
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ذلك هزميتها وإعادة تشكيل نظام عاملي جديد وضعهإذا كانت النازية األملانية قد تسببت باحلرب العاملية الثانية، ونتج عن 

، فإّن مالمح الشرق األوسط اجلديد باتت تلوح يف األفق، وسط حريق شرق )احللفاء( املنتصرون من أمراء احلرب العاملية الثانية

 املتمثلة ب " تنظيم الدولة" يف سورية والعراق.نية" السُّازية "الّن ساهمت بتشكيلهأوسطي هائل، 

 احلرب العاملية بعد هزميتها يفعة النازية املتطرفة يف أملانيا كان مرتبطًا بالّظلم الذي حلق باألّمة األملانية النزُيعتقد بأّن صعود 

 املقابل، يف لنمو خمتلف أنواع التطرف القومي، العرقي أو الّدييّن. ث يوّفر الشعور بالظلم أفضل الظروف املوضوعيةحياألوىل، 

كما  يف سورية والحقًا السنة يف العراقبالعرب  حلقت واملمارسات الطائفية اليت لم الشديديتغّذى تنظيم الدولة بشكل كبري على الظُّ

  ، حيث تغّول النفوذ اإليراني الطائفي عرب أذرعه من خمتلف املليشيات الّطائفية.الوقت الراهن نشهد يف

ّرضت له بالقمع الشديد الذي تعأيضًا  وصعوده مرتبطًا- لد تنظيم الدولة من رمحهوالذي ُو – وبشكل ما، كان ظهور فكر تنظيم القاعدة

دولي بعد غياب ثنائية االستقطاب السالمية يف سورية ومصر واجلزائر وخمتلف البلدان اإلسالمية، إضافة إىل خمتلف احلركات اإل



 
 
 
 
 
 

 

حيث  ،التناقضات الدولية اليت حاول اإلسالميون االستفادة منها كاحلالة األفغانية(واليت وفرت شيئًا من سقوط االحتاد السوفيييت )

على دعوة اإلسالميني الوطنيني لرتك مقارعة "األذناب" واليت يقصد بها األنظمة الوطنية،  يةبنى فكر القاعدة من الناحية النظرُي

فإّن   -املي تتزعم النظام العأمريكا اليت  –اليت تدعم هذه " األنظمة الوظيفية"، واليت ومبجرد انهيارها " رأس األفعىركيز على "والّت

تمرارًا يف حركية كان اسصور، فإّن منو تنظيم الدولة ذي اجلذور القاعدية وفق هذا الّت ظيفية العميلة سوف تتساقط تباعًا،األنظمة الو

  مبرارة الظلم. تأثري قسوة القمع الذي يوّلد الشعورطرف حتت حو حنو الّتنردود الفعل اليت ت

األمنيني والعسكريني( )فقد اخنرط العديد من الّضباط العراقيني البعثيني السابقني  بيد أّن احلالة العراقية قد أضفت الكثري فوق هذا،

ضمن تنظيم " دولة العراق اإلسالمية"، بعد أن وجدوا فيه مالذًا ُيعّبر عن غضبهم وحنقهم الشديد من إسقاط نظامهم وفقدهم ملكانتهم 

 نة".اقع عليهم باعتبارهم من "السُّلم العام الوّظل اجليش العراقي السابق، إضافة إىل البعد ح

االعتقال وانعكست العقلية األمنية البعثية على طبيعة التنظيم، مما جعل سلوكه مشابهًا لألنظمة القمعية البوليسية اليت انتهجت القتل 

وعلى  ني.امام املسلمالشعب، ليمارس املمارسات ذاتها بذرائع أخرى دينية كالرّدة واخلروج على والتعسفي بذريعة خيانة الوطن 

للفكر " الّسلفي  –اّقًا وان كان ع –اعتبار أّن التنظيم ُيمّثل الّطفرة الوراثية التشويهية اليت طرأت على تنظيم القاعدة، فهو يعترب ابنًا 

 ملا أسلفناه من ظرًاون اجلهادي"، الفكر الذي تعترب أمساء مثل: أبي حممد املقدسي، وأبي قتادة الفلسطيين ومن أبرز منظريه ومفتيه.

فه حتت عنوان" اجلهادية ل بعض الّدارسني للتنظيم تصنيفّضُيتأثري " الضباط البعثيني السابقني" الواضح على التنظيم فكرًا وسلوكًا، 

 البعثية".

 "...إذا سقط فإن ذلك يعّد كارثة لسورية، ولألّمة العربية بأسرها فاألرض إذا ضاعت ميكن اسرتدادها، أما احلكم الثوري"

 .وبيع اجلوالن 1967من امُلرّبرات اليت ساقها النظام البعثي يف سورية هلزمية 

الّناطق باسم التنظيم عن  (سوري)يف حماولته لتربير الّتراجعات القادمة املتوقعة فضاًل عن تلك اليت مضى بها الزمن، ال يبتعد العدناني 

 مدينة بال الصحراء يف وبتنا العراق يف امُلدن خسرنا عندما نهزمناا وهل" حيث يقولذات األسلوب البعثي التربيري الذي سقناه آنفًا، 

 اهلزمية إّن !كاّل... حال؟ أول كّنا كما وُعدنا املدن مجيع أو الرقة أو سرت أو املوصل أخذِت إذا وتنتصرين سُنهزم وهل أرض؟ وال

 ".القتال يف والّرغبة اإلرادة ُفقدان



 
 
 
 
 
 

 

دولة "يه لوفق املعايري اجلديدة اليت وضعها العدناني للنصر، فإنه يتنّصل من مباهلته ومن اّدعاءاته العنرتية السابقة، وما بنيت ع

التمكني وسورية، األمر الذي يؤكد أهمية األرض ويف العراق " توسعها ومتكينها"أصاًل، فهو قد أعلنها خالفة بعد  وفق اعتباره" اخلالفة

 .وفق معايريه نفسها، ولكنها حماوالت لتربير اهلزمية اليت تلوح يف األفق

 أم أنسيتيها كا؟أمري بها أتيِت اليت اجلديِد األوسط الشرق خارطة أين" الالفت للنظر أيضًا يف خطابه، أّنه خياطب أمريكا مستهزئًا

 ".الدميقراطية؟ وأين احلّر امُلوحَّد العراق أين وشيكَا؟ وزواُلِك دماُرِك وبات رمسها من حنن أم تناسيتيها

يتجاهل اخلرائط واحلقائق اجلديدة على األرض، واليت أسهم تنظيمه بشكل فاعل يف رمسها ومن الواضح أّن العدناني جيهل أو 

اليت  تلكبل  ،اليت يذكرها العدناني، فتلك فقط للدعاية والتمويه، ليست املواصفات املعلنة وفق املواصفات األمريكية إىل حد بعيد

غيري داخل احلدود، وان مل يتم ت اليت تتحدث عن تقسيمات واقعية على األسس العرقية والطائفيةو جندها يف مراكز الدراسات،

 .احلدود

أما احلديث عن زوال ودمار أمريكا وسط التقارير اليت تتحدث عن تراجعهم فال يبتعد كثريًا عن هرطقة وزير اإلعالم العراقي البعثي 

الذي طاملا حتدث عن انتصاراتهم اجمللجلة على العلوج إىل أن أخربه أحد الصحفيني وهو يشتد علوًا يف خطابه عن هزائم 

 !افذته ليشهد الدبابات األمريكية قرب وزارتهأن ينظر فقط إىل ن" العلوج"

القتال كما أجلها ن م اليت شرع ويف خطابه أيضًا، ُينّظر العدناني للقتال ألجل القتال، دون أي اعتبار للمصاحل واملفاسد والغايات

بيوت وان الزروع وان هدمت النقاتل حتى املوت وان فنيت " يؤكد ذلك حيث يقول  إستنباطًا من النصوص الشرعية، يذكرها الفقهاء

كما ويقرر واجبًا يّدعي أّن القران أوجبه، وهو قتال كل الكفار يف وقت واحد  هتكت االعراض وزهقت االنفس وسالت الدماء!".

 "إال أن قرآننا حيّتم علينا مقاتلة العامل بال استثناء ": ودون استثناء، واالستدالل بذلك على صحة النهج القويم، حيث يقول

عترب من أصل والء والرباء، القضايا اليت تلقضايا الال تتحدث األوساط اجلهادية عادة عن منطق الصفقات مع الكفار باعتباره مناقضًا 

العقيدة، إال أّن بعضًا مّما حيك وراء الكواليس قد مّت احلديث عنه، فتحدث الدكتور سيد امام صاحب كتابي "العمدة يف اعداد 

 عن صفقة القاعدة مع ايران حيث قال يف لقاء تلفزيوني:الشهريين العّدة" و"اجلامع يف طلب العلم الشريف" 



 
 
 
 
 
 

 

.. تغري املوقف منهم، وهذا حصل باتفاق صريح بني مسؤول 11/9، ملا حصل 9/  11انت القاعدة تأخذ مواقف قوية ضد الشيعة قبل ك"

ستان وباكستان احلدود بني أفغان اللجنة الشرعية يف تنظيم القاعدة وبني املخابرات اإليرانية يف مدينة زاهدان اإليرانية وهي 

 ."كل العائالت إىل إيرانوإيران.. على أن تأتي 

مّت هنالك تنسيق مع بعض اجلهات على أن "وهو األمر الذي أكده أبو حفص املوريتاني أيضًا حيث أّكد يف مقابلة تلفزيونية أيضًا: 

نطلًقا ألي مندخل إيران دخوًلا إنسانيًّا.. حيث كانت معنا بعض األسر.. وبعض األرامل واأليتام.. ومت االتفاق على أال تكون إيران 

لم ف عملية ضد أية جهة أخرى.. ومّت الوفاء بهذه االلتزامات... اإليرانيون تعاملوا معنا كورقة يستفيدون منها.. وكانوا متمّسكني بسيادتهم

 .."حيقق معنا أي من األمريكان أو العرب

نه قال" نظيم عدم تنفيذ عمليات يف ايران، حتى أأما العدناني نفسه فأكد أّن القاعدة وبسبب وجود قادتها يف ايران قد طلبت من الت

وظّلت الدولة اإلسالمّية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ اجلهاد ورموزه؛ ولذلك مل تضرب الدولة اإلسالمية الروافض يف إيران منذ "

ران ِلرَبٍك من اَك على حتويل إينشأِتها، وتركت الروافض آِمنني يف إيران، وكبَحت ِجماح جنودها املستشيطني غضًبا، رغَم قدرتها آنذ

ها باألمن يالدماء، وكظَمت غيَظها كّل هذه السنني تتحّمل التَُّهَم بالعمالة ألَلدِّ أعداِئها إيران لعدم استهدافها، تاركًة الروافض ينعمون ف

 دة دينًا مثينًا يف عنق ايران!"....فليسجل التاريخ أن للقاع.امتثاًلا ألمر القاعدة للحفاظ على مصاحلها وخطوط إمدادها يف إيران

ل بإال أّن العدناني ال ُيوّضح بدوره ملاذا استمر هذا االلتزام بعدم " حتويل ايران لربك من الدماء" رغم االنفكاك عن تنظيم القاعدة"، 

لت ايران تنعم ظ داخل السعودية وتركيا واليمن وفرنسا وحتويلها إىل برك من الدماء فيما من قبلهم ملاذا مت تنفيذ العمليات املختلفة

 بأمنها الداخلي!

قد تكلم عن  ننتحر مؤخرًا يف السجون الرتكية كانديم البالوش، الشخصية اجلدلية اليت تعترب قريبة من التنظيم، والذي قتل أو ا

عرض صفقة على  2008يف العام  اكرًا عدة حاالت، منها حماولة قياديني يف القاعدةمنطق الصفقات اليت يعقدها " اجلهاديون" ذ

 أن يتبنوا مقتل احلريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق. على النظام السوري لقاء إطالق سراحهم

حبسب  –، حيث مت لنظام والروسالبالوش، ورغم تأييده العام للتنظيم، اتهم بشكل غري مباشر قياديني مفرتضني بتسليم مدينة تدمر ل

وضع أعداد كبرية من املقاتلني ملقاومة قوات النظام خارج املدينة يف التالل اجلرداء احمليطة، األمر الذي جعلهم يف  -البالوش 

مقاتل منهم حبسب التقارير، مما أوجد حجة لقيادة التنظيم لالنسحاب  400مرمى واضح مكشوف للطريان الروسي الذي حصد أكثر من 

 يها واملقاومة لفرتة طويلة كما حدث يف الرمادي حبسب البالوش.من املدينة، رغم إمكانية البقاء ف



 
 
 
 
 
 

 

 

 وبعضراجعات للتنظيم يف مساحات واسعة من مشال سورية، واليت كان معظمها حلساب وحدات احلماية الكردية، رغم كل الّت

السوري اليت فّكت احلصار عن مطار كويرس وتقدمت باّتجاه مدينة الباب، فإّن التنظيم حافظ على الرتاجعات أمام قوات النظام 

وصّد هجمات فصائل املعارضة املدعومة من تركيا، بل وأكثر من ذلك، تقدم مؤخرًا  يف ريف حلب الشمالي، املناطق احلدودية

 م عليها من قبل التنظيم بكثافة دون النجاح حتى االن باحتالهلا.حّتى استطاع فصل اعزاز عن مدينة مارع ليتم حصار مارع واهلجو

رغم األهمية الرمزية هلذه املنطقة العتبار وجود بلدة دابق فيها )لوجود األحاديث النبوية يف آخر الزمان اليت تذكر املدينة(، 

والعتبار إصرار التنظيم على حتقيق الثأر ملقتل العقيد حجي بكر ) الذي قتل يف تل رفعت قرب مارع(، إضافة ألهمية املنطقة 

زال منفذًا لعمليات تهريب األجانب الذي يلتحقون بالتنظيم قرب بلدة الراعي، إال أّن كل ذلك ال ميكن أن احلدودية باعتبارها ال ت

يفسر مدى الشراسة اليت يبديها التنظيم يف مقاومة فصائل املعارضة رغم الّدعم املدفعي الرتكي، حيث تؤكد بعض املصادر أّن 

ري، يأتي يف سياق الرسائل األمريكية والروسية لرتكيا، حيث تزامن مع غارات روسية هجومه األخ يف تنظيم وخاصةالكبرية للقاومة امل



 
 
 
 
 
 

 

 وهم حيملون شعارات وحدات محاية الشعب الكردية، الصور اليت تظهر اجلنود األمريكينيمكثفة على الريف الشمالي حللب، ومع 

ة حربًا ومة الرتكية ارهابيًا، حيث ختوض القوات الرتكيواليت تعترب الفرع السوري حلزب العمال الكردستاني، والذي تعتربه احلك

 ضروسًا معه يف اجلنوب الشرقي من تركيا.

 اىل تركيا تضمنت أيضًا مئات من صواريخ الكاتيوشا اليت أطلقها التنظيم على مدينة كيليس الرتكية.-عرب التنظيم -هذه الرسائل 

الشرقي، حيث ترتاجع قوات التنظيم أمام قوات سورية الدميقراطية وُيدعم هذا التصور باحلقائق على األرض يف ريف حلب 

)وحدات احلماية الكردية عمودها الفقري( شرقي نهر الفرات وغربي، حيث أصبحت هذه القوات على مسافة قريبة من مدينة منبج 

 االسرتاتيجية اهلامة يف ريف حلب الشرقي غربي نهر الفرات.

 

يتغّذى التنظيم على شعور املظلومية لدى املسلمني السنة يف العامل بشكل عام، والعرب السنة يف العراق ثم يف سورية بشكل خاص، 

لدعم مرارًا توبالتالي، فإن استمرار دعم السياسات الطائفية القمعية دون الوصول إىل صيغة عقد اجتماعي حتقق عدالة انتقالية يعين اس

 التنظيم يف الواقع العملي.



 
 
 
 
 
 

 

يف املقابل، على العرب السنة أن يرتكوا دعم التنظيم دون أي اعتبار لفكرة أنه " أقل الضررين" يف مواجهة احلشود الطائفية، ألّن " 

وقف ه لخلص منه والّتأقل الضررين" هذا على فرض وجوده يستلزم جلب "الضرر األكرب" وكل األضرار عمليًا، فال مناص من ازاحت

الذي وهذه احملرقة السنية املستمرة، والوصول إىل بديل حقيقي لتمثيلهم، يؤمن بالنضال السياسي إىل جانب العمل العسكري، 

 ميكن أن يصل إىل حقوقهم املسلوبة، على األقل بشكل مشابه ملا حدث يف البوسنة.

 

 

 ”اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق لألحباث والدراسات“

 2016 © مجيع احلقوق حمفوظة لدى مركز برق لألحباث والدراسات

 

 


