
 
 

 

 

 

 

 

 

م2018/02/06
  



 

 2عربيـــةشــــؤون 

 

 املحتـــىيـــات

 3.................................إسرائيليزورولبنانيويمنيوسوريمغاربة5يضمعربي”إعالمي“وفد

 4.......................................................................فرنسيةتاريخيةرواية..ينتهلمالعربيالربيع

 7.......................................................................خالفتهأفولبعدما"اإلسالميةالدولة"تنظيم

 

  



 

 3عربيـــةشــــؤون 

 

 مغاربة وسىري ويمني ولبناني يزور إسرائيل 5عربي يضم ” إعالمي“وفد 

 2102\2\6 ”:القدس العربي”-لندن
وصػؿ الػ  رسػراييؿ واػد اع لػى “أنػ  ” تػويتر“أعمنت وزارة الخارجية اإلسػراييمية عرػر اسػاراا االرسػلى عمػ  

أع ػا   ػلناـ  :رة الخارجيػة اإلسػراييميةي ي ػـ الواػد عررى اى اوؿ زيارة لػ  إلسػراييؿ تمريػة لػدعوة لػف وزا
 لغاررة، لرنانى، كردي، يلنى وسوريي 6

اػى ” تخميػد الكارةػة“أف اللاطة األول  لزيارة الواػد كػاف لػا تسػلي  لركػز ” رسراييؿ رالعررية“ووذكرت صفاة 
 ”يالقدس اللاتمة
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 م ينته.. رواية ثاريخية فرنسيةالربيع العربي ل

 2102\2\6   العربي الجديد  عبد الحميد اجماهيري
اختار الرييس الفرنسى، ريلانويؿ لاكروف، دولة تونس، لاد الةورة العررية الجديػدة، لػيعمف رصػريل العرػارة رف 

لشػػاّؽ الاػػوض األرػػيض الرريػػا العررػػى لػػـ ينتػػِ ، كلػػا لػػو أف العنػػواف أعػػد أصػػً  لروايػػة، تنتظػػر اػػً  سػػاريًا ل
 اللتوسطي

التخييؿ هنا ال لاؿ ل  لف التاريخي هى قرا ة ارنسػية للجريػات التقمرػات اإلقميليػة، لػف زاويػة ترعػات تكػريس 
 الديلقراطيةي

الل اظػػات التػػى تسػػترت عمياػػا قػػرا ة ريػػيس ارنسػػا الشػػا  ال شػػؾ أناػػا نراػػت عديػػديف لػػف لتترعػػى الو ػػا 
ولػػ  عػػادة لػػف رأوا ايػ  هرػػًة لػػف العنايػػة التاريخيػػة، الػػذيف كػػانوا يػػرّددوف، كملػػا السياسػى اػػى اللغػػر  رلػػ  لػػا يق

تػػػػػوترت الع قػػػػػة ريػػػػػناـ ورػػػػػيف صػػػػػناع القػػػػػرار اػػػػػى اللغػػػػػر  رف الرريػػػػػا العررػػػػػى لػػػػػا زاؿ يتجػػػػػوؿي ولػػػػػف أولػػػػػ  
نرػػت االسػتنتاجات أنػػ  يلكػػف أف يعػػود، أو تقػودا نزهتػػ  التاريخيػػة رلػػ  الاديقػػة الخمفيػة لمشػػارع العررػػى، ايػػث ت

 الةوراتي
ريلانويػػؿ لػػاكروف، وهػػو يقػػدـ هػػذا القػػرا ة، ررطاػػا رجػػدوؿ أعلػػاؿ الديلقراطيػػة التونسػػية، ودعػػا رو ػػوح رلػػ  
 رورة وواج  رنجاح انتقالاا الديلقراطى، لكػى ترقػ  لةػااًل ُياتػذهي وهػو هنػا يػدعو تػونس رلػ  تػدرير الرريػا 

 دوؿ أعلاؿ النقمة التاريخية رلواصمة االنتقاؿيالعررى، لف خ ؿ تدرير نلوذجاا، والارص عم  استلرار ج
ولعؿ األايد اى لقاررة عقؿ ارنسى اى قم  دولتاا، والػذي يػرث، لػف  ػلف لػا يػرث، عػف ع قػة رػ دا لػا 
لايطاػػا اللتوسػػطى، تػػاريخ ع قػػة جػػد لتراكرػػة لػػا تػػونس، تتجػػاوز ع قػػة اللسػػتعلر السػػارؽ لػػا لسػػتعلرت  

رصػددها أف النتقػاؿ تػونس الػديلقراطى، أو اػى لرػ  رالػذات، لفاولػًا لاػددًا  السارقةي جديد الع قة التػى ناػف
 لمدولة ولدنيتاا، ات  ال نقوؿ عملانيتااي ويتجم  ذلؾ لف خ ؿ; 

أواًل، ةورة ةقااية عليقة، وهو راذا يعطى لمرريا التونسى، أو العررى اى شق  التونسػى، الولػة ةقاايػة تتجػاوز 
تزاعاػا لػف نلػوذج سػارؽ اػػى تػدرير ركراهػات التطػور لػا زيػف العارػديف رػف عمػػى الصػراع عمػ  السػمطة، أو ان

 أساسًاي
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ةانيػػًا، اريػػة اللعتقػػد واللسػػاواة رػػيف الرجػػؿ واللػػرأة، وهػػو راػػد ذاتػػ  تليػػز كريػػر، طرػػا تجررػػة تػػونس اػػى تػػدرير 
يريػة رلػ  لررػا استعصا  ا اري، لا زاؿ يشكؿ ركنًا أساسيًا اػى االسػترداد الشػرقى، وُيْخ ػا أي علميػة تنو 

 الفق  التقميديي
ةالةػػػًا، رنػػػا  دولػػػة لدنيػػػة يةرػػػت خطػػػ  النظػػػرة التػػػى تقػػػيـ تناق ػػػًا جوهريػػػًا، رف لػػػـ نقػػػؿ رنيويػػػًا رػػػيف الديلقراطيػػػة 

 واإلس ـي 
(، رذ تلػػت اإلشػػارة رلػػ  3128/ :/ 23هػػى الصػػيغة األخػػره للػػا سػػرؽ الكتارػػة عنػػ  اػػى )العررػػى الجديػػد)  

الاريػ  رورقيرػة رػالقوؿ رف الػر د الوايػدة التػى تجػاوزت السػقؼ، اللرسػـو لملػرأة، لػا التوليفة اى ر د الرااؿ 
رػػػيف ركراهػػػات التقميػػػد ولادوديػػػة التنػػػوير هػػػى تػػػونس، والتػػػى كّرسػػػت ةقااػػػة ونلوذجػػػًا جػػػد لتقػػػدـ اػػػى الق ػػػية 

هػػػى اقرػػػة النسػػػايية، ايػػػث اااظػػػت اللػػػرأة التونسػػػية عمػػػ  لكتسػػػراٍت قويػػػٍة، ورةتاػػػا عػػػف الاقرػػػة الرورقيريػػػة، و 
تطوعيػػػػة، كػػػػاف اللوقػػػػؼ الةقػػػػااى اياػػػػا عنػػػػد الػػػػرييس اللاػػػػّرر سػػػػارقًا عػػػػف كػػػػؿ لواقػػػػؼ التوازنػػػػات  ررادويػػػػة 

 اللجتلعيةي
وعم  الرغـ لف القوة الاايمة لملاااظيف التونسييف، اركة النا ػة أو غيرهػا، اػهف هػذا الو ػا االعترػاري لػـ 

رسػػػى، رلػػػ  لرترػػػٍة أعمػػػ ، عنػػػدلا أكػػػد اػػػى خطػػػا ، يتزعػػزع، رػػػؿ انتقمػػػت تػػػونس، لػػػا الػػػرييس الرػػػاجى قايػػػد الس
رلناسرة العيد الوطنى لملرأة، عمػ   ػرورة رجػرا  لراجعػاٍت قانونيػة، تسػاوي رػيف الرجػؿ واللػرأة اػى الليػراث، 
وأف يسػػػلل لاػػػا رػػػالزواج لػػػف غيػػػر اللسػػػمـي وأيػػػدت الػػػدعوة دار اإلاتػػػا  اػػػى تػػػونس، لػػػا أةػػػار ردود اعػػػؿ غيػػػر 

لتػػى اصػػمت لػػف الفقػػ  الرسػػلى جعمػػت األلػػر أقػػّؿ اػػدة، وانصػػ  النقػػاش عمػػ  لسػػتارة، غيػػر أف اللسػػاندة ا
ُرْعػػِدها السياسػػى اػػى الظػػرؼ التونسػػى الاػػالىي وكػػاف الاتػػًا أف القػػوة الرييسػػية اػػى التيػػار اللاػػااظ لػػـ تاػػوؿ 

 الق ية رل  صراع، رؿ اكتفت راللتارعة، إلدراكاا ررلا أف اللجتلا التونسى لـ يعاند هذا التوج ي
اللةيػر أف اللجتلػا الػذي تجػد ايػ  القػوة اللاااظػة، اركػة النا ػة ولايطاػا، ليػزاف قػوة اقيقيػًا، تكتفػى ولف 

رهدارة الصراع، خواًا لف عودة النظاـ السارؽ أكةر لف خوااا لف )تجاوز) اللااذير العقديةي وهو تفكير لػف 
ى العلؽ، ريف اداةػٍة رػدوف ل ػاليف صليـ الاداةة السياسية لمنخرة اإلس لية التى تدرؾ أف الصراع هو، ا

ديلقراطيػػػة واداةػػػة ذات ل ػػػاليف شػػػالمة، تت سػػػس عمػػػ  ديلقراطيػػػٍة واسػػػعة، أي اداةػػػة ال تمغػػػى الديلقراطيػػػة 
والتعريػرات الاػػرة اػػى اللجتلػاي وهػػو لػػا يقودنػا رلػػ  رنػػد اخػػر، دعػا رليػػ  لػػاكروف رصػرااة قويػػة، تاػػت يااطػػة 



 

 6عربيـــةشــــؤون 

 

ا عمػػػ  كاهػػػؿ تػػػونس، ألف العػػػالـ العررػػػى، اللغػػػر  العررػػػى، وكػػػؿ اللسػػػيولية التاريخيػػػة، لسػػػيولية هايمػػػة تقػػػ
 شواطئ الرار اللتوسط تصرو رليكـ، وهى رااجٍة ألف تراكـ تاققوف النجاحي

ارنسا، هى نفساا التى تعيد قرا ة تونس، رذ كانت اى السارؽ رل  جان  تونس الاداةػة، اػى عاػد رػف عمػى، 
الديلقراطيػػة، وهػػى لفارقػػة عرريػػة لا ػػة، نقػػيض الاداةػػةي وهػػو أوؿ تصػػوي  تػػاريخى ياػػدث، رعػػد أف كانػػت 

ورلعنػػػ  اخػػػر، يراػػػا النظػػػاـ التاػػػديث، روصػػػف  لشػػػروعًا نا ػػػويًا، ةقاايػػػًا، كلػػػا اػػػى شػػػق  اللػػػادي، اػػػى وجػػػ  
الػػػديلقراطييف الػػػذيف يريػػػدوف االاتكػػػاـ رلػػػ  الديلقراطيػػػة والسػػػيادة الشػػػعرية، كلػػػا اػػػى وجػػػ  اإلسػػػ لييف الػػػذيف 

 ا ر دوات اديةة، ال يعتراوف راا اى أصؿ الاكايةييريدوف السمطة نفسا
يعيد لاكروف ترتي  شركة القرا ة، رلا يجعؿ النلوذج التونسى قارً  لمتصػدير، لػف روارػة الرريػا العررػى، كلػا 
أنػػػ  يقػػػدـ، راعترػػػار رمػػػدا لندورػػػة تاريخيػػػًا، لتاديػػػد قػػػيـ عديػػػدة لماداةػػػة السياسػػػية اػػػى اللنطقػػػة، لررػػػا التاػػػرؾ 

، ال سيلا واشنطفيألنظلتاا،   رل  جان  دوؿ أخره، قد تكوف لاا قرا ة لغايرة اليـو
ػٌ ، يجعػػؿ رػاقى الػػدوؿ اػػى  ال يلكػف أف تغيػػ  عنػا لصػػر وال سػورية، اػػى هػذا الخريطػػة الرريعيػػة، كلػا أنػػ  توجد

 اللغر  الكرير، والتى عرات رريعاا الخاص، أدن  لف النلوذج التونسىي
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 ثنظيم "الدولة إلاسالمية" ما بعد أفىل خالفته

تسػػع  هػػػذا الورقػػة رلػػػ  لااولػػة ااػػػـ لسػػارات صػػػعود وأاػػوؿ اللشػػػروع السياسػػى لتنظػػػيـ )الدولػػة اإلسػػػ لية)، 
للػػده القريػػ  وتخمػػص رلػػ  أف عػػودة التنظػػيـ لػػرة أخػػره لمتلػػدد واػػرض سػػيطرت  اللكانيػػة ألػػر لسػػترعد عمػػ  ا

واللتوسط، لكناا للكنة عم  اللده الرعيد، ألف األسرا  التى أدت رلػ  رػروزا وصػعودا ال تػزاؿ اا ػرة ولػـ 
 تتغيري

 2102\2\5  مركز الجزيرة لمدراسات   حسن أبو هنية
 مقدمة

يػة اإلرسػتلولوجية شكَّؿ صعود وأاوؿ تنظيـ الدولة اإلس لية لجػااًل راةياػا لمترًسػا اختمطػت ايػ  الػدوااا اللعرا
رالػػػػدوااا االسػػػػتراتيجية األيديولوجيػػػػة، اةلػػػػة جلمػػػػة لػػػػف األسػػػػرا  والشػػػػروط والظػػػػروؼ اللو ػػػػوعية اللاميػػػػة 
واإلقميليػػة والدوليػػة أسػػالت اػػى تنػػالى الظػػاهرة الجااديػػة علوًلػػا وتنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية) خصوًصػػا، اقػػد 

رسػػػ ـ سياسػػػى سػػػملية كجلاعػػػة اإلخػػػواف  لاظػػػة تاريخيػػػة اارقػػػة دشَّػػػنت أاػػػوؿ اركػػػات 3124شػػػاد لنتصػػػؼ 
 اللسمليف عق  االنق   عم  ةورات )الرريا العررى)، وصعود اركات جاادية عسكرية كتنظيـ الدولةي

اقد تلكف تنظيـ الدولة لف استةلار االة تعةر لسارات التغيير السػملى الػديلقراطى وَعْسػَكَرة الةػورات، وعػودة 
الطايفيػػػػة الرػػػػاردة، وتنػػػالى التػػػػدخ ت الخارجيػػػػة اإللررياليػػػػة، ونجػػػػل رالتلػػػػدد الػػػديكتاتوريات، واشػػػػتداد الاػػػػر  

واالنتشار اى أكةػر اللنػاطؽ التػى تجمَّػت اياػا لركَّرػات الدكتاتوريػة والطايفيػة واإللررياليػة، وسػرعاف لػا اػرض 
يوسياسػى سيطرت  اللكانية رطريقة لةيرة عم  لسااات شاسعة اى العراؽ وسوريا، وتلكَّف لف خمؽ ا ػا  ج

ل يػيف لػف السػكاف، رعػد أف تػوج علمياتػ   8للتد ريف الرمديف، ورات يفرض اكالت  اللطمقة عم  أكةػر لػف 
، وصػػواًل رلػػ  سػػيطرت  عمػػ  3125العسػػكرية راالسػػتي   عمػػ  لدينػػة الرقػػة السػػورية، اػػى يناير/كػػانوف الةػػانى 

ات التلدد والتوسا التنظيـ رلػ  اإلعػ ف ي وقد داعت علمي3125لدينة  اللوصؿ العراقية، اى يونيو/ازيراف 
 ، ولرايعة أرى ركر الرغدادي كخميفة لملسمليفي3125يونيو/ازيراف  :3عف قياـ دولة )الخ اة) اى 

تسػػػع  هػػػذا الورقػػػة رلػػػ  لااولػػػة ااػػػـ لسػػػارات صػػػعود وأاػػػوؿ اللشػػػروع السياسػػػى لتنظػػػيـ )الدولػػػة اإلسػػػ لية) 
لو ا اى الف ا  الجيوسياسى رػيف العػراؽ وسػوريا، ولعراػة اليػات اللتلةؿ راإلع ف عف ت سيس )خ اة) تت

 وأسرا  تاوؿ التنظيـ خ ؿ اترة زلنية قياسية وجيزة لف االة الاركة اللنظلة رل  واقا الدولة والنظاـي
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عمػػ  ت سػػيس  -أي عقػػ  اػػرض سػػيطرت  اللكانيػػة عمػػ  لسػػااات واسػػعة-اػػى لرامػػة الدولػػة علػػؿ التنظػػيـ 
هياكػػؿ لمسػػمطة واإلدارة والاكػػـ، اشػػكَّؿ لجلوعػػة لػػف الواليػػات التػػى تقػػا تاػػت سػػيطرت  اػػى العػػراؽ وسػػوريا، 

اليػػػة وتكونػػػت واليػػػات العػػػراؽ لػػػف; واليػػػة ديػػػال ، وواليػػػة الجنػػػو ، وواليػػػة صػػػ ح الػػػديف، وواليػػػة األنرػػػار، وو 
كركػػػوؾ، وواليػػػػة نينػػػوه، وواليػػػػة الفموجػػػػة، وواليػػػة رغػػػػداد، وواليػػػػة الجزيػػػرة، وواليػػػػة دجمػػػػةي ألػػػا واليػػػػات سػػػػوريا، 
ات ػػلنت; واليػػة الػػص، وواليػػة امػػ ، وواليػػة الخيػػر  ديػػر الػػزور(، وواليػػة الرركػػة  الاسػػكة(، وواليػػة الراديػػة، 

يػػػة لشػػتركة رػػػيف الػػػدولتيف، وهػػى واليػػػة الفػػػرات، وواليػػة الرقػػػة، وواليػػػة الػػاة، وواليػػػة دلشػػػؽي وأنشػػ  التنظػػػيـ وال
(ي ولػػـ يقتصػػر نفػػوذ التنظػػيـ 2وت ػػـ لدينػػة الروكلػػاؿ السػػورية ولدينػػة القػػايـ العراقيػػة والقػػره اللجػػاورة لالػػا 

وتلػػػددا عمػػػ  هػػػذا الف ػػػا ات الجغراايػػػة، رػػػؿ تجػػػاوزا رلػػػ  التلػػػدد اػػػى رمػػػداف عرريػػػة رسػػػ لية عديػػػدة، شػػػادت 
ظيـ اى لااولة السعى لفرض )خ اة) عاللية، كلا نجػل اػى تكػويف شػركات وخ يػا ت سيس واليات تارعة لمتن

 اى لختمؼ أناا  العالـ وتنفيذ هجلات انتقالية لنسقة لا لناصريف ل ، عرر لا يسلي  )الذيا  اللنفردة)ي
يػزاؿ  ، اػهف التنظػيـ ال3128رغـ اإلع ف عػف هزيلػة تنظػيـ الدولػة والق ػا  عمػ  لشػروع  السياسػى ناايػة 

يعلؿ كلنظلػة ويتلتػا رالقػدرة والفعاليػة عمػ  تنفيػذ هجلػات لركَّرػة اػى لنػاطؽ عديػدة اػى العػراؽ وسػوريا، وال 
يزاؿ يسيطر عم  جيو  عديدة وينتشر اى لسااات واسػعة، وال تػزاؿ اػروع التنظػيـ ووالياتػ  الخارجيػة تتلتػا 

س لية لخ  تمفةيرالقدرة عم  تنفيذ هجلات كريرة اى رمداف عررية وا 
رف دراسػة واقػا لػػتالت تنظػيـ )الدولػػة اإلسػ لية) ال تػزاؿ تتلتػػا ر هليػة كريػػرة رغػـ طػردا لػػف لنػاطؽ سػػيطرت  
الا ػػرية اللدينيػػةث ايػػث تجػػادؿ الورقػػة رػػ ف اإلعػػ ف عػػف هزيلػػة نااييػػة لمتنظػػيـ ال يػػزاؿ رعيػػد اللنػػاؿ، لػػف 

ف التنظػيـ كاركػة )تلػرد ُسػنيَّة سػمفية راديكاليػة) خ ؿ التفريؽ ريف نااية اللشروع السياسى لتنظػيـ الدولػة، ورػي
 تعلؿ كلنظلة تتواار عم  هيكمية تنظيلية وأيديولوجية وتلويؿي

واى سريؿ ااـ أا ؿ، يراث القسـ األوؿ لرامػة الصػعود والتلػدد للركػز التنظػيـ اػى العػراؽ وسػوريا وتلػددا 
رينلػػا يسػػملط القسػػـ الةػػانى ال ػػو  عمػػ  لرامػػة خارجياػػا اػػى رمػػداف عديػػدة وقدرتػػ  عمػػ  االسػػتقطا  والتجنيػػد، 

االنكلاش واألاوؿ رعػد اقدانػ  للنػاطؽ سػيطرت  الرييسػية وناايػة لشػروع )الدولػة) والعػودة رلػ  االػة )اللنظلػة) 
 راالعتلاد عم  ناج ار  العصاراتي
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ترعدة عمػػ  وتخمػػص الورقػػة رلػػ  أف عػػودة التنظػػيـ لػػرة أخػػره لمتلػػدد واػػرض سػػيطرت  اللكانيػػة لػػرة أخػػره لسػػ
اللػػده القريػػ  واللتوسػػط، لكناػػا ال تػػزاؿ للكنػػة عمػػ  اللػػده الرعيػػد، نظػػًرا ألف األسػػرا  والشػػروط والظػػروؼ 

 اللو وعية التى أدت رل  رروزا وصعودا اللةير ال تزاؿ اا رةي    
 الصلود لامياا والتلدد خارجياا

قػػ  االنايػػار اللةيػػر لسػػت اػػرؽ لػػف الجػػيش واجػػ  تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية) رعػػد السػػيطرة عمػػ  اللوصػػؿ، ع
العراقى وقوات الشرطة االتاادية، ةـ انايار قوات الرشلركة الكردية، تاديات عػدة لمرقػا  والصػلود لػا ردايػة 

، التى استادات كرل تقدل  السريا تجاا أرريؿ ورغػدادي 3125ال ررات الجوية األليركية، اى أغسطس/ا  
أيً ا قد أعمنت عف تشكيؿ ليميشيا )الاشد الشعرى) رعد طم  اتػوه اللرجعيػة  هذا، وكانت الاكولة العراقية

الشػػيعية اػػى العػػراؽ روجػػو  الجاػػاد الكفػػايى رلسػػاندة ريػػراف، وسػػرعاف لػػا ُأعِمػػف عػػف تشػػكدؿ تاػػالفيف دوليػػيف 
خراج  لف ألاكف سيطرت  اللكانية الا رية;  واسعيف لصد هجلات التنظيـ وا 

، رقيػػػػادة الواليػػػػات اللتاػػػػدة األليركيػػػػة 3125لوسػػػػا تشػػػػكَّؿ اػػػػى سػػػػرتلرر/أيموؿ  أاػػػػدهلا; تاػػػػالؼ دولػػػػى  - 
دولػةث ايػث ُأطمقػت علميػة  85دولػة، وتوسَّػا الاقًػا ران ػلاـ دوؿ أخػره ليصػؿ رلػ   61رلشاركة أكةر لػف 

 (ي3، رالتنسيؽ لا الامفا  الليدانييف اى العراؽ وسوريا 3125)الاؿ اللت صؿ)، اى أكتورر/تشريف األوؿ 
، رلشػػاركة ريػػراف وليميشػػيات شػػيعية عديػػدة رلػػ  3126ةانيالػػا; امػػؼ تقػػودا وروسػػيا، لنػػذ سػػرتلرر/أيموؿ   -

 (ي  4جان  از  اهلل المرنانى وقوات النظاـ السوري 
، لخسػػاير كريػػرة، ظػػؿ تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػ لية يتلتػػا 3126و 3125وعمػػ  الػػرغـ لػػف تعر ػػ  خػػ ؿ عػػالى 

ظ والسػيطرة عمػ  اللنػاطؽ االسػتراتيجية الخا ػعة لػ ، ورغػـ خسػارت  للنػاطؽ عديػدة رقدرة كريرة عم  االاتفا
، ةػػـ الرلػادي وتكريػت وريجػى وريػؼ الاسػكة ورعػػض 3126كلدينػة كورػانى  عػيف العػر ( اػى ارراير/شػراط 

رمػػػدات وقػػػره الرقػػػة وريػػػؼ الػػػص والػػػاة، اػػػهف التنظػػػيـ رقػػػى لتلاسػػػًكا وقػػػادًرا عمػػػ  شػػػفل هجلػػػات لعاكسػػػة 
ة السيطرة أو السيطرة عمػ  لنػاطؽ جديػدة، لػف ذلػؾ أنػ  اسػتطاع السػيطرة عمػ  لنػاطؽ اػى لاااظػة واستعاد

ام  السورية وعم  أجزا  لف لاااظة ص ح الديف العراقية، وأجزا  لف لاااظات األنرار ونينوه وكركػوؾ 
مػ  والػص وريػؼ وديال  وص ح الديف اى العراؽ، وكذلؾ أجزا  كريػرة لػف الرقػة والاسػكة وديػر الػزور وا

 (ي5دلشؽ، وعم   ااية الاجر األسود اى دلشؽ وأجزا  كريرة لف لخيـ اليرلوؾ اى سوريا 
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شادت هػذا اللرامػة تلػدد تنظػيـ الدولػة اإلسػ لية اػى رمػداف عديػدة وأعمػف التنظػيـ أف )دولػة الخ اػة أنشػ ت 
طػرارمس، واػزاف، والجزايػر، وغػر  والية اى دوؿ عديدة، وهى; واليات نجد، والاجاز، وسػينا ، وررقػة، و  27

راريقية، والموا  األخ ر، وخراساف، والقوقاز، وعدف أريف، وشروة، وا رلوت، وصنعا ، والري ػا )، وعمػ  
الرغـ لف أف ةلػانى دوؿ اقػط قػد تػـ االعتػراؼ راػا لػف قرػؿ تنظػيـ )الدولػة اإلسػ لية)، ااػو يعلػؿ اػى ةلانيػة 

(، وارتفا عدد الرمداف التى تنشط اياا لجلوعات رايعػت تنظػيـ الدولػة 6عشر رمًدا، اس  التقارير األليركية 
 (ي7 3127رمًدا، اس  ليشر اإلرها  العاللى لا نااية  39رل  

عمػػ  التلػػدد الخػػارجى، اقػػد تلكَّػػف لػػف اسػػتقطا  االؼ  3126و 3125لػػـ تقتصػػر قػػوة تنظػػيـ الدولػػة خػػ ؿ 
اؽ وسوريا، وراس  تقرير لركز )لجلوعة صػوااف) االستشػاري اللقاتميف األجان  رل  لقرل )خ ات ) اى العر 

دوؿ  221ألؼ أجنرػى لػف  51، اهف أكةر لف 3128لمشيوف األلنية، الذي صدر اى أكتورر/تشريف األوؿ 
(، وهػى أرقػاـ تتطػارؽ لػا التقػديرات األليركيػة 8عنصػر  6711التاؽ رالتنظيـ، عاد لناـ رل  رمداناـ قرارة 

، ايػػث يقػػوؿ نيكػػوالس راسلوسػػف، لػػدير اللركػػز الػػوطنى األليركػػى للكاااػػة 3128تلػػوز الصػػادرة اػػى يوليو/
ألػػؼ أجنرػػى ان ػػلوا لمدولػػة اإلسػػ لية اػػى  51اإلرهػػا ; رف أجاػػزة االسػػتخرارات األليركيػػة قػػدَّرت أف ناػػو 

 (ي9سوريا والعراؽ 
وارديػػػة، اانػػػاؾ  ورغػػػـ تعػػػرض التنظػػػيـ لماصػػػار وال ػػػغط والاػػػر ، اسػػػتطاع شػػػفَّ هجلػػػات خارجيػػػة لنسػػػقة

، وكانػػػت األعنػػػؼ واألكةػػػر تنسػػػيًقا عرػػػر 3126نوالرر/تشػػػريف الةػػػانى  24هجلػػػات رػػػاريس التػػػى وقعػػػت اػػػى 
شخًصػا عمػ  األقػؿ  :23سمسمة لف الاجلات الدلوية اللتزالنة اػى سػتة لواقػا لختمفػة، وأسػفرت عػف لقتػؿ 

صػػارة قرارػػة  ، التػػى اسػػتادات 3127 لػػارس/اذار 33شخًصػػاي كلػػا أسػػفرت هجلػػات رروكسػػؿ، اػػى  463وا 
، 3128لايو/أيػػار  33قتػػيً  عمػػ  األقػػؿ وناػػو ليتػػى جػػريلي واػػى  45اللطػػار ولاطػػة قطػػار األنفػػاؽ، عػػف 
جريًاػا، ونفَّػذ التنظػيـ أيً ػا علميتػى دهػس اػى ررشػمونة  :6قتػيً  و 33وقا هجـو اى لدينة لانشستر خمَّؼ 

(ي هػذا، وتصػاعدت :لصػاًرا  241يً  وقتػ 25أسػفرتا عػف سػقوط  3128أغسػطس/ا   28وكالرريمس اى 
، لعػػدد لػػف الاجلػػات وصػػؿ رلػػ  3126وتيػػرة العلميػػات اػػى تركيػػا، ايػػث تعر ػػت تركيػػا، لنػػذ يونيػػو/ازيراف 

شخًصػػا، وتعر ػػت الواليػػات اللتاػػدة األليركيػػة  841هجوًلػػا ررهارياػػا كريػػًرا أسػػفرت عػػف لقتػػؿ أكةػػر لػػف  44
 3د اػػػػاروؽ وتشػػػػفيف لالػػػػؾ اػػػػى هجػػػػـو كاليفورنيػػػػا، اػػػػى أيً ػػػػا رلػػػػ  عػػػػدة هجلػػػػات، لػػػػف أررزهػػػػا علميػػػػة سػػػػي

اخػػػريف، وكانػػػت  28شخًصػػػا وجػػػرح ناػػػو  25، التػػػى أسػػػفرت عػػػف لقتػػػؿ 3126ديسػػػلرر/كانوف األوؿ عػػػاـ 
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قتػػيً   61، أكةػػر خطػػورة وأسػػفرت عػػف سػػقوط 3127يونيػػو/ازيراف  23علميػػة علػػر لتػػيف اػػى أورالنػػدو، اػػى 
ث ايػث نفَّػذ 3128يونيػو/ازيراف 8اجلػات لزدوجػة، اػى جريًااي أ ؼ رل  ذلؾ أف طاراف تعر ػت ل 64و

شخًصػا  28التنظيـ هجوليف اى نفس الوقت  د الررللػاف اإليرانػى و ػريل الخلينػى، للػا أسػفر عػف لقتػؿ 
صارة  س لية عديدة هجلات نفَّذها تنظيـ الدولةي 51وا   رجروح، كلا شادت رمداف عررية وا 

 نااية )الخ اة) وعودة اللنظلة
لرار الالػػ ت العسػػكرية عمػػ  تنظػػيـ الدولػػة لػػف قرػػؿ قػػوات التاػػالؼ رقيػػادة أليركػػا، وقػػوات التاػػالؼ لػػا اسػػت

رفقػداف لعاقمػ  اللدينيػة الا ػرية الرييسػية، ايػث أخػذت  3128و 3127الروسى، ردأ التنظيـ خػ ؿ عػالى 
رر/كانوف األوؿ لػػدف التنظػػيـ رالسػػقوط الوااػػدة تمػػو األخػػره،  كلػػا اصػػؿ اػػى لدينػػة سػػرت الميريػػة اػػى ديسػػل

، ولدينػػة الفموجػػة، 3127، واػػى العػػراؽ، خسػػر التنظػػيـ لدينػػة الرلػػادي اػػى العػػراؽ، اػػى ارراير/شػػراط 3127
، 3128، وخسػػر عاصػػلت  العراقيػػة، اللوصػػؿ، ةػػانى لػػدف العػػراؽ، اػػى يوليو/تلػػوز 3127اػػى يونيػػو/ازيراف

يجػػة اػى أكتورر/تشػػريف األوؿ ، ةػػـ ق ػا  الاو 3128ورعػدها خسػر التنظػػيـ ق ػا  تمعفػػر، اػى أغسػطس/ا  
، وأخيػػػػػًرا خسػػػػػر لػػػػػدف عانػػػػػة وراوة والقػػػػػايـ غررػػػػػى لاااظػػػػػة األنرػػػػػار عمػػػػػ  الاػػػػػدود السػػػػػورية رامػػػػػوؿ 3128

، كلػػا اقػػد التنظػػيـ اللػػدف والرمػػدات الرييسػػية التػػى كػػاف يسػػيطر عمياػػا اػػى سػػوريا، 3128نوالرر/تشػػريف الةػػانى
، وخسػػػر لدينػػػة ديػػػر الػػػزور 3128تشػػػريف األوؿ ايػػػث خسػػػر  عاصػػػلت  السػػػورية، لدينػػػة الرقػػػة، اػػػى أكتورر/

 ي3128ولدينة الروكلاؿ الادودية اى نوالرر/تشريف الةانى 
تكرَّد تنظيـ الدولة خسػاير كريػرة رغػـ الكمفػة اللاديػة والرشػرية الاايمػة، ولػـ تػتلكف القػوات اللااجلػة اػى أغمػ  

لػف تاريػر اللػدف التػى يسػيطر عمياػا التنظػيـ رال رعػد  اللعارؾ، رغـ تفوقاا الكرير اى العدد والُعدَّة رراا وجػواا،
تدليرها رصورة شر  كالمة، ااس  لدير اللكت  اإلع لى لمتاالؼ الدولى، تولاس ايؿ; رف )عػدد  ػررات 

اػػػػػى العػػػػػراؽ،  3128ديسػػػػػلرر/كانوف األوؿ  38واتػػػػػ   3125التاػػػػػالؼ الػػػػػدولى رمػػػػػل لنػػػػػذ سػػػػػرتلرر/أيموؿ 
يػػػة العػػػـز الصػػػم ، اػػػهف العلميػػػات الجويػػػة والرريػػػة التػػػى اسػػػتلرت (، واسػػػ  رعػػػ ـ علم21 ػػػررة)  25215
 7ي24ألػػؼ غػػارة جويػػة اػػى العػػراؽ وسػػوريا ركمفػػة تصػػؿ الػػ   34يوًلػػا لػػف القتػػاؿ ت ػػلنت أكةػػر لػػف  :216

 (ي22لميوف دوالر يولياا 
د لمعلػؿ رصرؼ النظر عف الكمؼ الراهظة لعلميات التاالؼ، اقد ُأجرر التنظيـ عم  التخمػى عػف اللػدف وعػا

كلنظلػػػة ولػػػيس كدولػػػة خ اػػػة، وتاػػػوؿ لػػػف نلػػػط الاػػػرو  التقميديػػػة رلػػػ  نلػػػط اػػػرو  العصػػػارات، وهػػػذا لػػػا 
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لايو/أيػار  34اعترؼ ر  اللتادث الرسلى راسـ تنظيـ الدولة، أرو لالد العدنانى، اى كملػة صػوتية رتػاريخ 
، أليركػا، أف الازيلػة اقػداف ، ايف ذكَّر رل ذات الصارا  وار  العصارات، ايث قاؿ; )أـ تاسػريف3127

لدينػػػة أو خسػػػارة أرض ا وهػػػؿ انازلنػػػا عنػػػدلا خسػػػرنا اللػػػدف اػػػى العػػػراؽ ورتنػػػا اػػػى الصػػػارا  رػػػ  لدينػػػة وال 
أرض  وهػػؿ سػػُناـز وتنتصػػريف رذا ُأخػػذِت اللوصػػؿ أو سػػرت أو الرقػػة أو جليػػا اللػػدف وعػػدنا كلػػا كنَّػػا أوؿ 

 (ي23ى القتاؿ) ااؿ  ك ث رف الازيلة اقداف اإلرادة والرغرة ا
يصع  التاقؽ لف عدد قتمػ  تنظػيـ الدولػة اػى ظػؿ اللرالغػات الدعاييػة السياسػية، ايػث علػدت روسػيا رلػ  
رصػػدار تقػػديرات لرالغػػة لترريػػر تػػدخماا واالاتفػػا  رهنجازاتاػػا، اقػػد أعمػػف ريػػيس هييػػة األركػػاف العالػػة لمقػػوات 

، أنػػػػػ  تػػػػػـ خػػػػػ ؿ العػػػػػاليف 3128وف األوؿ ديسػػػػلرر/كان 38اللسػػػػماة الروسػػػػػية، اػػػػػاليري غيراسػػػػػيلوؼ، اػػػػػى 
لف اللناػدريف لػف  3911ألًفا لف لسماى )داعش) رسوريا، ريناـ أكةر لف  71األخيريف الق ا  عم  ناو 

رمػػل ناػػو  3126سػػرتلرر/أيموؿ عػػاـ  41روسػػيا، وقػػاؿ غيراسػػيلوؼ; رف عػػدد قػػوات )داعػػش) اػػى سػػوريا اػػى 
ف واػػدات التنظػػيـ تلكنػػت خػػ ؿ العػػ :6 (ي وال تقتصػػر اللرالغػػة 24االؼ  21اليف لػػف تجنيػػد اػػوالى ألفًػا، وا 

 26عم  الروس، اقد كشؼ قايد العلميات الخاصة اى وزارة الػدااع األليركيػة، الجنػراؿ ريلونػد تولػاس، اػى 
ألػػػؼ عنصػػػر لػػػف التنظػػػيـ  71، أف التاػػػالؼ الػػػدولى للااررػػػة )داعػػػش)، قتػػػؿ أكةػػػر لػػػف 3128ارراير/شػػػراط

(، وراسػػػ  تغريػػػدة لنشػػػورة عمػػػ  اسػػػا  التاػػػالؼ 25دد اللقػػػاتميف وجنسػػػياتاـ اإلرهػػػارى، دوف أف ياػػػدد عػػػ
االؼ  4، أنػ  واػؽ التقػديرات الراهنػة اػهف أقػؿ لػف 3128ديسػلرر/كانوف األوؿ  6الػدولى عمػ  )تػويتر)، اػى 

 االؼ لقاتؿي 21(، رينلا تقوؿ روسيا رناـ قرارة 26عنصر لف داعش االياا اى العراؽ وسوريا 
ف تنظيـ الدولة اإلس لية تعرض لخسػارة االؼ اللقػاتميف، كلػا أنػ  اقػد قيػادات رػارزة عمػ  لػده ال شؾ اى أ

السػػنوات الخلػػس األخيػػرة، ولػػف أرػػرزهـ; )اجػػى ركػػر)، وهػػو سػػلير عرػػد لالػػد الخميفػػاوي، اػػى يناير/كػػانوف 
اػػى الرارػػا لػػف  ، وأرػػو عرػػد الػػرالف الرػػي وي، واسػػل  الاقيقػػى عػػدناف رسػػلاعيؿ نجػػـ الرػػي وي،3125الةػػانى 

، وأرو لسمـ التركلانى وُيعرؼ أيً ػا رػػ)اجى لعتػز)، واسػل  الاقيقػى اا ػؿ أالػد عرػد 3125يونيو/ازيراف 
، وأرو نريؿ األنراري، واسل  الاقيقى وساـ نجـ عرػد زيػد الزريػدي، 3126أغسطس/ا   29اهلل الايالى، اى 

 24تػػؿ اػػى غػػارة أليركيػػة عمػػ  سػػرت رميريػػا اػػى وهػػو عراقػػى الجنسػػية كػػاف يقػػود اػػرع التنظػػيـ اػػى ليريػػا ايػػث قُ 
، وأرػػو لانػػد السػػويداوي أو اجػػى داوود، واسػػل  الاقيقػػى رسػػلاعيؿ لطيػػؼ عرػػد 3126نوالرر/تشػػريف الةػػانى 
، وأرػػو جرنػػاس، واسػػل  الاقيقػػى ر ػػواف الالػػدونى، اػػى 3125يناير/كػػانوف الةػػانى  31اهلل السػػويداوي، اػػى 
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ر الشيشػػػانى، واسػػػل  الاقيقػػػى طرخػػػاف راتيرشػػػفيمى، اػػػى يوليو/تلػػػوز ، وعلػػػ3125نوالرر/تشػػػريف الةػػػانى  :2
، 3127، و)أرػػو عمػػى األنرػػاري)، واسػػل  الاقيقػػى عرػػد الػػرالف لصػػطف  القػػادولى، اػػى لػػارس/اذار 3127

 (ي27 3128لايو/أيار  42وتركى الرنعمى، اى 
عودتػ  لمعلػؿ كػػ)لنظلة)، لكػف كااػة وةلة تاوالت كريرة طالت تنظيـ )الدولة اإلس لية) رغيا  واقا )الدولة) و 

الداليؿ تشير رل  أف هزيلة  التنظيـ الكالمة ال تزاؿ رعيػدة اللنػاؿ، ذلػؾ أف التنظػيـ ال يػزاؿ ياػتفظ رعػدد لػف 
قياداتػػ  العميػػا، واػػى لقػػدلتاـ أرػػو ركػػر الرغػػدادي زعػػيـ التنظػػيـ، والنػػاطؽ الرسػػلى أرػػو الاسػػف اللاػػاجر، وأرػػو 

للجمػس العسػكري، وأرػو لالػد طػراد الشػلالى نايػ  الرغػدادي عمػ  الشػاـ، وغػوؿ صالل ريػاد العريػدي ريػيس ا
لراد اميلوؼ قايد الجيوش والكتاي  الخاصة، وأرو ياي  رياد الجليمى لسيوؿ األلف اى التنظػيـ،  أرػو ركػر 

ف، عرد اهلل الخػاتونى لسػيوؿ الاييػات الخارجيػة، وأرػو لقلػاف عمػى الشػواخ لسػيوؿ عػف الل ػااات واللاػاجري
وأرػػو أالػػد ايصػػؿ الزهرانػػى لسػػيوؿ عػػف اللمػػؼ اللػػالى، وأرػػو لالػػد األنصػػاري لسػػيوؿ لمػػؼ التطػػوير، وأرػػو 
لعاوية األنصاري لسيوؿ لمػؼ الصػاة، وخمػدوف اللصػ وي لسػيوؿ لمػؼ اإلعػ ـ، وأرػو عرػد الرػاري شػفا  

 (ي28النعلة، لسيوؿ لمؼ الاسرة، ونظاـ اللوصمى لسيوؿ لمؼ الق ا  
لدولػػة اقرػػة جديػػدة تتناسػػ  لػػا ناايػػة اقرػػة )الخ اػػة) ولرامػػة الاػػرو  الك سػػيكية، وعلػػد رلػػ  دخػػؿ تنظػػيـ ا

االعتلاد عم  لنطؽ ار  العصارات، وذلؾ اى سياؽ رعادة الايكمة لتتناسػ  لػا لرامػة اػر  االسػتنزاؼ، 
سػػرتلرر/أيموؿ  39وجػػا ت كملػػة الرغػػدادي الصػػوتية التػػى رةتاػػا ليسسػػة )الفرقػػاف) التارعػػة لتنظػػيـ الدولػػة، اػػى 

، رعنػػواف )وكفػػ  رررػػؾ هادًيػػا ونصػػيًرا)، لمت كيػػد عمػػ  الػػناج اللسػػتقرمى لمتنظػػيـ، وطالػػ  أتراعػػ  رتوسػػيا 3128
نطاؽ االستاداؼ ليشلؿ لااجلة اللراكز اإلع لية والراةيػة والعملػا  للػف ينػاهض التنظػيـ، وأقػرَّ الرغػدادي 

)دولة) تتػػواار عمػػ  هياكػػؿ لمسػػمطة والاكػػـ وتسػػيطر لكانياػػا  ػػلًنا رناايػػة ليقتػػة للشػػروع التنظػػيـ السياسػػى كػػػ
عم  لناطؽ لدينية ا رية وتستند اى ناجاػا العسػكري رلػ  لنطػؽ الاػرو  النظاليػة الك سػيكية، وأسسػت 
كملػػة الرغػػدادي لعػػودة التنظػػيـ لسػػيرت  األولػػ  رالافػػاظ عمػػ  وجػػودا كلنظلػػة تتػػواار عمػػ  أيػػديولوجيا وهيكػػؿ 

ند رصػػػورة أساسػػػية رلػػػ  اػػػر  العصػػػارات وتكتيكػػػات االسػػػتنزاؼ اػػػى اللنػػػاطؽ األكةػػػر تنظيلػػػى وتلويػػػؿ يسػػػت
صػػػػعورة اػػػػى العلػػػػؽ الصػػػػاراوي، ا ػػػػػً  عػػػػف االاتفػػػػاظ رلفػػػػارزا األلنيػػػػػة وخ يػػػػاا وشػػػػركات  اللنتشػػػػرة اػػػػػى 

 (ي29اللدف 
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نػػات عػػف يرػػدو أف تاقيػػؽ نصػػر ناػػايى عمػػ  تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية) ال يػػزاؿ رعيػػد اللنػػاؿ، وتػػرترط اإلع 
هزيلة التنظيـ ر هداؼ سياسػية، رينلػا يلكػف الاػديث عػف هزيلػة لشػروع التنظػيـ السياسػى اللػرترط رالسػيطرة 
اللكانية عم  اللنػاطؽ الا ػرية واػرض اكالتػ  وسػمطت  كدولػة، لكػف اللنظلػة ال تػزاؿ ااعمػة، وهػى تنتشػر 

نػػػى اػػػى علػػػؽ الصػػػااري اػػػى اػػػى لسػػػااات غيػػػر ل هولػػػة وتجلعػػػات سػػػكنية لعزولػػػة اػػػى لنػػػاطؽ الفػػػراغ األل
العػراؽ وسػوريا، ورعػػض الجيػو  اػى لنػػاطؽ ا ػرية، سػوا  اػػى غػر  األنرػار أو عمػػ  الاػدود الشػلالية لػػا 

 سورياي
وياااظ التنظيـ اى سوريا ات  الماظة عم  سيطرة لقوات  اػى جيػو  لختمفػة يرقػ  أكررهػا هػو الجيػ  األوؿ 

اتػ  شػػلاؿ غػر  لدينػة الروكلػػاؿ، التػداًدا اتػ  جنػػو  الػذي يلتػد لػف جنػػو  غػر  لدينػة الليػػاديف وصػواًل 
كمػػـ لررػػاي يمػػى هػػذا  6111شػػرؽ لدينػػة السػػخنة وشػػلاؿ شػػرؽ لنطقػػة الصػػرايـ رلسػػااة تصػػؿ رلػػ  اػػوالى 

الجي  جي  ةاٍف اى اللسااة عم  لنطقة الادود الشلالية ريف سوريا والعراؽ ويلتػد لػف جنػو  شػرؽ لدينػة 
ؿ جنوًرػػا، ولدينػػة الصػػور غرًرػػاي كلػػا يوجػػد عمػػ  ال ػػفة الشػػرقية لمفػػرات الشػػدادي اتػػ  شػػلاؿ لدينػػة الروكلػػا

كمػػـ لررًعػػا وايػػ   43جيػػ  ةالػػث لػػـ تػػتـ السػػيطرة عميػػ  رعػػد، وهػػو جنػػو  العشػػارة وتصػػؿ لسػػاات  رلػػ  اػػوالى 
العديػػد لػػف القػػره، ر ػػااة رلػػ  جيػػ  رارػػا عمػػ  شػػرؽ وغػػر  الفػػرات، أيً ػػا يلتػػد لػػف الصػػالاية شػػلااًل اتػػ  

كمػـ لررًعػا غػر  الفػراتي وةلػة  261كمػـ لررػا لناػا  611وكلاؿ جنوًرا وتصؿ لساات  رل  اػوالى لدينة الر
جيػ  خػالس ايػث تسػمَّمت الواػدات الااِررػة لػف شػػرؽ الػاا والػص عرػر الللػر ال ػيؽ ايناػا رػالقر  لػػف 

تلتػد كمػـ لررًعػا و  331السعف، لتردأ رق ـ لسااات لف األرا ى عم  اسا  )جراة النصرة) وصمت اتػ  
لف اللكيلف شلاؿ شػرؽ اتػ  تػؿ أرػو ايػة شػلاؿ غػر  التػداًدا اتػ  خررػة روياػيف جنػو  شػرؽ، والجديػدة 
جنػػػو  غػػػر ي والجيػػػ  السػػػادس لتنظػػػيـ )الدولػػػة) هػػػو جيػػػ  قػػػديـ عمػػػ  لسػػػااة لشػػػتركة لػػػف لخػػػيـ اليرلػػػوؾ 

)جيػػ  سػػارا  كيمػػولترات لررعػػة، ر ػػااة رلػػ  :والاجػػر األسػػود قػػر  العاصػػلة دلشػػؽ، ترمػػل لسػػاات  اػػوال  
 (ي:2كمـ لررًعا)  361اى جنو  سوريا عم  الادود لا األردف وامسطيف اللاتمة رلسااة سيطرة تقار  

كمػـ لررػا يقػا شػرؽ الاػدود لػػا  6111واػى العػراؽ، ال يػزاؿ تنظػيـ الدولػة يتواجػد اػى جيػػ  تقػار  لسػاات  
راوي رالكالػػؿ لػػػـ تدخمػػ  القػػػوات سػػوريا وشػػػلاؿ راوة والقػػايـ وجنػػػو  نينػػوه وغػػػر  الشػػرقاط، وهػػػو جيػػ  صػػػا
وتلتػد لػف لدينػة الروكلػاؿ  3125العراقية رعد، وتعترر )والية الفرات) التػى أسسػاا التنظػيـ اػى أغسػطس/ا  

السورية رل  لدينة القايـ العراقية، األشد تاصيًنا وألًنا لمتنظػيـ العترػارات جغراايػة، الاتواياػا عمػ  لسػااات 
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اياػػػا تػػػ ؿ وه ػػػا  وشػػػقوؽ أر ػػػية تصػػػمل كلخػػػازف ل سػػػماة، وأنفػػػاؽ صػػػاراوية شاسػػػعة غيػػػر ل هولػػػة، و 
طريعيػػة تلتػػد لعشػػرات الكيمػػولترات، ويسػػتطيا لقػػاتمو تنظػػيـ الدولػػة االنتقػػاؿ لػػف لدينػػة القػػايـ رلػػ  األرا ػػى 
السػػػورية عرػػػر هػػػذا األنفػػػاؽ دوف أف ت اظاػػػـ الطػػػايرات اللقاتمػػػة أو الطػػػايرات رػػػدوف طيػػػار الخاصػػػة رجلػػػا 

قػػػوات األلػػػف تسػػػيطر عمػػػ  لراكػػػز اللػػػدف السػػػتة الرييسػػػية  الرلػػػادي، الفموجػػػة، هيػػػت، الرطرػػػة، اللعمولػػػاتي ا
اديةػػة، عانػػة( اػػى اللاااظػػة ولكػػف التنظػػيـ يسػػيطر عمػػ  الصػػارا  الشاسػػعة اللايطػػة راػػذا اللػػدف، كلػػا أف 

 (ي31كمـ  711القوات العراقية ال تستطيا ت ليف الادود الطويمة لا سورية والرالل طولاا 
م  صعيد وجود تنظػيـ )الدولػة اإلسػ لية) خػارج العػراؽ وسػوريا، ال تػزاؿ اػروع التنظػيـ ووالياتػ  ناشػطة اػى ع

رمداف عديػدة، ورغػـ تنػالى قػدرات رعػض الفػروع الػف الصػع  انتقػاؿ ةقػؿ لركػز تنظػيـ الدولػة رلػ  لواقػا اػى 
ر  أو نيجيريػػػا وغػػػر  راريقيػػػا أو دوؿ أخػػػره أنشػػػ  اياػػػا واليػػػات، لةػػػؿ; سػػػينا  أو ليريػػػا أو الػػػيلف وجزيػػػرة العػػػ

الصولاؿ وشرؽ راريقيا أو أاغانستاف أو الفمرػيف وجنػو  شػرؽ اسػيا أو الشيشػاف وشػلاؿ القوقػاز، ااػى تفتقػر 
جليًعػػا رلػػ  تاقيػػؽ سػػيطرة لكانيػػة واسػػعة وتلػػوي ت كريػػرة، وهػػى تتعػػرض لم ػػغط لػػف قرػػؿ وكػػاالت لكاااػػة 

نسػػػرة للسػػػتقرؿ التنظػػػيـ عمػػػ  هػػػذا الصػػػعيد ةلػػػة لسػػػاراف ُلتوقعػػػاف اإلرهػػػا  اللاميػػػة واإلقميليػػػة والدوليػػػةي ورال
لمتنظػػيـ اػػى اللرامػػة اللقرمػػة; االاتلػػاؿ األوؿ، هػػو أف يػػيدي تفكػػؾ التنظػػيـ رلػػ  تلركػػزا اػػى لجلوعػػة صػػغيرة 
لركزية، ات  لو كانت أ عؼي ألا االاتلاؿ الةانى، ااو أف يسمؾ التنظػيـ ناػج القاعػدة اػى رػدايات األلفيػة 

ر ف ي عؼ ت ةيرا اى اللركز  العراؽ وسوريا(، اى ايف ُيعطى الزخـ لعلمياتػ  اإلقميليػة اػى لنػاطؽ الجديدة 
 (ي32لةؿ أاغانستاف، وليريا، وشر  جزيرة سينا ، واليلف 

 خاتلة
رف خ اػػة تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية) قػػد تاولػػت رلػػ  خ اػػة ااترا ػػية عرػػر شػػركة اإلنترنػػت ووسػػايؿ التواصػػؿ 

لكػػػػػف التنظػػػػػيـ ال يػػػػػزاؿ يعلػػػػػؿ كلنظلػػػػػة تسػػػػػع  لمافػػػػػاظ عمػػػػػ  هياكماػػػػػا التنظيليػػػػػة وااعميتاػػػػػا االجتلػػػػػاعى، 
األيديولوجيػػػة ورسػػػالتاا الدعاييػػػة ولصػػػادرها التلويميػػػة، اناايػػػة تنظػػػيـ الدولػػػة اػػػى سػػػوريا والعػػػراؽ ال ُتكتػػػ  رال 

لنيػػػة والعسػػػكرية رانتاػػػا  الظػػػروؼ اللو ػػػوعية التػػػى أوجدتػػػ  والرييػػػة الجاذرػػػة التػػػى كػػػاف أساسػػػاا الفو ػػػ  األ
والغرف االقتصادي واالجتلاعى للعظـ السكاف، واالسػترداد رلختمػؼ أشػكال ، واالاتػرا  الػداخمى والتوظيفػات 
الطايفيػػة والتاااػػت اإلقميلػػى والػػدولى اػػى اللنطقػػة، وسػػوؼ يعلػػؿ التنظػػيـ عمػػ  اسػػتغ ؿ واسػػتةلار االػػة عػػدـ 

مية اػػػى العػػػراؽ وسػػػوريا كلػػػا اعػػػؿ سػػػارًقا رػػػيف العػػػاَليف االسػػػتقرار والخ اػػػات واالنشػػػقاقات والفراغػػػات اللسػػػتقر
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، عندلا تعرض لازيلة تكتيكية ررَّػاف اقرػة تنظػيـ )دولػة العػراؽ اإلسػ لية)، وعػاد لػرة أخػره 3123و :311
 (ي33راسـ )الدولة اإلس لية اى العراؽ والشاـ)  3124أشد قوة اى أرريؿ/نيساف 

لدولػػة اإلسػػ لية) ألػػاكف السػػيطرة الا ػػرية، اقػػد كػػاف كػػذلؾ عػػاـ لةَّػػؿ خسػػارة تنظػػيـ )ا 3128رذا كػػاف عػػاـ 
نقطػػة تاػػوؿ رهعػػادة  3129التصػػاص الاجلػػات والصػػلود والتاػػوؿ لاػػر  العصػػارات، وسػػوؼ يشػػكلؿ العػػاـ 

الايكمػػة لمجااديػػة العالليػػة، اةلػػة االػػة لػػف اإلجلػػاع عمػػ  أف األسػػرا  والشػػروط والظػػروؼ اللو ػػوعية التػػى 
يػػػة العالليػػػة علوًلػػػا وتنظػػػيـ الدولػػػة خصوًصػػػا ال تػػػزاؿ ذاتاػػػا لػػػـ تتغيػػػر، رػػػؿ تفاقلػػػت أدت رلػػػ  عػػػودة الجااد

األزلػػات رطػػرؽ عديػػدة، اػػرغـ صػػعورة تكػػرار اللوجػػة الكريػػرة لػػف تطويػػا اللقػػاتميف اللاميػػيف واألجانػػ  عمػػ  
لقاعػػدة، اللػػده القريػػ ، اػػهف األسػػرا  التػػى أدت رلػػ  رػػروز تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية) وعػػودة انرعػػاث تنظػػيـ ا

وتداؽ الجاادييف ال تزاؿ عم  االاا،  اراس  هػاروف يي زيمػيف، هنػاؾ خلسػة عوالػؿ أساسػية أسػالت اػى 
، وهػى; انسػاا  الواليػات اللتاػدة لػف العػراؽ وال ػعؼ 3124لعاودة ظاور تنظيـ )الدولة اإلس لية) عػاـ 

رجراليػة لاميػة، وقدرتػ  عمػ  اسػتغ ؿ الل ـز لقوات األلف العراقية، ولشاركة التنظيـ اللتواصمة اػى أعلػاؿ 
لظػػػػالـ العػػػػراقييف السػػػػنة  ػػػػد الاكولػػػػة اللركزيػػػػة ذات الغالريػػػػة الشػػػػيعية، وعلميػػػػات الاػػػػرو  الجلاعيػػػػة لػػػػف 
السػػجوف لػػف ِقَرػػؿ راػػاؽ تنظػػيـ )الدولػػة اإلسػػ لية اػػى العػػراؽ)، وانػػدالع الاػػر  اػػى سػػورياث األلػػر الػػذي اػػثَّ 

 (ي34جان  عم  تعرية غير لسروقة لملقاتميف األ
ورغـ اإلع ف عف هزيلة تنظيـ )الدولة اإلس لية) وطردا لف لعاقم  الا ػرية اللدينيػة اػى العػراؽ وسػوريا، 
ال يزاؿ الخوؼ لف هجلات التنظيـ الخارجية ياتؿ اللرترة األول  اى قايلػة اللخػاوؼ العالليػة اسػ  لسػل 

 (ي35 3128أغسطس/ا   2قاـ ر  لركز )ريو) اى 
ظيـ أيً ا عم  تصدير رييت  للس لة الخ اة رل  اروع خارجية وتاويػؿ أيديولوجيتػ  عػف الخ اػة ويعلؿ التن

لػػف لجتلػػا لػػادي رلػػ  لجتلػػا ااترا ػػى لػػنظَّـ يعلػػؿ عمػػ  نقػػؿ أهدااػػ  رشػػكؿ لسػػتقؿ عنػػ  تنظيلياػػا، أي رف 
 عاللىيهزيلة دولت  اى سوريا والعراؽ قد ال تكوف كااية لازيلة تنظيـ الدولة اإلس لية ال

الجػػػدير رالل اظػػػة، أف الواليػػػات اللتاػػػدة شػػػنَّت اػػػى اللقػػػاـ األوؿ ارراػػػا عمػػػ  اإلرهػػػا  عػػػف طريػػػؽ قػػػوات 
رالوكالة اى كؿ لف سػوريا والعػراؽ، رال أف هػذا الالمػة أغفمػت رلػ  اػدا كريػر التركيرػة السػكانية اػى اللنػاطؽ 

ذا الػػناج القػػوات اللدعولػػة أليركياػػا لػػف السػػيطرة التػػى ينشػػط اياػػا العػػدو; السػػكاف العػػر  السدػػنَّةي وقػػد لكَّػػف هػػ
عم  اللناطؽ اى لايط لا ُيسل  دولة الخ اة رال أناا لـ تكف لجدية اى السيطرة عمػ  اللنػاطؽ األساسػية 
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التى يسيطر عمياا التنظيـ اى قم  اللناطؽ السنية األساسية اى جنػو  شػرؽ سػوريا وجنػو  غػر  العػراؽي 
ة السػػمفية لاتفظػػًة رالشػػرعية اػػى نظػػر السػػكاف العػػر  السػػنَّة اتػػ  ُتسػػالؿ الواليػػات سػػترق  الجلاعػػات الجااديػػ

 (ي36اللتادة وشركايها ظاور هياكؿ سياسية وعسكرية ذات لصداقية لقرولة لده هيال  السكاف 
سػتند للجػرد هكذا، اهف خطر تنظيـ )الدولة اإلس لية) الذي يواج  تاالًفا كونياا الجتةاة  كاف لنػذ الردايػة ال ي

كونػػ  اركػػة )جااديػػة ررهاريػػة) رػػؿ ألنػػ  لةَّػػؿ أيديولوجيػػة ااتجاجيػػة ُسػػنلية غا ػػرة للػػا الػػت رليػػ  أاػػواؿ العػػر  
ذالؿ رعد نااية الار  الرػاردة ولرامػة ااػت ؿ العػراؽ واقرػة تػدلير  السنة اى اللنطقة لف رقصا  وتاليش وا 

ت سػػػيس خ اػػػة رسػػػ لية سػػػنية لػػػـ يكػػػف  لجػػػرد اركػػػة االنتفا ػػػات العرريػػػة، اتنظػػػيـ الدولػػػة رهع نػػػ  رعػػػادة 
)جااديػػػػة لتطراػػػػة) ر هػػػػداؼ لاػػػػدودة ولػػػػـ يػػػػتلكف لػػػػف خمػػػػؽ جاذريتػػػػ  وتجنيػػػػد االؼ اللقػػػػاتميف السػػػػنة العػػػػر  
واألجانػػػػ  رف ػػػػػؿ قدراتػػػػػ  التنظيليػػػػػة ودعايتػػػػػ  السياسػػػػػية ااسػػػػػ ، رػػػػػؿ رف لعظػػػػػـ أنصػػػػػار ولييػػػػػدي )الدولػػػػػة 

قػػوف لػػا رييتػػ  األيديولوجيػػة الدينيػػة اللتصػػمرة وطػػرؽ اكالتػػ  الفظػػة اإلسػػ لية) اػػى العػػالـ اإلسػػ لى ال يتواا
وأسػػالير  وتكتيكاتػػ  العسػػكرية اللرعرػػة، وراػػذا أصػػرل تنظػػيـ الدولػػة خيػػاًرا ا ػػطرارياا ألجيػػاؿ شػػارة كػػدرع واؽ 

 لاوية )ُسنليَّة) لادَّدة اى وجودها ولستقرمااي
شػػػديد عمػػ  الاويػػة لػػػف خػػ ؿ االرتكػػػاز عمػػ  لو ػػػوع خيػػارات تنظػػيـ )الدولػػػة اإلسػػ لية) كانػػػت وا ػػاة رالت

الاويػػة السػػػنية والعلػػػؿ اػػى تاديػػػد هويتػػػ  عمػػ  ترنػػػى أاػػػد أشػػد األيػػػديولوجيات السدػػػنية الاديةػػة اللرتكػػػزة عمػػػ  
اللجػػاؿ اإلايػػايى الاويػػاتى، راالسػػتناد رلػػ  تػػراث )السػػمفية الوهاريػػة)ث ايػػث قػػدَّـ نفسػػ  هوياتياػػا كللةػػؿ إلسػػ ـ 

تعػػػرض ألخطػػػار وجوديػػػة لػػػف أيػػػديولوجيات ولػػػذهريات عديػػػدةث األلػػػر الػػػذي اػػػدد اسػػػتراتيجيت  ُسػػػنى للػػػتَاف ي
ر ولوية قتاؿ العدو القري  وتركيز أولويات  عم  األقر  اػاألقر  وصػواًل رلػ  العػدو الرعيػد ااألرعػد، لػذلؾ اقػد 

ف السػنة راػدؼ تنقيػة كاف أكةر صرالة وعنًفا لا لف يطمؽ عمياـ; اللرتدوف والصاوات والخونػة والعلػ   لػ
وتطاير لناطؽ اا نت  السنية، وهاجـ األنظلػة العرريػة السػنية راعترارهػا ديكتاتوريػات لرتػدة تاػار  الاويػة 
السػػػنية، وتوسػػػا اػػػى قتػػػاؿ الشػػػيعة راعترػػػارهـ كفػػػرة لاػػػارريف لةسػػػ ـ السػػػنى ولػػػرتانيف لواليػػػة الفقيػػػ  اإليرانػػػى 

عترػػارا امفًػػا صػػميرياا ااقػػًدا هداػػ  السػػيطرة ولااررػػة اإلسػػ ـ الفارسػػى الصػػفوي، وتصػػده لمغػػر  اإللرريػػالى را
 السنىي 

 ثم بحمد هللا


