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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة العدد:
لق�������د اأفرز التط�������رف الديني �صخ�صيات وجماع�������ات واأحزابًا عانت الب�رشية منها اأجم�������ع، وما  التطرف 
اليه�������ودي وامل�صيح�������ي واالإ�صالمي عّنا ببعيد، وق�������د �صهد التاريخ جرائمهم الب�صع�������ة التي المتت اىل الدين 

واالن�صانية ب�صلة .
وللتطرف جذور ودوافع دينية و�صيا�صية و�صيكولوجية ونف�صية متنوعة ل�صنا هنا ب�صدد  التعر�ض لها بقدر 
ما نروم ت�صليط ال�صوء على ما ابتلت به االمة اال�صالمية اأخريًا من خطر حقيقي يهدد كيانها بدءًا من 
حرك�������ة طالبان وانته�������اءًا اىل داع�ض التي اأ�صبحت اليوم حديث ال�صاحة وباتت األعوبة بيد القوى العاملية 

الكربى لت�صويه �صورة اال�صالم و�رشب هذا اأو ذاك.
اإن م�������ا �صهدته ال�صاحة العراقية من هج�������وم مفاجىء وا�صتحالل املناطق الوا�صعة من قبل داع�ض    
رغ�������م ما يلوح من ظاهرها وا�صطباغها ب�صبغة الدين وحماولة اقامة اخلالفة اال�صالمية، ت�صتبطن حتقيق 

ماآرب القوى العاملية من عدة جهات مبا�رشة وغري مبا�رشة من قبيل: 
الف: ايجاد توازن القوى بني ال�صنة وال�صيعة يف منطقة ال�رشق االأو�صط اخلطرية.

ب: متري�������ر ال�صيا�صات الغا�صم�������ة عرب تهديد ترك الدعم الع�صكري واال�صتخبارات�������ي  وترك ال�صاحة لهوؤالء 
املتطرفني يعيثون فيها ف�صادًا.

ج:اإبعاد ال�رش والتطرف عن اأنف�صهم ليبقوا يف ماأمن من حاالت التطرف املتنامية يف �صعوبهم وح�رشها 
يف مكان بعيد عنهم، وهذا ما يوؤيد توافد االآالف من اجلاليات املختلفة اىل �صاحات القتال من خمتلف 

الدول الغربية رغم الهيمنة اال�صتخباراتية واإمكانية اإلقاء القب�ض عليهم .
د: النفوذ وال�صيطرة واإحكام املواقع ب�صكل ر�صمي وبطلب من الدول اال�صالمية .

ه�:التعرف على نقاط القوة وال�صعف يف الدول وال�صعوب اال�صالمية .
و: اإ�صغ�������ال امل�صلم�������ني باأنف�صهم واإيقاع ال�رشاع بينه�������م ال�صتنزاف القدرات املالي�������ة والب�رشية وال�صيا�صية 

واحل�صارية .
ز: ت�صوي�������ه �ص�������ورة اال�صالم يف الع�������امل حيث ال و�صيلة اأبلغ يف ذلك من قطع الروؤو��������ض و�صبي الن�صاء وتهدمي 

املعامل احل�صارية با�صم اال�صالم.
ح: ورمبا اأخريًا خلق �صيناريوهات خمتلفة وعينية واقعية للوقوف اأمام اإرها�صات اآخر الزمان واال�صتعداد 
لذلك اليوم املوعود  )من خالل خلق حاالت م�صابهة م�صتقاة من الرتاث اال�صالمي وما ت�صفه الروايات 
م�������ن اأحداث  اآخر الزمان والرايات ال�ص�������ود و...( بعد ما اأ�صبعوا الف�صاء املجازي باالأفالم املتعلقة باآخر 
الزم�������ان وظهور املنجي وما �صاكل . وهذا ما يف�رش لنا اهتمامهم البالغ بالق�صية املهدوية، كما حّدث 
بذل�������ك بع�ض من �صجن من قبل قوات االحتالل حيث كّر�صوا جهدهم يف ال�صوؤال عنه مبا يخ�ض الق�صية 

املهدوية من جميع جوانبها...
ه�������ذه املاآرب  اخلفية هي التي تف�رّش لن�������ا التعامل اخلجول للقوى الكربى مع ما حدث يف العراق من 
الرتّي�������ث يف الق�ص�������اء عليهم رغم متكّنهم م�������ن ذلك عرب خمتلف الو�صائل املتاحة له�������م ع�صكريًا وماليًا 
و�صيا�صي�������ًا وغريه�������ا؛ كما �رشح بذلك الرئي�ض االمريكي حيث اأب�������دى اأن الق�صاء على داع�ض بحاجة اىل 

ا�صرتاتيجية بعيدة املدى واحلال اّن الواقع غري هذا .
ونحن اإذ ن�صتنكر هذه الظاهرة واأعمال هذه الفئة املحاربة مهما كانت اأ�صباب ظهورها ودعمها والتذبذب 
يف مواجهته�������ا من قبل الدول الك�������ربى باأّنها المتت اىل اال�صالم ب�صلة، قد خ�ص�صنا هذا العدد من ملحق 
الر�ص�������د بدرا�صتها عرب ما ورد يف و�صائل االعالم من درا�صات وتقارير وحتقيقات، تاركني النقد والتحليل 

اىل القارىء النبيل حيث �صيجد فيها بغيته .
هذا وكلنا اأمل اأن نلتقي يف االأعداد القادمة وقد ارتفعت هذه الغمة عن هذه االأمة بربكة اأهل البيت 
عليهم ال�صالم، وبجهود املوؤمنني يف ر�ّض ال�صفوف وتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة واخلالف، مبّنه وكرمه.
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الف�صل.االول:-...)معـامل.دولــة.داعــ�ش(

..
املبحث االأول 

الن�صاأة والتاأ�صي�س
املو�صوعة احلرة )ويكيبيديا(
../

الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام تنظيم م�صلح ُيو�صف باالإرهاب يتبنى الفكر ال�صلفي اجلهادي يهدف 
اأع�ص�������اوؤه اإىل اإعادةاخلالفة االإ�صالمية وتطبيق ال�رشيع�������ة، ميتد يف العراق و�صوريا. زعيم التنظيم احلايل 

هو اأبو بكر البغدادي
ب�������داأ بتكوين الدول�������ة االإ�صالمية يف الع�������راق يف 15 ت�رشين االأول/اأكتوبر 2006 اإث�������ر اجتماع جمموعة من 
الف�صائل امل�صلحة �صمن معاهدة حلف املطيبني ومت اختيار اأبي عمر زعيما له وبعدها تبنت العديد من 
العمليات النوعية داخل العراق اآنذاك، وبعد مقتل اأبي عمر البغدادي يف يوم االثنني 2010/4/19 اأ�صبح اأبو 
بكر البغدادي زعيما لهذا التنظيم، و�صهد عهد اأبي بكر تو�صعًا يف العمليات النوعية املتزامنة )كعملية 
البن�������ك املركزي، و وزارة العدل، واقتحام �صجني اأبو غريب واحلوت(، وبعد االأحداث اجلارية يف �صوريا 
واقتتال اجلماعات الثورية واجلي�ض احلر مع نظام ب�صار االأ�صد مت ت�صكيل جبهة الن�رشة الأهل ال�صام اأواخر 
�صن�������ة 2011، و�رشع�������ان ما منت قدراته�������ا لت�صبح يف غ�صون اأ�صهر من اأبرز ق�������وى املقاتلة يف �صوريا ، ويف 
2013/4/9م وبر�صالة �صوتية ُبثت عن طريق �صبكة �صموخ االإ�صالم  ، اأعلن من خاللها اأبو بكر البغدادي دمج 
فرع التنظيم جبهة الن�رشة مع دولة العراق االإ�صالمية حتت م�صمى الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام. 

ونفوذ الدولة يتو�صع يف الداخل ال�صوري يومًا بعد اليوم.
تبنت الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام عملية تفجري ال�صفارة االإيرانية يف بريوت، و�صيطر اأفراد هذا 
التنظيم على م�صاحة كبرية من مدينة الفلوجة العراقية ابتداًء من اأواخر دي�صمرب من عام 2013 وبداية 

عام 2014.

نواة التاأ�صي�س
بع�������د ت�صكيل جماعة التوحيد واجلهاد بزعامة ابي م�صعب الزرقاوي يف عام 2004 ومبعايته لزعيم تنظيم 
القاع�������دة ال�صابق ا�صامة ب�������ن الدن لي�صبح تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ، كثف التنظيم من عملياته 
اإىل ان ا�صبح واحدا من اقوى التنظيمات يف ال�صاحة العراقية اإىل ان جاء عام 2006 ليخرج الزرقاوي على 
امل�������الأ يف �رشيط م�صور معلنا ع�������ن ت�صكيل جمل�ض �صورى املجاهدين بزعامة عبد اهلل ر�صيد البغدادي، 
بعد مقتل الزرقاوي يف نف�ض ال�صهر جرى انتخاب ابي حمزة املهاجر زعيما للتنظيم ، ويف نهاية ال�صنة 

مت ت�صكيل دولة العراق اال�صالمية بزعامة ابي عمر البغدادي.
ويف ي�������وم االثنني املوافق 2010/4/19 �صنت القوات االمريكية والعراقية عملية ع�صكرية يف منطقة الرثثار 
ا�صتهدفت منزال كان فيه ابي عمر البغدادي وابو حمزة املهاجر وبعد ا�صتباكات عنيفة بني اجلانبني 
وا�صتدع�������اء الطائ�������رات مت ق�صف املنزل ليقتال معا ومت عر�ض جثتيهما عل�������ى و�صائل االعالم وبعد ا�صبوع 
واح�������د اعرتف التنظيم يف بيان له على االنرتنت مبقتلهما وبعد حوايل ع�رشة ايام انعقد جم�صل �صورى 
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الدولة ليختار ابي بكر البغداداي خليفة له والنا�رش لدين اهلل �صليمان وزيرا للحرب.
وبعد اندالع االزمة ال�صورية بداأ تكوين الف�صائل واجلماعات لقتال النظام ال�صوري ويف اواخر العام 2011 مت 
تكوي�������ن جبهة الن�رشة بقيادة ابي حممد اجلوالين حيث ا�صبح االم�������ني العام لها وا�صتمرت اجلبهة بقتال 
النظ�������ام حتى وردت تقارير ا�صتخباراتية عن عالقتها الفكري�������ة والتنظيمية بفرع دولة العراق اال�صالمية 
بعد ذلك ادرجتها الواليات املتحدة االمريكية على الئحة املنظمات االرهابية، وبتاريخ التا�صع من ابريل 
ظهر ت�صجيل �صوتي من�صوب البي بكر البغدادي يعلن فيه عن ان جبهة الن�رشة هي امتداد لدولة العراق 
اال�صالمية واعل�������ن فيها الغاء ا�صمي جبهة الن�رشة ودولة العراق اال�صالمية حتت م�صمى واحد وهو الدولة 

اال�صالمية يف العراق وال�صام.
بع�������د ذلك بفرتة ق�صرية ظهر ت�صجيل �صوتي البي حممد اجلوالين يعلن فيها عن عالقته مع دولة العراق 
اال�صالمي�������ة لكن�������ه نفى �صخ�صيا او جمل�ض �ص�������ورى اجلبهة ان يكونوا على علم به�������ذا االعالن فرف�ض فكرة 
االندماج واعلن مبايعة تنظيم القاعدة يف افغان�صتان، و على الرغم من ذلك فاإن للدولة االإ�صالمية و جبهة 

الن�رشة العديد من العمليات الع�صكرية امل�صرتكة.

البداية من اأفغان�صتان
القد�ض العربي
http://www.alquds.co.uk/
عندما بارك ريغان اجلهاد يف لقاء يف املكتب البي�صاوي يف البيت االأبي�ض عام 1985 بني زعماء املجاهدين 
االأفغ�������ان، كما كانوا ي�صمون، والرئي�ض االأمريكي رونالد ريغان قال خماطبا الوفد الرفيع الذي �صمل �صاه 
م�صعود وحكمتيار و�صبغة اهلل جمددي وعبد اهلل عبد اهلل قال لهم ريغان »اإنكم تذكورين باآبائنا املوؤ�ص�صني 
للجمهوري�������ة االأمريكية«. يومها كان اجلهاد �صد ال�صوفييت ح�������الال زالال وبعد طردهم من اأفغان�صتان بعد 
ع�رش �صنوات من »اجله�������اد« املحلل بفتوى اأمريكية تخلى اجلميع عنهم واأ�صبحوا مطاردين ملعونني يف 
كل م�������كان حت�������ى دولهم التي �صهلت تطوعهم اإر�صاء لل�صيد االأمريك�������ي مل ت�صمح لهم بعودتهم فتفرقوا يف 
االأ�صق�������اع فا�صتقر بع�صهم يف ك�صمري والبو�صنة وكو�صوفو واليمن وال�صومال وال�صودان واجلزائر وال�صي�صان. 
اأعادت حركة طالبان بني عامي 1996 و 2001 مللمة بع�صهم يف كهوف و�صعاب ووديان اأفغان�صتان بعد اأن 
اأعلنوها اإمارة اإ�صالمية بقيادة �صكلية لرجل �صبه اأمي اإ�صمه املال عمر وقيادة فعلية لرجل اآخر اإ�صمه اأ�صامة 
بن الدن. يف كهوف تورا بورا �صنعت اأيديولوجية التطرف الدموي الذي تغذى على املال والفكر الوهابي 
والتدري�������ب والرعاي�������ة الباك�صتانية والت�صليح االأمريكي. اإنت�رشوا يف االأر��������ض بعد �صقوط كابل يف اأيدي 
اجلي��������ض االأمريكي فتقطعت بهم ال�صبل وبداأوا يبحثون عن ترب�������ة منا�صبة وماأوى اآمن فا�صتقر بهم االأمر 
يف عراق ما بعد االحتالل االأمريكي وهناك اأعلن م�صعب الزرقاوي دولته العتيدة »الدولة االإ�صالمية يف 
الع�������راق«. تراجع زخم احلركة يف العراق بعد مقتل قائدهم الزرق�������اوي يف 7 حزيران/يونيو 2006 وقيام 
القائ�������د االأمريكي اجلديد ديفد برتيو�ض ال�������ذي و�صل العراق بداية 2007 بعقد �صفقة مع روؤ�صاء القبائل فيما 

عرف بال�صحوات حيث بدلوا والءهم وقاموا بطرد عنا�رش القاعدة من مناطقهم وخا�صة االأنبار.
وم�������ن هناك اإندلقت ه�������ذه اجلموع اإىل بالد ال�صام ثم ع�������ادوا اإىل العراق وه�������م االآن يطرقون اأبواب لبنان 

وعيونهم على االأردن كذلك.
اإن ممار�صات املالكي الطائفية خالل دورتي رئا�صته للوزارة العراقية هي التي اأججت القهر والغ�صب لدى 
نف��������ض تلك الطوائف. فقد �صاه�������دوا براميل املالكي املتفجرة تطلق ف�������وق الفلوجة كما فعل املحتل 
االأمريك�������ي. وكذلك االأمر في�صوريا. فالتهمي�ض وا�صتهداف طائف�������ة بعينها يف كال البلدين قد عززا من 
ال�صعور بالغنب والقهر واأ�صبحت هناك فئات يف كال البلدين ال متيز بني تدخل واآخر بل اأ�صبحت هناك 
فئات تدعو علنا اإىل التدخل يف العراق الإنهاء �صنوات الظلم الكبري الذي اأحلق االأذى يف البالد والعباد 
وال�صج�������ر واحلجر. ومن هنا جاءت �رشعة اإنت�صار ه�������ذا التنظيم يف مناطق �صا�صعة يف �صوريا اأوال ثم يف 
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العراق ثانيا.
يف 10 حزيران/يوني�������و �صقطت املو�صل بدون اأية مقاوم�������ة. لقد تبدلت االأيدي يف ملحة عني يف منطقة 
غني�������ة بالنفط وو�صط اإنت�صار جلي�ض ر�صم�������ي مدرب وم�صلح باأ�صلحة اأمريكية ذاب يف حلظات. فكيف مت 
ذل�������ك؟ ح�ص�������ب مقال مطول ل� »نيويورك تاميز« لقد مت االإت�صال بني �صي�������وخ ع�صائر ال�صنة وقيادات داع�ض 
وبرتتي�������ب من القائد البعث�������ي املختفي عن االأنظار عزت ال�������دوري فوافق روؤ�ص�������اء الع�صائر على ال�صماح 
للتنظي�������م بالعودة اإىل مناطقه�������م نكاية يف املالكي. وح�صب م�صادر �صحافي�������ة عراقية تقتب�صها اجلريدة، 
ف�������اإن �صيوخ ال�صنة ف�صلوا التحالف مع داع�ض �صد نوري املالكي العن�رشي الذي مار�ض عليهم كل اأنواع 

التمييز والتهمي�ض والعنف.

املالمح العامة لن�صوء الدولة
�صبكة انا م�صلم للحوار اال�صالمي 
http://www.muslm.org 

 بداأت املرحلة االأوىل بتنفيذ فكرة الدولة االإ�صالمية منذ اليوم االأول لتاأ�صي�ض جمل�ض �صورى املجاهدين 
يف العراق، الذي تاأ�ص�ض بتاريخ 2005/12/15 بهدف توحيد جهود املقاومة �صد االحتالل االأمريكي وحلفائه، 
ليك�������ون نواة الدول�������ة االإ�صالمية، وقد �صم املجل�ض عن�������د انطالقه خم�ض جماع�������ات وتنظيمات اإ�صالمية 
خمتلف�������ة، كان عل�������ى راأ�صها "تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين"، وتكون�������ت ع�صويته يف مرحلة التاأ�صي�ض 
من: جي�ض الطائفة املن�صورة، وجي�ض اأهل ال�صنة واجلماعة، و�رشايا اأن�صار التوحيد، و�رشايا الغرباء، ثم 
العراق-، وكتائب  التحق باملجل�ض جماعات اأخرى مثل: كتائب االأهوال، و�رشايا اجلهاد االإ�صالمي – 
املرابطني، وتوىل رئا�صة املجل�ض ال�صيخ عبد اهلل بن ر�صيد البغدادي، حتى االإعالن عن تاأ�صي�ض " حلف 
املطيبني"، وق�������د خل�صت االأبيات ال�صعرية التالية �رشوط االنت�ص�������اب والقبول يف ع�صوية املجل�ض على 

م�صتوى اجلماعات واالأفراد :

يف �صفنا ال نقبُل = اإال كرميًا يعمُل
ومقاتاًل اأو راغبًا = يف حبِّ َربٍّ ُيقتُل

و�صالحه من خ�صمنا = ويقينه من ربنا 
وغرامه يف ديننا = وم�صريه يف دربن�ا
بحما�صْةٍ يتدفُق = باَب ال�صهادِة يطرُق 
ب�صالحه يتمنطق = وب�رشنا ال ينطُق

يف ليله هو عابٌد = هو راكٌع اأو �صاجُد 
يرجو الكرمي وقربِه = يف غريِه هَو زاهُد 
ال يبتغي يف حربِه = اإال الر�صى من ربِه

يرجو ال�صهادة راغبًا = طعن الوغى يف جنبِه
هذي مبادئ حزبنا = يا راغبًا يف ُحبنا 
تقوى االإله ون�رِشِه = �صيظل ديدن دربن�ا
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حلف املطيبني
وق�������د توىل املجل�ض قي�������ادة العمليات الع�صكري�������ة، والتن�صيق مع بقية اجلماع�������ات والتنظيمات العراقية 
املقاومة، الوطنية واالإ�صالمية، بهدف عدم تعار�ض جهود املقاومة �صد االحتالل، وكانت البيانات ت�صدر 
ع�������ن الهيئة االإعالمية ملجل�ض �صورى املجاهدين، واملجل�ض يتبن�������ى م�صوؤوليته عن العمليات الع�صكرية 
بغ�ض النظر عن اجلماع�������ة التي نفذتها،ويف املرحلة الثانية بداأت مع اإعالن جمل�ض �صورى املجاهدين 
بتاري�������خ 12\10\2006 قيام " حلف املطّيبني " الذي ي�صم جمل�ض �صورى املجاهدين يف العراق من جهة، 
وم�������ن جهة ثاني�������ة جي�ض الفاحتني، وجند ال�صحابة، وكتائب اأن�صار التوحي�������د وال�صنة، و من جهة ثالثة 
الكث�������ري من �صيوخ الع�صائر املخل�صني – بح�صب البي�������ان-، وغريهم ممن �صيعلن عن نف�صه تباعًا، حيث 
و�ص�������ف املجل�ض الذين لبوا دعوت�������ه باالن�صمام اإىل حلف املطيب�������ني " وكان اآخر اخلطوات املباركة 
االإع�������الن عن ت�صكيل حلف املطيبني والذي دعا الوجهاء والف�صالء من اأهل العراق من العلماء وروؤ�صاء 
الع�صائ�������ر وقادة اجله�������اد وا�صتجاب من ا�صتجاب وكانوا خريًا وبركة، وم�������ن مل يفعل فوزره بني كتفيه 
لي�ض له من احلمل ن�صيب، مع وجود ما ميكن اأن يكون رابطة يلتحم من خاللها اأهل احلل والعقد وتلتئم 
�صفوفه�������م"، واملرحلة االأخرية من تاأ�صي�ض دولة الع�������راق االإ�صالمية جاءت عرب االإعالن عن قيام "دولة 
الع�������راق االإ�صالمية" يف البيان املرئي ملجل�ض �صورى املجاهدين املوؤرخ بتاريخ 2006/10/13، قراأه الناطق 
الر�صمي مبا ي�صمى دولة العراق االإ�صالمية من وزارة اإعالمها، ومت تعيني ال�صيخ اأبو عمر البغدادي الها�صمي 
احل�صني اأمريًا لهذه الدولة، حيث ي�صف نف�صه باأنه مل يكن يحلم اإال اأن يكون جنديًا يف �صواد النا�ض، واأنه 
مل يك�������ن يوم�������ًا ما اأمريًا من اأمراء اأي جماعة من اجلماع�������ات، واأن اختياره مت من خالل اجتماع النا�ض 
عليه، وقد و�صح اأنه لن يقطع اأمرًا من اأمور امل�صلمني اإال بعد م�صورة اإخوانه، وبناًءا على ذلك قام بت�صكيل 
جمل�ض �صورى يتبع تنظيميًا الإمارة الدولة ي�صم ثالثة اأفراد من كل جماعة التحقت بالدولة، بغ�ض النظر 
ع�������ن عدد جنوده�������ا وحجم عملياتها الع�صكرية، باالإ�صافة اإىل ممثل ع�������ن كل ع�صرية من اأ�صول الع�صائر 
الكربى، اإىل جانب عدد من اأهل اخلربة واالخت�صا�ض، وينبثق عن هذا املجل�ض املو�صع، جمل�ض �صورى 
�صّيق، مكون من خم�ض اأ�صخا�ض، مهمته البت يف االأمور الهامة التي حتتاج اإىل �رشعة يف اتخاذ القرار.

يب�������دو اأن ما يعرف ب�� " دولة العراق االإ�صالمي�������ة" متخ�صت بعد معاناة، وجهود حثيثة طويلة ومفاو�صات 
�صعب�������ة وحوارات �صاقة، قامت بها قيادة جمل��������ض �صورى املجاهدين، اأنتجت حتالفات معقدة و�صائكة، ما 
ب�������ني " املجل�ض" الذي يعت�������رب نف�صه من�صجمًا مع �رشوط اأهل احلل والعق�������د واأو�صافهم املعتربة �رشعًا 
دون غريه�������م، و" حلف املطيبني" و" بع�ض �صي�������وخ الع�صائر العراقية"، وت�صكي�������الت وف�صائل املقاومة 
العراقي�������ة املتعددة، وعلى راأ�صها " تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين"، الذي ذاب وبقية الت�صكيالت 
والتنظيمات واجلماعات والف�صائل كافًة داخل هيكلية دولة العراق االإ�صالمية، بح�صب ما جاء يف بيان 
اأبو عمر البغدادي الها�صمي، اأمري دولة العراق االإ�صالمية، كما اأن االحتالل االأمريكي للعراق اأفرز واقعًا 
جي�������و- �صيا�صيًا جديدًا، ات�صم بالطائفية والتق�صي�������م، متثل بوجود الدولة الكردية يف ال�صمال، وال�صيعية يف 
الو�ص�������ط واجلنوب، االأمر الذي جعل و�صع اأه�������ل ال�صنة ال يح�صدون عليه، كما اأن هاتان الدولتان متلكان 
جيو�صًا وميلي�صيات م�صلحة ف�صاًل عن كونها مدعومة من قبل احلكومة ال�صورية بقيادة املالكي، ودوليًا 
م�������ن قبل الواليات املتح�������دة االأمريكية كدولة احتالل، ومن قبل بع�ض االأنظمة االإقليمية كاإيران، وهو 

ما يجعل اأهل ال�صنة مغيبني عن املعادلة ال�صيا�صية الداخلية اإقليميًا ودوليًا.
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داع�س يف العراق .. اأ�صولها وم�صار تاأ�صي�صها

مركز الدراسات والبحوث العلمانية في العالم العربي

..

على الرغم من اأن هذا التنظيم حديث الظهور على ال�صاحة ال�صورية، اال اأنه لي�ض بت�صكيل جديد، بل هو 
االأقدم بني كل التنظيمات امل�صلحة البارزة على ال�صاحة ال�صورية بخا�صة و االإقليمية بعامة.

 تعود اأ�صول هذا التنظيم اىل العام 2004 ، حني �صكل اأبو م�صعب الزرقاوي تنظيم اأ�صماه  جماعة التوحيد 
واجله�������اد حيث تزعم الزرقاوي هذا التنظي�������م واأعلن مبايعته لتنظيم القاع�������دة بزعامة اأ�صامة بن الدن 
يف حينه�������ا، لي�صبح ممثل تنظي�������م القاعدة يف املنطقة اأو ما ي�صمى تنظي�������م القاعدة يف بالد الرافدين. 
ب�������رز التنظيم على ال�صاح�������ة العراقية اإبان االإحتالل االأمريكي للعراق على اأنه تنظيم جهادي �صد القوات 
االأمريكية، االأمر الذي جعله مركز اإ�صتقطاب لل�صباب العراقي الذي ي�صعى ملواجهة االإحتالل االأمريكي 
لبالده، و�رشعان ما تو�صع نفوذ التنظيم و عديده،لي�صبح من اأقوى امليلي�صيات املنت�رشة و املقاتلة على 

ال�صاحة العراقية.
ت�������وىل قياده التنظي�������م بعد الزرقاوي �صاعده االمين و�صديقه ابو عمر البغ�������دادي)1959-2010( او )حامد داود 
حممد خليل الزاوي( امري تنظيم دولة العراق االإ�صالمية من )21 رم�صان، 2006 لغاية 2010(. والذي عمل 
�صابق�������ا يف )مديري�������ة االأمن األعامة( ثم طرد منها بعد ان اعتنق الفك�������ر ال�صلفي اجلهادي وكان من اأبرز 
منظريه و طورد من قبل نظام �صدام ح�صني لكن انقالب عقيدة القيادة العراقية بعد )عا�صفة ال�صحراء( 
ع�������ام 1991 نح�������و التدين واال�صلمة قادت لتقارب عزت الدوري مع التي�������ار ال�صلفي وجعلته يوا�صل ن�صاطه. 
بع�������د االحتالل االأمريكي للع�������راق اأ�صبح اأمريًا )جلي�ض الطائفة املن�صورة( ثم بايع تنظيم القاعدة يف بالد 
الرافدي�������ن الذي �صكل فيما بعد مع جماميع اأخرى عرفت )مبجل�ض �صورى املجاهدين( الذي ولدت من 

رحمه األدوله االإ�صالمية يف العراق . 
الب�������د من االإ�صارة هنا اإىل اأن )جمل�ض �صورى املجاهدي�������ن( تاأ�ص�ض يف يناير/كانون الثاين 2006 ومت اختيار 
عب�������د اهلل ر�صي�������د البغدادي الأم�������ارة املجل�ض. و�صم يف حينه�������ا كال من )تنظيم قاع�������دة اجلهاد يف بالد 
الرافدين. جي�ض الطائفة املن�صورة.�رشايا اأْن�صار الّتوحيد.�رشايا اجلهاد االإ�صالمي.�رشايا الغرباء. كتائب 
االأهوال. جي�ض اأهل ال�صنة واجلماعة( وكان الغر�ض املعلن للمجل�ض اإدارة ال�رشاع يف مواجهة املحتل 

االأمريكي والعمالء من املرتدين .

حدود وانت�صار الدولة
�صبكة انا م�صلم للحوار اال�صالمي 
http://www.muslm.org 

 ت�صم الدولة، بعد ت�صكل واقعًا عراقيًا جيو – �صيا�صيًا جديدًا، غالبية املناطق ال�صنية التي ي�صيطر عليها 
جمل��������ض �صورى املجاهدي�������ن، والتي ت�صمل جزءًا كبريًا من بغداد، االأنب�������ار، دياىل، كركوك، نينوى، 
�ص�������الح الدين، واأجزاء من حمافظة بابل ووا�ص�������ط ، كما ت�صم �صبعون باملائة من �صيوخ ع�صائر ال�صنة يف 
بالد الرافدين، الذين بايعوا دولة االإ�صالم، وميثلون �صيوخ ع�صائر: الدليم، وجبور، والعبيد، وزوبع، وقي�ض، 
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وعزة، وطي، واجلنابيني، واللحياليني، وامل�صاهدة، والدليمية، وبني زيد، واملجمع، وبني �صمر، وعنزة 
وال�صمي�������دع، والنعيم، وخزرج، وبني لهيب والبوحيات، وبني حم�������دان، وال�صعدون، والغامن، وال�صاعدة، 
واملعا�صي�������د، والكرابلة، وال�صلمان، والكبي�صات، وقامت الدولة بخطوة يف غاية االأهمية ال�صتقطاب مزيد 
م�������ن العراقيني ذوي اخلربة الع�صكري�������ة، وذات بعد ا�صرتاتيجي حيوي، وذل�������ك من خالل توجيه دعوة 
خا�صة ل�صباط اجلي�ض العراقي ال�صابق بهدف �صمهم وجتنيدهم يف جي�ض الدولة االإ�صالمية الوليدة، وهذه 
الدع�������وة موجهة اإىل ال�صباط الذين يحملون رتب ع�صكرية خمتلف�������ة تبداأ من رتبة مالزم اإىل رتبة رائد، 
وو�صع �رشطني لقبول ال�صابط يف اجلي�ض املذكور، اأولها: حفظ ثالثة اأجزاء من القراآن الكرمي، وثانيها: 
اجتياز امتحانًا يف العقيدة ال�رشعية، ليتبني كفره بالبعث وطاغوته، ويف املقابل توؤمن الدولة لكل من 
تنطب�������ق عليه ال�رشوط من ال�صباط ، الراتب املنا�صب الذي يكفل له حياة كرمية، و�صكنًا، ومركبًا، 
اأ�ص�������وة ب�صائر املجاهدين، وت�صم كل والية من والي�������ات الدولة االإ�صالمية، اأمريًا للوالية، وهيئة �رشعية، 
وعدة مكات�������ب جلباية ال�صدقات وحت�صيل الزكاة، وهيئة ق�صاء �رشعي، ف�صاًل عن الهيئة الع�صكرية التي 
متث�������ل املقاتل�������ني والقيادات الع�صكرية املختلفة التي تقوم مبهمة حف�������ظ االأمن والدفاع عن املتواجدين 
باملنطقة، ويتم اختيارهم بح�صب الكفاءة، وبحد كايف من املعرفة ال�رشعية املتعلقة بطبيعة عملهم.

اأم�������ا موقف الدولة من اجلماعات واالأح�������زاب والتنظيمات االأخرى فهي ال تعدو اأن تكون اإال �صمن ثالث 
ف�������رق - بح�صب تق�صيمها –فرقة اأو طائفة اأطلق عليها – املرتدة – ب�صبب انخراطها ومواالتها املحتل، 
وموقفه�������ا من هذه الفرقة موقف العداء والقتال، وال مكان لها يف دولتهم ال�رشعية – بح�صب و�صفهم-، 
والفرق�������ة/ الطائف�������ة الثانية هي الطائف�������ة ال�صالة: وهي التي مل تنخرط يف العم�������ل ال�صيا�صي مع املحتل، 
ويع�������زى �صاللها ب�صبب تبنيها ملناهج منحرفة، وانت�صار البدع وال�صالالت يف �صفوف اأتباعها وقادتها، اأما 
الطائف�������ة االأخرية: فهي التي تقوم مبقاومة املحتل، واأثخنت يف العدو، واأبلت فيه بالءًا ح�صنًا، وموقفها 

منها موقف املعاتب والن�صح واالإر�صاد لتوجيههم اىل اللحاق بركب الدولة.
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املبحث الثاين
الهيكل التنظيمي لدولة داع�س 

املدى
/http://almadapaper.net  

البغدادي حاكم مطلق للتنظيم:-
عند احلديث عن الهيكل التنظيمي لتنظيم )داع�ض( ال بد من التطرق الأمري التنظيم، املدعو اإبراهيم 
عواد اإبراهيم البدري ال�صامرائي، املعروف با�صم اأبو بكر البغدادي، و�صلطته الدينية التي تتيح له التحكم 
املبا��������رش وغ�������ري املبا�رش بالتنظيم مبا�رش، وهو لي�ض رئي�ض تنظيم حزب �صيا�صي اأو اجتماعي، اإمنا هو 

ويل اأمر تنظيم م�صلح يتجاوز عدد اأفراده ال�18األف مقاتل، وقائدهم اإىل دولة اخلالفة واحلكم باالإ�صالم.
ويع�������د البغدادي املتحك�������م يف مفا�صل الهيكل التنظيم�������ي كافة ل�)داع�ض(، و�صاح�������ب االأمر والنهي يف 
الق�������رارات، وقد اأ�ص�ض التنظيم على يد اأبي م�صعب الزرق�������اوي، الذي مل يهتم بالعناوين الوظيفية داخل 
الهيكل التنظيمي، لكن اأبو عمر البغدادي، اأفرط يف تو�صيف اأدق املنا�صب الوظيفية لتنظيم )داع�ض(، 

وحدد املهام والواجبات لكل وظيفة، وطرق التن�صيق والتوا�صل بني مفا�صل التنظيم.
وقد �صعى اأبو بكر البغدادي، الذي اأ�صبح رئي�صًا للتنظيم بعد مقتل �صلفه اأبو عمر البغدادي يف )ال�19 من 
ني�صان 2010( اإىل جتميد دور املهاجرين العرب يف املنا�صب القيادية داخل التنظيم، واأحال معظمهم اإىل 
وظائف �صاندة كال�صورى واالإعالم والتجنيد وجمع التربعات، وا�صتحوذ على �صالحيات اإعالن الغزوات، 
وتاأ�صي��������ض املجل�ض الع�صك�������ري واألغى من�صب وزير احلرب، وعزل عدد م�������ن امل�صوؤولني يف والية بغداد 

ودياىل، وا�صتعان ب�صباط اجلي�ض العراقي ال�صابق ال�صيما من �صنوف االأمن واال�صتخبارات.
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واجبات وم�صوؤوليات االإمارة
ميك�������ن تلخي�ض اأهم الواجبات وامل�صوؤوليات واملهام امللقاة على عاتق االإمارة بح�صب ما ذكره م�صئول 
الهيئ�������ة ال�رشعية يف وزارة الهيئ�������ات ال�رشعية املنبثقة عن دولة الع�������راق االإ�صالمية، عثمان بن عبد 
الرحمن التميمي يف كتابه " اإعالم االأنام مبيالد دولة االإ�صالم"، باأنها: ن�رش التوحيد يف االأر�ض وتطهريها 
من ال�رشك، واحلكم مبا اأنزل اهلل، وتنفيذ االأحكام بني املت�صاجرين من خالل تن�صيب الق�صاة واحلكام، 
وف�������ك العاين وحفظ البي�صة والذب ع�������ن احلرمي، واإقامة احلدود، ودفع الع�������دو ال�صائل وحت�صني الثغور، 
وجباية الزكاة، واإحراز الفيء والغنائم وال�صدقات، وغريها من موارد بيت املال، وكفالة اأ�رش ال�صهداء 
واالأ��������رشى ومن ال حيلة له، ومعونة اجلند، وتولية الثقات االأكف�������اء، بو�صع الرجل املنا�صب يف املكان 
املنا�ص�������ب، واأخريًا رعاي�������ة ديوان اجلند، الذي يت�������وىل م�صئولية اجلند، املقاتل�������ني وامل�صابني، وو�صائل 

تنقالتهم.

مفا�صل التنظيم:-
ومن اأهم املفا�صل التنظيمية لتنظيم )داع�ض( التي مي�صك بزمامها البغدادي مبا�رشة، اأمن وا�صتخبارات 
الوالي�������ات ومتابعة التنظيم، وجمل�ض ال�صورى، واملجل�ض الع�صك�������ري، واالإعالم )مركز الفجر لالإعالم، 

وموؤ�ص�صة الفرقان لالإعالم(، والهيئات ال�رشعية، وبريد الواليات وبيت املال.
ويت�������م تعيني قي�������ادات واأمراء تلك املفا�صل من قبل البغدادي مبا��������رشة يف العراق و�صورية، كما ميكن 

للبغدادي اإ�صدار اأوامره للمجل�ض الع�صكري اأو ينق�ض اأي قرار ال يتوافق مع توجهه.
وتل�������ك املجال��������ض واملفا�صل غري مرتبطة ببع�صه�������ا بع�صا، لكنها تتناف�ض يف تنفي�������ذ العمليات القتالية 

ونوعيتها.

املجل�س الع�صكري:-  -1
ويعد املجل�ض الع�صكري املف�صل االأهم يف تنظيم )داع�ض(، الذي يراأ�صه االآن املدعو وليد جا�صم حممد، 
املعروف بلقب اأبو اأحمد العلواين، ومعه ثالثة من �صباط اجلي�ض ال�صابق كلهم دخلوا للتنظيم بعد �صنة 

2006، ومنهم من مت جتنيده للتنظيم خالل �صجنه يف معتقل بوكا.
يذكر اأن مع�صكر بوكا، يقع بالقرب من مركز ناحية اأم ق�رش )75 كم جنوب غرب الب�رشة(، وكانت 
الق�������وات الربيطانية اأن�صاأته �صنة 2003 واأطلقت عليه ا�صم فراي�������دي، ثم �صلمته يف ال�صنة نف�صها اإىل القوات 
االأمريكي�������ة الت�������ي اأطلقت عليه ا�صم بوكا تكرميًا لرجل اإطفاء اأمريكي م�������ن اأ�صل اإ�صباين يدعى رونالد 
ب�������وكا كان يعمل يف مدينة نيويورك وقتل اأثناء اإخم�������اد احلرائق التي اندلعت من جراء الهجمات التي 
�صنه�������ا تنظيم القاعدة يف احلادي ع��������رش من اأيلول �صنة 2001، ثم قامت تلك القوات يف العام نف�صه باإن�صاء 
معتقل �صمن املع�صكر، حيث كانت حتتجز اآالف املعتقلني العراقيني، قبل اأن يغلق يف ال�16 من اأيلول 

�صنة 2009، وي�صلم معتقليه لل�صلطات العراقية.
ويت�������م اختيار رئي�ض املجل�ض الع�صكري، من البغدادي ب�صورة مبا�رشة، لكنه يطلب قبل ذلك اال�صت�صارة 
م�������ن جمل�ض ال�ص�������ورى ب�صاأنه، اإذ ال يدخل املجل�ض الع�صكري اإال من يتم اختياره من البغدادي وتزكية 

جمل�ض ال�صورى له.
ويتك�������ون املجل�ض الع�صكري من رئي�ض وثالث�������ة اأع�صاء، مهمتهم التخطيط واإدارة االأمراء الع�صكريني يف 

واليات التنظيم، ومتابعة نتائج غزوات البغدادي يف الواليات.
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الهيئات ال�صرعية:-  -2
تعد الهيئات ال�رشعية، من املفا�صل املهمة يف تنظيم )داع�ض(، ويراأ�صها املدعو اأبو حممد العاين، 
اإذ تقوم بالدور االأبرز يف اإثارة احلما�صة والعاطفة القتالية و�صياغة خطابات البغدادي والبيانات والتعليق 
عل�������ى االأفالم واالأنا�صيد املواد االإعالمية اخلا�صة بالتنظيم، وغالبا ما يكون اأع�صاء الهيئات ال�رشعية من 

املهاجرين العرب ال�صيما ال�صعوديني.
وتنق�صم الهيئ�������ات ال�رشعية اإىل ق�صمني رئي�صني، احدهما للق�ص�������اء والف�صل بني اخل�صومات والنزاعات 
امل�صرتك�������ة واإقامة احل�������دود واالأمر باملعروف والنهي ع�������ن املنكر، والثاين لالإر�ص�������اد والتجنيد والدعوة 

ومتابعة االإعالم.

جمل�س ال�صورى:-  -3
ويراأ�ض هذا املجل�ض املدعو اأبو اأركان العامري، ومن واجباته تقدمي التزكية بني يدي البغدادي لوالة 
الوالي�������ات واأفراد املجل�ض الع�صكري، واأفراد جمل�ض ال�صورى، ي�������رتاوح عدده بني )9-11( ع�صوًا وهم من 
القي�������ادات ال�رشعية التاريخية يف التنظي�������م، ويتم اختيارهم من قبل البغدادي، وي�صتطيع هذا املجل�ض 
من الناحية النظرية، عزل اأمري التنظيم اإذا كان ال يقوم مبهامه على الوجه املطلوب، برغم ا�صتبعاد 

اإمكانية حدوث ذلك على اأر�ض الواقع.

جمل�س االأمن واال�صتخبارات:-  -4
ويراأ��������ض هذا املجل��������ض املدعو اأبو علي االنباري، وهو �صابط ا�صتخب�������ارات يف اجلي�ض ال�صابق، ويتوىل 
م�صوؤولي�������ة تاأمني اأماكن اإقام�������ة البغدادي ومواعيده وتنقالته، ومتابعة الق�������رارات التي يقرها البغدادي 

ومدى جدية الوالة يف تنفيذها.
ويتكون هذا املجل�ض من ثالثة اأفراد من �صباط اال�صتخبارات يف النظام ال�صابق، يقوم البغدادي بتعيينهم، 

وكذلك االأمري االمني يف كل والية ومن معه.
وي��������رشف املجل�ض اأي�صًا على تنفي�������ذ اأحكام الق�صاء واإقامة احلدود، وعلى �صيانة التنظيم من االخرتاق، 
ولدي�������ه مف�������ارز يف كل والية تقوم بنقل الربيد وتن�صيق التوا�صل ب�������ني مفا�صل التنظيم يف جميع قواطع 

الوالية، كما اأن لديه مفارز خا�صة لالغتياالت ال�صيا�صية النوعية واخلطف وجمع االأموال.

االإعالم:-  -5
ي�صيط�������ر البغدادي وممثليه يف الواليات على املوؤ�ص�ص�������ة االإعالمية اخلا�صة بالتنظيم، ويراأ�صها املدعو اأبو 
االأث�������ري عمرو العب�صي ال�صعودي، وتدير ه�������ذه املوؤ�ص�صة جي�ض من الكتاب واملتابعني لالإعالم االلكرتوين 
غالبه�������م م�������ن اخلاليا النائمة وبع�صهم من اأن�ص�������ار تنظيم )داع�ض(، كما اأن هن�������اك ع�رشات املنتديات 
واملواقع االإعالمية التي تقدم الن�رشة االإعالمية للتنظيم، وهم غالبا من اخلليج العربي و�صمال اأفريقيا.

اإعالميًا: تعترب موؤ�ص�صة الفرقان لالإنتاج االإعالمي، و الفجر لالإعالم اللتان تاأ�ص�صتا عقب االإعالن عن قيام " 
دولة العراق االإ�صالمية"، اجلهة الوحيدة املخولة وامل�صئولة عن اإ�صدار كل ما يتعلق من اأخبار وبيانات 
وكتب ور�صائل �صمعية ومرئية ومقروءة عن ما يعرف ب��" دولة العراق االإ�صالمية"، واأنها امل�صدر الوحيد 

املفو�ض بن�رش هذه االإ�صدارات. 
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ويف معر��������ض تربير االإع�������الن عن قيام الدولة االإ�صالمية يف العراق، وبي�������ان االأ�صباب والدوافع التي تقف 
وراءه فتتلخ�ض مبا يلي: ملء الفراغ ال�صيا�صي، بيان الف�صل الذريع الذي حلق باملحتل االأمريكي وحلفائه 
العراقيني من الناحية ال�صيا�صية والع�صكرية واالأمنية، وقطع الطريق عن القوى والتنظيمات واالأحزاب 
التي تتاجر باملقاومة واملقاومني على ح�صاب العراق، من اأجل حتقيق مكا�صب �صخ�صية، واأن املقاومني 
يتمتعوا باأحقية قطف ثمار النجاح جراء مقاومة االحتالل، وت�صكيل جبهة �صيا�صية اإ�صالمية موحدة، وقد 
ج�������اء يف البي�������ان االأول امل�صور الذي �صدر با�صم وزارة االإع�������الم االإ�صالمية، اأن هذه الدولة الفتية هي اأوىل 
يف الوج�������ود م�������ن الدولة الفل�صطينية، التي تقبع حتت االحتالل االإ�رشائيل�������ي وال ت�صتطيع حماية من�صاآتها 
واأع�صاء حكومتها ومواطنيها، فهي تتعر�ض للقتل واالعتقال واالإبعاد ب�صكل يومي، بحيث ميكن القول اأنها 
ال متل�������ك من اأمرها �صيئًا، اأما بالن�صبة " لدولة العراق االإ�صالمية" املعلن عنها بح�صب البيان فاإنها قادرة 
عل�������ى حماية نف�صها كم�������ا اأنها قادرة على فر�ض االأمن والنظام يف املناط�������ق التي اأعلن عن قيام الدولة 
فيه�������ا، وحتقق من خاللها مفهوم ال�صوكة واملنعة الت�������ي بها قوام الدولة واالإمارة، واأن املعلم االأ�صا�ض يف 

قيام الدولة االإ�صالمية هو ظهور التمكني واعتالء مظاهر ال�صيادة وال�صوكة.

ماذا متثل راية داع�س اعالميًا؟
�صبكة انا م�صلم للحوار اال�صالمي 
http://www.muslm.org 

تتميز راية ) دولة العراق االإ�صالمية ( ب�صهادة التوحيد " ال اإله اإال اهلل ، حممد ر�صول اهلل " وبختم النبوة، 
اإال اأنه اأي�صًا ي�صري اإال اأن هذه  الرايات ال�صود "  و�صوادها واإن كانت له م�صامني دينية كما يف حديث " 

الدولة �صيدة للم�صلمني و�صوادًا على الكافرين ) ال�ق�اع�دة ( ف�ي ال�ع�راق م�ن ال�ث�ورة اإل�ى ال�دول�ة.
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�صراع وتناف�س:-
وتع�������د جمال�ض االأم�������ن واال�صتخبارات والع�صك�������ري والهيئات ال�رشعية االأقوى م�������ن بني جمال�ض تنظيم 

)داع�ض(، وترتبط ببع�صها البع�ض، وكلها مرتبطة بالبغدادي �صخ�صيًا.
وكل من يف هذه املجال�ض الثالثة يح�صب على البغدادي ومن العراقيني خا�صة، لكن ميكن تق�صيم من 

هم داخل هذه املجال�ض اإىل ثالثة اأ�صناف رئي�صة:
الطام�������ع باالإم�������ارة لنف�صه وهم اأ�صبه االأ�صخا�ض بابي حممد اجلوالين وه�������وؤالء يف غالب الظن هم من يقتل 

البغدادي
والثاين هم من يتحكم بالبغدادي، وهم االأمن والع�صكر من النظام ال�صابق وهوؤالء اكرث االأ�صخا�ض اإخال�صا 

للبغدادي واأكرث املنتفعني منه
والثالث هو املتحري واملعرت�ض لكن ب�صمت ينتظر اول فر�صة لكي يعلن ان�صقاقه لكن من غري قتال.

وميك�������ن الق�������ول اإن التناف�ض بني والة الواليات يف )داع�ض( يوؤثر بنحو مبا�رش على ر�صم منهج التنظيم يف 
التمدد اجلغرايف والتو�صع الب�رشي.

وتعد معظم املنا�صب التنظيمية يف )داع�ض( �صعيفة جدًا ب�صبب ت�صلط الع�صكر واالأمن وا�صتحواذهم على 
قرارات البغدادي، ف�صاًل عن �صخ�صية البغدادية التي متيل لل�صيطرة على كل �صيء، لذلك فاإن العالقات 

ال�صخ�صية هي ال�صبب الرئي�ض يف اختيار القيادة الأي من�صب.
ويته�������م البغدادي باأنه غالب�������ًا ما يتجاهل القيادات التاريخية يف التنظيم، عن�������د ر�صم الهيكلية، اأو يلتف 
عليه�������ا، ويف�صل اأن يعتمد على ال�صبكات ال�صخ�صية وعالقات القراب�������ة اأو تلك التي اإن�صائها يف االأنبار اأيام 

ابي عمر البغدادي.
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املبحث الثالث
التمويل والدعم املايل لداع�س 

االو�صط
..

)بحسب تغريدات ويكيليس(
كانت دولة العراق بقيادة القيادي ال�صابق ابو عمر البغدادي خطت خطوة كبرية جللب موارد مالية 

عالية ترتكز على ما ياأتي:
اواًل: م�ص�������ادرة اموال جميع ال�صيعة واالقلية الن�رشاني�������ة والدرزية وجميع عمالء النظام احلاكم حتى لو 

كانوا من ال�صنة.
ثاني�������ًا: اال�صتيالء على م�صادر النفط وحمطات التولي�������د والطاقة والوقود وامل�صانع احلكومية واي م�صادر 

مالية حكومية فهي اموال ملك دولة العراق.
ثالث�������ًا: اي ��������رشاكات بها عقود مع نظام املالكي فهي �رشكات عميل�������ة �صواء كانت �رشكات �صيانة او 

نظافة او حمطات وقود او �رشكات ات�صاالت
وما الميكن اال�صتيالء عليه بالكامل فيتم تهديد مالكه بالقتل اوتفجري ال�رشكة او املحل اذا مل يتم دفع 

�رشائب �صهرية لتنظيم الدولة .
رابعًا: و�صع نقاط تفتي�ض على الطرق الربية الطويلة الخذ اموال من ال�صاحنات التجارية ت�صل يف بع�ض 

االحيان اىل 200 دوالرا.
ا�صب�������ح لدى دولة العراق بقيادة ابي بكر والعقي�������د امواال كثرية جدا ومغرية جدا رفعت �صقف الرواتب 
واملكافات والعمليات الع�صكرية، ومع زيادة املعيار املادي واملدخول الكبري ا�صبح حب االن�صمام للدولة 

كبري جدا والوالء اكرب من العراقيني .
خام�ص�������ا : مت و�صع قيادة مالية لدولة الع�������راق، والعجيب ان من يتوىل هذه القيادة هو العقيد حجي بكر 

نف�صه مع قيادته الع�صكرية للدولة مع خم�صة ا�صخا�ض اداريني 
ويف خ�������الل هذه الفرتة قام العقيد بو�صع م�صت�صاريني �صماهم جمل�ض �صورى دولة العراق يرتاوح عددهم 

من 7 اىل 13 لي�ض فيهم �صخ�ض غري عراقي خوف االخرتاق.

ممولو االرهاب يف العراق و�صوريا:-
وكالة نون اخلربية
.14./
2014/6/22
ن��������رش موقع الرابط اليمني عن )131( ا�صما الأكادمييني ونا�صط�������ني ورجال دين ينتمون اإىل )31( دولة من 
خمتلف اأنحاء العامل يوفرون الدعم للحركات اجلهادية واملجاميع امل�صلحة ومن بني هوؤالء، كما ت�صري 

الوثائق، )12( �صخ�صية عراقية �صيا�صية ودينية، اأبرزهم )6( رجال اأعمال نافذين يف ال�صوق العراقية.
واأ�ص�������درت وزارة اخلارجية االأمريكي�������ة تقريرا اأوائل ال�صهر ذكرت في�������ه اإن التربعات اخلا�صة من دول 
اخلليج ظلت امل�صدر الرئي�صي لتمويل اجلماعات االإرهابية وتك�صف الوثائق اأن الدعم ال�رشعي للحركات 
اجلهادية يتكون من )7( اأ�صكال، اأهمها الدعم املايل عن طريق ال�صدقات والتربعات والزكاة، بعد اإثارة 
العاطف�������ة واحلما�صة لدى امل�صلمني، ي�صبقه يف ذلك دعم �رشعي لتح�صني �صورة اجلهاد امل�صلح والتجنيد 

والدعوة له.
و�صم�������ت الوثائق اأ�صماء )28( �صخ�صية �صعودية داعمة ل� ما ي�صمى باجلهاد و)12( �صخ�صية عراقية، اأبرزهم)6( 

رجال اأعمال نافذين يف ال�صوق العراقية.
اأما يف �صوريا، فكان النفط اأكرث امل�صادر غري التقليدية لتمويل الن�صاطات امل�صلحة للحركات اجلهادية، 
حي�������ث �صيطرت جبهة الن��������رشة بداية على امل�صايف النفطية واالآبار يف مناطق عديدة، اأهما دير الزور 
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واحل�صك�������ة وعم�������دت اإىل ا�صتخراج النفط وبيعه ما وفر لها من االإي�������رادات املالية نحو )2-4( مليون دوالر 
يوما، اأي نحو )72(مليون دوالر يف ال�صهر، وهو ما �صاعدها يف متويل ن�صاطها امل�صلح.

واأ�صماء اخلليجيني والعراقيني ممويل احلركات االإرهابية )اجلهادية( وتنظيم القاعدة يف ال�رشق االأو�صط 
والعراق و�صوريا على وجه اخل�صو�ض، بح�صب الوثائق نن�رشها على م�صوؤولية املوقع اليمني امل�صار اإليه.

1- الدكتور اإبراهيم بن حمد القعيد، وهو اأ�صتاذ جامعي �صابق ورجل اأعمال- ال�صعودية
2-ال�صيخ اإبراهيم بن عبد الرحمن اإبراهيم، وهو رئي�ض جمعية الرب اخلريية بالعويقيلية- ال�صعودية

3-ال�صيخ اإبراهيم بن حممد اجلار اهلل، اأ�صتاذ جامعي ورجل اأعمال- ال�صعودية
4-الدكتور اإبراهيم بن نا�رش النا�رش، وهو داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

5- الدكتور اأحمد بن را�صد بن �صعيد، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية
6-الدكتور اأحمد ح�صني دبا�ض، داعية اإ�صالمي- العراق

7-ال�صيخ اأمني خ�صري �صبع اجلنابي، داعية اإ�صالمي- العراق
8-الدكتور جا�صم بن حممد بن مهلهل اليا�صني، داعية اإ�صالمي- الكويت

9-االأ�صتاذ جميل حممد على فار�صي، رجل اأعمال- ال�صعودية
10-الدكتور حارث �صليمان ال�صاري، داعية اإ�صالمي- العراق

11-الدكتور حاكم املطريي، االأمني العام للحركة ال�صلفية- الكويت
12-ال�صيخ حامد العلي، اأ�صتاذ جامعي- الكويت

13-الدكتور ح�صني بن حممد م�صهور احلازمي، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية
14-ال�صيخ حمود بن عبد العزيز التويجري، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

15-الدكتور خالد بن اإبراهيم الدوي�ض، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية
16-الدكتور ر�صيد بن م�صفر الزهراين، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

17-الدكتور �صامي ر�صيد اجلنابي، داعية اإ�صالمي- العراق
18-الدكتور �صعود بن ح�صن خمتار، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية

19-الدكتور �صفر بن عبد الرحمن النحو، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية
20-ال�صيخ �صلمان بن فهد العودة، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

21-الدكتور �صليمان بن �صالح الر�صودي، رجل اأعمال- ال�صعودية
22-االأ�صتاذ �صليمان بن عبد اهلل العي�صى، رجل اأعمال- ال�صعودية

23-االأ�صتاذ �صاهر بن عبد الروؤوف برتجي، رجل اأعمال- ال�صعودية
24-ال�صيخ �صوقي بن عبد الرحمن املناعي، داعية اإ�صالمي- البحرين

25-ال�صيخ �صالح بن عثمان الغامدي، رجل اأعمال- ال�صعودية
26-الدكتور طارق �صالح جمال، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية
27-ال�صيخ عادل بن على ال�صيخ، داعية اإ�صالمي- البحرين

28-الدكتور عاي�ض رجب الكبي�صي، داعية اإ�صالمي- العراق
29-الدكتور عو�ض بن حممد القرين، اأ�صتاذ جامعي �صابق وحمامي- ال�صعودية

30-الدكتورة فاطمة خنيف�ض الثبيتي، اأ�صتاذة جامعية- ال�صعودية
31-االأ�صتاذ فايز �صالح جمال، كاتب ورجل اأعمال- ال�صعودية

32-ال�صيخ فريح بن على بن تركي العقال، داعية اإ�صالمي وحمامي- ال�صعودية
33-ال�صيخ فريد بن عثمان حبيب، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

34-ال�صيخ فهد اأحمد مبارك اآل ثاين، داعية اإ�صالمي- قطر
35-االأ�صتاذ حممد الر�صيد اجلرب اآل ر�صيد، رجل اأعمال- ال�صعودية

36-ال�صيخ حممد العو�صي، داعية اإ�صالمي- الكويت
37-ال�صيخ حممد �صعيد عبد اهلل بافيل، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية

38-الدكتور حممد عيا�ض الكبي�صي، داعية اإ�صالمي- العراق
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39-الدكتور مو�صى بن حممد القرين، اأ�صتاذ جامعي وحمامي- ال�صعودية
40-الدكتور نا�رش ال�صانع، داعية اإ�صالمي- الكويت

41-الدكتور نا�رش بن �صليمان العمر، داعية اإ�صالمي- ال�صعودية
42-الدكتور ها�صم على االأهدل، اأ�صتاذ جامعي- ال�صعودية

االإخوان وبيع النفط واالآثار يف �صوريا م�صادر متويل تنظيم  داع�س  االإرهابي
امل�صلة 
./
2014/6/18
داع��������ض ا�صتط�������اع اأن يوؤمن تدفق االأموال النقدية من حقول النفط يف �رشق �صوريا التي �صيطر عليها يف 

اأواخر عام 2012، كما جنى اأموااًل من عمليات تهريب االآثار
وقال�������ت امل�ص�������ادر يف تقرير ن�رشته �صحيفة الغارديان الربيطانية واأطلع�������ت عليه امل�صلة، اإن عدد اأفراد 
التنظي�������م يف كل من العراق و�صوريا يرتاوح ما بني 7 اإىل 10 اآالف بينهم اأع�صائه مقاتلون كانوا يحاربون 

�صابقًا مع القاعدة وبع�ض البعثيني ال�صابقني وجنود يف جي�ض �صدام.
واأ�صاف�������ت اأن دعم داع�ض املايل جاء عن طريق اجلمعيات اخلريية االإ�صالمية واأثرياء االخوان امل�صلمني 
يف اخللي�������ج بتمويله�������م جماعات املعار�صة يف �صوريا، الفتة اإىل اأنه مع تنامي دور اجلماعات داخل جبهة 
الن�رشة وداع�ض اأو تلك التي ترتبط بهما فاإن الكثري من هوؤالء املانحني قدموا االأموال ب�صكل مبا�رش اأو 

غري مبا�رش لت�صل اإىل التنظيمات االإرهابية.
وذكر معهد )بروكينجز( اأن داع�ض ا�صتطاع اأن يوؤمن تدفق االأموال النقدية من حقول النفط يف �رشق 

�صوريا التي �صيطر عليها يف اأواخر عام 2012، كما جنى اأموااًل من عمليات تهريب االآثار.
وق�������ال اأحد م�صوؤويل املخابرات اإن داع�ض ح�ص�������ل على 36 مليون دوالر من منطقة البنوك الواقعة غرب 

دم�صق وا�صتوىل على اآثار عمرها 8 اآالف عام .

الدعم اخلليجي للف�صائل امل�صلحة العراقية ) باال�صماء وال�صفات (:-
 واي نيوز
اأثبتت القرائن وجود دعم خليجي غري حكومي لبع�ض الف�صائل امل�صلحة العراقية، ب�صبب توافق عاطفي 
او م�صلحي مع بع�ض املواقف الدينية اوال�صيا�صية، كان اأ�صهرها هو انعقاد املوؤمتر الدويل ) ن�رشة ال�صعب 

العراقي( نهاية عام 2006، برعاية رجال مال خليجيني.
وا�صهر من يهتم بادارة ومتويل الف�صائل العراقية املعتدلة)ال�صلفية-االخوانية(:

 االأول: عبدالرحم�������ن بن عم�������ري النعيمي، اأ�صتاذ يف ق�صم التاريخ بجامعة الدوحة اإىل وقت قريب، وع�صو 
جمل��������ض اإدارة م�رشف قطر االإ�صالمي و مدير عام موؤ�ص�ص�������ة ال�صيخ عيد بن حممد اآل ثاين اخلريية التي 
ينظ�������ر اإليها عل�������ى نطاق وا�صع باأنها من االأدوات اخلريية لتحالف االإخ�������وان وال�صلفية، هو رئي�ض احلملة 
العاملية ملواجهة العدوان وهي احلملة التي وفرت غطاءا للمتاجرة بق�صية ال�صنة يف العراق واختطافها 

ل�صالح تنظيمات حمددة، كاالإخوان وال�صلفية.
 الث�������اين: مراد دهينة الذي يع�������رف باأنه املدير التنفيذي الإدارة امللف العراقي. نقل االموال وغ�صيلها، 

متابعة قادة اجلماعة االإ�صالمية امل�صلحة، اإعطاء املالحظات العامة للعمليات االإرهابية
 الثال�������ث: خليفة بن حممد الربان. ي�صتثمر اأموال تلك الف�صائل �صمن �رشكات عائلته وبالعقارات التي 

تتوزع بني الدوحة وال�صارقة.
 ع�������ام 2006 لقيت الف�صائل ال�صني�������ة )ال�صلفية-االخوانية( اهتماما �صعبيا يف اخللي�������ج وخا�صة بعد احداث 
�صام�������راء، وتزاي�������د عليها الدعم والتاأييد م�������ن كل الدول العربية وخ�صو�ص�������ا دول اخلليج على ال�صعيدين 
ال�صعب�������ي واملخابراتي، ومل ي�صعف هذا الدعم اإال بعد انت�ص�������ار ال�صحوات) املتكونة من اجلي�ض االإ�صالمي 
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وحما��������ض العراق واأن�صار ال�صنة الهيئ�������ة ال�رشعية..( على تنظيمات القاعدة نهاية عام 2008، والذي اأدى 
الأن تتوجه معظم الف�صائل املعتدلة اإىل العمل ال�صيا�صي والدعوي الديني وال�صلمي املدين!

االمر الذي حول غالب مقاتليهم اىل خاليا نائمة، املجل�ض ال�صيا�صي للمقاومة العراقية)ال�صلفي- االإخواين( 
وق�������ف يف �صف القائمة العراقية يف انتخابات 2010، واما حتالف) هيئة ال�صاري-بعثية الدوري( الذي مل 
يرغ�������ب بالعمل ال�صيا�صي مع وجود ه�������ذا الد�صتور ويف ظل حكومة املالكي.. مما جعل احلكومة حت�صبهم 

على التنظيمات امل�صتهدفة بني الفينة والفينة لقيامهم بعمليات ع�صكرية �صد القوات االأمنية.
ه�������ذا ال�صب�������ب كفيل باأن توقف دول اخلليج دعمها للف�صائل امل�صلحة العراقية نهاية عام 2011، مما جعل 
قيادات تلك الف�صائل يقبلون بالعمل ال�صيا�صي، بعد اأن كان جمرد احلديث عن العمل ال�صيا�صي يف العراق 
يع�������د خيانة للق�صية اجلهادية بالن�صبة )لل�صلفية واالإخوان(، مما يعد بالن�صبة للمخابرات االإقليمية مك�صبا 

تاريخيا.
بعد اأن تعرقل م�رشوع امل�صاحلة الوطنية مع اأفراد وقيادات الف�صائل امل�صلحة ومل يتمكن من الو�صول اإىل 
القيادات املتحكمة يف تلك الف�صائل، كان وال بد على احلكومة من اإيجاد م�رشوع بديل لتحقيق الهدف 
ذات�������ه، من تاأهي�������ل وتر�صيد مقاتلي تلك الف�صائل ودجمهم يف املجتم�������ع ال�صلمي املدين، وهذا ما يجعلنا 

نوؤكد على وجود خطط بديلة لتحقيق الهدف ذاته الرا�صخ يف اأذهان جميع االأطراف.

التمويل والتدريب
القد�ض العربي
http://www.alquds.co.uk/
لق�������د كان متويل هذه اجلماعة يف البداية وقبل اأن ت�صتق�������ل ماليا من دول اخلليج وخا�صة من ال�صعودية 
كما يقول الكاتب االأمريكي وليم اإنغدال �صاحب الكتاب امل�صهور »قرن من احلروب : ال�صيا�صة الربيطانية 
االأمريكية والنظام العاملي اجلديد« )2011(. يقول الكاتب اإن اجلماعة قد مت تدريبها يف مع�صكر �صفوي �صمال 

�رشق االأردن والذي ت�رشف عليه وكالة املخابرات االأمريكية مب�صاركة خمابراتية اأردنية وتركية.
وقد مت االإعالن عن املع�صكر على اأنه مركز تدريب للمجاهدين من غري املتطرفني املعار�صني لنظام 
ب�ص�������ار االأ�صد. وقد �صمل التدري���������ب الذي �صارك فيه االآالف تقنيات احلرب غ�������ري التقليدية والتفجريات 

واالإرهاب ب�صكل عام.
وقد بداأ بع�ض امل�صوؤولني االأردنيني يك�صفون عن بع�ض تفا�صيل مع�صكر التدريب خوفا من و�صول اإرهابيي 
داع�ض الذين يجزون الروؤو�ض يف املو�صل باملئات اإىل حدود االأردن وتوجيه بنادقهم و�صيوفهم اإىل النظام 
االأردين ل�ص�������م االأردن اإىل دول�������ة اخلالفة التي اأعلنوها يوم 29 حزيران/يوين�������و 2014. وقد اأكد اأندرو دوران، 
وهو موظف �صابق يف اخلارجية االأمريكية، اأن بع�ض هوؤالء العنا�رش يحمل اجلن�صية االأمريكية. وذهب 
ال�صح�������ايف االإيراين �صباح زانغانة اىل اأن من غري املعق�������ول اأن داع�ض متلك القدرة على اإحتالل املو�صل 
به�������ذه ال�صهولة لوال اأن ق�������وى اإقليمية قدمت م�صاعدات لها خمابراتية ولوج�صتية من داخل العراق ومن 

خارجه.

من اأين لـداع�س ثروة تتجاوز ملياري دوالر؟
كنوزميديا
../

ف على راأ�ض قائمة التنظيمات االأكرث ث�������راء يف العامل. فقد باتت ثروته وفق  ب�������ات تنظي�������م داع�ض ي�صنَّ
تقارير ا�صتخباراتية اأمريكية تتخطى امللياري دوالر.

داع�ض �صيطر على الكثري من اآبار النفط �صمال و�رشق �صوريا
كالم كثري يقال هذه االأيام عن داع�ض، وعما باتت متتلكه من اأموال. يحكى اأن ميزانية التنظيم اأ�صحت 
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توازي ميزانيات بع�ض الدول ال�صغرية.
اأ�صب�������ح التنظيم ميتلك اإمكانيات هائلة. م�صادر التمويل ظلت لغ�������زًا حمريًا ملدى �صنوات. بداأت اليوم 
تت�ص�������ح بع��������ض هذه امل�صادر، ولعل اأهمها م�������ا تدره اآبار النفط على خزين�������ة التنظيم من اأموال طائلة. 
فالدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام �صيطرت على معظم اآبار النفط يف �صمال �صوريا و�رشقها، وعلى عدد 
من اجل�صور وحمطات توليد الكهرباء. فيما تدور ا�صتباكات عنيفة منذ اأيام حول م�صفاة بيجي النفطية 

يف العراق.
امل�صدر الثاين للتمويل هو الزكاة واجلزية كما ي�صميها فيما يطلق عليهاخ�صومه اخلوة واالأتاوة. فداع�ض 
يفر��������ض عل�������ى امل�صلمني وخ�صو�صًا االأغنياء دف�������ع 2.5% من اأموالهم. كما يفر��������ض على امل�صيحيني دفع 
اجلزي�������ة. فيما تعترب الغنائم اأي االأمالك التي تركها اأعداوؤه�������م من اأرا�صي ومنازل و�صالح وحمال م�صدر 
متويل اآخر. فقد ا�صتوىل التنظيم خالل االأيام املا�صية على نحو 425 مليون دوالر من بنوك مدينة املو�صل 

فقط.
اأم�������ا امل�صدر الرابع والذي عل�������ى اأ�صا�صه تقوم التنظيمات فهو اجلهات املانحة. �صبكة �صي اأن اأن االإخبارية 
االأمريكية ذكرت يف تقرير لها اأن حركة داع�ض تتلقى متوياًل ودعمًا منذع�رشات ال�صنوات من قبل 

املنظمات واالثرياء يف الكويت وقطر وال�صعودية.
ث�������روة التنظيم باتت تتجاوز ملي�������اري دوالر بح�صب تقارير ا�صتخباراتية. وبح�ص�������ب معلومات خا�صة فاإن 

التنظيم اأفرز بع�ض املجموعات مبرافقة بع�ض العلماء للتنقيب عن االآثار.

  

 
املبحث الرابع

نقاط قوة داع�س و�صعفها
 ))يب�������دو اأن اخلارطة ال�صنية الثائرة، واملتقدة من املظلومي�������ة ال�صنية جتاه �صيا�صات وتوجهات املالكي 
الطائفية والقمعية والتي يقر بها املراقبون الدوليون واالإقليميون والوطنيون العراقيون، وال يقر بها نوري 
املالك�������ي وحده قد ا�صتفادت منها داع�ض وحدها(( هذا ما بينه معهد العربية للدرا�صات يف مقال ن�رشه 

بتاريخ 2014/6/23 الذي يف�صح فيه عن احد اأهم عوامل القوة التي ا�صتثمرتها داع�ض لغزو العراق.
 وقد بات هذا االمر تاأكيدا ميدانيا للمخاوف التي ذكرها مركز بالدي للدرا�صات واالبحاث اال�صرتاتيجية 
يف مقال حتت عنوان )خماوف اأوروبية من حت�صن "داع�ض" يف حلف �صيا�صي( ن�رش بتاريخ 2014/3/22 جاء 
فيه: ))العيون �صاخ�صة اإىل العراق الذي ي�صهد اختبارا فارقا: انخراط "االإرهاب" يف تكتل �صيا�صي، واخل�صية 
اأن ي�صب�������ح حمت�صن�������ا من قاعدة �صعبية تراه حامال ملطالبها، هذا جان�������ب بارز من نظرة االأوروبيني اإىل 
يوميات االأزمة العراقية. يعتربون اأنه ي�صهد االآن حتوال تتجاوز اأبعاده ق�صية متدد "االإرهاب" اأو مكافحته.
)داع�ض(. امل�صاألة ال  هناك خماوف حقيقية من تزايد نفوذ تنظيم "الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام" 

يف جمع اأطراف اأخرى حوله((. تتعلق فقط بقوته الع�صكرية، بل تذهب باجتاه "جناحه" 
وي�صخ�ض مركز بروكينج�������ز الدوحة يف مقال ن�رشه بتاريخ 2014/6/19 نقاط قوة اخرى لتنظيم داع�ض 
فيق�������ول: ))بعد ان�صحاب القوات الع�صكرية االأمريكية االأخري من العراق يف 31 دي�صمرب 2011 بداأت الدولة 
االإ�صالمي�������ة يف العراق يف ذلك الوقت ت�صرتد عافتيها تدريجي�������ًا ولكن ب�صكٍل ثابت – لتالئم غاية التنظيم 

والذي ينادي بالبقاء والتمدد. ومّت و�صع اال�صرتاتيجية وتنفيذها بدقة �صمن مراحل وا�صحة.
اأ�صا�ص�������ًا، اأم�صى هوؤالء امل�صلح�������ون )داع�ض منذ اأبريل 2013( يف العراق �صنت�������ني الإخراج القادة الكبار من 
ال�صجن، والإ�صتعادة بنية التحكم وال�صيطرة االحرتافية؛ تو�صيع نطاق العمليات لي�صمل �صوريا، وال�صتغالل 
ال��������رشاع ال�صني املتزايد م�������ع رئي�ض حكومة الدولة التي يراأ�صها ال�صيع�������ة بقيادة نوري املالكي م�صجعني 
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بذلك على الطائفية.  
وو�صعت �صبكات �رشية مكثفة يف املناطق ال�صنية، ال �صيما يف املو�صل وبغداد وحمافظة االأنبار؛ وزادت 
التفجريات املنظمة و�صبه املتزامنة؛ واأ�صعفت قدرة قوى االأمن العراقية ومعنوياتهم عرب حملٍة مدبرة 

من التهويل واالغتياالت.   
ولداع��������ض ج�������ذور مهمة يف املو�صل، حيث عمل�������ت على املحافظة على قوة فعال�������ة اأثناء تدفق القوات 
االأمريكية وبعدها. كان التنظيم قد جمع موؤخرًا ما يرتاوح بني مليون ومليوين دوالر �صهريًا يف املو�صل 
م�������ن خالل �صبكة ابتزاز معقدة. هذه احلقيقة، باالإ�صافة اإىل ق�������رب املو�صل من مواقع داع�ض يف �رشق 
�صوري�������ا، جعلت املدينة اأر�صًا طبيعية النطالق ال�رشب�������ة العدوانية هذه يف العراق والتي ت�صتهدف اأ�صا�صًا 

بغداد.  
اإال اأن احلديث عن داع�ض ال يتوقف عند ذلك احلد. ينخرط عدد كبري من الفاعلني ال�صنة امل�صلحني 
يف م�������ا حتول يف الواقع اإىل ثورة �صنية م�صكلني جماع�������ات على غرار جي�ض رجال الطريقة النق�صبندية، 
جي��������ض املجاهدي�������ن، جماعة اأن�صار االإ�ص�������الم، اجلي�ض االإ�صالمي يف العراق وع�������دد متنوع من املجال�ض 

الع�صكرية القبلية((. 
وميداني�������ا ي�صيف )معهد العربية للدرا�ص�������ات( يف مقاله املن�صور بتاري�������خ 2014/6/23 عوامل قوة ميدانية 
لداع�ض فيقول: ))حتى م�صاء ال�صبت 21 يونيو احلايل جنح امل�صلحون وتنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�صام)داع�ض( يف ال�صيطرة على مدينة القائم ومعربها احلدودي ومدينتني اإىل ال�رشق منها، مما يتيح 
لهذا التنظيم اأن يب�صط �صيطرته على معظم حو�ض نهر الفرات من الرقة يف �صوريا وحتى الفلوجة على 
امل�ص�������ارف الغربية لبغداد، وبذا يكون تنظيم الدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�صام )داع�ض( والتنظيمات 
الت�������ي تقات�������ل اإىل جانبه قد ب�صطت �صيطرتها على معظم حو�ض نهر الف�������رات من الرقة يف �صوريا وحتى 

الفلوجة على امل�صارف الغربية لبغداد((.
 وامللف�������ت للنظ�������ر ان )معهد وا�صنطن( ا�صاف نقطة قوة لتنظيم "داع��������ض" مل تذكرها الغالبية العظمى 
من مراكز الدرا�صات والقنوات االعالمية، اذ جاء يف مقاله املن�صور بتاريخ 2014/6/22 ما ن�صه: ))هناك 
ناحي�������ة لهذه اجلماعة غالبًا ما يتم جتاهله�������ا، اأال وهي: ا�صرتاتيجية القوة الناعمة التي تنتهجها يف احلكم 
مبا تت�صمنه من خدمات اجتماعية وحما�رشات دينية و "دعاوى" يقّدمها التنظيم اإىل ال�صكان املحليني 
مب�������ن فيهم اأولئ�������ك الذين ي�صكنون يف بع�ض مناطق �صمال غرب حمافظ�������ة االأنبار العراقية التي ا�صتحوذ 
عليها »داع�ض« يف ف�صل ال�صتاء املا�صي. ويف القانون الذي و�صعته »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« 
ل�صكان املو�صل، فتح التنظيم اأمام املواطنني ال�صنة الذي عملوا يف موؤ�ص�صات حكومة املالكي واأجهزتها 
االأمنية باب التوبة والتكفري عن اأفعالهم، ليتيح لهم جتنب ال�صجن اأو االإعدام. وقد �صبق اأن �صمح »داع�ض« 
الأع�ص�������اء "ال�صحوة" )الذين �صاركوا يف جمال��������ض "ال�صحوة" ال�صنية التي دعمت الواليات املتحدة ن�صوءها 

قواتها الع�صكرية �صد تنظيم »القاعدة يف العراق«( بالتوبة يف حمافظَتي بابل ودياىل((. خالل "طفرة" 
وي�صيف املقال: ))يت�صف التنظيم اأي�صًا ببريوقراطية مفاجئة بتطورها، اإذ اأنها ت�صم عادة نظامًا ق�صائيًا 
اإ�صالمي�������ًا وقوة �رشطٍة جوالة. ويف مدينة منب�������ج ال�صورية على �صبيل املثال، اأقدمت عنا�رش من »الدولة 
االإ�صالمية يف العراق وال�صام« على قطع اأيدي اأربعة ل�صو�ض. ويف حمافظة الرقة فر�صت اإغالق املتاجر 
الت�������ي تبيع منتجات متدني�������ة اجلودة يف ال�صوق ف�صاًل عن حمالت املتاج�������ر الكبرية "ال�صوبر ماركت" 
العادية واأك�صاك الكباب - وهذه خطوة �صدرت على االأرجح عن مكتب "هيئة حماية امل�صتهلك" التابع 
للتنظي�������م. كما قامت عنا�رش »داع�ض« بجلد االأ�صخا�ض الذين اأهانوا جريانهم، و�صادرت االأدوية املزورة 
وقامت بتلفها، ناهيك عن تنفيذها عمليات اإعدام فورية بتهمة الرّدة. وكذلك اأتلفت �صناديق من علب 

ال�صجائر ودمرت املقامات والقبور - من �صمنها مقام اأوي�ض القرين يف الرقة.
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وباالإ�صافة اإىل هذه التدابري الق�صائية، تنخرط »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« يف االأ�صغال العامة. ففي 
ني�صان/اأبري�������ل على �صبيل املثال، ا�صتكمل التنظيم اأعمال بناء �صوٍق جديد يف الرقة ليتبادل فيه ال�صكان 
ال�صلع والب�صائع. كما يدير »داع�ض« مكتبًا خلدمة الكهرباء حيث تتم مراقبة م�صتويات ا�صتهالك الكهرباء 
ومتديد خطوط كهربائية جديدة واإجراء ور�ض عمل لتعليم كيفية ت�صليح اخلطوط القدمية. هذا ويعمل 
املقاتلون على ردم حفرات الطرق، وتاأمني النقل باحلافالت بني املناطق اخلا�صعة ل�صيطرتهم، وتاأهيل 
احلواج�������ز الو�صطى املتلفة بني الطرقات لدواٍع جمالية، ف�ص�������اًل عن ت�صغيل مكتب للربيد واآخر للزكاة 
)علمًا باأن اجلماعة تزعم اأن هذا املكتب �صاعد املزارعني يف موا�صم احل�صاد(. واالأهم من ذلك بالن�صبة 
لرواف�������د االأنهر ال�صورية والعراقية هو اأن تنظيم »داع�ض« يوا�صل ت�صغيل �صد "ت�رشين" )لكنه اأعاد ت�صميته 
ب�������� "الفاروق"( على نهر الف�������رات. ومن خالل جميع هذه املكاتب والدوائر، تتمكن »الدولة االإ�صالمية يف 
الع�������راق وال�صام« من توفري نوٍع من اال�صتقرار يف املناطق املهم�صة التي تفتقر اإىل اال�صتقرار، حتى واإن 

كان الكثريون من �صكانها ال يوافقون على م�رشوعها االإيديولوجي.
لك�������ن ذلك ال يعن�������ي اأن هذا امل�رشوع االإيديولوجي لي�ض جزءًا ال يتج�������ّزاأ من اخلدمات االجتماعية التي 
تقدمها »الدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�صام«. فموؤ�ص�صتها االإعالمية املدعوة "االعت�صام" تقيم االأك�صاك 
لتوزيع اأقرا�ض الفيديو الرقمية ]"دي يف دي"[ عن االأ�رشطة امل�صورة التي تعر�صها على �صبكة االإنرتنت. 
ويف عدد من املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة »داع�ض«، جتول �صاحنة "دعوية" يف االأرجاء وهي تبث معلومات 
عن معتقدات التنظيم. وف�صاًل عن ذلك، اأ�ص�صت »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« عددًا من املدار�ض 
الديني�������ة لالأطف�������ال، من بينها مدار�ض للفتيات تتعّلمن فيها حفظ الق�������راآن الكرمي وتنلن ال�صهادات عند 
النج�������اح، مع االإ�صارة اإىل اأن ه�������ذه املدار�ض تقيم "اأيامًا ترفيهية" لالأطف�������ال تزخر باملثلجات وال�رشائح 
القابل�������ة للنفخ. ولنظراء هوؤالء االأطفال االأكرب �صّنًا يقيم »داع�ض« دورات تدريبية لالأئمة والدعاة اجلدد. 
ويت�������م ن�رش جدول مواعيد ال�صالة ودرو�ض القراآن يف امل�صاجد. لك�������ن التطور االأكرث اإثارًة للقلق هو اأن 
»الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« تدير خميمات تدريب ل� "اأ�صبال الك�صافة" وتاأوي هوؤالء املجندين يف 

املن�صاآت التابعة للتنظيم.
كذلك طّور مت�صددو »داع�ض« برام�������ج للخدمات ال�صحية واالجتماعية. فقد �صاعدت »الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام« على ت�صغيل املخابز وتاأمني الفاكهة واخل�صار للعديد من العائالت وتقوم عنا�رشها 
بتوزي�������ع ال�صلع والب�صائع �صخ�صي�������ًا. ويف الرقة اأن�صاأ »داع�ض« مطبخًا الإطع�������ام املحتاجني و"مكتبًا لرعاية 
االأيت�������ام" للم�صاعدة يف اإيجاد عائ�������الت لهم. ويف حني كانت حركة طالبان تب�������دي ارتيابًا وتهكمًا اإزاء 
حم�������الت التطعي�������م، اإال اأن تنظيم »داع�ض« يجري حمالت كهذه �صد �صلل االأطفال للحد من تف�صي هذا 

املر�ض.
ويف ح�������ني اأن احلوكمة واخلدمات االجتماعية التي يوفرها تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« 
ال ينبغي اأن تطغى على اأعمال القمع والعنف املميت التي يرتكبها، اإال اأنها تو�صح فعليًا اأن اجلماعة تدير 
عملي�������ة متطورة وفائق�������ة التنظيم. اإن املبلغ الذي �صارده »داع��������ض« يف االأ�صبوع االأول من �صيطرته على 
مدينة املو�صل من "البنك املركزي" بقيمة 425 مليون دوالر اأمريكي )ما يقرب من ن�صف مليار دوالر( 
ل�������ن ي�صاهم يف مّد امل�صلحني بالعون الالزم يف �صاحة املعركة فح�صب، بل �صي�صاعد اأي�صًا يف دعم حملة 
التنظيم التي تهدف اإىل ك�صب القلوب والعقول. ومن �صاأن هذه اجلهود اأن ت�صّعب اإىل حدٍّ كبري تخلي�ض 

�صوريا والعراق من هذه الدولة البدائية النا�صئة((.
وعل�������ى �صعيد نقاط ال�صعف التي �صخ�صت م�������ن قبل املراكز ومعاهد الدرا�ص�������ات والقنوات االعالمية، 
ي�ص�������ري مركز بروكينجز الدوحة يف مقاله املن�صور بتاريخ 2014/6/19 قائال: ))قد تكون داع�ض اأكرب قوة 
م�صارك�������ة يف االأحداث )مع نح�������و 8000 مقاتل يف العراق( اإال اأنها غري كافية لال�صتيالء على عدد كبري 
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م�������ن املناطق "احل�رشية" وال�صيطرة عليها. فهي ال ت�������زال تعتمد على العالقة املرتابطة مع ما ال يزال 
يعت�������رب متعاطف�������ًا معهم �صمنيًا وم�صاعدًا لهم م�������ن ال�صنة. اإال اأن هذه "العالق�������ة" ال تتمتع باأي �صكٍل من 
االأ�صكال بالثبات وال يجب اأن ُتعترب اأمرًا مفروغًا منه وم�صمونًا. اإذ لطاملا ف�صلت اجلماعة الع�صكرية يف 

املحافظة على الدعم ال�صعبي، اأو على االأقل على القبول ال�صعبي. 
قد ي�صيد �صكان املو�صل باال�صتقرار احلايل الذي تنعم به املدينة واأ�صعار اخلبز والوقود املدعومة من قبل 
داع��������ض، ولكن م�������ا اإن تبداأ عمليات اجللد وال�صلب وبرت االأطراف يف االأماكن العامة ، �صتتغري االأحوال 
تغي�������ريًا كليًا. يف احلقيقة، ال عجب اأن العنا�رش القبلية ت�صتع�������د اأ�صاًل لطرد داع�ض من املناطق التي 

�صيطرت عليها((.    
ويف ا�صارة توؤكد بوادر ال�صعف لدى داع�ض، ن�رشت �صحيفة )احلياة اللندنية( يف مقالها املوؤرخ 2014/6/14 
م�������ا ن�صه: ))علمت »احلياة« م�������ن م�صادر داخل املو�صل اأن بوادر خالف ب�������داأ يلوح يف االأفق بني تنظيم 
»داع�ض« وبني باقي الف�صائل امل�صلحة، بعد اإ�صداره اأوامر الإدارة �صوؤون املدينة التي �صقطت منذ اأقل من 

اأ�صبوع يف يد امل�صلحني، فيما نفذ التنظيم هجمات جنوب العا�صمة و�صمالها جل�ض نب�ض دفاعاتها.
وق�������ال م�صدر قريب من الف�صائل امل�صلح�������ة التي ت�صيطر على املو�صل يف ات�صال م�������ع »احلياة« اأم�ض اإن 
»اجتماع�������ات وجهاء و�صيوخ ع�صائ�������ر ورجال دين يف املدينة متوا�صلة لرتتيب �ص�������وؤون املدينة وكيفية 
اإدارته�������ا، كان اآخرها م�صاء )اأول من( اأم�ض عندما قرر املجتمعون �رشورة عودة موظفي دوائر الدولة 

اخلدمية اإىل مهامهم«.
واأ�صاف اأن »الوثيقة التي اأعلنتها الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام الإدارة املدينة �صكلت �صدمة للف�صائل 

امل�صلحة واالأهايل بعد اأن ا�صتب�رشنا خريًا باأن االأهايل وممثليهم احلقيقيني من الثوار �صيتولونها«.
ولف�������ت اإىل اأن »املخاوف من انقالب داع�ض على الف�صائل امل�صلحة م�صتبعد حاليًا، الأن الغلبة لنا فنحن 
منثل �صكان املدينة واجلميع يعلم هويتنا كما اأننا اأكرث عددًا وتنظيمًا«، واأ�صار اإىل اأن »داع�ض لن يتهور 
بالتفرد يف اإدارة �صوؤون املدينة كما حدث يف الفلوجة املكونة من �صيوخ ع�صائر فلي�ض له ثقل ع�صكري 

على االأر�ض«.
وعين�������ت املجموعات امل�صلحة لواء �صابقًا يف اجلي�ض ا�صمه اأزهر العبيدي حمافظًا للمدينة، ما ي�صري اإىل 
تداخ�������ل اأكرث من جمموعة م�صلحة يف امل�صهد املي�������داين يف املدينة، لكن معلومات اأم�ض اأ�صارت اإىل 

اعتذار العبيدي عن قبول املن�صب.
وقال »داع�ض« يف تغريدة على موقعه يف »تويرت« �صباح اأم�ض »من كان يف املقدمة وخطط ونّظم وقاتل 
واقتحم و�صحى بدمه هو من �صيم�صك االأر�ض، ال تتالعبوا بدماء جماهدي دولة االإ�صالم وتن�صبوها اإىل الثوار 

اأو البعث«((.

داع�س قوة متع�صبة التخلو من نقاط ال�صعف
مركز بروكينجز الدوحة
..

�صقط�������ت املو�صل، ثاين اأكرب امل�������دن العراقية، االأ�صبوع املا�صي بني اأي�������دي الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�صام اأو ما ي�صمى بتنظيم داع�ض. يف غ�صون ب�صع �صاعات، ترك اأفراد اجلي�ض واالأمن اأ�صلحتهم وعتادهم 
والذوا بالف�������رار من املدينة. مذاك، فر�ض امل�صلحون ميثاق�������ًا �صيا�صيًا يف املو�صل واجتهوا جنوبًا فار�صني 

�صيطرتهم على املزيد من البلدات الواقعة على الطريق التي تو�صلهم اإىل العا�صمة بغداد.
بداأ هذا الهجوم الذي يتخذ من العراق مركزًا له منذ �صنتني على االأقل. بعد ان�صحاب القوات الع�صكرية 
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االأمريكي�������ة االأخري م�������ن العراق يف 31 دي�صمرب 2011، بداأت الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق يف ذلك الوقت 
ت�صرتد عافتيها تدريجيًا ولكن ب�صكٍل ثابت – لتالئم غاية التنظيم والذي ينادي بالبقاء والتمدد. ومّت و�صع 

اال�صرتاتيجية وتنفيذها بدقة �صمن مراحل وا�صحة.
اأ�صا�ص�������ًا، اأم�صى هوؤالء امل�صلح�������ون )داع�ض منذ اأبريل 2013( يف العراق �صنت�������ني الإخراج القادة الكبار من 
ال�صجن، والإ�صتعادة بنية التحكم وال�صيطرة االحرتافية؛ تو�صيع نطاق العمليات لي�صمل �صوريا، وال�صتغالل 
ال��������رشاع ال�صني املتزايد م�������ع رئي�ض حكومة الدولة التي يراأ�صها ال�صيع�������ة بقيادة نوري املالكي م�صجعني 

بذلك على الطائفية.  
وو�صعت �صبكات �رشية مكثفة يف املناطق ال�صنية، ال �صيما يف املو�صل وبغداد وحمافظة االأنبار؛ وزادت 
التفجريات املنظمة و�صبه املتزامنة؛ واأ�صعفت قدرة قوى االأمن العراقية ومعنوياتهم عرب حملٍة مدبرة 

من التهويل واالغتياالت.   
ولداع��������ض ج�������ذور مهمة يف املو�صل، حيث عمل�������ت على املحافظة على قوة فعال�������ة اأثناء تدفق القوات 
االأمريكية وبعدها. كان التنظيم قد جمع موؤخرًا ما يرتاوح بني مليون ومليوين دوالر �صهريًا يف املو�صل 
م�������ن خالل �صبكة ابتزاز معقدة. هذه احلقيقة، باالإ�صافة اإىل ق�������رب املو�صل من مواقع داع�ض يف �رشق 
�صوري�������ا، جعلت املدينة اأر�صًا طبيعية النطالق ال�رشب�������ة العدوانية هذه يف العراق والتي ت�صتهدف اأ�صا�صًا 

بغداد.  
اإال اأن احلدي�������ث ع�������ن داع�ض ال يتوقف عند ذل�������ك احلد. ينخرط عدد كبري م�������ن الفاعلني ال�صنة 
امل�صلحني في ما حتول يف الواقع اإىل ثورة �صنية م�صكلني جماعات على غرار جي�ض رجال الطريقة 
النق�صبندي�������ة، جي�ض املجاهدين، جماعة اأن�صار االإ�ص�������الم، اجلي�ض االإ�صالمي يف العراق وعدد متنوع من 

املجال�ض الع�صكرية القبلية.   
ق�������د تكون داع�ض اأكرب قوة م�صاركة يف االأحداث )مع نحو 8000 مقاتل يف العراق(، اإال اأنها غري كافية 
لال�صتي�������الء على عدد كبري من املناطق "احل�رشية" وال�صيطرة عليها. فهي ال تزال تعتمد على العالقة 
املرتابط�������ة مع ما ال يزال يعترب متعاطفًا معهم �صمنيًا وم�صاعدًا لهم من ال�صنة. اإال اأن هذه "العالقة" ال 
تتمت�������ع باأي �صكٍل م�������ن االأ�صكال بالثبات وال يجب اأن ُتعترب اأمرًا مفروغًا منه وم�صمونًا. اإذ لطاملا ف�صلت 

اجلماعة الع�صكرية يف املحافظة على الدعم ال�صعبي، اأو على االأقل، على القبول ال�صعبي. 
قد ي�صيد �صكان املو�صل باال�صتقرار احلايل الذي تنعم به املدينة واأ�صعار اخلبز والوقود املدعومة من قبل 
داع��������ض، ولكن م�������ا اإن تبداأ عمليات اجللد وال�صلب وبرت االأطراف يف االأماكن العامة ، �صتتغري االأحوال 
تغي�������ريًا كليًا. يف احلقيقة، ال عجب اأن العنا�رش القبلية ت�صتع�������د اأ�صاًل لطرد داع�ض من املناطق التي 

�صيطرت عليها.   
تعتم�������د توقعات امل�صلحني كذلك على احلكومة وعل�������ى داعميها الذين يواظبون على اإذكاء الطائفية – 
ّنة على قبول وجود داع�ض. لالأ�صف، �صاهمت دعوة املالكي يف االأيام االأخرية يف  االأم�������ر الذي ي�صجع ال�صُ
تقوية هذه الطائفية اجللية للعيان، اإذ دعا اإىل ت�صكيل جي�ض تطوعي م�صجعًا بذلك اإعادة ت�صكيل ع�صائب 
اأهل احلق، جي�ض املهدي وقوات بدر )ثالث ميلي�صيات �صيعية ن�صطت اأثناء االحتالل االأمريكي للعراق، 

والتي يبدو اأنها تتلقى دعمًا لتجنيد اأفرادًا جدد يف هذه اجلي�ض التطوعي(. 
ع�������الوة على ذلك، ارتفعت اأ�صهم فك�������رة الطائفية داخل العراق وخارجه بفعل دع�������وات اأخرى اأطلقها 
مقت�������دى ال�صدر لت�صكيل "�رشايا ال�صالم"، وتلك التي بادر اإليها ال�صيعة يف دياىل لت�صكيل "جلان ال�صالم" – 

وكذلك الدعوة التي وجهها اآية اهلل علي ال�صي�صتاين اإىل العراقيني للتكاتف يف وجه داع�ض. 
اأما اإيران فدورها مهم. فقائد فرقة القد�ض االإيرانية اخلارجية، قا�صم �صليماين، موجود اأ�صاًل يف بغداد، وقد 
اأف�������ادت م�صادر عراقية عن و�صول 500 عن�رش م�������ن احلر�ض الثوري االإيراين اإىل العا�صمة، وزعمت و�صول 
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1500 عن�رش من ميلي�صا البا�صيج )قوات اإيرانية �صبه ع�صكرية( اإىل دياىل. 
وبه�������ذا، يبدو م�������ن احلكمة عند هذه النقطة، اأن ال تنخرط الواليات املتح�������دة ع�صكريًا ب�صكٍل نا�صط يف 
الع�������راق، واأن تركز على االحتواء وعلى اال�صتخبارات. ترتبط ال�رشاع�������ات يف العراق و�صوريا ارتباطًا 

والعمل على �رشاع دونًا عن االآخر قد ي�صكل زلة ا�صرتاتيجية.  معقدًا – 
كان التمرد ال�������ذي �صهده االأ�صبوع املا�صي متردًا ال غري. حمل املقاتلون بنادق وقادوا �صاحنات حمملة 
مبدافع ر�صا�صة ثقيلة، يف حني قاد اآخرون �صيارات مدنية وبا�صات �صغرية. كان وجود االأ�صلحة امل�صادة 
لل�صواري�������خ حمدودًا )اإال اأنه كان يتزاي�������د بف�صل �صوريا(، وكانت االأ�صلحة امل�ص�������ادة للطائرات حم�صورة 

بالبنادق وبع�ض اأنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف SA-7 القدمية. 
باالإ�صافة اإىل كميات �صخمة من االأ�صلحة ال�صغرية والذخرية، ا�صتولت داع�ض خالل الهجوم االأخري على 
ع�������دد من عربات الهمف�������ي واآليات النقل الع�صكري االأمريكية ال�صنع وهاوترز ام 198 االأمريكية ورمبا على 
بع��������ض طائرات الهيليكوبرت. واأ�صارت بع�ض التقاري�������ر اأن جمموعات �صنية اأخرى ا�صتولت على كميات 
م�������ن ناق�������الت الع�صكر والدبابات. وال ميكن التقليل اأبدًا من ما لذلك من تاأثري على زعزعة اال�صتقرار يف 

العراق. 
اإال اأن االأم�������ر ال يتوق�������ف على العراق. بعد 12 �صاعة من ال�صيطرة على املو�صل، اأفادت بع�ض التقارير اأن 
داع�ض نقلت عربات الهمفي والقوى الب�رشية وغري ذلك من االأ�صلحة اإىل �رشق �صوريا. يف غ�صون ذلك، 
وحتدي�������دًا يوم اخلمي�ض، اأفادت تقارير جمموعة معنية بحقوق االإن�صان اأن جبهة الن�رشة التي تتخذ من 
�صوري�������ا مقرًا لها عربت مع جمموعات �صنية اأخرى معرب القائ�������م يف حمافظة االأنبار العراقية وا�صتولت 

على بع�ض عربات الهمفي. 
وبهذا مل تعد احلدود العراقية ال�صورية ذات اأهمية ُتذكر – اأ�صبح ال�رشاع القائم يف كّل جانب من جانبي 
احل�������دود مرتابطًا باالآخ�������ر ترابطًا طبيعيًا. ب�صفتها املجموعة الوحي�������دة الفاعلة حقًا يف كال اجلانبني، 
حتتفظ داع�ض با�صرتاتيجية �صاملة )ا�صرتاجتية تهدف اإىل اإقامة دولة اإ�صالمية موحدة واإقامة بالد ال�صام(، 
حي�������ث تغذي العمليات يف �صوري�������ا والعراق بع�صها البع�ض. بالنظر اإىل االأح�������داث االأخرية وزحفها اإىل 

بغداد، قد ال يكون هذا الهدف معقواًل.
ولكن حذار من الو�صول اإىل نتائج مب�صطة جدًا. ح�صدت داع�ض بفعل �صعيها القائم على مراعاة م�صاحلها 
الذاتي�������ة لتطبي�������ق مثلها العليا عددًا ال ُيح�صى من االأعداء يف �صوري�������ا، و�صتواجه حتديات �صخمة لتجنب 
م�ص�������ري مماثل يف الع�������راق. رغم ذلك، اأيًا كان م�صريها، ت�صكل داع�ض ق�������وًة هائلة تتميز بتنامي عدد 

اأع�صائها. 
ُيعت�������رب الهج�������وم االأخري اأهم حدث على االإطالق يف اجلهاد ال�صني من�������ذ اأحداث 11 �صبتمرب. واإذ حتدت 
داع��������ض �رشعية تنظيم القاعدة االأيديولوجية، اأك�������دت حاليًا تفوقها الع�صكري جليل متلقي اأكرث �صبابًا 

وتع�صبًا من املتجندين املحتملني حول العامل. 
يف حني يعتمد تنظيم القاعدة واملجموعات التابعة له ا�صرتاتيجية اأكرث حتليًا بال�صرب وحملية الرتكيز، 
ُتظه�������ر داع�ض اإ�رشارًا على حتقيق نتائج �رشيعة ودراماتيكية. وهذا ما اأظهرته طبعًا يف العراق. ولكن 

يبقى اأن ننتظر لرنى ما اإذا كان ذلك �صيثبت كا�صرتاتيجية اأكرث فعالية على املدى الطويل
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املبحث اخلام�س

العمل اال�صرتاتيجي لتنظيم داع�س

�صرتاتيجية عمل جديدة بعد تن�صيب ابي بكر البغدادي
 )ح�صب تغريدات ويكيلي�س(

االو�صط
..

1(مل�������ا عر�ض العقيد حجي بكر على ابي بكر البغدادي االمارة يف اجتماع خا�ض يف ال�صاعات االوىل من 
م�������وت القائد البغدادي)االول( ابدى ابو بكر تخوفه فابدى العقيد حجي بكر تطمينات وانه �صيتوىل الدعم 

وامل�صاندة من اخللف، هذا ما ي�رش به البغدادي للمقربني ممن حوله من بداية قيادته
2( بداأت مرحلة جديدة من مراحل دولة العراق بني قائدين قائد يف الواجهة هو اأبو بكر البغدادي وقائد 

يف الظل العقيد ركن حجي بكر.
3( ب�������دات دولة العراق تعمل و�صط تخوف من وجود ال�صخ��������ض الطاريء على الدولة حجي بكر املقرب 
جدا من ابي بكر البغدادي ولكن كانت �صورة العقيد وهو حليق متفرجن بجوار القائد مثار ح�صا�صية يف 
نفو��������ض اع�صاء الدولة مما الحظة القائدي�������ن البغدادي والعقيد فبدا العقيد باعفاء اللحية وتغيري املظهر 

وطريقة الكالم يف اال�صابيع االوىل.
4( مل يكن احد من تنظيم الدولة يعرف العقيد قبل تويل ابي بكر البغدادي القيادة قرابة ال�صهرين

5( ب�������داأ العقيد حجي بكر يعقد اجتماعات خا�صة بابي بكر البغدادي الجل اعداد هيكلة الدولة اجلديدة، 
وكان اول اتف�������اق االهتمام بجهازين: جهاز ي�صم�������ن عدم ت�صدع الدولة ويحميها من الداخل بعمل مفارز 

امنية ت�صفي اي جهة ت�صكل خطرا على الكيان، وجهاز ي�صمن املوارد املادية.
6( اجله�������از االأمني: اول اخلطوات االمنية ان قام العقيد رك�������ن حجي بكر بتح�صني قائد الواجهة ابو بكر 
البغ�������دادي م�������ن لقاء القيادات الفرعية حتى ال يخرتقوه بالتاث�������ري او التوجيه، واما تلقيهم اوامر االمري 

فت�صلهم عرب قيادات جمل�ض ال�صورى الذي �صكله العقيد فيما بعد.
واخلط�������وة الثانية من �صناع�������ة اجلهاز االمني هي و�صع مفارز امنية متفرق�������ة تقوم بت�صفيات واغتياالت 
�رشية كّونها العقيد بداية من 20 �صخ�صا ثم و�صلت خالل ا�صهر اىل 100 �صخ�ض وهذه املفارز ال تاخذ امرها 
اال من القيادة مبا�رشة ال تتبع الي امري منطقة. وقد مت اختيار هوؤالء مبعرفة العقيد اخلا�صة واكرثهم 
ممن كان عمله االأ�صبق �صمن النظام العراقي البعثي املنحل، ومهمتهم ت�صفية من يبدو منه ان�صقاق او 
ع�صي�������ان من رجاالت دولة العراق او حتى القادة امليدانيني او الق�صاة ال�رشعيني ب�صفة �رشية حيث ال 
مت�������ر اوامر الت�صفية عرب الت�صل�صل التنظيمي لرجال الدولة فتت�رشب االوامر، عني العقيد على املفارز 

�صابط وزميل �صابق له يدعى ابو �صفوان رفاعي
7( ا�صب�������ح ابو بكر البغ�������دادي ي�صعر بامان كبري وامتنان للعقيد حجي بكر وا�صبح يرى انه الرجل الذي 

ال يفرط فيه
حت�������ى �صعر ابو بكر البغدادي انه ال ميكن ان يبق�������ى يف القيادة بدون العقيد حجي بكر فهو يقوم بخلفيتة 

الع�صكرية بعمل وزارتي دفاع وخمابرات.
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متدد »داع�س« من �صرق �صوريا اإىل غرب العراق ي�صهل اإعالن »دولته 
االإ�صالمية«

ال�رشق االو�صط
../

بريوت: »ال�رشق االأو�صط« 
تنظي�������م  �صيط�������رة  �صاعف�������ت 
العراق  االإ�صالمية يف  »الدولة 
وال�صام«، على مدينة املو�صل 
العراقية اأم��������ض، اخل�صية من 
اأن يب�������ادر التنظي�������م املت�صدد 
اإىل  املقبل�������ة  املرحل�������ة  يف 
دولت�������ه املمتدة من  اإع�������الن 
ري�������ف حل�������ب �صم�������ال �صوريا، 
م�������رورا بالرقة ودي�������ر الزور، 
و�صوال اإىل االأنب�������ار واملو�صل، 
بات�������ت غالبية هذه  اأن  بع�������د 
امل�صاح�������ة اجلغرافية خا�صعة 
بينما  الع�صكرية،  ل�صيطرت�������ه 
معاركهم  مقاتل�������وه  يوا�ص�������ل 
لل�صيطرة على ما تبقى منها، 
م�صتفيدين من �صعف القوى 

املعتدلة وحمدودية اإمكانياتها الع�صكرية.
وتتباين قراءة خرباء �صوريني مواكبني لتو�صع نفوذ »داع�ض« يف العراق و�صوريا ب�صاأن قدرة هذا التنظيم، 
بع�������د اإجن�������ازه امليداين، على اإع�������الن دولته االإ�صالمي�������ة يف الوقت الراهن. ويف ح�������ني يعترب اخلبري يف 
اجلماع�������ات اجلهادية وع�صو االئتالف الوطني املعار�ض عبد الرحم�������ن احلاج اأن »اإمكانية اإعالن التنظيم 
دولت�������ه �صبه معدومة يف ظل وجود قوى حملية ودولية �صتقف بوجه هذا ال�صيناريو«، ال ي�صتبعد املحلل 
ال�صيا�صي ال�صوري ومدير مركز ال�رشق للبحوث �صمري التقي اأن »يوا�صل تنظيم )داع�ض( تقدمه متهيدا 
الإعالن دولته ما دامت القوى املعتدلة داخل الطائفة ال�صنية خمنوقة داخل كل من العراق و�صوريا«.

ويب�������دو اأن تو�صع نف�������وذ التنظيم املعروف بت�صمي�������ة »داع�ض« من �صوريا اإىل الع�������راق مل يكن ممكنا »لوال 
توطي�������د حتالفاته م�������ع زعماء الع�صائر يف املنطقة واال�صتفادة من م�ص�������ادر التمويل، ال �صيما اآبار النفط، 
التي �صبق و�صيطر عليها يف مناطق �رشق �صوريا لتح�صني مواقعه يف العراق«، وفق ما يوؤكده اخلبري 
يف احل�������ركات اجلهادي�������ة وع�صو االئتالف ال�ص�������وري املعار�ض عبد الرحمن احل�������اج ل�»ال�رشق االأو�صط«، 
مرجح�������ا وجود »عدد من ال�صباط داخ�������ل اجلي�ض العراقي يتعاونون مع التنظيم املت�صدد على امل�صتوى 
اال�صتخبارات�������ي لتزويده باملعلومات لت�صهيل حترك قوات�������ه ومنع ا�صتهدافها«، الفتا اإىل اأن »�رشعة االنهيار 

الع�صكري يف املو�صل اأمام هجوم )داع�ض( يدل على اأن جزءا من اجلي�ض العراقي ي�صاعد التنظيم«.
وا�صتبعد احلاج متكن »داع�ض« من اإعالن دولته يف وقت قريب، مو�صحا اأن »التنظيم و�صع نف�صه بعد هجوم 
املو�ص�������ل يف مواجهة عدد من االأطراف الراغبني يف الق�ص�������اء عليه«، اإذ اإن »احلكومة العراقية �صتوا�صل 
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حربه�������ا �صده، بينما �صيجد االأك�������راد اأنف�صهم م�صطرين اإىل مواجهته بعد و�ص�������ول عنا�رشه اإىل م�صارف 
مناطقهم، اإ�صافة اإىل اأن الواليات املتحدة االأمريكية لن تبقى على احلياد يف ظل هذا التو�صع اجلهادي 

اخلطري«.
من ناحيت�������ه، يحمل التقي يف ت�رشيحاته ل�»ال�رشق االأو�صط« ال�صيا�ص�������ة االأمريكية م�صوؤولية متدد نفوذ 
التنظي�������م، مو�صحا اأن »الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما اعتم�������د على )حزب اهلل( اللبناين وقوات النظام 
ال�صوري ملواجهة التطرف اجلهادي، لكن هذه ال�صيا�صة �رشعان ما ف�صلت بدليل تقدم )داع�ض( و�صيطرته 
على مدن بكاملها يف العراق و�صوريا«. وبح�صب التقي، فاإن »ال�صيا�صة االأمريكية الراهنة عززت االإرهاب 
يف املنطق�������ة ب�������دل اأن تخفف منه«، معتربا اأن احلل يتمثل »بدعم الق�������وى املعتدلة يف اأو�صاط العرب 
ال�صوريني والعراقيني ولي�ض خنقها و�صحب م�رشوعيتها عرب �صيا�صات تهمي�صية كتلك التي اتبعها رئي�ض 

الوزراء العراقي نوري املالكي«.
اإال اأن احل�������اج يجد اأن »الطريقة الوحيدة الإيقاف التمدد املتط�������رف املتمثل ب�)داع�ض( هي بقطع طريق 
اإمدادات�������ه يف �صوري�������ا واإبعاده عن مناب�������ع النفط التي بات ي�صيطر عليها �رشق الب�������الد«، موؤكدا اأن ذلك 

»�صيوؤدي اإىل اإ�صعاف التنظيم يف العراق وتقل�ض نفوذه امليداين«.
ولفت احلاج اإىل اأن »اتباع هذه اال�صرتاتيجية �صيكون ل�صالح املعار�صة ال�صورية التي تقاتل )داع�ض( حاليا، 
اإذ اإن ��������رشب التنظيم داخل االأرا�صي ال�صوري �صي�صع�������ف االإرهاب و�صيخفف من تعقيد امللف ال�صوري 

متهيدا الإعادة ت�صويب النزاع بني نظام ديكتاتور ومعار�صة تنا�صل الإ�صقاطه«.
ومنذ بداية ظهوره يف �صوريا مل يهتم تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« بقتال القوات النظامية 
بق�������در اهتمامه بتو�صيع حدود دولته على ح�صاب املناطق اخلا�صع�������ة ل�صلطة املعار�صة. وت�صري خريطة 
املعارك الع�صكرية لتنظيم »داع�ض« اإىل متدده من مدينتي الباب ومنبج يف ريف حلب باجتاه حمافظة 
الرقة اخلا�صعة بكاملها ل�صلطة التنظيم، و�صوال اإىل مدينة دير الزور حيث يخو�ض مقاتلوه معارك عنيفة 
�ص�������د كتائب املعار�صة للتقدم نحو و�صط املدينة وا�صتكمال ال�صيطرة عليها. واإذا ما متكن تنظيم »الدولة 
االإ�صالمي�������ة« من اإحكام قب�صته عل�������ى دير الزور ي�صبح على م�صارف مدين�������ة البوكمال املال�صقة للحدود 

العراقية ليفتح بذلك الطريق نحو املو�صل اخلا�صعة بدورها ل�صيطرته.

داع�س  واإ�صرتاتيجية ق�صم االر�س والتمكني

�صوت العراق
../

2014/6/10

ان�صحب�������ت القاعدة من الع�������راق باجتاه منابعها االأ�صلية عام 2010 يف اعقاب مقتل ابو ايوب امل�رشي وابو 
عم�������ر البغدادي زعيم الدولة اال�صالمية يف العراق انذاك قبل ان تتحول اىل الدولة اال�صالمية يف العراق 
وال�ص�������ام خمت�رشها داع�ض عام 2013 وما تبقى من القاع�������دة يف العراق هي ف�صائل عراقية حملية وذات 
ه�������وى قاعدي. اقامت الدولة اال�صالمية تنظيمها على ا�ص�ض اإ�صتخبارية وع�صكرية حتى و�صفت ب�رشا�صتها 
االإ�صتخباري�������ة ب�صبب اعتماده�������ا على اخلربات والتدريب الع�صكري واالإ�صتخب�������اري اكرث من االيدلوجية 
العقائدي�������ة. ابو بك�������ر البغدادي ابراهيم عو�ض الب�������دري احكم حلقة عالقاته م�������ن الداخل وفق املنظور 
اال�صتخب�������اري رغم ان �صريته الذاتية تقول بانه معلم مل�������ادة ال�رشيعة وبعيدا عن االإ�صتخبارات والع�صكر، 
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واتخذ من مدينة و�صحراء االنبار معقال له.
القاع�������دة ت�صتفيد دائما من اجلغرافي�������ة، ويبدو ان البغدادي وجد يف �صحراء االنبار ومنافذها ال�صحراوية 
م�������ع �صوريا مالذا اف�صل، مازاد يف ذلك الطبيعة الدميوغرافية اله�������ايل االنبار ومدينة الفلوجة امل�صهورة 

بتم�صك اهلها بتعاليم الدين اال�صالمي وكرثة م�صاجدها.
 ا�صتفاد البغدادي من اخطاء �صلفه ومن جتارب ابي م�صعب الزرقاوي وكانت ممار�صاته تعك�ض تاأثره باأبي 
م�صعب الزرقاوي موؤ�ص�ض التوحيد واجلهاد يف العراق عام 2003 وزاد عليه بدمويته ويف خطابه الطائفي 
لكن�������ه اختلف عنه باالرتكاز على اال�صتخبارات اكرث من اجلهد الع�صكري، ليتحول التنظيم اىل موؤ�ص�صة 
ع�صكري�������ة اكرث من تنظيم جهادي. رمب�������ا ا�صتفاد البغدادي من عالقت�������ه االإ�صتخبارية �صابقا مع القوات 
االمريكي�������ة والعراقية، التقارير املعلوماتية ت�صري ب�������اأن بداية البغدادي اال�صتخبارية كان عميال للقوات 
االمريكي�������ة وطلب منه ان ي�������زج يف املعتقل ليكون قريبا من مقاتل�������ي القاعدة بهدف حتقيق اخرتاق 
للتنظي�������م. اأحد التقاري�������ر اال�صتخباراتية الربيطانية التي نقلتها جريدة التامي�������ز الربيطانية )ا�صار اىل ان 
البغ�������دادي كان يف االأ�صا�ض �صناعة امريكية، وان�������ه يف االأخري باع خدماته ل�صالح اال�صتخبارات العراقية 
واي�������ران، وقالت: اإن االمريكان �صاعفوا ر�صيد البغدادي و�صهرته ع�������ام 2011 عندما ر�صدوا ع�رشة ماليني 

دوالر ملن يديل مبعلومات موؤكدة عنه(.

اإ�صرتاتيجة اإ�صتنزاف القوات العراقية
اأعتمد داع�ض اإ�صرتاتيجية جديدة مابعد االنتخابات العراقية يف �صهر ابريل 2014، ليتحول من اإ�صرتاتيجة 
التمك�������ني واع�������الن االمارة اىل اإ�صرتاتيجية ا�صتنزاف القوات العراقي�������ة القائمة على الكر والفر اي بتنفيذ 
عملي�������ات ا�صتعرا�صي�������ة يف اكرث من مكان يف نف��������ض الوقت واالن�صحاب، الق�صم البط�������يء لالأر�ض وفتح 

الثغرات يف احلزام االمني وال�صواتر اىل بغداد واملدن.
 البغدادي اخترب القوات العراقية ووجد ان احلكومة العراقية تعتمد على قوات النخبة -الفرقة الذهبية- 
يف معاجل�������ة هجماتها، لذلك اختار م�صاحة جغرافي�������ة وا�صعة عملت فعال على ا�صعاف قوات النخبة التي 
قدمت الكثري من اخل�صائر وا�صعفت قدرتها بعد مطاولة املواجهة مع مطلع فرباير  2014. وجنح البغدادي 
يف ق�صم االر�ض بايجاد مالذات اآمنة يف حزام بغداد ال تبعد اال ع�رشات الكيلومرتات ابرزها مدينة ابو 
غري�������ب غربا والطارمية وال�صلوعية �صماال وال�صقالوية جنوبا. داع�ض ير�صم خارطته اجلديدة امام تراجع 
وتدهور امني مل يرتقي اىل حجم املواجهة مع داع�ض لتختزل قوات االمن والدفاع بالفرقة الذهبية التي 

ال يتجاوز عددها اربعة اآالف مقاتل.
اإ�صرتاتيج�������ة داع�ض ته�������دف اىل التمكني يف احزمة بغداد وخنق بغداد ومن ث�������م فتح ثغرات من خالل 
الهجم�������ات العنيفة و�صن هجمات نوعية �صد اهداف حكومية بهدف اال�صتنزاف. مابعد االنبار اتبع داع�ض 
ا�صل�������وب والت�رشب والتمكني داخل امل�������دن ابرزها دياىل واملو�صل و�صالح الدين بعد ت�صيق اخلناق عليه 
يف ال�صح�������راء ومدينة االنبار وما �صاعده يف ذلك بان تركيبة التنظيم يقوم على جمموعة خالية �صغرية 
التتج�������اوز ب�صعة افراد من املقاتلني تتجمع بع�������د ذلك داخل جمموعة متكني تقدر بالع�رشات من خالل 

م�صوؤويل اخلاليا . 
تنظي�������م البغدادي ات�صم مبرونة احلركة والتنقل، فا�صتطاع نقل املواجهة مع القوات العراقية اكرث من 
م�������رة بتغيري جغرافي�������ة املواجهة ويف م�صاحات وا�صعة امام �صمت ا�صتخب�������اري ع�صكري عراقي، فنجح 
يف نق�������ل املعدات واملقاتلني بارتال �صي�������ارات الدفع الرباعي والعجالت الثقيلة م�������ن �صوريا عرب املعابر 
احلدودية منها القائم واليعربية ومعابر اخرى عرب ال�صحراء اختربها التنظيم. وجنح مرة اخرى بنقل 
ه�������ذه االرتال واملعدات الثقيل�������ة من مدينة االنبار اىل �صل�صلة جبال حمرين. التقديرات ت�صري ان �صل�صلة 
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جب�������ال حمرين ممكن ان تكون املالذ االآمن االك�������رث ولفرتة طويلة بعد تعقيد امل�صهد يف مدينة االنبار 
والفلوجة.

اأ�صرتاتيجية داع�س ق�صم االر�س والتمدد
مركز الدرا�صات العربية 
-tudies.alarabiya.net/../ s  
تعتمدالدول�������ة اال�صالمية ا�صلوب االقتحامات العنيفة بالتزامن مع فتح ثغرات على املدينة وهذا مافعلته 
يف مدينة �صامراء. الي�صتبعد ان يكون الهدف الرئي�صي من هجمات داع�ض هو ا�صتهداف مرقدي االمامني 
الع�صكري�������ني، بهدف ا�صعال الفتنة الطائفي�������ة وحماولة منها العادة فتنة 2006 يف العراق. تكتيك التنظيم 
يف العراق ب�������ات معروفا باأ�صتغالل املوانع الطبيعية وفتح بوابات ال�ص�������دود وتعومي االرا�صي بالفي�صانات. 
�صيطرت داع�ض يف ابريل 2014 على �صد الفلوجة يف مدينة االنبار وفتحت جزء من ال�صدة واأغرقت عدة 
قرى ومناطق حميطة لت�صل منطقة ابو غريب، حزام بغداد ال تبعد اال ع�رشين كيلومرت عن مقرات 
احلكوم�������ة يف العا�صمة بغداد. كذلك فجرت اأنبوبا ناقال للنفط يوم 17 ابريل 2014 يف ناحية العلم بالقرب 
م�������ن بيج�������ي، حمافظة �صالح الدين، �صمال بغداد ما اأ�صفر عن ت�رشب النفط اإىل نهر دجلة ومن ثم اأ�صعل 
حريق�������ا هائال نتج عنه تلويث ماء ال�رشب وكارث�������ة طبيعية. داع�ض بدئت ت�صتغل كل اخليارات لدعم 
عملياته�������ا واحراج حكومة بغداد. الدولة اال�صالمية تعتمد اإ�صرتاتيجية اإ�صتنزاف القوات العراقية وقواتها، 
فه�������ي ت�رشب وتختف�������ي يف جبال حمرين ويف مناطق اخرى ويف عملياتها ه�������ذه هي ت�صتنزف الفرقة 
الذهبي�������ة اكرث من الت�صكيالت االخرى. ي�صار ان الفرقة الذهبية املعروفة ب  يقدر عددها ب 
اربعة االف مقاتل وتعد من ابرز قوات النخبة يف املنطقة، كونها تدربت على ايدي القوات االمريكية. 

احلكومة العراقية تعول كثريا على هذه الفرقة يف معاجلة هجمات داع�ض واملجموعات امل�صلحة.
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الف�صل.الثاين:-...)قيــادة.داعـــ�ش(

املبحث االول
  قادة دولة العراق اال�صالمية يف العراق وال�صام )داع�س( منذ 

تاأ�صي�صها
مركز الدرا�صات العربية 
tudies.alarabiya.net  

1- ابوم�صعب الزرقاوي: )موؤ�ص�س نواة داع�س(
اأب�������و م�صعب الزرق�������اوي اأو )اأحمد فا�صل نزال اخلاليله( قاد مع�صكرات تدري�������ب مل�صلحني يف اأفغان�صتان. 
ا�صتهر بعد ذهابه اإىل العراق بكونه م�صوؤوال عن �صل�صلة من الهجمات والتفجريات خالل حرب العراق. 
اأ�ص��������ض ما �صمي بتنظي�������م التوحيد واجلهاد يف الت�صعينيات والذي ظل زعيمه حتى مقتله يف يونيو 2006. 
كان الزرق�������اوي يعلن م�صوؤوليته عرب ر�صائل �صوتية وم�صجلة بال�صورة عن عدة هجمات يف العراق بينها 
تفج�������ريات انتحارية واإعدام رهائ�������ن. عرف الحقا بزعيم تنظيم ما ي�صمي قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين 
ال�������ذي هو ف�������رع تنظيم القاعدة يف العراق، بع�������د اأن بايعت جماعة التوحيد واجله�������اد )وهو اال�صم االأول 

للجماعة( اأ�صامة بن الدن عام 2004.
حياته

ه�������و اأحم�������د فا�صل نزال اخلاليله، من ع�ص�������رية بني احل�صن التي تنتمي لقبيلة ط�������يء، اأردين ولديه ثالث 
زوج�������ات، االأوىل ام حممد وهي اأردنية اجلن�صية وله منها 4 اأطفال وهم: امينة ورو�صة وحممد وم�صعب، 
زوجت�������ه الثاني�������ة ا��������رشاء وكان عمرها 14 �صنة عندما تزوجه�������ا الزرقاوي، وهي ابن�������ة يا�صني جراد اأحد 
النا�صط�������ني الفل�صطينيني واملتورط يف مقتل الزعيم ال�صيعي حممد باقر احلكيم، وقتلت مع الزرقاوي، 

وزوجته الثالثة عراقية قتلت هي اأي�صا مع الزرقاوي.
ينتمي اأبو م�صعب الزرقاوي ملدينة الزرقاء االأردنية، �صافر اإىل اأفغان�صتان يف ثمانينيات القرن الع�رشين 
ملحاربة القوات ال�صوفييتة. ومكث الزرقاوي فرتة 7 �صنوات يف ال�صجون االأردنية حيث التقى باأبي حممد 
املقد�صي امل�صجون يف االأردن ، وبعد مغادرة الزرقاوي ال�صجن، ُيعتقد اّنه غادر مرة اأخرى اإىل اأفغان�صتان 
ومك�������ث فيها حتى اأوائل عام 2000م. واجلدير بالذكر اأن احلكومة االأردنية اأعلنت �صحب اجلن�صية من اأبي 

م�صعب الزرقاوي.
يف العام 2004 قام اأبو م�صعب الزرقاوي بذبح اأحد الرهائن االأمريكني يف العراق، ويدعى يوجني اأرم�صرتونغ، 

وذلك بجز عنقه ب�صكني يف فيديو م�صور قامت جماعة التوحيد واجلهاد بن�رشه على االإنرتنت.

هجرته والتحاقه بالقاعدة
ويكبيديا
/http://ar.wikipedia.org       

يف ع�������ام 1989، �صافر الزرقاوي اإىل اأفغان�صتان لالن�صمام اإىل التم�������رد �صد الغزو ال�صوفيتي، ولكن ال�صوفيات 
كانوا يغادرون بالفعل يف الوقت الذي و�صل اليه]4[. وهناك التقى با�صامة بن الدن بدل القتال ]5[. ثم رجع 
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بعده�������ا اإىل االأردن، واعتقل عام 1990 بعد العثور عل�������ى اأ�صلحة ومتفجرات يف منزله، وق�صى �صت �صنوات 
يف �صج�������ن اأردين ]4[. بع�������د اإطالق �رشاحه من ال�صجن ويف عام 1999، يعتقد انه �صارك يف حماولة لتفجري 
فن�������دق رادي�صون يف عمان، حيث العديد من ال�صياح االإ�رشائيليني واالأمريكيني، فر بعدها الزرقاوي اإىل 
بي�صاور بالقرب من احلدود مع اأفغان�صتان. وادين يف وقت الحق وحكم عليه باالإعدام غيابيا بتهمه التاآمر 

للهجوم على فندق رادي�صون �صا�ض.

مقتله 
يف �صب�������اح 7 يوني�������و 2006، اعلن رئي�ض احلكومة العراقية نوري املالكي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة يف 
الع�������راق اأبو م�صعب الزرقاوي الذي ت�صنفه ال�صلطات العراقية على اأنه تنظيم اإرهابي يف غارة اأمريكية. 
وو�ص�������ف الرئي�ض االأمريكي جورج دبليو بو�ض موت الزرقاوي باأنه �رشبة قوية لتنظيم القاعدة، معتربا 
اأنه واجه امل�صري الذي ي�صتحقه بعد العمليات االإرهابية التي نفذها يف العراق. كما اعترب وزير الدفاع 
االأمريك�������ي وقتها دونالد رام�صفيلد اأن مقتل الزرقاوي ه�������و انت�صار مهم يف احلرب على االإرهاب، لكنه 
عاد وقال اإنه بالنظر اإىل طبيعة ال�صبكات االإرهابية فاإن مقتل الزرقاوي ال ي�صع -رغم اأهميته- نهاية لكل 

اأعمال العنف يف ذلك البلد.

2- ابو عمر البغدادي :. )اأبو عمر البغدادي احل�صيني القر�صي(
                    املر�صد اال�صالمي
../

ن�صبه و حياته 
ه�������و حامد بن داوود بن حممد بن خليل الزاوي من مواليد قرية الزاوية التابعة ملدينة حديثة يف والية 
االنبار عام 1964م ، ن�صبه يعود اإىل ال�صادة االعرجية وهم قر�صيو الن�صب ، ولد وعا�ض حياته يف والية االنبار 
تخ�������رج من كلية ال�رشطة يف بغداد وكانت بداية عمله �صابطا يف ال�رشطة العراقية يف حديثة، عرف 
باأنه �صاحب فكر ومنهج �صلفي وا�صتمر احلال كما هو عليه اإىل اإن مت ف�صله من ال�رشطة بتهمة انه يحمل 

فكر �صلفي تكفريي )وهابي( .
 ب�������داأ القتال �صد االأمريكيني وبدء عمله ذلك بالتن�صيق والتعاون مع جماعات جماهدة كانت تن�صط يف 
مناطق االنبار، اعتقل من قبل القوات االمريكية ومت نقله اإىل قاعدة االأ�صد، وبعد تفتي�ض جهاز احلا�صوب 
اخلا�ض به وجدوا كتاب كان  قد األفه فيه �صبعون دليال على كفر �صدام ح�صني. مت طالق �رشاحه بعد 

حوايل ع�رشون يوما .

مبايعته جلماعة التوحيد واجلهاد
 ومل�������ا كان عم�������ل هذه اجلماعات بتن�صي�������ق مبا�رش مع جماعة التوحيد واجله�������اد وبعد لقاء مع ال�صيخ 
اأب�������و حممد اللبناين وال�صيخ اأبو ان�ض ال�صامي يف مدينة حديث�������ة وبع�ض قادة اجلماعة ان�صم وبايع جماعة 

التوحيد واجلهاد و�صم جنوده معه هناك وكان يكنى حينها ويعرف با�صم )اأبو حممود( 

انتقال عمله اىل بغداد
التقى االأم�������ري الزرقاوي واأ�صبح مقربا جدا منه … حتى ان الزرقاوي كان يق�صي وقتا طويال يف �صيافة 
اأبو عمر واأ�صبح حينها من ابرز املطلوبني للقوات االأمريكية يف حديثة وغرب االنبار ، بعد ذلك انتقل 
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اإىل بغ�������داد وكان يعمل حينها يف جمل��������ض �صورى التنظيم والهيئة ال�رشعية وكانت كنيته حينها )اأبو 
م�������روة ( وكذل�������ك ا�صتلم لفرتة ما م�صوؤولية االأمن يف والية بغ�������داد وكان عمله هذا قد و�صعه قريبا من 
الزرقاوي فاأنتقل اىل بغداد ثم ت�صلم والية دياىل ثم ا�صبح م�صوؤوال عاما عن التنظيم وبعدها م�صوؤول عاما 
عن الواليات وهو م�صوؤول عن اختيار االأمراء والوالة يف جميع االأرا�صي امل�صيطر عليها وكذلك متابعة 
عمله�������م واالإ�رشاف عليه اذ ال يتم تن�صيب او تعيني وايل او اأمري اإال بتزكيته … ومل يكن اأمريا الإحدى 

اجلماعات الثمانية التي �صكلت جمل�ض �صورى املجاهدين ومن ثم دولة العراق االإ�صالمية .

بعد قتل الزرقاوي 
مت مبايعة البغدادي اأمريا لدولة لعراق االإ�صالمية وكانت عالقته وطيدة بال�صيخ اأبو عزام العراقي والوزير 
اأب�������و زهراء العي�صاوي وزير االإعالم يف دولة االإ�صالم �صابقا.. ورمبا �صبب عالقته بهوؤالء امل�صايخ هو كونهم 

جميعا ي�صكلون النواة االأوىل للجماعة ال�صلفية اجلهادية متمثلة بجماعة التوحيد واجلهاد.

3- ابو حمزة املهاجر :
او اأب�������و اأيوب امل�رشي او اب�������و حف�ض املهاجر، هو عبد املنعم عز الدي�������ن علي البدوي، او  هو 
�رشي�������ف هزاع خليفة وكنيته اأب�������و اأيوب امل�رشي )1968م - 2010م( وه�������و م�رشي اال�صل ولد يف 
م��������رش مبحافظة �صوهاج، عا�ض فرتة يف االأردن وب�صاور يف باك�صتان ان�صم للجماعة اجلهادية التي 
اأ�ص�صه�������ا اأمين الظواه�������ري يف عام 1982م وعمل كم�صاعد �صخ�صي للظواه�������ري، ويف عام 1999 �صافر 
اإىل اأفغان�صت�������ان والتح�������ق مبع�صكر الف�������اروق حتت قيادة اأ�صامه بن الدن وهن�������اك تخ�ص�ض ب�صناعة 
املتفجرات ح�صب ت�رشيحات اجلرنال وليام كالدويل املتحدث با�صم اجلي�ض االأمريكي بالعراق.
عقب مقتل اأبو م�صعب الزرقاوي عام 2006م اأ�صبح اأبو حمزة املهاجر زعيم تنظيم القاعدة وقد مت 
اختي�������اره الحقًا وزير احل�������رب ل�دولة العراق االإ�صالمية ونائب اأول الأبي عمر البغدادي رئي�ض دولة 

العراق االإ�صالمية. 
و�ص�������ل اإىل درجة املاج�صتري بعد اأن ح�صل على تعليمه اجلامعي يف العلوم االإ�صالمية من املدينة 
املن�������ورة، وتتلمذ على يد جمموعة من علم�������اء ال�صعودية ال�صلفيني الذين اأجمعوا على اأنه خليفة 
ال�صي�������خ االألباين اإمام املحدثني يف الع�رش احلديث، لك�������ن حمامي اجلماعات االإ�صالمية يف م�رش 
اأك�������د فيم�������ا بعد اأن هزاع معتقل يف �صجن ا�صتقبال طرة، بينم�������ا قالت زوجه )هزاع( هدى اأحمد 
ال�صي�������د )اأم بالل( ل�صحيفه �صوت االم�������ة امل�رشية بتاريخ 17-7-2006 اأنه�������ا �صدمت عندما �صاهدت 
بالتلف�������از  اأن زوجه�������ا اختارته القاعدة زعيما لها وقالت اأن زوجها اعتقل بتهمه ما ي�صمى االإرهاب 
منذ 7 �صنوات يف م�رش فكيف يذهب للعراق، وت�صاءلت ملاذا زوجي بالتحديد، وكيف عرفت 
به اأمريكا، ومن اأين ح�صلوا له على �صورة واأكدت اأنها مل تعرف اأن زوجها هو اأبو اأيوب امل�رشي 

اإال بعد قتل الزرقاوي عام 2006م.
 واأو�صحت اأنها »كانت ت�صتمع اإىل االأخبار من راديو �صغري وت�صاأله عن اأ�صباب قتل النا�ض واالطفال 
ف�������ال يجيبها«. واأ�صاف�������ت يف اعرتافاتها اأنه »عندما خرج من بغ�������داد ا�صتاأجر بيتا يف اأحد ب�صاتني 
دي�������اىل وبعد �صه�������ر انتقل منه اإىل بيت يف مكان جتهله ، وبعدها ا�صتق�������ر يف الفلوجة ، و اإن اإدارة 
بو��������ض خف�ص�������ت مكافاأتها التي و�صعته�������ا على زعيم القاعدة يف العراق اأب�������و حمزة املهاجر من 5 
مالي�������ني دوالر اإىل 100.000 دوالر، الأنها ت�صعر اأنه فق�������د فاعليته ومل يعد ي�صتحق مبلغا بهذا القدر. 
ومت قتل�������ه بع�������د ان كانا يف منزل مبنطقة الرثثار اأعدوه لالجتماع بق�������ادة جماعة جي�ض اأبي بكر 
ال�صدي�������ق ال�صلفي ب�صاأن دعوتهم لالن�صمام حتت راية دولة الع�������راق االإ�صالمية و�صادف وقتها مرور 
دوريه للجي�ض العراقي باملنطقة فا�صتبكت معها مفارز احلماية املكلفه بتاأمني مقر االجتماع مما 
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ادى ذل�������ك اىل تدخل مروحيات امريكية التي قذفت عده منازل كان من �صمنها املنزل املعد 
لالجتماع .

4- ابو بكر البغدادي )اأمري داع�س احلايل(
  موؤ�ص�صة دام بر�ض االعالمية 
..

يف ال�صه�������ر الراب�������ع من العام 2010 و حتدي�������دًا 19 ني�صان، قامت القوات االأمريكي�������ة بتنفيذ عملية ع�صكرية 
يف منطق�������ة الرثثار ا�صتهدف�������ت منزال كان فيه ابي عمر البغدادي وابي حمزة املهاجر وبعد ا�صتباكات 
عنيفة بني اجلانبني وا�صتدعاء الطائرات مت ق�صف املنزل ليقتال معًا، وبعد ا�صبوع واحد اعرتف التنظيم 
يف بيان له على االنرتنت بذلك، وبعد حوايل ع�رشة ايام انعقد جمل�ض �صورى الدولة االإ�صالمية يف العراق 
ليخت�������ار ابي بكر البغ�������دادي خليفة الأبي عمر البغدادي، والذي ميثل الي�������وم )اأمري الدولة االإ�صالمية يف 

فمن هو هذا االأمري ؟ العراق و ال�صام- داع�ض(… 
اإبراهي�������م بن عواد بن اإبراهيم البدري املولود عام 1971 يف مدينة �صامراء العراقية، له العديد من االأ�صماء 
واالألقاب، علي البدري ال�صامرائي،  اأبو دعاء ، الدكتور اإبراهيم، الكرار، واخريًا  اأبو بكر البغدادي. هو 
خريج اجلامعة االإ�صالمية يف بغداد، در�ض فيها البكالوريو�ض، املاج�صتري والدكتوراه، )اال انه مل يح�صل 
عليهما( وعمل اأ�صتاذًا ومعلمًا وداعية، �صليع بالثقافة االإ�صالمية، العلم والفقة ال�رشعي، ولديه اإطالع وا�صع 
عل�������ى العلوم التاريخية واالأن�ص�������اب ال�رشيفة. ولد باإ�صم اإبراهيم بن عواد بن اإبراهيم البدري لعائلة متدينة 
تتب�������ع العقيدة ال�صلفية التكفريية، ووالده ال�صيخ ع�������واد من وجهاء ع�صرية البو بدري العراقية التي تعود 

ا�صولها اىل قري�ض، واأعمامه دعاة ا�صالميون يف العراق.
ب�������داأ البغ�������دادي ن�صاطاته منطلق�������ا من اجلانب الدعوي والرتب�������وي اال اأنه ما لب�������ث اأن انتقل اىل اجلانب 
اجلهادي، حيث ظهر كقطب من اقطاب ال�صلفية اجلهادية واأبرز منظريها يف حمافظتي دياىل و�صامراء 
العراقيت�������ني، اأوىل ن�صاطات�������ه ب�������داأت من جامع االإمام اأحم�������د بن حنبل، موؤ�ص�صًا خالي�������ا جهادية �صغرية 
يف املنطق�������ة، قامت بعدد من العملي�������ات االإرهابية و�صاركت يف حروب ال�ص�������وارع التي �صهدها العراق 
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يف ال�صن�������وات املا�صي�������ة، ان�صاأ بعدها اول تنظي�������م ا�صماه جي�ض اهل ال�صنة واجلماع�������ة بالتعاون مع بع�ض 
ط عملياته يف بغداد، �صامراء ودياىل،  ال�صخ�صي�������ات االأ�صولية التي ت�صاركه الفكر والنهج و اله�������دف، ون�صّ
ثم ما لبث ان ان�صم مع تنظيمه اىل جمل�ض �صورى املجاهدين حيث عمل على ت�صكيل وتنظيم الهيئات 

ال�رشعية يف املجل�ض و�صغل من�صب ع�صو يف جمل�ض ال�صورى حتى اإعالن دولة العراق االإ�صالمية.
جمعت اأبي بكر البغدادي عالقة وثيقة باأبي عمر البغدادي، و�صلت اىل حد اأن االأخري اأو�صى قبل مقتله 
باأن يكون اأبي بكر البغدادي خليفته يف زعامة الدولة االإ�صالمية يف العراق، و هذا ما حدث يف ال�صاد�ض 

ب ابو بكر البغدادي امريًا للدولة االإ�صالمية يف العراق. ع�رش من اأيار 2010، حيث ن�صّ

   

تغريدات ق�صرية ... حقائق
وثائق ويكيلي�س عن ابي بكر البغدادي

االو�صط
..

م�������ا ا�صم اأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم دولة البغدادي؟ وهل هو بغدادي؟ وهل هو دكتور؟! وهل كنيته 
�صحيحة؟! وهل هو قر�صي؟! �صوؤال يتكرر جنيب عليه :

1( اأوال ا�صمه ابراهيم عواد ابراهيم بو بدري بن عرمو�ض / له كنيتني االوىل ابو عواد والثانية: ابو دعاء/ 
واأما كنية )اأبو بكر( فهي كنية وهمية

2( لق�������ب البغدادي لقب حرك�������ي ولي�ض حقيقي، ابراهيم عواد لي�ض من بغ�������داد وعروق ع�صريته تعود 
ل�صامراء وعمل يف الفلوجة واماما مل�صجد بدياىل.

3( ال يحم�������ل البغ�������دادي �صهادة الدكتوراه وامنا تقدم بطلب قبول بح�������ث الكادميية غري معرتف بها يف 
التعليم العراقي

4( ينتمي ابو بكر البغدادي لع�صرية البو بدري من ع�صرية البو عبا�ض من �صامراء ويدعون انهم من ن�صب 
احل�صن بن علي، وهذا غري �صحيح فقد اأ�صدرت )جمعية تنزيه الن�صب العلوي( بيان عام 2009 اأنه ال وجود 
لبوبدري يرجعون ملحمد اجلواد وال للقا�صم بن اإدري�ض من احل�صنيني كما يزعم بوبدري، وقامت حينها 

)االأ�رشاف اأون الين( ميثلها الهيئة العلياآ لتحقيق االأن�صاب الها�صمية بن�رش هذا البيان .

5- العقيد حجي بكر :-
العربية . نت
../
�صخ�ض غام�ض، يقال اإنه العقل املدبر وال�صخ�ض الدموي امل�صوؤول عن اإيغال جماعة »داع�ض« يف الدموية 
والتوح�ض، اإىل درجة اأثارت رهافة اأمين الظواهري من خمبئه يف جبل ما يف اأفغان�صتان اأو باك�صتان، 

ومثله الوحي�صي يف اليمن، و�صيوخ االإرهاب القاعدي من املغرب اإىل اخلليج.
ت�صل�������ل مبكر اإىل زعيم »دولة االإ�ص�������الم يف العراق« اأبو بكر البغدادي، رغم اأنه مل يكن ممن له »�صابقة« يف 
اجلهاد الدويل، وحني يقال »�صابقة« فهي تعني عند �صباب اجلماعات اجلهادية اأن �صبق له ممار�صة القتال 
يف اأفغان�صت�������ان اأو ال�صي�صان اأو البو�صنة.. اإلخ وان ل�������ه عالقات بزعماء االأ�صولية الع�صكرية يف العامل اأمثال 

اأ�صامة والظواهري والزرقاوي وغريهم.
فه�������و �صابط �صابق، وكادر بعثي عتيد، واأنه من »نظم« دولة البغدادي هذه، واأنه من قاد عملية االنتقال 
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ل�صوري�������ا لتو�صيع قاعدة االأن�صار، واأنه من تبنى اال�صتباك الدموي مع جماعة »اجلوالين« اأو »الن�رشة« كما 
تع�������رف، بعدما اعتربت متمردة على »اأمري املوؤمنني« البغ�������دادي. بينما الن�رشة -وهي ال تختلف يف 
اأدبياتها عن »داع�ض«- حتظى بدعم �صيوخ االإرهاب من املغرب للخليج. كما اأن حجي بكر بعث االأن�صار 

لل�صعودية ودول اخلليج واملغرب حل�صد تاأييد »طلبة العلم« اجلهاديني.
املث�������ري هو �صهولة اخرتاق كادر بعثي عتيد جلماعة تقول اإنها جتاهد يف �صبيل اهلل الإقامة دولة اخلالفة 

املتوهمة. 

من هو حجي بكر ؟ 
 وكالة االنباء اال�صالمية
../  
 �صم�������ري عبد حمد العبيدي الدليمي ولد يف اخلالدية التابعة ملحافظة االأنبار يف بداية ال�صتينيات تقريبا 
ترع�������رع ون�صاأ فيها حتى اأكمل درا�صته االأعدادية، التحق بالكلي�������ة الع�صكرية فتخرج منها �صابطا وتدرج 

بالرتب الع�صكرية حتى و�صل اىل رتبة عقيد عندما جاء الغزو االأمريكي . 

ماذا عن حجي بكر… يف ثائق ويكيلي�س 
االو�صط
..

1( كان حجي ع�صو ع�صكري عر�ض خدماته الع�صكرية على تنظيم البغدادي وخربته يف جي�ض البعث
2( اظهر العقيد الركن حجي مت�صكه وتوبته من حزب البعث ويعترب اكرب قيادي ع�صكري مقرب من 

ابي عمرالبغدادي
3(ومل يك�������ن هن�������اك اي معرفة �صابقة ب�������ه ولكن عرب و�صطاء زكوه لدى ابي عم�������ر البغدادي وابي حف�ض 

املهاجر فتم قبوله ب�رشط ان يربطهم بقيادات ومعلومات مفيدة باجلي�ض.
4( مت تقري�������ب العقيد ركن من قي�������ادة دولة العراق كم�صت�صار ع�صكري لدى اب�������ي عمر البغدادي وابي 

حف�ض املهاجر
5( وق�������ام العقيد ركن حجي بكر بتزويد القيادة مبعلومات ع�صكرية وخطط وربطهم عرب و�صائل االت�صال 

بقيادات ع�صكرية �صابقة تابعة لفلول حزب البعث
6( مت تقري�������ب العقي�������د حجي بكر اكرث واكرث من قبل قيادة دولة الع�������راق النه كنز ع�صكري وقيادي 

كبري يف غ�صون ا�صابيع قليلة.

مازن نهري:-
ظهرت �صخ�صية اأخرى بداأت ترتدد على قيادة التنظيم ال�رشية وهو �صديق حلجي بكر و ينادونه العقيد 
) م�������ازن نهري( كان يظهر بني احلني واالأخر مع �صديقه حجي بكر ويح�رش معه بع�ض اللقاءات مع ابي 
عمر البغدادي واملهاجر ب�صفته كمتعاون مع التنظيم و )ع�صو غري ر�صمي( وكان دوره اخرتاق النظام 
واملوؤ�ص�صة االأمنية احلكومية وكان حري�صا على ان ال يظهر مع قيادة التنظيم وال جمال�صتها ويتجنب ان 
ي�������راه الكثريون حتى املقربني من ابي عمر البغدادي . كانت املفاجاأة التي اأذهلت الكثريين يف دوله 
الع�������راق االإ�صالمية ان العقيد حجي بك�������ر ورفيقه مازن نهري باغتا اجلميع بقرارهما خالل اجتماع عقدته 
قي�������اده التنظيم �رشا باأنه بايع اأمريا جديد لقيادة دولة الع�������راق اإال وهو )ابوبكر البغدادي( بعد مقتل ابو 

عمر البغدادي وابو حمزة املهاجر
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القيادات احلالية للدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام
ت�ص�������ري املعلومات املتوافرة اإىل اأن اأبرز قادة تنظي�������م )داع�ض( هم كاًل من اأمري التنظيم اإبراهيم عواد 
اإبراهي�������م البدري ال�صامرائي، املع�������روف باأبي دعاء، اأبي عواد، اأو اأبو بك�������ر البغدادي، ويتنقل بني الرقة 

ال�صورية ووالية احلدود بني العراق و�صوريا يف قرى العكيدات.
وثاين قادة )داع�ض( اأهمية هو نائب اأمري الدولة االإ�صالمية، من�صق �صوؤون واليات اإمارة العراق يف تنظيم، 
املدع�������و فا�صل اأحمد عبد اهلل احليايل، املعروف با�صم اأبو معتز، اأو اأبو م�صلم الرتكماين العفري، الذي 
يتواج�������د يف والية نينوى، وهو من ي�رشف على مع�������ارك املو�صل التي انطلقت ليلة العا�رش من حزيران 

2014 اجلاري.
وال�صخ�ض الثالث يف التنظيم، هو رئي�ض املجل�ض الع�صكري العام الإمارة العراق، املدعو عدنان اإ�صماعيل 
جن�������م البيالوي، املعروف با�صم اأب�������و عبد الرحمن، اأو اأبو اأ�صامة، وهو نقيب يف اجلي�ض ال�صابق، قتل ليلة 
)اخلام��������ض من حزيران اجلاري(، يف املو�صل، يف ح�������ي املزرعة، واأدى مقتله الإطالق )داع�ض( غزوة 

حتمل ا�صم )ثاأر للبيالوي(.
وراب�������ع قادة )داع�ض( اأهمية، هو وايل االأنب�������ار وع�صو املجل�ض الع�صكري للتنظيم، املدعو عدنان لطيف 
حميد ال�صويداوي، املعروف با�صم اأبو مهند ال�صويداوي، اأو اأبو عبد ال�صالم، وهو مقدم يف اجلي�ض ال�صابق.
وخام��������ض املهمني يف )داع�ض( هو وايل والية اجلنوب والف�������رات االأو�صط، املدعو اأحمد حم�صن خلف 
اجلحي�صي، املعروف با�صم اأبو فاطمة، و�صاد�صهم هو م�صوؤول املالية العام يف اإمارة العراق، املدعو موفق 
م�صطف�������ى حممد الكرمو�ض، املكنى باأبي �صالح، و�صابعه�������م املن�صق العام لربيد الواليات، املدعو حممد 

حميد الدليمي، املكنى اأبو هاجر الع�صايف، الذي يتنقل بني حمافظات العراق.
وثام�������ن قادة )داع�ض( اأهمية هو املن�صق العام ل�صوؤون الكف�������االت ومتابعة �صوؤون االأرامل وعوائل ال�صهداء 
واالأ�رشى، املدعو عوف عبد الرحمن العفري، املكنى اأبو �صجى، وتا�صعهم من�صق الربيد اخلا�ض وم�صوؤول 
املخازن، املدعو فار�ض ريا�ض النعيمي املكنى اأبو �صيماء، وعا�رشهم م�صوؤول العبوات والتفخيخ، املدعو 
خريي عبد حممود الطائي، املكنى اأبو كفاح، يليه م�صوؤول االإدارة العام، �صوكت حازم كال�ض الفرحات، 
املعروف با�صم اأبو عبد القادر، ومن ثم م�صوؤول امل�صافات اخلا�صة باملهاجرين العرب، وناقل االنتحاريني 

املدعو عبد اهلل اأحمد امل�صهداين، املكنى اأبو قا�صم.
ويحت�������ل الت�صل�صل 13 يف قائمة اأهم قادة )داع�ض( امل�صوؤول عن متابعة االأ�رشى يف ال�صجون، املدعو ب�صار 
اإ�صماعيل احلم�������داين، املكنى اأبو حممد، يليه امل�صوؤول االأمني العام، عبد الواحد خ�صري اأحمد، املكنى 
اأبو لوؤي، اأو اأبو علي، يعقبه وايل والية كركوك، نعمة عبد نايف اجلبوري، املعروف با�صم اأبو فاطمة.
ويف الت�صل�صل ال�صاد�ض ع�رش لقائمة قادة )داع�ض( ياأتي وايل والية احلدود، ر�صوان طالب ح�صني اإ�صماعيل 
احلم�������دوين، املكنى اأبو جرنا�ض، يعقبه وايل والية �ص�������الح الدين، و�صام عبد زيد الزبيدي، املعروف با�صم 
اأب�������و نبيل، ويف الت�صل�ص�������ل الثامن ع�رش، ياأتي وايل والية بغداد، اأحمد عبد القادر اجلزاع، املعروف با�صم 

اأبو مي�رشة، اأو اأبو عبد احلميد.

القائد ال�صي�صاين
القد�ض العربي
http://www.alquds.co.uk/
يع�������ود الف�صل يف انت�صارات داع�ض االأخرية اإىل القائد الكارزمات�������ي االأمريعمر ال�صي�صاين وا�صمه احلقيقي 
)تارخ�������ان باتريا�صفيلي( الذي اأتى من االأقلية ال�صي�صانية يف جورجيا وخدم يف اجلي�ض اجلورجي ثم غادر 
املنطق�������ة متوجها اإىل تركيا عام 2010. وح�صب تقرير ل� »وول �صرتيت جورنال« )1ت�رشين الثاين/نوفمرب 
2013( اإ�صتطاع عمر اأن يحول ال�رشاع يف �صوريا والعراق اإىل نزاع جيو�صيا�صي بني رو�صيا والواليات املتحدة 
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وه�������و ما يري�������ده املحافظون اجلدد ووكالة املخابرات االأمريكية والبنتاغ�������ون. وعمر لديه خربة قتالية 
عالية وقد تبواأ من�صب قيادة القوات يف �صوريا بعد مقتل اأبو عبد الرحمن االأنباري. وقد ظهر يف �رشيط 
فيدي�������و عند اإعالن الدولة واإزالة احلدود بني �صوريا والعراق. وجذب عمر اأكرث من األف مقاتل �صي�صاين 

من بني 8.000 مقاتل اأجنبي يف �صوريا.
يق�������ول جيفري �صيلفريمان مدير مكتب جورجيا ملوقع �صبك�������ي مهم اإ�صمه »املحاربون القدماء اليوم« اإن 
هن�������اك برناجما م�صرتكا للمخاب�������رات االأمريكية واجلورجية حتت غط�������اء منظمة غري حكومية تدعى 
»جف�������اري« تقوم بتهريب بع�ض املجاهدين القدماء من اأيام االحتالل ال�صوفييتي الأفغان�صتان واملتطوعني 
االآخري�������ن اإىل �صوريا والعراق مب�صاعدة جورجية وموافقة اأمريكية. ويرى �صيلفريمان اأن اأحداث العراق 
له�������ا عالقة برغبة االأكراد اأن ي�صتقل�������وا يف مناطقهم وي�صكلوا دولتهم بعيدا عن احلكومة املركزية. وقد 
تكون هذه احللقة جزءا من اللعبة الكربى التي تخدم امل�صالح االأمريكية يف املنطقة وخا�صة يف تركيا 
و�صوري�������ا والعراق. وهذا ما يف�رش رد الفعل البارد والبطيء واملحدود للواليات املتحدة االأمريكية والتي 

ت�صاهد االآن اأن »جماعة جهادية« م�صنفة كتنظيم اإرهابي ت�صيطر على حقول وا�صعة للنفط.

ت�صكيل املجل�س الع�صكري 
كل اع�صاء جمل�ض البغدادي ههم من العراقيني وهو ال يقبل باي جن�صية اأخرى النه ال يثق باي احد.

عدد جمل�ض البغدادي الع�صكري يزيد وينق�ض فيرتاوح بني 8 اأ�صخا�ض اإىل 13 �صخ�صا
يرتاأ�ض جمل�ض البغدادي الع�صكري ثالثة اأ�صخا�ض من جي�ض �صدام ال�صابق منتمني حلزب البعث

يرتاأ�ض هوؤالء الثالثة العقيد ركن حجي بكر �صابط يف جي�ض �صدام.

  

املبحث الثاين
عوامل �صعود وانت�صار الفكر ال�صلفي املت�صدد 

عوامل �صعود ال�صلفية اجلهادية فى بالد ال�صام
ال�صيا�صة الدولية
http://www.siyassa.org.eg
2014/7/7

حممد برهومة
توف�������ر االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمنية يف �صوري�������ا والعراق، اليوم، فر�صة ذهبية الأفكار ال�صلفية اجلهادية لن�صج 
خط�������اب يق�������وم علي القول اإن ما يجري يف هذين البلدين هو "��������رشاع عقائدي - ديني - طائفي" ال حل 
ل�������ه اإال بالعنف امل�صلح، وهذا النوع من ال�رشاعات واحلروب هو البيئة اخل�صبة الأيديولوجيا "القاعدة"، 

واأخواتها بو�صفها حركات طائفية، وتتاأ�ص�ض علي فكرة "الطائفة املن�صورة"، و"الفرقة الناجية".
يف �صبيل حتقيق هذه احلركات اأهدافها تقوم علي العداء لفكرة الدولة ورابطة املواطنة والهوية الوطنية، 
ذل�������ك اأنها اأيديولوجيا عابرة للحدود، وتتعاطى مع فكرة "االأمة"، بو�صفها كيانا �صيا�صيا وجغرافيا، غافلة 
ع�������ن اأنها معني ثقايف، ورمزي، ومعنوي لي�ض اإال. ولقد اأك�������د الباحث الفرن�صي اأولفييه روا يف كتابه 
"اجله�������ل املقد�ض: زمن دين بال ثقاف�������ة" اأن االأ�صولية هي �صكل الدين االأف�صل تكيفا مع "العوملة" الأنه ي�صطلع 

باإزالة هويته الثقافية اخلا�صة )املحلية(، ويتخذ من ذلك اأداة لطموحه اإىل  العاملية.
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وم�������ن �صمن ما تتاأ�ص�ض عليه خطابات احلركات ال�صلفية اجلهادي�������ة اأنها املنافح واملدافع عن "الطائفة 
ال�صني�������ة" يف وجه الطوائ�������ف االأخرى، خ�صو�صا حني تتوافر علي ق�������درات ع�صكرية، وخربات ميدانية 
وخط�������اب عقائدي مب�صط وخمت�رش، يبدو معهودا لتوظيفه القراآن الكرمي، وال�صنة النبوية يف تربيراته 
وفت�������اواه، واالأهم اأن �صدام هذا اخلطاب العقائدي مع االأنظم�������ة احلاكمة، وظهوره مبظهر املوازي لها، 
والق�������ادر علي هزميتها اأو النيل منها، يالم�ض حاجة نف�صية لدي �رشائح معينة من اجلمهور امل�صتهدف 
ال�������ذي يعاين غ�صبا وتهمي�صا وفراغا ناجما عن ال�صع�������ور بانك�صار الذات النا�صئ عن ال�صعوبات املعي�صية، 
اأو ع�������دم القدرة علي التوفيق بني "الطوبي" الفكرية التي يحل�������م بها، والواقع املعي�ض، االأمر الذي يحيل 
فك�������رة "اخلال�ض" مدخال ا�صا�صيا يف ا�صرتاتيجيات التجني�������د، والتاأطري، واال�صتقطاب من قبل اجلماعات 
اجلهادية، التي تقوم دعايتها علي اأنها حتمل "خال�صا" للمهم�صني والراغبني مبغادرة "الهام�ض" االجتماعي 

الذي يحتويهم.
ويج�������وز لنا هن�������ا مالحظة اأن "دميوجرافي�������ا الن�صاط اجلهادي" يف االأردن ترتك�������ز يف بع�ض املخيمات 
الفل�صطيني�������ة االأ�صد تهمي�صا وفق�������را وع�صوائية، مثل خميم البقعة لالجئ�������ني الفل�صطينيني علي اأطراف 
العا�صم�������ة االأردني�������ة، عمان، اأو يف مدينتي املفرق، ومعان جنوب�������ي االأردن، حيث معدالت التنمية يف 
اأخف�ض م�صتوياتها، اأو يف مدينة الزرقاء، التي تعد املدينة االأكرث ع�صوائية، واالأكرث اكتظاظا بال�صكان 
بع�������د العا�صمة االأردنية، وكذلك هو حال مدينة الر�صيف�������ة املحاذية للزرقاء، وهما معا ي�صكالن "اخلزان 
الب��������رشي" االأك�������رب لتفريخ ال�صلفيني اجلهادي�������ني يف االأردن، ومعقلهم الرئي�صي من�������ذ نحو عقدين من 
الزم�������ن، وه�������ذا ال يقلل من مكانة مدينة معان، كخا�رشة رخوة جاذب�������ة ملثل هذه الظاهرات. ويكفي 
االإ�ص�������ارة اإىل  اأن 17 مواطنا اأردنيا من مدين�������ة معان وحدها )حتي كتابة هذه ال�صطور( قتلوا يف احلرب 
الدائ�������رة يف �صوري�������ا، كما اأن امل�صرية االأويل والوحيدة املوؤيدة ل� "داع�ض" خرجت من مدينة معان اأي�صا 

رافعة �صعار "معان فلوجة االأردن".
والالف�������ت للنظر اأن ال�صخ�صيات الت�������ي متتلك ح�صورا نافذا يف التنظ�������ري والتاأثري داخل تلك اجلماعات 
املح�صوب�������ة علي "القاعدة"، اأو علي ال�صلفية اجلهادية يف �صوري�������ا والعراق، هي �صخ�صيات اأردنية، اإذ دعا 
اأم�������ري "جبه�������ة الن�رشة"، اأبو حممد اجلوالين، اإىل  حتكيم كل م�������ن االأردنيني عمر حممود )اأبو قتادة(، 
وع�ص�������ام الربقاوي )اأبو حمم�������د املقد�صي( يف النزاع الدائر بني "جبهة الن��������رشة"، و"داع�ض". لي�ض هما 
فح�صب، بل هناك جمموعة من ال�صخ�صيات االأردنية املوؤثرة، ممن لي�صت حم�صوبة ب�صورة مبا�رشة علي 
ه�������ذا التيار، وهي اأقرب اإىل  اجلانب الفك�������ري، لكن اآراءها ومواقفها موؤثرة متاما فيما يحدث يف �صوريا، 
مث�������ل الدكتور اإياد القنيبي، والدكتور اأكرم حجازي. حتي يف اأر�ض امليدان يف �صوريا، فاإن االأردنيني 
هناك ميتلكون تاأثريا ومواقع مهمة يف "جبهة الن�رشة"، و"داع�ض"، و"اأحرار ال�صام". فالقيادات امليدانية 
للن��������رشة يف اجلنوب هي اأردنية )مثل اأبو جليبي�������ب، واأبو اأن�ض ال�صحابة(. واأحد اأهم املراجع ال�رشعية 
لدي "جبهة الن�رشة" هو دكتور اأردين، �صامي العريدي. بينما هناك اأ�صماء متعددة يف مواقع مهمة يف 

"داع�ض"، اأغلبها من مدينة الزرقاء االأردنية.
وم�������ع تعذر احل�ص�������م الع�صكري من جهة، واال�صتع�ص�������اء ال�صيا�صي من جهة اأخ�������رى، وبينما تدخل الثورة 

ال�صورية العام الرابع، فاإن التوقعات باأعوام جديدة، ومراحل اأكرث تعقيدا، تعني اأمرين رئي�صيني:
االأول:اأن هناك ن�صبة متزايدة من ال�صباب االأردين �صينخرطون يف هذا ال�رشاع، واأن تاأثرياته �صتمتد اإىل  

االأردن.

الثاين:اأن جغرافية ال�رشاع �صتتمدد اإىل  اجلوار، و�صينت�رش "الفكر القاعدي" متغذيا علي الفو�صي، والنزاع 
الطائفي، وحالة االإحباط العام يف اأو�صاط املجتمعات ال�صنية، وال�صوريني، وال�صباب "املتحم�ض". واالأهم 
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الذي ينمو ويكرب يف اأح�صاء املجتمع االأردين. من هذا وذاك، هو ذلك "املجتمع اجلهادي" 

وق�������د اأ�صار تقرير ن�رشه موقع "�صرتاتفور"، املعني بال�ص�������وؤون االأمنية واال�صتخبارية، يف )17 يونيو 2014( اإىل  
رغب�������ة "تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�ص�������ام" )داع�ض(، يف تو�صيع نفوذه االإقليمي لي�صمل االأردن، 
مدعوما باإجنازاته االأخرية يف العراق. وذكر املوقع اأن نية "داع�ض" لتو�صيع نفوذه داخل االأردن، تقابلها 
قي�������ود جيو- �صيا�صية، متنعه من حتقيق هدفه، اإذ بعد توغله يف العراق، و�صيطرته احلالية علي مناطق 
وا�صع�������ة م�������ن االأرا�صي ال�صورية، ال ي�صتطيع "داع�ض"، دون وجوده يف االأردن، التقدم �صماال نحو تركيا، اأو 

جنوبا نحو لبنان.

ومن املهم االإ�صارة اإىل  اأن "تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام" )داع�ض( اأعلن اأن االأردن �صي�صبح 
ج�������زءا من الدول�������ة االإ�صالمية الذي يريد اإقامتها، معلنا اإن�صاء ف�������رع يف اململكة لتجنيد مقاتلني واإر�صال 
اأ�صلحة اإىل  العاملني يف البلدان املجاورة، وفقا لت�رشيح �صحايف ل� "وكالة االأنباء االأملانية"، والذي اأ�صار 

فيه اإىل  اأنه �صي�صتخدم االأردن، جار العراق اإىل  الغرب، "كمركز للخدمات اللوجي�صتية.

ويلف�������ت ال�صحف�������ي اللبناين اخلبري يف احلركات االإ�صالمية، حازم االأمني، النظر اإىل  اأنه رمبا يكون اأحد 
اأ�صب�������اب �صعف ن�صاط تنظيم"القاعدة" يف لبنان )قبل الث�������ورة ال�صورية منذ اأكرث من ثالث �صنوات( هو 
ندرة الذين"هاجروا"من اللبنانيني اإىل  اأفغان�صتان، و�صبق لعبداهلل عزام امللقب ب� "�صيخ االأفغان العرب"، 
والذي اغتيل اأواخر 1989 يف مدينة بي�صاور الباك�صتانية، اأن اأ�صار اإىل  هذه "الندرة" يف اأثناء ت�صييع �صاب 
فل�صطيني من خميم �صربا )لبنان( يف مدينة بي�صاور، و�رشح عزام يف حينها اأن االإغراءات التي ميثلها 

لبنان لل�صباب، هي التي تعوق اندفاعهم اإىل "اجلهاد.

وي�صت�������درك االأمني بالقول: "يبدو اأن حماوالت تف�صري مدي اخرتاق ال�صبكات"القاعدية" لبنان مرتبطة 
بتعريفنا ل� "تنظيم"القاعدة. اإذ مل تعد هذه اجلماعة هيكال تنظيميا واحدا ومن�صجما .. اإنها فكرة واأ�صلوب 
عمل و�صلة ب�صبكة خارجية، ويرجح اأن تكون هذه ال�رشوط متوافرة لدي الكثري من اجلماعات اللبنانية 
والفل�صطيني�������ة، ف�صال عن �رشوط اأخرى، كالهجرة اإىل  العراق بعد الغزو االأمريكي عام 2003، وت�رشب 
االأف�������كار التكفريية من مغرتبات اأوروبية وعربية، اإ�صافة اإىل  �صعف الدولة واأجهزتها. وقبل هذا، وذاك 
بني�������ة اجتماعية جاذبة لهذه االأفكار، اأو �صعيفة املناعة حيالها. وهذا ال�رشط االأخري ناجز يف لبنان، 

تعمل يف املنت". واإن علي نحو �صعيف، ويف هوام�ض البنية االجتماعية. ولكن من قال اإن"القاعدة" 

وم�������ع اأن املجموعات التكفريية ال�صغرية التي ظهرت يف لبن�������ان، كثريا ما ت�صكلت قياداتها من �صبان 
خا�ص�������وا التجربة االأفغاني�������ة، اأو انخرطوا يف احلراك ال�صلفي اجلهادي بعد غ�������زو العراق من قبل القوات 
االأمريكية، فاإن جغرافيا الهام�ض االجتماعي الذي ا�صتوطنته هذه املجموعات كانت مركزة يف �صيدا 
وخميمات الالجئني الفل�صطينيني، مثل عني احللوة، ونهر البارد، "وكثريا ما كان خميم عني احللوة 
اأح�������د اأبرز مناطق اخلارجني علي القانون يف لبنان، فقد جلاأ اإليه على مدى ال�صنوات ال�صابقة ع�رشات 
م�������ن اللبنانيني والفل�صطينيني ال�ص�������ادرة بحقهم اأحكام ق�صائية، وانت�صب هوؤالء اإىل  تنظيمات فيه، واأن�صاأ 
بع�صهم تنظيماته اخلا�صة، وت�صلح من جتار ال�صالح، اأو من تنظيمات ا�صتفادت من وجودهم. ويف املخيم 
ع��������رشات التنظيمات االإ�صالمية، ولالأحزاب االإ�صالمي�������ة الفل�صطينية كما لغري االإ�صالمية امتدادات اإىل  

مدينة �صيدا.
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يف خمي�������م عني احلل�������وة توغلت قبل �صنني "ع�صبة االأن�صار" بقوة، وهي ق�������د اأعلنت عن هويتها "ال�صلفية 
اجلهادي�������ة" منذ بدايات التاأ�صي�ض، كم�������ا ا�صتبك تنظيم "جند ال�صام" القاعدي اأوخر عام 2005 مع اجلي�ض 
اللبناين يف عني احللوة اأي�صا، وا�صتبك تنظيم "فتح االإ�صالم" اأواخر عام 2006 مع اللجنة االأمنية يف خميم 
الب�������داوي لالجئني الفل�صطينيني قرب طرابل�ض، وانتقل التنظي�������م علي اأثرها اإىل  العمل يف خميم نهر 
الب�������ارد. وتردد و�صائل اإعالم لبنانية يف االآونة االأخ�������رية اأن املخيمات الفل�صطينية باتت مقرا يدير منه  
تنظي�������م "داع�ض" عمليات مالية وع�صكرية كربي. لكن املعطيات، وفق م�صادر اإعالمية، تقول عك�ض 
ذلك. فمنذ اأن اتخذ القرار ال�صيا�صي بتطبيق خطة اأمنية يف خمتلف املناطق اللبنانية، يف �صهر اأبريل 
املا�صي، ب�������داأت احلاالت املرتبطة فكريا بتنظيم "داع�ض" باالنح�صار. كذلك تاأثرت احلالة املرتبطة ب� 
"جبه�������ة الن�رشة". ويف االأ�صهر املا�صية، ن�صطت جمموعات قريبة من "داع�ض" يف بع�ض املناطق �صمايل 
لبن�������ان، وخ�صو�صا يف مدينة طرابل�ض. وو�صل االأمر بهذه املجموعات اإىل  االعتداء بال�رشب علي اأحد 
رج�������ال الدين و�رشقة �صيارته، ب�صبب مواقفه املعادية لهذا التنظيم. كما اأر�صلت "جبهة الن�رشة" موفدا 
اإىل  طرابل��������ض، وه�������و اأحد اللبنانيني الذين قاتلوا يف اأفغان�صتان. وق�������د التقي الرجل عددا من االأ�صخا�ض 
املقرب�������ني فكريا من "جبهة الن�رشة"، به�������دف و�صع هيكلية تنظيمية لها يف لبنان. لكن يبدو اأن م�صعاه 

ا�صطدم بحالة �صعبية ال تلقي ترحيبا بهذا العمل.

وننق�������ل ع�������ن كارال ديل بونتي، ع�صو جلنة التحقي�������ق التابعة لالأمم املتح�������دة، بخ�صو�ض انتهاك حقوق 
االإن�ص�������ان يف �صوريا، واملدعي العام ال�صابق يف املحكمة اجلنائية الدولية، اأن عدد املجموعات املتطرفة 
املقاتلة يف �صوريا يف تزايد م�صتمر، وو�صل اإىل  700 جمموعة خمتلفة. وقالت بونتي يف مقابلة مع وكالة 
"ايت�������ار تا�ض" الرو�صية اإن ماأ�صاة ال�صعب ال�صوري تتعاظ�������م "ب�صبب املرتزقة االأجانب واملجموعات املقاتلة، 

مثل جبهة الن�رشة، وداع�ض.

وقد ك�صف املعهد التون�صي للدرا�صات اال�صرتاتيجية خالل ندوة علمية حول ال�صلفية اجلهادية يف تون�ض 
يف )21 يوني�������و 2014( اأن التون�صي�������ني يلعب�������ون اأدوارا قيادية مهمة يف "تنظيم الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق 
وال�ص�������ام" )داع��������ض(، يف العراق و�صوريا.  واأظهرت االإح�صائيات التي ق�������ام بها املعهد اأن 14 تون�صيا نفذوا 

عمليات انتحارية يف العراق يف �صهري مار�ض واأبريل املا�صيني.

واأظه�������ر �رشيط فيديو بثه تنظيم "داع��������ض" يف 20 يونيو 2014 خم�صة مقاتلني اإ�صالميني مت�صددين يرفرف 
خلفه�������م عل�������م "القاعدة"، ذكر اأنهم يحمل�������ون اجلن�صيتني الربيطانية واالأ�صرتالي�������ة، دعوا امل�صلمني اإىل  
"اجله�������اد" يف �صوريا، وق�������ال اأحدهم باللغة االإجنليزية: "نح�������ن دولة تطبق ال�رشيع�������ة االإ�صالمية يف العراق 

وال�صام. انظروا اإىل  اجلنود لتعرفوا اأننا ال نعرتف بحدود".

كل هذه املوؤ�رشات واملعلومات توؤكد ما بات معروفا يف و�صائل االإعالم من اأن �صوريا والعراق اأ�صبحا 
بيئتني جاذبتني للجهاديني واالإرهابيني من جن�صيات عربية، واإ�صالمية، واأجنبية وافدة ومت�صللة. وهذا 
االأم�������ر ال يقت�رش يف احلقيقة، عل�������ي اجلانب ال�صني، بل ي�صمل كذلك اجلانب ال�صيعي، حيث امل�صاركة 
يف احل�������رب يف �صوريا ال تقت�رش علي "حزب اهلل" اللبناين، ولواء "اأبو الف�صل العبا�ض"، و"ع�صائب احلق" 

العراقيني، بل تتعداهم اإىل  كويتيني واأفغان و�صواهم.
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وعلي عك�ض تنظيم "داع�ض"، الذي يعد تنظيما عابرا للدول وي�صم يف �صفوفه عنا�رش واأن�صارا من جميع 
اجلن�صي�������ات، حاولت "جبهة الن�رشة" التي تعترب الفرع ال�صوري لتنظيم "القاعدة"، بقيادة مركزية من 
اأمي�������ن الظواهري، "توطني ال�صلفية اجلهادية يف املجتمعات املحلي�������ة" واملمانعة يف قبول االأجانب يف 
�صفوفه�������ا. كم�������ا عرف عن تنظيم "اأحرار ال�صام"، وهو ف�صيل ع�صك�������ري جهادي نا�صط �صمن اجلماعات 
امل�صلحة يف �صوريا، اأنه يحاول، برغم اعتماده فكر "القاعدة"، اأن يتجنب فكرة "اجلهاد العاملي"، ويوؤ�رش 
اإىل  ذل�������ك حر�صه عل�������ي و�صع العلم ال�صوري، ولي�ض علم "القاعدة" االأ�ص�������ود يف مقاطع الفيديو التي يبثها 
ترويجا لن�صاطاته وعملياته. حتي تنظيم "داع�ض" مل ي�رشك "يف اإدارة مدينة الرقة ال�صورية التي يحكمها 
�ص�������وري واحد، فالقيادة هناك عراقية، و�صباط اجلي�ض العراقي املنحل هم قادة ال�صف االأول فيها". هذا 
يحف�������ز علي التاأين يف م�صاألة اإ�صدار نتائج نهائية يف م�صاأل�������ة االأ�صيل، والوارد فيما خ�ض ظاهرة ال�صلفية 
اجلهادي�������ة يف الع�������راق وبالد ال�صام، لك�������ن هذا ال يقلل من فكرة اأن ظاه�������رة ال�صلفية اجلهادية، يف �صلب 
تركيبها وبنيتها الفكرية والتنظيمية والتمويلية، هي ظاهرة "معوملة" عابرة للدول والكيانات الوطنية 
والقومي�������ات وال تع�������رتف بها، وهي جتتمع علي فكرة االإمارة االإ�صالمي�������ة اأو اخلالفة، ومر�صحة للظهور يف 
االأماكن التي تكون فيه �صلطة الدولة واهنة، وتعاين فراغا �صيا�صيا، وت�صود بع�ض مناطقها الفو�صي اأو تعاين 

التهمي�ض واالإق�صاء والتمييز، خا�صة اإذا كان علي خلفيات طائفية، ومذهبية.

الفو�صي وفراغ ال�صلطة وتراجع هيبة الدولة:
ال�صيا�صة الدولية 
/http://www.siyassa.org.eg  
كانت اأفكار �صيد قطب، الذي اأ�صهم ب�صكل وا�صع يف و�صع البني التنظريية االأويل للفكر ال�صلفي اجلهادي 
واجلماع�������ات االإ�صالموية، متاحة منذ منت�صف القرن املا�صي يف اأغلب البلدان العربية، وظلت كامنة 
يف عق�������ول �رشائ�������ح خمتلفة من اأع�ص�������اء احلركات االإ�صالمي�������ة اإىل  اأن وجدت طريقه�������ا اإىل  اال�صتلهام 
والتطبي�������ق يف بالد ال�صام عرب التحرك الذي قاده ال�صوري االإخواين مروان حديد، عقب ع�صيان مدينة 
حم�������اة ال�صورية عام 1964، ووجد حديد ورفاقه - بعدما مانع "اإخوان" �صوريا تنفيذ مطالبه بالعمل امل�صلح 
الإ�صقاط نظام البعث احلاكم يف �صوريا- �صالته يف االن�صمام اإىل  العمل امل�صلح الذي كانت تتيحه قواعد 
حرك�������ة "فتح" الفل�صطينية يف االأردن، �صمن ما ع�������رف ب� "قواعد ال�صيوخ" يف غور االأردن )1968 - 1970(، 
الت�������ي كان اأبرز وجوهها مدر�ض ال�رشيعة يف اجلامعة االأردنية، الدكتورعبداهلل عزام، الذي مل يجد يف 
االأردن اأو فل�صطني بعد اأحداث اأيلول )�صبتمرب( 1970 اأي بيئة حا�صنة الأفكاره التي �صكلت البذور النظرية 
االأويل لل�صلفي�������ة اجلهادي�������ة يف االأردن، ف�صافر بها اإىل  اأفغان�صتان، و�صار فيم�������ا بعد اأحد اأهم املنظرين ل� 

"اجلهاد" يف اأفغان�صتان، وقاتل فيها، وُقِتل.

وكان حدي�������د قد اأعد يف قواعد "فتح" يف االأردن اخلاليا االأويل لتنظيمه "الطليعة املقاتلة"، الذي كان 
الب�������ذرة االأويل لل�صلفي�������ة اجلهادية يف �صوريا، حيث قاد يف عقدي ال�صبعيني�������ات والثمانينيات من القرن 
املا�صي املواجهات امل�صلحة االأويل مع النظام ال�صوري، وقد ان�صم اإليه الحقا تنظيم "االإخوان امل�صلمني" 
يف �صوري�������ا، وكان�������ت املواجهة الع�صكرية ب�������ني النظام والتنظيم يف اأحداث مدين�������ة حماة ال�صهرية عام 
.1982وحني اأراد النظام جتفيف منابع الفكر اجلهادي امل�صلح يف �صوريا عمد، اإىل  جانب العمل االأمني، 
اإىل  تر�صي�������خ من�������ط مهادن من "التدين ال�صام�������ي" غري املعار�ض، وكانت اأفكار حمم�������د �صعيد البوطي، 
وجماعة القبي�صيات، ورعاية التوجه ال�صويف بع�صا من روافده االأ�صا�صية. لكن هذه الو�صفة، يف ظل نظام 
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غ�������ري دميقراطي وقمعي، مل تكبح جماح االأفكار االإ�صالمية اجلهادية املت�صددة، التي وجدت فيما بعد يف 
غ�������زو العراق عام 2003 منا�صبة لالإعالن ع�������ن نف�صها واالنطالق والتحرك، وبرغبة من النظام هذه املرة 
ال�������ذي كان يخ�ص�������ي اأن دوره قد يكون قادما بعد العراق، فلجاأ اإىل  اإغ�������راق العراق باجلهاديني وت�صهيل 
عبوره�������م ليقاي��������ض وا�صنطن فيما بعد عليهم يف ظل �صيا�صة "مكافح�������ة االإرهاب" التي اأبعدت عنه خطر 

الغزو االأمريكي واأك�صبته مزيدا من ال�رشعية الدولية.
لك�������ن ان�صداد اأفق االإ�صالح ال�صيا�صي، وغياب امل�صاركة العادلة يف الرثوة و�صناعة القرار يف �صوريا، وقمع 
احلري�������ات بقي اأكرب مانع لواأد الفكر اجلهادي املتطرف ب�������ني �رشائح يف املجتمع ال�صوري، التي ظلت 
كامن�������ة اإىل  اأن ج�������اءت اأحداث ما ي�صمي ب� "الربيع العربي" لتعلن عن نف�صها بعدما قمع النظام ال�صوري 
ب�������كل همجية وعن�������ف احلراك ال�صلمي يف املدن واالأري�������اف والقري يف �صوريا، فكان�������ت "ع�صكرة" الثورة 
ال�صورية، واندالع املواجهات بني املعار�صة والنظام هي املدخل الإحياء اجلماعات امل�صلحة، واحلركات 
ال�صلفي�������ة اجلهادية يف �صوريا التي وجدت بيئة اجتماعية حا�صن�������ة يف ظل القمع املنهجي والدموي من 
قب�������ل النظام، ويف ظل املناخ الطائفي الذي "ي�صيط�������ن االآخر"، والذي تعزز بتحالف النظام مع اإيران، 
و"ح�������زب اهلل"، والكتائ�������ب العراقية ال�صيعية امل�صلحة، مثل "اأبي الف�ص�������ل العبا�ض". هذه البيئة وما جنم 
عنه�������ا من فراغ يف �صلطة الدولة، وفو�صي �صيا�صية، واأمنية، واجتماعية، وا�صتباك طائفي، ووجود "عدو" 
ي�صتجلب تعبئة عقائدية هي البيئة التي مكنت اجلماعات اجلهادية االإرهابية من فر�ض �صلطتها واأجندتها 

علي بع�ض املناطق بقوة ال�صالح.

هذا يعني اأن فكرة التنظيمات اجلهادية امل�صلحة ترتكز علي ف�صل الدول، وه�صا�صة املجتمعات، وهي ال 
تعي��������ض وال ترتعرع يف ظل اأنطمة معتدلة �صيا�صيا، وغ�������ري قمعية، اأو دموية، كما هو احلال يف االأردن 
ولبن�������ان وفل�صطني، حيث اإن "القاعدة" واأخواتها ال تتبلور ر�صالتها من خالل "خ�صومة" �صيا�صية، وهي ال 
تري�������د اأن تكون "معار�صة" باملفه�������وم التقليدي للكلمة، بل هي تريد اأعداء، وكفارا، واأ�رشارا "ت�صيطنهم" 
لتق�������ول اإنه ال خال�ض منه�������م اإال بقتلهم والعمل الع�صكري الذي ينال م�������ن قوتهم، وهي تنجح يف منحاها 
العنف�������ي امل�صلح حني تتمكن من توظيف الظروف املعي�صية ال�صعبة يف اأي بلد )معتدل �صيا�صيا( الإقناع 
جمنديه�������ا باأن احل�������ل لهذه الظروف هو الق�صاء عل�������ي تلك احلكومات التي تتحم�������ل امل�صئولية عن هذه 
الظ�������روف بتقنينها للف�صاد املايل، واالإداري، وال�صيا�صي، وبارتهانه�������ا ل�رشوط الدول الغربية واملوؤ�ص�صات 

املالية الدولية، وابتعادها عن "حتكيم ال�رشيعة".

الفقه املت�صدد و�صوؤال الثقافة املدينية:
املجتمعات العربية معتدلة وو�صطية يف طابعها العام، وهي تاأنف التطرف، والت�صدد، واالنغالق الفكري 
واالجتماع�������ي، واحت�صان بع�ض مناطقها لل�صلفيني اجلهاديني املحليني، اأو القادمني من اخلارج تتحمل 
م�صوؤوليته احلكومات التي غيبت االإ�صالحات ال�صيا�صية واالقت�صادية، ور�صخت �صيا�صات التهمي�ض، والقمع، 
وكبت احلريات واأهدرت الروابط الوطنية اجلامعة، واأحيت الهويات الفرعية، بدال من اإر�صاء املواطنة 
املت�صاوي�������ة، ودولة القانون واملوؤ�ص�صات، وتكافوؤ الفر�ض والعدالة االجتماعية، و�رشاكة جميع املواطنني 

يف الرثوة وال�صلطة.

واإذ نقدر اأن فكر التكفري والعنف امل�صلح هو فكر "اأقلوي" يف املجتمعات العربية، دون تقليل من خطر 
ه�������ذه القلة علي اأمن االأفراد واملجتمعات وا�صتقرار الدول وتقدمها، فاإن هذا ال يعني عدم االعرتاف باأن 
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ه�������ذا الفكر اإمنا ي�صتمد قراءته للدين و�صئون النا�ض من ن�صو��������ض دينية، وتراث ديني عقيدي وفقهي قد 
يوؤ�ص�ض للت�صدد اإذا ما قرئ قراءة مغلقة، ال تعرتف بحركة احلياة وتطورها وتخلط بني الدين والتدين، 
وب�������ني ما هو اجتماعي يف الرتاث الديني، وما هو متعال عل�������ي االجتماع يف الن�صو�ض املقد�صة، وميثل 

روح الدين ومبادئه االأبدية.
ولع�������ل من اجلدير باالنتباه هنا اأنه ال يكفي القول اإن ال�������رتاث الديني االإ�صالمي هو تراث مديني اإىل  حد 
كب�������ري، واإن االإ�صالم احل�صاري ارتب�������ط تاريخيا مبدنه وحوا�رشه ارتباطا وثيقا للو�صول اإىل  نتيجة تلقائية  
اأ�صبه مبعادلة دائمة، مفادها اأن املتوقع من هذا االرتباط هو اإيجاد ف�صاءات منفتحة يف الفكر وال�صلوك، 
تع�������زز الروابط املتح�رشة بني النا�ض، بعيدا عن االعتماد الوا�صع عل�������ى  روابط الدم والقرابة، والن�صب، 
والع�صبي�������ات، واجلهويات. وذاك النوع م�������ن الفقه املت�صدد يف التاريخ االإ�صالمي، والذي ال يزال منت�رشا 
ب�������ني ظهرانينا، والقائم على  "الهوي�������ة النقية واخلام"، وعلى  �صد الذرائع، واالإفراط يف احلماية واملبالغة 
يف "الطهراني�������ة"، واالإ�رشاف يف مفاهيم "الوالء والرباء"، وتق�صيم العامل اإىل  ق�صمني م�صلم وغري م�صلم، 
والت�ص�������دد م�������ع املراأة وعالقة الرجل به�������ا... اإمنا ن�صاأ يف احلقيقة يف اأح�صان امل�������دن االإ�صالمية الكربي 
)دم�ص�������ق، وبغداد(، وترعرع يف اأجواء مديني�������ة، حيث االأنهار واخل�رشة واالأ�صواق، كما منا هذا الفقه، 
جنب�������ا اإىل  جنب، مع بيئات انت�رشت فيه�������ا الفل�صفة، واالآداب، والفنون، واملعارف املختلفة. غري اأن 
القان�������ون الذي كانت تنتظم املجتمعات االإ�صالمي�������ة وفقا له هو اأن الفقه كان اأحد روافد حركة النا�ض 
يف هذه املجتمعات، ولي�ض املحدد الوحيد لدينامية اجتماعهم، فجذر التح�رش كان يتمثل اأ�صا�صا يف 
مرون�������ة االنفتاح على  الثقافات االأخ�������رى والعلوم املختلفة، وال�صغف باالآداب والفنون والفل�صفة، فكانت 
احل�ص�������ارة االإ�صالمية زمن ازدهارها نتاج هذه التوليفة، ولي�صت اأ�ص�������رية ال�صياق الفقهي اأو اإغراق احلياة 

بالفتاوي.

ويف درا�صت�������ه ل�������� "املجتمع والدول�������ة يف امل�رشق العربي" الح�������ظ الباحث اللبناين، غ�ص�������ان �صالمة، اأن 
نف�������وذ املراج�������ع ال�صيعية العراقية مل يكن يتع�������دي )قبل اأن ترتيف بغ�������داد يف ال�صنني االأخرية وتنقلب 
دميوجرافيته�������ا( مدينة النجف يف االأي�������ام االعتيادية، ومل يكن هناك من موؤ�ص�صات دينية على  االإطالق 
بع�������د خم�صني اأو مائة كيلومرت من مدينة النجف يف منطقة الف�������رات االأو�صط مثال)14(. يف املقابل، 
علين�������ا اأن نتذكر اأن ن�صاط "االإخوان امل�صلمني" عربيا يف معظمه يعد ن�صاطا مدينيا، بينما كان حظ 
االأح�������زاب القومية والي�صارية يف العقود ال�صابقة اأف�صل يف االأرياف اللبنانية، وال�صورية، والعراقية. وحني 
حكمت هذه االأحزاب "ريفت" ال�صلطة، والثقافة ال�صيا�صية، واأعادت تعريف العالقات االجتماعية، وفق 
اأجندته�������ا ال�صيا�صية ال�صيقة، ومل توؤ�ص�ض لعالقة تقوم على  "املواطن�������ة"، و�صيادة القانون. لكن احلركات 
االإ�صالمي�������ة، يف املقاب�������ل، ب�صبب ا�صتنادها الكبري اإىل  "ال�صعبوي�������ة" يف التعبئة والتجنيد واحل�صد وتكثري 
املنا�رشين، )وكل ذلك يف بيئة مدينية(، قد ف�صلت هي اأي�صا، يف اإنتاج ثقافة مدينية تقوم على  �صيادة 
القان�������ون وال�رشاكة الوطنية، ف�������كان انفتاحها على  املجتمع بجميع اأطيافه، وخطابها الفكري مق�صورا، 

ومل تخل من انغالق وت�صدد اأ�صعف االحتماالت املدينية اأو الوطنية اجلامعة يف م�رشوعها.

ال، ب�������ل اإن االنفت�������اح الذي كانت تتميز به مدن عربية، مثل القاه�������رة، واالإ�صكندرية، وبغداد، وعمان، 
وحل�������ب قبل عقود، اإمنا يتحول االآن - مقارنة بال�صابق - انغالقا واجتاها للمحافظة واال�صتهالكية والتدين 
اال�صتعرا�ص�������ي، املرتكز على  ال�صكليات واالإجراءات، م�صعفا بذل�������ك روح التدين القائم على  الذوق يف 
املعامل�������ة، واللطف املديني والتاأدب املتح��������رش، والرحمة واملحبة والت�صامن، واالنفتاح على  النا�ض. 
وروح ه�������ذا التدين املتح�رش الذي يقيم عالقة جدلية بني التدين واملدينة ترتاجع حل�صاب تدين خ�صن 
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ق�ص�������ري النظر، هو اأقرب اإىل  روح الع�صبية االجتماعية من�������ه اإىل  روح االإميان الواعي، الذي دفع النبي 
الك�������رمي عليه ال�صالة وال�صالم لت�صمية "يرثب"، التي تعني الت�صتي�������ت وال�صتات، ب� "املدينة"، وهو، كما 
يذك�������ر الباحث ال�صعودي، عب�������داهلل الغذامي، مبتكر ثقايف جديد على  حياة العرب، اإذ كانت البلدان 

ت�صمي بالقري والقرية، ومنه كان م�صمي مكة ب� "اأم القري"، اأي عا�صمتها وكرباها.

ق�صاري القول، اإن ف�صل احلكومات العربية يف اإنتاج مدن ع�رشية م�صمونا، تقوم فيها العالقات االجتماعية 
عل�������ى  املوؤ�ص�صية، والتعاقدية وت�صجيع الهيئات املدنية، وعدم تهمي�ض املجتمع، بجانب حداثة القوميني 
والي�صاري�������ني الناق�صة نق�صا فادحا، واملرتكزة على  ا�صتبداد �صلطوي عميق، اإمنا يتالقي مع تدين �صيا�صي 
وا�صتعرا�ص�������ي، يقدمه "االإخوان امل�صلمون"، مثال، يقوم عل�������ى  "ال�صعبوية"، وال يقيم وزنا كبريا حلقائق 
الع��������رش، واأ�ص�ض العالقات الدولية .. كل ذلك اجتمع، بوعي اأو  بدونه على  اإ�صعاف اإنتاج مدن حقيقية 
تق�������وم عل�������ى  �صيادة القانون، وما يجمع بني اأبنائها من روابط موؤ�ص�صي�������ة، وكاأن مدننا تغدو يوما بعد يوم 
اأق�������ل مدينية. وهذه البيئة قد تكون تربة قابلة ال�صتقبال االأفكار املت�صددة واالأ�صوليات على  �صتي األوانها. 
واالأ�صولي�������ات تتماهي يف بع�ض احلاالت، مع فئات اجتماعية تتعر�ض لالنح�صار، وتعاين التهمي�ض، كما 
تتماه�������ي، يف حاالت اأخرى، م�������ع جماهري مدينية حديثة الت�صكل، اأو، كما هو يف و�صع اأفغان�صتان بعد 

1978، مع جموع ريفية يهددها تو�صع رقعة ال�صلطة املركزية.

اإن االأح�������داث الدائ�������رة يف �صوريا، والتي دخلت عامها الرابع، قد انتقل�������ت اأ�صا�صا من االأطراف، واالأرياف، 
واملناط�������ق الفقرية اإىل  مراكز املدن الك�������ربي. وكان وا�صحا اأن عدم اكرتاث النظام ال�صوري، على  
مدي عقود، بتلك االأطراف، و�صوء االإدارة التنموية يف هذا ال�صدد، قد ولد هذا الغ�صب ال�صعبي العنيف 
حتت وطاأة غياب احلريات، والقمع االأمني، وان�صداد اأفق االإ�صالح ال�صيا�صي، وحتول "النظام اال�صرتاكي!" 
ا�صم�������ا لنظام راأ�صمايل �رشه وفا�ص�������د يف حتالفه االبتزازي مع البورجوازية، والطبق�������ة الو�صطي، والعائالت 

التجارية والرثية.

تقل�س الطبقة الو�صطى:
واإذا كان�������ت هذه االأ�صوليات تتغ�������ذي اأحيانا، كما هو احلال يف العراق و�صوريا، واإىل  حد ما يف لبنان، 
عل�������ى  عوامل متعلق�������ة بالرتكيبة االإثنية، والعرقي�������ة جلهة االإق�صاء والتهمي��������ض االجتماعي وال�صيا�صي، 
فاإنه�������ا )اأي االأ�صوليات( قد ت�صي�������ب باآفتها بيئات تعد "اآمنة من الناحية الدميوجرافية" �صواء من الناحية 
الطبقية، اأو التجان�ض االجتماعي. واالأردن وفل�صطني مثاالن بارزان يف هذا ال�صياق، حيث اإن املخاوف 
ت�������زداد من ح�������دوث اخرتاقات اأكرب واأو�ص�������ح يف الن�صيج االجتماعي مل�صلحة اأف�������كار ال�صلفية اجلهادية 
والروؤي واخلطابات التي تتبناها "القاعدة"، و"داع�ض"، و"جبهة الن�رشة" واأخواتها يف ظل تفاقم الظروف 
املعي�صي�������ة ال�صعبة، واإذا ما ا�صتم�������ر ت�صاعد معدالت الفقر، والبطالة، وانت�صار الف�صاد املايل، وال�صيا�صي، 
واالإداري، وتراجع هيبة القانون، وارتفاع معدالت اجلرمية، و�صعف ال�صفافية، واملحا�صبة، والتغافل عن 

تر�صيخ املواطنة املت�صاوية، وتكافوؤ الفر�ض، والعدالة يف التنمية، وال�رشاكة ال�صيا�صية.
يف مث�������ل هذه البيئة نالحظ تده�������ورا وتراجعا وا�صحني للطبقة الو�صطي، التي تعد خري مقيا�ض للتقدم، 
واالعتدال، واالإ�صالح، والتنمية ال�صاملة. وقد ن�رشت موؤخرا دائرة االإح�صاءات العامة، ووزارة التخطيط 
والتع�������اون ال�������دويل يف االأردن درا�صة حملت عنوان "الطبقة الو�صطي لعام 2010" اأظهرت تراجعا وتاآكال يف 
الطبق�������ة الو�صطي االأردنية، اإذ ظهر اأن هذه الطبق�������ة باتت ال ت�صكل اإال 29% من اإجمايل عدد �صكان االأردن 
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حت�������ي عام 2010، مقارنة بن�صبة 41% يف عام 2008، ووفق�������ا للدرا�صة فاإن 14.3%من �صكان االأردن فقراء، وهذه 
الفئة االأقل دخال تنال 5.9% فقط من جمموع اال�صتهالك، وحتقق 5.2% من اإجمايل الدخل.

ميكن القول هنا اإن االأكرثية ال�صاحقة من االأردنيني ال توافق على  اأ�صلوب احلياة املت�صدد، ومنط التدين 
املغلق، والفكر املا�صوي االإق�صائي الذي تب�رش به "القاعدة"، و"داع�ض"، و"جبهة الن�رشة"، وغريها من 
احلركات ال�صلفية اجلهادية املتطرفة. يظهر هذا من ال�صلوك العام لالأردنيني يف امل�صاجد، واجلامعات، 
واالأندية، والتجمعات، وامللتقيات بجميع م�صتوياتها واأ�صكالها. ولكن اإذا رجعنا قليال اإىل  الوراء، �صنعرف 
- ا�صتن�������ادا اإىل  ا�صتط�������الع اأجراه معهد "بيو" قبل �صن�������وات - اأن تاأييد تنظيم "القاعدة" من قبل االأردنيني 
كان االأعلى  يف العامل، اإذ و�صل اإىل  60%. لكن بعد التفجريات التي ا�صتهدف فيها عام 2005 اجلناح االأكرث 
ت�ص�������ددا يف تنظي�������م "القاعدة" بزعامة اأبي م�صعب الزرقاوي - اآنذاك - عددا من فنادق العا�صمة االأردنية 
عم�������ان، انخف�ض هذا التاأييد وفق ا�صتطالع اأجراه "مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية" يف اجلامعة االأردنية 
اإىل  ح�������دود 30%، وه�������وؤالء حمل اأنظار اأي حم�������اوالت للتجنيد من قبل احل�������ركات االإ�صالمية امل�صلحة. 
واليوم ثمة نحو األفي "مقاتل" اأردين يف �صوريا من�صوين حتت لواء "داع�ض"، و"الن�رشة". واإذا اأ�صفنا اإليهم 
العنا�رش االأردنية اجلهادية املوجودة يف العراق، فنحن نتحدث، باملح�صلة عن اآالف ال�صباب االأردنيني 

مع هذه التنظيمات يف الدول املحاذية لالأردن، ف�صال عن ب�صعة اآالف جمندين يف الداخل.
وق�������د الحظ الباحث االأردين يف احلركات االإ�صالمية، حممد اأبو رمان، منذ �صنوات اأن الفتاوي الدينية 
االأردنية عموما تنزع اإيل الطابع املحافظ، وبدرجة كبرية املت�صدد، يف االأحكام الفقهية، وهي مالحظة 
تقت�صي املناق�صة والدرا�صة والتفكري، وميكن التقاط ذلك، براأيه، حتي يف فتاوي "جبهة العمل االإ�صالمي" 
- ال�������ذراع ال�صيا�صية جلماعة "االإخوان امل�صلم�������ني" يف االأردن - واأطياف اإ�صالمية اأخرى ر�صمية و�صعبية، 
تذهب باجتاهات مت�صددة دوما يف الق�صايا االجتماعية، والثقافية، والفردية. ومثل هذه البيئة موجودة 
يف االأرا�ص�������ي الفل�صطينية كذلك، لكنها غري كافية الأن جتعل خطاب اجلماعات اجلهادية امل�صلحة هو 
االأك�������رث حظوة وقبوال لدي �رشائح املتدينني واملحافظني اجتماعيا. وعلى  الرغم من �صعف وجودهم 
يف  قط�������اع غزة، ال�������ذي ت�صيطر عليه "حما�ض"، ف�������اإن ال�صلفيني اجلهاديني قام�������وا باأعمال م�صلحة �صد 
اإ�رشائي�������ل، وقد ا�صتبكوا يف بع�ض االأحيان خالل ال�صنوات املا�صية مع حكومة "حما�ض" برئا�صة اإ�صماعيل 

امل�رشية، خا�صة عقب عزل الرئي�ض االإخواين حممد مر�صي. هنية، وهم نا�صطون يف "�صيناء" 

كي يكون �صعود ال�صلفية اجلهادية حالة طارئة:
ثمة متفائلون يرون اأننا نعي�ض مرحلة "نهاية حماوالت التوظيف ال�صيا�صي لالإ�صالم"، واأن ت�صاعد وتنامي 
نف�������وذ احل�������ركات االإ�صالمية املت�صددة وامل�صلح�������ة يف املنطقة العربية هو حال�������ة طارئة، واأن الظروف 
الت�������ي متر بها املجتمعات العربية ظروف ا�صتثنائي�������ة، واأن االنق�صامات وال�رشاعات واحلروب هي بيئة 
عم�������ل احلركات اجلهادية، وحاملا تعافت هذه املجتمعات �صيا�صيا واقت�صاديا، فاإن هذا النفوذ املتنامي 
للجهادي�������ني �صينقلب اإىل  تاآكل وا�صمحالل، ال �صيما اأن جزءا مهما من الظاهرة ال�صلفية اجلهادية "وافد" 
اأو  من خارج املجتمعات املحلية التي ت�صودها احلروب وال�رشاعات والفو�صي، والتي تكون "دوال فا�صلة" 
قريبة منها، ف�صال عن اأن هذه اجلماعات امل�صلحة منق�صمة فيما بينها، وعادة ما يحدث اأن يقاتل بع�صها 

بع�صا يف اأثناء احلروب وال�رشاعات واالأزمات وبعدها.
واإذا �صح ذلك، فاإنه ال يقلل من خطر االطمئنان اإىل  �صواب روؤيتنا للدين وموقعه يف املجال العام، حيث 
م�������ن املفرت�ض اأن اكت�صاف عورات االأح�������زاب االإ�صالموية يف �صوريا، والعراق، ولبنان، وم�رش، وليبيا، 
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واالأردن، واالأرا�ص�������ي الفل�صطينية، وغريها، مل يفرز حالة اأن�صج من التدين، كما مل ي�صعد جدال وحوارا 
عام�������ني حول �رشورات تثقي�������ف التدين. ويف مقابل هذه الروؤية غ�������ري املتفائلة واملتحفظة، ثمة من 
يتبني روؤية ثانية، تقول اإن جتربة ال�صنوات الثالث املا�صية من عهد الثورات العربية، من �صاأنها اأن تخلق 
ب�������ذور وعي ديني اأكرث ن�صجا واعتداال وت�صاحما م�صتفيدة من التجارب التي و�صعت االأحزاب ال�صيا�صية 
االإ�صالموية، واحل�������ركات ال�صلفية اجلهادية حتت املحك والتجربة العملية، مما منح املجتمعات مقدرة 

اأن�صج واأكرث جراأة وخربة على  م�صاءلة الظاهرة الدينية، واالأفكار الدينية، والناطقني با�صم الدين.

الروؤية املتحفظة تعتقد اأنه ال موؤ�رشات يف االأفق اإىل  اأن ثمة مناخا من التعقل والتحرر يتوطن حيال 
النظ�������ر يف الدين والتدي�������ن، وجممل الن�صق القيمي والثقايف، بل على  العك��������ض يخ�صي اأن ا�صتمرار ف�صل 
الث�������ورات عل�������ى  االأنظمة الفا�صدة الفا�صلة، من �صاأنه اأن يكر�ض احلال�������ة القدرية لدي املجتمعات العربية، 
وي�صع�������ف يف وعيه�������ا العام اأك�������رث فاأكرث التعويل عل�������ى  االإرادة االإن�صانية يف �صناع�������ة احلياة وامل�صري 
وامل�صتقبل. هنا ي�صتعاد �صعار الثورة ال�صورية "ما اإلنا غريك يا اهلل"، يف �صياق اأجواء اأ�صد �صلبية وه�صا�صة، 
ويغ�������دو الدين كملجاأ نف�صي من ويالت احلروب والنزاعات، ويفي�ض، بالتايل، دوره التنويري يف حترير 
االإرادة االإن�صاني�������ة وا�صتقاللها. ث�������ورات املنطقة، وعلى  راأ�صها ال�صورية، ال يب�������دو اأنها تتغلب على  جمود 
الهي�������اكل العقلية واالجتماعية واالقت�صادية القائمة. والتجربة تقول اإن التدين ال ين�صج وينتع�ض ويتحرر 

ويتعقلن اإال يف حالة ك�رش هذا اجلمود.
لعلنا نتذكر يف اخلتام، ونحن نقارب ال�صلفية اجلهادية يف بالد ال�صام، اأن التدين اخل�صن املغلق امل�صلح 
بالعن�������ف واالإق�صاء كان عامال )اإىل  جانب العامل االأ�صا�صي بالطبع، وهو بط�ض النظام ال�صوري ودمويته( 
مانع�������ا لنجاح الثورة ال�صورية. كان املفرو��������ض، اأمام �رشيبة الدم الباهظة، واللجوء والت�رشيد لع�رشات 
اآالف ال�صوري�������ني، اأن تنه��������ض حالة وطنية تتجه، من �صمن ما تتجه اإلي�������ه، اإىل  تبني ت�صور جديد لنظام 
التدي�������ن، يتم في�������ه التخل�ض من املكونات التدينية التي ت�صكل منبع�������ا للهزمية اأمام البط�ض واال�صتبداد، 
ومعوق�������ا اأمام النهو�ض والتقدم. ه�������ذه احلالة على  النقي�ض من الفهم ال�صعبي الرا�صخ وال�صائع الذي يحيل 

اأ�صباب الهزائم اإىل التق�صري بحق الدين.
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الف�صل.الثالث:-..)ا�صـرار.عن.داعـ�ش(

املبحث االول
من الذي �صنع داع�س؟

الراية 
/http://rayapost.com  

ال�صعودية: داع�ض هي االأمل الوحيد ملاليني ال�صوريني الراية.
يع�������رف املتابع�������ون لالإعالم ال�صعودي اأن الدكت�������ور عبد الرحمن الرا�صد، ه�������و مبثابة املتحدث مبواقف 

ال�صيا�صة ال�صعودية.
الرا�صد كتب مقااًل يف �صحيفة ال�رشق االو�صط، قال فيه:

عل�������ى الواليات املتح�������دة اأن تفهم اأن »القاعدة«، وتنظيماتها مثل »داع��������ض«، هي االأمل الوحيد للماليني 
املعزول�������ني واملحا�رشين الذين يواجه�������ون املوت جوعا اأو بردا اأو بالر�صا��������ض. مل جتد »القاعدة«، منذ 
طرده�������ا من اأفغان�صت�������ان يف عام 2001، مالذا وترحيبا بها كما جتده يف �صوريا اليوم، ب�صبب حجم املاأ�صاة 

التي ارتكبها جممع ال�رش، االأ�صد واإيران وحزب اهلل والعراق، وخذالن العامل لغالبية ال�صعب ال�صوري.

هذا ما يقوله الرا�صد، وهو كالم �رشيح لتربير وجود القاعدة يف �صوريا ومنحه �صفة اإن�صانية خدمية.
يف الف�������رتة االأخرية رك�������زت ال�صعودية من خ�������الل اإعالمها ورجالها، على نقط�������ة حمورية، هي حتويل 
التنظيمات واجلماعات االإرهابية اىل كيانات �رشعية يجب التعامل معها كحقيقة قائمة على االأر�ض.

عندم�������ا يدافع م�صوؤول اإعالمي �صعودي بارز مثل الرا�صد عن االإرهاب، فهذا يك�صف املنهج الذي تعتمده 
ال�صعوديه، ويوؤ�رش اأي�صًا اىل ما تخطط له ال�صعودية يف م�صار املوت واالرهاب.

تقرير بريطاين: وا�صنطن �صنعت داع�س والبغدادي
وكالة املدينة نيوز 
2013/12/14
 اته�������م تقرير بريط�������اين القوات االأمريكية باأنها �صاعدت ب�صكل اأو باآخ�������ر على خلق اأهم قائد اإرهابي يف 

ال�رشق االأو�صط، وقال اإن احلرب يف �صوريا اأحيت القاعدة يف العراق.
وق�������ال التقرير اإن القوات االأمريكي�������ة �صاعدت بطريقة غري مبا�رشة على خلق اأهم قائد ينتمي للقاعدة 
يف منطقة ال�رشق االأو�صط، وذلك عندما �صجنت ابراهيم عو�ض ابراهيم علي البدري، وهو �صاب عراقي 

مزارع �صني ويبلغ من العمر 33 عامًا اآنذاك،  ملدة ثالثة اأ�صهر يف 2005.
 واأ�ص�������اف تقري�������ر �صحيفة )التاميز( اللندني�������ة اأن و�صع البدري مع �صجناء ينتم�������ون اإىل القاعدة، كان من 
االأ�صباب الرئي�صة لتحوله ال�رشيع من �صلفي اإىل مت�صدد، م�صيفًا اأنه بات يعرف اليوم يف العراق با�صم اأبي 

بكر البغدادي.



53

واأ�ص�������ار التقرير اإىل اأن البغدادي كون مع ال�صاب�������ط ال�صابق يف اجلي�ض العراقي اأبو عبد الرحمن البالوي 
ا�صخم اجلماعات التابعة للقاعدة منذ تاأ�صي�ض حركة )طالبان( يف اأفغان�صتان يف عام 2001.

داع�س والعمق ال�صوري
واأ�صاف اأن ن�صاطات هذه املنظمة توقفت يف عام 2010 ب�صبب الوجود الع�صكري االأمريكي يف العراق ، 

اإال اأنها جتددت بعد 3 �صنوات جراء ال�رشاع الدائر يف �صوريا الذي رمى بظالله على املنطقة.
 كم�������ا ا�صتقطبت هذه املنظمة اآالفًا من االأع�ص�������اء اجلدد، واأطلقت على نف�صها ا�صم الدولة اال�صالمية يف 

العراق وبالد ال�صام التي �صارت حتمل ا�صم )داع�ض( اخت�صاًرا.
 وق�������ال التقرير اإن هذه املنظمة و�صع�������ت ن�صاطاتها لت�صمل العمق ال�صوري كما اأنها قامت بعملية اأطلق 
عليه�������ا تك�ص�������ري اجلدران يف العراق، حيث قام�������ت باقتحام 8 �صجون يف العراق ومنه�������ا �صجن اأبو غريب 
وا�صتطاع�������ت حترير حوايل 500 �صجني، تنتمي اأغلبيتهم اإىل القاعدة ، كما تعترب هذه املنظمة م�صوؤولة 

عن العمليات االنتحارية التي ا�صتهدفت الكثري من املناطق ال�صيعية.
ويف اخلتام، قال التقرير اإن عدد العمليات االنتحارية اإزدادت لت�صل اإىل حوايل 30 عملية انتحارية �صهريًا. 
وو�صف اأحد املعتقلني التابعني للبغدادي باأنه يتمتع ب�صخ�صية هادئة وهو �صخ�ض متحفظ جدًا ومنظم، 

كما اأنه يهتم بالتفا�صيل الدقيقة جلميع عمليات املنظمة االرهابية.

التاميز:ال ينبغي اأن ت�صرتي اأموال ال�صعودية �صمتنا، فدعمها للجهاديني يهدد اأمننا القومي

وطن
2014/7/25
ح�������ذرت �صحيفة التاميز، يف مق�������ال ن�رشته االربعاء، من دعم ال�صعودي�������ة لالرهابيني، وخاطبت القراء 
الربيطانيني بالقول "ال ينبغي اأن ت�صرتي اأموال ال�صعودية �صمتنا، فدعمها للجهاديني يهدد اأمننا القومي".
ويف مقال لروجر بويز حتت عنوان "حان الوقت لنقول لل�صعوديني بع�ض احلقائق" قال الكاتب اأنه: بالرغم 
م�������ن اأن اململك�������ة ال�صعودية ما زالت من اأف�ص�������ل زبائن �رشاء االأ�صلحة الربيطاني�������ة"، يف اإ�صارة اىل �صفقة 
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طائ�������رات التايفون التي اأبرمت موؤخرًا، اإال اأن "الزبائن اجليدين لي�صوا بطبيعة احلال من اأف�صل احللفاء، 
اإذ اأن ال�صعودية تعمل منذ عام تقريبًا �صد م�صاحلنا".

واأ�ص�������اف: اإن اأعداد "اجلهاديني" ال�صعوديني اأكرب بكثري م�������ن اأي دولة اأخرى، فامل�صايخ ال�صلفية ت�صجع 
ال�صب�������اب يف بريطانيا والدول االأوروبية على حمل ال�صالح والقتال �صد امل�صلمني ال�صيعة وغري امل�صلمني 

وكل من يخالفهم الراأي.
ويقول بويز "نحن نقلق من اجلهاديني الربيطانيني، اإال اأن ال�صعوديني الذين هم من قدامى املحاربني يف 
افغان�صتان وال�صي�صان و البو�صنة، هم امل�صوؤولون عن تنظيم هذه املجموعات القتالية االأجنبية"، م�صيفًا 
"هن�������اك 1200 جهادي �صعودي يف ميادي�������ن القتال، اإن مل يكن 2000، وقد قتل ح�������وايل 300 �صعودي خالل العام 
املا�ص�������ي جراء م�صاركته�������م يف القتال خارج البالد، وهم ينتم�������ون اإىل تنظيمات خمتلفة ومنها: جبهة 

الن�رشة وتنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام.
وختم بويز مقاله بالقول اإن "ال�صعودية اأ�صحت حليفتنا الأنها اأمنت لنا البرتول الذي حافظ على تن�صيط 
اقت�صادن�������ا، اإال اأن ت�رشف�������ات الريا�ض بداأت تزعزع ا�صتقرار العراق الذي يع�������د ثاين اأكرب دولة م�صدرة 

للنفط يف العامل".

)داع�س( �صنيعة االإعالم الغربي..
 التنظيم لي�س له وجود على االأر�س.. وقائده تربى حتت اأعني االأمريكان

وطن 
2014/6/24
ه اإمنا يعم�������ُل ل�صالِح امل�رشوِع  ال ي�ص�������ُك متاب�������ٌع لالإعالِم العاملي عامًة واالإع�������الِم الغربي منه خا�صًة يف اأنَّ
ه يعمُل با�صتمراٍر  ا اأْن يالحَظ اأنَّ ه�������ذا االإعالَم نف�صَ ال�صهي�������وين، وُيَرّوُج ل�������ه عاملًيا، وي�صتطيُع املتابُع اأي�صً
وبن�صٍق عجيٍب على تلميِع اأ�صخا�ٍض باأعينهم حني يكوُن امل�رشوُع ال�صهيوين بحاجٍة اإليهم ثم يتم اإ�صقاطهم 

ومبنتهى ال�صهولِة والي�رِش وال�صال�صِة حني تنتهي احلاجُة اإليهم اأو ينتهي دورهم.
ا باإن�صاِء هيئاٍت وجمعياٍت وجماع�������اٍت وُيَلِمُعها تلميًعا كبرًيا وُيِحيُطها بهاالٍت   ويق�������وُم ذلك االإعالُم اأي�صً
كبريٍة من االإجالِل اأو الغمو�ِض اأو الوح�صيِة اإىل غري ذلك على ح�صب املهمِة املوكلِة اإىل ُكلِّ جمموعٍة 
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اأو جمعي�������ٍة اأو جماعٍة، فاإذا انتهى دوُر هذه املجموع�������ات اختفى ذكُرها متاًما من االإعالِم ومن الوجوِد 
و�صارْت اأثًرا بعد عنٍي بْل وكاأنها مل تكْن اأ�صاًل.

ُب اإليها اأيُّ جرٍم يريُد النظاُم  ّجْت حولها الهالُة كان من ال�صهِل ج�������ًدا اأْن ُيْن�صَ ِنَع�������ْت اخلرافُة وُن�صِ ف�������اإذا �صُ
ُب اإىل  ال�صهيوين تنفيذه، من غرِي اإنكاٍر اأو حتى تفكرٍي، فقد ُهيئْت الذهنيُة العامليُة لتقبِل اأيَّ �صيٍء ُيْن�صَ

َمْن يريُد ال�صهاينُة اأو - حكومُة العامِل اخلفيِة - ن�صبَته اإليهم.
َبْت اإليه خياالٌت واأوهاٌم، وهو ال يعدو  واْعَترِبْ باأكرِب تنظيٍم اإرهابٍي عاملٍي يف الع�رِش احلديِث، والذي ُن�صِ
ها ما  اأْن يك�������وَن )ظاهرًة اإعالمي�������ًة( �صنعها االإعالُم الغربُي و)نفخ( فيها حتى انتفخْت ف�صدقْت هي يف نف�صِ

ين�صُب اإليها قبل اأن ي�صدقها النا�ض!
ا بحاِل اأحداِث احلادي ع�رش من �صبتم�������رب والتي اأجمعت الدرا�صاُت احلديثُة اأنها ال ميكُن   و اْعَت�������رِبْ اأي�صً
عقاًل وال واقًعا اأْن يكوَن منفُذها هو مْن ُن�صبْت اإليه اأو ن�صبته هي اإىل نف�صها، واأْن احلقيقَة اأنَّ َمْن َخَططَّ 
َر فيه  َع توقيَعه على االأوراِق كي ين�صَب اإليه م�������ا مْل يفعُله وال هو يف مقدوِره وال َفكَّ �������َذ غ�������رُي َمْن َو�صَ وَنفَّ
َلْت على  �صَّ وال يق�������وى على التفكرِي فيه وال ي�صتطيع االرتقاَء اإىل هذا امل�صتوى من دهاِء ومكِر اأجهزِة حَتَ

خربِة مئاِت ال�صنني. 
ا ما يعرُف االآن على ال�صاحِة االإعالميِة غربًيا ويتابعه على ذلك اإعالميون و�صحٌف  و ِمْن هذا ال�صبيِل اأي�صً
ه لي�ض لهذا التنظيم اأي وجوٍد  عربيٌة ب��� "دولة االإ�صالم يف العراق وال�صام )داع�ض(، والذي يثبُت الواقُع اأنَّ
ه لي�ض اإال �صاتًرا َيِتمُّ من ورائه ارتكاُب اأب�صِع اجلرائِم يف َحقِّ العراقيني  يذكُر على االأر�ض كما �صنبينه واأنَّ
ُب ذلك كُله فيما بعد اإىل هذه  وال�صوريني على اأيدي ال�صهاينِة الذين ُنِزَعْت من قلوِبهم الرحمُة، ثم ُيْن�صَ

ها تعمُل با�صم االإ�صالِم، ليتحمَل االإ�صالُم ذاُته فاتورَة اأعماِل اليهوِد. التنظيمات التي تزعُم اأنَّ
 والدلي�������ُل على ذلك اأنَّ )داع�َض( هي كلمٌة مكونٌة م�������ن اخت�صاِر احلروِف االأَُوِل من جملة: )دولة االإ�صالم 
يف العراق وال�صام(، وهو ما يعني اأنه حا�صل اندماٍج لتنظيمني منبثقني بطريقة اأو باأخرى عن التنظيِم 
:"تنظيم القاعدة"، وهذان التنظيماِن اأحُدهما ي�صمى: )دولة االإ�صالم يف العراق( وقد اأُ�ِص�ضَّ يف العراِق  االأمِّ
َن حتَت اأعنِي وعل�������ى َحِجِر اأجهزِة  عل�������ى ّي�������دِّ �صخ�ٍض ُيدعى:اأبو بك�������ٍر البغدادُي، والثاين: هو تنظي�������ٌم َتَكوَّ
اال�صتخبارات الغربية وال�رشقيِة يف �صوريا وذلك يف اأعقاِب ا�صتعاِل املوؤامرة على �صوريا باإذكاِء ناِر احلرِب 
االأهليِة فيها والتي ما زالْت تدور �صوريا احلبيبُة يف رحاها اإىل االآن، ويعرُف هذا التنظيُم ب�� "جبهة الن�رشة 
اأو "جبهَة الن�رشِة لليهوِد واالأمريكان". مى "جبهَة اخلراِب لل�صام"  والذي هو حرٌي باأْن ُي�صَ الأهِل ال�صاِم" 

�������ا االأوُل منهم�������ا وهو: "دولُة االإ�صالِم يف الع�������راِق" والذي ُيْعَرُف زعيمه باأم�������ري الدولة االإ�صالمية يف   فاأمَّ
اد البدري ال�صامرائي" وهو ُيَعدُّ  َتَهُر ب�� "اأبي دعاء"، وا�صمه:"اإبراهيم عوَّ العراق:اأبو بكٍر البغدادي والذي ُي�صْ

حالًيا املطلوُب االأوُل على م�صتوى العامل اأمريكًيا، وهو يف العقِد الرابِع ِمْن عمِره.
ُهم كانوا يعرفونه منُذ كان  و َيْذُكُر بع�ُض العراقيني – على َح�صِب بع�ِض التقاريِر ال�صحفية الغربية- اأنَّ
ٍح ب�صي�������ٍط حتى مت اعتقُاله ِمْن ِقَبِل قواِت االحتالِل االأمريك�������ي يف العراِق، ليتحوَل يف داخِل  جم�������رَد َفالَّ
معتقله يف مع�صكِر "بوكا" والذي ي�صم متطرفني، اإىل �صخ�ِض من اأخطِر االإرهابيني على م�صتوى العامل 

كِله.
ا بارًزا يف تنظيم "قاعدة اجلهاد يف   حت�������ى الع�������ام 2006 م مل يكن " اأبو بكٍر البغدادُي" يعرُف اإال بكونه �صخ�صً
العراق"، وكانْت َمَهَمَتُه ت�صهيل ان�صماِم املتطرفني اإىل التنظيِم مْن �صوريا واململكِة العربيِة ال�صعوديِة.
ا كياًنا اأطلَق عليه ا�صَم "املحكمِة االإ�صالميِة" وكان ي�رشُف بنف�صه على عمليِة  كما اأن�صاأَ "البغدادُي" اأي�صً
ُهْم  اختط�������اِف اأف�������راٍد وجمموعاٍت من املخالفني له ولتنظيم�������ه يف االأفكاِر واملعتقداِت، وِم�������ْن َثمَّ َيْعِر�صِ
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ا  ِدُر بدوِرها اأحكاًما باالإعداِم لينفذها هو اأي�صً عل�������ى املحكمِة التي ي�صميها "املحكم�������َة ال�رشعيَة" والتي ُت�صْ
علنًيا،ِلَيب�������ثَّ الرعَب واالإرهاَب يف نفو�ِض وقلوِب خمالفيه، وَظلَّ "البغدادُي" يرتقي داخل التنظيِم حتى 

�صار يف العام 2010 م زعيًما لتنظيم القاعدة يف العراق.
اإال اأَن�������ُه فجاأًة وبحجِة الت�صديِد االأمني قاَم بتجمي�������ِد اأن�صطِة التنظيِم مبجرِد توليه زعامته منذ العام 2010 م 
وظ�������لَّ على حالِة الكم�������وِن تلك حتى ا�صتعلْت جذوُة احلرِب االأهليِة يف �صوريا يف العام 2013 م، ليعود مرًة 
َد ن�صاَطه، وكاأمنا قْد ذهبْت الت�صديداُت االأمنيُة فجاأًة – ولكنَّ احلقيقَة اأنه قد جاءته اأوامُر  اأخ�������رى ويجدِّ
َذ مهمَته - ليعمل مبا�رشًة على تو�صيِع جماِل عمله  البدِء مرًة اأخرى بتفعيِل ن�صاِطه ون�صاِط تنظيِمه لينفِّ
ليمت�������َد مَن العمِق العراقي اإىل داخِل العمِق ال�صوري، ويعمل على ا�صتقطاِب اآالف االأع�صاِء اجلدِد والقيام 
باملزيد من العملي�������اِت االإرهابيِة والتفجرياِت الداميِة يف العا�صمِة العراقيِة بغداَد وغريها، باالإ�صافِة اإىل 

حماولِة العمِل داخل �صوريا ذاِتها.
ليتما�صى بذلك مع ال�صيا�صِة ال�صهيونيِة للتفكيِك وتدمرِي وتق�صيِم املنطقِة فيما ُيْعَرُف ب���" الطوِق النظيِف 
اأو اال�صرتاتيجيِة النظيفِة لتاأمنِي مملكِة اإ�رشائيَل" وهي عبارٌة عْن م�رشوٍع قدمه "ريت�صارد بريل" - والذي 
يعرف يف الدوائِر الغربيِة ب�� "اأمرِي الظالِم" و"دراكوال" وهو اأمريكي �صهيوين من اأقطاب املحافظني اجلدد 
وم�������ن �صق�������وِر االإدارِة االأمريكية منذ عهد جورج بو�ض االبن وكان من اأك�������رِب الداعني الحتالل العراق 
ب�صب�������ب م�������ا يحمله يف �صدره من غ�������ٍل وعدائيٍة جتاه العرب وامل�صلمني - يف الع�������ام 1996 م لرئي�ِض وزراِء 
اإ�رشائيل يف ذلك الوقت "بنيامني نتنياهو" َيُحُثُه فيه على �رشورِة اإلغاِء اتفاقية اأو�صلو التي اأجنزها اإ�صحاق 
رابني:"االأر��������ضُ مقابِل ال�صالِم"، واعتم�������اِد ا�صرتاتيجيٍة جديدٍة اأكرِث �رشا�صًة، تتمكُن ْمْن خاللها اإ�رشائيُل 
م�������ن اإعادِة ت�صكيِل حميِطها االإ�صرتاتيجي بالتعاوِن مع كٍل مْن تركيا واالأردن وذلك عن طريق اإ�صعاِف 
�صوري�������ا واحتوائها اأو حتى تدمريها- هذا مكتوٌب وموثٌق من العام 1996م -، ولكن البدَّ من تركيِز اجلهِد 

اأواًل على االإطاحِة ب�صدام ح�صني يف العراِق والذي هو هدٌف ا�صرتاتيجٌي بالن�صبِة الإ�رشائيل.
ها  فاأن�������ِت تالح�������ظ االآن اأنَّ يف اإ�صرتاتيجية "بريل" النظيفة – ويعني بالنظيف�������ة اأال تتورط اإ�رشائيُل بنف�صِ
بطريق�������ٍة مبا�رشٍة يف حرٍب تكوُن فيه�������ا بع�ُض اخل�صائِر واإمنا ُيَحاِرُب اأخ�������رون عنها فتكون اخل�صائُر من 
ن�صيبه�������م، وت�صب كل الروافِد والفوائِد يف النهايِة عن�������د اإ�رشائيل، فتح�صُد املكا�صَب من غرِي مفا�صد اأو 
خ�صائر تذكُر وهذا هو معنى:اال�صرتاتيجيِة النظيفِة –يقول "بريل" يف م�رشوعه املقدم ل��� "نتنياهو" ما 
ُل بالن�صبِة الإ�رشائيل ولكنَّ طريق دم�صق ميُر اأواًل عرب بغداد"، مبعنى  ن�ص�������ه:" تبقى �صوريا هي العدُو االأوَّ
�������ه ال ّمّف�������رَّ عْن اأْن ميتَد الطريُق من العمِق العراقي اإىل العمِق ال�صوري، وهو عني ما قام به ويقوم "اأبو  اأنَّ
بك�������ٍر البغدادي" ورفاقه منتقاًل من عمق الع�������راق اإىل بغداد ومنفًذا الإ�صرتاتيجية "بريل" النظيفة والتي 

مرة اأخرى على راأ�ض الدولة اللقيطة لتنفيذها ! عاد "نتنياهو" 
اأنَّ هذا حم�ُض م�صادفٍة واأمُر غرُي متفٍق عليه وال مدبٌر ؟! يف عقِل ب�رٍش –  فهل ُيْعَقُل – 

ا من باعوا عقولهم ملن ي�صحبهم  ا اأ�صحاُب العقوِل فيقولون ال ميكُن اإال اأْن يكوَن هذا مدبٌر وال �صك، واأمَّ اأمَّ
من اآذانهم اأو ملْن يدفُع لهم فلي�ض لنا معهم كالم.

و االآن وبعد هذا اال�صتطراِد الطويِل الذي كان ال مفرَّ منه لتت�صَح ال�صورُة ؛ نعود اإىل" البغدادي" والذي 
اأعلنْت وزارُة اخلزانِة االأمريكيِة يف 4 اأكتوبر من العام 2011 م اأنَّ "اأبا بكر البغدادي" ُيْعَترَبُ اإرهابًيا عاملًيا، 
َبْت اإىل، ور�صدِت – اأْي وزارُة اخلزانِة - مبلًغا  وذلك بعد �صل�صلٍة من الهجماِت والعملياِت االإرهابيِة التي ُن�صِ

من املاِل قدُره 10 ماليني دوالًرا ملن يديل مبعلوماٍت توؤدي اإليه اأو ملن يقتله.
ه�������ذا هو التنظيُم االأوُل واأما التنظيُم الثاين وهو:"جبهُة الن�رشة" فقد ظهَر الأوِل مرٍة يف �صهِر يناير من 
الع�������اِم 2012م حيث اأعلنْت موؤ�ص�صٌة اإعالميٌة تابعٌة لتنظي�������م "قاعدِة اجلهاِد" عرب االإنرتنت ُتدعى:"موؤ�ص�صُة 
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املنارِة البي�ص�������اِء لالإنتاِج االإعالمي" عْن ت�صكيِل منظمٍة جهاديٍة جدي�������دٍة يف �صوريا ُيْطلُق عليها:"جبهُة 
بقيادة �صخ�ٍض يدعى "اأبو حممٍد اجلوالين". الن�رشِة الأهِل ال�صاِم" 

ه ن�رش ع�صو يف "منتدى �صموخ االإ�صالم"  و بعدها باأ�صابيَع قليلٍة وحتديًدا يف اليوم 17 فرباير من العاِم نف�صِ
اجلهادي والتابع للقاعدة عرب �صبكة االإنرتنت خرًبا عن مقتل كويتي يف �صوريا، وهو ما ُعدَّ اأوَل موؤ�رٍش 

على بدء تدفق االأجانب اإىل �صوريا.
لي�صت اإال متويًها من نظام االأ�صد، وانك�صَف االأمُر  ا مزاعم البع�ض باأن "جبهَة الن�رشِة"  و هو ما نفى اأي�صً
على حقيقته وزاده و�صوًحا ما قام به عدٌد من اجلهاديني البارزين ابتداًء من مار�ض 2012 م بالرتويِج جلبهِة 

الن�رشِة عاملًيا باعتبارها اجلبهة اجلهادية التي ينبغي االن�صمام اإليها وم�صاعدتها ودعمها ومتويلها.
و بع�������د ت�صكي�������ِل "جبهة الن�رشة يف ال�صام" خرج "اأبوبكٍر البغدادُي" زعي�������م "دولة االإ�صالم يف العراق" يف 
ت�صجيٍل �صوتي بتاريخ 2013/4/9 م وَعرْب �صبكة "�صموخ االإ�صالم" القاعدية ليعلن اندماج "جبهة الن�رشة الأهل 
ال�صام" مع "دولة العراق االإ�صالمية" مكونني ما ا�صماه "الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام" وهو ما عرف 
بعد ذلك اخت�صاًرا ب�� "داع�ض"، واأعلن يف الت�صجيل نف�صه اإلغاء ا�صم "الدولة االإ�صالمية يف العراق" وكذلك 

واأنَّ الكياَن الوحيَد املوجوَد االآن هو "الدولُة االإ�صالميُة يف العراق وال�صام". اإلغاء ا�صم "جبهة الن�رشة" 
اإال اأّن�������ه ب�������دا وا�صًحا اأن هذا االإعالن عن اندماج التنظيمني كان اأُحادي اجلانب، خا�صًة بعد اأّن خرج "اأبو 
حمم�������د اجلوالين" بنف�صه دون "اأبو حمم�������د العدناين" املتحدث الر�صمي با�صم "جبهة الن�رشة" يف ت�صجيٍل 
�صوت�������ي يعلنه فيه عن وجود عالقة طيبة مع تنظي�������م "دولة العراق االإ�صالمية" وعن عالقة خا�صة بزعيم 
التنظي�������م "اأبي بكر البغدادي" اإال اأنه نفى علمه باالندماج املزع�������وم، واأْن ال عالقة له بذلك واأّن تنظيمه 
ه مبايعته ل�� "اأمين الظواهري" زعيم القاعدة يف  م�صتق�������ٌل عن اأي تنظي�������ٍم اآخر، واأعلن يف الت�صجيل نف�صِ

اأفغان�صتان.
و هو ما ا�صتدعى وجود خالفات قوية وظاهرة بني التنظيمني اإىل �صاعة كتابة هذه الكلمات.

و لكّن الغريَب واملريَب يف اآٍن واحٍد هو اأّنه على الرغِم من النفي الوا�صِح وال�رشيِح من ِقَبِل زعيِم الن�رشِة 
اندماج�������ه وتنظيمه مع "دولة الع�������راق االإ�صالمية"، وهو ما يعني اأال وجود باملرة ملا نتج عن اندماجهما 
ا على النفِخ والت�صخيِم يف هذا التنظيم اخلرايف  وه�������و تن�صم "داع�ض" اإال اأن االإعالَم الغربي ما زال ُم�رِشًّ
ليتخ�������ذه تكاأًة وم�������ربًرا حلربه على �صوريا والتاآمر عليها من اأجِل تدمريه�������ا وتق�صيمها،وكذلك ا�صتخدام 
التنظي�������ِم ذاِته للحرِب على العراق موؤخًرا وذلك لتربيِر التدخِل ال�صافِر الأمريكا يف العراِق مرة اأخرى 
وبنف��������ض احلجة القدمي�������ة وهي مقاومُة االإره�������اِب وحماربته، ولكّن احلقيقة اأنها اخلط�������ة البديلة لتدمري 
لْت اخلطة االأوىل يف م�رش  ال�رشق االأو�صط وتق�صيمه فيما يعرف بال�رشق االأو�صط اجلديد وخا�صة بعد اأُف�صِ

وهي على و�صك االإف�صال يف كٍل مْن �صوريا وليبيا.
اأال اإنَّ احلقيق�������َة التي ينبغ�������ي اأْن تعلَم اأنَّ هذه التنظيماِت االإرهابية ابت�������داًء من اجلماعة االإرهابية االأم – 
جماع�������ة االإخوان- ومروًرا بالتنظيمات ال�صلفية و"تنظيم القاعدة" وما انبثق عنه ك��� "داع�ض" وغريها 
لي��������ض اإال اأدواٍت واألياٍت �صنعتها اأجهزة ا�صتخبارات مدعومة مبراكز اأبحاث تعمل ليل نهار بال ملٍل وال 
كل�������ٍل م�صتكملًة دوَر امل�صت�رشقني القدامى من اأج�������ل خدمة بالدهم يف تدمري دول العرب وامل�صلمني 

وتفجريها من الداخل.
ها تعمُل مدعومة ب�صكٍل مبا�رٍش   و ه�������ذه التنظيمات املنت�رشة يف ط�������وِل بالِد العرِب وامل�صلمنِي وعر�صِ
وغري مبا�رٍش من اأجهزة اال�صتخبارات ومن مراكز االأبحاث التي توفر لها الدعم اللوج�صتي، لتحقق يف 
النهاية اأهداف الدول اال�صتعمارية من ال�صيطرِة على ثرواِت الدوِل العربية وتدمرِي دينها وِقَيمها، وليذبَح 
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الديُن ب�صيِف الديِن ولُيْقَتَل امل�صلمون على اأيدي امل�صلمني وليدمروا بالدهم ويفتتوها ويق�صموها باأيديهم 
ثم لندخْل نحُن يف االأخرِي لنجني الثماَر دون م�صقٍة اأو تعٍب، ودون اأن تراق مّنا نقطة دٍم واحدٍة.

ولكّن اعتقادنا الذي ال َيَتَحْلَحُل هو اأّن اهلل غالٌب على اأمِره ولكن اأكرث النا�ِض ال يعلمون واأّن الن�رَش مع 
ال�صرِب واأنَّ مع الع�رِش ي�رًشا واأنَّ اهلل ال ي�صلُح عمَل املف�صدين واأنَّ الن�رَش اأٍت قريٌب اإْن �صاَء اهلُل.

من �صوريا اىل العراق: ح�صابات اأردوغان اخلا�صرة

القد�ض العربي
 2014/7/9
كان رئي��������ض الوزراء العراقي نوري املالكي الزعيم العرب�������ي االأول الذي وّقع معه نظريه الرتكي رجب 
طي�������ب اأردوغان، يف ت�رشي�������ن االول 2009، 48 اتفاقية للتعاون اال�صرتاتيج�������ي يف املجاالت كافة، تبعتها 
اتفاقي�������ات مع دم�صق يف كانون االأول من العام نف�صه، و�صبق ذلك اتفاق �صوري �� تركي م�صرتك الإلغاء 
التاأ�صريات بني الدولتني، وان�صم اإليه يف ما بعد لبنان واالأردن وليبيا ودول عربية اأخرى. تردد اأردوغان 
يف تطبيق هذا االتفاق مع العراق ب�صبب الو�صع الداخلي لهذا البلد اجلار وم�صاكله املعقدة مع تركيا، 
خ�صو�ص�������ًا يف ق�صية االأكراد وم�صاعي اأنقرة لتحقيق التوازن بني ال�صّنة وال�صيعة داخليًا، وبالتايل مراعاة 

عالقاتها االإقليمية مع دول اجلوار العراقي، ويف مقدمتها اإيران ودول اخلليج.
ثم جاء »الربيع العربي« واالأزمة ال�صورية لي�صعا اأنقرة يف و�صع اإقليمي خا�ض، بعدما اتخذ اأردوغان موقفه 
املع�������ادي للنظام ال�صوري يف �صوريا، منح�������ازًا اىل التحالف ال�صّني العربي املدع�������وم اأمريكيًا واأوروبيًا. 
منذ اليوم االأول، هاجم اأردوغان اإيران واملالكي وحزب اهلل، واتهمهم بدعم الرئي�ض ال�صوري ب�صار االأ�صد 
عل�������ى خلفيات مذهبية. �صم�������ل الهجوم زعيم حزب ال�صعب اجلمهوري كم�������ال قلي�صدار اأوغلو، معتربًا 
اأن�������ه »يت�صامن مع االأ�صد الأنه علوي هو االآخر«. ثم ج�������اء فتح احلدود الرتكية �� ال�صورية اأمام االآالف من 
التكفريي�������ني االآتني من خمتلف اأنحاء العامل للقتال �ص�������د الدولة ال�صورية، كموقف عملي تركي يعك�ض 
عقي�������دة اأردوغ�������ان الذي اعتقد باأنه �صيكون زعيم�������ًا للعامل االإ�صالمي ال�صّني، خ�صو�ص�������ًا بعد ت�صّلم االإخوان 
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امل�صلم�������ني لل�صلطة يف تون�ض وم�رش. حينه�������ا، كان الهم الوحيد الأردوغان هو التخل�ض من االأ�صد عرب 
التحالف�������ات االإقليمي�������ة والدولية ودعم اجلماع�������ات اجلهادية التكفريية التي ح�صل�������ت على الدعم العربي 
وال�������دويل عرب احلدود الرتكية، ومن دون اأن يهمل الثنائ�������ي اأردوغان �� داوود اأوغلو التحالفات االإقليمية 
م�������ع ال�صعودي�������ة وقطر وم�رش قبل �صقوط مر�ص�������ي، لت�صييق احل�صار على اإيران، ث�������م العمل على اإ�صقاط 
احلكومة اللبنانية برئا�صة جنيب ميقاتي، واأخريًا التخل�ض من املالكي بحجة اأن هذه اجلهات الثالث هي 
�صب�������ب �صمود الرئي�ض االأ�صد.ما يح�صل يف العراق اليوم هو حلق�������ة جديدة من �صل�صلة ال�صيا�صات ال�رشية 
والعلني�������ة التي انتهجها اأردوغان وحلف�������اوؤه يف ال�صنوات الثالث االأخرية. حماولتهم التخل�ض من املالكي 
ته�������دف اىل ت�صييق احل�صار على االأ�صد. وكان اختيار التوقيت ذا داللة مهمة، الأنه ي�صبق م�صاعي اإيران 
الإب�������رام اتفاق تاريخي مع الغرب حول برناجمها النووي. ويعتق�������د اأردوغان اأن مواقفه اليوم �صت�صاهم يف 
املخطط االأخري خلنق �صوريا عرب احلدود الرتكية واالأردنية واللبنانية والعراقية بعد �صيطرة »داع�ض« 
وحلفائه على احلدود العراقية �� ال�صورية.يذكر اأن اأنقرة ا�صت�صافت النائب ال�صابق للرئي�ض العراقي طارق 
الها�صم�������ي مقدمًة ل�������ه والأن�صاره دعمًا ماديًا و�صيا�صيًا، وهو ما فعله اأي�صًا مع رئي�ض الربملان العراقي اأ�صامة 
النجيف�������ي واأن�صاره، خ�صو�صًا الع�صائر يف املو�صل والرقة واحل�صك�������ة. ومل يهمل اأردوغان كذلك االهتمام 
باإقليم كرد�صتان وبرئي�صه م�صعود الربزاين، م�صتغاًل مر�ض الرئي�ض العراقي جالل الطالباين، حيث دخل 
يف حتالف�������ات �صيا�صية واقت�صادية واأمنية ا�صرتاتيجية مع الربزاين به�������دف ت�صييق احل�صار على املالكي. 
ويف هذا االإطار، جاء قرار اأردوغان با�صتقبال البرتول الكردي مبا�رشًة من ميناء جيهان الرتكي على 
الرغم من اعرتا�ض حكومة بغداد، ليثبت جدية احل�صابات الرتكية يف العراق. و�صبق الأنقرة اأن حققت 
مكا�صب مالية كبرية من خالل م�صاريع ال�رشكات الرتكية يف �صمال العراق. وحاول رئي�ض احلكومة 
الرتك�������ي اأي�ص�������ًا اإقناع اأكراد �صوريا بالتم�������رد على االأ�صد.هذه املعطيات تثبت ت�������ورط اأنقرة يف اأحداث 
العراق. فبعدما مني بهزمية يف �صوريا، يحاول اأردوغان، اليوم، ب�رشبٍة ا�صتباقية، ك�صب »الكيان ال�صّني« 
يف العراق ورمبا يف �صوريا، يف موازاة �صعيه ل�صمان التحالف مع الربزاين واالإقليم الكردي عرب مزيد من 
التن�صي�������ق مع الزعيم عبداهلل اأوجالن الذي �صيخرج من ال�صجن قريبًا، وذلك بعد �صفقة اأبرمها اأردوغان 
بهدف ك�صب وّد االأكراد يف االنتخابات الرئا�صية املقبلة. يف وقت ترى فيه اأحزاب املعار�صة الرتكية 
اأن اأردوغان �صّحى برتكمان املو�صل )تلعفر( الأ�صباب طائفية، كما �صي�صّحي برتكمان كركوك مقابل 
املزي�������د م�������ن البرتول والغاز الطبيعي يف ال�صم�������ال العراقي.يبدو اأن اأردوغان ي�صع�������ى اىل تعوي�ض رهاناته 
اخلا��������رشة من م�رش اىل �صوريا، يف العراق. رئي��������ض احلكومة الطامح اىل الرئا�صة، وقف اىل جانب دول 
اخلليج لتحقيق حلم بن غوريون الذي قال من اأنقرة، عام 1957، اإن قوة اإ�رشائيل تكمن يف تدمري جيو�ض 

ثالث دول وهي �صوريا، العراق وم�رش 
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املبحث الثاين
متدد داع�س يف ال�صرق االو�صط

التاميز:داع�س ت�صعى اىل متديد �صيطرتها الن�صاء امارتها يف ال�صرق االو�صط
العربية . نت
2014/6/11
راأت �صحيف�������ة التاميز الربيطاني�������ة اأن داع�ض التي مل تقاتل قوات الرئي�ض ال�صوري ب�صار اال�صد بل حاربت 
املعار�صة ال�صورية ت�صعى لتمديد �صيطرتها لت�صل اىل احلدود العراقية لتن�صئ امارتها اال�صالمية التي ت�صعى 
لفر�صه�������ا يف منطقة ال�رشق االو�صط، م�صريًة اىل ان تنظيم داع��������ض من اأغنى التنظيمات التي ت�صارك 
يف ال��������رشاع الدائر يف �صوريا، اإذ انه يدفع اأموااًل طائلة لعنا�رشها ومتدهم باأف�صل انواع اال�صلحة واكرثها 

تطورًا.
ولفتت ال�صحيفة اىل ان م�صدر متويل تنظيم الدولة اال�صالمية يف بالد ال�صام والعراق هي مزيج من عوائد 
اخلط�������ف والتهريب والهبات من موؤيدي هذه التنظيم، م�صريًة اىل ان املو�صل كانت تعترب من اأكرب 
مم�������ويل داع��������ض، اإذ انها كان توؤمن حوايل600 الف جنيه ا�صرتليني �صهري�������ًا للم�صاعدة يف �رشاء اال�صلحة 

واملعدات احلربية.

التنظيم اأظهر قدرات فاقت قوات اجلي�صني يف البلدين

دولة اخلالفة لداع�س تت�صكل من حلب ال�صورية لنينوى العراقية
ايالف
../
2014/6/10

بع�������د اأن جن�������ح تنظيم دولة العراق وال�صام اال�صالمية داع��������ض يف ال�صيطرة على مناطق �صا�صعة من �صوريا 
متتد من حلب و�صواحيها �صماال اىل دير الزور �رشقا فاأنه قد فر�ض �صلطته وقوانينه املت�صددة هناك منذ 

حوايل ثالثة ا�صهر ا�صهر.
واأبل�������غ مدير املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان رام�������ي عبد الرحمن ايالف اليوم اأن داع�ض متتلك يف هذه 
املناط�������ق ال�صوري�������ة بني 20 و25 الف مقاتل �صوري واأجنبي يهيمن�������ون على مقدرات مناطق الباب �صمال 
��������رشق مدينة حلب ثاين اكرب امل�������دن ال�صورية بعد العا�صمة دم�صق ومدينة الب�صرية �رشق مدينة دير 

الزور �رشق البالد على تقاطع نهر الفرات ونهر اخلابور على مقربة من احلدود ال�صورية مع العراق.
وا�صار النا�صط ال�صوري املعار�ض اىل ان التنظيم ي�صطر حاليا من جهة اخرى على جنوب مدينة احل�صكة 
ال�صوري�������ة يف منطقتي مركدة و�صداده معلنا والية احل�صكة بزعامة املقاتل العراقي ابو اأ�صامة البغدادي. 
وا�صار اىل تنظيم داع�ض الذي فر�ض �صيطرته على هذه املناطق منذ 30 ني�صان )اأبريل( املا�صي قد �صق 
طريق�������ا ترابيا يربط املناطق التي ي�صيطر عليها ب�صوريا مع املناط�������ق املجاورة على االرا�صي العراقية 

حيث تتم ات�صاالت بني �صقي التنظيم يف البلدين وتعزيز الدعم الع�صكري واللوج�صتي بينهما.
واأ�صاف رامي اأن 634 �صخ�صا قتلوا يف حمافظة دير الزور منذ بدء اال�صتباكات بني م�صلحي الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام داع�ض وامل�صلح�������ني املوالني لها من جهة ومقاتلي جبهة الن�رشة تنظيم القاعدة يف 
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بالد ال�صام والكتائب االإ�صالمية املتحالفة معها من جهة اخرى  يف30 ني�صان املا�صي وحلد االن.
واو�صح ان 39 مواطنًا مدنيًا بينهم 5 اأطفال قتلوا وحوايل 241 من امل�صلحني لقوا م�رشعهم فيما ارتفع اإىل 
354 عدد قتلى مقاتلي جبهة الن�رشة والكتائب االإ�صالمية يف حني اأرغمت اال�صتباكات اأكرث من 130 األف 

مواطن من �صكان هذه املناطق على النزوح اإىل مناطق اخرى بحثا عن مالذات اآمنة.
اجلزء ال�رشقي من دولة داع�ض يت�صكل بغرب العراق

ويف الع�������راق بداأ اجل�������زء ال�رشقي لدولة داع�ض يت�صكل منذ ال�صاعات االخرية التي �صهدت انهيارا كامال 
للقوات العراقية يف حمافظة نينوى وعا�صمتها املو�صل )375 كم �صمال غرب بغداد( وجنوبها يف حمافظة 
�ص�������الح الدين )175 كم �صمال غرب بغداد( وقد تتوا�صل خالل ال�صاعات املقبلة لتو�صل خط �صيطرتها اىل 
حمافظة االنبار )110 كم غرب بغداد( وحيث ف�صائل من م�صلحيها ي�صيطرون على مدينة الفلوجة احدى 

مدن املحافظة منذ ثالثة ا�صهر.
ويف اخ�������ر التط�������ورات ظهر اليوم فقد تاأك�������د هروب كبري لعنا�رش اجلي�ض م�������ن نقاطهم ومقراتهم يف 
احلويج�������ة والريا�ض والطرق املوؤدية اليها وحيث غنم امل�صلحون كميات كبرية من اال�صلحة واالعتدة. 
وق�������د امهل امل�صلحون قيادة مقر اللواء 47 ومقر الفوج ل�������واء 46 للجي�ض يف قاعدة البكارة لت�صليم انف�صهم 

وا�صلحتهم م�صاء.
وقالت م�صادر عراقية ان م�صلحي داع�ض انت�رشوا يف موؤ�ص�صات حكومية بال�رشقاط �صمال تكريت عا�صمة 
حمافظ�������ة �صالح الدين. واو�صح�������ت ان ان م�صلحي داع�ض انت�رشوا يف مبنى قائم مقامية ال�رشقاط وعلى 
مديري�������ة ال�رشط�������ة يف ال�رشقاط وقاموا باإح�������راق مقر فوج الطوارئ. واو�صح�������ت ان عددًا من مناطق 

ال�رشقاط بدت خالية من القوات االأمنية العراقية.

متدد الدولة اال�صالمية اىل لبنان واالردن
ايالف
../

2014/2/3
هل ا�صتحكمت التنظيمات االرهابية يف لبنان؟

دخ�������ول داع��������ض يف لبنان، جاء مع تبني ه�������ذا التنظيم انفجار حارة حريك يف حلظ�������ة �صيا�صية دقيقة، 
وكانت مواقع الكرتونية جهادية تداولت منذ ا�صبوع ت�صجياًل �صوتًيا من�صوًبا اإىل اأبو �صياف االأن�صاري، يعلن 
فيه اإن�صاء جناح للدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام يف مدينة طرابل�ض يف �صمال لبنان، ومبايعة زعيمها 

اأبو بكر البغدادي.
وراأى وزير الطاقة واملياه يف حكومة ت�رشيف االعمال جربان با�صيل اأن يف البلد لدينا داع�ض ون�رشة 
وتكفريي�������ني �صيا�صيني يرف�صون االآخ�������ر، ويحاولون النيل منه با�صتمرار، ويحاول�������ون با�صتمرار اأن يقطعوا 
الراأ�ض ال�صيا�صية لالآخر، ويعتقدون اأنه بذلك ميكنهم البقاء وحت�صيل مكت�صبات لهم م�صدًدا على اأن راأ�صنا 
ال يقط�������ع ونحن يف هذه االأر��������ض الأن التاريخ قد اأثبت اأننا متجذرون بها ومتحدرون منها وال ميكن الأحد 
اقتالعن�������ا منه�������ا ال من االأر�ض وال من البلد وال من احلكوم�������ة يف البلد وال من اأي موقع د�صتوري يف هذا 

البلد الأنه بذلك نعرب عن وجودنا ووجودنا يعني دورنا.
االطر�ض

وكان�������ت قيادة اجلي��������ض اللبناين اأعلنت يف وقت �صابق، اأن عمر االأطر��������ض، الذي اوقف مع اثني ع�رش 
�������ا، اعرتف بنقل �صيارات مفّخخة وانتحاريني اإىل بريوت، باالإ�صافة اإىل ارتباطه بجماعات م�صّلحة  �صخ�صً

ت�صمل كتائب عبد اهلل عزام وجبهة الن�رشة والدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام )داع�ض(.
كتلة امل�صتقبل

يق�������ول النائب جمال اجلّراح )امل�صتقبل( يف حديثه الإيالف انه يجب التاأكد اواًل من وجود تنظيم داع�ض 
يف لبن�������ان، بعد الفربكة االعالمية الت�������ي ال ا�صا�ض لها مع ظهور ابو �صياف االن�صاري يف طرابل�ض، كاأن 
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فة ال�صتعمالها بال�صيا�صة وتخويف النا�ض، وما ُيقال ع�صوائًيا  هناك جهات تريد القول اإن هناك قوى متطرِّ
امنا هو الخافة اجلميع.

ول�������دى �صوؤاله اذا �صح وجود هذا التنظيم يف لبنان ما هي اهدافه؟ يجيب اجلّراح نحن �صد التطرف، لكن 
يف لبن�������ان هناك مبالغة كبرية باملو�صوع، و�ص�������ارت اهدافه ال�صيا�صية معروفة، لتربير �صيا�صات معينة، 

وعلى الدولة ان حت�صم بهذا االمر اذا ما ثبت االمر ومعاجلة املو�صوع بحزم.
بع�������د القب�ض على عمر االطر��������ض واعرتافه االنتماء اىل تنظيمات ارهابية ه�������ل ميكن للقيادات االمنية 
ال�صيط�������رة عل�������ى االعمال االرهابية يف لبنان؟ يجيب اجلّراح : بالتاأكي�������د هذه م�صوؤوليات القوى االمنية 
وواجباته�������ا وه�������ي قادرة على ال�صيطرة عل�������ى االعمال االرهابية، لكن عليها ان تك�������ون حازمة وعادلة مع 

اجلميع.
�������ا عن اعمال ارهابية هناك االغتياالت يف لبن�������ان، وهي مل تكت�صف حتى االآن  وي�صي�������ف:اذا حتدثنا اي�صً

اجلهات التي تقف وراءها.
م�������اذا ينتظر لبنان اذا م�������ا انتقل االرهاب اليه؟ يجيب اجلراح : على لبن�������ان معاجلة اال�صباب التي ادت 
اىل انتق�������ال كل التنظيم�������ات االرهابية اليه، واهم هذه اال�صب�������اب واو�صحها تدخل حزب اهلل يف الداخل 
ال�ص�������وري، وا�صت�������درج االمر ا�صتجرار االزمة ال�صورية اىل لبنان، وما ن�������راه يف لبنان مع عمليات انتحارية 
وارهابية امنا يعود اىل هذا االمر، علينا معاجلة اال�صباب بالعمق، الن ال�صبب وا�صح مع تدخل حزب اهلل 
يف �صوري�������ا وعلينا معاجلة هذا الو�صع، وعلى الدول�������ة م�صوؤولية حماية النا�ض، فالبارحة تعر�صت عكار اىل 

الق�صف وا�صت�صهد البع�ض، وا�صُتهدفت مناطق �صكنية اآمنة ومل حترك الدولة �صاكًنا.
ويلف�������ت اجلّراح اىل انه ميكن حت�صني ال�صاحة الداخلية اللبنانية بوجه كل هذه املعطيات عندما يلتزم 
كل الفرقاء بحياد لبنان وي�صحب حزب اهلل مقاتليه من �صوريا وياأتي اىل طاولة احلوار لرفع هيمنة ال�صالح 

عن رقاب اللبنانيني.

التمدد نحو االردن مكا�صب »داع�س« عند ال�صلفيني يف االأردن 

براغماتية �صيا�صية وحماوالت توظيف متبادلة مع ال�صلطة
القد�صالعربي
.../
2014/6/21

مظاهر االإنتق�������اد واللوم التي وجهت 
نهاي�������ة االأ�صبوع املا�ص�������ي يف االردن 
للقي�������ادي يف التي�������ار ال�صلفي ال�صيخ 
احمد ال�صلبي »اأب�������و �صياف« خ�صو�صا 
م�������ن بع�ض رفاق�������ه لها جم�������ددا ما 
يربرها بالن�صب�������ة الأو�صاط ال�صلفيني 
االردني�������ني الراغبني كالدولة متاما 
يف اإ�صتثم�������ار وتوظي�������ف م�صتجدات 

احلدث العراقي.
ال�صيخ اأبو �صياف تطوع نافيا ما تردد 
يف االإع�������الم ع�������ن نواي�������ا افتتاح فرع 
لتنظيم داع�ض يف ال�صاحة االردنية.
املوقف االأخ�������ري مل يعجب قياديني 
يف التي�������ار ال�صلفي يتهام�صون يف ما 
بينهم ح�������ول اأف�صل الطرق لتحقيق 
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مكت�صبات يف مواجهة ال�صغط الر�صمي واحلكومي عليهم �صواء من خالل مطاردات وت�صييق اأو من خالل 
اإعتق�������االت وحماكمات ي�رش حمامي التنظيمات االإ�صالمية مو�صى العبد الالت على و�صفها بانها ظاملة 
وغ�������ري قانونية. بني الذين مل يعجبهم تعليق اأبو �صياف، زعيم »التيار اجلهادي ال�صلفي« ال�صيخ اأبو حممد 
الطح�������اوي الذي اقرتب من عام يف ال�صجن واالإعتقال دون حماكمة حقيقية اأو حتى دون تهمة وا�صحة 
كم�������ا يقول حماميه العبد الالت وهو ي�صري اىل اإعتقال طويل االأمد ملوكله بتهمة م�صحكة هي التغيب 

عن اإحدى جل�صات املحكمة.
االإيقاع الذي فر�صته مكا�صب تنظيم داع�ض يف العراق �صيطر �صيا�صيا واإعالميا على كل مفا�صل احلوارات 

يف املجتمع النخبوي االردين.
الالفت واجلديد ان االإيقاع فر�ض نف�صه على حوارات وتهام�صات داخل جمتمع ال�صلفيني اأنف�صهم مما �صعد 
جم�������ددا وجهات النظر املتباينة �صواء تلك املتعلقة باخلالف املي�������داين بني »جب��هة الن�رشة« وبتنظيم 

داع�ض يف �صوريا اأو اخلالف املتعلق باأف�صل ال�صبل والو�صائل ال�صت����ثمار وتوظيف اللحظة العراقية.
مكا�ص�������ب داع�ض يف العراق قرع�������ت جر�ض االإنذار لدى املوؤ�ص�صة الر�صمي�������ة واالأمنية االردنية وال�صحافة 
املحلي�������ة تو�صعت يف طرح اال�صئلة حول احتماالت ت�صديق او ت�صدر داع�ض ال�صاحة االردنية خ�صو�صا مع 
وج�������ود مراكز نفوذ وثقل وحا�صنة من ال�صلفيني اجلهاديني يف العديد من املدن واملحافظات االردنية 

مثل معان والزرقاء وال�صلط وحتى العا�صمة عمان.
من�صوب القلق االأمني فيما يعتقد ارتفع باأكرث من �صكل و�صورة على امل�صتوى الر�صمي بالتوازي مع بروز 
نزع�������ة الأ�صتثم�������ار االأمر من جانب القيادات ال�صلفية التي تتميز ببع��������ض الرباغماتية وقدر من االإعتدال 
والت�������ي ال تعار�ض يف الواقع اإت�صاالت ونقا�صات ويف بع�ض االأحيان تفاهمات مع موؤ�ص�صات النظام االردين. 
بني هوؤالء ال�صيخ املفرج عنه واملنظر االأبرز على امل�صتوى العربي لل�صلفيني اأبو حممد املقد�صي وبينهم 
ال�صج�������ني اأبو قتادة اإ�صاف�������ة اىل اأبو �صياف نف�صه �صاحب اخلربات ال�صابق�������ة يف اإي�صال الر�صائل وتبادلها مع 

ال�صلطة ل�صالح رفاقه من ال�صلفيني.
يعتق�������د يف ال�صياق بان اجلانب الرباغماتي يف احللقة ال�صلفيية االردنية ي�صعى الأ�صتثمار املخاوف االمنية 
وال�صيا�صية يف مقاي�صة ال تقف عن حدود االفراج عن ال�صيخ املقد�صي اأو اأبو قتادة الحقا بل تتعدى ذلك 
اىل اإجن�������از وحتقيق مكا�صب يطالب بها الراأي العام ال�صلفي واأبرزها وقف االإعتقاالت واملحاكمات والغاء 
ق�صية ما عرف مب�صرية الزرقاء واالإفراج عن الع�رشات من ال�صجون وجتميد املالحقات الق�صائية ووقف 

العديد من الن�صاطات الر�صمية التي ت�صتهدف ال�صلفيني وعائالتهم.
على هذا االأ�صا�ض ميكن اعتبار ان م�صتوى التباين الذي يظهر بني جمهور ال�صلفيني االردنيني هو نتيجة 
لرتاك�������م ال�صوؤال املتعلق باأف�ص�������ل الطرق ال�صتثمار الواقع االقليمي خ�صو�ص�������ا يف امل�صهد العراقي وزاوية 

تاأثريه املرجحة على االردن واالردنيني .
ورغ�������م تعقيد امل�صهد واملوقف اإال ان اأزمة امللف ال�صلفي يف االأردن مرهونة اأ�صال بتباين بني مت�صددين 
ومعتدلني يف االإجتاهني فحتى داخل موؤ�ص�صات القرار االأردنية توجد اأجنحة مت�صددة متيل اإىل املجازفة 
باأق�صى طاقات الت�صدد وعلى نحو اإ�صتئ�صايل لكل النزعات اجلهادية وتوجد قنوات اأقل نفوذا تتحدث عن 

�صمود تفاهمات �صابقة مع التيارات اجلهادية وتو�صيع قاعدة احلوار.
موؤخ�������را وعلى هام�ض نقا�صات الربمل�������ان برزت دعوات للتحاور مع الق�������وى ال�صلفية يف املجتمع و�صط 
اإنطب�������اع بح�ص�������ور ال ي�صتهان به يف وجدان املجتمع للتيارات ال�صلفية يف العراق و�صوريا خ�صو�صا يف ظل 
قناعة الراأي العام االأردين باالإ�صتهداف الطائفي الذي مار�صته حكومة الرئي�ض نوري املالكي ونظام ب�صار 

االأ�صد �صد املناطق ال�صنية.
وجهة نظر قيادات معتدلة يف الربملان مثل خليل العطية وحممد حجوج وغريهما هي اأن قواعد احلوار 
الوطن�������ي ينبغي ان ت�صمل جميع القوى يف ال�صارع االأردين فيم�������ا يتحدث العبد الالت عن �رشورة اإيقاف 
وجتمي�������د ال�صيا�صات التي جتعل االأردن وخالفا الأ�صواق ال�صعب االأردين من قواعد االإ�صتباك مع املجاهدين 

ل�صالح اأجندات امل�رشوع االأمريكي.
ميكن يف ال�صياق مالحظة عدم بروز �صكاوى خالل اليومني املا�صيني من اإعتقاالت جديدة تطال التيار 
ال�صلف�������ي فيما �صكل االإفراج عن املقد�صي خطوة تنطوي على ر�صالة اإختبارية و�صط تفاعل احلديث ر�صميا 
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عن احلر�ض على اأن ال تتاأثر ال�صاحة املحلية باالإيقاعات التي تنمو يف العراق و�صوريا.
االإختبار يبدو ن�صطا االآن وي�صمل جميع االأطراف واإذا اإلتقطت القوى ال�صلفية الر�صالة �صتعمل على جتنب 
الت�صعي�������د يف ال�صاح�������ة االأردنية لكن اإذا ركبت بع�ض االأجنحة موج����ة امل�صه�������د العراقي الغام�ض ن�صبيا 

فاإحتماالت ال�صدام جمددا يف االأردن هي االأرجح.

داع�س: بداأنا العمل يف م�صر.. وال�صباب فى �صيناء اأعلنوا مبايعتهم لـ "البغدادي/التمدد"
واي نيوز
http://www.ynewsiq.com/
2014/7/12

ك�صف تنظيم الدولة االإ�صالمية عن جتنيد جمموعات �صبابية فى م�رش، متهيدًا لدخول �صيناء.
وق�������ال اأبو�صياف االأن�ص�������ارى، القيادى فى تنظيم الدول�������ة اال�صالمية، فى مقال ن��������رشه على موقع "املنرب 
اجلهادى"، اإن الكثري من ال�صباب فى �صيناء موؤهلون للجهاد، ولديهم رغبة فى مبايعة اأبوبكر البغدادى، 
زعي�������م التنظي�������م، خا�صة اأن احلكومة امل�رشية ال تعرف �صيئًا عن اأه�������اىل �صيناء، الذين يعانون من الفقر 
واحلاجة، واو�صح االن�صاري "اأنهم بداأوا مرحلة التمهيد لدخول م�رش، من خالل حمبني لهم فى �صيناء، 

اأعلنوا مبايعتهم ل�)داع�ض( وخليفتها ابو بكر البغدادي، فى اإ�صارة جلماعة اأن�صار بيت املقد�ض.
وذك�������ر القيادى مقتطفات من مقاالت وكتابات �صابقة ل�صيد قطب، القيادى ال�صابق بتنظيم االإخوان، 
واالأب الروح�������ى للجماعات اجلهادية، حيث ا�صار ملا كتبه قطب من "عودة زمن اخلالفة"، ون�صها "عند 
تطبي�������ق اخلالفة، �صُتكن�ض وتنتهى االأفكار العلماني�������ة والدميقراطية والقومية، وال ُينازع اخلليفة �صلطان، 
فطاعته �صت�صبح واجبة على االأمة ما مل ياأمر مبع�صية، وتنتهى االأحزاب التى تفرق وحدة االأمة، وتكون 

االإمارة فيها مغرمًا ولي�صت مغنمًا، و�صتقام احلدود ويطبق ال�رشع".
ونظم�������ت جماعة "اأن�صار بيت املقد�ض" عر�صًا ع�صكريًا م�صلح�������ًا، �صاركت فيه اأكرث من 10 �صيارات فى 
م��������رش مبنطقة "ال�صي�������خ زويد" م�صاء اأم�ض االأول، وذلك بعد �صاعات م�������ن حتذيرات اأجهزة �صيادية عن 
اإعالن جماعات تكفريية "االإمارة االإ�صالمية" فى �صيناء وتوزيع جماعة "بيت املقد�ض" من�صورًا على اأهاىل 

مدينتى رفح وال�صيخ زويد، ميهدون من خالله ملبايعة دولة اخلالفة واإعالن �صيناء اإمارة اإ�صالمية.
وق�������ال �صهود عيان اإن عنا�رش اجلماعات امل�صلحة ومن بينها عنا�رش "بيت املقد�ض" بداأت تعود للظهور 
جم�������ددًا ب�صورة علنية، ونظموا عر�صًا ع�صكريًا، وهم ي�صتقلون �صيارات دفع رباعى ومالب�ض �صوداء رافعني 
اأعالم تنظيم دولة االإ�صالم فى العراق، املعروف با�صم )داع�ض(، �صاهرين اأ�صلحتهم الأعلى من بينها اأ�صلحة 
ثقيل�������ة كنوع من اأنواع ا�صتعرا�ض القوى، وطافوا ال�صوارع املختلفة بقرى جنوبى ال�صيخ زويد ورفح، وهم 

يرددون هتافات منا�رشة ل�)داع�ض( واأمريها اأبوبكر البغدادى.
وتق�������ول اجلهات االمني�������ة امل�رشية، اإنها ت�رشفات توؤكد حتذيرات اأجه�������زة ا�صتخباراتية ب�صاأن "ا�صتعداد 

اجلماعات التكفريية الإعالن �صيناء اإمارة اإ�صالمية وتبعيتها ل�دولة داع�ض".

متدد داع�س
�صه�������دت األدولة اال�صالمية انح�صارا كبريا حتى عام 2011 ب�صبب املراقبة االمريكية والعمليات الع�صكرية 

الوا�صعة، حتى حتولت اىل �صبكة �صعيفة جلمع االتاوات يف مدينة املو�صل ودياىل وبع�ض مدن االنبار.
وبع�������د اندالع الث�������ورة ال�صورية 2011 ا�صدر البغدادي الكثري من الر�صائل اىل املقاتليني العرب واالجانب يف 
�صوري�������ا من داخل العراق حت�������ت عنوان هدم اال�صوار يدعو فيها اىل م�صاندت�������ه بدخول العراق يف اعقاب 
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االن�صح�������اب االمريكي. و�صهد العراق العديد من العمليات بتهريب وهروب ال�صجناء متتد على م�صاحة 
وا�صع�������ة من ال�صمال اىل اجلنوب. كانت �صيا�صة البغ�������دادي تت�صمن اإ�صتقطاب املقاتلني العرب واالجانب 
اىل العراق و�صعد من خطابه الطائفي م�صتفيدا من ممار�صات القوات االمريكية ال�صابقة �صد العراقيني 
وخا�ص�������ة يف املنطقة الغربية ومن ممار�صات الق�������وات العراقية منها اعتقاالت غري قانونية او مداهمات 

ع�صوائية. 
كان�������ت اإ�صرتاتيجية الدولة االإ�صالمية يف العراق ت�صتهدف مقرات االمن واملباين احلكومية باال�صافة اىل 
زرع العب�������وات والتفجريات، لكن مل ي�صل اىل حال التمكني واع�������الن االمارة. اإن اجلغرافية التي يتواجد 
فيه�������ا البغ�������دادي وتنظيمه، وطبيعة ال�صكانية املتداخلة مع �صوريا وخا�ص�������ة املناطق احلدودية، �صجعته 
لالأندفاع اىل �صوريا بت�صكيل جبهة الن�رشة بزعامة ابو حممد اجلوالين، لتبدء اإ�صرتاتيجية جديدة تتحول 
م�������ن ال�ص�������دام مع احلكومة العراقية، اىل تو�صيع دولته مع �صوريا، لري�صم خارطته و�صكل تنظيم جديد وهو 
الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام املعرفة باأخت�صار داع�ض. هذه االإ�صرتاتيجية تقوم على م�صك االر�ض 
والتمكني. التكتيك الذي اتبعه البغدادي كان ذكيا جدا، وهو ايجاد احلوا�صن اي التعاي�ض وامل�صاهرة 
م�������ع اه�������ايل املدن والع�صائر يف �صوريا اكرث من العراق، ه�������ذا التعاي�ض جعل البغدادي ين�رش جمموعة 
م�������ن  النقاط منت�رشة على �صمال ��������رشق �صوريا ليبدء بعد ذلك بربط هذه  النقاط او املجموعات التي 
حتولت بعد ذلك اىل كتائب وف�صائل ثم ت�صكيالت داخل �صوريا، ت�صتقوي على تنظيم القاعدة وتبتلع بقية 
الف�صائل القاعدية �صمن اإ�صرتاتيجية جديدة وهي  ق�صم االر�ض التي تتما�صى مع اإ�صرتاتيجية التمكني لي�صل 
اىل اعالن اإمارة الرقة يف �صوريا ويربطها عرب دير الزور يف �صحراء االنبار ومتتد �رشقا مع حمافظة دياىل 

و�صل�صلة جبال حمرين. 
يقول ت�صارلز لي�صرت من مركز الدرا�صات حول االرهاب وحركات التمرد اآي ات�ض ا�ض جاينز الربيطاين 
)تعم�������ل الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام على فر�ض نف�صها يف مناطق �صمال و�رشق �صورية التي باتت 
م�رشحًا الأكرث من انتفا�صة ومواجهة م�صلحة وان هذا يتيح لها الو�صول ب�صهولة اىل جمندين جدد واىل 

املوارد والتمويل واالمدادات بهدف ان�صاء دولة متتد من �صمال �صورية اىل العراق(.

مناطق نفوذ داع�س
تنت�رش داع�ض اليوم على امتداد قو�ض كبري يف ال�صمال ال�صوري، يبداأ من احلدود العراقية ال�صورية وميّر 
يف دي�������ر ال�������زور والرقة التي باتت ت�صيطر عليها ب�صكل كامل، و�صواًل اإىل جرابل�ض ومنبج والباب واإعزاز 
�صم�������ال حلب، اإ�صاف�������ًةاإىل �صمايل اإدلب قرب احلدود الرتكية، وت�صعى دائم�������ًا للتو�صع يف نفوذها عربق�صم 
م�صتم�������ر للمناطق املحيطة باالأرا�صي الت�������ي ت�صيطر عليها، و ما تلبث اأن تعلنها تابعة للدولة االإ�صالمية، 
فم�������ا هي ه�������ذه الدولة و كيف تتم اإدارتها ؟ كيف يعي�ض املواطن�������ون ال�صوريون بظل الدولة عليها وما 
طبيع�������ة القوانني التيتحكمهم ؟ كيف يتم التعامل مع االأقليات واأ�صحاب التوجهات املختلفة عنداع�ض 
يف ه�������ذه الدول�������ة ؟ وزارات للدولة و مقار ر�صمية لها… حماكم �رشعية،اإعدامات ميدانية، عالقات مع 

اإ�صتخبارات اأجنبية و عربية� اأطفال يف جي�ض هذه الدولة ويف �صجونها ؟
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دولة »داع�س«
ال�رشق االو�صط
../

اتخ�������ذ التنظيم من الرقة عا�صم�������ة موؤقتة.. واأقام قيادة ع�صكرية وجمل�ض �صورى الإدارة البالد.. وحماكم 
و�صجونا وواليات

يتج�������اوز اخلالف بني تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�ص�������ام« املعروف ب�»داع�ض«، وتنظيم القاعدة 
بفرعه ال�صوري »جبهة الن�رشة«، البعد الع�صكري املبا�رش نحو ما هو ا�صرتاتيجي.

فتنظي�������م »الدولة االإ�صالمي�������ة« الذي ي�صم اجليل اجلهادي الثالث )بعد ب�������ن الدن والظواهري( يعيب على 
منظ�������ري »القاعدة« اهتمامهم بتنفيذ اأه�������داف عاملية �صد م�صالح الغرب دون تاأ�صي�ض دولة تكون مظلة 
للق�������وى اجلهادية وقاعدة لوج�صتي�������ة لتنفيذ هجمات حمتملة. كان العراق البلد االأكرث مالءمة ب�صبب 
ا�صطراب�������ه االأمن�������ي، لتلبية طموح�������ات التنظيم التو�صعية، ال�������ذي اأطلق على نف�صه ا�ص�������م »دولة العراق 
االإ�صالمية«. ومع انطالق احلراك ال�صعبي املعار�ض لنظام الرئي�ض ب�صار االأ�صد يف �صوريا ودخول البالد يف 
حقبة الفو�صى الع�صكرية، وجد التنظيم الفر�صة �صانحة ملد نفوذه خارج العراق ونقل عملياته اإىل »اأر�ض 
ال�ص�������ام« متبعا ا�صرتاتيجي�������ة واحدة للقتال يف البلدين املتجاورين، هدفه�������ا االأ�صا�ض تاأ�صي�ض دولة مكتملة 

البنية لي�صبح ا�صمها »دولة العراق وال�صام االإ�صالمية«.
�صيطرة التنظيم املت�صدد على مدينة الرقة �رشق �صوريا �صكلت اخلطوة االأوىل لتثبيت �صلطته يف البالد، 
اإذ �صارع اإىل فتح مراكز له حموال كني�صة االأرمن يف املدينة اإىل مكتب دعوي. �صعى التنظيم يف البداية 
اإىل ك�ص�������ب ود ال�ص�������كان املحليني عرب تقدمي خدمات اإغاثية وتقدمي نف�ص�������ه خمل�صا من »ف�صاد الف�صائل 
املقاتل�������ة«. لكن �رشعان ما ك�رش التنظيم ع�������ن اأنيابه ملزما النا�ض باأحكام مت�صددة غريبة عن بيئتهم 
وتقاليده�������م حتت طائلة العقوبة اأو االعتق�������ال. املعار�صة ال�صورية التي �صمتت عن ممار�صات التنظيم ظنا 
منها باإمكانية اال�صتفادة منه يف املعارك �صد النظام، دفعت ثمن هذا ال�صمت الحقا بعد اأن طرد التنظيم 
معظ�������م الف�صائل املقاتلة م�������ن مناطق نفوذه متهيدا الإعالن دولته. خ�صائ�������ر املعار�صة بظهور »داع�ض« 
والتواطوؤ معها تعدى ما هو ميداين نحو زيادة هواج�ض الغرب حيال ت�صليح اجلي�ض احلر يف ظل انت�صار 

الكتائب املتطرفة واخلوف من و�صول ال�صالح اإليها.
وعل�������ى الرغم م�������ن اأن كتائب املعار�صة حتالفت مع الكتائب االإ�صالمي�������ة املعتدلة و�صنت حملة ع�صكرية 
م�صرتك�������ة �صد تنظي�������م »الدولة االإ�صالمية«، فاإن ذلك مل يغري كثريا م�������ن الوقائع على االأر�ض، اإذ بقيت 

»الدولة« حتكم �صيطرتها على عدد من املدن والبلدات �صمال و�رشق �صوريا.
وق�������د يكون النظام ال�صوري الطرف االأكرث ا�صتفادة من متدد نفوذ التنظيم لتاأكيد روايته باأن املعار�صة 
ال�صورية لي�صت �صوى جمموعة من »االإرهابيني« الذين جتب حماربتهم. ي�صاف اإىل ذلك ما يقوله املعار�صون 

من اأن »داع�ض« تنوب عن النظام يف حماربة املعار�صة �رشقا وت�صتنزف قواها.
ومل يك�������ن مفاجئ�������ا كثريا �رشيط الفيديو الذي يظهر فيه اأحد قادة تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�ص�������ام« يف منبج بريف حل�������ب وي�صف فيه »القوات النظامية باأنهم )اأ��������رشف( من مقاتلي املعار�صة«، 
فالق�ص�������ف النظامي املتوا�صل على املناطق ال�رشقية وال�صمالية حي�������ث يوجد تنظيم »داع�ض« نادرا ما 
ي�صتهدف مراكز التنظيم املنت�رشة ب�صكل علني يف الرقة ودير الزور وريف حلب، اإ�صافة اأن اجلبهات 
الع�صكرية بني الطرفني غالبا ما تكون هادئة قيا�صا بتلك التي ت�صهد معارك �صارية بني املعار�صة والنظام 

اأو بني املعار�صة والتنظيم نف�صه.
حماوالت »داع��������ض« التمدد يف املناطق املحررة لتاأ�صي�ض دولته االإ�صالمية جعل من كتائب املعار�صة 
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بكل تالوينها عدوا اأول له ي�صبق النظام. وقد �صاهم تربيد »الدولة االإ�صالمية« جبهات معاركها مع النظام 
والتفرغ ملحارب�������ة ف�صائل املعار�صة يف نقل القوات النظامية عملياتها من ال�رشق اإىل اجلنوب وحتديدا 

درعا حيث اأحرزت تقدما يف بلدة نوى وحميطها.
ه�������ذا الواقع ي�صري اإىل عالقة م�صلحية غري ُمعلنة بني النظام وتنظيم »الدولة االإ�صالمية«، ففيما ي�صتفيد 
النظ�������ام من ا�صتنزاف املعار�صة من خالل معاركها مع »داع�ض« والتفرغ ملحاربتها يف مناطق اأخرى، 
ي�صتفيد »داع�ض« اأي�صا من عدم ا�صتهدافه من قبل النظام للتفرغ لبناء دولته وتو�صيع نفوذه يف املناطق 

»املحررة«.
ويوؤكد ع�صو االئتالف الوطني املعار�ض واخلبري يف اجلماعات اجلهادية، عبد الرحمن احلاج ل�»ال�رشق 
االأو�ص�������ط« اأن »النظام ال�صوري اخ�������رتق تنظيم )الدولة( عرب ال�صباط البعثي�������ني العراقيني الذين كانوا 
يخدمون يف جي�ض �صدام ح�صني قبل االحتالل االأمريكي للعراق ليتحولوا بعدها اإىل املقاومة العراقية«، 

وي�صيف: »حظي هوؤالء برعاية من النظام ال�صوري الذي ا�صتخدمهم لزعزعة ا�صتقرار العراق«.
ويو�ص�������ح احلاج اأن »ال�صباط البعثيني انخرط معظمهم يف )داع��������ض( مما �صهل للنظام ال�صوري اخرتاق 
التنظيم ومترير اأجندته من خالله«، الفتا اإىل اأن »االنف�صال الذي ح�صل بني )الن�رشة( و)داع�ض( والذي 
حتول اإىل �رشاع مفتوح انعك�ض تناق�صا على عدد املقاتلني داخل )الدولة( وهو ما ا�صتغله النظام الخرتاق 
التنظي�������م بعدد كبري من املتطوعني التابع�������ني له«، م�صتدال على ذلك من »ممار�صات عنا�رش التنظيم 

الوح�صية التي تتقاطع مع عنا�رش النظام«.
و�صب�������ق ل�»ال�رشق االأو�صط« اأن ك�صف�������ت �صمن وثائق جديدة م�رشبة عن النظ�������ام ال�صوري حتت عنوان 
»وثائ�������ق دم�صق ال�رشية« طبيعة العالقة بني تنظيم »داع��������ض« والنظام ال�صوري؛ اإذ تبني الوثائق كيف 
ا�صتف�������اد نظام االأ�صد من عدد كبري من العم�������الء ال�صوريني والعراقيني املزروعني يف التنظيم، وكيف 
منع »داع�ض« عنه هجمات املعار�صة يف بع�ض مناطق ال�صمال ب�صبب »�صطوته« بني ف�صائل املعار�صة.

كم�������ا تبني الوثائق اأن »اجلانب العراقي تع�������اون اإىل حد كبري مع النظام يف تاأمني وثائق مزورة لعمالء 
للنظ�������ام لت�صهيل اخرتاقهم )داع�ض(، كم�������ا �صهل عبور املقاتلني املوؤيدي�������ن للنظام يف االجتاهني عرب 

احلدود«.
ومل ي�������رتدد »االئت�������الف الوطني لقوى الث�������ورة واملعار�صة ال�صورية« يف و�صف العالق�������ة بني تنظيم »الدولة 
االإ�صالمية يف العراق وال�صام« ونظام االأ�صد ب�»الع�صوية«، مو�صحا يف اأحد بياناته اأن »التنظيم يحقق ماآرب 
ع�صاب�������ة االأ�ص�������د ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا��������رش«، واأ�صاف اأن »�صيل دماء ال�صوري�������ني على يد هذا التنظيم 
رف�������ع ال�صك ب�صكل نهائي عن طبيعته واأ�صباب ن�صوئه واالأه�������داف التي ي�صعى اإىل حتقيقها واالأجندات التي 

يخدمها، ما يوؤكد طبيعة اأعماله االإرهابية واملعادية للثورة ال�صورية«.
هيكلي�������ة التنظي�������م »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�ص�������ام« �ُصميت يف ال�صابق »دول�������ة العراق االإ�صالمية«، 
مم�������ا يعني اأن جمل�ض ال�صورى فيها وقياداته�������ا لي�صوا حديثي العهد، بح�صب ما يوؤكد النا�صط القريب من 

التنظيم حممد احللبي ل�»ال�رشق االأو�صط«، 
كم�������ا اأن هناك مراكز اأمنية كاملة لدى »الدولة االإ�صالمي�������ة«، فيها ا�صتخبارات م�صادة �صد خ�صومها، 
ولديه�������ا اأجهزة مدني�������ة واأجهزة ع�صكرية جلمع معلومات متكاملة. ولكل مق�������ر م�صوؤول حلمايته ودرا�صة 
لوازمه، وجمموع املقرات يف املدينة الواحدة ترجع اإدارتها ل�صخ�ض وظيفته اأنه »م�صوؤول اأمن املقرات«، 
وهذا ما جعلها تنجح يف �صبط اأمورها ب�رشعة قيا�صية عند دخول اأي مدينة �صواء يف العراق اأو �صوريا.
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املبحث الثالث
 ا�صرار التنظيم ح�صب  وثائق ويكيلي�س ؟                   

االو�صط
..
2014/6/6

�صوريا ودولة العراق وبداية اخلالف ...

 1( بداأت الثورة ال�صورية وتوجهت انظار اع�صاء دولة العراق اىل �صوريا وخ�صو�صا غري العراقيني وباالأخ�ض 
ال�صوريني

 2( تخ�������وف العقي�������د حج�������ي بكر من ت�رشب اع�صاء دول�������ة العراق من الذهاب هناك مم�������ا ي�صبب ت�صدع 
وان�صق�������اق التنظي�������م، اإذ يبحث بع�ض اع�صاء وقيادات دولة العراق عن �صبيل لالن�صقاق فيتخذ من �صوريا 

باب للهروب من تنظيم دولة العراق.
 3( ن�صح العقيد حجي بكر ابا بكر البغدادي بتوجيه جميع القيادات عدم التفكري بالذهاب اىل �صوريا وان 

اي �صخ�ض يذهب يعد من�صقا ومن اخلوراج.
 4( فع�������ال قام ابو بك�������ر البغدادي بهذا التوجيه �صّمنه تهديد، وكان ال�صب�������ب يف الظاهر ان االو�صاع غري 
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وا�صحة ويجب الرتيث عن االنخراط يف �رشاع �صوريا.
 5( ب�������دا غلي�������ان داخل دولة العراق مما دعا اىل احتمال ت�صقق�������ات وت�رشبات وهروب وبخا�صة من غري 

العراقيني.
 6( عر��������ض العقيد حجي بكر فكرة ت�صكيل جمموعة من غري العراقيني للذهاب اىل �صوريا بقيادة �صوري 
ويت�������م منع اي قي�������ادي عراقي يف تنظيم الدولة من الذهاب اىل هناك، وبه�������ذا يرى انه يتم تامني دولة 
الع�������راق من االن�صقاق وتقوم القيادة اجلديدة بال�صام بجلب اع�صاء غري عراقيني معها وا�صتقطاب اع�صاء 

جدد من اخلارج.
 7( مت ت�صكي�������ل )جبهة الن��������رشة( وبداأت تنمو بقيادة اأبو حممد اجلوالين حت�������ى بدا ا�صمها يكرب ويت�صخم 

وا�صبح ا�صم ابو حممد اجلوالين يرتفع عامليا.
 8( ب�������دا كثري من املجاهدين من اخللي�������ج وتون�ض وليبيا واملغرب واجلزائر واوربا واليمن يتوافدون اىل 
جبهة الن�رشة بقوة، فا�صبح هذا ال�صعود خميفا للعقيد وللبغدادي النه ال يوجد يف �صفوف جبهة الن�رشة 

اي والء لدولة العراق وال للبغدادي.
 9( حث حجي بكر البغدادي على اأن ياأمر اجلوالين بان يعلن عرب مقطع �صوتي ان جبهة الن�رشة تابعة 

ر�صميا لدولة العراق بقيادة البغدادي
 10( وع�������د اجلوالين بالتفكري والتامل، فمرت ايام ومل ي�ص�������در �صيء، فار�صل البغدادي له توبيخا وتقريعا، 

فوعد بالتفكري وا�صت�صار من حوله من جماهدين وطالب علم.
 11( بعث اجلوالين ر�صالة للبغدادي مفادها ان هذا االعالن ال ي�صب يف �صالح الثورة براأي جميع جمل�ض 

ال�صورى لديه .
 12( غ�ص�������ب العقيد جدا وغ�صب البغدادي وار�صلوا جوا�صي�ض يف �صورة جماهدين و�صورى لفرع البغدادي 

هناك ليكونوا بجوار اجلوالين لرياقبوا حتركاته.
 13( خوفا من اي اوامر او اندماج مع غريه، بدا اجلوالين بالقلق ال�صديد وتقييد احلركة والت�رشف، اخذ 
يجام�������ل جال�صيه مبدح دولة العراق والبغدادي جماملة وتقية من ان يزداد �صوء الظن فيه فتتم ت�صفيته 

باغتيال، ولكن ما زال �صعوره بالقلق يزداد، وخوفه على نف�صه زاد بقوة جدا .
14( بدات امريكا تدندن حول �صم جبهة الن�رشة لقائمة االرهاب واجلوالين لقائمة اكرب املطلوبني

15( كان�������ت فر�صة الن يختفي اجلوالين عن اال�صخا�ض الذي ار�صلهم البغدادي ملراقبته وينعزل يف دائرة 
قيادة مغلقة من ا�صخا�ض هو يختارهم.

 16( �ص�������م اأمريكا جلبهة الن�رشة لقائمة االرهاب وعد اجلوالين اكرب مطلوب ب�صوريا جعل العقيد حجي 
بكر والبغدادي يزدادان خوفا وقلقا من مناف�صة الن�رشة لتنظيم الدولة.

 17( كان اب�������و حمم�������د اجلوالين �صيا�ص�������ي عقالين يحاول ام�صاك الع�صا م�������ن املنت�صف فكان يبث يف روح 
البغدادي م�صاعر االطمئنان لكن خوف العقيد والبغدادي اكرب من تطمينات اجلوالين مما دعا العقيد 

اىل التفكري بخطوات متقدمة ل�صم جبهة الن�رشة لدولة العراق.
 18( ن�ص�������ح العقيد حجي بكر البغدادي ان يوج�������ه اجلوالين بعمل ع�صكري �صد قيادات اجلي�ض احلر اثناء 
اأي اجتم�������اع يف تركي�������ا ي�صتهدف فيه ما اأمكن من قيادات اجلي��������ض احلر، وفعال ار�صل البغدادي خطابًا 
عاج�������اًل للجوالين يامره بعمل تفجريين االول يف تركيا والث�������اين يف �صوريا وكالهما ي�صتهدفان جتمعات 
قيادات اجلي�ض احلر، ومت تربير ذلك بانه ا�صتهداف ل�صحوات امل�صتقبل العميلة المريكا وت�صفيتهم قبل 

ا�صتفحالهم بال�صام وقبل ان تقوى �صعبيتهم.
 19( ومت حتدي�������د قيادات من اجلي�ض احل�������ر باال�صماء الغتيالهم )يحتفظ امل�صدر با�صمائهم( جاءت االوامر 

على قيادات جبهة الن�رشة كبرية و�صاعقة
 20( مت عق�������د اجتم�������اع �صورى يف جبهة الن�رشة ومت رف�ض االمر باالجماع ومت ار�صال رد مف�صل للبغدادي 
ان اجلبه�������ة ب�صوراه�������ا رف�صت ذلك، وترجع رف�صها النهم م�صلمني والن تركيا ال ميكن ا�صتهدافها النها بلد 
بالغ احل�صا�صية وداعم كبري للثورة و�صتتعطل م�صرية اجلهاد بذلك وان اجلبهة مبجال�صها ترى الواقع عن 

قرب، فازداد غ�صب العقيد الركن حجي بكر والبغدادي وراأوا ان هذا خروج �رشيح عن الطاعة.
21( ار�صل العقيد والبغدادي خطابا �صديد اللهجة يخري اجلوالين بني امرين اما تنفيذ االوامر او حل جبهة 
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الن�رشة وت�صكيل كيان جديد، فتوقف اجلوالين عن الرد، وانتظر العقيد والبغدادي الرد فطال االنتظار 
، وقد تبني اأن اجلوالين كان متعقال بتجاهله الن اخليارين احالهما مر.

 22( بعث البغدادي ر�صوال يقابل اجلوالين وي�صمع منه، وحاول اجلوالين االعتذار عن اللقاء لظروفه وطال 
االنتظار ورجع الر�صول.

 23( �صع�������ر البغ�������دادي باخلط�������ر احلقيقي وان جبهة الن�رشة ت�������رى نف�صها كيانا اك�������رب منه خارج عن 
�صيطرت�������ه، فاقرتح العقيد على البغدادي ار�صال قيادات فرعية عراقية تلتقي افرع جبهة الن�رشة وجت�ض 

نب�صها وتبث فيها حل جبهة الن�رشة وترى مدى �صعبية البغدادي.
 24( ومت ذل�������ك بالفعل فقد ار�صل العقيد والبغدادي ع��������رشة ا�صخا�ض عراقيني جلبهة الن�رشة ودخلوا يف 

�صفوف املجاهدين ملدة ا�صبوعني.
 25( التقوا باملجاهدين وببع�ض املوؤثرين بجبهة الن�رشة وبخا�صة اخلليجني وباالخ�ض ال�صعوديني، فكانت 

ردود االفعال متباينة بني تاييد وبني رف�ض.
 26( كانت هناك �رشيحة كبرية موؤيدة لتحقيق احللم اال�صالمي العام يف اقامة دولة ممتدة من العراق 

لل�صام بقيادة واحدة
 27( اك�������رث ال�رشيحة املويدة من املن�صمني اجل�������دد للجبهة والذين لهم ت�صادم �صابق مع قيادات اجلبهة 
حي�������ث كان�������ت جبهة الن�رشة متنع من اظهار التكفري وتعاقب علي�������ه، وكان من يجد كبت يف جبهة 
الن��������رشة لبث م�صاع�������رة التحري�ض والتكفري او مت عقابه على ذلك م�������ن اجلبهة يحب اي كيان يعطيه 
حري�������ة اكرب يف ذلك، اإذ كانت جبهة الن�رشة قد قام�������ت ب�صجن وعقاب و�صحب �صالح لبع�ض اع�صائها 
با�صب�������اب ا�صاعة التكفري، وكان ممن �صجنته الن�رشة ابو رتاج ال�صو�صي وابو عمر العبادي )تون�صيني( وابو 

�صم�صم احل�صني وابو احلجاج النواري )مغربيني( وابو بكر عمر القحطاين )�صعودي(.
 28( وكان ال�صعودي عمر القحطاين عاقبته جبهة الن�رشة ب�صحب ال�صالح واحلب�ض 3 مرات ب�صبب ن�رش 

الفكر التكفريي والتحري�صي �صد خمالفني جلبهة الن�رشة
 29( هوؤالء املجموعة التي عاقبتهم جبهة الن�رشة وا�صباههم هم نواة تاييد لرغبة البغدادي التي وجدت 
�ص�������دى يف داخ�������ل الن�رشة، وقد ا�صبح ال�صع�������ودي االخري �رشعيا عاما لدولة البغ�������دادي فيما بعد واول 

املن�صقني حينما اعلن البغدادي حل جبهة الن�رشة.
 30( بعد ا�صبوعني عاد جوا�صي�ض البغدادي الع�رشة اىل العراق ومعهم ال�صورة ال�صبابية حول قبول افراد 

جبهة الن�رشة حللها حتت كيان دولة واحدة.
 31( اقرتح العقيد حجي بكر على البغدادي عدم اتخاذ اي قرار بحل جبهة الن�رشة وان ي�صافران بانف�صهما 
لي�صاه�������دا الواقع على االر�ض، كما ان االعالن عن قيام دولة العراق وال�صام من دون ظهور للبغدادي يف 
�صوري�������ا ال يعطيها وهجا وال ي�صتقطب اتباعا كثريون، فالنا��������ض تتمنى روؤية البغدادي واأن وجوده عامل 

موؤثر.
 32( واف�������ق البغ�������دادي على فكرة العقيد وار�صل من يرتب له مكان االقام�������ة ويهيء له مكانا امنا و�رشيا، 
وبالفع�������ل مت االت�صال به وحتديد احل�������دود الرتكية هي اآمن مكان له، فتم ترتي�������ب خروج البغدادي من 

العراق مبعية املرافق ال�صخ�صي والقيادي العقيد ركن حجي بكر وثالثة اخرين فقط.

البغدادي يف �صوريا ...
1( دخل البغدادي والعقيد حجي بكر ومرافقيهما اىل �صوريا قبل حل جبهة الن�رشة بثالثة ا�صابيع وتوجهوا 
ف�������ورا اىل مقر االقامة على احل�������دود الرتكية، ومت الرتتيب هناك بحجز غرف حديدية متنقلة يف مكان 

غري بعيد من خميم لالجئني ال�صوريني، اإذ ان املكان هناك اكرث امنا له وابعد عن االأنظار.
2( �صكن البغدادي ومرافقوه يف هذه الغرف على ان يقوم البغدادي بلقاءات مع قيادات فرعية من جبهة 
الن�رشة ي�صعرهم بتبعيتهم له، وقد حر�ض البغدادي على عدم اظهار اي خ�صومات ونزاعات بينه وبني 
اجل�������والين وان الفكرة هي فكرة قيادة وم�صلحة عامة بر�صا اجلميع، ويبدي للجميع ت�صليم جبهة الن�رشة 
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بهذا اخليار من قيادة وم�صت�صارين �رشعيني، وان االمر هو عودة الفرع لال�صل فقط.
3(  قام البغدادي باللقاء مع املوؤثرين من الن�رشة على طريقتني: االوىل: اأن القيادي الكبري من اجلبهة 
يلتق�������ي ب�������ه وجها لوجه ويعرفه بنف�صه ويحدث�������ه، الثانية: اأن القيادي ال�صغ�������ري ال يتلقي به �صخ�صيا ولكن 
يح��������رش �صم�������ن جمموعة تتكون من ع�رشة تقريب�������ا يجتمعون ب�صخ�ض يقول له�������م اأن البغدادي معنا يف 
املجل��������ض ي�صمعنا، وقد جاء لوحدة ال�صف ولبناء كيان واحد و�صيكون هذا قريب جدا، ويعطيهم و�صايا 

باجلماعة والوحدة وخطورة العدو وخماطر ال�صحوات.
4( كان اب�������و حممد اجلوالين ملتزما ال�صمت وال يب�������دي اي م�صاعر تنافر واختالف بينه وبني البغدادي 
وقد علم بقدوم البغدادي ل�صوريا، وقد علم بلقاءات البغدادي باملوؤثرين من جبهة الن�رشة تباعا وقلقت 

قيادة الن�رشة مما قد يفعله البغدادي بعد ذلك.
5( ار�ص�������ل البغدادي اىل اجلوالين يطلب منه اللقاء العاجل به، فرف�ض اجلوالين، اإذ منى اىل علمه غ�صب 
البغ�������دادي واحتمال ت�صفيته واغتيال�������ه، وكان حوله حرا�صه م�صددة حالت دون حتديد البغدادي ملكانه 

بال�صبط.
6( ث�������م ار�ص�������ل البغدادي ر�صالة اىل اجلوالين يخربه ان حل جبهة الن�رشة بات قريبا واالوىل ان ت�صدر انت 
البي�������ان با�صمك حر�صا على الوحدة، فار�صل اجلوالاين ر�صالة وا�صحة و�رشيحة اىل البغدادي اكرث و�صوحا 
م�������ن الر�صائ�������ل ال�صابقة يفيده ان ان�صم�������ام جبهة الن�رشة لدولة البغدادي خطا ف�������ادح، وان هذا �صيمزق 
ال�صعبية التي بنتها الن�رشة للجهاد ال�صامي وان اهل �صوريا �صريف�صون ذلك رف�صا قاطعا واالف�صل رجوعكم 

للعراق وتركنا.
7( اق�������رتح العقيد حجي بكر على البغ�������دادي ان يتوىل �صدور بيان حل جبهة الن�رشة با�صمه وعدم ا�صدار 
بي�������ان بعزل اجلوالين لعله يرجع بعد احلل، وطلب تاخري البيان حتى اعداد كتيبة مقاتلة داخل �صوريا 

ت�صحب من املوؤيدين من جبهة الن�رشة حتى تكون نواة حماية البغدادي بعد االعالن.
8( حت�������رك العقيد حجي بكر با�صتدعاء قادة موالني من الن�رشة ورتب معهم لريتبوا مع جنودهم كتيبة 

حماية نواة لالعالن وتعلن الفرح يف و�صط الن�رشة.
9( ا�صتطاع العقيد خالل 3 ايام اعداد قادة حتتهم قرابة الف مقاتل واعلمهم �رشا بوقت اعالن حل جبهة 

الن�رشة
10( وقب�������ل ي�������وم من االعالن ا�صعر العقيد بقية القادة من جبهة الن��������رشة جميعا بوجود االمري البغدادي 

ب�صوريا حتى تتهيا نفو�صهم لتقبل احلل ومبايعته.
11( مت االع�������الن وهللت القي�������ادات التي مت الرتتيب معها واعلنت الفرح باحل�������ل والبيعة ومت اختيار قادة 
�رشعيني من الن�رشة للقاء البغدادي لتثبيتهم حتى يرجع كل من يلتقي بالبغدادي اىل االفراد ويذكر 

لهم لقاءه بالبغدادي ومبايعته وروؤيته وجلو�صه معه.
12( ن�ص�������ح العقيد حجي بكر البغدادي ان املرحلة مرحلة خطرية ت�صتدعي التخفيف من االحتياطات 
االمنية للقاء اتباع الن�رشة واخذ البيعة منهم وجها لوجه، الن النا�ض �صي�صعرون بالراحة لذلك، خ�صو�صا 

ان اجلوالين طيلة تلك الفرتة بقي حمتجبا عن اتباعه حتى كبار القياديني وال�رشعيني من الن�رشة
13( انق�صم�������ت جبه�������ة الن�رشة بعد االعالن اىل اق�صام ثالثة: ق�صم اجت�������ه اىل البغدادي وهم قرابة الن�صف، 

وق�صم اجته اىل احلياد وهم الربع، والربع االخري بقي مع اجلوالين.
14( �صع�������ر البغدادي باخلطر من الن�صف الذي مل ين�صم اليه )املحايد والراف�ض(، فقام العقيد حجي بكر 
بار�ص�������ال ر�صالة خط�������رية اىل اجلوالين وهي: االن�صمام اىل البغ�������دادي او مواجهة املوت، النه كما و�صفه 

خارجي �صق ع�صا الطاعة وحكمه يف ال�رشيعة اال�صالمية القتل.
15( مل ي�صتلم اجلوالين الر�صالة النه غري مكانه وقيادته ومت ابالغ املوجودين يف مقره مب�صمون الر�صالة.

16( بدا العقيد حجي بكر بار�صال مندوبني با�صم البغدادي اىل جميع القيادات التي مل تن�صم بالتهديد وانهم 
خ�������وارج وان كل �ص�������يء ميلكونه ا�صبح ملكا للدولة، فعليهم ان يبايعوا او ي�صلموا ا�صلحتهم ويخرجوا اآمنني 

بانف�صهم خارج البالد، وهما خيارين ال ثالث لهما.
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17( وطل�������ب العقيد حجي بكر من املن�صقني من الن�رشة ان يعرفوهم باملوؤثرين يف املجموعات التي مل 
تن�صم حتى ي�صرتونهم باملال او يخوفون

18( يف ه�������ذه االثناء ب�������دا ي�صعد ا�صم ال�صابط ال�صعودي )ال�صابق الذك�������ر( بندر ال�صعالن الذي له عالقات 
جيدة بدولة البغدادي منذ عهد البغدادي االأول، وقد لعب بندر ال�صعالن دورا مهما يف مرحلتني االوىل: 
مرحل�������ة دولة العراق ما قبل ابو بكر البغ�������دادي الثانية: مرحلة ابو بكر البغدادي، فكان �صمن التنظيم 
قائ�������دا ع�صكريا يف العراق، ث�������م رجع اىل ال�صعودية، وبعد ان مت تكوين الدولة اجلديدة بقيادة البغدادي ابو 
بكر كان على ات�صال جيد بها ولكن غري ع�صو منخرط يف هذه املرحلة فقط، فكان على توا�صل ودعم 
م�صتمري�������ن لدول�������ة العراق قبل وبعد حل جبهة الن�رشة فقام مبهم�������ة التعريف والربط بني موؤثرين يف 

الن�رشة وبني البغدادي.
19( كانت اول جهود ال�صعالن ان قام بتعريف البغدادي بابي بكر عمر القحطاين وانه طالب علم �صعودي 
�صيوثر على املجاهدين، وقد كانت الفر�صة �صانحة لل�صعودي ابي بكر عمر القحطاين ان يتحول من �صجني 

لدى اجلوالين -ب�صبب فكره املتطرف جدا- اىل قيادي مع البغدادي.
20( مت ا�صتدعاء القحطاين والتقى بالبغدادي والعقيد حجي بكر وبايعهم فورا وابدى ا�صتعداده بالتاثري على 

اتباع الن�رشة وك�صبهم اىل تنظيم الدولة، وبخا�صة ال�صعوديني.
21( مل يك�������ن القحطاين معروفا من قبل لدى قيادة دول�������ة العراق، وراأوا انه واجهه �صعودية جيدة للتاثري 

على املتبقني من جبهة الن�رشة

من ا�صرار دولة البغدادي
1( و�ص�������ل اىل اب�������و بكر البغدادي والعقيد حجي بك�������ر اأن عمر ال�صي�صاين قائ�������د املهاجرين واالن�صار يفكر 
باالن�صق�������اق وال�صي�صاين هذا يقود اأكرب جمموعة تابعة لدولة العراق وال�صام قوامها 1650 مقاتل وهو اأكرب 
قائ�������د ع�صك�������ري يف التنظيم، وانه مبجرد ان�صقاق ال�صي�صاين عن دول�������ة البغدادي فان م�رشوعه بالكامل 

�صيعاين من انهيار اأو ت�صدع، لذا فقد تكفل العقيد حجي بكر بتويل امر القائد ال�صي�صاين
2( اأول خطوة اتخذها العقيد حجي بكر بان و�صع جا�صو�صا �صعوديا مرافقا لل�صي�صاين هو اأبو الوليد املهاجر  
وقد اأبل�������غ ال�صعودي املهاجر ال�صي�صاين اأنه مفتي ديني يرافقه لال�صت�صارة الدينية فقط، فيح�رش معه يف 

كل مكان وي�صجل كل كالمه
3( اطم�������اأن ال�صي�صاين لل�صعودي املهاج�������ر واأخذ يحدثه بفكرة ان�صقاقه وع�������دم مبايعة للبغدادي، وكان 

املهاجر يبدي تاأييده لل�صي�صاين ليعرف ما يبطن
4( تاأكد لدى ابو الوليد املهاجر اأن هنالك احتمال اأن ين�صق ال�صي�صاين عن دولة البغدادي ومن املمكن 
حتقق الفكرة هذه يف اأي حلظة، فقام العقيد والبغدادي با�صتدعاء ابا بكر القحطاين، ف�صبه العقيد وقال 

له: الدولة بتن�صق وانت نامي وين ال�رشعيني ما يحرموا عليه االن�صقاق ويخوفوه اهلل.
5( قام القحط�������اين مبا�رشة باالت�صال بال�صعودي عثمان نازح ليقابل القائد ال�صي�صاين ويتحدث معه ب�صورة 
ال تفق�������ده الثقة بابي الوليد املهاج�������ر املرافق له، ويبني نازح لل�صي�صاين بطريق�������ة منا�صبة وجوب بيعة 

البغدادي وان امل�صايخ اوجبوها وان دولة البغدادي هي االأمل الوحيد مل�رشوع خالفة ا�صالمية
6( فعل نازح ما امره به ابو بكر عمر القحطاين اإذ اأفهم ال�صي�صاين بوجوب البقاء حتت امرة البغدادي

7( بع�������د اأيام بعث اب�������و الوليد املهاجر بر�صالة يخطر العقيد حجي بكر ان ال�صي�صاين مل ياأخذ مو�صوع بيعة 
البغ�������دادي بجدية وانه مازال مرتددا، فات�صل العقي�������د حجي بكر بابي بكر القحطاين ووبخه وهدده، فقام 
القحطاين بار�صال �صخ�ض �صعودي اخر هو اأبو علي النجدي وا�صمه اإبراهيم علي ال�صلطان، وابلغه القحطاين 
اأن يو�ص�������ل ر�صالة �رشيحة ووا�صحة لل�صي�صاين بانه اذا فكر -جم�������رد تفكري جدي- باالن�صقاق فاإنه �صيقتل 
الأنه �صق ع�صا الطاعة، واأكد القحطاين على ال�صلطان ان يو�صل الر�صالة التهديدية عن ل�صان جنود الدولة 
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ولي�ض عن القيادة.
8( �صع�������ر القي�������ادي ال�صي�صاين باخلطر واأنه و�صط دائرة من الن�������ار ال ميكن اخلروج منها، فاخذ يظهر ملن 
حوله انه ال يفكر برتك االمري البغدادي، و�صعر اأن ممن حوله هم خطر كبري عليه وانه يف اأي حلظة 

ميكن ان يقتًل وتل�صق تهمة قتله بجبهة الن�رشة او االحرار وينتهي االمر.
9( يف هذه االأثناء اأر�صل العقيد حجي بكر اىل ال�صي�صاين يدعوه العالن البيعة يف و�صائل االعالم،  ليطمئن 
ويقط�������ع الطريق عليه، فاجتمع عمر ال�صي�صاين بالقيادي �صالح الدين ال�صي�صاين والقياديني ال�صعوديني ابو 
عزام النجدي وعبدالوهاب ال�صقعوب واتفق اجلميع على مفارقة دولة البغدادي بناء على فتاوى ال�صيوخ 

املعتمدين ومت الرتكيز على فتاوى ال�صيوخ ال�صعوديني العلوان والطريفي واالأحمد.
10( �صعر ال�صي�صاين عمر باحلرج ال�صديد واخلوف فقد ا�صت�صار جميع املوؤثرين يف قواته، وتبني انهم رف�صوا 
االعالن عن البيعة للبغدادي، فاذا اعلن هو �صيخ�رشهم واذا رف�ض البيعة معهم �صيكون هو �صحية القتل.
11( ابل�������غ عمر العقيد حجي ان�������ه يف حال اعالن بيعتي �صين�صحب ن�صف اجلي�ض من امرتي، ولكن العقيد 
ا��������رش  على االعالن، وحتت هذه ال�صغوط اعلن عمر ال�صي�صاين مبايع�������ة البغدادي ر�صميًا وان�صحب منه 
ب�صم�������ت �صالح ال�صي�ص�������اين ومعه 800 مقاتل، وملا راأى العقيد حجي بكر حجم االن�صحاب وانه كبري كان 
العدد مفاجيء وال�صيطرة عليه �صعبة وقتل جميع املن�صقني �صعب جدا ار�صل ل�صالح ال�صي�صاين انه يجب 

عليه ان يلتزم ال�صمت وان اي اعالن ر�صمي عن االن�صقاق �صيهدر دمه �صخ�صيا.
12( التزم �صالح ال�صي�صاين ال�صمت فعاًل وان�صحب ومعه 800 مقاتل اطلقوا على انف�صهم )جي�ض املهاجرين(، 

وكان ان�صحاب �صالح ال�صي�صاين اكرب كارثة على دولة البغدادي .
13( الحت�������واء الكارثة ار�صل العقيد حجي بكر البي بكر القحطاين وابي علي ابراهيم علي ال�صلطان وعثمان 
ن�������ازح والعراقي ابي علي االنب�������اري ان يجتمعوا بالقياديني وال�رشعيني املن�صحب�������ني ويخربونهم بان اي 

�صخ�ض يعلن عرب االنرتنت عن االن�صحاب �صيعر�ض نف�صه للقتل النه خارج عن الطاعة
14( و�صلت الر�صالة للجميع وتوقف اجلميع عن احلديث عن االن�صحاب خوفا على انف�صهم وامر احلجي بكر 
ان يت�������م االحتفاء عرباالعالم ببيعة عمر ال�صي�صاين، وقامت حملة الدعاية لبيعة عمرال�صي�صاين بينما مت 

ال�صكوت بالكامل عن اكرب ان�صحاب يف تاريخ دولة البغدادي .
15( ث�������م امرالبغدادي بان توؤخذ جميع ا�صلحة املن�صحبني وهم800 مقاتل وعزلهم من اي �صالح واخراجهم 

من امل�صاكن، وكانت املفاجاأة ان قام باللحاق باملن�صحبني جنود اآخرين من البغدادي. 
16( كان�������ت االن�صحابات كثرية ففي كل يوم ين�صحب خم�ص�������ة و�صتة وت�صل لع�رشات املقاتلني،  ف�صعر 

البغدادي واحلجي بكر باخلوف ال�صديد
17( اجتم�������ع البغ�������دادي والعقيد حجي بكر وابو  علي االنباري وابو االث�������ري اجتماعا عاجال جدا من هول 

املفاجاأة
اقرتح العقيد حجي بكر �صحب جميع اجلوازات من جميع املهاجرين واي وثيقة بايديهم خوفا من الهرب 
ووافق اجلميع على ذلك، كما اقرتح العقيد اي�صا جتنيد جوا�صي�ض عراقيني على وجه ال�رشعة يف كل 
املجموع�������ات يف �صوريا تخربهم باي �صخ�ض ين�������وي االن�صقاق التخاذ الالزم، واقرتح اي�صا تكثيف زيارات 
املفتني ال�رشعيني وتهديد اجلنود من اخلروج عن طاعة ويل االمر وتخويفهم بالقتل والنار يف االخرة.
18( واف�������ق اجلمي�������ع على ذلك، واق�������رتح ابو االثري ال�ص�������وري �صحب جميع اجهزة االت�ص�������ال ال�صخ�صي من 
جن�������ود دولة البغدادي خوفا م�������ن تلقي فتاوى من ال�صيوخ او توا�صل اجلنود باملن�صحبني فيحر�صوهم على 
االن�صق�������اق، ولكن اعرت�ض اك�������رث املجتمعني الن تطبيق ذلك �صعب جدا، واق�������رتح العقيد حجي بكر 
ح�رش تداول توي�������رت وفي�ض بوك مبنع االجهزة الذكية والكمبيوتر املحمول لدى اجلنود ومت االعرتا�ض 

اي�صا على هذا، وقد مت تنفيذ املقرتحات املتفق عليها خالل �صاعات.
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وثائق خطرية تك�صف اإ�صرار وحقيقة تنظيم )الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�صام(

مركز الدرا�صات والبحوث العلمانية يف العامل العربي
..
2014/2/14

عزيز الدفاعي 
اأث�������ارت �صخ�صيه )ابو بكر البغدادي( الغام�صة الكثري من عالم�������ات اال�صتفهام لكونه قائدا الأحد الف�صائل 
امل�صلحة ال�رشية التي انبثقت عن تنظيم القاعدة الذي اأ�ص�صته عدد من اأجهزه املخابرات خالل الفرتة 
)اأغ�صط��������ض 1988واأواخر 1989 / اأوائل 1990( بقياده ا�صامة ب�������ن الدن، واأطلقت على نف�صها )األدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام( وقد بداأت احلقائ�������ق تتك�صف تدريجيا بعد اإلقاء القب�ض على عدد من املقربني منه 
خ�������الل املعارك االأخرية يف االنبار وكذل�������ك املعارك الطاحنة يف �صوريا ب�������ني الف�صائل االإ�صالمية التي 
اندلعت خالل االأ�صهر االأخرية واأعادت التذكري مب�رشوع ال�صحوات يف العراق ودرجه اخرتاق اأجهزة 

ا�صتخبارات هذه التنظيمات وتوجيهها وفقا الأجندات م�صبقة. 
مل يك�������ن م�صتغرب�������ا ان يبت�صم احد مقاتلي ه�������ذه التنظيمات العرب الذي �صق�������ط بقب�صة جهاز مكافحة 
االإره�������اب يف العراق موؤخرا حني �صاأل�������ه املحققون اإن كان يف )داع�ض( او )القاعدة( او )النق�صبندية( او 
غريها فاأجاب: نحن ال نعلم فبني كل حني واآخر يطلب منا ان ننتقل من تنظيم الآخر ونخ�صع لقياده 
جبه�������ة اىل اأخرى وقد اختلط علينا االأم�������ر فاأ�صبحنا نقاتل بع�صنا البع�ض ونخون بع�صنا االآخر ونكفرهم 

 !...
وا�صتنادا مل�صادر متع�������ددة غربية و�رشق اأو�صطية وعراقية غري ر�صمية فان البغدادي وجميع م�صاعديه 
عراقي�������ون وال يقبل البغدادي ب�������اأي قيادي ميداين من جن�صية اأخرى الأن�������ه �صديد احلذر والتوج�ض من 

االخرتاق والغدر به.
 ويتاألف جمل�صه الع�صكري ما بني )8 -13قياديا( ويرتاأ�صه ثالثة اأ�صخا�ض من جي�ض �صدام ال�صابق منتمني 
حلزب البعث لكن القائد الفعلي واملخطط والعقل الرئي�ض للتنظيم هو عميد �صابق يف احلر�ض اجلمهوري 

يلقب )العقيد حجي بكر(.
والبغدادي معروف لدى املخابرات االمريكية التي ن�رشت قبل اأ�صابيع عرب و�صائل االإعالم �صورته وا�صمه 
احلقيق�������ي وتاأك�������د االأمر بعد ان األقت القوات العراقية يف الرمادي يف وقت �صابق القب�ض على من ي�صمى 
)وزير االأمن يف دولة العراق االإ�صالمية( املدعو )حازم عبد الرزاق الزاوي( الذي ك�صف اأثناء التحقيق 
مع�������ه عن الهوية احلقيقية لزعيم تنظيم القاعدة يف العراق اأبو بكر البغدادي ووزير حربه النا�رش لدين 

اهلل �صليمان.
ووفق�������ا لهذه امل�صادر فان اأب�������ا بكر البغدادي هو يف حقيقة االأمر املدعو )الدكتور اإبراهيم عواد اإبراهيم 
ال�صامرائ�������ي( ويلقب )بابي دع�������اء( اأما وزير احلرب امللقب بالنا�رش لدين اهلل �صليمان فكان ي�صغل من�صب 
)وايل االأنب�������ار( �صابقا يف التنظيم حتت ا�صم )اأبو اإبراهيم( وا�صمه احلقيقي )نعمان �صلمان من�صور الزيدي(. 
واأظه�������رت االأدلة اأن ال�صامرائي والزيدي كانا معتق�������الن يف �صجن ) بوكا( يف الب�رشة وقد غر�ض فيهما 
الفكر التكفريي من قادة التنظيم الذين كانوا معتقلني اآنذاك بعد اعتقالهم من قبل القوات االمريكية 

والذين جنحوا يف جتنيد املئات من قادة التنظيمات التكفريية اأمام اأعني و�صمع االأمريكيني.
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املبحث الرابع
ال�صيا�صة االعالمية والتعبوية لداع�س

االعالم بني الن�صرة والدولة ...
1( راأى العقي�������د حج�������ي بكر والبغدادي اأن احلاجة ما�صة جلناح اعالمي يق�������وم بالدفاع عن دولتهم واهمية 
ت�صكي�������ل جلنة اعالمية تعمل ليل نه�������ار، واتفقت الروؤية على ان اخطر مكان ميكن�������ه ت�صويه �صمعة دولة 
البغ�������دادي هو �صيوخ و�صباب ال�صعودية وان اللجنة االعالمية لتنظيم الدولة البد من ان تنطلق من هناك 

با�صماء �صعودية.
2( تكفل ال�صعودي ابو بكر عمر القحطاين بهذا فاقرتح ت�صكيل جلنتني: االوىل من �صعوديني داخل �صوريا 
والثاني�������ة: جلنة من �صعوديني من داخ�������ل ال�صعودية و�صمى هذه اللجان جل�������ان )ان�صار املجاهدين اجلناح 

االعالمي( وو�صع على كل جلنة رئي�ض وحتت كل جلنة اع�صاء يعملون ليل نهار.
3( ات�صل ابو بكر القحطاين بال�صابط ال�صعودي اال�صبق بندر ال�صعالن باعتباره االقرب اليه و�صاحب الف�صل 
بتقريب�������ه من قيادة دولة البغدادي وطلب منه االإ�رشاع بت�صكيل جلنة منا�رشة اعالمية، فابدى ال�صعالن 

ا�صتعداده.
4( مت ت�صكيل اللجنة االعالمية بال�صعودية ومت رفع تقرير للبغدادي بذلك، ون�ض بتوىل رئا�صتها اأبو دجانة 
)8225 ( وهو �صعودي ا�صمه ريان اأبو حيمد، ويتوىل جمل�ض �صورى اللجنة ال�صعودي عبد اهلل 
الفايز كممول وموؤ�ص�ض ) @ ( وم�صارك بعدة ح�صابات وهمية النتقاد ما ي�صمى بال�رشورية، 
وع�صوي�������ة )ال�رشورية طابور خام�ض 8000@ ( يدي�������ره ال�صعودي عادل اخلالدي ابو عمر النجدي، 
واأم�������ا امل�صاركني فتم ا�صتقطاب �صباب حما�صي كبري من و�صط ال�صبكة تتم ادارتهم بوا�صطة جمموعات 

مغلقة خا�صة نظّمها الرجل الثاين يف اللجنة االعالمية لن�رشة البغدادي ال�صعودي عبد اهلل الفايز.
5( وال�صعودي الفايز مقاتل �صابق مع التنظيم يف العراق، ا�صيب يف العراق و�صجن يف ال�صعودية �صنوات 

وخرج لينا�رش البغدادي من بعيد
6( مت الكتاب�������ة البي بكر عمر القحطاين بذلك وان العمل بداأ بالفعل وو�صع اآلية له، ومت جذب متعاطفني 
كث�������ري كانوا خامل�������ني فتم تن�صيطهم، ومت ت�صكيل جلنة اعالمية ملنا��������رشة البغدادي من داخل �صوريا 
بقي�������ادة قرين الكال��������ض ) 7@( يديره ال�صعودي عبداملجيد الثبيتي العتيبي، وتكوين جمل�ض م�صغر 

�صوري لهذه اللجنة ملنا�رشة دولة العراق من �صعوديني يف الداخل.
7( وحر��������ض اب�������و بكر عمر القحطاين عل�������ى حت�صني هذه اللجن�������ة الداخلية من اع�ص�������اء متعلمني النهم 

�صيتكلمون من الداخل حتى ال تت�صوه دولة البغدادي بطرح �صطحي.
8( اخت�������ري لع�صوية �ص�������ورى اللجنة االعالمية املنا��������رشة الداخلية اع�صاء منهم اأب�������و الليث ال�صيغمي ) 
@ ( يديره ال�صعودي حممد فالح ال�صويري ال�صمري، وع�صوية ابوجبل 

)  2012@( يديره ال�صعودي معاذ بن حممد ال�صمراين وع�صوية عبدالرحمن املرزوقي 
.)@2010  (

9( ب�������داأ و�صع جمموع�������ة مغلقة تربط اللجنتني االعالميت�������ني ببع�صهم ل�رشعة انت�ص�������ار االخبار و�رشعة 
مهاجمة اخل�صوم.
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10( ا�ص�������در القحط�������اين للمجموعتني فتوى خا�صة بجواز الكذب للم�صلح�������ة الن هناك دليل يقول )احلرب 
خدعة( وا�صتند لفتوى �رشعيني هما تركي بنعلي ونا�رش الثقيل.

11( ب�������دات اللجان تعمل بن�صاط كبري ولكن �صعر العقيد حجي بكر والبغدادي ان دولتهم تتناق�ض ب�صدة 
وان�صقاقات كبرية والت�صويه االعالمي يت�صاعد

12( ح�������اول البغدادي وحجي بكر ال�صغط والت�صديد على القحط�������اين ب�رشورة ا�صدار فتاوى منا�رشة من 
بارزي�������ن موؤثرين فحاول ابو بك�������ر القحطاين اجراء ات�صاالت كثرية ملنا�رشيه م�������ن اجل ان يحاولوا مع 
ال�صي�������وخ ال�صعوديني وباالخ��������ض ال�صعوديني �صليمان العلوان و عبد العزي�������ز الطريفي، فباءت املحاوالت 

بالف�صل مت البحث عن �صخ�صيات اأخرى بديلة متت املحاوالت بالف�صل اي�صًا.
13( جاءت موجه كبرية من اال�صتياء جتاه دولة البغدادي والعقيد حجي بكر وان 
اخط�������اء دولة العراق تنت�رش من غري حت�صني له�������ا وباالخ�ض ما يتعلق بحوادث 
القتل، وتناق�ض املوؤيدين اىل حد مل ت�صهده دولة العراق من قبل بعد مقتل حممد فار�ض وقطع را�صه.
14( ب�������دات موجات ال�صجب والنقد تت�صخم جتاه دولة البغدادي، وار�صل البغدادي والعقيد حجي بكر على 
ال�صعودي ابا بكر عمر القحطاين فقرعه وكاد يامر بحب�صه ب�صبب تق�صريه يف جتنيد موؤهلني من الو�صط 
املوؤث�������ر يف ال�صعودي�������ة مما دعا القحطاين اىل ان يكتب يف ح�صابه يف تويرت يدافع فيه عن قتل حممد بن 

فار�ض ويربره ويدلل على ذلك من الدين والفقه ب�صبب �صغوط حجي بكر والبغدادي عليه
15( كانت حادثة مقتل حممد فار�ض ا�صد واقعة على دولة العراق وال�صام وكانت غ�صبة العقيد حجي بكر 
�صدي�������دة النها اثرت على املوؤيدين ج�������دا، اإذ ا�صتدعى العقيد حجي بكر من قام بقتل حممد فار�ض وطلب 
منه�������م ان يخرجوا مبقطع ينفون انت�صابهم لدولة العراق و�صيحميهم بذلك من املحاكمة، فرف�ض القتلة 
رف�ص�������ا قاطعا، واعلن�������وا ان قتل حممد فار�ض مت بامر امري املجموعة وهم ال يتحملون اي �صيء جتاه هذا 

القتل.
16( ومل�������ا ات�صع�������ت دائرة الت�صويه لدولة العراق ا�صتدعى العقيد حجي بك�������ر ابا بكر عمر القحطاين ووبخه 

وطلب منه عمل اي �صيء ديني ل�صد الهجمة ال�رش�صة.
17( اق�������رتح القحطاين على البغدادي واحلجي بك�������ر طريقة ا�صتخباراتية ال�صكات املوؤثرين �صد الدولة وهي 
تق�������وم على م�رشوعني خطريين االول: حملة ا�صق�������اط وت�صويه ملعار�صي تنظيم الدولة. والثاين: ت�صجيل 

مكاملات خا�صة تدينهم لي�صكتوا.

التج�ص�س على االتباع ...
1( كان م�رشوع ت�صجيل املكاملات اخلا�صة مبعار�صي تنظيم الدولة بالغ احل�صا�صية، النه يحتاج اىل جتنيد 

�صخ�صيات مهمة �صديدة ال�رشية تقوم بالتج�ص�ض وار�صال ال�صوتيات للبغدادي.
2( كان اختي�������ار ال�صخ�صيات �صعب للغاية، فا�صتاأذن ابو بك�������ر القحطاين من البغدادي لينتحل �صخ�صيته 
من اجل ان يت�صل بال�صيخ ال�صعودي �صليمان العلوان، حتى ي�صتدرجه فيتحدث بكالم يوؤيد البغدادي -ولو 
جماملة- ثم يتم توثيق الت�صجيل كاإدانة، فاأعطى البغدادي اإذنه للقحطاين بانتحال �صخ�صيته باملكاملات.
3( قام القحطاين باالت�صال بال�صعودي العلوان وكان من قبل قد اخربه عرب و�صطاء اأن البغدادي �صيت�صل 
ب�������ه، فتم االت�صال وعرفه بنف�صه انه اب�������و بكر البغدادي، فتعامل ال�صعودي العل�������وان مع االت�صال بحما�ض 

وكانت مدة املكاملة 16 دقيقة غلب عليها طابع املجاملة. 
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4( مت ت�صجي�������ل املكاملة وطار بها القحطاين اىل البغدادي كوثيقة مهمة وادانة كبرية ميكن خاللها برت 
�صوت القحطاين وو�صع �صوت البغدادي يف مونتاج ي�صنعه خمت�صون لين�رش عند احلاجة.

9( كانت تلك هي املحاولة االوىل الناجحة البي بكر عمر القحطاين يف م�رشوعه 
التج�ص�صي وت�صجيل االدانة واإ�صكات املخالفني املوؤثرين.

5( ثم قام ابو بكر القحطاين بت�صكيل خلية جت�ص�ض تقوم بتوثيق وت�صجيل االدانات على املتبقني من 
املوؤيدي�������ن لدولة البغدادي، وكانت اخللية تتكون من اأربع�������ة �صعوديني: ريان ابو حيمد وعبد اهلل الفايز 

وعادل اخلالدي وبقيادة ال�صابط ال�صعودي بندر ال�صعالن.
6( بداأت خلية التج�ص�ض باملهمة وتقوم بزيارات متكررة لرموز موؤثرين وباأجهزة ت�صجيل عالية الدقة.

7( ق�������ام اع�صاء خلية التج�ص�ض بتبادل االدوار على �صخ�صيات موؤثرة من ابرزهم ال�صعودي �صليمان العلوان 
حيث يتم عر�ض ما يريدون يف �صورة اأ�صئلة

8( مت ت�صجي�������ل عدة مقاطع �صوتية للعلوان تقدر بخم�صة جمال�ض اطولها مدته ن�صف �صاعة تت�صمن كالم 
متفرق فيه ما يلي: 

مدح لدولة البغدادي وذم لبع�ض القي�������ادات ال�صورية وباالخ�ض زهران علو�ض وو�صف بع�ض االلوية  	•
بانهم �صحوات وحتذير منها

مقطع واحد بو�صف اجلبهة اال�صالمية كم�رشوع �صحوات، ار�صلت هذه ال�صوتيات اخلا�صة للقحطاين  	•
وبدوره �صلمها البغدادي

9( فرح البغدادي بهذه االدانات وقال للقحطاين اذا �صعرمت باحتمال وقوفه يف مواجهة دولتنا فا�صتعملوها 
كادانات �صده.

10( اق�������رتح القحطاين على امريه ان تق�������وم دولة العراق بابالغ العلوان ع�������رب و�صطاء جمهولني ان هناك 
ادان�������ات عليك�������م م�صجلة يحتمل ان يت�������م ن�رشها حتى يخاف من التغيري فليت�������زم ال�صمت، وقال ابو بكر 
القحط�������اين للبغدادي: �صبق ان جربت ادانة العلوان بتكفري مر�صي عرب ت�صجيل تن�صت يف جمل�صه، ومت 
ن�رش ت�صجيل تكفري مر�صي، ثم التزم العلوان ال�صمت جتاه تاأييد اخوان م�رش، وقال القحطاين للبغدادي 

ان هذه و�صيلة مهمة لي�صمت.
11( واف�������ق البغدادي وفو�ض القحطاين بذلك وقام القحطاين بار�صال ر�صائل جمهولة للعلواين ي�صعره بوجود 

ت�صجيالت لدى �صباب يعزمون على ن�رشها
12( اعرت��������ض العقي�������د حجي بكر على الن�رش وقال ان ن�رش هذه ال�صوتي�������ات �صيجعل الكويتي حامد العلي 
ين��������رش ال�صوتيات التي لديه �صد البغدادي، الن الكويتي حامد العلي �صبق وان �صجل جمل�صا طويال له مع 
البغ�������دادي، بداأ العلوان ي�صعر بالقلق حتى ار�صل الي�������ه الكويتي العلي ن�صخة من الت�صجيل ال�صوتي للعلوان 
ليطمئ�������ن، ثم اقرتح العقي�������د حجي بكر ان يتم اخبار العلوان ب�������ان الت�رشيبات جاءت من طرف �صباب 
جهادي، وهي لي�صت بحوزة دولة البغدادي حتى تتم م�صاومة العلوان من جهة حمايدة فيلتزم ال�صمت.
13( وه�������ذا ما ح�ص�������ل بالفعل حيث مت ت�رشي�������ب ال�صوتيات ملقربني منه حتى ت�������زول ال�صبهة عن دولة 

البغدادي والقحطاين خ�صو�صا.
14( وا�صتمر عمل خلية التج�ص�ض ت�صتهدف ال�صعودي عبدالعزيز الطريفي والكويتي حامد العلي واملغربي 
عم�������ر احلدو�صي، فاالول كموؤثر جهادي ي�صكل عقب�������ة بتوجهه �صد دولة البغدادي و�صعبيته كبرية عند 
اجلهاديني خا�صة وهناك ثقة بتوجهه الديني �صد احلكومات، والثاين كموؤثر يف املحيط اجلهادي والدعم 
امل�������ادي مما جعل له تاث�������ري على جبهة الن�رشة خ�صو�صا ان ترف�ض بيعة البغدادي، والثالث كموؤثر يف 

اجلهاديني يف املغرب العربي ويف دولة املغرب وتون�ض وليبيا على وجه اخل�صو�ض
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15( كاتب�������ت اخللية ابو بكر القحطاين ب�صعوبة ت�صجيل وتوثيق ادانات على هوؤالء الثالثة، الأن االول لي�ض 
لدي�������ه دواوين خا�صة وجمال�ض وغري قابل للت�صجيل اال عرب االت�صاالت، والثاين ميلك اكرب ادانة �صوتية 
�ص�������د البغدادي فادانته غري جمدية، والثالث -وهو املغربي- الن الو�صول اليه �صعب ولي�ض هناك يف بالد 
املغ�������رب مندوبني ميلكون ق�������درا كافيا من االمانة وال�رشية، وعمر احلدو�ص�������ي �صخ�صية موؤثرة جدا يف 

تنظيم القاعدة يف املغرب وال بد من البحث عن بديل اخر يتم به التاأثري عليه.
16( توقفت اخللية عن العمل باأمر من البغدادي بلغهم ابوبكرالقحطاين بذلك حتى ا�صعار اآخر

  امل�صروع الثاين البي بكر القحطاين
1( كان امل�رشوع الدفاعي الثاين البي بكر عمر القحطاين هو: ا�صقاط املعار�صني لدولة البغدادي، ف�صّكل 
القحط�������اين جمل�ض �رشي لهذه املهمة، اإذ حي�������ث كان املعار�صون لدولة البغدادي يتزايدون واملوؤيدون 

ينق�صون ب�صكل مت�صارع جدا.
2( و�صع ابوبكرعمرالقحطاين جلنة مكونه من فريقني:

الفري�������ق االول: فري�������ق �رشعي يتكون م�������ن �صخ�صني هما: حمود املطريي وعلي�������وي ال�صمري، فحمود 
املطريي يتقن االنرتنت مبعّرفات جمهولة وكان قد �صجن يف ال�صابق ب�صبب الدفاع عن تنظيم البغدادي 

االأول عرب معرفات وهمية كثرية.
اأما عليوي ال�صمري فكان �صجني �صابق موؤيد لتنظيم البغدادي وله عالقة كبرية بتكفرييني �صابقني وهو 

قادر على جتنيدهم.
وكانت مهمة هذا الفريق جلب ادلة دينية لتاأييد البغدادي والرد على اي �صخ�ض ي�صدر �صبها �صد تنظيم 

الدولة با�صلوب ديني فقط ويجندون معهم من يوؤيد الفكرة.
اأم�������ا الفريق الثاين: فيتكون من نا�صطني عرب �صبكة االنرتنت مهمتهم اثارة ال�صائعات حول ال�صخ�صيات 

املوؤثرة والتي تعار�ض دولة البغدادي.
3( مت رفع تقرير للبغدادي بهذا الفريق وفيه انه يتكون مما ياأتي: يرتاأ�ض الفريق �صخ�ض يدعى اجلري�ض 
ابو عمر النجدي وي�صانده اأ�صخا�ض �صعوديون مثل من يدعى حيدرة ) ( ويدير احل�صاب عبداهلل 

) @( القا�صم، و �صعودي اآخر ا�صمه عبد اهلل الفايز
4( وي�ص�������ف اب�������و بكر القحطاين الفايز يف جمل�ض ح�رشه البغدادي والعقيد حجي بكر واآخرون اأنه اأكرب 
�صخ�صي�������ة فاعلة يف االنرتن�������ت، واأنه حمرك ملجموعات يف تويرت والوات�ص�������اب وله طاقة كبرية يف بث 

اال�صاعات �صد خ�صوم البغدادي ويجب ان يقدر وي�صكر
5( تلق�������ى الفاي�������ز بوا�صطة القحطاين �صكرا خا�صا من العقيد حج�������ي بكر على جهوده يف مواجهة ما ي�صمى 
ال�رشوري�������ة عرب �صبكة االنرتنت، اإذ يقوم الفايز باالإ�رشاف املبا�رش واملتابعة ال�صخ�صية جلميع احل�صابات 

التي تواجه ما ت�صمى بال�رشورية.
6( و�صع الفريقان ا�صحاب م�رشوع: ا�صقاط املوؤثرين املعار�صني للبغدادي على م�صارين:

م�صار ديني: بحيث يتم الرد باأدلة قراآنية على كل معار�ض  	•
م�صار اإعالمي: لت�صويه اأي معار�ض باأنه عميل خمابرات اأجري 	•

ه�������ذ مع حماوالت اإيجاد مربرات وم�صوغات له�������ذه االتهامات حتى تكون حمل ت�صديق من املتابعني، 
ويف نف�ض الوقت جتعل املعار�صني حمل خوف من هذه الهجمات

7( ا�صتن�������د هذا الفريق يف جواز ترهي�������ب املعار�صني على فتوى القحطاين بدلي�������ل ديني )ن�رش الر�صول 
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بالرعب م�صرية �صهر( واآخر )احلرب خدعة(، فاأجاز لهم املكر باخل�صوم واملعار�صني واإرهابهم وتخويفهم 
من اأن تطالهم �صيل ال�صائعات في�صكتون عن مهاجمة دولة البغدادي.

8( كان�������ت هنالك اذن مفتوحة وفتوى وا�صعة يف مهاجمة اي �صخ�ض يقف يف وجه دولة البغدادي بتهم 
مفتوحة اي�صًا

9( طل�������ب ابو بكر عمر القحطاين م�������ن ال�صعودي ال�صبيعي امللقب ال�صمبتي�������ك )@( حماولة 
ا�صتخدام ح�صابه يف تويرت ملهاجمة خ�صوم دولة البغدادي، الأن ال�صعودي ال�صبيعي له متابعون كثريون، 
وق�������ال له القحطاين انك قد تدخل اجلنة بتجنيد ح�صابك للبغدادي، فحاول ال�صمبتيك ان يجرب تغريده 
واح�������ده نقد ل�صيوخ معار�صني لدولة البغدادي فجاءه من والداه نقد كا�صح، فاعتذر ال�صمبتيك من والده 

واعتذر للقحطاين عن موا�صلة هذا العمل الأن والده رف�صا ذلك.
10( ح�������اول القحطاين اأن يو�ص�������ط ال�صعودي ابو الولي�������د املهاجر الق�صيمي بال�صغط عل�������ى ال�صمبتيك الأن 

ال�صعودي ابو الوليد املهاجر من ال�صخ�صيات التي توؤيد دولة البغدادي.
11( قال�������وا لل�صمبتي�������ك انه يجوز ع�صيان الوالدين يف هذا العمل، الن�������ه بزعمهم اأن طاعة امري املوؤمنني 
البغدادي اأ�صد فر�صا من طاعة الوالدين، واأ�رش والد ال�صمبتيك على عدم دخول ولده يف مهاترات و�صب 

�صيوخ
12( كان اأكرب ال�صيوخ املوؤثرين على دولة البغدادي هم ال�صعوديون عبدالعزيز الطريفي و�صليمان العلوان 
ويو�ص�������ف االأحمد واملغربي عم�������ر احلدو�صي، فاجتمع ابو بكر عمر القحط�������اين مبجل�ض البغدادي برئا�صة 
العقي�������د حجي بكر يف كيفية الق�ص�������اء على تاأثري هوؤالء االأربعة كاأخطر �صي�������وخ، فو�صعت �صيناريوهات 

ال�صقاط هوؤالء بحملة منظمة يقوم بها الفريق املخ�ص�ض مب�رشوع ت�صقيط املعار�صني.
13( كان فري�������ق التج�ص�ض ال�صع�������ودي الذي �صبق ذكره قد ر�صد على ال�صي�������خ ال�صعودي يو�صف االأحمد 
ع�������دة مكاملات واأحاديث واإدانات اأر�صل�������ت للبغدادي بحيث تكون و�صيلة �صغط وتهديد عن احلديث حول 
قي�������ادة البغدادي تت�صمن املكاملات واالحاديث نقد لل�رشورية وم�������دح للبغدادي ودولة العراق وعملها. 
ولك�������ن كان ابو بكر القحطاين يقول يف جمل��������ض العقيد حجي بكر ان �صخ�صية االحمد �رشورية وال ميكن 

االطمئنان لها وال ميكن التنبوؤ مبا تفعل
14( وق�������ام ال�صع�������ودي ابوالوليد املهاجر مع ابي عمر ال�صي�صاين املهاج�������ر بت�صجيل مكاملة ال�صئلة واجوبة 

دينية لل�صعودي عبد العزيز الطريفي
15( �صلمت املكاملة للعقيد للبغدادي وحجي بكر وابو بكر القحطاين قال العقيد حجي بكر انها غري كافية 
لعم�������ل �صيء، فاقرتح ابو بكر القحطاين حماول�������ة ا�صقاط اجلميع حتت مبداأ العمالة للطواغيت اخلليجيني 
واملخاب�������رات االجنبية واالأجندة ال�رشورية، وكان هذا اخليار واحل�������ل الوحيد جتاه املوؤثرين على دولة 

البغدادي و�صع ابوبكرالقحطاين خطط حمالت الت�صويه وخطوات العمل للفريقني
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ماذا يجري يف �صجون »الدولة«؟ .. رعب واإعدامات وجلد اأطفال

ال�رشق االو�صط  
/http://classic.aawsat.com 
 يجمع املعتقلون الذين جنوا من املوت يف معتقالت و�صجون »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« على 
اأن الظ�������روف يف هذه ال�صجون غري اإن�صانية، واأ�صد رعبا من تلك التي يخ�ص�صها نظام الرئي�ض ب�صار االأ�صد 
لقمع معار�صيه. وتتوزع هذه ال�صجون بني مبنى املحافظة واإدارة املركبات واملراأب، يف مدينة الرقة، 
باالإ�صاف�������ة اإىل �صد البعث ومن�صاأة نفطية يف العكري�صي يف مناط�������ق اأخرى من حمافظة الرقة، وم�صفى 

االأطفال، ومقر اأحمد قدور يف حلب.
واأ�ص�������ارت منظمة العفو الدولي�������ة يف اأحد تقاريرها اإىل وجود »اأطفال بني املحتجزين يف �صجون )داع�ض( 
ممن تعر�صوا لعقوبات جلد كبرية« وفقا لالإفادات التي ح�صلت عليها املنظمة. وتك�صف هذه االإفادات 
اأن »اأحد االآباء ا�صطر للتحامل على نف�صه، مغلوبا على اأمره، وهو ي�صمع �رشخات ابنه من االأمل الناجم 
ع�������ن تعذيبه على اأيدي اآ�رشيه من عنا��������رش تنظيم )الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام( في اإحدى 
الغرف املجاورة«، فيما روى اثنان من املحتجزين كيف �صهدا جلد فتى يف ال�14 من العمر اأكرث 
م�������ن 90 جل�������دة اأثناء ا�صتجوابه يف �صد البعث، اأحد ال�صجون التابعة للتنظيم مبحافظة الرقة، وتعر�ض فتى 

اآخر من العمر نف�صه تقريبا للجلد املتكرر على مدى اأيام التهامه ب�رشقة دراجة نارية.
ونقل�������ت العفو الدولي�������ة عن حمتجزين �صابق�������ني اأن »م�صلحني مقنعني اعتقلوه�������م واقتادوهم اإىل اأماكن 
جمهولة، حيث ظلوا قيد االحتجاز هناك مدة و�صلت اإىل 55 يوما بالن�صبة لبع�صهم، ومنهم من مل يعرف 

اأبدا اأين كان حمتجزا«.
ويوؤكد اأحد الناجني من �صجون »الدولة« روؤيته عنا�رش »داع�ض« يعدمون �صجناء »بينهم فتى كردي يف 
ال��������15 من العمر، اتهموه باالغت�صاب واالنتماء اإىل حزب العمال الكرد�صتاين، الذي يخو�ض فرعه ال�صوري 
)ح�������زب االحتاد الدميقراطي( معارك �ص�������د )داع�ض(، وقد نفى الفتى االتهام�������ات املوجهة اإليه، اإال اأنهم 
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�رشبوه طوال خم�صة اأيام، اإىل اأن اعرتف، حينها اأطلقوا النار عليه مبا�رشة«.
ب�������دوره، اكت�صف امل�صور ال�صحايف عمر اخلاين رعب ال�صج�������ون »الداع�صية« خالل اعتقاله مرتني لدى 
تنظي�������م »الدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�صام«؛ اإذ كان من �صمن املعتقل�������ني داخل م�صت�صفى االأطفال 

بحلب يف اأغ�صط�ض )اآب( املا�صي بعد اأن حوله التنظيم اإىل فرع اأمني.
وي�صري اخلاين اإىل اأن »قبو امل�صت�صفى هو املعتقل والغرف، �صديدة االكتظاظ لدرجة اأن املعتقلني كانوا 
ينام�������ون عل�������ى اأجنابهم وال مكان لال�صتلقاء على الظهر«، واأ�صاف اأن�������ه »ق�صى االأيام االأربعة االأوىل واقفا يف 

املمر وهو مع�صوب العينني، دون اأن ُي�صمح له باجللو�ض اأو حتى ال�صالة«.
ولكل �صجان يف معتقالت »داع�ض« اأ�صلوبه يف التعذيب، وفقا للخاين الذي قال اإن حماوالت اخلنق كانت 
�صائع�������ة.. »كانوا ي�صعون كي�صا بال�صتيكيا على راأ�ص�������ي ويحكمون اإغالقه، يف البداية كنت اأمزقه باأ�صناين 
ث�������م زادوا عدد االأكيا�ض، ويبقونها هك�������ذا حتى اأ�صارف االختناق.. اأما ال�صع�������ق بالكهرباء فاأ�صلوب اآخر 
يعتمدونه يف التعذيب، حيث كانت ال�صعقات توؤدي اإىل فتح قروح كبرية يف اجللد، وبع�ض ال�صجانني 
كان�������وا ي�صتخدمون ال�صال�صل احلديدية يف ال�رشب، واآخ�������رون يعتمدون على الع�صي. وكان هناك �صجان 
لدي�������ه طريقة خا�صة يف التعذيب، حيث ي�صتعم�������ل قما�صة حتوي مادة ما وي�صعها على فم واأنف ال�صجني 
فيقع اأر�صا وي�صاب بنوع من ال�صلل واأمل يف الكليتني، ثم يبداأ يف �رشبه، وكثريا ما كرر هذا االأمر مع 

العديد من املعتقلني«، بح�صب اخلاين.
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الف�صل.الرابع:-.)العالقات.مع.التيارات.االأخرى(

املبحث االأول
داع�س والف�صائل املت�صددة االخرى

زعيم تنظيم الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام يناف�س زعيم القاعدة
ايالف
../
2014/6/7

   يب�������دو اأن اأب�������و بكر البغدادي الزعيم املتواري ع�������ن االف املقاتلني اال�صالميني يف �صوريا والعراق ومن 
بينهم غربيون، بداأ يتفوق على زعيم القاعدة امين الظواهري ويهدد �صلطته، بح�صب خرباء.

وب�������ات تنظيم الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام )داع�ض( الذي يق�������وده البغدادي واملعروف بتكتيكاته 
ال�رش�ص�������ة، اجلهة االكرث ق�������درة على حماربة الرئي�ض ال�صوري ب�صار اال�ص�������د، كما انه �صيطر على مدينة 

عراقية كربى منذ 5 ا�صهر بالتزامن مع جمموعات اخرى.
وتخ�صى احلكومات الغربية من ان يتمكن يف النهاية من االقتداء بالقاعدة وتوجيه ال�رشبات يف اخلارج. 
لكن خوفها االكرب حاليا ينبع من عودة امل�صلحني االجانب الذين يجذبهم تنظيم داع�ض والبغدادي اىل 

ديارهم.
م�������ن بني هوؤالء افراد مثل مهدي منو�ض الفرن�ص�������ي البالغ 29 عاما وهو متهم بتنفيذ هجوم دام بالر�صا�ض 
على املتحف اليهودي يف بروك�صل يف ال�صهر الفائت، بعد ان ام�صى عاما يف القتال يف �صفوف داع�ض 

يف �صوريا.
واف�������اد امل�صوؤول ال�صابق يف ق�ص�������م مكافحة االرهاب يف جهاز اال�صتخب�������ارات اخلارجية الربيطاين )ام اآي 
6( ريت�ص�������ارد باري�������ت منذ ع�رش �صنوات او اك�������رث و)الظواهري( خمتبىء يف منطق�������ة احلدود االفغانية 

الباك�صتانية ومل يفعل اكرث من ا�صدار بع�ض الت�رشيحات ون�رش الفيديوهات.
يف املقاب�������ل نفذ البغدادي الكثري حيث �صيطر على م�������دن وعباأ عددا كبريا من النا�ض، وهو يقتل بال 
رحمة يف العراق و�صوريا. وتابع ان كنت �صابا يريد الفعل، ف�صتذهب مع البغدادي، م�صريا اىل ان حتدي 

زعيم داع�ض ل�صلطة الظواهري تطور مثري جدا لالهتمام.
وا�ص�������اف ان توجه هذه )املناف�صة( �صيحدد ب�صكل كبري املنحى الذي �صتتخذه )ممار�صة( االرهاب. ويف 
تقرير ملجموعة �صوفان اال�صت�صارية التي تتخذ مقرا يف نيويورك، قدر باريت بنحو 12 الف م�صلح اجنبي 

توجهوا اىل �صوريا، من بينهم 3000 من الغرب.
ويب�������دو ان داع�ض اكرث اغراء حيث قدر بيرت نيوم�������ان اال�صتاذ يف كينغز كوليدج لندن ان حواىل %80 
م�������ن امل�صلحني الغربيني يف �صوريا ان�صموا اليها. وخالفا ملجموعات اخرى تقاتل اال�صد، يبدو ان داع�ض 
تعم�������ل م�������ن اجل امارة ا�صالمية مثالية وهي على عك�ض ت�صكيل القاع�������دة يف �صوريا، اي جبهة الن�رشة، 

تقلل من العراقيل لالن�صمام اليها.
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كما �صعت داع�ض اىل جذب غري العرب، ون�رشت موؤخرا جملتني باالنكليزية بعد ان ن�رشت ت�صجيالت 
فيدي�������و باالنكليزية او م�������زودة برتجمة انكليزية. وتوؤكد املجموعة املت�ص�������ددة انها �صمت م�صلحني من 
بريطانيا وفرن�صا واملانيا وغريها من الدول االوروبية، ا�صافة اىل الواليات املتحدة والعامل العربي والقوقاز.
وعل�������ق نيومان بالقول ان داع��������ض جت�صد تلك االيديولوجية العابرة للدول. وا�صاف ان كنت �صابا بريطانيا 
او فرن�صي�������ا ب�������ال روابط عائلية يف �صوريا، فلن ترغب يف القتال من اجل ال�صعب ال�صوري... �صبب ذهابك 
اىل هناك هو روؤيتك ل�صوريا على انها مركز جاذبية او مكان الوالدة املحتمل لتلك الدولة التي تامل يف 

ان�صائها.
كم�������ا يعود احليز االكرب من اجلاذبي�������ة اىل البغدادي نف�صه، املعروف بقدرته على القيادة وتكتيكاته يف 
�صاح�������ة املعركة، وهو متيز مهم له عن الظواهري. ويبدو ان البغدادي ان�صم اىل التمرد الذي اندلع يف 

العراق بعيد االجتياح بقيادة امريكية للبالد العام 2003.
يف ت�رشي�������ن االول/اكتوبر 2005، اعلنت القوات االمريكية انها قتلت ابو دعاء وهو احد القاب البغدادي 

املعروفة، يف غارة على احلدود العراقية ال�صورية.
لك�������ن ات�ص�������ح ان هذا االمر غري �صحيح، نظرا اىل توليه قيادة ما كان يعرف انذاك بت�صمية دولة العراق 
اال�صالمي�������ة يف ايار/ماي�������و 2010 بعد مقتل اثنني من قادتها يف غ�������ارة م�صرتكة امريكية عراقية. مذاك 

ا�صبحت املعلومات ب�صاأنه نادرة.
ويف ت�رشين االول/اكتوب�������ر 2011 �صنفته وزارة اخلزانة االمريكية ارهابيا يف مذكرة ا�صارت اىل والدته 
يف مدينة �صامراء العراقية يف 1971. ويف وقت �صابق من هذا العام ن�رش العراق �صورة اكد انها للبغدادي 
وهي االوىل من م�صدر ر�صمي، بدا فيها رجل ملتح بداأ ال�صلع يغزو راأ�صه وهو يرتدي بدلة وربطة عنق.

واكد اللواء عبد االمري الزيدي الذي يتوىل قيادة مركز امن ال�صمال ان قواته تعتقد ان البغدادي يختبئ 
يف حمافظة دياىل، لكن م�صوؤولني اخرين ينفون ذلك.

وعندما توىل البغدادي القيادة، بدت جماعته مهددة بعد حملة للقوات االمريكية وتبدل والءات اعيان 
قبائل �صنة، مما وجه اليه �رشبة كبرية. لكن اجلماعة عادت للنهو�ض والعمل يف �صوريا العام 2013. و�صعى 
البغ�������دادي اىل دمج جماعته بجبهة الن�رشة التي رف�صت ذلك، وباتت اجلماعتان تعمالن ب�صكل منف�صل 

مذاك.
وحث الظواهري داع�ض على الرتكيز على العراق وترك �صوريا جلبهة الن�رشة. لكن البغدادي وم�صلحيه 

حتدوا زعيم القاعدة وقاتلوا، ال اال�صد فح�صب، بل الن�رشة وغريها من املجموعات املعار�صة كذلك.
و�رشح اخلبري يف مركز بروكينغز الدوحة ت�صارلز لي�صرت ان تويل )البغدادي(... قيادة )داع�ض( جعله 

يدير منظمة حتت �صغط هائل. لقد جنح البغدادي ب�صكل مميز يف انعا�ض قوة جماعته.

�صراع البغدادي واجلوالين ...
1( و�ص�������ل اىل حجي بكر والبغ�������دادي ان اجلوالين لن ين�صاع لدعوى حل جبهة الن�رشة ومن املحتمل اأن 

ي�صدر بيانا بذلك اعالميا.
2( اقرتح العقيد حجي بكر على البغدادي �رشعة ت�صكيل فرقة امنية لها مهمتني:

 االوىل: اال�صتيالء على جميع خمازن اال�صلحة التي بحوزة جبهة الن�رشة، وكل من رف�ض ت�صليم خمزنة 
يت�������م ت�صفيته فورا، حت�������ى ال يبقى لدى جبهة الن�رشة ذخ�������رية وا�صلحة وينفر النا��������ض منها ويت�صتتون 

ويلحقون بدولة البغدادي.
4( ومتت املهمة االوىل بنجاح كبري ومت قتل جمموعة من جماهدي الن�رشة من حرا�ض امل�صتودعات 

الذين رف�صوا ت�صليم خمازنهم
اأم�������ا املهمة الثانية وهي االخطر: ت�صكيل فرقة ت�صفيات امنية لقادة جبهة الن�رشة ابتداءا من اجلوالين 

مرورا بال�رشعيني املوؤثرين ومنهم املهاجر القحطاين.
6( �ص�������كل العقيد حجي بكر فرقة مهمة ت�صفي�������ات واغتياالت قوامها خم�صني �صخ�صا بقيادة �صابط عراقي 
�صاب�������ق للبحث عن اماكن قي�������ادات جبهة الن�رشة اواًل، ثم ر�صد حتركاتهم واغتيالهم بوا�صطة مفخخات 
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�صيارات )لوا�صق( تل�صق يف ا�صفل ال�صيارة ويتم تفجريها بجهاز توقيت تنفجر مبن فيها
8( مت البح�������ث والتحري عن اجلوالين واعتقال بع��������ض املقربني ال�صابقني منه لتحديد مكانه ولكن مل يتم 

معرفة مكان اختفاءه.
9( وفري�������ق العقيد حجي بكر ا�صتطاع ر�صد القائد ال�رشعي العام جلبهة الن�رشة )املهاجر القحطاين( ومت 
اخب�������ار العقيد حجي بكر مبكانه وحتركاته، اال انهم ابلغ�������وه ان املهاجر القحطاين ال يغادر اال مبرافقني 

معه ومل يتم ر�صده وحيدا فتم التوجيه بت�صفيته مبن معه.
11( اعت�������اد املهاجر القحط�������اين ان يرافقه يف مركبته اثنان: االول ابو حف�ض النجدي عمر املحي�صني، 

وابو عمر اجلزراوي وي�صمى عبدالعزيز العثمان.
12( قام�������ت فرقة العقي�������د حجي بكر للت�صفيات بو�ص�������ع ال�صق متفجر يف مركب�������ة املهاجر ومرافقيه، 
وحترك�������ت ال�صيارة باجتاه احد مواق�������ع الن�رشة، ويف اثناء الطريق نزل امل�صتهدف القحطاين للقاء باحد 
اع�ص�������اء الن�رشة يف احد املراك�������ز وطلب من املرافقني االنتظار، ويف ه�������ذه االثناء انفجرت ال�صيارة 

باملرافقني، وعرف انه هو امل�صتهدف فاختفى خوفا من كمني اخر.
15( زف�������ت الب�رشى للعقيد حجي بك�������ر مبقتل القحطاين ومرافقيه وب�������دوره زف الب�رشى للبغدادي وان 
الرجل الثاين يف الن�رشة متت ت�صفيته ب�رشية، وبقي اخلرب لدى دولة العراق مبقتل القحطاين موؤكدا 

ملدة يوم كامل حتى حتدث اع�صاء من الن�رشة بانه حي يرزق وان العملية فا�صلة
17( طلب العقيد حجي بكر االجتماع العاجل بقادة فرقة الت�صفيات عاجاًل ووجه لهم لوما �صديد وان هذه 

العملية الفا�صلة �صتوؤخر اي عملية مماثلة الأ�صهر.
18( بق�������ي رف��������ض اجلوالين حلل جبهة الن�رشة اكرب خطر مير بالبغ�������دادي والعقيد حجي بكر منذ توىل 

امارة دولة العراق طلب العقيد من البغدادي ترك املهمة له
19( اب�������دى البغ�������دادي تخوفه من ان اجلوالين قد يلج�������ا للظواهري حل�صم النزاع وه�������ذا مامت بالفعل وقام 

اجلوالين بدعم موقفه بتو�صيات من 3 ا�صخا�ض
20( واح�������د قي�������ادي �صعودي و2 �صوريني )يحتف�������ظ امل�صدر با�صمائهم( طلب الظواه�������ري مهلة لبحث حل 
ج�������ذري، بعث الظواهري بر�صالة لقائد القاعدة يف اليمن للتو�صط قبل ا�صداره لبيان عام يحرج القاعدة، 
ق�������ام الوحي�ص�������ي بار�صال ر�صالة خطية للجوالين والبغدادي، ومل يتم ال�������رد عليه من قبل البغدادي بحرف 

واحد
22( قام اجل�������والين بالرد على الوحي�صي بنف�ض املربرات التي ابداها للبغدادي، وفيها ان وجود البغدادي 

اكرب خطاأ يف ثورة �صوريا.
23( ابدى الوحي�صي للظواهري ف�صل التو�صط وال بد من حل من الظواهري نف�صه ببيان، �صعر البغدادي 
بع�������د و�صول ر�صالة الوحي�صي بان االمر اخذ يت�صخم، وكان البغ�������دادي يف تلك اللحظات يعي�ض ا�صعف 

مراحلة النف�صية وكان العقيد حجي بكر يو�صية بالتما�صك والقوة وال�صمود
25( ق�������ام الكويتي حامد حم�������د العلي بلقاء اجلوالين للتو�صط ونزع فتيل االزمة وابدى اجلوالين له مربراته 

ومت�صكه بخطورة بقاء البغدادي يف �صوريا
26( اقتنع الكويتي العلي مب�صوغات اجلوالين التي الجلها مت�صك بالن�رشة وان وجود دولة ت�صمى دولة ال�صام 

حتت البغدادي خطا �صيا�صي و�رشعي فادح
27(طلب الكويتي العلي لقاء البغدادي بوا�صطة القائد ال�رشعي ابو علي االنباري من املقربني ال�رشعيني 

للبغدادي فتم ذلك اللقاء ومت توثيق اللقاء �صوتيا.
28( اب�������دى البغ�������دادي والعقيد مت�صكهم بدولة العراق وال�صام وابدى الكويت�������ي اهمية الوحدة وف�صل النزاع 
وباخت�ص�������ار مت االتفاق بينهما على: انتظار ما يف�صل فيه الظواهري بكالم موثق اعالميا، فابدى العقيد 

حجي بكر عدم القناعة بف�صل الظواهري فطلب البغدادي منه الهدوء.
30( غ�������ادر الكويتي العلي، وقام العقيد بالت�صديد على البغ�������دادي كيف يربط م�صري دولتهم بالظواهري 

وهو ار�صل نا�رش الوحي�صي للتو�صط
31( طلب العقيد حجي بكر من البغدادي تركه ي�صعى النهاء جبهة الن�رشة واجلوالين وقياداته ووعد باأنه 

�صيفكك جبهة الن�رشة �رشعيا، ولذلك قام العقيد حجي بكر بالعمل يف اجتاهات عديدة: 
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االول: تفعيل دور جمموعة الت�صفيات 
الثاين: التحرك ال�رشعي بتجنيد مفتني موؤثرين بوجوب بيعة البغدادي

الثالث: التجنيد االعالمي عرب االنرتنت مبدح البغدادي ودولته ون�رش العمليات وتوثيقها ون�رش ا�صاعات 
�صد الن�رشة وقياداتها.

34( ا�صتم�������رت جمموع�������ة الت�صفيات ولكن مت تغيري التكتيك من ال�صق�������ات اىل قنا�صني حمرتفني وبداأوا 
بالعمل من جديد للبحث عن رموز وقيادات اجلبهة.

35( ب�������دا جتني�������د ال�رشعيني بتحريك ابي علي االنب�������اري وابي يحيى العراقيني وال�صع�������ودي ابي بكر عمر 
القحط�������اين، فتكفل العراقيان بالتفرغ جلذب اهل املغرب وال�صام وتكف�������ل ال�صعودي بجذب ال�صعوديني 
واخلليجي�������ني، وقام القحطاين بالعمل ليل نهار ال�صت�صدار فتاوى م�������ن �صعوديني حول بيعة البغدادي، اإذ 
ات�ص�������ل ب�صخ�صي�������ات بارزة منها �صعودية واخرى خليجية ومغربية م�������ن دون جدوى، ثم توجه اىل اللقاء 

بجهاديني �رشعيني القناعهم باملبايعة للبغدادي.
38( وكان ان التقى بال�صعودي عثمان النازح ومت اقناعه بدولة العراق وكان يقوم بزف الب�رشى البي علي 

االنباري مع كل اجناز، وكان االنباري يعد ال�رشعي االبرز يف دولة البغدادي لكونه عراقي.\
39( طلب االنباري لقاء ال�صعودي عثمان لريى مدى تاثريه فراآه عك�ض ما و�صفه القحطاين له، فابلغه ان 
عثمان النازح ال ينا�صب ت�صديره كقيادي �رشعي ل�صعف �صخ�صيته وعدم مقدرته على احلوار واملواجهة 

ال�رشعية.
41( طلب العقيد حجي بكر وابو علي االنباري من ابي بكر عمر القحطاين ال�صعودي التحرك بجلب فتاوى 

و�رشعيني �صعوديني يوؤدون لتما�صك دولة البغدادي.

البغدادي يف�صل ...
1( بعدما حاول البغدادي حماولته الفا�صلة بحل جبهة الن�رشة التي ظلت متما�صكة، وظهرت قوتها اكرث 
بعد بيان الظواهري املوؤيد لبقائها �صعر البغدادي ومن حوله باحباط �صديد، واح�ض انه البد من الرجوع 
اىل الع�������راق، ولكن اأ�رش عليه �صخ�صان بالبقاء هم�������ا: العقيد احلجي بكر الذي رف�ض رف�صا قاطعا القبول 
بكالم الظواهري وانه �صيبقى يف ال�صام حتى لو رجع البغدادي. وال�صاب ال�صعودي ابو بكر عمر القحطاين، 
اإذ انه ي�صتحيل رجوعه جلبهة الن�رشة النه يعد �صخ�صا غري مرغوب فيها، وبخا�صة بعدما ت�صبب به من 

ان�صقاق و�صط �صفوف الن�رشة.
2( تكف�������ل ابو بكر عمر القحطاين للبغدادي بان ياأتيه مبنا�رشين من ال�صعودية وفتاوى وموؤيدين يحاولون 

احلفاظ على دولة ال�صام والوقوف �صد الظواهري
3( البغدادي يف نف�صه ال يحب اخلروج من ال�صام فقد وجد فيها حرية واتباعا وجنودا ومملكة على االر�ض 
جتع�������ل منه ي�صعر بانه فع�������ال امري، فبداًل من كونه متخفيا يف العراق ا�صبح اكرث حرية يف �صوريا مما 

جعله مييل نف�صيا ويقتنع ب�رشعه بالبقاء.
4( اأن�صغل ابو بكر القحطاين ال�صعودي مبحاولة م�صتميتة لتجنيد مفتني ومنا�رشين �رشعيني واعالميني 

للبغدادي لي�صعره باالمان، وقد اتخذ القحطاين م�صارين يف ذلك:
 االول: اال�صتنج�������اد باجلهاديني الذين تربطهم بهم عالقة �صابقة يف اخلليج لن�رشته والثاين: تكوين فريق 

اعالمي على االنرتنت.
5(: ات�صل القحطاين باجلهاديني ال�صعوديني اليجاد فتاوى موؤيدة للبغدادي من رموز يف ال�صعودية وباءت 

املحاوالت بالف�صل.
6( وات�ص�������ل القحطاين بال�صابط ال�صع�������ودي اال�صبق بندر ال�صعالن ليكون ممث�������ال تنظيميا له يف ال�صعودية 
وحلقة و�صل لتكوين نواة �رشعية يف اخلليج موؤيدة للبغدادي، فتكفل ال�صعودي ال�صعالن ياأن يكون مندوبه 

يف هذه املهمة ومن�صقا مع القحطاين يف �صوريا للعمل على هذا امل�رشوع
7( بدا ال�صعالن بتويل هذه املهمة واخذ على عاتقة عقد اجتماعات للموؤيدين للبغدادي وابالغ القحطاين 

مبا ي�صتجد
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8( اول بالغ ابلغه ال�صعالن لدولة البغدادي وجود اول �رشعي موؤيد للبغدادي يدعى نا�رش الثقيل واجتمع 
معه عدة مرات للعمل على ن�رشة البغدادي

9( ب�������دات ن�������واة عمل ال�صعالن تت�صع اىل البحرين حيث توا�صل مع ترك�������ي بنعلي وابدى تاييده وم�صاندته 
مل�رشوع دولة البغدادي

10( وكان�������ت جهود املن�������دوب ال�صعالن يوميه وحثيث�������ه حتى مت ت�صكيل جلنة �رشعي�������ة منا�رشة لدولة 
البغدادي تتكون من عدة اأ�صخا�ض غري بارزين

11( بع�������ث ال�صعالن با�صمائهم كمنا�رشين للبغدادي وه�������م: نا�رشالثقيل وتركي بنعلي وعليوي ال�صمري 
وحم�������ود املطريي وحمدالري�ض و�صالح احل�صيف وابو ب�������الل احلربي، ف�صال عن عبد العزيز العمر وعلي 

اجلبايل وي�صرتك هوؤالء بعدم معرفتهم يف الو�صط العلمي واالعالمي.
12( مل تك�������ن تلك املحاوالت كافية ولكنها اعطت البغدادي ب�صي�ض امل باال�صتمرار وان يثبت على راي 

العقيد حجي بكر وابي بكر القحطاين.
12( اخذ ال�صعالن يرتب اجتماعات دورية للمنا�رشين ال�رشعيني بطلب من القحطاين لتدار�ض امل�صتجدات 

وو�صع خطط البطال اي جهود �رشعية �صد البغدادي ودولته.
13( كان جمي�������ع االع�ص�������اء ال�رشعيني لدولة البغدادي متخوفني من التاأيي�������د العلني ملبايعته خوفًا من 

االنظمة اخلليجية
14(ابدى تركي بنعلي ا�صتعداده ال�صدار مذكرة �رشعية تاأييديه ملبايعة البغدادي وعدم �رشعية الن�رشة 
ولكن�������ه رف�ض ا�صدارها با�صمه ال�رشيح، فا�صدر مذكرته بعنوان مد االأيادي لبيعة البغدادي حتت ا�صم ابو 

همام بكر بن عبد العزيز االأثري.
15( واب�������دى علي اجلب�������ايل ا�صدار فتوى مماثلة ومت ار�صال هذه املذك�������رة والفتوى وتقرير عن �صري هذه 
االجتماع�������ات البي بكر القحطاين وبدوره عر�صها على البغدادي، ليظهر القحطاين بذلك تفانيه وجهوده 

يف تاييد دولة العراق وال�صام ك�صبا لر�صا البغدادي و�رشاء والءه. 
16( مل يكت�������ف القحطاين بعمل اللجان ال�رشعية اخلليجية لدولة البغدادي، ولكن قام بعمل جلنة �رشعية 
داخل �صوريا تقوم بالعمل على تر�صيخ دولة البغدادي �رشعيا ب�صوريا تتكون من خم�صة ا�صخا�ض هم: عمر  
القحط�������اين وابو علي االنباري وابو جعف�������ر احلطاب تون�صي وابو علي ابراهيم ال�صلطان النجدي وخام�صهم 
عثمان بن نازح ليقوموا بحماية دولة البغدادي من الداخل من االنهيار والت�صدع حيث تقوم هذه اللجنة 
بالرتهيب من ترك بيعة البغدادي، وان من يقوم برتكها فهو خارجي يجب قتاله، ف�صال عن بيان ف�صل 
البغدادي وتاريخه وت�صخيمه يف نفو�ض اتباعه حتى ال ي�صككوا فيه. باال�صافة اىل توزيع كتاب ع�صو اللجنة 
الداخلية ال�رشعية للدولة وهو )بيعة االأم�صار لالمام املختار/ اأحكام البيعة يف االإ�صالم وتنزيلها على بيعة 

اأهل ال�صام( وهو من تاليف ابو احلطاب التون�صي حيث امر البغدادي بتوزيعه على اتباعه.
17( وكان البغ�������دادي حري�ض على وجود ابي بكر القحط�������اين لكونه �صعودي وان كانت ثقته فيه �صعيفة 

ولكن كجذب مرحلي لتاأثريه على اتباعه اخلليجني .
18( قام�������ت اللجنة الت�������ي �صكلها ابو بكر القحط�������اين بالعمل حلماية دولة البغدادي م�������ن الت�صدع باخلطب 
وال�صح�������ن النف�صي جتاه الدول�������ة و�رشعيتها وخطورة اخلروج عليها وت�صمي�������ة املخالفني بعمالء و�صحوات 

ودميقراطيني للتنفري النف�صي منهم
19( كان�������ت احلاجة ما�صة اىل جناح اعالمي يقوم بالرتوي�������ج لدولة البغدادي وتلميعه وتلميعها يف اخلارج 

وهذا ما قام به ابو بكر القحطاين
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املبحث الثاين
عالقة داع�س بالف�صائل املقاتلة

بني الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام وجبهة الن�صرة.. الق�صة الكاملة
اجلمهورية
./
2013/7/23

نوها »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« غمو�ض كبري واأ�صئلة كثرية، مرّد  يحيط »جبهة الن�رشة« و�صِ
هذا الغمو�ض يف جزء منه هو عدم انك�صاف هذه اجلماعات على املجتمع العاّم وُبعدها عنه، فهي داعية 

لهذا املجتمع لالإ�صالم ال�صّني ال�رشعي، كما يذكر ذلك اجلوالين يف كلمته االأخرية.
ورغ�������م اأن املهتم�������ني بال�صاأن ال�صوري العام لديه�������م اّطالع �صيئًا ما على »الن��������رشة« واأ�صباهها، ال يبدو اأن 
جميعهم ميتلكون ذات االإطالع، وال يبدو اأن اأحدًا من خارج هوؤالء ميتلك معرفة بن�صاأتهم، ولذلك ارتاأينا 
ل لن�صاأة هذه اجلماعات معتمدًا اأكرث م�������ا يعتمد على الكلمات والبيانات  اأن يخ�������رج عم�������ل �صارح ومف�صّ
الر�صمي�������ة لهم، فُيبعدنا ذلك ع�������ن املطالبة باإثبات ما نقول )كان ُيرف��������ض راأي الكثريين حينما كانوا 
يقولون اأن الن�رشة تتبع للقاعدة( ويبعدنا عن االتهام بالتجّني عليهم من املتع�صبني لهم، وقد قمنا غالبًا 
باالقت�صار على ذكر احلقائق املو�صوعية بعيدًا عن التحليل، اإال فيما ندر. فاإىل الق�صة كاملة منذ البدء:
تب�������داأ احلكاية مبكرًا، بع�������د اأقل من ثالثة �صهور على بدء الثورة ال�صوري�������ة، حيث اأ�صدر الظواهري كلمة 

م�صّورة يف حزيران 2011 يدعو فيها للجهاد يف �صوريا، وجاء فيها:
- ال�صالم الأهل ال�صام الذين يقاومون الظلم والعدوان، يحّيي فيه ثباتهم و�صمودهم، و�صّكل هذا معظم الكلمة 

)اأربع دقائق ون�صف من اأ�صل �صبع( وتخلله الكثري من اأبيات ال�صعر؛
- حتذي�������ر اأهل ال�صام من قوى اال�صتكبار العاملي وعلى راأ�صهم اأمريكا، والذين تعاونوا مع ب�صار طوال فرتة 

حكمه، واأحلق بذلك �صعرًا يف نقد الغرب؛
- قول�������وا الأمريكا واأوبام�������ا اأننا نخو�ض معركة التحرر والتحرير، التحرر م�������ن الطواغيت والتحرير لديار 

امل�صلمني؛
- قولوا لهم اأن ثورتنا لن تهداأ حتى نرفع رايات اجلهاد فوق جبل املكرّب يف القد�ض؛

- وقال اأنه لوال املعركة مع ال�صليبية التي يخو�صها، ولوال حدود �صايك�ض وبيكو التي قّد�صها حكامنا، لكان 
بيننا اليوم هو واإخوانه ليدافعوا عنا؛

- ولكن هناك يف ال�صام ما يكفي من املجاهدين واملرابطني.
ُيلح�������ق الظواهري كلمة اأخرى بكلمته االأوىل يوم 12 �صباط 2012، بعد حوايل ت�صعة �صهور، وتكاد تتطابق 
الكلمتان، غري اأنه هنا ال يكتفي من التحذير من الغرب، بل يلحق بهم تركيا والعرب. تتزامن الكلمة 
م�������ع بعثة املراقبني العرب ومبادرات اجلامعة العربية، وبعد و�صع »جبهة الن�رشة« على قائمة االإرهاب 

االأمريكية بيوم واحد.
و قد �صهدت كلمة الظواهري االأوىل ا�صتنكارًا كاماًل من املنتمني للثورة ال�صورية، بينما �صهدت احتفاًء 
ون�رشًا من قبل النظام واأعوانه يف تاأكيد على روايته باأنها ثورة اإرهابيني وتكفرييني. ويالحظ يف كلمته 
االأوىل اقت�ص�������اره على كلمة »�صوريا« غالبًا دون ذكر ال�ص�������م »بالد ال�صام«، والذي �صار اال�صم املطلق لدى 

الظواهري والن�رشة والدولة فيما بعد.
يب�������دو اإذن اأن كلمة الظواهري االأوىل كانت ر�صالة عامة، ودعوة واإ�صارة لالأتباع لبدء التفكري يف اجلهاد 
يف �صوريا واالإعداد له، بينما تبدو الكلمة الثانية اإعالنًا له، حيث اأنها كانت بعد �صهر من تفجري امليدان 
االأول )مقطع االأكيا�ض البال�صتيكية ال�صهري( يف 6 كانون الثاين 2012، التفجري الذي كان بعد يوم واحد 
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م�������ن قدوم بعثة املراقبني العرب، وبا�صم »غزوة الثاأر حلرائر ال�صام« تبّنت »جبهة الن�رشة« هذا التفجري 
ر�صميًا عرب جناحها االإعالمي موؤ�ص�صة املنارة البي�صاء )الدقيقة 21(.

ُيذكر اأنه يف حينه ا�صتنكر التفجري جميع اأبناء الثورة واملعار�صة ال�صيا�صية، كما اعتربوه من �صنيعة 
النظام. وحتى، بعد اأن ظهر بيان التبني من قبل »اجلبهة« مّت اعتبار »اجلبهة« ذاتها من �صنيعة النظام.
و منذ ذلك احلني بداأ اجلدل ي�صود اأو�صاط الثورة ال�صورية حول »اجلبهة« ومن يقف خلفها وعن فكرها، 
خا�ص�������ة بعد اأن بداأت عملياتها تنت�رش ع�������رب االأرا�صي ال�صورية وبعد اأن اأثبتت قدرة قتالية عالية مل توجد 
لدى ف�صائل وجماعات اجلي�ض احلر، �صاعد على ذلك رمبا اأي�صا تركيز النظام كثريًا على ا�صم »اجلبهة« 
واإل�ص�������اق كل �صيء به�������ا دعمًا لروايته باأثر رجع�������ي حول ثورة االإرهاب واملتطرف�������ني والقاعدة. كانت 

اجتاهات النقا�ض يف حينه متعددة تدور حول التايل:
- اته�������ام »اجلبهة« باأنها من �صنيعة النظام حتى تو�صف الثورة باأنها ثورة اإرهاب كما كان ي�صفها النظام 
من�������ذ الي�������وم االأول، اأو بدرجة اأقل اأن »اجلبهة« خمرتقة وموّجهة من قب�������ل النظام. وكان هذان الراأيان 

يحظيان بانت�صار وا�صع يف بدايات اجلدل، ومل يختفيا حتى اليوم.
- اعتب�������ار وجود جبهتني للن�رشة، جبهة �صادقة يف قتال النظام وجبهة من �صنع النظام، وكان ُين�صب 
اأي فعل خاطئ جلبهة النظام. مل يوجد يومًا دليل على وجود جبهتني، ويبدو هذا التحليل حتلياًل رغبويًا 

اأكرث ما يكون.
- اعتبار »اجلبهة« تابعة للقاعدة فعاًل، منهجًا ومتوياًل، اأو فكريًا واأيديولوجيًا على اأقل تقدير، دون ا�صتبعاد 
ك�������ون النظام قد اخرتقها. هذا الراأي كان مدعمًا من العارفني على االأر�ض دون دليل ملمو�ض، وكان 
يواَجه بحجتني: اإما باأن تلك التهمة باطلة وهذا غري �صحيح وال دليل عليه؛ واإما باأنه حتى لو كان ذاك 
ال�������كالم �صحيح�������ًا فال ي�صّح االإعالن به، كي ال يتطابق مع رواية النظ�������ام وحر�صًا على الراأي العام الدويل. 
ا�صتمر هذا اجلدل طوياًل، ما يقرب من عام كامل، ومل ينتِه اإال باعرتاف قائد »اجلبهة« ب�»جتديد البيعة« 

للظواهري، يف حادثة �صنمّر عليها الحقًا. )تقرير من قناة اجلزيرة عن اجلبهة، 8 كانون الثاين 2013(
اجل�������دل مل يكن هادئًا دائمًا، وق�������د ارتفعت وتريته حينما قامت الواليات املتحدة يف 11 كانون االأول 2012 
باإدراج »جبهة الن�رشة« على قائمة االإرهاب االأمريكية، واعتربتها امتدادًا لدولة العراق االإ�صالمية )تنظيم 
القاعدة يف العراق(، كما و�صعت قائدها يف العراق وال�صام )اأبو دعاء( على الئحة االإرهاب وواعتربت اأنه 
يوّجه اجلوالين ا�صرتاتيجيًا )غري معلوم اإن كان اأبو دعاء هو البغدادي نف�صه الذي �صيمّر ذكره الحقًا(

الق�������رار مل ميّر به�������دوء، كل الأ�صبابه. ا�صتمّر املدافعون عن »جبهة الن��������رشة« باأنها لي�صت تابعة للقاعدة 
بحجتهم، بينما اعتربت قوى املعار�صة ال�صيا�صية اأن و�صع فئة تقاتل النظام على الئحة االإرهاب هو اإ�صاءة 
للث�������ورة ال�صورية. دفعت هذه القوى لت�صمية اجلمعة الالحقة ب�»ال اإرهاب يف �صوريا اإال اإرهاب االأ�صد«، وقد 
تزامن كل ذلك مع بدايات ت�صكل »االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�صة ال�صورية« ومع موؤمتر اأ�صدقاء 
�صوري�������ا يف املغرب. )من كلمة رئي�ض االئتالف في�������ه: »القرار باعتبار اإحدى اجلهات التي تقاتل النظام 
جه�������ة اإرهابية تلزم اإعادة النظر فيه )…( نختلف مع بع�ض اجلهات، نوؤكد اأن كل بنادق الثوار هدفها 

اإ�صقاط نظام طاغوتي جمرم )…( ال يعيب اأحدًا اأن يكون دافعه لتحرير بالده هو الدين…«(.
يب�������داأ ف�ص�������ل جديد من الق�صة بظهور قائد دولة العراق االإ�صالمية )القاعدة يف العراق( اأبي بكر البغدادي 
يف مقطع �صوتي، 9 ني�صان 2013، يعلن فيه احتاد »دولة العراق االإ�صالمية« و»جبهة الن�رشة يف بالد ال�صام« 

حتت م�صمى »دولة العراق وال�صام االإ�صالمية«، وكان ما جاء يف كلمته:
- ال��������رشد التاريخي والتربير ال�رشعي لتغيري امل�صّميات والراي�������ات وتوحيدها، وكان ذلك الأكرث من 

ن�صف مدة الكلمة؛
- اأن للقاعدة خاليا �صابقة كانت فقط يف حالة كمون واإعداد؛

- واأن اجل�������والين )»وه�������و اأحد جنودنا« كم�������ا خاطبه( مر�صل من قبله مع عدد م�������ن الرجال املهاجرين 
واالأن�ص�������ار )املهاجرين ا�صم رمزي يطل�������ق على غري ال�صوريني اأو غري اأهل الب�������الد ممن جاءوا للجهاد، 

واالأن�صار يعني اأهل البالد من املجاهدين( ومع منا�صفة »بيت املال« �صهريًا، ليلتحق بتلك اخلاليا؛
- مل نعل�������ن ع�������ن الدولة حتى يعرف النا��������ض حقيقتها بعيدًا عن ت�صويه االإعالم، وق�������د اآن االأوان لنعلن اأن 
»اجلبه�������ة« ما هي اإال امتداد لدولة العراق… ومن ثم يلغي البغدادي »الدولة« و»اجلبهة« وتوحيدهما حتت 
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ا�صم »دولة العراق وال�صام االإ�صالمية« ويوحد رايتهما ب�»راية اخلالفة«؛
- نفت�������ح اأيدينا لف�صائل املجاهدين وللع�صائر يف ب�������الد ال�صام لنجتمع على حتكيم �رشع اهلل، واأننا ال نرتك 

ال�صالح حتى يحكم ال�رشع؛
- يتوىل اأبناء ال�صام من جماهدينا االإ�رشاف على اإقليم ال�صام؛

- اإياكم يا اأبناء ال�صام اأن تتخّل�صوا من ظلم الديكتاتورية لتذهبوا اإىل ظلم الدميقراطية!
 ردود الفع�������ل حول الكلمة كانت مرتبكة، وكانت خا�صعة للمواق�������ف ال�صابقة املعلنة. املكّذبون لكون 
الن��������رشة تتبع للقاع�������دة ا�صتمروا بتكذيبهم، واملكّذب�������ون حر�صًا على الراأي العام ا�صتم�������روا بذلك اأي�صًا، 
بينم�������ا اعترب مّتهمو الن��������رشة باأنها تتبع للقاعدة اأنهم وجدوا دلياًل يوؤيدون به اتهامهم، اأما الن�صطاء على 
االأر�ض فبداأوا يذكرون اأن مبايعة البغدادي حتت ا�صم »دولة العراق وال�صام االإ�صالمية« �صارت توؤخذ من 
جماهدي »الن�رشة«. ويف م�صاء اليوم ينت�رش بني مقاتلي الن�رشة اأن خطابًا للجوالين �صُين�رش �صباح اليوم 

التايل ليبنّي املوقف من خطاب البغدادي. ثم تهداأ االأمور حتى حينه.
ويف �صبيح�������ة يوم االأربعاء 10 ني�صان 2013 تن�رش »املنارة البي�صاء« خطابًا للجوالين ُي�صّدره مبخاطبة جميع 
امل�صلمني والف�صائل املقاتلة واملجاهدين واأهل ال�صام واأبناء »جبهة الن�رشة«، وكان ما جاء يف كلمته:
- اإن�������كار علمه باإع�������الن التوحيد مع دولة البغدادي، واأنه ما علم بذل�������ك اإال مما ُن�رش يف و�صائل االإعالم، 
ب�������ل و�صّدد اأن اخلطاب »من�صوب« للبغ�������دادي دون تاأكيده اأو نفيه، فاإن كان حقيقيًا فهو قد حدث دون 

ا�صت�صارة؛
- اأن اجلوالين كان من امل�صاركني يف جهاد العراق منذ بدئه حتى بدء الثورة ال�صورية، اإال ما حدث له 
من انقطاع قدري )�صنعلم فيما بعد اأنه ال�صجن( واأنه رغم هذا االإنقطاع فقد تابع اأحداث العراق وا�صتخل�ض 

منها الِعرَب التي اأفادت اجلهاد يف ال�صام؛
- االإعرتاف بالف�صل ملجاهدي العراق ولل�صيخ البغدادي؛

- اأن البغدادي وافق على م�رشوع طرحه اجلوالين لن�رشة بالد ال�صام )�صتمّر تفا�صيل ذلك الحقًا(؛
- ت�صديق خطاب البغدادي مب�صاركة ن�صف بيت املال واالإمداد بالرجال؛

- اأنن�������ا اأعلّنا منذ الب�������دء اأننا قمنا لتحكيم ��������رشع اهلل، ورغم ذلك فاإننا مل نرغ�������ب باالإ�صتعجال باالإعالن 
للم�صلحة، وما دمنا نقوم مبهام الدولة وهو اجلوهر فاالإعالن لي�ض مهمًا؛

- اأن الدول�������ة ُتبنى ب�صواعد اجلميع مم�������ن �صارك يف اجلهاد ولي�ض بف�صيل واحد، واأن عدم االإعالن مل يكن 
عن رّقة يف الدين اأو �صعف واإمنا حلكمة و�صيا�صة �رشعية؛

- اأنن�������ا ن�صتجيب خلطاب البغدادي –حفظه اهلل– باالرتقاء م�������ن االأدنى اإىل االأعلى، وجنّدد البيعة لل�صيخ 
الظواهري؛

- تبقى »اجلبهة« على حالها وتبقى رايتها على حالها، واإعالن البيعة لن يغري �صيا�صة اجلبهة.
انتهت حالة اجلدل اأخريًا بعد خطاب اجلوالين )على االأقل بخ�صو�ض ن�صبة »اجلبهة« للقاعدة(. اخلطاب 
كان ان�صقاق�������ًا وا�صحًا ع�������ن البغدادي رغم كل الكلمات املهذبة التي كالها ل�������ه اجلوالين. بدا وا�صحًا اأن 
اخلطاب�������ني اإعالن خلالف �صابق بينهما، واأن اخلط�������اب كان ذكيًا بالن�صبة ملا اعتيد عليه من خطابات 
اجلهاديني، فهو كان ذا لغة مهذبة وهادئة، واأنه رغم و�صوح �صحة ن�صبة الكلمة للبغدادي اإال اأن اجلوالين 
اأمل�������ح اإىل اأن ال�رشيط من�صوب، تخفيفًا لالإحتقان، بدليل اأنه قال باأنه ي�صتجيب للبغدادي ب�»االرتقاء من 
االأدنى لالأعلى« )عبارة ا�صتخدمها البغدادي يف خطابه(، وقد مّد اجلوالين يده جلميع الف�صائل واملقاتلني 

م�صتفيدًا من جتربة اجلهاد يف العراق.
مبايعة الظواهري كانت تخل�صًا من �صطوة البغدادي واالإنتقال اإىل »املدير« مبا�رشًة، وكان انتظار ردة 

فعل الظواهري هي اخلطوة التالية.
العامل�������ون على االأر�ض بدوؤوا يتحدثون عن ان�صقاق حدث يف »اجلبهة« ومل يكِف خطاب اجلوالين ليحّله، 
وكان�������ت متابعة مواقع اجلهاديني كفيلة بتبيني حجم اخلالف واملناكف�������ة. التق�صيم الب�صيط يقول باأن 
»املهاجري�������ن« )اأي غري ال�صوريني( بايع�������وا »الدولة«، وبقي ال�صوريون مع اجلوالين يف »اجلبهة«، كان هذا 

هو الغالب ولي�ض بال�رشورة كل �صيء.
موق�������ف الظواهري و�صبب اخل�������الف وتفا�صيل ن�صوء »اجلبهة« وكيف تطّور ذل�������ك الحقًا، جاء يف ر�صالة 
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جلهادي م�رشي قدمي، »م�رشي يف قلب اجلبهة« كما ي�صمي نف�صه، وكانت متابعته وحماولة مقاطعة 
االأخب�������ار والروايات و�صوؤال اآخرين تثبت اأن كل ما قاله �صحي�������ح. كانت ر�صالته �صديدة االأهمية، وبّينت 

التايل:
- اجل�������والين كان �صجينًا منذ ما بعد بداي�������ة اجلهاد يف العراق ب�صهور )من 2004 وحتى 2011! فمن اأخرجه 

حينها، وملاذا؟(؛
- قّدم اجلوالين م�رشوعًا من اأربعني �صفحة لتنظيم اجلهاد يف ال�صام )امل�رشوع الذي ذكره اجلوالين يف 

كلمته( وافق عليه البغدادي؛
- »جمل�ض �صورى اجلبهة« كان ي�صّم 12 ع�صوًا، بينهم اجلوالين والبغدادي؛

- بداأت اخلالفات مع اجلوالين بعد رف�صه لبع�ض االأفكار احلمقاء، كتفجري مقر االإئتالف؛
- يف اجتماع ل�»املجل�ض« خال من ال�صامّيني، وبتاأييد ثالثة وحياد ثالثة، مت اإعالن »الدولة«؛

- رّد الظواه�������ري عل�������ى اخلالف كان ربط اجلوالين مب�صوؤول اآخر غري البغ�������دادي ثم عودة االأمور اإىل ما 
كانت عليه قبل اخلطابني واإيقاف الكلمات االإعالمية.

اللطي�������ف، وما مل يفهمه اأح�������د يف حينه، اأن الظواهري اأ�صدر كلمة بتاري�������خ 8 ني�صان 2013، قبل كلمة 
البغدادي بيوم واحد، يحّذر فيها من التاآمر على الثورة ويدعو الإقامة اخلالفة ويب�رّش بقرب �صقوط العدو، 
واالأه�������م اأن�������ه يحّث على التوّحد ونبذ الفرقة واالختالف، ويرّكز على ذل�������ك كثريًا. يبدو اإذًا اأن االأخبار 

كانت ت�صله واأنه حاول احتواءها قبل اأن ت�صدر لالإعالم، وف�صل يف ذلك.
ردود الفعل حول اإعالن بيعة الن�رشة للقاعدة ا�صتمرت يف ارتباكها، لكنها اجتهت يف ثالثة حماور:

- التربوؤ من »القاعدة« وفكرها واأنهم ال ميثلون ال�صوريني.
- اعتب�������ار اخلالف مع »القاعدة« خالفًا �صائغًا، ورف�ض اعتبار »اجلبه�������ة« اإرهابية، مع االإقرار بالعمل معها 
حت�������ى اإ�صقاط النظام. ومّثل هذا معظم احل�������ركات اجلهادية، كاأحرار ال�صام وجبهة التحرير االإ�صالمية 
ول�������واء التوحي�������د. جزء اأي�صًا اعت�������رب اأن »اجلبهة« حتى لو كانت تابعة للقاع�������دة فاإنها اإن تغريت وقبلت 
باالإنتخابات قبلناها. رمبا اعتمد هوؤالء على اأن »اجلبهة« كانت اأقل ت�صددًا مما خربوه يف العراق فمالوا 
لذل�������ك. يبدو ه�������ذا التفكري رغبويًا اأكرث منه واقعيًا )انتهى تهافت ه�������ذا اخلطاب بعد مواقف »اجلبهة« 

املعَلنة وبعد كلمة اجلوالين االأخرية(.
- االإق�������رار بكون »اجلبهة« مع القاعدة، لكن وما امل�صكلة يف القاعدة؟ مّثل ذلك اجلهاديون املنتمون اأ�صاًل 

للقاعدة اأو املتعاطفون معهم دون ت�رشيح، و�رّشح بذلك خالد اأبو �صالح يف �صفحته الر�صمية.
و بع�������د حوايل ال�صهرين، يف 9 حزيران 2013 حتديدًا، اأ�صدر الظواهري قراره املعلن )يت�صابه مع ما ذكره 
اجلهادي امل�رشي يف تفا�صيل�������ه( بحّل »دولة العراق وال�صام االإ�صالمية« مع بقاء »اجلبهة« و»دولة العراق 
االإ�صالمي�������ة« على حالهما، ثم تكليف اأبي خالد ال�ص�������وري حلّل اخلالف، والتوقف عن اأي »اعتداء« بينهما 
بالق�������ول اأو الفعل )تقري�������ر من وكالة رويرتز(، كما ذكر خطاأ »الدولة« باإع�������الن الوحدة دون ا�صت�صارة، 

وخطاأ »اجلبهة« بالرف�ض دونها.
رد الفعل على قرار احلل والتزام التوقف عن ن�رش اخلطابات االإعالمية قوبل بالرف�ض من قبل البغدادي 
بعد اأقل من اأ�صبوع على اإعالن الظواهري، ففي تاريخ 15 حزيران 2013 اأ�صدر البغدادي كلمة يقول فيها: 
»الدول�������ة االإ�صالمية يف الع�������راق وال�صام باقية ما دام فينا عرق ينب�ض اأو ع�������ني تطرف، ولن ن�صاوم عنها 
حتى يظهرها اهلل تعاىل اأو نهلك دونها«، واأ�صاف »ما تلبث االأيام اأن تنجلي عن ب�رش ثاقب يف الروؤية على 
املدى البعي�������د عجزت اأب�صار القاعدين واأ�صحاب االأهواء واملتخاذلني عن اإدراكها، فيعود املنِكر اإن مل 

يكن متعاليًا مقرًا ويعود املعرت�ض موافقًا والذاّم مباركًا وهلل احلمد«.
ب�������داأت مقاطع العمليات حتت ا�صم »الدولة« باالنت�ص�������ار على اليوتيوب، وبداأت مقاّرها املنف�صلة ولوحاتها 

باالنت�صار، وبداأت م�رشوعها يف احلكم فعاًل:
اعتق�������ال اأع�صاء املجل�ض املحلي لتل اأبي�ض، اعتقال االإعالمي زيد حممد، اإخراج »الدولة« من �رشاقب، 
مالحق�������ة املواطنني ب�صب�������ب الفتة، »دولة �صوريا احلرة نبنيها باإرادتنا ولن ن�صتوردها من تورا بورا« )الفتة 
من بلدة حا�ض، 12 متوز 2013(، اإعالمي كفرنبل مطلوب ل�»الدولة«، »الدولة« تقتل اأحد قادة اجلي�ض احلر 
يف الالذقي�������ة، قتال يف بلدة الدانا ب�������ني »الدولة« وف�صيل من اجلي�ض احلر بعد اغت�صاب طفل يف التا�صعة 
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عل�������ى يد اأحد اأفراد »الدولة« )تون�صي اجلن�صية، اأُعدم الحق�������ًا(، �صهادة من اأحد مقاتلي اجلي�ض احلّر حول 
اأحداث الدانا.

ث�������م بعد انقطاع طويل بدا التزامًا بقرار الظواه�������ري، يف 21 متوز 2013، ظهر اجلوالين يف كلمة يبدو اأنها 
جاءت لل�صّد من ع�صب االأتباع، يف ت�صّدد ال يعلنه اجلوالين عادًة، وللتربوؤ مما ين�صب للجبهة من اأفعال 

م�صينة، وللتعليق على اخلالفات االأخرية احلا�صلة بني الف�صائل، جاء فيها ما يلي:
- ا�صتعرا�ض تاريخي ينتهي اإىل القول باأن كل االأمم تعادي االإ�صالم؛

- االأمم كله�������ا تخاف عودة االإ�صالم اليوم، ولذلك هي ت�ص�������ع »اجلبهة« على قائمة االإرهاب بتهمة اأنها تريد 
تطبيق ال�رشيعة، ونحن نريد فعال تطبيقها؛

- يف االإ�صالم ال يوجد انتخابات دميقراطية وال اأحزاب برملانية، بل ال�صورى والعدل واجلهاد )يبدو تلميحا 
مل�رش(؛

- اإننا ال نكرتث الأمريكا والغرب، ونقول لهم اإن اأية حماولة ل�رشب االإ�صالم ف�صيعود اأقوى مما كان؛
- ابت�������داأ مبهاجم�������ة حزب اهلل ثم انتقل ملهاجمة ال�صيعة، واعترب اأن م�رشوعهم الفار�صي اإمنا ُوجد الإبادة 

ال�صّنة، واأن امل�رشوع الذي لقي جناحًا يف ال�صنوات االأخرية اإىل اأفول؛
- تطّرق لالأحداث يف لبنان، وذكر التفجري االأخري يف ال�صاحية اجلنوبية واأخلى م�صوؤوليته عنه، ولكنه 

اعتربه رّد فعل طبيعي؛
- دعا من »يّدعون« الت�صّيع اإىل التخلي عن حزب اهلل واإال �صيتعر�صون لالأهوال؛

- دعا اللبنانيني اإىل تغيري واقعهم والتخل�ض من حزب اهلل؛
- حتدث عن �صوريا وقال اأننا يف تقّدم وال يغّرّنكم ما حدث يف الق�صري، فقد طبق النظام قاعدة ع�صكرية 

بح�صِد اأقوى ما عنده �صد اأ�صعف ما عندنا حر�صًا على حتقيق ن�رش يرفع معنويات جنوده؛
- ُق�صفت معظم االأفرع االأمنية يف دم�صق وُحّررت الكثري من احلواجز واملدن واالأرياف؛

- اقت�صاد النظام يف تراجع، ولوال م�صاعدات اإيران والعراق ملا بقي على قدرته يف اإدارة البلد؛
- خ�رش النظام ال�صدود وحمطات الطاقة واآبار النفط، والتي نحافظ عليها بانتظار ت�صكيل هيئة �رشعية 

لُت�رشف على بيع النفط وتوزيعه بعدل على االأمة، وننفي �صائعات بيعنا اأي نفط للنظام؛
- ا�صتعانة النظام مبيلي�صيات خارجية دليل �صقوطه �صيا�صيًا اأمام الدول االأخرى؛

-  هناك قوى دولية ت�صعى للتوازن بني القوى على اأر�ض ال�صام حتى انتخابات 2014 لت�صتبدل طاغية باآخر 
واحلفاظ على م�صمون النظام وموؤ�ّص�صَتي االأمن والع�صكر الذين يحافظون على جوار اليهود؛

- دعا املجاهدين للتوحد على اإقامة ال�رشيعة وعدم التفرق واالختالف واال�صتئثار باحلكم بحّجة التقدمي 
وا كثريا اأي�صًا مبا  والت�صحي�������ة، بل كل ال�صام عانى و�صحى، وال ين�صى املغرتبني يف ذلك وهم الذين �صَحّ

يقدرون؛
- املجتمع كان يرزح حتت وطاأة نظام فا�صد اأف�صد دينهم الأربعة عقود، ولكن هذا املجتمع ذو نية طيبة 

لي�صتقبل الدعوات »ال�صنية ال�رشعية« دون �صّدة اأو ت�صّنج؛
- نرباأ من اأي عمل يحا�صب النا�ض بعيدًا عن الهيئات ال�رشعية املعتربة، و»اجلبهة« غري م�صوؤولة عن 
ه�������ذه االأعمال، فالبع�ض يحمل رايتنا بق�ص�������د التعاطف والبع�ض بق�صد االإ�صاءة، واإن اأ�صاء اأحد منا للنا�ض 

ف�صنكون اأول من �صيحا�صبه ويقدمه للهيئة؛
- لُتح�������ّل كل اخلالفات رعاية لل�صاحة من اأن ُته�������ّدد بخطر النزاع، واأن حتّل اأمام حمكمة �رشعية يقبل 

اجلميع بحكمها، وعَر�ض م�صاعدة »اجلبهة« يف حّل اأي خالف؛
- دعا لعلماء اأهل ال�صنة ودعاهم الأن يكونوا بني ظهراين املجاهدين يف ال�صام.

حت�������ى تاريخ كتابة هذه الورقة، تبقى »الدولة« و»الن��������رشة« ج�صمني غام�صني �صيئًا ما، وتبدو الدرا�صات 
اجل�������ادة ن�������ادرة، كما يبدو اأن االأمر الوحيد االأ�صواأ من عدم وج�������ود التحليل ال�صحيح هو التحليل اخلاطئ 
ال�������ذي يعرق�������ل عملية التفكري ال�صليم، واأخ�������ريًا، يبدو اأن املعطيات قليلة وغ�������ري �صائبة دائمًا، وتوفري 
املعطيات الدقيقة �صي�صاعد قطعًا على االقرتاب من املقاربة ال�صحيحة، ع�صى اأن يكون هذا العمل جزءًا 

منها.
عا�صت املعار�صة ال�صيا�صية تخبطًا وا�صحًا يف التعامل مع �صاأن »الن�رشة« و»القاعدة« يف �صوريا، وهو جزء 
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من تخبطها االأو�صع واختالفها، وال يبدو هذا التخبط �صوى مظهر من مظاهره.
ال ُيعل�������م اإىل اليوم ما هو م�صري اخلالف بني »جبهة الن��������رشة« و»دولة العراق وال�صام االإ�صالمية«. »الدولة 
تب�������دو كاأنها »قاع�������دة القاعدة«! ومع القول اأنه ال حّد للت�صّدد قطعًا، وبدرا�ص�������ة التجربة العراقية، ال يبدو 

احتمال اأن تكون قعرًا جديدًا للقاعدة اأمرًا م�صتبعدًا.

  

عالقة داع�س بالف�صائل اجلهادية
واي نيوز
1 � يف ع�������ام 2004، كان�������ت العالقات التي تربط )كتائب التوحيد واجله�������اد( والف�صائل امل�صلحة )ال�صنية( 
يتخللها اخلجل و�صيء من االحرتام، يف االأقل علنًا، قبل اأن يبداأ )اجلي�ض االإ�صالمي يف العراق( و)جماعة 
اأن�ص�������ار ال�صن�������ة( وكتائب و�رشايا املقاتلني، من ال�صهور االأوىل لع�������ام 2004 بجمع الف�صائل امل�صلحة ال�صنية 
)ال�صلفية واالأخوانية( حتت جماعة اقرتح ان يطلق عليها ا�صم )جماعة الفرقان(. ومت عقد جمموعة من 
االجتماعات، ومبباركة )هيئة علماء امل�صلمني( وجمموعة من العلماء ال�صلفيني ال�صعوديني واخلليجيني، 
وبح�ص�������ور قيادات ال�صف االأول لتلك الف�صائل، غري اأن حب الرئا�ص�������ة والتنازع على قيادة هذه اجلماعة 
ب�������ني اأمري االأن�صار واجلي�ض االإ�صالمي اأف�صد امل�رشوع واأبطل نفعه، حيث كان من اأهداف هذه اجلماعة 
حتجيم جماعة الزرقاوي ودعم العمل ال�صيا�صي ال�صني الربملاين واحلكومي وغريها من االأهداف الواعية.
ب�������داأت عالقة التعاون بني تنظيم القاعدة والف�صائل امل�صلحة ت�صع�������ف، وخا�صة خالل معركة الفلوجة 
االوىل وق�ص�������ة خطف القن�صل االإيراين، الذي خطفه املكتب االأمن�������ي للجي�ض االإ�صالمي يف العراق، ثم 
اأخ�������ذه الزرق�������اوي منهم بخدعة يعرفها املتاب�������ع لهذا ال�صاأن، وقام باإطالق �رشاح�������ه من دون اأي مقابل 

ملمو�ض.
2 � كان تاأ�صي�ض )جي�ض املقاتلني(، نهاية عام 2004، مبنزلة اإعالن قتل م�رشوع )جماعة الفرقان(، الذي 
كان�������ت غالبية مقاتل�������ي اأهل ال�صنة تنتظر والدته. وما تاأ�صي�ض )جي�ض املقاتلني( اإال زيادة فرقة الف�صائل 
ال�صلفي�������ة املقاتلة يف ذلك الوقت؛ االأمر الذي جعل الكث�������ري من مقاتلي اهل ال�صنة ين�صمون اإىل �صفوف 
كتائ�������ب الزرقاوي )التوحيد واجلهاد(، مبا فيه�������م مقاتلو )الطائفة املن�صورة( و)كتائب اأبي بكر ال�صديق 
ال�صلفي�������ة( والعديد من الذين ان�صحبوا من جماعة االأن�صار واجلي�ض االإ�صالمي يف العراق. ُويعتقد كذلك 
اأن املقاتل�������ني العرب من )كتائب التوحيد واجلهاد( كان لهم ال�������دور االأكرب يف اأعمال القتال يف اأثناء 

معركتي الفلوجة االأوىل والثانية.
3 � ويف مرحلة م�صك االأر�ض )2006- 2008( يف املناطق ذات االأغلبية ال�صنية �صمال وغرب بغداد، اأحكمت 
جماع�������ة )الدولة االإ�صالمية يف العراق( �صيطرتها الطائفية على مناط�������ق حزام بغداد ال�صمايل واجلنوبي 
وغرب بغ�������داد ومناطق عديدة يف دياىل و�صالح الدين وجميع مناطق نينوى ا�صافة اىل الطريق الدويل 
يف االأنبار، اأي اإن تواجدها تركز يف املناطق التي ُزعم اأنها خا�صعة ل�صيطرة الف�صائل امل�صلحة ال�صنية، 

حتى �صار االحتكاك، ثم اخل�صومات، ثم القتال، جزءًا من واقع احلياة اليومية بينهما.
4 � وبعد عملية وثبة االأ�صد )2009(، التي قتل فيها اأبو عمر البغدادي واأبو حمزة املهاجر، ظلت العالقات 
القائم�������ة بني هذه اجلماعات غري �صلمية وغام�ص�������ة لعامة املقاتلني من افراد تلك التنظيمات، كما اأن 
)اأن�ص�������ار االإ�صالم( زادت بدورها من هذا الغمو�ض، يف الوقت الذي حتولت اإىل )اأن�صار القاعدة(، اأو )اأن�صار 
دولة االإ�صالم يف العراق(. االأمر نف�صه ح�صل مع العديد من الف�صائل التكفريية؛ لتجنب مو�صوع ال�صدام 
امل�صلح مع مقاتلي )الدولة(. وقد �صعت بع�ض الف�صائل اإىل البحث عن ت�صوية �رشعية للتقليل من العنف 
الدائ�������ر يف مناطق حزام بغداد وبع�ض مناطق الكرخ منها وخا�صة العامرية وحمافظة االأنبار وحمافظة 
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دي�������اىل وحمافظة �صالح الدين، بني )�صحوات حما�ض العراق( و)اجلي�ض االإ�صالمي( و)اأن�صار ال�صنة � الهيئة 
ال�رشعي�������ة( من جه�������ة، ومقاتلي )دولة الع�������راق االإ�صالمية( من جهة اأخ�������رى. ولتجنب خطر التدخل 
الع�صكري احلكومي لتلك املناطق، حتالف بع�ض قيادات تلك الف�صائل مع االمريكان �صد )دولة العراق 

االإ�صالمية(.
5 � ع�������ام 2010، اأّيد )املجل�ض ال�صيا�صي للمقاومة العراقية( جهود الو�صاطة املبذولة بقيادة )احلملة العاملية 
ملقاوم�������ة العدوان( جلمع كلمة العرب ال�صن�������ة وتقريب وجهات النظر بني املقاوم�������ة ال�صنية املعتدلة 
واحلركات واالأح�������زاب ال�صيا�صية، وبدعم خليجي اأردين تركي، وبرعاي�������ة اأمريكية، فكانت انتخابات 
2010 حي�������ث دعمت قيادات الف�صائ�������ل امل�صلحة قيادات القائمة العراقي�������ة، وكان لدعمهم اأثر كبري يف 
طماأنين�������ة العرب ال�صنة من الرع�������ب الذي بثته )دولة العراق االإ�صالمية( م�������ن خالل بياناتها وعمليات 
االغتي�������ال للمر�صحني او للعاملني يف جمال ال�صيا�صة. وهنا، انق�صمت املقاومة وب�صكل وا�صح اإىل ق�صمني، 
ق�صم يوؤيد االنتخابات وال مينعها، بل قّدم مر�صحني منه. وميثل هذا الق�صم )اجلي�ض االإ�صالمي يف العراق( 
و)اأن�ص�������ار ال�صنة � الهيئة ال�رشعي�������ة( و)حما�ض العراق( و)جامع(. والق�صم االآخر كان �صد العمل ال�صيا�صي 
وامل�صارك�������ة احلكومية لل�صنة، وميثله )كتائب ثورة الع�رشي�������ن( و)جي�ض املقاتلني( و)جي�ض الفاحتني( 
و)جي��������ض الرا�صدين( و)جماع�������ة اأن�صار االإ�صالم( و)كتائ�������ب اأبي بكر ال�صديق ال�صلفي�������ة(. وقد عّمق هذا 

االنق�صام من اخلالف وزاد )دولة العراق االإ�صالمية( قوة من حيث عديد االأفراد.
وم�������ع ف�صل الكتل واالأحزاب ال�صيا�صية ومر�صحي الف�صائ�������ل امل�صلحة املوؤيد للعملية ال�صيا�صية يف الفوز او 
احل�صول حتى ولو على مقعد واحد؛ �رّشح قادة )املجل�ض ال�صيا�صي املقاومة العراقية( باأنهم عازمون على 

العمل امل�صلح حتى يتحرر العراق من االحتاللني االمريكي واالإيراين.
6 � )كتائ�������ب التوحي�������د واجلهاد يف العراق( رمب�������ا بلغ عديدها يف عام 2004 ما يق�������ارب األفي مقاتل. ويف 
اأح�������داث الفلوج�������ة االوىل زاد عديدهم اىل خم�صة اآالف مقاتل، من بينه�������م ما يقارب 1200مقاتل عربي او 
اأجنب�������ي )مهاجر(. وعند اإعالن الزرقاوي اأنه بايع تنظيم القاعدة واأ�صبح �صمن تنظيم بن الدن و�صار ا�صم 
تنظيم�������ه )تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين( اأ�صبح عديد التنظيم ما يقارب ع�رشة اآالف مقاتل، اأغلبهم 
م�������ن اجلماعات املن�صقة عن االأن�ص�������ار واجلي�ض االإ�صالمي يف العراق وجي�ض الفاحتني وجي�ض املقاتلني؛ 
وه�������ي تنظيم�������ات مل تكن ترى مثال اأعظم يف اجلهاد من اأ�صامة ب�������ن الدن، فهم ان�صموا للتنظيم حبا به، 

ولي�ض قناعة بالزرقاوي.
وح�������ني اإع�������الن الزرقاوي، بداية عام 2006، تاأ�صي�ض )جمل�ض �صورى املقاتل�������ني(، ان�صم له اأفراد كرث، بل 
�رشاي�������ا وكتائب مم�������ن ين�صجم يف الفكر التكفريي مع فكر ومنهج الزرق�������اوي، فبلغ عديدهم ما يقارب 
خم�ص�������ة ع��������رش األف مقاتل. ويف نهاية 2006، اأعلن )جمل�ض �ص�������ورى املقاتلني( عن تاأ�صي�ض تنظيم )دولة 
الع�������راق االإ�صالمية(. وكان ذلك االإع�������الن ردة فعل و�صبقًا ملا ت�رشب م�������ن معلومات عن نية )اجلي�ض 
االإ�صالم�������ي يف العراق( و)جي�ض املقاتلني( و)اأن�صار ال�صنة � الهيئة ال�رشعية( و)حما�ض العراق( و)جامع( 
و)جي��������ض الفاحتني( اإع�������الن جبهة جهادية لتوحيد الف�صائل امل�صلحة )ال�صلفي�������ة � االأخوانية( حتت قيادة 
ع�صكرية و�صيا�صية واإعالمية واحدة. وقد �صعى اىل اإيجاد هذه اجلبهة )احلملة العاملية ملقاومة العدوان(، 
الت�������ي قاطعتها )دول�������ة العراق االإ�صالمية(، التي بلغ عديدها، مع تاأ�صي�صه�������ا، ما يقارب ثمانية ع�رش األف 
مقاتل. وهنا، بداأ ال�رشاع الفعلي بني تلك الف�صائل و)الدولة االإ�صالمية(، يف بغداد واالأنبار ودياىل، الذي 
كان من اأعظم اأ�صباب تاأ�صي�ض ال�صحوات، حيث خرّيت )الدولة االإ�صالمية( مقاتلي الف�صائل بني البيعة 
واالن�صم�������ام لهم او ترك ال�ص�������الح او القتل وخا�صة يف تلك املناطق التي مي�صكون فيها االر�ض.،ومن اأ�صهر 
تل�������ك املعارك، معركة ه�������ور رجب التي وقعت بني )الدولة( وجي�ض املقاتلني نهاية عام 2006، ومعركة 
به�������رز اي�ص�������ا بينهما يف عام 2007، ومعرك�������ة الكاطون بني جماعة االأن�صار و)الدول�������ة( عام 2007، ومعارك 
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العامري�������ة واالأعظمية وحزام بغداد مع )اجلي��������ض االإ�صالمي يف العراق(، ومعارك اخلالدية وال�صقالوية مع 
)جي�ض الفاحتني(، ومعارك عامرية الفلوجة والكرمة واأبي غريب مع )كتائب ثورة الع�رشين( عام 2007؛ 
االم�������ر الذي جعل )دولة العراق االإ�صالمية( تفقد اكرث من 80% من االر�ض التي كان ي�صيطر عليها ومل 
يب�������ق لها اإال نينوى ومناطق اجلزيرة والرثثار ووجود متخ�������ٍف يف �صائر العراق، فقتل من قتل وهرب 
م�������ن ه�������رب وبقي منهم اىل مقتل اأبي عمر البغدادي واملهاجر ما يق�������ارب ثالثة اآالف مقاتل( يف جميع 

حمافظات العراق، ورجع اىل العمل االمني ال�رشي.
7 � اال�صتي�������الء على �صمال حلب بع�������د معركة ج�رش ال�صغور بداية عام 2012 يعد تغريًا ملحوظًا للجميع يف 
تو�ص�������ع )دولة العراق االإ�صالمية(، فق�������د هجرت جمموعة من املب�رشين من الدع�������اة واملر�صدين باإمارة 
اب�������ي بك�������ر البغدادي، الذي يتميز عن اب�������ي عمر البغدادي بحبه لل�صلط�������ة وبتقليده بن الدن يف ظاهرة 
)عاملي�������ة القاعدة(. هوؤالء الدعاة واملر�صدون ا�صتطاعوا ان يج�������دوا اأتباعا للبغدادي يف مناطق احل�صكة 
وريف اأدلب وحلب ودير الزور والرقة وعلى طول ال�رشيط احلدودي بني العراق و�صوريا. وملا بلغ عديد 
اأتب�������اع البغدادي يف االأرا�صي ال�صورية نحو اثني ع�رش األف مقاتل، اأر�صل العدناين ليعلن ما ي�صمى )الدولة 
االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�صام »داع�ض«(. وهنا، �ص�������ار عديد هذا التنظيم اجلديد يف اآذار من عام 2013 ما 
يق�������ارب ثمانية ع�رش مقاتل يف العراق و�صوريا ولبنان و�صين�������اء م�رش. واأ�صبحت عالقته مع التنظيمات 
امل�صلحة يف �صوريا ت�صبه عالقته بالتنظيمات امل�صلحة العراقية ايام ال�صحوات واالقتتال من اجل ال�صلطة 

والبيعة للبغدادي.
8 � وعل�������ى وج�������ه اخل�صو�ض اأن اال�صتي�������الء على �صمال و�رشق �صوري�������ا من تنظيم )داع��������ض( دفع الف�صائل 
امل�صلحة ال�صورية اإىل ت�صوية خالفاتها مع )داع�ض(. ومن ال�صعب التو�صل اإىل ال�صالم على ما يبدو بو�صاطة 
علماء تكفرييني اأمثال الطرطو�صي. ومنذ اأيلول عام 2013، اتبعت الف�صائل امل�صلحة ال�صورية ا�صرتاتيجية 
ال�صح�������وات العراقية وبدعم خليجي اأردين تركي اأوروبي يف قتال )داع�ض(؛ وحيث ُيعتقد يف االأ�صا�ض اأن 
)داع�ض( ي�صم اأعدادًا غفرية من اجلن�صيات العربية التي دخلت اىل �صوريا من خالل تركيا ولبنان ومن 
ابرز تلك اجلن�صيات: الليبية واجلزائرية واليمنية والتون�صية وامل�رشية وال�صعودية والعراقية، ومن اأوروبا. 
وُي�صاع عن )داع�ض( ا�صتفادته من دعم رجال االأعمال واالأعيان اخلليجيني الذين ُيعتقد اأن لهم �صلة بهوؤالء 
املقاتل�������ني العرب. وعلى الرغم من ذل�������ك، ثمة ردة الفعل ابتهاجية لل�صوري�������ني اإثر طرد )داع�ض( من 
ري�������ف حلب وريف اأدلب والرقة، مع قلة الدعم الذي كانت تتمتع به الف�صائل امل�صلحة ال�صورية مقارنة 

ب�صحوات العراق.
9 � يف الوق�������ت ال�������ذي مي�صي فيه �ص�������ري العمليات الع�صكري�������ة يف العراق الذي تق�������وده احلكومة العراقية 
�ص�������د )داع�ض( يف غ�������رب العراق، هناك خماطر كثرية اأبرزها ان تتعام�������ل القوات احلكومية مع اأبناء 
الع�صائر والف�صائل امل�صلحة املعتدلة كما تعامل )داع�ض(، ف�صاًل عن �رشب االأهداف املدنية بالذخرية 
الع�صكرية احلكومية، وهذا يعطي ل� )داع�ض( فر�صًا حمتملة الن�صمام اجلماعات امل�صلحة ب�صف )داع�ض( 
يف قتالهم �صد القوات احلكومية. حينئذ يكون التعاون واالأهداف امل�صرتكة وانتقال االأفراد امرًا حا�صاًل 
بني هذه اجلماعات، اإال اأنه ما زالت هناك اختالفات و�رشاعات مهمة على م�صتوى االأحكام ال�رشعية.
ينبغي على بغداد والقوات احلكومية اأن ت�صتغل هذه ال�رشاعات وحتاول الفرز بني اأبناء الع�صائر والف�صائل 
امل�صلحة م�������ن جهة و)داع�ض( من جهة اخرى، وتعمل على اإحياء م�رشوع ال�صحوات من جمتمع اأبناء 
الف�صائل امل�صلحة املعتدل�������ة داخل االأنبار واإ�رشاع وترية تبادل الثقة مع اجلماعات امل�صلحة. اإ�صافة اإىل 
ذل�������ك، يوجد احتمال قوي ب�������اأن ي�صعى )داع�ض( اإىل اإيجاد جبهات جديدة، فعل�������ى بغداد ان تقوم باعمام 

م�رشوع اال�صتعانة بالف�صائل امل�صلحة املعتدلة يف كل املحافظات ال�صاخنة.
10 � الظ�������روف الت�������ي اأوجدت )داع�ض( كان�������ت �رشيعة ومتالحقة اخلطى، جتعل م�������ن ال�صعب قبول هذا 
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التنظي�������م اإقامة اأية عالقة مع الف�صائل امل�صلحة يف العراق و�صوريا ولبنان وم�رش، حتى بالن�صبة الأكرث 
الف�صائل قربا منه. وبالتايل، مع )داع�ض(، وبقيادة البغدادي، لي�ض هناك من �صبيل اال معاملتهم معاملة 
اخلوارج وا�صتفتاء كبار علماء اهل ال�صنة فيهم والتعاون اجلاد وال�صادق للق�صاء عليهم. ومن هنا، يتعني 
على بغداد وحلفائها من ع�صائر االأنبار اال�صتعداد الأ�صواأ ال�صيناريوهات املتعلقة بان�صمام الف�صائل امل�صلحة 
للقتال يف �صف )داع�ض(. وعلى بغداد والع�صائر ان جتعل الف�صائل امل�صلحة من حلفائها، و�صوف يلتزمون 
بالعهود، وهم اهل للثقة. وعلى بغداد م�صاعدتهم على اعادة تنظيم �صفوفهم ومعاملتهم معاملة ال�صحوات 

من حيث احلقوق والواجبات.

داع�س يف �صوريا
م�������ن كلمة �صام اأوجد احلرف االأخري من كلمة داع�ض ففي حني كان التنظيم يدعى الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق، اإ�صتغل البغدادي االأزمة التي اندلعت يف �صورية و الفو�صى التي ح�صلت هناك ليعلن دخوله 
على خ�������ط املواجهات يف �صوريا، وكباقي التنظيمات التكفريي�������ة امل�صلحة واملرتبطة بالقاعدة، وجد 
البغ�������دادي وتنظيمه م�صاحة خ�صبة عل�������ى االأرا�صي ال�صورية ملمار�صة اإجرامه�������م وتكفريهم باالإ�صافة اىل 
ا�صتغ�������الل الفو�صى لتحقيق املكا�ص�������ب و تو�صيع النفوذ، ومن احلدود ال�صوري�������ة الوا�صعة مع العراق، دخل 
تنظي�������م الدول�������ة اىل االأرا�صي ال�صورية، اىل �رشق �صوريا بالتحديد حتت �صع�������ار ن�رشة اأهل ال�صنة يف �صورية 

معلنني احلرب على النظام ال�صوري.
بداأ تواجد القاعدة يف �صورية مع ظهور تنظيم جبهة الن�رشة بقيادة اأبو حممد اجلوالين، اأواخر �صنة 2011، 
و�رشع�������ان ما منت قدراتها لت�صبح يف غ�صون اأ�صهر من اأبرز قوى املقاتلة يف �صوريا، ومع اإعالن الن�رشة 
مبايعته�������ا لتنظيم القاع�������دة يف اأفغان�صتان بقيادة الظواهري، بداأت التقاري�������ر االإ�صتخباراتية و االإعالمية 
وال�صحفية تتحدث ع�������ن عالقة الن�رشة بالدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق،وبداأاإعتبارهااإمتداد �صوري لذاك 
التنظيم املنت�رش يف العراق. ويف التا�صعمن ني�صان عام 2013 وبر�صالة �صوتية ُبثت عن طريق �صبكة �صموخ 
االإ�ص�������الم، اأعلن من اأبو بك�������ر البغدادي دمج فرع التنظيم جبهة الن�رشة مع دولة العراق االإ�صالمية حتت 

م�صمى الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام، وهنا بداأت ق�صة داع�ض.

داع�س والن�صرة
يحم�������ل كل من الن��������رشة وداع�ض، فكرًا مت�ص�������ددًا تكفرييًا واحدًا، يعملون بنه�������ج ال�صلفية اجلهادية، و 
موؤمنان بقيام الدولة االإ�صالمية يف ال�صام، اإال اأن الفرق بني التنظيمني يكمن يف قربهم من الواقع ال�صوري 
ومراعاته�������م لهذه اخل�صو�صية، فالن�رشة قامت مع املرحلة االأوىل من االأزمة ال�صورية يف نهايةالعام 2011، 
واكت�صب�������ت خ�������ربة و دراية بواقع املجتمع ال�صوري الذي يعي��������ض يف كنف دولة علمانية و عليه تخرج 
جبهة الن�رشة اىل العلن بن�صبة من التطرف اأقل من تلك التي تنتهجها داع�ض يف عالقتها مع املجتمع 
ال�ص�������وري، خا�صة و اأن داع�ض حديثة الدخ�������ول على االأزمة ال�صورية، ومل تنتهج م�صار لتكون مقبولة، بل 

فر�صت بالقوة نفوذها و القبول بها يف املناطق امل�صيطر عليها من قبلها.
تاأ�ص�صت الن�رشة من زعماء �صوريني بينهم من كان معتقال يف ال�صجون ال�صورية وا�صتفاد من العفو العام، 
وبينه�������م من كان ميار�ض الدعوة �رشيًا يف �صورية قبيل اندالع االأزمة، واآخرين كانوا من�صوين حتت لواء 
القاعدة وقاتلوا يف بلدان اأخرى كالعراق و اأفغان�صتان و ال�صي�صان وعادوا مع بداية االأزمة يف �صوريا للقتال 
فيه�������ا كما هي حال اأم�������ري جبهة الن�رشة ابو حممد الفاحتاجلوالين وه�������و جامعي �صوري االأ�صل قاتل يف 
العراق وال�صي�صان وبلداناأخرى �صوري االأ�صل، مع وجود عدد ال باأ�ض به من االأجانب يف �صفوفها. اأمامن 
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ناحي�������ة داع�ض فه�������ي تعتمد ب�صكل كبري على العن�رش االأجنبي املقات�������ل الذييغلب عدديًا على العن�رش 
ال�ص�������وري ان كان يف مواقع القيادة اأو ب�������ني املقاتلني،وهذا ما قد يف�رشمراع�������اة الن�رشة خل�صو�صيات 
املجتم�������ع ال�صوري، بينم�������ا ال تقرالدولة مببداأ اأن كل من �صارك يف الث�������ورة له احلق يف تقرير م�صتقبل 

�صوريا،وترى اأن الدولة قائمة فعال من خاللها.
عل�������ى االأر��������ض فاإن كل من جبهة الن��������رشة وداع�ض حذران يف تعاملهما الثنائ�������ي وحري�صان على عدم 
االحت�������كاك، حي�������ث ال يعلق اأي طرف على مواقف االآخر، وكليناأى بنف�ص�������ه عن االآخر وهناك م�صافة 
اأمان بني اجلبهة والدولة، فالقيادات التتعامل مع بع�صها، اأما عنا�رش الطرفني على االأر�ض فريون اأنهم 
يحمل�������ون م�رشوعا واحدا، واأن�������ه ال م�صلحة الأي منهما يف اال�صطدام باالآخ�������ر. فيما الي�صتبعد مراقبون 
قي�������ام هذا الت�صادم على املدى الطويل اذا ما ا�صتمرت الن�رشةم�������ن جهة باإعالن نف�صها تنظيم م�صتقل 
متعاون مع اجلي�ض احلر و الكتائب املقاتلة التي تعتربها داع�ض مرتدة، واذا ما تابعت داع�ض من جهة 
اأخرى�صيا�صته�������ا بعدم قبول االآخر واإعتبار نف�صها جهة احل�رشية التي متثل الدولة االإ�صالمية على االأر�ض 

و ت�صعى الإ�صتقطاب اجلميع اليها
وا�صتقطب�������ت داع�ض اأتباعًا كانوا �صمن جبهة الن��������رشة، وكان عددهم كبرياوخا�صة مبدينة حلب بعد 
اإعالن البغدادي للدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام.كما ان�صمت اإليها ف�صائل كاملة منها جمل�ض �صورى 
املجاهدين بقيادة اأبواالأ�صري الذي عينته الدولة اأمريا على حلب، وجي�ض املهاجرين واالأن�صار الذييقوده 
ال�صي�������خ عمر ال�صي�صاين الذي بايعها يف معرك�������ة مطار منغ يف اآباملا�صي. كما ان�صم اإىل الدولة مقاتلون 

�صابقون يف ف�صائل اجلي�ض ال�صوري احلر من عنا�رش حركات اأحرار ال�صام والتوحيد وغريها.

اخلالف مع "الن�صرة"
"قابل�������ت جبهة الن�رشة االن�صم�������ام لتنظيم الدولة بتحفظ. اإال اأن اخلالفات واملع�������ارك بداأت بعد اأن اتهمت 
اجلماع�������ات املعار�صة مبا فيها الن�رشة التنظيم مبحاولة االنف�������راد بالنفوذ والت�صدد يف تطبيق ال�رشيعة 

وتنفيذ اإعدامات ع�صوائية"
يوم 9 اأبريل / ني�صان 2013، اأعلن اأبو بكر البغدادي -يف ت�صجيل �صوتي من�صوب اإليه- اأن جبهة "الن�رشة" 
يف �صوري�������ا امت�������داد ل�"دولة العراق االإ�صالمي�������ة". كما اأعلن اإلغاء ا�صمي جبهة "الن��������رشة" و"دولة العراق 

واإدماجهما حتت م�صمى واحد وهو "الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام". االإ�صالمية" 
قابل�������ت جبهة "الن�رشة" االن�صمام اإىل تنظيم "الدولة" يف بداية االأمر بتحفظ. اإال اأن اخلالفات واملعارك 
ب�������داأت بعد اأن اتهمت اجلماع�������ات املعار�صة االأخرى مبا فيها "الن�رشة" تنظيم "الدولة" مبحاولة االنفراد 
بال�صيط�������رة والنف�������وذ والت�صدد يف تطبيق ال�رشيع�������ة االإ�صالمية وتنفيذ اإعدام�������ات ع�صوائية، خا�صة اأنها 
اعرت�ص�������ت علنا على طلب زعيم تنظيم "القاع�������دة" اأمين الظواهري بالرتكيز على العراق وترك �صوريا 

جلبهة "الن�رشة".
وق�������د ك�صف خالف تنظيم "الدولة" و"الن�رشة" )اللذين ي�صتلهمان فك�������ر "القاعدة"( واقتتالهما يف �صوريا 
عن خالفات اأعق�������د بني قادة تنظيم "الدولة" والظواهري الذي يفرت�ض اأنه املرجع القيادي للجماعات 

"اجلهادية".
فق�������د هاج�������م اأبو حممد العدناين )املتحدث با�صم تنظيم "الدولة"( الظواهري يف مايو / اأيار 2014، نافيا اأن 

قائال اإنه "مل يكن يوما كذلك". يكون تنظيمه فرعا من "القاعدة" 
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داع�س و اجلي�س احلر
اأما عن العالقة التي تربط داع�ض مبا ي�صمى اجلي�ض ال�صوري احلر فهي اأكرث توترًا ودموية من تلك التي 
ترب�������ط داع�ض بالن�رشة، حيث و�صلت �صيا�صة تكفري داع��������ض لالأنظمة و الدول و الف�صائل اىل اإعتبار اأي 
ف�صي�������ل يف اجلي�ض احلر من الكافرين. وقد دارت بني الطرفني معارك طويلة مع جميع الكتائب التابعة 
للحر املنت�رشة على االأرا�صي القريبة من مناطق نفوذ داع�ض او التي تقع على اخلط التي ر�صمته داع�ض 
لدولتها. ويف حني اتهمت داع�ض اجلي�ض احلرباالإرتداد عن الدين االإ�صالمي وتعاملهم مع النظام ال�صوري، 
واتخذته�������ا ذريعة ملهاجمة احلر و�رشب كتائبه، تتحدث تقارير عن اأهداف مادية خلف ال�رشاع الذي 
ي�������دور بني داع�ض و احلر، خا�صة حول النفط و املعابر احلدودية، وهذا ما بدا جليًا يف اأماكن ال�رشاع 

يف ريف حلب واحل�صكة.
وقد دارت املعارك بني الطرفني يف اإطار حماوالت ال�صيطرة على املناطق النفطية واالآبار يف احل�صكة 
والرقة خ�صو�صًا، وحول املعابر احلدودية مع تركيا خا�صة كما ح�صل يف اإعزاز عند معرب باب ال�صالمة 

اأو كما ح�صل منذ مدةق�صرية عند معرب باب الهوى.
ومنذ اأن اأعلنت داع�ض حملتها الع�صكرية على اجلي�ض احلر بعنوان نفي اخلبيث ت�صتهدف عمالء النظام، 
وم�������ن قام باالعتداء ال�صاف�������ر على الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام ، خا�صت معارك عديدة مع اجلي�ض 
احلر�صاهم�������ت خاللها يف اإ�صعاف ه�������ذا اجلي�ض حيث ا�صتهدفت معظم كتائبه، حيثقامت يف وقت �صابق 
باعتق�������ال �رشي�������ة تابعة ل�»كتائب الف�������اروق« يف مدينة حلب ب�صبب م�صكلة قدمي�������ة عند معركة معرب 
ت�������ل ابي�ض.كما قامت داع�ض يف وقت�صابق اأي�صا باإر�صال �صي�������ارة مفخخة اإىل مقر جماعة اأحفاد الر�صول 
فيمنطقة �صكة القطار يف الرقة، وقتل ما يقارب 40 عن�رشًا من اأحفادالر�صول. كما قامت داع�ض بتفجري 
�صيارة يف مركز تابع »للواء اهلل اكرب«يف منطقة البوكمال واأدت اىل مقتل �صقيق قائد اللواء. باالإ�صافة 
املع�������ارك التي �صهدتها منطقة اإعزاز بني داع�ض و لواء عا�صفة ال�صمال على خلفية اإ�صكال اتبني عنا�رش 
الطرف�������ني، ما اأدعى اىل ان�صحاب لواء عا�صفة ال�صمال من اإع�������زاز وتفتته فيما بعد و�صيطرة داع�ض على 
املدين�������ة، وذلك بعد اأن ف�صلت التهدئة التيتم�������ت امل�صادقة عليها بو�صاطة جبهة الن�رشة بني الطرفني. 
ويف اأح�������دث االإ�صتباكات بني الطرفني اته�������م اجلي�ض احلر داع�ض بالوقوف خلف الهجوم الذي ا�صتهدف 
مقاره و من�صاآته مبا فيها خمازن االأ�صلحة التابعة للجي�ض احلر عندمعرب باب الهوى بني �صوريا و تركيا.

داع�س و االأكراد
ويف اإط�������ار �صعي داع�ض لل�صيطرة عل�������ى املنطقة احلدودية �صمااًل و �رشق�������ًا ا�صطدمت داع�ض باملناطق 
التابع�������ة للتنظيم�������ات الكردية يف �صمال �رشق �صوريا وحتديدا يف مناط�������ق احل�صكة و القام�صلي وعندان، 
حي�������ث اندلعت االإ�صتباكاتبينداع�ض و قوات حماية ال�صعب الكردي بعد اأن قامت داع�ض بال�صيطرة على 
تلكاملناط�������ق، حماول�������ة فر�ض �صلطتها فيها و تطبيق ال�رشيعة االإ�صالمي�������ة فيها، حيثارتكبت اأكرث من 

جمزرة بحق االأكراد بعد ان مت تكفريهم واتهامهم بالتعاون مع اخلارج و العمل ل�صالح النظام.
و دارت اإ�صتب�������اكات عنيفة بني الطرفني متكن خاللها االأكراد من اإ�صتعادة مناطقهم يف �صمال و �صمال 
��������رشق �صوري�������ا، طاردين داع�ض ومقاتليها من تل�������ك املناطق، فيما فر�صت االأخ�������رية ح�صارًا على تلك 
املناطق م�صتمر حتى االآن منذحوايل ال�صهرين، واآخر ممار�صات داع�ض وانتهاكاتها بحق االأكراد كان 
قيامه�������ا بخطف حوايل ال120 مواطنًا كرديًا بينهم ن�صاء و اأطفال من حميط مدينةاأعزاز بريف حلب، 

اإ�صافة اىل حما�رشتها ملدينة منبج وارتكاب اأعمال العنفوالقتل بحق اأبناء املدينة من االأكراد.
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املبحث الثالث
اتهامات بني القاعدة وداع�س

تنظيم منحرف
اجلزيرة
../
 اأك�������د منّظر التيار ال�صلفي اجلهادي املعتقل يف ال�صج�������ون االأردنية ع�صام الربقاوي ال�صهري باأبو حممد 
املقد�صي انحراف تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام، ورفع الغطاء ال�رشعي عنه، نافيا ب�صدة اتهام 
مقرب�������ني من تنظي�������م الدولة له باإ�صدار ر�صالة حملت هذا املوقف منه قبل نحو اأ�صبوع حتت ال�صغط، يف 

اإ�صارة فهم منها اأنها اتهام للمقد�صي باخل�صوع ل�صغوط من اأجهزة اأمنية اأردنية.
وج�������اء يف ر�صال�������ة �صوتية من ثالثة مقاط�������ع ومكتوبة -ح�صلت عليها اجلزيرة ن�������ت ب�صكل ح�رشي- من 
القي�������ادي الب�������ارز يف التيار ال�صلفي اجلهادي حممد ال�صلبي اأبو �صي�������اف تاأكيد من املقد�صي على اأنه اأ�صدر 

ر�صالته ال�صابقة بعيدا عن اأي �صغوط، وهاجم جمددا تنظيم الدولة واتهمه ب�الكذب واللف والدوران.
وتاليا الن�ض الكامل لر�صالة املقد�صي التي قدم لها ال�صيخ اأبو �صياف بالفقرة التالية:

ت�صجي�������ل �صوتي لل�صي�������خ اأبو حممد املقد�صي ينفي فيه االإكراه املزعوم ويوؤك�������د على بيانه االأخري ب�صاأن 
تنظي�������م الدول�������ة، بعد اأن ورد اإىل م�صامعن�������ا اأن ال�صيخ اأبو حممد املقد�صي مك�������ره على كتابة مثل هذه 
البيان�������ات واأنه ال ميلك قرار ن�رش مثل ذلك بادرنا بالتوا�صل مع ال�صيخ و�صوؤاله عن ما ذكر اأعاله فحملنا 

اأمانة اأن ننقل هذا الت�صجيل ونن�رشه.

وجاء يف املقطع االأول للت�صجيل:
تاأخرن�������ا كث�������ريا و�صربنا واأطلنا البال على اأمل اأن يكون فيهم )تنظي�������م الدولة( عقالء يراعون ويرجعون 
اإىل احل�������ق، واأن ي�صمعوا من م�صايخهم ولكن �صبحان اهلل عنده�������م مماطلة عجيبة، وعندهم لف ودوران 
وك�������ذب كثري، و�صربن�������ا كان لي�ض خوفا من األ�صنة علمائهم الذين عندنا يف االأردن، نحن تعودنا على 
األ�صن�������ة هوؤالء لي�ض خوفا من هوؤالء، لك�������ن كان عندنا اأمل اأن يكون لنا دور يف االإ�صالح بني النا�ض وبني 
املجاهدي�������ن وحقن لدماء امل�صلمني.. كنا نتمنى اأن يكون لنا دور يف هذا املجال، الأن هذا هو االأف�صل 
وهذا االأمل وهذا االأ�صل يف املوؤمنني اأن يخرجوا ملا فيه خري لالإ�صالم واأهله، ولكن لالأ�صف ما ا�صتجابوا 
وما لبوا، وكما يقال مكره اأخوك ال بطل، لي�ض مكرها كما قال هو اإنني غ�صب عني اأتكلم.. ال، لي�صت 

االأمور كذلك، اأنا اأتكلم باختياري واأتكلم عن ب�صرية وعن نظر -بف�صل اهلل عز وجل- كامل للواقع.
عندي من املخل�صني والثقات الذين ينورونني، وبف�صل اهلل مطلع على االأحوال بتفا�صيلها ولكن التاأخري 
كان انتظارا الأجل م�صلحة مرجوة، ولكن القوم ما ا�صتجابوا وماطلوا وراوغوا وا�صطررنا للبيان.. ووجدنا 
اأن يف ال�صك�������وت بعد ذلك مداهنة واإقرارا للباطل وخذالنا الأهل احلق، خ�صو�صا عندما رف�صوا التحكيم، 
م�������ع اأننا نزلنا عل�������ى �رشوطهم املتعنتة و�رشوطه�������م امل�صعبة وقلنا نبعث لكم م�������ن تنطبق عليه هذه 
ال�رشوط ومع ذلك اأبوا اإال التعنت واأبوا اإال االإ�رشار ف�صار علينا لزاما اأن نقول كلمة احلق واأن ننحاز اإىل 

اأهل احلق، ر�صي من ر�صي وغ�صب من غ�صب.
وه�������ذا الذي �صجل واأوهم النا��������ض اأنني اأنا م�صطر ومكره وال اأملك اأمري، ه�������وؤالء يرتجون ويطلبون اأال 
نتكل�������م فاأنا قلت لهم ما عدت اأملك اأمري يعني االأم�������ور خرجت من يدي وانتهى االأمر خال�ض.. يعني 
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االأم�������ور ح�صمت هذا مرادي، ولكن �صبحان اهلل ه�������وؤالء عندما ال يجدون من ينا�رشهم بكالم وا�صح ياأتون 
بكلم�������ات مبهمة ويرتكون الكالم اجليد الوا�صح الب�������ني، وياأتون مبثل هذا الكالم. على كل حال اأنا اأقول 

هذه ال�صفحة نحن طويناها.

ويف املقطع الثاين من الت�صجيل قال املقد�صي:
احلمد هلل اأنتم تعرفون اأننا ال نخاف يف اهلل لومة الئم، ولو كنا نخاف يف اهلل لومة الئم ما كلمناكم من 
هذا املكان. على كل حال هذه ال�صفحة طويناها بعدما ماطلونا واأخرونا اإىل هذا احلد وكان عندنا اأمل 
اأن ي�صتجيب�������وا.. نق�������ول فلنطِو هذه ال�صفحة بل فلن�صع الكتاب كله على الرف، ونن�صغل مبا فيه م�صلحة 
ديننا ودعوتنا وجهادنا، واأنا اأذكر اإخواننا يف االأردن باأال ين�صغلوا اأبدا يف الدفاع عن �صخ�صي احلقري، بل 
اأن ين�صغلوا بن�رشة هذا الدين وهذه الدعوة ويرتكوا خذالن هوؤالء القوم، هوؤالء امل�صاغبون طويلو الل�صان 
�صيئو االأخالق الذين تعودنا فيهم على كل �رش وعلى قلة االأدب. اتركوهم يف حالهم، ال تن�صغلوا معهم 
وال تتنزلوا معهم، وال جتعلوهم يجرونكم اإىل �صفا�صف االأمور فاإن اهلل عز وجل يحب معايل االأمور ويكره 
�صفا�صفها، ال تن�صغلوا معهم يف هذا االأمر وا�صتقبلوا �صهر رم�صان الكرمي القادم بن�رشة هذه الدعوة واإ�صالح 
ذات الب�������ني ويف االإقبال على بع�صك�������م البع�ض، وتعلموا دين اهلل ون�رشة احلق واأهله واتركوا هوؤالء القوم 
ول�������ن ي�رشونا اإال اأذى، قد تعودنا على األ�صنتهم وافرتائهم، فاأنا ن�صيحتي الإخواين اأن يرتكوهم ويهملوهم 

الأن معركتنا لي�صت مع هوؤالء، انتهينا منهم، بينا املوقف منهم واملراد منهم.
وجاء يف ختام الت�صجيل:

ه�������وؤالء الطاعن�������ون كم كانوا يرتجوننا اأال نتكل�������م عن جماعتهم وتتبعهم وكم كان�������وا يقولون م�صايخنا 
و�صيوخنا ودر�صوا علينا، واالآن ملا قلنا كلمة احلق بهتونا كما بهتت اليهود عبد اهلل بن �صالم، فخرجت 
االأكاذي�������ب واالفرتاءات، فاأين هذه االأكاذيب واالأقاويل عندكم عندما كنتم تاأتوننا وتزوروننا، و�صيخنا 

اأبو حممد ملاذا خرجت االآن ملا خالفت اأقوالنا اأهواءكم؟
املقد�صي يف ر�صالة �صابقة:هذا البيان هو مبثابة �صحب الغطاء ال�رشعي عن هذا التنظيم العاق لقيادته

ر�صالة �صابقة
وكان املقد�صي قد اأ�صدر ر�صالة نهاية ال�صهر املا�صي �صن فيها هجوما غري م�صبوق على تنظيم الدولة اتهم 
قيادت�������ه والقائمني على االأمور ال�رشعي�������ة فيه ب�االنحراف، واأعلن رفع الغطاء ال�رشعي عنه، ودعا جنوده 

للخروج منه ومبايعة جبهة الن�رشة.
وج�������اء يف الر�صالة نعلن هن�������ا اأن تنظيم الدولة يف العراق وال�صام تنظي�������م منحرف عن جادة احلق، باٍغ 
عل�������ى املجاهدين، ينحو اإىل الغلو، وقد تورط يف �صفك دماء املع�صوم�������ني، وم�صادرة اأموالهم وغنائمهم 
ومناطقهم التي حرروها من النظام، وقد ت�صبب يف ت�صويه اجلهاد، و�رشذمة املجاهدين، وحتويل البندقية 
من �صدور املرتدين واملحاربني اإىل �صدور املجاهدين وامل�صلمني.. اإىل غري ذلك من انحرافاته املوثقة.
كم�������ا جاء يف الر�صالة اأي�صا اإننا ندعو كافة املجاهدين اإىل تبني هذا البيان، واإعالن االنحياز اإليه ن�رشة 
للح�������ق واأهل�������ه، وندعو اأفراد تنظيم الدولة اإىل تركه واالنحياز اإىل جبه�������ة الن�رشة ومبايعة قاداتها، هذا 
م�������ا نفتيهم به ونحثهم عليه ونختاره لهم، كما اأننا ندعو كافة املواقع االإ�صالمية اجلهادية وغريها ممن 
يهمها اأمر امل�صلمني وجهادهم الأن تن�رش هذا البيان، واأن تن�رشه، واأن متتنع عن ن�رش اإ�صدارات تنظيم 

الدولة وخطاباته وكتاباته.
وق�������ال املقد�صي اإن ه�������ذا البيان هو مبثابة �صحب الغطاء ال�رشعي عن ه�������ذا التنظيم العاق لقيادته، وهو 
مبثابة اإع�������الن للرباءة من نهجه املغايل و�صفكه للدماء املع�صومة، امل�صوه للجهاد واملجاهدين، وال�صال 

عن �صبيل اهلل النحرافاته وبغيه وامتناعه عن حكم اهلل.
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قيام حمكمة م�صتقلة اأمر م�صتحيل والدولة لن تخرج من �صوريا
يق�������ول العدن�������اين اأن قيام حمكمة م�صتقلة للتحكيم ما بني الف�صائل يف ال�صام، وهو ما دعا اإليه الظواهري 
عدة مرات، اأمر م�صتحيل يف ظل االنق�صام احلا�صل وحّمل م�صوؤولية هذا االنق�صام للظواهري مبا�رشة. 
ث�������م ا�صتطرد طالبا منه ال�صع�������ي اأن يختار امل�صلمون رجل �صالح ... فنبايع�������ه خليفة... وال تبقى اإمارة 
�رشعي�������ة غ�������ريه. وهنا يجدر التنويه اأن العدناين مل يطرح اأو ي�صمي اأمري الدولة االإ�صالمية البغدادي لهذا 
املرك�������ز، وهنا نلحظ �صعيا لالنتقال من حالة االإمارة اإىل حالة االإمامة الكربى وعودة اخلالفة. ثم يعود 
ويوؤكد العدناين اأن الدولة لن تخرج من �صوريا خ�صو�صا بعد مهادنة النظام واملق�صود ما جرى من تراجع 

وهدن يف �صواحي دم�صق وان�صحاب الف�صائل املعار�صة من مدينةحم�ض موؤخرا.
نهاي�������ة يج�������در التوقف عند اأهم م�������ا ورد يف البيان، اأال وهو الدعوة ال�رشيحة الت�������ي وجهها العدناين با�صم 
الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام، اإىل جميع فروع القاعدة كي تاأخذ موقفا ر�صميا من اخلالف امل�صتعر 
والتقات�������ل يف �صوري�������ا، وال�صعي اإىل تو�صعه للعراق بح�صب العامل�������ني وبح�صب عدة موؤ�رشات ومعلومات ال 
جم�������ال لذكرها االآن. فبعد اإ�صارته اإىل االن�صقاق يف الع�������امل ما بني املجاهدين، دون ح�رشه يف �صوريا، 
ه�������ا ه�������و يعود ويركز على هذا االأمر رافعا اخلالف اإىل م�صتوى اآخر كان ال مفر من الو�صول اإليه، وهذا 
ما كنا قد اأ�رشنا اإىل حتمية حدوثه يف مقاالت �صابقة. فاخلالف خالف منهج ولي�ض خالف تنظيمي... 

واالأيام املقبلة �صتكون مف�صلية.

داع�س ترف�س مبادرة الداعية ال�صعودي املحي�صني 
و’اجلبهة االإ�صالمية’ توؤكد اأنها �صتقاتلهم ‘قتال البغاة’

�صحيفة القد�ض العربي
2014/6/28
رف�صت الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام املعروفة اخت�صارًا ب�’داع�ض’ مبادرة االأمة التي اأطلقها الداعية 
ال�صع�������ودي عبد اهلل املحي�صني، وطالب�������ت التنظيم اأ�صحاب املبادرة والف�صائ�������ل املقاتلة ببيان ‘موقفهم 
ال�رشع�������ي’ من هيئة االأركان واالئتالف واملجل��������ض الع�صكري، وغريهم من الذين ‘يدعون لبناء دولة ال 

حتكم ب�رشع اهلل’.
وكان�������ت اجلبهة االإ�صالمية وجي�ض املجاهدين اأعلنا قبولهما مب�������ادرة االأمة الإنهاء املعارك مع ‘داع�ض’، 
وج�������اء يف بيان م�صرتك اأن كال الف�صيلني وافق على كل املبادرات ال�رشعية التي يعر�ض فيها حتكيم 
�رشع اهلل، ويو�صع لها وقت زمني حمدد، ويبا�رشها ق�صاة ثقات، وت�صمى فيها االأ�صياء مب�صمياتها ال�رشعية، 

وي�صار اإىل اجلهة املعتدية امل�صتنكفة عن قبول التحكيم ال�رشعي بح�صب و�صف البيان.
ويف رده عل�������ى بيان ‘داع�ض’ قال القي�������ادي يف ‘لواء التوحيد’ و’اجلبهة اال�صالمي�������ة’ م�رش جنار ل�’القد�ض 
العرب�������ي’ اإن رف��������ض ‘داع�ض’ وا�صح، الأنهم اأدخلوا ق�صايا تخ�ض العامل كل�������ه، وطالبونا بحلها حتى يفكروا 
بقب�������ول الهدنة’، ولفت النج�������ار اإىل ‘اأن املتنف�ض الوحيد لل�صعب ال�صوري ه�������و تركيا ال�صديقة واالأردن، 
ويري�������دون اأن نكفر االئتالف وكل من يحاول مد يد العون اىل الث�������وار حتى يفكروا فقط بالقبول بالهدنة 
ولي��������ض املوافقة عليها، وهم االآن يقتحمون الراعي )بلدة حدودية بريف حلب قرب احلدود مع تركيا( 

من 3 حماور ويراوغون من طرف اآخر’.
واأ�صاف جنار اأن ‘هذا البيان الذي اأ�صدروه ما هو اإال هروب من االحتكام اإىل �رشع اهلل، وكان ظاهرًا يف 

بيانهم اق�صاء وتكفري اأغلب ف�صائل اجلي�ض احلر’.
وفيم�������ا يخ�ض موق�������ف ‘اجلبهة االإ�صالمية’ من قادة ‘داع�ض’ بعد رف�صهم ن�������داء االأمة قال اأنه ‘مل يطراأ اأي 
تغي�������ري عل�������ى موقفنا، نحن مل نتفق معهم على اأي �صيء، ولكن وافقن�������ا على املبادرة الأن فيها دعوة اىل 
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االحت�������كام اإىل �رشع اهلل، ونعلم اأنه�������م �صريف�صون املبادرة، ونحن نعمل ما ميلي�������ه علينا ديننا واأخالقنا، 
وطاملا هم بغاة طغاة �صنقاتلهم قتال البغاة حتى يفيئوا اىل اأمر اهلل’.

الناطق الر�صمي با�صم  الدولة االإ�صالمية  يرد على اأمري  تنظيم القاعدة ... بال 
لف ودوران

فران�ض 
../
2014/5/12
اجته�������د الكثريون يف تف�صري وتاأوي�������ل بيان اأمري تنظيم القاعدة، اأمي�������ن الظواهري، االأخري. وما جعل 
ذل�������ك متاحا وممكنا، كان عدم ت�صمية االأ�صياء باأ�صمائها ف�صال عن التناق�ض يف ما ورد فيها مع البيانات 
واالإ�ص�������دارات ال�صابق�������ة وخا�صة يف ما يخ�ض تبعي�������ة الدولة االإ�صالمية لتنظيم القاع�������دة. تاأخر رد الدولة 

االإ�صالمية لكنه جاء مدويا وحا�صما على ل�صان ناطقها الر�صمي اأبو حممد العدناين.
جاء رد الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام على بيان اأمين الظواهري، اأمري تنظيم القاعدة، متاأخرا يف 
التوقيت لكن كان مدويا وحا�صما يف امل�صمون بعنوان عذرا اأمري القاعدة. وا�صتهل اأبو حممد العدناين، 
ابن بلدة بن�ض ال�صورية، البيان ال�صوتي م�صت�صهدا باأقوال رموز ما يعرف ب�اجلهاد العاملي كاأبو يحيى الليبي 

واأبو م�صعب الزرقاوي وعلى راأ�صهم موؤ�ص�ض واأمري تنظيم قاعدة اجلهاد ال�صابق اأ�صامة بن الدن.
تذكري مبنهج القاعدة وا�صت�صهاد باأمرائها وتاأكيد على عدم مبايعة الدولة للتنظيم

فاأعاد العدناين التذكري مبا قاله اأ�صامة بن الدن، موؤ�ص�ض تنظيم القاعدة، حول �رشورة عدم امل�صاركة 
يف االنتخاب�������ات يف كل م�������ن العراق وفل�صطني يف وقته. ويف ما قاله اأبو يحيى الليبي يف ما يخ�ض نظام 
احلكم ال�صعودي ووجوب الهجرة اإن ا�صتحال تغيري النظام املذكور. ويف ما قاله �صليمان بن غيث حول 
نظ�������ام احلكم يف الكويت والد�صت�������ور الكافر الذي اأُقر حلكم البالد يف وقته. ثم ا�صت�صهد مبا قاله اأبو م�صعب 
الزرق�������اوي ع�������ن الدميقراطية وعن حكم من يتبعها ب�الكفر واخلروج ع�������ن االإ�صالم. وختم هذا اجلزء من 
خطاب�������ه قائ�������ال اأن هذه قاعدة اجلهاد التي عرفناها وواليناها ومن بدله�������ا ا�صتبدلناه، مذكرا اأنه بالن�صبة 
ل�الدولة االإ�صالمية قادة القاعدة هم قادة االأمة ال�صباقون واأ�صحاب الف�صل والت�صحيات. ومن هذا املنطلق 
يعل�������ل العدناين اإر�صال الر�صائل وطلب امل�ص�������ورة عن طريق اأبي حمزة املهاجر بالرغم من حل التنظيم 
على اأر�ض الدولة. ويقول اإنه لهذه االأ�صباب اأي�صا كان اأمراء الدولة يخاطبون قادة القاعدة خطاب اجلنود 
لالأم�������راء والتلميذ الأ�صتاذه والطالب ل�صيخه. ويقول لذلك اأي�صا ظل�������ت الدولة تاأخذ بن�صائح �صيوخ اجلهاد 

ورموزه.
للقاعدة دين ثمني يف عنق اإيران

اأك�������د العدن�������اين اأن الدولة االإ�صالمية، ومنها انبثقت الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام، مل ت�رشب يف 
اإي�������ران وال يف ب�������الد احلرمني تلبية لطل�������ب القاعدة وللحفاظ على م�صاحله�������ا - اأي القاعدة – وخطوط 
اإمداده�������ا. ُم�صيفا اأن للقاعدة دين ثمني يف عنق اإي�������ران. موؤكدا اأنه اإن مل تتدخل الدولة االإ�صالمية يف 
م�رش وليبيا وتون�ض وال يف بالد احلرمني فكان ذلك اأي�صا تلبية لطلب القاعدة وحفاظا على وحدة كلمة 

املجاهدين... ولعدم خمالفة القاعدة التي اأخذت على عاتقها اجلهاد العاملي والعمل يف تلك البالد.

العدناين يتهم الظواهري بـالتلبي�س والتع�صف
ثم اته�������م العدناين، وهو يتكلم با�صم اأمريه اأبو بكر البغدادي، الظواهري اأنه من خالل �صهادته االأخرية 
لب�ض على النا�ض واأجهد نف�صه يف اإثبات اأمر مل يثبته، قا�صدا بيعة الدولة للقاعدة، ذلك كي ُيظهر جنود 
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الدول�������ة ب�مظه�������ر اخلائنني الناك�صني. وتوجه اإليه قائال اأنه لو قدر اهلل لكم اأن تطاأوا اأر�ض الدولة االإ�صالمية 
مل�������ا و�صعكم اإال اأن تبايعوه�������ا وتكونوا جنودا الأمريها القر�صي حفيد احل�صني كم�������ا اأنتم اليوم جنود حتت 
�صلط�������ان املال عمر، ف�������ال ي�صح الإمارة اأو دولة اأن تبايع تنظيم. مذكرا بذلك اأن للقاعدة بيعة للمال عمر 

وحلركة طالبان.
ث�������م يتوجه العدناين باأ�صئلة اإىل الظواهري مغزاها اإثب�������ات ما يقول، وهي ُتخت�رش كالتايل: هل التزمت 
الدول�������ة بطلب الظواهري بالكف عن ا�صتهداف ال�صيعة يف العراق؟ هل األزم الظواهري اأحدا بهذا القرار 
وعزل من خالفه؟ هل �صاأل يوما الظواهري ومن قبله اأي بن الدن، كم عدد جنود الدولة، من اأين ياأتي 
�صالحه�������ا اأو التموي�������ل، من هم االأمراء اأو الوزراء اأو الوالة، من عزل وم�������ن وىل؟ األخ. ثم يعود ويوؤكد اأنه 
ال الظواه�������ري وال ب�������ن الدن خاطبوا الدولة خطاب االأمري جلنده... اإال بعد اأن فجرت –اأي الظواهري- 
الكارثة يف ال�صام وفجعت االأمة بقبولك بيعة اخلائن وهنا يق�صد اأمري جبهة الن�رشة الأهل ال�صام اأبو حممد 

اجلوالين.
دعوة لرد بيعة اأبو حممد اجلوالين اأمري جبهة الن�رشة - قاعدة اجلهاد يف بالد ال�صام

ي�صع العدناين اأمري القاعدة اأمام خيارين ال ثالث لهما، فيقول له اأو اأن ت�صتمر يف خطئك وعنادك وي�صتمر 
االقتتالواالن�صق�������اق يف العامل، وهنا جتدر االإ�ص�������ارة اأن العدناين مل يخ�ص�ض �صوريا مبا يجري من خالف، اأو 
تعرتف بزلتك وت�صتدرك... ومند اإليك اأيدينا من جديد. متهما اإياه ب�تفريق ومتزيق كلمة املجاهدين 
التي جمعها اأ�صامة بن الدن وب�وقد وتزكية الفتنة، داعيا اإياه لرد بيعة اجلوالين من اأجل حقن الدماء.

ثم يدعو اأمري القاعدة اإىل عدم التالعب باالأحكام واالألفاظ ال�رشعية واإىل تو�صيح موقفه من عدة اأمور، 
منها املوقف من الرئي�ض امل�رشي املخلوع حممد مر�صي ومن جماعة االإخوان امل�صلمون. كما يدعوه 
اإىل نب�������ذ ال�صلمية واإىل دعوة امل�صلمني للجهاد �رشاحة. ثم يدعوه اأن يو�صح الكثري من النقاط والنعوت 
يف بياناته ال�صابقة واإن كان يق�صد الدولة االإ�صالمية بها، مذكرا اإياه اأن هذه البيانات وكالمه هو الذي 

اأدى اإىل اجتماع الف�صائل على حماربة الدولة وا�صتحالل دم جنودها يف �صوريا.

خلع البغدادي
اعلن�������ت القيادة العامة لتنظيم القاع�������دة يوم 3 فرباير 2013:)ان ال �صلة له�������ا بتنظيم الدولة اال�صالمية يف 
العراق وال�صام املعروف بداع�ض. وجاء يف البيان الذي نقلته موؤ�ص�صة �صايت املتخ�ص�صة يف ر�صد املواقع 
اال�صالمي�������ة تعل�������ن جماعة قاعدة اجلهاد انها ال �صلة لها بجماعة الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام، فلم 

تخطر باإن�صائها، ومل ت�صتاأمر فيها ومل ت�صت�رش، ومل تر�صها، بل اأمرت بوقف العمل بها(.
اإن خل�������ع الظواهري للبغدادي واعالن اجلبه�������ة اال�صالمية يف �صوريا من قبل يف �صبتمرب 2013، قل�صت من 
نف�������وذ و�رشعية داع�ض اجلهادي�������ة بني احلوا�صن، رغم الدور الرمزي الذي لعب�������ة الظواهري يف ال�صجال 
مابين�������ه وبني البغ�������دادي. ورغم تقل�ض التنظيم وانح�ص�������ار حواظنه ب�صبب مواجهات�������ه مع اجلي�ض احلر 
والف�صائل اال�صالموية االقل تطرفا يف �صوريا، لكنه ا�صتقطب الكثري من املقاتليني االجانب داخله، ورمبا 
يع�������ود ال�صبب اىل رف�ض اجلبهة اال�صالمية والت�صكيالت القاعدي�������ة يف �صوريا با�صتقبال املقاتلني االجانب، 
وكاأنه�������ا قدمت خدمة جمانية لتنظيم داع�ض. تراجع التنظيم مطلع عام 2014 كثريا يف �صوريا وا�صطر 
اىل عق�������د هدنة مع ف�صائل اجلبهة اال�صالمية واجلي��������ض احلر يف حلب واعزاز وغريها من املواقع وكان 
يحاول معاجل�������ة ف�صله وتراجعه الع�صك�������ري بالتفجريات واملفخخات عن نقاط العب�������ور مع الت�صكيالت 
القاعدي�������ة واجلبه�������ة اال�صالمية يف �صوريا. البغ�������دادي رغم ذلك كان حري�صا عل�������ى ربط جغرافية دولته 
اال�صالمي�������ة �صم�������ن ا�صرتاتيجية ق�صم االر�ض والتمكني، بعيدا عن مواجه�������ة نظام اال�صد ليثبت التحليالت 

واملعلومات التي افادت باأنه يعمل مع نظام اال�صد.
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املبحث االول
داع�س تغزو العراق

الدولة اال�صالمية يف العراق وال�صام : ملاذا مدينة �صامراء
�صوت العراق
../

2014/6/8
الدولة اال�صالمية تتمرت�ض يف جبال حمرين بدال من �صحراء االنبار

فر�ص�������ت  الدولة اال�صالمي�������ة يف العراق وال�صام � داع�ض �صيطرتها على بع��������ض اأحياء مدينة �صامراء يوم 5 
يونيو 2014 لعدة �صاعات حتى اأعالن احلكومة العراقية طردها من املدينة يف اإطار عملية ع�صكرية وا�صعة 
النط�������اق �صاركت فيها مروحيات قتالية. وذكر �صه�������ود عيان ان الدولة اال�صالمية متكنت من ال�صيطرة 
عل�������ى اأحياء املثنى، و�صالح الدي�������ن، والقاد�صية، واالفراد، وال�صب�������اط االوىل، والثانية، واجزاء من حي 
املعلم�������ني، وجامعة �صامراء، وبلدية �صامراء وجامع ال�������رزاق، وجامع احلمد كربى اجلوامع يف مدينة 

�صامراء.
 تق�������ع مدينة �صامراء على ال�صفة ال�رشقي�������ة لنهر دجلة وتبعد نحو 118 كم اإىل ال�صمال من العا�صمة بغداد 
يوجد يف �صامراء مرقد االإمامني علي الهادي و احل�صن الع�صكري كما اأنه يف �صامراء يوجد مقام الغيبة. 
ويف �صامراء يوجد اأي�صًا امل�صجد اجلامع الذي بناه املتوكل العبا�صي والذي ميتاز مباأذنته امللوية والذي 

كان حينها اأكرب امل�صاجد على االأر�ض.
وكان�������ت هنالك ا�صتباكات يف االأحياء ال�صكنية القريبة م�������ن مرقدي االإمامني الع�صكريني علي الهادي 
واحل�ص�������ن الع�صك�������ري و�صط �صامراء مع �صيطرة مطلقة للم�صلحني عل�������ى مناطق �رشقي املدينة. م�صادر 
الداخلي�������ة العراقية ذكرت بان الدول�������ة اال�صالمية ا�صتخدمت بالعملية مايق�������ارب خم�صني �صيارة معززة 
بعجالت بلدوزر لرفع احلواجز الكونكريتية ومدافع احادية حممولة على عجالت، �صاحبات ثقيلة و�صيارات 
الدف�������ع الرباع�������ي ترفع اعالم داع�ض وبقوة مقاتلة تقدر 250 مقاتل وا�صاف�������ت انها اعتقلت �صي�صانيني واأفغان 
وميني�������ني وقتل 80 اآخرين ب�صامراء. وقالت م�ص�������ادر اأمنية يف �صامراء اإن هجوم الدولة اال�صالمية االأ�صا�صي 
مت برت�������ل �صيارات دفع رباعي ومعدات ا�صتخدم�������ت لهدم �صاتر ترابي يف�صل منطقة اجلبريية عن �صحراء 
اجلالم، �رشق املدينة، وترتبطها بجبال حمرين. هذا ال�صاتر �صبق ان مت بنائه عام 2006 على ايدي القوات 

االمريكية، وا�صافت امل�صادر ان ان�صحاب املجموعة املهاجمة كان من نف�ض الثغرة.
ي�صار اإن الدولة اال�صالمية بداأت ت�صتقطب 80% من املقاتلني االجانب يف اعقاب اعالن اجلبهة اال�صالمية يف 
�صوريا رف�صهاال�صتقبالهم. وكاالت اال�صتخبار تقدر قوة داع�ض ب 18 الف ومبيزانية ت�صل اىل مليون دوالر 
�صهري�������ا، يجعلها تفر�ض �صيطرتها على باقي الف�صائل والتنظيمات القاعدية وكذلك التنظيم املركزي. 
تاأث�������ري الدولة اال�صالمية عند املقاتلني ال�صب�������اب بدئت تت�صاعد اما ب�صكل ان�صمامه�������م للقتال ميدانيا او 
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القي�������ام بعمليات فردية الذئاب املنفردة يف اوربا والغرب منها عملية مهدي منو�ض، فرن�صي اجلن�صية، 
جزائ�������ري اال�صل عندما اطلق النار على املتحف اليهودي يف بروك�صل من ر�صا�صه مما ادى اىل مقتل 

ا�رشائيلي وزوجته وموظفة فرن�صية وا�صابة اخرين.

حماولة اعادة م�صهد الفلوجة 
ويف تط�������ور اخ�������ر اكدت وزارة الداخلية ي�������وم 6 يونيو 2014 رئي�ض املجل�ض الع�صك�������ري اىلداع�ض � الدولة 
اال�صالمي�������ة املدع�������و ابو عبد الرحمن البيالوي بع�������د ان نفذت قوة من منظوم�������ة ا�صتخبارات ال�رشطة 
االحتادية التابعة لوكالة اال�صتخبارات والتحقيقات، عملية امنية، ا�صفرت عن مقتله. ي�صار اىل ان ا�صمه 
احلقيق�������ي ه�������و عدنان ا�صماعيل جنم عبد اهلل الدليمي وكان معتقال يف �صجن ابو غريب ومتكن من الفرار 

يف عملية الهروب من ال�صجن مع املئات من مقاتلي داع�ض يف يوليو2013.
كان�������ت اخلطة ه�������ذه املرة ت�صتهدف اال�صتيالء عل�������ى امل�صاجد يف مدينة �صام�������راء وعلى مقرات بع�ض 
املباين، لرفع الرايات عليها، وكاأنها تعيد م�صهد الفلوجة مطلع فرباير 2014 . لكن عدد املقاتلني والقوة 
املهاجمة على مدينة �صامراء رمبا ال يهدف اىل اعالن االأمارة وم�صك االر�ض، بقدر ماهو ارباك اىل القوة 
االمني�������ة وج�ض نب�ض وردود افعال اهايل مدينة �صامراء واختبار قوة االمن والدفاع العراقي هناك، بع�ض 
التحليالت و�صفت الهجوم انه حماولة لتخفيف ال�صغوط عن التنظيم يف االنبار. ويف ذات ال�صياق �صبق 
ان اأعلن ق�صاء الطوز الواقعة �صمال بغداد يف 21 مار�ض 2013 اأن قوات اجلي�ض احكمت �صيطرتها على قرية 
�رشح�������ة بعد طرد عنا�رشالدولة اال�صالمية منها. وقالت امل�ص�������ادر ان القوات اعادت قب�صتها على قرية 

�رشحة الواقعة على طريق بغداد كركوك عند �صل�صلة جبال حمرين.
مل تك�������ن هجمات الدول�������ة اال�صالميةعلى حمافظة دياىل وكركوك االوىل لك�������ن هجومها هذا على مدينة 
�صامراء رمبا هو االول من نوعه. ال�صيناريو يتكرر مبهاجمة التنظيم اهداف ثم و�صول قوات النخبة العراقية 
النق�������اذ املوق�������ف. �صل�صلة العمليات هذه عك�صت �صعف قدرة قوات اجلي��������ض � امل�صاة وال�رشطة املحلية 
املنت��������رشة يف بغداد واملدن العراقية وعند نق�������اط التفتي�ض وكثريا ماتكون اهدافا اىلالدولة اال�صالمية 
واملجموع�������ات امل�صلحة. وبات معروفا ان اليك�������ون ت�صليح امل�صاة وال�رشطة املحلي�������ة باال�صلحة الثقيلة 
واالمكانيات الفنية املتقدمة، وهي م�صكلة تعاين منها اغلب دول املنطقة التي تواجه حتديات القاعدة. 
لك�������ن امل�صكلة االكرب هي غياب املعلومات اال�صتخبارية، الت�������ي ت�صت�صعر هجمات داع�ض والتنظيمات 
القاعدي�������ة قب�������ل موعدها، خا�صة انها تدار من خ�������ارج املناطق ال�صكنية واغل�������ب مقاتليها هم من غري 
�ص�������كان تلك املناطق. يفرت�ض ان تكون هنالك م�صادر معلومات و�صبكة عمل تعمل ل�صالح اال�صتخبارات 

العراقية املحلية والفيدرالية تكون داخل املجموعات امل�صلحة او قريبة منها لالأ�صت�صعار التهديدات.

داع�س نقلت مركزها اىل �صل�صلة جبال حمرين
ا�صتهدف�������ت الدولة اال�صالمية املناط�������ق ال�صمالية الغربية من العراق ابرزه�������ا مدينة كركوك واملو�صل 
و�صالح الدين و�صامراء التي متتد عر�صا نحو ال�رشق لت�صل اىل �صل�صلة جبال حمرين. وهي تتمرت�ض مابعد 
ال�صحراء الغربية واالنبار يف �صل�صلة جبال حمرين املجاورة اىل ايران �رشقا عند احلدود العراقية. وممكن 
ان تك�������ون �صل�صلة جبال حمرين بدي�������ال اىل �صحراء االنبار وذراع دجلة واالنبار، بعد ان واجهت رف�ض من 
ع�صائر االنبار والعمل على اخراجها من االنبار والفلوجة. ي�صار ان مدينة �صالح الدين متتد جغرافيا مع 
ال�صحراء الغربية وتت�صل يف االنبار. اما غربا فمدينة املو�صل تت�صل يف احلدود ال�صورية عن طريق معرب 
اليعربية ال�������ذي ميثل حلقة الو�صل اىل التنظيم مما ي�صهل حركة ونقل مقاتليه مابني العراق و�صورية. 
جغرافي�������ة التنظي�������م ا�صبحت االن وا�صحة مابني املناطق ال�صمالية ال�رشقي�������ة ل�صورية، الرقة، احل�صكة ، 
دي�������ر الزور ثم ربطها عرب املعابر احلدودية اليعربية، القائم، و�صحراء االنبار وعر�صا باجتاه �صل�صلة جبال 
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حمري�������ن امل�رشفة على حمافظة دياىل و�صالح الدين. وان التمرت�ض احلقيقي واالمداد الطبيعي للتنظيم 
يف ه�������ذه اجلبال يكم�������ن يف ال�صل�صلة اجلبلية املال�صقة ملحافظة �صالح الدي�������ن. اإن �صل�صلة جبال حمرين 
واملناطق املحيطة بها هي مناطق ماأهولة بال�صكان، وهي عبارة عن قرى وارياف وارا�ض زراعية بع�صها 
مرتوك وبع�صها م�صتغل من قبل املزارعني، وقد مت تهجري العديد من هوؤالء ال�صكان. تقديرات خرباء 
الدف�������اع ت�صرياىل ان اجلي��������ض غري قادر على خو�ض معركة حا�صمة يف ه�������ذه اجلبال، رغم اعالن قيادة 
عملي�������ات دجلة منت�صف �صهر مايو 2014 عن تدمري ت�صع مع�صك�������رات لداع�ض على امتداد �صل�صلة جبال 
حمري�������ن. وك�صفت م�صادر اأمنية مطلعة اأن قيادات بالدول�������ة اال�صالمية انتقلت، مع معدات ومقاتلني، 
م�������ن مواق�������ع يف االأنبار، اإىل جبال حمرين، �رشقا، يف وقت �صابق. ي�صار ان طبيعة جبال حمرين وعرة، 
وه�������ي اأكرث خطورة من �صحراء االأنبار، الأنها تعد ممًرا مهًم�������ا ملحافظات اجلنوب والو�صط وكرد�صتان 
باعتب�������ار اأن �صل�صلة اجلب�������ال متتد على طول احلدود مع اإيران يف اط�������راف كركوك اإىل اطراف مي�صان 
وهن�������اك ثالثة مناف�������ذ يف حمافظة دياىل توؤدي اإىل جبال حمرين، وهي طريق املقدادية وطريق منديل 
وطري�������ق جل�������والء. وال ي�صتبعد اأن تكرر داع�ض هجماتها على حمافظة �صالح الدين وبيجي 300 كلم �صمال 

غربي �صامراء وحمافظة نينوى اق�صى ال�صمال ب�صبب الو�صع االمني اله�ض.

انعكا�صات الفو�صى ال�صيا�صية على االمن
مايجري على االر�ض من قباللدولة اال�صالمية مل يكن بعيدا عن ماي�صهده العراق من فو�صى �صيا�صية 
وامني�������ة يف اعقاب نتائج االنتخابات االخرية ابريل 2014، لذا الميكن حتميل اجهزة االمن والدفاع 
كام�������ل امل�صوؤولية رغم �صعف بع�ض ت�صكيالتها. الدول�������ة اال�صالميةواملجموعات امل�صلحة كثريا 
مات�صتخ�������دم ورقة �صغط من قبل بع��������ض االطراف ال�صيا�صية امل�صرتك�������ة بالعملية ال�صيا�صية. يف 
ظل االأزم�������ات بداتالدولة اال�صالمية ت�صتعيد قدرتها وات�صاالتها مع �صبكة تنظيمات جهاديةاخرى. 
و�صيطرته�������ا على املعابر احلدودية م�������ع �صوريا منها القام�صلي واليعربي�������ة وان وجودها مع احلدود 
االيرانية �رشقا رمبا �صاعدها على انتقال وحركة مقاتليها. التقديرات ت�صري احتمال اعالن اإمارة 
داع�صي�������ة جدبدة يف املنطقة ال�صمالية ال�رشقية او ال�صمالية الغربية، ورمبا حمافظة دياىل ب�صبب 
موقعها من جبال حمرين الذي ميكن التنظيم من ا�صتغالل اجلغرافية واعالن االمارة. العمليات 
الت�������ي تق�������وم بها داع�ض تعك�ض االمكاني�������ات املادية والب�رشية اىل تتمتع به�������ا، فهي ت�صتخدم دائما 
�صي�������ارات الدفع الرباعي احلديثة يف نقل مقاتليها وعملياتها وت�صتخدم االليات الثقيلة باال�صافة اىل 
النوا�صري الليلية واال�صلحة الثقيلة، بع�ض التقارير اال�صتخبارية اكدت امتالك داع�صعدد قليل من 
ال�صواري�������خ احلرارية امل�صادة للجو، ح�صلت عليها من داخ�������ل �صوريا ونقلتها اىل االنبار. مايجري 
يف الع�������راق هي فو�صى امنية مرتبطة بالو�ص�������ع ال�صيا�صي وال�رشكاء الفرقاء يف العملية ال�صيا�صية، 
عملي�������ات التنظيم تاتي مع ان�صغال الكتل ال�صيا�صي�������ة لت�صكيل حكومة جديدة اكرث من اهتمامها 

باالمن.
اأهايل مدينة �صامراء يعي�صون خماوف ان تتعر�ض مدينتهم اىل فو�صى من قبل التنظيمات القاعدية، 
ويعتربوه�������ا غريبة على مدينة �صامراء واهله�������ا، واليريدون ان تكون مدينتهم م�رشح للمواجهات 
مابني القوات االمنية العراقية وداع�ض. هجمات التنظيم على املدن ال�صمالية الغربية هي حماولة 
للتمرت�ض يف �صل�صلة جبال حمرين �صمن اإ�صرتاتيجيتها ا�صتغالل اجلغرافية وق�صم االر�ض والتمدد.
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القوة الع�صكرية
"متك�������ن التنظيم من حتقيق اإجنازات مهمة، وفر��������ض �صيطرته على كل من الرقة وجزء من ريف دير 

الزور املحاذية للحدود مع العراق، لكنه باملقابل خ�رش نفوذه يف حلب وريفها"
متت�������ع الف�������رع العراقي للتنظيم بقوة ع�صكرية الفتة منذ عام 2006، وب�������ات من اأقوى التنظيمات بال�صاحة 
العراقي�������ة. وب�������داأ يب�صط نفوذه على مناط�������ق وا�صعة، لكنه تلقى الحقا �رشب�������ات قوية مع ظهور جمال�ض 
ال�صح�������وات، وهي جتمعات ع�صائرية تاأ�ص�صت ملواجهة "القاعدة" يف مناطقها مب�صاندة القوات االأمريكية 

واحلكومة العراقية.
اأم�������ا يف �صوريا، فقد متك�������ن التنظيم الذي ي�ص�������م مقاتلني متمر�صني ومدربني ب�ص�������كل جيد من حتقيق 
اإجن�������ازات مهمة على االأر�ض، ومتكن من فر�ض �صيطرته على كل من حمافظتي الرقة وجزء من ريف 
دي�������ر الزور املحاذية للحدود مع العراق. لكنه باملقابل خ�رش نفوذه مبدينة حلب وريفها واأُرغم مقاتلوه 

على اإخالئها.
ويقدر ت�صارلز لي�صرت الباحث مبركز "بروكينغز" يف الدوحة عدد مقاتلي  تنظيم "الدولة" يف �صوريا مبا 
ب�������ني �صتة و�صبعة اآالف، ويف العراق مبا بني خم�صة و�صت�������ة اآالف. ومل يت�صن التاأكد من هذه االأرقام من 

م�صادر اأخرى.
وفيم�������ا خ�ّض جن�صيات مقاتلي تنظي�������م "الدولة" فاإن معظم مقاتليه يف �صوريا �صوريون، لكن قادة التنظيم 
غالبًا ما ياأتون من اخلارج، و�صبق اأن قاتلوا يف العراق وال�صي�صان واأفغان�صتان، وعلى جبهات اأخرى. ويف 

العراق، معظم مقاتلي التنظيم عراقيون.
ووفق اخلبري بال�صوؤون االإ�صالمية رومان كاييه من "املعهد الفرن�صي لل�رشق االأو�صط" فاإن عددا من قادة 

التنظيم الع�صكريني عراقيون اأو ليبيون.
"وف�������ق اخلبري بال�صوؤون االإ�صالمية رومان كاييه من املعه�������د الفرن�صي لل�رشق االأو�صط، فاإن عددا من قادة 

التنظيم الع�صكريني عراقيون اأو ليبيون"
وتت�ص�������ارب االأنباء حول م�صادر متويل هذا التنظيم -الذي يعت�������رب واحدا من اأقوى اجلماعات امل�صلحة 
�صواء بالعراق اأو �صوريا- بني من يتهم نظام االأ�صد بتمويله من اأجل ت�صويه �صورة املعار�صة ال�صورية، وبني 

من يتهم دول اخلليج وخا�صة ال�صعودية بدعمه من اأجل الت�صدي للنفوذ االإيراين املتزايد باملنطقة.
وهن�������اك من يق�������ول اإن التنظيم يف كل من �صوريا والعراق يجمع جزءا م�������ن موارده املالية عن طريق 

اجلزية واالإتاوات التي يفر�صها على �صكان املناطق التي ي�صيطر عليها.

احتالل املو�صل وتكريت
ن�صب�������ت ال�صيط�������رة على مدينة املو�صل يوم 11 يونيو / حزيران 2014، وتكريت -وهي ثاين مدن العراق من 
حيث عدد ال�صكان- اإىل تنظيم" الدولة". لكن املراقبني ي�صتبعدون ذلك نظرا لقلة عدد مقاتلي التنظيم، 
ويربط�������ون انهيار ق�������وة اجلي�ض وال�رشطة اإىل م�صارك�������ة م�صلحي القبائل وع�صكري�������ني �صابقني من اأن�صار 

الرئي�ض الراحل �صدام ح�صني.
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�صحايف متخ�ص�س يف القاعدة: داع�س  لن ي�صمد باملو�صل
العربية
..
2014/6/10
اأك�������د فار�ض بن حزام، ال�صحايف املتابع ل�صوؤون القاع�������دة، اأن تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام 

داع�ض لن ي�صتطيع ال�صمود يف مدينة املو�صل اإذا قرر اجلي�ض العراقي الهجوم عليها وا�صرتجاعها.
وقّدر بن حزام عدد َمْن �صيطروا على مدينة املو�صل يوم الثالثاء مبا يرتاوح بني 500 و700 عن�رش.

وق�������ال يف حديث لقناة احلدث اإن مقتل البيالوي، الرج�������ل االأول لداع�ض يف العراق، قبل اأيام �رّشع يف 
هجوم التنظيم على املو�صل خ�صية ف�صح اأ�رشار العملية املخططة.

وذك�������ر ب�������ن حزام اأن داع�ض يت�ص�������كل من كتلة ع�صكرية م�������ن �صباط اجلي�ض العراق�������ي ال�صابق اأو قادة 
التنظيمات امل�صلحة التي ن�صطت يف العراق من عام 2003 اإىل 2008.

واأ�صار اإىل اأن التنظيم نفذ عمليات يف �صامراء واالأنبار قبل اأيام من الهجوم على املو�صل، بهدف ت�صتيت 
انتباه اجلي��������ض وال�رشطة العراقيني. وقال اإنه اإذا كانت القاعدة �صيئة فاإن داع�ض اأ�صواأ، واخلالف الكبري 

بني داع�ض والقاعدة جعل كل طرف منهما يف�صح االآخر.
واأفاد باأن تنظيم داع�ض يتخذ من منطقة جبلية وعرة يف العراق، وهي تالل حمرين، مركزًا له، واأن 

الطبيعة اجلغرافية للمنطقة ت�صاعده على االختباء من �رشبات االأمن العراقي.

داع�س ت�صرد تفا�صيل �صقوط املو�صل:لن تتوقف �صل�صلة الغزوات
�صفق نيوز 
../
2014/6/11

اعلن تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام واملعروف خمت�رشا 
بداع�ض، عن تفا�صيل عملية �صيطرته على مدينة املو�صل، وقال اإن 

ما ا�صماها بالغزوات لن تتوقف.
وق�������ال بيان للتنظي�������م اطلعت علي�������ه �صفق نيوز، اإن�������ه اطلق على 
معرك�������ة املو�صل، غزوة البيالوي ابو عبد الرحمن. وهو نائب ابي 

بكر البغدادي الذي هرب من �صجن ابي غريب وقتل بالرمادي
وقال البي�������ان ان العركة متت بعد الر�صد اال�صتخباري والهجوم من 
عدة حماور وبذلك مت ال�صيطرة على املداخل اخلارجية والداخلية 

وحترير ال�صجناء وبينهم ن�صاء.
وا�صاف ان املعركة مل تنته و�صوف تلحقها غزوات اأخرى.
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العدناين ياأمر جنود الدولة االإ�صالمية بالتوجه اإىل بغداد لتحريرها..
 ويتوعد بالو�صول اإىل النجف وكربالء

وكالة االنباء اال�صالمية 
../
 2014/6/16

وج�������ه املتحدث الر�صمي با�صم الدولة االإ�صالمي�������ة اأبو حممد العدناين يف كلمة �صوتية حملت عنوان ))َما 
(( االأمر جلنود الدولة االإ�صالمية بعدم التوقف عن الفتوحات واال�صتمرار حتى  َنٍة َفِمَن اهلّلِ اَبَك ِمْن َح�صَ اأَ�صَ

فتح بغداد متوعدًا ال�صيعة مبالقاتهم يف النجف وكربالء.
وقال العدناين يف كلمته ال�صوتية مبنا�صبة االنت�صارات املتتالية جلنود الدولة يف خمتلف املدن العراقية 
ِذيَن َكَفُروْا  ِذيَن اآَمُنوْا �َصاأُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ ُتوْا الَّ ينِّ َمَعُكْم َفَثبِّ الآِئَكِة اأَ َك اإِىَل امْلَ ق�������ال اهلُل تع�������اىل: }اإِْذ ُيوِحي َربُّ
ُبوْا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن{ ]االأنفال:12[ احلمُد هلل الذي �صدَق وعَده، وثّبت  ُبوْا َفْوَق االأَْعَناِق َوا�رْشِ ْعَب َفا�رْشِ الرَّ

عباَده، ون�رَش ُجنَده، وهزَم الرواف�َض وحَده.
احلمُد هلل الذي مالأَ قلوَبُهم ُرعبًا واأقداَمُهم هزمية.

احلمُد هلِل الذي جعَل اأ�صلحَتهم وعتادهم ومراكبهم واأموالهم للمجاهدين غنيمة.
العدناين يجيب على الت�صاوؤل : من يدعم الدولة وميولها؟!

واأ�ص�������اف العدناين ولعّل العامَل الي�������وم يقف مذهواًل اأمام انت�صارات الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام؛ 
ٍب وحريٍة يت�صاَءلون:َمن يدعُم الدولة؟ االأعداُء وامُلنا�رشون، بتعجُّ

َمن ُي�صاند الدولة؟
ما م�صدُر متويِلها؟
ِمن اأيَن ت�صليُحها؟
ُط لها؟ َمن ُيخطِّ

ما �رّش �صموِدها وقد اأعلَن اجلميُع حرَبُهم عليها؟
اأال فلتعَلموا احلقيقة:

اال اإّن الدولَة من غرِي اهلِل ال حوَل لها وال قّوة.
مل تنت�رش الدولة من عدٍد وال عّدة، وال من �صالٍح اأو مال، واإمّنا تنت�رش الدولُة بف�صل اهلل وحَدُه بعقيدتها 

َهم. َبه، وانك�صَفت كلُّ التُّ التي حتّطمت على ح�صونها كلُّ ال�صُّ
تنت�رُش الدولُة باإميان جنودها بن�رش اهلل.

ُبَنا اهلّلُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل  مَيانًا َوَقاُلوْا َح�صْ ْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِ ا��������ضَ َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخ�صَ نَّ النَّ ا�ُض اإِ ِذي�������َن َقاَل َلُهُم النَّ }الَّ
ٍل َعِظيٍم{ ]اآل عمران:174-173[  َواَن اهلّلِ َواهلّلُ ُذو َف�صْ َبُعوْا ِر�صْ ُهْم �ُصوٌء َواتَّ �صْ �صَ ْ مَيْ ٍل ملَّ َن اهلّلِ َوَف�صْ *َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مِّ
ْعُروِف  َكاَة َواأََمُروا ِبامْلَ اَلَة َواآَتُوا الزَّ اُهْم يِف ااْلأَْر�ِض اأََقاُموا ال�صَّ نَّ كَّ ِذيَن اإِن مَّ تنت�رُش الدولُة ب�صدِق جنودها }الَّ
َتَجاُبوْا  ِذيَن ا�صْ ِ َعاِقَبُة ااْلأُُموِر{ ]احلج:41[ تنت�رُش الدولُة بت�صحيات جنودها واأبنائها }الَّ نَكِر َوهلِلَّ َوَنَهْوا َعِن امْلُ
اَبُهُم اْلَقْرُح{ ]اآل عم�������ران : 172[ مل ُتثنِهُم اجلراح، مل ُتِخفهم امُلداهمات، مل  �ُص�������وِل ِم�������ن َبْعِد َما اأَ�صَ ِ َوالرَّ هلِلّ
ُتغرّيه�������م ال�صجون، مل ُيبالوا بالقتل، بالت�رشيد، بالقّلة باخِلذالن، �ص�������رَبوا على اجلوع والنق�ض واحلرمان 
�صننَي اإثر �صهوٍر اإثر اأّياٍم واأيام، ثبتوا و�صربوا و�صربوا؛ يف ال�صجون، يف البيوت، حتت االأر�ض، يف اجلبال، 

يف الوديان، يف ال�صحراء، وما اأدراُكم ما ال�صحراء، يف العراء يف الرم�صاء.
•			تنت��������رش الدولة الأنها كما قال اأمرُيه�������ا اأبو عمر -رحمه اهلل-، تنت�رش الأنها ُبني�������ت من اأ�صالء ال�صهداء، 

وُروَيت بدمائهم، وبها انعقَد �صوُق اجلّنة.
•							تنت�رش: الأن توفيق اهلِل يف هذا اجلهاد اأظَهُر من ال�صم�ض يف كبد ال�صماء.
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ه. ث بك�صٍب حرام اأو منهٍج م�صوَّ •							تنت�رش: الأنها مل تتلوَّ
دق اجلنود الذين اأقاموها ب�صواعدهم –نح�صبهم واهلل  وا بدمائهم، و�صِ •							تنت�رش: ب�صدق القادة الذين �صحَّ

ح�صيبهم.
•							تنت�رش: الأنها وحدة املجاهدين وماأوى امل�صت�صعفني.

•							تنت�رش: الأن االإ�صالم بداأ يعلو ويرتفع، وبداأت ال�صحابة تنق�صع، وبداأ الُكفر يندحر وينف�صح.
•							تنت�رش: الأنها دعوُة املظلوم، ودمعة الثكاىل، و�رشخُة االأُ�صارى، واأمل اليتامى.

•							تنت��������رش: الأن الُكف�������َر بكلِّ ِملله وِنحله اجتمَع عليها، وكلَّ �صاحِب هوًى وبدعٍة خّواٍر جباٍن بداأ يطعن 
فيها، فتيّقّنا ب�صدق الهدف و�صّحة الطريق.

َت فينا القوَم  مِّ •									تنت��������رش: الأنن�������ا على يقنٍي اأن اهلل َلن يك�رش قلوب املوّحدين امل�صت�صعف�������ني، ولن ُي�صَ
الظاملني.

اِت  احِلَ ِذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�صَّ ُ الَّ •									تنت��������رش: الأن اهلل تع�������اىل وعَد يف حُمكِم تنزيلِه فقال: }َوَعَد اهللَّ
ُهم  َلنَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ ِذي اْرَت�صَ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ َتْخَلَف الَّ ُه�������م يِف ااْلأَْر�ِض َكَما ا�صْ َتْخِلَفنَّ َلَي�صْ
ُكوَن ِبي �َصْيئ�������ًا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِصُقوَن{ ]النور  ْمنًا َيْعُبُدوَنِني اَل ُي�رْشِ �������ن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَ مِّ

:55[ هذه هي احلقيقة.

العدناين ينهى عن االغرتار بالن�صر ويقول هذا الن�صر من عند اهلل.
واأ�صاف العدناين فيا جنود الدولة.. يا اأبناَء الدولة.. يا اأن�صاَر الدولة يف كّل مكان:

تذّكروا دائمًا واعَلموا اأّن هذا الن�رش، وكلَّ ن�رٍش اإمّنا هو من عند اهلل، بف�صِل اهلِل وحده ومّنتِه عليُكم، 
ال حوَل لُكم ولدولِتُكم وال قّوة اإاّل باهلل.

ع�������وا هلل دائمًا وال تتكرّبوا على عب�������اده، واإّياُكم اإّياكم اأن  فتذّك�������روا دائم�������ًا �صعَفُكم وقّلة حيلتُكم، وتوا�صَ
ُي�صيبُكم الُعجب والغرور.

تعّلم�������وا م�������ن الدرو�ض ال�صابقة، فاإّنُه ما منَّ اهلُل تبارَك وتعاىل على ُجن�������دِه ِبن�رٍش فدخَل عليهُم الُعجُب اأو 
الغرور اإاّل اأعقَبُه ِعقاُب وهزمية وم�صائُب عظيمة.

ُكْم اإِنَّ اهلّلَ َعَلى  ى َه�َذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد اأَْنُف�صِ ْثَلْيَها ُقْلُتْم اأَنَّ ْبُتم مِّ يَبٌة َقْد اأَ�صَ �صِ اَبْتُكم مُّ ا اأَ�صَ قال اهلُل تعاىل: }اأََومَلَّ
َئٍة َفِمن  اَبَك ِمن �َصيِّ َنٍة َفِمَن اهلّلِ َوَما اأَ�صَ اَبَك ِمْن َح�صَ ُكلِّ �َصْيٍء َقِديٌر{ ]اآل عمران: 165[ وقاَل تعاىل: }َما اأَ�صَ
اَقْت َعَلْيُكُم  ُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم �َصْيئًا َو�صَ �������َك{ ]الن�صاء: 79[ وقاَل تعاىل: }َوَيْوَم ُحَننْيٍ اإِْذ اأَْعَجَبْتُكْم َكرْثَ ْف�صِ نَّ
ْدِبِري�������َن{ ]التوبة : 25[ فاأكرِثوا من قوِل: ال حوَل وال قّوة اإاّل باهلل، والترّبوؤ  ْيُتم مُّ ا َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ االأَْر��������ضُ مِبَ

دوا نّياتُكم، وتوّكلوا على اهلل دائمًا. من َحوِلُكم وقّوتكم اإىل حوِل اهلِل وقّوِته، وجدِّ
اإّياُكم اأن تغرّتوا مبا فتَح اهلُل عليكم، فت�صتهينوا بعدّوكم، فيدوَل عليُكم.

اإّياُكم اأن ُتعَجبوا مبا اأفاَء اهلُل عليكم من طائراٍت ودباباٍت ومدّرعاٍت وَهَمرات، ومدافَع واأ�صلحٍة وذخريٍة 
وُعّدٍة وعتاد، فلي�َض ِبها ُتن�رَشون، فاعتِمدوا على اهلِل ال َعليها، وتوّكلوا عليِه ال عليها، واإذا دخلُتم قرية 
َتاٍل  َ ال ُيِحبُّ ُكلَّ خُمْ فطاأِطئوا روؤو�َصُكم، �ُصّنَة نبّيُكم �صّلى اهلُل عليِه و�صّلم. ال تتفاَخروا وال تتباَهوا، }اإِنَّ اهللَّ
ّنة،  َفُخوٍر{ ]لقمان:18[ واقَبلوا التوبة مّمن اأراَد التوبة، وُكّفوا عّمن يكّف عنكم، واعفوا عن اأهلُكم اأهِل ال�صُ

وا�صفحوا عن ع�صائرُكم �ُصّنَة نبّيُكم �صّلى اهلُل عليِه و�صّلم عنَد املقدرة.
ُ َلُكْم{ ]النور:22[ وتذّكروا.. لِئن ينجَو األُف كافٍر خطاأً اأحبُّ  وَن اأَن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَال حُتِ } َوْلَيْعُفوا َوْلَي�صْ

اإلينا من قتِل ُم�صلٍم خطاأً.
وا يف جهادُكم، }َوَما  ُكم. ام�صُ نيا فقد فتَحت لُكم اأبواَبها، واأَتتُكم راِغمة، فال تغّرّنُكم، ال َتْفِتَننَّ واإّياُكم والدُّ

لِب يوم الكريهِة يف امل�صلوب ال ال�صَّ ُتها –  ِ َخرْيٌ َواأَْبَقى{ ]الق�ص�ض:60[ اإنَّ االأُ�ُصوَد اأ�صوَد الغيِل همَّ ِعنَد اهللَّ
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العدناين ياأمر مبوا�صلة الزحف نحو بغداد وباقي املدن
ُك�������م، وقد منحُكم اهلُل اأكتاَفُهم  واأ�ص�������اف العدناين �ِصريوا للق�������اِء رّبُكم، وال ُتفَتنوا بالن�رش، وال َتلينوا لعدوِّ
زوا. زوا جتهَّ موا، وجتهَّ لوا زحَفُكم فاإّنُه ما َحِمَي الوطي�ُض َبعد، فَلن يحمى اإاّل يف بغداَد وكربالء، فتحزَّ فوا�صِ

العدناين ينعى خمطط عمليات الن�صر عدنان جنم البيالوي
وقال العدناين وال يفوُتنا اأن نزفَّ جلنود الدولة االإ�صالمية واأبنائها واأن�صارها يف كلِّ مكان نباأَ ا�صت�صهاِد بطٍل 
من اأبطال الدولِة االإ�صالمّية، وقائِد من قاداِتها، ورمٍز من رموِزها، وَعَلٍم من اأعالِمها، واإماٍم من اأئّمِتها، 

رجٌل من رجاالِتها، عدنان ا�صماعيل جنم، اأبو عبدالرحمن البيالوي االأنبارّي.
وِبغبَطٍة َنلقى امُل�صاَب ون�صرِبُ يا ربِّ فاجَعْل يف اجِلناِن ُمقاَمُه – 
نلقى الق�صاَء بِح�صبٍة وُنكاِبُر �صا –  باحلمِد وال�صرِب اجلميِل مع الرِّ

ٍد لل�صاِمتنَي ُن�صاِبُر بتجلُّ خًا –  َنلقى الفجيعَة باالأحّبِة �ُصمَّ
نح�صبُه واهلُل ح�صيُبه، وال ُنزّكي على اهلِل اأحدًا.

م�������ن ال�صابقني االأّولني يف جهاد ال�صليبّيني عل�������ى اأر�ض الرافدين، فاإذا ذكرمُت االأن�صار فعّدوُه من القدماء 
املخ�رشمني االأخيار، واإذا ذكرمُت التوحيَد واجلهاد، فعّدوُه من املوؤ�ّص�صني، واإذا ذكرمُت الدولة االإ�صالمّية، 
فُع�������ّدوه من املوّطدي�������ن الأركاِنها والقادِة الكب�������ار، واإذا ذكرمُت التاريخ فعّدوُه م�������ن املجاهدين الفاحتني 

االأبطال، واإذا ذكرمُت اأهَل ال�صجاعة والكرم واملروءة فعّدوُه من ال�صميم.
كاَن رحم�������ُه اهلُل ال ير�ص�������ى الدنّيَة يف ديِنه، �صبوٌر َجْلٌد ِمقدام، هّمٌة عاليٌة تفوُق الِهَمم، غيُظ املنافقني 
ئوا وخابوا، وفخُر املجاهدين املوّحدين، اإذا راأوُه ا�صتب�رشوا  واملرتّدين، اإذا ح�������لَّ يف مكاٍن َخَن�صوا وَخ�صِ
واأِمنوا واطماأّنوا، ما عهدُتُه اإاّل قّوامًا يف الليل، �صّوامًا جماهدًا يف النهار، وما نظرُت اإليه اإاّل راأيُت االأنَفَة 

والِعّزة والرجولة، وما كّلمُته اإاّل �صمعُت منُه التوحيَد والوالَء والرباء.
ح�������لَّ عندُه ال�صيخ اأبو م�صعب الزرقاوّي فكاَن خرَي اأن�صاريٍّ خِل�������رِي ُمهاِجر، فَلِزَمه و�صاحَبُه قرابَة ثالثة 
�صنني، فنهَل من عقيدته وت�رّشَب َمنهَجه، وكاَن �صاعَدُه االأمين، حتى ابتالُه اهلُل باالأ�رِش عند ال�صليبيني، 
فمك�������ث يف مدر�صة يو�صف ب�صَع �صنني اأم�صاها يف طلب العلم، فكاَن يف ذلَك كاالإبِل الهيم، مَل يفرُت عن 
طل�������ِب العل�������ِم يومًا، فقراأَ القراآَن بالق�������راءاِت الع�رش وجمَعُه بنَي جنبيه، ف�������كاَن رحَمُه اهلُل من احُلّفاظ، 
وق�������راأَ التفا�صرَي وال�صرية ودر��������ضَ النحَو واحلديَث واأ�صوَل الفقه، ومَل مينعُه حر�صه ال�صديد على طلب العلم 
م�������ن رعاية �صوؤون اإخوانه، فكاَن يف ال�صجن االأمري ُيدي�������ر اإخوانه ويحّل م�صاكلهم ويت�صّدى الأهل الباطل 

واملنحرفني ومكائدهم.
ثمَّ َمنَّ اهلُل تبارَك وتعاىل عليه فخرَج من ال�صجِن يف وقٍت ع�صيٍب على الدولة قبَل نحِو عامني، وقد جمَع 
بني العلِم ال�رشعّي والعلم الع�صكرّي. خرَج متعّط�صًا للقاء اأعداء اهلل، فوا�صَل عمَل الليل بالنهار، ُم�رشفًا 
عام�������ًا متنقاًل بني الواليات، ُيخّطط للمع�������ارك وُيدير الغزوات، ف�صّعَر القتال وح�������ّول العراق اإىل جحيٍم 
َط والقائَد للمعارِك االأخ�������رية يف االأنباء ونينوى و�صالح  للرواف��������ض واملرتدي�������ن، وكاَن بف�صل اهلِل امُلخطِّ

الدين، والعقَل املدّبر لهذه الفتوحات واالنت�صارات االأخرية.
رحم�������َك اهلل يا اأبا عبدالرحم�������ن واأ�صكنَك الفردو�َض االأعلى، وح�رشَك مع النبّي�������ني وال�صّديقني وال�صهداء 

َن اأولئك رفيقًا. وال�صاحلني، وَح�صُ
اأّما البيالوي فقد ناَل ال�صهادَة التي طاملا متّناها و�صعى لها، نح�صبُه واهلُل ح�صيبه.
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العدناين: �صن�صفي احل�صاب مع الراف�صة يف النجف وكربالء
واأ�ص�������اف العدن�������اين واأّما اأنُتم يا جنوَد الدولة االإ�صالمية، ف�صريوا عل�������ى درِب اأبي عبدالرحمن، �صّمروا عن 
�صاع�������د اجِل�������ّد، وال تتنازلوا عن �ِصرٍب حّررمتوه، وال يط�������وؤُه الرواف�ض ثانيًة اإاّل عل�������ى اأج�صادكم واأ�صالئكم، 
وازحف�������وا اإىل بغداد الر�صيد، بغداَد اخلالفة، فَلنا فيها ت�صفية ح�صاب، �صّبحوهم على اأ�صواِرها، ال تدعوهم 
يلتقط�������وا االأنفا�ض، وكونوا على يقنٍي بن�رِش اهلل ما اّتقيتموه، ف�������اإّن الرواف�َض اأّمٌة خمذولة، حا�صا هلِل اأن 

ين�رشهم عليكم وهم ُم�رشكون عَبَدة الب�رش واحلَجر.

العدناين: املالكي اأحمق
واأ�صاف العدناين وهذه اأخريًا ر�صالٌة اإىل اأحمق الراف�صِة نوري..

ماذا فعلَت بقومَك يا اأُحيِمق، وما اأحمُق منَك اإاّل َمن ر�صَي بَك رئي�صًا وقائدًا.
تبق�������ى بائَع مالب�َض داخلّية، مالَك ولل�صيا�صة والقيادة الع�صكرّية؟ لقد اأ�صعَت على قوِمَك فر�صًة تاريخّيًة يف 

الق�صاء على العراق، وَلَتلعُنَك الرواف�ض ما بقَيت لُهم باقية.
حّق�������ًا اإّن بيننا ت�صفيٌة للح�صاب، �صدقَت واأنَت الك�������ذوب، ح�صاٌب ثقيٌل طويل، ولكّن ت�صفية احل�صاب لن 
َج�ض االأ�رَشك، وانتِظروا اإّنا معُك ُمنتِظرون. ة والنَّ �صَ يكون يف �صامّراء اأو بغداد، واإمّنا يف كربالء امُلَنجَّ

واهلُل غالٌب على اأمرِه ولكّن اأكرَث النا�ِض ال يعَلمون.

اأوىل دول اخلالفة اال�صالمية
ويق�������ول مراقبون ان تاأخر القوات العراقية يف اع�������ادة ال�صيطرة على املناطق التي دخلها تنظيم داع�ض 
وفر�ض �صيطرته عليها فاأنه �صيتمكن يف وقت قريب من التالحم مع ف�صائله امل�صلحة يف �صوريا ومبا ي�صكل 

حلمه يف اعالن اوىل دول اخلالفة اال�صالمية التي يوؤكد دوًما اأنه يقاتل من اجل حتقيقها.
وح�������ذر املراقبون من ان هذا التطور �صيفر�ض واقعا جديدا يت�ص�������ف بالت�صدد يف املناطق ال�صنية التي 
�صيعل�������ن فيها التنظيم دولته ويزيد من حدة التناح�������ر الطائفي بني ال�صيعة وال�صنة نظرا ملواقف داع�ض 

املتطرفة �صد ال�صيعة وو�صفه لهم بالرواف�ض وتهديدهم بالقتل يف بياناته.
وقد اقر رئي�ض جمل�ض النواب ا�صامة النجيفي اليوم ب�صيطرة م�صلحي داع�ض وبالكامل على مدينة املو�صل 
ثاين اكرب املدن العراقية بعد بغداد وك�صف عن طلب عراقي اىل الواليات املتحدة بتقدمي م�صاعدات 
عاجلة ملواجهة م�صلحي داع�ض موؤكدا انهم بداأوا ي�صكلون خطرا على منطقة ال�رشق االو�صط. كما دعا 
رئي��������ض الوزراء نوري املالكي العراقيني اىل حمل ال�صالح واأعلن حالة الطوارئ الق�صوى والتاهب ال�صديد 
يف جميع انحاء البالد مطالبا الربملان باعالن حال الطوارئ ر�صميا باأعتباره املخول بهذا االجراء حيث 

حدد الربملان اخلمي�ض املقبل لعقد جل�صة طارئة ملناق�صة هذه الق�صية.
وين�ض الد�صتور العراقي يف مادته 61 بخ�صو�ض اعالن الطوارئ على ما يلي:

املادة )61(: يخت�ض جمل�ض النواب مبا ياأتي:
تا�صعًا :

اأ � املوافق�������ة عل�������ى اعالن احلرب وحالة الطوارئ باأغلبية الثلثني، بن�������اءًا على طلٍب م�صرتك من رئي�ض 
اجلمهورية، ورئي�ض جمل�ض الوزراء.

ب � ُتعلن حالة الطوارئ ملدة ثالثني يومًا قابلة للتمديد، ومبوافقٍة عليها يف كل مرة.
ج � يخول رئي�ض جمل�ض الوزراء ال�صالحيات الالزمة التي متكنه من ادارة �صوؤون البالد يف اثناء مدة اعالن 

احلرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه ال�صالحيات بقانوٍن، مبا ال يتعار�ض مع الد�صتور.
د � يعر�ض رئي�ض جمل�ض الوزراء على جمل�ض النواب، االجراءات املتخذة والنتائج، يف اثناء مدة اعالن 
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احلرب وحالة الطوارئ، خالل خم�صة ع�رش يومًا من تاريخ انتهائها.

التمكني يف االنبار
كانت ر�صالة الظواهري اىل البغدادي يف مايو 2014 بان يتفرغ للعراق كانها ر�صالة تقا�صم االدوار، القاعدة 
تقت�������ل يف �صوريا وداع�ض تتفرغ لقتل العراقيني، هذه الر�صالة هي عزل للبغدادي وتنظيمه وهذا مادفعه 
اىل التمرت�ض والتمكني باعالن اإمارته بالفلوجة. الظواهري ختم ر�صالته بتوجيه اأمر اإىل جبهة الن�رشة، 
زعيم�������ا وجنودا دعاه�������م فيها )بالتوقف فورا ع�������ن اأي قتال فيها عدوان على اأنف��������ض وحرمات اإخوانهم 
املجاهدين، و�صائر امل�صلمني، واأن يتفرغوا لقتال اأعداء االإ�صالم من البعثيني والن�صرييني وحلفائهم من 
الرواف��������ض( البغدادي كان يحتمي داخ�������ل االنبار بعد ان �صنت القوات العراقية عمليات ع�صكرية ناجحة 
يف �صح�������راء االنب�������ار امتدت �صماال اىل مدينة املو�صل وكذلك مدينة دي�������اىل. اتخذ البغدادي من االنبار 
م�������الذ، وماعقد امل�صهد يف االنبار هو خالف اه�������ايل االنبار مع للحكومة العراقية واعالن جمل�ض حرب، 

مما احرج احلكومة العراقية اكرث و�صل حركة اجلي�ض بدخول الفلوجة. 

العراق يواجه حتديا كبريا
الع�������راق يواجه االن حتديا كب�������ريا يف مواجهة داع�ض والتنظيمات اجلهادي�������ة القاعدية االخرى، ي�صار 
اىل ان�������ه من املتوقع ان التنظي�������م عقد عددا من التحالفات مع تنظيم�������ات وجمموعات م�صلحة اخرى 
-رمب�������ا جي�ض الطريقة النق�صبندي�������ة وان�صار اال�صالم رغم خالفاته مع االخ�������رية- لكن جمال�ض الثوار التي 
اقامه�������ا اه�������ايل االنبار يف اعقاب احتجاجات احلويجة عام 2013 ومن�ص�������ات االنبار، رمبا تكون هي االكرث 
تو�صع�������ا. العراق يحتاج اىل الدعم الدويل واالقليمي، التقديرات تقول بان العراق الميكن مبفرده مواجهة 
االره�������اب، واذا ا�صتم�������رت تداعيات تدهور االمن يف العراق، فرمبا اليك�������ون بعيدا عن امل�صهد ال�صوري. 
اإن اإ�صرتاتيجي�������ة التنظيمات القاعدية اجلهادية قائمة عل�������ى ا�صعاف وزعزعة االنظمة ومطاولة املواجهة 
وا�صتنزاف احلكومات وزعزعتها. العراق اليوجد لديه خيار غري العودة اىل املجتمع الدويل لطلب العون 
وامل�صاعد ورمبا يكون هنالك دع�������م ب�رشعنة قراراته بتعقيب االطراف الداعمة واملمولة لالأرهاب �صمن 
اإ�صرتاتيجي�������ة جتفيف االرهاب ومنابعه اك�������رث من �صيا�صات ردود االفعال االقليمية، ورمبا يحتاج العراق 
اي�ص�������ا اىل موؤمتر ا�صدقاء العراق على غرار ا�صدقاء �صوري�������ا واليمن يف مواجهة االرهاب، اف�صل من القاء 

التهم على اطراف �صيا�صية واقليمية من خالل االعالم والتي ممكن ان تف�رش الأغرا�ض دعائية.
مم املمك�������ن ان يع�������ود العراق اىل الواليات املتحدة االمريكية بتوقي�������ع اتفاقية امنية جديدة واال�صتعانة 
باخل�������ربات اال�صتخبارية االجنبية يف حماربة االرهاب، الأن العراق واملوؤ�ص�صات اال�صتخبارية العراقية قد 
اخذت ما يكفيها من الوقت لكنها لالأ�صف مل ترتِق بعد اىل امل�صتوى املهني، رغم وجود بع�ض القدرات 

اال�صتخبارية واخلربات التي مت تعطيلها ب�صبب الف�صاد والت�صيي�ض.
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املبحث الثاين
جناح الغزو ودور االعالم

 اأ�سباب جناح الغزو:
حر�صت معظم مراكز الدرا�صات والقنوات االإعالمية على اختزال جناح داع�ض يف غزو العراق بال�صيا�صة 
الت�������ي اتبعها رئي�ض الوزراء العراقي جتاه نظرائه العراقيني بعامة واجتاه اهل ال�صنة بخا�صة، و�صددت دائما 
عل�������ى ان ما حدث من اجتياح مفاجئ للمحافظات الغربية وال�صمالية مرده اإىل �صخط اهل ال�صنة الذين 
ي�صكلون غالبية �صكان هذه املناطق ب�صبب �صيا�صة االق�صاء والتهمي�ض التي اتبعها نوري املالكي �صدهم.

وقد اف�صح معهد العربية للدرا�صات عن هذه النظرية يف مقال ن�رشه بتاريخ 2014/6/23 جاء فيه: ))جنحت 
داع��������ض يف ا�صتثمار املظلومية ال�صنية ال�صاعدة من �صيا�صات وممار�صات نظام املالكي يف واليته الثانية، 
من�������ذ ف�صه اعت�صام االأنب�������ار بالقوة يف يناير املا�ص�������ي، وفاجاأت اجلميع بتحركاته�������ا االأخرية يف التا�صع 
والعا�رش من يونيو املا�صي، لتكون راأ�ض حراك �صني متعدد االأطياف يعرب عن هذه املظلومية يف وجه 
املالكي ال�������ذي خ�رش حلفاءه يف البيت الوطني والطائفي من ال�صيعة واالأكراد وحتالفه القدمي وغريهم 
عل�������ى ال�صواء، حيث مل ي�صته�������دف �صوى بقائه املهدد االآن، ومعه بقاء العراق احلديث، ب�صيناريو التق�صيم 
املحتمل، اأو احلرب الطائفية طويلة املدى، اأو دويالت افرتا�صية �صارت تبدو مالحمها يف االأفق تعرب 
ع�������ن تنوعاته الكربى) االأكراد- االإقليم ال�صن�������ي- االإقليم ال�صيعي(، وما اأكرث تنوعاته وتكويناته ال�صغرى 
املظلوم�������ة اأي�صا من اأيزيديني وم�صيحي�������ني و�صابئة مندائية وكاكائية و�ص�������ودان وغريها كثري مل يتم 

االنتباه لكثري منها داخليا اأو دوليا بعد((.
وي�صي�������ف املقال تو�صيحا من وجهة نظ�������ره خلارطة امل�صهد ال�صني الذي يقوم باحلراك امل�صلح يف �صمال 

وغرب العراق قائال: ))ميكننا حتديد القوى ال�صنية الفاعلة مع داع�ض يف القوى االآتية:
1- ق�������وى ذات طابع �صيا�صي ووطن�������ي �صد تق�صيم العراق: وهي قوى تقف �ص�������د تق�صيم العراق و�صد �صبغ 
ال��������رشاع مع حكومة املالكي طائفيا وته�������دف ملنح املحافظات ال�صنية حكما ذاتيا على غرار كرد�صتان 
دون تفكيكها، وميثل هذا االجتاه  املجل�ض االأعلى لثوار الع�صائر يف العراق الذي يجمع الع�صائر ال�صنية، 
واملجل��������ض العام لثوار العراق، وجي�ض الطريقة النق�صبندية بقي�������ادة عزة الدوري نائب الرئي�ض العراقي 
االأ�صبق �صدام ح�صني، وكتائب ثورة الع�رشين بقيادة ال�صيخ حارث ال�صاري، وجي�ض نظام �صدام، وبع�ض 
رم�������وز الطائفة ال�صنية املوؤيدة لهذا احلراك كمفتى الديار العراقية رافع الرفاعي وال�صيخ اأبو منار العلمي 

وغريهم.
2- جماع�������ات جهادية قريبة من داع��������ض: وهي قوى تتوافق مع داع�ض اأيدولوجي�������ا ترى �رشورة اإقامة 
دول�������ة اإ�صالمية جهادية، وتنحو بال�رشاع طائفيا، ورغم ما بينها وبني داع�ض من اختالفات يف الطبيعة 
واالأف�������كار، وامليل ال�صديد للعمليات االنتحارية الذي تتميز ب�������ه داع�ض، اإال اأنه مت توافق فيما بينها على 
مواجه�������ة قوات املالكي املن�صحبة، ويعرب عن هذه االجتاه  جمموعات" اجلي�ض االإ�صالمي" بقيادة ال�صيخ 
حم�������د العي�صى، وجي�ض اأن�صار ال�صنة وجي�ض املجاهدين وه�������ي جمموعات تكونت عقب الغزو االأمريكي 

للعراق من عنا�رش من جي�ض �صدام ح�صني.
3- اأطي�������اف �صنية خمتلفة: تعرب عنها جمموعات �صنية وع�صائرية خمتلفة، وال تنتمي لهذه التنظيمات 
ال�صابق�������ة، ميكن االإ�صارة يف التمثيل عليها بال�صي�������خ على احلامت اأمري ع�صائر الدليم، والذي دعى الرئي�ض 
االأمريك�������ي اأوباما يف 20 يونيو املا�صي ملعرفة اأ�صل امل�صكلة، وعدم تقدمي الدعم حلكومة املالكي الطائفية 
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دون معاجلته.
وت�������رى هذه االأطراف املختلفة يف املجال ال�صني اأن اختزال الثورة يف تنظيم الدولة االإ�صالمية)داع�ض( 
هو ت�صويه لها بغية واأدها، واأنها عملية اإعالمية يراد بها اإجها�ض ما �صمته "الثورة" كما ذكر بيان هيئة 

علماء امل�صلمني يف العراق يف 9 يونيو املا�صي((.
م�������ن جانب اآخر ي�صيف مركز بالدي للدرا�صات اال�صرتاتيجي�������ة نقطة اخرى مكنت "داع�ض" من هذا 
الغ�������زو، اإذ ج�������اء يف مقاله املن�صور بتاريخ 2014/6/22  ت�صخي��������ض ال�صا�صة االوربيني الأبرز عوامل جناح هذا 
الغ�������زو قائال: ))اأب�������رز املاآخذ هو عدم قيام املالكي بتطوير جتربة "ال�صح�������وات" التي رعاها االأمريكيون 
لقتال تنظيم "القاعدة"... وعندما اأتى املالكي قيل له اإنه يجب متابعة العمل على ما بناه االأمريكيون، 
وعليه دعم ال�صحوات، واإقامة حوار �صيا�صي". طريقة رد املالكي على احلراك ال�صعبي الذي تظاهر �صده 

خالل اأ�صهر، ومواجهته بحملة للجي�ض، يراها االأوروبيون اختبارا ي�صكك بجدوى �صيا�صات الرجل((.
وقد ذهبت اآراء اىل تف�صري اآخر الأ�صباب جناح "داع�ض" يف غزو العراق، ولكنه ال يبتعد عن جعل املالكي 
حمورا له، اإذ يف�رش االمر باأنه خال�صة موؤامرة دبرها املالكي وحكومة ايران وب�صار اال�صد لت�صهيل اجتياح 
"داع��������ض" للمناطق الغربية من الع�������راق، وقد جاء ذلك يف مقال ن�رشته �صحيف�������ة )ميدل اي�صت اأونالين( 
بتاري�������خ 2014/6/12 جاء فيه: ))تعالوا ندقق يف عدد الع�صافري التي �صقطت يف ح�صن نوري املالكي بحجر 

"داع�ض" يف حربها الكوميدية امل�صحكة املبكية االأخرية.
اأوال: اأ�صقط�������ت ع�صابات داع�ض جميع ال�صيا�صيني ال�صنة املناوئني لوالي�������ة ثالثة للمالكي واملوالني اأي�صا، 
وجعلتهم كورق ال�صجراالأ�صفر املت�صاقط الذي تعبث به الريح. فلن يعود لهم اأي قيمة اأو وزن لي�صغطوا 

على التحالف الوطني ويحرجوه ويجربوه على تر�صيح بديل عن املالكي...
ثانيًا: بداع�ض اأحرج املالكي مناف�صيه يف التحالف الوطني، وك�صف ظهورهم وحرمهم من ورقة التذرع 
بالرف�ض ال�صني لواليته الثالثة، فلم تعد هناك قوى �صنية ميكن اأن يتحالف معها احلكيم وال�صدر �صده...
ثالثًا: بداع�ض حتققت له حما�رشة االإقليم، واإ�صغال القيادة الكرد�صتانية بهموم جديدة اأثقل واأخطر كثريا 
ج�������دا من �رشاعها مع الوالية الثالثة واأ�صبح يف اإم�������كان املالكي بوجود داع�ض على تخوم كرد�صتان، اأن 

يتخذ القرارات التي تنا�صبه وتزعج القادة الكورد، وتعرقل امل�صرية التنموية املزدهرة يف االإقليم...
رابعًا: تقطيع �رشايني التوا�صل بني املعار�صة ال�صورية واملنطقة الغربية العراقية ومنع اإمدادها بالرجال 
وال�ص�������الح واخلربات الع�صكرية الكث�������رية املوجودة يف املحافظات الغربي�������ة، وحرمانها من توا�صلها مع 

الع�صائر العربية املنت�رشة بني �صوريا والعراق...
خام�صًا: بداع�ض، ولي�ض مبلي�صياته، مت تدمري البنى التحتية يف املحافظات ال�صت، وحرُق املوؤ�ص�صات، 
وتخريُب امل�صاريع، واإهانة ال�صيوخ والزعماء والقادة الذين طاملا هددوا بالزحف اإىل بغداد، با�صم مظلومية 
الطائف�������ة ومطالبها، كما مت تهجري االألوف من االأهايل، واأغلُبه�������م موؤيدون للمعار�صة ال�صورية، وحاقدون 
عل�������ى املالكي وحكومته واالحتالل االإيراين. واأخريًا مت ك�رش عنف�������وان منتبقى من املدنيني، و�َصغلُهم 

بال�رشاع من اأجل البقاء...
�صاد�صًا: با�صم حماربة داع�ض وحترير املو�صل وتكريت و�صامراء وغريها ال يوجد اأن�صب واأنفع للمالكي من 
اإع�������الن الطوارئ وت�صليح املواطنني املتطوعني ملحاربة "االإره�������اب". وطبعًا ال بد اأن يكون اأغلُبهم من 
ملي�صيات بدر والع�صائب وحزب اهلل العراقي باالإ�صافة ملن ُي�صمون ب� "�صنة املالكي" الذين ال يقلون حقدا 
عل�������ى "اأ�صقائهم" �صيوخ الع�صائر ورجال الدين الذين اأفتوا مبروقه�������م وبخروجهم على اإرادة الطائفة. وهذا 
ال��������رشخ الدامي والكراهية والثارات واالقتتال بني �صي�������وخ ع�صائر االأنبار واملو�صل و�صالح الدين وجيو�صهم 
ي�صفي غليل املالكي وقا�صم �صليماين، ويجعل الوجود االإيراين يف العراق و�صوريا ولبنان مريحًا واأكرث اأمنا 

واأطول بقاًء اإىل �صنني طويلة...
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�صابع�������ًا: االآن وبع�������د اأو وقعت الواقعة ال ي�صك اأحد يف �صدق رغبة نوري املالكي يف دحر ع�صابات داع�ض 
وحترير املدن التي احتلتها جميعها. وال�صبب لي�ض وطنيًا وال اأخالقيًا وال خالفًا مبدئيًا وفكريًا مع داع�ض، 
وال حت�������ى طائفي�������ًا، بل هو �صخ�صي حم�ض، وحجٌر اآخر ي�صيب به املالك�������ي ثالثة ع�صافري جديدة، اأولها 
اإعادة �صم املناطق املحتلة )املح�������ررة( اإىل جمهوريته برثواته وخرياتها ... والثاين م�صاعفة التنكيل 
بخ�صومه اأبناء املحافظات املنكوبة وذلك بت�صفيه اتهاماتهم له بالتاآمر مع داع�ض تارة، وبالرتاخي وعدم 
اتخاذ االحتياطات الالزمة تارة اأخرى... والثالث اإ�صقاط الع�صابات الداع�صية يف العراق قبل اأن يو�صو�ض 
لها غروُرها باجتياح بغداد اأو كربالء، ودق اأبواب طويريج وتهجري اأهلها كما ُهجر غرُيهم من قبل.

ثامن�������ًا: بداع��������ض مت خلُق واقٍع جديد يقنع الغرب باأن الهالل ال�صني العراقي ال�صوري اإرهابي من نوع فريد 
وغري ماألوف، ف�������كل مواطنيه و)جماهديه( و�صيا�صييه قاعديون وداع�صي�������ون قطاعون للروؤو�ض، حراقون 
للن�ص�������اء واالأطفال وال�صيوخ. وبذلك �صتبدو مواقُف اجلماهري العراقي�������ة واأحزابها وقواها الوطنية والدول 
واملنظم�������ات الدولية الدميقراطية التي تدين اإرهاب الع�صاب�������ات الداع�صية وترف�ض احتاللها وجرائمها، 

وكاأنها تاأييٌد ل�صيا�صات املالكي ودعم جلهوده وقبول بوجود اإيران يف العراق و�صوريا((.
ومم�������ا يلفت النظر اأن معظ�������م املراكز والقنوات االعالمية قد اهملت الرتكيز على اال�صباب املبا�رشة 
التي ادت باجلي�ض العراقي اىل ذلك االنهيار ال�رشيع، مع اتفاقها غالبا على ان هذا االنهيار ي�صكل �صدمة 

كبرية على جميع املقايي�ض. 
وكان ل�صحيف�������ة )املنيت�������ور( راأيا منفردا يف ت�صليط ال�صوء على االأ�صب�������اب املبا�رشة النهيار اجلي�ض من 
خ�������الل مقال ن�رشته بتاري�������خ 2014/6/11 جاء فيه: ))ال�صهادات العديدة التي ح�صلت عليها "املونيتور" من 
جنود و�صباط من�صحبني من املو�صل، كانت جتمع على ان التخبط الذي يلف القرار الع�صكري ت�صبب 
يف االنهي�������ار، فبع�ض ال�صهادات م�������ن �صباط ترتاوح رتبهم بني نقيب ورائد اك�������دت تلقي اجلي�ض اوامر 
ان�صح�������اب يف وقت مبكر من �صباح يوم 2014/6/11، وان االوام�������ر �صملت ترك اال�صلحة واملعدات، فيما ان 
قائ�������دًا ع�صكريًا بارزًا يف املو�صل اكد ل�"املونيتور" ان ماحدث هو ع�صيان �صامل لل�صباط ال�صغار للجنود 
عل�������ى تنفيذ االوامر واملقاومة انتقل كالعدوى اىل كل الوح�������دات الع�صكرية، ومل يكن امام القادة امام 

هذا االنهيار النف�صي اال االن�صحاب((.
وت�صيف ال�صحيفة: ))اقرب حتليل لتف�صري االنهيار الع�صكري العراقي الذي امتد يف اليوم نف�صه اىل مدن 
ال�صيني�������ة وبيجي يف �صالح الدي�������ن، واحلويجة و�صليمان بك والر�صاد يف كركوك ي�صري اىل خلل جوهري 
يف التخطيط والقيادة والتدريب، وهو خلل اقرتن بالقوى االمنية العراقية طوال ال�صنوات املا�صية، على 

رغم ح�صولها على جتهيزات وا�صلحة متطورة.
مل تنج�������ح بغداد طوال �صنوات يف انتاج جي�ض مهني، ومل تعمد اىل برامج تدريب كفوءة ، وكان الناجت 
عدائي�������ة وا�صحة بني ال�ص�������كان يف املناطق ال�صنية عمومًا وبني اجلي�ض ال�������ذي ينتمي غالبية افراده اىل 

مناطق �صيعية من و�صط وجنوب العراق.
وبالطب�������ع هذا االخفاق يرتبط بالف�صل يف حتقيق ت�������وازن على م�صتوى متثيل املكونات داخل اجلي�ض، 
وهذه من �صمن ال�صكاوى التي ا�صتمر ال�صنة يف احلديث عنها ل�صنوات. يف مقابل كل ذلك، فاأن ال�صغوط 
واالنه�������اك التي تعر�ض لهما اجلي�ض وقوات ال�رشطة خالل ال�صهور التي اعقبت اندالع املعارك يف االنبار، 

ترك اثره على كفاءة املوؤ�ص�صة االمنية((.

  



116

املبحث الثالث
  فتوى الدفاع عن ال�صعب ومقد�صاته

اخ�������ذت فت�������وى املرجعية الدينية العليا واحلرك�������ة التطوعية العارمة التي نتج�������ت عنها �صدى وا�صعا، 
وبخا�صة على امل�صتوى االعالمي، فكانت هنالك اجتاهات متباينة ملراكز الدرا�صات والقنوات االعالمية 

يف التعاطي مع هذه الظاهرة.
فم�������ن جانبها ا�صارت �صحيفة )املنيتور( اىل هذه الفت�������وى وابعادها يف مقال لها ن�رشته بتاريخ 2014/6/16 
ج�������اء فيه: ))حث خطباء �صالة اجلمع�������ة اليوم 13 حزيران القادرين على حمل ال�صالح للتطوع يف �صفوف 
الق�������وات االمني�������ة ملكافحة االإرهاب، منهم ال�صي�������خ عبداملهدي الكربالئي وهو املتح�������دث الر�صمي با�صم 
مرجعي�������ة ال�صيد ال�صي�صتاين. ومل ي�رش الكربالئي اىل اأي عنوان قريب او مرتبط باجلهاد او دعوة ال�صيعة 

ملواجهة ال�صنة واأمثال ذلك.
 وق�������د ات�صل املونيتور بع�صو بارز يف مكتب ال�صيد ال�صي�صتاين للتاأكيد مما ن�صب اليه يف املواقع املحلية 

والعاملية. وقد فند هذا اخلرب ب�صكل مطلق، واأو�صح موقف ال�صي�صتاين كالتايل:
ع مل�������ن ي�صتطيع حمل ال�صالم ب��������رشط اأن يكون �صمن االأجه�������زة االأمنية وبالطريقة  1- ندع�������و اىل التطوُّ

الر�صمية ح�رشًا فقط.
2- التط�������وع واج�������ب وطني عام ل�صّد النق�ض يف االأجهزة االأمنية حتى يح�صل الغر�ض ب�صّد كيد االأعداء؛ 
وهو لي�ض للجميع بل بقدر الكفاية. كما يجب اإبعاد اأمثال طالب اجلامعات واملدار�ض عن هذه امل�صاألة 

وتفريغهم للدرا�صة.
3- يجب تنظيم اأمر التطوع قانونيًا وب�صكل بالغ يف الدقة اجتنابًا من الفو�صى واالأعمال غري القانونية مثل 

اعطاء دور للميلي�صيات((.
وم�������ن جانب اآخر ن�رشت �صحيفة القد��������ض العربي مقاال بتاريخ 2014/6/13 حتت عنوان )ال�صي�صتاين � اوباما 
و»الدع�صن�������ة«: »الفا�صية املقد�صة«( جاء فيه: ))انها »احلرب الطائفي�������ة التاريخية غري املقد�صة« تنبعث 
جم�������ددا من رماد احلقد واالنتق�������ام، وهذه طبولها تدق يف اركان العراق، معلن�������ة اال�صتعداد ال�صتكمال 
حلقاته�������ا الدموية، فيم�������ا تتال�صى معامل الدولة والوط�������ن، مل�صلحة التنظيم�������ات وامليلي�صيات والفتاوى 

واملرجعيات، ايا كانت ا�صماوؤها.
انه�������ا حرب »الفا�صية املقد�صة« التي ترتفع راياتها بينما ته�������وي املنطقة باأ�رشها نحو »الدع�صنة« مبعناها 
الفا�صي االعمق: تقدي�ض العدمية و�صحق االآخر وا�صتحالل كل �صيء واي �صيء با�صم ال�صماء.. ان ت�رشيح 
ال�صي�������د ال�صي�صتاين ي�صلح ان يكون نعيا للع�������راق كما عرفناه، ودليال قائما بذاته على انهيار ما تبقى من 

نظام او دولة فيه. ويا له من انهيار((.
ون��������رش موقع اجلزيرة نت خ�������ربا بتاريخ 2014/6/17 يتعلق بهذا املو�صوع ج�������اء فيه: ))دعت هيئة علماء 
امل�صلم�������ني ب�الع�������راق املراجع الدينية ال�صيعي�������ة اإىل اإعادة النظر يف الفتوى الت�������ي اأ�صدرتها ودعت فيها 
ال�صب�������اب للتطوع لدعم اجلي�ض �صد امل�صلحني، قائلة اإن احلكومة احلالية وملي�صياتها ت�صتغل هذه الفتوى 

الرتكاب ما و�صفتها بجرائم اإبادة طائفية �صد املدنيني العّزل.
واأ�صاف�������ت الهيئة يف بي�������ان لها اأن "هذه اجلرائم تهدف احلكومة بها اإىل احل�ص�������ول على ر�صى اأبناء جنوب 

العراق للتغطية على ف�صلها وتنفيذ املخطط االإيراين داخل البالد".
واأك�������دت الهيئة اأن قوات االأمن تقوم بحملة اعتقاالت وا�صعة للمدنيني من خمتلف الفئات يف مناطق 
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الع�صكري ومتوز ومركز ناحية جرف ال�صخر ومنطقة العمارات ال�صكنية والقرية الع�رشية يف حمافظة 
بابل ومناطق حزام بغداد.

واأ�ص�������ارت الهيئة يف بيانها اإىل اأن "ملي�صيات رئي�ض ال�������وزراء نوري املالكي تنفذ جرائم خمتلفة، اآخرها 
جرمي�������ة يف ناحية ج�������رف ال�صخر، حيث اأقدمت عل�������ى اإخراج ع�رشات املواطنني م�������ن منازلهم بعد 
تفجريه�������ا وتركتهم يف العراء دون طعام اأو �رشاب، وال يعرف م�صريهم حتى االآن بعد انقطاع االت�صال 

بهم"((.
وع�������ودا على بدء، يرى مراقبون ان لهذه الفتوى �صدى ايجابي كب�������ري على �صعيد الو�صع اال�صتثنائي يف 
الع�������راق، اذ ذك�������رت �صحيفة ال�رشق االو�صط يف مقال  بتاري�������خ 2014/6/18 ت�رشيحا الأحد اأ�صتاذة احلوزة 
العلمي�������ة جاء فيه: ))ان »الفتوى التي اأ�صدرتها املرجعية وا�صحة و�رشيحة وال حتمل بعدا طائفيا بل هي 
دعت اأبناء ال�صعب العراقي اإىل التطوع دفاعا عن الوطن ولي�ض عن اأي �صيء اآخر«، م�صريا اإىل اأن »هناك 
م�صاع�������ي الإث�������ارة فتنة طائفية وذلك بتحويل م�صمون الفتوى اإىل غ�������ري مقا�صدها بينما هي تتجه وب�صكل 
�رشي�������ح ل�������درء الفتنة الطائفية ال �صيما بعد ما اأعلنه تنظي�������م )داع�ض( عن نيته هدم املراقد واالأ�رشحة 

وغريها من اأماكن العبادة وهي اأمور ح�صا�صة وميكن اأن تكون منفذا للفتنة الطائفية«. 
واأ�ص�������ار اإىل اأن »الفتوى حددت االآلي�������ات ومن اأبرزها اأن يكون التطوع حتت اإمرة احلكومة واأن يكون بقدر 
احلاجة واأال يح�صل يف املناطق املختلطة« ودعا ... اإىل »عدم اللجوء اإىل ت�صديق ما ي�صاع هنا اأو هناك 
الأن املرجعي�������ة الدينية يف النجف وقفت ب�صكل �صارم �صد كل دع�������وات الفتنة والتمزيق وبقيت تقف 

على م�صافة واحدة من اجلميع«((.
وعلى �صعيد ذي �صلة ا�صار معهد وا�صنطن يف مقال له بتاريخ 2014/6/22 اىل انعكا�صات هذه الفتوى ب�صكل 
غري مبا�رش قائال: ))ظهرت عالمات م�صجعة ت�صري اإىل اأن اإنهيار �صيطرة احلكومة االحتادية يف العراق 
قد تباطاأ واأن بغداد قد بداأت مبرحلة اإنتقالية نحو القيام بعمليات هجوم معاك�ض ال�صتعادة االأرا�صي التي 
فقدتها. اإن التعبئة املكّثفة للمتطوعني - الذين هم اإىل حد كبري من ال�صيعة - قد وفرت لبغداد "جي�صًا 
اإحتياطيًا" غري مدرب ولكن�������ه يتمتع بحما�صة كبرية، وميكن ا�صتخدامه للتعامل مع املناطق متعددة 

الطوائف يف اأنحاء العا�صمة العراقية((.
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ن�س خطبة اجلمعة 14 �صعبان 1435 املوافق 13 / 6/ 2014 يف ال�صحن احل�صيني 
ال�صريف الذي ت�صمن فتوى املرجعية باجلهاد الكفائي

ايها االخوة واالخوات..
ان االو�ص�������اع الت�������ي مير بها العراق ومواطنوه خطرية جدا، وال ب�������د ان يكون لدينا وعي بعمق امل�صوؤولية 

امللقاة على عاتقنا.
 انها م�صوؤولية �رشعية ووطنية كبرية

ايها االخوة واالخوات اود تو�صيح ما يلي: 
اوال: ان الع�������راق و�صعب الع�������راق يواجه حتديا كبريا وخط�������را عظيما، وان االرهابي�������ني ال ي�صتهدفون 
ال�صيط�������رة على بع��������ض املحافظات كنينوى و�صالح الدين ونينوى بل �رشح�������وا بانهم ي�صتهدفون جميع 
املحافظ�������ات وال �صيم�������ا بغداد وكربالء املقد�صة والنجف اال�رشف، فه�������م ي�صتهدفون كل العراقيني ويف 
جميع مناطقهم، ومن هنا فان م�صوؤولية الت�صدي لهم ومقاتلتهم هي م�صوؤولية اجلميع وال تخت�ض بطائفة 

دون اأخرى اأو بطرف دون اآخر.
ثاني�������ا: ان التحدي -وان كان كب�������ريا- اإال ان ال�صعب العراقي الذي عرف عنه ال�صجاعة واالقدام وحتّمل 

امل�صوؤولية الوطنية وال�رشعية يف الظروف ال�صعبة اكرب من هذه التحديات واملخاطر.
 ف�������ان امل�صوؤولية يف الوقت احلا�رش هي حفظ بلدنا العراق ومقد�صات العراق من هذه املخاطر، وهذا 
يوف�������ر حافزا لنا للمزيد م�������ن العطاء والت�صحيات يف �صبيل احلفاظ على وح�������دة بلدنا وكرامته و�صيانة 

مقد�صاته من ان تهتك من قبل هوؤالء املعتدين.
وال يجوز للمواطنني الذين عهدنا منهم ال�صرب وال�صجاعة والثبات يف مثل هذه الظروف ان يدب اخلوف 
واالحباط يف نف�ض اأي واحد منهم، بل ال بد ان يكون ذلك حافزا لنا ملزيد من العطاء يف �صبيل حفظ 

بلدنا ومقد�صاتنا.
ُكْم ُتْفِلُحوَن(،  َ َلَعلَّ ُقوا اهللَّ اِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ وا َو�صَ رِبُ ِذيَن اآَمُنوا ا�صْ َها الَّ قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي: )َيااأَيُّ
اُء ِمْن ِعَباِدِه  ِ ُيوِرُثَه�������ا َمْن َي�صَ وا اإِنَّ االأَْر�َض هلِلَّ رِبُ ِ َوا�صْ َتِعيُن�������وا ِباهللَّ وق�������ال تع�������اىل اي�صا: )َقاَل ُمو�َصى ِلَقْوِمِه ا�صْ
 َ وا اإِنَّ اهللَّ رِبُ ُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�صْ َ َوَر�ُصوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْف�صَ ِقنَي(، وقال تعاىل: )َواأَِطيُعوا اهللَّ َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ
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ْتُهْم  ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َم�صَّ ا َياأِْتُكْم َمَثُل الَّ َة َومَلَّ نَّ ْبُتْم اأَْن َتْدُخُلوا اجْلَ اِبِريَن(، وق�������ال تعاىل: )اأَْم َح�صِ َم�������َع ال�صَّ
ِ َقِريٌب(، وقال  ِ اأَاَل اإِنَّ َن�رْشَ اهللَّ ِذيَن اآَمُنوا َمَعُه َمَتى َن�رْشُ اهللَّ �ُصوُل َوالَّ ى َيُقوَل الرَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّ َّ اْلَباأْ�َصاُء َوال�رشَّ

ْعَتِديَن(. َ اَل ُيِحبُّ امْلُ ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا اإِنَّ اهللَّ ِ الَّ تعاىل: )َوَقاِتُلوا يِف �َصِبيِل اهللَّ
ثالث�������ا: ان القيادات ال�صيا�صية يف العراق اأمام م�صوؤولية تاريخية ووطنية و�رشعية كبرية، وهذا يقت�صي 
ترك االختالفات والتناحر خالل هذه الفرتة الع�صيبة وتوحيد موقفها وكلمتها ودعمها واإ�صنادها للقوات 

امل�صلحة ليكون ذلك قوة اإ�صافية للجي�ض العراقي لل�صمود والثبات.
رابع�������ا: ان دفاع ابنائنا يف القوات امل�صلحة و�صائ�������ر االأجهزة االأمنية هو دفاع مقد�ض ويتاأكد ذلك حينما 
يت�صح اأن منهج هوؤالء االإرهابيني املعتدين هو منهج ظالمي بعيد عن روح اال�صالم، يرف�ض التعاي�ض مع 
االآخر ب�صالم ويعتم�������د العنف و�صفك الدماء واثارة االحرتاب الطائفي و�صيلة لب�صط نفوذه وهيمنته على 

خمتلف املناطق يف العراق والدول االخرى.
ي�������ا ابناءنا يف القوات امل�صلحة انكم امام م�صوؤولية تاريخي�������ة ووطنية و�رشعية، واجعلوا ق�صدكم ونيتكم 
ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته وحفظ االمن للمواطنني و�صيانة املقد�صات من الهتك 

ودفع ال�رش عن هذا البلد املظلوم و�صعبه اجلريح.
ويف الوقت الذي توؤكد فيه املرجعية الدينية العليا دعمها واإ�صنادها لكم –يا ابناءنا يف القوات امل�صلحة- 
حتثك�������م على ال�صجاعة الب�صال�������ة والثبات وال�صرب وان من ي�صحي منكم –وه�������ذه الفقرة مهمة- يف �صبيل 

الدفاع عن بلده واهله واعرا�صهم فانه يكون �صهيدا ان �صاء اهلل تعاىل.
ايه�������ا االخوة واالأخوات: املطلوب ان يحث االب ابن�������ه، اأن حتث االأم ابنها، اأن حتث الزوجة زوجها على 

ال�صمود والثبات دفاعا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه.
خام�ص�������ا: اإن طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق و�صعبة يف الوقت احلا�رش تقت�صي الدفاع عن هذا الوطن 
واأهل�������ه واأعرا�ض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على املواطنني بالوجوب الكفائي، مبعنى اأن من يت�صدى 
له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغر�ض -وهو حفظ العراق و�صعبه ومقد�صاته- ي�صقط عن الباقني...
وم�������ن هنا فان على املواطنني ال�������ذي يتمكنون من حمل ال�صالح ومقاتل�������ة االإرهابيني دفاعا عن بلدهم 

و�صعبهم ومقد�صاتهم؛ عليهم التطوع لالنخراط يف القوات االأمنية لتحقيق هذا لغر�ض املقد�ض.
اإن على املواطنني الذين يتمكنون من حمل ال�صالح – اأوال- ومقاتلة االإرهابيني - ثانيا - دفاعا عن بلدهم 

و�صعبهم ومقد�صاتهم؛ عليهم التطوع لالنخراط يف القوات االأمنية حتقيقا لهذا الغر�ض. 
�صاد�ص�������ا: ان الكثري م�������ن ال�صباط واجلنود قد ابلوا ب�������الًء ح�صنا يف الدفاع وال�صم�������ود وتقدمي الت�صحيات، 
فاملطل�������وب من اجلهات املعنية تكرمي ه�������وؤالء تكرميا خا�صا لينالوا ا�صتحقاقهم من الثناء وال�صكر وليكون 

حافزا لهم ولغريهم على اأداء الواجب الوطني امللقى على عاتقهم. 
ن�ص�������األ اهلل تعاىل ان يحفظ العراق و�صعب العراق ومقد�صات العراق وان يحفظ جميع �صعوب امل�صلمني 
ومقد�ص�������ات امل�صلم�������ني ويحفظهم من �رش وكي�������د االعداء انه �صميع جميب و�صل�������ى اهلل على حممد واآله 

الطاهرين.
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خطبة اجلمعة ل�صماحة ال�صيد احمد ال�صايف ممثل املرجعية العليا يف النجف 
اال�صرف يف 2014/6/20 التي تلت خطبة اجلهاد املقد�س الكفائي 

املر�صد ال�صيعي
/http://www.shia-marsad.com

ال�صايف ممثل املرجعية العليا يف كربالء ال للميلي�صيات خارج اأطار الدولة

اإّن دع�������وة املرجعية الدينية اإمّنا كانت لالنخراط يف الق�������وات االأمنية الر�صمية، ولي�ض لت�صكيل 
ملي�صيات م�صّلحة خارج اإطار القانون، فاإّن موقفها املبدئي من �رشورة ح�رش ال�صالح بيد احلكومة 
وا�صح�������ًا، ومنذ �صقوط النظام ال�صابق، فال يتوّهم اأحد اأّنها توؤيد اأّي تنظيم م�صلح غري مرّخ�ض به 

مبوجب القانون، وعلى اجلهات ذات العالقة اأن متنع املظاهر امل�صلحة غري القانونية،

اأّك�������دت املرجعية الدينية الُعليا يف النج�������ف االأ�رشف وعلى ل�صان ممّثله�������ا االأمني العام للعتبة 
العبا�صي�������ة املقد�ص�������ة ال�صيد اأحمد ال�صايف، اأّن فت�������وى الوجوب الكفائي للدف�������اع عن الوطن ت�صمل 
كّل العراقي�������ني بغ�ّض النظر عن طوائفهم ودياناتهم وقومياتهم، وجاء ذلك خالل اخلطبة الثانية 
ل�صالة يوم اجلمعة )21�صعبان 1435ه�( املوافق ل�)20حزيران 2014م( والتي اأقيمت يف ال�صحن احل�صيني 

ال�رشيف.

حيث دعت املرجعية الدينية العليا يف اجلمعة املا�صية اىل التطّوع لالنخراط يف القوات االأمنية 
للدفاع عن العراق يف ظّل اأو�صاع �صعبة ميّر بها البلد، وقال ال�صايف اأّن هناك نقاطًا ينبغي بيانها:

االأوىل: 
اأّن ه�������ذه الدعوة كانت موّجهة اىل جميع املواطنني من غري اخت�صا�ض بطائفة دون اأخرى، اإذ 
كان الهدف منها هو اال�صتعداد والتهّيوؤ ملواجهة اجلماعة التكفريية امل�صماة ب�)داع�ض( التي اأ�صبح 
لها اليد العليا واحل�صور االأقوى فيما يجري يف عدة حمافظات، وقد اأعلنت بكّل �رشاحة وو�صوح 
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اأّنه�������ا ت�صتهدف بقية املحافظات العراقية حتى يف مثل النجف االأ�رشف وكربالء املقد�صة، كما 
اأعلن�������ت بكّل �رشاحة اأّنها ت�صتهدف كّل ما ت�صل اليه يده�������ا من مراقد االأنبياء واالأئمة وال�صحابة 
وال�صاحل�������ني، ف�صاًل عن معابد غري امل�صلمني من الكنائ�ض وغريها، فهي اإذن ت�صتهدف مقّد�صات 
جمي�������ع العراقيني بال اختالف بني اأديانهم ومذاهبهم، كما ت�صتهدف بالقتل والتنكيل كّل من ال 
يوافقها يف الراأي وال يخ�صع ل�صلطتها، حتى من ي�صرتك معها يف الدين واملذهب، هذه اجلماعة 
التكفريية بالٌء عظيم ابُتليت به منطقتنا، والدعوة اىل التطّوع كانت بهدف حّث ال�صعب العراقي 
بجميع مكونات�������ه وطوائفه على مقابلة هذه اجلماعة، التي اإن مل تتّم اليوم مواجهتها وطردها من 
الع�������راق ف�صيندم اجلميع على ترك ذلك غدًا وال ينفع الن�������دم عندئٍذ، ومل يكن للدعوة اىل التطوع 
اأيُّ منطلق طائفي وال ميكن اأن تكون كذلك، فاإّن املرجعية الدينية قد برهنت خالل ال�صنوات 
املا�صي�������ة ويف اأ�ص�������ّد الظروف ق�صاوة اأّنها بعيدة كّل البعد ع�������ن اأي ممار�صة طائفية، وهي �صاحبة 
املقول�������ة ال�صهرية ع�������ن اأهل ال�صنة: )ال تقول�������وا اإخواننا بل قولوا اأنف�صنا(، موؤّك�������دة مرارًا وتكرارًا 
عل�������ى جميع ال�صيا�صيني ومن بيدهم االأمر �رشورة اأن تراع�������ى حقوق كافة العراقيني من جميع 
الطوائف واملكونات على قدم املوا�صاة، وال ميكن يف حال من االأحوال اأن حتّر�ض املرجعية على 
االح�������رتاب بني اأبناء ال�صعب الواحد، بل هي حتّث اجلميع على العمل ل�صّد اأوا�رش االألفة واملحبة 

بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفرييني الغرباء.

الثانية: 
اإّن دع�������وة املرجعية الدينية اإمّنا كانت لالنخراط يف الق�������وات االأمنية الر�صمية، ولي�ض لت�صكيل 
ملي�صيات م�صّلحة خارج اإطار القانون، فاإّن موقفها املبدئي من �رشورة ح�رش ال�صالح بيد احلكومة 
وا�صح�������ًا، ومنذ �صقوط النظام ال�صابق، فال يتوّهم اأحد اأّنها توؤيد اأّي تنظيم م�صلح غري مرّخ�ض به 
مبوج�������ب القانون، وعلى اجلهات ذات العالقة اأن متنع املظاهر امل�صلحة غري القانونية، واأن تبادر 
اىل تنظي�������م عملية التطوع وتعلن عن �صوابط حمّددة ملن حتتاج اليهم القوات امل�صلحة واالأجهزة 
االأمني�������ة االأخرى، حتى تّت�صح ال�صورة للمواطن�������ني الراغبني يف التطّوع فال يزدحم على مراكز 
التط�������ّوع اإاّل م�������ن تتوّفر فيه ال�رشوط، واملرجعية الدينية اإذ توّج�������ه بالغ �صكرها وتقديرها ملئات 
االآالف من املواطنني االأعّزاء الذين ا�صتجابوا لدعوتها وراجعوا مراكز التطوع يف خمتلف اأنحاء 
العراق خ�������الل االأ�صبوع املن�رشم، فاإّنها تاأ�صف عّما ح�صل للكثريين منهم من االأذى نتيجة عدم 

ن االأمور يف امل�صتقبل القريب. توّفر اال�صتعدادات الكافية لقبول تطّوعهم، وهي تاأمل اأن تتح�صّ

الثالثة: 
اإّن املحكمة االحتادية قد �صادقت على نتائج االنتخابات النيابية، وهناك توقيتات د�صتورية النعقاد 
جمل�ض النواب اجلديد واختيار رئي�صه ورئي�ض اجلمهورية ورئي�ض جمل�ض الوزراء وت�صكيل احلكومة 
اجلدي�������دة، ومن املهّم ج�������دًا االلتزام بهذه التوقيتات وعدم جتاوزها، كم�������ا اأّن من ال�رشوري اأن 
تتح�������اور الكتل الفائزة ليتمّخ�ض عن ذلك ت�صكيل حكومة فاعلة حتظى بقبوٍل وطنيٍّ وا�صع تتدارك 

االأخطاء ال�صابقة وتفتح اآفاقًا جديدة اأمام جميع العراقيني مل�صتقبل اأف�صل.
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الرابعة:
 اإّن االأو�ص�������اع الراهنة حتّت�������م على العراقيني مزيدًا من التكاتف والتالح�������م فيما بينهم، ومن هذا 
املنطل�������ق يتعنّي التعاون يف التخفيف م�������ن معاناة النازحني واملهجري�������ن واإي�صال امل�صاعدات 
ال�رشوري�������ة اليه�������م، كما يتعنّي على جّتار املواد الغذائية وغريها مّم�������ا يحتاج اليها عاّمُة ال�صعب 
اأن يراع�������وا االإن�صاف وال يعمدوا اىل رفع االأ�صعار وال يحتكروا االأطعمة التي ت�صّكل قوت النا�ض، فاإّن 

االحتكار باالإ�صافة اىل كونه غري جائٍز �رشعًا فهو مّما ال ين�صجم مع مكارم اأخالق العراقيني.
ن�ص�������األ اهلل �صبحانه وتع�������اىل -اأّيها االإخوة- اأن ياأخذ باأيدي اجلميع اىل م�������ا فيه اخلري وال�صالح، اإّنه 
اأرح�������م الراحمني، اللهم ُمّن علينا وعلى اجلميع بالعّزة والرفعة، وارحمنا برحمتك واحفظ بلدنا 
م�������ن كّل �ص�������وء وُرّد كيد االأعادي اىل نحورهم، اإّنك قويٌّ عزي�������ز، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب 

العاملني، و�صّلى اهلل على حممٍد واآله الطيبني الطاهرين.

  

املبحث الرابع
ما املخرج من االزمة؟

طرح مركز اجلزيرة للدرا�صات يف مقاله املن�صور بتاريخ 2014/6/22 ثالثة �صيناريوهات حلل ازمة 
غزو العراق من وجهة نظره، وهذه ال�صيناريوهات طرحا كاالآتي:        

))ال�صيناري�������و االأول: العودة اإىل الو�صع ال�صابق بال�صالح: يدعم ه�������ذا ال�صيناريو رئي�ض الوزراء نوري 
املالكي؛ الأن خوف املكون ال�صيعي من اخلطر ال�صني الداهم يجعل كالًّ من عمار احلكيم ومقتدى 
ال�ص�������در يتخلي�������ان موؤقًتا عن مطالبتهما بتنحي ن�������وري املالكي، ويعطيان االأولوي�������ة لر�ضِّ ال�صفِّ 
ا الوزراء دون اأن يرتاجع عن �صيا�صاته االإق�صائية؛ التي دفعت قطاعات  ال�صيعي، فيظل املالكي رئي�صً
عري�ص�������ة من ال�صنة اإىل الت�صدد والياأ�ض من ج�������دوى امل�صاركة ال�صيا�صية واملراهنة على ال�صالح، 

ُلوا ال�صحوات. والقتال بجانب الدولة االإ�صالمية التي قاتلوها �صابًقا حني �صكَّ
ُتَواِف�������ق اإيران ب�صكل عامِّ على هذا ال�صيناريو؛ ف�صارع�������ت اإىل م�صاندة احلكومة العراقية؛ لكنها لن 
ل ال�صافر بقواتها؛ الأنها ت�صتفزُّ الدول ال�صني�������ة املجاورة، وتبدو احلكومة العراقية  ت�صتطي�������ع التدخُّ
موج�������ودة بف�صلها فت�صتفّز امل�صاعر الوطني�������ة العراقية داخل ال�صيعة العراقيني اأنف�صهم، و�صتختار 
بداًل من ذلك القيادة من اخللف، والعمل على توحيد ال�صف ال�صيعي العراقي؛ فاإيران �صت�رشُّ على 
ل يف مواجهة ال�صيعة، وتوعد اأحد مكوناته -الدولة االإ�صالمية-  زوال ه�������ذا الكيان ال�صني الذي ت�صكَّ
بالق�ص�������اء عليهم؛ ولن تقب�������ل بقيام دولة �صنية معادية تقطعها ع�������ن �صوريا وحليفها حزب اهلل يف 

لبنان..
يعي�������ق جناح ه�������ذه ال�صيناريو املوقف االأمريكي؛ ال�������ذي يخ�صى اأن ت�������وؤدي م�صاندته للميل�صيات 
ال�صيعية اإىل تهديد م�صاحله يف العامل ال�صني، واأن يكون �رشيًكا يف حرب اأهلية تق�صي على اأعداد 
كبرية من ال�صحايا املدنيني باملناطق ال�صنية؛ فتثري رف�ض الراأي العام االأمريكي، ولن يكون 
بعده�������ا راعًيا الأي م�صاحل�������ة ُتعيد ت�صكيل النظام ال�صيا�صي العراق�������ي، ويخ�صى االأمريكيون من اأن 
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ي�صاعد ت�صليحهم للمالكي باملروحيات على ا�صتعمالها الحًقا يف اإخ�صاع كرد�صتان...((.
))ال�صيناري�������و الثاين: امل�صاركة والفيدرالية: تدع�������م ال�صعودية خيار الت�صارك يف ال�صلطة من اأجل 
احلف�������اظ على وحدة العراق، فدعا جمل��������ض الوزراء ال�صعودي اإىل ت�صكي�������ل حكومة وفاق وطني 
ى عن �صيا�صة االإق�صاء التي مار�صها نوري املالكي، فتثق القوى ال�صنية املعتدلة من  عراقي�������ة تتخلَّ
ى عن ال�صالح، وتبتعد عن الدولة االإ�صالمية التي تريد تق�صيم  جديد يف جدوى احللِّ ال�صيا�صي فتتخلَّ
العراق، وقد ت�صارك يف وقت الحق يف اإخراج الدولة االإ�صالمية من العراق؛ كما فعلت ال�صحوات 
ي  من قبل. ويتوافق املوقف القطري مع املوقف ال�صعودي يف اعتبار املالكي امل�صوؤول عن تردِّ
ي عن �صيا�صة االإق�صاء �صيكونان احللَّ املنا�صب لالأزمة العراقية، ويحقق  االأو�صاع؛ اأي اأن اإزالته والتخلِّ
ًدا ولو بحكومة �صعيفة؛ حتى ال يوؤدي تق�صيمه  ه�������ذا اخليار م�صلحة تركيا؛ التي تريد عراًقا موحَّ

ة. ل اإقليم كرد�صتان اإىل دولة م�صتقلَّ اإىل حتوُّ
ة لت�صهيل حتقيق هذا ال�صيناريو؛ وهي عالقتها املميزة بالع�صائر ال�صنية  متتلك ال�صعودية ورقة مهمَّ
�������ا بجانب الدولة االإ�صالمية؛ لكن هذه القبائل ال�صنية تتواجد  العراقي�������ة التي ت�صارك يف القتال حاليًّ
ف منها ال�صعودية؛ الأنها تنتمي اإىل االإخ�������وان امل�صلمني؛ مثل: احلزب  �������ا- يف اأح�������زاب تتخوَّ -اأي�صً
االإ�صالمي العراقي، الذي انحدر منه طارق الها�صمي نائب رئي�ض اجلمهورية العراقية؛ لكن املالكي 
اتهم�������ه باالإرهاب؛ فا�صطر اإىل مغادرة العراق، و�صتحت�������اج ال�صعودية اإىل قطر التي متتلك عالقات 
ممي�������زة بهذه القوى لت�صكيل توافق �صني ير�ص�������ى بامل�صاركة يف احلكومة العراقية مقابل انف�صاله 
ع�������ن الدول�������ة االإ�صالمية، فتحقق الدولتان ه�������دف اإزاحة املالكي، والتاأث�������ري م�صتقباًل يف احلكومة 

العراقية من اأجل تقييد النفوذ االإيراين...((.
ل خيار امل�صاركة اإىل خيار الفيدرالية، فيكون تقا�صم ال�صلطة اأكرب بني املركز ببغداد  ))قد يتحوَّ
اه حكومة  واملناطق ال�صنية، وي�صند هذا اخليار الد�صتوري العراقي الذي ين�ض على جوازه، وتتبنَّ
�������ل �صيا�صة املالكي االإق�صائية �صيط�������رة امل�صلحني على مناطق وا�صعة  مِّ اإقلي�������م كرد�صتان؛ التي حُتَ
ل ال�صعودية وقطر وتركيا ه�������ذا اخليار؛ الأنه من م�صلحة ال�صعودية  م�������ن العراق، وميكن اأن ُتَف�صِّ
وقطر قيام اإقليم �صني حماٍذ ل�صوريا؛ فيعزل ب�صكل كبري نظام االأ�صد عن الدعم العراقي االإيراين. 
ل اإىل دولة م�صتقلة. يعتمد  اِركهما تركيا جدوى هذا اخليار؛ الأنه مينع كرد�صتان من التحوُّ وُت�صَ

ع نفوذهما بعد ذلك يف �صوريا. جناح هذا ال�صيناريو على تعاون �صعودي قطري، ُيَو�صِّ
ال�صيناريو الثالث: التق�صيم: تدعم هذا اخليار الدولة االإ�صالمية التي اأعلن زعيمها اأبو بكر البغدادي 
اأن هدفه اإقامة خالفة اإ�صالمية، تكون منطقة العراق وال�صام مركزها الرئي�صي، ثم تتو�صع اإىل باقي 
املناطق االإ�صالمية، وتق�صي يف طريقها على ال�صيعة؛ لكن القوى امل�صلحة العراقية املتحالفة معه 
ل من عنا�رش من اجلي�ض العراق ال�صابق  ال تتقا�صم الهدف نف�صه؛ فجي�ض الطريقة النق�صبندية يت�صكَّ
وم�������ن �صوفية، ويجعل هدفه حترير العراق م�������ن النفوذ االإيراين بعد اأن دحر القوات االأمريكية، 

فتنح�رش اأجندته يف اال�صتيالء على ال�صلطة داخل اإقليم العراق.
وتندرج كذلك مطالب الع�صائر يف اإنهاء االإق�صاء الذي متار�صه عليهم احلكومة العراقية، ويرف�صون 
تق�صيم العراق، وال ي�صعون اإىل ب�صط �صيطرتهم خارج حدود بلدهم. والوا�صح اأن اجلماعات ال�صنية 
ا اإال ال�صخط على احلكومة العراقية، وقد  امل�صلحة تختلف يف اأجندتها ال�صيا�صية، وال يجمعها حاليًّ
تت�صارب م�صاحلهم اإذا وجد طرٌف منهم اأن االأطراف االأخرى متنعه من حتقيق اأهدافه؛ فالع�صائر 
العراقي�������ة اأقرب اإىل القبول بامل�صاركة ال�صيا�صية؛ الأنها كانت ممثلة من قبل فيها، و�صاركت يف 
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تكوين ال�صحوات التي قاتلت القاعدة �صابًقا؛ لكن م�صاركة جي�ض الطريقة النق�صبندية اأ�صعب؛ الأنه 
ي�صرتط اإزالة اآثار االحتالل؛ مبا فيها العملية ال�صيا�صية التي اأو�صلت قوى �صيعية حليفة الإيران اإىل 
ا �رشعية احلكومة العراقية والدولة العراقية، وتبتهج  ال�صلط�������ة، اأما الدولة االإ�صالمية فرتف�ض نهائيًّ
بنجاحه�������ا يف اإزالة احل�������دود بني العراق و�صوريا؛ الأنه -براأييها- اإنه�������اء التفاقية �صايك�ض- بيكو التي 

مت العامل العربي بني القوتني الربيطانية والفرن�صية. ق�صَّ
�������ق حلمه يف احل�صول على  بالطب�������ع ي�صبُّ خيار التق�صي�������م يف م�صلحة اإقليم كرد�صتان؛ الأنه يحقِّ
اال�صتقالل التام؛ لكنه يخ�صى من الردِّ الرتكي الراف�ض لهذا اخليار؛ حتى ال يوؤدي اإىل ت�صكيل نواة 
ق�������د جت�������ذب اإليها املنطقة الكردية برتكيا، وتدعم اإيران خي�������ار رف�ض التق�صيم؛ الأنه خطر على 
عراقيني �صيعة متواجدي�������ن مبناطق �صنية، وقد يجذب ا�صتقالل كرد�صتان نحو املنطقة الكردية 
د من جانب  باإي�������ران، وت�صارك ال�صعودي�������ة وقطر واأمريكا وال�صني ورو�صيا هذا الرف��������ض؛ الأنه ُيَهدِّ
احلدود القائمة، و�صي�صمح بقيام دولة ُي�صارك يف قيادتها جهاديون �صيجذبون القوى اجلهادية اإليهم؛ 

ُلون �صابقة تنتقل اإىل دول اأخرى((. كِّ وقد ُي�صَ
ويف ذات ال�صي�������اق ركزت �صحيفة انباء مو�صكو يف مقالها املن�ص�������ور بتاريخ 2014/6/11 على: ))اإن 
الت�صدي لظواهر متطرفة مث�������ل تنظيم "داع�ض" يجب اأن ينطلق من مراجعات �صيا�صية جادة، 
معني�������ة بها احلكومة وكل القوى احلزبية العراقية، فاحلل ال ميكن اأن يتحقق من مدخل اعتماد 
معاجل�������ات اأمنية- ع�صكرية جمردة، بل يجب اأن تبنى هذه املعاجلات على روؤى �صيا�صية جديدة 
تغادر حيز امل�صالح الفئوية ال�صيقة، كجزء من مهمة اأ�صمل تهدف اإىل اإعادة بناء الدولة العراقية 

على اأ�ص�ض �صحيحة، قبل فوات االأوان.
وجترب�������ة الع�������راق بعد االحتالل االأمريكي، والعديد من التجارب الت�������ي �صبقتها وحلقتها، توؤكد اأن 
احلل�������ول االأمنية تفتح بواب�������ة حرب اأهلية طائفي�������ة، بينما اإذا �صبطت يف �صي�������اق حلول �صيا�صية 
ت�صتطيع اأن تعزل اجلماعات املتطرفة، وقد جرب احلل االأمني املجرد يف العراق عام 2006 واأدى 

اإىل حرب طائفية مل ترتاجع حدتها اإال بعد ثالث �صنوات((.
يف اخلت�������ام نود ان نذكر مقطعا مما اوردته �صحيفة )ميدل اي�صت اون الين( يف مقال لها ن�رشته 
بتاري�������خ 2014/6/16 جاء فيه: ))لقد بات كل عراقي يدرك جي�������دا اأن النازلة التي تع�صف بالعراق 
الي�������وم لي�صت �رشا حم�صا، بل هي �رش فيه خ�������ري عظيم، خريها يف تن�صيط الروح الوطنية التي 
اأفقدتها اخل�صومات ال�صيا�صية بريقها وجمالها، ووقفت حجر عرثة يف طريق بناء الروح الوطنية 
العراقي�������ة التي هي وحدها م�������ن ي�صتطيع مواجهة م�رشوع دولة البغ�������دادي، كما اأن االنق�صامات 
الطائفي�������ة والقومية واملناطقية يف العراق هي من تقت�������ل دائما الغرية الدافعة اإىل حماية االأر�ض 

والعر�ض والدين والنف�ض.. الت�صدي لداع�ض ق�صية يت�صارك يف حملها كل اأهل العراق((.
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املبحث اخلام�س
مواقف وردود اأفعال

تنظيم الدولة.. وحقيقة ما يجري يف العراق
اجلزيرة
  فوجئت حكومة رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي بحجم الهّبة الع�صكرية التي اأفقدتها ال�صيطرة على 

ثاين كربى مدن البالد وق�صمت 
ظهر اجلي�ض وال�رشطة. وا�صتفز 
االإ�صالمية  "الدولة  تنظيم  ت�صدر 
امل�صهد  وال�ص�������ام"  الع�������راق  يف 
يف  ك�������رثا  العب�������ني  اجلدي�������د 

مقدمتهم الغرب واإيران.
ودميغرايف  اإ�صرتاتيج�������ي  تغيري 
كب�������ري �صه�������ده الع�������راق يوم 10 
اأكم�������ل   ،2014 يونيو/حزي�������ران 
ف�صوله تقدم االأكراد لو�صع يدهم 
على كركوك ومناطق عراقية 

اأخرى.
غ�������ري اأن غبار معركة املو�صل وتكريت مل ينجِل بعد. فتنظيم "الدولة" العب خطري ال يخفي طموحه 
يف اإقامة دولت�������ه يف العراق و�صوريا. اأما هوية القوى امل�صلحة االأخرى، وبينها املجل�ض الع�صكري وثوار 

الع�صائر، فلم تت�صح بعد، وكذلك روؤيتهم مل�صتقبل العراق واأوزانهم على االأر�ض.
التغطي�������ة التالية حتاول التعريف ببع�صه�������م، وبينهم تنظيم "الدولة". وت�صلط ال�ص�������وء اأي�صا على موقف 
االأك�������راد وحتركاتهم، اإ�صافة اإىل تو�صي�������ح االأ�صئلة املتعلقة بدور اإيران، والتناف�ض يف اإطالق الفتاوى يف 

اإطار مواكبة علماء الدين ال�صنة وال�صيعة للحدث.
مواقف

من�������ذ زمن بعيد مل ي�صه�������د االإعالم العاملي ا�صتنف�������ارا �صبيها بذلك الذي اأطلقته �صيط�������رة تنظيم الدولة 
وملي�صي�������ات عراقية اأخ�������رى على املو�صل ي�������وم 11 يونيو/حزيران 2014. يف ما يلي بع��������ض ردود االأفعال 

العراقية:
املرجع ال�صيعي ال�صيد علي ال�صي�صتاين:

"على املواطنني الذين يتمكنون من حمل ال�صالح ومقاتلة االإرهابيني دفاعا عن بلدهم و�صعبهم ومقد�صاتهم 
التطوع واالنخراط يف القوات االأمنية لتحقيق هذا الغر�ض املقد�ض". وقال اأي�صا اإن "من ي�صحي منكم يف 

�صبيل الدفاع عن بلده واأهله واأعرا�صه فاإنه يكون �صهيدا".

الزعيم الديني مقتدى ال�صدر:
"من منطل�������ق احلفاظ على حلمة العراق، فل�ص�������ت اأنوي زج اأبناء العراق يف حرب ق�������د زّجنا فيها بع�ض 
ذوي ال�صيا�ص�������ات املنحرفة، بيد اأين ال اأ�صتطيع الوقوف مكتوف االأيدي والل�صان اأمام اخلطر املتوقع على 
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مقد�صاتن�������ا، لذا فاإين ومن معي من املخل�صني على اأمت اال�صتعداد الأن نن�صق مع بع�ض اجلهات احلكومية 
لت�صكيل "�رشايا ال�صالم" للدفاع عن املقد�صات ب�رشط عدم انخراطها اإال موؤقتا يف ال�صلك االأمني الر�صمي 

ومبركزية منا ال بالتحاق عفوي ي�صبب الكثري من االإ�صكاليات".
رئي�ض حكومة اإقليم كرد�صتان العراق نيجريفان البارزاين:

"داع�ض اأ�صبح ي�صكل خطرا كبريا، خالل اليومني املا�صيني بذلنا امل�صاعي بهدف اإيجاد اآلية للتن�صيق مع 
احلكومة االحتادية حلماية املو�صل، لكن موقف االأخرية مل ي�صاعد على حتقيق هذا الهدف".

املكتب ال�صيا�صي لالحتاد الوطني الكرد�صتاين بقيادة جالل الطالباين:
"التطورات االأخرية لي�صت جمرد اأحداث عابرة، بل لها عالقة باملخططات التو�صعية يف املنطقة من قبل 

القوى الرجعية، وعلى احلكومة العراقية مراجعة �صيا�صاتها واأخذ العرب والتعاون مع اإقليم كرد�صتان".
عربيا

رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي:
"احلرب جوالت �صواء مع اجليو�ض اأو التنظيمات االإرهابية، وما حدث يف نينوى جولة ولي�صت االأخرية وال 
اخلامتة، و�صنعاجلها، ولن نعتمد على اأي جهد اآخر، م�صتنه�صني همة اأبناء املحافظة ملواجهة املوؤامرة 
الت�������ي ح�صلت". واأ�صاف "ما هو موجود من داع�ض والقاعدة ال يوازي قوة اجلي�ض وال�رشطة، واأنا اأعرف 

االأ�صباب ومن يقف خلف هذه املوؤامرة واخلدعة، ولكن نحن ل�صنا ب�صدد حتميل امل�صوؤوليات االآن".

طارق الها�صمي النائب ال�صابق للرئي�س العراقي:
"ما ح�������دث يف بالدي هو انتفا�ض اليائ�صني، االأمر بهذه الب�صاط�������ة اأن املجتمعات العربية ال�صنية واجهت 
متيي�������زا وظلما وف�صادا على م�������دى 11 عاما". وقال اأي�صا "ظللنا نحذر املجتمع الدويل، لكن اجلميع غ�صوا 
الطرف عما يحدث يف العراق، وفجاأة يت�صاءلون ملاذا حدث هذا يف املو�صل؟ ملاذا حدث هذا يف �صالح 

الدين؟ يجب اأن تلوموا اأنف�صكم".
املتحدث با�صم تنظيم الدولة حممد العدناين: 

"ر�صال�������ة اإىل "اأحيمق" الراف�صة )ال�صيعة( نوري املالكي واإىل القي�������ادة ال�صيا�صية والع�صكرية: لقد اأ�صعت على 
قومك فر�صة تاريخية بال�صيطرة على العراق. حقا لدينا ت�صفية ح�صاب، فالت�صفية لن تكون يف �صامراء اأو 

بغداد واإمنا يف كربالء والنجف".
بيان ملجل�س الوزراء ال�صعودي

دع�������ا اإىل "جتنب ال�صيا�صات القائمة على التاأجيج املذهب�������ي والطائفية التي مور�صت يف العراق، ورف�ض 
التدخ�������ل اخلارجي يف �صوؤونه الداخلية". كما دعا اإىل "اتخاذ االإجراءات التي تكفل امل�صاركة احلقيقية 
جلميع مكونات ال�صعب، وامل�صاواة بينها يف تويل ال�صلطات وامل�صوؤوليات يف ت�صيري �صوؤون الدولة، واإجراء 

االإ�صالحات ال�صيا�صية والد�صتورية الالزمة".

وزير اخلارجية االأردين نا�صر جودة:
"من يقول اإنه يعلم ما يج�������ري يف العراق بكل تفا�صيله يقدم معلومات خاطئة. اإن 
امل�صهد ال يزال �صبابيا، ونحن لدينا بع�ض املعلومات وال اأ�صتطيع احلديث عنها".

دوليا:
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الرئي�س االإيراين ال�صيخ ح�صن روحاين:
"اإيران م�صتع�������دة مل�صاعدة العراق اإذا طلبت منا احلكومة العراقية ذلك عل�������ى اأ�صا�ض القانون الدويل واإرادة 
ال�صع�������ب واحلكوم�������ة العراقيني". ويف ت�رشيح اآخر قال "ي�صتطيع العراقيون �ص�������ّد االإرهاب باأنف�صهم، اإنهم 
ق�������ادرون عل�������ى ت�صوية امل�صكلة ال �صيما بف�صل فت�������وى اآية اهلل ال�صي�صتاين الذي دع�������ا العراقيني اإىل اإ�صهار 

ال�صالح".
الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما:

"نري�������د اأن نتاأكد من اأن لدينا فهما جيدا للو�صع. نريد التاأكد من اأننا جمعنا املعلومات الالزمة لكي تكون 
حتركاتن�������ا -اإذا قررت التدخل بطريقة اأو باأخرى- حمددة االأه�������داف ودقيقة وفعالة". واأ�صاف "اإذا كان 
تنظي�������م الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام قادرا على ال�صيطرة عل�������ى م�صاف كبرية، فذلك قد ي�صبح 

م�صدر قلق".
�صتيفان دويارك املتحدث با�صم االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون:

"يدين )بان كي مون( بقوة ت�صاعد العنف يف العراق )باأيدي( جمموعات اإرهابية مثل الدولة االإ�صالمية يف 
العراق وال�صام التي �صيطرت على املو�صل وطوزخرماتو وبيجي وتكريت".

وزير الدفاع االأملاين االأ�صبق بيرت �صرتوك:
علينا اأن ندرك االآن اأن اأمن اأوروبا ي�صهد حتديات اأي�صا يف املو�صل وتكريت والرمادي. مدينة عراقية تلو 
االأخ�������رى �صقطت خالل االأيام املا�صية دون مقاومة تقريبا يف اأيدي عنا�رش جهادية متطرفة. ال يكتفي 
مقاتلو "الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام" بهذه املدن فح�صب، بل ميتد نظرهم للعا�صمة بغداد. و�صط 
ف�������زع �صديد ف�������ّر مئات االآالف من املو�صل واملناطق املحيطة بها خوفا م�������ن اأهوال نظام اإرهابي بغطاء 
دين�������ي، االأمر الذي يزيد من ع�������دد الالجئني يف هذه املنطقة ممن ينتقلون م�������ن بلد الآخر اأو منطقة 

الأخرى اأو قد يبحثون يف وقت ما عن االأمن عند اجلارة اأوروبا.

القوى والت�صكيالت الفاعلة
 ال ت�������زال املعرك�������ة التي بداأها م�صلحون �صد القوات احلكومية يف العراق يف العا�رش من يونيو/حزيران 

اجل�������اري، تط�������رح كث�������ريا م�������ن 
الت�صاوؤالت ع�������ن اأ�صبابها وما ميكن 
اأن يرتتب عنها من تداعيات، قد 

ت�صمل املنطقة باأ�رشها.
ورغ�������م حماول�������ة رئي��������ض ال�������وزراء 
ن�������وري املالكي و�صف ما  العراقي 
و"اإرهاب"  "موؤام�������رة"  باأنه  يجري 
الق�صاء عليهما، م�صتندا يف  يجب 
ذل�������ك اإىل م�صاركة "تنظيم الدولة 
يف  االإ�صالمية يف الع�������راق وال�صام" 
القت�������ال، فاإن مراقب�������ني و�صيا�صيني 
يوؤك�������دون وجود مكون�������ات اأخرى 
ال تقل اأهمي�������ة يف املعركة، التي 

يعتقدون اأنها قد تتحول اإىل حرب طائفية. ومن بني اأبرز تلك املكونات اإىل جانب تنظيم الدولة:
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املجل�ض الع�صكري
مت ت�صكي�������ل هذه الهيئة م�������ع بدء املواجهات التي وقعت نهاية 2013 بني الق�������وات احلكومية واملتظاهرين 
مبحافظة االأنبار حتت م�صمى املجال�ض الع�صكرية. ويف منت�صف يناير/كانون الثاين 2014 اأعلنت املجال�ض 

يف حمافظات العراق املختلفة اندماجها حتت ا�صم "املجل�ض الع�صكري العام لثوار العراق".

وال ُتع�������رف على وجه الدقة هوية اأع�صاء املجل�ض، غري اأنه ي�صم �صباطا �صابقني برتب عالية، وقّدم اللواء 
ركن الطيار مزهر القي�صي نف�صه لو�صائل االإعالم بو�صفه متحدثا ر�صميا للمجل�ض، الذي ي�صم ف�صائل عدة 

منها:
رجال الطريقة النق�صبندية

ه�������ي جماعة �صوفية ت�صم اآالف املقاتلني، و�صاركت يف مقاومة قوات االحتالل االأمريكي للعراق. وهي 
قريبة من عزت الدوري نائب الرئي�ض العراقي الراحل �صدام ح�صني. 

وتتمي�������ز اجلماعة بعقيدتها الع�صكرية البحتة فيما يخ�ض اجلانب القت�������ايل، وتتبع النظام الع�صكري الذي 
كان متبع�������ا يف اجلي�ض العراقي املنحل، وقد متكنت من ت�صنيع �صواريخ حملية ي�صل مداها اإىل ما بني 

25 و30 كيلومرتا.

وتن�ص�������ط هذه اجلماعة يف نينوى وكركوك وبع�ض مناطق بغداد، وقد ت�صلمت موؤخرا جزءا من اإدارة 
مدينة املو�صل نظرا لثقلها يف املدينة.

جمل�س الع�صائر
ي�ص�������م املجل�ض اأكرث من �صبع�������ني ع�صرية وقبيلة عربية �صنية، وميتلك اأكرث من اأربعني ف�صيال م�صلحا 
يتوزع�������ون يف مدن الرم�������ادي واخلالدية والكرمة والفلوجة، ويف ق�������رى ومناطق خمتلفة من حمافظة 

االأنبار )غرب العراق(، وتتبعه جمموعات جمهولة العدد والعدة توجد يف قلب بغداد.
كما توجد ف�صائل املجل�ض يف مدن حمافظتي نينوى و�صالح الدين، ومدن ب�رشق و�صمال �رشق بعقوبة 

يف حمافظة دياىل، يف حني ينح�رش وجودها يف حمافظة كركوك.
وتتمت�������ع قوات املجل�ض بعدد كبري من املقاتلني مقارنة ببقي�������ة الف�صائل ال�صنية املقاتلة، حيث يتبعه 

ع�رشات االآالف من امل�صلحني.
ويق�������ود ف�صائل املجل�ض �صباط من اجلي�ض العراقي ال�صاب�������ق، وله قيادة موحدة تتاألف من زعماء قبائل 
وقادة يف هذا اجلي�ض، وميتلك تر�صانة ع�صكرية كبرية ترتجم يف املعارك احلالية، وتتنوع بني خفيف 

ومتو�صط وثقيل.
البعثيون

يق�������در عدد البعثيني قبل الغ�������زو االأمريكي للعراق عام 2003 مباليني العراقي�������ني، اإال اأن هذه االأعداد 
اأخ�������ذت يف الرتاجع بعد ذل�������ك. وين�صط اآالف البعثيني حاليا يف مناط�������ق خمتلفة من العراق، بينهم 
ع�صكري�������ون �صابقون. وت�صري امل�صادر اإىل اأن البعثيني ن�صطوا خالل املعارك االأخرية من خالل املجل�ض 

الع�صكري.
   كتائب ثورة الع�صرين

ه�������ي اأول جماع�������ة جهادية يف العراق، انطلقت من بغ�������داد، واتخذت من ثورة ع�������ام 1920 �صد االحتالل 
الربيطاين ا�صما لها.

وه�������ي جماع�������ة ذات طابع وطني وحدوي، وت�صم اآالف العنا�رش ب�������ني مقاتلني ومتعاونني غري مقاتلني، 
وترف�ض قتل العراقيني من املتعاونني مع القوات االأمريكية.
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وتتك�������ون من مزيج ي�صتمل على �صلفي�������ني و�صوفيني ووطنيني، وتتمتع بعالقات م�������ع ع�صائر و�صخ�صيات 
�صيعية معار�صة لالحتالل االأمريكي وحكومة املالكي.

وتتميز بالكمائن ال�رشيع�������ة بوا�صطة العبوات النا�صفة والهجمات املباغتة، ومتتلك ثقال كبريا يف بغداد 
واالأنب�������ار و�ص�������الح الدين وجزء من كرك�������وك، جنحت اأخريا يف ال�صيطرة عل�������ى ثالث مدن يف حميط 

العا�صمة مب�صاعدة ف�صائل اأخرى.
جماعة اأن�صار االإ�صالم

هي جماعة �صلفية اأ�ص�صها رجل الدين الكردي العراقي املال كريكار عام 2001، وكانت ت�صتقر يف �صل�صلة 
جبال قنديل بكرد�صتان العراق احلدودية، وعقب االحتالل االأمريكي عام 2003 انتقلت اإىل داخل العراق.
و�صه�������دت انق�صامات داخلية �صدي�������دة ب�صبب مبايعة بع�ض قيادتها زعيم "القاع�������دة يف العراق" اآنذاك اأبو 

م�صعب الزرقاوي.
وعقب االن�صحاب االأمريكي عام 2011 جّمدت اجلماعة عملياتها الع�صكرية، ثم عاودت العمل يف نينوى 

وكركوك واأجزاء من حمافظة ديايل حتت م�صمى جماعة "اأن�صار االإ�صالم".
وتتميز هذه اجلماعة باأنها مغلقة، وتتمتع بح�ض ا�صتخباري كبري، وال ُيعرف قادتها اإال باالأ�صماء احلركية، 

كال�صيخ اأبو عمر العراقي الذي يقود خاليا اجلماعة يف نينوى.
ويقدر عدد مقاتليها باأكرث من خم�صة اآالف، وتفر�ض �رشوطا تعجيزية لالن�صمام لها، وتن�صط حاليا مع 

باقي الف�صائل يف حمافظات نينوى وكركوك وديايل.

جماعة جي�س املجاهدين
ت�ص�������م هذه اجلماعة مزيجا من مقاتل�������ني ينتمون لف�صائل م�صلحة �صنية تفرق�������ت بفعل "قوات ال�صحوة" 

الع�صائرية.
عاودت اجلماعة ن�صاطها عام 2008 يف املناطق احلدودية مع �صوريا، وت�صم حاليا نحو اأربعة اآالف مقاتل، 
وتن�ص�������ط يف م�������دن الكرمة والفلوجة واأبو غريب، ومناطق زوب�������ع واليو�صفية يف بغداد، اإ�صافة اإىل مدينة 

تكريت.
وغادر ق�صم كبري من مقاتليها اإىل �صوريا لدعم "جبهة الن�رشة" و"اجلي�ض احلر"، وعاد كثري منهم اإىل 

العراق عقب االأحداث احلالية.
يتميز "جي�ض املجاهدين" بعمليات القن�ض، اإ�صافة اإىل امتالكه تر�صانة �صاروخية حملية ال�صنع، ُين�صب 

له الف�صل يف ال�صيطرة على ق�صاء الكرمة غرب الفلوجة. 

اجلي�س االإ�صالمي يف العراق
تاأ�ص��������ض عام 2004، وهو ثالث كربى الف�صائل انت�صارا يف امل�������دن العراقية ذات االأغلبية العربية ال�صنية، 

وُيعترب الف�صيل الوحيد الذي ميتلك نظاما داخليا ع�صكرًيا ملقاتليه.
توق�������ف عن امل�صاركة يف املقاومة بعد عام 2006، ووجه ن�صاطه نحو العمل االإعالمي وال�صيا�صي، ثم عاود 
الظه�������ور جمددا بعد اال�صتباكات التي اندلعت ب�������ني امل�صلحني واجلي�ض العراقي، وهو قريب من جماعة 

االإخوان امل�صلمني.
الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام

تع�������ود اأ�صول تنظيم "الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام" اإىل تيار ال�صلفية اجلهادية، وهو ي�صم عنا�رش 
م�������ن جن�صي�������ات خمتلفة تقاتل يف الع�������راق و�صوريا على جبهات متعددة. وهو يوؤك�������د اأنه ميثل "الدولة 

وبالتايل فهو اأجدر بالبيعة والوالء. االإ�صالمية" 
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حمطات يف م�صرية تنظيم "الدولة"
  ترتق�������ي جذور التنظيم اإىل حركة التوحيد واجلهاد التي اأن�صاأها بالعراق عام 2004 اجلهادي االأردين اأبو 

م�صع�������ب الزرقاوي، وقبل اأن ي�صعى 
ذلك التنظي�������م اإىل مد نف�������وذه اإىل 
�صوري�������ا ويعلن واليته عل�������ى العراق 
و�صوري�������ا مع�������ا، كان قد ب�������داأ عمله 
بالعراق منذ عام 2006 حتت م�صمى 
يف  االإ�صالمي�������ة  الدول�������ة  "تنظي�������م 
الع�������راق". وم�������ع اختي�������ار اأبو بكر 
البغ�������دادي زعيم�������ا ع�������ام 2010، بداأ 
نوعي�������ة، كان  التنظي�������م عمليات 

اأبرزها:
- اقتح�������ام م�صلحني م�������ن التنظيم 

يرت�������دون زي اجلي�ض مبن�������ى البنك املركزي يف بغداد يوم 18 يونيو/حزيران 2010، وقتل يف هذا الهجوم 
الذي نفذ يف و�صح النهار 18 �صخ�صا وجرح 55، واأحرقت اأربع طبقات من املبنى.

التابعة للتنظيم ثالث �صيارات مفخخة يف مبنى وزارة العدل يوم 6  - تفجري جمموعة من "والية بغداد" 
اأغ�صط�ض/اآب 2013 مما اأدى اإىل مقتل 25 �صخ�صا.

- اقتحام �صجني اأبو غريب واحلوت، يف �صواحي بغداد، يوم 13 يونيو/حزيران 2013، واإطالق �رشاح مئات 
املعتقل�������ني، يف اإطار عملية �صميت "هدم االأ�صوار". وقالت ال�صحف االأمريكية اإن العملية مثلت هزمية 

مذلة حلكومة رئي�ض الوزراء العراقي نوري املالكي.
- امل�صارك�������ة مع م�صلحي الع�صائر يف ال�صيطرة جزئيا على مدينة الرمادي بغرب العراق، وكليا على 
مدينة الفلوجة، مع بدء املواجهة امل�صلحة بني حكومة املالكي يف املحافظات ال�صت الراف�صة �صيا�صاته 

االإق�صائية يوم 30 دي�صمرب/كانون االأول 2013.
- ي�������وم 29 �صبتمرب/اأيل�������ول 2013، قام تنظيم "الدولة" با�صتهداف مقر االأمن الع�������ام "االأ�صاي�ض" مبدينة اأربيل 

)عا�صمة اإقليم كرد�صتان ب�صمال العراق( ب�صيارات مفخخة وعنا�رش يرتدون اأحزمة نا�صفة.

- يوم 10 يونيو/حزيران 2013 مقاتلو تنظيم "الدولة" يبدوؤون مع جمموعات اأخرى هجوما انتهى بال�صيطرة 
على مدين�������ة املو�صل ومعظم حمافظة نينوى، اإ�صافة اإىل مدينة تكريت مبحافظة �صالح الدين بالعراق، 

ثم يوا�صلون هجومهم يف حمافظة دياىل.
اأم�������ا يف �صوري�������ا، فقد ظهر التنظيم اإىل حي�������ز الوجود عندما اأعلن عنه اأبو بك�������ر البغدادي، يف ت�صجيل 
�صوت�������ي بثه يوم 9 اأبريل/ني�صان 2013، وطال�������ب بقية الف�صائل وبينها جبهة "الن�رشة" مببايعته، لكن زعيم 
اجلبه�������ة اأبو حممد اجلوالين اأعلن -يف ت�صجيل �صوتي الحق- رف�صه فكرة االندماج، واأعلن مبايعة تنظيم 
"القاع�������دة" بزعامة اأمين الظواه�������ري، و�رشعان ما انعك�ض اخلالف اقتتاال ب�������ني تنظيم "الدولة" من جهة، 
من جهة اأخرى، ليبداأ التنظيم بعدها حقبته ال�صورية، واأبرز  وجبهة "الن�رشة"  وف�صائل "اجلي�ض احلر" 

حمطاتها:
- اجلي��������ض ال�ص�������وري يخلي مدينة الرقة �صمايل �رشقي البالد يوم 5 مار��������ض/اآذار 2013 جلبهة الن�رشة، وبعد 

من اال�صتئثار بها وطرد باقي الف�صائل املعار�صة منها. ب�صعة اأ�صهر متكن تنظيم "الدولة" 
- بع�������د �صيط�������رة التنظيم على الرقة، ا�صتخدمها ملد نفوذه اإىل حمافظة دير الزور املجاورة، وهو يخو�ض 
منذ �صهور معركة كّر وفّر يف اأريافها مع جبهة "الن�رشة" وباقي ف�صائل املعار�صة. وبعد انتزاع املو�صل 
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من حكومة املالكي، اأزال مقاتلو تنظيم "الدولة" ال�صواتر الرتابية على احلدود مع �صوريا، وباتت �صيطرتهم 
متتد من الريف ال�صمايل لدير الزور اإىل مدينة الب�صرية و�صوال اإىل بلدة ال�صدادي التابعة للح�صكة.

- تنظيم "الدولة" ينتزع بلدة اإعزاز املال�صقة للحدود ال�صورية الرتكية من تنظيم "عا�صفة ال�صمال" التابع 
"للجي�ض ال�ص�������وري احلر" مطلع يناير/كانون الثاين 2014 حيث مع�������رب ال�صالمة احلدودي، ثم و�صع �صيطرته 
يف ري�������ف حلب، حي�������ث اأ�صبحت له مقار يف اأكرث من خم�صني قرية كب�������رية، بينها مارع وتل رفعت 
وحريت�������ان ورتي�������ان وبا�صكوي وال�صيخ عي�صى وتل م�صيبني وغريها، تل�������ت ذلك �صل�صلة معارك بينه وبني 

ف�صائل املعار�صة انتهت بان�صحابه من اإعزاز ونحو ثالثني قرية اأخرى بريف حلب.
- ي�������وم 27 يوليو/مت�������وز 2013، ان�صحب اجلي�ض ال�صوري من بلدة خان الع�صل يف ريف حلب من اأمام تنظيم 
"الدول�������ة" وقتل الع�رشات م�������ن جنود اجلي�ض ال�صوري اأثناء املعارك، ومت اأي�ص�������ا اأ�رش الع�رشات من اجلنود 

الذين مت اإعدامهم الحقا.
- تنظي�������م "الدول�������ة" ي�صيطر يوم 5 اأغ�صط�ض/اآب 2013 على مطار من�������غ الع�صكري �صمايل �صوريا بعد تدمري 

مبناه الرئي�صي بعملية "انتحارية".
- جبه�������ة "الن�رشة" تعلن يوم 16 مار�ض/اآذار 2014 ت�صفية اأمري تنظيم "الدولة" يف حلب )مغربي اجلن�صية 

وا�صفا اإياه بالقائد الع�صكري. ويدعى اأبو اأ�صامة املغربي( وهو ما اعرتف به تنظيم "الدولة" 
- تنظيم "الدولة" يهّجر نحو �صتمائة كردي �صوري يوم 20 مار�ض/اآذار 2014 من قرى تل اأخ�رش وتل فندر 

والياب�صة ومدينة تل اأبي�ض مبحافظة الرقة اخلا�صعة ل�صيطرته.
- يف اأوا�ص�������ط يونيو/حزيران 2014 -وبعد اأ�صبوع من �صيط�������رة تنظيم "الدولة" على املو�صل وتكريت- تعلن 
جبه�������ة "الن��������رشة" وحلفاوؤها بدء "غزوة نهروان ال�رشق" بهدف ط�������رد تنظيم "داع�ض" من ريف حلب 
ال�رشقي بالكامل، وت�صارك يف تلك املعركة: اجلبهة "االإ�صالمية" ولواء "ال�صلطان حممد الفاحت" وكتائب 

"الباز االإ�صالمية" ولواء "اأجماد ال�صام" وجتمع "األوية وكتائب منبج وريفها".

حتركات االأكراد
ف�������ور اندالع املعارك بني امل�صلحني واجلي�ض العراق�������ي، �صارع االأكراد اإىل تعزيز �صيطرتهم على حمافظة 

الغني�������ة  كرك�������وك 
)ب�صم�������ال  بالنف�������ط 
وق�������ال  الع�������راق(. 
اإقلي�������م  رئي��������ض 
العراق  كرد�صت�������ان 
م�صعود البارزاين -يف 
بيان اأ�ص�������دره ال�صبت 
يونيو/حزي�������ران-   14
"املواجه�������ات  اإن 
اأحدث�������ت  االأخ�������رية 
فراغا اأمنيا وع�صكريا 
ب�صبب انهيار اجلي�ض 

العراقي".
 واأو�ص�������ح البي�������ان اأن 

"ق�������وات الب�صمرك�������ة توجهت اإىل املناط�������ق التي ان�صحبت منه�������ا القوات العراقية من اأج�������ل حماية اأهايل 
كرد�صتان واملكونات القومية والدينية واملوؤ�ص�صات العامة، و�صد الفراغ االأمني". ودعا اإىل حماية حدود 

اإقليم كرد�صتان واأرواح املواطنني.
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ملء الفراغ
واأعلن�������ت ال�صلطات الكردية ت�صكيل غرفة عمليات ع�صكرية للتعامل مع ما �صمته "الفراغ االأمني" الذي 

خلفه ان�صحاب اجلي�ض العراقي من املناطق املتنازع عليها بني اأربيل وبغداد.
 وي�������وم 13 يونيو/حزيران نقلت فاينن�صال تاميز الربيطانية عن رئي�ض جمل�ض االأمن املحلي يف كركوك 

اأحمد الع�صكري قوله اإن "ال�صكان االأكراد اأعلنوا �رشاحة رغبتهم يف االن�صمام الإقليم كرد�صتان".
 واأ�ص�������در االإقليم بيانا اأعلن فيه "التزام ق�������وات الب�صمركة بحماية �صكان املناطق الواقعة حتت �صيطرتها، 
واأنه�������ا تتخذ موقف�������ا دفاعيا". ودعا املجتمع ال�������دويل اإىل "االإ�رشاع يف تقدمي امل�صاع�������دات للنازحني اإىل 

االإقليم". 
 ويتوا�صل االأكراد مع بع�ض العنا�رش امل�صاركة يف قتال اجلي�ض العراقي، ومنها "جمل�ض الع�صائر" و"قادة 

املجال�ض الع�صكرية لثوار العراق". اإال اأنهم ال يرحبون بتنظيم "الدولة".
 ووفق بيان اأ�صدرته وزارة الب�صمركة يوم 14 يونيو/حزيران 2014، فاإن قواتها �صيطرت على منطقة جلوالء 
)�صم�������ال �رشق بغداد(، اأغلبي�������ة املناطق املتنازع عليها يف حمافظة نينوى بعد ان�صحاب اجلي�ض منها، 
اإال اأنه�������ا تواجه �صعوب�������ات يف ال�صيطرة على بع�ض مناطق حمافظة دياىل )ب�رشق العراق( خا�صة ناحية 

ال�صعدية التابعة لق�صاء خانقني.
وق�������ال رئي�ض وزراء كرد�صت�������ان العراق نيجريفان الب�������ارزاين اإن عودة العراق كم�������ا كان قبل �صيطرة 

امل�صلحني على املو�صل "�صبه م�صتحيلة".
ويف ت�رشي�������ح ل�"بي بي �ص�������ي" اأكد البارزاين اأحقية ال�صنة يف اإقامة منطق�������ة خا�صة بهم مثل كرد�صتان، 

مع رئي�ض وزراء العراق نوري املالكي.  وك�صف عن "�صعوبة التو�صل اإىل حل" 
وبع�������د لقائه نيكوالي ميالدين�������وف ممثل االأمني العام لالأمم املتحدة بالعراق، ق�������ال البارزاين اإن املالكي 
"طل�������ب من االإقليم ت�صلم مق�������ر الفرقة ال�12 يف اجلي��������ض العراقي مبحافظة كرك�������وك، جتنبا حل�صول فراغ 
اأمني". وتابع "ات�صاالتنا مع مكتب املالكي ما زالت م�صتمرة، فاالأزمة �صيا�صية وال تتعلق فقط باالإرهاب". 
بدوره، قال فوؤاد ح�صني رئي�ض ديوان رئي�ض كرد�صتان العراق لوكالة رويرتز اإن العراق "دخل مرحلة 

جديدة وخمتلفة، واإن االأكراد �صيبحثون كيفية التعامل مع هذا العراق اجلديد".
تو�صع

وقالت رويرتز اإن االأكراد متكنوا من تو�صيع م�صاحة االأرا�صي التي ي�صيطرون عليها بنحو 40% دون خو�ض 
معرك�������ة واحدة، وت�صمل االأرا�صي اجلديدة حقوال نفطية، اإ�صافة اإىل القواعد التي هجرها اجلي�ض العراقي 

يف كركوك مبا فيها من معدات واأ�صلحة.
ونقل�������ت الوكالة عن االأمني العام لوزارة الب�صمرك�������ة جبار ياور قوله اإن كل هذه املناطق "�صيتم �صمها 

لالإقليم، خا�صة اأن حدود االإقليم الكردي باتت االآن مع تنظيم الدولة".
كما نقلت عن م�صدر باحلكومة االإقليمية الكردية -دون ذكر ا�صمه- قوله "الكل ي�صعر بالقلق، لكن هذه 
فر�ص�������ة كبرية بالن�صبة لنا، لقد منحتنا الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام -يف اأ�صبوعني- ما مل مينحنا 

اإياه املالكي يف ثماين �صنوات".
 واأدان بيان �صادر عن مركز تنظيم خانقني حلزب "االحتاد الوطني" مقتل �صتة من الب�صمركة، واإ�صابة 
اأك�������رث من ع�رشي�������ن اآخرين يف ق�صف �صنته طائرات اجلي�ض العراقي، رغ�������م وجود تن�صيق م�صبق مع 

احلكومة العراقية ب�صاأن اإدارة املوقف يف حدود حمافظة دياىل.
 وطالب البيان بت�صكيل جلنة م�صرتكة للك�صف عن املنفذين، وتقدميهم للعدالة.
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 ُيذك�������ر اأن اأكراد العراق -وعددهم اأربعة ماليني- يتمتع�������ون بحكم �صبه م�صتقل يف منطقة جبلية يف 
اإط�������ار اتفاق مع بغداد ي�صمن لهم 17% من جممل ثروة العراق النفطية، وي�صغل االأكراد من�صبي رئي�ض 

البالد ووزير اخلارجية باحلكومة املركزية يف بغداد.

تركيا عقب اختطاف مواطنيها
 فور �صيطرتهم على مدينة املو�صل �صمال العراق اقتحم م�صلحون القن�صلية الرتكية باملدينة، واحتجزوا 

نحو ثمانني �صخ�صا كانوا داخلها.
"طالب وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأغلو حلف الناتو بتبني اإ�صرتاتيجية جديدة وفعالة اأكرث من اأي 

وقت م�صى بعد التطورات االأخرية يف البلدان املجاورة للحلف"
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية اإن م�صلحني احتجزوا 49 دبلوما�صيا بينهم القن�صل الرتكي، ونقلوهم اإىل 

مكان غري معروف، اإ�صافة اإىل 31 �صائقا تركيا كانوا يعملون يف اإحدى حمطات الكهرباء باملو�صل.
وح�������ذرت اخلارجية الرتكية االأتراك من التوجه للمحافظ�������ات العراقية امل�صطربة خالل هذه الفرتة، 

ودعت املوجودين بهذه املحافظات ملغادرتها يف اأقرب فر�صة.
ويف 13 يونيو/حزيران قال نائب رئي�ض الوزراء الرتكي بولنت اأرينج اإن اجلهات الر�صمية الرتكية "متكنت 
م�������ن التوا�صل مع موظفي القن�صلية وال�صائقني االأتراك املختطفني يف العراق". واأكد اأنهم "ميكثون يف 

مكان اآمن، غري اأنهم لي�صوا بو�صع ميكنهم من العودة لرتكيا حاليا".
ويف 16 يونيو/حزي�������ران طالب وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأغل�������و حلف الناتو بتبني اإ�صرتاتيجية 
جديدة وفعالة اأكرث من اأي وقت م�صى بعد التطورات االأخرية يف البلدان املجاورة للحلف. ويف اليوم 
ذاته قال ناجي كورو نائب وزير اخلارجية الرتكي اإنه مت تقلي�ض عدد موظفي ال�صفارة الرتكية ببغداد، 

ويجري العمل على اإجالء جميع املواطنني االأتراك الذين يرغبون يف مغادرة العراق. 
يف 17 يونيو/حزيران مت اإخالء القن�صلية الرتكية بالب�رشة، ويف 18 يونيو/حزيران اأعرب اأوغلو عن "قلقه 
البالغ" حيال الهجمات التي يتعر�ض لها الرتكمان يف العراق وال �صيما يف ق�صاء تلعفر، م�صريا اإىل اأنهم 
يتابع�������ون االأو�صاع عن كثب من خالل التوا�صل مع رئي�ض اجلبهة الرتكمانية العراقية اأر�صد �صاحلي من 

جهة، ومع امل�صوؤولني االأكراد يف اأربيل وم�صوؤويل احلكومة املركزية يف بغداد من جهة اأخرى.
 وقال بيان �صادر عن اخلارجية الرتكية اإن االأزمة العراقية "بلغت نقطة حرجة". واأ�صاف اأن "ملي�صيات 
�صيعي�������ة عراقية" يجري ن�رشها حول بغداد للدفاع عنها يف مواجهة هجمات تنظيم الدولة، واتهم البيان  

"املناطق ال�صيعية" بتوجيه "اتهامات زائفة" لرتكيا ودول اأخرى.
 ويف الي�������وم ذات�������ه و�صف الرئي��������ض الرتكي عبد اهلل غل ما يج�������ري باأنه بوادر اقتت�������ال داخلي و"حرب 
طائفي�������ة"، موؤكدا اأن تركيا تتعامل مع االأزمة بحذر وب�صكل يحمي تركيا ويبقيها بعيدة عن تداعيات 
تلك االأحداث. واأو�صح غل اأن تركمان العراق "هم اإحدى االأولويات املهمة بالن�صبة لرتكيا، وهي ت�صعى 

لتوفري م�صتقبل اآمن لهم". 
"ق�������ال بولنت اأرينت�ض نائب رئي��������ض الوزراء الرتكي اإن احلكومة الرتكية تتع�������اون مع م�صوؤولني عراقيني، 
من بينهم طارق الها�صمي النائب ال�صابق للرئي�ض العراقي الإنهاء اأزمة املختطفني، كما اأنها تتوا�صل مع 

الواليات املتحدة ودول اأوروبية"
كما اأعلنت اإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئا�صة الوزراء اإر�صال م�صاعدات اإن�صانية ت�صمل مواد غذائية 

وخياما واأدوية ملناطق عراقية عدة.
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مع الها�صمي
وقال بولن�������ت اأرينت�ض نائب رئي�ض الوزراء الرتكي اإن احلكومة الرتكية تتعاون مع م�صوؤولني عراقيني، 
من بينهم طارق الها�صمي النائب ال�صابق للرئي�ض العراقي الإنهاء اأزمة املختطفني، كما اأنها تتوا�صل مع 

الواليات املتحدة ودول اأوروبية.
 وق�������ال رئي�ض الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان اإن توفري اأمن ال�صفارات وكافة موظفيها "يقع على 

عاتق الدول امل�صت�صيفة"، موؤكدا اأن احلكومة العراقية "ف�صلت يف ذلك".
ونفل�������ت وكالة "دوغ�������ان" الرتكية لالأنباء عن عامل اأطلق امل�صلحون �رشاح�������ه اأن مقاتلني من تنظيم 
"الدول�������ة" خطفوا 15 عام�������ال تركيا كانوا ي�صاركون يف بناء م�صت�صفى بالق�������رب من بلدة الدور التي تقع يف 
حمافظة �صالح الدين قرب مدينة كركوك. واأعلنت وزارة اخلارجية اأنها ت�صعى للتاأكد من �صحة هذه 

املعلومات.
 ويف 19 يونيو/حزيران قال اأردوغان اإن "الواليات املتحدة لي�صت متحم�صة لتدخل ع�صكري يف العراق، 

الأن ذلك قد يوؤدي اإىل �صقوط اأعداد كبرية من القتلى املدنيني".

حرب اأهلية
واأو�ص�������ح اأن "ما يحدث يف العراق خرج عن كونه مواجهات بني تنظيم الدولة والعراق، لي�صبح تقريبا 

حربا اأهلية طائفية بني ال�صنة وال�صيعة، ونحن ال نوؤيد ذلك اأبدا".
 ويف الي�������وم نف�صه قال ب�ص�������ري اأطاالي نائب رئي�ض الوزراء الرتكي اإن العم�������ل متوا�صل الإن�صاء خميم يف 

منطقة �صنجار بالعراق للرتكمان الفارين من اال�صتباكات الدائرة يف مدينة املو�صل �صمايل العراق.
وتواج�������ه تركيا اتهامات بدعم تنظيم الدولة االإ�صالمية يف الع�������راق و�صوريا، كما تناقلت مواقع التوا�صل 
الرتكية الناطقة بالعربية اأعلن  االجتماعي تغريدة تقول اإن اأردوغان اأدىل بت�رشيحات لقناة "تي اآر تي" 
ة" يف العراق، وا�صتعداده لتقدمي الدعم الع�صك�������ري لهم. وهو ما نفاه م�صوؤولون  فيه�������ا دعمه "الث�������وار ال�صنَّ

برئا�صة الوزراء لوكالة االأنا�صول الرتكية.
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املبحث ال�صاد�س
الدور االيراين من هذه االأحداث

اأ�صئلة الدور االإيراين
ال�صيا�صة اللبنانية
/http://siyese.net   
حلماية املزارات  حذر الرئي�ض االإيراين ح�صن روحاين االأربعاء من اأن بالده "�صتبذل كل ما يف و�صعها" 

بعد اأن ا�صتبعد تدخال ع�صكريا. ال�صيعية يف العراق اإزاء تهديد "اجلهاديني" 
واإي�������ران جماورة للعراق، وي�صكل امل�صلمون ال�صيعة اأغلبية يف البلدي�������ن، لكن العالقات ال�صيا�صية بينهما 

اأكرث تعقيدا.

- ما هي العالقات بني اإيران والعراق؟
 تبل�������غ ن�صبة �صكان اإيران من امل�صلمني ال�صيعة 90%، وتزيد -وفق بع�ض االإح�صاءات- على 60% يف العراق 
ال�������ذي ي�ص�������م �رشيحي االإمام علي بن اأبي طالب واحل�صني بن علي )ر�صي اهلل عنهما( يف كل من النجف 

وكربالء.
واأق�������ام رئي�ض ال�������وزراء العراقي نوري املالكي )وهو حليف �صيا�صي ويّف لطه�������ران( ل�صنوات يف اإيران اأ�صوة 
مبعار�صني اآخرين لنظام الرئي��������ض الراحل �صدام ح�صني،وللعالقات بني البلدين عمق اإ�صرتاتيجي، كما 

اأن العراق �رشيك جتاري مهم الإيران اخلا�صعة لعقوبات دولية.
 

- هل ن�صرت اإيران قوات يف العراق؟
 توؤكد اإيران اأال وجود ع�صكريا لها يف العراق، لكنها �صتدر�ض طلبا ر�صميا للم�صاعدة، معتربة اأن اجلي�ض 

واملتطوعني العراقيني قادرون وحدهم على حماربة "اجلهاديني".
واأف�������اد م�ص�������در دبلوما�صي غربي باأن قائد فيلق القد�ض واملكلف بالعملي�������ات الع�صكرية اخلارجية ال�رشية 
اجلرنال قا�صم �صليماين زار موؤخرا بغداد لين�صح املالكي حيال تقدم "اجلهاديني" يف البالد. وميكن الإيران 

اأي�صا اأن تر�صل م�صت�صارين ع�صكريني كما يف �صوريا، حيث تدعم طهران نظام الرئي�ض ب�صار االأ�صد.
ونفت اإيران اأي�صا اأنها اأر�صلت جنودا اإىل �صوريا، لكن ال�صحف االإيرانية ت�صري اأحيانا اإىل مقتل متطوعني 

ذهبوا للدفاع عن املزارات يف دم�صق.
واأ�ص�������ار ذلك الدبلوما�صي الغربي اإىل "ت�صكيك يف االلتزام الع�صكري الر�صمي يف العراق، الأن اإيران ال تريد 

اأن تقع يف فخ تدخل �صيف�رش على اأنه حرب �صد ال�صنة".

 
- هل متول اإيران ملي�صيات عراقية؟

 وتنفي طهران اتهامات وا�صنطن لها يف املا�صي بالقيام بتدريب ومتويل ملي�صيات �صيعية مثل لواء بدر اأو 
ع�صائب اأهل احلق، ويف اإيران مكاتب عدة ف�صائل موالية لطهران كانت معار�صة ل�صدام مثل املجل�ض 

االأعلى للثورة االإ�صالمية يف العراق بزعامة عمار احلكيم.
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- اإىل اأي درجة اإيران م�صتعدة لدعم املالكي؟

اجلزيرة . نت
/http://www.aljazeera.net 
 ق�������ال املحلل االإيراين اأمري حمبيان اإن طهران "تدعم ت�صوي�������ت العراقيني حلكومة املالكي التي عززت 
موقعه�������ا" لكن بالن�صب�������ة اإىل الدبلوما�صي الغربي ميكن لطهران اإيج�������اد م�صوؤولني اآخرين اأكرث ميال لدمج 

ال�صنة.
وق�������ال رم�������زي مرديني املحلل لدى املجل�ض االأطل�صي لال�صت�صارات -ومق�������ره عمان- اإنه لي�ض هناك اأي 

خيار وا�صح يف الوقت الراهن، الأن املالكي "يرمز للنظام واجلهاز االأمني".
 

- هل ميكن التعاون بني الواليات املتحدة واإيران �صد "اجلهاديني"؟
 �صبق للبلدين اأن تعاونا يف حماربة طالبان باأفغان�صتان عام 2001، كما بحثا اأي�صا يف الو�صع بالعراق عام 

.2007
وق�������ال مردين�������ي اإن "للواليات املتحدة واإيران م�صالح اأ�صا�صية تتعلق با�صتق�������رار العراق ووحدته، وتنظيم 
الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام العدو امل�صرتك والتهديد النا�صئ" م�صريا اإىل اأن العالقات حت�صنت مع 

احلكومة االإيرانية احلالية.
بينم�������ا ي�صري حمبيان فقط اإىل اإقامة "نوع من املقارنة" بني البلدين متى توقف الواليات املتحدة متويل 

املقاتلني الذين اأتوا من �صوريا من قبل حلفائها االإقليميني.
 

- هل �صتكون لالأزمة العراقية عواقب على نفوذ اإيران االإقليمي؟
 بع�������د النزاع يف �صوريا -حيث �صجل النظام احلاكم موؤخرا انت�صارات على االأر�ض- باتت االأزمة العراقية 
ت�ص�������كل فر�صة لطهران لت�صبح جمددا العبا اإقليميا اأ�صا�صيا. وقال حمبيان "اأظهرت اإيران اأن لديها القدرة 

على امل�صاهمة يف ا�صتقرار دول املنطقة".
 وقال مرديني اإن طهران اأكرث ثقة من الواليات املتحدة يف ال�صيا�صة اخلارجية ومنطقة ال�رشق االأو�صط، 
ومل يعد باإمكان الدول اخلليجية االعتماد على الدعم الكامل للواليات املتحدة والواقع اجليو�صيا�صي يدفعها 

اإىل حت�صني عالقاتها مع اإيران.

الفتاوى و�صبح احلرب الطائفية
 اأ�صعل�������ت فتوى املرج�������ع ال�صيعي االأعلى يف العراق علي ال�صي�صتاين يوم اجلمعة 13 يونيو/ حزيران 

2014 بحمل ال�صالح �صد من �صماهم 
"االإرهابي�������ني" يف الع�������راق، فتيل 
ح�������رب فت�������اوى، بعدم�������ا متكنت 
م�صلحة  وتنظيم�������ات  جماع�������ات 
-ومنها تنظيم "الدولة"- من فر�ض 
�صيطرتها عل�������ى عا�صمة حمافظة 
اأخ�������رى من  نين�������وى ومناط�������ق 
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البالد، والو�صول اإىل م�صارف بغداد اأمام انهيار اجلي�ض العراقي وان�صحاب قواته من مواقعها.
وتنا�صلت فتاوى مرجعيات �صيعية موؤيدة لفتوى ال�صي�صتاين مطالبة باالن�صمام اإىل القوات احلكومية 

يف اإ�صارة اإىل جماعات م�صلحة عراقية وتنظيم "الدولة". �صد "االإرهابيني"  و"اجلهاد" 
"بلبن�������ان، اأكد ال�صيد علي االأمني اأن دور املرجعية الدينية يحتم عليها الدعوة لوقف �صفك الدماء، 
والعمل على جمع كلمة امل�صلمني واإبعاد الفنت عنهم، والدعوة لالإ�صالح بعيدا عن العنف وال�صالح"
واأكد اأولئ�������ك املرجعيات تلك الفتاوى بن�رشهم على نطاق وا�صع �صورا لهم عرب و�صائل التوا�صل 
االجتماع�������ي وهم يحملون ال�صالح، وبع�صهم كان مرتديا الب�������زة الع�صكرية لتحري�ض اأتباعهم على 

القتال.
ومل ينخ�������رط املرج�������ع ال�صيعي زعيم التي�������ار ال�صدري مقتدى ال�صدر يف حمل�������ة التعبئة، وطلب 
م�������ن اأن�ص�������اره انتظار التوجيهات يف االأيام القادمة، يف حني دعا املتحدث با�صم ذلك التيار �صالح 
العبيدي اإىل مراجعة مكتبه اخلا�ض للتطوع يف "�رشايا ال�صالم حلماية العراق ومراقده املقد�صة".
ويف لبنان، اأكد ال�صيد علي االأمني يف ت�رشيح اأن "دور املرجعية الدينية يحتم عليها الدعوة اإىل 
وق�������ف �صفك الدماء، والعمل على جمع كلمة امل�صلمني واإبعاد الفنت عنهم، والدعوة اإىل االإ�صالح 

بعيدا عن العنف وال�صالح".
يف املقاب�������ل، ندد االحتاد العامل�������ي لعلماء امل�صلمني -يف بيان له ي�������وم 14 يونيو/حزيران اجلاري- 
بفت�������وى ال�صي�صتاين وما �صاكله�������ا من فتاوى، وقال اإن مثل هذه الفت�������اوى "ترتتب عليها حرب 

طائفية ال تبقي وال تذر، وتوؤدي اإىل قطع و�صال الن�صيج االجتماعي والقبلي داخل العراق".
"اعت�������رب مفتي الدي�������ار العراقية لل�صنة د. رافع الرافعي يف بيان اأن اتهام م�������ن و�صفهم بالثوار االأحرار 

باالنتماء لتنظيم الدولة ُيق�صد به االإيقاع بينهم وبني اأبناء املدن التي يحررونها"
وطالب االحت�������اد بعدم اال�صتجابة لتلك الفت�������اوى و"حقن الدماء والعمل عل�������ى الوحدة وامل�صاحلة 
ال�صامل�������ة" معتربا اأن م�������ا يحدث االآن على اأر�ض الع�������راق هو "نتيجة ل�صيا�ص�������ات الظلم واالإق�صاء 
والف�ص�������اد، فال�صقوط الذي مت يف املو�ص�������ل ال ميكن اإال اأن يف�رش على اأنه جاء ب�صبب ثورة �صعبية، 
واإال فكيف بف�صيل -مهما كانت قوته- اأن ي�صيطر على مدينة كبرية ي�صكنها قرابة اأربعة ماليني 

ن�صمة؟".
ويف �صي�������اق مت�صل، اعت�������رب مفتي الديار العراقية لل�صنة د. رافع الرافع�������ي -يف بيان له- اأن اتهام 
م�������ن و�صفهم ب�"الثوار االأحرار" باالنتماء لتنظي�������م "الدولة" ُيق�صد به االإيقاع بينهم وبني اأبناء املدن 
التي يحررونها، وا�صفا ما يجري يف العراق باأنه "عملية حترير لل�صعب العراقي ورفع لظلم جي�ض 

املالكي".

�صغط اإيراين
واأكد الرافعي -يف حوار �صحفي- اأن "الذين يتحركون على االأر�ض هم املظلومون يف العراق واملحافظات 
الت�������ي ُهم�صت، والذين قتل اأهلوه�������م اأمام اأعينهم" م�صريا اإىل اأن فت�������وى ال�صي�صتاين "جاءت ب�صغط من 

اإيران".
واأ�صاف باحلوار نف�صه "نا�صدنا املرجعية ال�صيعية ع�رشات املرات، وو�صلنا ملرحلة الياأ�ض، وطلبنا منهم 
اأن ين�صح�������وا هذه احلكومة للتخفيف عن اأهل ال�صنة واجلماعة، ووقف بط�ض ملي�صيات ال�صيعة املدربة 

يف اإيران من قتل واغت�صاب للرجال والن�صاء، وهناك عمليات اإعدام يف ال�صجون".
وح�������رم عدد من الفتاوى من م�صاي�������خ ال�صنة بالعراق التعامل مع تنظيم "الدولة" من قبيل فتوى ال�صيخ 

اأحمد الكبي�صي، وفتوى ال�صنة واجلماعة بالعراق، الأنه "تنظيم ال ميثل االإ�صالم احلقيقي".
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م�������ن جهتها، قال�������ت هيئة علماء امل�صلمني يف العراق اإن تعميم م�صطل�������ح "الدولة االإ�صالمية يف العراق 
على امل�صهد االأمني بعدد من املدن العراقية، يق�صد به اإجها�ض ما �صمته الثورة. وال�صام" 

"قالت هيئة علماء امل�صلمني يف العراق اإن تعميم م�صطلح الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام على امل�صهد 
االأمني بعدد من املدن العراقية، يق�صد به اإجها�ض ما �صمته الثورة"

واأك�������دت هيئة علماء الع�������راق -يف بيان لها على االإنرتنت- اأن املتظاهري�������ن العراقيني هم اأ�صل الثورة 
ومادتها الرئي�صية وحا�صنتها، حمذرة من الوقوع يف خطاأ "ا�صتعداء دول العامل، وال �صيما دول اجلوار".

�صبح احلرب 
م�������ن جهة اأخرى، راأى عدد من قادة الف�صائل العراقية فت�������وى ال�صي�صتاين "اإ�صارة وا�صحة اإىل بدء القتال 
الطائف�������ي بني اأبناء ال�صعب الواحد" حيث اعترب ح�ص�������ني اجلنابي )اأحد قادة الف�صائل امل�صلحة مبحافظة 
�ص�������الح الدين( يف حديث للجزيرة نت اأنه "كان االأوىل اأن يفهم م�������ن تطوعوا تلبية لنداء املرجعية اأننا 
ح�������ني اأخلينا �صبيل اجلنود العراقي�������ني وتركناهم يعودون �صاملني اأننا ل�صنا طائفيني" م�صيفا "عليهم اأن 
ي�صاأل�������وا عنا اأبناءهم اجلنود الذين اأطلقنا �رشاحهم: هل نح�������ن اإرهابيون؟ وهل وجدوا بيننا من يتحدث 

بل�صان طائفي؟".
ويتخ�������وف العراقيون من اأن ُتدخل حرب الفت�������اوى العراق يف اأتون حرب طائفية اأهلية، وت�صب الزيت 
عل�������ى نار لن ينح�رش لهيبها داخل العراق بل ميتد اإىل دول اجلوار، ويخدم اأجندة �صيا�صية ت�صعى لتق�صيم 

العراق اإىل دويالت على اأ�صا�ض طائفي.
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املبحث االأول
التوقعات الع�صكرية

تنظيم »داع�س«والعراق واحلرب يف �صوريا
معهدوا�صنطن
../
2014/6/19

يحم�������ل الزحف املذهل الذي حققه تنظيم »الدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�صام« )»داع�ض«( يف �صمال 
العراق وغربه خالل االأ�صبوع الثاين من حزيران/يونيو، تبعاٌت ع�صكرية كبرية على احلرب يف �صوريا. 
فالتزامات هذه اجلماع�������ة اجلهادية يف العراق �صبق واأن تركت تاأثرياتها ال�صلبية واالإيجابية على قواتها 
وعملياته�������ا يف �صوريا. ومن املحتمل م�صتقباًل اأن ت�صتغل الف�صائل الثورية ال�صورية حملة تنظيم »داع�ض« 
يف الع�������راق للتحرك �صد مواقع التنظي�������م املذكور يف �صوريا وخا�صة يف حمافظ�������ة الرقة. كما اأنها قد 
تتمك�������ن من اال�صتفادة من ان�صحاب املقاتل�������ني العراقيني ال�صيعة الذين كانوا يحاربون ل�صالح نظام االأ�صد 
يف ال�صاب�������ق. وبالن�صب�������ة للنظام، �صوف ي�صتدعي الو�صع جمهودًا اإ�صافيًا من جانب قواته الوطنية ورمبا من 
جان�������ب حليفه »حزب اهلل« اأي�صًا، الذي قد ي�صط�������ر اإىل اإكمال امل�صرية التي تركتها العنا�رش العراقية 
املغ�������ادرة. ومن املحتمل كذلك اأن تكون قوات ب�صار االأ�صد قد زادت من عملياتها الع�صكرية �صد تنظيم 
»الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« منذ ن�صوب االأزمة االأخ�������رية، االأمر الذي يزيد من ال�صغط على 

موارد النظام الع�صكرية املحدودة وامل�صتتة.
واإذا ا�صتمرت احلرب يف العراق لبع�ض الوقت وعلى م�صتوياتها اخلطرية - كما يبدو مرجحًا - �صت�صبح 
ه�������ذه التاأثريات اأكرث ب�������روزًا يف �صوريا. اإال اأن تطورات �صاحة املعرك�������ة يف كال البلدين �صتوفر اأو�صح 

املوؤ�رشات عن اجلهة التي ت�صتفيد من الو�صع وتلك التي ال ت�صتفيد منه.

مدى تقدم »داع�س« وماذا يعني ذلك
يف وقٍت �صابق من هذا ال�صهر، بداأت قوات »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« زحفًا �رشيعًا يف �صمال 
العراق فهزمت القوات احلكومية وا�صتحوذت على مدينة املو�صل الهامة ب�صنها هجوم مفاجئ. ومبا 
اأن ق�������وات التنظيم مل تواجه اأي مقاومة ُتذكر، وا�صتفادت من دعم العراقيني ال�صنة امل�صتائني، 
وا�صلت »داع�ض« زحفها نح�������و اجلنوب، واجتاحت يف طريقها املرافق الع�صكرية التابعة للجي�ض 
العراقي واكت�صحت املزيد من املدن والبلدات حتى بات خطرها يهدد �صامراء وبعقوبة، اإىل اأن 
و�صل�������ت اإىل م�������ا يقرب من �صبعة وثالثني مياًل من بغداد نف�صها. وقد تباطاأ هذا التقدم مع احتدام 
الت�صدي الذي اأبدته احلكومة، وهو االأمر بالن�صبة لتعبئة امليلي�صيات واملتطوعني ال�صيعة ف�صاًل 
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ع�������ن العراقي�������ني العائدين من �صوريا، والقوات االإيرانية اأي�صًا - كم�������ا اأفادت التقارير. ويف غ�صون 
ذل�������ك، �صبطت القوات الكردية اأمن مدينة كركوك ال�صمالية ومنعت دخول تنظيم »داع�ض« اإىل 

املناطق التي حتت اإدارة "حكومة اإقليم كرد�صتان".
وم�������ع اإر�صاله قوات يقّدر عددها بب�صعة اآالف عن�رش، متّك�������ن تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�صام« من اإي�صال العراق اإىل حافة االنهيار، وهزمية ت�صكيالت ع�صكرية رئي�صية، واال�صتيالء على 
كمي�������ات كبرية من املع�������دات الع�صكرية، ونهب مئات املاليني من ال�������دوالرات من امل�صارف 
العراقي�������ة، والبدء بتكوين نفوذه ك�صلطة حاكمة على م�صاحة كبرية من االأرا�صي ال�صنية. بيد، 
اأن كل ذلك مل حترزه »داع�ض« مبفردها، بل تعاونت مع القوات الع�صائرية ال�صنية ومع البعثيني 
ال�صابق�������ني من نظام �صدام ح�صني. و�صحيٌح اأن زحف تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« 
قد تباطاأ، اإال اأنه مل يتوقف - بل اأوجد واقعًا جديدًا يف العراق وتداعياٍت تتبلور �صيئًا ف�صيئًا على 

خمتلف الفاعلني يف �صوريا.

التاأثريات على »داع�س« يف �صوريا
م�������ن املرج�������ح اأن اأن تثبت حملة »داع�ض« يف العراق اأنها �صي�������ٌف ذو حدين بالن�صبة للتنظيم يف 
�صوري�������ا. ويقينًا، اإن االآثار االإيجابية على قواته مت�صعبة ومتعددة، و�صتزداد قوة التنظيم ككل على 
امل�صتوي�������ني ال�صيا�صي والنف�صي يف امل�صتقبل القريب. و�صوف ُيعترب ناجحًا يف املعارك وقادرًا على 
اإح�������راز اإجنازات تنظيمي�������ة ولوج�صتية، وحمنكًا ومرنًا يف عملياته. و�صيت�������م تعزيز �صورة »الدولة 
االإ�صالمي�������ة يف العراق وال�ص�������ام« باعتبارها قوة ال تقهر، و�صوف ال ي�������رى اأولئك الذين يعي�صون يف 

املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة »داع�ض« اأماًل يذكر بالتحرر من حكمها.
باالإ�صافة اإىل ذلك، �صت�صتفيد »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« من االأموال الطائلة التي ا�صتولت 
عليه�������ا من امل�ص�������ارف العراقية والتي تقدرها التقارير مبا ي�صل اإىل 495 مليون دوالر. و�صتعزز هذه 
املبال�������غ من قدرة التنظيم على بناء قواته وت�صليحها، وممار�صة احلكم وتوفري ال�صلع واخلدمات يف 

املناطق اخلا�صعة ل�صيطرته.
ولع�������ل االأهم من ذلك هو اأن القدرات الع�صكرية لتنظيم »داع�ض« قد توّطدت من خالل ا�صتحواذه 
عل�������ى كميات هائلة من االآليات الع�صكرية واالأ�صلح�������ة والذخائر التي تعود للجي�ض العراقي، ف�صاًل 
ع�������ن ا�صتقطاب املجندين اجلدد. وعلى اأقل تقدير، اإن هذه الغنائم �صتتيح للجماعة ت�صليح املزيد 
م�������ن املقاتلني وجتهيزهم، وت�صهيل حركتها وزيادة قوته�������ا النارية. و�صَيحدث ذلك على افرتا�ض 
اأن »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« �صتتمكن من اإعادة ا�صتعمال املعدات التي ا�صتولت عليها 
ودجمها مع ما متلكه واحلفاظ عليها. وقد ظهرت اأ�رشطة م�صورة جديدة عن عمليات نقل مثل 
ه�������ذه املعدات اإىل �صوريا، كما و�صبق لوح�������دات »داع�ض« يف العراق اأن بداأت با�صتخدام �صيارات 
"الهامفي" وال�صاحنات التي ا�صتول�������ت عليها؛ وثمة اإمكانية باأن ت�صتخدم الدبابات واملدافع امل�صتوىل 

عليها اأي�صًا. ورمبا تبداأ اأ�صداء هذه التطورات بالرتدد يف �صوريا قريبًا.
بي�������د اأن حملة تنظيم »داع�ض« يف العراق �صتخّلف على االأرج�������ح اآثارًا �صلبية على قوات التنظيم 
يف �صوري�������ا. واأول هذه االآثار هو احتمال ت�صتيت القوات. فمع اأن ن�صبة قوات »داع�ض« التي حتارب 
يف العراق لي�صت وا�صحة، ُيعتقد باأنها تعادل ن�صف عدد القوات االإجمايل البالغ 10 اآالف عن�رش، 
اأو رمب�������ا اأكرث من ذلك. وقد ت�صطر »داع�ض« اإىل تخ�صي�ض قوات اأكرب يف العراق، مما ي�صعف 
مركزه�������ا الع�صكري يف �صوري�������ا. اأما االأثر الثاين فهو اأن امل�صاح�������ة ال�صا�صعة من االأرا�صي العراقية 
الت�������ي فر�ض عليه�������ا التنظيم �صيطرته االإ�صمية على االأقل، قد ت�صتلزم ه�������ي اأي�صًا قوات اإ�صافية من 



141

�صوري�������ا ملقاومة التدابري امل�صادة الت�������ي تتخذها احلكومة العراقية من جهة، ودعم ال�صيطرة على 
ه�������ذه املناطق من جهة اأخرى. ثالثًا، ُيقال اأن نظام االأ�صد قد كّثف من عملياته الع�صكرية �صد 
»داع�ض« ورمبا بالتن�صيق مع احلكومة العراقية - ويظهر اأن ذلك جاء ردًا على قيام التنظيم بنقل 
املعدات الع�صكرية التي ا�صتوىل عليها اإىل �صوريا. وبني 15 و16 حزيران/يونيو، �رشبت قوات النظام 
ال�صوري اجلوية مواقع تابعة ل� »داع�ض« يف حمافظتي الرقة واحل�صكة. واإذا تكررت هذه ال�رشبات 
ب�ص�������كل منتظم، ف�صوف تلقي عبئًا اإ�صافيًا عل�������ى تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« ورمبا 

ت�صعف قدرته على القتال يف �صوريا.

التاأثريات على الثوار ال�صوريني ونظام االأ�صد
تواجه »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« اليوم حربًا حمتملة على ثالث جبهات: �صد ف�صائل الثوار 
ال�صورية، و�صد قوات احلكومة العراقية، ورمبا �صد نظام االأ�صد، مع العلم اأن هذا االأخري قد جتّنب اإىل حد 
كب�������ري اال�صتباك مع التنظيم حتى االآونة االأخ�������رية. لذلك من املحتمل اأن يحول هذا الو�صع دون ح�صد 
»داع�ض« ملواردها �صد اأعدائها ال�صوريني، وُيفرت�ض اأن ذلك �صيمنح هوؤالء االأعداء فر�صًة للتحرك �صدها. 
ويب�������دو اأن قدرة التنظيم على الدفاع عن مناطق�������ه يف حمافظات الرقة وحلب قد �صعفت موؤخرًا، االأمر 
الذي مّكن الثوار من ا�صتغالله بع�ض ال�صيء. ويف الوقت نف�صه، تباطاأ هجوم »الدولة االإ�صالمية يف العراق 
وال�ص�������ام« يف حمافظة دير ال�������زور على اأقل تقدير، االأمر الذي خفف م�������ن العبء عن كاهل خ�صومها 

االإ�صالميني يف املنطقة.
كذلك من املفرت�ض اأن ي�صتفيد الثوار من عودة املقاتلني العراقيني من �صوريا اإىل العراق. فاملقاتلون 
العراقي�������ون ال�صيعة �صاركوا ب�صكل مكثف يف املعارك ح�������ول دم�صق وحلب، لذلك اأ�صعف رحيلهم من 
حتال�������ف القوات الفعال الذي اعتمد عليه النظام الإحراز انت�صارات. وقد ت�صتد حدة هذه االآثار اإذا ما مت 
اإر�ص�������ال ]ميلي�صيات من[ »حزب اهلل« اأو ق�������وات اإيرانية عاملة يف �صوريا اإىل العراق. وبالفعل، اأ�صار زعيم 
»ح�������زب اهلل« ح�ص�������ن ن�رش اهلل اأن منظمته �صتقدم امل�صاعدة ]من اأجل القتال[ يف العراق اإذا ُطلب منها 

ذلك، مع اأنه ُيرجح اأن تزيد اجلماعة من التزامها يف �صوريا بداًل من ذلك.
ويف كاف�������ة االأحوال، اإن رحيل بع��������ض القوى احلليفة �صيلقي عبئًا اأكرب على ق�������وات النظام الوطنية - 
النظامية منها وغري النظامية - امل�صتتة اأ�صاًل يف خمتلف االجتاهات وتتكبد خ�صائر فادحة. ويف حني 
ُيقال اإن »حزب اهلل« يعّو�ض بالفعل بع�صًا من هذا النق�ض، اإال اأن قواته املتواجدة يف �صوريا ال تزال تتكبد 
خ�صائر، بينما ي�صبب التزامه جتاه االأ�صد م�صكلة �صيا�صية يف وطنه لبنان. وعالوة على ذلك، اإذا توا�صلت 
ال�رشبات اجلوية املعلنة �صد تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« يف �رشق �صوريا، ف�صيتم حتويل 
طاق�������ة النظام اجلوية املح�������دودة بعيدًا عن مهاجمة املعار�صة يف مناطق ذات اأهمية ا�صرتاتيجية اأكرب 

يف اأنحاء البالد، مما �صيخفف بع�ض ال�صغط من على قوات الثوار واملدنيني.

التوقعات
م�������ن املرجح اأن ي�صتمر القتال املتفاقم يف العراق لبع�ض الوق�������ت. وحيث تباطاأ االآن الزحف االأويل ل� 
تنظي�������م »الدولة االإ�صالمية يف الع�������راق وال�صام«، فلي�ض لدى اجلماعة وال احلكوم�������ة العراقية القدرة على 
تغيري الو�صع يف �صاحة املعركة ب�صكل �رشيع اأو جذري. لذا من املحتمل اأن يطول القتال دون اأن يكون 

حا�صمًا، خمّلفًا تاأثريات م�صابهة على الو�صع يف �صوريا.
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ومع مرور الوقت، من املمكن اأن ت�صب حرب اال�صتنزاف امل�صتمرة يف العراق يف م�صلحة قوات الثوار 
يف �صوريا. ففي حني تعترب »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« متقنة التنظيم وقوية يف بع�ض النواحي، 
اإال اأن خو�ض حرب على جبهتني اأو ثالث جبهات �صي�صتوجب منها تخ�صي�ض املوارد �صد عدة تهديدات، 
وا�صتب�������دال اخل�صائر التي تلحق بها يف املعارك، ف�ص�������اًل عن �صّم املعدات امل�رشوقة اإىل عتادها، واإحكام 
�صيطرتها على املناطق اجلديدة التي ت�صتحوذ عليها، وتاليف الهجمات العراقية امل�صادة وزحف اأعدائها 

مغتنمي الفر�ض يف �صوريا. وت�صكل هذه االأمور حتديًا خطريًا لتنظيم بهذا احلجم.
ويف �صوري�������ا، لي��������ض من الوا�صح اإىل اأي م�������دى ي�صتطيع الثوار اال�صتفادة من ه�������ذا الو�صع. فقد ت�صنح لهم 
الفر��������ض لتحقي�������ق املكا�صب �ص�������د »داع�ض« والنظام، لكن ق�������درة الثوار على انتهاز ه�������ذه الفر�ض لي�صت 
اأكيدة. ومن املرجح اأن يعني �صعفهم القيادي باأن اأي رد من هذا القبيل �صيكون مرجتاًل وم�صتندًا على 
التحالفات القائمة اأو اجلديدة لوحدات الثوار. وهذا االأمر قد ي�صعف من احتماالت اإحراز ن�رش كبري 

على اأعدائهم.
اأم�������ا بالن�صبة لنظام االأ�صد، فاإن الو�صع العراقي ي�ص�������كل حتديًا رئي�صيًا اآخر. ف�صوف حتتاج دم�صق اإىل اإيجاد 
و�صيل�������ة للتعوي�ض ع�������ن خ�صارة حلفائها املقاتل�������ني العراقيني ورمبا لتكثيف القتال �ص�������د تنظيم »الدولة 
االإ�صالمية يف العراق وال�صام« يف املناطق التي تعاين فيها قوات النظام من ال�صعف. وعالوة على ذلك، 

فاإن اأي انت�صار حتققه �صد »داع�ض« قد ي�صاعد فعاًل املعار�صة ال�صورية.
ومرًة اأخرى، �صتحدد االأحداث يف �صاحة املعركة االآثار احلقيقية لالأزمة. فاإذا خا�صت »الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام« حرب ا�صتنزاف مطّولة يف الع�������راق، فقد ي�صعف مركزها يف �صوريا ب�صكل وا�صح. 
اأم�������ا انت�ص�������ارات الثوار اأو خ�صاراتهم يف وجه نظام االأ�صد ف�صتحدد م�������ا اإذا ا�صتطاعوا ا�صتغالل الو�صع اأم ال. 
وباملثل، فاإن اإحراز النظام للمزيد من االنت�صارات على الثوار، وحدوث زيادة يف قوات »حزب اهلل«، قد 
ي�صري اإىل اأن االأ�صد يتغلب على االآثار ال�صلبية لالأزمة. و�صيكون هناك الكثري من املزاعم املت�صاربة بهذا 

ال�صاأن، ولكن احلقائق على اأر�ض الواقع ينبغي اأن ت�صبح وا�صحة.
واأخ�������ريًا، بينم�������ا زاد تق�������دم تنظيم »داع�ض« يف العراق م�������ن تعقيد احلرب ال�صوري�������ة، اإال اأنه ميثل اأي�صًا 
فر�صة اأخ�������رى للواليات املتحدة وحلفائها لتحقيق املكا�صب بوجه االأ�صد. فتقدمي امل�صاعدات الع�صكرية 
جلماع�������ات الث�������وار املعتدلني يف �صوريا قد ي�صاعدهم يف اال�صتفادة من الو�ص�������ع ]احلايل[ وبالتايل يتيح لهم 
التح�������رك ب�صكل اأك�������رث فعالية �صد »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�ص�������ام« - التي هي عدو اجلميع - و�صد 
النظام، الذي هو عدو االأكرثية. ونظرًا اإىل اأن املعدات الع�صكرية االأمريكية التي �صادرتها »داع�ض« قد 
توؤث�������ر قريبًا عل�������ى اإمكانياتها يف �صوريا، فقد يحتاج هوؤالء الثوار اليوم اإىل م�صاعدة اأمريكية ملمو�صة اأكرث 

من اأي وقٍت م�صى.

هل للتنظيم من م�صتقبل يف املنطقة؟
القد�ض العربي
http://www.alquds.co.uk/

نعتق�������د اأن املجموع�������ة قد و�صل�������ت اأق�صى درجات متددها ومل يب�������ق اأمامها اإال الرتاج�������ع اأو االنهيار. لقد 
مت�������ددت كثريا يف �صوريا اأوال منذ ني�صان/اأبريل 2013 وقام�������ت بالتخل�ض من كل التنظيمات املعار�صة 
له�������ا حتى ولو كانت اإ�صالمية مثل »جبهة الن�رشة« و«اأحرار ال�صام« و«اجلبهة االإ�صالمية« كما جتنبت يف 
البداي�������ة اال�صطدام مع قوات النظام ثم اإرت�������دت �رشقا اإىل العراق ونقلت كثريا من املقاتلني اإىل هناك. 
لق�������د اأ�صتع�������دت احلركة كل االأطراف وكل الدول وكل الف�صائل ومل يبق اأحد ميكن اأن يوؤيد مثل هذه 
اجلماع�������ة الدموية. �صحيح اأنها �صيطرت على اأموال طائل�������ة من املو�صل خا�صة، تقدر باأكرث من ن�صف 
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مليار دوالر كما اأنها ت�صيطر على عدد من حقول النفط يف �صوريا والعراق وقد قامت فعال ببيع �صحنات 
من النفط ال�صوري، اإال اأن احلركة لي�ض لها م�صتقبل كما اأ�صلفنا. لقد اإرتدت على ال�صنة واأعملت فيهم 
ال�صي�������ف كما فعلت مع ال�صيعة واالأقليات امل�صيحية واليزيدية ثم تقدمت نحو االأكراد والذين يعتربون 
بالن�صب�������ة للواليات املتحدة خطا اأحمر. وق�������د تدخلت الواليات املتحدة فعال عندما تقدمت داع�ض نحو 
مناط�������ق االأكراد. وبداأ االأك�������راد يحاربون التنظيم بجد ويخرجونه م�������ن مناطقهم كما فعلوا قرب �صد 
املو�ص�������ل بدعم اأمريكي و�صيتبنى االأكراد يف امل�صتقب�������ل اأي اأنت�صار على داع�ض على اأمل تعزيز دورهم 

واالإقرتاب من اإعالن اال�صتقالل.
االأو�ص�������اع يف العراق تتجه اإىل �صيء من اال�صتقرار البطيء بع�������د �صقوط املالكي. واأو�صاع داع�ض يف �صوريا 
مر�صحة للتفكك ب�صبب غياب احلا�صنة ال�صعبية ومعاداة كافة ف�صائل املعار�صة لها باالإ�صافة اإىل النظام. 
ف�������ال ميكن لهذا التنظيم اأن ينمو منوا طبيعيا يف موئل طبيعي الأن �صعوب املنطقة تعتربه غريبا عليها 
وعل�������ى البيئة العربية واالإ�صالمية ويفر�ض وجوده عن طريق الرعب واالإيغال يف العنف وارتكاب املزيد 
من احلماقات التي ال متت اإىل االإن�صانية ب�صلة كذبح ال�صجناء بال�صيف واالإعدامات اجلماعية والتهجري 
و�صب�������ي الن�صاء وبيعهن كغنائم حرب وهدم املعابد واملزارات وخطف االأجانب كال�صحافيني وخطف 
خم�صة اأطباء من منظمة »اأطباء بال حدود« االإن�صانية وقتل وت�رشيد االأقليات االأ�صيلة التي تعترب جزءا 
اأ�صيال من مكونات املنطقة احل�صارية والتاريخية والثقافية. فهل بقي هناك اأحد يف هذا الكون ال يعترب 
هذا التنظيم االإرهابي عدوا مبا�رشا له؟ وقد جاء قرار جمل�ض االأمن االأخري )2170( الذي اإعتمد باالإجماع 
حتت الف�صل ال�صابع اإعالنا ملرحلة العد العك�صي لنهاية ماأ�صاوية لهذا التنظيم. ال�صيء املوؤ�صف اأنه �صياأخذ 

معه االآالف من االأبرياء اأثناء تدحرجه نحو الهاوية.
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املبحث الثاين
تنظيم »داع�س« وقواعدالدولةاالإ�صالمية

معهدوا�صنطن
../
2014/6/13

ما لبث تنظي�������م »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« )»داع�ض«( اأن �صيطر على مدينة املو�صل العراقية 
والق�������رى املحيطة بها حتى بداأ ي�صن القوان�������ني التي �صيحكم بها “دولته” االإ�صالمية. ففي 12حزيران/يونيو 
عّمم التنظيم ال�صني امل�صلح على �صكان مدينة املو�صل ما �صّماه ب�”وثيقة املدينة”. ولعل العديد من �صكان 
ه�������ذه املدينة التي ت�صم غالبي�������ًة �صنية قد رّحبوا يف بادئ االأمر ب� “التح�������رر” من نظام رئي�ض احلكومة 
ن�������وري املالكي الذي يهيمن عليه ال�صيعة، ال �صيما ب�صبب نزاعاتهم الكبرية معه، ولكنهم رمبا عادوا اإىل 
ر�صده�������م بعد االطالع على تف�صري اجلهاديني لل�رشيعة االإ�صالمية. فال�ص�������ارق �صوف تقطع يده، وال�صلوات 
اخلم�ص�������ة يف االإ�صالم فر�ٌض ال بد من تاأديته يف وقته ال�صحيح. اأما املخدرات واخلمر وال�صجائر فمحّرمة، 
وحمل االأ�صلحة واالأعالم غري التابعة ل� »داع�ض« عمٌل غري م�رشوع. كذلك اقت�صت الوثيقة تدمري كافة 
امل�������زارات ال�رشكية والتماثيل يف العراق الأنها تعترب اإ�رشاكًا باهلل، ويتعنّي على الن�صاء ارتداء مالب�ض 

حمت�صمة )تعبري ملطف للنقاب الكامل(.
وت�صل�������ط هذه القواعد ال�صوء على الواقع احلياتي ال�صع�������ب يف االأرا�صي اخلا�صعة لتنظيم »الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام«. اإال اأن هناك ناحية له�������ذه اجلماعة غالبًا ما يتم جتاهلها اأال وهي: ا�صرتاتيجية القوة 
الناعم�������ة التي تنتهجه�������ا يف احلكم مبا تت�صمنه من خدمات اجتماعي�������ة وحما�رشات دينية و “دعاوى” 
يقّدمه�������ا التنظي�������م اإىل ال�صكان املحليني مبن فيهم اأولئك الذي�������ن ي�صكنون يف بع�ض مناطق �صمال غرب 
حمافظة االأنبار العراقية التي ا�صتحوذ عليها »داع�ض« يف ف�صل ال�صتاء املا�صي. ويف القانون الذي و�صعته 
»الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« ل�صكان املو�صل، فتح التنظيم اأمام املواطنني ال�صنة الذي عملوا يف 
موؤ�ص�ص�������ات حكومة املالكي واأجهزتها االأمنية باب التوبة والتكفري عن اأفعالهم، ليتيح لهم جتنب ال�صجن 
اأو االإعدام. وقد �صبق اأن �صمح »داع�ض« الأع�صاء “ال�صحوة” )الذين �صاركوا يف جمال�ض “ال�صحوة” ال�صنية 
الت�������ي دعمت الواليات املتحدة ن�صوءها خالل “طفرة” قواتها الع�صكرية �صد تنظيم »القاعدة يف العراق«( 

بالتوبة يف حمافظَتي بابل ودياىل.
واأف�ص�������ل طريقة لفهم خمطط تنظي�������م »داع�ض« لبناء الدولة هي معاينة االأ�صلوب الذي حكم به حمافظة 
الرق�������ة وغريها م�������ن املناطق يف �صوريا املجاورة. فقد اقت�صت اخلط�������وة االأوىل التي اتخذها التنظيم يف 
غال�������ب االأحيان بو�صع لوحات اإعالنية على م�صارف البلدة للت�صدي�������د على اأهمية اجلهاد وال�رشيعة وعفة 
الن�ص�������اء اإىل جانب موا�صيع اأخرى من التق�������وى املتزمتة. كما توّجه التنظيم اأي�صًا اإىل وجهاء املنطقة 
وزعم�������اء الع�صائر من اأجل ك��������رش حدة رد الفعل الذي واجهه تنظيم »القاع�������دة يف العراق« وتف�صريه 

يف العقد املن�رشم. املت�صدد لل�رشيعة خالل حركة “ال�صحوة” 
ويت�ص�������ف التنظي�������م اأي�صًا ببريوقراطية مفاجئة بتطورها، اإذ اأنها ت�صم ع�������ادة نظامًا ق�صائيًا اإ�صالميًا وقوة 
�رشط�������ٍة جوال�������ة. ويف مدينة منبج ال�صورية على �صبيل املثال، اأقدمت عنا�رش من »الدولة االإ�صالمية يف 
الع�������راق وال�صام« عل�������ى قطع اأيدي اأربعة ل�صو�ض. ويف حمافظة الرقة فر�ص�������ت اإغالق املتاجر التي تبيع 
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منتج�������ات متدنية اجلودة يف ال�صوق ف�صاًل ع�������ن حمالت املتاجر الكبرية ]"ال�صوب�������ر ماركت"[ العادية 
واأك�ص�������اك الكباب – وه�������ذه خطوة �صدرت على االأرج�������ح عن مكتب “هيئة حماي�������ة امل�صتهلك” التابع 
للتنظي�������م. كما قامت عنا�رش »داع�ض« بجلد االأ�صخا�ض الذين اأهانوا جريانهم، و�صادرت االأدوية املزورة 
وقامت بتلفها، ناهيك عن تنفيذها عمليات اإعدام فورية بتهمة الرّدة. وكذلك اأتلفت �صناديق من علب 

من �صمنها مقام اأوي�ض القرين يف الرقة. ال�صجائر ودمرت املقامات والقبور – 
وباالإ�صافة اإىل هذه التدابري الق�صائية، تنخرط »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« يف االأ�صغال العامة. ففي 
ني�صان/اأبري�������ل على �صبيل املثال، ا�صتكمل التنظيم اأعمال بناء �صوٍق جديد يف الرقة ليتبادل فيه ال�صكان 
ال�صلع والب�صائع. كما يدير »داع�ض« مكتبًا خلدمة الكهرباء حيث تتم مراقبة م�صتويات ا�صتهالك الكهرباء 
ومتديد خطوط كهربائية جديدة واإجراء ور�ض عمل لتعليم كيفية ت�صليح اخلطوط القدمية. هذا ويعمل 
املقاتلون على ردم حفرات الطرق، وتاأمني النقل باحلافالت بني املناطق اخلا�صعة ل�صيطرتهم، وتاأهيل 
احلواج�������ز الو�صطى املتلفة بني الطرقات لدواٍع جمالية، ف�ص�������اًل عن ت�صغيل مكتب للربيد واآخر للزكاة 
)علمًا باأن اجلماعة تزعم اأن هذا املكتب �صاعد املزارعني يف موا�صم احل�صاد(. واالأهم من ذلك بالن�صبة 
لرواف�������د االأنهر ال�صورية والعراقية هو اأن تنظيم »داع�ض« يوا�صل ت�صغيل �صد “ت�رشين” )لكنه اأعاد ت�صميته 
ب�������� “الفاروق”( على نهر الفرات. ومن خالل جميع هذه املكاتب والدوائر، تتمكن »الدولة االإ�صالمية يف 
الع�������راق وال�صام« من توفري نوٍع من اال�صتقرار يف املناطق املهم�صة التي تفتقر اإىل اال�صتقرار، حتى واإن 

كان الكثريون من �صكانها ال يوافقون على م�رشوعها االإيديولوجي.
لك�������ن ذلك ال يعن�������ي اأن هذا امل�رشوع االإيديولوجي لي�ض جزءًا ال يتج�������ّزاأ من اخلدمات االجتماعية التي 
تقدمه�������ا »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام«. فموؤ�ص�صتها االإعالمية املدعوة “االعت�صام” تقيم االأك�صاك 
لتوزيع اأقرا�ض الفيديو الرقمية ]"دي يف دي"[ عن االأ�رشطة امل�صورة التي تعر�صها على �صبكة االإنرتنت. 
ويف ع�������دد م�������ن املناطق اخلا�صع�������ة ل�صيطرة »داع�ض«، جت�������ول �صاحنة “دعوي�������ة” يف االأرجاء وهي تبث 
معلوم�������ات عن معتقدات التنظيم. وف�ص�������اًل عن ذلك، اأ�ص�صت »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« عددًا 
م�������ن املدار��������ض الدينية لالأطفال، من بينه�������ا مدار�ض للفتيات تتعّلمن فيها حف�������ظ القراآن الكرمي وتنلن 
ال�صهادات عند النجاح، مع االإ�صارة اإىل اأن هذه املدار�ض تقيم “اأيامًا ترفيهية” لالأطفال تزخر باملثلجات 
وال�رشائح القابلة للنفخ. ولنظراء هوؤالء االأطفال االأكرب �صّنًا يقيم »داع�ض« دورات تدريبية لالأئمة والدعاة 
اجلدد. ويتم ن�رش جدول مواعيد ال�صالة ودرو�ض القراآن يف امل�صاجد. لكن التطور االأكرث اإثارًة للقلق هو 
اأن »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام« تدير خميمات تدريب ل� “اأ�صبال الك�صافة” وتاأوي هوؤالء املجندين 

يف املن�صاآت التابعة للتنظيم.
كذلك طّور مت�صددو »داع�ض« برام�������ج للخدمات ال�صحية واالجتماعية. فقد �صاعدت »الدولة االإ�صالمية 
يف الع�������راق وال�صام« على ت�صغيل املخابز وتاأمني الفاكهة واخل�صار للعديد من العائالت وتقوم عنا�رشها 
بتوزي�������ع ال�صلع والب�صائ�������ع �صخ�صيًا. ويف الرقة اأن�صاأ »داع�ض« مطبخًا الإطع�������ام املحتاجني و”مكتبًا لرعاية 
االأيت�������ام” للم�صاعدة يف اإيج�������اد عائالت لهم. ويف حني كانت حركة طالبان تب�������دي ارتيابًا وتهكمًا اإزاء 
حم�������الت التطعي�������م، اإال اأن تنظيم »داع�ض« يجري حمالت كهذه �صد �صلل االأطفال للحد من تف�صي هذا 

املر�ض.
ويف ح�������ني اأن احلوكمة واخلدمات االجتماعية التي يوفرها تنظيم »الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام«  
ال ينبغي اأن تطغى على اأعمال القمع والعنف املميت التي يرتكبها، اإال اأنها تو�صح فعليًا اأن اجلماعة تدير 
عملي�������ة متطورة وفائقة التنظيم. اإن املبلغ الذي �صارده »داع��������ض« يف االأ�صبوع االأول ]من �صيطرته على 
مدين�������ة املو�صل[ من “البن�������ك املركزي” بقيمة 425 مليون دوالر اأمريك�������ي )ما يقرب من ن�صف مليار 
دوالر!( لن ي�صاهم يف مّد امل�صلحني بالعون الالزم يف �صاحة املعركة فح�صب، بل �صي�صاعد اأي�صًا يف دعم 
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حمل�������ة التنظيم التي تهدف اإىل ك�صب القلوب والعقول. ومن �صاأن هذه اجلهود اأن ت�صّعب اإىل حدٍّ كبري 
تخلي�ض �صوريا والعراق من هذه الدولة البدائية النا�صئة.

  

اآراء وتوقعات املحللني اخلبري  يف موؤ�ص�صة �صين�صري االأمريكية مايكل هانا

"داع��������ض والبعثيون ال ميكن اأن يندجم�������ا، يف وقت قريب للغاية باالإمكان توق�������ع االقتتال بني اجلماعات 
املناه�ص�������ة  امل�صلح�������ة 
للحكوم�������ة، بذور ال�رشاع 
اجلماع�������ات  تل�������ك  ب�������ني 
قائمة، حلظة التقاطع يف 
م�������ا بينها لن ت�������دوم، الأن 
داع�ض،  تبق�������ى  داع��������ض 
ولي��������ض باالإمكان اأن تكون 

براغماتية".
موؤ�ص�صة  رئي��������ض حتري�������ر 
االأملانية  فيلل�������ه  دويت�صه 

األك�صندر غودا�صيف:
"احل�������رب يف بغداد ما هي 
اإال بداي�������ة حل�������رب دينية 

جديدة بني ال�صنة وال�صيعة، وهذا ما ينذر بتوجه املنطقة نحو ن�صخة حلرب االأعوام الثالثني بنكهة �رشق 
اأو�صطية، اأما وجود اإ�رشائيل فقد اأ�صبح مهددا اأكرث من ذي قبل، يف وقت ال ميكن اأن يلعب فيه الغرب 

دور املتفرج فقط".

ال�صحفي واملحلل ال�صيا�صي االأملاين مي�صائيل لودرز:
"الهجم�������ات االأخرية التي تق�������وم بها )داع�ض( حاليا على االأرا�صي العراقية رمب�������ا تكون اآخر م�صمار يف نع�ض 
الدولة العراقية املركزية التي ما زالت موجودة على الورق على االأقل، االأمريكيون واالأتراك �صرياقبون 
الو�صع يف االأ�صابيع املقبلة، وال ميكن ا�صتبعاد اأن يتم اإر�صال جمموعات من اجلي�ض الرتكي اإىل املناطق 
الكردي�������ة حلمايته�������ا من هجمات حمتملة ل�)داع��������ض( و�صيكون ذلك اأمرا متناق�ص�������ا اإذا ما اأر�صلت تركيا 

جنودها مل�صاعدة االأكراد يف �صمال العراق ع�صكريا، وهي التي حتاربهم"
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املبحث الثالث
�صيناريوهات امل�صتقبل العراقي

اجلزيرة
تتابع�������ت التط�������ورات امليدانية وال�صيا�صية يف امل�صهد العراقي منذ �صق�������وط املو�صل ومناطق يف ال�صمال 
العراقي يف يد ثوار الع�صائر العراقية من جهة ويف يد تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وال�صام )داع�ض( 

من جهة اأخرى.
وم�������ع توا�صل ح�صور داع�ض ووج�������ود راياتها اإال اأن حتالفا وا�صعا من ع�صائر وبع�ض قيادات واأركان القوات 
امل�صلح�������ة وف�صائل مقاومة عراقية �صاركت يف احلرب ال�رش�ص�������ة مع القوات االأمريكية بني عامي 2004 
و2006 بات ي�صجل ح�ص�������وره با�صطراد يف امل�صهد العراقي ويحظى بتاأييد ح�صد من الهيئات وال�صخ�صيات 

ال�صنية ال�رشعية والوطنية.
يف املقاب�������ل فاإن تقدم داع�ض ال�صابق واحل�������ايل لي�ض مرده اإىل �صخ�صية التنظي�������م واأفراده، ولكن لوجود 
�رشاك�������ة مع جمموع�������ة اأخرى من قيادات الق�������وات امل�صلحة ال�صابقة تنتمي حل�������زب البعث فرع ال�صيد 
ع�������زت اإبراهيم الدوري نائب الرئي�ض العراقي ال�صابق عند احتالل بغداد من قبل وا�صنطن وطهران عام 
2003، كم�������ا اأن ه�������ذه القيادات لها �صلع ع�صائري وديني مقاوم قوي يتمث�������ل يف جي�ض النق�صبندية الذي 
احت�صن اأركانا وقيادات من القوات امل�صلحة بعد مطاردة االحتالل املزدوج لها لت�صفية قدرات العراق 

الع�صكرية.
"تقدم داع�ض ال�صابق واحلايل لي�ض مرده اإىل طبيعة التنظيم، ولكن لوجود �رشاكة مع جمموعة اأخرى من 

قيادات القوات امل�صلحة ال�صابقة تنتمي حلزب البعث فرع ال�صيد عزت اإبراهيم الدوري "
وجي��������ض النق�صبندية من اأهم واأقوى الف�صائل العراقية املقاومة التي انخرطت يف حرب التحرير االأوىل 
يف 2003 و�صاركت�������ه فيه�������ا تنظيمات رئي�صية اأبرزه�������ا كتائب ثورة الع�رشين وجي��������ض الرا�صدين واجلي�ض 

االإ�صالمي وغريهم.
ويف ح�������ني تنتم�������ي ف�صائل املقاومة اإىل مزيج من الفكر االإ�صالمي ال�صن�������ي املعتدل ما بني الفقه ال�صلفي 
وال�������رتاث الفكري لالإخوان ومدار�ض الوعي االإ�صالمي يف ال�صبعيني�������ات مع نزعة التدين العراقي، ينتمي 
جي��������ض النق�صبندي�������ة اإىل املدر�صة التقليدي�������ة ال�صائدة يف العراق وامل�رشق االإ�صالم�������ي يف الفقه احلنفي 

والت�صوف واالأ�صول.
فالقاع�������دة الفكري�������ة جلي�ض النق�صبندية ال تتفق ال يف �صلوك القت�������ال وال يف القيم الروحية وال يف االأ�صول 
العقائدية مع داع�ض مطلقا، ولكن التن�صيق الع�صكري لو مت اأو متت اال�صتفادة من امل�صاحة الع�صائرية يف 
تاأمني و�صالمة بع�ض مقاتليه �صيتم ذلك عرب حزب البعث فرع الدوري غالبا، و�صتبقى م�صاحة ا�صتقالل 
الفك�������رة االإ�صالمية لدى جي�ض النق�صبندية اأحد عنا�رش التاأثري يف حال تطور امل�صهد وانق�صمت املحاور 

وتوجه العراق ما بني قوة وطنية اإ�صالمية متعددة يف حتالف اأو حرب ع�صابات م�صتتة.
اأما يف ال�صياق امليداين وتاأثري ر�صائله فقد تبنّي اأّن ماأزق املالكي اأكرب بكثري من �صورة �صقوط املو�صل، 
وال ي�������زال حتى تاريخ كتابة هذا املقال يتعر�ض النتكا�ص�������ات متعددة وا�صتعادة مركزية لقوات الع�صائر 
ت�������كاد تطبق على االأنبار فيما يخو�ض حروبا خا�رشة يف �صامراء وحتى فيجي، والعمليات تت�صاعد داخل 

دياىل ب�صورة م�صتمرة قد ُتف�صي اإىل �صقوطها.
لك�������ن اجلانب الرئي�صي الذي تراهن علي�������ه اإيران، وهي الراعي الرئي�صي حل�������رب املراجع واملالكي على 
املناطق ال�صنية، هو ا�صتعادة زمام املبادرة بعد اإعادة ت�صكيل غرفة العمليات اجلديدة بينها وبني فرعها 
اللبناين، وهو ما �رشح به قائده ح�صن ن�رش اهلل، بالتوازي مع دعم رو�صي لوج�صتي �صخم يتزامن اأي�صا مع 
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التدخل الع�صكري االأمريكي بامل�صت�صارين الذين و�صلت اأول دفعة منهم مع ق�صف البارجات والطريان 
االأمريك�������ي، وبالتايل تفكيك هذا التقدم للثوار وا�صتعادة مناطقه�������م بذات الفكرة االإ�صرتاتيجية للمحاور 

االإقليمية والدولية واأدواتها التي طبقت على الثورة ال�صورية.
وم�������ع ح�صور العن��������رش احليوي املهم جدا لبلبلة امليدان يف اأي وقت وهو انفجار املواجهات مع داع�ض 
بع�������د و�صولها ملرحلة حمل الثوار والع�صائر عل�������ى بيعتها والطاعة لها اأو الت�صليم لقادتها امليدانيني، ومع 
حم�������اوالت الث�������وار حتييد هذه املرحلة اإال اأنها ال تزال حا�رشة وخط�������رة وُيراهن عليها املحور املزدوج 
لال�صتفادة من اأجوائها يف الغطاء العربي ويف حمارق تعزم وا�صنطن على تنفيذها وتكرار الفلوجة الثانية 

يف عدة مدن.
وهناك �صباق وا�صح يف هذا ال�صياق تتبنى وا�صنطن وطهران بعثه بقوة رغم كل التحفظات املعلنة عن 
العملي�������ة ال�صيا�صية، هذا ال�صباق هو دفع دول اخلليج العربي للم�صاركة يف حرب العراق اجلديدة بحجة 
اأن داع��������ض ه�������ي اخلطر االأكرب، وذلك بتكرار نف�ض اخلديعة ب�������اأن التفاهم مع اإيران ممكن بعد احلرب، 
وهك�������ذا ُي�صتنزف املوقف العربي من جديد، وَتعّزز هذا اخليار بعد تلقي الدعم ال�صيا�صي للفكرة من قبل 

الرئي�ض ال�صي�صي يف زيارة وزير اخلارجية االأمريكي موؤخرا للقاهرة.
"اإن تكرار التخ�������اذل من دول االإقليم وعدم م�صاعدتها للج�صم الوطني لكي�������ان الثورة الوليد �صوف ُيعيد تكرار 
التجرب�������ة املرة الدامية، وُيعيد جولة فقدان التوازن االإقليمي يف املنطقة والذي قْطعا �صي�رشب م�صالح 

تركيا واأمن املجتمع العربي "
غري اأن متّنع الريا�ض امل�صتمر من احلرب عرقل هذا املجهود، وقبله التقدم لقوات الع�صائر وبروز كيان 
وطني وليد للثورة، وهو ما ُي�صكك يف ت�صوير احلرب على اأنها مع داع�ض وُيغطي حقيقتها الكربى باأنها 
ت�صفية الأي فكر اأو م�رشوع قادر على احلياة تبعثه قوى وطنية وثورية عراقية ُتعيد ترتيب املنطقة من 

جديد بعودة العراق العربي.
وال ي�صتطي�������ع املراق�������ب العربي اأن ُيحدد اليوم م�صار التفوق لهذا ال�صباق لكن املوؤكد اأن مو�صوع احلرب 
عل�������ى الع�������راق بحجة حرب داع�ض ال ميك�������ن اأبدا اأن يوؤدي اإىل �صمانة اأمني�������ة منها بعد نهاية احلرب بل 

العك�ض. فكيف ذلك؟
نة وثورة الع�صائر �صيُف�ص�������ي اإىل ت�صظيات عنيفة  اإن دع�������م حرب على العراق ُت�صحق فيه�������ا مناطق ال�صُ
لداع��������ض وعبور جديد لقواتها اإىل مناطق خمتلفة، وُيعزز اخلناق اأكرث على اأمن اخلليج العربي، كما 
اأن�������ه يف ذات الوقت يحّول العراق اإىل اأر�ض حمروقة �صتبع�������ث بحممها للجريان وُيطبق عليها امل�رشوع 
االإي�������راين اأك�������رث فاأكرث، فُيحرق امل��������رشق العربي باأتون حرب تتولد وتتف�������رع حتى لو رفعت طهران 

ووا�صنطن رايات الن�رش الكاذبة.
اإن ج�������زءا من نتيجة االأو�صاع املاأ�صاوي�������ة التي تعي�صها �صوريا ح�صل جراء تخل�������ي احللفاء االإقليميني عن 
م�صوؤوليتهم اأمام الدعم االإيراين واالإ�رشائيلي وغطاء مو�صكو ووا�صنطن لت�صفية الثورة، اأو التدخل ال�صلبي 
لع�������زل املقاتلني االإ�صالميني ال�صوريني عن القوة الوطنية الثورية، مما فتت حالة امليدان وفتح جماالت 
لالجتهادات التي �صاهمت يف هذا التق�صيم وانتهى امل�صهد اإىل �صعود داع�ض التي نقلت جزءا من تر�صانتها 
م�������ن املو�صل اإىل دير الزور وجنح�������ت يف اإ�صقاط مناطق حيوية للثوار، ذهب�������ت فيها ت�صحيات كربى 

لتحريرها من النظام االأ�صدي.
وعلي�������ه فاإن تكرار ه�������ذا التخاذل من دول االإقليم وع�������دم م�صاعدتها للج�صم الوطني لكي�������ان الثورة الوليد 
�ص�������وف ُيعيد تكرار هذه التجربة املرة الدامية، وُيعيد جولة فقدان التوازن االإقليمي ال�صامل يف املنطقة 
والذي قطعا �صي�رشب م�صالح تركيا واأمن املجتمع العربي يف امل�رشق ولي�ض النظام اخلليجي الر�صمي 

وح�صب.
واملوؤ�رشات اليوم تقود اإىل ثالثة احتماالت يتوجه لها امل�صهد العراقي.
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1- توا�ص�������ل احل�صد االأمريكي واالإيراين مع اللغة الدبلوما�صية امُل�صللة حتى ي�صبح العراق واخلليج العربي 
حتت �صغط لهيب احلرب التي ُتفتح لها القواعد الع�صكرية، وتزحف القوات االإيرانية بدعم الغطاء اجلوي 
االأمريك�������ي واملخابرات االإ�رشائيلية وينتهي امل�صهد اإىل اإعادة احت�������الل دامية ُيعلن عربها و�صع ال�صنة 
حت�������ت كانتونات القهر اجلربي وُتعلن كرد�صتان دولة م�صتقلة، وتبداأ معركة اأخرى حلرب الع�صابات 

ت�صقط كل حماذير وحدود، م�صتثمرة االنفجار العربي االإ�صالمي.

2- اأم�������ا اخلي�������ار الثاين فهو ف�صل ه�������ذه احلملة التي قد ال ُتوا�صل احل�صد ب�������ذات الكثافة واالإمكانيات وذلك 
ل��������رشاع تقديرات امل�صالح االإقليمية والدولية، وبتزامن مع انفجار بني داع�ض والثورة العراقية، فيكتفي 
املح�������وران بحرب اال�صتنزاف الداخلية ملناطق الثورة، مع ا�ص�������رتداد بع�ض املناطق والق�صف الدوري 
ملناط�������ق الع�صائر الثائرة، وهي تفتح خي�������ارات تفاو�ض وانق�صام اإقليمي خطرية للغاية َبينّية ومن داخل 

دول املنطقة.

3- اخلي�������ار الثال�������ث وهو اخليار املمكن واقعي�������ا التعاطي معه واإ�صناده عربيا واإقليمي�������ا، وترف�صه وا�صنطن 
وطهران، الأنه قد يوؤ�ص�ض لعودة العراق العربي، ولكن يف احلالة االأمريكية فاإن اإ�رشار االإقليم العربي على 
رف��������ض احلرب والتفاهم مع تركيا الذي يقت�صي مغادرة ال�صلوك والت�صعيد العبثي يف دبلوما�صية اخلليج 

البينية ومع جريان االإقليم قد ُيغرّي موقف وا�صنطن.
"م�������ا مل يك�������ن التن�صيق الع�صكري دقيق�������ا ووا�صح املعامل واأي�ص�������ا التفوي�ض ال�صيا�صي لفري�������ق اأو هيئة الإدارة 

املفاو�صات، فاإن �صعوبات الثورة �صتظل من داخلها ومعر�صة يف اأي وقت للرتاجع"
ه�������ذا املوقف لن يندفع يف ظل ج�������دل داخلي اأمريكي وخماوف من دع�������م و�رشاكة احلرب االإيرانية 

اجلديدة و�صيقبل بان�صحاب حذر من امل�رشوع وُيقدم له �صمانات من قبل العهد العراقي اجلديد.
وبالتايل القبول بنتيجة جديدة على ال�صاحة العراقية تخل�ض اإىل اإخراج امل�رشوع االإيراين اأو حتجيم نفوذه 
م�������ن قب�������ل اإدارة عربية عراقية، �صواء كان ذلك عرب موا�صلة الزحف اإىل بغداد، اأو كان مبنظور اأكرث 
واقعية وه�������و خنق العملية ال�صيا�صية وتكري�ض قدرات الثورة االإدارية يف مناطقها باتفاق ملزم، مع بقاء 

�صغطها على بغداد حتى يكتمل امل�رشوع الوطني بعملية �صيا�صية جدية كليا.
هذا اخليار االأخري الذي يتمثل فيه م�رشوع اإنقاذ للعراق ووقف للحرب الطائفية التي اأعلنتها املراجع 
وفت�������ح الطريق اأمام عودة العراق العربي، يحت�������اج اإىل وعي كبري من قبل املوؤ�ص�صات الثورية امليدانية 
وال�صيا�صي�������ة الع�صائري�������ة والدينية، لبناء ه�������ذا الهيكل ال�صيا�صي املهم والتقدم ب�������ه مل�صابقة ج�صور احلرب 
وتوظي�������ف انت�ص�������ارات الثّوار، وهي م�ص�������ارات متعددة تبداأ من داخل هذا امل��������رشوع الذي يفرت�ض اأن 

يحتوي اأكرب عدد ممكن من توجهات العراق الوطنية.
على اأن يتم تاليا اإعالن هيئته ال�صيا�صية والعمل على دمج اأكرب ت�صكيالت ممكنة يف املجل�ض الع�صكري 
الع�������ام، ولو �صاركت ف�صائل املقاوم�������ة وثوار الع�صائر مع جي�ض النق�صبندية ومع �صباط كبار من اجلي�ض 
ال�صاب�������ق فاإن امليدان �صيح�صم ل�صاحلهم، مب�������ا فيه القدرة على حتييد داع�ض وهزمية امللي�صيات االإيرانية 

املتعددة يف جي�ض املالكي وخارجه.
وما مل يكن التوحيد الع�صكري اأو التن�صيق دقيقا ووا�صح املعامل واأي�صا التفوي�ض ال�صيا�صي لفريق اأو هيئة 
االإدارة واملفاو�ص�������ات، فاإن �صعوبات الثورة �صتظل من داخلها ومعر�صة يف اأي وقت لدفعها ودفع العراق 
للخيارين االآخرين واإحراق اأر�ض الرافدين، حينها لن تنفع املالمة وعذابات الدماء والدموع، فهذا العامل 

ال تعنيه اأّنات املاليني و�صيحات العواطف.
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ريفا بهاال
عر�ض: طارق را�صد عليان، باحث يف العلوم ال�صيا�صية.

اأث�������ارت �صيطرة تنظيم الدولة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام" داع�ض" على بع�ض املناطق يف العراق 
ا�صتفهام�������ات عدة حول طبيعة املواقف االإقليمية وح�صاباتها جتاه ما يجري يف العراق، ال�صيما يف ظل 

التهديدات العابرة للحدود التي يطرحها التنظيم للعديد من الدول يف منطقة ال�رشق االأو�صط.
يف ه�������ذا ال�صي�������اق تناولت ريفا بهاال، وهي خبرية بارزة يف �صئون ال�رشق االأو�صط وجنوب اآ�صيا واأمريكا، 
يف حتليل ن�رشه موق�������ع �صرتاتفور املعني بالدرا�صات ال�صيا�صي�������ة واال�صتخباراتية، ا�صرتاتيجيات الالعبني 

االإقليميني يف التعاطي مع هذه التحوالت اجلديدة على ال�صاحة االإقليمية.
تركيا تبحث عن ا�صرتاتيجية

كتبت بهاال اأنه مع متدد التهديد اجلهادي من �صوريا اإىل العراق؛ جتاهد تركيا من اأجل حت�صني نف�صها 
م�������ن العنف، ومتابعة ج�������دول اأعمالها اال�صرتاتيجي يف كرد�صتان العراق. فقد اأبرمت تركيا حتالًفا مع 
القيادة الكردية العراقية يف حتدٍّ مبا�رٍش ل�صلطة بغداد. ومبوافقة وزير الطاقة الرتكي و�صد رغبة رئي�ض 
ال�������وزراء العراقي نوري املالكي، غادرت ناقلتان حتمالن ب�صعة برامي�������ل من النفط اخلام الكردي ميناء 
جيهان الرتكي بحًثا عن م�صرٍت، بينما كان تنظيم "الدولة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام" ي�صّعد من 

وترية هجومه.
ومل�صاعف�������ة الره�������ان، اأعلن وزير الطاقة الرتكي تانر يلدز يف 16 يونيو اأن هناك ناقلة ثالثة �صيتم حتميلها 
يف غ�ص�������ون اأ�صبوع. ومع اعتماد املالكي االآن عل�������ى دعم الب�صمركة االأكراد ل�صّد اجلهاديني يف ال�صمال؛ 
اكت�صب�������ت اأنقرة واأربيل بع�ض النفوذ يف نزاعهما امل�صتمر مع بغ�������داد حول توزيع عائدات الطاقة. لكن 

ا. دعم تركيا الأكراد العراق له حدود اأي�صً
كانت اأنقرة تعتزم اإقامة عالقات اأقوى مع حكومة اإقليم كرد�صتان ال�صتغالل احتياطيات الطاقة يف �صمال 
الع�������راق، واإدارة اال�صطرابات الكردية داخ�������ل حدودها. ومع ذلك، ال تعتزم تركيا االعرتاف باال�صتقالل 
الكردي. وبوقوع كركوك االآن يف اأيدي االأكراد نتيجة املّد اجلهادي، فاإن اأكرب حقول النفط يف �صمال 
الع�������راق على اأهبة اال�صتعداد لتاأجيج النزعات االنف�صالية الكردية. ويقوم امل�صلحون االأكراد من حزب 
العمال الكرد�صتاين ووح�������دات حماية ال�صعب بتعزيز مواقع الب�صمركة يف �صمال العراق بالفعل، وهو ما 
يف�������زع تركيا. يف الوقت نف�صه، يحتجز تنظيم "الدول�������ة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام" واملجموعات 

اجلهادية التابعة له 80 رهينة من املواطنني االأتراك.
ُت�صري بهاال اإىل اأن تركيا �صتو�صع من وجودها يف بالد العراق، ولكن لي�ض بال�رشورة وفًقا ل�رشوطها. لقد 
حاف�������ظ ح�������وايل 1500 اإىل 2000 جندي من القوات الرتكية على مواقعهم يف هدوء يف كرد�صتان العراق. 
وم�������ن املرجح اأن تتمدد تلك القوة االآن ليك�������ون لدى تركيا جمموعة من التهديدات، لتربير مثل هذا 

الوجود، واحلاجة املتزايدة لتهدئة الطموحات الكردية.
اإيران يف موقف دفاعي:

ينت�������اب اإيران التوتر من ال�صيا�صة الكردية احلازمة التي تتبعها تركيا، ورمبا حت�صًبا لتهديد جهادي على 
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نط�������اق وا�صع يجتاح احلزام ال�صني يف الع�������راق، على حد قول ريفا بهاال، ولذا قامت خالل االأ�صهر القليلة 
املا�صي�������ة بتو�صيع وجودها الع�صكري على طول حدوده�������ا ال�صمالية مع العراق. وجتد طهران نف�صها االآن 
ا. وعلى الرغم من  يف موق�������ف غري مريح يدفعها م�صطرة اإىل تعزيز حلفائها ال�صيعة يف العراق ع�صكريًّ
امت�������الك اإيران الأعق�������د واأو�صع �صبكة من امل�صلحني بالوكالة يف املنطقة للقي�������ام بهذه املهمة؛ فاإن هذه 

اال�صرتاتيجية تنطوي على خماطر هائلة.
وق�������د �صعت اإيران يف ال�صنوات االأخرية بكل م�������ا لديها من اإمكانات اإىل تعزيز نفوذها ال�صيعي يف العراق 
حتت ال�صلطة املركزية يف بغداد. ومل تكن طهران مت�صبثة باملالكي على وجه اخل�صو�ض، لكنها كانت 
بحاجة اإىل احلفاظ على موطئ قدم قوي مبا فيه الكفاية يف بغداد الإدارة امل�صهد ال�صيعي املنق�صم ب�صكل 
طبيعي يف العراق. وي�صاعد توظيف امليلي�صيات ال�صيعية اإيران يف تعزيز اجلي�ض العراقي وقت احلاجة 
امللح�������ة، ولكنه يهدد مبخاطر تقوي�ض اال�صرتاتيجية االإيراني�������ة طويلة االأجل يف اإدارة العراق من خالل 
ذراعها القوي يف بغداد. وكلما زاد متكني امليلي�صيات مع �صعف بغداد، َتعنيَّ على اإيران العمل بجدية 

اأكرب لل�صيطرة على التحركات االنف�صالية يف اجلنوب ال�صيعي يف العراق.
ا اأعمق يف هذا  نية االأ�صا�صية يف العراق �صيقابلون تورًطا اإيرانيًّ اإن امل�صلحني الذين يقتحمون املناطق ال�صُ
ّنة على اختالف م�صاربهم االأيديولوجية من الدعوة  ال��������رشاع. وال يوجد دافع اأف�ص�������ل للمقاتلني العرب ال�صُ
حلم�������ل ال�صالح �صد اأعدائه�������م التاريخيني من الفر�ض وحلفائهم من ال�صيعة الع�������رب. وترى ريفا بهاال اأن 
ا اأكرث �صعوبة للحكومة العراقية ال�صيعية لتجنيد ما يكفي  تدف�������ق دماء الثاأر الطائف�������ي �صيجعل االأمر اأي�صً

من احللفاء من بني �صكان العراق ال�صنة ملحاربة اجلهاديني.
يف واق�������ع االأم�������ر، مل يكن تنظيُم "الدولة االإ�صالمي�������ة يف العراق وبالد ال�صام" ليق�������در على ت�صعيد حملته 
نّية املحلية التي  امل�صلح�������ة يف جميع اأنحاء العراق لو مل يكن قد ح�صل على دعم كبري من القبائل ال�صُ

تتلقى بدورها دعًما وتوجيًها كبرًيا من رعاتها يف اخلليج العربي على حد قول ريفا بهاال.
ال�صعودية حتّرك االأمور

نية، كما هو احلال بالن�صبة  تق�������ول ريفا به�������اال اإن التقارب الفار�صي االأمريكي كابو�ض بالن�صبة للمملكة ال�صُ
�������ا يف اإنتاج الطاقة. لي�ض ل�������دى اململكة العربية  الحتم�������االت اأن ت�صب�������ح الواليات املتحدة مكتفية ذاتيًّ
ال�صعودية �صوى القليل من الو�صائل التي ميكنها ا�صتخدامها لتخريب املفاو�صات االأمريكية االإيرانية ب�صورة 
مبا��������رشة كما تري الكاتبة. فتق�������ول  "يف الواقع، وكما توقعنا، كان على ال�صعوديني ابتالُع الدواء املر، 
�������ا بع�ض اخليارات التي جتعلهم يجعلون  وفت�������ح حوار خا�ض بهم مع اإيران. ولكن ال�صعوديني ميتلكون اأي�صً
حي�������اة اإيران اأكرث �صعوبة، واإذا ا�صطرت الريا�ض للتفاو�ض مع طهران، ف�صتحاول الدخول يف حمادثات 

ب�رشوطها".
وت�������رى اأن �صوريا ولبنان ت�صلح�������ان على الدوام ك�صاحات مفيدة للمع�������ارك بالوكالة، على الرغم من اأن 
ني يحظى بفر�صة �صئيلة الإ�صقاط النظام املدعوم من اإيران يف دم�صق، وتبدو لبنان مق�صمة  التم�������رد ال�صُ
ا بحي�������ث ال مُيكن اأن يدعي اأي العب اإقليمي بتفرده مبيزة حا�صمة. وهكذا حتولت املناف�صة اإىل بالد  ج�������دًّ
الع�������راق؛ حيث ال ميكن الإيران اأن تتحمل روؤي�������ة مكا�صبها ال�صيعية وهي تهوي، وحيث حافظت اململكة 
العربي�������ة ال�صعودية -على �صعيد احلكومة واملواطنني العاديني- عل�������ى روابط قوية مع العديد من القبائل 
ال�صنية يف اإقليمي االأنبار واملو�صل اللذين �صاعدا االنتفا�صة ال�صنية. وكتبت اأن اململكة العربية ال�صعودية 
و�صفت هذا التنظيم باأنه منظمة اإرهابية، بل وك�صفت خاليا تابعة له على اأرا�صي اململكة تخطط للتاآمر 

�صد العائلة املالكة.
ولكن تنظي�������م "الدولة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام" لي�ض باملجموعة الوحيدة امل�صاركة يف الهجوم 
احلايل، حيث يقوم مقاتلو حزب البعث ال�صابقني التابعني للطريقة النق�صبندية جنًبا اإىل جنٍب مع جي�ض 
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نّية وعدد  ا. وتقوم معظم امليلي�صيات ال�صُ ّنة بلعب دوٍر اأ�صا�صيٍّ يف القتال اأي�صً املجاهدين وجي�ض اأن�صار ال�صُ
متزاي�������د من من�صقي "جمل�ض ال�صحوة" )املقاتلون ال�صنة املجن�������دون من ِقَبل الواليات املتحدة ملحاربة 
تنظي�������م القاعدة يف العراق( الذي�������ن ان�صموا اإىل هذه امليلي�صيات بالتن�صي�������ق املبا�رش مع "جمل�ض ثوار 

على اأ�صا�ض انتقائي. الذي ين�صق بدوره مع تنظيم "الدولة االإ�صالمية يف العراق وبالد ال�صام"  االأنبار" 
وتق�������ول الكاتب�������ة يف مقالتها اأن�������ه ُيعتقد اأن رئي�ض املخاب�������رات ال�صعودية يو�صف بن عل�������ي االإدري�صي على 
ات�صاٍل مبا��������رٍش مع "جمل�ض الثوار االأنبار" مبا يكفل للريا�ض الفر�صة للتاأثري على �صكل �صاحة املعركة، 
ا�ص�������ٍة للغاية.وعلى �صبيل املكافاأة للمملكة العربية  وبالت�������ايل اإثارة مزيٍد من املتاعب الإيران يف بقعٍة ح�صّ
ال�صعوديةارتفع �صعر خام برنت اإىل 113 دوالًرا للربميل للمرة االأوىل هذا العام. وال تعترب اململكة العربية 
ال�صعودي�������ة الدول�������ة الوحيدة التي ترحب بهذه الزيادة يف اأ�صعار النف�������ط؛ فرو�صيا �صعيدة متاًما بالتحوالت 

ا. الواقعة يف العراق اأي�صً
در�ض من التاريخ

ت�������رى  بهاال اأن هناك العديد م�������ن الفائزين واخلا�رشين يف لعبة العراق. تعرف رو�صيا هذه اللعبة جيًدا، 
�صواء كان ذلك عن طريق ال�صدفة، اأو الت�صميم اال�صرتاتيجي، اأو مزيج من االثنني. و�صت�صطر الواليات 

املتحدة، وهي وريث خارطة �صايك�ض بيكو، اإىل تعلم ذلك ب�رشعة.
عندما تواطاأ الفرن�صيون والربيطانيون على خريطة ما بعد االإمرباطورية العثمانية يف عام 1916، اأذعنت 
رو�صيا القي�رشية بهدوء يف الوقت الذي كانت فيه باري�ض ولندن تقومان بتق�صيم البالد. وبعد عاٍم واحٍد، 
يف 1917، األق�������ى ال�صوفيي�������ت املفتاح اال�صرتاتيجي يف االأجندة الغربية عرب ن�رش اتفاقية �صايك�ض بيكو، مبا 
اأدى اإىل زرع بذور التمرد العربي، وبالتايل �صمنوا اأال يهناأ بال احلكم االإمربيايل االأوروبي لل�رشق االأو�صط. 
وت�������درك االإدارة االأمريكي�������ة الفخ املن�ص�������وب، ولكن من املرجح لوا�صنطن، بطريق�������ة اأكرث وعًيا بتاريخ 

املنطقة هذه املرة، اأن ترتك لالعبني االإقليميني امت�صا�ض معظم املخاطر، وفًقا لريفا بهاال
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كاريكاتري.داع�ش:-

/http://www.karekater.com 

================================================================================

)امل�صلة(
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اجلزيرة
================================================================================ 

/http://syrianarmyfree.com 
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/http://www.inbaa.com      وكالة انباء
================================================================================

  /http://sdhnews.com       صدى احلقيقة�
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================================================================================ 
/http://alsayaad.com   الصياد
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