة.  ـذلك فـين ت
ي فـ« تنظـيم القاعـد »إلـى مقـات ي  األهالي الصعبة مـع بعـو المسـ عىين، مع ـتهم ي مـأون 

 الق مون.

في م   راهبا  مع وال. ميعر الرمـ  الصـفقة لمصـ ىت . وبعـدها « أمير النصر »سطع اسم 
معر ـة الق مـون فـي موامهـة المـيش السـور  وىـدأل هللا. لـم « أبـو مالـك الت عـي»بأيام، قاد 

ن، بعـد أسـبوعين ع ـى تصمد الكتائأل المقات ة تى  إمرتـ  طـوياًل. سـقط  يبـرود فـي يـومي
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اندالا المعارك في المنطقة. انسىأل المس عىون إلى المـرود. ومـن هنـاك، بـدأوا باسـتمماا 
، وهي المهمة التي لم ينمىوا، ىتى ا ن، فـي «تىر ر قرن الق مون »القون لخوو معر ة 
 تنفيذ ولو مد ا منها.

يـك. ، بالتكت«اإلسـالميةالدولـة »في معظم المنـاطق السـور ة، عـن تنظـيم « النصر »تميعد  
، أ  «عفقـ  الواقـ»وارغم أن عقيد  واىد  تممع التنظيمين، إال أن عناصـر األولـى أخـذوا بــ

 ن وا متـأخر أقاموا اعتبارًا ل ظرف والوقائع. وقد مع  منهم ذلك أكثر ليونة من غيرهم. انتبهـ
نـع قـرارًا بم «النصـر »إلى س بيا  عرو مشاهد القت  والذبه، فاتخذ المم ا الشـرعي فـي 

ذ أكعدوا شـرعيتها  ذها التنظيم وايخفائها، وا  إال  ى يعتهـا،و نشر صور لعم يا  اإلعدام التي ينفع
 أنهم اقتنعوا بأن نشر صورها ي د  إلى تنفير المس مين وغير المس مين من الدين.

ــ« الدولــة»و« النصـر »ومنـذ بــد  الشـقاق بــين   مــونيد الفـرا الق ـفـي الميــدان السـور ، تميع
غيـر  لتنظيم القاعد  عن أشقائ . ومع وصوآل أعماآل القت  والتصفية المتبادلة إلى مسـتون 

نـا    مـن يعتـد  ع ـى أىـد مـن إخوان»ببيان يرن في  أن « أبو مالك الت عي»مسبوق، خرج 
مسـتق   أعطى ذلك انطباعًا بأن الت عي يتمتع بهـامش ىر ـة«. في الدولة  أنما يعتد  ع ينا

ة التـي وعدد  ذلك عالقـة الصـداق«. الدولة» د ة، لمهة العالقة مع تنظيم عن القياد  المر 
صــعأل الســابق فــي الق مــون أبــو عبــدهللا العراقــي، رفيــق درأل أبــو م« أميــر الدولــة»تراطـ  بـــ

 الدرقاو  في العراق.

ــة، ذاا صــي   ــى الســاىة ال بناني ــي« النصــر »ع  ــداداتها الت  عقــأل موامهــا  الق مــون وارت
شــ   ســيارا  مفخخــة وهممــا  انتىار ــة اســتهدف  اليــاىية المنوايــة  يــرا  لبنــان ع ــى

رن، لبيرو  والبقاا الشمالي. شدع ذلك من عصأل التنظيم، فاسـتقطأل أفـرادًا مـن فصـائ  اخـ
تون بـرد بـين هـ ال  العنصـر ال بنـاني ع ـى مسـ«. فـته اإلسـالم»و«  تائأل عبـدهللا عـدام» ـ

 «.اإلسالميةالدولة »الذ  بايع الىقًا  العناصر والقياد ،  ابراهيم قاسم األطرش،

بىسـأل مقـراين منـ . ثمانيـة عشـر عسـ ر ًا لبنانيـًا «  نـٌد ثمـين»في قبية التنظـيم اليـوم، 
عالميــًا وفـي المعر ــة العسـ ر ة ىتــى.  رهـائن فــي قبيـة القاعــد . ي وظعـ  الم ــ  سياسـيًا وا 

ال تر ـد « النصـر »إلـى تىصـي  أكبـر م سـأل مم ـن ع ـى  افـة الصـعد. « أبو مالـك»يطمه 
عرســاآل ســاىة موامهــة، لكنهــا اعترفــ  ع نــًا بأنهــا شــر ان ىيــو  لبقائهــا. تىــاوآل المبهــة 
اليوم استعاد  السـيطر  ع ـى قـرن الق مـون. فشـ   فـي أكثـر مـن مىاولـة. وتشـير معطيـا  

الوىيـد سـي ون مسـتقباًل مرــادر  هـذي البقعـة إلـى منطقــة « النصــر »الميـدان إلـى أن مخـرج 
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أبـو »دلأل. وىتى ذلك الىين، سيبقى إسور ا،  ر   ىمص أو ىماي أو ى أل او اخرن في 
هذا ليا خاط  الرهائن وىسأل. هو اليـوم « الت عيع »ممس ًا بخناق الدولة ال بنانية. « مالك

 الىاكم الفع ي لمرود عرساآل، ولعرساآل نفسها.
*** 

بســيطرتهم ع ــى  داعــش والنصــر ( )مــن تنظيمــىْ مىت ــو مــرود عرســاآل هــذا وال ي تفــى ( 6)
 وا منـادآلمنطقة شاسعة من األرايي ال بنانية. بسطوا س طانهم ع ى الب د  ال بنانية، ليدهم

نـاني و خطفوا ويىـاكموا ويقت ـوا باسـم تنفيـذ الى ـم الشـرعي. آخـر مـرائمهم، قتـ  مـواطن لب
 .وص أل شاأل سور !

  تائـأل»و أ« را الكتيبـة الخيـ»و أ« داعـش»و أ« مبهة النصـر »لم تعد التسميا  مهمة. 
 هـا،  الذ  يىت  عرسـاآل. عرسـاآل  اإلرهاأل  ها تسميا  لمسمعى واىد  «.... عبد هللا عدام

ريعـرا يالب د  والمرود، مىت ة من قبـ  هـذي المماعـا . معر ـة الثـاني مـن آأل ومـا تالهـا لـم 
ـع المـيش مـن اسـتكماآل المعر ـة، والسـ  ماتفي هذا الواقع شيئًا. ع ى الع ـا مـن ذلـك. م نو

ة ن بمرـــادر  الب ـــد  مـــع رهـــائنهم العســـ ر ين والـــدر يين، أســـهم فـــي تقويـــة شـــو يلإلرهـــابي
 المس ىين.

وفـى و ومًا بعد آخر، تتبدن مرأتهم التي تدداد   ما تخاذلـ  السـ طة عـن القيـام بوامباتهـا. 
وص  إلى عرساآل مثمان المـواطن ال بنـاني  ايـد عمـر غبابـة، الـذ   2014بدايا  سبتمبر 

 8ط ق نار  في الرأا. الرم  أعدم في المرود. المر مـة ال تقتصـر ع ـى ذلـك. فقبـ  ق تو  ب
ــ  إلــى المــرود. هنــاك، خيــع  ــد ، وخطفت ــ  داخــ  الب  ــام، دهمــ  ممموعــة مســ ىة مندل أي

، وصـدر بىقـ  الى ـم بالقتـ . «مىاكمـة شـرعية»ل تعس  الـذ  ي ط ـق ع يـ  هـ ال  تسـمية 
ذوي .  ان  دما ي ال تداآل طر ة، لكن العائ ة الثك ـى ت ـوذ ن فعوذ  المر مة، وس  عم مثمان  إلى 
الدولة لـم تقـدر ع ـى ان تفعـ  شـيئًا، فمـاذا تر ـدوننا ان »بالصم . يقوآل أىد أفراد العائ ة  

مصـادر أمنيـة، قالـ  إنهـم مقـات ون مـن «. ال نعرف قات   ايـد»ال يسمعي غر م   «. نفع ا
عـذبوي »اتهموي بالتعامـ  مـع ىـدأل هللا. «. ر مبهة النص»وأخرن قال  إنهم من «. داعش»

لم تعد هوية تنظيمهم مهمة. ه ال  القت ـة يىت ـون مـد ًا «. ، ثم قت وي«إقراراً »وانتدعوا من  
ك ساكنًا السترداد األرو المىت ة في عرساآل ومرودهـا.  من األرايي ال بنانية، وال اىد يىرع

هـا المسـ ىون امـا. فهـم عممـوا صـور  مر مة قتـ   ايـد غبابـة ليسـ  الوىيـد  التـي ارتكب
، وفوقــ  صــور   تبــ  ع يهــا آيــة قرآنيــة، «مصــ وباً »الشــاأل الســور  مىمــد عبــدي عمــاج، 
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قبـ  أيـام، نشـر اىـد التنظيمـا  التـي تىتـ  «. عميـ  لىـدأل هللا اإليرانـي»واسم ، والتهمة  
 عمــاج وآخــر ن، بالعمــ  لىســاأل ىــدأل« اعتــراف»عرســاآل ومرودهــا شــر ط فيــديو يتيــمن 

هللا. ال يم ن التثبـ  مـن صـىة الصـور ، لكـن الثابـ  ان هـذي المماعـا  تر ـد بـث الرعـأل، 
ــون  ــاا ي قت  ــالتفرج. الن ــي ب ــة تكتف ــة ال بناني ــ ، الدول ــي المقاب ــة الداعشــية. وف ــى الطر ق ع 

ــــر عـــن  « ارتياىهــــا»عالنيـــة فــــي أرو لبنانيـــة مىت ــــة، والســـ طة تعقــــد امتماعـــا  وتعبع
 «.تعاطفها»و
 الموف  القطري ثم تعلد اعتمبده قنبًة لحي ة للتفبلض تهبجم« داعش»

سـالم،  آخر هذي االمتماعا  ع قود في السرايا الى ومية، برئاسة رئيا مم ا الودرا  تمام
درا  ، ىيري نائأل رئيا الـو «خ ية األدمة الم  فة متابعة م   العس ر ين المفقودين»يم 

وق باسـي  وود ــر الداخ يـة نهــاد المشــن ود ـر الــدفاا سـمير مقبــ ، وود ـر الخارميــة مبــران
وود ــر العــدآل أشــرف ر فــي. وتريــأل ود ــر المــاآل ع ــي ىســن خ يــ  عــن االمتمــاا بــداعي 

 الــرئيا ســالم أعــرأل عــن ارتياىــ »ن ألــى إقبــ  مقــررا  االمتمــاا، فأشــار الســفر. وتــال م
قيـــية »وأكـــد أن «. ممـــاا السياســـي الـــذ  تم ـــى فـــي م ســـة مم ـــا الـــودرا  األخيـــر لال
ال  فقودين، هي الشر  الشاغ  ل ى ومة، و مـر  التعـاطي معهـا باعتبارهـا قيـية وطنيـةالم

ع مـتعاطفهم »وأعرأل الممتمعون عن «. تتقدم ع يها في الوق  الىاير أية أولوية أخرن 
ل منـة ااالمتمـاا. وأشـار  مصـادر ، ع مًا أن األهـالي قـاطعوا «أهالي العس ر ين المفقودين

لتواصـ  مرن االتفاق خالآل االمتماا ع ـى اسـتمرار ا»إلى أن  بنانية ال « األخبار» صىيفةل
  االتفـاق ع ـى عقـد امتمـاا عسـ ر »،  ما مرن «مع أهالي المخطوفين برغم المو المتوتر

ا  و ـان ود ـر الداخ يـة والب ـدي«. قر أل، لبىث الويع العس ر  الىالي في منطقـة عرسـاآل
مـر  مع وما  لدي  عن الدور القطر  الـذ  ي ال»نهاد المشنوق، قد أكد في تصر ه ل  أن 

فيمـا  ،«إذا  ـان هنـاك دور قطـر  فهـو سـي ون خيـرًا ل بنـان»، الفتـًا إلـى أنـ  «الىديث عن 
، مويـــىًا أن «ســـائر  باتمـــاي إيمـــابي»أشـــار ود ـــر العـــدآل أشـــرف ر فـــي إلـــى أن األمـــور 

 ال منـة تقـوم» ،  مـا أكـد أن«الرئيا سالم هو من يتواص  ع ى نىو مباشر مـع الوسـيط»
 «.ب   ما ي م ن لتىر ر العس ر ين

تومــ  وفــد قطــر  م لــ  مــن »، لــم يتوقعــ  الىــديث عــن 2014بــدايا  شــهر ســبتمبر منــذ 
ــة مــن أمــ  إمــرا  مفاويــا  مباشــر  مــع  ــى المــرود الق موني يــبا  قطــر ين ســيدخ ون إل

مـــ  مـــع آخـــر ن لبنـــاني وســـور ، »، وأن «المماعـــا  المســـ ىة وع قـــد الموفـــد القطـــر  توع
ــإيماب»هــة النصــر  قيــ  إنــ   ــان امتماعــان، األوآل مــع مب ، فيمــا االمتمــاا الثــاني الــذ  «اي 
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وفي ظ  التكعتم الشديد من مميع األطراف، بشـأن «. صعبًا ومعقداً » ان « داعش»ع قد مع 
تفاصي  ال قـا ا ، ع  ـم أن الوفـد األمنـي ال بنـاني عـاد مـن مـرود عرسـاآل، وبقـي الموفـدان 

، وأنع األمــور ال تــداآل معقــد  بســبأل تعنــ  المهــا  «الســور  الســتكماآل المىادثــا القطــر  و 
وبعـد قبولنـا »، قـاآل فيـ  إننـا «تـو تر»الخاطفة. بعد ذلك، أصدر تنظيم داعش بيانًا ل  عبر 

المفاويا  غير المباشر  مع الى ومة ال بنانية، بما يخصع العس ر ين المخطوفين، فومئنـا 
إلي  التفاوو من قب  الى ومة ال بنانية، يراول فـي مقاب ـة المهـا   بالطرف القطر  المو  

ـــة  ـــ  الدول ـــ  «. اإلســـالميةالمختصـــة بالتفـــاوو مـــن قب ـــد القطـــر  « داعـــش»وىمع  الموف
« داعـش»وأصـدر  «. المس ولية المباشر  عن عرق ة المفاويا  وعـن دمـا  العسـ ر ين»

التقــ  موفــدًا مــن قبــ  »ي الق مــون فــي مــا بعــد بيانــًا آخــر، أشــار  فيــ  إلــى ان قيادتهــا فــ
ث البيــان عــن اعتمــاد «. تــأتي مــن مهــا  أخــرن »، وانــ  تبــين ان العرق ــة «القطــر ين وتىــدع

 الموفد القطر  قنا  وىيد  ل تفاوو.
ة  ـ  مـا يقـاآل بشـأن الوفـد القطـر  »وارغم ذلك، بقي  مصـادر ودار ـة تنفـي    ، مشـير «صـىع

د ، وأن الدولة ال بنانية لـيا لـديها ليا إال مع وما  صىافية غير م»إلى أن   عطيـا  م  ع
آل من مهة أخرن، نف  هيئة الع ما  المسـ مين أن تكـون قـد ت قـ  ا  اتصـا«. بشأن الوفد

مــــن اىــــدن المهــــا  الخاطفــــة، م  ــــد  التدامهــــا تع يــــق الوســــاطة الطــــالق العســــ ر ين 
لتقـى رئـيا المخطوفين. ودار وفد من أهـالي بعـو العسـ ر ين المخطـوفين عرسـاآل ىيـث ا

 الب دية ع ي الىمير  والشيو مصطفى الىمير .
ر امنـي بـارد متصـ  بالقيـية، تمثـ  بتوقيـ  المـيش  فى بـدايا  شـهر سـبتمبرووقع  تطـوع

اد  ال بناني المشتب  في  مصـطفى مىمـد الىمـد. وتبـيعن انـ  شـقيق أبـو طـالآل الىمـد، القيـ
د فــي الق مــون. وبىســأل مصــادر ســور ة معار « داعــش»البــارد فــي  يــة، فــين األخيــر هــدع

 باالنتقام من الرهائن إذا لم ي فرج عن شقيق .
، ظهــر فيــ  «مــن ســيدفع الــثمن»قــد بثــ  شــر طًا مصــورًا بعنــوان « النصــر » و انــ  مبهــة 

منود مختطفون يىمع ون ىدأل هللا مس ولية خطفهم ومصيرهم، داعين إيـاي إلـى االنسـىاأل 
ــ   ت ــذ  ب رــ  مدع ــو مصــعأل  27مــن ســور ا. وتيــمعن الشــر ط ال ــاطع صــوتية ألب دقيقــة مق

« المبهـة»، ودعـتهم «أهـ  السـنة فـي لبنـان»الدرقاو  وأسامة بن الدن، واختتم بندا  إلى 
هـ  إلـى «نصر  أه هم في سور ا»إلى   افـة »، مىـذر  مـن دعـم المـيش ال بنـاني،  مـا تومع

د  «الطوائــ  فــي لبنــان طالبــة عــدم نصــر  ىــدأل إيــران عبــر  «مبهــة النصــر »،  ــذلك هــدع
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ع مـا  المسـ مين »، وختمت  بندا  إلـى «إنع معر تنا مع م مستمر »الفيديو الشيعة، قائ ة  
 «.في العالم لتبيان ىاآل الميش ال بناني، ألن المرى ة المقب ة ستكون ىاسمة

*** 
فصـ  مديـد «.. داعـش»الىـرأل ع ـى ومن ومهة نظر أخرن ل باىـث ياسـر الىر ـرن   ( 7)

مر ع ــى ســور ا بســالت غراــي ىــرأل مرتقبــة، هــي فــي الىقيقــة مــن فصــوآل العــدوان المســت
الدين بآذار، و ما تقنع   8تخفي في ثناياها الكثير من االهداف الخبيثة تقوآل مصادر في 

هــداف ، ، ومـن بـين هـذي األ«داعـش»، هـا هـي اليـوم تختفـي ورا  الىــرأل ع ـى «الرايـع»و
ــي تىــارأل  ــة الســور ة الت ــدمير الدول ــاالئتالفاإلرهــاألت ــة  ، ف هــو نفســ ، « داعــش»لمىارا

ا  االئــتالف الــذ  يشــن الىــرأل القــذر  ع ــى الدولــة الســور ة، ائــتالف ال يــرن فــي قتــ  أبنــ
 رهابا. إسور ا 

فـق ، ال ير د القيا  ع يها فو «داعش»واشار  المصادر الى ان التىال  الذ  ير د يرأل 
آل انظـاري االمعطيا  ان االمير يين وى فا هم العرأل ير دون تأديأل البرـداد   لـى مـا ال لتىـوع

ر يـة ي سمه ل  ب ، اذ  ان المط وأل من  ان يبقى في سور ا ويعم  هناك وفق الخطـة االمي
السرائي ية الممولة مـن بعـو دوآل الخ ـيج، لكـن البرـداد ، انق ـأل واـدأ يـرن انـ  االقـدر ا -

لـى اتمتد ع ى العراق والشام والتي س اإلسالميةفأع ن خالفت  »ع ى خوو الىرأل الكام ة 
 المد ر  ا  الى المم كة السعودية والكو   واالمارا  العراية المتىد  واالردن.

مهـة المتنـاغم مـع االدا  االسـرائي ي  االمير ـي مـن -دا  العراـي والمصادر تتوق  عنـد األ
قيـام  الذن يدعم بعو المماعا  السور ة المسـ ىة مثـ  )النصـر ( بهـدفمن مهة اخرن، 

صــر متــداد اراعــين الــى ثالثــة واراعــين  ي ــومترا مراعــًا، ا  بــذلك تىاشــر ط ىــدود  ع ــى ا
الـى  سور ا الدولة والمقاومة من المـوالن المىـاذ  ل ىـدود ال بنانيـة مـن مهـة مبـ  الشـيو

ق دمشـق العاصـمة. وفـي الق ـأل السـور  الممموعـة  شبعا ال بنانية وفـي الوقـ  نفسـ  تطـوع
ــة الثانيــة، وهــي  وهــذا هــو ىاصــر  ســور ا وىــدأل هللا وايــران، ، الهــدف م«داعــش»التكفير 

 تصور بعو العرأل المنىاد ن لواشنطن .

اذار وتىديدًا في لبنان يعمدون الـى تكبيـر ىمـر  14هذا التصور تقوآل المصادر مع  قون 
تصر ىاتهم ألن مع وماتهم تتوقع ان يقـوم التىـال  الـدولي بيـرأل الدولـة السـور ة وىـدأل 

يـة، مـن هنـا نالىـظ ان  ـالم اإلرهابيهم سـتطاآل  ـ  الممموعـا  هللا ألن الهممة بالنسبة الـ
 -واىـد وهـو ان ىـدأل هللا وداعـش ومهـان لعم ـة واىـد  وفكـر واىـد « المسـتقب »   قاد  
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هذا ما ذ ري الكبار من المستقب   الرئيا ف اد السنيور  وا خر ن فـي التيـار امثـاآل الـرئيا 
سياسـية واالعالميـة، وهـو فـي رأيهـم ووفـق سعد الىر ر  ثم نـواأل المسـتقب  وشخصـيات  ال
مـا سـي د  ىتمـا الـى  -شـارا السـادا   -ممالسهم الخاصة في قـر طم وفـردان والىمـرا  

يرأل ىدأل هللا في لبنان وسور ا ويرأل سور ا النظام والدولة والمقاومة وهنا يتىقـق ى ـم 
اذ ان االمــوا  اذار.لكــن االمــور فــي الىقيقــة بم ــان آخــر ت  ــد المصــادر،  14المســتقب  و

مـا تـداآل «  ذبـة غـد السـار ن»الدولية الدقيقة منذ تهديد االعتدا  ع ـى سـور ا بعـد اختـراا 
خ يمـي فــي االعتــدا   -قائمـة، ا  ان ا  خطــي امير ــي او اورواـي او اســرائي ي او عراــي 

ر المنطقة من المىيط الى الخ ـيج ولـن يسـتطيع ا  تىـال   ع ى سور ا او المقاومة سيفمع
ألان يىمي اىد فدولي   .ي المنطقة، ومن ال يصدق ف يمرع

وهمــــا التنظيمــــان ال ــــذان انشــــأهما االمير ــــي « النصــــر »و« داعــــش»المصــــادر الــــى ان 
« عــشدا»واالســرائي ي ودوآل الخ ــيج والقطــر  والتر ــي، خرمــا ع ــى اوليــا  النعمــة، اال ان 

يمـي، المير يـي والخ خرم  اكثر من النصر ، وما يمر  اليوم اعادتهمـا الـى بيـ  الطاعـة ا
ي فـلكن في ىاآل تماودر التىال  ىـدود المهـام المع نـة واعتـدن ع ـى سـور ا او المقاومـة 
يــة ل نــار الكبــرن ولــن ي ــون اىــد بمــأمن ال  ي فــســور ا ولبنــان، فــين المنطقــة برمتهــا معرع

 م .البىر ن وال اليمن وال السعودية وال اسرائي  ومن يم ك قدر  تىم  النتائج ف يتى

ددا اذار ع ـى التىـال  ممـ 14آذار ان رهان تيار المسـتقب  و 8هنا ت  د المصادر في  من
هــو رهــان ارعــن وايــراث اىــالم، وفــي الوقــ  نفســ  رهــان خاســر،  ــون االىتمــا  بــ  او 

  فـي بالت ويه بالفتنة فـي ا  لىظـة مرـامر  لـن تفيـد اىـدًا وان اعمـد  واىمـار قصـور  ثيـر 
ال  ستصبه في البىر، ألن ىينها ال بدي  عن الىسم مع ه  لبنان والمنطقة وفق المصادر 

ــدال   ــر ين اكــانوا ي بســون ب ــدخنون الســيمار»التكفي  او انهــم يتر ــون ال ىــى« ســمو ن و 
يـنهم ويى قون الشوارأل و رخون الشعر، فالك  في ت ك ال ىظة سواسـية بـالتكفير وال فـرق ب

 اال بال باا والش  .

ون مــن االســتهتار السياســي والعســ ر  ع ــى المســتون هــ  تصــ  المنطقــة الــى هــذا المســت
 االق يمي والعالميا 

تميــأل المصــادر ال افــق لمثــ  هــذا الكــالم رغــم يــرور  الىــذر ألن العــدو غــادر، لكــن ع ــى 
امير ية واورواية في مني  والـى مـا  -البعو ان ينظر الى ما يمر  من تفاهما  ايرانية 

م ، وان االمير ـي اليـوم متمـ  الـى آسـيا وافر قيـا يمر  في بعو النقـا  السـاخنة فـي العـال
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ىيث االستقمار واستطاا ان يمـر دوآل الـنفط العراـي الـى موامهـا  مديـد  مـع عـدو مديـد 
اســم  داعــش ويســتثمر فيــ  لبيــع الســالت والتمو ــ  وانقــاذ اوروبــا مــن ادمتهــا االقتصــادية 

  التىــال  العســ ر ة والماليــة اليــخمة، ىيــث ســتمعوآل الــدوآل الخ يميــة ودوآل اخــرن ىمــال
الــذين « االعــراأل»التــي ســتمتد الــى ســنوا  طو  ــة، فــي ىــين ان المســتفيد  ــ  النــاا اال 

 وصفهم هللا في القرآن الكر م )االعراأل اشدع  فرا ونفاقًا(.
 : الهجو. على حز  هللا مد بوابة داعش( 8)

 لمقارنـة )ىـدألت ـك المىـاوال  الخبيثـة  صـراع  لـداعش هـىأسوأ ما مرن فى لبنـان خـالآل 
ن ال بنــانييبــداعش ومســاومتهم ببعيــهم الــبعو األمــر الــذن دفــع العديــد مــن الكتــاأل هللا( 

الشــرفا  ل ــرد ع ــى هــذا التشــوي  المتعمــد فمــا   ردود )عمــار نعمــة( و)ىبيــأل فيــاو( 
 مفىمة له ال  الذين أرادوا مقارنة أو مساوا  ىدأل هللا بداعش .

مـع  نـ إ 5/9/2014ئقى ل  بصىيفة " السـفير " فـى فى تى ي  وثا* ىيث قاآل عمار نعمة 
 ـى ق يميا ولبنانيا، تصر مها  سياسية في لبنـان، عا  دوليا و « داعش»تصاعد خطر تنظيم 

  " ثنـينا، فه  ثمة وم  ل مقارنة أصال بـين اال «ىدأل هللا»امرا  مقارنا  بين هذا التنظيم و
 ـة سياسـية ـ اعالميـة منظمـة لىم 2006« ىرأل تمود»منذ ما بعد « ىدأل هللا»يتعرو   

نـة، فـي مرى ـة معي« وي ي ـي ا»تشارك فيها دوائر أمير ية واسـرائي ية، ومـا  نشـر وثـائق 
وي  ليبين  مية المهد واألمواآل والمسارا  التي شـ    مـد ا مـن ماكينـة منظمـة هـدفها تشـ

ا  فـي  ـ  أنىـ 2000السمعة، وخصوصا سمعة قياد  الىدأل التي رفع  صورها منذ العـام 
 العالم العراي واالسالمي.

 فـي 2006لم تتوق  ىم ة التشوي  داخ يا وخارميا، خصوصا أن الىدأل انخـر  بعـد تمـود 
ي التـ 2008االشتباك الداخ ي، بطر قة غيـر مسـبوقة، وصـوال الـى لىظـة السـابع مـن ايـار 

شـــ    ذرو  بر ـــان لبنـــاني اســـتدعى انعقـــاد مـــ تمر الدوىـــة ومـــن ثـــم اســـتعاد  النصـــاأل 
قــو  لياســي الــداخ ي بىــدي األدنــى )رئيســا وى ومــة وانتخابــا  نيابيــة(، فيمــا  ــان يم ــن الس

ة ال بنانيـ في ت ـك ال ىظـة أن تق ـأل الطاولـة« ىدأل هللا»لبنانية أخرن لو أتيه لها ما أتيه لـ
 رأسا ع ى عقأل.

ـــو(  ـــا )داود أوغ  ـــة تر ي ـــَر  خارمي ـــي ود  ـــي غمـــر  ومَه ـــذ ير بالدهشـــة الت ـــا الت ـــي هن ي ف
السـيد ىسـن « ىـدأل هللا»، عندما سأال األمين العام لـ2008ىمد بن ماسم( في ايار وقطر)

لتترامــع الى ومــة عــن قــرار شــب ة االتصــاال  ولتعــد »نصــرهللا عــن مطالبــ ، فكــان موابــ   
، وعندها رد ع ي  بن ماسـم «لى منصب  ع ى رأا مهاد أمن المطارإاليابط وفيق شقير 
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« ما أمــر عــود  الى ومــة عنهمــا.. مــاذا عــن غيرهمــااولكــن هــذين المط َبــين صــار مىســو »
 ـرر متبنيـا مط بـين ال ثالـث « السـيد»لـى الصـيرة(، غيـر أن إ)في الت مـيه األوآل المباشـر 

 لهما!

ن من تـدخ  األخيـر فـي سـور ا ذر عـة، لكـ« ىدأل هللا»و« داعش»تتخذ ىم ة المقارنة بين 
ا في أذهان الـرأ  العـام، خصوصـ االهم بالنسبة الى خصوم الىدأل، هو مىاولة رسم صور 

معــ  المسـيىي فــي لبنــان، مفادهـا أن التشــاب  السياســي والف ــر  والـديني بــين التنظيمــين ي
ر ا بمـا ان سـو  من الصعأل التفر ق بينهمـا، فهـ  هـذي المقارنـة ظالمـة أم أنهـا فـي م انهـاا

قــا  قبــ  افر  هــي الىمــة االهــم بالنســبة الــى هــ ال  المقــارونوين، فــين التــدخ  فــي ســور ا مــن
 ،  مــا ي  ــد«ىــدأل هللا»ومماعــا  ســ فية، ســبق تــدخ  « آذار 14قــون »لبنــانيين، تىديــدا 

الـى « 2 لط  هللا»متابعون ل م   األمني وعندهم الكثير من الوقائع والشواهد من الباخر  
« ىـدأل هللا»من قبـ  أن ينخـر  ..مرورا بمئا  الىوادث في عرسـاآل ومردهـا«  مين ت ك و»

 .2012لعام في صي  ا

ىـداث سـور ا نفسـها   التكفير ة لبنانيا  ان سابقا ألليا خافيا ع ى أىد أن ىيور التيارا
عاما، وتىديدا منذ معر ة الينية الشهير  يد المـيش ال بنـاني، وخيـر دليـ   11بأكثر من 
ي تقيان اليوم ع ى المطالبة بموقوفوين فـي سـمن روميـة مـن « النصر »و« داعش» ان أن 
، التـي اثبتـ  أييـا ومـود 2007ك االىداث و ذلك من معر ـة نهـر البـارد فـي العـام دمن ت 

والتـي ومـد  لهـا بيئـة « فـته االسـالم»تيارا  تكفير ة متنوعة المنسيا  فـي لبنـان، بينهـا 
أمر واقع ىاينة في بعو المخيما  الف سطينية.ومع قدوم اولـى مومـا  النـدوت السـور  

، بــدأ  ترتســم معــالم مرى ــة 2011الســور ة فــي رايــع العــام الــى لبنــان فــي بدايــة االىــداث 
مديد ، ع ى صعيد ىمم ىيـور التيـار التكفيـر  فـي لبنـان، خصوصـا مـع ارتفـاا منسـوأل 
العصبية المذهبية، معطوفا ع ى إقصا  فر ق سياسي لبناني وادن عن الس طة.وداد الطين 

أو « ىـدأل هللا»نـان لمىاراـة ب ة مماهر  شخصيا  تكفير ـة فـي سـور ا بأنهـا قادمـة الـى لب
الثـور  »)الشيعة بمعيارهم(، ولطالما تكرر مشهد إقدام متظاهر ن )وتىـ  رايـة « الروافو»

ــم «( صــالتواإل ــار »، فــي ظــ  ىيــانة سياســية  ــان يوفرهــا «ىــدأل هللا»ع ــى ىــرق ع  تي
عـن وخصوصا أبرد قيادات  في الشماآل.ولطالما ىـاوآل اإلعـالم ال بنـاني االمابـة « المستقب 

س اآل ما اذا  ان لبنان سيش   ساىة نصر ، أ  إمداد، أم ساىة مهـاد، أ  خـط موامهـة، 
« القاعـد »وأخواتها، ىتى أن ود ر الدفاا فايد غصن عندما تىدث عن ومـود « القاعد »لـ
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فـي لبنــان قامــ  القيامــة ع يـ  ولــم تقعــد، خصوصــا مـن رئــيا الممهور ــة الســابق ميشــاآل 
 «.آذار 14قون »س يمان و

ــابعون  ــوم، مــا ســر التوقيــ ايقوآل المت ن إ ولكــن لمــاذا تومــ  هــذي االتهامــا  والمقارنــة الي
سـألة فـي القصـير والق مـون، ومـا  انـ  الم« ىدأل هللا»المسألة برمتها تب ور  مع انتصار 

  أن ستتب ور وفق هذا النوا لو  ان  المماعا  التكفير ة هي التي انتصر  في سور ا، أ
سـور  سـقا  النظـام الإان مشـروا »ج الىرأل في سور ا.و   د المتابعون االمر يتع ق بنتائ

نــامج دفــن فــي القصــير وانتق نــا بعــدها لموامهــة مشــروا متكامــ  فــي العقيــد  والتنظــيم والبر 
متـ ، يش   خطرا ع ى لبنان والمنطقة والعالم و تط أل تيافر المهـود  افـة لمىاصـرت  وهد 

مة التـي تىد  ومعها معظم الررأل، قد توص وا إلى النتيوخير دلي  ع ى ذلك أن الواليا  الم
ىـال   ان الىدأل قد توص  إليهـا منـذ قـراري التـدخ  فـي سـور ا، واتنـا اليـوم أمـام مشـروا ت

 «.دولي لمىاراة داعش

شـرف ر فـي أاعنـدما قـرر الـود ر «داعـش»و« ىـدأل هللا»ما السبأل من ورا  التشـبي  بـين 
، «سـيةهرطقة سيا»و« غبا »ن  إئأل وليد منبال  بالقوآل اعتماد تشبي   هذا، رد ع ي  النا

ا ، فييع األمر في سياق عمري سنوا ، وتقوآل أوساط  إن الهدف مـن ه ـذ«ىدأل هللا»أما 
قية ع ى المستون الشعبي، اذ ال نية ىقي« داعش»تشبي  هو مىاولة توفير بيئة ىاينة لـ

وانتخابيـــة ومصـــ ىية، وهـــم وى فائـــ  الســـباأل سياســـية « المســـتقب »بموامهتهـــا مـــن قبـــ  
« داعـش»وهم يريون الطرف عـن .يىاولون الهروأل من ادانة داعش عبر ادانة ىدأل هللا

 «.ويرطون  تار  اخرن و دعمون  سياسيا ومعنويا في بعو االىيانتار ،

بقائـ  فـي موقـع المـتهم، وهـي سياسـة لـم »ن أوييي   ثمة خطة لتشـوي  صـور  الىـدأل وا 
ة والممارس الى سنوا  مي  لتصو ري بأن  يمث  فكرا إلرائيا بالثقافةتبدأ من اليوم ب  تعود 

هائيـا نالسياسية، مع الع م بأن الىـدأل قـد اع ـن فـي وثيقتـ  السياسـية إيمانـ  ب بنـان وطنـا 
 «.لمميع ابنائ ، وبالتنوا وبالع م ال بناني وبأردت  وبالتعدد وبالىر ا ...

م ســون معنــا ع ــى طاولــة مم ــا الــودرا  وفــي ويســأآل المصــدر  لــو  نــا إلرــائيين، لمــاذا ي
مم ا النواأل ولماذا ينسقون و بىثون معنا في السياسـةا و ميـأل  هـم يعرفـون اننـا لسـنا 
 ــذلك، اذ لــدينا تــار و عر ــق فــي خطابنــا السياســي وســ و نا الوىــدو  وىياتنــا السياســية، 

اذ لـم  2000لعـام الىيـار  بعـد التىر ـر فـي ا« ىـدأل هللا»وي في ل تدلي  ع ى ذلك سـ وك 
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ـوا ع ــى مــرات إتىصـ  يــراة  ـ  فــي  ـ  القــرن المىــرر  وعـاد المنوايــون  لـى قــراهم وعيع
 مىفور  طواآل راع قرن من عمر االىتالآل وعمالئ .

يستشـــهد القيـــاد  الىداـــي بـــالكثير مـــن المىطـــا  التـــي قـــدم فيهـــا الىـــدأل ســـ و ا مفامئـــا 
خيـر نمـوذج « تيـار الـوطني الىـرال»و« الىـدأل»لخصوم  و ي  ش    وثيقة التفـاهم بـين 

  امتد لنمط من التىالفا  غير مسبوق في الداخ  ال بناني، لم يقتصر ع ى البعد الفوقي ب
قا  الى القواعد والقـرن والمنـاطق والقطاعـا  المتعـدد ، وهـا هـو الىـدأل يقـ  عنـد اسـتىقا

 أساسية عند رأ  ى فائ  وخصوصا العماد ميشاآل عون.
*** 

ســرائي  " فــى صــىيفة * أمــا ىبيــأل فيــاو  فكتــأل تىــ  عنــوان " ىــدأل هللا بــين داعــش وا 
اولويــة أخــرن ع ــى امنــد  « داعــش»أصــبى     مــا  فيــ ، و  6/9/2014الســفير بتــار و 

لى مانـأل أولويـة العـدو االسـرائي ي. هـي المـر  االولـى التـي يممـع فيهـا ىـدأل إ« ىدأل هللا»
عسـ ر ة.  ـالم السـيد نصـرهللا عـن المقاومة بين أولو تين ع ى طر ق النيـاآل والموامهـة ال

خطر تكفير  ومود ، يعبر عـن واقـع قـائم بعيـدا عـن أ  مبالرـة أو تهو ـ . موقـ  الىـدأل 
من الخطر الداعشـي يـواد ، مـن ىيـث الخطـور  والداللـة، ر  تـ  لسـرطانية اسـرائي .ينط ق 

ور ـة ، المى يون واالق يميون، في ر  تهم الـى  ـ  مـا يىـيط بـ  مـن مى«ىدأل هللا»خصوم 
الخصومة مع . الثاب  لدن هـ ال  معـاداتهم لـ  و الوقـوف الـى مانـأل عـدوي ىتـى لـو  ـان 
هذا العـدو ع ـى شـاك ة الصـهاينة والداعشـيين. هـم يتصـورون أن الىـدأل، فـي ظـ  الىـراك 

ــْي  ماشــة  ــين َفك  ــا  ب ــر ، ب ــا خطــرا «داعــش»و« اســرائي »التكفي ــ  منهم ــث يشــ     ، ىي
قـد تمـاود « ىـدأل هللا»لمقاومة ع ى وم  التىديد.والواقع ان وموديا ع ى الشيعة عموما وا

خطر اسرائي  الومود  منذ ان استطاا لمم هذي األخير  ودفعها الى االلتدام بقواعد ال عبـة. 
سرائي  القيا  ع ى المقاومة وصوال الى اقتالا الناا مـن المنـوأل إفي ىرأل تمود اراد  

ذ ذاك، أصـبه األمـر مع وسـا ىيـث صـار الىـدأل لـى بيـوتهم. مـإوعدم السمات لهم بـالعود  
ــى اســرائي . أمــا فــي اليــفة الثانيــة، فــان  ــالم الســيد  ــا ع  وى فــا ي يشــ  ون خطــرا ومودي

الومود ، انما يتع ق أوال وبالذا ، بخر طة المنطقة وشعواها « داعش»نصرهللا عن خطر 
قـدر مـن بـين المميـع الـذ  يبقـى اال« ىـدأل هللا»وأنظمتها وم وناتها ودولهـا، وال يخـتص بــ

ع ــى ىمايــة بيئتــ  وى فائــ  وتىصــين ذاتــ  مــن تــداعيا  المــد الداعشــي.واذا  ــان خصــوم 
الىدأل يراهنون ع ى  ون العـداو  الداعشـية ل شـيعة لممـرد أنهـم شـيعيون، ىيـث ال قواعـد 
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أو يوابط يصار الى االلتدام بها  ما هو الىاآل مـع اسـرائي ، فـين الشـيعة فع يـا، وان  ـانوا 
وآل المط واين ع ى الالئىة الداعشية، فهم آخـر المسـتهدفين مـن ىيـث االم انيـة الفع يـة أ

والقدر  ع ى الني  منهم. فالىراك التكفير  عمومـا ال يتىـرك ع ـى يـو  النوايـا بـ  ع ـى مـا 
واالقــرأل اليهــا همــا مــن « داعــش»يتيســر مــن مســارا  مفتوىــة وام انــا . األيــع  امــام 

 قون ع ى موامهتها اكثر بعدا عن استهدافها.تستهدف  أوال، فيما األ

والرهـان ع يهـا فـي « داعـش»يستدعي اصـرار بعـو ال بنـانيين ع ـى التواطـ  اليـمني مـع 
ــق امــام أ  اســتراتيمية وطنيــة  ســبي  تصــفية ىســاباتهم مــع ىــدأل المقاومــة، قطــع الطر 

ي ائىية. فـمامعة لموامهة الخطر التكفير . يشهد ع ى ذلك معر ة عرسـاآل بنتائمهـا الفيـ
ـــة، ســـي ون الىـــدأل ميـــطرا لتطبيـــق اســـتراتيميت  الخاصـــة فـــي موامهـــة  مثـــ  هـــذي الىال

مـ  التكفير ين  ما فع  في ىرأل تمود. لكن، مـع ومـود فـارق ميـداني هـو ان اسـرائي  التد 
 ىينـذاك بىصــر المعر ــة فــي المررافيـة الشــيعية، بينمــا ال يم ــن لـداعش  ــبه شــهيتها عــن

ــا   ثيــر   ــدام مــع الشــيعة اىــتالآل مررافي ــى لىظــة االىت خيــاا أه هــا، قبــ  الوصــوآل ال وا 
 «.ىدأل هللا»و

راد بعـــو ال بنـــانيين أال مـــداآل فـــي القـــوآل بـــأن الدىـــ  الداعشـــي قـــادم الـــى لبنـــان. فـــين 
ذا لى بعـو المنـاطق، فهـإو التمهيد لدخولها أ، «داعش»االستمرار في التخفي  من وطأ  

 ســي مأ الىــدأل إلــى الــدفاا عــن نفســ  وايئتــ  خطــأ مســيم، وســيدفعون ثمنــ  أواًل. عنــدها،
رهم م ان التكفير ين مـثال اىـتالآل عرسـاآل ممـددا، لكـن لـن ي ـون بمقـدو يوى فائ . سي ون ب

كـن لـن لاالقتراأل من رأا بع بك وال بو . وقد ي ون بام انهم السيطر  ع ى شبعا وىاصـبيا، 
ي م مـن امتيـات منـاطق فـي ون بمقدورهم االقتراأل من مرمعيون وموارها. وفي ىـاآل تم ـنه

، عندئــذ، ف ي  ــ  رئــيا الى ومــة ود ــر  «داعشســتان»شــماآل الــبالد وتىو  هــا الــى دولــة 
 العدآل والداخ ية التفاوو معهم إلخرامهم منها بوساطة أبو طاقية.

*** 
  إن لبنـــان ، واألردن همـــا أقـــرأل الـــبالد العرايـــة لتمـــدد تنظـــيم داعـــش والقاعـــد  الخالصـــة 

، ومــن هنــا الوامــأل بنــا  اســتراتيمية وطنيــة داخ يــة تقيــى ع ــى هــذا  وانتشــار عم يــاتهم
تىوآل دون تمددي ولن يتم ذلك دونما القيا  ع ى الم امر  التف ي ية المار ـة منـذ التنظيم و 

ســنوا  يــد ســور ا والعــراق . وهنــا تــأتى أهميــة الىــ  العراــى ، ولــيا األمر  ــى ، لقيــية 
، لىــرأل ، وذلــك التىــال  الــدولى الــذن شــ  ت  داعــش وذلــك ألن أهــداف أمر  ــا فــى هــذي ا
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خبيثــة وهــى تىــارأل لمصــالىها ولــيا دفاعــًا عــن اإلســالم وديــاري ، إنهــا ترتــاآل مــع داعــش 
 االثنين معًا ، ولبنان سي ون أوآل اليىايا . لذلك البد من الوىد  والموامهة .
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 الفصر الثبمد

ى الاستراتيجية لوظيفة الحقيقة الغبقبة : الرؤَ 

 تفتيت المنطقة داعش فى
 

رها ا  والر ن المهمة لتفسير ظاهر  داعش ومخاطقدم فى هذا الفص  نماذج من القرا ن* 
ــ   ــيج ، و ي ــة الشــام والعــراق ، ودوآل الخ  ــى وىــد  منطق ــى وع  ــى األمــن القــومى العرا ع 

ف والتطـر  اإلرهـاألتستخدم )واشنطن( ورقة داعش لتقسيم المنطقة ، ويراها باسم مىاراة 
 الذن صنعت  واشنطن . اإلرهاأل وهو عين 

*** 
ىـوآل  تقر را،اسـية بـالمر د اإلق يمـي ل دراسـا أصـدر  وىـد  الدراسـا  السيفى البدايـة  (1)

 والــذ  أصــبه،"داعش" اإلســالمية، يــد تنظــيم الدولــة اإلرهــاألاىتماليــة تمــدد الىــرأل ع ــى 
ديداتـ  وقد تمتد تهالعراية فىسأل، لكن ع ى اإلق يم،يش   تهديدا  بيرا، ليا ع ى المنطقة 

  أن داعيا إلـى يـرور ،سماي )تىـال  االصـدقا (أدوليا، مشيرا إلى أن هناك يرور  إلى ما 
موامهــة  مــن أمــ  تمميــع المهــود فــىالصــراعا  والخالفــا  اإلق يميــة بــين الــدوآل  تتوقــ 

 تنظيم داعش في العراق ع ى وم  الخصوص.
 ش" في العراق تىديدا" المعروف إعالميا بتنظيم "داعاإلسالمية"الدولة 

 Tactical Allianceوقـاآل التقر ـر، إنـ  وبـالرغم مـن أهميـة بدايـة تشـ   تىـال  "مـرن" 
ـــة  بـــين القـــون الدوليـــة واإلق يميـــة فـــي الشـــرق األوســـط، مـــن أمـــ  م افىـــة تنظـــيم "الدول

 لىٓ  دها ا" المعروف إعالميا بتنظيم "داعش" في العراق تىديدا، مع إم انية امتدااإلسالمية
 ن فعاليــة هــذا التىــال  تظــ  مرتبطــة بقــدر  هــذي الــدوآل ع ــى فصــ ٓ  ال آ  ر ا الىقــا، اســو 

"داعـش" عـن القيـايا األخـرن، التـي تتبنـى مواقـ  مخت فـة تماههـا، وع ـى قيية موامهـة 
 تطو ر آليا  ل تنسيق األمني بينها.

خــرن، ٓ  اأمــر تى مـ  متريـرا   ، تــدخ  االتىـاد األورواـى عسـ ر  اوأكـد التقر ـر ع ـى أن * 
و ٓ  يــران آ  و آ  مرتبطــة بمســارا  تطــور ت ــك القيــايا الخالفيــة، ســوا  المتع قــة بســور ا ا

"داعش" في العـراق بعـد إعالنـ  تشـ ي  الدولـة و اليمن، الفًتا إلى أن موامهة تنظيمٓ  ليبيا ا
، أصبه من القيايا التي تتقاسم الدوآل الرئيسية في المنطقة، مثـ  مصـر وتر يـا اإلسالمية

واإلمارا  والسعودية واألردن، تصورا  مىدد  بشأنها مع الواليا  المتىـد  والـدوآل ن يرآ  وا
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ــاآل  شــدد بيــان قمــة دعمــا  االتىــاد األوراــي، التــي انعقــد  فــي  الررايــة، فع ــى ســبي  المث
ــى ٓ  ا ٣٠برو ســ  فــي  ــة مــن أمــ  غســطا، ع  "أهميــة تىــرك منســق لــدوآل مــن المنطق

ــي يمث هــا دا ــدا  الت ــوران ٓ  عــش"، واموامهــة هــذي التهدي ــة الفرنســي ل ــر الخارمي عــرأل ود 
لـى ٓ  يـافة آ  يـران، آ  ن تتىـرك دوآل المنطقـة  ـ  ومـن بينهـا آ  م   في آ  فابيوا عن ا

"الدولــة الــدوآل الخمــا الدائمــة العيــوية فــي مم ــا األمــن الــدولي، يــد مســ ىي تنظــيم 
 " المتطرف.اإلسالمية

ــة األمر  ــي، مــو ــاآل ود ــر الخارمي ــر إلــى مق ــ  اوأشــار التقر  ــذ  دعــا في لــى ٓ  ن  يــر ، ال
ــذ  نشــادىــر ق يمــي يشــب  التىــال  ال ــر "عــالمي وا  لموامهــة غــدو صــدام  ٓ  "داعش" بظهي

و، "، إال إن  لف  إلى أن هذا الظهير يستثنى منـ ، ع ـى مـا يبـد٢٠٠٣ىسين ل كو   عام 
 لـى الـدور الروسـي، رغـم المسـاهمةٓ  نـ  لـم يشـر آ  أ  دور مستقب ي لنظـام األسـد،  مـا ا

وا  ر  لموس و في دعم الس طة العراقية، ىيث أكد ال وا  ر ن رسوآل عمـر، مسـئوآل قـالمب 
 ق ـــيم  ردســـتانٓ  ن ودار  الـــدفاا العراقيـــة دود  آ  البشـــمر ة الكرديـــة فـــي  ر ـــوك، ع ـــى ا

 سية متوسطة وثقي ة، ل قيا  ع ى "داعش".بأس ىة رو 
طية، والـدوآل الشـرق أوسـ و   د التقر ـر أن التصـورا  المشـتر ة بـين الواليـا  المتىـد ،* 

 "داعــش" مصـدر تهديــد لألمـن الـوطني لكــ  منهـا، ولألمــن اإلق يمـي، وأنــ ن ٓ  تـدور ىـوآل ا
ــوا التكت ــي يتبناهــا، ون ــدا مــن تنظــيم "القاعــد " مــن ىيــث االســتراتيمية الت ــر تعقي ــا  أكث ي 

فا  يـيمالقتالية التي يعتمدها، والتي تع ا تعدد خبرا  المماهدين المنيو ن تى  لوائ ، 
دوآل  "، وال يــرتبط بتىالفــا  إق يميــة مــعرهــاأل مــا بعــد القاعــد ٓ  فهــذا التنظــيم يعبــر عــن "ا

ن ٓ  اال ٓ  يـران بهـذا التنظـيم، آ  المنطقة بصور  مع نة، فرغم ما أثيـر مـن قبـ  عـن عالقـة ا
 خرن،ٓ  ة اذلك ال يتوافق مع السياسة اإليرانية القائمة ع ى دعم ىدأل هللا ومي يشيا  عراقي

 ار األسد، ومـع إعـالن طهـران اسـتعدادها التعـاون مـع واشـنطن فـي موامهـة هـذاونظام بش
 التر يــة، ال -"داعــش" ع ـى الىــدود العراقيــةن صــم  تر يـا تمــاي تىر ــا  ٓ  التنظـيم،  مــا ا

 .  عم  عس ر  يدي من خالآل ى   الناتوٓ  نها مستعد  ل مشار ة في آ  ينفي ا
*** 

شــتر ة، ال يق ــ  مــن أهميــة الخالفــا  بــين هــذي و ــرن التقر ــر أن ومــود هــذي التصــورا  الم
الدوآل ىوآل قيايا أخرىـ، في الشرق األوسط، مث  الموق  من مماعة اإلخـوان المسـ مين، 
والتطورا  في اليمن، والويع في سور ا، ع ى نىو يمع  التىال  الذ  يتش   ىاليا يـد 
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نـ  ٓ  بأل تشـ   ،  مـا اهذا التنظـيم "مرنـا"، ىيـث يـرتبط بقيـية مىـدد ، و نتهـي بانتهـا  سـ
"غير م سسي"، في ظ  التيارأل في المصاله بين هذي الـدوآل، فع ـى سـبي  المثـاآل  ورغـم 

ن فـرص التنسـيق ٓ  ال آ  "داعش"، ايران لألكراد في موامهة ٓ  الدعم العس ر  الذ  قدمت  ا
بينها واين الدوآل األخرن في هذا التىال  تظ  مىدود ، ال سيما في ظ  اختالف ىسـابا  

 .صاله مع بعو القون الرئيسية األخرن الم
قـــى مرتبطـــة ن تشـــ ي  هـــذا التىـــال  وفعاليتـــ  تبٓ  وي مـــ  التقر ـــر  "فيـــال عـــن ذلـــك، فـــا

بسياســا  الواليــا  المتىــد  بصــور  رئيســية، وهــو مــا يفــرو إشــ الية مهمــة، ىيــث تومــد 
ي ىالة عدم ثقة في المنطقة تمـاي سياسـا  واشـنطن، ال سـيما بعـد موقفهـا مـن الصـراا فـ

 سور ا، بش   يطرت تسـا ال  ىـوآل مـا إذا  انـ  دوآل المنطقـة سـتتعاون بصـور   بيـر  مـع
 ىـرأل لواشنطن  ما فع   أثنا  ىرأل تىر ر الكو  ، وما إذا  ان  سـتوفر األمـواآل الالدمـة 

ن يد "داعش"، وما إذا  ان  مستعد  ل مشار ة في أ  عم يـا  بر ـة إذا مـا قـرر  واشـنط
 ذلك.

*** 
سـع  ر، إلى أن  وقبـ  إعـالن الواليـا  المتىـد  عـن ىراهـا يـد "داعـش"، لـم تويشير التقر 

ا ا  هذي الدوآل ل تنسيق بينها في موامهة هذا التنظيم، واعتمد  بصور  رئيسية ع ـى إمـر 
وطنيــة لتىصــين نفســها داخ يــا فــي موامهــة اىتمــاال  تشــ   تنظيمــا  "داعشــية" داخ هــا، 

عـراق، نيـة األردنيـة، منـذ تدايـد نشـا  "داعـش" فـي الفع ى سبي  المثاآل، شن  الس طا  األم
 ىم ــة اعتقــاال  طالــ  العشــرا  مــن أعيــا  التيــار الســ في المهــاد ، المــوالين لتنظيمــي

 .لى داخ  األردنٓ  "داعش" و"مبهة النصر " في مىاولة لمنع تمدد التنظيم ا
ن ٓ  يم ـن ا و  ف  التقر ر إلى أن هـذا التىـال  لـ  "سـق " خـاص بمسـتون التنسـيق الـذ 

ذ ٓ  ذها فــي موامهـة "داعــش"، إن ينفـٓ  يتىقـق بـين دولــة، ومسـتون العم يـا  التــي يم ـن ا
  ن أهداف العم يا  العسـ ر ة التـي نفـذ  يـد معاقـ  التنظـيم فـي العـراق، سـوا  بصـور ٓ  ا

ن ع ـى و عن طر ق القوا  الكردية، والقوا  العراقية، تقتصر ىتى ا ٓ  مباشر  من المو، ا
 . ثر من القيا  ع ي ٓ  لى مناطق مديد ، آ  ظيم ومنع تمددي ا"اىتوا " التن

، يقوآل التقر ـر إن دوائـر أمر  يـة عديـد  اإلرهاألوفيما يتع ق بيم انية تمدد الىرأل ع ى * 
رهابيــة يــد المصــاله األمر  يــة، ٓ  تتخــوف مــن قــدر  تنظــيم "داعــش" ع ــى تنفيــذ عم يــا  ا

ن ٓ  ، ال سـيما بعـد ا٢٠٠١سـبتمبر  ١١ وراما داخـ  الواليـا  المتىـد ، ع ـى غـرار أىـداث
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غسـطا ٓ  ا ٨" مـدير شـب ة "شـموذ اإلسـالم" المهاديـة، فـي بو العينـا  الخرسـانيٓ  "اوم  
، دعو  لتنفيذ همما  استباقية داخ  الواليـا  المتىـد ، ردا ع ـى الهممـا  المويـة ٢٠١٤

 التي تنفذها يد "داعش" في العراق.
 "داعـش"، ق قـاسطية المشـار ة فـي التىـال  يـد و ٓ  ويأتي ذلك بينما تبد  الدوآل الشرق ا

 ـى على داخـ  المماعـا  المتطرفـة التـي تنشـط ٓ  ثيرا  هذا التنظيم آ  وايىا من امتداد تا
أراييها، ع ـى نىـو قـد يـ د ، فـي أسـوأ سـينار و، إلـى نماىهـا فـي السـيطر  ع ـى منـاطق 

عالن انيمامه  .اإلسالميةا ل دولة معينة منها وا 
عــن مر د ــة الــدور األمر  ــي فــي  ع ــى أن ومــود هــذي المخــاوف، فيــالر و   ــد التقر ــ* 

ي التــي أط قهــا الــرئيا األمر  ــ اإلرهــاألتشــ ي  هــذا التىــال ، يســتدعي خبــر  الىــرأل ع ــى 
وبامــا فــي ٓ  الســابق مــورج بــوش، بعــد أىــداث ســبتمبر، والتــي أع نــالرئيا الىــالي بــاراك ا

عـ  وترييـر اإلسـتراتيميا  التـي اتب  ثر من مناسبة بعـد وصـول  ل سـ طة، عـن إنها هـا،ٓ  ا
 ن يتىقــق بالطر قــة ذاتهــا، ال ســيمآ  "داعــش" ال يم ــن افــي إطارهــا، ولكــن التىــال  يــد 

ن ن موامهة هـذا التنظـيم تتط ـأل إسـتراتيمية سياسـية فـي العـراق تقـوم ع ـى الفصـ  بـيٓ  وا
مـة ي لهد ن اليراا  العس ر ة وىدها لـن تكفـٓ  المعارية والتنظيم، خاصة االقون السنية 
ن تولي ىيدر العبـاد  منصـأل رئـيا الـودرا  قـد ال ي ـون خطـو  سياسـية ٓ  "داعش"،  ما ا

ور  ن  يأتي من التيار نفسـ  الـذ  ينتمـي إليـ  رئـيا الـودرا  السـابق نـٓ   افية، خاصة وا
 .المالكي

قاسـم وانتهى التقر ر إلى أن فاع ية هذا التىال  في موامهة تنظيم داعش تظـ  مرتبطـة بت
ـــدو ـــ ، ال ـــة موامهت ـــراق، و يفي ـــي الع ـــي التصـــورا  الخاصـــة بهـــذا التنظـــيم ف آل األطـــراف ف

مشـار ة وباستمرار الدور األمر  ي الذ  يمث  متريـرا مهمـا فـي تشـ ي  ، وبقـدر  األطـراف ال
 .في  ع ى عدآل خالفاتها ىوآل القيايا اإلق يمية عن قيية داعش

*** 
 ين تىمـ  عنـوان " أبعـد مـن داعـش ..وفى دراسة لمىمد سي  الدين فى موقع الميـاد (2)

ع مـهاما تقسـيم العـراق، ى  ـي عنـ  الكثيـر، ولكنـ  الشرق األوسط بين خيار ن " يقوآل   
 سيطر  داعش ع ى مناطق واسعة يعود إلى الوامهة  ـأمرد واقـعد مفـروو، فكيـ  أد  هـذي

هـا ادا ع يقـة يتنـالسيطر  إلى خ ط االوراق إق يميًا ودوليًاا وأ  أفق لـ"دولة داعش" في منط
 العالم منذ عقودا وأين تتم  المنطقةا
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 فــي العــراق والشــام "داعــش" اإلســالميةأد  ســيطر  تنظــيم الدولــة * ومــا   اإلمابــا    
ي  هـالسر عة ع ى مناطق واسعة من العراق إلـى قسـمة مررافيـا الـبالد ع ـى ثالثـة أقسـام، 

 مناطق سيطر  "داعش".مناطق سيطر  الدولة المر د ة، مناطق سيطر  الكرد، و 

عسـ ر ة ونتيمة لهذا التمـدد المفـامئ ل تنظـيم، بـا  لكـ د مـن هـذي المنـاطق الـثالث قواهـا ال
 واالقتصادية المنفص ة واقعًا عن بعيها البعو.

 نـ  سـيعيدتأكيدا  رئيا الودرا  العراقي نور  المالكي بأن الميش استعاد دمـام المبـادر  وأ
د فتــر  صــرير ، لــم تظهــر بشــائرها بعــد  وبالمقابــ ، يتىفــ األمــور إلــى ويــعها الســابق فــي

ــار خي باالنفصــاآل عــن الســ طة المر  ــم الت ــام فرصــة الى  ــدفااد شــديد الغتن ــة، األكــراد بان د 
 خصوصًا مع وصوآل داعش إلى المناطق المتنادا ع يها بين برداد وأراي .

طقـة، ودفعـ  دوآل خطو  داعش المباغتة طرى  تسا ال   بـرن ىـوآل مسـتقب  العـراق والمن
والفـرص  موار العراق إيافًة إلى الواليا  المتىد  األمير ية إلـى المسـارعة لبىـث المخـاطر

 التي قد تتأتى من هذا الىدث المعاكا ل سياق العام لألىداث في المنطقة.
*** 

وفــي هــذا الســياق قبــ  انفــالش داعــش،  ــان المــيش الســور  يســتعيد يومــًا بعــد آخــر * 
 اطق توامــد الممموعــا  المسـ ىة ومــن بينهــا داعـش،  مــا تم نــ  اإلدار السـيطر  ع ــى منـ

هــي  الســور ة مــن إمــرا  االنتخابــا  الرئاســية، ليفــود الــرئيا بشــار األســد بواليــة رئاســية
ر مـن األولى لـ  فـي ظـ  الدسـتور المديـد. وفـي العـراق، فـاد  الئىـة المـالكي بالعـدد األكبـ

صـية ان البىـث مر ـدًا ع ـى تشـ ي  الى ومـة، والشخمقاعد البرلمان بـين الكتـ  األخـرن، و ـ
 التي سوف تك   بالتش ي ، مع ىفاظ المالكي ع ى فرص  بير  بذلك.

 وبش  د مر أل، تبدآل المشهد لتسقط المنـاطق بسـرعة بيـد داعـش، فيصـبه التنظـيم مسـيطراً 
 ع ى ما يساو  ىمم دولة متوسطة بين سور ا والعراق.

 لة قاب ة لالستمرار بين العراق وسور ااه  باستطاعة داعش إقامة دو * 

إن قيام دولة مديد  يتط أل توافر المقوما  الرئيسة ل دولة، أ  ومود إق ـيم مررافـي بىـدودد 
وايىة معتـرف بهـا مـن قبـ  الـدوآل األخـرن، وومـود شـعأل يقطـن هـذي األرو و ـرتبط بهـا 

فها منظمة العدآل الدولية بأنها "رابطـة قانونيـة قائمـة أساسـًا ع ـى  بارتبا  المنسية التي تعرع
متماعية وتيامن فعاآل في المعيشة والمصـاله والمشـاعر مـع الـتالدم بـين الىقـوق ارابطة 

والوامبــا "، إيــافًة إلــى ســ طة سياســية تــنظم تفاعــ  الســ ان مــع األرو، وعالقــة الدولــة 
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بىـدودد بالخارج. يمت ك تنظيم داعـش البنيـة العسـ ر ة التـي تخولـ  السـيطر  ع ـى المررافيـا 
معينــة، ومــع ســيطرت  ع ــى منــاطق غنيــة بــالنفط فــي ســور ا والعــراق بــا  يمت ــك مقومــا  
اقتصــادية ذاتيــة إلــى مانــأل مــا يم ــن أن يت قــاي مــن مهــا  خارميــة، والشــ وك ىــوآل ذلــك 
 ثير . ولكن من مهة الشعأل، فين البيئة الىاينة ألفكـار "الدولـة الداعشـية" ال ترتقـي إلـى 

  مش  د ألهم أر ان الدولة.درمة الىديث عن شعألد 

 ــ  البىــث فــي مقومــا  الدولــة بالنســبة لــداعش يبقــى غيــر ذ  معنــى بســبأل عــدم إيمــان 
التنظـــيم أساســـًا بف ـــر  الدولـــة  وىـــد  سياســـية تمـــارا الســـياد  ع ـــى إق يمهـــا مـــن خـــالآل 
الم سســا ، وتقــيم العالقــا  مــع مثيالتهــا مــن الــدوآل، وتســعى لنيــ  الشــرعية والشخصــية 

 ، وال يــة الدوليــة، فيــاًل عــن أن "داعــش" ال يعتــرف بالىــدود أو ىتــى بــاألمم المتىــدالقانون
 يم ن ل  إقامة عالقا  دولية أو ني  اعتراف دولة واىد  من دوآل العالم.

بـأن  وبالتالي ال يم ن اعتبار ومود تنظيم عس ر  يسيطر ع ى مررافيا مىـدد   ـافد ل قـوآل
 وتوصــي  الواقـع الناشـئ عـن تمـدد "داعـش" بهــذي دولـة مديـد  تنشـأ بـين العـراق وسـور ا،

لب ـدين، افي  ال  اإلرهاألالصور  ال يتعدن اعتباري ىتى ال ىظة، توسيعًا لىدود المعر ة مع 
 إذا استثنينا نقطتين 

 تطور المواق  الكردية المتوثبة نىو اإلنفصاآل.

ق يمــي عراــي القيــا  ع ــى ســرائي ي، يعقــأل إ-اىتمــاآل إنشــا   يــاند طــائفيد بــدعم غراــي وا 
 داعش.

ن داعـش واناً  ع ي ، يبدو "داعش"  أدا د تستخدم لموق د مىدد تنتهي بانتهائ ، رغم إعـال 
 " وتنصيأل أبو ب ر البرداد  خ يفة ل مس مين.اإلسالمية"الخالفة 

 مـا تـرتبطال شك بأن لتمدد "داعش" في العراق أسبابًا داخ ية عديـد ، تـرتبط بـالعراق أكثـر م
هـا م المتطرف الذ  ال يمد لـ  ىايـنة شـعبية فـي المنـاطق التـي يسـيطر ع يبقدرا  التنظي

 داخ  سور ا، والذ  تسبق سيطرت  ع ى أ  منطقة ىر ة ندوت الس ان اله عين.

، 2003وفي أوآل األسباأل ت ك، يأتي النظام السياسي العراقـي بعـد االىـتالآل األمير ـي عـام 
ــوم ع ــى تقاســم ا ــى نظــامد طــائفي يق ــث تىــوآل إل ــين األىــداأل والقــون ىي ــع ب ــافع والمواق  لمن

قـوم الطائفيـة، مـن دون االلتفـا  بشـ  د مـد  إلـى يـرور  بنـا  دولـة ديموقراطيـة تعدديـة ت
 ع ى اىترام الطوائ  من مهة، وانا  مفهوم المواطنة من مهة ثانية.
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و ان بنتيمة هـذا الخ ـ  فـي النظـام السياسـي أن عـاش العـراق عشـر سـنوا  مـن األدمـا  
نظـامد  سية المتتابعة، ومن الطبيعي أن تنتج هذي األدمـا  فسـادًا فـي الدولـة فـي  نـ السيا

، وأن تشعر    فئة بأنها معنية بالدرمة األولى بـانتداا ىقوقهـا مـن الفئـا   األخـرن. طائفيد
يـة وبالتالي فين الم ونـا  المخت فـة تسـعى فـي سـبي  ذلـك إلـى اسـتمالأل التـدخال  الخارم

 في ش ون البالد.

*** 

يـة فـي بنـا  القـون األمنيـة ل دولـة، وأن *  إلنفـاق امن ناىية ثانية، يتبين ومـود ثرـرا  مدع
در  خطـر لـالعس ر  العراقي ع ى بنا  قـدرا  اليـد الر يظـة ل دولـة لـم يـ دو إلـى نتـائج  افيـة 

 ، خصوصـــًا فـــي النـــاىيتين المســـ كية والنفســـية لرمـــاآل األمـــن  مـــا تبـــين األىـــداثاإلرهـــاأل
 األخير .

موصـ ، ع ـى الـرغم مـن يونيـو ع ـى ال-قد سيطر مس ىو "داعش" في العاشر مـن ىد ـرانل
ىصـ   توامد عشرا  ا الف من قوا  األمن العراقية في مىافظة نينـون. تـدداد الر بـة ممـا

ــين عــامي  ــا أن اإلنفــاق العســ ر  العراقــي ب ــاق  2012و 2004إذا ع من ــون  37031ف م ي
 .اناتج المى ي سنوي  % من إممالي ال 2،6، بمعدآل دوالر

ـــاالىتالآل ـــة، ف ـــة المتعاقب ـــة بالى ومـــا  العراقي ـــي هـــذي الناىي  وال يم ـــن ىصـــر التقصـــير ف
األمير ي عمد إلـى ىـ  المـيش العراقـي  خطـو  أولـى بعـد إسـقا  نظـام صـدام ىسـين. ولـم 

ــة الرابعــة مــن الىــرأل،  ــي قــدم  ل مرى  ــة مــديًا ب ــ  الخطــط الت هــي و تعــتن اإلدار  األمير ي
مراىــ  ية التــي أط قــ  ع ــى مرى ــة إعــاد  بنــا  قــدرا  الدولــة العراقيــة بعــد انتهــا  الالتســم

 الثالث األولى التي اشتم   ع ى تفاصي  األعماآل الىراية وتف يك النظام.

دا  لقـد ت ــرك العراقيــون ليبــدأوا مــن الصــفر فــي الممــاآل األمنــي، بــرغم الىــديث عــن المســاع
 400ة الــ ا  األمهد ، بعد أن غيعر دونالـد رامسـفي د خطـاألمير ية في التدر أل والتس يه وان

 إلـى بسـط م يار دوالر إلعاد  بنا  العراق واستعاو عنها بـ"تسهي  مهود العراقيين الهادفة
عاد  إعمارها باستخدام عائدا  صادراتهم من النفط"،  ما يقوآل  المنراآل األمن في بالدهم وا 

اق .. التفاصـــي  الخفيـــة لرـــدو العـــر 2مـــا " ـــوارا برنـــارد تراينـــور وماي ـــ  غـــوردن فـــي  تابه
 واىتالل ".

"العراق ينهار ونىن لم ن ن سـببًا، وال يم ننـا أن نظـ  رهينـة ل ممهـوآل"، ه ـذا ع عـق رئـيا 
نشـا  الدولـة  إق يم  ردستان مسعود البارداني ع ى سيطر  تمدد "داعش"، فانفصاآل اإلق يم وا 



 

296 

اني تىديدًا، وبما أن خطو  "داعش" ت د  إلى فرو الكردية ى م تار خي لألكراد و آل البارد 
أمـــرد واقـــعد ع ـــى األرو، فـــين األكـــراد يمـــدون فـــي ذلـــك فرصـــتهم التار خيـــة لتىقيـــق ى ـــم 
االنفصــاآل.  القــاد  األكــراد، اعتبــروا أن الوقــ  قــد ىــان إلعــالن الدولــة الكرديــة المســتق ة، 

ن األىداث األخيـر  أفـرد  واقعـًا وود ر الخارمية األمير ي مون   ير  سمع من البارداني أ
مديدًا وعراقًا مديدًا، في الوق  الذ   ان في   ير  يتىدث عن ى ومة وىد  عراقية. يـدداد 
دخم األكراد نىو اإلنفصاآل مدفوعين باتفاق تصدير النفط مـع تر يـا، واـَنَهم إسـرائي ي ل ـنفط 

إيران وسور ا. ولكن الالفـ  فـي  ما لف ر  دولة  ردية تقسم العراق وتكون خطرًا دائمًا ع ى 
المســـألة هـــو الموقـــ  التر ـــي المتبـــدآل والمعـــاكا ل موقـــ  التـــار خي الـــرافو الســـتقالآل 
ــا  ــراق وتر ي ــين  ــ د مــن الع ــاطع ب األكراد.ولطالمــا شــ   رفــو اســتقالآل  ردســتان نقطــة تق

يران، وهي إلى مانأل سور ا الدوآل التي يس ن فيهـا األكـراد فـي منطقـة متصـ ة تمتـد مـ ن وا 
منــوأل غــرأل إيــران إلــى منــوأل شــرق تر يــا، ومــن شــماآل شــرق ســور ا إلــى شــماآل العــراق. 
لذلك،  ان  هذي الـدوآل تعتبـر فـي االسـتقالآل الكـرد  خطـرًا ع ـى وىـد  التـراأل الـوطني لكـ  

 واىد  منها.

 المشهد اإلق يمي بعد سيطر  "داعش"* 

ــ  ــة والدوليــة مباشــر  بعــد األىــداث األخي ــى التعامــ  مــع اســارع  القــون اإلق يمي ــع ر  إل لواق
المســـتمد مـــا بـــين النهـــر ن، بعيـــها در ًا ل خطـــر عـــن ىـــدودها، والـــبعو ا خـــر مىاولـــًة 
القتنــاص فرصــة امــتالك أوراق مديــد  يــرور ة فــي مرى ــة  ســر التوادنــا  التــي تمــر بهــا 

 المنطقة منذ ثالث سنوا .

 السعودية  )أ(

اليـة ، الـذ  يمت ـك منـذ فتـر  إم انـا  مياإلرهابتص  السعودية نشا  "داعش" في العراق ب
 مع ت  األقون بين المماعا  المهادية التي تقات  الميش السور  منذ ثالث سنوا .

 سور ا  األكثر تأق مًا مع الخطر)أل( 

لسـور  بعد فود األسد في االنتخابا  الرئاسية األخيـر ، وبـالنظر إلـى مسـار تقـدم المـيش ا
، الميةاإلسـأكثر دوآل المنطقـة تأق مـًا مـع خطـر التنظيمـا   خالآل العام الفائ ، تبدو سور ا

ي إلى ىدد يسمه لها بمساند  العراق في ىراـ  يـد "داعـش"، وليسـ  اليـراا  المويـة التـ
ألمنـي ينفذها سالت المو السور  فوق األرايـي العراقيـة إاًل صـور  غـالفد لم ـ  التعـاون ا

 لعراقي في موامهة التنظيم المتطرف.ا-السور  
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الف  شك أن الدولتين تتقاسمان المخاطر الناتمة عن توسع ىالة "داعش"، غير أن اخـتوال
 ور ا.المعطيا  الداخ ية عند    منهما راطًا بعام  الدمن مق ق ل عراق أكثر مما هو لس

 وفي المق أل ا خر، فقـد ال ي ـون توسـيع سـاىة المعر ـة م سـبًا لـداعش، بـ  ع ـى الع ـا
فـي  لهذي المساىة الواسـعة يشـ   المسـمار األميـى اإلسالميةلة من ذلك، فين "ى م" الدو 

ن ، فيــاًل عــاا ومــو  امــ  ميشــين بقــدرا  متنوعــة بــر  نعــش التنظــيم، خصوصــًا وأنــ  بــا  يو 
مالمســة األخطـــار ىــدود دوآل إق يميـــة أخــرن ستســـارا بــدورها إلـــى مــد يـــد العــون لهـــذين 

 الميشين  خطو  وقائية لىماية ىدودها.

المعطيا ، تساعد تمراة ى م داعش في الرقة ومنـاطق أخـرن ع ـى تسـر ع  إلى مانأل هذي
ثـر تالشي أ  قبوآل شـعبي قـد ي ـون مومـودًا فـي العراق.وانتيمـة  ـ  ذلـك، فـين الـدوآل األك

تيررًا من تمدد "داعـش" اليـوم هـي ت ـك المسـتمد  ع ـى التعامـ  مـع خطـري، وبعيـها مـن 
اون مـع راسا  أمير يـة إلـى دعـو  اإلدار  ل تعـى فا  واشنطن في المنطقة، ما دفع بمراكد د

ن بدا ذلك غير مستسال بالنسبة ل قون الرراية األخرن".  دمشق، "ىتى وا 

 األردن )ج( 

 سـالميةاإلتأتي األردن في ط يعة ت ك الدوآل المهدد  بخطر "داعش"، نظـرًا لتنـامي التيـارا  
 فيها، وخصوصًا ت ك المتطرفة منها.

  يــة ت مســ  خطــر "داعــش" ع ــى األردن، فىــذعر "معهــد واشــنطن" مــنمراكــد األبىــاث األمير 
اد اســتهداف وشــيك ل مم كــة الهاشــمية، "بــالتدامن مــع تنــامي ق ــق الــدوآل الررايــة مــن ارتــد

 تهديـد ..وعود  المقـات ين االمانـأل لب ـدانهم". ورأن المعهـد ان االردن "يعـاني مـن تنـامي ال
."، .رسـ   مقات يهـا الـى سـور ا و خشـى عـودتهم يعددي تمذر قون المهاد الس فية )التـي( ا

بوابــة فيمــا رأن معهــد "ســتراتفور" االســتخبار  ان "داعــش" عــادم ع ــى التمــدد فــي األردن "ال
م ـة قيـود في العراق والشام .. بـالرغم مـن م اإلسالميةالوىيد  )المط ة ع ى البىر( ل دولة 

د  دعـــم "هامـــة مـــن الســـ فيين وعقبـــا  ميدانيـــة تعتـــرو مســـاري،" مســـتندًا بـــذلك الـــى قاعـــ
 والمهــاديين .. تم نــ  مــن شــن هممــا  فــي االردن متــى شــا ،" مقارنــًة بــدوآل أخــرن إذ "ال

 يستطيع االنتشار في تر يا، أو التوم  إلى لبنان."

 ة بــذلك، تصــبه األردن ميــطر  إلــى إعــاد  النظــر بسياســاتها الســابقة تمــاي األدمــة الســور 
 ة فيها.المشار  اإلسالميةوالتنظيما  

 تر يا  )د( 
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ق، وال يومًا لـتع ن معاريـتها الشـديد  النفصـاآل اق ـيم  ردسـتان عـن العـرا 20انتظر  تر يا 
طالمـا ليبدو القاد  في أنقر  مستثار ن إلى ىدد  بير من خطو  "داعـش". اسـتقالآل  ردسـتان 

ن  لهـم، ان  ابوسًا ي رق الساسة األتراك، ولكن ىسابا  التكتيك السياسي تبدو مراىـة  وا 
  ان الخطر االستراتيمي ليا أق  من خسار  تر يا لمد  من أراييها.

   )هـ( إيران وأمر  ا 
 مــع اقتــراأل "داعــش" الــى نىــو مئــة  ي ــومتر عــن أقــرأل نقطــة إلــى الىــدود اإليرانيــة، تمــد

لسـاىة الواليا  المتىد  نفسها أمـام فرصـة البتـداد إيـران، واسـتعاد  مـد  ممـا خسـرت  فـي ا
 ة.ية بعد انسىاأل قواتها، وعدم رياها ع ى سياسة المالكي تماي األدمة السور العراق

ود ىاول  واشنطن ىصر التنسيق مع إيران في تبادآل المع ومـا  األمنيـة فقـط، ع ـى أن تعـ
  هي إلى ممارسة الدور األساسي في مساعد  العراق لمىاراة "داعش"، وال عـأل ع ـى عامـ

 الوق  البتداد العراق أييًا.

 ، واســـتعدادها لمســـاند  العـــراق،اإلرهـــاألفيـــ  إيـــران ذلـــك، مع نـــة قـــدرتها ع ـــى مىاراـــة ر 
وتدخ   سـور ا عبـر ط عـا  سـالت المـو ليـرأل أهـداف داخـ  األرايـي العراقيـة، مـا أتـات 
ي الفرصة أمام الميش العراقي السـتعاد  دمـام المبـادر  مـن مهـة، وسـىأل ورقـة اليـرط هـذ

ال نىبـذ إبدا  استيائها عبر ودار  الخارمية التـي قالـ   "من يد واشنطن، التي سارع  إلى 
 تدخ  سور ا في العراق إلعتبارا  إستراتيمية رغم الفائد  التكتي ية ىاليًا".

ي  ــان إال أن واشـنطن م دمـة بمسـاعد  العـراق بىسـأل االتفاقيــة األمنيـة بـين االثنـين، والتـ
ســي مــواآلد لهــم، وبالتــالي فهــي األمير يــون يتوقعــون الىصــوآل مــن خاللهــا ع ــى نظــام سيا

 اليوم ميطر  ل تدخ  من مهة، وق قة من العود  إلى وىوآل المنطقة من مهة أخرن.

ــ   ــذ  يشــ   في ــي الوقــ  ال ــ  ف ــة مــار  هــارف أع نــ  ان ــة األمير ي الناطقــة باســم الخارمي
يران والعـراق وسـور ا فينهـا )الواليـا  ( ال د المتىـ "داعش" عدوًا مشتر ًا ل واليا  المتىد  وا 

يران في المص ىة اإلستراتيمية.  تشترك مع سور ا وا 

موســ و أييــًا ســارع  إلــى تمتــين نفوذهــا المتصــاعد فــي المنطقــة، أتمــ  صــفقة طــائرا  
مع العـراق، وأع نـ  أنهـا تر ـد عالقـا  ميـد  مـع عـراقد موىـد  25مقات ة من نوا سوخو  

ناســبة الــذ رن الســبعين وقــو ،  مــا مــا  فــي تصــر ه ود ــر خارميتهــا ســيرغي الفــروف لم
إلقامة العالقا  الديب وماسية بين موس و وبرداد. غير أن موسـ و ال تصـدر يـميمًا  ثيـرًا 
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ىوآل أىداث العراق، راما بسبأل نمات خطة اإلشراآل التي ىر ها الررأل فـي أو رانيـا، ورامـا 
 .أييًا ألنها مطمئنة لفاع ية الى فا  في الشرق األوسط وقدرتهم ع ى الثبا  

 )و( باقى دوآل اإلق يم

يـر لم تنفص  أىـداث بـالد الشـام يومـًا عـن أىـداث مصـر، وباالتمـاي المعـاكا، ي ـون ل تري
أىـداث  الذ  أىدث  فود عبد الفتات السيسي بالرئاسة المصر ة أثري البال  في التعاطي مـع

 العراق األخير .

اهر  ىيـاآل تىالفـا  القـوالىديث عن السيسي هنا يعني تبـدآل الـر ن االسـتراتيمية المصـر ة 
قــدر  الدوليــة، ومىاولــة اســتعاد  الــدور المصــر  القــديم فــي المنطقــة. ومــن دون المبالرــة ب

دا وهـو مـا بـ مصر اليوم ع ى التىوآل إلى سياسة خارمية مستق ة وداعمة ل قيـايا العرايـة
دولى لـوايىًا فى سياسا  مصر المستق ة تماي األدمة العراقية والسـور ة وتمـاي التىـال  ا

 يد داعش ورفيها الدخوآل في  بقوا  عس ر ة مباشر  !! .

 )د( خالصا   

ر  فـي يىتاج العراق إلى ىم ة إصالت سر ع تسير بالتواد  مع استعاد  الميش دمام المبـاد
عأل ،  ما يىتاج إلى التر يد ع ى اسـتيعاأل المتطـوعين مـن  ـ  فئـا  الشـاإلرهاألىرا  مع 

لـى إاف القـوا  االمنيـة العراقيـة بخطـاألد طـائفي، إيـافة في الميش، وعدم السمات باستهد
 استثمار االلتفاف الديني من  افة الفئا  ىوآل الم سسا  األمنية الرسمية.

، وفـي إلى مانأل ذلك، ال بد من تعميق الصال  بالدوآل العراية التي تعاني من العدو نفسـ 
اىبة صـاإلق يميـة والدوليـة  ط يعتها مصر والمدائر وسور ا، فياًل عن التعاون مع المهـا 

 المص ىة في موامهة التطرف وأدوات .

ة وال شـك فـي ان مــن يـدفع ثمـن األىــداث الىاليـة فـي دوآل المنطقــة هـم المواطنـون بالدرمــ
افـة،  ع ـى الصـعد  اإلرهـاألاألولى، لذلك فين  من االولى إشراك المواطنين ببـرامج م افىـة 

 متماعي في العراق والمنطقة.االإعاد  ال ىمة اليرور ة ل نسيج في سبي  

ــد الــذ  يشــ    "داعــش" لــدوآل المنطقــة، ــراق االســتفاد  مــن التهدي ــا ان باســتطاعة الع   م
اصـر  واالنطالق في مرى ة مديد  من العالقا  القائمة ع ى وىد  العدو، ما يـ د  إلـى مى

 المتطرفين، وتعر ة القون الداعمة لهم.

*** 
 إيران لداعش : – 3
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 ي العـراقفـ اإلسـالميةدراسا  الدب وماسية اإليرانية ، تقر ـرًا عـن تنظـيم الدولـة نشر مر د ال
لدوليـة اوالشام "داعش"، وعن الىالة القانونية الدولية في تصـنيف ، وهـ  تسـتطيع القـوانين 

 ية  أم أن الىالة هنا تخت  .اإلرهابأن تصن  هذا التنظيم يمن التنظيما  

ى لطبيعة هـذي المماعـا   مـا فـي ىالـة داعـش معقـد  إلـ وقاآل المر د إن الوص  القانوني
صـعأل يـة األخـرن مـن الاإلرهابىد ما، وأدبيـا  القـانون الـدولي عـن المماعـا  والتنظيمـا  

 في العراق وسور ة. اإلسالميةتطبيقها ع ى تنظيم الدولة 

 نيـة هـي أعمـاآل وميـد  وخفيـة وعـابر  بـنفا الوقـ ، فـي ىـاآل أاإلرهابوأياف أن األعماآل 
ور  تنظيم الدولة في العراق والشام أع ن بش   رسمي دخول  في الىرأل مع النظـامين السـ

أل بــالتنظيم المســ ه غيــر القــانوني وهــو أقــر  -والعراقــي ونســتطيع أن نســمي هــذا التنظــيم 
 لىالة تنظيم داعش.

ي ونوي المر د إلـى أنـ  فـي المسـتقب  مـن المم ـن أن ي ـون هنـاك تعـاون إق يمـي ودولـي فـ
يـدًا هة تنظيم داعـش فـي المنطقـة، ىيـث المـرائم التـي يرتكبهـا هـذا التنظـيم تشـ   تهدموام

وايــىًا ل ســ م اإلق يمــي والــدولي، وهــذا التهديــد ســوف ييــاع  فــي المســتقب ، ومــن هــذا 
 المنط ــق تســتطيع دوآل المنطقــة أن تتعــاون فيمــا بينهــا لموامهــة تهديــدا  داعــش ل ىفــاظ

 ع ى الس م اإلق يمي والدولي.

المنطقــــة فــــي موامهــــة تســــا آل المر ــــد اإليرانــــي فيمــــا يخــــص اإلراد  السياســــية لــــدوآل و 
ابـة يمأل اإلممنطقة مث  تر يا والسـعودية ومصـر،الكبرن في اللتىفيد الدوآل وقاآل  "داعش،

 ع ى ثالثة أسئ ة".

ن وفصـــ  هـــذي األســـئ ة بـــالقوآل "أواًل  هـــ  العـــراق وســـور ة يشـــ الن تهديـــدًا ل ســـ م واألمـــ
ظــيم واالســتقرار فــي المنطقــة والعــالما هــ  صــعود المماعــا  الريــر مشــروعة  تن اإلق يميــين

داعــش غيــر المســ ه الريــر قــانوني ســاهم بانخفــاو التهديــدا  ل ســ م واألمــن اإلق يمــي 
ال  والدولي في المنطقةا ه  تعد د هـذي الممموعـا  واسـتمرار ومـودهم فـي سـور ا والعـراق

 يش   تهديدا لدوآل أخرنا".

رن فـي ال  لو تم  اإلمابة ع ـى هـذي األسـئ ة مـن قبـ  هـذي الـدوآل اإلق يميـة الكبـوأردف قائ
ور  تنــا مانبــًا وبالتعــاون مــع األمــم المتىــد  والنظــام الســاالمنطقــة، ســوف نتــرك  ــ  خالف

سـ ىة والعراقي، نتىرك يد التهديد الموم  لهذي الـدوآل مـن قبـ  التنظيمـا  والمماعـا  الم
 ور ة.غير المشروعة في العراق وس
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 ويــاااأل و ـرن مراقبـون ل شــأن اإليرانـي إن النظــام اإليرانـي يىــاوآل القفـد ع ــى اسـتىقاقا  
 ألاإلرهــاالرايــع العراــي فــي هــذي الــدوآل مــن خــالآل فداعــة مــا ســمى بـــ الســور ة والعراقيــة و 

 السياسة والمماميع المس ىة التي تهدد الس م اإلق يمي واألمن الدولي. واهذا المنطق وهذي
 برداد.وتىافظ ع ى ى فائها في دمشق  تر د أن

 : بعناواند اساة ص   ح يثب عد المركز العرباي للابحابث لد اساة السيبسابت  - 4
   ا طلاق المواجهة مع 'داعش' على أبوا  جنيف

اســا  الصــراا لخــص تقــدير موقــ  صــدر ىــديثا عــن المر ــد العراــي لالبىــاث ودراســة السي
 اإلسـالميةيـد تنظـيم الدولـة  عاريـة السـور ة ،مماعـا  المخوي  تالدمو  العني  الذ  

ر وتتعسع  .في العراق والشام "داعش" بانها معر ة انط ق ، وسوف تتطوع
ووفــق تقــدير المر ــد الــذ  مــا  تىــ  عنــوان "انطــالق الموامهــة مــع "داعــش" ع ــى أبــواأل 

ن  ـان متو  -مني " فين هذي المعر ـة  شـف    مـم قـوع ى -قعًعـا أن تكـون طو  ـة وصـعبة وا 
ــر  "داعــش" العســ ر عة المىــدود   بع ــا مــا  ــان يــروج فــي أوســا  المهــاديين، وفــي دوائ

 اإلعالم الرراي.
منـ ،  وقاآل المر د  بَدا وايًىا أنع قوع  "داعش" تكمن في مستون إمرامـ ، وخـوف الممتمـع

ــ م "داعــش" نموذًمــا منفــًرا لكثيــر مــن شــرائه الممتمــع الســور  فــي مــا يتع ع ق وفــي هــذا قــدع
 ، وتى يم الشرا بالقوع  واإلكراي.اإلسالميةت  عن الدولة بطروىا

ش" المفارقة إشار  تقدير الموق  من أن الموامها   شف  ىمم تالقي المصـاله بـين "داعـ
ـذ تهديداتـ  بـيخال  مناطقـ  ل نظـام د "داعـش" ونفع    مـا والنظام السور ، بخاصـة عنـدما هـدع

 ىص  في ىيع النقار ن في ى أل.
لمراقألد أن تفوتـ  مالىظـة ىمـم اإلراـاك الـذ  تسـبعأل فيـ  امتمـاا فصـائ  واياف ال يم ن 

خرامــ   فقــد  ــان النظــام مرتاًىــا لتيــاع  نفــوذ  المعاريــة الســور عة ع ــى قتــاآل "داعــش" وا 
د من مهـة روايتـ  عـن الثـور  منـذ البدايـة بأنعهـا "مـ امر  سـ فية  ()المهاديين، ألنع ذلك يعدع

تسامى "، ومن مهـة أخـرن أيـع  ذلـك قدرتـ  ع ـى توظيـ  إرهابية" تستهدف "ع مانيعت  و 
 ".اإلرهاألمسألة المهاديين، إلعاد  تأهي  نفس  دولي ا بوصف  طرًفا معترًفا ب  في "م افىة 

                                                 
 ونرة يصر هذا اللر ز النذ  ينديره عضنو الكظيمند اقانرائيلر المناأق اعزونر أونارةى فالللنو  ون  قطنر أع

ا  2011و يي  دف ر أ  وا يجر  تر اوريا اثورةى فلو أخلص الرؤية فتعلق وجريا  األحداث وظنذ ونار  

ش واقعر اللعناأنها لم تك  أأدا  ثورة ا   أاللعظر الظير  ف  أناللعظر النفتخلص و  ض وى الللولي  ا ألدرك 

 ا لقد  اند وؤاورة و  ألفها الر يائها االلؤلفى .
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آل مر  منـذ عسـ ر  الثـور  ع ـى قتـاآل "د اعـش". والىظ التقدير "امتماا فصائ  المعارية ألوع
ـد ي ـون نـواً  لمـيشد وطنـي يمثعـ  وقاآل  إن ذلك ي عدع فرصًة لبنا  مسـمد عسـ ر   الثـور   موىع

هاتهـا الف ر ـة والسياسـية، بعـد أن ي ـون  وأهدافها، وييمع الفصـائ  العسـ ر ة بمخت ـ  تومع
هنــاك موقــ  وايــه وصــر ه مــرن اتعخــاذي مــن التنظيمــا  التــي أيــرع  بــالثور  سياســي ا 

 وعس ر  ا".
أل يفة بين فصائ  إسالميعة و تائـو ان  شهد  مناطق عدع  من شماآل سور ة موامها د عن

مــن المــيش الىــرع مــن مهــة، وتنظــيم دولــة اإلســالم فــي العــراق والشــام "داعــش" مــن مهــةد 
  أخرن. وىص  ذلك إثر تمهعد "داعش" القتىام مدينـة األتـارأل ومعبـر بـاأل الهـون فـي ر ـ

فـع د ى أل الرراي  وهما منطقتان تسيطر ع يهما المعارية منذ أكثر من عـام، األمـر الـذ 
 فصائ  منيوية في ميش المماهدين إلى مهاممة مقارع داعـش فـي  ـانون الثـاني / ينـاير

 ( في األتارأل، وفي األىيا  الرراية لمدينة ى أل. 2014
ــين داعــش مــن مهــة والمهــاديعين وفصــائ  * ــة الصــدام ب ــي بداي ــدير المر ــد العرا وأعــاد تق

 ع ـن دعـيم تنظـيم دولـة العـراق  بعـد أن أ2013المعارية من مهة أخرن إلى شهر نيسان 
 انـدماج فصـي   والنصـر  فـي مسـم واىـد 2013نيسـان  9أبو ب ـر البرـداد  فـي  اإلسالمية

( المهـامرون في العراق والشام"، انيمع غالبيـة المقـات ين األمانـأل ) اإلسالميةسمعاي "الدولة 
دلـصـر " فـي ىإلى التنظيم المديد، و"بايعوي" أميًرا ع ـيهم، وهـامموا مقـارع "مبهـة الن أل  ـأل وا 

ــة، واســتولوا ع يهــا بــالقو . ومنــذ ذلــك الىــين، بــدأ "داعــش" االســتيال  ع ــى ال منــاطق والرقع
ر " بقوع  السالت.  "المىرع

يــري وأمبــر الكتائــأل الصــرير  والعشــائر واألهــالي فــي المنــاطق التــي يىت عهــا ع ــى بيعــة أم
ســ . تع عم فــي  تاتيبــ  ومدار البرــداد . وفــرو ع ــيهم االىتكــام إلــى مىاكمــ  الشــرعية، والــ

عدام  ثير ، بذرائع عـد . وقيعـد مقـات وي ىيـا  المـدنيين  فـأم سـا  بروا النوارتكأل مرائم قت  وا 
ة، ع ـــى ارتـــدا  الىمـــاأل والنقـــاأل، ومنعـــوا االخـــتال ، وأغ قـــوا المســـارت والمعـــارو الفنعيـــ

لوا الكنـائا إلـى مقـارع لهـم، ومنعـوا رفـع ع ـم ال ا  ا النشـطثـور ، وقت ـو وهامموا األدير ، وىوع
 .واإلعالميين واعتق وهم بذر عة العمالة لالئتالف الوطني "العمي " بدوري ألمير ا

وتفرعل مقات و "داعش" تفرعًغا شب   ام  لمىاراة  تائأل المعارية بذر عـة "الكفـر"، و"الـردع "، 
، و"تشي   صىوا "، و"التعـاون مـع األمير ـان "... وغيـر ذلـك  فهـامموا الكثيـر مـ ن المقـارع

واغتالوا الكثير من القيادا   وساهم ذلـك فـي د ـاد  ىالـة االىتقـان الشـعبي يـدع "داعـش"، 
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آل  22السور ة إلى إصـدار بيـان فـي  اإلسالميةما دفع الروابط والهيئا    2013 ـانون األوع
اتعهم  في  "داعش" بتعمعد افتعاآل الخالفا  مع فصائ  المعارية، ودعتـ  إلـى عـدم التـدخع  

.ف فا  التي تدعو إلى الفتنة والشرع  ي ش ون السور ين، والك ع عمعا وصفت  بالتصرع
، وصـ  االئـتالف الـوطني المعـارو تنظـيم 2014 ـانون الثـاني /  1وفي بيان أصدري في 

 ي".اإلرهاب"داعش" بـ "
ى يـد ولف  إلى أنع عالقة عيوية تراط  مع النظام السور ، وأنع "سي  دما  السور ين ع 

 ية والمعادية ل ثور ".اإلرهابالتنظيم رفع الشكع نهائي ا عن طبيعت  هذا 
داعــش"  "ع ـى أهمعيتهــا، لــم تمثعــ  المعطيــا  الســابقة دافًعــا رئيًســا ل موامهــة المســ عىة مــع 

ًيا العتدا ا  "داعش"( لم تكن قادر  ع ى ذلـك بى ـم اخـتالآل  فالكتائأل الصررن )األكثر تعرع
خــا ، والعم يــا  االنتىار مــواد ن القــون، ونهــج القتــا ــة(، مــاآل الــذ  يتبعــ  التنظــيم )المفخع   ع
 مع ها ال تردع ع ى انتهاكات .
ر ، فقـد ، فع ى الـرغم مـن اعتـدا ا  "داعـش" المتكـر اإلسالميةأمعا الفصائ  الكبرن  المبهة 

ـــ   ال مـــو  إلـــى وســـائَ  أخـــرن لىـــ ع الخالفـــا    ـــالتى يم  رفيـــ  الصـــدام المســـ عه، وفيع
ـد القتىـامالشرعي. ل ب ـد   كن األمور أخذ  منىى الصدام المس عه عندما بدأ "داعش" يتمهع

ية من تر يا عبـر معبـر بـاأل الهـون بالنسـبة إ  لـى فصـائ األتارأل رئة اإلمداد الوىيد  المتبقع
 المعاريــة  فســيطر   "داعــش" ع ــى هــاتين النقطتــين )األتــارأل، ومعبــر بــاأل الهــون( تعنــي

ًمـا  ـاماًل فـي م  تى ع قي، مميـع خطـو  اإلمـداد فـي ر ـ  ى ـأل الرراـي والشـمالي والشـر  تى ع
بخاصة بعد أن فرو سـيطرت  ع ـى مدينـة أعـداد الىدوديـة مـع تر يـا وعـدد  بيـر مـن قـرن 

 ر   ى أل الشمالي، وع ى مدينة الباأل في ر   ى أل الشرقي.
ر  )مـيش المماهـدين( إلـى الـدخوآل فـي م هـة واموانطالًقا من ذلك، سارع  الكتائأل المتيرع

ع  إلى باقي المناط  ق.مس عىة يدع "داعش" يمن ب د  األتارأل ومىيطها، سرعان ما توسع
 المهال  المىتم ة

ـة فـي مسـا آل المهمع ر ووص  التقدير الموامهة مع "داعش" بالىدث المفص ي ونقطة التىـوع
عا ا  التي تراط التنظيم بالثور  السور ع  ي وتعدع ة الصراا المار  في سور ة  إذ دىي  االدع
أل هللا، مون فصائ  المعارية، وتعام   مع  بوصف  عدو ا مث ما تتعام  مع النظام، ومع ىـد 

 والمي يشيا  العراقيعة والطائفية األخرن.
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ى لكن المر ـد العراـي ي  ـد انـ  وع ـى الـرعم مـن أنع الموامهـة الىاصـ ة سـتكون خطـو  ع ـ
ــع هد مــة  ــدثاري فــي المــدن طر ــق طــرد "داعــش" مــن ســور ة، فمــن المب ــر توقع التنظــيم وان

ــالي ومســتون إمرامــ ،  المنظــور ألســباأل منهــا قــوع  التنظــيم، ىيــث تكمــن فــي أســ وب  القت
  ايافة الى تباين ىسابا  الفصائ  المشار ة.

*** 
ــة ( 5) ــة تنظــيم الدول ــارا  األمر  يــة تمــاي مىارا "  اإلســالميةوتىــ  عنــوان   خر طــة الخي

   االستراتيمية فى سور ا وما  فيها   ما   دراسة مر د عمران ل دراسا
تها تمـاي الواليـا  المتىـد  األمر  يـة ع ـى مرامعـة سياسـا اإلسالميةتنظيم الدولة لقد أمبر 

مـن  م فا  الصراا فى المشرق العراى واالنتقـاآل مـن تمويـعا  الدهـد فـى التـدخ  والقيـاد 
   الخ   إلى دوائر اإلقىام والر اد  ، وذلك ألسباأل عد  أهمها

 * خطور  تبعا  تم ين س طة التنظيم وتر ر ها بالطبقا  االمتماعية بالمنطقة .
 .دوليةق مع المص ىة اإلق يمية وال* عدم القدر  ع ى االستمرار بتوظي  التنظيم بما يتف

 ر سـ باً ىيث سـت ثلقومى ألمر  ا وى فائها بالمنطقـة،الناشئة لألمن ا * تهديد رغبا  الدولة
مشـرق طـورن التنمـون وسـيهدد التمـار  الىـر  لمـوارد الطاقـة فـى الخ ـيج والع ى المسار الت

 العراى .
 وستراعى هذي المرامعا  السياسية أراع مىددا  خايعة ل فهم األوبامى  

 الىرأل بالو الة مع إم انية القيام بالعم يا  العس ر ة الموية. - 1
الداخ يـة  الـألطمال بمـا يـرمه بيـةنتخااال  والوعـود ل شـعارا    ـ  وفـا مالتدخ  غير ال - 2

 اليرورا  الخارمية. ع ى
 أولويــة ترتأيــ  مر  يــةألا يرانـي والــذ  مــاتداآل القيــاد  السياسـيةم ــ  النــوو  اإل إنهـا  – 3

 .نطقةمال في رئيسية
  ية أوباما الىالية.آل والصعوبة ىسم الصراا مع تنظيم الدولة خال  - 4

تعنـي الـبط  فـي  الدن مـلتـي تسـتومأل خطـة طو  ـة الىـددا  امنتباي أن ت ك الوالمدير باال 
ــة وعميقــة تىتــاج لتظــافر عــد  مس ســ ة ال ألناتخــاذ القــرار والبــد  فــي التنفيــذ،  هــام طو  

مر  ـي بعـد ى ـي األمعالمة، وقد تم البد  بقوننتها ع ى الصعيد الممستويا  في منظومة ال
ياغة مشــار ع قــوانين الهمــر  ايعــاد  صــو  ممــي الــذ  شــ   مســتندا يميــد التــدخ ،القــرار األ

 تىـــد ملا يـــا اله ل و تـــيي مشـــروا قـــانوني إلـــى يـــافةإلبا ختـــراق،الوال مـــو  ليـــمان عـــدم ا
مـن أليهـدد ا الالـدولي فـي أ  م ـان سـوا  يهـدد أو  اإلرهـاأليـد  العسـ ر ة استعماآل القو 
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ــة أو منظمــةألا ـــ " مر  ــي ويــد أ  دول ــكاإلرهــاألأو أشــخاص داعمــة أو ىايــنة ل   "، وذل
 اإلق يميين.الناتو والى فا   مع عاآلد تنسيق ب

ن هـى العس ر  اإلسالميةومن بين التدافعا  الميوسياسية التى يفريها تىرك تنظيم الدولة 
  

ن * تىوآل موامهة الم   السورن من إدار  سياسية ل صـراا إلـى الفعـ  السياسـى والعسـ ر 
 الدولى عبر آليا  مباشر  .

مـع ايـطرابية وفويـى الىـراك السياسـى والعسـ رن فـى  * انصهار مفردا  الم   السـورن 
 العراق .

 ال يم ن فص   . ي ًا عيوي ا*  ما شب   بين الخيارا  المتاىة تشب
 المالمه العامة لالستراتيمية األمر  ية 

 وظي  هـذات رتسم الخيارا  األمر  ية وفق ر ية قائمة ع ى الموادنة بين القون المخت فة وت
 تعامـ  مـعولويا  الواليا  المتىـد  األمر  يـة المتداخ ـة والمتعاريـة فـى الالتوادن لخدمة أ

 ظاهر  تنظيم " الدولة " ويم ن إيماد هذي األولويا  بالتالى  
ي مـن * الىد من تمذر ىر ة التنظيم والعم  الماد ع ى تىميم  وش  أدواتـ  ، ومنـع أفـراد

الىـرأل  ررافيـة المشـرقية لتطـالهم نـارالعود  إلى بالدهـم واالسـتمرار بـنهج تطـويقهم فـى الم
 وتنهيهم .

د ذن السيطر  ع ى العراق واإلمساك بخيوط  بشـ   أوثـق ، لقيمتـ  الذاتيـة  ب ـ* استرماا 
عبـين موقع استراتيمى ونفطى . وألم  اإلمساك بالورقة الكردية  أدا  يرط ع ى مميع الال

 فى المنطقة .
   تفاويية فى شأن النوون اإليرانى .بادية الشام  أدا –* استخدام عقد  داعش 

 * تولي  الس وك التر ى بما ييمن دائر  المصاله األمر  ية .
"  رهـاألاإل * تطويع التىالفا  والتمىورا  اإلق يمية المستعد  ل تعاون فـى ممـاآل م افىـة " 

 وتوظيف  فى سياق التىال  الدولى .
راعـى سية الخاصـة بالمنطقـة وبشـ   ي* يرور  االنخرا  المباشر فى ب ور  الخيارا  السيا

الخصوصــية المى يــة ويســاعد فــى تهيئــة منــاذ سياســى ي صــدر إطــارًا تتشــارك فيــ  القــون 
 الوطنية وتنخر  مميعًا فى مىاراة التنظيم ) العراق نموذمًا( .

 وتقوم هذي االستراتيمية ع ى أراعة مىاور متواد ة ستىاوآل وهى  
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ا  تىالفـــ –الخيـــارا  السياســـية واالمتماعيـــة  –قـــانونى المســـتند ال –الخيـــارا  العســـ ر ة 
ىقـق إق يمية.وستتش   االسـتراتيمية األمر  يـة بعـد تـدارا مممـوا خيـارا  وسـينار وها  ت

   ــغايــة أمر  ــا وى فائهــا وتــ من مقاراــة سياســية لــدفع مميــع األطــراف لمىاراــة التنظــيم 
م انيات  .  ىسأل مقدرات  وا 

*** 
 داعش ومخاطر توظيفها  ( قرا   روسيا لقصة 6)

يين فــي اإلرهــابصــرت ود ــر الخارميــة الروســية ســيرغي الفــروف أن يــرأل مواقــع  هــذا وقــد
تر،  د  إلى تفـاقم ىـاد فـي ويـع المنطقـة المتـو يسور ا دون موافقة الى ومة في البالد س

لـك ذيين بـ  تعـديها اإلرهـاب ما عبر عن مخاوف  من عـدم اكتفـا  القـوا  األمر  يـة بيـرأل 
 ص  قوا  الميش السور .بق

ا  يشير المى   السياسي ياسـر قبـيال  إلـى اعتقـادي بـأن روسـيا تـدرك ىـق اإلدراك أن نشـ
 " لـــيا إال ذر عـــة ل قيـــام بىم ـــة عســـ ر ة واســـعة النطـــاق فـــياإلســـالمية"مماعـــة "الدولـــة 

 المنطقة 
م " تخـد"هذا التصر ه يعيدنا إلى مـوهر المشـ  ة، التنظيمـا  المخت فـة ع ـى صـور  "داعـش
ن فـي أهداف الواليا  المتىد  في المنطقة، وقوآل الفروف يدآل ع ى إدراك مـا تر ـدي واشـنط

 ىقيقة األمر، فهي تر د يرأل توادن القون القائم في المنطقة" .
يشير خبرا  آخرون إلى أن األمـر  يين الـذين ير ـدون قصـ  األرايـي السـور ة ع ـيهم أن 

نتظــر أمر  ــا نفســها، ومــن هــ ال  الخبــرا  المستشــرق ينظــروا فــي النتــائج المىتم ــة التــي ت
الروســي فيتشســالف َمتــوَدف الــذ  يقــوآل " تىــذير الفــروف يتع ــق بالسياســة الروســية فــي 
الشـرق األوســط، ومبـد ها اليــوم أال ي سـمه بــيخراج النـداا الســور  إلـى خــارج ىـدود الدولــة 

بقصفها تخ  بهذا المبدأ، مـن  السور ة وبالتالي تىو    إلى صراا إق يمي أو دولي، أمر  ا
الوايه تماما أنها ترغأل رغبـة  بيـر  بشـن ىم ـة عسـ ر ة يـد سـور ا، وقـد ىاولـ  القيـام 
بذلك تى  ذر عة ومود أس ىة  يميائية لدن دمشق، ولكنها أخفق  في سـعيها آنـذاك، أمـا 

تهاك سـياد  "، ولكن اناإلسالميةاليوم فقد ومد  مبررا مديدا، يتمث  بنشا  مماعة "الدولة 
سور ا يعني الرد السـور  المشـروا، ولـديهم وسـائ  الـدفاا المـو  التـي تسـمه لهـم بـذلك، 
 ما أن لديهم ميش مخيرم في المعارك، باإليافة إلـى ذلـك سـوف توسـع أمر  ـا بقصـفها 
م مــن عــدم اإلســتقرار الــذ  سيصــبه أكثــر ب ثيــر خطــور  مــن ليبيــا الىاليــة، وال يمــأل أن 
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ياســية، فطبيعــة العالقــا  الروســية األمير يــة فيمــا يتع ــق باألىــداث فــي ننســى العواقــأل الس
أو رانيــا تــدآل ع ــى أن روســيا تــدرك ميــدا مــوهر النوايــا األمير يــة ع ــى المســتون العــالمي، 
روسيا لن تق  صامتة وهي ترن  ي  تدم ر سور ا، أ  أن العـدوان األمر  ـي سـي د  إلـى 

إذا بدأ  أمر  ا بقص  مواقع "داعش" دون موافقة المد د من الموامهة".ما الذ  سيىص  
ســور ا المع نــة أو الصــامتةا ســي ون ذلــك م شــرا ع ــى إم انيــة قصــ  ســور ا، مــا يعتبــر 
الهــدف األمر  ــي األوآل فــي  ــ  هــذي الى ايــة المأســاوية.أما مــا يتع ــق بــداعش ف ــيا مــن 

ـــ "طالبــان" فــي  الم  ــد أن تيــعفها اليــراا  األمر  يــة، وقصــة قصــ  القــوا  األمر  يــة ل
أفرانستان خير شـاهد ع ـى ذلـك، بـ  ع ـى الع ـا بفيـ  هـذي اليـراا  أصـبى  "طالبـان" 
تظهر بمظهر اليىية، ما اسـتقطأل إلـى صـفوفها مناصـر ن مـدد، ولعـ  هـذا األمـر بالـذا  

 هو الهدف الثاني ألمر  ا.
*** 

 فى المنطقة   اإلرهاأل( الررأل وتوظي  7)
كين لخ يج  بمعهد واشنطن لدراسا  الشرق األدنى لـور  ب ـوت تب  الباىثة في سياسة ا* 

ي فـ اإلسـالميةتنظـيم الدولـة  لموامهـة إرهـاألبوغار  مى  ة الظروف التي دفع  السعودية 
افىـة السعودية تقوم بتوسيع برناممهـا فـي م في المقاآل أن العراق والشام )داعش(. وما  

 فـــي العـــراق والشـــام اإلســـالميةلدولـــة  ـــي تتصـــدن ل تهديـــد الـــذ  يمث ـــ  تنظـــيم ا اإلرهـــاأل
 )داعش(.

م يـون دوالر لمر ـد  100آأل/ أغسـطا تبرعـ  السـعودية بمب ـ   13وقال  بوغار   "فـي 
موقفهـا المديـد التابع لألمم المتىـد  فـي نيو ـورك، وتع ـا هديـة الر ـاو  اإلرهاألم افىة 

السعودية . وأكد  الباىثة المعادن لهذا التنظيم ولدوري المهدد ألمن المنطقة بما فيها أمن 
، مـع  فى دراسـتها ع ـى   يـرور  أن تتعـاون واشـنطن مـع السـعودية فـى مقاومـة اإلرهـاأل

ىتى تكون لخطـوا  الر ـاو فـي م افىـة  اإلرهاألدعم مبادرتها األخير ، ل تخ ص من دعم 
أثرهــا الكبيــر ع ــى الخــارج، خاصــة فــي العــراق وســور ا. ويقتيــي هــذا تشــار ا فــي  اإلرهــاأل

مع ومــا  األمنيــة وتنســيقا فــي العم يــا  والنشــاطا  األخــرن يــد داعــش، بهــدف إرمــاا ال
ي فـي العـراق وسـور ا اإلرهـابالتنظيم ومنع تقدم  ومماعا  أخرن مماث ـة. ويىمـ  التهديـد 

انع اسا   بير  ع ى المصاله األمر  ية في الداخ  والخارج وتتمتـع السـعودية بتـأثير  بيـر 
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وابط القب يــة والعالقــا  األخــرن. ويعتبــر هــذا التــأثير مهمــا فــي وقــ  ع ــى الب ــدين نظــرا ل ــر 
 من السنة المشار ة في نشاطا  معادية لداعش. ون يخشى في  الكثير 

*** 
 داعش تصر إلى المغر  : (8)

طنمــة    مىمــد بنعد ــد يقــوآلفـى دراســة مهمــة لــ  عـن )داعــش فــى طنمــة( بــالمررأل  تـأل 
ـــة  وســـمواوليتية. هـــذي صـــور  تتهكـــ ـــادا مدين ـــدر  دووب ـــي م قصـــير ألن  . صـــور  وثقهـــا ف

Zwobada  ــة»اســم   1946فــي ــة دولي ــع ســاعة، ىــاوآل «. طنمــة مدين ــداد را ــى امت ع 
المخـرج إعطـا  صــور  عـن طنمـة  مدينــة عصـر ة مفتوىـة، يتم ــى فيهـا الىيـور الــدولي 

  ع ى مستويا  عـد ، ىيـث نمـد األديـان متعايشـة، العمـران مددهـر، البر ـد متنـوا، عمـال
صرف بىر ة...  ان هـذا فـي منتصـ  القـرن العشـر ن. ينتهـي الفـي م بتسـا آل ق ـق ىـوآل ت  

لى أين ستكون ومهتها، إلى الشـماآل أم إلـى المنوألاهـذي األيـام،  شـر  نمستقب  المدينة وا 
بم ـد شـاأل فـي « مماعـة النهـي عـن المن ـر»وسائ  إعالم مرراية غير ى ومية خبـر قيـام 

ن ت ـك مـياًل. وقد تقدم الشاأل بش ون ل بوليا فاعتق  اثنين مدينة طنمة ألن  شرأل خمرًا ل
دلي  المماعة التـي   فـ  نفسـها القيـام بمـوال  بعـد الفمـر لمعاقبـة مسـته كي الكىـوآل. والـ
... والىمة هي رائىـة الكىـوآل فـي الفم.قيـ  لنـا إن هـذا نـادر واإلسـالم ديـن مىبـة ال عنـ 

ة ا  فــي القــاهر  ألن الطمــاطم المررايــو تبــ  الصــى  تفســيرا  مــن قبيــ   انقطعــ  الكهراــ
 ومد  طر قها إلى روسيا بسـبأل عقـوبا  أو رانيا.

 فــي الىـ ا يمـأل ترىيــ  صـافيناد إلـى الســودان. نسـته ك مثــ  هـذا التع ـيال  الدائفــة يوميـاً 
ــ  وتالمــا العمــق وتيــع م فــي الصــور ... بفيــ  خبــرا  إســتراتيميين  وســائ  إعــالم تى 

 وال يخم ون. ه  يىـق لمن فومئ أن ي فسرا تفامئهم الوقائع    يوم

ىظـــي خبـــر الم ـــد بتع يقـــا  م  ـــد  لـــ  )ل م ـــد(. هـــذا تصـــني  لعيعنـــة منهـــا ع ـــى موقـــع 
يقوآل التع يق األوآل إن  في في غياأل المخدن )السـ طة( واشـتراك  فـي تمـار  «. هسبر ا»

لمدينــة. وقــد فــأتمنى ان يســتمر اإلخــو  فــي الىفــاظ ع ــى ترايــة ا .المخــدرا  وأخــذ الرشــو 
وقــد « يــا ر ــ  لــو يم ــدوا المتىرشــين بالبنــا »اليــك. يقــوآل الثــاني  279اســتىق التع يــق 

خصوصـًا د هذي المماعة فـي  ـ  مـدن المررأل،اتمنى ومو »يقوآل الثالث .اليك 521استىق 
رفيًا لهذا الموق  )ديسـاليك(. يقـوآل الرابـع  35وقد استىق التع يق « الساى ية والسياىية

أالىــظ انــ    مــا »اليــك. يقــوآل الخــاما  96اســتىق « التأكــد مــن صــىة الخبــرأوال يمــأل »
اسـتىق «   ل سـ فيةتىدث شـي  مـن المخالفـة لـدين هللا أو غ  ـوع فيـ  تقـوم الصـىافة بنسـب
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اليـك، يقـوآل السـابع  169اسـتىق « الس فية برا  من هذا الفع »اليك، يقوآل السادا 167
 ، و ر ـدون تنفيـر النـاا منـ  بهـذي األكاذيـأل يبدو أن الب عبع الس في أقو ميامع هـ ال»

 ذعأل المع ـق الخبـر الـذ  نشـري الفاسـقون، وال يعتـرو ع ـى .اليك 51واستىق « البه وانية
يمأل مساند  هـذي المماعـا  بالتبرعـا  ألنهـم يطبقـون شـرا هللا »فع  الم د. يقوآل الثامن 

 رفيًا )ديساليك(.27واستىق «وهذا ىسن إلصالت أىواآل البالد

 اليك. 2000لقد ىص  المساندون ع ى أكثر من 

  أما التع يقا  المعارية ل م د فهي ق ي ة، ونعرو لثمانية منها من باأل الموادنة.

هــذي خاليــا داعــش بــدأ  تصــىو لــتما نــبو الممتمــع المرراــي »يقــوآل التع يــق األوآل 
 رفيًا )ديساليك(.. 29وقد استىق «. والمخدن ع ى ىد سوا 

قـوانين مة تتم  إمـا أن تكـون الرقـة السـور ة او الموصـ  العراقيـة ت ى ـم بطن»يقوآل الثاني 
 اليك.  2وقد استىق « الداعشية الرر بة

سـ فية أتمنى من الدولـة والشـعأل المرراـي إنـداآل أشـد العقوبـا  ع ـى أتبـاا ال»يقوآل الثالث 
ال فمـــا ترونـــ  اليـــوم ســـيتىوآل ســـر عًا الـــى داعـــش واو ـــو ىـــر  ام، الصـــهيونية الماه يـــة وا 

اون البيو   ديساليك. 6استىق « سيخرع

ي... أتذ ر اىد أصدقائي  ان اندمج في مماعة ظالمية وبعدها عاد الـى رشـد»يقوآل الرابع 
قاآل لي  ىين  ن  مع اولئك الناا  نـ  اعتقـد أننـي اسـتطيع ذبـه أ  شـخص اذا ارتأيـ  

 اليك.  18وقد استىق «! ان  يستىق ذلك

يقــدمون صــور  مشــوهة عــن اإلســالم فــي القــرن الواىــد هــ ال  األميــون »يقــوآل الخــاما 
« ن هللاوالعشر ن، األمم تتنافا فـي الع ـوم والتكنولوميـا ونىـن نتظـاهر بأننـا نـدافع عـن ديـ

 اليك.  6وقد استىق 

بنـي »طنمـة هـي أىيـا  «... ساىة فرنسـا»و« البولفار»طنمة ليس  هي »يقوآل السادا 
 ك. ديسالي 10استىق « دخ تها تمدها تورا بورا، إذا «ىومة الشوك»و« مسنانة»و« م اد 

ي وآل سـعندما اقـرأ بعـو التع يقـا  يتبـين لـي م يـًا أن هـذا الب ـد )المرـرأل( »يقوآل السابع 
 ديســاليك. فالم ــد فــي الشــارا بالنســبة لم  ديــ  لــيا 12وقــد اســتىق « ل خــراأل ال مىالــة
 خرابًا ب  صالت.

، اسـتىق «ة. يمأل اعتقاآل ه ال  المتشددينالسبأل هو غياأل الشرط»يقوآل التع يق الثامن 
اليـــك. والمالىـــظ أن التع يقـــا  المعاريـــة م هـــا م تـــوأل بالفرنســـية، وبعيـــها لنشـــطا   6
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الىر ـــة األماد ريـــة المتعاطفـــة مـــع األكـــراد الـــذين ينقـــذون العـــراق ا ن. ىتـــى أن شـــاعر  
 أماد رية عري  نفسها لمهاد الن ات مع البيشمر ة.

أنصـاري لمعارية ل م د ىتى مئة اليك. ىسابيًا، إذا نـدآل خصـوم الم ـد و لم تص  التع يقا  ا
، وســتكون نتيمــة الموامهــة ســاىقة. لكــن بفيــ  95يــد  5ل شــارا المرراــي فســي ونون 

المــيش والشــرطة ال يقــع هذا.هــذي معطيــا  وليســ  ومهــة نظــر. و ــ  تــدخ ي هــو مونتــاج 
 التع يقا  أ  ترتيبها بطر قة تويه معناها بقو .

د  مـن م  ـ  نر المى  ون المتثاقفون ظهور داعش بالمخـابرا  األمير يـة. لكـن الكثيـر يفس
عـش الم د في المررأل ال يعرفون أين تقع أمير ـا ع ـى الخر طـة، لـذا فـأطروىتي هـي أن دا

ة . يمـأل معالمتـ  هنـا وا ن، أو سـيعم الخـراأل مـن طنمـاإلسـالميةنتاج مى ي ل ممتمعـا  
 مة ومهان  شمالي ومنواي. ومـن يـدر المنطقـة الميـا   فـيىتى ماكاراتا. وقد صار لطن

يا. هنـا طنمة يسىري البىر والشوارا المب طة ميدًا والفنادق الشاهقة التـي تطـ  ع ـى إسـبان
يــا  الفخامــة واالتســاا والىداثــة وق يــ  مــن الدىــام. لكــن لطنمــة المنوايــة ومــ  آخــر. األى

و  دىـام خـانق  ر ـ ، مـع الق يـ  مـن اليـالخ فية التي أخـاف مـن المـرور فيهـا، ألن فيهـا 
 والكثير من الظالم. ظالم بالمعنيْين المباشر والمماد .

*** 
 ( ق  ات داعش التكتيكية :9)

تى ــياًل لقــدرا  « نإن إســي » تــأل تــيم ليســتر  مــا نق ــ  الـــ 2014وفــى مط ــع ســبتمبر 
لـرغم االمعر ة ع ـى التكتي ية قائاًل  بأن التنظيم بدأ يعاني من ن سا  في ساىة « داعش»

 من سيطرت  ع ى عد  مناطق في العراق وسور ا خالآل األشهر المايية.
« داعــش»تنظــيم »ويقــوآل ماي ــ  نــايتا، مــن معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى، إنع 

ــى مناطقــ  فيمــا إذا تعــرعو لهمــوم مــن نقــا   ــدفاا والســيطر  ع  ســيوام  صــعوبا  فــي ال
صفوف   التنظيم ييم في»ويشير إلى أن «. يم بالتخ ي عن متعدد ، أو إذا بدأ ى فا  التنظ

 مخططــين عســ ر ين، ومىــاراين قــدامى اكتســبوا خبــر  فــي العــراق يــد االىــتالآل األمير ــي،
 «.في سور ا، ومماهدين أمانأل قات وا في الشيشان والب قان« دولة مصرر »فيال عن 

، فـي وسـ  اإلرهـاألافىـة الصادر عـن مر ـد م « المند  الىارا»و تأل نايتا في  تاب  
في العراق والمشرق العراي تتسارا، وسوف  اإلسالميةوتير  الىرأل يد الدولة »ن إبو ن  

م تنظـيم »ويقـوآل مى  ــون عسـ ر ون «. يـتم يـبط ســيطر  التنظـيم بعنــ  « داعــش»إنع تقــدع
ىتــى ال ىظــة يعــود إلــى يــع  خصــوم ، فيــاًل عــن التخطــيط الــدقيق لســنوا ، بعــد قيــام 
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ب ــر البرــداد  ببنــا  هي  يــة تهــدف إلــى الممــع بــين الســيطر  المر د ــة والتنفيــذ  دعيمــ  أبــو
ىصــاد »ع ــى المســتون المى ــي، وقــد شــنع البرــداد  ىــرأل االســتنداف التــي شــم   ىم ــة 

ــذ  « المنـود بهــدف ترهيــأل واغتيــاآل  بــار أعيــا  قـوا  األمــن العراقيــة العــام المايــي، ونفع
أنىا  العراق. ونفـذ تنظـيم داعـش ذا  التكتيـك فـي  مماعت  تفميرا  في مواقع مخت فة في

ىم ت  العس ر ة، إذ اعتمد التفميرا  االنتىار ة، فياًل عن تميد مسـ ىي  بمرونـة التىـرك 
والســرعة إيــافة إلــى درا الخــوف واله ــع بــين المعاريــين المــدنيين والعســ ر ين ع ــى ىــد 

لميد  واتساا المسـاىا  فـي طبيعة الطرق ا»وفي هذا الصدد، يويه نايتا بأنع «. سوا 
ــر  قصــير  ) ــة خــالآل فت ــا  همــوم معين ــد نق ــة عن ــد قــوا  همومي  M-1العــراق يســمه بتر ي

Abrams » ) يســتخدم دبابــا  أمير يــة مــن طــراد ومر بــا  « داعــش»تنظــيم »و ــدعم بــأن
همفــي التــي اســتولى ع يهــا مــن المــيش العراقــي، فيــاًل عــن المــدرعا  الثقي ــة. واســتخدم 

( فــي وقــ  ســابق مــن الشــهر الىــالي T-55بــة ســوفياتية عتيقــة الصــنع طــراد )التنظــيم دبا
لدر  مىاولة  سر الىصـار فـي قر ـة أمرلـي، ولكـن اليـراا  المويـة األمر  يـة ىالـ  دون 

مر بـة همفـي، فينهـا سـوف  300رغم استيال  داعش ع ـى »ويقوآل نايتا  «. ىدوث ذلك
فـي الصـيانة، خاصـة أن المـيش العراقـي تعم  لعد  أشهر فقط ، ويعدن ذلـك إلـى تعقيـدا  

 «. ان يوام  صعوبة في تشري ها
ــة ع ــى أن مقــات ي تنظــيم »ويشــير نــايتا إلــى  ــم يتم نــوا مــن « داعــش»عــدم ومــود أدل ل

( و ـان M-1 Abramsتشري  دبابـة وال ىتـى مـدافع هـاوتدر أمير يـة الصـنع مـن طـراد )
ان ( ىتـى قبـ  شـهر ىد ـر 155طراد )التنظيم يمت ك شاىنا  مدرعة بالرشاشا  الثقي ة من 

ــايتا  هــذي ا ليــا  »والتــي م نــ  قواتــ  مــن امتيــاد نقــا  التفتــيش المســ ىة. وييــي  ن
، «رديـةأصبى  مصائد ل مو  أمـام موامهـة القـو  المويـة األمير يـة، والقـوا  العراقيـة والك

ة مــــن االســــتراتيميا  المهمــــة التــــي يتبعهــــا التنظــــيم إيــــعاف مقاومــــ»و  فــــ  الــــى انــــ  
 «.المعاريين

التنظــيم يسـتخدم أسـ وأل الخـداا فــي نشـر مقات يـ  الـذ  ال يد ــد »ن إويعـود نـايتا ليقـوآل 
إنع ق ـة »، ويقـوآل «أل  مقات  ع ى امتداد شـماآل سـور ا إلـى وسـط العـراق 15عددهم عن 

عديــد قــوا  التنظــيم هــو الســبأل فــي إخــال  بعــو المــدن خوفــًا مــن االنتفايــا  المى يــة 
أن بقا  مقات ي التنظيم في صفوف المـدنيين فـي األمـاكن الم تظـة »يي  وي«. والمخبر ن

بالســ ان قــد يــ من الىمايــة لهــم، إال أنــ  تومــد أدلــة ع ــى أن القــوا  المويــة العراقيــة لــن 
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ــأن التنظــيم يســتر  ىامــة القبائــ  العرايــة فــي  ــذ ر ب تتــوانى ع ــى قصــ  ت ــك األمــاكن. و 
 «.ف خصوماتها يد األكراد من أم  تعد د موق

ة األمير يـ هذي الترتيبا  المى ية قد تص ه لفتر  قصـير ، إذ أن المخـابرا  أن  »و رن نايتا 
ــة لموامه ــة والكردي ــوا  العراقي ــا  التنظــيم، وتســر أل مع ومــا  ل ق ــ . قامــ  بدراســة تكتي  ت
شــيا  وأظهــر التنظــيم قدرتــ  الدفاعيــة فــي نصــأل الكمــائن لموامهــة القــوا  العراقيــة والمي ي

انع »، واشـار الـى «ة، ولكـن تبقـى مواقـع التنظـيم الدفاعيـة عريـة ل يـراا  المويـةالشيعي
 األســ وأل الـــدفاعي ل تنظــيم يعتمـــد ع ــى عنصـــر ن  اســتخدام العبـــوا  الناســفة والســـيارا 
 المفخخة، ودرا متفمرا  ع ى طوآل الطرق والمـدن الرئيسـية، و تيـه بـأن التنظـيم يفيـ 

ر يــة أمي   مــن اســتراتيميت  فــي الــدفاا، إال أن مصــادرَ الهمــوم مــن الناىيــة التكتي يــة  مــد 
إذا اســتطاع  القــوا  »ويعتقــد نــايتا أنــ  «. أفــاد  بأنــ  يم ــن مهاممتــ  بيــراا  مويــة

ىــ  العراقيــة والكرديــة تنفيــذ عم يــا  هموميــة انتقائيــة، فينــ  سييــع التنظــيم وأعوانــ  ت
  ان خطــو »، ولفــ  الــى «تهماليــرط ولــن ي ونــوا قــادر ن ع ــى التىــرك نظــرًا لمىدوديــة قــوا

اق، مـن االتصاآل بـين المقـر اإلدار  ل تنظـيم فـي مدينـة الرقـة بسـور ا واـين مراكـدي فـي العـر 
بين نقا  اليع  لديـ  وذلـك بتقـويو التنظـيم مـن خـالآل تقسـيم  إلـى نصـفين والىـد مـن 

 «.أوم  التعاون بين المقر والمراكد
بأنـ  يتومـأل »سـا  الىـرأل االمير يـة ع ى صعيد آخر، تقـوآل ميسـي ا لـويا فـي معهـد درا

ن أ»، واشـار  الـى «ع ى الس ان المى يين رفع مستون المقاومة يـد التنظـيم بشـ   فعـاآل
الـى  الرارا  الموية قد تسهم في مساعد  التنظيم، اال ان قص  المناطق السنية قـد يـ د 

مير ي ا -يراني تفاقم الصراا الطائفي بين السنة والشيعة، ومن ثم اىتماآل تش ي  تىال  ا
 «.يد السنة في المنطقة

  ويعتقد بعـو المى  ـين بأهميـة التنسـيق بـين األطـراف المعاريـة ل تنظـيم مـن أمـ  تىو ـ
د بداية إلنها  الصراا مع   «.داعش»دفة األمور، إال أن ذلك ممرع

*** 
المصــرن   وتىـ  عنــوان " التمهيـد لىــرأل عالميـة ثالثــة "  تـأل الخبيــر االسـتراتيمى  (10)

قــد يــر  الــبعو أن الىــديث عــن التمهيــد لىــرأل أىمــد عــد الــدين بىثــًا يــافيًا مــا  فيــ    
عالميــة ثالثــة يعبــر عــن نظــر  متشــائمة. أقــرأل إلــي الســينار و األســوأ أو األســود، وأن هــذا 
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السينار و ينبري استبعادي  العاد ، أو ويع  في ذي  قائمة ىسابا  االىتماال . ولقد  ـان 
 .تراتيمي الذ  وقعنا في  دائًماهذا هو الخطأ االس

*** 

مــن أر ـد أن أبـدأ مـن العمـق، مــن بـاطن الر يـة الررايـة عموًمــا واألمر  يـة بومـ  خـاص، و 
يين، خالآل ما تشي ب  الخطابا  الرراية المخت فـة، سـوا  تندعلـ  مـن أفـواي مسـئولين سياسـ

 نظـام ل يـة الررايـة أو من  تابا  مف ر ن وباىثين اسـتراتيميين، مـا هـو تىديـًدا مـوهر الر 
 االق يمي في الشرق األوسط.. ووىدات  السياسية، ودول  القوميةا 

بيع لقــد  ــان الــرئيا أوبامــا فــي ىــواري مــع 'تومــاا فر ــدمان' بــالنيو ورك تــايمد، قبــ  أســا
ق يمـي، ق ي ة، بال  الويوت وهو ييرط ع ي ما يراي، ىقيقة قائمة فـي بنيـة هـذا النظـام اال

ر قيـا'، ما بعد الىرأل العالمية األولي ينهار فـي الشـرق األوسـط وشـماآل أف بقول   'إن نظام
ن وبعيًدا عن الترو ج لقناعـة غيـر صـىيىة بـأن مـا ي ىـق بهـذا النظـام مـن انهيـار، هـو مـ

ية، المتداع طبائع األشيا ، ومن فع  قوانين الطبيعة، أ  أن انهياري رامع إلي بنيت  الذاتية
اسـي ميقـة منتوًمـا ليـرو  غرايـة، تـار  بأسـاليأل االكـراي السيوليس  في بعو أسـبابها الع

لمقولة واالقتصاد  واالمتماعي، وتار  بأدوا  الىرأل والعن  ونشر الفويي، فالىقيقة أن ا
 فــي ىــد ذاتهــا، نــذير بــأن الواليــا  المتىــد  مايــية بقــو  ميــاعفة فــي العمــ  ع ــي إعــاد 

ـــة االنقـــال ـــيم، واســـتكماآل عم ي ـــ  صـــياغة أويـــاا االق  أل االســـتراتيمي الشـــام  فـــي  يانات
 السياسية، وخرائط المررافيا االستراتيمية في نطاق . 

غير أن باطن الر ية األمر  ية يبدو أكثر ويوًىا في   ما  'ر تشارد هاا' رئيا مم ا 
العالقا  الخارمية الىالي والمدير السابق لهيئة التخطيط السياسي وأىد أعمد  إدار  بـوش 

ق ــيم الشــرق األوســط إمقالــ  األخيــر 'ىــرأل الثالثــين عاًمــا المديــد '، وهــو يــر  االبـن، عبــر 
صور  مواد ة ألوراا في القرن السابع عشر، عندما أغرق  نفسـها فـي بىـور مـن الىـروأل 
والدما  والفويي، راما  ان  فـي تقـديري يـرور ة، ألن يخـرج منهـا المسـتقب  األوراـي فـي 

ك مـا  هـي صـد  لر يـة أوسـع تيـمنتها دراسـا  أنتمهـا صور  'االتىاد األوراي'، وهذي ال
مر د دراسا  الشرق األوسط هناك، غير أن الوايه من عنوان المقـاآل بتقابـ  الصـورتين، 
أوراــا القــرن الســابع عشــر وشــرق أوســط العقــد الثــاني مــن القــرن الىــاد  والعشــر ن، أن 

ا إلي أن تسبه فـي بر ـة مـن االطار الدمني، هنا وهناك، لن ي ون مخت ًفا فقد اىتام  أورا
الىروأل والدما  والفويي ثالثين عاًما، قب  أن تبرأ مـن أمرايـها القديمـة، و بـدو أن بر ـة 
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الــدما  والىــروأل والفويــي فــي الشــر  األوســط تىتــاج بــدورها إلــي ثالثــين عاًمــا،  ــي يبــرأ 
ًدا عمـا الشرق األوسط من أمراي  المدمنة، مـع مالىظـة أن هـذا االطـار الدمنـي لـيا بعيـ

تيمنت  استراتيمية األمن القومي األمر  ـي، وتكـرر فـي صـ بها نًصـا بـالقوآل  'إن الواليـا  
المتىد  تمر بأولي سنوا  صراا طو   ممتد، وهو ويع مشاب  أمبر بالدنا ع ي موامهت  
في بداية الىرأل البارد '. أ  أن أمر  ا تتىـدث عـن صـراا ممتـد يطـوآل مـا بـين ثالثـة إلـي 

 د. أراعة عقو 

ي، بـين ولم ي ن هـذا المعنـي البعيـد لت ـك الصـال  والـروابط فـي العقـ  االسـتراتيمي األمر  ـ
آل أوراا العصور الوسطي، والشرق األوسط الراهن، بعيـًدا عـن توصـي  'مـون  يـر ' ألعمـا

ها إلي أنمـا  سـ وك العصـور الوسـطي، و ـأن 'داعـش' قـد مـي   'داعش' الوىشية، فقد ردع
لررايــة، والـذبه، لكـي تكــون ت خيًصـا واقعًيـا ناطًقــا ببـاطن الر يـة ا األاإلرهــبهـا  ـي تمـارا 

تسـأل إلـي باعتبارها في الوقـ  نفسـ ، تمثـياًل وت خيًصـا وافًيـا لبنيـة الشـرق األوسـط التـي تن
وهـو  القرون الوسطي، العامد  عن التريير والتىديث وعن استيعاأل روت الىيـار  الررايـة،

ــد   ــ  بعالمهــا، ولكــن مــا يمــنه الرــرأل فرصــة أن يرت قناعــ  الىيــار  واألخالقــي، و تفيع
بأســ وأل الســىر األفر قــي فــي القــرون الوســطي، ع ــي غــرار عــالج أولئــك الــذين ســ ن  

ن أمســادهم العفار ــ ، أ  بيــراها وتمد قهــا وىرقهــا وتفتيــ  عظامهــا، لتىــ  روىهــا بعــد أ
ر  تـ  ومصـالى  تتطهر بالنار في مسد مديـد، يتفيـ  الرـرأل أيًيـا بتفصـي   ع ـي مقـاا 

 وسطوت . 

*** 

لقـد أكـد 'مـاتيو أولسـين' مـدير المر ـد وفى موقع آخر من دراست  يقوآل أىمـد عـد الـدين   
 2014سـبتمبر خالآل مىاير  لـ  فـي الثالـث مـن شـهر  اإلرهاألالوطني األمر  ي لم افىة 

ة ، أصـبه يسـيطر ع ـي مسـاىاإلسـالميةن تنظـيم الدولـة إبمعهد 'برو ينمد' في واشـنطن، 
مـــن األرو تســـاو  مســـاىة أرو بر طانيـــا، لكـــن ذلـــك فـــي الىقيقـــة لـــيا مقياًســـا ل قـــو  
العس ر ة، بقدر ما هو مقياا لبيئـة مخ خ ـة، عشـش فيهـا الفقـر وغابـ  عنهـا قـيم العـدآل 
والتنمية، وانىسر  عنها سـ طة الدولـة، بـدلي  أن بر طانيـا التـي يـرأل بأريـها المثـ ، قـد 

ر استطاع  في أوج الظاهر  اال ستعمار ة أن تىت  مساىة من أرايي غيرها من الدوآل تقـدع
م يــون  14مــر ، فقــد اىت ــ  راــع مســاىة اليــابا أ  نىــو  142بمســاىة بر طانيــا نفســها 

ر وقتها بم يار نسمة، ومن الم  ـد أن ذلـك  مي  مراع، وى م  ث ث س ان العالم أ  ما يقدع
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نمـا  ـا ن ىاصـ  البيئـة االسـتراتيمية بأبعادهـا لم ي ن ىاصـ  القـو  العسـ ر ة البر طانيـة، وا 
 العس ر ة واالقتصادية واالمتماعية والثقافية. 

اف  ة سـاقطة بـالمعني االسـتراتيمي المباشـر. أمـا مـا أيـينففي الىالتين نىن نتىدث عن ب
يـم ي اإلسـالميةالسيد 'ماتيو' إلي ما سبق فهو تأكيدي ىسـأل مع وماتـ  بـأن تنظـيم الدولـة 

ام يفهم من سـياق المىايـر  أنهـم يتودعـون بـين سـور ا والعـراق، مـا د عشر  آالف مقات ،
 امتدادهم المررافي يمر  بين نهر  دم ة والفرا . 

وبرــو النظــر عــن الســ اآل ىــوآل دور الواليــا  المتىــد  فــي صــنع التنظــيم وفــي تمو  ــ  
ري، هـ  وتس يى  وتسمين ، ودورهـا األكبـر فـي صـنع البيئـة العراقيـة المالئمـة لنمـوي وانتشـا

يم ــن أن تقتيــي موامهــة عشــر  آالف إرهــابي فــي مســاىة بــين العــراق وســور ا، تشــ ي  
ط ـأل تىال  دولي، يصـف  ود ـر الخارميـة األمر  يـة باالتسـاا والعالميـةا وهـ  يم ـن أن تت

 27دولــة هــم أعيــا  ى ــ  االط نطــي و 28هــذي الموامهــة مــع هــذا التنظــيم ـ تىالًفــا بــين 
دراتها دولة، ع ي رأسها الواليا  المتىد ، ب   طاقتهـا وقـ 55أ  دولة هم أصدقا  الى  ، 

 ، العس ر ةا ثـم إذا  ـان هـذا التىـال  نفسـ  برـو النظـر عـن الديبامـة السياسـية العالنـ
الـــذ  يتىـــدث عـــن االقتصـــاد والقـــانون ومـــا يماث همـــا، هدفـــ  المـــوهر  هـــو تعد ـــد القـــو  

عسـ ر ة ىمـم هـذا التىـال ، وىمـم القـو  ال العس ر ة، أال تبـدو المعادلـة مخت ـة تماًمـا بـين
ة التي يم ن أن ينتمها، واين الهدف المع ن الذ  يسـعي إلـي تىقيقـ ، وهـو موامهـة بيـع

 يين في مناطق م شوفةا! اإلرهابآالف من 

 *** 

ــى القــوآل    ــدين إل ــذهأل أىمــد عــد ال ــم ي ــة، ث ــرئيا أوبامــا أىــا بتهافــ  الر ي ــد أن ال الب
إليهـا مشـروا التىـال  الـدولي لموامهـة 'داعـش' ألنـ  أيـاف  ويع  الف سفة التي يستند

في بيان  مىاولة ل توادن والقفد فوق هذا التهاف  واليع ، فقـد أكـد أن الواليـا  المتىـد  
قادر  وىـدها ع ـي موامهـة 'داعـش' لكنهـا تخشـي أن تقـوم 'داعـش' مـن مديـد، بعـد القيـام 

تكـون إال بمثابـة 'مـدع العشـأل' ىيـث تبقـي بتصفيتها عس رً ا أ  أن العم ية العس ر ة، لـن 
مذوري واذوري قاب ة لإلنبـا  مـن مديـد، ممـا يعنـي أن هـذا التىـال  الـدولي الكبيـر سـي ون 
معنًيا بالبقا  لكي يواص  مراقبة المذور ومنع البذور من االنبـا ، وهـو أمـر يخـص التراـة 

االسـتراتيمية، لكنـ  لـم  أ  يخص البيئة، مما يعني أن  سـيتولي إعـاد  صـياغة هـذي البيئـة
يق  ع ي وم  التىديد، إعاد  صياغة البيئة االسـتراتيمية فـي العـراق، الـذ  أعطـاي أولويـة 
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في المهمة المو  ة إلي الى  ، أم في عموم االق يم الذ  وص  نظام  االق يمي بأن  آخـذ 
يمــي المنهــار فــي االنهيــارا لكــن الســ اآل ال ينتظــر إمابــة فــالراط بــين 'داعــش' والنظــام االق 

ىسأل تعبيري، يقدم بنفس  االمابة، لكنهـا امابـة مبتسـر  وغيـر  ام ـة فـي  ـ  األىـواآل، ألن 
االمابــة الىقيقيــة تطــوآل مــا هــو أبعــد مــن 'داعــش' ومــن العــراق، ومــن االق ــيم، وقــد أكــون 
متشائًما إذا ق   إن االمابة هي نفسها عنوان هذا المقاآل أ  التمهيد لىرأل عالمية ثالثة، 

ي غــرار مــا  ــان الىــاآل د نقــ  نــوا  االيــطراأل العــالمي الكبيــر إلــي الشــرق األوســط، ع ــبعــ
 . ىا في الىرأل العالمية األولع ي ، أوراي  

*** 

  ق ي ة أخشي ما أخشاي أن تدألع الىيا  في   مايختم أىمد عد الدين بىث  القيم بالقوآل   
ليـرأل  يع من الفـته االسـتراتيميقالها 'مارتن اندك' في امتماا مر ق في لندن، قبي  أساب

العــراق، ىــين ســئ  عــن موقــ  العــرأل مــن الىــرأل ونتائمهــا، و انــ  إمابتــ  قاطعــة، بــأنهم 
ن هـذي المـر  فـي .(سيمشون ورا  عراة الموسيقي األمر  يـة عنـدما تصـدت بأغـاني النصـر)

ىًنـا بعو العرأل سيمشون ورا  عراة الموسيقي األمر  ية، بينمـا تعـدف آالتهـا النىاسـية ل
 منائدً ا لهم ول شرق األوسط الكبير!

*** 
داعــش" تىــ  عنــوان " المراوغــة والمخادعــة عنــوان اســتراتيمية أوبامــا فــى موامهــة  (11)

ــام مىمــد الدغ ــد تور خي ــدوآل إدراســة مهمــة مــا  فيهــا   " دام بــرا " بــى فــى  تــأل ال ن ال
نمـا يـون العرأل،أمـ  عون الداخ ية الخاصة بالدوآل العراية من   الرراية ال تتدخ  في الش وا 

وأن التــدخ  األمر  ــي أو الرراــي فــي قــو  هــذي الشــعوأل لمصــ ىة إســرائي ، ل قيــا  ع ــى
 ما أن سياسـة التخـبط الـذ  إنتهمـ  فـي  ـ  م ـان ىـ  فيـ ، سـور ة لـن ينـتج إال الفويـى

ميـ  والتردد التي إتبعتها الواليا  المتىـد  فشـ   فـي هد مـة الشـعأل السـور  مـن خـالآل تو 
أل الوطن يد    ما تقوم ب  واشنطن ومىاصر     مرامر  ت د  الى يرأل هـذي بوص ة ى

 الوىد  ودعدعة الس م األه ي.

ــ ، يســتطيع أن يــرن  ــرئيا األمر  ــي أوبامــا والمســ ولين فــي إدارت فــالمتتبع لتصــر ىا  ال
بويوت إنهم ال يم كون سياسـة وايـىة ورصـينة تمـاي األىـداث التـي تمـر  فـي المنطقـة، 

دار  األمير ية ع ى خطى ىذر  لتنفيذ ما تعهد ب  الرئيا أوباما بييعاف وتـدمير وتسير اإل
"داعـــش" و بـــدو بالفعـــ  أن لديـــ  إســـتراتيمية يتبناهـــا ىظيـــ  بـــالقبوآل مـــن مانـــأل ى فائـــ  
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بالخــارج، ولكــن ال تــداآل  ثيــر مــن عناصــر ت ــك اإلســتراتيمية غيــر مــاهد  ىتــى ا ن، وقــرار 
ب  سياســية الىــذر التــي تتســم بــالبط ، فــال يــداآل يســاوري أوبامــا بشــأن العــراق وســور ة يشــ

 الق ق بشأن التكالي  المىتم ة في ىاآل التعام  مع األمر ع ى نىو خاطئ .
*** 

ستعدادي يعرو أوباما إستراتيميت  ل تعام  مع داعش، وا  ي  د د. الدغبى فى دراست  واليوم 
ن يىصـ  ع ـى دعـم الممهــور يين، وسـيىاوآل فـي خطابـ  الــذ  سـي قي ، أاإلرهـابإلصـطياد 

قـة، ع ـى المتطـرفين اإلسـالميين فـي المنط شـامال ااألمر  ي بشـن الواليـا  المتىـد  همومـ
 فتريـة الورغم ويوت المعالم الرئيسية ل خطة األمر  ية المقب ة فين هـذي اإلسـتراتيمية الم

 القيـا تعدو فـي نهايـة األمـر أكثـر مـن تكتيـك ولـن يـ د  الـى تىقيـق الطمـوت األمر  ـي ب
مـن  نهائيًا ع ى " داعش"، وبالمقاب  بدأ ود ر خارميت  مون  ير  مولت  الشـرق أوسـطية

ىـرك "داعـش"، فيسـتراتيمية الت اإلسـالميةلى مد  لممع التأييد لخطـة يـرأل الدولـة إعمان 
دأ  بـسـتكون ع ـى ثـالث مراىـ ، األولـى  اإلسـالميةالتي سيع نها أوباما يد تنظيم الدولة 

ــي  ــي العــراق، وتتمثــ  آأل الم ٧ف ــة يــد "داعــش" ف ايــي مــن خــالآل توميــ  يــراا  موي
وتـدر أل  المرى ة الثانية في تش ي  الى ومة العراقية المديد  بهدف فته البـاأل أمـام تمهيـد

، وهـي أفي  ل ميش العراقي واألكراد مع إم ـان يـم قبائـ  األنبـار ل ىم ـة، وتشـم  الثالثـة
هو أمر ال مهـرأل منـ  إذا  انـ  سـتنمه خطـة األصعأل يرأل مواقع "داعش" في سور ة، و 

يــرأل التنظــيم التــي تمتــد ألكثــر مــن ثــالث ســنوا ، أ  بعــدما ي ــون أوبامــا غــادر البيــ  
ــ  األبــيو،  مــا ــًا إق يمي  ــى األخــص مــن الســعودية واألردن اأن واشــنطن ســتط أل دعم  وع 

 خصوص،  ـون وتر يا واإلمارا ، وبالمهة األخرن يومد هناك تىديا  وصعوبا  في هذا ال
نما هناك ق ق أكبر ىـوآل سـور  لـى المميع في الخط ذات  عندما يتع ق األمر بالعراق، وا  ة وا 

أيــن قــد تــ د  اليــراا  األمر  يــة، فــي الوقــ  الــذ  وافــق أوبامــا ع ــى تســيير طــائرا  
إستطالا فوق سور ة في خطو  أثار  تكهنا  بأن  ع ى وشك إصدار أوامـر بشـن يـراا  

 لتنظيم في سور ة، لكن يبدو أن مث  هذي الهمما  ليس  وشي ة.موية ع ى مواقع ا

 ما تعرو أوباما مرا  خطاب  والـذ  تيـمن القـوآل بأنـ  ال يم ـك إسـتراتيمية وايـىة الـى 
ىم ــة شرســة مــن أعيــا   الكــونررا، وومــد نفســـ  فــي ىالــة مــن اإلرتبــاك بعــد مقتـــ  

متناسـقة مـن قبـ  اإلدار  الصىافي األمر  ي مـيما فـولي ىينمـا تـوارد  مصـط ىا  غيـر 
األمر  يـة ىـوآل " داعـش"  ىيــث قالـ  اإلدار  أىيانـًا بأنهـا تر ــد " إىتـوا  " التنظـيم وأىيانــًا 
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أخــــرن  ســــىق  المماعــــة أو تــــدميرها وأىيانــــًا بأنهــــا تمثــــ  ســــرطان مخيــــ ،  ــــ  هــــذي 
 ــى المصــط ىا  ت  ــد  بــأن اإلدار  األمر  يــة همهــا الوىيــد ىمايــة المــوظفين األمــر  يين ع

األرو في العراق وىماية السفارا  ومصـالىها والبنيـة التىتيـة الىيويـة فـي المنطقـة، فـي 
إطار ذلك يتيه أن تعر   أوبامـا ل مهمـة المىـدود  مخـادا بشـ   وايـه أكثـر مـن ىي ـة 
لروية ألن مهمة البعثة األمر  ية لم تكن لممرد الـدفاا عـن األمـر  يين فـي المنطقـة ىيـث 

 ستعدادًا لمخطط معر ة سور ة.ايع العم يا  يتصاعد الخطر بتوس
*** 

 ثم يقوآل د. الدغبى فى مويع آخر فـى دراسـت ما سبق إن خطاأل وىديث أوباما في إطار 
لـــن يىمـــ  الكثيـــر مـــن   اإلســـالميةىـــوآل خططـــ  لمعالمـــة التهديـــد الـــذ  تشـــ     الدولـــة 

ىـرأل بر ـة  المفامه  ىيث سيتىدث عن يراا  موية  ثيفة فـي سـور ة دون التـور  فـي
  ة الوليـدوسيتعهد ممددًا بمالىقـة أفـراد التنظـيم أينمـا  ـانوا وسـيتوعد بتمد ـق دولـة الخالفـ

وتق ــيص مســاىة األرايــي التــي يســيطرون ع يهــا ومطــارد  األصــوآل الماديــة وهــدم داعــش 
ن بــنفا الطر قــة التــي تــم بهــا مالىقــة تنظــيم القاعــد  فــي أفرانســتان والصــوماآل ناهيــك عــ

كثـر مـن ىال  الدولي ليتيه ل مميع بعد ذلك بان اإلستراتيمية الشام ة ليس  أالترو ج ل ت
 أعماآل عس ر ة من المرمه أنها لن تىم  نتائج إيمابية ع ى المنطقة.

ني ع ـى يقـين تـام بـأن سـور ة التـي إنـتعش   فـي معظـم مناطقهـا، بتمو ـ  نفطـي اإلرهـاألوا 
ال إ ـى التصـد  لــ "داعـش" وميوشـها، وتسهيال  تر ية، ال تومد قو  ع ى األرو، قادر  ع

ئية، النظام السور  وميشـ ، بعـد أن أثبـ  صـالبت  وتماسـ   وتمتعـ  بقـدرا  قتاليـة إسـتثنا
ون أن ي، ليا مم نًا مـن داإلرهابونىن ال نداآل ن من بأن أ  مهد إلستئصاآل هذا التنظيم 

ن اإلختبـــار ا لىقيقـــي لقـــدر  تكـــون القـــوا  المســـ ىة الســـور ة، هـــي عمـــاد ذلـــك المهـــد، وا 
التىــال  ع ــى هد مــة "داعــش" ســي ون فــي ســور ة ولــيا فــي العــراق، لــذلك يتعــيعن ع ــى 
اإلدار  األمير يـــة ترييـــر سياســـتها نىـــو ســـور ة والتصـــد  لــــ"داعش" الـــذ  ينمـــو بســـرعة 

 ويستطيع السيطر  ع ى مساىة  بير  ممتد  من برداد الى الىدود.

*** 
 الخلاصة : 

ن اســتراتيمية مهمــة ىاولـ  االقتــراأل مــن الظـاهر  األكثــر رعبــًا ت ـك عينــة مــن دراسـا  ور َ 
ظـاهر  )داعـش( ، التـى ترتـاآل األوطـان واإلسـالم مـع  ـ  وقبىًا فى عالمنا العراـى اليـوم .. 

ط ة صبات ، وط عة مدفع فـى االتمـاي الخـاطئ وهـى ظـاهر  تىتـاج إلـى اسـتراتيمية قوميـة 
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 ــى التىــال  الــدولى مــع واشــنطن ، فهــ  نقــدر ل موامهــة غيــر ت ــك االســتراتيمية القائمــة ع
 ! .ا ع ى بنا  ت ك االستراتيمية ، ومن يبدأ فى بنائها
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 التبسعالفصر 

 ثلاثية ال .

 داعش بيد )عيد العر ( ل)تركيب( لالنفط
 

فـى  ال تكتم  قصة )داعش( وخالفة الدم والنار دونما الـدخوآل إلـى مشـهد الـدم الـذن يسـي 
مر  ى( ع ـى أيـدن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية ، بتواطـ  تر ـى ومـ امنطقة عـين العـرأل ) وبـان

 أمر  ية وايىة . 
( 2014إن المعارك الدائر  فى )عين العرأل( ىتى لىظة  تابة هذي السـطور )نهايـة أكتـوار 

 ت خص أىد أبرد مظاهر الىرأل الدائر  ىوآل )داعـش( وبسـببها   وأىـد أبـرد مظـاهر تف ـك
 ــى )مثــ  العــراق وســور ا( والصــراا ع ــى الــنفط، مــع تــهمر تر الــدوآل المر د ــة فــى المنطقــة 

 ساهم فى خ ق )داعش( وعم  ع ى نموها وتنامى قوتها عبر تهر أل السـالت وشـرا  الـنفط
 بيــة . العراقــى والســورن المســروق بأيــديهم وعبــر عم يــا  التــدر أل ل كــوادر الداعشــية اإلرها

 فماذا عن ثالثية )الدم( فى عين العرأل ا
*** 

  : أبعبد الصراع فى عيد العر  )كوبب ى( لسينب يوهبت المستقبر :أللاً 

فظـة  ي ـومترا عـن مىا 160تقع مدينة عين العرأل ) وباني بال رة الكردية( ع ـى بعـد نىـو 
 ى أل شماآل غرأل سور ا ع ى الىدود السور ة التر ية.

، يــة مرشــد(وتار خيــا،  انــ  عــين العــرأل عبــار  عــن قــر تين متمــاورتين ) انيــة عراــان و ان
آل في ما بعد إلى مدينة ألىق  بها نىو  ل  مع مرور الوق  إلى مر د تىوع ر ة ق 440وتىوع

 صرير ، ويقطنها أكثر من ثالثمائة أل  نسمة أغ بيتهم من األكراد السنة.
 وفــي عهــد االنتــداأل الفرنســي  انــ  عــين العــرأل مر ــدا مهمــا، ىيــث اهــتم بهــا الفرنســيون،

 اآل الكثيــر مــن المبــاني الفرنســية قائمــة ىتــى اليــوم مثــ  بعــووخططــوا شــوارعها، ومــا تــد 
 الدوائر الى ومية الرسمية )السرايا(.

، و نتمي سـ انها إلـى ممموعـة مـن القبائـ  ) يتكـان، وشـيخان وشـدادان، وميـران، وايشـان
تىـدوا اوع يدينان، ومعفان درواران، وعاصيان، وديدان، ودنان، وقري  يمـان أوخيـان(، وقـد 

 ى  اسم "اتىاد قبائ  براد ".مميعا ت
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وتعتمـــد عـــين العـــرأل بشـــ   رئيســـي ع ـــى الدراعـــة، وتعتبـــر مـــن أكثـــر األرايـــي الســـور ة 
 خصوبة، وتشتهر بدراعـة القمـه والشـعير والعـدا والكمـون، باإليـافة إلـى دراعـة أشـمار

 الد تون والفستق الى بي بمساىا  واسعة.
ي لكردسـتاني، وشـارك عـدد مـن أبنائهـا فـو نتمي عدد  بير من سـ انها إلـى ىـدأل العمـاآل ا

 المعارك التي خايها الىدأل في تر يا.
يــ  فــي أقــام األكــراد نظــام "إدار  ذاتيــة" ل منطقــة التــي تعر  2014فــي يناير/ ــانون الثــاني 

  لهموم مـن مقـات ي تنظـيم الدولـة اإلسـالمية الـذين تصـد  لهـم قـوا 2014سبتمبر/أي وآل 
 التنظــيم تم ــن مــن الســيطر  ع ــى عشــرا  القــرن التابعــةىمايــة الشــعأل الكرديــة، غيــر أن 

 ل مدينة، مما أدن إلى ندوت عشرا  آالف األكراد إلى تر يا.
 ، بـدأ التنظـيم يسـيطر ع ـى "تـ 2014وفي صبات األىد الخاما مـن أكتوار/تشـر ن األوآل 

 مشتى النور" المط  ع ى المدينة وقصفها قصفا عنيفا.
*** 

أن عـــدد النســا  الالتـــي )ووآل ســـتر   مورنــاآل( ة أمير يــة تقر ــر لصـــىيفهــذا وقــد ظهـــر 
ىتـى  يشار ن في قتاآل تنظيم الدولة اإلسالمية في عين العرأل ) وباني( ارتفـع بشـ    بيـر

ى أصبه يش   ث ث المقات ين، وذلك ألسـباأل  ثيـر  ع ـى رأسـها  سـر القيـود المفرويـة ع ـ
 .المرأ ، ىسأل تعبير الصىيفة 
آل إن النســـا  الكرديـــا  نهيـــن ل ـــدفاا عمـــا وصـــفن  بأرايـــي وقالـــ  ووآل ســـتر   مورنـــا

ي انيم  األمداد في سور ا والعراق.فالمقات ة التي أط ق  ع ى نفسها "ا نسة  وباني" الت
إلــى وىــد  تيــم رمــاال ونســا ، قالــ  إن اليــرط النــامم عــن الىصــار الــذ  يفريــ  تنظــيم 

 الدولة  سر الىوامد الثقافية بين النسا  والرماآل.
معر ـة  وبـاني )عـين العـرأل( ذا ومن ومهـة نظـر المتخصصـين فـى التـار و الكـردن فـين ه

قـة معر ة ع ى رقعة مررافية بقـدر مـا هـي معر ـة إرادا  ع ـى رسـم المشـار ع المتدفليس  
ــدم، فهــذي المعر ــة خطفــ  أنظــار العــالم طــواآل األســ ــار وال ابيع فــي المررافيــة الســور ة بالن

 الثالثة المايية.
داد مــن لفــ  األنظــار إليهــا هــو الصــمود األســطور  ل مقــات ين الكــرد رغــم الفــارق ولعــ  مــا 

الكبير بينهم واين مقات ي تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في العـدد والعتـاد، ىيـث ىاصـر 
التنظيم المدينة شـرقا ومنوبـا وغراـا وويـعها فـي مرمـى نيرانـ  الكثيفـة، فيمـا بقيـ  شـماال 
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الذ  ىشد قوات  ع ـى الىـدود لموامهـة تـداعيا  نـدوت عشـرا   تى  رىمة المانأل التر ي
 ا الف من  وباني، فيال عن التأهأل لمعالمة أ  طارن أمني. 

ــداعيا  ال ــة، اســتباقا ل ت ــة ومــود وهوي ــ  معر  ــين المعر ــة بالنســبة ل كــرد  ان ــ  ف ــي وع ي ت
ر داعـش ستترتأل ع ـى المشـروا الكـرد  فـي سـور ا والمنطقـة، ولعـ  هـذا مـا داد مـن إصـرا

 ع ى اىتالآل المدينة ولو تى  قص  غارا  التىال  الدولي التي لم ت ثر ع ى تقدم .
تتوســـط منطقـــة  وبـــاني المنطقتـــين الكـــرديتين فـــي ســـور ا، أ   مـــا هـــو معـــروف مررافيـــًا 

مىافظـة الىســ ة بمــدنها القامشــ ي ورأا العــين وعــامودي ودرااســي  فــي الشــرق، ومنطقــة 
ىـدأل االتىـاد الـديمقراطي الكـرد  بدعامـة لتشـ   معقـال  -يـا رد-عفر ن فـي الرـرأل، وهـي 

إذ  صاله مس م ى ي  ىدأل العماآل الكردستاني،  ما أنها تش   قيمـة رمد ـة ل ىـدأل األخيـر
لعديـد او نتمي إليهـا  1979أن دعيم  عبدهللا أومالن لمأ إليها عقأل هروب  من تر يا عام 

 من قاد  الىدأل.
معنويـــة  بيـــر  لـــدن الكـــرد خاصـــة وأنهـــا تشـــ   إىـــدن  وع يـــ  فـــين  وبـــاني تىتـــ  م انـــة

إلدار  المقاطعا  الثالث التي أع نها ىدأل االتىاد الديمقراطي في إطـار مـا عـرف بمشـروا ا
 الذاتية.

بســبأل -الىصــار الخــانق الــذ  فريــ  داعــش ع ــى  وبــاني وموقعهــا المررافــي المعــدوآل 
مـن المنـاطق الكرديـة األخـرن  اال دون وصـوآل مسـاعدا ىـ -وقوعها بـين المنـاطق العرايـة

م أو تســ ي إليهـا، و ـان المقـات ون الكـرد منــذ البدايـة أمـام خيـار ن  إمــا القتـاآل ىتـى النهايـة
 المدينة إلى داعش من دون قتاآل ولو ع ى طر قة ما مرن في الموص  العراقية. 
ع ـى  نـون لكن مـن الوايـه أن الكـرد فيـ وا الخيـار األوآل، وعنـدما اختـاروي رامـا  ـانوا يراه

 عد  عوام  من شأنها ق أل المعادلة لصالىهم، منها يراا  التىال  الـدولي يـد داعـش،
م انية وصـوآل مسـاعدا  عسـ ر ة لهـم سـوا  مـن داخـ  المنـاطق الكرديـة فـي سـور ا أو  وا 

ن عـمن أكراد تر يا، وراما  انوا يراهنون ع ى تـدخ  تر ـي لصـالىهم فـي لىظـة مـا، فيـال 
 لية. قدرتهم القتالية العا

ن واألمــر ا لكــن مــن الوايــه أييــا أن العوامــ  الثالثــة األولــى لــم تكــن ىســأل توقعــاتهم، 
 واين خسائر متبادلة بين )داعش والكرد( . هموم وهموم مياديتراوت بين 

أهمية معر ة  وباني بالنسبة لداعش ال تق  عن أهميتها بالنسـبة ل كـرد، فـيذا مـا نمـه إن 
فستصــبه ىــدود الدولــة اإلســالمية ل مــر  األولــى ع ــى تمــاا  التنظــيم فــي اىــتالآل المدينــة
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مباشر مع تر يا، وهو ما يعني السيطر  ع ى منطقة مررافيـة  بيـر ، تمتـد مـن مدينـة منـبج 
في ر ـ  ى ـأل ع ـى الىـدود السـور ة التر يـة شـماال إلـى مشـارف برـداد منوبـا، بمـا تعنيـ  

واالنتشار والمنـاور ، وهـذا أمـر مهـم فـي  هذي المساىة المررافية الكبير  من إم انية التودا
 ظ  غارا  التىال  الدولي يد مواقع التنظيم. 

ى ع ـى "إذا نمه التنظيم فـي اىـتالآل المدينـة فستصـبه ىـدود الدولـة اإلسـالمية ل مـر  األولـ
ج يمنطقـة مررافيـة  بيـر  تمتـد مـن منـ تماا مباشر مع تر يا، وهو ما يعني السـيطر  ع ـى

  ة التر ية شماال إلى مشارف برداد منوبا"ع ى الىدود السور 
ــومي  ــط إفشــاآل المشــروا الق ــيا فق ــي أييــا بالنســبة ل تنظــيم ل ــاني تعن ــى  وب الســيطر  ع 
نمــا إبعــاد خطــر العامــ  الكــرد  الــذ  ظهــر ع ــى األرو  قــو  فاع ــة مىتم ــة  الكــرد  وا 

مى يـة،  لمىاراة داعش إذا مـا قـرر التىـال  الـدولي التىـرك ع ـى األرو مـن خـالآل قـوا 
 بعـد أن الت ل تنظـيم ى  وبـاني  ـان لتىقيـق هـذا الهدف،وثمة من يرن أن هموم داعش ع

إم انية التىـال  بـين قـوا  وىـدا  ىمايـة الشـعأل الكرديـة وفصـائ  مـن المـيش الىـر فـي 
م انية انتقاآل هذي التمراة إلى مناطق أخرن.   إطار ما عرف بررفة بر ان الفرا  وا 

*** 
ظـيم فـي إذا نمـه التن-مرى ـة مـا بعـد معر ـة  وبـاني  نـ  مـن الم  ـد أنو   د الخبـرا  أ* 

م أمــام تىــد مديــد متمثــ  بالعامــ  التر ــي، إذ إنــ  سيصــبه ستيــع التنظــي -الســيطر  ع يهــا
أمام ميش قو  مستنفر ع ى الىدود ومتىسأل أل  طـارن، ممـا يعنـي إم انيـة الصـدام مـع 

أو    في يراا  التىال  الدولي يد داعـشالمانأل التر ي، خاصة إذا قرر  تر يا االنخرا
 ىاوآل التنظيم نق  نشاط  إلى الداخ  التر ي.

امـ  وفـق إسـتراتيمية دقيقـة ق أما عـن تر يـا ودورهـا فـى هـذي المعر ـة فينهـا تعام ـ  معهـا
ع ــى ثالثــة مســتويا ، يم ــن وصــفها بــالىرأل الذ يــة. األوآل  مســتون إنســاني يتمثــ  فــي 

 أل  شخص.  200 وباني ىيث ب   عددهم قرابة  استقباآل آالف النادىين من
 ــق أمــا الثــاني  فهــو مســتون التأهــأل األمنــي ل تعامــ  مــع أ  طــارن يهــدد أمنهــا. فيمــا يتع

ألعـدا  المستون الثالث واألهم بـيدار  المعر ـة عـن بعـد، وقـد اعتمـد  هنـا إسـتراتيمية دا ا
ــة اإلر  ــي خان ــرد وداعــش، فهــي تصــن  الطــرفين ف ــات ون أ  الك هــاأل واألعــدا ، فطــواآل يتق

لـو المرى ة المايية بقي  دباباتهـا وطائراتهـا شـاهد  ع ـى مـا مـرن دون أن تتىـرك ىتـى و 
 من داوية إنقاذ الكرد من ممادر مىتم ة. 
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فــي  ــ  هــذي المســتويا  ىاولــ  تر يــا االســتفاد  ممــا مــرن لــدفع مشــروا إقامــة المنطقــة 
لتـدخ  هـر الدولـة المـ ثر  القـادر  ع ـى االعادلة إلى أرو الواقع والىرص ع ى الظهور بمظ

 والتأثير في ممرن األىداث إذا لدم األمر.
*** 

،  « عـين العـرأل»مىمـد صـاله الفتـيه  عـن سـينار وها  معر ـة وفى دراسة مهمة أعـدها 
ة أنـ  فـي معر ـة  ت ـك، ال تهـم نتيمـصدر  بعد شهر من المعارك فى  وبانى مـا  فيهـا   

ي ـون  التي سيىسم فيها القتاآل. فتطـور األىـداث ومـا ي يهـا قـد «الطر قة»المعر ة فقط ب  
طوآل لالستيال  ع ى المدينة وموارها هي أ« داعش»أكثر أهمية من الىـدث نفـس . فىم ة 

د ـد تىمال  التنظيم ىتى ا ن. إذ لم يىصـ  أن قـام التنظـيم بىم ـة ع ـى منطقـة مـا لفتـر  
، التنــظيم، إن لمـا صـعوبة فـي ىسـم معر ـةعن األسبوا. فمـا اعتـادي المراقبــون هـو أن 

ترامـــع بســـرعة وانتقــ  ل قتــاآل فــي مبهــة آخــرن،  مــا ىصــ  عنــدما هــامم مدينــة الىســـ ة 
أل وأييـًا، مـن مانـ«. عـين العـرأل»السـور ة منذ بيـعة أسـابيع، ولكن هذا لـم يىصـ  فـي 

تصـار ان ع ـى انآخر، فين ىمـم النـدوت الهائـ  عـن المدينـة إلـى تر يـا ال يتـرك ممـااًل ل رهـ
عر ة في سه  ل مدافعين عنها، وفق التوادنـا  الىـالية. ولكن برغم    هذا، فقد وص   الم

ــة استعصــا ، وال يبـــدو أنــ  يمـــ ن أل  مــن الطــرفين أن يىســمها « عــين العــرأل» إلــى ىال
 لمص ىت  من دون ىصوآل تريير ما.

ي دمـن قياسـي، قبـ  أن المنطقـة والتهمـ  عشـرا  القـرن فـ« داعش»فعندما هامم  قوا  
، وتبدأ التهامها هـي األخـرن ىيًا بعد آخر وانـاً  بعـد بنـا ، لـم «عين العرأل»تنتق  لىصار 

الهموميـة أو وىشـيتها  عـدد « داعـش»ي ن هناك، في البدايـة، أ  مفامـه  فـي تكتي ـا  
 ومـدرعا « هامر»من الشاىنا  يقودها انتىار ون وانرماسيون وقص  بالمدفعية وعراا  

، إيــافة إلــى عم يــا  قتــ  وقطــع ل ــر وا. ولكــن، هــذي «داعــش»ودبابــا  تســاند مشــا  
بـــا  بىامـــة « داعـــش»المـــر ، لـــم تـــنمه هـــذي التكتي ـــا  فـــي تىقيـــق النصـــر. و بـــدو أن 

الستخدام أس ىة أو تكتي ا  مديد  إذا ما أراد االنتصار في المدينة. وبالفع ، بـدأ  تخـرج 
في معار   في المدينـة. « غير التق يدية»م بعو األس ىة تقار ر عن أن التنظيم قد استخد

إذ ظهر  صور لبعو المثث وع يها ىروق واثور تتناسأل مع استخدام أسـ ىة  يميائيـة، 
ن « قاعد  المثنـى»قد ىص  ع ي  من « داعش»غاد الخردآل تىديدًا، يعتقد أن  العراقيـة. وا 

ع ـى نطـاق أوسـع، وسـقط   هـذي األسـ ىة« داعـش»صى  هذي التقـار ر، أو إن اسـتخدم 
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النسا  وأعدم الرماآل، فسنمد أنفسـنا أمـام سـينار و يشـب  « داعش»، وسبى «عين العرأل»
، ومث  هـذا «سنمار»وسينار و التطهير العرقي في « ى بمة»سينار و اإلباد  الكيميائية في

ومنـوأل السينار و سيفته األبواأل ع ى اىتماال  متعدد  لـيا أق هـا انـدفاا األكـراد، شـماآل 
خط الىدود السور ة ـ التر ية، لقتاآل التنظيم، سوا  بموافقـة ى ـومتي دمشـق وأنقـر  أم مـن 

« داعـش»دونها. ومث  هـذي االندفاعـة الكرديـة، إن ىصـ  ، لـن تتوقـ ، غالبـًا، عنـد طـرد 
مـن عــين العــرأل، بــ  سـي ون مــن المفهــوم تمامــًا أن يصــر األكـراد ع ــى أخــذ مهمــة تــأمين 

ف ب ردستان الرراية ع ى عاتقهم. ومث  هذا السـينار و سينسـ  الويـع  ام  ىدود ما يعر 
، إلى غيـر «بي و-ساي ا»الديموغرافي والسياسي القائم في الشماآل السور ، ومع  ىدود 

، «عــين العــرأل»رمعــة، خصوصــًا أن األكــراد فــي القامشــ ي، شــماآل شــرق ســور ا، وشــرق 
إلمبار  بىق مميع الس ان هنـاك بذر عـة قاموا في الفتر  المايية بفرو عم يا  التمنيد ا

 الدفاا عن المنطقة.

شرق ـ أوسـطية، « لينينرراد»صامد ، لتصبه « عين العرأل»السينار و الثاني هو أن تبقى 
والعـدد الكبيـر ل قـرن « داعـش» ردية، ولكن هذا السينار و بدوري معقد ل راية. فىمـم قـوا  

ي المدينــة مــن األكــراد أن يوقفــوا تقــدم التــي اســتول  ع يهــا يمعــ  مــن الصــعأل ع ــى أهــال
التنظيم ويطـردوي مـن عشـرا  القـرن المىيطـة، مـا لـم يىـدث تـدخ  مـا لمصـ ىة المـدافعين 
ن  ــان بعيــها مرمىــًا أكـــثر مــن غيـــري. االىـــتماآل  عنهــا. وســينار وها  التــدخ  متنوعــة، وا 

«. داعـش»د  لقتـاآل بـالعو « عين العرأل»األوآل هـو أن تسمه تر يا لألكراد الذين ندىوا من 
ومث  هذا التىرك ينتظر غالبًا عم يا  تس يــه نوعــية،  ــما أعــ ن صالــه مس ــم، وبأعــداد 

« داعـــش»مقاتـــ  مـــن  9000مقـــات ين  افيــــة، خصــــوصًا أن الىـــديث يمـــر  عـــن ىـــوالي 
يشار ون في الىم ة ع ى المدينة. و بدو أن لهذا السينار و مىص ة نهائية تشـب  مىصـ ة 

 و السابق، من ىيث تريير األوياا في الشماآل السـور  باتمـاي فـرو إقامـة  يـان السينار 
 رد  مستق  هناك. التدخ  يم ن أن يتم أييًا بواسطة قوا  عس ر ة تر ية، خصوصًا مع 
ومود موافقة من البرلمان التر ي. صىيه أن مثـ  هـذا االىتمـاآل غيـر مـرمه، ولكنـ  يبقـى 

لى ومــة التر يــة ع ــى تســ يه األكــراد والســمات لهــم بعبــور قائمــًا، خصوصــًا إذا لــم توافــق ا
« عـين العـرأل»الىدود السور ة ـ التر ية. أما االىتماآل الثالث ل تدخ  إلى مانأل األكراد في 

فيم ن أن يأتي من مانأل قوا  التىال  التي بمقدورها أن تد ـد عـدد الرـارا  المو ــة ع ـى 
أن تمراـة األسـابيع المايـية أظهـر  أن هـذي  فـي المدينــة ومىيطهـا. إال« داعـش»مواقـع 
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الرارا  لم تنمه في إيقاف تقدم قوا  التنظيم، وستصبه هذي العم يـا  أكثـر صـعوبة   مـا 
وهــذا مــا يىصــ  ىاليــًا مــع «. عــين العــرأل»تــداخ   مواقــع األخيــر ومواقــع المــدافعين عــن 

 تىوآل المعر ة إلى ىرأل شوارا.

 رف آخــر فــي مهمــة الــدفاا عــن المدينــة ووقــ  تقـــدمالســينار و الثالــث، هــو أن يســاهم طـــ
  هـناك. وهذا الطـرف هـو المـيش السـور  وى ــفا ي. فـيذا مـا داد المـيش السـور « داعـش»

ــة والصــوار  ــق المدفعي ــًا، عــن طر  ــدم إســنادًا نار  ــي المنطقــة، وق ــة ف ــ  الموي و، مــن ط عات
طر قـد ييـ« داعــش»نظيم قد يتوق ، ب  إن ت« داعـش»ل مدافعين عن المدينة، فين تقـدم 

إيمابيــا  هــذا الســينار و أنــ  يىــوآل دون تــدهور األويــاا «. عــين العــرأل»لالنسـىاأل مــن 
وبالتـالي  إلى ىد يدفع األكراد، في تر يا وسور ا، ل تس ه والتطوا ل قتـاآل لىمايـة منـاطقهم،

ي فـيىفظ سياد  الدولـة السـور ة ع ـى  امـ  أرايـيها، ويسـمه أييـًا بييقـاا خسـائر  بيـر  
.  مـا صفوف التنـظيم المتـطرف، ما يعرق  مهودي ل توسـع في الشـماآل السور  باتماي ى أل
ين، مـا أن هذا السينار و سيظهر أن الدولة السور ة هي األقدر ع ى ىماية األكـراد السـور 

 يقطع الطر ق ع ى أصىاأل الندعة االنفصالية.

متمهـة نىـو واىـد « العرأل عين»تبدو معر ة  -يقوآل مىمد صاله الفتيه  – في المىص ة
 ــ  مــا بىودتــ  لالســتيال  ع ــى عــين « داعــش»مــن ســينار وها  ثالثــة  إمــا أن يســتخدم 

ا ي يـدافعو  ـالعرأل فيستم أل ردًا  رديًا شاماًل، أو أن يتدخ  الممتمع الـدولي ليسـ ه األكـراد 
 ررايـةعن أنفسهم يد التنظـيم المتطـرف. وفـي الىـالتين سيصـبه اىتمـاآل قيـام  ردسـتان ال
، ليـدفع مرمىًا أكثر من ذ  قب . أما الىالة الثالثة فتتمث  بتدخ  المـيش السـور  وى فائـ 

 خ فًا، ويىفظ وىد  األرايي السور ة.« داعش»
ذي * هـذا و بـدو أن المعـارك التـى التـداآل دائـر  ىتــى ا ن فـى )عـين العـرأل( ت  ـد صـىة هــ

العـرأل  ، وأن تتىوآل ) وبـانى( أو عـين السينار وها  وترمه استمرارها فى المرى ة المقب ة
 إلى أدمة  برن لألطراف المتىاراة   ها .

*** 
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  ثب يبً : داعش ل حلة ال . عبر تركيب :
راسـة ، وفـى د  الىيـا  يدتـ  بسـبة األولى لتنظيم داعش وهى التـى أم ان  تر يا هى الراعي

   شــ ــم   خورشــيد دلــى " داعــش والــنفط فــى اســتراتيمية تر يــا تمــاي المنطقــة " بقبعنــوان 
د ود ـر خارميتـ  أىمـد داو لودرا  التر ـي رمـأل طيـأل أردوغـان و رئيا ا فيها عن ىقيقة أن

ية اد  المعار ل تىذيرا  التي أط قها مرارًا العديد من الكتاأل والمف ر ن وق يبالم يستمأوغ و 
 ا ي ســور التر يـة خـالآل الفتـر  المايـية مـن انتقــاآل خطـر المماعـا  اإلسـالمية المتشـدد  فـ

 "إلى تر يا، بـ  إن أىمـد داود أوغ ـو ظـ  يصـ  تنظيمـا  القاعـد  فـي سـور ا بالمماعـا  
 الرادي الية ىتى قب  فتر  ق ي ة.الثور ة " 

راق ولم تصن  الى ومـة التر يـة هـذي المماعـا  )مبهـة النصـر  والدولـة اإلسـالمية فـي العـ
ر هـذي   ق ي ـة وذلـك عنـدما الت خطـوالشام المعروفة بداعش( في خانة اإلرهاأل إال قب  فتـر 

المماعا  ع ى الداخ  التر ي من مهة، ومن مهة أخرن بسبأل ىصوآل أدمـة صـامتة بـين 
يــث اإلدار  األمر  يــة وى ومــة أردوغــان ع ــى خ فيــة دعــم األخيــر  ل مماعــا  اإلرهابيــة ى
قـا  ل أيطر الرئيا األمر  ي باراك أوباما إلى طرت هذا المويوا ع ى أردوغان خالآل أخر

 بينهما في البي  األبيو.
آل يقـو – الس اآل الذ  يطرت نفس  هنا، هو لمـاذا دعمـ  تر يـا هـذي المماعـا ا فـي الواقـع

 ثمة سببان رئيسان لهذا الدعم. -خورشيد دلى 
دا  إن تر يــا ومنــذ انطالقــة األدمــة الســور ة ســع  إلــى اســتخدام هــذي المماعــا   ــأ األوآل 

ـــ  ـــا تورطـــ   إلســـقا  النظـــام الســـور ، وع ي ـــرًا لهـــا،  م ـــأون ومم ـــن أرايـــيها م ـــ  م مع 
طق االستخبارا  التر ية في دعمها من خالآل الترايي عن قدوم المقات ين من مخت ـ  منـا

 العالم ل ـدخوآل إلـى سـور ا عبـر األرايـي التر يـة ومـا ترتـأل ع ـى ذلـك مـن إيصـاآل شـىنا 
طين فـي ثـة آالف تر ـي منخـر أس ىة لها، ب  إن التقار ر التر ية  تشير إلى ومود قرابـة ثال 

 تنظيم داعش وىدي ىسأل صىيفة م  يي  التر ية.
ــاني  ــي تعــيش فوايــا  الث ــا الت ــراد ســور ا مــن خــالآل هــذي المماعــا ، إذ أن تر ي ــة أك مىارا

القيية الكردية في الداخ  والخارج  ومد  نفسها مع إق يم  ـرد  فـي شـماآل شـرق سـور ا 
القر أل من ىدأل العماآل الكردستاني بدعامـة عبـد هللا يديري ىدأل االتىاد الديمقراطي الكرد  

عامـًا، إذ  شـف  معـارك رأا العـين وتـ   15أومالن المعتقـ  فـي سـمن إيمرالـي منـذ نىـو 
أبيو بين المقـات ين األكـراد وتنظيمـي داعـش ومبهـة النصـر  عـن تـور  تر ـي مباشـر فـي 

األرايي التر ية وسـط  هذي المعارك، ىيث قدم  العديد من الممموعا  المس ىة من داخ 
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قص  مدفعي تر ي ل قوا  الكردية التي أسر  أشخاص  انوا يىم ـون المنسـية ويىـاراون 
 في صفوف النصر  وداعش.

تر يـة، اليوم، وبعد مرور أكثر من ثالثـة أعـوام ع ـى األدمـة السـور ة لـم تتىقـق األىـالم ال
يـىايا، والقتـ  والتـدمير وال فالنظام السور  صمد وأدار األدمة ع ى الرغم من ىمـم الـدمار

ي فــ مــا أن أكــراد ســور ا بــاتوا قــو  ىقيقيــة ع ــى األرو ولــم يعــد بمقــدور اىــد تمــاه هم.  
قيقيــة المقابــ  فــان تر يــا التــي اســتخدم  التنظيمــا  اإلرهابيــة  ــأدا  لهــا باتــ  فــي أدمــة ى

أل اسـة ىـد تهددها خطر هذي التنظيما  وسط ادديـاد مومـة االنتقـاد فـي الـداخ  التر ـي لسي
  فـي العدالة والتنمية التي انق ب  ع ى سياسة صفر المشاك  وىولتها إلـى تعميـق المشـاك

  .   االتماها 
دون شـــك، دعـــم تر يـــا لـــداعش مـــا  فـــي إطـــار الطموىـــا  التر يـــة الدفينـــة تمـــاي ســـور ا 

   انط ق  في هذا الدعم  انطالقا منوالعراق، وهي 
ترييـرا  اإلق يميـة والدوليـة التـي مـر  عقـأل الرـدو ر يا بفائو القو  بى م الإىساا ت -1

يـة يديولوماألمر  ي ل عراق، ومىاولـة إتبـاا الىـرأل الناعمـة والقـو  الدب وماسـية واألبعـاد اإل
 لتىقيق أهدافها تماي المنطقة.

في الذ  تقوم ب  تر يا فـي اإلسـتراتيمية الررايـة األط سـية  مـا هـو وايـه الدور الوظي -2
ة باتر و  ومن قب  الدروا الصاروخية ع ى أراييها فـي اسـتمرار لسياسـمن نشر صوار و 

 االرتبا  بالررأل والتبعية ل   ما  ان في عهد الىرأل البارد .
لطــائفي فــي هــذي السياســة والــذ  لخصــ  ود ــر الخارميــة التر ــي أىمــد اىيــور البعــد  -3

 ي(.)اإلىيا  الشيعداود أوغ و في وق  سابق ببداية عهد )اإلىيا  السني( ونهاية عهد 
براطور ة النابعة من مرى ة العهد االستعمار  العثمـاني، وهـي ندعـة مىم ـة الندعة اإلم -4

 بالتط عا  التار خية والمررافية والمصاله والسياسا .
ــة مســتفيد  مــن ممارســة الىــر  -5 ــر الدب وماســية واالقتصــاد واألمــن والثقاف أل الناعمــة عب

 أثير فيهـاوغيرهـا لتفميـر الـدوآل العرايـة مـن الـداخ ، بريـة التـعوام  التـار و والمررافيـة... 
 وتش ي  مشهدها السياسي من مديد في يو  المصاله التر ية.

في الواقـع، مممـ  الـدوافع السـابقة تشـ   األسـباأل الىقيقيـة ل تـوتر المـار  بـين أنقـر  مـن 
كــراد فــي مهــة  وبرــداد ودمشــق مــن مهــة ثانيــة، وأدوا  أردوغــان فــي ذلــك، هــي ويــع األ 

موامهة العرأل، السنة في موامهة الشيعة، الشـماآل والرـرأل فـي موامهـة المنـوأل والوسـط. 
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لكن الثاب  أن هذي السياسة وص   إلى طر ـق مسـدود فـي سـور ا، وأصـبى  عنـد مفتـرق 
الطرق في العراق، فال أىد يستطيع منـع خطـر داعـش عـن تر يـا بعـد توسـع نفـوذي وادديـاد 

دأل العدالة والتنمية في الى م، بما يشـ    ـ  ذلـك انهيـارًا ل سياسـة قوت  وتىدي  لنموذج ى
 التر ية في الداخ  والخارج.

*** 
ــد  ــى ســ  هــذا وق ــرد ع  ــة رفيــ  ال ــدآل التر ي ــة "ميهــان" التر يــة أن ودار  الع اآل أفــاد  و ال

ــر ــايمد" البر طانيــة، ألكســندر  ر ســتي مي  ــام  لمراســ  صــىيفة "ت  ين ، بشــأن المقــاتقبــ  أي
لىفــاظ اثــة المنتمــين لتنظــيم الدولــة اإلســالمية "داعــش"، والمعتق ــين فــي تر يــا بــدعون الثال 

 ع ى "سر ة الىيا  الخاصة".

 وسأآل مي ر ودار  العدآل عن ويع مقات ي داعـش الثالثـة الـذين قت ـوا يـابط صـ  وشـرطيا
ا أم ي تر يـفـ ومواطنا مدنيا في مدينة "نيدا" وسط تر يا، وما إذا ما  انوا ال يدالون معتق ـين

ن ال، لكــن ودار  العــدآل رفيــ  الط ــأل المقــدم مــن مي ــر بخصــوص المقــات ين الثالثــة، الــذي
ك يىم ون منسيا  أمنبية، وهم تشندر م رمياني، بنيامين خـو، ومىمـد د يـر ، مع  ـة ذلـ

 بأنها ترن تقديم المع وما  في هذا الصدد غير مناسأل.

 ذ  ثوابـاة، ذ ر في أقوال  أمـام المى مـة  "أخـو ان تشندر م رمياني، أىد المقات ين الثالث
ــة وتقــار ر صــىفية مى يــة، أن  ــدرك". فيمــا دعمــ  مصــادر مط ع ــي فــردا مــن قــوا  ال بقت 

رات سـالس طا  التر ية قدم  المقات ين المعتق ـين لـديها مـن تنظـيم "داعـش" مقابـ  إطـالق 
 ة الموص .الرهائن األتراك الذين  انوا يعم ون في القنص ية التر ية بمدين

 ولفتــ  "ميهــان" إلــى أن هنــاك قيــية مشــابهة، وهــي مىــ  نــداا بــين الــدنمارك وتر يــا، إذ
  ويىمــ  المنســية لبنــاني األصــ -ىــاوآل أىــد المنتمــين لـــ"داعش" و ــدعى، باســ  ىســن

الكاتأل الدنمار ي الرا هيـديمارد، الـذ  أسـا  فـي  تاباتـ  إلـى و قت  الصىفي  -الدنمار ية
ــا  هروبــ  فــي مطــار الرســوآل مىمــد ع يــ  ا ــم القــبو ع يــ  أثن لصــال  والســالم، إال أنــ  ت

نقـاذ إل "أتاتورك" بيسـطنبوآل، وورد  المـداعم بأنـ  مـن بـين الـذين تـم مبـادلتهم مـع التنظـيم 
 الرهائن األتراك.

 ى أنقـر ،وأثار  هذي المداعم استيا  الى ومة الدنمار ية، التـي أرسـ   مـذ ر  دب وماسـية إلـ
ومـة تر يا ل بىث والتىقيـق فـي ت ـك االدعـا ا ، خاصـة بعـد إعـالن الى  ثم بعث  وفدا إلى

 . التر ية م خرا إطالق سرات باس  ىسن، لعدم ثبو  األدلة
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*** 
أن رفـو الـرئيا  22/9/2014فـى ذ ر  صىيفة )اإلندبندن ( البر طانيـة من مهة أخرن 

تطفهم تنظــيم دب وماســيا اخــ 49التر ــي رمــأل طيــأل أردوغــان شــرت مالبســا  اإلفــراج عــن 
كـراد أ"داعش" اإلرهابي قد وم  أصابع االتهام إلى تر يا بالتواط  مـع داعـش ل تصـد  إلـى 

 سور ا، ومن ثم داد الش وك ىوآل عالقة أنقر  الرامية مع دعما  داعش.

عقبـ  وقال  الصىيفة في تقر ر بثت  ع ى موقعها اإللكترونـي إن األمـوا  الراميـة التـي أ
ر ألكثـر مئ عن الدب وماسـيين األتـراك وعـائالتهم الـذين وقعـوا فـي األسـعم ية اإلفراج المفا

ين من ثالثة أشهر ع ى أيـد  مقـات ي داعـش، فيمـا نفـ  أنقـر  إبـرام أ  اتفـاق مـع الخـاطف
  .لتد د من غموو األسباأل التي دفع  داعش لإلفراج عن السمنا  األتراك دون أ  مقاب

الـذين تـم اختطـافهم يـوم سـقو  الموصـ  –رهـائن وأياف  /أن تصو ر عم ية اإلفراج عن ال
ر لتر يـا آثـار تسـا ال  مديـد  بشـأن العالقـة بـين ع ـى أنهـا نصـ -في أيد  مقات ي داعـش

ة قامـ  الى ومة التر ية وداعش، رغم تأكيد أردوغان أن األمر  ان نتيمة لعم ية غير مع ن
 بها المخابرا  التر ية و مأل أن تظ  سرا.

ود أل  مواطن مـن أكـراد سـور ا عبـر الىـد 70إلفراج تدامن  مع فرار وأويى  أن عم ية ا
ديـة، إلى تر يا ل هروأل من الىم ة الشرسة التي قام  بها داعش يد مدينة " وبـاني" الكر 

أالف مقاتــ   ــرد  مــن ىــدأل العمــاآل الكردســتاني العراقــي  3وهــو الهمــوم الــذ  دفــع نىــو 
 إلى " وباني".لعبور الىدود من العراق إلى سور ا ل توم  

وأشـــار  إلـــى أن قـــوا  األمـــن التر يـــة أغ قـــ  ىـــدودها يـــوم أمـــا عقـــأل اشـــتباكا  مـــع 
ــاي لوقــ  األكــراد الــذ  ين  ــانواالالمئــين  فقــد أط قــوا القنابــ  المســي ة ل ــدموا وخــراطيم المي

وا يىم ـــون المســـاعدا  ليـــىايا " وبـــاني" / وفقـــا إلىـــدن الروايـــا / أو ألن الالمئـــين ألقـــ
ن، مـع هم /وفقا ألخرن/، فيما  ان أغ أل ه ال  من النسا  واألطفاآل و بار السـالىمار  يد

 وقوف رماآل في سن الخدمة العس ر ة خ فهم ل قتاآل.

مـة وأعرأل العديد مـن األكـراد )ىسـبما نق ـ  الصـىيفة( عـن الشـعور باالسـتيا  تمـاي الى و 
 ل  عـددهمراد سور ا الباالتر ية داعمين أنها تتواطأ مع داعش لتدمير الميوأل المستق ة ألك

ذا  انـ  إم يون عبر الىدود التر ية فيما تسا ل  وسائ  اإلعالم الم  د  لألكراد عما  2ر5
 داعش تمث  المنات شب  العس ر  لمشروا العثمانية المديد  في الشرق األوسطا!.
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راج فــوأردفـ  الصــىيفة تقــوآل إن "الظــروف الرر بــة التــي ت ــ  عم يــ  اعتقــاآل الرهــائن ثــم اإل
 عنهم تظهر في ىقيقة األمر أن أنقـر  تممعهـا عالقـة مخت فـة وأكثـر وديـة مـع داعـش مـن

 فـراج عـنغيرها من الدوآل، بينما أع ن  المواقع االلكترونية التر يـة الم  ـد  لـداعش أن اإل
ن هـذا الرهائن ما  بنـا  ع ـى أوامـر مباشـر  مـن "الخ يفـة" أبـو ب ـر البرـداد  مشـير  إلـى أ

 بشـــ   ىـــاد مـــع معام ــة الرهينـــة البر طـــاني والصـــىفيين األمـــر  يين الـــذين األمــر تنـــاقو
 أعدمتهم داعش.وأويى  )اإلندبندن ( أن معاريي أردوغان ورئـيا ودرا ي داوود أوغ ـو

وقــع  -2011أع نــوا أنــ  منــذ انــدالا االنتفايــة الســور ة يــد الــرئيا بشــار األســد عــام 
ر ا تقـدير والقـرارا  بشـأن التطـورا  فـي سـو أردوغان وأوغ و في س س ة من األخطـا  فـي ال

 . و يفية تعام  تر يا معها
*** 

عقــد  لمنــة العالقــا  الخارميــة بالبرلمــان األورواــي م ســة اســتماا  19/10/2014وفــى 
بىيور ود ر الشئون األورواية التر ي لالستفسـار عـن الصـفقة الرميـة التـى اسـتطاع  

 ية التر يــة فــي الموصــ  المىتمــد ن لــدن مــن خاللهــا تر يــا إطــالق ســرات مــوظفي القنصــ
 "داعش".

وأفــاد  المصــادر أن الــود ر التر ــي رفــو خــالآل الم ســة اإلفصــات عــن االتفــاق الــذ  تــم 
ق بمومب  إطالق سرات موظفي القنص ية التر ية، مويـىًا أن مـا قامـ  بـ  ى ومتـ  إلطـال 

ذ  ن، وهــو األمـر الــسـرات المـواطنين األتــراك يماثـ  مـا قامــ  بـ  دوآل أخـر  فــي هـذا الشـأ
يمـا  ييع العديد من عالما  االسـتفهام ىـوآل طبيعـة العالقـة التـي تـراط بـين تر يـا والتنظ

 اإلرهابية في المنطقة.

ــايمد  ــتكهن بالصــفقة المشــبوهة، ىيــث ذ ــر  صــىيفة الت وىاولــ  وســائ  إعــالم غرايــة ال
عـن  قابـ  اإلفـراجمـن مقـات ى "داعـش" م 180اإلنم يد ة أن الى ومة التر ية أط ق  سـرات 

 تر يا. 49الرهائن 

وما   قصة مقت  اليابط المصرن أىمد الدرون الذن انيـم إلـى صـفوف تنظـيم "داعـش" 
ي تسـهي  اإلرهابى بعد تنفيذي هموما انتىار ا لي قى اليو  ع ـى الـدور التـى ت عبـ  تر يـا فـ
فــى ســور ا انيــمام العناصــر األمنبيــة إلــى "داعــش" بريــة الــتخ ص مــن نظــام بشــار األســد 

 ومنع إقامة الدولة الكردية ع ى ىدودها.
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ىيـث  شــف  هيـثم الــدرون شـقيق اليــابط الســابق فـى تصــر ىا د صـىفية أن شــقيق   ــان 
يعانى من مرو فى األعصاأل و ان يخيـع ل عـالج عـن طر ـق الىقـن فـى الـرأا، وسـافر 

سـافر ير قبـ  أن إلى الواليا  المتىد  األمر  ية ل عالج منذ ىوالى سنتين ثم عـاد إلـى مصـ
 مر  أخرن إلى تر يا وأب رهم أن الهدف من السفر هو استكماآل العالج.

قصة انيمام "الدرون" إلى صـفوف "داعـش"  شـ   يـ  أصـبى  تر يـا "تراند ـ " لعناصـر 
ف المماعــا  المتشــدد  ل عبــور إلــى ســور ا ومنهــا إلــى العــراق، ل تــدر أل والقتــاآل فــى صــفو 

ه   سـالفرنسـية، مـن أن تر يـا التـي ” لوفيمـارو“دت  صـىيفة التنظيم اإلرهابى، وهو ما أك
ي إمــداد مســ ىي داعــش باألســ ىة فــي ســور ا، ت ظهــر ا ن موقًفــا أكثــر دقــة إدا  همــوم هــذ

 المماعة اإلرهابية في العراق.

ورغـــم قبـــوآل تر يـــا االنيـــام ل تىـــال  يـــد داعـــش، وتصـــر ىا  أردوغـــان ع ـــى  هـــامش 
 ـى مة لألمـم المتىـد  بنيو ـورك ىـوآل دورهـم فـى الىـرأل عمشار ت  في أعماآل الممعية العا

 داعــش، إال أن ىم ــة إعالميــة غرايــة فــي ا ونــة األخيــر  بــدأ  تســ ط اليــو  ع ــى عالقــة
د والتر يـ تر يا بتصاعد نفوذ المماعا  اإلرهابية في سور ا والعراق، واألخطـر واألهـم غرايـا

قـ  من قب  مماعـا  اإلرهـاأل، ع ـى األع ى دور تر يا في تسهي  تمنيد "مواطنين غرايين" 
  معبر ميسر له ال  من أوروبا إلى سور ا.

تبعد  و شف  صىيفة "وورلد ترايون" األمر  ية أن مسئولين أكدوا أن الى ومة التر ية اسـ
التعاون مع الواليا  المتىـد  فـي الىـرأل يـد داعـش فـي شـمالي العـراق، وذلـك خشـية أن 

 يها.يقوم تنظيم داعش باالنقالأل ع 

ر ـي وأكد  الصىيفة أن الى ومة التر ية اعترف  بتمنيد تنظيم "داعش" نىو أل  مواطن ت
لمـان أن ل قتاآل في العراق وسور ا مقاب  رواتأل مرر ـة، مشـير  إلـى أن مسـئولين أب رـوا البر 

مــا يقــ  عــن ألــ  تر ــي يقــات ون مــع تنظــيم "داعــش"، مشــير  إلــى أن داعــش تعــرو ع ــى 
ــ ــأل مرر  ــراك روات ــى مــن األت ــ  وىت ــي المســامد والمــدارا، ب ــد األشــخاص ف ة و مــر  تمني

 صفوف القوا  األمنية.

، اتبع  أنقر  سياسة دعم ل مماعـا  2012وأياف  صىيفة "رادي اآل" التر ية أن  منذ عام 
التي تىارأل األكراد السور ين بىدأل االتىاد الـديمقراطي، التـابع لىـدأل العمـاآل الكردسـتاني، 

ـــان  ـــ ـــى ىـــدأل االتىـــاد لمنـــع إقامـــة  ي رد  بســـور ا، والمماعـــا  التـــي تشـــن الىـــرأل ع 
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الديمقراطي هي الميش الىر ومبهة النصر  وداعش، وطالمـا تمنـع هـذي المماعـا  األكـراد 
 من السيطر  ع ى هذي المنطقة، فين تر يا ليس  لديها أية مش  ة.

 الىرأل قادمة بال نهاية وبال ىدود

ىمــد ىســنين هي ــ ، إلــى وصــ  دولــة تر يــا بأنهــا وهــو مــا دفــع الكاتــأل الصــىفي الكبيــر م
 ،.«داعش»لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام « الراعي األعظم»

تىيـا داعـش بتشـميع مـن تر يـا «  »سـي بـي سـي»، في ىواري ع ـى قنـا  «هي  »وأياف 
، و ـ التي ال تر د أن تدخ  في التىال  الدولي، وقطر أييا مومود ، وهى تشـارك فـي التم

 وأنــا أتمنــى أن يب ــور السيســي خطوطــا، ونىــن مقب ــون ع ــى معر ــة دون بدايــة أو نهايــة،
 . دون معرفة ىدودي

*** 
أصــدر تنظــيم وفــى إشــار  إعالميــة الفتــة أظهــر  العالقــة بــين )داعــش( وأردومــان عنــدما 

تر يــا داعــش مم ــة بعــد  لرــا  )اإلن  يد ــة والروســية والهولنديــة والفرنســية( يتــودد فيهــا ل
فــى خمســين صــفىة صــدر  المم ــة ،  وتكشــ  المم ــة عــن عالقــة وثيقــة مــع اســتخباراتها

لفظــائع التــي نشــر صــور ا فيــ و وأصــدر  داعــش العــدد األوآل ( Dabiq -)دابــق وأســموها
يتر بهــا التنظــيم يــد المســ مين ومســامدهم وأيــرىتهم والفظاعــا  التــي ارتكبهــا مســ ىو 

 . ا  في سور ا أو العراقبادتهم، سو التنظيم يد المسيىيين وايو  ع
قــًا وف –، ي  ــد  خ يفــة(ن مــا مــا  بــالعنوان الرئيســي ل مم ــة )عــود  الفــيمتابعــة الوبىســأل 
مم ــة وأن هـذا االسـم يىي نـا إلــى ميـوآل التنظـيم الـى تر يــا مـن خـالآل عنـوان ال -ل مـراقبين 

ر خيـة التا منطقة "مرج دابق" الواقعة في ر   ى أل الشمالي، وتىديدا إلى الشـىنة الرمد ـة
لمعر ـة التي تمث ها المنطقة التي شهد  المعر ة المعروفة باسم "معر ة مرج دابق". وهي ا

أل آأغسـطا /  18التي انتصـر فيهـا الرـدا  العثمـانيون بقيـاد  "السـ طان سـ يم األوآل" قـي 
  ع ى ميـوش المماليـك بقيـاد  قانصـوي الرـور ، واىت ـوا بعـدها سـور ا ومعظـم أنىـا 1516
 را  األفكـوهـى ذاالعراي لمد  أراعة قرون تى  عنوان "الخالفة اإلسالمية" ولوائها". العالم 

 .التى يتبناها )داعش( 
*** 

ــين أمهــد   ــة ب ــة وثيق ــى ومــود عالق ــرا  االســتراتيميين ع  ــد مــن الخب ــد أممــع العدي هــذا وق
ق مـن رهـائن تر يـا السـاب49 شـفتها أكثـر عم يـة اإلفـراج عـن مخابرا  تر يـا واـين داعـش 
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رهينـة تر يـة مـن القنصـ ية التر يـة  49تنظيم داعش اختط  أن اإلشار  إليها ، والمعروف 
ــة فــي  ــة الموصــ  العراقي ــو  11فــي مدين ــ  ،2014يوني ــة، و ان ــى المدين بعــد أن ســيطر ع 

 الى ومة التر ية أن ر  ومود أ  اتفاق مع تنظيم داعش لكي تفرج عن الرهائن.

 التر ــي رمــأل طيــأل أردوغــان، إنهــا مــا  نتيمــة لعم يــةوعــن تىر ــر الرهــائن، قــاآل الــرئيا 
م ـن يسر ة قام  بها المخـابرا  التر يـة وأن هـذي العم يـة يمـأل أن تبقـى سـرا، ميـيفا "ال 

عنا أن أتىدث في هذا الشأن فهناك أشيا  ال يم ن الىديث عنها، يمأل ع ينا ىمايـة موايـ
 الىساسة والتي إذا تك منا عنها سوف ندفع الثمن".

ر الرهائن بىالة ميد ، قيـى ع ـى عـدم االعتـدا  المسـد  ع ـيهم  مـا ذ ـر القنصـ  وظهو 
 .م التر يالتر ي الم َىرر أودتورك ي ماد، دلي  آخر ع ى العالقا  القوية بين داعش والنظا

ثــار ال ــوا  مىمــود قطــر ، الخبيــر األمنــي، قــاآل إنــ   انــ  هنــاك الكثيــر مــن الشــ وك التــي ت  
به يم داعـش اإلرهـابي، وبعـد إفـراج داعـش عـن الرهـائن التر يـة أصـىوآل عالقة تر يا بتنظ

  .رئيسي ل بما ال يدا ممااًل ل شك أن تر يا ع ى عالقة وثيقة بهذا التنظيم اإلرهابي وداعم

م وأشـار إلـى أنـ  فـي الوقـ  الـذ  قامـ  فيـ  داعـش بـذبه الصـىفيين األمـر  يين ع نـا أمــا
مـا الـذ  قيين لممـرد االخـتالف فـي العقيـد  والـرأ ، فوسائ  اإلعالم، وذبه الكثيـر مـن العـرا

ها، وخاصـة رهينة تر ية إال إذا  ان  تر يا أىد الدوآل الداعمة ل 49يدفعها إلى اإلفراج عن 
 أن  لم يتم اإلعالن عن دفع فدية مقاب  إطالق صراىهم.

ــرئيا الت ــابع مــن طموىــا  أردوغــان ال ر ــي وذ ــر أن دعــم تر يــا لهــذا الفصــي  اإلرهــابي ن
ىتـى  الخيالية ىوآل إقامـة الخالفـة اإلسـالمية ورغبتـ  فـي السـيطر  ع ـى اإلق ـيم بـأ  ثمـن،

 ولو ع ى ىساأل دما  العرأل، باتباا الطر قة الم يافي ية "الراية تبرر الوسي ة".

مـدا  من مانب ، قاآل ال وا  مىمد إمام، الخبير األمني إن تنظـيم داعـش ع ـى عالقـة وثيقـة
 ئن تر يـةاال  دائمة بين المخابرا  التر ية واينها، وعم ية اختطـاف رهـابتر يا، وهناك اتص

لفصـي  اثم إطالق صراىهم ال يد د عن ممرد تمثي ية هدفها إبعاد شـبهة ارتبـا  تر يـا بهـذا 
 اإلرهابي.

يم، وأيـاف اإلفـراج عـن الرهـائن التر يـة دليـ  وايـه ع ـى تـور  تر يـا وصـ تها بهـذا التنظـ
ــاي فــي تعام هــا مــع  مويــىا أن داعــش تتبــع أســ وأل الــذبه مــع  ــ  الرهــائن وهــذا مــا رأين

فـق ثي ية متالرهائن األمر  ية واإلنم يد ة، وهو ع ا ما ىدث مع األتراك ليتأكد لنا أنها تم
 ع يها بينهما.
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وأكـــد أن المخـــابرا  التر يـــة هـــي التـــي تمـــد داعـــش بالســـالت والـــذخير ، وأنهـــا هـــي التـــي 
ر  ا، والمسئولة عن اإلرهـاأل فـي العـراق وسـور ا و ـذلك مصـتساعدهم لدخوآل العراق وسور 

 بدعمهم لهم وتنفيذ السياسية األمر  ية في المنطقة. 

ن طــارق فهمــي، أســتاذ الع ــوم السياســية، قــاآل إن اإلفــراج عــن الرهــائن التر يــة  شــ  عــد.
فـي  يـاىقيقة وايىة بأن هناك تبـادآل ل مع ومـا  بـين التنظـيم والنظـام التر ـي، وتـور ط تر 
 العم يا  التي يقوم بها داعش، خاصة في ظ  غياأل تفاصي  اإلفراج عن الرهائن.

ر مرئية وأشار إلى أن عم ية اإلفراج تتماود الكالم اإلعالمي، بأن هناك عالقا  سر ة وغي
أن  بـين داعــش وتر يــا، وتشــير إلــى أن تر يــا متورطــة بشــ   أكبــر مــن المتوقــع، الفًتــا إلــى

إلدار  ت عــأل تر يــا دورا مددومــا واســتراتيميا فــي الر يــة والف ــر مــع ا ة ســوفمــالفتــر  القاد
 ومعها )قطر( وذلك ىتى ال تخسر    من واشنطن وداعش .األمر  ية وتنظيم داعش، 

ن أردوغــان(  انــ  هــى أىــد أبــرد الصــناا االســتراتيميي –* خالصــة القــوآل هنــا إن )تر يــا 
 وشــرا  الــنفط وتهر ــأل الســالت وتــدر أل لتنظــيم داعــش ، وهــى الــداعم الرئيســى لــ  بالمــاآل

فتــ  الكــوادر وتســهي  مــرور المقــات ين مــن إرهــابى العــالم ، وبعــد أن خــرج التنظــيم عــن وظي
ى واشـنطن فـو بـدأ  تر يـا  لعراق وسور ا  وأدواري المىدد  ل  )أمر  يًا وتر يًا( وهى تف يك ا

ا دور يخـدم ع ـى تر يـ مىاولة تق يم أظافري مر  أخرن وليا القيـا  ع يـ  ىيـث سـيظ  لـ 
 وواشنطن يد سور ا ودوآل المنطقة .

*** 
 ثبلثبً : داعش لالنفط :

 ان الستيال  داعـش ع ـى ىقـوآل الـنفط فـى العـراق وسـور ا دور  بيـر فـى تمو ـ  عم يـا  
مــادن( )التنظــيم الىرايــة ، وفــى د ــاد  تمنيــدي ل عناصــر األمنبيــة التــى يــأتى أغ بهــا بــدافع 

ـــديولومى مهـــادن ـــيا أي ـــة فـــى اســـتراتيمية  ول ـــ  المالي ـــنفط( وعائدات فىســـأل   وىـــوآل )ال
قــدر م تــأل "آ  اتــش اا" االستشــار   21/10/2014)داعـش( تــأتى ىقــائق  ثيــر  ، ففــى 

أ  مـا ،م يـون دوالر سـنويا  800األمر  ي ،االنتاج النفطي لتنظيم الدولـة االسـالمية بنىـو
 يواد  م يوني دوالر في اليوم.

ى لـو أن "الممموعة االرهابيـة قـادر  ع ـى تىقيـق عائـدا   بيـر  ىتـوأع ن الم تأل في بيان 
 ر متدنيةانتم  ىيدا صريرا من اإلم انيا  النفطية في المنطقة الخايعة لها، والبيع باسعا

 في السوق السودا ".
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 ألــ  برميــ  350وقــدر الم تــأل األمر  ــي إن التنظــيم يســيطر ع ــى منطقــة يب ــ  إنتامهــا  
دا  ألفــا، والىقــا يبيــع إنتامــ  فــي الســوق الســو  60إلــى  50أكثــر مــن  يوميــا لكنــ  ال ينــتج
لمعتمـد  دوالرا( ، أ  أق  ب ثير من األسـعار ا 40دوالرا )بمعدآل  60و 25بسعر يتراوت بين 

 دوالرا. 85في األسواق الدولية، ىيث يب   سعر برمي  البرن  ىاليا نىو 

اســي بواســطة صــهار ج تســ ك طــرق وأويــه البيــان أن مبيعــا  الــنفط هــذي تــتم "بشــ   أس
 التهر أل عبر الىدود التر ية".

ــة الىــرأل" ل تنظــيم "ال ســيما آلياتــ  العســ ر ة المهمــة لتى ــنفط يرــذ  آل ــابع أن "ال ــ  وت ر ات
 وقدرات  القتالية"  ما أن  "يموآل مباشر  أنشطت  الكثير ".

ر  نهـا مىصـو مية معتبـرا افي المقاب ، ال يىدد البيان بدقة قدرا  التكر ر لدن الدولة االسال
 في وىدا  متىر ة ت من ىامة التنظيم نفس .

 ـى ع،  2014ويسيطر تنظيم الدولة االسالمية الذ  بدأ هموما واسعا في العراق في يونيـو
الــى )ىتــى لىظــة  تابــة هــذي الســطور( مســاىا  شاســعة مــن العــراق، فيمــا يســعى ىاليــا 

 دية شماآل سور ا.السيطر  ع ى مدينة  وباني )عين العرأل( الكر 
*** 

عمـر" بعـد سـيطر  مهـاديي التنظـيم اإلرهـابي " داعـش" ع ـى ىق ـي "الهذا و رن الخبرا  أنـ  
ىقــ   و"التنــك" النفطيــين الســور ين المهمــين، ىقــق التنظــيم تقــدما  بيــرا وســر عا. واييــافة

إلــى  2014"الــدمي " النفطــي العراقــي الــذ  ســقط بأيــد  "داعــش" نهايــة ىد ــران/ يونيــو 
طق لىقوآل األخرن التي بات  تى  سيطر  "داعش"، ي ون التنظيم قد بسط نفوذي ع ـى منـاا

نفطيــــة  بيــــر  ع ــــى مــــانبي الىــــدود الســــور ة العراقيــــة. ووفقــــا لمصــــادر إعالميــــة بــــدأ " 
مـن  المهاديون" ببيع النفط العراقي من مناطق نفوذهم منـذ يـوم الخمـيا المايـي )الثالـث

 (.2014تمود/ يوليو

لـى إ"داعش" ال تسـتطيع بيـع الـنفط فـي األسـواق الدوليـة الرسـمية، فينهـا ميـطر  وبما أن 
 وفى تر يا وعبر تمار ورماآل دولة فى تر يا .بيع  في السوق السودا . 

التطـورا  األخيـر  فــي العـراق ال تسـاهم فــي ترسـيو أمــوا  العنـ  فـي المنطقــة فقـط، بــ  * 
صنعف  و ـاال   2014في شهر أيار/ مايو داد  أييا من مخاوف أسواق النفط العالمية. ف

الطاقة الدولية العراق بأن  أىد أكبر مصـدر  الـنفط فـي العـالم وذلـك لقـدر  العـراق المتوقعـة 
، أ  ثالثـة 2035ع ى رفع إنتام  النفطي إلى تسعة ماليين برمي  فـي السـنة بى ـوآل عـام 
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طي األهم قبـ  السـعودية. لكـن أيعاف ما ينتم  العراق اليوم. واذلك ي ون العراق الب د النف
 ىم ة "داعش" غير  هذي التوقعا  موهر ا.

تهم فرىـون بـالواردا  الكثيـر  التـي يىصـ ون ع يهـا، إال أن فـرى قيـادا  )داعـش(ورغم أن 
 مىدد ، بسبأل ق ـة مـن سـيقوم بينتـاج الـنفط فـي منطقـة يسـيطر ع يهـا تنظـيم إرهـابي. فـي

 اآل لوفــ  ورواــر  مــاكفيرالن مقــاالمــمر  يــان الباىثــان السياســيان األ هــذا الســياق  تــأل
ي فــلصــىيفة "ووآل ســتر   مورنــاآل" ذ ــرا فيــ  أن االســتثمارا  األمر  يــة فــي ممــاآل الطاقــة 

ذا استمر العراق في الولوج في الفويى، فـ15الشرق األوسط ستترامع إلى نسبة  ين %. وا 
 هذي النسبة ستق  ب   تأكيد، ىسأل رأ  الباىثين األمر  يين.

ي فــم أن ىقــوآل الـنفط الكبيــر  فــي العـراق غيــر مهــدد  ىاليـا بشــ   مباشــر، ألنهـا تقــع ورغـ
ــوأل  ــدم "داعــش" صــوأل المن ــاطق الشــيعية، إال أن اســتمرار تق ــي المن منــوأل العــراق، أ  ف
 العراقــي سيســاهم فــي تعميــق التق بــا  فــي ســوق الطاقــة العالميــة. فــي هــذا الســياق يقــوآل

 نــك تانــك شــاتهم هــاوا" البر طانيــة، إنــ  إذا أر ــدالباىــث بــاوآل ســتيفنا مــن م سســة "ثي
قـديم وطالـأل بت لمهود م افىة "داعش" النمات، فين  البد من إشراك إيران في هذي المهـود.

و تـابع  في د اد  المهد اإليراني في الكفات يد "داعـش". التى تساهمإيران بعو التنادال  
ران أمـرا العـراق تمعـ  مـن التقـارأل مـع إيـالباىث البر طاني تى ي   قائال  "إن التطورا  فـي 

يـــرور ا". ويعنـــي ذلـــك بعبـــار  وايـــىة  رفـــع العقوبـــا  عـــن إيـــران، ىســـأل رأ  الباىـــث 
ــاد  إنتامهــا  ــران ع ــى د  ــالقوآل  "إن ذلــك سيســاعد إي ــ  ب ــرر ســتيفنا موقف ســتيفنا. و ب

 .النفطي من خالآل توفير األمواآل الالدمة لالستثمار في هذا المماآل
*** 

 بعـد سـيطرت  ع ـى معظـم ىقـوآل الـنفط فـي سـور اخبرا  اقتصاديون دوليـون أنـ   هذا و رن 
وعــدد مــن ىقــوآل االنتــاج فــي العــراق اســا تنظــيم داعــش ســوقا ســودا  لبيــع الــنفط بــثمن 

 بخا في مسعى لتمو   عم يات  ذاتيا.

، ويشــ   بيــع الــنفط فــي الســوق الســودا  اىــد الوســائ  امــام داعــش لتمو ــ  التنظــيم ذاتيــا
 يع نطاق عم يات  دون االعتماد ع ى أ  تمو   خارمي.وتوس

في المائة مـن ىقـوآل الـنفط فـي سـور ا ايـافة الـى عـدد مـن  60وبعد سيطر  داعش ع ى 
تـراوت الىقوآل في العـراق يقـوم التنظـيم بتهر ـأل البتـروآل الـى تر يـا ومنـاطق اخـرن بأسـعار ت

 ر العالمي.دوالر وهو السع 100دوالرًا ل برمي  بدال من  25و 10بين 
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واىـد، ويىقق التنظيم من تهر أل النفط، ارااىـا طائ ـة تصـ  الـى م يـوني دوالر فـي اليـوم ال
 بىسـأل ىســين عــالو  مستشــار ودار  الــنفط العراقيـة، فــي ىــين ان تقــديرا  أمير يــة تشــير

 ماليين دوالر يوميًا. 3إلى ان هذا المب   يص  إلى 

بتأسيا شب ة  برن ل سوق السودا  ىيـث  ،الفتر  الماييةوقام تنظيم داعش في غيون 
 تنشط تمار  النفط بش    بير ع ى الىدود في المث ث العراقي التر ي اإليراني.

ورغم المع وما  التي ت  د أن داعش بـا  قـاأل قوسـين أو أدنـى مـن الوصـوآل إلـى مرى ـة 
 اصـة بعـدخليـا االكتفا  الذاتي ماليا، إال أن خبرا  اقتصـاديين قـالوا إن مىاصـر  التنظـيم دو 

صدور قرار من مم ا األمـن بقطـع التمو ـ  عنـ ، قـد يـ ثر ع ـى قـدر  التنظـيم ع ـى ممـع 
 ستخرام .ااألمواآل، خاصة مع ترامع أسعار بيع  ل نفط الخام وافتقاري ل خبرا  القادر  ع ى 

م وقـ  من ناىيت  ىذر عاصم مهاد، المتىدث باسم ودار  النفط العراقيـة مـن انـ  اذا لـم يـت
 يع مصادر التمو   عن داعش فان التنظيم سيدداد قو  وشراسة.مم

ن تـرك من مانب  قاآل إبراهيم بىر الع ـوم ود ـر الـنفط العراقـي السـابق، أنـ  مـن غيـر المم ـ
لدوليـة داعش تقوم بمث  هذي األعماآل الخطير ، لتبقى االماآل معقود  ع ى تكات  االطـراف ا

 المميع.  افة في موامهة خطر داعش الذ  با  يهدد

ر  وقاآل مدير البىوث في معهـد واشـنطن لدراسـا  الشـرق األدنـى، والخ ـيج ل تى يـ  العسـ 
 ثيودور  اراسيك، إن م اسأل تنظيم "داعـش" مـن عم يـا  تصـدير الـنفط إلـى دوآل المنطقـة

د ال ماليــين دوالر أمير ــي يوميــًا، إال أن إممــالي ىمــم الــنفط المصــدر لكــ  ب ــ 3تصــ  إلــى 
 التىديد.يعرف ع ى وم  

قــع وبىسـأل دراسـة أعـدها المعهـد فــين "معظـم المـواد النفطيـة القادمــة مـن المنـاطق التـي ت
 تى  سيطر  التنظيم تباا في األسواق بطرق غير مشروعة".

ن خـالآل مـوتابع  "تنظيم داعش اإلرهابي يد د قوت  االقتصادية في المنطقة يومًا بعد آخر، 
ائ ، والفديــة، لييــي  فـي هــذي األيــام إلــى ت ــك الوســعم يـا  الســرقة، واالبتــداد، والخطــ ، 

 عائدا  النفط، والىبوأل، التي ييخم من خاللهما قدرات  االقتصادية".

وأشــار مــدير البىــوث فــي معهــد الشــرق األدنــى إلــى أن قــوا  التنظــيم ال تــداآل تهــدد ىقــوق 
ير يــة التــي ال الــنفط االســتراتيمية فــي شــماآل العــراق، لكــن شــر ا  الطاقــة البر طانيــة، واألم

تعمــ  ب امــ  طاقتهــا فــي ىقــوآل الشــماآل، ليســ  ق قــة ىيــاآل توســع التنظــيم، وتهديــدي ت ــك 
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الىقوق، ألن قوا  التنظيم لم تشن ىتى اليوم أ  عم ية يد ىقـوآل الـنفط المر د ـة األهـم 
 منوأل العراق.

*** 
ــام م  ــدين فــي قطــر وقــد  هــذا آل وبعــو دوتىــدث  تقــار ر فــي األســابيع المايــية عــن قي

ن أبتقــــديم دعــــم مــــالي بــــالماليين لتنظــــيم "الدولــــة اإلســــالمية" اإلرهــــابي. و بــــدو  الخ ــــيج
 لإلرهابيين ما في  الكفاية من مصـادر التمو ـ ، فهـم يىصـ ون ع ـى فـديا  مـن األشـخاص

هم مرون بالقطع األثر ة ويفريون اليرائأل والرسـوم الممر يـة. غيـر أن مصـدر تمـو  او ت
 ا ى ما ي تسـب  التنظـيم مـن مـداخي  آبـار الـنفط فـي  ـ  مـن سـور يعود باألساا إلالرئيا 
 والعراق.

تومـد فـي  نفطيـة ـى سـبعة آبـار ع - مـا سـبق وأشـرنا  –ويسـيطر تنظـيم داعـش ىاليـًا * 
ا بـين شماآل العراق ومداخي ها وىدها  افيـة ليـمان االكتفـا  الـذاتي ل تنظـيم. فهـي تنـتج مـ

، ىيـث يىصـ  التنظـيم بمومبهـا ع ـى مـا بـين برمي  من البتـروآل يوميـاً  80000و 30000
ظـيم م يون وم يوني دوالر أمير ـي  ـ  يـوم. وفـي الوقـ  الـراهن تىـارأل مي يشـيا  التن 1.2

 في شماآل العراق بهدف السيطر  ع ى منشأ  نفطية  بير  في بيمي. 

وبالنســبة ل طــرف الــذ  يشــتر  الــنفط مــن داعــش،  ــان مــن المعــروف أن األمــم المتىــد  
 قوبا  ع ى العراق خـالآل تسـعينا  القـرن المايـي مـا دفـع نظـام الـرئيا العراقـيفري  ع

ع ـى  األسبق صدام ىسين إلى تقديم عموال  سر ة ل شر ا  الرراية التي تـم التعاقـد معهـا
صــفقا  الــنفط. وهــذا مــا يشــرت ومــود بنيــة شــب ا  تهر ــأل ل بتــروآل هنــاك، ىســأل الخبيــر 

سـالمية" ون الدولية. ويعني ذلـك أن تنظـيم "الدولـة اإلإي ارد فورتد من مر د برش ونة ل ش  
م  يباا يم ن  االعتماد ع ى شب ة منظمة لتهر أل النفط في العراق. مد   بير مما يتم إنتا

 ع ى الصعيد المى ي أو في أسواق المنطقة. 

راق وييي  الخبير فورتد أن  يتم بيع أكبـر  ميـة مـن الـنفط فـي المث ـث الىـدود  بـين العـ
ير  ألنبـار يـتم نق ـ  أييـًا إلـى األردن عبـر مىافظـة ا ،  ـذلك ان وتر يا. ومن خالآل وسطا وا 

 العراقية.

"داعـش"  الى ذلك، ال يمر النفط عبر أنابيأل البتروآل ب  يتم نق   بالصهار ج. ويقـوم تنظـيم
ي فـأييًا بتصفية مد  من النفط الخام في منشه  تصفية م قتة و بيعها ع ى ش   بنـد ن 

 المى ية. األسواق
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ولــدفع  ويسـتخدم التنظـيم ىاليـًا مـد ا  بيــرًا مـن عوائـد بيـع الـنفط لشــرا  مد ـد مـن األسـ ىة
ة    البنيأمور المقات ين. وبالموادا  تعم  "الدولة اإلسالمية"، خصوصًا في سور ا ع ى تمو 

فــي  التىتيــة لدولــة الخالفــة المســتهدفة. فــالتنظيم يقــوم ببنــا  الطــرق والمــدارا ويســتثمر
 نين.النق  المى ي العمومي،  ما يقوم بدعم أسعار المواد الرذائية واترطية ديون مواط

*** 
 الميش السـور  بـ فيمـا يسـمىقاآل النـاطق الرسـمي باسـم هيئـة األر ـان ناىية أخرن * من 

 الىر عمر أبـو لي ـى، فـي تصـر ىا  خاصـة لــ"العراية نـ "، إن تنظـيم "داعـش" فـي سـور ا
ألــ  برميــ  يوميــًا مــن الىقــوآل التــي يســيطر ع يهــا فــي ســور ا  150ينــتج مــا يصــ  إلــى 

 وأغ بها في دير الدور والبو ماآل.

 . أل  برمي  يومياً  125و 100وأياف أبو لي ى  "تنظيم داعش يبيع ما بين 

إنتامـ   وتعد المنطقة الشرقية من سور ا خدان الراد والنفط األساسي في الب ـد، الـذ  يقـدر
  برميــ  يوميـــا إيـــافة إلـــى  ميــا  مـــن الرـــاد، إال أن الكميـــا  ألـــ 400اليــومي بىـــوالي 

ث الثور  فـي سـور ا نتيمـة المعـارك وعم يـا  العبـما يسمى بـانخفي  بش    بير مع بد  
ق التي قام بها مـدنيون بىـق آبـار الـنفط بريـة الىصـوآل ع ـى الـنفط منهـا وايعـ  فـي السـو

 المى ية.

مدن اسـتراتيمية فـي سـور ا مثـ  ر ـ  ديـر  وأويه أبو لي ى أن تنظيم داعش يسيطر ع ى
الــدور ىيــث ىقــوآل الــنفط، فهــو يســيطر ع ــى ىقــ  " ون ــو" ل رــاد ثــاني ىقــ  فــي الشــرق 

 األوسط، وىق  العمر ل نفط والراد، والتيم القر أل من مطار دير الدور العس ر .

 30ى إلـ ويعتبر ىق  العمر من الىقوآل الكبير  الذ   ان إنتام  قب  األدمة السـور ة يصـ 
 أل  برمي  يوميًا.

فطـي وأكد أبو لي ى أن داعش تسيطر أييا  ع ى ىقـ  الـورد فـي البو مـاآل، وىقـ  التنـك الن
و" الواقــع فــي باديــة الشــعيطا  فــي الر ــ  الشــرقي لــدير الــدور، باإليــافة إلــى مىطــة "تيتــ

 لتمميع النفط وهي في بادية البو ماآل.

 ام يوميًا.برمي  نفط خ 200و نتج ىق  الورد قرابة 

اصـة خوىوآل األسعار التي يبيع بها تنظيم داعـش الـنفط قـاآل ابـو لي ـى "األسـعار متفاوتـة، 
 دوالرًا ل برمي ". 70و 50وأن  نفط خام، وغير عالي المود ، إال أن  يتراوت بين 
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يت  ولف  ابو لي ى إلى أن داعش تستخدم  ميا  من النفط الخام التـي تنتمـ  وتقـوم بتصـف
إلـى قسـم  في إنتاج المادو  والبند ن التي تستخدمها ا ليا  الثقي ة، باإليافةالستخدام  

 آخر يباا ل مواطنين داخ  سور ا.

*** 
ي  ــان ني ــوالا راسموســن نائــأل مــدير المر ــد الــوطني لم افىــة اإلرهــاأل قــد قــاآل فــأخيــرًا 

يهــا إن مــوارد تمو ــ  الىــرأل التــي تعتمــد ع ،  20/10/2014فــى شــهاد  أمــام الكــونمرا 
ا  رامــا تشــم  ىــوالي م يــون دوالر يوميــا مــن إيــرادا  مبيعــ داعــش( – الدولــة اإلســالمية)

 النفط بالسوق السودا  إلى مانأل التهر أل والسطو المس ه ودفع فدن مقاب  رهائن.
وقالـــ  آ .إتـــش.إا إن أغ ـــأل الـــنفط الـــذ  تبيعـــ  المماعـــة فـــي الســـوق الســـودا  ينقـــ  

 لىــدود التر يــة. و بــاا الخــام بخصــم  بيــر إذ يتــراوتبالشــاىنا  عبــر طــرق تهر ــأل عبــر ا
م دوالرا ل برميـــ  لســـعر الخـــا 85دوالرا ل برميـــ  مقارنـــة مـــع ىـــوالي  60و 25الســـعر بـــين 

 القياا العالمي برن .   
اقـة طمـا إذا  انـ  الدولـة اإلسـالمية لـديها ، وأياف  أن  لـم يتيـه بعـد اليـراا  المويـة 

سـيطة با ، وتتكون طاقة التكر ر ت ـك فـى الرالـأل مـن مىطـا  كر ر  افية لت بية اىتياماتهت
 يم ن نق ها بالشاىنا  .

*** 
ًا أردوغــان دور  –  إن ثالثيــة الــدم والــنفط وداعــش ، ثالثيــة  ــان لتر يــا  خلاصااة القااول

، إن  رئيسيًا فى صعودها ، و ان  تستهدف منها تدمير سور ا والعراق وتهديد دوآل الخ يج
ــ ــدالمســتقب  مفتــوت ع  ًا ى اىتمــاال  عــد  وتهديــدا   بيــر  لألمــن القــومى العراــى ، وتىدي

الثـروا  إلىدن أبرد م ونا  هذا األمن ، وهو وىد  الدوآل المر د ة )مث  سور ا والعراق( و 
 القومية الكبرن فى المنطقة )النفط( .

م ونـا  لإن )داعش( الذن هو صناعة أمر  ية وتر ية بامتياد اليداآل يمث  تهديدًا لهـذي ا* 
لــى هــذا وآن لصــناا القــرار أن ي تفتــوا قبــ  فــوا  األوان إ ولألمــن القــومى العراــى بيممــاآل .

 الخطر الذن ال يق  يررًا وتأثيرًا عن الخطر الصهيونى .
 
 



 

342 

 الخبتمة

 داعش الأمريكية .. لقبدتهب : إلى أيد مد هنب ؟
 

م بواأَلْخَسرو َن َأْعَمااًل  } يَن َي   َسْعي  الَ  .ق ْ  َهْ  ن َنبعوئ    ْم فوي اذو ْم ْنَيا وه ْم َيْىَسب وَن َأن  لَىَيا و الد  ه  ه 
ْنعاً  ن وَن ص  ـْم ولوَقا .ي ْىسو وا بوهَيـا و َراعوهو يَن َ َفر  ـْم َيـبوَطـْ  َأْعَمـئوـ و َفىَ أ ْوَلئوَك اَلذو ْم َفـال ن قوـيم  َله  ْوَم ال ه 
إلســالم ، االتــى مث ــ  نموذمــًا الغتيــاآل  لــداعش، ذلــك هــو المصــير الم  ــد  {القوَياَمــةو وْدنــاً 

نعها واألوطان معـًا ، وهـو عينـ  المصـير الم  ـد ل تىـال  الـدولى الـذن يىاراهـا بعـد أن صـ
 .ع ى عين  
يـة مـن قاتـ  )داعـش( عبـر اليـراا  المووأمر  ا بتىالفاها العراى والـدولى ، ت* فا ن .. 

ش لعشـائر ول مـيمهـد  المخـابرا  والـة ع ـى األرو ألطائراتها ، مع بعو التىر ا  الخمو 
د ا تــرن تر ــفــى العــراق ، مشــتر ًا مــع قــوا  البشــمر ة الكرديــة ، يطــرت ســ اآل مهــم   هــ  يــ

ــا ا عبــر )داعــش( ا قطعــًا و مــا أثبتنــ اإلســالميةع ــى تنظــيم الدولــة  واشــنطن القيــا  نهائي 
ن  انــ  بــال ووثــائق  تابنــا هــذا عــن التنظــيمصــفىا    قطع )تقــدر(ال تر ــد واشــنطن ذلــك وا 

لخ ـيج اع ي  ، وذلك ألنها تر د إعاد  توظي  )داعش(  فداعة سياسية وأمنية البتداد دوآل 
ىــداث فــرال اســتراتيمى فــى العــراق يىــوآل مســتقباًل دون  ن أ، وإلســقا  الدولــة الســور ة وا 

 . ة من عالمنا المعاصرصاله واشنطن فى هذي المنطقة الق قتهديد ىقيقى إلسرائي  ولم
فـى  طن ، التى صنع  هذا )الوىش( إلرهاأل ا خر ن ولتف يك العراق ، واستخدمت إن واشن

راـاك دورهـا اإل ق يمـى ، سور ا  مماعة وظيفية إلنهاك الدولة الىايـنة ل مقاومـة العرايـة وا 
ن ادعى أوباما وباقى أر ان إدارتـ  ذلـك ، إنهـا فقـط تر ـد ت ق ـيم لن تقيى ع ى )داعش( وا 

 ىدود دوري ووظيفت  األمر  ية فى المنطقة .أظافري  تنظيم خرج عن 
* إن هــذا يعنــى ببســاطة ، مد ــدًا مــن التف ــك والتشــظى لــدوآل المنطقــة ، وىيــورًا أمر  يــًا 
ــد االىــتالآل   ىيــورًا مــتع اًل بم افىــة  ــدًا ، بعــد الخــروج المــذآل مــن العــراق بع ــًا مدي وغراي

ســـرا –، وستشـــهد المنطقـــة ، اســـتخدامًا أمر  يـــًا  اإلرهـــاأل بـــالطبع لفداعـــة )بقايـــا  –ئي يًا وا 
ت ــك التــى ابتــداد داعــش( والقاعــد  والنصــر  وأخــواتهم فــى إبتــداد دوآل المنطقــة النفطيــة ، و 

)الرايـع العراـى( تنشـد االسـتقالآل الـوطنى بــ ىاول  الخروج من الم امر  األمر  ية المسما  
المديـد ، إعـاد   يونيـو مثـااًل( ، سـوف تسـعى واشـنطن بى فهـا االسـتعمارن  30)مصر بعـد 

الـذن صـنعت  بأيـديها ، لتىقـق فـى  اإلرهاألاستخدام فداعة داعش وشقيقاتها من تنظيما  
بـالد الـنفط وبـالد االسـتقالآل الـوطنى مـا عمــد  عـن تىقيقـ  فـى السـنوا  المايـية ، فهــ  
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 غباً  أو عنـاداً أبعاد هذي الم امر  ا أم ستندلق أقدامها أكثر فى وى ها ، الموآل ت ك  ستعى
 ، أسئ ة فى رىم المستقب  .

ومــود )تنظــيم  اوفــى خاتمــة هــذي الدراســة نتوقــ  عنــد بعــو القيــايا المهمــة التــى أثارهــ
 لية  داعش( فى بالدنا العراية ، وت ك الىرأل المع نة ع ي  ولنسم  ذلك فى النقا  التا

( ، سـوف اعشفى العراق والشام )د اإلسالميةإن المتابع لنشأ  وتطور تنظيم الدولة  أواًل  
والثقـافى  ،يتوق  م يًا ،  ما توقفنا فى ثنايا هذي الدراسة المطولة ، عند المسـتون الفقهـى 
 يرطونهـا لقاد  هذا التنظيم ، وت ك السطىية التى يتميدون بها فى الفهـم والمعرفـة ، والتـى

  بمد ـد مــن التشــدد والعنــ  ال فظـى والمســدن   إننــا ع ــى سـبي  المثــاآل نتوقــ  أمــام هــ ال
يقـودون  القاد  التالية أسما هم لن تش  أننـا إدا  مه ـ  بالـدين ، وبالسياسـة معـًا ، مه ـة

ر اقـع أن يمبـبأوهام دينية ال ىظ لها من الواقع ، أو يـراد ل و ، آالفًا من الشباأل المررر ب  
م خيـر )الخالفـة( فـى اإلسـالقيـية  ها ، ولع  قيية نبي ة مث  )قيـية الثـور ( أو ع ى تمث  

م وفـــى ق بهـــا تنظـــيعـــة الكبـــرن التـــى أراد قـــاد  ت ـــك التنظيمـــا  المتشـــدد  دثـــاآل ع ـــى الخم
 )داعش( بسطىيتهم ، وفهمهـم اليـيق ل ـدين ولفقـ  الواقـع ، أن يدرعونهـا فـى عقـوآل هـذا

 الشباأل ليتىولوا تدر ميًا إلى )مشروا انتىار( يسمون  خطأ بـ)مشروا استشهاد( .
يـــة ومىدوديـــة اإلرهابومـــذورهم  هم ومســـتون تع ـــيمهم لنتأمـــ  قـــاد  داعـــش التاليـــة أســـما

ــافتهم  ــن يقــودو ــراهيت اإلســالميةثق هــ ال   هم الشــديد  ل ديمقراطيــة ول ىر ــا ،لنع م،إلى أي
  المه ة، شعواهم

   ()أبو مصعل الز قبلى )المؤسس الألل للتنظيم( – 1
لتـي   عـن الفتـر  ااسم  أىمـد فايـ  نـداآل الخالي ـة، أردنـي مـن الدرقـا . ال يتىـدث أصـىاب

ــي  ــو ن النفســي لهــذا  01989ســبق  وصــول  ألفرانســتان ف ــي التك ــر  ف رغــم أهميتهــا الكبي
 تـوفي والـدي وهـو فـي سـن المراهقـة.1966في عائ ة من عشر  أبنـا  فـي الشاأل الذ  ولد 

ا  فترك الدراسة لينيم لعصابة أشـقيا  و ـان أوآل ى ـم قيـائي ع يـ  بتهمـة ىيـاد  المخـدر 
 عاما. 19لمنسي وعمري واالعتدا  ا
، ســافر الدرقــاو  إلــى أفرانســتان لالنيــمام إلــى مــا يعــرف اليــوم باألفرــان  1989فــي عــام 

العرأل يد الردو السـوفيتي، ولكـن السـوفي   ـانوا يرـادرون بالفعـ  فـي الوقـ  الـذ  وصـ  
ـــ . وهنـــاك التقـــى بـــأبي مىمـــد المقدســـي الـــذ  شـــ    بالنســـبة لـــ  أوآل مع ـــم ســـ في إلي

                                                 
 اع ا فاللنر االظدنا تنر اعنداد هنذه القائلنة للدراانة اللوانعة فالقيلنة لللعنارض المنور  اللعنرف) د. هينثم وظن

 2014أغمطس  –ظدناتر لحقو  اقنما  أعدها ع  تظييم داعف فنورها اللعهد ا اك



 

344 

بعد العثور ع ـى أسـ ىة ومتفمـرا  فـي  1993بعدها إلى األردن، واعتق  عام رمع مهاد .
مندل . أميـى سـ  سـنوا  فـي سـمن أردنـي مـع أبـي مىمـد المقدسـي بعـد الى ـم ع يهمـا 

انته  بعفو م كي. بعد إطالق سـراى  ” بيعة اإلمام“بالسمن خمسة عشر عاما في قيية 
معســ را ل تـدر أل بريــا القاعـد  ليعــود  عــاد ألفرانسـتان وأقـام 1999مـن السـمن وفــي عـام 

. مـن المفيـد اإلشـار  إلـى أن الدرقـاو  قـد تـدوج مـن ثـالث نسـا   2000ل منطقة فـي عـام 
 إىداهن في سن الرابعة عشر  من العمر.

دث وقد سمع ب  العالم أوآل مر  ع ـى لسـان  ـولن بـاوآل ود ـر الخارميـة األمر  ـي الـذ  تىـ
   الدرقاو  ل عراق وصدام ىسين.عن تىال  بين القاعد  التي أوفد

 ـدعى و قام أبو مصعأل الدرقاو  بذبه أىد الرهائن األمر  يين في العـراق،  2004في العام 
التوىيــد “يــومين أرمســترون ، وذلــك بمــد عنقــ  بســ ين فــي فيــديو مصــور قامــ  مماعــة 

 بنشري ع ى اإلنترن  لتبدأ سنعة مد  وقطع الر وا عند هذي الممموعة.” والمهاد
 ـان  2006وظ  يتدعمـ  ىتـى مقت ـ  فـي يونيـو ” التوىيد والمهاد“أسا ما سمي بتنظيم 

الدرقــاو  يع ــن مســ وليت  عبــر رســائ  صــوتية ومســم ة بالصــور  عــن عــد  هممــا  فــي 
عدام رهائن. ويسم  مىايرا  صـوتية ألتباعـ . و  ذا مـا العراق بينها تفميرا  انتىار ة، وا  ا 

ر هيـثم )وفقـًا ل دراسـة المتميـد  ل ـد تو مانبـا نمـد أسـاا  تر نا مـا قالـ  فـي فر يـة المهـاد
ــاا عــن داعــش(  ــي عــد  من ــ  ف ــا مــن الشــيعة يم ــن متابعت ــا تكفير  مــا عنــدي يعتمــد موقف

 ـــذلك  ـــان يتىـــدث بىقـــد عـــن ”. ىقيقـــة الرافيـــة رفـــو هللا“مىايـــرا  ومواقـــ  أبردهـــا 
مين  تبين سـبي  الممـر الديمقراطية ويعتبرها سبي  الممرمين  ما يتيه من مداخ ت  )ولتسـ

 الديمقراطية(.
د قاعـد  المهـاد فـي بـال“وصـار اسـم التنظـيم إلـى  2004بايع تنظيم  أسامة بـن الدن فـي 

 ”.الرافدين
 أبو عمر البغ ادى : – 2

ي واليـة فـهو ىامد داوود مىمد خ ي  الداو  من مواليد قر ة الداوية التابعـة لمدينـة ىديثـة 
رـداد ب  ية الشـرطة فـي  فيىيات  في والية األنبار. تخرج  . ولد وعاش 1964األنبار عام 

لـديني و ان  بداية عم   يابطا في الشرطة العراقية. وقد  ان معروفـا فـي ىديثـة بتدمتـ  ا
 .في بداية تسعينيا  القرن المايي وادأ ذلك يدداد بعد ىرأل الخ يج الثانية

عمــر البرــداد  أميــرا ع ــى دعــا أســامة بــن الدن إلــى مبايعــة أبــو  2007ديســمبر  30فــي 
 " و انـ  معظـم التشـ يال  السـ فية المهاديـة فـي العـراق قـد بايعتـ .اإلسالمية"دولة العراق 
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أع نـــ  قـــوا  االىـــتالآل األمر  يـــة عـــن مقتـــ  أبـــو عمـــر  19/4/2010فـــي يـــوم االثنـــين و 
  في منطقة الثرثار بعد موامها  مس ىة لعد  ساعا .نائب  البرداد  وأبو ىمد  المصر  

لخــص أبــو عمــر البرــداد  طبيعــة وأهــداف تنظيمــ  فــي رســالة صــوتية )منشــور  فــي  تــاأل 
ة وما بعدها( وقد  ان موقف  من عمـوم الشـيع 217الس فية واإلخوان وىقوق اإلنسان ص 

رفيـها يو ذلك موقف  من الديمقراطيـة والىر ـا  التـى  ـان  وغير أه  السنة تكفير ا وعنيفا
 .تمامًا 

 :لمهبجرأبو حمزة ا - 3

م  1968  هو عبد المنعم عد الدين ع ي البدو  ولـد فـي ( أبو أيوأل المصر  )ي قأل أييا 
م) ولد في مصر بمىافظة سوهاج، انيم ل مماعة المهاديـة التـي أسسـها أيمـن  2010 -

م وعمـ   مسـاعد شخصـي ل ظـواهر . تنقـ  بـين أفرانسـتان ىيـث 1982الظواهر  في عام 
 ليمن ىيث عم  بالتع يم باسم مستعار. تخصص بصناعة المتفمرا  وا

وقـد شـارك فـي  2002وقـد دخـ  العـراق مـع أسـرت  عبـر عـام  1998تدوج من يمنيـة فـي  
 19/4/2010وقتـ  فـى بنا  تنظيم القاعد  في العراق بعد اىتالآل برداد والتىق بالدرقاو . 

. 
 : أبو بكر البغ ادي - 4

قـى   يعتـ   خ يفـة ل مسـ مين ، واسـم  الىقيوهو القائد الىالى لتنظيم )داعش( وطالـأل مبا
يـة   العراقإبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدر  السامرائي، ولد في المـالم مـن أعمـاآل السـامرا

، مــن اإلســالميةم، ينىــدر مــن عائ ــة تأخــذ بــالمنهج الســ في فــي فهــم العقيــد   1971عــام 
( ولكـن )سبق التعر ـ  بـ  ردادفي ب اإلسالميةعشير  البوادر  العراقية، هو خر ج المامعة 

ــى أنــ  متوســط الثقافــة  يــد ، وأنــ  أخــذ مــنهج تكفيــرن واليــداآل  اإلســالميةثمــة إممــاا ع 
رأن وشرعن ل قت  والذبه لك  المخـالفين لـ  فـى الـ خصوم  من المماعا  والقون األخرن .

 والموق  ، واعتبر موقف  هو هوق  اإلسالم ذات  )!!( .
 : لاليأبو عب  الرحمد البي - 5

ن مــاســم  الىقيقــي عــدنان اســماعي  نمــم ي قــأل اييــا  بــأبي أســامة البــيالو  وأبــو البــرا ، 
انيـــم لصـــفوف  77فـــي مىافظـــة األنبـــار. خـــر ج الك يـــة العســـ ر ة الـــدور   1973مواليـــد 

قتـ  )الىرا الممهور  وتدرج لرتبة رتبة مقدم.  ان الساعد األيمن ألبي مصعأل الدرقاو  
  ( خـالآل سـنوا  ثـالث وتر ـد  مهامـ2006يونيـو العـام  7مير يـة فـي الدرقاو  في غـار  أ

 ع ى تىديد المواعيد الخاصة باألخير،  ما  ان مقراا  من  بار قاد 
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 ف  ودار التنظيم في مىافظة األنبار. أعد االنتىار  الذ  نفذ عم ية الطارميـة التـي اسـتهد
ـــا  االنتخا ـــى التممع ـــا  الهمـــوم ع  ـــى عم ي ـــدآل، أشـــرف ع  ـــع الع ـــة، اســـتهداف الموام بي

ىي والكنائا والىسينيا  وأراعينيا  الىسين، التخطيط القتىام سمن صالت الـدين اإلصـال
ــا  ــيا المم  ــأل. رئ ــو غر  ــامي وأب ــام الصــادق، اقتىــام ســمن الطــوامي والت ــة اإلم ومامع

 العس ر  وعيو مم ا الشورن.
 : العقي  حجي بكر - 6

 اليـد اليمنــى ألبـي ب ــر البرـداد  ىتــىاعــش( يقـوآل عنــ  د. هيـثم منــاا فـى دراســت  عـن )د
  واسم  الىقيقي سمير عبد ىمد العبيد  الدليمي وعرف بأسما  ىر يـة  ثيـر  2014مط ع 

  فــي مط ــع الســتينيا (األنبــار)مثــ  أبــو بــالآل المشــهداني وىمــي ب ــر. ولــد فــي الخالديــة 
ابطا  ر ة وتخـرج يـوترعرا ونشأ فيها ىتـى أكمـ  الدراسـة اإلعداديـة. التىـق بالك يـة العسـ

ي وتــدرعج بالرتــأل ىتــى وصــ  لمرتبــة عقيــد قبيــ  االىــتالآل األمر  ــي. ي  ــد لنــا أىــد م سســ
 ألبــي مصــعأل الدرقــاو  مــع عــدد مــن اليــبا  الســابقين. مماعــة التوىيــد والمهــاد مبايعتــ 

 ىافظ ع ى عالقـة ميـد  بـالميش اإلسـالمي فـي العـراق و ـان يسـاعدهم بخبرتـ  العسـ ر ة.
ي فــمن بو ـا.   عــ  مب ــرا بمتابعـة انتــاج الســالت الكيمـاو  وتطــو ر االســ ىة اعتقـ  فــي ســ
عـام  في العراق. تسـ م مسـ ولية المم ـا العسـ ر  ل تنظـيم وتسـ م اإلسالميةتنظيم الدولة 

دا 2012 ر  ودار  التصــــنيع العســــ ر  ل تنظــــيم .  ــــذلك تــــولى إدار  العم يــــا  العســــ ر ة وا 
فـي موامهـا   2014 ا فـي شـهر  ـانون الثاني/ينـاير المعس را  في الشـام. قتـ  فـي سـور 

 مع داعش في مدينة األتارأل شماآل ى أل. اإلسالميةبين مبهتي النصر  و 
ة ممع ىمي ب ر بين التخطيط العس ر  والتوامد الميداني. وقد ش    خسـارت  يـراة هامـ

 ل تنظيم. 
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 : أبو أيمد العراقي - 7

ن فـي سـور ا اليـوم، مـ” داعـش” ، أهـم مسـئوآل آلأبو أيمن العراقي أو أبو مهنـد السـو داو 
منتسبي الميش في عهد الرئيا السابق صدام ىسين، إذ  ان يابطا برتبـة مقـدم، عيـو 

أشـخاص.  انـ   نيتـ  فـي العـراق أبـو مهنـد  2أوآل مم ا عسـ ر  لـداعش والم ـون مـن 
وأع ـن  ، مالي.  ان والي األنبار وتولى إدار  قاطع الكري الش 1965السو داو . من مواليد 

عــن وفاتــ  عــد  مــرا  ولكنــ  ســرعان مــا يظهــر ثانيــة وهــو يقتــ  المســيىيين أو المســ مين 
 . المخالفين ل  

 : أبو علي الأ بب ي - 8

ت عفـر  أبو ع ي األنبار   من أهم قيادا  التنظيم. اسـم  عـال  َقـرداش التر مـاني. ولـد فـي
ًُ عد ، منها أبو ش، وأبـو ماسم العراقي، وأبـو عمـر قـردا من أسر  تر مانية. استخدم ألقابا 

ًُ و  ــا  ًُ بعثيع ًُ لمــاد  الفيد ــا ، وفــي الوقــ  نفســ  ناشــطا  مســئوآل ع ــي األنبــار .  ــان مدرســا 
ة، يقوم مسئوآل شرعي في التنظيم، متوامد في مدينة الرقو فرقة ىداية أيام النظام السابق. 

 لعشا . بيعطا  دروا دين في مامع اإلمام النوو  بين صال  المررأل وا
 : أبو محم  الع  ب ي - 9

 عام ، ومن مواليد" فى ردي  إدلأل بنش  " من قر ة، اسم  الىقيقى هو ط  صبىى فالىة
ىـتالآل ا. تأثر بالس فية المهادية مب را ويقـوآل الداعشـيون بأنـ  بـايع الدرقـاو  قبـ   1977

  قـوا  التىـالشخصا ل قتاآل فـي سـور ة إال أنـ  التىـق بـالعراق بعـد دخـوآل  35العراق مع 
  والتىــق بالدرقــاو  هنــاك. تشــير ســيرت  المنشــور  مــن مماعتــ  النىصــار ثقافتــ  وقرا اتــ

هــا. لــ  إصــالىية قرأ القديمــة أو المهاديــة. وق مــا يــذ ر  تبــا تنو ر ــة أو اإلســالميةبالكتــأل 
، وهـو صــاىأل أىــد فتـون ت  ــد قتــ  المماعـا  المتشــدد  فــى مصــر مواقـ  تكفير ــة مب ــر  

 . 20/9/2014 ما مرن يوم والميش رطة ليبا  الش
 : عمر الشيشب ي )نرخبن ببترشفيلي( - 10

وهنا نأتى إلى الدور األمنبـى فـى أىـداث سـور ا والعـراق وهـو دور يصـنف  القـانون الـدولى 
لد في عـام باسم )دور المرتدقة( ، أما عمر الشيشانى هذا فقد  فـي قر ـة بير يـاني  1986و 

-2006يـا. خـدم فـي المـيش المـورمي الخدمـة اإللداميـة بـين في واد  بن يسي في مورم
تعاقد مع الميش لينيم لكتيبة الرما . شارك في المعارك مـع المـيش  2008. عام  2007

وسرت من الخدمـة.  2010، أصيأل بمرو الس  في عام  2008المورمي يد روسيا في 
وأط ـق سـراى   سمن بتهمـة شـرا  أسـ ىة وى ـم بالسـمن ثـالث سـنوا  2010في سبتمبر 

لتــدهور ىالتــ  الصــىية. قــاد ممموعــا  صــرير  تممعــ  وتوىــد  فــي  تائــأل المهــامر ن. 
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ولعأل دورا هاما في يم قطاعا  مـن المهـامر ن مـن القوقـاد وغيرهـا لتنظـيم داعـش الـذ  
   ف  بقياد  المنطقة الشمالية. 

 أمب أبرز  موزهم لقيبداتهم فى سو يب فنذكر منهم :

 أبو لقمبن - 1

أنـ  ب، يوصـ  (أبو لقمان)في الرقة، السور  ع ي الىمود  اإلسالميةأمير الدولة مون  بيس
لىمـود رم  التنظيم األوآل في سور ا بعد أميـر المماعـة وقائـدها أبـو ب ـر البرـداد  .ع ـي ا

ة ، و نىـدر مـن قر ـ(فخذ الكبيسـا )وهو من عشير  العمي   1973الشواذ من مواليد عام 
ى ىـائدا  ع ـ 1999دينة الرقة . تخرج الىمـود مـن مامعـة ى ـأل عـام السى  الواقعة غرأل م

ولــم يخــط بــأن  ( الرقــة بر ــ  )شــهاد  فــي الىقــوق، وعمــ  بمهنــة التــدر ا ثــالث ســنوا  
 . دراسة أو ثقافة إسالمية معتبر 

 تنظـيم  لتس م إمـار  الدولـة الرقـة بعـد السـيطر  ع يهـا، قبـ  أن يصـبه الرمـ  األوآل هذا وقد 
وآل عـن  ـ    مـن خصـوم (. وهـو المسـ 07/01/2014يقة ) اع ن عـن مقت ـ  فـفي المنط

صـر  عم يا  اإلعدام التي مر  في الرقة، وأهمها إعدام أبو سـعد الىيـرمي أميـر مبهةالن
 في الرقة .   

 خلف الذيب  الحلوسُ  - 2

” ألأبو ذيـا” ، اسم  بين أبنا  قر ت  وعمومت  ”أبو مصعأل الى وا“اسم  داخ  التنظيم 
لرقـة، اليد قر ة گنيطر  إىدن قرن ب ـد  سـ وك . يعـود لـ  الفيـ  فـي قـدوم التنظـيم الـى امو 

هللا  وهو أوآل من بـايع التنظـيم آنـذاك، ىيـث اسـتقب هم فـي مندلـ . تمـ  المبايعـة ألبـو عبـد
ًُ أن ي ـون األميـر، لكـن قـدوم أبـو لقمـا ن أيـاا سابقًا، أبو لقمان ىاليـًا، ىيـث  ـان مقـررا 

َُ مــن صــالىيات  وعــع يــ  فرصــة اإلمــ يعن ار ، هــو إلــى ا ن نــاقم ع ــى أبــو لقمــان ألنــ  ىــد 
ــد الكثيــر مــن األســما  الوامــأل اغتيالهــا و تصــفيتها، ىــاو آل أمــرا  ع يــ ، يقــ  ورا  تىدي

قمـان االنشقاق عن الدولة خ ع  من إمار  تـ  أبـيو وانشـا  أنصـار الشـر عة، إال أن ابـو ل
ًُ بالقت ، فعدآل عن ق  راري . أرس  ل  تهديدا 

 أبو عمر الملاكم  - 3

ألرايي السور ة بط أل االعراق، دخ  -عراقي المنسية، هرأل من سمن تسفيرا  في تكر  
ًُ أنــ  ط ــأل منـ  البقــا  فــي  مـن البرــداد  لي ـون المراقــأل األوآل ع ــى المبهـة آنــذاك، ع مـا 

 فتقـد، بعدها ذهأل الـى إدلـأل وى ـأل وتنقـ  بينهمـا، ي 2012من عام  12العراق في الشهر 
ًُ اصــطناعية، مى ــوم ع يــ  باإلعــدام فــي تــونا، اختصاصــ   ألىــد قدميــ  ويســتعم  قــدما 

 تفمير عن بعد من خالآل األمهد  اإللكترونية والتى م عن بعد . 
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 محمود الخضر - 4

ي الرقة ف، أىد أهم ثالثة اشتهروا بالقت  والدموية ”أبو ناصر األمني“اسم  داخ  التنظيم 
ص ىمـد المـدراو ، عمـري قرابـة الثالثـين، غيـر معـروف إال مـن أشـخامع أبي لقمان وأبو م

ومـن خ ـ  الكـواليا، ولديـ  ” ابـو ىمـدي ر ايـيا “معدودين من الدولة، يعمـ  مـن خـالآل 
 ــبا  ـ  الوثــائق ىـوآل االغتيــاال  والمع ومـا  األمنيــ ، وتصــأل عنـدي  ــ  الخيـو  دائمــًا، ي

 م عيون ، دائم الىرص ع ى عـدم الـتك قناا وع ى القناا قناا آخر شفاف  ي ال يعرف من
 لكي ال يعرف من صوت  و رتد  قفادا  لكي ال يعرف من لون بشرت .

 أبو عب  الرحمد الأمني - 5

، طالأل هندسة دراعية من دير الدور، وهـو مـن قر ـة المـاي  ”ع ي السهو“سور  يدعى 
ــــ  المعاريــــة الســــور ة المســــ ىة عــــن م ــــد أع ن ــــة . وق ــــة الرق ــــي التابعــــة لمدين ــــ  ف قت 

ــين فصــائ  المــيش الىــر المعاريــة ومبهــة النصــر  مــع  30/04/2014 فــي الموامهــا  ب
 داعش.

 أبو علي الشرعي - 6

فــواد مىمــد الىســن الع ــي، مــن أبنــا  ناىيــة الكرامــة فــي ر ــ  الرقــة الشــرقي، ســمن عــد  
 ايـةسنوا  بصيدنايا خالآل تسعينا  القرن المايي ثـم خـرج بعـدها ليعمـ  فـي المم كـة العر 
. لـم يعـرف لـ  أ  نشـا  عسـ ر  أو مـدني  ًُ ًُ عاديـا  ي فـالسعودية ليعود إلى سور ا عـامال 

ذلـك ، و ’مبهـة النصـر ‘الىراك الشعبي قب  أن يبرد بعد إعالن تنظيم داعش وانشقاق  عن 
بعــد ســيطر  عــد  ممموعــا  إســالمية ع ــى مدينــة الرقــة. إيــافة لرمويــ  وغرابــة تســميت  

بـ   بدمو تـ  الشـديد ، ويشـتهر ابنـ  بىم ـ  سـيفا  ألبيـ  يقـومقاييا شرعيا عرف أبـو ع ـي 
ب  الشديد لعشيرت .   بتنفيذ أى ام اإلعدام،  ما يعرف أبو ع ي بتعصع

*** 
)داعـش( ، وهـذا هـو مسـتون  اإلسـالميةن ، وشـيوذ تنظـيم الدولـة ه ال  هم قاد  ، ومنظرع 

ــدينى ،  إدراكهــم ــى أتــوا منهــاوتع مهــم ال ــدانهم الت ــة  وت ــك هــى ب  وبعيــها بــالد غيــر عراي
اليـى ة  اإلسـالمية، وت ـك هـى ثقـافتهم  ()الشيشان والصـين وأفرانسـتان وار طانيـا وغيرهـا

، إمـــا باالبتعـــاد الكامـــ  عـــن أن ثقافـــة إســـالمية معتبـــر  ، أو االرتكـــان إلـــى  والتـــى تتميـــد
رو القـو  فـى فـ والمذور العس ر ة فى ىـدأل البعـث مـع ميـ  وايـه السـتخدامالعشائر ة ، 

نسـانى فر ـد ، ترطـ  بعنـ  دمـون ال يشـبع . هـذي  الومود   إننا أمام ىالة بـ ا معرفـى وا 
،  ( والتى ال تخت   عن مثيالتها فى تنظيما  العن  الدينى فـى بالدنـا العرايـةداعش)هى 
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وهــ ال  هــم قادتهــا ولنتأمــ  مــ هالتهم ومســير  ىيــاتهم ، وتىــوالتهم السياســية )ولــن نقــوآل 
ــة ألنهــا غ ــدفعون أنفســهم الف ر  ــذن ي ــائا ال ــى المصــير الب ــنى م ع  ــر مومــود  أصــاًل( ل ي

 وتنظيمهم ودولتهم إلي  !! .
*** 

 دًا سـير أن معامـ  المخـابرا  األمر  يـة والررايـة ، درسـ  ميـ مـن الم  ـد  مـا أشـرنا ثب يبً :
 ســير    الــدمو ين ، تمامــًا مث مــا درســ الــذن صــنعت  ، وســير  قادتــ  وأمرائــ هــذا التنظــيم ،

أل أن تنظيم القاعد  ووظيفت  منذ الثمانينـا  فـى تىقيـق أهـداف أمر  ـا فـى العـالم ، ونىسـ
 هــذا التنظــيم ســي دن ذا  الوظــائ  لواشــنطن فــى المنطقــة والعــالم ولكــن بأشــ اآل ووســائ 

 مخت فة تتناسأل مع وسائ  االتصاآل الىديثة والتطورا  السياسية المديد  .
 للكد ..* 

ع ـى ىـد وصـ   –صـناعة )التـوىش( ن( يىققونـ  ، إذ أن مر  يـوليا  ـ  مـا يتمنـاي )األ
ال و عنــد ىــد معــين ، ال يقــ   –فــى دراسـت  المتميــد  عــن هــذا التنظـيم الـد تور هيــثم منــاا 

، وسينق أل السىر ع ى السـاىر ىتمـًا ، ونيـي  إلـى ذلـك أن مـا تظنـ  واشـنطن  سق  ل 
عـراق فـى سـور ا واليما  األخرن( )من التنظ  أخواتسيىدث بعد تق يم أظافر تنظيم داعش و 

مديـد   اسـتراتيمية، من إعاد  استعمار وهيمنة وتقسيم   قد يرا   ، و خ ط أوراق  مفامأ  
اتهـا ، ذىدوث ىرأل إق يمية مديد  مع إسرائي  ، راما تبدأها إسرائي   فى المنطقة من قبي 

وت ــك  - تهــا النوويــة )التـى اقتراــ  مــن امــتالك قنبوتكـون هــذي المــر  مــع ســور ا أو إيــران 
 .(ىدأل هللاو معر ة مديد  مع أ -ساعة السفر بالنسبة إلسرائي 

ـــا  ـــة تنظيمه ـــى واشـــنطن إم اني ـــة ســـاعتها ســـتخت ط بشـــد  يصـــعأل ع  إن األوراق اإلق يمي
عاد  توظيفها وفقًا لمصالىها .  وهندستها فى معام  المخابرا  وا 

اك ودولتهـا ودورهـا األمـر الـذن سـير وتسـتعيد تماسـ ها  اإلرهـاأل* وقد تنتصر سور ا ع ـى 
 ـى عالكثير ن فى المنطقة والعـالم ، وقـد تىـدث تىـوال  دراميـة فـى بعـو دوآل الـنفط ، أو 

 .هام وخطير ويىتاج إلى تأم  مديد(ىدودها )وما يمرن فى اليمن من الىوثيين 
ال بـ ، وتصـبه )الىـرأل ع ـى داعـش(هذي التىوال  ، قد تراك الىسابا  األمر  يـة المديـد  

  ، وبالمـــذاهأل والعقائــد المتنـــافر بـــالثرو  النفطيــة  ي قيمــة ىقيقيــة وســـط إق ــيم واســـع م ــ
 فى وم  واشنطن . الماهد  لالنفمار

* مــا نر ــد أن نقولــ  ختامــًا   أن المســتقب  ، بعــد )داعــش( مفتــوت ع ــى اىتمــاال  عــد  ، 
فيــ  )واشــنطن(    ولكــن لــن تنتصــرهــذا أمــر م  ــد نفــوذًا ودورًا  (داعــش)ســتتق ص فيهــا 
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ها ، فى منطقة تتىرك فيهـا األىـداث هى وى فا  باليراة القايية ، وستدفع ثمن ىماقاتها 
 ما الرماآل ، ساىبة المميع إلى قاا ير ى بالمتريرا  والنوادآل . إن قدر هذي المنطقة ، أال 
تستقر لسنوا  طواآل ، قـدرها أن )داعـش( ىـين تـتق ص أو ىتـى تمـو  ، أن تنـتج األرو 

هــى قــادر  ع ــى صــنع ىر ــا  إســالمية واعــش( آخــر ن يــالين وميــ ين ولكــن بالمقابــ  )د
ـــة مقاومـــة  ســـالمها ، ووطني ـــا الطو  ـــة وا  ـــرف ، بفطرتهـــا وتمراته وايـــىة بوصـــ تها ، تع

وفـى ذلـك مـا يق ـق واشـنطن وتابعيهـا  الصىيه ، خنادق األعدا  ، فى ف سـطين ، وىولهـا.
 .وهللا أع م  لعقود قادمة .

 يد أىمدد. رفع  س
 2014أكتوار 
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 (1ملح  لثبققى  قم )

 أمير دللة ال . لالنب  :

 مد هو )أبو بكر البغ ادى(

 خليفة مب يسمى با )ال للة الإسلامية( ؟!

 ن قـدمنقدم هنا مد دًا من المع وما  والوثـائق المتصـ ة بشخصـية )أبـو ب ـر البرـدادن( الـذ
 اعـش(د  نفس   خ يفة ل مس مين انطالقًا مما سمى بـ)الدولة اإلسـالمية فـى العـراق والشـام

 ونظراً الىقـائق عـن الرمـ  وسـير  ىياتـ ، لقد سبق وقدمنا فى فصوآل الكتاأل السـابقة بعـو
ذا ألهمية شخصيت  المىور ة ند د هنا بمع وما  إيافية لتساهم فى إنار  بعـو موانـأل هـ

 فماذا عن )أبى ب ر البردادن( اوقيادات  األكثر غمويًا.لرامو( )التنظيم ا
*** 

دينـة فـي م 1971ولـد عـام  ،إبـراهيم عـواد إبـراهيم تىدثنا الوثائق بـأن اسـم  الىقيقـى هـو 
 سامرا  العراقية لعائ ة متدينة، وهو ينتمي إلى عشير  البدر .

اد وهـو ي الطبمي في برـدو نق  تقر ر لصىيفة ت رراف البر طانية أن البرداد  انتق  إلى ى
ىيـث ىصـ  ع ـى شـهادت  المامعيـة األولـى والمامسـتير مـن مامعـة الع ـوم  18في سن الــ

م اإلســالمية ثــم ىصــ  ع ــى الــد توراي فــي القــانون اإلســالمي مــن المامعــة ذاتهــا فــي العــا
، و ـان يسـ ن فـي غرفـة مالصـقة 2004.وبقي البرداد  في الىي نفسـ  ىتـى عـام 2000

ي عاما،لكن  غـادر المنطقـة إثـر خـالف مـع بـان14لذ  عم  في  إماما لنىو لمسمد الىي ا
 المسمد وأه  الىي.

ان ونق   الصىيفة عن أبي أىمد أىد المص ين في المسمد فـي ت ـك الفتـر  أن البرـداد   ـ
 أفي  العأل  ر  قدم يمن فر ق المسمد، و ان  هي الر اية الوىيد  التي يمارسها.

 ر ب ندن عن أستاذ درا البرداد  ع ـى يديـ  أن الشـاأل لـم ي ـنوتنق  صىيفة عراية تصد
يـة س فيًا، وتخصص فـي التمو ـد، وال عالقـة لـ  بريـر الـتالو ، فـي ىـين تشـير مواقـع مهاد

 إلى ىصول  ع ى الد توراي في الدراسا  اإلسالمية.

 "تنق  صىيفة عراية تصدر ب ندن عن أسـتاذ درا البرـداد  ع ـى يديـ  إن الشـاأل لـم ي ـن
يـة س فيًا، وتخصص فـي التمو ـد، وال عالقـة لـ  بريـر الـتالو ، فـي ىـين تشـير مواقـع مهاد

 إلى ىصول  ع ى الد توراي في الدراسا  اإلسالمية"

التىق البرداد  بمماعة التوىيد والمهاد التي تست هم نهج تنظيم القاعـد  و ـان يقودهـا * 
ألنبار. وقد اعتق ت  قـوا  االىـتالآل األردني أبو مصعأل الدرقاو  و ان  تقات  في مىافظة ا
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وســمن لمـد  أراعــة أعــوام فــي سـمن بو ــا فــي البصـر  ىيــث تعــرف إلــى  2005أواخـر عــام 
 أعيا  معتق ين من تنظيم القاعد  وانيم إليهم.

راهيم وتقـــوآل مع ومـــا  ودار  الداخ يـــة العراقيـــة بهـــذا الصـــدد إن الـــد تور إبـــراهيم عـــواد إبـــ
ــأبي  ــاالســامرائي " ــان يعــرف ب ــذين   ــاد  التنظــيم ال ــرا  وتشــرأل الف ــر التكفيــر  مــن ق نوا ب

 معتق ين مع  وقتذاك".

 فـي غـار  وقات  البرداد  القوا  األمير ية في العراق تى  إمر  الدرقاو  ىتى مقت  األخيـر
م ومـن بعـدي خ يفتـ  أبـو عمـر البرـداد  الـذ  قتـ  هـو ا خـر فـي العـا 2006أمير ية عـام 

 دولــة العــراقمــا يســمى بـــ )تــدعم فيــ  أبــو ب ــر البرــداد  تنظــيم  ، وهــو العــام الــذ 2010
 .(اإلسالمية

يــد الــرئيا بشــار  (2011األىــداث فــى ســور ا )مــارا انتهــد البرــداد  فرصــة انــدالا * 
ئ قـدم األسد، فأرس  مساعدي أبا مىمد الموالني إلى سور ا لكي يومد لتنظيم القاعد  موط

 التي أع ن  عـن نفسـها بس سـ ة تفميـرا  وباتـ  (مبهة النصر ) ساهم فى تش ي هناك، و 
 الدولة السور ة .يمن المعارية المس ىة التي تقات   مهماً رقما 
و المس وآل عن  افة النشـاطا  العسـ ر ة ه -وفقًا لم رخى سيرت   –أبو ب ر البرداد  * 

 28م لتنظيم القاعد  في العراق ووم  وأدار ممموعـة  بيـر  مـن الهممـا  والعم يـا   همـو 
ـــ   2011أغســـطا  ـــذ  أدن لمقت ـــى مـــامع أم القـــرن ال ـــد  6ع  ـــنهم خال أشـــخاص مـــن بي
هــدد أبــوب ر  2/5/2011فــى وبعــد مقتــ  دعــيم تنظــيم القاعــد  أســامة بــن الدن  .الفهــداو  

ــن فــي  عــن مســ ولية تنظيمــ  فــي ( 2011)مــايو  5باالنتقــام العنيــ  بســبأل وفاتــ . وأع 
صـابة  24نتج عن  مقتـ   الهموم الذ  وقع في مدينة الى ة والذ   آخـر ن. 72عسـ ر  وا 

عم يـة هموميـة  23في شهر ن فقط بين مـارا وأبر ـ  أع ـن التنظـيم عـن مسـ وليت  عـن 
 في منوأل برداد بناً  ع ى أوامر أبوب ر. 

ري تم تنفيذ ممموعة من العم يا  اإلنتىار ة من النتظيم الذ  يـدي 2011أغسطا  15في 
. وتعهـد اً شخصـ 70  فـي مدينـة الموصـ  ونـتج عنهـا وفـا  أبوب ر بـدأ  ممموعـة العم يـا

 عم ية إنتىار ة انتقاًما لمقت  ابن الدن. 100التنظيم بتنفيذ 

ا  وقع  س س ة انفمارا  بالعبوا  الناسفة والسيارا  الم رمة يـر  2011ديسمبر  22في 
صابة  63 ثير من أىيا  برداد نتج عنها مقت   بعـد  آخر ن. ومـا  الهمـوم 180شخص وا 

 أيام ق ي ة من انسىاأل القوا  األمر  ية من المنطقة. 
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*** 

ــ   ــائق أن ــوآل الوث ــى ســير  )البرــدادن( تق ــ  ف ــة ل خ  ــي * وبعــود  ق ي  ــوار  26ف  2006أكت
ــي  ــالقرأل مــن الىــدود الســور ة ف ــأ مشــتب  ل مســ ىين ب ــة مخب ــة أمر  ي يــرا  طــائر  ىراي

ي فـشخص بارد فـي تنظـيم القاعـد   مىاولة لقت  البرداد . في ذلك الوق   ان يعرف بأن 
انـ   العراق. و ان مد ا من شب ة القاعد  في ب دا  صرير  بالقرأل من الىـدود السـور ة. 

ام مهمة البرداد  في ذلك الوق  هي تسهي  وترتيـأل قـدوم النشـطا  والـراغبين فـي االنيـم
ن اراتية أإلى صفوف القاعد  من سور ا والسعودية. وأيًيـا  شـف  بعـو الم فـا  االسـتخب

لتنظـيم البرداد   ان مس واًل عن مايسمي  تنظيم القاعد  بالمى مة اإلسـالمية ىيـث يقـوم ا
بخطـ  األشـخاص أو ىتـى عـائال  بأكم هـا ويعريـهم ل مى مـة الدينيـة ىيـث يصـدر قـرار 

وًدا فـي ع ى الـرغم مـن تقر ـر االسـتخبارا  بـأن أبـوب ر  ـان مومـ .بتنفيذ ى م اإلعدام ع ًنا
م ين أنـ  لـبأ وق  تنفيذ الهموم إالع أن  لم يتم العثور ع ـى مثتـ . وفـي النهايـة تبـذلك المخ

  .2010يقت  في ذلك الهموم وأصبه دعيم تنظيم القاعد  في العراق عام 
فــي  لــم يىمــ  الســالت قبــ  االمتيــات االمير ــي ل عــراق* هــذا وت  ــد الوثــائق أن البرــدادن 

ــى "القاعــد " تىــ  إ2003 ــد ذلــك، قبــ  ان يعتقــ ، لكنــ  انيــم ال  مــر  اســامة بــن الدن بعي
ويميي فتر  في اىد السمون االمير ية. عرف عن  في سم   العسـ ر  انـ  مقاتـ  شـرا 

 ال يرىم، وان  تت مذ ع ى يد  االردني "ابو مصعأل الدرقاو ".

خدمها، واع ن  القوا  االمير ية عن قت  "ابو دعا "، اىد االسما  الىر يـة التـي  ـان يسـت
ا غار  مويـة ع ـى موقـع ل متشـددين عنـد الىـدود العراقيـة مـع سـور ة، ليتبـين خطـأ هـذ في

فســ ، . وفـي العـام ن2010االدعـا  عنـدما تسـ م قيــاد  تنظـيم "دولـة العـراق االســالمية" فـي 
 أشخاص. 110تفميرا في يوم واىد في برداد، ذهأل يىيعَتها  60نظعم 

*** 

ميـدي ن  قائد عس ر  ميداني وتكتي ي، وهذا ما ييوص  البرداد  داخ  تنظيم "داعش" بأ* 
. وهـذي بش    بير عن الظواهر  الذ  تعتقد االستخبارا  االمير ية ان  مختبأ فـي باكسـتان

 م .اق بتنظيالميد  هي التي دفع  اعدادًا  بير  من المقات ين المى يين واالمانأل الى االلتى

ويــع التنظـيم يــعيفًا مـدًا أثــر العم يــا  ،  ــان  2010وعنـدما تســ م البرـداد  القيــاد  فـي 
الكبير  التي نفذتها يدي القوا  االمير ية والعراقية. لكن  اسـتر  انـدالا االدمـة فـي سـور ة 
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. و ـان هدفـ  االسـتيال  ع ــى 2013لالنتقـاآل الـى هنـاك والتوسـع فـي  2011الممـاور  فـي 
 اراو سور ة متص ة بالعراق تكون مسري الى ب دي.

 رمتــ  ودار  المــاآل االمير يــة ع ـــى الئىــة االرهــاأل، فيمــا نشــر  الى ومـــة، اد2011وفــي 
اقيــون العراقيـة صـورا لـ  تظهــري وهـو يرتـد  بـد  رســمية وم تىيـا. واخت ـ  االمير يـون والعر 

  ىوآل م ان ومودي، ففيما رمى  واشنطن ان  في سور ة، اعرا  برـداد عـن اقتناعهـا بأنـ
 في العراق.

رأل ىتالآل مناطق واسعة من العراق ويعت  عند تخوم برداد وقونمه البرداد  في خطت  ال
ــام الف ومــة ومــد  مــن الرمــاد ، فــ ــوم ممســ ًا بدم ــا واالردن. وصــار الي ي الىــدود مــع تر ي
د ــة فــي ســور ة.  مــا ينشــط فــي الالذقيــة وى ــأل وا  لــأل العــراق، ومىــافظَتي ديــر الــدور والرقع

 ن انىا  العالم.وىما ، األمر الذ  داد في استقطاب  "مهاديعين" م

م "دولــة ابتعــد البرــداد  دومــًا عــن عدســا  الكــاميرا والمنــابر الع نيــة، الــى ىــين اعالنــ  قيــا
  ما سنشير الىقًا .الخالفة االسالمية" ع ى مناطق سيطرت  في العراق وسور ة، 

عميـ  ذ ر  صىيفة "رادي اآل" أن المستشار السابق بو الـة األمـن القـومى و هذا ولقد ذ ر  
نظــيم االســتخبارا  بالواليــا  المتىــد ، إدوارد ســنودن، ادعــى بت قــى قــاد  ومســئولى ت مهــاد

ــدر با  خاصــة مــن قوبــ  أمهــد  اســتخبارا  الواليــا  المتىــ ــة اإلســالمية "داعــش" ت د  الدول
سرائي  وار طانيا، وذلك في وق  سابق من بد  عم ياتها المس ىة بالعراق وسور ا  .وا 

ا  ئ السياسي في روسـيا، سـنودن، أويـه أن أمهـد  االسـتخبار وأياف  "رادي اآل" أن الالم
لـك عـالم، وذاإلسرائي ية والبر طانية متورطة في تأسيا ورعاية  افة التنظيما  اإلرهابية بال

 غراية. في إطار اإلستراتيمية السياسية التى تسمى "عش الدبابير"، التى تتبناها عد  دوآل
ن تشــ ي  ت ــك المماعــا  والتنظيمــا  المســ ىة،  مــا أكــد ســنودن، أن إســرائي  تســتهدف مــ

يـة استراللها في إشعاآل الصراعا  الداخ ية بمنطقة الشرق األوسـط، والـذ  مـن شـأن  ىما
 المصاله اإلسرائي ية بالمنطقة.

وأويه عميـ  و الـة األمـن القـومي األمر  يـة السـابق، أن دعـيم تنظـيم "داعـش"، أبـو ب ـر 
م ثفة ع ـى مـدار عـام  امـ  ع ـى يـد مهـاد االسـتخبارا   البرداد ، ت قى تدر با  عس ر ة

اإلسرائي ي "الموساد"، فيما ت قى خـالآل ت ـك الفتـر  بعـو الـدورا  الخاصـة بالتعـاليم الدينيـة 
واكتساأل مهارا  الخطابة، مييفًا أن البردادن التقى بالعاصمة "واشـنطن" فـي وقـ  سـابق 
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ئـ  فيمـا بعـد فـي منطقـة ىدوديـة منـوأل السيناتور الممهـور ، مـون مـاكين، وذلـك قبـ  لقا
 ) ما تظهر الصور المرفقة فى الم ىق الوثائقى بالصور( . تر يا

ن أ –ومنهــا دراســة د. هيــثم منــاا  –* هــذا وتتىــدث الدراســا  المتع قــة بســير  البرــدادن 
اديـة ع ى العديـد مـن التنظيمـا  السـ فية المه” داعش“قب  تدعم  لتنظيم قد مر البرداد  
ــط عم ياتــ  ”مــيش أهــ  الســنة والمماعــة“راق، فأنشــأ أوآل تنظــيم أســماي فــي العــ ي فــ، وَنش 

 /04و برداد وسامرا  وديالى وبعو المناطق السنية األخرن، اعتق ت  قوا  التىـال  بتـار 
ــي شــهر ديســمبر عــام 2004 /01 ــق ســراى  ف ــى مم ــا شــورن  2006، وأط  . انيــم إل

الرمـ  قـة وثيقـة، فكـان يعتبـر اليـد اليمنـى لـ  و المماهدين. ممعت  بأبي عمر البرـداد  عال
 الثالث في التنظيم.

مـي تابع أبو ب ر البرـداد  عم يـة بنـا  نـوا  عسـ ر ة صـ بة مـن العـراقيين معتمـدا ع ـى ى
فـي  ب ر وعبد الرىمن البـيالو  وعـدد مـن اليـبا  السـابقين الـذين اىت ـوا مفـاتيه مفصـ ية

ين ين دورا أساســيا فــي التر يبــة الشــرعية لتــأمالتنظــيم. وقــد ىــرص ع ــى مــنه غيــر العــراقي
 اليو الدائم ل تنظيم بالمهامر ن.

ــة اســتعاد  تنظــيم  ــى ســتة عناصــر نيــم  خــالآل عم ي ــي مشــروع  ع  ــداد  ف يعتمــد البر
 لبنا  نفس  بعد تمراة الصىوا  ” داعش“

 * األوآل  االســتفاد  القصــون مــن خبــر  يــبا  المــيش العراقــي الســابق الــذين أصــبىوا فــي
 موقع تىديد السياسا  العس ر ة.

 مم .* الثاني  تأمين موارد مالية يخمة تسمه ل تنظيم بامتالك القدر  ع ى تىقيق برنا

 ــى * الثالــث  اعتمــاد اإلعــالم وســي ة مر د ــة مــن وســائ  النصــر والتأكيــد عبــر اإلعــالم ع
خياا    المخالفين لمشروا الخال  فة.صور  المبرو  والقسو  والرهبة لتىييد وا 

يدا مـن * الرابع  اتباا سياسة المفاويا  مع العشائر والبنيا  االمتماعيـة المى يـة مسـتف
 ”.الصىوا “درا 

ع ـى قاعـد  ” داعـش“* الخاما  عدم التهـاون مـع أ  تنظـيم مهـاد  ير ـد التعـاون مـع 
 الندية )البيعة أو القتاآل(.

ــو فــي التعامــ  مــع أ  ممموعــا  ســ انية غيــر  لتطهيــر أمــاكن ” يةســن“* الســادا  الر 
 توامد التنظيم ممن يم ن أن يش   قاعد  اىتماج أو رفو لممارسا  التنظيم. 
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التوىيــد ولقــد عاصــر البرــدادن مراىــ  تطــور )داعــش( ابتــدا  مــن إنشــا  الدرقــاون لىر ــة 
ولــة د، ف تنظــيم القاعــد  فــي بــالد الرافــدين، و  مم ــا شــورن المماهــدين، مــرورًا ب والمهــاد

 .( الميةالدولة اإلس، وأخيرًا ) الدولة اإلسالمية في العراق والشام، ف ميةالعراق اإلسال
*** 

 األوآلالخطـاأل عنـاو ن منهـا    6هذا وفى رصد ألبرد خطأل أبو ب ر البردادن يم ـن رصـد 
عمـر  بـوأالشيو  األوآلو ان عقأل توليت  اميرا ع ى "دولة العراق االسالمية" خ فا ل برداد  

 وهو بعنوان  |] ويأبى هللا إال ان يتمع نوري [|  ىامد الداو  البرداد

بهــة مالخطــاأل الثــاني و ــان اعــالن تمــدد الدولــة االســالمية فــي العــراق الــى الشــام والرــا  و 
ر الم منين والك مة عن  ، النصر  التي اسسها الشيو البرداد   إعالن )وهو بعنوان   وبشع
 الدولة اإلسالمية في العراق والشام(

 الشام.الث ردا ع ى وثيقة د.الظواهر  بالرا  الدولة االسالمية في العراق و الخطاأل الثو 

 )وسوف نورد نصوصًا منها( وهي بعنوان   )باقية في العراق والشام(

دا  نـ وأط ـقعقأل االقتتاآل في الشام ورد ع ى اتهامـا  ىـوآل منـودي  أط ق الخطاأل الرابع ,
 م ال تع مون(وهو بعنوان   )وهللا يع م وأنت وق  االقتتاآل.

العـراق بعـد اعـالن قيـام "دولـة الخالفـة االسـالمية" والرـا  اسـم " فكـانالخطاأل الخـاما أما 
 . وهو بعنوان   رسالة إلى المماهدين واألمة اإلسالمية في شهر رميان والشام".

 6الخطاأل السادا وهي خطبـة مرئيـة فـي المـامع الكبيـر فـي مدينـة الموصـ  المىروسـة و 
  . 1435رميان 

*** 
، ظهــر تســمي  صــوتي 2011وفــي التاســع مــن أبر  /نيســان * وتقــوآل الىقــائق أييــًا أنــ  

سالمية، منسوأل ل برداد  أكد في  أن مبهة "النصر " في سور ا هي امتداد لدولة العراق اإل
الدولـة وأع ن توىيد اسمْي "مبهة النصر " و"دولة العراق اإلسالمية" تىـ  اسـم واىـد وهـو "

 العراق والشام".اإلسالمية في 
لدولـة اومع تدايد نفوذ الموالني بسور ا، ورفي  فتون بدمج قوات  تىـ  قيـاد  دعـيم تنظـيم 
 اعد .بالعراق، شنع البرداد  ىراا ع ى مبهة النصر  مما أدن إلى انفصال  عن تنظيم الق
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ـع و و وتماه  البرداد  ندا ا  دعيم القاعد  أيمن الظواهر  لترك سـور ا لمبهـة النصـر ،  سع
ــي شــماآل وشــرق ســور ا عــامي  ــ  ف ، واشــتب   عناصــري مــع قــوا  2013و 2012عم يات

 رن.النظام السور ، غير أنها  رس  م  ممهودها لمىاراة  تائأل المعارية المس ىة األخ
ونق   رو ترد عن مقات  غيـر سـور  يـمن صـفوف تنظـيم الدولـة قولـ  إن البرـداد   ـان 

 هر  بعـد مقتـ  أســامة بـن الدن الـذ    فـ  بتأســياالشـخص الوىيـد الـذ  لـم يبــايع الظـوا
 الدولة اإلسالمية في العراق والشام.

ا مــأع ــن تنظــيم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام قيــام  2014يونيــو/ىد ران  29وفــي 
   ــوصــفها بالخالفــة اإلســالمية وتنصــيأل أبــو ب ــر البرــداد  "إمامــا وخ يفــة ل مســ مين فــي 

 الفصائ  المهادية في مخت   أنىا  العالم لمبايعت .م ان"، ودعا ما سماها 
وقــاآل المتىــدث باســم التنظــيم أبــو مىمــد العــدناني فــي تســمي  صــوتي إن مســمى "تنظــيم 

إلـى أن  الدولة اإلسالمية فـي العـراق والشـام" ي  رـى ليقتصـر ع ـى الدولـة اإلسـالمية، مشـيرا
عيـان بأهـ  الىـ  والعقـد مـن األ هذا اإلعالن ما  بعد اتخاذ قرار بهذا الشـأن ممـن وصـفهم

 والقاد  واألمرا  ومم ا الشورن.
ظهــر البرــداد  ألوآل مــر  بشــ   ع نــي خطيبــا ل ممعــة  2014يوليو/تمــود  4و ــوم الممعــة 

ا  ومـع ى منبر المسمد الكبير بالموص  خالآل شر ط مصور بث  تنظيم الدولة اإلسـالمية، 
داعيـا    فـي تنصـيب  "خ يفـة" ع ـى المسـ مين،"ابت ي بأمانة ثقي ة" تتمثـفى خطبت  ت ك أن  

ي المســ مين لطاعتــ ، بينمـــا نفــ  ودار  الداخ يـــة العراقيــة أن ي ـــون الرمــ  الـــذ  ظهــر فـــ
 التسمي  هو البرداد .

ورا وأصــدر  م سســتا االعتصــام والفرقــان التابعتــان لتنظــيم الدولــة اإلســالمية تســميال مصــ
التنظـيم إبـراهيم البـدر  الم قـأل بـأبو ب ــر  يمل مـر  األولـى دعـ -سـأل المصـدرى-يظهـر فيـ  

 اقية.البرداد  وهو ي قي خطبة الممعة بالمامع الكبير "الىدبا " في مدينة الموص  العر 
 وادأ البرداد  خطبت  بالىديث عن في  العبـاد  فـي شـهر رميـان، مشـيرا إلـى أنـ  "شـهر

  ين وتى ــيم الشــرايقــام فيــ  ســوق المهــاد". ثــم عــدد فيــائ  المهــاد ويــرور  قتــاآل المشــر 
قامة الىدود، م  دا أن هـذي الرايـا  ال تتىقـق إال "ببـأا وسـ طان"، وأن قـوام الـ دين هـو وا 

 " تاأل يهد  وسي  ينصر".
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و  ـة وأياف البرداد  أن "المماهدين" قد تىقق لهم النصر والفته والتم ـين بعـد سـنوا  ط
 ـى م، وهـو مـا رآي وامبـا عمن المهـاد والصـبر، فسـارعوا إلـى إعـالن الخالفـة وتنصـيأل إمـا
يعع لقرون ىتى مه   الكثيرون، ىسأل قول .  المس مين لكن  ي 

 يفـة نصـيب  "خوتابع دعيم تنظيم "الدولة" قائال إن  ابت ي بهذي األمانـة الثقي ـة، مشـيرا إلـى ت
م ل مسـ مين" فـي أواخـر الشـهر المايـي، وقـاآل "ولعيـ  ع ـي م ولسـ  بخيـر م وال أفيـ  مـن 

ة ي ما أطعـ  هللا فـي م فـين عصـيت  فـال طاعـة لـي ع ـي م"، مقتبسـا مـن خطبـ)...( أطيعون
 الخ يفة أبي ب ر الصديق عند تنصيب  أوآل خ يفة ع ى المس مين.

رفاهيـة وتوم  البرداد  ل ىايـر ن بقولـ  إنـ  ال يعـدهم  مـا يعـد الم ـوك والى ـام أتبـاعهم ب
نمــا يعــدهم بمــا وعــد هللا المــ منين مــن اســ تخالف فــي األرو، مستشــهدا ودعــة ورخــا ، وا 

 بهيا  من القرآن الكر م.
م ثـوىث البرداد  أنصاري ع ى المهاد، متىدثا عن فيائ   وعما يتبع  من نصر وتم ـين، 

 اختــتم خطبتــ  بالــدعا  طالبــا النصــر لمــن أســماهم المماهــدين، ومشــددا ع ــى الثبــا  ع ــى
 الىق والدين.

*** 
د َقـ   ] لَ باقية فى العـراق والشـام " ومـا  فيهـا نصـاً ومن أبرد خطب  تأتى ت ك المعنونة بـ " 

ما و واألشال  أننا ال َنخر ج  مون موىن تعالى  بَت ينا هللاة إال و َ اعَتدنا وم نذ  َعشرو َسَنوا  مون الدو
ـدين، َفصـ  أل عود بـادي المماهو ـنَة هللا َتعـالى فـي عو نها، س  الموىـن،  ونـا َع ـىبومث وها أو أَشـد مو

ـَفباَتـ  َتت ـر، وَلَقـد َتَرَ نـا َمـن َسـبقنا مو ـر ولو الَىمـد دوَن أن َتكسو ق نا َع ـى َطر ــن َمشـايخو َكسع
َيــم ــي خو ــم المصــالوه ف ــرا ن َله  ــور َتت ــي مــدَلهوما  األم  ــم القــوآل الَفصــ  ف ــراي    ــان َله  ــا ي  م

دايـة التـ د، َفال َي َتفوتون، وما ذلوك إال لوخصوصـية الهو  هللا َتعـالى اي َمَع هـا َخرون َأنها َمفاسو
ــب   ْم س  َين ه  وا فويَنــا َلَنْهــدو يَن َماَهــد  ــم، قــاآل هللا َتعــالى  }َوال ــذو يَن{ ســور ا ون  ّللا َ َ َنا وَ َله  ــنو   َلَمــَع اْلم ْىسو

 69العن بو   
  أبصـار ، َعَمـدَ َوما َت َبث  األيام َأن َتنَم ـي عـن بَصـرد ثاقوـألد فـي الر يـة ع ـى المـدن الَبعيـد

دين وأص ـن م تَ ىاأل األهوا  والمَخذعلين َعن إدراكوهـا، َفَيعـود المن وـر إن َلـم يَ القاعو ا، عاليـًا م قوـرع   
 والمعَترو  موافوقا، والذام  م بارو ًا ولو الَىمد.

ــرٌق َينــبوو أو َعــيٌن َتطــر ف،  ــراق والشــام بـاقـيـــة مــا داَم فينــا عو إَن الَدولــَة اإلســالميةفي العو
ـَد بـاقـيـة وَلن ن ساوم َع  َرها هللا َتعالى أو َنه وك دونها، َدولٌة َمهع يها أو َنتناَدآل َعنها َىتى ي ظهو
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ـَمـــَر الـَبرـــداد  وأبــي  نا أبـــي ع  ما  َمشــايخو ــدو َلهــا الَشــيو أبـــو م ـصـَعـــألد الـَدرقـــاو  وامَتدَمــ  بو
ر َعن ب قَعةد امَتـد   إَليهـا وَلـن َتـنَ موَش  ر َلن َتنَىسو َبعـَد ن موعهـا بوـيذن هللا َتعـالى َىـمـَد  الـم هـامو

ــا  م َىر َتن ــالد اإلســالم لــت َىمو ــين بو ــدود التــي َرَســمتها أاليــاد  الَخبيثــة َب ــ ، والى  ــ  وَمنوع وَتوفيقو
وت قوقوَعنا في داخو ها َقد َتماَودناها، وَنىن  عامو ون بويذن هللا َتعـالى َع ـى إدالتوهـا وَلـن َيتوَقـ  

َر موسمارد في َنعشو م امر  ساي ا واي و.هذا الَدى   المبارك َىتى َند    َق آخو
ــَب  إلــى الَشــيو أيـــَن ال واهـــور  َىفوظــ   هللا، فــين َلنــا َع يهــا م اَخــذا د ظأمــا الروســالة  التــي ن سو

يعـَر الَعبـد  الَفقيـر َبـيَن أمـرو َراـ  المــ سَتفيو، واـيَن األمـر ()َشـرعية وَمنَهميـةد َعديـد  ، وَقـد خ 
ـراق والشـام المـ خالو  ألمر  ورن الَدولة االسـالميةو فـي العو هللا َتعالى، وَبعد م شاور  َمم وا ش 

ر ن وأنصار، ومون َثمع إىالة األمر إلى الَهيئة الَشرعية اختر   أمر َراي َع ى األمر  مون م هامو
يعًا َوال تَ  م وا بوَىْب و ّللا و َممو ق وا ((.المخالو  ل   في الروسالة قاآل تعالى   )) َواْعَتصو  َفر 

إن هللا وَســ م ) َعــن أبــي ه ر ــر  َريــَي هللا تعــالى َعنــ   قــاآل " قــاآل َرســوآل هللا َصــ ى هللا َع يــ و 
ـا بـ و شـيَيريى َلك م ثالثًا وَي َري َلك ـم ثالثـًا َفيريـى لك ـم أن َتعب ـدوي وال ت شـرو و  موا ئا وأن َتعَتصو

قـوا وَي ـَري َلك ـم قيـ مــام مـاآل( َرواي االيـاَعة الَ  َوقـاآل وَ ثـر  السـ اآل وا  بوَىب و هللا َمميعـا وال َتَفرع
 .م ـسـ وـم

ــوا يــا أســود الَدولــة اإلســالمية بع نين َفه  ــراق والشــام، اشــفوا َغ يــ  المــ مو  ــى ثوبــوا عَ  فــي العو
نـد األعدا )....( ما  واألشال ، َمدوعقوهم َفقـد َخبورنـاه م عو م الدو نه  َبنـا ،فـال قـا   أرونا مو  ينهم م 

ف د أو َشيود مَ  فييعاك م م، فين َىَصـ ي  دونَ يا أسود الدولةو أن َيصو وا الى امرأ د م س ومةد أو طو     
م وال َتك ونــوا  ــ   نــد ، فــانظروا ألنف سو ــم عو ــذَر َلك  ــَدر هللا فــوهللا ال ع  ــال َق ــو َم مي وَعَتبــي، وطن َل
مائوهم وأمواَلك م دون  م دوَن دو ما    هم ودو م دون أمسادو  م.أموالهو  امَع وا أمساَد  

ـرو  امـرأ د م سـ ومة أو ي ـ ياك م أن َتهنوا بالَعيش في يومد ي نَتَهك  في و عو فـ د أو ي هـ راق َدم  وا  ان  طو
ـ وا َلـي َ  ـ ، أوصو ـ  ذلوـَك أو َبعي  م، َرصـاك م بونَ َشيٌو َ بير، فأ ع َلذ  ل َعـيش إن خـاَمري     ٌص هـارو  

ـن ال يـ هاٌم في الث   ث األخيـر مو َن إن امـَتَمعن فـين في الَنهار، وسو  َتعـالى َقـد مـَي هللارَ  ، َفـيَنه 
عا و اَتَىق ق، د فعوا الى أ م توك م َبشائور الَنصرو وال َتَتهاونوا وأكثروا مون  َمـن بويـدي  الَتَير ا إلـىو لد 

 َمقاليد الَسماوا  واألرو.
هـاد والرواـا  وأما أنت م يـا َشـباأَل اإلسـالم انفوـروا الـى أرو الشـام المبار ـة أرو الهومـر    والمو

ـم َقـد أوَشـَ  ،  ن المالىو ـموعر ، وا  د قـد ش  َه ومعوا إلى َدوَلتوك م لوت ع وا َصرَىها، َه ومعوا فـين الَسـواعو
                                                 

 اع اعة أي  أت ن اند راالة اليواهر  ا ترت  و ايعة اال  داد ى خليفة لللمللي  ا ف اند أداية  نوقاقا  فا

 هذا الظهج الللودد و  الجي  الثالث للظييم االقاعدة تر العرا  فاورياى االلؤلفى .
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فـــرد ال إيمـــان فيـــ ، فـــاَق فيـــ  وفوســـطا      مـــا وهللا الفوســـطاطان فوســـطا  إيمـــاند ال نو َنه  َرَانـــا  وا 
ـرنا ع ـى القـوم الت َىموع نا ما ال طاقَة َلنا بو  واعفـوا عَ  نـا واغفوـر َلنـا وارَىمنـا أنـَ  َموالنـا فانص 

 [ .وهللا غالأٌل ع ى أمروي ولكون أكَثر الناا ال َيعَ مون والَىمد  ا َرأل العاَلمين...الكافور ن
*** 

** أما عن المرامع الفقهية التى يستند إليها )أبـو ب ـر البرـدادن( فـى بنـا  دسـتور دولتـ  
 قد قـام ع ـى انتقـا  فتـاون العنـ  والتكفيـر ومع هـا مـوهر الدسـتور اإلسالمية )داعش( ، ف

الىاكم ، وفى هذا الصدد أصدر أبو ب ر البرـدادن  تابـًا وثائقيـًا يعـد المرمـع الرئيسـى لف ـر 
)أقـالم األنـام بمـيالد دولـة اإلسـالم تنظيم  ولى م  لبالد العراق والشام والكتـاأل يىمـ  اسـم 

 تأل وثائقية أخرن مهمة لمناصر ن ألبو ب ـر البرـدادن تىمـ  ثم ما    فى العراق والشام(
ــدادن( ــة البر ــدي وابيعتــ  ومنهــا )مــد األيــادن لبيع ــاون بتأيي ــ  المناقــأل  () فت الــذن عــدد في

تقانــ  القــرا ا  العشــر  المدعومــة ل خ يفــة أبــو ب ــر البرــدادن مثبتــًا نســب  القرشــى وع مــ  وا 
مامت  لمسامد العراق ومهادي و  أسباأل أىقيت  بالخالفة وومـوأل تقـديم البيعـة لـ  ل قرآن ، وا 
" مومبا  االنيمام ل دولة اإلسالمية فى العـراق ، و ذلك أصدر أبو الىسن األددن رسالت  

"، وأبــو مىمــد األددن  تابــ  "المعاريــين لدولــة المســ مين" وأبــو يوســ  البشــير والشــام 
 ى برســالة " تنبيــ  األنــام لمــا فــى برســالت  " البيعــة ثــم البيعــة ثــم البيعــة " وأبــو ســعد العــام

التفرقــة مــن آثــام وأهميــة التوىــد فــى دولــة اإلســالم " وأبــو المنــذر الشــنقيطى  تــأل بيانــ  " 
نصر  إلعالن دولة اإلسالم .. متى يفقهون معنى الطاعة " وىامد الع م أصدر رسالت  " رد 

الكتـأل بـدأ  بـدورها الشبها  عن الدولة اإلسالمية شرعية الدولة وصـىتها " . مميـع ت ـك 
فى تش ي  ما يشب  الدستور الفقهى ل دولة الوليد  ، وتىوآل م لفوها إلى " أيقونـا  فقهيـة 
ــد  الفمــر المصــر ة بتــار و  ــذن نشــرت  مر  ــائقى المهــم ال ــر الصــىفى والوث ــًا ل تقر  " . وفق

23/10/2014 . 
عنـد تقـديم الـدعم  لم ينت  دور شـيوذ تنظـيم الدولـة اإلسـالمية فـى العـراق والشـام )داعـش(

الفقهى ل دولة الوليد  ، إذ قاموا بدعم آخر ىين أصدر أبو همام ب ر األثرن  تب  " تبصـير 
ــى الــرد ع ــى  المىــامج بــالفرق بــين رمــاآل الدولــة واإلســالمية والخــوارج " و"خــط المــداد ف

مبهـة الد تور إياد" و"الثمر الدانى فى الرد ع ى خطاأل الموالنى " فى مهاممة قائـد تنظـيم 
النصــر  المنــاون لــداعش ، وأصــدر أبــو الىســن األددن " القائــد المــوالنى بــين النصـــيىة 

                                                 
 عى .ا ق ايراد نص هذا الكلا) تر الفص  االراأ 
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والترر ــر" وأصــدر أبــو مىمــد األددن أييــًا " أىــواآل المعاريــين لدولــة المســ مين .. تأصــي  
شرعى " وأصدر أبو عبيـد  الشـنقيطى " رفـع الىسـام نصـر  لدولـة اإلسـالم " و" رفـع المـالم 

 فى العراق والشام " وأصدر ق م موىد " البصير  فى ىقيقة المسير  ". عن دولة اإلسالم
ــد إعــالن تشــ ي  ــراق والشــام ، داعــش ، عن ــى الع ــة اإلســالمية ف ــم تتهــاون الدول ــدورها ل  ب
ــق ــة . أط  ــة بالدول ــة والشــرعية المتع ق  ى ومتهــا عــن تأســيا ودار  خاصــة لألمــور الفقهي

تـى ودار  الها الود ر أبو عثمـان التميمـى ، ت ـك الـع يها اسم ودار  الهيئا  الشرعية ، وتوال
صــدار  تــأل لعــدد مــن البــاىثين الفقهيــين تىــ  إشــراف الــود ر  بــدأ  بــدورها فــى طباعــة وا 
ـــة اإلســـالم  ـــام بمـــيالد دول ـــاأل داعـــش األشـــهر " إعـــالم األن  "التميمـــى )!!( وباكورتهـــا  ت

لى ومـة الودار  )فى ت ـك ا باإليافة إلى صدور  تأل المنظر ن الفقهيين ل تنظيم تىم  خاتم
"  المدعــوم!!( ، والــذين بــدأوا بــدورهم فــى ويــع  تــأل مديــد  تتــرمم الثوابــ  الشــرعية لــدن

لبرـدادن داعش " مث   تاأل " لماذا نقات  ومن نقات  ا و"الدستور م ـة الكفـار" ألبـو ىمـد  ا
د فـى الممهـو ، أو ت ك الكتأل المومهة إلى تنظيم الدولة اإلسـالمية مـن الـداخ  مثـ  "غايـة 

لـة نصيىة الشر  والمنود " ألبو همام ب ر األثرن، و"إسـ ا  الرغـا  فـى صـىة شـرو  الدو 
ل خيــوا ل قيــا  ألبــو عبــد الــرىمن عبيــد  األثبمــى، ويفيــد بعــدم شــرعية خيــوا أعيــا  
ــذلك القصــيد ــابع لألنظمــة األخــرن ، و  ــايعين ل قيــا  المســتق  أو الت ــة داعــش والمب   دول

 "ىن فداك مدت الدولة اإلسالمية فى العراق والشام " يا دولة اإلسالم ن الشعر ة األشهر فى
. 

باإليافة إلى ىرص " ودار  الهيئـا  الشـرعية فـى الدولـة اإلسـالمية بـالعراق والشـام " ع ـى 
أن تتيمن إصداراتها الم لفا  الشـرعية السـابقة ع ـى تأسيسـها ، والتـى صـدر  فـى عهـد 

اإلسالمية فى العراق وأبردها " لماذا المهاد يـرور  م ىـة  أبو ب ر البردادن م سا الدولة
ا " و"الموسوعة األمنية" و"من خفايا التار و" عن قصة ىيا  أبو مصـعأل الدرقـاون ، و ـذا 
ــذن قتــ  عــام  ــة العــراق اإلســالمية )ال ــر الىــرأل فــى دول م لفــا  أبــو ىمــد  المهــامر ، ود 

يــة" ألمــرا  ومنــود الدولــة اإلســالمية ، و" (، " الدولــة الدنيويــة " و"الوصــية الثالثين2010
النبــى القائــد " و" داد المهــامر" وأييــًا م لفــا  أبــو الىســن الف ســطينى " البشــرن المهديــة 
لمنفـذن العم يـا  االستشـهادية " و" ردود وت ميىـا  ع ـى من ـرن العم يـا  " و تـأل ميســر  

لمخــذلين عــن المهــاد" ، الرر ــأل " إنمــا شــفا  العــى الســ اآل " و" شــ  شــبها  المــرمفين وا
وس س ة " بدمائهم نصىوا " وأييًا  تاأل عد الدين الرصـافى ومنهـا " مهـاد مـن لـم يىيـر 
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المهــاد".فى نفــا التوقيــ  الــذن تــم فيــ  ويــع م سســة الفرقــان ، الــذراا اإلعالميــة ا ن 
لداعش وفروعها  االعتصام وغيرهـا ، تىـ  وصـاية ودار  الهيئـا  الشـرعية المدعومـة ت ـك 

صدارا  التنظـيم ، فـى أوسـع نطـاق مم ـن  !! وتوظي  مميع إم انياتها فى نشر م لفا  وا 
 ونشرها ع ى مميع المواقع المتطرفة فى العالم .

ــاون لتأســيا  ــى  ــ  هــذي الكتــأل والفت ــ  )داعــش( اســتند إل ــى ب ــر البرــدادن( ودولت إن )أب
ة المدعومـ متها ووداراتهاشرعية دينية مفتقد  وسط العالم اإلسالمى ، ألن  أقام دولت  وى و 

فــو ع ــى فقــ  العنــ  والتشــدد تمامــًا مث مــا  انــ  ســير  ىياتــ  نموذمــًا ل عنــ  والتشــدد ور 
ى ا خر وتكفيري ومن ثم قت ـ  دون أدنـى شـعور بالـذنأل. إن ت ـك بعـو الموانـأل المهمـة فـ

 داعش .   –ىيا  )أبو ب ر البردادن( أمير ما يسمى بتنظيم )الدولة اإلسالمية( 
 
  

 


