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 الشكر والتقدير

، والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد رسول اهلل ، وعلى آل بيته محداً يليق جبالل وجهه  وعظيم سلطانه  احلمد هلل     

 وصحبة ومن وااله .

وأغناها الشيباني ( الذي تفضل باألشراف على رساليت ، جبار  اتقدم بالشكر واالمتنان اىل االستاذ الدكتور ) عدنان كاظم   

 اهلل عز وجل ان مين عليه بدوام الصحة والعافية وحتقيق املزيد من التقدم العلمي .  بفكره وارشاداته العلمية الدقيقة ، اسأل

اىل رئيس قسم اجلغرافيا االستاذ املساعد الدكتور ) لطيف كامل  متناناتقدم بالشكر واالف باجلميل ومن حسن الوفاء واالعرتا  

أتوجهه بالشكر واالمتنان جلميع اساتذتي يف قسم  كما، هذه الدراسة  حول ةقيمال علميةال الحظا املكليوي ( على ما ابداه من 

االستاذ الدكتور )سفري جاسم اجلغرافيا الذين هنلت من فكرهم  وأخص بالشكر االستاذ الدكتور ) سرحان نعيم اخلفاجي ( ، و

الصايغ ( ، واالستاذ  رافد عبد النيب واالستاذ املساعد الدكتور ) ، ( ، واالستاذ الدكتور ) رعد عبد احلسني الغريباوي ( حسني

اىل االستاذ الدكتور )عباس غايل  كما اتقدم بالشكر  فلهم مين كل التقدير واالمتنان .  املساعد الدكتور ) ماهر ناصر عبد اهلل(

ق اىل الفري ان اتقدم بالشكر والتقدير ايضا  ويشرفين  .والدكتور مهدي فليح ناصر على دعمة ونصحه طيلة مدة الدراسة احلديثي(

،  املستشار العسكري لقوا  احلشد الشعيب ) حسن سلمان خليفة البيضاني (  ، والفريق الركن  )عبد الغين االسدي ( الركن

استخبارا   مديرية مديرو .  الفرقة الذهبية ، واملقدم  )امحد شاكر االسدي (   عوزارة الدفا والعميد الركن ) فهد صباح صغري (

واالستاذ ) مهند هادي واالستاذ )نصري محزة جواد( مدير ادارة مركز النهرين للدراسا  االسرتاتيجية ،  ومكافحة ارهاب نينوى ، 

وموظفي  املكتبة احليدرية  يف العتبة العلوية املطهرة  ، وموظفي املكتبة املركزية يف  ،عبد احلسني( مدير مديرية شهداء ذي قار 

،  شكر موصول اىل الدكتور حيدر حسنيوال و دار ومكتبة عدنان يف جامعة ذي قار ،  جامعة ذي قار، وموظفي مكتبة كلية القانون 

واتقدم بشكري فلهم مين كل االمتنان .    وشيماء متعب الدكتوراه  مروة  سامي  جودة   ا طالب   وا  الزميال االخ وكذلك اىل 

 فجزاهم اهلل عين اجلزاء االوفى . والتقويموأمتناني لكل من ساهم يف امتام هذا العمل باملساعدة والدعم والتشجيع او النقد 

 الباحثة 
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 المستخلص

 نتاج مع تتواشج ذلك في انها اال السياسية، الجغرافيا علم في الدراسات محور الدولة دراسة تعد  
 التي الدولة، نشأة دراسة عند العلمية المعرفة تكامل ألجل السياسة، علم وخاصة اخرى علوم  

 كان وهذا ، ( السياسية السلطة ، االقليم ، الشعب ) االساسية االركان توافر قيامها يتطلب
 الجغرافيا في الموحد المجال لنظرية جونز بار ستيفن السياسي الجغرافي وضع وراء من الهدف

  . السياسية

 بار ستيفن السياسي لجغرافيل العلمية النشأة على الضوء لتسلط الدراسة هذه اهداف وانبثقت  
 نظر وجهة من الدولة نشأة دراسة في الموحد المجال نظرية وراء ما العلمية والفائدة جونز

 على يطلق الذي الدولة دون الفواعل احد مزاعم على تطبيقها عبر وذلك ، يةالسياس الجغرافيا
 ما الحقيقية االسباب و االيدلوجية جذوره على االنقضاض خالل من . " االسالمية الدولة " نفسه
 ميدانيا   توسع الذي ، الحاضر الوقت في جدال   و حضورا   االكثر االرهابي التنظيم هذا ظهور وراء
 الدروس من بمجموعة لخروجل ، ووجوده قوته مقومات على باالعتماد العالم دول من العديد في

 خطة وضعت وقد ، الدموي التنظيم هذا خطر من الوقاية في تسهم ان يمكن التي المستفادة
المنهج االستنباطي الذي ينتقل فيه االستنتاج من الكل الى الجزء ومن  على اوال   معتمدة الدراسة

العام الى الخاص، وذلك لدراسة افتراضات نظرية المجال الموحد في الجغرافيا السياسية ومن ثم 
المنهج . كما اعتمدت الدراسة  ا على مساعي تنظيم داعش االرهابيالتعرف على إمكانية تطبيقه

 لريتشارد الوظيفي المنهج اضف الى ذلك ،لتنظيم داعش التاريخيةالتاريخي لتتبع الجذور 
 ثم ومن تفككها او الدولة وقيام تماسك في ودورها الدولة في والطرد الجذب قوى دراسةل هارتشون

 والتوصل الدراسة من الهدف ولتحقيق . حسب مقتضيات الدراسة القوة تحليل نهجمو  ، انهيارها
 الفصل اهتم ، مقدمة تسبقها فصول ستة على دراستها الباحثة قسمت منها المرجوة النتائج الى

 الفصل وركز ، السياسية الجغرافيا منظور من ونشأتها للدولة النظري التأصيل بدراسة االول
 ، السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار لستيفن العلمية النشأة على الثاني
 "الدولة تنظيم على يةوالثان االولى لقتينللح السياسي الجغرافي التطبيق الثالث الفصل وعالج

 الجغرافي التطبيق في الرابع الفصل أختص و "، (داعش) الشام بالدو  العراق في اإلسالمية
بالد  و العراق في االسالمية "الدولة تنظيم على دالموح المجال نظرية في الحركة لحلقة السياسي
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 نظرية في المجال لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق الخامس الفصل وتناول "، (داعش) الشام
 الفصل اعتنى و ،"(داعش) الشامبالد و  العراق في االسالمية "الدولة تنظيم ىعل الموحد المجال

 على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي بالتطبيق السادس
 والدروس السريع سقوطها واسباب "(داعش) الشامبالد  و العراق في االسالمية "الدولة تنظيم

 النتائج من بجملة سةالدرا واختتمت ، االرهابي التنظيم هذا على النظرية تطبيق من المستفادة
 . والمراجع بالمصادر قائمة مع توالمقترحا

 في نجحت السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية ان الى الدراسة توصلت لذلك تبعا    
 تطبيقها وعند . الدولة نشأة لدراسة السياسة علمو  السياسية الجغرافية علم بين التواشج تفسير
 يسمى ما تنظيم لتطور نتيجة كان ظهوره ان اتضح ، االرهابي داعش تنظيم مزاعم لدراسة

 العديد تظافروب ، 3002 عام للعراق االمريكي االحتالل بعد ، بالد الرافدين " في الجهاد "بقاعدة
 مقومات على معتمدا   االراضي في والتمدد النمو في استطاعالخارجية و  الداخلية االسباب من

 مكانيا   وهزيمته عليه للقضاء والدولية الوطنية للقوى هدفا   اضحى مما ، اليه بالنسبة والوجود القوة
 لقيام االساسية االركان انهيار بسبب كبيرة بسرعة المزعومة دولته" وتالشت سقطت ومن ثم ،

 واالحتالل العودة في مساعيه ان اال ، والبقاء لالستمرار القوة مقومات فقدانه عن فضال   ، الدولة
 وخطره ، له االرهابي االيديولوجي الفكر على القضاء عدم بسبب ، االن حتى قائمة االراضي

 الممكن من التي المستفادة الدروس من العديد وضع االمر تطلب لهذا  ، االن لحد قائما   الزال
 . االرهابي التنظيم هذا براثن من عانت التي االخرى والدول العراق انقاذ في تسهم ان
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 المقدمة

 يينالسياس نييجغرافال من العديد وراءه كان السياسي، الجغرافي الفكر في الحاصل التطور ان  
 اهمية من دراكا  او  علمية. بطريقة واالجتماعية انيةاالنس الدراسات في مركزه تعزيز في هموا الذين

 القرن من الخمسينيات في جونز بار ستيفن السياسي الجغرافي وضع العلمية، المجاالت تواشج  
 الجغرافيا نظر وجهة من الدولة تحليل الى تسعى متينة. علمية اسس على تقوم نظرية الماضي

 رأى ألنه   النظري الجانب نحو السياسية الجغرافيا دفع ضرورة من نفسه الوقت في منطلقا   السياسية،
 والتطور. النضج نحو بالجغرافيا يدفع ما ذلك في

 في السياسية العلوم ومجال السياسية الجغرافيا مجال بين علمي ترابط بوجود النظرية هذه تقر    
 معللة   ، المجالين لكال الدراسة محور تعد التي الدولة، نشأة مقدمتها وفي السياسية الظواهر دراسة

 التكامل من حالة الى الوصول ألجلو  ، المجالين بين المتبادلة العلمية الحاجة من الترابط هذا
 بالنظريات اسوة   النظرية هذه اضحت ، المنطلق هذا ومن . السياسية الظاهرة دراسة في المعرفي
 حال في منه االستفادة يمكن علمية فائدة تقدم السياسية الجغرافيا مجال في الموضوعة االخرى
 بــ يسمى ما تداعيات في الخوض الدراسة ارتأت وعليه ، معينة سياسية ظاهرة دراسة على تطبيقها

 المشتق الجيل بمثابة ّعد الذي ، الشام وبالد العراق في االرهابي داعش لتنظيم " الخالفة دولة "
 اال ، 3002 عام االمريكي االحتالل بعد العراقية بالدولة عصفت التي االرهابية التنظيمات احد من

 استغل الذي ، الزرقاوي مصعب ابو االرهابي بقيادة والجهاد" التوحيد "جماعة بــ يسمى ما وهو
 مع التحالفات عبر خالياه لنسج االمني الوضع وضعف ، الدولة في االحتالل زرعها التي الفوضى

 تلك تمحيص الحاجة دعت مما ظهوره. مع بالتزامن تنشط كانت لتيا االرهابية المجاميع من العديد
 التنظيم لهذا االرهابية المحاوالت الى وصوال   المسمومة، الفكرية اصولها عند والوقوف التداعيات
 والمجتمع الدولة تحصين في حرصا   والدولية، واالقليمية المحلية االراضي في التمدد في االرهابي

  . ونوائبه االرهاب براثن من
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  الدراسة مشكلة اوالً:

 االتي: النحو على الدراسة مشكلة صياغة يمكن 

 تنظيم على دالموح المجال لنظرية سياسي جغرافي تطبيق اجراء يمكن هل : رئيسة مشكلة " 
 الذي الدولة دون الفواعل احد باعتباره ،"(داعش) الشام بالد و العراق في االسالمية الدولة
  . " الخالفة دولة "بـــ  ىما يسم لقيام يسعى

  : اآلتي النحو على اخرى ثانوية مشاكل تظهر الرئيسة شكلةمال خالل من

  السياسية؟ الجغرافيا في وحدمال المجال نظريةهي افتراضات  ما  -1
 ؟ االرهابي (داعش) تنظيم هو من -3
 ؟ ظهوره على ساعدت التي االسبابماهي   -2
 ؟ االراضيلتمدد في  االرهابي التنظيم هذا اعتمدها التي االستراتيجيات طبيعة ما -4
 مساعي واهداف هذا التنظيم المتطرف؟ لماذا لم تتحقق -5
 والدول العراق في الدولة تفيد ان كنمي التي الدروس بعض متقدي النظرية لهذه باإلمكان هل  -6

 ؟ نفسها الظروف من تعاني التي االخرى
 

  : الدراسة فرضية : ثانياً 

 : االتي النحو على الدراسة فرضية صيغت
 تنظيم على للتطبيق قابلة جونز بار ستيفن السياسي الجغرافي نظرية ان : رئيسة فرضية " 

 دولة " بـــــ يسمى ما إلقامة يروم الذي ،"(داعش) الشام بالدو  العراق في االسالمية الدولة
  . "الخالفة

 : االتية ثانويةال فرضياتال ةالرئيس الفرضية من تتفرعو  
عدة فرضيات  وضعت التي السياسية الجغرافية النظريات من الموحد المجال نظرية تعد  -1

  السياسية. الجغرافيا وجهة من الدولة ونشأة لتحليل
ويسعى ،  التكفيري الفكر يتبنى ، معقدة ايدلوجية تركيبة ذو دمويا   تنظيما   داعش تنظيم يمثل  -3

 قيام ما يسمى بــــ "دولة الخالفة " العابرة للحدود الوطنية . نحو
 له وفرت التي والخارجية الداخلية االسباب من دالعدي افرظلت نتيجة االرهابي التنظيم هذا نشأ  -2

 . 3002 عامال بعد وتطوره لنموه المناسب المناخ
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 في االرض على التمدد لعمليات الساندة واالستراتيجيات االساليب من العديد التنظيم هذا اتبع  -4
 . العالم حول الدول من والعديد وسوريا العراق في االساسية معاقله في الدول من العديد

 أهدافه . تحقيق دون حالت التي االسباب من بالعديد مساعي هذا التنظيم االرهابي جوبهت -5
 يمكن التي والعبر الدروس من العديد داعش تنظيم على تطبيقها خالل من النظرية هذه تقدم  -6

 . والمجتمع الدولة في منها اإلفادة
 

  : الدراسة اهداف : اثالث

 : االتية النقاط من بمجموعة الدراسة اهداف تتجلى
 تراثه على والتعرف جونز بار ستيفن السياسي جغرافيلل العلمية النشأة على الضوء تسليط .1

  العلمي.
  . فوائدها اهم وتبيان ، السياسية الجغرافيا الموحد المجال نظرية بمضمون اطةاالح .3
 في ظهوره الى ادت التي االسباب و االرهابي داعش تنظيمل االيدلوجية الجذور على التعرف .2

  . وسوريا العراق
 الداعمة واالمكانيات االستراتيجيات على والتعرف ، االرهابي التنظيم هذا مساعي في الخوض .4

 . المكاني لتمدده
 التنظيم هذا خطر من الوقاية في تسهم ان يمكن التي والعبر الدروس من بمجموعة الخروج .5

 .التكفيري
  الدراسة اهمية : ابعار

 تنظيم محاربة في والتعليمي التربوي الجانب فيه يضطلع الذي الدور من الدراسة هذه اهمية تأتي  
 الحرب ان المعلوم من بات ذإ لمواجهته، الجهات مختلف تكاتف يتطلب والذي االرهابي، داعش

 بها يتوشح التي االوجه والمتعددة المعقدة التركيبة بسبب وذلك فحسب، عسكرية حربا   ليست ضده
 التنظيم هذا اثر اقتفاء يتطلب الحال مقتضى فإن وعليه االوجه، هذه كل من مواجهته تستدعي التي

 القول يمكن لذا . ضعفة ومواطن وأسلوبه هنهج تغذي التي الفكرية نمالمكا على والتعرف االرهابي
 المؤسسات تساعد ان يمكن التي والعبر الدروس من مجموعة وضع في تسهم الدراسة هذه نإ

 يهدد الذي المتطرف التنظيم هذا من الوقاية برامج تحديد خاللها من يمكن التي واالمنية السياسية
 المجتمع. وسالمة امن
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  الدراسة منهج : خامسا

      االستنباطيالمنهج  اولها يأتي ، عدة مناهج على الباحثة اعتمدت الدراسة اهداف تحقيق لغرض  
لدراسة افتراضات الذي ينتقل فيه االستنتاج من الكل الى الجزء ومن العام الى الخاص ، وذلك 

ومن ثم التعرف على إمكانية تطبيقها على مساعي  ةينظرية المجال الموحد في الجغرافيا السياس
ور التاريخي لدراسة الدولة التط . كما اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع  تنظيم داعش االرهابي

اضف الى ذلك  ، الجذور االيدلوجية لتنظيم داعش االرهابيعند ابرز علماء الجغرافيا السياسية ، و 
المنهج الوظيفي لريتشارد هارتشون لدراسة قوى الجذب والطرد في الدولة ودورها في تماسك وقيام 

حة بعض افتراضات النظرية التي استندت وذلك للتأكد من ص الدولة او تفككها ومن ثم انهيارها ،
ومنهج ، ة لاالخفاق في اداء هذه القوى يتسبب في انهيار حلقات السلس ان الى افكار هارتشون في

 تحليل القوة حسب مقتضيات الدراسة .
  الدراسة حدود : سادسا

 تحت وأصبحت العراق في اعشد تنظيم احتلها التي والمدن بالمحافظات المكانية الحدود تمثلت  
 وخانقين ومندلي ، كركوك محافظة ومركز اربيل الشرق ومن دهوك الشمال من يحدها التي سيطرته

 ، طربيل منفذ حتى السورية الحدود الغرب ومن بغداد العاصمة الجنوب ومن ، ديالى محافظة في
 حلب، محافظة مركز الشرق ومن تركيا الشمال من تحدها التي سوريا في والمحافظات المدن وكذلك

 حتى العراقية لحدودا الغرب ومن ، دمشق العاصمة الجنوب ومن ، حماة ومحافظة ادلب، ومحافظة
 الحدود ضمت كما . االمر تطلب في كال الدولتين اذ المناطق بعض الى التطرق مع ، التنف معبر

وفق  والدولي االقليمي المجال في تنظيم داعش االرهابي مناطق سيطرة التطرق الى المكانية
 وليبيا مصر وخصوصا  في و ، التي تحتم التطرق الى المجال الجغرافي مقتضيات الدراسة

  . نيجيريا وباكستان وافغانستان
الى بعض  التطرق مع ، 3030 عام ولغاية 3002 عام من بالمدة فتمثلت الزمنية الحدود اما 

 . التي تخدم البحث وتوجهاته المراحل التاريخية 
 

  الدراسة هيكلية : سابعاً 

 االول الفصل اهتم ، مقدمة تسبقها فصول ستة الى الدراسة تقسيم العلمية الضرورة اقتضت  
 على الثاني الفصل وركز ، السياسية الجغرافيا منظور من ونشأتها للدولة النظري التأصيل بدراسة
 الفصل وعالج ، السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار لستيفن العلمية النشأة
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 العراق في اإلسالمية "الدولة تنظيم على والثانية االولى للحلقتين السياسي الجغرافي تطبيقال الثالث
 في الحركة حلقةل السياسي الجغرافي التطبيق في الرابع الفصل أختص و ، " (داعش) الشام وبالد

 وتناول ، " (داعش ) الشام بالد و العراق في االسالمية "الدولة تنظيم على الموحد المجال نظرية
 تنظيم على الموحد المجال نظرية في المجال حلقةل السياسي الجغرافي تطبيقال الخامس الفصل
 الجغرافي تطبيقبال السادس الفصل اعتنى و ، "(داعش) الشام وبالد العراق في االسالمية "الدولة

 العراق في االسالمية "الدولة تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة حلقةل السياسي
 من بجملة الدراسة واختتمت ، المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب " (داعش) الشام بالد و

  . والمراجع بالمصادر قائمة مع المقترحاتو  النتائج
 

 :: الدراسات السابقة ثامنا
ان الدراسات التي طبقت عليها هذه النظرية في العديد من كتب الجغرافيا السياسية، لم تدخل في   

تفاصيل حلقات النظرية وتتناول مضامينها بصورة دقيقة، كما انها تناولت في دراستها كيان دولة 
 لقيام "دولة " .قائمة، اال انها لم تتناول ظاهرة عابرة للحدود الوطنية دون مستوى الدولة ، وتسعى 



 
 

 منظور من ونشـأتها للدولة النظري التأصيل" 

       السياسية الجغرافيا

 
 

 التأسيسية واركاهنا الدولة :األولاملبحث            

 الدولة نشوء فسرت اليت النظريات الثاني:املبحث 

 سيةالسيا اجلغرافيا منظور  يف الدولة :الثالثاملبحث     
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 التأسيسية ركانهاأو الدولة االول: المبحث

  :والصطالح اللغة في الدولة - اولا  

 لغةا: الدولة .أ

 حال من وانتقل تغير بمعنى (يدول ، دال ) الفعل من مشتقة الدولة، كلمة العربية اللغة في جاءت  
 "منظور البن " العرب "لسان في الدولة ومعنى .(1) وصارت اليه تحولت اي الدولة له دالت ،حال الى
 بالحرب الفتحب ولةوالد   المال في بالضم ولةالد   وقيل ، سواء والحرب المال في العقبة لة  و  والد   لة  دو  ال   )

 لغتان هما يلوق الدنيا في وبالفتح االخرة في بالضم وقيل ، ويفتحان يضمان فيها سواء هما وقيل
 زمان  ال انقالب   " بمعنى جاءت ، يآباد للفيروز المحيط قاموس فيو  . (2)(ودول التدو  والجمع ، فيهما
 خرة  آلا في : الضم   او ،سواء هما او ، ب  ر  الح   في والفتح   ،فيه :الضم   او ،ويضم   ، المال   في والعقبة  

ل  و  بالد   اخذوه   :لوه  وتداو   . أدا له   وقد ، ثلثة  م   ، ل  و  د   : والجمع ، الدنيا في : ح  والفت   ،
 (3). 

س س ك م   ن  إ   الكريمة اآلية في الكريم القرآن في ءجا ما مع يتماشى بذلك وهو   م  ال   م س   ف ق د   ق ر ح   ي م   ق و 
ث ل ه   ق ر ح   ت ل ك    م  ل ه ا اْل  ي ام   و  ل م   الن اس   ب ي ن   ن د او  ل ي ع  ين   الل ه   و  ذ  و   آم ن وا ال ذ  ن ك م   ي ت خ   ي ح ب   ال   و الل ه   ش ه د اء   م 

ين   الظ ال م 
 فيما نتقلتاو  ،(5)االستقرار وتعني (status) التينيه االساس في هي دولة كلمة ان .(4) 

 (state) فتعرف ،(6)ذاته المصدر من مشتقة لكنها مختلفة بألفاظ االخرى االوربية اللغات الى بعد
 اللغة في ( tatoS)و ، الفرنسية في (Etat( و االسبانية اللغة في (statoE(و ، (7) االنكليزية في

 . (8)ومستقر ثابت السياسي الحكم ان الى لإلشارة االيطالية
 وربيةاال اللغات وقواميس العربية القواميس بين دولة كلمة معنى في اللغوي االختالف هذا نأ  

 اللغوي الخالفا فهذا ،هالبحت اللغوية الحدود تتجاوز بعيدة وفكرية سياسية مدلوالت ه  ل ؛ المختلفة
                                                           

،  8008، عالم الكتب ، القاهرة ،  1احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد االول ، ط ( 1

 .787ص

 .858، ص1881الحوزة ، قم ، ، ادب  1، ط11ابن منظور، لسان العرب ، المجلد  ( 8

 .577، ص 8008، دار الحديث، القاهرة، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ـط ( 3

 .110آل عمران ، االية ( 1

 .13، ص8011، عمان ،، دار الثقافة7السياسية والقانون الدستوري، ط ( نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم5

 .177، ص8017، جامعة دمشق ، دمشق ، 1فيصل كلثوم ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط (6

، المركز القومي للترجمة ، القاهرة 1، ط عربي( -انكليزي ) عبد الوهاب علوب ، معجم المصطلحات السياسية  (7
 .77، ص 2111،
 .178 -177فيصل كلثوم، مصدر سابق ، ص (8
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 الصدد هذا وفي . الغربي والفكر العربي الفكر في وموقعها الدولة مفهوم في اختالفا الواقع في يعكس
 رالتغي   من الشرقيون يراه كان عما تعبير احسن تعبر الدولة ان "رباط دمونإ " الدستوري الفقيه ذكر
 الغربيين نا حين في ،للتبد ل ضا  معر  كان انه الى الحكم في يروا لم أنهم لدرجة ،واالحوال الدول في

 االختالف ذاه وفي ،ومستتب وقائم   دائم   هو بل ، ليتبد   ان نبغيي وال ليتبد ال الحكم ان الى اشاروا
 .(1)والغرب الشرق تاريخ من مستمدة انها الشك ظاهرة العقليتين كل في
 الصطالح: في الدولة-ب
 معرف كل رؤية في التباين الى االختالف هذا يرجع و ؛ لدولةل موحد تعريف وضع الكتاب اختلف  

  :(3) اآلتي وفقو  ،المجال هذا في اراء ثالث ظهرت متقد ما على اوتأسيس .(2) للدولة لمفهوم
 .الجماعة لمصلحة محدده اهداف حقيقلت تسعى منظمة عن عبارة الدولة ان يرى اْلول: الرأي -1
 حكامْل وفقا   عملها تؤدي اْلخرى الجمعيات ضمن جمعية بأنها دولةلل يشير : الثاني الراي -2

 في مالنظا دعائم ارساء خاللها من تستطيع التي السلطة صاحبة الحكومة تهوضع الذي القانون
  . المجتمع

 خرىأ مؤسسات عنها تتفرع ، اْلصل المؤسسة وهي ،مؤسسة الدولة ان مفاده : الثالث الرأي -3
  . واْلحزاب ، كالحكومة شانا   اقل
 ان إال ، يةالرومان واإلمبراطورية القديمة اليونانية الدولة الى يعود ، القدم في ضاربة الدولة لفظة نإ 

 ،السياسي الحاالصط في المرحلة تلك في دخلت فقد ، عشر السادس القرن الى تعود لها الحديثة الفكرة
 بمعناها " دولةال " كلمة استعمل من اول هو (Machiavelli) "يلفيلميكا "ان بالذكر الجدير ومن

 السلطة تمارس الدول كل " كتب اذ ،(4) 1515 عام "االمير " الموسوم بـــ كتابة في وذلك الحديث
 عام )الوطنية( القومية الدولة قيام بدأ ومع .(5)" ممالك او جمهوريات اما وهي الشعوب على وتسيطر

                                                           

 تللدراسا اإلسالمي لمركزا ،1ط ، الحداثة دبع ما الى االغريق من وتاريخها فلسفتها الدولة ، حيدر محمود ( 1
 .22ص ،2118 ،االستراتيجية 

 .31ص ، 2116،  القاهرة ، العربية النهضة ردا،  1ط ، السياسة علم الى مدخل الغني، عبد فوزي ( 2
 بغداد،  السنهوري دار، 1ط،  العراق في السياسي النظام وتطور الدستوري القانون مبادئ،  خالد حنون حميد ( 3
 .33، ص 2113،
 االستراتيجية والدراسات للبحوث حمورابي مركز ،1ط ، المعاصرة والدستورية السياسية النظم العنكبي، حميد طه ( 4
 .77ص ،2113 ، بغداد ،
 .11ص ،ت، د ، القاهرة الحديثة، العبور، 1، طللنشر الساعي ، مؤمن اكرم ترجمة ، اْلمير ميكافيللي، انيقوال ( 5
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 ورةالث قيام منذ الظهور في بدأت الحديثة الدولة ان اال متداوال ، الدولة مصطلح اصبح ، 1648
 تيازا  ام السلطة تعد فلم ، الحديث بالمفهوم " المؤسسة "الدولة مقولة ظهرت اذ ،1781 عام الفرنسية
نما ، للحاكم شخصيا    . (1)يمارسها من شخص عن منفصلة سسةمؤ  اصبحت وا 

 تقتصر لها وضعت التي لتعاريفا اكثر وأن ، والعناصر الصور متعددة ظاهرة الواقع في الدولة  
 ستقرارواال الثبات بعنصر اهتموا الفقهاءاذ ان بعض  ، االخرى دون من عناصرها بعض ذكر على
 من مستقلة جماعة هي الدولة " الذي عرفها  (Bluntschli) "بلونتشلي" ومنهم،  (8) االرض على
 اخرون واهتم .(3)"محكومة وأخرى حاكمة طبقة بينهم معينة ارض على مستمرة بصفة تعيش االفراد
كالعميد  ، (1) القوة هي بأنها الدولة فعرفوا الدولة، بوجود االفراد تشعر التي المادية القوة بظاهرة

 المالس إلقامة محدد اقليم على مستقرة االفراد من مجموعة " بأنها عرفها الذي )Salmond"ساموند" )
 تحتكر التي "المنظمة هي )weberg Max ) "ويبر ماكس" وعند .(5)" القوة طريق عن والعدل

 .(6)معينة" جغرافية رقعة في للعنف المشروع االستخدام
 بأنها (Esmein) " سمينإ " يعرفها اذ قانونية، فكرة من انطالقا   الدولة تعريف اخرون جماعة حاول 
  .(7) "ماْلمة  القانوني التشخيص "
 القانون اطار فيالدولة  (The American Law Institute) "االمريكي القانون معهد" وقد عرف  

 في ملللع القدرة لها حكومة لسيطرة يخضعون دائمون وسكان محدد إقليم لها كيان " بأنها الدولي
 .(8)االخرى" الكيانات مع الرسمية العالقات

                                                           

  .24 ص ،2114 عمان، الثقافة، دار ،1ط السياسية، والنظم الدستوري القانون الدبس، علي عصام ( 1
 .186، ص2115، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 1، القانون الدولي العام ، ط العطية عصام ( 2
 .32 ص ، سابق مصدر ، الغني عبد فوزي ( 3
 .186ص ، سابق مصدر ، العطية عصام ( 4
 قانونيةال للعلوم الكوفة مجلة ، الدستوري القانون في الدولة مفهوم ، رخيص محمد ثامرو  عبود وحيد حسين ( 5

 .1ص ،2111، (12) العدد الكوفة، جامعة،  السياسية العلوم و القانون كلية ، والسياسية
 الفرقد، دار، 1ط ، حميدي الدين محي ترجمة ، السياسة علم اساسيات ، اكسون نايجل ، تانسيستيفن د.  ( 6

 .71ص ،2116 ، دمشق
 .56ص ،1118 القاهرة، ، الفكر دار، 1ط ، السياسية االجغرافي أسس ، هارون احمد علي ( 7

8 ( Rebecca M. M. Wallace, International Law, Fourth Edition, Sweet & Maxwell  
, London, 2002, P.88. 
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 كوكذل "، ومتهبحك متمثال   للبلد السياسي النظام بأنها " والحكومة السياسات قاموس الدولة تعريف اما 
 ،ةالسياسي االجغرافي علم في الدولة مفهوم جاء فيما .(1) " السياسي للنظام الدائم العنوان " بأنها عرفت
 النشاط )مؤسسات و (الموارد)و و)السكان( اْلرض() مجرد في افكار من عنها دور  ما لجميع جامعا  

 " (.pounds N) "بوندز نورمان" عرفها السياق هذا وفي ،(2)( واالجتماعي والسياسي االقتصادي
 ختلفي الشعب ذلك وان ، هوشعب هارض على سلطة له حكومي ونظام وشعب ارض من تتكون الدولة
 تجانسم شعور ولهم االخر، البعض مع افراده بعض تربط التي طبالروا في اْلخرى الشعوب عن

 Alexander) لكسندرأ أما .(3) "وعنصريا   وحضاريا   اجتماعيا   بها يتميزون التي المميزات اطار ضمن

 بطبيعة تعلقي فيما خاصة ميزة لها دولة وكل السياسي، العالم لنظام التكوين أساس " بانها يعرفها (
 دول بقيةو  الدولة تلك بين القائمة العالقات ثم ، اْلرض هذه سكن الذي الشعب انتفاع ومدى ارضها
 . (4)"العالم

 وهي ، صرعنا ثالث على تتوكأ انها اال ، اختالفها رغم للدولة المطروحة التعريفات من الواضح 
 يخضع تيال والسلطة ، ()االقليم الجماعة هذه بها ترتبط التي واالرض ، ()الشعب البشرية الجماعة

 اضحةو  سياسية حدود لها ، معينة جغرافية رقعة " بأنها الدولة الباحثة وتعرف . الشعب هذا لها
 ياسيس لنظام تخضع ، دائمة بصورة يعيشون الذين السكان من مجموعة فوقها يستقر و المعالم
 . " والخارجية الداخلية شؤنها وادارة تنظيم مهمتها ، سياده ذات بالحكومة متمثل
 : الدولة نأركا ثانيا:

 ،لسكانا او الشعب هيو  الدولة بوجود القول إلمكانية توافرها من البد رئيسة، اركان ثالث هنالك 
 هذه اجتماع بدون الدولة وجود تصور نيمك ال ومبدئيا   ، (5) الحكومة او ةالسياسي والسلطة ، االقليم
 ما وهذا ، دولةال انتفاء بالضرورة يعني منها أي انتفاء لذلك ، الدولة بها تؤسس التي فهي ، االركان

  .(6)للدولة سيةالتأسي باْلركان وصفها ميحت

                                                           

1 ( Collin, Dictionary of politics and government, third edition, Peter Collin Publishing 
,London,2002 ,P. 222 . 

 .42ص ، 1117 القاهرة،جامعة القاهرة ،  ،1ط،  السياسية االجغرافي ، محمد حجازي محمد ( 2
 .56 ص ، سابق مصدر ، هارون احمد على ( 3
 .67 ص ،2114، االسكندريةمكتبة االسراء، ،  4ط ، السياسية االجغرافي ، العظيم عبد احمد العظيم عبد ( 4
  . 16 ص ، سابق مصدر ، الخطيب احمد نعمان ( 5
 .8ص ، 2111، عمان ، دجلة دار ، ط د. ، الدولة عن االعالن ، محمود الرزاق عبد الفتاح عبد ( 6
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 : التالي النحو على الدولة لقيام االساسية االركان اهم نوجز ان يمكن وعليه 
 : القليم -1
 لبشريا العنصر يشكل الشعب كان ذاإف،  للدولة ةالتأسيسي االركان من االول الركن هو االقليم 

 يستقر لذيا الجغرافي النطاق او المادي الحيز هو فاإلقليم . المادي عنصرها يعد االقليم فأن للدولة
 قد تكون أما سالسل التي طبيعية بحدود االقليم ويتحدد ،(1) سلطتها الدولة فيه سر وتما الشعب هعلي

دود الحالتي تكون على نوعين االول  اصطناعية حدودأو بجبلية او بحار او انهار او ما الى ذلك 
 تتبع خطوط الطول ودوائر العرض مثل الحدود بين كوريا الشمالية و الجنوبية . التي الفلكية  وهي

عبارة عن خط مستقيم يصل بين نقطتين معروفتين او قوس دائرة  وهيالحدود الهندسية  والثاني
 .(2)كالحدود بين العراق وسوريا 

 :(3)كالتالي فتين اساسيتين ، وهمابص الدولة اقليم ويمتاز   
 البـدو أو الـرحـل فالقبائـل ولذلك ، واالستقرار الـدوام وجـه على عليه يقيم الشعب إن أي : الثبات 

 االستقرار عنصـر تـوافر لعـدم الدولـة وصـف عليهم يصدق أن يمكن ال أخرى إلى دولة مـن تنتقـل التي
 . معين إقليم حتى أو مكان في والثبات

 ينتهيو  ، إطارها في نشاطها الدولة تمارس هوثابت واضحة حـدود لإلقليم يكون أن أي : التحديد 
 شرطو  الدولة لقيام االساسية الركائز احد من االقليم يعد، و  الحكومية السلطات اختصاص عندها
 والقضائي يواالدار  التشريعي اختصاصها فيه الدولة تمارس الذي االطار وهو السيادة في حقها اكتمال

 انتقاصه او ماالقلي زيادة لكن ، الدولية شخصيتها انقضاء الى بالنتيجة يؤدي الدولة اقليم زوال وان ،
 : وهي اقسام ثالثة الى االقليم وينقسم .(4) النتيجة ذات الى ييؤد ال
 : البري القليم -أ
 لىا االرض باطن من تحته ييطو  وما الدولة حدود ضمن يقع الذي االرض من اليابس الجزء هو  

 والقنوات والبحيرات والتالل كالجبال طبيعية معالم من هوييحت وما، االرضية الكرة مركز يصل عمق

                                                           

 .81ص سابق، مصدر ، العنكبي حميد طه ( 1
 .14ص ، سابق مصدر محمود، الرزاق عبد الفتاح عبد (2
 .216ص ، سابق مصدر ، البحري مصطفى حسن ( 3
رعد جدة و كطران صغير نعمة ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام  احسان حميد المفرجي و ( 1

 .  28، ص 2112، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  1الدستوري في العراق ، ط
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 يكون حياناا، بل  البعض بعضه مع متصال يكون ان بالضرورة ليس البري االقليم. و (1) ذلك الى وما
ندونيسيا كما هو الحال بالنسبة للفل  انهارا   او را  جز  او بحارا   لفةختالم أجزائه بين وتفصل منفصال بين وا 
 كبرت سواء يتحقق قد العنصر فهذا المساحة من معين قدر االقليم في طيشتر  ال كما، واليابان 
 من ليس الدولة حدود حول نزاع او خالف وجود. وهنا البد من التنويه بأن  (2) صغرت او المساحة

 انهيار الى بالضرورة ييؤد ال،  الدولة اقليم من جزء احتالل وكذلك ، اإلقليم عنصر انهيار شأنه
 .(3)قيامها  عدم ومن ثم الدولة في االقليم ركن
 :  المائي القليم  -ب
 يطل دول فهنالك عدمه، من العنصر هذا توفر تحدد التي هي للدولة الجغرافي الموقع طبيعة  

 ويشتمل .(4) مائي منفذ أي لها ليس حبيسة دوال وهنالك بحار عدة او واحد بحر على البري اقليمها
 ليمإلق المالصقة العامة البحار من وجزء وبحيرات انهار من الدولة حدود داخل الموجودة المياه على
 اقصى منها ، طرق بعدة يتم االقليم هذا وتحديد ،(5)( االقليمي البحر ) االقليمية المياه وتسمى الدولة
 شبه وهناك ،(6)بحرية اميال بثالثة حددها والبعض ، الدولة شاطئ من المدفع قذيفة اليها تصل نقطة
 االساس خط من ابتداء   بحريا   ميال   (12) مسافةب الدولة في االقليمي البحر امتداد يتحدد ان اجماع

 .(7) 1182وفقا ْلتفاقية قانون البحار عام  فقط الساحلية الدول على ينطبق وهذا ،
 : الجوي القليم  -ت
 لسلطان خضعت التي والمائي االرضي الدولة اقليم تعلو التي الهوائية الطبقات العنصر بهذا يعني  

 بسطت الدولة ان يرى فالبعض ، للدولة السماوي النطاق تحديد في اآلراء اختلفت وقد ،(8) الدولة
 عشر الى متدت لمسافة الدولة سلطة قصر البعض يرى بينما ،نهائية ال علوية راسية مسافة سلطتها

                                                           

 .88، ص 8007، القاهرة ، 1( سعاد الشرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، ط 1

 .31( عوض الليمون ، مصدر سابق، ص 8

 .188 -188( فيصل كلثوم ، مصدر سابق ، ص ص  3

 .88( سعاد الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص1

 . 33( عوض اليمون ، مصدر سابق ، ص 5

-88، ص ص 1868السياسية الدولة والحكومة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ( محمد كامل ليلة، النظم  6

30. 

 .188( فيصل كلثوم ، مصدر سابق ، ص 7

 .31كامل ليلة ، مصدر سابق ، ص محمد ( 8
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 هاهميت زادت االقليم هذا ان اال ،(1)دولية سماء يعد ذاك فوق وما الغازي الغالف نهاية الى أي اميال
 ْلغراض لدوليةا الجوية للمالحة الخارجي الفضاء استغالل زيادة بعد دولة لكل بالنسبة ةكبير  بصوره
 عاهداتوالم االتفاقيات ابرام الى ادى مما علمية ْلسباب الصناعية االقمار واستخدام والحرب السلم
 نطاقات تحديد اجل من( 1144، و معاهدة شيكاغو  1128انا اتفاقية هاف) الجماعية و الثنائية
 .(8)الجوية اقاليمها فوق الدول سلطات

 : الشعب-2
 كويناتهات من تنبثق والقرار التداول وحدة تمثل أنها يعني ما شعب، عن سياسي تعبير الدولة إن 

 ومن البشرية الثروة فهم ،(3)ا  عرقي يتميز شعب يجسدها جماعة، كنفها في تحوي هذه والدولة . المنوعة
 اركان من الركن هذا تكامل اجل من الشعب كم لتحديد معيار هنالك ليس .(1) الدولة متقو  ال دونهم
 تقوم فهي قا  ساب السوفيتي واالتحاد والصين الهند في كما الماليين بمئات الدولة تقوم فكما ،(5)الدولة
 افراد سائر يرتبطو  ، (6)قطر و الكويت و الفاتيكان دولة مثل السكان من االالف بضع على كذلك
 بين لتمييزا يمكن الجنسية اساس وعلى .* بالجنسية تعرف قانونية سياسية برابطة بالدولة الشعب
 : االشخاص من طائفتين

 كانوا واءس الجنسية رابطة بالدولة تربطهم اللذين االفراد على المصطلح هذا يطلق : الوطنيون -أ
 .(7) والسياسية والعامة الخاصة بالحقوق يتمتعون وهم ، خارجها او الدولة داخل

 سببل او بعذر الدولة حدود داخل يتواجدون اللذين االفراد على المصطلح هذا يطلق : الجانب – ب
 ابه يتمتع التي الحقوق من محرومون وهؤالء ، االسباب من غيرها او الدراسة او كالعمل معين

                                                           

محمد محمود ابراهيم الديب ، الجغرافيا السياسية من منظور معاصر ، مكتبة انجلو المصرية، مطبعة محمد عبد  ( 1
 .672، ص2118، الكريم 

 .34عوض اليمون، مصدر سابق، ص ( 8
 . 55، ص 8018، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 1( محمد حسن خليل ، المدخل الى علم السياسية ، ط3
، 1886، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، 8( عدنان السيد حسين ، الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية ، ط1

 .30ص
،   8015، الناشر مكتبة زين الحقوقية واالدبية ، بيروت ،1يادكار ، اسس القانون الدولي العام ، ططالب رشيد  (5

 .166ص
 .17( نعمان احمد الخطيب ، مصدر سابق ، ص  6
 ( الجنسية : رابطة سياسية و قانونية تنشئها الدولة بقرار منها تجعل الفرد تابعاً لها اي عضوا فيها .*
 . 808، ص8080، جامعة دمشق ، دمشق ، 1ي ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط( حسن مصطفى البحر7
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 فيها لمقيمينا ةالدول الجنسية اكتساب حالة في اال واالنتخاب الترشح في قكالح المواطنون االصليون
 .(1) الجنسية لقوانين وفقا  

 على ينطبق ْلنه ،االول من اوسع مدلوله يعد الذي ، السكان مدلول عن الشعب مدلول يختلف كما 
 من البد وهنا .(2) االجانب او الوطنيون كانوا سواء الدولة ارض على المقيمين االشخاص جميع
 (االمة) اعياالجتم والمدلول ، (القانوني) مدلوله في الشعب مصطلحي بين اختالف وجود الى التنويه

 وا االجتماعي بمدلوله الشعب اما ، الوجود حيث من الدولة يعاصر للشعب القانوني فالمدلول ،
 واحد مشترك اصل لها إنسانية جماعة االمة .(3) الوجود حيث من الدولة سبق مصطلح فهو (المةا)
 ناصرع وتتضافر ،واحدة لغة االحيان اغلب في وتتكلم ، بعيد زمن منذ مشتركة مصالح ذات او ،

 والقبول غةوالل والعرق و جغرافياال العناصر هذه منو  االمة واقع تكوين في ، متنافرة واحيانا متعددة
 سالميةاال اْلمةك ،ىاخر  اديةم ةوحد ةاي الو  والمكانية الزمانية الوحدة فيها يشترط وال ،(4) ... الخ العام
 الشرعية لدينيةا بالقيادة وتؤمن للحياة كمنهج باإلسالم تؤمن التي البشرية المجموعات من تكونت التي

ت ر ى   هبقول وجل عز اشار كما ، (5) اث ي ة   أ م ة   ك ل   و  م  ال   ك ت اب ه ا إ ل ى   ت د ع ى   أ م ة   ك ل    ج  ن   ي و  و  ز  ا ت ج   ك ن ت م   م 
ت ع م ل ون  

 االمم دوجو  يدرك االنسان نإف ذلك ومع محددا   المفهوم يكن لمف القانونية الناحية من ماأ .(6) 
 .(7) واجتماعية تاريخية كحقائق

 جنس من ينحدر ان يشترط ال، الذي   الشعب عن تماما يختلف االمة اصطالحان  ووفقا  لذلك 
 وهذا ، دول عدة بين موزعة امة من جزء الشعب يكون ما وكثيرا واحدة لغة يتكلم ان وال ،واحد بشري
 الحالة في اذ ،االجتماعي الجانب من متجانس غير او متجانسا يكون ان يمكن الشعب ان يعني
 ليس لدولةا كيان من يقوي فالذي ، متزعزعة تكون الثانية في اما ومتماسكة قوية تكون الدولة االولى

                                                           

، 8016، دار وائل ، عمان ، 8( عوض الليمون ، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ، ط1
 .86ص

 .31-38ص ، ص2118، دار العلوم ، الحجار ، 1حسني بوديار ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط (2
 .12ص ، سابق مصدر ، محمود الرزاق عبد الفتاح عبد ( 3
، رياض الريس ، لندن 1سامي ذبيان واخرون ، قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ط ( 1
 .68، ص1111،
 .17، ص 2117، دار الثقافة ، البحرين ، 1عبد الوهاب حسين ، الدولة والحكومة ، ط ( 5
 .28الجاثية ، آية  ( 6
 .21، ص1114، المؤسسة الجامعية ، بيروت ،3زهير شكر ، الوسيط في القانون الدستوري ، الجزء االول ، ط ( 7
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 المشتركة ةالرغب الى هاوتدعو  الجماعة تشد التي الروابط قوة هو بل ، اقليمها ىعل الشعب وجود مجرد
 الشعب اام ،قتتطاب ال وقد ، السياسية الحقائق مع تتطابق قد اجتماعية رابطة مةفاْل ،(1)العيش في
 واحدة حالة يف المفهومان يتطابق وقد .الجنسية ورابط للدولة السياسي الوالء سوى بالدولة هيربط ال
 .(2)(*ليحص ما نادرا )وهذا فقط واحدة دولة راية تحت تنضوي االمة عندما يوه
 من كوني ان رطتيش وال الدولة لقيام المهمة ةالتأسيسي االركان احد يعد الشعب ان القول، خالصة  

 نرك تعد فال االمة اما . الواحدة الدولة في واالعراق اللغات تتعدد فقد ، واحد وعرق لغة ذات امة
 االمة الحال وه كما والعرق والدين اللغة بوحدة غالبا تشترك اسلفنا وكما فاْلمة الدولة، لقيام تأسيسي
  .انكاره يمكن وال واحد انتمائهم لكن العالم دول من العديد في افرادها يتوزع التي العربية

 : ( )الحكومة السياسية السلطة-3
 الصورة فهو ،(3) للدولة االساسي المحور او الفقري العمود بعد ه بالغة بأهمية الركن هذا يتمتع  

 ارقى من الدولة ان به المسلم من .(4)عاتقه على تقع التي المؤثرة المطالب اشباع على القادرة الفاعلة
 نم غيرها عن يميزها ما وان ، االجتماعية للحياة واالكمل االهم والشكل ، البشرية المجتمعات
 وممارستها وزيعهاوت المختلفة وظائفها تنظيم على تعمل يتال السياسية سلطةلل امتالكها هو المجتمعات

 ختلفي حكومات المهمة بهذه يقوم من نماا  و  بممارستها لةالدو  متقو  ال السلطة هذهو  ،المجتمع داخل
 شخص هي الدولة الن،(5)للدولة الدستوري النظام حسب عملها واليات تطبيقها وكيفية وطبيعتها نوعها
 السلطاتب تتمثل االجهزة هوهذ السيادة هرظوت السلطة وتمارس عنه تعبر اجهزة الى يحتاج معنوي
 من بدال (الحكومة) الركن هذا على البعض يطلق لذلك ،(6)ائية(ضوالق والتنفيذية )التشريعية الثالث
 : (7)ييل ما هي ، شروط ثالث الحكومة تستوفي ان يجب بذلك وارتباطا ،السياسية السلطة

                                                           

 .21نعمان احمد الخطيب ، مصدر سابق، ص ( 1

 فرنسا والمانيا من النماذج القريبة من هذا التطابق .  (*

 .186، ص فيصل كلثوم ، مصدر سابق ( 8

 .6ص ،2115 ، بغداد ، الحكمة بيت ،1ط ، الدولة في اساسية مفاهيم ، الشاوي منذر ( 3
 ،2121 ، العربية الصحافة وكالة ، 1ط ، حسين الدين عز ترجمة ، السياسية علم الى مدخل ، السكي ج هارولد ( 4

 .13ص
 .18ص،  سابق مصدر محمود، الرزاق عبد الفتاح عبد ( 5
  . 12ص ،2111 ، القاهرة ، إتراك ،1 ط ، العام الدولي القانون في الدولة الخير، ابو احمد مصطفى ( 6
 .11-18ص ، سابق مصدر محمود، الرزاق عبد الفتاح عبد ( 7
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 . شعبها باسم الكالم تدعي ان بمعنى ،الدولة تمثل ان -1
 . شعبها حكم على قادرة تكون ان -2
 القدرة هال كانت مؤسساتها او مكاتبها احد فقدت اذا حتى الديمومة، امكانيات بعض لها يكون ان -3

 .بأخرى استبدالها على

 هامهام ممارسة اجل من اساسيين عنصرين الى الدولة في القيادة زمام تولي اجل من السلطة تحتاج 
 : هما
 ،(1) اعةوالنج التنظيم من عالية درجة الى صلي ردع بجهاز الدولة في السلطة تتبلور القوة: – أ 

 وتنمية لنظام،ا اقرار في دورهاب والقيام المحكومين إرادة على إرادتها فرض السلطة تستطيع خالله ومن
 متبعةال االساليب شرعية عن النظر بغض ، االرض على واقعها السلطة تفقد وبدونها ، الموارد
 .(8)لديها
 وان ، يحكم ان في الحاكم لحق المحكومين من العظمى الغالبية قبول هي الشرعية : الشرعية  .ب

 ، لطةالس في القوة جانب الى توفره من البد مهما   عنصرا   الشرعية تعد اذ . (3) السلطة يمارس
 يتوجب بل ، فقط القوة الى استنادا الحكم في يستمروا ان نيستطيعو  ال السلطة على فالقائمون
 نيةوالدي االخالقية المعتقدات مع يتجاوب السلطة لممارسة معين اسلوب او نوع ايجاد عليهم
 الشعب لدى يتولد ذلك على وبناء   ، واالجتماعية االقتصادية وحاجاته المجتمع في السائدة والقيم
 ان.(4)الخاصة لمصالحهم وليس الكل لمصلحة يحكمون السلطة على القائمين بان ةتام قناعة
 :(5)ييل ما اهمها ، عدة خصائص أو سمات الدولة لسلطة

 في شريالب النشاط نواحي تشمل عامة سلطة فهي كذلك وْلنها ،سياسية سلطة هي الدولة سلطة .1
 الدولة.

 الدولة. قليما في االدارية المؤسسات جميع علىاذ تعلوا  ،والسمو لوبالع السياسية السلطة تسمت .2

                                                           

 .15منذر الشاوي، مفاهيم اساسية في الدولة ، مصدر سابق ، ص ( 1

 .18، ص8007، مكتبة دار الجنان ، البحرين ،  1عبد الوهاب حسين ، الدولة والحكومة ، ط(  8

، دار مجدالوي ، عمان 1ثامر كامل محمد الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ، ط ( 3

 .180-177، ص8001،

 .11( منذر الشاوي، مفاهيم اساسية في الدولة ، مصدر سابق ، ص 1

 .83-88طه حميد العنكبي، مصدر سابق، ص ص ( 5
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 المؤسسات ميعج منها تنبع ْلنها اصلية فهي ،ومستقلة اصلية بكونها السياسية السلطة تتسم  .3
 بالدوام تتسم نهاا كما ، الدولي الصعيد على باالستقالل تتمتع ْلنها ومستقلة ، الدولة في الفرعية
 .والتئقيت التجزئة تقبل وال النسبي

 نفيذهات وكفالة القوانين وضع على قدرتها خالل من وذلك ومؤسساتية قانونية طبيعة ذات انها .4
 .الثالثة مؤسساتهاخالل  من

 فرضها على ادرةوق قاهرة وةق تجعلها لتيا ، المادية العسكرية ةالقو  وحدها السياسية السلطة تحتكر .5
 ال ذاه ولكن ، القانون عن الخارجين على العقوبة توجيه على قادرة يجعلها بما حدودها داخل
 معاصرةال الدولة سلطة اصبحت العكس على بل فقط عسكرية سلطة هي الدولة سلطة ان ييعن

 للدولة يقيالحق المعيار عد   على القانون فقهاء اجتمع .العسكرية السلطة لها تخضع مدنية سلطة
 من دنىا بحد تحظى ان عتستطي ال التي البشرية الجماعة إن كما ،للسيادة السلطة ممارسة في

 دولة مستوى الى قىتتر  ان نيمك ال ، المثال سبيل على كالقبائل ، والقانوني السياسي التنظيم
(1) 

 والشعب ، مساحتها كانت مهما الجغرافية بالرقعة المتمثلة الثالثة االركان نبأ ، ذلك من نستنتج 
 الذي ، سياسي لنظام خضوعهم و استقرارهم دوام بشرط لكن ولغاتهم وانتماءاتهم اعداهم كانت مهما
  . الدولة قامت قتحق ما متى ، المحكومين هؤالء شرعيتها المستمدة بالحكومة يتمثل
  : بالدولة العتراف - ثالثاا 

 ويتحقق الدولة متقو  ،السياسية ولسلطة واالقليم الشعب من كل وهي السابقة الثالثة االركان توفرت اذا 
 التمتعو  الدولية االسرة الى االنضمام اجل من لكنها ،اراضيها على السيادة ثبتتو  القانوني وجودها

 االعترافف .(2)بقيامها االخرى الدول اعتراف الى تحتاج الحقوق جميع وممارسة الدولية بالشخصية
 ،الدولي المجتمع في كعضو وقبولها الدولة هذه بوجود القائمة الدول جانب من التسليم هو بالدولة
 تثبت كرهاذ سبق التي الثالث عناصرها لوباستكما ْلنها الدولة ةنشأ عن مستقليعد  اجراء هو وهذا

  ،نزاع دون رعاياها وعلى يمهالاق على سيادتها

                                                           

 .223-222ص ص ، سابق مصدر ، العطية عصام ( 1
 ، 1178 ، بيروتمعهد االنماء العربي ،  ،1ط ، التسوية خالل من بإسرائيل االعتراف ، المجذوب حمدم ( 8

 .62ص
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 . (1)بها الدولي المجتمع باعتراف اال الخارج في ممارستها عتستطي ال السيادة هذه لكن
 صفه انه ىير  كان فالبعض ، الجديدة بالدولة االعتراف تكييف في الدولي القانون فقهاء اختلف 

 التي الحقوقب تتمتع ان الدولة عتستطي ال وبدونه ،دوليا شخصا الدولة من يجعل الذي فهو انشائية
 لبعضا اما ، فيها ا  مكان تأخذ وال الدولي المجتمع في االعضاء للدول العام الدولي القانون يقرها
 ةالجديد فالدولة ، الواقع باْلمر الدول من إقرار وه ما االعتراف ان يرون االغلبية_ وهم_ االخر
 هو االعتراف وليس عناصرها اكتمال بمجرد حقوق من االخرى للدول ما له ا  دولي ا  شخص تصبح
 . (2) الحقوق وهذه الشخصية تلك يكسبها الذي

 "بانه االعتراف (1136) سنة بروكسل في الدولي، القانون معهد اورد عندما ،خيراْل يأالر  كدأت اذ  
 معين اقليم في سياسي يمظتن لها جماعة وجود الدول، من مجموعة او الدولة بمقتضاه تقر حر عمل

 الدول هرظوت . العام الدولي القانون اللتزاماتا في الوفاء على قادرة اخرى دولة كل عن مستقلة ،
 .(3) "الدولية الجماعة في عضوا الدولة هذه اعتبار في نيتها باالعتراف

 يؤكد وما ،الثالث عناصرها باستكمال للدولة قيتحق إنشائية ةصف ال إقراريه صفة هو االعتراف اذن 
 بالدولة أن االعتراف "لالعتراف (Lauterpacht Hersch) **"لوترباخت هيرش" االستاذ تعريف هذا
 عمال   بصفته االعترافو   .(4) الدولي القانون يقتضي ما وفق قيامها شروط استوفت بأنها )اقرار( هو

 : االتية الصور تتخذ ه  اشكال لكن ، خاصة شكلية لشروط عيخض ال قانونيا  

                                                           

)  كانون االول  26نصت المادة الثالثة من ميثاق الدول االمريكية المتعلق بحقوق الدول وواجباتها ) في مونتيفيديو
مستقل تماما عن اعتراف الدول االخرى بها ، ويحق للدولة حتى قبل ( : ان الوجود السياسي للدولة 1133سنة 

 االعتراف بها ان تدافع عن سيادتها واستقاللها والعمل على بقائها وازدهارها وبتالي تنظيم نفسها .
 .226ص ، 1118 ، عمان ، الثقافة دار ،1ط ، الدستوري والقانون السياسية النظم ، علوان الكريم عبد ( 1
 .175 -174ص ، 1166 ، االسكندرية ، المعارف دار ،1ط ، العام الدولي القانون هيف، ابو صادق علي ( 2
 . 256ص ، سابق مصدر ، العطية عصام ( 3
 ترباخت : محامي دولي بارز وقاضي في محكمة العدل الدولية .لو السير هيرش ( **

2 ( Lauterpacht , Recognition in international law, First edition , Cambridge, London, 

7821, P. 6. 
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 عالنها او معاهدة في عليه بالنص صريحا يكون قد االعتراف :والضمني ، الصريح االعتراف - أ
 الدولة يهاتأت التي التصرفات بعض من يستخلص هفان الضمني االعتراف اما ،(1)دبلوماسية وثيقة في
 .(8) جديدةال الدولة مع يالدبلوماس التمثيل تبادل او ، اليها االنضمام او المعاهدات على كالتوقيع ،
 رافاالعت اما نهائي،ال القانوني االعتراف هو االول الواقعي: واالعتراف القانوني، االعتراف  -ب

 .(3) عنه الرجوع ويمكن مؤقت اعتراف وهو الواقعي

 لىع دولة لك من يصدر فرديا االعتراف يكون قد : الجماعي واالعتراف ، يالفرد االعتراف - ج
 معةمجت دول عده من يصدر جماعيا يكون او ، الجديدة الدولة لطلب اجابة او نفسها تلقاء من حدة
 االثار من العديد له القائمة بالدولة االعتراف ان .(4)دولي مؤتمر في او مشتركة وثيقة او معاهدة في

 :(5)بأمرين تلخيصها ويمكن ، والنتائج
 .ترافلالع اثر اهم هو هذا ولعل ،صدوره قبل قائمة كانت التي الشك حالة ينهي االعتراف ان -1

 ، لقب من شك محل كان ما ءشي تقبل هي لالعتراف االولى المهمة نبأ الفقهاء اشار ذلك وفي
 تعداداالس وابداء االعتراف طالبة الوحدة استقالل هو ءالشي وهذا . فيها شك ال حقيقة واعتباره
  .ذلك نتائج وقبول االساس هذا على لمعاملتها

 به رفوالمتع المعترف بين طبيعية عالقات إلقامة انطالق ونقطة طبيعية وسيلة عترافاال ان -2
 غير ، لظهورا في سبقتها التي والدول الناشئة بين دبلوماسية عالقات اقامة لذلك الصادق والتجسيد

 ليست معترفةال فالدولة ، لالعتراف ضرورية نتيجة او حتميا اثرا ليست الدبلوماسية العالقات هذه ان
 .بها اعترفت التي الجديدة لةالدو  مع الدبلوماسي التمثيل بتبادل ملزمة

 مقارنة لحقوقبا تمتعهاو  الدولي المجتمع في كعضو هورظال للدولة يتيح االعتراف ان ،خالصة القول 
 ادعى كما اوقيامه نشؤها في ا  اساسي ا  ركن يعد ال بالمقابل لكن ، السياسية الوحدات من بمثيالتها

                                                           

 .178ص ، سابق مصدر ، هيف ابو صادق علي ( 1
 .261ص ، سابق مصدر ، العطية عصام ( 2
 المؤسسة ،1ط ، حداد سليم و  صاصيال عرب محمد ترجمة ، العام الدولي القانون ، دوبري ماري بيار ( 3

 .12ص ،2118 بيروت ، الجامعية
 .171ص سابق، مصدر ، هيف ابو صادق علي ( 4
 .65-64 ص ص،  سابق مصدر ،التسوية خالل من بإسرائيل االعتراف المجذوب محمد ( 5
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 تساؤل وضعم في هايضع الدولي بالمجتمع وقبولها بها االعتراف عدم الوقت نفس في لكن البعض
.  

 : الدولة خصائص - رابعا
 تمتعها مسبقا   تر ذك التي السياسية السلطة ، االقليم ، الشعب الثالث اركانها بتوفر الدولة قيام يتبع 

 : كالتالي وهما ، متميزتين بخاصيتين
  : المعنوية الشخصية -1
 بالحقوق لتمتعل االهلية او القدرة هي العام مفهومها في القانونية او للدولة المعنوية الشخصيةب يقصد 

 شرطين توفر ضرورة على اجماع شبه هناكو  ، (1)معين قانوني نظام ظل في لتزاماتاال وتحمل
 :(8) الدولية القانونية الشخصية لثبوت اساسين

 . الدولي القانوني النظام يقرها لتيا االلتزامات وتحمل بالحقوق التمتع على القدرة -أ
 .(3)الدولي ونالقان قواعد انشاء وفي الدولية، العالقات ميدان في ذاتية ارادة عن التعبير على القدرة-ب

 غير معنوية فكرة او معنوي كيان هو ،((Personne moraie واالعتباري المعنوي الشخص
 تقلةمس كوحدة تظهرها للدولة المعنوية الشخصية أن يعني وهذا ،(4) فقط القانون بها يعترف محسوسة

 ان عستطيت ال الدولة نأف كالفرد ماديا   وليس معنويا   الدولة وجود كان ولما ،لها المكونين االفراد عن
 صرفونويت ( المعنوي الشخص أي ) لها ممثلين يعدون دميينآ اشخاص بواسطة اال سلطتها تمارس

 .(5) سمهاأب
 : السيادة -2
 المقيمين المواطنين جميع لها ويخضع ، (6)سلطة له نلم صفة عن يعبر قانوني اصطالح السيادة ان  

 واعالن المعاهدات ابرام وحق والتشريعات القوانين اصدار قوه وهي ، الدولة في االخرى والتنظيمات

                                                           

 .225( حسن مصطفى البحري ، مصدر سابق ، ص 1
 .33مصطفى ابو الخير، مصدر سابق ، ص ( 2
 .33( المصدر نفسه ، ص 3
 في ضوء الشريعة االسالمية ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، ( داوود الباز، النظم السياسية الدولة والحكومة 4

 .85-84ص ،2116
 . 42محمد كامل ليلة ، مصدر سابق ، ص ( 5
 . 62( محمد حسن دخيل ، مصدر سابق ، ص 6



 

 

 



 

 السياسية لجغرافياا منظور من ونشـأتها للدولة النظري التأصيل 

 

88 

 لقد .(8) السيادة ممارسة هي السلطة  إن إذ ، السلطة من اشمل والسيادة .(1) الصلح وعقد الحروب
 وتمتلك تكتسب لةالدو  بأن  بنظرهم منها المستنتج المفهوم الن بالسيادة كبيرا اهتماما الجغرافيون اولى

 تمثل الدولة ان هو الدولة سيادة وراء من الفكرة وان ، (3) ارضها ضمن الشعب حياة على السلطة
 ان .(4) المهمة الدولية والقوانين العالمي النظام تدعم التي العالمية المسارح على الشرعي الممثل
 ، (5) االخرى الدول من تدخل أي دون لسلطاتها الدولة تمارس ان الواقعية الناحية من تعني السيادة
 وال دائمة ونهاك *تتصف ( الواحدة الدولة في تقسيمها يمكن ال انه بمعنى ) التجزئة بلقت ال كما انها

 شخصيتها تفقدو  قيامها اركان من ركنا تفقد سيادتها عن تتنازل التي الدولة الن فيها التصرف تقبل
 نيج" لفرنسيا الفقيه فكارْل ا  وليد انه يتضح للمفهوم التاريخي التسلسل متابعة عند. و  (6) الدولية
 ير الشه مؤلفة في الدولة لقيام كأثر السيادة عن تحدث الذي االول وهو(  Jean Bodin) **"نيبود
 سلطة انها على السيادة صور إذ ( 7) (république la sur livres Six ")الجمهورية عن كتب تةس"

 . (8)كنفها في يعيشون الذين االفراد فوق متجددة،  مطلقة
 القرن حتى الحديث بمعناها معروفة تكن فلم قليلة قرون منذ الوجود الى ظهرت السيادة فكرة ان

 ،(1)العليا ةالسلط حباص هو الملك باعتبار ينادي سياسي كمبدأ البداية في ظهرت إذ ، عشر السادس

                                                           

 .214ص، 2114، دار أسامة للنشر ، اْلردن ، 1وضاح زيتون ، معجم المصطلحات السياسة، ط ( 1

 . 62حسن دخيل ، مصدر سابق ، ص محمد ( 8

3) Caroly Gallaher and others ,Key concepts in political geography ,First edition  

,Sage,London,2008,P.71. 
4 ( Ibid ,P.71. 

 . 3صوليد البيطار، مصدر سابق ،  ( 5
( ، إذ نص على 1711سبتمبر سنة )( من 3ان هذه االوصاف استمدت مما أقره الدستور الفرنسي الصادر في )( *

 : " السيادة واحدة ال تقبل التجزئة وال تقبل التصرف فيها وال تخضع للتقادم المكسب او التقادم المسقط ".
، ص 1174حامد سلطان ، احكام القانون الدولي في الشريعة االسالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ( 6

 .126 -125ص

( : استاذ في القانون وفيلسوف سياسي كبير ، تمتع اسمه بسمعة كبيرة في اوساط 1516 -1531)جين بودين ( **
 . 1576العلماء والعقول النابغة ، وخاصة بعد نشر مؤلفة "ستة كتب عن الجمهورية " عام 

 .14الباز ، مصدر سابق ، ص ( داوود 7
 . 61محمد حسن دخيل ، مصدر سابق ، ص  ( 8
 .215ص ،2111 بغداد، ، القانونية المكتبة ،1ط ، العام الدولي القانون ، شبر حكمت ( 1



 

 

 



 

 السياسية لجغرافياا منظور من ونشـأتها للدولة النظري التأصيل 

 

83 

 لقرنا نهاية حتى عشر السادس القرن من قرون ثالث طوال السائد وه للسيادة المفهوم هذا وظل
 االستبداد من انتقلت التي الدولة بنية في كبيرة تحوالت معه حمل الذي التاريخ وهو عشر الثامن
 بالسلطة يقترن يعد لم الذي ، السيادة مبدا على التحول هذا وانعكس ، للقانون الخضوع الى المطلق
 قاعدة على دتهابإرا الدولي للقانون تخضع التي الدولة صفة اصبحت بل الحاكمة الهيئة تمارسها التي

 واصبحت ،نشأتها في تسهم التي القانونية للقواعد تخضع واصبحت الدول من غيرها مع المساواة
 بين التحديدب الفصل اي السلطة ممارسة يتولون الذين عن قانونيا شخصا بوصفها الدولة فصل تعني
 ةالدول بها تتمتع التي السلطات مجموعة هي حاليا فالسيادة . (1) المطلق الحكم بينو  الدولة سيادة
 مؤلفه في (Stark) ""ستاركالفقيه  يقول الصدد هذا وفي ، الدولية القواعد تقرها التي الحدود في

 متلكت التي السلطة وحدة تعني الدولة بأن اليوم نقول ان االصلح ربما " الدولي القانونفي  مقدمة
 سوف الدول سيادة بأن يدل وهذا .(8) الدولي" القانون عليها ينص التي الحدود اطار في سيادتها
 ناقصة ىواخر  السيادة كاملة دول الى المبدأ هذا على الدول قسمت لذلك السلطات تلك حسب تتفاوت
 :التالي النحو على سنوضحهاو  السيادة،

 طنيهاموا على وشاملة عليا بسلطة الداخل في تتمتع التي الدولة وهي : السيادة كاملة الدولة .1
 مع المساواةب وتتمتع سياسيا   ومستقلة اخرى لسلطة تخضع وال ، الخارجي المجال وفي واقليمها
 االخرى. الدول سائر

 وا االنتداب تحت واقعة او محمية او اخرى لدولة التابعة الدولة وهي السيادة: ناقصة الدولة .2
 معد حال في الجغرافي ليمهااق على ةمنقوص الدولة سيادة ايضا   تكون .(3)بالوصاية مشمولة
 لسيادةا منح على المتجاورة الدول بين اتفاق عدم نتيجة او السيادة بهذه االخرى الدول اعتراف
 :هما وجهين، وللسيادة . (4) الجغرافي اقليمها في الدولة لهذه

 سلطة ةْلي ذلك في تخضع ان دون الخارجية عالقاتها بإدارة الدولة قيام وتعني : الخارجية السيادة -أ
 : االتية السمات على وتنطوي عليا

                                                           

 .316 ص ، سابق مصدر ، البيطار وليد ( 1
2) Starke , Introduction to international law , Seventh edition, Butter worth, London, 

7812, P. 736. 

 .314ص،  سابق مصدر ، البيطار ليدو  ( 3
 .43ص ، 2111، عمان ، االكاديمي الكتاب مركز ،1ط ، السياسية االجغرافي ، الدويكات قاسم ( 4
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  التدخل من اجنبية هيئة او دولة أي استبعاد ومعناه ، الدولة لسيادة مهم مظهر هو : االستقالل 
 ذلك على يترتب معين اقليم في سلطة اعلى هي الدولة تكون حين في ْلقاليمها الدولة امور في
 . الخارجية عالقاتها اقامة في حرة وهي ، مستقلة انها

 لها نحهيم بما تتمتع الدولي القانون امام متساوية الدول جميع ان المظهر هذا ويعني : المساواة 
 .(1)واجبات من يفرضه بما وتلتزم حقوق من

 الهيئات تنظيمب يتعلق فيما الداخلية بشؤنها التصرف في حرة الدولة ان وتعني : الداخلية السيادة  -ب
 من اليمهااق في ديوج ما كافة على سلطانها فرض في شيء يقيدها وال العامة والمرافق الحكومية
 .(2) وتنظيمات اشخاص

 ةممثلال السياسية والسلطة والسكان االرض يضم الذي االطار هي ، الدولة ان خالصة القول
 لصعيدا على سواء الدولة بوظائف القيام في الرئيس المسؤول تعد التي،  )الحكومة( بنواتها
 لمتمثلا الخارجي صعيدها وعلى،  والقانونية االجتماعية العدالة وتحقيق االمن كتوفير الداخلي

 من ظيراتهان منافسة على قدرتهاو  الدولي المجتمع في مكانتها لها،  مستقلة بشخصية هورهاظب
 القتصاديوا االجتماعي سواء التنظيم من عالية درجة على كيان تتجسد في والدولة . االخرى الدول

  . بذلك ترغب انها لمجرد به واالدعاء هقيام بشرية جماعة اي تستطيع ال والسياسي
 

                                                           

 . 11-11ص ،2118 ، بغداد،  الرافد ،1ط ، والسياسة القانون في ودراسات قراءات ، شبر حكمت ( 1
 .224 ص ، سابق مصدر ، العطية عصام ( 2
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 الدولة نشوء فسرت التي النظريات :الثاني المبحث

من و  ،الصعبة االمور من يعد الحالي بشكلها الدولة ونشأة هورظل ةالتاريخي الجذور في البحث ان 
 كهيكلنها أل ،نشأتها أصلى تقصان ت حاولت التي اتالنظري من العديد ظهرتهذا المنطلق 

يلة طو  تاريخية لبمراح مرت فقد ،الصدفة طريق عن الحديث بالشكل هورهاظ يكن لم يتنظيم
 أصل لتفسير تعرضت والنظريات التي المبحث هذا في الدراسة ستعرض بذلكوارتباطا  ومعقدة.

  التالي: النحو على و الدولة نشأة
 :الدولة نشوء فسرت التي النظريات :اوال
 االختالف لهذا وتبعا   الدولة، نشوء اصل تحديد في والقانونية السياسية االدبيات في اآلراء اختلفت 

 : كالتالي سنوضحها التي الدولة، نشوء اصل تفسر التي النظريات من العديد ظهرت
 : *الثيوقراطية النظرية- 1
 دنيوية حكومة حكم انه معروفا يكن لم اهلل ان وبما )اهلل(، حكومة حرفيا تعني التي فالثيوقراطية 

 رجال قبل من الحكومة تعني انها على تفهم ما عادة الدقيق بمعناها النظرية فأن مباشر، بشكل
 على ووجب ،(1) اهلل عن نيابة والعمل التحدث تدعي بنفسها نفسها تنصب مجموعة او ، الدين
 السياسية االفكار ارتباط عن كتعبير النظرية هذه افكار جاءت ولقد ، لهم والخضوع الطاعة االفراد

 الذي ، االولى البشرية بالمجتمعات ومتأصل النطاق واسع ارتباطا يشكل كونه ينيالد بالسلوك
 لتلك االجتماعي والسلوك السياسي الوعي في التطور بفعل عدة لمتغيرات خضع ما سرعان

 داعش تنظيم بها ينادي التي التكفيرية االفكار عد يمكن وترى الباحثة .(2)تاريخيا المجتمعات
 : على النظرية هذه وتنقسم النظرية. هذهبه  تما جاء  مع تتالءم االرهابي

 :للحكام االلهية الطبيعة نظرية -أ
 متأتية السلطة يمارسون بشرا ليس فهم ،اإللهية الطبيعة من الحاكم ان النظرية هذه اصحاب يقول 

 الحكام اوامر طاعة االفراد على يجب ولهذا ، االرض على الهة انفسهم ان بل ، االلهية العناية من

                                                           

ومعناه )اهلل(، واالخر" قراط" ومعناها لفظ يوناني مركب من مقطعين احدهما "ثيو" (  theoccraty)  الثيوقراطية: (*
 ) القوة والسلطان( .

1) Mario Ferrero ,The Rise and Demise of Theocracy (Theory and Some Evidence), Public 
Choice, Italy, vol ( 151), 3112,P.437. 

 .49ص ،2112 ،عمان ، الحامد دار، 1ط،  الحديثة السياسية النظرية ، الشمري سعدون الصمد عبد ( 2
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 قيود دون مطلقة سلطاتهم واصبحت للحكام والتقديس التأليه نظرة سادت ىتح ، مخالفتها وعدم
 في ، القديمة الحضارات في النظرية ههذ وسادت . الشعب قبل من محاسبتهم زيجو  ال ثم ومن
 .(1) لآللهة ابناء او آلهة انفسهم يعدون الفراعنة فكان ومصر ، وروما فارس

 : المباشر هيلال  الحق نظرية - ب
 للقيام مباشرة الحكام يصطفي الذي وهو ، اهلل خلق من الدولة ان النظرية هذه اصحاب يرى  

 عدم االفراد على فيتوجب عنده من بروح ويمدهم الحكام يختار الذي هو اهلل ان بما ، الحكم بمهام
 امام مسئولون هم وانما ، شعوبهم امام اعمالهم عن مسئولين غير لذلك وفقا الحكام وان مخالفتهم

 العصور في الشعوب بعض لدى سائدة كانت النظرية هذه ان. (2) المهمة لهذه اختارهم الذي اهلل
 النظرية لهذه الحكام استغالل الى ادى مما النفوس في عميق اثر من للدين كان لما نظرا القديمة

 .(3) سابقا مصر حكام الفراعنة ةفعل ما وهذا ، الربوبية صفة هنفس عن يسبغ بعضهم راح بل

 : المباشر غير اللهي الحق نظرية  -ج
 اهلل يختارهم لم ولكن بشر هم الحكام ان مفاده اخر بعدا واخذت تطورت الثيوقراطية النظرية ان 

 ان ذلك ومعنى ، مباشرة غير بطريقة اختيارهم كان بل السابقة النظرية في الحال هو كما مباشرة
 الى وترشدهم االفراد توجه التي االلهية العناية من بتوجيه ولكن االفراد قبل من يتم الحاكم اختيار
 اال الحكام اختيار بمهمة اقامو  وان فاألفراد ،(9) السلطة لتولي معينة اسرة او معين شخص اختيار

  .(5) اهلل من توجيه على ا  بناء نماا  و  ارادتهم بمحض يكن لم االختيار هذا ان

 والبقاء المواجهة على تقوى وال صالحة غير تعد الثالثة وبأقسامها النظرية هذه انترى الباحثة     
 استبداد الى وتؤدي ،الغيبيات على تستند هاان ذلك عن فضال   التكنولوجي، التطور عصر في

 مسئولين وغير شرائعه، بتنفيذ اهلل امام مسئولين انهم اساس على بالمحكومين واستخفافهم الحكام
 .البشر فوق انهم العتقادهم تجاه بواجباتهم والقيام الشعب امام

                                                           

 بغداد ، نيبور دار ،1ط ، العراق في الدستوري والنظام ، الدستوري القانون مبادئ،  الزاملي محمد ساجد ( 1
  .11ص ،2113،
 .11ص، مصدر سابق ،  خالد حنون حميد ( 2
 .11ص،  هنفس المصدر ( 3
 .12ص ، سابق مصدر ، الزاملي محمد ساجد ( 9
 .11ص،  سابق مصدر،  خالد حنون حميد ( 5



 

 

 



 

 السياسية الجغرافيا منظور من ونشـأتها للدولة النظري التأصيل

52 

 : ( االجتماعي العقد )نظرية يةالعقد نظريةال -2
 ذلك .(1) م333 عام في الغربيين القوط مملكة في كان ( pactum) العقد لمفهوم هورظ ولأ ان  

 ااختلفو  لكنهم ، المنظمة السياسية الحياة الى البدائية الحياة من االفراد بمقتضاه انتقل الذي العقد
 ساسأ النظرية هذه ترجع .(2) والنتائج والمضمون ، واثاره العقد هذا اطراف تحديد في بينهم فيما

 إلقامة الفرادا بين أبرامه سبق عقد الى فردية وحريات عامة سلطات من عليه تنطوي بما ، الدولة
اال  السياسي الفكر في مكانها وتأخذ واضحة بصوره تبرز لم االجتماعي العقد نظرية .(3) الدولة
 : التالي النحو على وذلك السياسيين المفكرين كتابات في عشر والثامن عشر السابع القرنين خالل

  : (8761-8811) هوبز نظرية .أ
 فالنفس ، وحرب وتوتر واضطراب فوضى بحالة البشر لبني الطبيعي الوضع هوبز وصف  

 الذاتية لمصلحةوا والخوف الجشع دوافع تحركه االنسان وان واألنانية والجشع بالشر مليئة البشرية
او  مخرج وجود من البد السيئ الوضع هذا من وللخروج اآلخرين مع مستمر صراع الى يدفعه مما
 طرافأ ان هوبز يرى .(9)الحرب حالة من للهروب االجتماعي العقد نظام اقترح وقد ، معينحل 
 هوبز ويرى ، العقد في طرفا يكن فلم لهم حاكما اختاروه الذي الفرد اما الجماعة افراد بين تم العقد
 للحاكم ويجوز يختاروه الذي الحاكم الى الحقوق جميع عن تنازلوا االفراد ان في ، العقد هذا نتيجة
 ستكون فسلطته العقد في طرفا ليس الحاكم ان وبما ، شرط او قيد دون الحقوق بتلك يتصرف ان

 يقول ذلك وتبرير ، للحاكم والخضوع الطاعة االفراد على وانما ، االفراد امام مسئوال يعد وال مطلقة
 بلق السابق الوضع من االحوال جميع في افضل الحاكم استبداد مع حتى االفراد وضع ان )هوبز(
 ان الضروري من ليس وانه للحكم الشمولية النظرة نظريته على ذيؤخ مما و .(5) الدولة ونشوء العقد
 .(3)دائمة قتال حالة في ليسوا البشر بني الن الناس بين العداء الةح تستمر

                                                           

1( Michael Lessnoff ,Social Contract, first edition ,Macmilan,London,1891,P. 14. 

 ، 2115، االسكندرية ،المعارف منشأة ،1ط ، الدستوري والقانون السياسية النظم ، الحلو راغب ماجد ( 2
 .112ص

 .112المصدر نفسه ، ص ( 3

 .191، ص 2111، دار وائل ، عمان، 1علم السياسة ، طصايل زكي الخطايبة ، مدخل الى  ( 4

 .21ص مصدر سابق ، حميد حنون خالد ، ( 2

 .191-191صايل زكي الخطايبة ، مصدر سابق ، ص ص ( 2
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  : (8640-8762) لوك نظرية .ب
 هوبز عن اختلف هولكن االصلي والعقد الطبيعية الحالة وجود الدولة عن نظريته لوك جون بدا  

 لألفراد الطبيعية الحالة ان لوك يرى .(1) المطلقة السلطة على يركز كان الذي العقد مضمون في
 لقانون ويخضعون والحريات بالحقوق يتمتعون فاألفراد ،هوبز صورة الذي كالجحيم ليس العقد بلق

 يمكنهم الذي المالذ والى الموضوعة القوانين الى تفتقد ولكنها ، لقضيته قاضي فرد كل وان العقل
 لذلك ونتيجة ،(2) ستقبلمال في للحقوق المحتمل االغتصاب من الحريات هذه على الحفاظ من

 مشتركة مصالح على الحصول سبيل في حكام عدة او لحاكم للخضوع مشتركين عقد االفراد اجرى
 مقابل تأمين  للحاكم االفراد يمنحها التي بالثقة مشروطة تكون ان يجب الحاكم سلطة لوك عد   اذ ،

  السياسي المجتمع في اال توجد ان نيمك ال التنظيمية الوسائل هذه ان ورأى ، (3)لهم واالمان الخير
 العقد بشروط خلأ ما اذ الحاكم عزل في االفراد حق هو لوك عند العقد ونتيجة .(9)(المدني اي)

 وهذا ، العقد ابرام قبل الطبيعية حالتهم الى العودة او الحكم المهمة يتولى اخر شخص واختيار
 .(5)المقيد الحكم انصار من لوك ان لىع دليل

 : (8661-8682) روسو جاك جان ظريةن - ج
 متميزة مكانة النظرية هذه منح انه اال العقد فكرة في روسو اسبق قد ولوك هوبز ان من الرغم ىعل 

 ان روسو واوضح . (3) 1132 عام ( االجتماعي )العقد عن أفكاره نشر وقد .السياسي الفكر في
 مصالح ان هبقول ، األولى حالته عن والتخلي اجتماعي نظام اقامة على االفراد اتفاق وراء السبب
 دعى ما هو والسيطرة التملك في والرغبة منهم البعض لدى شريرة ميول وظهرت تعددت االفراد
 الدولة ظهرت ذلك على تأسيسا  و  ،عليا لسلطة يخضع جديد سياسي مجتمع اقامة الى االفراد

                                                           

1 ( J.J.Chevallier, les grandes oeuvres politiques, Second Edition , Armand Colin, 

Paris,1841,P.81  

2 ( Ibid ,P.82. 

 ، 1441 ، بيروت ، الجامعية المؤسسة، 1ط، الحديث العصر في السياسي الفكر اتجاهات ، محفوظ مهدي ( 3
 .41ص
 .42ص ، نفسه المصدر ( 9
 .22ص،  سابق مصدر،  خالد حنون حميد ( 5
 .13ص ،2113، القاهرة ، هنداوي مؤسسة،  زغير عادل ترجمة،  االجتماعي العقد،  روسو جاك جان ( 3
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 وحرياتهم حقوقهم من جزء عن التنازل مقابل ،(1)االفراد اقاموه الذي االجتماعي العقد الى مستندة
 التي العامة باإلرادة روسو يسميه التنازل وهذا الجماعة لصالح مانوا الملك لصالح ليس الطبيعية
 الحكومة عزل الدولة في لألفراد ويحق العامة االرادة لتنفيذ داةأ االخيرة فع دت الحكومة عن ميزها
 .(2) الشعب ارادة أمبد على تقوم التي الشعبية بالديمقراطية روسو ذلك وعرف ، ذلك ئواشا متى

 عن وبعيدة الخيال على قائمة انها منها االنتقادات من العديد القت قد االجتماعي العقد نظرية ان  
 رضا ان المعروف ومن ، العقد ابرام على االفراد جميع اتفاق تحقيق الصعوبة من ان اذ ، الواقع
 في اقيمته يفقد لها وجه الذي النقد هذا ان اال ، هبدون العقد قيام يمكن وال اساس ركن االفراد
 افتراض مجرد النظرية هذه بأن ذكر الذي ، لها المنظرين اهم من يعد والذي )روسو( لرأي الرجوع
  .(3) نبيلة اهداف لتحقيق

 : العقدية غير النظريات -6
 عكس على وذلك ،تاريخيةو  اجتماعية ووقائع ظروف الى الدولة اصل النظريات هذه ترجع  

 نذكر السياق هذا وفي ،طرفين بين عقد ابرام الى الدولة نشأة اصل ترجع التي التعاقدية النظريات
 : االتية النظريات

 : القوة نظرية -أ
 اجتماعي نظام عن عباره وهي ،القوة عنصر على قامت الدولة ان النظرية هذه انصار يرى  

 في القوة عنصر مستخدمين الدولة في االفراد بقية على اشخاص مجموعة او شخص يفرضه معين
 في اساس ولها الصحة من كبير قدر على تنطوي كانت وان النظرية هذه ان .(9) معهم التعامل
 ان اال . (5) الحديث عصرنا في حتى الدول بعض قيام في كبير اثر والحروب للقوة ان اذ ، التاريخ
 الدولة بنظام المحكومين يتبعها مالم عامة بصفة الدولة نشأة تفسر ان نيمك ال وحدها القوة فكرة

 ألثبات المادية للقوة الحكومة استخدام وان ، معينة حدود في واحاسيسهم حاجاتهم مع لتجاوبه
 تفرض التي الحكومة الن ، بسقوطها نذير نيكو  ما عادة المحكومين على سيطرتها وفرض وجودها

                                                           

 .23ص ،سابق مصدر،  خالد حنون حميد ( 1
 .192ص ،سابق مصدر، الخطايبة زكي صايل ( 2
 .41ص،  سابق مصدر،  ليلة كامل محمد ( 3
 .193ص ، سابق مصدر ، الخطايبة زكي صايل ( 9
 .25ص ، سابق مصدر،  خالد حنون حميد ( 5
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 نشأت فقد ذلك عن فضال   ، عنها المحكومين رضا من المستمدة الشرعية صفة تفقد بالقوة وجودها
 .(1)واالختيار الرضا طريق عن اي لقوةل استخدام دون الدول بعض

 : االسرة تطور نظرية -ب
 االبوية السلطة الى الحاكم سلطة واساس االسرة، الى الدولة اصل ارجاع الى النظرية هذه تقوم  

 االولى الخلية تع د التي االسرة هي ، النظرية لهذه طبقا الدولة فأصل ، االسرة رب في المتمثلة
 من معينة بقعة فاحتلت عددها وزاد العشيرة اتسعت ثم عشيرة فكونت تطورت االسرة وهذه ، للدولة
 ظهرت القرى وبتجمع ، القرية تكونت القبائل مجموع ومن قبيلة فأصبحت ، لتسكنها االرض
  .(2) الدولة تكونت اخرى مدن الى انضمامها ومن ،ةنالمدي

 الخلية االسرة عد وهو صحيح غير افتراض على قامت ألنها لالنتقادات، النظرية هذه تعرضت 
 ،ايضا   يهاعل المآخذ من و االسرة وجود قبل وجدت البشرية الجماعة الن المجتمع في االولى
 سلطة الن صحيحا ديع ال التشبيه وهذا االسرة في االبوية بالسلطة للدولة السياسية السلطة تشبيهها

 عن مجردة سلطة الدولة في السياسية السلطة ان حين في به ترتبط انها بمعنى شخصية االسرة رب
 .(3) يباشرونها الذين االشخاص زوال من الرغم على دائمة وهي ، بهم تناط الذين االشخاص

 : التاريخي التطور نظرية -ت
 عامل الى الدولة نشا اصل عترج ال انها في السابقة النظريات عن التاريخي التطور نظرية تختلف 

 ، والفكر الدينية العوامل الى واالقتصادية المادية القوة من ، متنوعة عوامل الى وانما ، بذاته محدد
 بين من طبقة هورظو  االفراد من مجموعة تجمع ادى مما البعض بعضها مع تفاعلت العوامل هذه

 واخرى حاكمة عليا هيأة هورظ الى اي ، االفراد باقي على سيطرتها فرض استطاعت هؤالء
 واجتماعية اقتصادية من العوامل هذه تفاعل وليدة الدولة كانت اذا .(9) بالتالي الدولة وقيام محكومة

 مكانية ونطاقات طويلة زمنية فترات في حدثت وانما فجأة تحدث لم نهاإف ،وقامت نشأت حتى
 وبالتالي متفاوتة وبنسب االخرى على العوامل هذه تغلب امكانية الى ادى الذي االمر متباعدة

                                                           

 .111ص ، سابق مصدر،  الحلو راغب ماجد ( 1
 .31ص ، سابق مصدر،  الخطيب احمد نعمان ( 2
 .21ص ، سابق مصدر،  خالد حنون حميد ( 3
 .21ص،  سابق مصدر،  الزاملي محمد ساجد ( 9
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 واشكال السياسية االنظمة في اختالف النهاية في عنه نتج التأثير في االختالف لهذا نتيجة
 .(1) الحكومات

 بين التوفيق حاولت ألنها ،الدولة نشأة تفسر في الصواب الى النظريات اقرب من تعد النظرية هذه 
 نشأة ان على اكدت وانما ، هبعين عامل الى الدولة نشأة اصل ترجع ولم ، السابقة النظريات جميع
 .(2)دولة لكل واالقتصادية واالجتماعية التاريخية الظروف حسب ىألخر  دولة من تختلف الدولة

 : القانونية الفكرة نظرية - 0
 بها عنويق القادة بعض يعتنقها فكرة اساس على تنشأ الدولة ان الى القانونية الفكرة نظرية تشير 

 قانونا يكون قد الدولة ينشأ الذي القانوني العمل ، الدولة اقامة اجل من اليناضلو  ، الناس من فريقا  
 .(3) دولية معاهدة للدولة المنشئ القانوني العمل يكون ان او ، داخليا

 : * المؤسسة الدولة نظرية -8
 الفكرة الى الدولة اصل ترجع حيث ، مؤسساتية ظاهرة الدولة ان على النظرية هذه تقوم  
 ، ( Hauriou) هوريو موريس العميد قبل من فيها كبير قسم في نظمت النظرية هذه ؤسساتيةالم

 ان ذإ ، المترابط االجتماعي الجهاز بمميزات تتصف الدولة ان على القائمة الواقعة من وانطلقت
 هي التي المؤسسة او المشروع فكرة بأسم مركزية حكومة قبل من دارم   االفراد من تجمع الدولة
 المؤسسة من المتكون المجموع هذا ، االفراد منه يستفيد سياسي اجتماعي لنظام وتحقيق تجسيد
 يشكل المؤسسة من المستفيدين االفراد مجموع ومن ، الفكرة تحقيق اجل من المنظمة السلطة ومن
 المؤسسي والتكوين ، منظمة اجتماعية هيأة او جهاز هي فالدولة ، مركبا إداريا جهازا اساسة في

 ان .(9) المنظمة االجتماعية هيأةال خصائص كل بها التعاقد رعنص ال الرضا عنصر يحكمه للدولة
 جانب الى يسير تطورها وان التاريخي التطور فترات من متأخرة فترة في ظهرت المؤسسة الدولة
 بالذات الدولة هو مجرد لكيان وانما ألفراد دتعو  ال فيها السلطة نإف وعليه ، الديمقراطية الفكرة تقدم

                                                           

 .21ص ، هنفس المصدر ( 1
 .24ميد حنون خالد ، مصدر سابق ، صح ( 2
 . 53صمصدر سابق ،  ، دخيل حسن محمد ( 3
وموارد مادية والتي تمنح استقرارا ومعنى ، تتكون من عناصر رمزية وانشطة اجتماعية  هياكل اجتماعية دائمة (*

 للسلوك االجتماعي . للمزيد :
See: W.Richard Scott ,Institutions and Organizations, fourth edition ,Sage, 
USA,3117,P.P. 54-47. 

 .31-31ص ص ، سابق مصدر،  السياسية والنظم الدستوري القانون ، الدبس علي عصام ( 9
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 ،ألفراد او لفرد السلطة فيها تعود التي الدولة من خير وهي ، ( احد دون للكل تعود السلطة ان )اي
 ذلك وكان ، الكل مصالح وا لمنفعة كوكالء بل لها مالكين مبصفته ال يمارسوها ان الحكام ودور
 دون المجتمعات بعض في اسيةوسي واجتماعية واقتصادية فكرية لتطورات نتيجة الحقيقة في

 هدف تع د الحد وليس للكل السلطة فيها تعود التي المؤسسة الدولة فكرة ان والحقيقة .(1)غيرها
 ،ةدول لتشك ال نهاإف المجتمعات هتبلغ لم اذا هان ، يتعن ال لكنها (بلوغه )ويمكن بلوغه يستحسن

 .(2)فيها مهيمنة سلطة وجود رغم
 المؤسسة الدولة نظرية هي الدولة نشأة تفسر التي النظريات انواع افضل ان ، سبق مما نستنتج 
 . الحكم نظام في الجماهيرية المشاركة على يرتكز الذي ، الديمقراطي للنظام اقرب ألنها،
 
  

                                                           

 .94 ص ،2113، بغداد،  الذاكرة الناشر ،2ط ، الدولة فلسفة ، الشاوي منذر ( 1
 . 51ص، ه نفس المصدر ( 2
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 السياسية االجغرافي منظور في الدولة : الثالث المبحث
 الذي الخاص منظورها من لكن ،الدولةنشأة  االخرى لومالع قيةبب أسوة   السياسية الجغرافياتناولت  

 السياسية باألنظمة وعالقتهم افراد من يعلوها وما االرض تدرس اذ متكاملة. نظرة اليها ينظر
 الدولة نشأة في ثرةؤ الم العوامل اهم من باعتبارها ةالجغرافي البيئة تدرس ادق وبصورة ،السائدة

  .تطورهاو 

 السياسي الجغرافي هتمامالا مسألة عند الوقوف المبحث هذا في الدراسة تتطلب المنطلق، هذا من 
 العلوم باقي عن دراستها في ايميزه ذلك اصبحو  ، بدراستها االهتمام هذا تطور وكيف الدولة، في

  : اآلتي النحو على ، االخرى

 : لدولةا في السياسي الجغرافي االهتمام - اوال

 بدراسة تعني السياسية االجغرافي كون السياسة؛جغرافيين  قبل من كبير باهتمام الدولة حظيت  
 التي فالتعريفات اخرى. ناحية من ةالجغرافي روفهاظو  ناحية من سياسية كظاهرة الدولة بين العالقة
 (Political Area) السياسية المساحة لفظ مفرداتها ضمن استخدم مفهومها لتحديد وضعت

اال ان استخدام هاتين اللفظتين قد  اخرى، احيانا   (Political phenomenon) والظاهرة السياسية
 على وقدرة تنظيما السياسية المناطق أكثر من الدولة والن الدولة؛جاء في الحقيقة كمرادف لمفهوم 

 السياسية، الجغرافيا موضوع جوهر اعتبارها يمكن لذا الدولية والشخصية السياسية القوة ممارسة
 .(1) االخرى السياسية المناطق من كثير على لهاخدا في تحوي ان يمكن االتساع من وانها خاصة

 شمولية، كظاهرة يفسرها كونه االجغرافي لباحث مثالية ظاهرة الدولة دراسة تعد المنطلق، هذا من  
 من مجموعة خالل من فوقها ينتظمون السكان، من مجموعة يسكنه االقليم() االرض من مركبة
 قيام حال وفي (.)السلطة حاكمة نخبة وتنفيذها حمايتها على يقوم التي االساسية والنظم القواعد
 علم ان وبما المنطقة. هذه على ()الدولة وصف يصدق ان يمكن لسيادةا بممارسة السلطة هذه

 المرونة من قدرا   الجغرافي للباحث فأن ذلك سيتيح ،تركيبي تحليلي علم بكونه يمتاز الجغرافيا
 .(2)المركبة الظاهرة هذه مع للتعامل الالزمة

                                                           

، جامعة الكويت ،   الكويتية الجغرافية الجمعية ، ومجالها السياسية االجغرافي مفهوم محمود، توفيق محمود ( 1
 .33ص ،٠٨١١ ، (٠2١) العدد ،الكويت

 . 3٣-3٣المصدر نفسه، ص ( 2
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 المناطق تغطية من اليها اوصلو  التي والدقة الخبرة سمات من يحملون بما الجغرافيون تمكن 
 دقيقة معلومات من توفرت ما وبفعل ،(٠) المكانية بالوحدة تعني التي الدراسات قيطر  عن واالقاليم

 ىعل الدولة عليها تسيطر التي المساحات وتنظيم ، السلطةمناطق  او الواليات تقسيم في افادت
 تمكنتكما  ،(2)اخرى جهة من لمستوطنيها العمران ينميو  جهة من فعاليتها يعزز مجد نحو

 العديد في تثب ما وهذا الدولة نشأة في ةوالتاريخي السياسية العوامل جانب الى الدخول من الجغرافيا
 بدراسة يهتم االول كون السياسة، عالم عن يختلف السياسي فالجغرافي . (3)السياسية االدبيات من

 في ألنه مميزه كظاهرة الدولة الى ينظر اذ ،(4)المختلفة السياسية االنظمة فيها تسود التي االراضي
 الدولة رىن لذلك (البشرية او الطبيعية) ةالجغرافي الظروف في متشابهتان دولتان دتوج ال الواقع
 هعد الى الواحدة الدولة خريطة يقسم ان يستطيع فالجغرافي ، الوان ةبعد الواحدة الخريطة على
 جانب عن وتعبر المعاني من معنى تؤدي ان يمكن منها خريطة كل ان بحيث ، تفصيلية خرائط
 بلون الدولة تبدو السياسة عالم نظر من اما . الدولة منها تتكون التي العديدة ةالجغرافي الجوانب من
 فعلم ،(3) والمحكوم الحاكم بين العالقة دراسة على مهاهتما في يركز أي الخريطة على حدوا

 ومدى السياسية والمبادئ النظريات يدرس البشرية الجماعات مختلف في السلطة علم هو السياسة
 المعلومات ضوء في ويحللها النظريات تلك يدرس السياسية االجغرافي علم بينما معها االنسان تفاعل
  .(6) ةالجغرافي

 السياسية: الجغرافيا علماء أبرز عند الدولة لفكرة التاريخي التطور ثانيا:

 لشرح االساسية المصطلحات توضح فهي ،السياسية ةللجغرافي الزاوية حجر الدولة فكرة تّعد  
 السنوات في اهميتها في المستمر التشكيك من الرغم ىفعل ،وممارستها السياسية السلطة وتوزيع

                                                           

 .63ص ، 2١١٣، بيروت ، المطبوعات شركة ،٠ط ، المحك على جغرافياال ، حداد معين ( 1
 .٠3ص ، نفسه المصدر ( 2

 ،2١٠2 ، دمشق ، الفرقد دار ،٠ط ، الجميلي باسل ترجمة ، المقارن السياسة علم مبادئ ، اونيل ه باتريك ( 5
 .٣٣ص

 جده بندقجي، ح.ح. ،3ط (، السياسية الجغرافيا مبادئ في تحليلية )دراسة الدولة ، بندقجي حمزة حسين ( 4
 .2٨ص ،٠٨١٠،
 .3٣، ص محمود توفيق محمود ، مصدر سابق  ( 3

 .2٨ص،  سابق مصدر،  بندقجي حمزة حسين ( 6
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 التي بالقيود اتقييد اقل اصبحت التي ، التطور في والعالمية االقليمية المؤسسات بدأت حيث االخيرة
 للمشهد واالقتصادية االجتماعية تالديناميكيا لفهم مركزا تظل هالكن ، الدولة سيطرة تفرضها
 نيمك ال بأنه  عام مئتي من اكثر منذ ( Paine Thomas) *"بين توماس" جادل اذ ،السياسي
 اأرادو  اذا مدنية جماعية سلطة دعم الى يحتاجون انهم اذ ؛ الطبيعية الحقوق ضمان بمفردهم لألفراد

 من حصريا مستمدة بأكملها الدولة هوية ةفكر  كانت عندما رأيه كتب وقد . واقعية حقيقة يكونوا ان
  .(٠) الملك شخصية

 3٣4-٣24) **وافالطون قبل من مرة ألول ذكرها تم عنها تحدث التي المدنية الدولة فكرة ان   
الموسوم  السياسي مؤلفة خالل من العدالة فيها تتحقق التي المثالية الدولة عن تحدث الذيق. م( 

 من تتحقق وحدتها وان كما اشار الى نشأة الدولة، (2) (م ق. 36١) عام هالف الذي" الجمهورية"
 الميالد قبل الرابع القرن في "Aristotle " ***ارسطو اليوناني الفيلسوفو  .(5)وتجمعهم سكانها خالل

 لها يكون ان المجتمعات على يملي الطبيعي المنطق بأن جادل الذي ، م( . ق 322-3١٣)
 الشهير كتابة في ()الدولة المدينة عن المثالي هنموذجأ عرض وقد ،(٣ ) سياسي اوحكم ،حكومة

 ليست االرض دةوح بأن ، ارسطو يفضي فقد الدولة لوحدة بالنسبة اما ،(٣) "السياسة الموسوم"
 الملكي كالنظام متعددة فهي الحكم انظمة او الدولة في السياسية االنظمة بأن ويرى ، شرطا

 والثيوقراطي الدكتاتوري كالنظام الحكم نظام داخل في ذلك عن ويتفرع الجمهوري او واالرستقراطي
                                                           

 . االمريكية المتحدة للواليات المؤسسين اآلباء واحد ، سياسي منظر( *

1 ( Mark Blacksell ,Political Geography, First edition, Routledge, NewYourk.6002,P.73. 
وسميت مدرسته تبعاً لذلك باسم األكاديمية . ولم يكن تأسيس األكاديمية  افالطون: أسس مـدرسته في اثينا ، (**

من تعليمه في  يرميحدثاً هاماً في حياة افالطون فحسب بل في حياة الفكر الغربي بأسره، ، وكان أفالطون 

في انحاء بالد األكاديمية هدفاً سياسياً ، هو تكوين فئة من الفالسفة المستعدين لنشر نظريات اجتماعية وسياسية 

 .101اليونان. انظر : محمد محمود محمدين ، مصدر سابق ، ص 
، الناشر دار  1احمد المنشاوي ، جمهورية افالطون )المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة ( ، ط ( 2

 .13، ص2010الكتاب العربي ، حلب ، 

 .25محمد عرب الموسوي و ماجد صدام سالم ، مصدر سابق ، ص ( 5

 عام في ، المعرفة عن مستقل كفرع السياسي الفلسفي العلم أانش من اول ، وجغرافي سياسي مفكر ارسطو: (***
 من العديد وله ، تقريبا   حياته طيلة رئيسها وظل ، )الليسيوم( الخاصة الفلسفية مدرسته اثينا في اسس م( ق. 33٣)

 في السياسي الفكر ، نرسيسسان س . ف :ينظر للمزيد السياسي. همذهب فيه شرح الذي )السياسة( اهمها المؤلفات
 .٠6٨ -٠٣3 ص ،٠٨٨٨ ، دمشق ، االهالي مطبعة ، عبود حنا ترجمة ، القديمة اليونان

4 ( Mark Blacksell ,Op.Cit.,P.62.  

 ،٠ط،  الجيوعسكري( والتطبيق النظرية )بين السياسية االجغرافي ، سالم صدام ماجدو  الموسوي عرب محمد ( ٣
 .22ص ،2١٠٨، عمان ، الرضوان دار
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 "Strabo " ** سترابو ذلك ذكر فقد ،الدولة فكرة عن كتب امم الرغم وعلى هذا . (٠) *واألوليغارشي
 االمكانات في تنوع على تحتوي الجغرافيا ان "االجغرافي" الموسوم هكتاب في م( 23 - م ق. 63)

 رؤية في اختلف وقد ،(2)نفسه الوقت في الحكام مصالح وتفيد الشعوب حاجة تخدم التي ةالتطبيقي
 مدينة في اقام اذ ، الحجم الصغيرة االماكن منظور من درسها الذي ارسطو عن السياسية للجغرافيا

 الموقع ذات ،(5) الحجم كبيرة للدول رؤية خالل من كانت سترابون نظر وجهة ان حيث ، فقط اثينا
  .(٣)قوية دولة قيام في ودورها المتعددة والموارد المالئم والمناخ الممتاز

 العلماء درس اذ ،عشر السادس القرن بداية في اوربا في كبيرا صعودا ةالجغرافي الدراسات شهدت  
 ،(1350-1331) (Jean Bodin) "بودين جين "هؤالء ومن الطبيعية، وبيئته االنسان بين العالقة
 في الموجودة لألفكار مشابهة افكارا يحوي " الجمهورية عن الستة الكتب " الموسوم بودين فكتاب
 ، اوطوبوغرافيته لمناخها اساسا تتحدد للدولة القومية المالمح ان بودين اشار وقد ،ارسطو كتب

 الطبيعية ةللبيئ ومؤثرا انعكاسا   يمثالن وهما ، اخرى الى منطقة من يختلفان والطبوغرافيا فالمناخ
 وليم الجغرافي العالم ورظه عشر السابع القرن منتصف شهد .(٣) نالسكا نشاط توضح التي
 الجغرافيا رواد من ديعّ  الذي ، بريطانيا في (٠6١4 -٠623)"Petty William " ***بيتي

 كثيرا   كتاباته وتضمنت الطبيعية والبيئة الدولة بين العالقة يدرس علم تأسيس حاول ألنه السياسية
 المسافة واثر العاصمة الدولة وموقع نفوذ مجال ناقش فقد . الحقيقية السياسية الجغرافيا اصرعن من
 احد السكان عدد قلة بأن واشار ، بالدولة ارتباطهم قوة ومدى ، العاصمة عن البعيدين السكان على

 .(6) الدولة ضعف عوامل
                                                           

 صغيرة فئة بيد محصورة السياسية السلطة تكون بحيث الحكم اشكال من شكل هي : القلة حكم او األوليغاريشية (*
 )اوليغارخيا(. يوناني اصل من مشتقة وهي النسب او العسكرية السلطة او بالمال تتميز المجتمع في
 الفكر لتنمية الحضارة، 2ط ، االيرانية االسالمية الجمهورية في االسالم والنظام السياسي آبادي ، ركن غضنفر ( ٠

 .٣2-٣٠صص  ،2١٠3،  بيروت ، االسالمي
، شركة المطبوعات ، 1ط ( معين حداد ، الجيبولتيكا ) قضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسية( ، 2

 .11، ص2003بيروت ،

حسين ، الجغرافيا السياسية ) دراسة االقاليم البرية والبحرية والدول واثر النظام العالمي في متغيراتها ( خليل  5

 .11، ص 2001، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 1(، ط

 .25( محمد عرب الموسوي و ماجد صدام سالم ، مصدر سابق ، ص 4

 .22ص ،مصدر سابق ، حسين خليل ( ٣
 طبيب جراح ابدى اهتماما كبيرا بدراسة الجغرافيا .وليم بيتي :  ( ***

 . ١، ص سابق مصدر،  الديب ابراهيم محمود محمد ( 6
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 إذ ، عشر الثامن القرن في والسياسة الجغرافيا نبي ما العالقة تناول في العلماء جهود ستمرتا 
 *منتسكيو دو بارون شارل الفرنسي الجغرافي العالم ولعل ، العالقة هذه طبيعة تفسير ااخذو 

Charles Baron de Montesquieu"" (٠6٠-١٨4٣٣) التغيرات  ّعد اذ ، طليعتهم في يأتي
 واالخالقية السياسية قناعاته من لعديدا درج وقد ،(٠) للدولة السياسي التطور المناخية هي من يحدد

 والسلوك الطبيعية البيئة بين العالقة فيه تناول الذي ،٠4٣١ عام" القوانين روح" الشهير كتابة في
 الى واشار - الكثرة ، قلة او واحد شخص – الحكومة اشكال بين االختالف وشرح ، السياسي
 ان استنتج كما ،(2)ةالكالسيكي المدنية الدولة بناء اعادة دون الحديثة السياسية الحرية تحقيق كيفية
 الباردة المناطق سكان اما ، بالعبودية المطلق الحكم يفضلون الحار المناخ ذات المناطق سكان

 .(3) والحرية الديمقراطية فيفضلون

 "rRitt Karl "**ريتر كارل عشر التاسع القرن من االول النص في منتسكيو دو بارون شارل تبع 
 وتنمو تولد وأنها ، الطبيعة داخل عضوي وجود اال ماهي الحضارات بأن وذكر ،(٠١١2-٠44٨)

 .(4) وتموت وتنضج
 تحت أدراجه نيمك ال السياسيين الجغرافيين قبل من الدولة فكرة حول إلمام من َقدَّمَ  ما جميع ان  

 الدولة على او ةالسياس على الجغرافيا العناصر اثر زاوية من درست إذ ،السياسية الجغرافيا عنوان
 منهجا عتتب ال عشر التاسع القرن نهاية حتى السياسية ةالجغرافي المعالجات وبقيت ،ونظمها
 نهاية نولك ،حينها للجغرافيين يتراءى لما يضم خليطا كانت فقد محددة طرائق لها يكن ولم ،واضحا

                                                           

قاض ورجل أدب وفيلسوف سياسي فرنسي ، ابدى اهتماما كبيرا في الجغرافيا ساعيا  شارل بارون دو منتسكيو : (*
العديد من  احالي اتعتمده التيلتفسير طبيعة العالقة بينها وبين السياسية . هو صاحب نظرية فصل السلطات 

 الدساتير عبر العالم . للمزيد :
See: Alan Ryan ,On Politics, On politics : a history of political thought from Herodotus to 

the present, First edition , Liveright Publishing Corporation,London,6016,P.465 

 .2٣ص ، سابق مصدر ، سالم صدام ماجدو  الموسوي عرب محمد ( ٠
6  ( Alan Ryan, On Politics, Op.Cit., P. 464.  

 .23ص ، سابق مصدر ، حسين خليل ( 3
كارل ريتر : جغرافي ألماني، يّعد أحد مؤسسي علم الجغرافيا الحديث. أشهر آثاره: "الجغرافيا وعالقاتها بطبيعة  (**

. وعلى الرغم من وفاته قبل إنجاز هذا األثر فقد بلغ ٠١٠4اإلنسان وتاريخه " ، وقد صدر المجلد األول منه عام 
ن ألف صفحة . للمزيد انظر : منير البعلبكي ، معجم مجموع مجلداته تسعة عشر مجلدا  عدة صفحاتها عشرو 

 .2٠٣، ص ٠٨٨2، دار العلم للماليين ، بيروت ،  ٠أعالم المورد، ط
 .٣عبد العظيم احمد عبد العظيم ، مصدر سابق ، ص (  ٣
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 يو تنط دراساتها واصبحت للدولة وموضوعية علمية بطريقة دراسة عهم حمل عشر التاسع القرن
 بين ييجر  ما كل دراسة الى يرمي ،بذاته قائما علما اصبح هكون السياسية الجغرافيا علم تحت
 نهاية الدولة فكرة اتناولو  الذين ينالسياسي ينيالجغراف أهم ومن .(٠) عليها تقوم التي واالراضي الدولة
 : ييل ما عشر التاسع القرن

 : Ratze Friedrich* ( 1411-1091) راتزل فريدريك -1
 أدرك من اول يعد اذ ،(2) نموذجيةاأل ببيئتها الدولة تمثل التي العضوي التطور اسطورة راتزل يعد  

 جهده من كبيرا ءاجز  كرس وقد ،(3)العلمي الطابع لدراستها واعطى ووظائفها الدولة حياة تعقد
 **دولةال عن العضوية همفاهيمل َروَّجَ  فقد .(٣) البشرية تاريخ في تحول نقطة وعّدها لدراستها النظري
 ٠١٨4 عام (Politische Geographie) السياسية" "الجغرافيا الموسوم كتابة في ترميزها تم التي
 في تو تورج الفرنسي الدولة رجل صاغة مصطلح ) السياسية الجغرافيا الى الحياة فيه اعاد والذي
 . (6) البشرية الجغرافيا فروع من فرعا باعتباره ،(٣)(التاريخي بالحجم راتزل وأسسه عشر الثامن القرن

                                                           

 .٠٠ ص ، سابق مصدر ، والسياسية( الجغرافيا بين واالنتماء الهوية )قضايا الجيبولتيكا ، حداد معين ( ٠
، يحدد تخصصه على أنه هايدلبرج فريدريك راتزل : جغرافي واثنوجرافي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة  (*

( 3جغرافي أنثروبولوجي. تشمل أعماله كتاب الجغرافيا البشرية ، وكتاب عن تاريخ وأصول السالالت البشرية في )
مس  جغرافيا االوائل ، وقد ترجمت الجغرافية االمريكية )مجلدات ، وكتابه الجغرافيا السياسية ، وهو من رواد علم ال

سمبل( بعض كتبة وآرائه عن األلمانية وشرحت بعض أفكاره ، لذا اصبحت مؤلفاته متاحة للناطقين باإلنكليزية . 
 .6-٣انظر: عبد العظيم احمد عبد العظيم ، مصدر سابق ، ص ص

2 ( Alexandros Stogiannos, The Genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel, Springer, 
Switzerland,6013,P.54. 

 ، ت د. ، عمان ، االكاديمي الكتاب مركز ،٠ط ، والحاضر الماضي بين السياسية االجغرافي ، الصافي عدنان ( 3
 .26ص

5 ( Antonio Carlos, Ratzel, First edition ,Editora Etica,Sao Paulo,1440,P.64.  

الدولة العضوية : ظهر المفهوم في المانيا واقرن به مفهوم مجال الحياة . ويتركز على فكرة توسع الدولة ، ( **
ولكي تبقى الدولة فال بد لها من مجال او مكان تعيش فيه وتتوسع منه ، حيث يعتقد بأن الكاتب االنكليزي 

ان  ( حيث ادعى )Lebensraum) (، كان اول من استعمل عبارةHeinrich Van Tristschke"ترتيسكي" )
الدولة هي قوة ( . أنظر : عبد الرزاق عباس حسين ، الجغرافيا السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيبولتيكية ، 

 .32، ص٠٨46مطبعة اسعد ، بغداد ، 
4 ) John Agnew and Others, The Wiley Blackwell CompanionTo Polittical Geography, 
First edition, John Wiley and Sons ,London,6014,P.7. 
6 ( Kevin Cox Murray Low, Jenny Robinson , Political Geography, First edition, 
Sage,Londoon,6002,P.56. 
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 باالعتماد الداروييني همنظور  من الدولة ( لتوسع كوصف ) للدولة العضوية نظريته راتزل وضع 
 مكانا تجد ان يجب " االنواع "مثل الحية الكائنات جميع الن فنظرا ، هيكل ارنست اعمال على

 العالمية السياسية البيئة في الدول على ينطبق وهذا ، واالزدهار للبقاء الطبيعية البيئة داخل مناسبا
 الوصف وبهذا ،(٠) السياسية الجغرافيا في االصلح سيكون البيئة علم في يعيش الذي االصلحو  ،

 كائنا القوية الدولة ان يرى كان اذ .(2)حياته مسار في الحي بالكائن عيدب حد الى الدولة راتزل شبه
 قوة عن عبارة هبنظر  فالدولة ،تكونها التي والطبقات والمجتمعات االفراد مجموع من اكبر طبيعيا
 لإلرادة المادي التجسيد يمثل عضويا كيانا كونها عن فضال ، تربتها في بعمق جذورها تضرب حية

 الحدود تتخطى وثقافية ، واقتصادية ، سكانية بتقديرات تتمتع التي هي القوية الدولة انو  الشعبية
 المساحة وزيادة ضمان الجوهري منطقها كون االقليمية قابليتها بزيادة تنمو الدولة انو  .(3) االقليمية
 المجتمعات بين الهجوم وان ، البشري للتاريخ طبيعية مكونات والغزو والحرب العنف ويّعد ،الحيوية
 تّعد الدولة جوهر الى تنسب التي هذه صياغته ان . طبيعيا امرا سيكون واالمم العرقية اعاتوالجم
 يرى .(٣)للدولة الجوهرية الطبيعة حالة كمبح ، للمجتمع الكاملة الحماية تحت التوسعية للحرب داعية
 المتزايدة، األعداد لهذه القوت لتوفير أوسع مكان عن بحثوا كلما الدولة سكان ازداد كلما أنه راتزل
 األقوى الدول تقوم حيث أكبر، مساحة على الحصول بهدف دائم صراع إلى يؤدي الذي األمر

 هو الدول بين يحدث ما فإن ذلك، وعلى األضعف، جيرانها حساب على ما مساحة على بالحصول
 قانون عليه طلقي فيما الضعيف حساب على القوي يعيش حيث الحية الكائنات بين الحال نفس
 خالل من األلمانية السياسية الجغرافيا أساس بعد فيما أصبحت الفكرة وهذه ." لألصلح "البقاء
 اعتبرت التي الدولة حاجة " المصطلح بهذا راتزل وقصد ، " Lebensraum"الحيوي المجال مفهوم
 العام الحيوي المجال من نوعين عرف وقد ،" اكثر نمت كلما اوسع جغرافية مساحة الى حي ككائن
 نمو بين ربط كما .(٣) ةالبيولوجي الطبيعية البيئة بمثابة يعد الذي ، الطبيعي الحيوي المجال واالخر

                                                           
  البيئة علم اخترع الذي وهو اخر الماني استاذ 

1 ( Colin Flint and Peter J. Taylor ,Political Geography ,Seventh Edition ,Routledge, New 
York,6012,P.6 .  
2 ( Alexandros Stogiannos , Op.Cit.,P.54 .  

 دمشق ، الجديدة االمل لناشرا ،٠ط ، والجيبولتيك السياسية االجغرافي في قراءات ، جبار كاظم عدنان ( 3
 .26-2٣ص ص ،2١2٠،

4 ( Antonio Carlos, Op.Cit.,P.64-62.  

 .2٨حسين ، مصدر سابق ، صخليل  ( ٣
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 توسيع الى ييؤد مما متراكما ثقافيا تراثا تشهد تنمو التي الدول ان رأى فقد ، سكانها وثقافة الدولة
 .(٠) الحدود ترسيم واعادة بالضغط الثقافة تلك نطاق

 فضال   المعني بنموهاو  ،للدولة المحيطي الجهاز بأنها راتزل يرى كان ، الدولة حدودل بالنسبة اما 
 ال بأنه يوضح ،ذلك من الرغم وعلى الحي الكائن تحوالت جميع في وتتشارك ، تحصينها عن
 )المواقع المتنامية الدول تغلف المتغيرة الحدود من عالما يتصور فهو ، بخطوط الدولة ييدتق نيمك

 ،(االرضي شعلجَ  ) عامة كعملية هذا ويرى ، االقليمي واالندماج الضم نظام في ( القيمة السياسية
 طريق عن الجديدة الكبرى الدول صعود الستيعاب ديناميكية العالمية السياسية الخريطة ان باعتبار
 قوانين سبع راتزل صاغ .(2) الكبيرة الدول مع متساوية لتصبح االصغر مجاورةال الدول مع االندماج

 :(5)ييل ما وهي السياسية الجغرافيا هكتاب في (٠١6٨) عام الدولة نمو نبشأ

 . لها الثقافي النمو زيادة مع الدول مساحة دازديا .٠
 ، واإلنتاج ، اإليديولوجيا مثل تطورها من أخرى مظاهر يرافقه الدولة ألراضي المكاني التوسع .2

  . الخ ..... التجاري والنشاط
  . األصغر السياسية الوحـدات ضـم طريـق عـن نموهـا ويـزداد الدولـة تتوسـع .3
 . الخارجية الدولة ءأعضا هي الحدود .٣
 احليةالس األراضي مثل السياسية القيمة ذات األراضي استيعاب إلى نموها عند الدول تسعى .٣

 . الغنية واألراضي واألحواض
 الحضارة ذات الخارجية أطرافها في ةالجغرافي األراضي توسيع على طبيعيا   قادرة الدولة تكون .6

 .حضارتها من األدنى
 نحو للمزيد ذلك يدفعها األضعف لألمم واالستيعاب الضم في للدولة العام الميل أو االتجاه .4

 .ذاتية بحركة أراضي امتالك

 كبير الهام رمصد (Lebensraum) الليبنسروم" "الحيوي المجال عن راتزل افكار قدمتو  هذا 
 .(٣)االخرى دولللو  االلمانية للقومية

                                                           

1 ( Antonio Carlos , Op.Cit.,P.65. 

2 ( Colin Flint and Peter J.Taylo,Op.Cit.,P.7 .  

 .3١عدنان كاظم جبار ، مصدر سابق ، ص ( 3
4 (Kevin Cox Murray Low and Jenny Robinson , Op.Cit.,P.56 
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 :Kjellén Rudolf Johan (1481-1011)  * كيلين رودولف يوهان -2

 ،كيلين لفو رود يوهان وهو (٠) حي ككائن الدولة لنظرية الدارسين احد ميالد العشرين القرن شهد   
 الدولة وان ،(2)كبيرا ليس االخرى الكائنات وبين بينها الفرق وان عضوي كائن الدولة ان يرى اذ

 االستعمار خالل من مساحتها لتوسيع القاطع السياسي للواجب تخضع محدودة احةمس في الحيوية
 الهدف وان الدولة عن راتزل أستاذه أفكار مع اتفق ، (3) أنواعه بمختلف الغزو او االندماج او

 والتقدم الحضارة عاملي بإضافة ذلك تحقيق طريقة في معه اختلف هلكن قوتها بناء هو لها االساس

 وتكون ، والرئتين القلب العاصمة وتكون ،الجسد الدولة عليها تعيش التي االرض بأن دعىاف .(٣)
 وان ، االطراف بمثابة هي الزراعي واالنتاج التعدين ومناطق ،والشرايين األوردة واالنهار الطرق
وثقافة  ، السلطانو الحكم  وقوة اداالقتص على تعتمد الدولة حياة وان القوة هو الدولة به ماتعني اهم

 االسمى الفرض هي التي ، الدولة لخدمة تسخر ان يجب الجغرافيا ان رأيه وفي ،الشعب
 ٠٨٠4 عام ليبزيج في نشر اولهما ،االهمية في غاية مؤلفين الدولة عن كيلين نشروقد  .(٣)للدراسة
 نظام لقيام الالزمة األسس" سمأب ٠٨2١ عام نشرة والثاني ،"الحياة مظاهر من كمظهر الدولة" باسم

 قسمت .(6) هيجل وفلسفة العضوية الفلسفة من كبيرة فيةخل استخدم الكتابين هذين وفي "سياسي
 :(3)التالي النحو على جوهرية عناصر خمس الى الدولة حول كيلين دراسات

                                                           

 كيلين : أستاذ جامعي وجغرافي و سياسي سويدي اول من بدا استخدام مصطلح الجيبولتيكا. (  رودولف*
، الناشر الحلبي الحقوقية ، بيروت ٠( خليل حسين ، الجغرافيا االقتصادية والسياسية والسكانية والجيبوليتكا ، ط ٠
 .2٣٠، ص2١٠2،

2 (Rudolf Kjellén, Der Staat als Lebensform , Second Edition , S. Hirzel , 

Leipzig,1413,P.34 .  

3 (Ibid, P.21.  

، ٠( محسن عبد الصاحب المظفر ، المسرح البيئي العسكري )البداية الجيبولتيكية والنهاية الجيوستراتيجية (، ط ٣
 .١4، ص2١٠٣بيروت ، ، شركة العارف

، ادار ٠الجغرافيا السياسية )العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة( ، ط ( عبد الحفيظ عبد الرحمن محبوب ،٣
 .2١6-2١٣، ص2١2١الفكر العربي ، القاهرة ،

المصدر عبد الحفيظ عبد الرحمن محبوب ، الجغرافيا السياسية )العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة(  (6
 .2١6-2١٣، صالسابق

و سالم عباس محمود ، افكار فردريك راتزل مؤسس الجغرافيا السياسية )تحليل ونقد (،  جبار( عدنان كاظم 4
 .3١-2٨، ص ص 2١٠٨االمل الجديدة ، دمشق ، 
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 فئات الثث وهنالك ، والخارجي الداخل الجغرافي الموقع ناحية من تحليله تم : ()الرايخ الدولة .أ
 . وأراضيه ، تضاريسه و ، هوشكل ،الدولة موقع هي مكانية والجي هويةال تحدد ثانوية

 باالنتماء الوعي هي عوامل ثالثة خالل من يتجلى الذي الديموغرافي العنصر وهي :األمة .ب
 . االمة وروح ، العرقية والمجموعة عرقيا

 . االجتماعية الحياة اي االجتماعية والبنية الشكل خالل من ويتجسد : المجتمع .ج
 التجارية والعالقات السكان احتياجات تلبية بمهام هقيام خالل من حيويته تويثب :الدولة اقتصاد .د

 .االقتصادية والحياة
 .والسلطة واإلدارة الحكم خالل من سياساتها بتطبيق الحكومية السلطة تقوم التي : الحكومة .ه

 بهدف دائم صراع في متنافسة قوى ولكنها ، شرعية كيانات ليست الدول ان كيلين رودلف رأى  
 حدود على )الحصول هو للدولة السياسية القوة لتطور المطلق والهدف ،السيادة على الحصول
 ال ان يجب السلطة الى الدولة سعي في يعني وهنا ،(٠)داخليا( متجانسة ووحدة خارجيا جديدة طبيعية

 غاياتها الى الوصول اجل من فقط المساحي التمدد او التوسع في البسيطة العضوية القوانين عتتب
 انه اال ،(للدولة الطبيعة )البيئة به ويعني بولتيكو جي لفظ استخدم من اول يعد وبذلك ، (2) المرجوة
 .(3) مصالحها تخدم التي السياسية وتوجيهاتها الدولة بدراسة يعنى واصبح العلمي مدلوله فقد الحقا  

 ، الدولة خدمة نحو موجهة الدراسة جعل على وبقوة نادى من اول كيلين كان ان ، القول خالصة 
عليه وكل أفكاره عملت على إعادة  صياغة الجغرافيا السياسية من جديد لتنبثق  ذيؤخ ما هان اال

 .والجيوستراتيجيةعنها مجالت بحثية جديده ومستقلة مثل الجيوسياسية  

 :( Karl Haushofer ) 1480 -1018 *هاوسهوفر كارل -3

 كثيرا تأثر فقد ،(٣) **االصلية هانسيقا من عضويا نموا تشهد التي هي القوية الدولة بأن يرى   
 الى الدعوة فلسفته في نكا ما واخطر ،يلينوك راتزل وخاصة كتاباتهم في سبقوه من بآراء

                                                           

 .241خليل حسين ، الجغرافيا االقتصادية والسياسية والسكانية والجيبولينكا، مصدر سابق ، ص (1

م البرية والبحرية والدول واثر النظام العالمي في متغيراتها ( خليل حسين ، الجغرافيا السياسية ) دراسة االقالي (2

 .50، مصدر سابق، ص

 .20صعلي احمد هارون ، مصدر سابق ،  (5

،  1120( كارل هاوسهوفر : جغرافي ألماني تم تعيينه استاذاً للجغرافيا والتاريخ الحربي في جامعة ميونخ عام *

 للجيبوليتيكا( و )مجلة السياسة( .اسس )معهد ميونخ  1124وفي عام 
 يقصد بها التغيرات في حجم االسرة نتيجة لزيادة اعداد المواليد . (**

4( Karl Haushofer, Weltpolitik Von Heute ,First edition, Zeitgeschite, Berlin,1472. P.147. 
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 وان الذاتي االكتفاء سياسية تتبع ان يجب الدولة بأن واعتقد حي كائن الدولة بأن فآمن ،(٠)التوسع
 في راتزل مبدا على تأكيدا يعد هذا .(2)الزوال فمصيرها الصغيرة الدول اام الكبيرة للدول الحياة
 وخلق ،(اخرى مناطق )احتالل ،االقليمي التوسع في ،(3) اليها دعى التي القةعمال او الكبرى الدولة

 توفير في وواجبها الدولة حق من به يعني الذي ( Lebensraum( "الليبنسروم" حيويال مجالال
 تركزت القوية او العظمى الدولة مقومات حول آراءه ان بيد .(٣) لشعبها الالزمة والموارد المساحة

 :(3) التالي في

 ن.السكا من كبير عدد -أ
 . مرتفع مواليد معدل  -ب
 وتربتها. سكانها دم بين تام اتحاد  -ت
 . فيها الحضر وسكان الريف سكان بين عادل توازن  -ث

 بين تشاركية زاوية وليست بحتة، قومية زاوية من يراها الكبرى الدولة الى نظرته سياق في أما  
 السالح وقوة العنف استخدام من عمان ال ،نموها اجل ومن الدولة ان يعني وهذا،  والدول الشعوب

 يغلف الذي عضوإما بالنسبة لحدود الدولة فقد شبهها بال .(6) الصغرى للدول ابتالعها اجل من
 .(4) واالضمحالل( )النمو للتغيير ةقابل فهي الحي الكائن

 االحكام مراجعة بموجبها تّمت التي دراساتال من سيال   العشرين القرن من الثاني النصف عرف  
 ،والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الثقافية مندرجاتها ومجمل الدولة فكرة انتجتها التي القيمية
 تحكمه الذي المجتمع في هيلنوا لألمر زيائيةيالف القوة تمتلك الدولة هذه ان اسس على المبنية

                                                           

 .2١6عبد الحفيظ عبد الرحمن محبوب، مصدر سابق ، ص ( ٠
 .٠٨، ص2١١4، دار اليازوري ، عمان ، ٠الجغرافيا السياسية المعاصرة ، ط نعيم ظاهر ، ( 2
، ص 2١٠2محمد رياض ، االصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيبولتيكا، مؤسسة الهنداوي ، القاهرة ، (  3

 .  6١ص

 .6٠( عدنان كاظم جبار ، مصدر سابق ، ص ٣
، دار ٠مع تطبيقات جيبوليتيكية استشراقية عن الوطن العربي ، ط( صبري فارس الهيتي ، الجغرافيا السياسية ٣

 .٠٠، ص 2١١١الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت ،
 .2١١عبد الحفيظ عبد الرحمن محبوب، مصدر سابق ، ص ( 6
 .٠٨، صمصدر سابقظاهر ، ال( نعيم  4
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 إذ االوربيين، على ناألمريكيي السياسة جغرافيي جهود الفترة هذه في تبرز  اذ .(1) عليه وتسيطر
 و تلسيو  ديروينت هؤالء ابرز ومن الدولة، مقدمتها وفي السياسية، الوحدات دراسة على ركزوا

 النحو على دراساتهم وسنتناول ،(2) * جونز بار وستيفن االصل فرنسي وجوتمان هارتشورن ريتشارد
 التالي:

 :Whittlesey Derwent ** (1409- 1098) وتلسي ديروينت .1
 السياسية الجغرافيا جعل اجل من كبيرة جهودا بذل امريكي جغرافي اول يلسوت االستاذ يعد  

 والدولة االرض "كتاب أعماله اعظم ومن العلمية، والمعاهد الجامعات في يدرس اكاديميا   موضوعا
" )state the and earth The)(5) لدرجة االهتمام بإيالء ،السياسية الجغرافيا هفي يعالج الذي 

 والعالقة للدولة الطبيعية يئةالب بدراسة هتماف ، الطبيعية البيئة وانماط الدول نمط بين التطابق
 ،(٣)الدولة بنشأة يهتم الذي التاريخي المنهج وتلسي تبعا.(٣)والطبيعية السياسية الظواهر بين العضوية

 قوتها وعناصر ،السياسية حدودها الى وصولها وكيفية االطراف الى القلب من نموها تحليلو 
 مطنال الدولة فتّعد ،(6)لها السياسي التاريخ سير على الضوء والقاء ،كافة والخارجية الداخلية
 عن ميزها وقد ،جغرافية( االرض)منطقة من مساحة تشغل انها أي ،االرض على المطبق السياسي
 .(3) الفضاء او المنطقة تلك في الطبيعية والموارد الناس وتدير مساحة تحتل - عرفها التي الحكومة

                                                           

 .133قضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسة ، مصدر سابق ، ص معين حداد ، الجيوبوليتيكا ( 1

 . الفصل الثانياليه بالتفصيل في  التطرق ستيفن بار جونز سيتم (*
 .14محمد محمود ابراهيم الديب، مصدر سابق ، ص ( 2

الجغرافيا التاريخية ( ديروينت وتلسي: جغرافي سياسي ، درس التاريخ لمدة خمس سنوات ثم انتقل الى دراسة **

( ، وساعدت دراساته في جامعة )ييل( االمريكية خالل الثالثينات واالربعينات من Sempleسمبل ) تهبتأثير معلم

القرن العشرين على تعزيز الجغرافيا باعتبارها مكوناً رئيسيا في العالقات الدولية . فقد كانت الجغرافيا السياسية 

سم للتغير التاريخي، وله العديد من المؤلفات اخرها الجغرافيا اإلفريقية . للمزيد عن لوتسلي مبنية على الدور الحا

 أعماله :
See: L. M. Shworth, A Forgotten Environmental International Relations: Derwent 
Whittlesey’s International Thought, University of Newfoundland ,Canada, 
Vol(1),6061,P.P.6-10. 

 ٠٣ابراهيم الديب، مصدر سابق ، ص مودحم محمد ( 3
5 ( Derwent Whittlesey, The Eartth and the State ,First edition, Henery Holt And 
Company,USA,1474,P.1 .  

 .٠٣ص ، سابق مصدر ، الديب ابراهيم مودحم محمد (٣
 اليازوري، دار ، والتطبيق المنهجية بين والعشرين الواحد القرن بمنظور السياسية االجغرافي ،السماك ازهر محمد ( 6

 .24ص د.ت،
7  ( Derwent Whittlesey , Op Cit.,P.6.  
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 ، ونالسياسي ونالجغرافي تناوله عما الشيء بعض مختلفة جاءت الدولة نمو الى نظرته ان بيد 
 (٠) االحيان اغلب في العاصمة تظم التي (Core) النووية النواة من يبدأ الدول نمو ان الى فأشار

 يكون الذي الدولة من الجزء انها على وعرفها ،(acumen) "االكيومين" اسم عليها اطلق التي ،
 السكانية الكثافة استيعاب على قادرة المنطقة هذه بأن ويرى ، نقلال خطوطو  ، بالسكان كثافة اكثر
 الطبيعية المزايا من بالمزيج تنعم انها ال عنضف ،الدولة مناطق بقية من اكثر نسبيا الكبيرة

 وايضا ، الفحم استخراج ومن ثم الغابات ووفرة الخصبة والتربة المعتدل والمناخ المسطحة كاألرض
 تصلح بمؤهالت تتمتع سوف بالنتيجةو  ،(2) للتجارة المالئم الوضع ئيهي مما المعادن بوفرة تمتاز

 بالنتيجة  الطبيعية للبيئة ما حد الى تخضع تحكمها التي القوانين طبيعة ان كما ، السياسي للتكامل
 االكيومين منطقة ان تلسيو  يرى (3) بالطبيعة كبير بشكل مشروطة تؤديها التي الوظائف تصبح
 لذلك وتبعا ،(٣)االصلي لبها من اعلى او مساوية طبيعية ثروات ذات مناطق متصت عندما تتمدد
 او مجموعات وتشكل ،وتنمو تتقلص ،همرن تقريبا )للتغيير قابلة كائنات اباعتباره الدول الى ينظر
 االتصال ضعف وكذلك واالتصاالت النقل شبكات من النووية النواة افتقار الى ذلك وارجع (تختفي
 وفي .(٣) الوحدة تلك حجم بتحديد كبيرة عالقة له نشأتها بداية في السياسية الوحدة اطراف بين
 في بقوة جيرانها على تضغط التي هي القوية الدولة ان الى اشار وتمددها الدولة قوة عن هحديث

 صعيد على اما . (6)بحري منفذ على مطلة تكون عندما وخاصة ،السياسية السيطرة لكسب محاولة
 )صورة االرضي سكيب الالند تغيير في كبيرا   دورا له بأن اشار السياسة، في هودور  البشري عنصرال

 . (4) السياسي االرض(

 دورا نر هارتشو  أدى :Richard Hartshorne (1400- 1001) * هارتشورن ريتشارد .2
  . (٠) الحديثة السياسية الجغرافيا طورت في كبيرا

                                                           

 . 20( يسرى الجوهري ، مصدر سابق ، ص  1

2 ( Derwent Whittlesey , Op.Cit.,P.P.6-7 . 

3 ( Ibid, P .3 . 

4 (Ibid, P .7.  

5 (Ibid, P. 4.  

6 (Ibid ,P .14 .  

 .13محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص (3

( ريتشارد هارتشورن: جغرافي أمريكي وأحد رواد الجغرافيا على مستوى العالم . كتاباته تركزت في الجغرافيا *

 وتنوعت عبـر ثلثي قـرن مـن الزمـان لتشمل دراسات عن المواقـع الصناعية والجغرافيـا السياسية واالقتصادية ،
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 في فحسب ةصغير  مظاهر في ليس غيرها، عن تختلف )دولة( سياسية وحدة كل ان يرى كان فقد
 كما .(2) االخرى للدول غيره عن يختلف لنشأتها خاص مبرر دولة لكل ان اذ وجوهرية، كثيرة هوجو 
 بمظاهر ذلك وربط االرض سطح على السياسية الظاهرات في واالختالف التشابه بدراسة اهتم
 ان يعتقد كان .(5) ةالجغرافي ظروفها ضوء في الدولة درست السياسية الجغرافيا وان المختلفة، البيئة
ظهار الدولة لدراسة اسلوب أفضل  يتضمن الذي المورفولوجي المنهج اتباع هو الحقيقية قيمتها وا 
 للدولة السياسي السلوك على منها كل وأثر ،(4) الدولة منها تتركب التي للعناصر تحليلي وصف
 نحو تفكيره طريقة غير ٠٨٣١ عام في هان اال .(3) لذلك نتيجة تنشأ التي السياسية الظاهرات وعلى

 تجمع في هي االساسية الدولة وظيفة وصور ،السياسية الوحدات دراسة في الوظيفي جلمنها
 ،االجتماعية المكوناتف ومتكامل. واحد مترابط نسيج في االقليمية والجهوية االجتماعية مكوناتها
 تعني الدولة في االقليمية الجهات ان حين في ،االقتصادية االجتماعية والطبقات الفئات تعني

 لربط مهمتها في الدولة وظيفة بين وميز .(6)السياسي االقليم داخل الموزعة المناطق او االراضي
 من ةالجغرافي اقاليمها ربط في ووظيفتها الدولة مهمة وبين ،جهة من االجتماعية والطبقات الفئات
 خالل من السياسية ةالوحد تعقد مدى لفهم بحثية اعمال جداول الصدد بهذا وقدم ،(4)اخرى جهة

 ويعتمد .(١)(لها االساسية )الوظيفة المكاني تكاملها وّعد االقليمية الدولة حول دارت ،وظيفتها
 ،الجاذبة القوة بمثابة وحدة عوامل : االولىالقوى من مجموعتين على المكاني او االقليمي التكامل

                                                                                                                                                                          

الزراعيـة وجوانب عديدة من الجغرافيا السياسية سواء في أمريكا الشمالية أو في أوروبا ) مثل دراسته عن الحد 
 .٨، مصدر سابق ، ص . انظر : عبد العظيم احمد عبد العظيم ٠٨٣١السياسي األلماني الفرنسي في عام 

  .2٣( علي احمد هارون ، مصدر سابق ، ص ٠
2 ( Richard Hartshorne, Recent Developments in Political Geography  , America political 
science Review ,USA, Vol(64) , 1474 , P.P.324- 200. 
3  ( Ibid,P.205. 

الجغرافيا السياسية ) دراسة االقاليم البرية والبحرية والدول واثر النظام العالمي( ، مصدر سابق  خليل حسين ، ( ٣
 .٠43، ص

 .٠6( محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص ٣
افيا ( معين حداد ، الجيوبولتيكا قضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسة بين الجغرافيا والسياسة بين الجغر  6

 . ٠٣٣والسياسية ، مصدر سابق ، ص
 . ٠٣٣( المصدر نفسه ، ص  4

8 ( Colin Flint and Peter J.Taylor , Op.Cit.,P.2. 
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 هو القوى هذه بين ما التوازن وان ،(٠) مركزية طرد قوة بمثابة تصبح تجانس عدم عوامل الثانيةو 
 الحقا   اليه التطرق سيتم الذي االمرالطويل) المدى على للبقاء الدولة قابلية يحدد الذي

 الى دعى مما ،القوى توازن حيث من ةالدول لتحليل بسيطا   نموذجا   قدم الطريقة وبهذه .(2)(بالتفصيل
 .(3) ( موحدة ميدانية نظرة) باعتباره الحقا أفكاره تطوير

 : Gottmann Jean * (1019-1001) جوتمان جين .3

 والتاريخ العلم طرق مفترق على الماضي، القرن خمسينيات في النظري نموذجه جوتمان طور  
 النفس علم الى بوضوح االشارة مع يالجغراف للفضاء السياسي التقسيم شرح لغرض ، والفلسفة
 classics) " السياسية الفلسفة في الكالسيكيات" دراسته خالل من هوضع تم النموذج هذا . البشري

)philosophy political in (4) . طريقة فيها وشرح ٠٨٣٠ عام في االولى مقالتين في اراءه نشر 
 هي السياسية االنقسامات بان وادعى وثقافيا، واقتصاديا سياسيا طرق ةبعد االرض سطح تقسيم
 تؤدي التي العوامل هافي طرح التي ٠٨٣2 عام في ةوالثاني ، (3) الدولية العالقات وجود في السبب
 الوحدات من تجعل التي العوامل وماهي ، تطوره وعدم واالجتماعي السياسي النظام ثبات الى

 .(3) وتطور تغير حالة في والمجتمعات السياسية

 ناشطون عمل وقد السياسية ةالجغرافي في الوظيفية بالمدرسة ندعوه أن نيمك ما جوتمان اسس  
 من  الدولة وظيفة ان االول يرى اذ . نر هارتشو  والسيما النظرية هذه تطوير على بعده من اخرون،
 يشهده ان نيمك ما هو االول ، متناقضين اساسيين لعاملين معالجتها في تكمن ، ةالجغرافي الوجهة

                                                           

 الكتاب دار الناشر ، والعشرين الواحد القرن في والجيبولتيكا السياسية االجغرافي ، المؤمني عقلة داحم محمد ( ٠
 .٠٣6ص ، 2١١٣ ، عمان ، الثقافي

2 ( Colin Flint and Peter J.Taylor , Op.Cit.,P.2. 
3 ) Ibid ,P.3. 

-٠١42) جين جوتمان : جغرافي سياسي فرنسي االصل ، تلقى تعليمة في باريس على يد ألبرت ديمانجون (*
في منحة بول فيدال دي البالش. انتقل الى جامعات الواليات المتحدة نهاية النصف االول من القرن  (٠٨٣١
 بدأ بدراسة المدن لينتقل منها الى دراسة السياسية . للمزيد عن حياته : انظر . وقد العشرين

1)H. S. Rossotti, Jean Gottmann , The British Academ, London ,vol (160), 6007, P. P.601-
614. 
2 (Luca Muscara, Gottmann's Geographic Glossa, Geotournal, Italy, vol (46), 6001, 
P.624.  
1 ( Jean Gottmann , Geography and International Relations , World Politics, USA,Vol 
(7),1441 , P.P. 147 . 
2 ( Jean Cottmann ,The Political Partitioning of our World : An Attempt at Analysis , " 
World Politics ,USA, Vol (5) ,1446 , P . 416 . 
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 العامل هذا اهمية واظهر ،(1) والحراك االستقرار معد وبالتالي وتحوالت تبدالت من الدولة اقليم
 أي تسبب وال سياسية مكانة أي لها ليست اليها الوصول يمكن ال التي المناطق ان الى بإشارته
 اكتشافها قبل اقتصادية او سياسية قيمة أي تمتلك ال الجليدية القارة فمثال ، سياسية مشكلة

 ((Circuiation " التداول " تالحركا من المجموعة هذه الفرنسية اللغة تسمى اذ ، اليها والوصول
 العالقات أنواع جميع حركة تشملو  االنكليزية اللغة في الكلمات من فعليا يعادلها ما يوجد ال والتي

 وطرق واالفكار النقود وتبادل االفراد تنقالت على ذلك ويشمل الدول بين أو الدولة ضمن الحاصلة
 ولجميع الجهات لكل آخر إلى مكان من البضائع وتحويل والتجارة واالتصال المواصالت
 باعتبارها االنكليزية غةلبال (movement factor ) الحركة عوامل اسم عليها اطلق وقد ،االغراض
 في الثبـات عدم من حاالت تحدث التغيرات هذهان  وادعى . العمليات هذه كل تصف كلمة افضل
 والعالقات قائمة الحركة، وعوامل الوصول سهولة زالت فما ولذلك الدول. تلك عالقات أو مواقف
 والسلع والجيوش ألشخاصل مستمر وتحول تغير عملية في الدولية العالقات فان ،تغيرات تحدث
 تطور ان جوتمان دعى. ااالغراض ولجميع االتجاهات جميع في واالفكار المال ورأس المادية
 تعمل حركة هناك تكن لم ما تتم ال بينها القائمة والعالقات االرتباطات وكذلك والشعوب الدول

 تأثير لها العوامل هذه اعتبر .(2) السياسية الوحدات أو المناطق حدود عبر أو الظواهر بين كواسطة
 فهم في يساعد العوامل هذه تحليل ان كما .ما لمنطقة الخارجية والعالقات الدولة نشأة في رئيسي
 الحركة فأن ذلك ومع ،بسهولة عنها تنبثق التي السياسية والمشكالت السياسات وضرورات دوافع
 العالقات في مستمرة تغيرات ايضا وتنتج ،شعب او وحدة او منطقة كل في والتغيير السيولة تصنع
 .(5) العالم في المختلفة السياسية الوحدات بين

 لإلشارة الرموز، او (iconography) كنوجرافياال  ىيدع جوتمان، عليه أكد الذي الثاني العامل  
 الماضي قيم على وتشتمل للشعب الجمعي العقل أي الحركة عوامل ضد وهي الثبات، عوامل الى

 االمة "روح" التغيير اما الموروثات هذه تقاوم السياسية اذ، والذكريات االجتماعية النظر ووجهات
 العريقة ومعتقداته الماضي موروثات بين الجمع من ينتج نفسي اتجاه عن عبارة هي نظره في

                                                           

 .٠٣٣معين حداد ، الجيوبوليتيكا قضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسية ، ص ٠)
2 (Jean Cottmann , " The Political Partitioning of our World : An Attempt at Analysis", 

World Politics ,Op.Cit., P.P. 416- 515 .  

3 ) Ibid,P. 414. 
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 عن عبارة هي" الوطنية االكنوجرافيا"و  لالـمة الجمعي العقل أي ابنائها اذهان في ذلك كل واستقرار
 عن فضال الماضي للتاريخ الفخرية والذكريات الوطني كالعلم القومية، والشعارات الرموز خالصة
 االكنوجرافيا" وهذه الراسخ االجتماعي الهرمي التسلسلو  االجتماعية والعادات السائد الدين مبادئ
 على السياسية الظاهرات تباين جوتمان وارجع . (1) ديالحدو  الخط او الحدود عن تتوقف "الوطنية
 .(2) )الثبات( واالكنوجرافيا الحركة تباين الى االرض سطح

 يد على السياسية ةالجغرافي نشأة مع الدولة لمفهوم العلمية الدراسة تزامنت ، ذكره تقدم لما خالصة 
 الدراسات من قديمة بجذور ارتبطت النشأة هذه ان اال ، راتزل فريدريك االلماني الجغرافي العالم

 تطور من االولى المرحلة في الدولة دراسة على الجغرافي الحتم سيطر ان فبعد . ةالجغرافي
 نهاية راتزل يد على حي كائن الدولة مرحلة فيتها لدراس الحقيقي البروز جاء ، السياسية الجغرافيا

 الدراسات استمرت فقد ، الحتمية من لنوعا   خضعت المرحلة هذه في هاان اال ، عشر التاسع رنقال
 السياسي والنظام النشاط بين تربط العشرين القرن من الثاني النصف حتى السياسية ةالجغرافي
 من الخمسينات عقد من بدأ لكن ، اخرى ناحية من الطبيعية البيئة وتأثير ، ناحية من لإلنسان
 هذا وفي ، )الدولة( السياسية المناطق دراسة على الجغرافية الدراسات تركز بدأت العشرين القرن
  . السياسية الجغرافيا لتطوير الساعية والنظريات المناهج من العديد ظهرت السياق

                                                           

1 ( Jean Gottmann , " Geography and International Relations  " ,World Politics, Op.Cit. 

,P.P. 147-137 . 

2 ( Jean Cottmann , " The Political Partitioning of our World : An Attempt at Analysis  " , 

World Politics ,Op.Cit., P.P. 413.  
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 في حياته من كبيرا   جزءا   (( Stephen Barr Jonesجونز" بار "ستيفن السياسي الجغرافي كرس  
 والمعاهد الجامعات في خاصة، بصورة السياسية والجغرافيا عامة بصورة االكاديمية الجغرافيا تطوير
 المفاهيم من العديد تناولت والدراسات المقاالت من العديد على احتوى علميا   تراثا   تاركا   ،آنذاك

 مجالبين  ربطال اهميتها في رأى ونظرية ،ة  تار  المجال هذا في المشكالت من للعديد والحلول
 العلمية ةالماد جاءت ذلك في البحث وألجل اخرى، ة  تار  السياسية العلوم ومجال، السياسية الجغرافيا

 نظريةال فرضيات عند الوقوف قبل ، العلمي وتراثه حياته على اوال   للتعرف لفصلا هذا في
 .وفائدتها

 العلمي وتراثه جونز بار ستيفن حياة االول: المبحث

 القرن من الثاني النصف في السياسية الجغرافيا اعالم أحد جونز بار ستيفن الجغرافي يعد  
على حياة  التعرف ولغرض (،)الدولة السياسية الوحدات دراسة على دراساته تركزت التي العشرين،

 حياته على لتعرف المبحث هذا تقسيم سنعمدصاحب نظرية المجال الموحد في الجغرافيا السياسية 
  التالي: النحو وعلى العلمي، تراثه على التعرف ثم ،اوال والوظيفة المهنية

 : والوظيفية المهنية ستيفن بار جونز الجغرافي السياسي ةحيا اوال:
 " سياتل " مدينة في ،(1، صورة )جونز بار ستيفن البروفيسور األمريكية السياسية رواد احد ولد  
(Seattle) واشنطن والية في " )Washington) الوالية وهي ،(1) 1092 عام فبراير (32 ) في 

 مرتبة مع بامتياز 1031 عام في البكالوريوس شهادة على حصل اذ ، فيها دراسته اكمل التي ذاتها
 (University of Washington) واشنطن جامعة من الجيولوجيا تخصص الجغرافيا في الشرف
 ،(Harvard ) جامعة من نفسه التخصص في 1030 عام الماجستير شهادة على حصل كما
 .(2)نفسها الجامعة من العامة االجغرافي في الدكتوراه شهادة على حصل 1021 عام فيو 
 راديو كمحرر سنوات ثالث لمدة عمل اذ ، طالبا   كان ان منذ المهنية جونز ستيفن حياة ابتدأت 
 في حارس بصفة عمل كما ، (Alaska) األلسكا الى (Seattle) سياتل من تبحر سفينة متن ىعل

  الشمالية الحافة وعلى ، (Rainier) رينييه جبل وعلى ،(Paradise Valley) فالي براديس

                                                           

1 ( Chauncy D. Harris, In Memoriam Stephen Barr Jones, Association of American 

Geographers, USA, Vol (57),5897,P. 155. 

1( Ibid,P.155.  
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 (1) صورة
 (1091-1092) جونز بار ستيفن

 
-Sours: Chauncy D. Harris , In Memoriam Stephen Barr Jones, Association of American 

Geographers, USA, Vol(57),5897,P. 155. 

 الطبيعة حب لدية تعكس ان االنشطة هذه فاستطاعت . (Grand Canyon) كانيون لجراند
 كجيولوجي جونز ستيفن عمل طويلة. لمسافات والمشي الجبال على بالتسلق الشديد واالهتمام
 االسم استنبط ةالكندي الروكي جبال في سيره خالل ومن ، كندا في ( Al Berta) ألبرتا في للبترول
 Human)ركل الحصان الكندية" -الموسومة "االحتالل البشري لمنطقة  أطروحته لموضوع العلمي

)Canada Region Horse Kicking – Bow the of Occupance (1). 
 التي (Oregon) اوريغون مدرسة كليات في التدريس هي الوظيفية، حياته في محطة اول كانت  

 بعدها ليلتحق ، 1021-1023 المدة من (Oregon College of Education) بـ حاليا تعرف
 جامعة الى ثم ،1013-1021 المدة خالل تدريسيا   (University of Hawaii) هاواي جامعةب

 خالل فيها خدم خدمته، سنوات من االكبر النصيب لها كانت التي Yale University )) ييل
 .(2) 1012 عام والخرائط الجغرافيا قسم رئيس منصب فيها شاغال   ،1091-1012 المدة

                                                           

5 (Ibid,P.155. 
1 (Ibid,P.151. 
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 ( University of Torontoتورنتو) جامعة في بالتدريس جونز ستيفن قام الخدمة، هذه مع تزامنا  
 والية وجامعة واشنطن جامعة في الصيفية للمدارس كان ايضا  و  ، 1020-1029 المدة خالل

 .(1) تدريسه من نصيبا   الحكومية بنسلفانيا
 تغيرات ظهرت بل والجامعات، الكليات في التدريسية الخدمة على في الوظيفية حياته تقتصر لم 

 ميناء على الهجوم من اسابيع ثالث فبعد ذلك، مع يتوازى اخر مسارا   تتخذ ان في اسهمت ميدانية
 الخارجية وزير من رسالة استلم ، 1011 عام في كان الذي ( Harbor Pearl ) *"هاربر بيرل"

 ألجل للعلماء اوسع تعبئة من جزء استدعائه كان اذ ، (Cordell Hull) هول كورديل آنذاك
 اول مساعد منصب شغل الحين ذلك ومنذ .االمريكي الحربي المجهود لتعزيز مواهبهم من االستفادة

 ،1011 عام المنصب هذا اشغاله منذ .(3) الخارجية بوزارة الدولة قسم الجغرافي المكتب في لشعبةل
-1013 المدة فخالل ، الدولية الحدود و السياسية االجغرافي في المقاالت كتابة نحو يتجه بدأ

 دعمها تم لدرجة بالغة اهمية لها كان ، الحدود مشاكل عن دراسية مادة أعداد من تمكن ، 1012
 ، (Carnegie Endowment for International) الدولي للسالم يجكارني مؤسسة قبل من

Yale ) ييل جامعة في الدولية الدراسات معهد في مشارك باحث بصفة ايضا والتحق

University)(5). 
 العالم حول برحلة القيام فرصة واعطته التدريس من حررته ، المستوى رفيعة زمالة جونز تلقى 

 Yale ييل) جامعة رئاسة قامت الرحلة من عودته بعد لكن ،1091-1092 المدة خالل

University ) ذلك ومع ،أكاديمية وحدات الى الجغرافيا دراسة وتحويل االجغرافي قسم بإلغاء 
 من معاناته بسبب وذلك اعمال أي دهابع له تذكر ولم .(5)1091 عام تقاعد حتى فيها جونز استمر

                                                           

5 (Ibid,P.151. 
 

ميناء في جزر هاواي ، تعتبر حادثته من االحداث المهمة التي اجبرت الواليات المتحدة الدخول في الحرب  ( *
 1011كانون االول  9البحرية للهجوم في العالمية الثانية ، نتيجة لتعرض اسطولها في المحيط الهادئ في قاعدته 

 للمزيد : . لغارة جوية من قبل االمبراطورية اليابانية

See: Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision, Stanford University 
Press, USA,1691, P. P.3-4. 
1 ( John W. donaldson and Alison J. willlams, Delimitation and Demarcation: Analysing 
the Legacy of Stephen B. Jones’s Boundary-Making, Routledge,UK, 
Vol(51),1009,P.P.859-891.  
3 ( Ibid,P.151. 

4 (Ibid,P.151. 



 

 

 

 



 

 السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار ستيفنل العلمية النشأة

35 

 Sun" ستي صن مدينة في (1091) عام ابريل (19) في وفاته سبب كان الذي السرطان مرض
City " ارزونا" والية في" (Arizona) (1)سنة (91) ناهز ا  عمر  عن وذلك. 

 المدارس صعيد على سواء كبير بشكل الجغرافيا تطوير الى سعى العلمية المسيرة هذه خالل  
 راصد االول الصعيد فعلى ،الجغرافية المنظمات صعيد وعلى المتحدة، الواليات في والجامعات

 وكان ،طبعات (1) بواقع المدارس في عاما (21) لمدة اعتماده تم لدرجة كبيرة، قيمة ذو مؤلفا  
 كان الذي ،affairs world and Geography( (3)( " العالمية والشؤون االجغرافي " عنوان تحت
 :(5) اهمها من ،اهداف عده نحو الى ورائه من يرمي

 الجغرافية. وأنماطه للدول، المتغير بنمطه السياسي العالم طبيعة فهم في الطلبة مساعدة .1
 عليها. يسيطر ان نيمك ال التي بالبيئة مقيدا   رؤيته في االنسان ان .3
 فرد وكل يتغير وانما دائما   ثابتا   ليس السياسي العالم وجه ان الطلبة تدرك ان ضرورة .2

 المستقبل. او الحاضر الوقت في سواء التغيير ذلك في همسؤوليت

 وكيف العالمية السياسية تبدو كيف خاللها من المؤلف وضح ، فصول سبعة في الكتاب هذا جاء  
 وما نباتي وغطاء ومناخ تضاريس من الجغرافية العوامل ان اذ ، العالمية والشؤون الجغرافيا ترتبط
 او ، الدين تفوق اهمية للسياسة معطي ، العالمية الشؤون تغيير في اساسية انماطا ذلك هشاب

 بين تتنوع بل االطالق على مثالية حكومة دتوج ال هبأن ادعى كما ، الذرية الطاقة او ، التعليم
 حكومة توجد ان المحتمل رغي من الن ، للغاية سيئ منها االخر بعضوال ، جيدة وغير ، الجيدة
 ايضا   الكتاب متن احتوى كما ، باإلخفاقات المليئين البشر صنع من كونها االطالق على مثالية
 . (5)المستقبل نحو تطلعاتهم وتنمية التالميذ أفكار بتوجيه واختتمه ، العالم في الرئيسة المناطق على

 من العديد شغل فقد ، العالمية والمجالت الجغرافية والجمعيات المنظمات صعيد على ماا  
 ، 1019-1019 المدة خالل عضوا   كان ، ناألمريكيي الجغرافيين رابطة صعيد فعلى ، المناصب

-1099 عامي نبي ما الشرف للجنة رئيس ثم ، 1010 عام لها الفخري الرئيس منصب شغل ثم
 دور شغل قدو  . الجغرافيين للمحترفين االمريكية الجمعية مع اندمجت فترةال هذه وخالل ،1091

                                                           

5 (Ibid,P.155. 
1 ) Ibid ,P. 151. 
1 (Stephen B. Jones and Marion .F.Murphy ,Geography and World Affairs ,fourth 
edition ,Rand Mcnally and Company,USA,5875,P.P1-7.  
4 (Stephen B. Jones and Marion .F.Murphy ,Geography and World Affairs ,Op.Cit.,P. 7. 
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 الجمعية تصدرها التي ( (The Geographical Reviest الجغرافية المجلة في مساهم ا  محرر ك
 استشاري محررك عمل بل وحسب هذا ليس . 1093-1011 بين المدة خالل األمريكية الجغرافية

 االجيولوجي قسم رئيس نائب منصب ايضا   شغل . 1019-1010 بين العالمية سياسةال لمجلة
 للجمعية فخريا زميال انتخب كما ، 1011-1019 بين للبحوث القومي المجلس في والجغرافيا
 الجغرافية الجمعية من االستحقاق جائزة على حصل وقد ،1019 عام في األمريكية الجغرافية
 في مشاركاته خالل من الجغرافيا تطوير الى سعى ذلك عن فضال .1019 عام في لشيكاغو
 .(1) الجغرافيا لمعلمي الوطني المجلس اجتماعات

 : العامة الجغرافيا علم في العلمية جونز بار ستيفن مساهمات اهم ثانيًا:

 رالبروفيسو  اهتمامات على البشرية او الطبيعية كان سواء فروعها بكافة العامة االجغرافي حازت 
 دراسة على ، السياحية االجغرافي فرع حاز فقد . ذلك في الدراسات من العديد تاركا   ، جونز ستيفن
 في الترفيهية المناطق" عنوان تحت دراسة 1029 عام انجز اذ ، دراساته مجمل من فقط واحدة
 . (Recreational regions of the Canadian Rocky Mountains) "الكندية روكي جبال
 في الترفيهية المناطق عن كشفلول الطبيعية المناظر بجمال ألعجابه نتيجة الدراسة هذه جاءت
 ذلك أعقب .(2) السياحية المنشآت توزيع في المؤثرة الطبيعية العوامل محلال   ، الكندية الروكي جبال
 The ) "هاواي مناخات تصنيف " بعنوان 1029 عام الطبيعية االجغرافي في دراسة

classification of Hawaiian climates). كوبن نظامي بين دقيقة مقارنة عن عبارة وكانت 
 للعيش انتقاله ومع ،1029 عام في لكن .(5)هاواي لمناخات المحتملة التصنيفات في وثورنثويت

 المتعمقة الدراسات من العديد ناشرا   ،الجديد موطنه الى كبيرة بدرجة انتباهه حول هاواي والية في
 جيموفولوجيا الموسوم" العنوان تحت الجيمورفولوجيا في دراسة نفسه العام في نشر اذ ، ذلك عن
 دراسةب لحقها ثم .Islands Hawaiian the of Geomorphology)(5)( " هاواي جزر

 من بالعديد ذلك داعما   ، هاواي جزر في والمناخ الطقس عناصر عن 1020 عام مستفيضة
 The weather) "هاواي مناخ في الطقس "عناصر عنوان تحت ، التوضيحية والرسوم الخرائط

                                                           

1 ( Chauncy D. Harris ,OP.Cit.,P.151 . 

1 ( Ibid, P157 . 
3 ) Ibid, P154 . 
4 ( Ibid, P157. 
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climate) Hawaiian the in element (1). دراسة 1013 عام قدم ايضا   السياق هذا وفي 
 Lags and ranges of temperature) "هاواي في الحرارة درجات ونطاقات تأخيرات "بعنوان

in Hawaii). اليومية الحرارة درجات نطاقات عن فضال ،االنقالبات بعد المواسم تأخر فيها درس 
 الواليات في مناخية محطة واربعين لثالث الحرارة درجات بيانات على معتمدا   ،هاواي في والسنوية
 المحيط منتصف لطقس التأملي التفسير " العنوان تحت .(2) الجوي االرصاد لمركز تابعة المتحدة
 عام في دراسة نشر (.( Speculative interpretation of Mid-Pacific weather" الهادئ
 درجات وانقالبات ، الصيف في األمطار هطول بأنماط التكهن حول فحواها دار التي ، 1011
 .(5) الشرقي الشمالي أو شرق  ال باتجاه السطحية الرياح ثبات فترة خالل الحرارة

 الجغرافيا "بعنوان دراسة 1011 عام نشر فقد ، االقتصادية االجغرافي فرع في لدراسته بالنسبة اما  
 جاءت ، The economic geography" of atomic energy)) " الذرية للطاقة االقتصادية

 حيازة ،الن الخامات هذه على السيطرة اجل من تسعى العظمى القوى بأن بدقة تنبأل الدراسة هذه
 للطاقة االقتصادية االجغرافي فأن بالتالي ، عالية قيمة صغيرة دولةال ستمنح منها مهمة كميات
 وقيمتها المعادن تناول كما ، هبحت اقتصادية قوة تعكس ما بقدر السياسية الجغرافيا تعكس قد الذرية
 بسبب ان توقع كما ، التقليدية الطاقة مصادر من بكثير ارخص تكون لن الذرية الطاقة ان واكد

 .(5)الفائدة سعر بارتفاع سلبا سيأثر النووية الطاقة محطات بناء فان المال راس تكاليف ارتفاع

 في عامة محاضرة في مقالة 1013 عام في طرح ، االجغرافي علم لتطوير مساعيه اطار في  
 ىدع . (The enjoyment of geography) "الجغرافيا في االستمتاع " بعنوان تورنتو جامعة
 جمال استشعار على القدرة إثراء في تساعد كونها الجغرافيا في دراسات اجراء الى االكاديميين فيها

 دخلوا ممن الكثير بأن مبينا   لها. المكونة العناصر بين والترابط التعقيد وتقدير ، الطبيعية المناظر
 أو ، البعيدة باألماكن واالهتمام ، والسفر ، الخرائط خالل من الجغرافيا" "أحبوا ألنهم المجال هذا

 ضئيال   اهتمام ا تولي األكاديمية المناهج أن إلى أشار لكنه ، الجذابة المناظر بجمال االستمتاع

                                                           

1 (Stephen B. Jones,The Weather Element in the Hawaiian Climate, Annals of the 

Association of American Geographers, USA, Vol( 18), 5818,P.P. 18-17 .  
1  ( Stephen B. Jones ,Lags and Ranges of Temperature in Hawaii ,Annals of the 
Association of American Geographers, USA, Vol (11),5841,P.P. 89-85. 
3 (Chauncy D. Harris ,OP.Cit.,P.157 . 
4 ( Stephen B. Jones, The Economic Geography of Atomic Energy, Taylor & Francis, UK, 
Vol( 15),5875, P.P. 189-154. 
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 العلمية بجوانبها الجغرافيا أدرك اهمية الى مشيرا   . العالم جمال اكتشاف في كتجربة بالجغرافيا
ا ىدع لكنه ،والتطبيقية  الفكر حاز .(1)اإلنسانية بجوانبها االعتراف ضرورة إلى ذاته الوقت في أيض 
 الفكر العنوان" تحت كانت التي جونز، ستيفن دراسات مجمل من واحدة دراسة على الجغرافي
 Geographical thought in the United) 1011 عام المتحدة" الواليات في الجغرافي

States ) . (2) 1011عام حتى المتحدة الواليات في االجغرافي لتطور الرئيسية السمات فيها تناول. 

 : السياسية االجغرافي في العلمية جونز بار ستيفن مساهمات اهم: ثالثاً 

 االكبر النصيب على السياسية االجغرافي فرع وهو اال ، البشرية االجغرافي فروع اهم احد استحوذ  
 عام االختصاص هذا في له بحثية ورقة اول نشر اذ ، جونز ستيفن البروفيسور دراسات من

 : الكبرى السهول في واالربعون التاسع الموازي "بعنوان عليا دراسات طالب يزال وكان 1023
 The Forty - Ninth Parallel in the Great Plains : The) . " للحدود التاريخية االجغرافي

historical geography of a boundary) . من ابتداء الحدود لتطور التاريخية المراحل درس 
 ان واستنتج ، الزراعية بالحقول انتهاء   المواشي تربية وبعدها الجاموس بعصر مرورا   الفراء تجارة
 الظواهر تماشي التي الحدود من نوع اي مثل مقبوال كان ( واالربعون التاسع )الموازي الحدود خط

 . (5) اخرى تضاريسية ميزة اي او الجبال او كاألنهار التضاريسية

 من اتحاد ألقامه نشطا   التفكير فيه كان الذي الوقت وهو 1021 عام له الثانية الدراسة جاءت  
 من اكبر سياسية وحدات تشكل يدعم البعض كان فقد ، اكبر كفاءة تحقيق بقصد المقاطعات
 في الدولة حدود داخل " ، عنوان دراسته فحملت ، الطبيعية المناطق على قائمة لتكون المقاطعات

 Intra - state boundaries in Oregon) " المشتركة الثروة استعراض اوريغون والية

Common wealth Review) . المناطق تعديل هو الدراسة، هذه في جونز اقتراح فكان 
 الواليات لمعظم الخدمة مناطق في الحال هو كما ،للدولة االداري النظام مع لتتوافق المقترحة
 الحدود خط عن السابقة دراسته توسع اطار في .(5)كفاءة اكثر حكومية خدمات تقدم تيال الفيدرالية
 قسم " بعنوان دراسة اجرى االجتماعية العلوم ابحاث مجلس من وبدعم ، واالربعون التاسع الموازي

                                                           

1( Chauncy D. Harri s,Op.Cit., P.157 . 

1 (Ibid,P.157. 

3 ( Stephen B. Jones ,The Forty-Ninth Parallel in the Great Plains The Historical 

Geography of a Boundary ,Routledge ,USA, Vol(15),5811,P.P.175- 179.  
4 ( Chauncy D. Harris ,OP.Cit.,P.151. 
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 The Cordilleran section of "المتحدة والواليات كندا بين الحدودية األراضي من كورديليران

the Canada-United States borderland )) ، على الدولية الحدود تأثير فيها درس اذ 
 بإمدادات المتعلقة المشكالت الدراسة  شملت وايضا   ، والخدمات السلع وتدفق والهجرة السياحة
 عام هاواي والية في للعيش ةانتقال ان .(1) *الهواء لتلوث المعقدة القانونية والمشاكل والغابات المياه

 بعض دراسة على ،ايضا   ركز بل فحسب الطبيعية االجغرافي فرع في دراساته على يؤثر لم 1029
 والتكوين ، السكان توزيع تغيير تأثير ، وهي لها الداخلية السياسة على وتأثيرها الجغرافية الجوانب
 والحركة والتصويت ، السياسية واألحزاب الداخلية السياسية الحدود العاصمة، موقع ، العرقي
 "هاواي جزر في والسياسة االجغرافي" الموسوم العنوان الدراسة هذه حملت ، هاواي في العمالية

(Islands Hawaiian the in politics and Geography)(2). في اخرى دراسة في لحقها 
 اكتشافها وقت من لها الخارجية العالقات عن المرة هذه كانت لكن ،1019 عام في ذاته السياق
 عالقاتها على االستراتيجي موقعها تأثير الى وصوال   الفراء في التجارة زمن من اي ،1999 عام

 االجغرافي في دراسة " الهادئ والمحيط هاواي " الموسوم العنوان الدراسة هذه حملت ، الخارجية
 بدأ أذ ، بالغة اهمية الدولية الحدود عن لدراساته كان .Pacific the and awaii(H(5) ( السياسية

 The description)" الدولية الحدود وصف" عنوان تحت 1012 عام السياق هذا في دراسته بشر

of international boundaries) ، بها تكون فقد ، االنسان جلد مثل الدولية الحدود شبه اذ 
 الحدود وصف اختزال نيمك ال نهأب وضحأو  ، الجسم في معينة امراض تعكس او خاصة امراض

 الدولية للحدود اللفظي الوصف توضيح في للمساعدة اقتراحات قدم وقد ، القواعد من مجموعة في
 ميداني اختبار اجراء ضرورة وضحأ كما االخرى قوالوثائ والمعاهدات لوماسيةالدب المذكرات في

 .(5)الكلمات في الوصف وضع قبل المقترحة للحدود الحقيقي للموقع

                                                           

،وتعني بالتلوث  1011: وهي احد اهم القضايا التي اثيرت عام Trail Smelter caseقضية مصهر تريل  (*
حيزا كبيرا من تشريعات القانون الدولي والتي تتعلق باألضرار الناتجة عن الصهر  اخذتالجوي العابر للحدود والتي 

 See : D.H. Dinwoodie, The politics of:  في منطقة تريل كولمبيا البريطانية ، كندا : للمزيد عن القضية

international pollution control: the Trail smelter case Sage ,Canada, Vol ( 15), 5851, 
P.P. 158-110.. 

1 ( Chauncy D. Harris ,OP.Cit.,P.151. 

1  ( Ibid ,P. 151. 

3 ( Ibid ,P. 151. 

4 ( Stephen B. Jones, The Description of International Boundaries, The Association of 
American Geographers,USA, Vol(11),5841,P.P.88-555. 
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 جونز، ستيفن دراسات من جزء   على حازت فقد ، الحروب بعد الدول تواجه التي المشكالت اما  
 والمشكالت الميدانية االجغرافي " بعنوان وكانت ، 1012 عام االطار هذا في دراسة اجرى اذ

 جاءت .(Field geography and post-war political problems)"الحرب بعد السياسية
 ، الثانية العالمية الحرب بعد لألراضي الجغرافي الواقع رصد إلى الحاجة توقعل نتيجة الدراسة هذه
عادة التأهيل اعادة مثل المتوقعة المشاكل حل في المساعدة تقدم لعلها  التابعة والمناطق ، التنظيم وا 

 .(1)الحدود وضع عمليةو  ،
 الكتيب وهو اال ، السياسية الجغرافيا مجال في انجازاتهمن اهم  احد نشر ، 1011 العام شهد  

 اذ ، قصوى اهمية من حملة   لما الدولي سالملل كارنيجي مؤسسة قبل من هدعم مت الذي التطبيقي
 "صناعة الموسوم العنوان حمل ،الحدود رسم ومفوضي المعاهدات ومحرري الدولة لرجال هوضع
التي حددها  الحتمية والقيود الفائدة الى بدقة العنوان يشير اذ ،( Boundary - making)" الحدود
 الفنيين امتعة في يكون ان يجب " بأنه أهميته في جونز ستيفن اشار اذ ، االكاديمي الكتيب هذا 
 ويقدم صفحة (399) من ويتكون ،(2)" المحددون بعد الترسيمية اعمالهم تبدا ان المفترض من اللذين
 ضرورة يتجاهلون عندما الدولة برجال حدقي الذي المأزق عن منهجية وبطريقة ، دامغة ادلة

 ويتيمور" الى العلمي المؤلف هذا في بمديونيته جونز البرفسور يقر . (5) الفعلية الميدانية المراقبة
 على فيه اعتمد الذي ، الكتيب هذا ألجراء له الفرصة ألتاحه ، ((Whittemore Boggs "بوغز
 :(3)وهي الحدود ملترسي مراحل اربع فيه وصف الذي .(5) االمريكية الخارجية وزارة مكتبة

 رسمية وثيقة أو معاهدة في وتعريفه حدوديال موقعال اختيار مرحلة وهي : التعريف مرحلة ، 
 الوصف كان وكلما . الحد يخترقها التي الجغرافية والمنطقة للحد وصفا   المعاهدة وتتضمن
 صحيحة بصورة السياسي الحد مسار تحدد ، شاملة جغرافية إحداثيات ومتضمنا   ودقيقا   تفصيليا  

 المتجاورتين. الدولتين بين النزاع احتماالت ةوقل

                                                           

1 ( Chauncy D. Harris ,OP.Cit.,P.151. 
1 ( William G. Fletcher,  Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors 
and Boundary Commissioners by Stephen B. Jones ,   American Geographical Society, 
USA ,vol(18( ,5884,P.141. 
3 ( J.H.Hexter, Review Book of Boundary Making ,The American Historical Review,USA, 
Vol(75),5848,P.499. 
4 ( Stephen .B .Jones and Norman .L.Hill, Boundary Making, The American Political 
Science Review, ,USA,Vol(18(,5847,P.P.5019-5018. 
5  ( John W. donaldson and Alison J. willlams, Op. Cit., P.894 . 
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 على مرسوم خط إلى المعاهدة في نص مجرد من الحد تحول مرحلة وهي :التحديد مرحلة 
  . الخرائط

 من الطبيعة على يعين أو الحدود خط يحدد التي العملية المرحلة هذه تتضمن :التعيين مرحلة 
 الشائكة األسالك المثال سبيل على طرق عدة عبر االرض على المادية العالمات وضع خالل
 تكتسب خاللها من التي العملية بأنها ذلك واصفا   ،هاوغير  األسوار أو الخرسانية األعمدة أو

 .االراضي على السيادة الدولة
 فعاليته ألدامه السياسي، الخط الحد على المحافظة تتضمنو  مرحلة اخر وهي :االدارة مرحلة 

 .الحدود ترسيم بعد دوري بشكل حدودال على الحفاظ بضرورة اقتراحا   قدم كما .حمايته عبر

 معهد في السياسة علماء من وكبيرة المعة مجموعة مع جونز ستيفن البروفيسور زمالة انتجت  
 لألمن الجغرافية الجوانب تناولت مركزة بحثية اوراق ثالث ، ييل جامعة في الدولية الدراسات

 عام والثانية ونيوزلندا، استراليا عن 1011 عام االولى المعهد من كمذكرة ونشرت ، واالستراتيجية
 فرع من بتمويلو  ، ذلك تبع. (1) الشمالي القطب عن 1019 عام والثالثة ، افريقيا عن 1011
 مشروع عن بحثية اوراق خمس اعد ، ييل جامعة من ودعم ، البحرية البحوث بمكتب الجغرافيا
 Theoretical Studies in National) الوطنية" السلطة في نظرية "دراسات عنوان تحت دراسة

Power ) العنوان تحت نظرية، استنبط 1011 عام في اما .(2)1011-1012 عامي بين وذلك " 
political of theory field unified ) *السياسية االجغرافي في الموحد لالحق نظرية

geography) ، العام في لحقها .(5)ايضا   البحرية البحوث مكتب من تمويل بموجب اجرائها تم وقد 
 The Power) " الوطنية واالستراتيجية الطاقة "جرد الموسوم العنوان تحت ناجحة بدراسة نفسه

Inventory and National Strategy) قوة في االساسية العناصر تحديد خاللها من سعى 
 الموارد "بـــــ اسماه ما والى العمري وتركيبهم السكان حجم الى قسمها التي البشرية كالموارد :الدولة
 والسياسية االجتماعية واالنظمة . السكان لهؤالء والتقنـي التعليمي المستوى يمثل الذي " العقلية

                                                           

1) Chauncy D. Harris , OP.Cit.,P.154 . 

1 ) Ibid,P.154. 

 سوف نتناولها بشكل مفصل في المبحث الالحق . ( *

 .11، ص 3939االمل الجديدة ، دمشق ، ، دار 1عباس غالي الحديثي ، مدخل الى الجغرافيا السياسية ، ط ( 2
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 وجهات" العنوان ذات 1011 عام في دراسة عن تمخض بينما (1) ما لدولة والعسكرية واالقتصادية
 بعض تطبيقل جادة محاولة (Views of the political world) "السياسي العالم في نظر

 ، القاليما مفهوم ، المفاهيم هذه ومن السياسي العالم لدراسة والبشرية الطبيعية االجغرافي في المفاهيم
 السيطرةو  ، االقتصادو  ، السكان وتوزيع أعدادو  ، السياسية والتقسيمات ، األرضية الكرة نصفيو 

 .(2) لألفراد السياسية

 دراسة كانت اذ ، مرات لعدة طبعها اعيد لدرجة بالغة بأهمية ،1011 عام دراسته حازت  
 ، (views strategic Global) *"العالمية االستراتيجية النظر وجهات " عنوان تحت استقصائية

 جوهر هي ( اموال سرؤو  او عسكرية قوات او تتحرك رسائل يكون قد ) الحركة ان الى فيها اشار
 يتطلب سياسي قرار كل وان ، العسكري الفن على رتقتص ال االستراتيجية ان كما ، االستراتيجية

 لعلماء المتناقضة االستراتيجية النظر وجهات الى ايضا   فيها قتطر  . الحركة يتبعه او التحرك
 "ماهان ثاير ألفريد" الى مشيرا   ، عظمى قوة تصبح بأن ترغب التي الدولة حول السياسة

**(nMaha Thayer Alfred( ماكندر هالفورد و" ، البحرية والقوة البحري الممر على اكد الذي" 
***(Mackinder Halford ) كمفتاح البري النقل في والتحسينات البرية القوة على شدد الذي 

 (Spykman J. Nicholas ) ****"سبيكمان نيكوالس" و ، ماهان اراء بذلك مخالفا   ، اوراسيا لقلب

                                                           

1 ( Stephen B. Jones, The Power Inventory and National Strategy , World Politics, USA 
,Vol (8),5874,P.P.415-471. 

1 ) Chauncy D. Harris,OP.Cit.,P.154. 

االستراتيجية العالمية : تشير الى ان هذا الفن عرف ستيفن جونز االستراتيجية : بأنها فن استخدام القوة ، اما  (*
 ينظر اليه من منظور عالقته بالعالم بأسرة .

في نيويورك لعائلة  (West Poin(: ولد االدميرال في "وست بوينت" )1011-1919ألفريد ثاير ماهان ) (**
عسكرية إذ كان والده استاذ للهندسة العسكرية في االكاديمية العسكرية للواليات المتحدة، واختار ماهان مهنته في 

 .211رئيسها. المصدر : عباس غالي الحديثي ، مصدر سابق ، ص 1991البحرية الحربية حيث اصبح في عام 
جغرافي بريطاني، متخصص في الجغرافيا السياسية الجيوبوليتكا، في عام ( : 1019-1991هالفورد ماكندر )( ***

المصدر : عباس غالي الحديثي ، مصدر سابق ، شهير 'المحيط الجغرافي للتاريخ .بتأليف الكتاب ال 1091
 .222ص

( : هولندي االصل امريكي النشأة عمل كصحفي في بداية حياته 1012 – ۳۹۸۱نيكوالس سبيكمان) (****
العلمية واهتم بدراسة العالقات الدولية وأثر الجغرافيا فيها، وأصبح استاذ العالقات الدوليـة في جامعة ييل األمريكيـة 

وهو أحد رواد مدرسة القوة في العالقات الدولية وهو ممن اهتموا بالسيادة العالمية وتحليلها . عباس غالي الحديثي  ،
 .211، مصدر سابق ، ص
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 الذي (Seversky de Alexander( *" سفرسكي يد "الكسندرو ،اوراسيا حافة على ركز الذي
 جعل الذي ، العلماء لهؤالء مخالفة جونز ستيفن اراء جاءت بينما .الجوية للقوة رئيسا دورا اعطى
 اخرى ناحية ومن ، ناحية من المادية والقاعدة وثقافتهم السكان كثافة من لكل مشتركا اعتبارا

 االهمية الدراسة هذه في شارحا   . واالرض والبحر الجو طريق عن الحركة او االستراتيجية
 التي الظروف حول اخرى دراسة ، الدراسة هذه بعد ناقش .(1) مستقبال   الشمالي للقطب االستراتيجية

 قيود شروط " عنوان تحت كانت اذ ، 1011 عام محدودا بموجبها الحروب نطاق يكون ان يمكن
 في دراساته سلسة جونز ستيفن ختم ،( The conditions of war limitations ) الحرب"
 فخري كرئيس هخطاب في القاها ،1010 عام أبريل من االول في بدراسة السياسية، االجغرافي
 "بنسلفانيا" في والخمسين الخامس السنوي اجتماعها في االمريكيين الجغرافيين لجمعية

Pennsylvania) ) والمكان الزمان تعيين في الحدود مفاهيم" بعنوان وجاءت" (Boundary 

Concepts inthe Setting of Place and Time) ، هي بالحدود المتعلقة االفكار ان ومفادها 
 .(2)النطاق واسعة امثلة مع ، والتاريخية الجغرافية بالبيئة مرتبطة نفسها

 الجغرافيين اوساط في االهمية بالغ مركزا جونز ستيفن السياسي الجغرافي امتلك ، القول خالصة  
 في العسكرية والقاعدة الميناء على الهجوم حادثة ان كما ،الماضي القرن خمسينات في االمريكيين

 ةالخارجي بوزارة الدولة قسم في الجغرافي المكتب في للعمل انتقاله اعقبها التي ، هاربر بيرل
 على حصل كان ان بعد ، ايضا   السياسية الجغرافيا صوب دراساته بوصلة وجهت ، ةاألمريكي

 احتلت السياسية الجغرافيا في دراساته ان اال . الطبيعية االجغرافي فرع في والدكتوراه الماجستير
 ترسيم كتيب بينها من كان التي المهمة الدراسات من العديد ذلك في واضعا   االكبر. النصيب
  . الدول بين الحدود ترسيم مراحل فيه حدد الذي ، الحدود

 

                                                           

(: طيار عسكري روسي أسهم في الحرب العالمية األولى ، طلب اللجوء السياسي 1099-1901ده سفرسكي )( *
من الواليات المتحدة واصبح بعدها يعمل خبيرا جويا في مجال االستراتيجية االمريكية . للمزيد انظر : عباس غالي 

 .213-211الحديثي ، مصدر سابق ، ص ص 
1 ( Stephen B. Jones, Global Strategic Views, American Geographical Society ,USA ,Vol( 

47),5877,P.P. 481-700. 

1)Chauncy D. Harris, OP.Cit.,P.154.  
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 وفائدتها السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية الثاني: المبحث
 االجغرافي يف الموحد مجالال بنظرية اسمه ارتبط الذي جونز بار ستيفن السياسي الجغرافي يعد   

 لحقولا بين المعرفي التكامل الى الوصول ألجل حثيثة جهودا   قدموا ذينلا العلماء من السياسية،
  السياسية. المنطقة بناء فكرة تمثل حلقات خمس يميز ان ستطاعأ اذ والتخصصات.

 ومفهومها، النظرية بمضمون لإلحاطة المبحث هذا في الدراسية المادة قسمت المنطلق، هذا من 
 قبل من ليهاا وجهت التي واالنتقادات اآلراء اهم عند الوقوف ثم وفائدتها، هورهاظ بدايات عن فضل  

 السياسة.جغرافيين 

)Political of Theory Field Unified  السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية :اولا 
)Geography : 

مونها بمض قةلغرض دراسة نظرية المجال الموحد في الجغرافيا السياسية واالحاطة العلمية الدقي  
 :على النحو اآلتي دراستها قسمت 

 :السياسية الجغرافيا في الموحد الحقل نظرية بدايات -أ

 نشوء مراحل تفسر *نظرية وضع من تمكنوا الذين العلماء احد جونز فنستي السياسي الجغرافي يعد  
 التي ةالعريض للخطوط وفقا   وتطورت نشأت العالم دول معظم بأن مدعيا   وسلوكها، وتطورها الدولة

 بأن يؤمن هان اال ، ىواخر  دولة بين النشأة ظروف في نالتباي ينكر ال ذلك وفي ،نظريته وضعتها
 . (1) العالم دول من العديد نشأة تطابق لنظريته العريضة الخطوط

 نيكيياألمر  الجغرافيون رابطة حوليات بمجلة جونز ستيفن نشره مقال في النظرية هذه طرحت 
(A.A.A.G) ءجا الجغرافيا في هتلنظري الحالي الدافع بأن ا  كر اذ . (2)4594 عام (44) العدد في 

                                                           

: ان تعريف "النظرية" األكثر ملءمة لما طرحة ستيفن جونز هو: "تحليل مجموعة من الحقائق في  النظرية (*
 See : Sulaiman Mouselli and Jorge Marx Gómez            علقاتهم المثالية مع بعضهم البعض.

Modernizing the Academic Teaching and Research Environment, first edition,   

Springer,swizerland,8102,P.P3-4 

 .99قاسم الدويكات ، مصدر سابق ، ص (4

2) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography , Annals of the 

Association of American Geographers, USA, Vol(44), 0594,P.P.001-083 . 
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 النظري الجانب الى الجغرافيا دفع بضرورة االخيرة السنوات في الجغرافيون بعض به نادى لما مطابقا  
 نظرية عن البحث ان القول ويمكن لذا (1) نضجها ويكتمل تطويرها يمكن حتى لها نظرية وايجاد ،

 كونها صحيحة ةالنظري ان ، السيما علمية اكثر ويجعلها حقيقية ثورة يحدث قد السياسية الجغرافيا في
 هي ميزهات اشياء ثلثة طريق عن تقدير اقل على السياسية الجغرافيا نظر وجهة من الدولة تحلل
 االفضل للعمل داة  أ تستخدم و ، العلمي للتفسير دليل   تمثل و ،مركزا   علميا   وصفا   تقدم انها ، ابرزها

 :(3) وهي العام اطارها في بخصائص تتحلى النظرية بأن اليه، االشارة تجدر مماو  .(2)

 بساطتها. من بالرغم ومصطلحاتها حقائقها في جوهرية تعد .4
 كانت همام شخص ألي يمكن بل فحسب المختصين الجغرافيون على تطبيقها احتكار نيمك ال .2

 حقائقها. وضوح بحكم تطبيقها من تفكيره بساطة
 .االحصائية التعميمات عن بعيدة جعلها ان تطبيقها وامكانية حقائقها وضوح عن ترتب .3
 اقدامها ثبيتت على قادرة غير كنظرية بأنها يفكر القارئ يجعل الذي عنوانها النظرية زيمي ما اهم .4

 .الجمهور عند مكانتها تأخذ جعلتها التي هي اللمعة عرضها طريقة ان اال االنتقادات، امام

 طرحها نم سنوات عشر لقب ما الى تعود النظرية هذه وضع في رغبته بأن جونز ستيفن بين  
 ، السياسية ومالعل طلب تدريس مهمة ناطتها  و  ، السياسة بعلماء التقائه فترة الى وتحديدا   للجمهور،

 لعلماء فسهن الوقت في ومفيدة مفهومة السياسية الجغرافيا لجعل محاولة مخيلته في تدور بدأت اذ
 وحداتال بجغرافية جوهرية معرفة ذات يكن لم اذا "سياسي" صفة اطلق من المعنى الن ، السياسة
 ان ويجب جغرافية،ال بالسياسة تسميته يمكن عما فصلها نيمك ال السياسية هالجغرافي نوا . السياسية
 الجغرافيا ينب التواصل هذا ان كما .نساناال تدرس التي العلوم جميع تربط متصلة حلقة هنالك يكون
 موقف يعني نماوا السياسي، والعالم السياسي الجغرافي بين فرق وجود عدم ييعن ال السياسية والعلوم

 يكون قد سياسيةال االجغرافي تجاه السياسة وعلماء ، السياسية العلوم تجاه المستقبل في الجغرافيون
 .(4) الماضي في علية كان مما ترابطا   اكثر

                                                           

 .402محمد محمود ابراهيم الديب ، مصدر سابق ، ص  ( 4
2 (Stephen B. Jone ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.008. 

3 (Ibid, P.008. 

4 (Ibid,P.008. 
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 على خشيةالب النظرية،وضعة لهذه  ءما ورا الدافع االكبربرر الجغرافي السياسي ستيفن جونز   
 لماءع عرف وقت في الصحف من السياسية علومهم معظم على حصولمن ال السياسة نجغرافيي
 المادية البيئة تأثير هاب يقصد السياسية هوالجغرافي الطبيعية، الجغرافيا بها يقصد الجغرافيا ان السياسة
 يركز التي *(sychopoliticsP) النفسية بالسياسة ىيسم ما خلل من رأى انه اال السياسة. على

 .(1)يربط المجالين معا   ما ،القرار صنع عمليات و السياسي السلوك دراسات في اهتمامها
 حفزتدرجة ل دورا  كبيرا  على ستيفن بار جونزان تأثير علماء السياسية كان له  ،وبناء على ماتقدم 

وبالتالي سوف  ، بأن هنالك اتحادا  ما بين العلوم السياسية والجغرافيا السياسية البد ان يتحقق قناعاته
 .فرصة للجغرافيين السياسيين لتوسيع جهودهم وزيادة الترابط مع مجال العلوم السياسية يتيح ذلك

  السابقة: باألعمال السياسية الجغرافية في الموحد مجالال نظرية عالقة- ب
 ءالفيزيا يف الموحد المجال نظرية ويحاكي السياسية الجغرافيا في الموحد مجالال نظرية اسم طابقيت  

 تضمنت الفكرية قاعدتها حيث من اما .فزيائي تشابهه اي على التطابق في تستند ال انها اال النظرية،
 و ، (Richard Hartshorne) "هارتشورن ريتشارد" ،بارزين جغرافيين لثلث ثانوية افتراضات

 حاول اذ .( Derwent Whittlesey) "يلسوت ديورينت" و ،(Jean Gottmann) "مانتجو  جين"
 "field" المجال لكون "unified" موحد كلمة وتحديدا   العنوان في لثلثةا هؤالء افكار توحيد جونز
 التطورات " الموسوم العنوان ذو 4539 عام له بحثا   في هارتشورن ذكرو  .(2)افكارهم يوحد الذي هو

 تعريف على يعتمد ان يجب السياسية للجغرافيا تعريف اي بأن ، " السياسية االجغرافي في االخيرة
 السياسية مجاالتال علم" انها على نفسه الوقت في السياسية الجغرافيا معرفا  و  ، البشرية االجغرافي مجال
 ائصبالخص يتعلق فيما المناطق سمات من سمة باعتبارها الدولة دراسة ، تحديدا   اكثر بشكل او

                                                           

هو تطبيقاً لعلم النفس البشري في دراسة السياسة ، اذ يستفاد علم النفس السياسي من  ( علم النفس السياسي :*

منجزات علم النفس في مجال النظريات النفسية ، والبحوث الشخصية ، واالمراض النفسية ، وعلم نفس االجتماع ، 

 المتبادلة بين علم النفس وعلموعلم نفس النمو ، وعلم نفس المعرفي ، والعالقات داخل المجتمعات . ان العالقات 

الجغرافيا السياسة متمثلة بأن سلوك الفرد بتأثر " بالمكان " الذي يتواجد فيه . هو ما دفع ستيفن جونز لطرح اقتراحاته 

. المصدر : دافيد او . سيرز ، ليونى هادي و روبرت جيرفيس ، المرجع في علم النفس السياسي ، ترجمة ربيع 

، ص  2212( ، الناشر المركز القومي ، القاهرة ، 1( ، ط )1يري ومحمد الرخاوي ، الجزء )وهبه و مشيرة الجز

24. 
1) Stephen B. Jone ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.008. 
2 (Ibid,P.003. 
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 ورقته نم الثاني النصف افتتح اذ ، علمية اكثر اخر تعريفا   اتبع ثم .(1)" الدولة او للمنطقة االخرى
 فيالوص التحليل هي ، رئيسة عناوين ثلثة المخطط هذا تضمن . الدولة / المنطقة لدراسة بمخطط
 مهمة ناصرع الى تطرق ثم ومن  مورفولوجي اساس على مرتبة العناوين وهذه ، والتقييم والتفسير

 تطور رحش يخدم بما حذرة بطريقة السياسية والعمليات السياسية والسلطة السياسية االحداث مثل
 . (2) السياسة المنطقة

 المورفولوجي منهجلل تبنيه في هارتشورنل فشل   بمثابة الدولة دراسة في " االخيرة "التطورات مبدأ كأن 
 الى طافالم نهاية في هقاد مما ، السياسة الجغرافيا في طلبه لدى الحماس اثارة بعدم الكتشافه
 لكن ." صانالح امام العربة يضع وانه وممل، ثابت استاتيكي " بأنه هونعت ، اللزم من اكثر انتقاده
 المنهج على االعتماد وان ، االنسان لدى المعرفة تطور حالة في تماما   العكس يحدث ان يمكن

 دراسة تهمل ةالسياسي الجغرافيا جعل الدولة دراسة في الجديدة التطورات ضوء في لوحده المورفولوجي
 المورفولوجي للمنهج انتقاده عن 4590 عام في تراجع هارتشورن ان اال .(3) للدولة السياسة الوظيفة
 وهذا  .(4) ياسيةس كوحدة واغراضها ووظيفتها للمنطقة المورفولوجي التحليل بين الربط يتم ان واشترط

 كامل   تغيرا   يعني ال السياسية الجغرافيا دراسة في الوظيفي المنهج على هارتشورن تركيز ان على يدل
 .(6) المورفولوجي كالمنهج تماما الدولة دراسة حول يدور نفسه الوظيفي فالمنهج لرأيه
 في العاملة جذبوال الطرد لعوامل دراسته وهو الوظيفي، للمنهج الرئيس المكون جونز ستيفن اقتبس  

 بتطور اعليه التغلب وأمكن الطبيعية، العقبات حول المركزي الطرد قوى شملت ، الدولة / المنطقة
 اإلقليمية اتالعلق في االختلفات من تتكون التي البشرية الحواجز وحول .والمواصلت النقل وسائل
 الحالمص في االقليمي والتباين للسكان، المختلفة اإلقليمية والخصائص الخارجية، الدول مع

 تدور  وعواملها المركزي الجذب قوى اما . (5)السياسية االتجاهات في االقليمي والتباين االقتصادية

                                                           

0 ) Ibid,P.003. 

2) Richard Hartshorne, “The Functional Approach in Political Geography ”, Annals of the 

Associution of American Geographer,USA, Vol(41), 0591,P.P.55-011 . 

3) Stephen B. Jones ,A unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,P.003. 

4) Debabrata Sen ,Basic Principles of Geopolitics and History, First edition ,Concept 

Publishing Company ,New Delh,0599,P.P.884-889.  

5 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,P.003. 

6( Ibid,P.003. 
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 . االثنتين بين التطابق تزايد من الرغم على القومية مع تتفق ان شرطا   وليس ،" الدولة فكرة " حول
 الرومانية االمبراطورية اباطرة ان المثال، سبيل فعلى دولة تكون الن صالحة االفكار كل ليست ان كما

 قبول لقخ من يتمكنوا لم انهم اال دول لتشكيل افكارا   لديهم كان والمجريين النمساويين واالباطرة
 الفيدراليةو  القومية مثل العامة بالمفاهيم اهتم ةالسياس علم ان الى هارتشورن ويشير ، لهم اجتماعي

 مبرر نع حثالب يتابع ان السياسي الجغرافي على يجب لذا معينة، دولة بفكرة اهتمامه من اكثر
  .(1)حده على دولة كل وجود

 وعلى ،امينع بنحو الوظيفي المنهج ورظه بعد ، لـلعالم السياسي التقسيم حول آرائه جوتمان قدم  
 باللغة ((circulation تداولال مسبقا   ذكرنا كما االولى تسمى القوى من نوعين ذكر هارتشورن طريقة

 الحركة مصطلح جونز ستيفن واستخدم ، ( iconography ) االكنوجرافيا والثانية ، الفرنسية
*(Movement) بينما .اأنواعه بمختلف والحركة االتصاالت لتغطية للجغرافيين المألوف بالمعنى 

 نطاق على "الرمز" استخدام يتم و ،الناس" به يؤمن الذي بأكمله الرموز "نظام االكنوجرافيا تصف
 كنوجرافيااال في فكري قد لذلك ، الدين ومبادئ الماضي التاريخ ذكريات لتضمين يكفي بما واسع
 االكنوجرافيا للحركة، نظام وه تداولوال .(2)المادية وغير المادية الرموز، همن تنشأ المعتقدات من كنظام
 ثبات املع هي واالكنوجرافيا ، لواالتصا التغيير إلى ؤديي التداول ، وتمانجل اوفقو  الحركة. ضد

 مفترق" اعليه اطلق التي واحدة نقطة في ويتقاطعان يتعارضان الثباتو  الحركة عوامل انو  سياسي
 والسياسي االجتماعي التبدل على تساعد قوى بين اصطدام مركز هي النقطة هذه ، " الطرق

 وتشكل عيدت التي ألنها مهمة النقطة هذه ، االوضاع واستقرار الثبات الى تهدف وقوى واالقتصادي
 تتغلب عندما ماا وضعها على الحالة بقىفت " ااالكنوجرافي" تتغلب فقد ، باستمرار السياسية الخريطة
  . (3)السياسية الوحدة في اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا تبدل فيحدث الحركة عوامل

                                                           

1 (Ibid,P.003. 

" ترجمة غير كافية ويقترح عامل الحركة " Movementيعتقد جوتمان وكما ذكرنا مسبقا  بأن الحركة "  (*
movement factor" تعبيرا عن تداول "circulation ،بالغة الفرنسية التي تصف هذه المجموعة من الحركات "

 " على انها أكثر احكاما وشائعة من عامل الحركة او التداول.Movementاما ستيفن جونز تبني كلمة الحركة "

2 (Ibid,P.004. 

3  ( Ibid,P.004. 
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 سيلةو  التداول ان االول ادرك ، اذ جوتمان و هارتشورن افكار بين واختلف تشابه أوجه هنالك  
 كما ، اعليه وتتغلب  الدولة اندماج دون تحول التي الطبيعية الحواجز على التغلب اجل من تعمل

 الحركة عد نهأ يبدو و ، الدولة فكرة تطوير في المحتمل دورها يناقش ولم مركزية كقوة يدرجها لم هنأ
 الى شورنهارت واشار ،اساسية قوة اعتبارها وليست والسياسية االقتصادية القوة تعبير عن عبارة

 طابع في بينها مافي تختلف التي المناطق – في متمثل المركزي الطرد لقوى مناقشته في االكنوجرافيا
 فكرة في ا  اساس تتمثل الجذب قوة ان واعتقد – السياسية االتجاهات و االقتصادية المصالح و السكان
 الدولة استقرار في تساهم وقد االستقرار وعدم التغيير إلى رورةبالض ؤديي ال التداول وان ، الدولة قيام
 هناك تكون قدف االستقرار حدوث في شرطا   ليست واالكنوجرافيا كندا. في الحديدية السكة فعلت كما

 ويرى ، االستقرار عدم الى تؤدي ومن ثم الواحدة الدولة داخل دولية او قومية ، انفصالية اكنوجرافيا
  .(1) لوطنيةا االكنوجرافيا مع النطاق واسعة مشتركة منطقة عن تعبر لالدو  نضج فكرة ان هارتشورن

 : السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية افتراضات -ج

 وويتلسي ، وتمانجو ،   هارتشورن افكار بين الربط على مبنية عدة افتراضات على النظرية تقوم  
 ،(2) قاتحل بخمسة تمر وتطورها نموها اثناء الدول ان النظرية ترىو  ، الدول وتطور بنمو المتعلقة
 انتهاءا   و البالمج مرورا والحركة القرار يتبعها السياسية بالفكرة تبدا سلسة شكل على بذلك وهي

 البد تالحلقا هذه نبي ما والتداخل الترابط ان الى االشارة يقتضي االمر ولعل ،(3) السياسية بالمنطقة
 لفكرةا من االمور وتتجه ، االخرى على حلقة كل تعتمد وان ، واحد مستوى على متصل  و يكون ان
 عناصر احد على يجري تغيير اي ان كما . (4) العكس يحدث قد واحيانا   ، السياسية المنطقة الى

 الفكرة من التدفق بين التفريق يجب هنا لكن ،بها الوثيق الرتباطه العناصر بقية في يؤثر السلسلة
 الثاني خلقاما عملية عن عبارة فاألول الفكرة الى السياسية المنطقة من والتدفق السياسية المنطقة الى

 انتك اذ وقوية ناجحة بأنها الحلقات او السلسة لهذه وفقا   الدولة جونز وصف وقد،  (6)تأثير فعملية
                                                           

2 ) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.004. 

2 ( Shatrughna P. Sinha , Instant encyclopedia of geography, First edition, Mittal 

Publications, New Delh, 0553,P.66. 

3 ( Roger E. Kasperson and Julian V. Minghi, The structure of political geography, 

 Second edition, Routledge,London,8109,P.91. 

4 ) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.009. 

5  ( Ibid,P.006. 
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 هذا أنف المركزي الطرد قوى انتصرت اذا اما ، الجذب لقوى انتصارا   ييعن مما ، ومترابطة متماسكة
 الشكل في كما . (1)بأكملها الدولة تنهار من ثمو  ينكسر سوف الحلقات هذه نبي ما والترابط التماسك

 السياسية الفكرة -4   :  اآلتيوسوف نتمحص حلقات هذه النظرية بالتفصيل ، وعلى النحو  . (4)
(Political idea ): 
 دلوجيةاي او اجتماعية او فلسفية محددات او مبادئ اي تعني العام بمفهومها السياسية الفكرة ان 

 لدى الفكرة مفهوم اما . (2) الناس بعض يرددها مفاهيم مجرد فهي ،السياسية المفاهيم اطار في تدخل
 المفاهيم ببعض الكامل االيمان وهي ، (3) *)االيدلوجية( السياسي المبدأ ، بها يعني جونز ستيفن

 اشار كما .(4) تلفةالمخ المجتمعات داخل السياسي للنشاط التحتية الدوافع تمثل التي المختلفة والتعاليم
 لهرميا التسلسل من مستوى أي على تأثير لها سياسية فكرة أي تضمين يمكن الدولة فكرة من
 السياسات لك تفعل وكذلك ، "الدولة ةإلقام القياديين عقول في االفكار وتنمو تولدت فقد ، (6) اسيالسي

 من العديد كاهن، بوعي عنها التعبير يتم مجتمعية غريزة مجرد الفكرة تكون ان يمكن كذلك ، االخرى
 الخاص لفكرا عالم في تبقى او تندثر او تموت انها او التنفيذ مرحلة الى التصل السياسية االفكار

 يةالسياس الجغرافيا علماء عند الفكرة مفهوم يقتصر يعد لم .(5) الموجودة القوى قبل من ترفض او
 منطقة أي عن للتعبير شامل بشكل يستخدم وانما ومتسلسلة، معينة مناطق على السياسية والعلوم
 السمة زجون ستيفن عند واالهم ادارية، منطقة او مستعمرة او وطنية دولة كانت سواء سياسيا   منظمة

 .(6) دائمة وا خطية بالضرورة تكن لم وان بالحدود االعتراف هي السياسية المجاالت لجميع المشتركة

                                                           

0  ( Colin Flint and Peter J. Taylor, Op.Cit.,P.9. 

 تماعيةجاو  قتصاديةاو  سياسية مصطلحات) العولمة عصر مصطلحات معجم ،الكافي عبد الفتاح عبد اسماعيل ( 2
 . 349، 2002، الثقافية  للنشر ،  دمشق ،  4ط (، علميةا  و  ونفسية

ظهرت هذه الكلمة في بداية القرن التاسع عشر ،كانت تعني بادئ االمر حسب اصلها  : Ideologie االيدلوجيا ( *
لى ع وهو يدل "علم االفكار " لكن هذا التعبير يستعمل اليوم على االخص في منظور علم االجتماع السياسي .

ة التي تضفي الشرعي، من االفكار والمعتقدات التي تحرك هذه الجماعة او تلك ، او الى حد ما متجانسة،مجموعة 
 . 77على انماط عملها في المجتمع . انظر: سامي ذبيان واخرون، مصدر سابق ، ص 

3 ) Kevin R Cox, Murray Low and Jennifer Robinson, Op.Cit.,P.86. 

 . 427ص ، سابق مصدر الكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل ( 4
5 (Debabrata Sen, Op.Cit.,P.889. 
6 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.P.009. 

7 ( Ibid,P. 009. 
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  (4الشكل )  

 السياسية االجغرافي فيالموحد  مجالال نظرية نمط حلقات

 
  المصدر: من عمل الباحثة .

 المنطقة لضرورةبا يغطيان ال السياسية والعملية السياسي النظام بأن يدل الفكرة، مغزى نإف ضمنيا   اما
 حكم يف بسهولة اإلنسان يفكر اذ ، الفكرة لحجم سفلية أو عليا حدود توجد ال أي ، (1) نفسها الجغرافية

 والحركات للقرارات عليا ا  حدود هناك ان اال ، الكواكب على امبراطوريات بأنشاء يحلم أن ويمكنه العالم
 ليس نولك ، )غالب ا األحداث مع تتغير الحدود هذه أن من الرغم على ، السياسية المناطق والمجاالت
 والشيوعية راليةوالليب والقومية الكبرى األديان مثل أفكارا خلقت ذلك على والدليل ، صعود ا( ، بالضرورة

 ان الى زجون ستيفن اشار وقد ، مجاالت ، وحركات قرارات صنع في كبير   تأثير   لها كان التي ،

                                                           

1 ) Debabrata Sen, Op.Cit.,P.889. 

 الفكرة

 السياسية
 المجال الحركة القرار

  المنطقة
 السياسية

 عملية خلق

 عملية تأثير
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 من اكثر هي لمثالا سبيل على* " الغربية "الثقافة مثل تأثيرا اكثر تكون وهنا مركبة، تكون قد الفكرة
 . (1)وغيرها االفكار هذه من مزيج انها بل مسيحية او ديمقراطية او رأسمالية مجرد

 :(  Decision )القرار -2
 مطالب منها شتى امورا   ويتضمن ، (2)ما مسألة في الحكم من الرأي علية ثبت( )اي قر   ما )لغة(القرار 

 . (3) ذلك الى وما االجتماع على مطروحة قضية بخصوص رفض او ، موافقة اعلن او وتوصيات
 البرلماني لقرارا يعني ال والقرار ، سياسي عمل لتنفيذ ضروري شرط هو ، جونز ستيفن لدى القرار اما

 غير بالجوان على السياسية العلوم في الحالية االبحاث من الكثير تركز اذ ، بالضرورة الرسمي
 الرغم علىو  ،السياسي السلوك اتدراس خلل من الفكرة قرارات سلسة لنهاية اللشعورية او رسميةال
 وهم وتمانوج هارتشورن لكن السياسة، علماء من هم والقرار السياسية الفكرة تناولوا من معظم ان من
 الجغرافي نأل ؛ الدولة وفكرة االكنوجرافيا مواضيع في عنها تحدثوا السياسية الجغرافيا أساتذة من

 . (4) الدولة لوجود ومبرر سبب عن يبحث السياسي
 :(  Movement )  الحركة -3
او  مما قد يؤدي الى تغيير موقعه االخرين مع المتفاعل بها يعمل التي الحالة على يطلق مصطلح  

 (6) لبحثا بساط على مطروحة بدائل جملة من بديل اختيار هي او ،اتجاهه بالنسبة الى نقطة ثابتة 

 واالجراءات التدابير مجموعة يعني اذ دراساتهم، في اتوظيفه في السياسيين الجغرافيون اجاد وقد .
 جونز ستيفن عند الحركة عنيت . (5)االرض على وتطبيقه السياسي – الجغرافي القرار لتفعيل المطلوبة
 كل ان اذ ، بالقرار شديدا ارتباطا   مرتبطة مفاهيم سلسة في ادخله الذي جوتمان لمصطلح استعارة
 تتحرك جميعها واالفكار واالشياء فاألشخاص ، اخرى او بطريقة التحرك على ينطوي سياسي قرار

                                                           

ذا ا ( يرى بعض المؤرخين ان كل ثقافة تميل الى تطوير" حالتها العالمية " وهو مجال يتماشى تقريبا مع الثقافة .*

اشار ستيفن جونز بأنه اذا كان هذا صحيحا ، يكون مثاال للسلسة من الفكرة من خالل عدد كبير من القرارات ) 

ليست بالضرورة مشتقة بوعي من فكرة الثقافة العامة ( والحركات ، مما يخلق مجاال ويميل نحو منطقة سياسية 

 تكون الحالة العالمية لتلك الثقافة .
1) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.080. 

 .266، ص 2216، الناشر الذاكرة ، بغداد ،  2ماهر صالح عالوي ، القانون اإلداري ، ط ( 2
 . 66، ص 1666، الكنوز االدبية ، بيروت ،  1، قاموس الدولة واالقتصاد ، ط هادي العلوي(  3

4 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.009. 

 . 444 ص ، سابق مصدر ، الليمون عوض ( 9
تيلور ، كولن فلنت ، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ، ترجمة عبد السلم رضوان ، اسحاق عبيد ،  بيتر ( 2

 . 223، ص2000الناشر عالم المعرفة ، الكويت ، 
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ت نادرة جدا  وفي حاال القاعدة لهذه بسيطة استثناءات ورغم ذلك توجد بعض،  سياسية لقرارات نتيجة
 الحركة نيب ما كبير ترابط ثمةوقد اشار ستيفن جونز ان هنالك   ،ذكرها مضمون النظرية   مال يخد

 حركة خلقي االخر والبعض ، يقيدها االخر والبعض الحركة، يغير القرارات من فالبعض والقرارات،
 وراء الكامنة الفكرة آالتي، الملموس المثال يوضح قدو  .(1)فيها تتحكم او القديمة محل لتحل جديدة
 ولستيدف قانون و عشر الثامن التعديل كفكرة، طويل تاريخ * الوطني الحظر لقانون كان اذ . ذلك
(Volstead Act ) عالم الى االفكار عالم من الوطني الحظر نقل اللذان النهائيان القراران هما 

 الحقا   وريةضر  كانت وربما القرار هذا سبقت التي االصغر القرارات من العديد من الرغم على ، الواقع
 الشحن دفقت توقف إذ ،المشروعة غير للحركات اعاقة هو للقانون الفوري التأثير كانفقد  لتنفيذها
 تطبيق باطض حركات زادت بالمقابل ،التقطير معمل الى تصل الخام المواد تعد ولم للخمور، القانوني
 ال اجراءات مجموعة هو هنا ،بالحركة المقصود اذن .(2) القرار لتفعيل وجوالت دوريات في القانون
 فكرة قلنك يالسياس للقرار نتيجة تتخذ التي الخطوات وتشمل ،جوتمان قصدها التي تلك عن تختلف

 أو راديو موجات أو مخابرات من الحركة تكون وقد ، بالسلح منطقة ضرب أو عسكرية تحركات أو
 أو مجال الى تحتاج حركة كل انكما  ، الدولة توحيد على تعمل التي وهي الخ.. بشرية هجرات
 .(3)فيها تؤثر منطقة أو فيه تحدث مكان

 : (Field) المجال -4
 جونز ستيفن يشبه بينما . (4) االستعمال او الطبيعة في سواء نوعية بوحدة مميزة محددة مساحة هو

 االخرى يف السياسية، والحركات والقرارات االفكار توفر على وجوده يتوقف الذي "بالحوض" المجال
 علىو  ، آلخر حوض من تتم االنتقال عملية وان واحد، مستوى في تقع متصلة احواض عن عبارة
 ذلك امثلة حركة ومن مجاالت انها على اليها ينظر السياسية دوافع ذات الحركات فأن االساس هذا

                                                           

1 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.009. 

( قانون الحظر الوطني : تصنيع او بيع او نقل او استيراد المشروبات الكحولية في الواليات المتحدة وقد تم اعتماد *

" نسبة ألندرو Volstead Actفولستيد " القانون بعد التعديل الثامن عشر لدستور الواليات المتحدة ، تسمية قانون

 . للمزيد:1622يناير  15فولستيد رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب االمريكي والذي دخل حيز التنفيذ 
-See: George S. Hobart, The Volstead Act, Sage ,USA, Vol( 015),0583, P.P. 29-010  .  
2) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.006.  

 .42عبد الرزاق عباس حسين ، مصدر سابق ، ص (  3
 بيروت ، للدراسات مجد ةمؤسس الناشر ،2ط ، الطفيلي حمد ترجمة ، الجغرافية المصطلحات معجم ، جورج بيار ( 4
 .344ص ،2002 ،



 

66 
 



 

 السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار لستيفن العلمية النشأة

 لمساعدةا المواد وشحنات ، مجال خلق الى للدولة التابعة السريعة الطرق دوريات رجال تحركات تؤدي
 امثلة نوم والمجال. الحركة بين التطابق الضروري من ليس ان كما .مجال خلق الى تؤدي العسكرية

  .(1) ما حزب سيطرة مجال مع يتطابق ال المجال هذا لكن مجاال تخلق للنتخابات فالدعوة ذلك
 The Horizon of)" الجغرافيا افق" الموسومة دراسته في وتلسي آراء على جونز ستيفن اعتمد 

)yGeograph. (2) نيالمكا عدوالب الزماني البعد هما بعدين من يتكون المجال ان فيها بين التي ، 
 معرفة ريالضرو  من ولكن ، سابقا   ذكر كما مجاال   السريعة الطرق دوريات تنتج المثال سبيل فعلى
 الحركية المجاالت جونز ستيفن يضم. .(3) العمل ومكان وقت هتطبيق عن والمسؤول القانون منتهك كل

 اي يوجد الو  اتصال على بأنهما اشار فقد ، نظريته في المجال مفهوم الى** الديناميكية والمجاالت *
 تكون ام فغالبا   ديناميكية الحركة كانت اذ اما . حركية هي الحركة فقط كانت اذ ، بينهما تعارض

 دينةم حاجة منها االمثلة، من بعدد ذلك جونز ستيفن ويعزز ،*** الصراع نشأة عن المسؤولة هي
 زيادة في بتسب مما ديناميكيا ، نشاطها يكون ان على ةالحرك تجبرها المياه الى المتزايدة نيويورك
 صناعة من جونز ويتخذ . (Delaware)ديلوير نهر بإمدادات االخرين المطالبين مع التضارب

 مصادر تشافاك ضرورة يرى انه اذ ذلك، على اخر مثاال   ديناميكية بطبيعة تمتاز التي الدولية النفط
 نلألمريكيي العام الرأي ان اخر، مثاال   وفي . ومتوقع محتمل صراع عليها يترتب العملية وهذه ، جديدة
 "اتفاقية ةواسطب حركي موضع في اختزالها يمكن الديناميكية المشكلت ان هو العالمية السياسية تجاه

 لشيوعيةا فلسفةال فإن ذلك ومع .الحركية مجاالت الى ديناميكية المجاالت تحويل اخرى بعبارة او "
 استراتيجيتها يف تسعى فهي ، المؤقتة( الحاالت بعض باستثناء) النواحي من كثير في ذلك عكس هي

                                                           

1 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.004. 

2 ) Derwent Whittlesey ,The Horizon of Geography , Annals of the Association of 

American Geographers, USA, Vol( 39),0549, P.P. 0-36. 

3 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography , Op. Cit.,P.004. 

 المجاالت الحركية : المجال الذي يضم جميع انواع الحركة وفقا لنظرية الحقل الموحد.( *

المجاالت الديناميكية : المجاالت السياسية التي تتكون من صراعات وحل النزاعات )على الرغم من انه ال يلزم  (**
 ة.طة االساسية بمصطلحات ميدانيان يقترن النزاع او الحل بالعنف ( ، حيث يجب ان يتم التعبير عن هذه االنش

الصراع : هو تنازع اإلرادات الوطنية والقومية ،وهو ناتج من االختلفات والتناقضات بين اهداف الدول  (***
مكاناتها. والصراع ال يتخذ شكل المواجهة المسلحة ، وان كانت تتعدد أشكاله ومظاهرة ، كأن يكون سياسيا  ، أو  وا 

، او تكنولوجيا  . والصراع تتعدد وسائلة ، كأن تكون تهديدا  ، أو حصارا ، أو تحالفا  ، أو تحريضا   اقتصاديا  ، او دعائيا
 . 344، أو ضغطا . أنظر : محمد حسن دخيل ، مصدر سابق ، ص 
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 فهم في حدةالمت الواليات فشل وبتالي ، ديناميكية مجاالت إلى الحركية المجاالت تحويل في الكبرى
 التعايش فكرة كذلك .(1)الدبلوماسي المستوى على األمريكية األخطاء من الكثير يفسر االختلف هذا

Iron ) * حديديال الستار وداخل خارج االفراد من المليين يتبناها التي والشيوعية، للرأسمالية السلمي

Curtain ) (2) علقاتهما في حركية تكون ةاإليديولوجي االتمجال بأن رتعب. 
  : Political Area السياسية المنطقة -5
 ياسيينالس الجغرافيونو  السياسة علماء كل درسها التي المتسلسلة الحلقات من االخر الطرف هي 

 ةمنظم منطقة اي ليعني للغاية شامل بشكل المصطلح هذا يستخدمو  ، الخاصة نظرهم وجه من
 المندرجةو  ةالرئيس الثلث وأنواعها ادارية منطقة او ، (3)مستعمرة او ، قومية دولة كانت سواء سياسيا  
 ذات الحكومية والمناطق ، العامة الحكومية المناطق :للمناطق ( Fesler)** "فيسلر " لتصنيف تبعا  

 الى جونز ستيفن واشار .(4) الميدانية الخدمة ومناطق ، الخاص الغرض ذات او المحدد الغرض
 بالضرورة تكن لم وان ، بالحدود اعترفت انها السياسية المناطق جميع بين الوحيدة المشتركة السمة
  .(6) ***شائعا أمرا )العاصمة( المنطقة داخل االداري المركز يعد ، دائمة او خطية

 متصلة ظريةالن حلقات بأنعزز ستيفن بار جونز نظريته بالعديد من االمثلة ، اذ من خلل تبيانه  
 الرتباطه رالعناص بقية في يؤثر السلسلة عناصر احد على يجري تغيير اي انو  ، واحد مستوى ذاتو 

  التدفقو  السياسية المنطقة الى الفكرة من التدفق بين التفريق ضرورةمع  لكن بها. الوثيق

                                                           

1 (Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.080. 
 

الستار الحديدي: عبارة أول من استخدمها رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ونستون تشرشل في األربعينيات  ( *
 See: Jeremy K. Ward ,Winston Churchill : . للتفاصيل4542مارس  9من القرن العشرين الميلدي في 

and the "Iron Curtain" Speech, ,Society for History Education, USA, Vol (0)  , 0562, P.P. 
9-13.                                                                                                                                                  

2 ( Ibid,P.08. 
3) Ibid, P.009.  

  : عالم سياسي امريكي واستاذ في جامعة ييل .جيمس ويليام فيسلر (**
4( James W. Fesler, Area and Administrath , University Alabama, USA, 0545, P.6. 

في هذا  . 4592الخطوط العريضة لهذه النظرية قدمت الى جمهور صغير في جامعة تورنتو في ربيع عام  (***
السياسية  ايى االفكار والقرارات ، والجغرافالوقت اقترح الدكتور علي الطيب بأن العلوم السياسية تميل الى التركيز عل

 ".geopoliticsعلى المساحات السياسية ـ فأن حلقات الوصل بين الحركة والمجال من المحتمل ان تدعى جيبولتيك " 
5( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,.P.009. 
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 عندما (Tyrol South ) *تيرول جنوب وضع مثال لدراسة حالة ،  الفكرة الى السياسية المنطقة من
 لةسلس في حتمي شيء يوجد البين ستيفن جونز  .(1) 4545 عام في إليطاليا االراضي هذه اعطيت
 قةمنط تتطلب وقد المناطق من متنوعة مجموعة إلى معينة فكرة تؤدي قد اذ،  المنطقة – الفكرة
 ميكرونيزيا لجزر السياسي الجغرافي الوضع دراسة توضح .(2)األفكار من متنوعة مجموعة معينة

 لم ومةالمحك المنطقة أن من الرغم على ، مختلفة دول اربعة وسيطرة استعمار ظل في النقطة هذه**
 الستخداماتا عدد كان األساس في نفسها هي كانت أنها إال ، األربعة العصور جميع في متطابقة تكن

 والواليات انوالياب وألمانيا إسبانيا األربعة الحكام اتخذ ذلك ومع محدود ا. الصغيرة الجزر لهذه الممكنة
 .(3)والشدة النوع في مختلفة مجاالتهم كانت مختلفة خيارات المتحدة

 دمع بسبب هو ، معينة بشروط قرار او مجال او سياسية منطقة وجود بأن جونز ستيفن اوضح 
 ألثبات ( Idaho ) ايداهو والية في السياسي الجغرافي الوضع بدراسة مستعينا   ، (4) الفكرة واقعية
 و ، االول المقام في وسلبية واهية فكرة من خلقت قد الوالية في السياسية فالمنطقة ، آرائه صحة
 )ايداهو ةفكر  تصبح حتى الناجعة السياسية والقرارات للواقع الملئمة االفكار من المزيد يشترط

Idaho) رةضرو  على آرائه صحة اثبات لغرض ، جونز ستيفن وضح .(6)اخرى فكرة اي مثل ناجحة 
 الستشهادا خلل من السياسية الجغرافية مجال وبين السياسية العلوم مجال بين االندماج من نوع وجود
 الحالة لدويش التفاعل" مجال من" وجد اذ ، (Karl Deutsch) دويش كارل عالم السياسة  بدراسة
 وقائمة اختبارا عشر اربع " دويتش " طرح عندما خصوصا .يطابقها نظريته مفهوم يكون التي العامة

                                                           

 للمزيد انظر:  ( *

Eric Fischer, On Boundaries, , World Politics ,U.K, Vol (0),0545, P.P. 056 -813. 

1 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,.006. 

2) Ibid, P.005. 

 . مجموعة من الجزر تقع في النصف الجنوبي من المحيط الهادي (**

3) Karl J. Pelzer, Micronesia-A Changing Frontier, World Politics, U.K, Vol ( 8), 0591,P.P 

.890 – 866. 

4( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,.P.006. 

5) Benjamin E. Thomas , Boundaries and Internal Problems of Idaho , American 

Geographical Societ, USA, Vol ( 35), 0545, P.P .55-015. 
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 قيمة اتذ بأنها مشيرا   ، االجتماعي او السياسي للمجتمع محتمل مؤشرا وثلثين اثنين من تحقق
 .(1) السياسية للعلوم وكذلك للجغرافيا

 بالطبع هو لحداف  السياسية اللجغرافي العالم النمط في الحدود دراسات مع الموحد الحقل نظرية تلئم   
 خط انه نفضل ع السياسي الحداذ ان  ما منطقة في خط ايضا هولكن سياسيتين، منطقتين بين خط
 في الحال هو كما سياسية منطقة يصبح قد الحد ومجال  مجالال يمثل لكنه ، السياسية المناطق بين

 ةدراس جونز ستيفن بها استشهد التي الدراسات تلك ومن ،(2) الحدودية والمقاطعات العازلة الدول
 .(3)سيليزيا ألعالي هارتشورن

  نطريقتي خلل من المجال نظرية في تندمج المدن عواصم دراسات ان رأى ستيفن جونز كذلك 
 ( ثقافيال الرابط ، المستودع ،الطرق )مفترق وهي النظرية طلحاتلمص استعمالها خلل من االولى
 حصري بشكل اما والمجال الحركة حيث من معاني لها الكلمات هذه كل ، للعواصم مميزة كحاالت
 اإلدارة كرةف خلل من الثانية ، ()المستودع حالة في كما ضمنيا او (الثقافي والرابط الطرق )مفترق
 يشوه دورةب هذاو  بالمجال مشروط االختيار العاصمة موقع لتحديد قرار اليها كاتخاذ والحاجة المركزية

 خاذات يتم بها الخاص المجال وتأسيس العاصمة موقع اتخاذ يتم وحالما ، المجال انشاء يعيد او
 اكبر ةرئيس مدينة انشاء الى الحاالت بعض في يؤدي مما االضافية والحركات القرارات من العديد
المجال  نظرية نطاق في الكبرى المدن تدخل ذلك فضل عن الدولة ،  في اخرى مدينة أي من بكثير
اتخاذ  الى بالعادة ييؤد مما "(metropolitan-idea) الحضرية المدينة – فكرة "من نوع يتطور فقد

 خلق ولةمحا تحل من خلل الحضرية المشاكل من العديد تظهر وكذلك  وظيفية سلطات تكوينقرار 
 لمدينةا وتوحيد الضواحي ضم مثل الممكنة الخيارات أتباع بعد وذلك للمجال ملئمة سياسية منطقة

ولو  لمشاكل،اتوفر اطارا مفيدا لتحليل الكثير من بين ستيفن جونز ان نظريته  .(4)وغيرها والمقاطعة
عند اج الى مرونة ، وتحتمنه  كال فكابتتابع تحليلي صارم  دارسهاوتلزم  ،كثيرا انها تتجه للتاريخ 

                                                           

1 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.009. 

2 ( Ibid,P.081. 

3 (Richard Hartshorne, Geographic and Political Boundaries in Upper Silesia,  

Annals of the Association of American Geographers ,USA, Vol(83), 0533,P. 059.  

4 ) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,.P.081. 
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 التطور من تعقيد ا وأكثر أطول تاريخ ذات لدولة ةببالنس اما ،(1)  على أي ظاهرة سياسية  تطبيقها
 ، معينة مشاكل يف البحث بالتأكيد يمكن ولكن ، بسهولة النظرية تطبيق يمكن ال انه اقترح السياسي

 ياسةالس علماء او الجغرافيون اليها نظر سواء تفسيرها يمكن التي ، (2)الوطني التكامل مشكلة مثل
 . (3) فقط المجاالت تغيير عملية انها على

 خاصةو  السياسية،الظاهرات  أهميةعلى ترى الباحثة من خلل نص النظرية انها سلطت الضوء   
جسد بالمجال يتومساحي  بالحركة، يتجسد مكانياتجاه  ذاتوعاء في  هاانها وضعت االالقرار(  )الفكرة،

كما ان النظرية اعطت اسلوب عمل يربط المعلومات التاريخية والسياسية والجغرافية  السياسيةوالمنطقة 
  .حد في ان وا

 : (of the Theory )   Utilityالنظرية فائدة ثانيا:
 من لعديدا افتراضات، من حملته لما العريضة والخطوط خصائصها وصف بعد جونز ستيفن ذكر 

 : يلي بما اجمالها يمكن التي الفوائد
على دراسة مراحل نشوء  راالفادة من نظرية المجال الموحد ال تقتص ان جونز ستيقن ادعى -4

 المشاركة" هو بعض عند القوة مفهوم الن ؛الدولة قوة بدراسة منهاايضا  االستفادةالدولة فحسب 
 اعاخض يسهل لذا ، الحركة الفكرة تنتج ان قبل ضرورية القوة كانت واذا ،(4) القرار" اتخاذ في

 بين الثاني ميز اذ ، هسبق الذي هارتشورنل مخالف جونز ستيفن رأي وجاء . للنظرية القوة دراسة
 الدولة قوة ألةمس يعالج ان يمكنه الجغرافي ان الى واشار ، القوة دراسات وبين السياسية الجغرافيا

 غرافيالج عمل صميم من ليست الدولة قوة دراسة ان و ، غيره الباحثين من احد يتناوله لم اذا
 رسد ولو ، السلسلة في حلقة راخ المنطقة هي الجغرافي ومجال بالقرار مرتبطة القوة الن

 استراتيجية بل ، الجغرافيا ليست هوهدف هجوهر  مجال الى يتجه " فأنه الدولة قوة موضوع الجغرافي

                                                           

1) Bruce Mitchell ,Geography and resource analysis, First edition, longman Group 

Limited, London,0595.P.P.001-000. 

2  ( Ramesh Dutta Dikshit, Political Geography The Spatiality of Politics ,Third edition 

,Tata McGraw - Hil ,New Delhi,8111,P.46.  

3 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,P.P.002. 

4 ( Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and Sociefy (A Framework for 

Political Inquiry), First edition, Yale University Press,USA,0591,P.99 



 

62 
 



 

 السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار لستيفن العلمية النشأة

 المباعدة توليس اوالجغرافي السياسة بين التقريب هو الهدف كان لما لكن ،" وسياسية عسكرية
 مجال عن عيدةب غير تكون بالتاليو  القرار حوض في تركيزا اكثر القوة دراسة كانت لذلك همانبي

 .(1)جغرافية عوامل على ايضا تقوم وانها خاصة هارتشورن ادعى كما الجغرافي عمل

 البشرية كارلألف يكون ان يمكن التي الطريقة على االنتباه اثارة في الموحد لمجال نظرية ساعدت  -2
 مثل ياسيةس منطقة ظهور كيفية دراسة في اعتمادها وينفع .سياسية جغرافية عواقب والخيارات

 .(3) اصموالعو  السياسية الحدود مثل لها السياسية السمات بدراسة تهتم انها عن فضل ،( 2)الدولة
 اشياء ثلثة تتيح القلا على هيف ،بسيطة كانت مهما بأنها النظرية بداية في جونز ستيفن ذكر -3

 تحمل رةمختص تمصطلحا توفر بأنها األول الشيء الموحد المجال ةنظري تلبي ومن ثم ، تميزها
 المنطقة ينب اي ،ووظيفتها الدولة مورفولوجية بين العلقة إكمال في ساعدتو  .المعاني من الكثير

 علومال مجال) في العظيمة" "األفكار بين علقة تظهر كما (والتاريخ الجغرافيا )اي والعملية
 . (4))الجغرافيا( األرض وسطح (السياسية

 تقوم لذلك ا،بينه فيما العلقة إظهارها عن فضل   ،التخصصات من العديد بين ما نظريةال تربط  -4
 نفسه الوقت يف وتحذر الجغرافيا، من القريبة العلوم في للمساهمات السياسي الجغرافي بتوجيه
 .(6) تطبيقها او استخدامها حال في الفردي التفسير استخدام من

 سلسة كلتش اذ أفضل عمل لتقديم ذهنية أداة تعد كما ،سؤال لكل نهائية أجابه النظرية توفر  -9
 نفسه هيوج بأن الدارس تمكن ومن ثم ،" ناجع تحقق نظام " النظرية عن تعبر التي المصطلحات

 من خدمهامست يعرف ،النظرية حلقات او سلسلة خلل ومن .بالمعلومات ويتزود يستكشف أكثرو 
ياب ا ذهاب ا االتجاه يمكنه وأين بدأ حلقة أي  تكمن فكاراأل فإن سياسية منطقة بدراسة بدأ إذاف ،وا 
ذاو  اآلخر الطرف في  ،االتجاهين كل في االستكشاف عليه يجب أنه يعلم ،بالحركة الدراسة بدأت ا 

                                                           

1 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit,.P.005 

2 ( Richard Muir, Political Geography (A new introduction), First edition, Macmillan 

Press Ltd ,London,0559,P.65. 

3) Pradeep Sharma , Economic Political Geography, First edition, Discovery Publishing 

House, New Delhi, 8119,P.891. 

4 ( Ramesh Dutta Dikshit, , Op.Cit., P. 46. 

5) Bruce Mitchell,Op.Cit,.P.P. 001-000 
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 السياسية الجغرافيا في الموحد المجال ونظرية جونز بار لستيفن العلمية النشأة

 وسهلة امةع وبعبارات السياسية العلومو  السياسية الجغرافية من كل لدارس النظرية هذه تمنحو 
  .رلآلخ إضافته منهم كل على يجب وما ، البعض بعضهم من تعلمه إلى نيحتاجو  ما ،جد ا

  جغرافيةلا لدراسات ملهما   مصدرا   تكون قد انها الجغرافي، العمل في النظرية وفائدة اهمية تمثل  -2
 . نفسه الوقت في المجاالت من العديد تعرض انها اذ ، الخرائط من جديدة أنواع وتجميع

 في ياسيالس الجغرافي يحتاجها التي البيانات مصادر من وقيمة مهمة انواع الى النظرية تشير  -7
 تحركاتو  ،المهمة المواد وشحنات ،النشر محتوى وتحليل ،العام الرأي استطلعات مثل دراساته،
 تجعل يثح بامتياز جغرافية النظرية تعد اذ ، وغيرها النقدية والمعاملت ، الحكوميين نالمسؤولي

 للتخطيط قابلة الى المجال مفهومبعد اقترانها ب  للتخطيط قابلة غيرال والقرارات االفكار نتائج من
. 

 اذ ،تصاديةاالق االجغرافي كدراسات ،السياسية الجغرافية الدراسات غير إلى ظريةالن اهمية تمتد  -8
  . االقليم وأ المكان وهما رئيسيين جزأين في النظرية افتراضات تعتمد

 عاملك المفهوم استخدام الممكن من أنه األكاديمية، اذ الدوائر خارج النظرية من االستفادة يمكن  -5
 قد الفائدة هذه ان من الرغم وعلى ،واالستراتيجية الدبلوماسية لخططوا األفكار تقييم في مساعد
ات القرار  إلى ؤديوت باألفكار، تبدأ واالستراتيجية الدبلوماسية فإن ذلك، ومع لكن فيها مبالغ يكون
 يةالدبلوماس المعاكس فإن االتجاه فيو  ،المجاالت تنتج بالتالي التحرك، إلى تؤديالتي 

 القرارات من يحد مما ،األرض على السياسية والحقول بالمجاالت مشروطان واالستراتيجية
 ساعدةم دون اخرى أماكن في االسلوب يتواجد هذا مثل أن في شك ال ،العملية واألفكار المحتملة

 .(1)الحاالت في التوجه الفكري لبعض يستفاد منها ربما ولكن ،النظرية لهذه حاجةاو 
 ساهمت انهأ في السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظريةال إلطار الرئيسية القيمة تكمن -40
 انها كما اسيةالسي العلوم عن سابقا   يفصله الذي المفاهيمي الحاجز من العلمي الفرع هذا تحرير في

 .(2)العامة نظرياتوال المفاهيم تطوير يمكنها ال السياسية الجغرافيا بأن القائلة الفكرة هدم على ساعدت
منهاج احتماالت قوية لقبولها ك الدولة، هنالكنظرا  ألهمية النظرية في دراسة مراحل نشوء وتطور   -44

 .(3) السياسيةعالمي لدراسة الجغرافيا 

                                                           

1 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.088. 
2 (  Ramesh Dutta Dikshit, Op.Cit.,P. 46. 
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 : النظرية تطبيقات بعض : لثاثا
   على تطبيقها أنب وبين ، نظريته مدلول توضيح بغيته التطبيقات بعضب جونز ستيفن استشهد  

 كانته ودصع في  "الكيان الصهيوني" بمثال واستشهد ،ما حد إلى بسيط أمر جديدة قومية دولة حالة
 4547 عام بلفور وعد في ممثل ابريطاني أصدرته فقد القرار اما . (1)االساسية الفكرة هي *ةالصهيوني
 يلبريطانا االنتداب مثل اخرى سياسية قرارات ذلك وتلى ، فلسطين في يهودي قومي وطن بأنشاء
 المختلفة العالم تجها من اليهودية الهجرة في تمثلت الحركة ، الفكرة تنفيذ من للتمكين فلسطين على
 يالكيان الصهيون قيام بإعلن انتهى والحرب الحكومي والنشاط االستيطان مجال .(2) فلسطين الى
 بالغي ، الكلمات من قليل بعدد المعلومات في االختصار هذا مثل الرغم علىو  ،4548 مايو 44 في
 ىعل بسهولة النظرية تطبق نفسها الطريقة في  . (3) مناسبة النظرية تبدو لكن ، التاريخ تبسيط في
 ، ريايليب دولة مع الحال هو كما الظهور حديثة الدولة على تطبيقها يمكن اذ ، الجديدة الدولة حالة
 ،البحار عاليا في لتنفيذ مجاال   -الرقيق تجارة قمع – االجباري لإلصلح محاولة جونز ستيفن وجد اذ

 .(4) افريقيا غرب في استعمارية مناطق ءانشا الى ادت التي
 ،()الدولة سيا  سيا المنظمة المناطق على تطبيقها يقتصر ال انها في المجال نظرية مزايا احدى تتمثل 
 (Mediterranean) المتوسط البحر مثل منظمةال غير المناطق على بسهولة للتطبيق قابلة إنهاف

 البحر لىع السياسية القرارات تؤثر اذ ،جديد سياسي مجال شك بل وهو فيه العالمية القوى وصراع
 موسوليني حلما في االفكار وتتمثل بأكمله. البحر على الحركة في تتحكم أو تخلق وقد ككل المتوسط

                                                           

عقيدة وحركة دينية وسياسية ، اشتق اسمها من كلمة صهيون ، أي ما يسميه اليهود "أرض  : Zionismالصهيونية  ( *
الميعاد" ، وأضفي تعبير الصهيونية تتابعيا على قلعة القدس نفسها، وهيكل جبل صهيون . قاد الصهيونية ، في القرن 

صاحب مؤلف " الدولة اليهودية (  4504 -4820التاسع عشر ، الداعية اليهودي المجري األصل تيودور هرتزل ) 
، قاموس ( ، وهي تهدف إلى إقامة دولة يهودية على أساس العقيدة . للمزيد انظر : أحمد سعيفان  4852" ) 

، ص  2004، مكتبة لبنان ، بيروت ، 4فرنسي (، ط –انكليزي  -المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )عربي
288 . 

1 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.009. 
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 .22ص

3 ( Bruce Mitchell,Op.Cit,.P .000. 
4 ( Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.006. 
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 العديد اوجد كما .(1) المتوسط البحر هو مجال في كله وهذا وتطويقها ، جديدة رومانية امبراطورية في
 ،الدولة وتطور شأةن مع حلقاتها جميع تتطابق لتيا للنظرية الناجحة التطبيقات السياسية نجغرافيي من
 من بدال   أنه تذكر يجب اذ بنغلديش، دولة على كانت التطبيقات وأحد هذه ،(4) الجدول في كما
 راراتالق من العديد شملت اذ القرارات. من معقدة بسلسلة األخذ تم ،واحد حاسم قرار هناك يكون أن

 نغلديشب إعلن وقرار المسلح للتدخل الهندي والقرار ، *عوامي رابطة لصالح للتصويت الفردية
 بنغلديش تكن لم ،وواسعة كثيرة علقات المسألة هذه وتضمنت  ، 4574 ديسمبر في المستقلة
 لالتدخ عن الصيني الجيش بامتناع مشروط ذاته بحد هذا وكان ، الهندي التدخل بدون ممكنة

 واسعة ركةح وحدثت آخر. وفريد ا مهم ا متغير ا الرحمن مجيب للشيخ الفعالة القيادة كانت .العسكري
  .(2)نغلديشب دولة بأنشاء ذلك وانهى الشرقية باكستان يسمى مجال في عسكرية جوانبها بعض كانت

 طبيقهات امكانية يجعل مما الواقعية من نوعا   تحمل النظرية فرضيات جميع ان ، ذكره تقدم مما يدل  
 من التأكد و اختبارها يسهل مما التعقيد، من نوع اي تحمل ال مفرداتها ان ذلك عن فضل   ، بسهولة
 للدراس اعدتس النظرية حلقات مضامين تجسد التي التطبيقات من العديد وجود ان كما ، صحتها مدى
 تطبيقها. اثناء حلقة كل في يتناولها التي الجوانب معرفة

 
 
 
 

                                                           

1   ( Ibid, P. 002. 

عندما جرت  4570م في باكستان الشرقية ، وأواخر العام 4542تأسس سنة  رابطة عوامي : هو حزب بنغالي ( *
مقعد من أصل  427االنتخابات العامة حيث أسفرت عن فوز حزب رابطة عوامي بقيادة الشيخ )مجيب الرحمن( بـ

ة على ر مقعد في باكستان الشرقية )بنغلدش حاليا(. للمزيد انظر : بتسام محمد العامري ، المتغيرات المؤث 425
النظام السياسي في بنغلدش ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد 

 .78، ص 2040،  (42)
2  ( Richard Muir, Modern Political Geography, Second edition, Macmillan Education 

LTD , London ,0520,P. 89. 
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  (4) جدول
  السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية تطبيقات بعض

 بنغالديش ليبيريا الكيان الصهيوني النظرية مفاهيم

 الرقيق إلغاء الصهيونية السياسية الفكرة
 في الحاكم النظام انكار
 هلا لمطالب الغربية باكستان
 (يشغلد)بن الشرقية باكستان

 القرار
 4547 سنة بلفور وعد
 لليهود قومي وطن بأنشاء

 فلسطين في

 مناطق عن البحث
 الرقيق توطين ألعاده

 فيها المحرر

 الرحمن مجيب الشيخ برنامج
 نقاط ست من يتكون الذي

 واالستقلل للمساواة

 الحركة

 روغي شرعية يهودية هجرة
 الى الخارج من شرعية

 الى ونقلها فلسطين
 اوجو  وبحرا برا فلسطين
 بريطانيا مع بتدليس

 المحررين الرقيق نقل
 إفريقيا غرب إلى

 قبل من عسكرية اجراءات
 ضد يالباكستان الجيش
 ،تدفق الشرقية باكستان
 قيةالشر  باكستان من اللجئين
 الجيش تدخل . الهند الى

 الهندي

 المجال

 انتاجية مستعمرات انشاء
 وينوتك اسرائيلية عسكرية

 الصهيونية االرهاب فرق
 الدموية المذابح وارتكاب
 فلسطين عرب ضد

 لتوطين األراضي شراء
 الرقيق

 الشرقية باكستان

 السياسية المنطقة
 عام الكيان الصهيوني قيام

4548 
 عام ليبيريا دولة

4822 
 لةمستق دولة بنغلديش ظهور

 4547 عام
-:المصدر  

1- Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography , Annals of the 

Association of American Geographers,USA, Vol(44), 0594,P.009. 

2- Ramesh Dutta Dikshit, Political Geography The Spatiality of Politics ,Third edition 

,Tata McGraw - Hil ,New Delhi,8111,P.49. 
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 : السياسية الجغرافيا علماء قبل من للنظرية الموجهة النتقادات رابعا:
 من حملت مامه ألنها ، االنتقاد سهام من االخرى العلوم في بمثيلتها مقارنة النظرية هذه تخلو لم  

 فقد ،اخر الى شخص من الحال بطبيعة تختلف والتي ،صاحبها وآراء افكار الى جذورها تصل فائدة
 عضب ان كما ، الفكرية قاعدتها خصوصا  و  محتواها حول دارت التي االنتقادات من العديد طالتها
 أوالهما ذلك في قصد دون النظرية في جونز ستيفن هاوضع وصايا بسبب كانت الموجهة تاالنتقادا

 هذهب سهلة خطوات خمس في طتنضغ ال السياسية االجغرافي ان اذ ، جدا   مختصرة النظرية ان :
 القرار، ، الفكرة : حلقات خمس هيئة على العالم في سياسيةال تبدو ان نيمك ال وبالمثل ، الصورة
 .(1)تساؤل يا على تجيب وال ، بسيطا وشرحا يائجز  تفسيرا إال تتيح ال وثانيهما ، والمجال ، الحركة
 : لنظريةل الموجهة االنتقادات أهم يلي فيما ونعرض

  : الفكرية القاعدة  -1
 على ارتشورنه افكار هيمنة بسبب اولهما السياق هذا في اللهجة شديد انتقاد الى النظرية تعرضت  

 لقوىا على اهتمامه في ركز، فضل عن ذلك   "معطاة" انها على االرض مع تتعامل فهي صاحبها
 والذي ليهع والتركيز " "التداول جوتمان مصطلح تبنيه و ، تمزقها او الدولة توحد انها يبدو التي

 يءش في الصواب من هذا وليس . ومستقرة محددة إقليمية أبعاد ذات دولة وجود مسبقا   يفترض
 لىع مطالبات من العديد من دول العالم في ثيحد ما ذلك على والدليل *" "معطاة ليست فاألرض
 حاليال الوقت في الدول من العديد تشهد كذلك ، االراضي على السيطرة نقل وعمليات االراضي
 مناطق حكم في الحق تمتلك التي الطبقة او العرق او االمة او الدولة حول الخلفات من العديد
 .(2) معينة

                                                           

1) Stephen B. Jones ,A Unified Field Theory of Political Geography ,Op.Cit.,P.006. 

االحتلل )  -4تقليديا  ادرج القانون الدولي االنماط التي يمكن بواسطتها االستحواذ على االرض وهي كالتالي : (*
 -3وجب معاهدة (. التنازل )نقل االراضي بم -2فرض السيطرة على االراضي ، التي ال تنتمي الى اي دولة (. 

فرض السلطة  -4العمليات الطبيعية : وهي تراكم او نمو االراضي من خلل العمليات الطبيعية )البراكين ، االنهار(. 
وقد تم وضع نمط اخر وهو )الغزو ( والذي تم وضعة نظريا على االقل ،  -7الحكم والقضاء .  -2الخلق .  -9. 

ميثاق االمم المتحدة )مع التأكيد على امتناع جميع األعضاء في علقاتهم ( من 2خارج الفاتون بموجب المادة )
 الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد السلمة االقليمية او االستقلل .

2)Burghardt Andrew,The Bases of Territorial Claims, Geographical Review, USA, Vol 
(63),0593,P.886. 
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 : السياسية الجغرافيا في النظرية دور  -2
 النقاد عضب رأي كان وهنا ، السياسية اللجغرافي قدمته ما حول كان للنظرية الموجة الثاني االنتقاد 

 في ديدةج ثاقبة رؤيا أي تحدث لم ظهورها وقت كبيرة ضجة من أحدثته بما بالمقارنة النظرية بأن
 .(1) سياسية جغرافية عواقب القرارات لألفكار يكون كيف وجهت انها ماعدا، العلم هذا
  :السياسي السلوك على التركيز  -3
 الجوانب من للعديد واهمالها السلوكية باالفتراضات فقط محملة النظرية ان حول كان الثالث االنتقاد 

 فاعل عضوك ودورها وقوتها الدولة قيام في الفعال ودورها االقتصادية البنية واهمها الدولة في المهمة
 .(2) الدولي المجتمع في
 :النظرية صياغة أسلوب -4
 حداثا دراسة في مثالية النظرية بأن واواشار  ،النظرية صياغة اسلوب حول دار الرابع االنتقاد 

 .(3) للدولة العامة السمات دراسة على قتنطب ال بطريقة صيغت لكنها معينة، وظواهر
 :الراجعة التغذية -5
 لكنها يالنواح جميع من فعالة النظرية بأن ليبين قسب مما وطأة أخف بصورة االخير االنتقاد جاء  

 النهائي، التقييم بلق أداءه تقييم او بتصحيح لمستخدمها فيها يجوز التي الراجعة التغذية فقط ينقصها
  .(4) الراهن الوقت في النظريات اهم أحد صبحت بالتاليو 
  : الدولة نشأة في الجغرافية الخصائص دور اهمال -6
 على لجغرافيةا الخصائص تأثيرل دورا   اعطى انه تبين جونز لستيفن العلمي التراث دراسة خلل من  

 الوحدات راسةد في الجغرافية للحتمية المناوئة المدرسة اتباع احد فيه كان الذي الوقت في ، السياسة
 وضعها لتيا والتطبيقات نظريةال افتراضات في جونز ستيفن ذكره ما خلل من ان بيد ، السياسية
 لجغرافيةا للخصائص يذكر دور اي من خلت فأنها ، الدولة نشأة دراسة في مضامينها توضيح لغرض

 عصان يضـع ان المهم من اذ ، الدراسة هذه في اهملها التي الجوانب اهم من يعد وهذا  ذلك في
 وضوح وبالتالـي المشهد الستيعاب الحقيقيـة الصـورة يـرى كـي عينيـه نصب الجغرافيا السياسي القرار

                                                           

1) Richard Muir, Political Geography (A new introduction), Op.Cit.,P. 65.  
2(  Anouar Abdel-Malek, Geopolitics and National Movements: An Essay on the 

Dialectics of Imperialism, Antipode,USA ,Vol (35) , 8112, P.33. 

3  ( Ramesh Dutta Dikshit, , Op.Cit., P.46. 

4  ( Debabrata Sen, Op.Cit.,P.889. 
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 وهذا ولتيكيوبالج ضـيـاع عـن فضـل والمستقبلية االنيـة خططه تتأكل ال وكي الـهـدف، لتحقيـق الرؤيـا
 بصيـرةو  بصـر وكونه ، الدولية الشـؤون فـي مهما   عامل   يُعد اذ ، خاصـة المتقدمـة الـدول اعتمدتـه ما

 تلمـست ألنهـا ؛ جغرافي واقـع مـن مصائرهـا بـصـر منـه جانب في يتجلى الشعوب ارتقاء الن الـدول
 اقسـام فتح ـيف المتقدمـة الدول تسعى ان العبث من فليس التلشي او والتطـور البقاء ومعايير اسباب

 سفاراتها في جغرافيين ملحقين يعملون حيث الخارجية وبوزاراتها جيوشـها أركان في للجغرافيا
 الـدول زعمـاء بها يزود علمية ذخيرة تعـد الـدول عـن الجغرافيـة المعلومات الن العالم، بدول وقنصلياتها

 للـدول مكانيـةال المتطلبات وفق التنمية خطط وواضعـوا واألمنيـون العسكريون و والسياسيون وقادتهـا
 اسباب ذلك على وتأييدا ، (1)وتنميتهـا وبنائها الدولـة قيمـة تعزز التي ووظائفها الحـدود مقدمتهـا وفي
 القرار اتخاذ ان كما 2هاربور بيرل حادثة بعد األمريكية الخارجية وزارة في للعمل جونز ستيفن طلب
 لجيبولتيكية،وا الجغرافية الدراسات اجراء بعد اال يتم ال ، مكانية رقعة اي بشأن القادة قبل من السليم
 والبشرية ةالطبيعي الدولة في االستراتيجية العناصر على الضوء يسلط الدراسات من النوع هذا الن

 تقتضيه ام وحسب االستراتيجيات(،) الكبرى الخطط وضع من يفيدهم بما والسياسية، واالقتصادية
 .(3)والدولية واالقليمية المحلية واالحوال الظروف

 ظريةالن ان يبدو (: العالمي النظام ) الدول بين جامع نظام وجود دراسة اهمية من النظرية تقلل -7
 ال مراال هذا لكن ، وارد امرا   يعد ذلك بعد بها االعتراف وان  فردية كحالة الدولة نشوء تدرس
 لسياسيةا الميوعة ظل في السهولة بتلك ليس دولة اي وقيام نشوء وان الدول جميع على ينطبق
 الكبرى لالدو  ومصالح اهواء على قائم نظام ألنه ، العالمي لتيكيجيوبو ال النظام تصاحب التي
 مخلفات فيها بقى 4547 عام الهند تحرر بعد ، المثال سبيل فعلى الصغرى الدول تمزيق وعلى ،

                                                           

مـركـز ، ، كراس النهرين 4عبد العباس فضيخ ، حدود العراق بين متطلبات الجيوبولتك وتحديات االمن الوطني، ط (4
-38، ص  ۲۲۲۲، (۲۲النـهـريـن للدراسات االستراتيجية قسـم الدراسات االمنيـة ومكافحـة االرهاب ، بغداد ، العدد )

35. 
 متحدةال الواليات اجبرت التي المهمة االحداث من حادثته تعتبر ، هاواي جزر في ميناء: هاربور بيرل حادثة 

 7 في لهجومل البحرية قاعدته في الهادئ المحيط في اسطولها لتعرض نتيجة ، الثانية العالمية الحرب في الدخول
 : للمزيد.  اليابانية االمبراطورية قبل من جوية لغارة 4544 االول كانون

See: Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor: Warning and Decision, Stanford University 
Press, USA,1662, P. P. 3-4.  

بولتيك السوري وقوة الجغرافيا السياسية السورية ، منشورات الهيئة العامة السورية يو ابراهيم احمد سعيد ، الج ( 3
 .342، ص 2042 للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ،
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 نفسه الشيء .(4)وباكستان الهند هما دولتين الى فتحولت " واالنقسام "الفرقة البريطاني الشعار
 ادللقتص متكاملة منظومة داخل تعمل الدولة ان اذ ، والبضائع المال حركة دراسة على ينطبق
 شابكت ظل في تتآكل الدول بدأت اذ ، ذلك في فقط نفسها على االعتماد يمكنها ال ، العالمي
 العالمي النظام ظل في الدولة ان أي ،(2) وهيبتها كيانها على للحفاظ وتدخلته العالمي االقتصاد
 مهماو  االحتكار سياسة ظل في ، والسلع االموال رؤوس حركة من تحد لضغوط تتعرض سوف
 مينوالمتحك األموال رؤوس اصحاب تجابه ستظل ذلك لمعالجة سياسية قرارات من القادة اتبع
 داخل لالعم دون بمفردها النهوض تستطيع ال الدولة وان ، العالمي المستوى على التجارة في

  . العالمي االقتصاد منظومة
 : الدولة نشوء في والتكنولوجي العلمي التقدم دور اهمال  -8
 دويش كارل رذك اذ ، الدولة وانهيار قيام في والتكنولوجي العلمي لدور اهمية جونز ستيفن يولي لم  

 رغي الدول ان يعني ، الذرة عصر قرن نصف من اكثر قبل العالم دخول ان ذلك حول ،4584 عام
 .(3)صمودها او سكانها عن الدفاع على قادرة

 : دقيقة متغيراتها لتوضيح السياسية المنطقة حلقة افتقار -9
 الدولة، اسية/السي المنطقة في وجودها الى اشار التي المتغيرات لشرح اهمية جونز ستيفن يعطي لم 

 اكتفى ذا .انهيارها او صمودها في سواء نطقةالم دراسة في اهمية ذات المتغيرات هذه وان خصوصا
 نا اذ ، بالغة اهمية له الدولة من العاصمة موقع ان اال ، شائعا   امرا   الدولة في العاصمة بوجود
 العمقب يوصف كما او جغرافيا   عمقا   نفسه الوقت في يوفر الذي الدولة وسط هو المواقع افضل

 سحاباالن خـلل مـن القـوات تنظيم إلعادة القتـال في المنـاورة إمكانيـة يتيح الذي ، االستراتيجي
 بما فهيعر  الـذي الجغـرافي السطح إلى المعاديـة القـوات جـر يمكنها كمـا أراضيها داخـل التكتيكـي
 دودهاح الى الحيوية ومراكزها عواصمها تصل التي الدول اما ، وتحصينها حمايتها على يساعده
 على يؤخذ كما .(4) وانهيارها تدميرها سهولة في يسهم مما الجغرافي العمق الى تفتقد نهاإف الخارجية
 ، لسياسيةا المنطقة دراسة عند اهمية لها يولي لم انه اال ، الحدود بمسألة اهتمامه رغم جونز ستيفن
  . اسيةالسي المنطقة وبقاء صمود استمرار في كموانع استراتيجية اهمية له الحدود نوع ان بحكم

                                                           

 .493محمد احمد عقله المؤمني ، مصدر سابق ، ص  ( 4
 .499المصدر نفسه ، ص  ( 2
 .424، ص  المصدر نفسه ( 3
 .937محمد عرب الموسوي و ماجد صدام ، مصدر سابق ، ص  ( 4
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 العامل ذلك يكون فأحيانا   ، التغيير يقاوم ثبات كعامل االكنوجرافيا على جونز ستيفن ركز -40
 ، ذلك على الشخصية المصالح تغلب واحيانا   ، سياسي تغيير أي احداث بمستوى ليس ضعيف
 للدولة. تفكك عنصر وتصبح انشقاقات عدة وتحدث

 وصلوات اخرين علماء قبل من مستعارة ومصطلحات اراء على نظريته من كبير قسم اعتماد -44
 . معينة ظروف ظل في اليها

 امنه الغرض كان محاولة السياسية الجغرافيا في الموحد المجال نظرية عدت ، القول خلصة   
 علم من تطفل   دتع ال هذه التوفيق محاولة ان اذ ، السياسة وعلم السياسية االجغرافي علم بين التوفيق
 اختلف غمر  الظاهرة تناول عند للعلمين االكبر الفائدة تحقيق لغرض لكن ، السياسية الجغرافيا
 لمثالا سبيل فعلى ، التعبير صح ان وعطاء" "اخذ علقة تكون بينهما فالعلقة ، النظر وجهات
 طبيعي كان سواء معين جغرافي مجال في سيؤثر حتما   ذلك نإف ، القرار السياسة عالم يدرس عندما

 بالذكر يرالجد من النظرية في ذلك توضيح زنجو  ستيفن السياسي الجغرافي حاول وقد ، بشري او
 ، ياسيةالس االجغرافي مناهج الئحة في بها الدراسات من بعضال زج النظرية دراسة خلل من تبين
 او سياق عن عبارة فاألول ، (theory) والنظرية ، ( (Approach منهجال فرق مابين هنالكو 

 عن بارةع هيف النظرية اما ، البحث في معينة نتيجة الى يصل لكي الباحث عليها يسير خطوات
 كما ،الخطأ وا للصواب قابلةذاته  الوقت وهي ، معينة ظاهرة لتفسير توضع ةنمعي فرضيات او اراء
 وأ عربيةال سواء الدراسات من العديد حافظت بالعكس الدراسات جميع على قينطب ال ءالشي ذلك ان

  .صاحبها قبل من فيه طرحت الذي واالنموذج بالشكل وفائدتها، للنظرية العام االطار على االجنبية

 

 

 



 
 

 
 من والثانية االولى  للحلقتان  السياسي الجغرافي التطبيق

 في   اإلسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية

 ("داعش)   الشامو  العراق

  السياسية ةالفكر حللقة السياسي اجلغرايف التطبيق/  االول املبحث

 و العراق يف  االسالمية  الدولة"  تنظيم على  املوحد اجملال نظرية يف

 ("داعش)  الشامبالد 

 يف السياسي رارالق حللقة  السياسي اجلغرايف التطبيق/  الثاني املبحث

بالد و لعراقا يف  االسالمية الدولة" تنظيم على  املوحد اجملال نظرية

 ("داعش)  الشام



 

 

 



 

وبالد  العراق في اإلسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية من والثانية االولى للحلقتين السياسي الجغرافي التطبيق

 "(داعش)  الشام

19 

 مما ،1122 عام في العربي بالربيع يسم ما إبان الفوضى من حالةل العربية المنطقة تعرضت  
 اجندات لصالح تعمل التي االرهابية تنظيماتالو  جماعاتال خالله من تسللت مناخا   شكل

 عنفا   اكثرها من فكان ، العربية المنطقة دول وبعض وسوريا العراق في والسيما ، عدة ومخططات
 في االسالمية الشريعة بتطبيق وادعى الدين خلف تستر الذي االرهابي داعش تنظيم دمويةو 

 السياسي الجغرافي لنظرية حلقات االصل في ، السياسي والقرار السياسية الفكرة كانت ولما ،نظامه
 النظرية هذه تطبيق عن مخصصة الدراسة تكون ان الفصل هذا في ارتأيت فقد ، جونز بار ستيفن
 . تكفيرية بقيادات" الخالفة دولة" ىما يسم بإعالن وقراره داعش لتنظيم االيدلوجية الجذور على

 على فأنقسم ذلك، قصَّيلت الفصل هذا في الدراسية المادة وضعت بذلك العلمية االحاطة ولغرض
  : كالتالي سنتناوله ذيوال ، تزعم كما" الخالفة" اعالن وقرار ، مالتنظي نشوء ومراحل الفكرية الجذور

 المجال نظرية في السياسية الفكرة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق االول: المبحث
 "(داعش) الشام بالدو  العراق في *اإلسالمية الدولة " تنظيم على الموحد

 األوجه متعددة اي ، هجينة ايدلوجيا الى تعزىداعش   تنظيم وصدامية لعنف الفكرية االصول ان  
   ** "بارانويا" مشروع في تلتقي هالكن ، (9)واحدة حقبة او حركة او واحد لشخص   تنتمي ال

 )Paranoia( لكن األهمية بالغ أمر   التنظيم لهذا االيدلوجية المكونات عن الكشف ان .  (2)المكان 
 يشوه ذلك كون ، التنظيم يستخدمها التي والمؤلفات الكتب نعناوي على الكلي االعتماد عدم بشرط
 االيدلوجية الجذور المبحث هذا في نتناولس ذلك على ا  سوتأسي .(3) اتوضيحه دون أيدولوجيته فهم

 االمر. بادئ في التنظيم هيةبما التعريف بعد ذلكو  ، تطوره و نشؤه مراحل على التعرف ثم للتنظيم

 : وأهدافه داعش تنظيم ماهية : اوال
 جميع على الدينية السلطة متزعما   ،االرهابي  الفكر يتبنى مسلح دموي ارهابي تنظيم هو   

 نظرياته في ا  مستند االسالم، دين عن الوحيد المدافع بأنه هنفس تصوير محاوال العالم في المسلمين
                                                           

( هدف الباحثة عدم اضفاء الشرعية لهذا التنظيم االرهابي والدموي واالعتراف به لكن جاء ذكر التسميات  *

 ضروريا آلجل الموضوعية في الدراسة.
 ، مؤسسة كارنيجي 9حسن حسن ، طائفية تنظيم الدولة االسالمية ، الجذور االيدلوجية والسياق السياسي ، ط (9

 .91-1، ص ص  2192للسالم الدولي ، واشنطن ، 

 ( وهم . **
، شركة المطبوعات ، 9( ياسر عبد الحسين ، الحرب العالمية الثالثة )  داعش والعراق وأداره التوحش( ، ط2

 . 26، ص2192بيروت ، 

 .91-1( حسن حسن ، مصدر سابق ، ص ص  3
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 لمخططات منفذا   ،(9) والتكفير العنف على تحث قديمة نظرية ونصوص مبادئ الى الراديكالية
 مدة وخالل ،(2) فيه الدول تلك ومساهمات لحصة تبعا   والعالمية االقليمية الدول بعض واجندات
 اهم احد الجهاد" قاعدة" تنظيم من المشتق التنظيم هذا عد   – الماضية االعوام خالل _ قصيرة

)Joseph  "ناي جوزيف" يقول اذ .(3) المعاصرة الدولية العالقات في الحكوميين غير الفاعلين
Nye) . هوشب ، الوطنية للحدود عابرة ارهابية مجموعة فهو : االبعاد ثالثي كيان هو داعش  ان 
 "ريشارد االمريكي الدبلوماسي عند تعريف داعش اما . دينية جذور ذات سياسية وايدلوجيا ، دولة
 الدولة تنظيم على الدولة مسمى اطالق على يعترضون الذين أولئك "ان (Richard Haas) هاس"

 ، الحركة من جزءا   يمثل كونه ذإ هجين هو االسالمية الدولة تنظيم ان ذلك ، محقون االسالمية
 على يسيطر ولكنة جغرافية. حدود اي ضمن يقع وال . المنظمة من جزءا  و  ، الشبكة من جزءا  و 

من رحم ولد  ودموي وتعرف الباحثة تنظيم داعش االرهابي بأنه تنظيم وحشي  .(4)" االراضي بعض
والظالميون والمتشددين  ويضم في صفوفه مجموعة من المرتزقة "،تنظيم قاعدة الجهاد" بــــ يسمى ما

كبرى ويسعون نحو فرض غايتهم بإشاعة الفوضى يعملون وفق مصالح وغايات دولية  اللذين
   استباحة الدماء.واالقتتال الطائفي و 

 داعش  تسمية هعلي اطلق العربية اللغة ففي ، التسميات من عديدبال االرهابي داعش  تنظيم َغِنمَ   
 ، لنفسه االرهابي التنظيم اختارها التي " الشام بالدو  العراق في االسالمية الدولة" لعبارة اختصارا

 تحت الواقعة المناطق في ايستخدمه من كل بالجلد وعاقب التسمية هذه التنظيم رفض وقد
 الى العربية الحروف بقلب لكن ذاته اللفظ االنكليزية، اللغة في التسمية هذه يقابل .(2)سيطرته
 Syria )  Islamic State in Iraq لعبارة اختصارا   (Isis) كلمة وأيضا (،Daesh) االنكليزية

                                                           

1 ) Aiastair Crooke, You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of 

Wahhabism in Saudi Arabia, New Perspectives Quarterly ,Center for the Study of 

Democratic Institutions, California,Vol (32),3102,P.32. 

 .7، ص1122، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة ، 2في الصحافة الكردية ، ط داعش قادر ،  محسن سارا ( 1
3 (Timothy poirson and Robert l. Oprisko, Caliphates and Islamic Global Politics, Second 

Edition, E-International Relations, England, 3102,P.0. 

حسين عدنان هادي ، الدولة في فكر تنظيم  داعش ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي للدراسات واالبحاث  (4
 .12، ص  1122( ، 2)االستراتيجية ، بغداد ، العدد 

2 (Brian L. Steed, ISIS An Introduction and Guide to the Islamic State, ABC-CLIO,USA, 
3103,P.2. 
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and) ، كلمة لغربيةوا والحكومات االعالم ووسائل حكوميةوال الدولية المنظمات بعض تفضل فيما 
ISIL)) الشام بالدو  قالعرا في االسالمية الدولة " لعبارة مختصرا " ( Islamic State in Iraq 

Levant and )(9).  
بذلك  واضعا   ، "االهداف" من العديد تحقيق الىترمي  االرهابي التنظيم لهذا الفكرية المرتكزاتان  

" الخالفة "دولة بــ ىما يسم قياماذ يسعى  ، (2) االخرى المتشددة الجماعات عن مغايرا   أطارا   لنفسهِ 
 .(3)وال تعترف بالحدود الوطنية  تستمد قوتها من فكر قاعدة الجهاد

 :االرهابيداعش   ملتنظي االيدلوجية الجذور : ثانيا
 التي واالرضيات األيدولوجيات ألهم تأريخي تأصيل جراءإ للموضوع، النظرية االهمية تقتضي   

تعد واقعة البطاح التي راح ضحيتها  إذ ، التنظيم لهذا والعقائدي الفكري المكون وضع في اسهمت
مالك بن نويرة  وجمع من الصحابة اثر عدم المناوأة لخالد بن الوليد وجنده واعتبرهم خالد غير 

وقبل ان ودخل بها دون عدة  عنوة مسلمين وامر جنده بضرب اعناقهم وتزوج خالد بامرأة مالك
 بن أحمد وهو فقيها   المتشدد الفكر من االولى البداية لهذه يؤسس من وجد .(4)  تجف دماء زوجها

 المنورة المدينة في بنى ذيال النبوي النموذج تطبيقادعى  الذي  ،(2) م( 288 -م 721)* حنبل
 ، " القرآن "بخلق يؤمن كان لذيا ** " "المعتزلة فكر بعد فيما واجه لكنه ،(2) فهمه بحسب آنذاك

                                                           

1 (Brian L. Steed, ISIS: The Essential Reference Guide, ABC-CLIO, USA,3102,P.P.011-012. 

 ، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية2محمد العبيدي واخرون، الجماعة التي تسمي نفسها دولة ، ط (1
 .01، ص1128، ابو ظبي ، 

3  ( Carmen Cristina Civilly, The International coalition to Counter ISIS / Death (The Islamic 
Briefing European Parliament, France, 01 March, 3102,P.2 

حميدة صالح دلي ، مالك بن نويرة وواقعة البطاح : دراسة تاريخية ، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم  ( 4
 .218، ص 1122(، 1-2التاريخية ، جامعة القادسية ، كلية التربية ، العددان )

باني الذهلي ولد في بغداد ، وهو فقيه ومحدث مسلم أحمد بن حنبل : هو أبو عبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشي( *

، ورابع األئمة األربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه اإلسالمي ، وتوفي في بغداد . 

عهود عباس احمد ، الجذور التاريخية لكيان  داعش االرهابي ، مركز دراسات البصرة والخليج العربي المصدر : 

 .23، ص 2121( ، 4ة الخليج العربي ، جامعة البصرة ، العدد )، مجل

 .4( المصدر نفسه ، ص2

 .96، ص2192، دار الوالء ، بيروت ، 9( محمد محمود مرتضى ، صناعة التوحش) التكفير والغرب ( ، ط2

األموي ( ، أدت  *( المعتزلة : فرقة كالمية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة ) في أواخر العهد*

دوراً رئيساً على المستوى الديني والسياسي وغلبت عليهم نزعة العقل فاعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم 

وقدموه على النقل ، وقالوا بالفكر قبل السمع ، ورفضوا األحاديث التي ال يقرها العقل بحسب وصفهم ، وقالوا 

 .23بذلك . المصدر : عهود عباس احمد ، مصدر سابق ، ص بوجوب معرفة هللا بالعقل ولو لم يرد شرح 
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 مكانة اكسبه مما والتعذيب السجن الى ذلك اثر على فتعرض ،(9) الدولة يهدد يعارضه من كل وع د
 الميل ، ومذهبه حنبل ابن على يؤخذ امو  ،(2)الحقا   والسلفيين الحديث اهل من اتباعه لدى مميزة
 .(3)" حنبلي انت " بالقول متعنتا   او متزمتا   كان اذا الشخص الناس وصف وصار والتشديد للعنف
 من جملة وبأن ، الهجري الرابع القرن في ظهرت الحنابلة من فرقة هنالك بأن بالذكر الجدير ومن
 صحيحة وغير ضعيفة كانت لو حتى باالحاديث باألخذ وتمسكت ، حنبل ابن ألحمد تعود آرائهم
 ومن .(4)" الحنابلة حشوية" بـ الفرقة هذه وتسمى ، بالرأي االفتاء من افضل باعتقادهم ألنها

  تنظيم ذكر فلذلك  النسب قرشية ،للخالفة كشروط حنبل بن احمد وضعها التي الفكرية لمرتكزاتا
 من التنظيم انتفع كما عليه الشرعية من صبغة إلضفاء قرشي، البغدادي خليفته نسب انداعش 

 بشكل الحديث أصحاب موقف وهو ، زمانه امام طاعة على الخروج جواز بعدم حنبل ابن قول
 .(2)عام
 (م2312 – م2123) *تيمية ابن احمد فتاوي في تشددا   اكثر ا  مسلك يأخذ السلفي الفكر بدأ   
 دولةو  مجتمع بناء الى ودعى ، " الحنابلة حشوة " الحنبلية السلفية الى العودة بأطروحة تأثر الذي

 عند يقف لم ، واالستدالل والبحث االجتهاد رتبة بلغ حين و توحيدمشوه لل اساس على اسالمية
 بآيات موقفة فدعم .(2)المسائل بعض في مخالفة اجتهادات له كانت فقد ، الفقهي همذهب حدود
 الصالة، وبين الجهاد بين ساوى كما الشخصية هاجتهادات ميخد ما لنصوصها تفسيره في رأى قرآنيه

 التكفير شرع ، القرآنية النصوص تأويل في نفسه المنهج وعلى. .(7) والعمرة الحج علىبل فضله 

                                                           

، 2111، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2( محمد عايد الجابري ، المثقفون في الحضارة الغربية ، ط9

 .74ص 

 .27، ص2193، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 9( محمد ابو رمان ، السلفيون والربيع العربي ، ط2

 .927، ص 2116، دار الجيل ، بيروت ، 9أحمد الشرباصي ، االئمة االربعة ، ط (3

، دار  9( عبد الرحمن البكري ،  داعش ومستقبل العالم ) بين الوضع السياسي والحديث النبوي الشريف ( ، ط4

 .29، ص 2194الغرباء ، كولن )المانيا( ، 

في ضوء كتاب " إدارة التوحش " ، مجلة جامعة كربالء مؤيد جبار حسن ، قراءة في فكر تنظيم  داعش ،  (2

 .7.ص2، ص2192( ، 4العلمية ، جامعة كربالء ، العدد )

( احمد ابن تيمية: هو تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم النميري الحراني ، ولد في مدينة *

دث وعالم مسلم مجتهد من علماء أهل السنة والجماعة ، حران )حاليا شانلي أورفة التركية ( وهو فقيه ومفسر ومح

وتوفي في دمشق. انظر : عبدالعزيز المحمدي ، رياض أهل التسديد في شرح زبدة التوحيد دراسة وتحقيق ، 

 .311، ص  2121عبدالعزيز  ، 

 .7المصدر نفسه ، ص ( 2

 .912، ص 9112الوفاء ، االسكندرية ، ، دار 9( ، ط26( تقي الدين احمد ابن تيمية ، مجموعة فتاوي ، ج ) 7
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واخذت كتاباته يطغي عليها  .(9) واالمزجة االهواء الى ال والسنة كتابلل بالرجوع شرعي حكم هواعد
 الذي ، عشرية االثنا الشيعة مذهب هااكثر  وكان االخرى،االسلوب الطائفي والتصدي للمذاهب 

 كالم نقض في النبوية السنة منهج " الموسوم العنوان حمل ا  كتاب لهم وأفرد " بالرافضة " يسميهم
 ،(2) وفق منظوره المشوه للتوحيد بالقتال الناس واحق ، ضالل بأنهم وصفهم فقد ، " القدرية الشيعة
 .(3) والشتائم السب انواع بهم ويلصق والفاسدين والمنافقين والمشركين والنصارى اليهود الى ويقاربهم

 ملجم توج.(4)ماإلسال دين عن مرتدين وعدهم ، ()العلويين والنصيرية ( الدروز ) درزيةال كفر كما
 لكل مرجعا   صار الذي " والرعية الراعي اصالح في الشرعية السياسة " الموسوم كتابه في آرائه

 مع التاريخية السلفية بلغت وبذلك .(2) الشريعة ظل في برعيته االمير عالقة يتناول الذي السلفيين
 من السلفيين لكافة الطريق معالم وتحددت " السلفي "النهج وتبلور واكتمالها نضوجها اوج تيمية ابن

  بعده.
 محمد يد على التاريخية، السلفية رحم من الوهابية السلفية والدة ميالدي عشر الثامن القرن شهد   
 ،(2) والعقائد المشوه التوحيد في تيمية ابن تراث احيا الذي ( م2772 -2713)* الوهاب عبد بن
 صاحب سعود بن محمد االمير مع تحالفه بعد (7) االولى السعودية الدولة قيام في ساعد وقد

 الفكر في كبيرا تطورا باسمه تيمنا   سميت التي لوهابيةا الحركة سمؤس احدث .(6) **)الدرعية(
 بهدم فوجهه العقيدة صفاء الى تسيئ يعدها التي الممارسات كل منع اذ ، والمتطرف المتشدد

 من بجملة كبيرة بصورة اهتم لقدو  ، بصاحب القبر كوجيه عند اهلل  التبرك ورفض ،(1) االضرحة
 العالم وتقسيم ، مصدرا للحق وجعلها للجماعة التعصب في الغلو وهو "والبراء الوالء" منها االمور

                                                           

 .21، ص 1121، طوى ، بيروت ، 2( رائد السمهوري ، نقد الخطاب السلفي ) ابن تيمية نموذجا ( ، ط 2
 .22 – 28( المصدر نفسه، ص ص  1
 .32، ص 1122، دار روافد ، بيروت ، 2( مجموعة مؤلفين،  داعش ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم ، ط 3
 . 111نيقوالس فان دام ، مصدر سابق ، ص  ( 0
 .2( مؤيد جبار حسن ، مصدر سابق ، ص   8
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد في العينية وسط نجد وتوفي في الدرعية . المصدر . عماد علو ،  ( *

 .92، ص 2192، بيت المتنبي ، بغداد ،  9من معسكرات هيرات الى الموصل ، ط
 .26ابو رمان ، مصدر سابق ، ص محمد ( 2

 . 91حسن حسن ، مصدر سابق ، ص ( 7
 ارض منسية في صحراء نجد.( **
 .27عماد علو ، مصدر سابق، ص  ( 6
، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي ، بيروت  9( عبد الغني عماد ، السلفية والسلفيون الهوية والمغايرة ، ط 1

 .32، ص 2192
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 الوهابيون وهم التوحيد اهل يمثله االيمان صحيح مسلم وعالم مقاتلته، يجب مشرك كافر عالم على
 مرتد فهو " الكافر "يكفر لم من االرهابية المبررات في ديترد ما غالبا مبدأ   ارسى كما .(9)حصرا  
 . (3) وسلم واله عليه اهلل صلى محمد النبي يريده كان الذي الجهاد هذا هو زاعما   ،(2)هقتل ويشرع
 في تجسدتالتي  ،(4)" التوحيد" مالموسو  كتابة في الحنبلية رجعيةم ؤكدت التي المتشددة أفكاره توجت
 عام ونهبها كربالء مذبحة في االولى السعودية الدولة ارتكبتها التي الوهابية السعودية اراتالغ

 المبررات أفكاره شكلت كما .(2) االسالمي العالم انحاء شتى في الكثير بدعوته تأثر وقد (2)م 2211
 االفكار هذه شكلت وقد .(7)"العالمي جهادبال" هيسمون ما لمتابعة تلته   التي لألجيال الرئيسية المذهبية
 . داعش ايدلوجية على كبيرا   انعكاسا   الوهاب عبد لمحمد المتشددة

 وخصوصا االسالمية، الجماعات من العديد نفوس كبيرا في تأثيرا العثمانية الخالفة سقوط احدث  
 ، رموزها ابرز م(2738-2228)* رضا رشيد محمد كان التي " االصالحية "بالسلفية تأثروا ممن

 المسلمين جميع تحتها يلتئم الشريعة تطبق "اسالمية دولة" وجود ترتسم فكرية بوادر لديهم فظهرت
 االخوان جماعة مؤسس م(2707-م2712) **البنا حسن هؤالء ومن ،(6) تمييز او تفرقة دون

 االخوان شيوخ من االول الرعيل نتجتفأ . اسالمية سياسية كمنظمة ، م2712 عام المسلمين
 رفض المسلمين واجب ومن ضروري الجهاد بأن البنا جادل .(1)االسالمي العالم في ودعاتهم

                                                           

 .29تضى ، مصدر سابق ، ص محمد محمود مر ( 9

2 (Devin R. Springer and James L. Regens, , Islamic radicalism and global jihad, 
Georgetown University Press, Washington, 3112, P.21. 

  .26عماد علو ، مصدر سابق ، ص  ( 3

 .39( عبد الغني عماد ، مصدر سابق ، ص4
 .26 عماد علو ، مصدر سابق ، ص (2

 .82ص ، سابق مصدرمحمد ابو رمان ،  (2
7( Devin R. Springer and James L. Regens and James L. Regens, Op.Cit.,P.21. 

 

محمد رشيد بن علي رضا : ولد في لبنان وهو مفكر اسالمي من رواد اإلصالح اإلسالمي الذين ظهروا مطلع  (*
القرن الرابع عشر وأديبا لغويا ، أدان الحكومة العلمانية في كتاباته التي "مهدت الطريق للراديكالية في المستقبل"، 

 ,Devin R. Springer and James L. Regens and James L. Regensوتوفي في القاهرة . المصدر 

Op.Cit.,P.20.                                                                                                                                      

 .7، ص 1121، مكتبة االسكندرية ، االسكندرية ، 2حسن تمام ، تسلف االخوان ، ط ( 2
حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا : ولد في مصر ، وتخرج من مدرسة دار العلوم بالقاهرة و اشتغل بالتعليم  (**

، و اغتيل في القاهرة . المصدر : خير الدين الزركلي ، االعالم ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 .223، ص2722، بيروت ، ، دار العلم للمالين 7والمستغربين والمستشرقين ، ط

 .7حسن تمام ، مصدر سابق ، ص ( 1
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 حياءاإل دعاة من كان فقد ببطء، سيأتي التغيير ان منه دراكا  ا  و  االسالمية. غير الحكومات
  .(9) لمبادئه وفقا القادمة االجيال تدريب على ركز اذ ، العلماني للحكم المناهض االسالمي

 بعد والسيما المسلمين االخوان عباءة تحت من الماضي القرن من اتيالستين في وعي خرج  
 لمالمح نفسه الوقت في ا  كمدر  ،(2) واالعدام بالسجن قياداتها طالت التي السياسية المالحقة
 والجهاد الخالفة راية فحمل ،(3)البنا هوضع الذي التنظيمي السياسي الفكر في ةالموجود االنعطاف
 ابن بكتابات تأثر الذي ،(2)م(2722-2712)* قطب سيد شخصية في الوعي هذا تجسد .(4) والتمرد
 فكرة " االخير من تلقف الذي (2) م(2777 -2737 ) **المودودي االعلى وأبو البنا وحسن تيمية
 بأفكاره واضعا   لإلسالم، حاكمية " "دولة بناء فكرة عليها وبنى **"حاكميةال "و االسالمية الدولة
 فيه وضع الذي " الطريق في معالم " الموسوم كتابة في (7) شاملة تكفيرية اليدلوجية االولى اللبنات
 بحالة عجل الذي العلماني الحكم الستبدال السعي بوجوب وادعى .(6) اعتمدها ارهابيوا داعش اسس

 .(1) في المجتمع " الجاهلية"
 جانب من الموجة االسالمي السياسي النشاط وبين السلفية العقائدية االفكار بين التفاعل انتج 

 السلفية تالقح انتج  ومصر السعودية ربيةالع المملكة ففي ، فكريا تيارا المسلمين االخوان ةجماع
                                                           

1 ( Devin R. Springer and James L. Regens and James L. Regens, Op.Cit.,P.P 20-23. 

، دار 2( ، ط1الفكرية والعقائدية ( ، ج ) البنية في قراءة ) التكفيرية الجماعات ، واخرون احمد سيد معتصم ( 1
 .22، ص 1128الوالء ، 

 .87 ص ، سابق مصدر) ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم( ،  داعش مجموعة مؤلفين ،  ( 3
 . 93( حسن حسن ، مصدر سابق ، ص  4

، وعمل في جريدة ( سيد بن قطب بن إبراهيم : ولد في قرية " موشا " في أسيوط ، وهو مفكر إسالمي مصري *

في القاهرة. المصدر  9122األهرام ، وعين مدرسا للعربية ، فموظفاً في ديوان وزارة المعارف . واعدم شنقا عام

 .946: خير الدين الزركلي ، مصدر سابق ، ص 
2 (Sayyid Qutb ,Milestones,Maktabah,Uk,3113,P.2. 

ابو االعلى المودودي : ولد في الهند وهو صحفي وسياسي ، مؤسس حزب الجماعة االسالمية الباكستانية ،  (**
تأثر بأبن تيمية ورضا رشيد و بحسن البنا ، ركزت مؤلفاته حول اقامة دولة اسالمية وتطبيق الشريعة . توفي في 

 Devin R. Springer and James L. Regens and James المصدر:الواليات المتحدة ، ودفن في باكستان . 

L. Regens, Op.Cit.,P. 33.                                                                                        . 
2) Ibid,P. 21.  

**) اهلل احكام تطبيق من شرعيته يستمد الحاكم وان ، وحده له والحكم هلل السيادة . 
  .07 -03 ص ص ، سابق مصدر) ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم( ،  داعش مجموعة مؤلفين ،  ( 7

8 ( Devin R. Springer and James L. Regens and James L. Regens, Op.Cit.,P.21. 

9  ( john calvert, Sayyid Qutb and the Origins of radical Islamism, British 
library,london,3101,P.P.0-3. 
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 عند خصوصا .(9)الحركتين بكلتا تأثرت التي السلفية من جديدة اشكاال السياسي واالسالم التقليدية
 له كان الذي قطب محمد السعودية الى تايالسبعين مطلع في قطب لسيد الفكري الوريث هجرة
 حاول فقد "الصحوة مؤسس" بــ فيعر  ما غالباو  ،(2) **"الصحوة " ةبأيدولوجي يعرف فيما كبير   اسهام  
 السياسةو  السلفية بين المزاوجة " االخوان ايدلوجية من القطبي الفكر و الوهابية العقيدة بين التوفيق

 "للتوحيد" الثالثة المعايير دمج اذ ،(3) الشأن ذلك في والمحاضرات الكتب من سلسة اراصد عبر "
 ال ذلك بأن مبررا ،" الحاكمية " توحيد هعلي اطلق ا  رابع ا  معيار  واضاف ، الوهاب عبد وضعها التي
 المعيار هذا وشكل  دقة اكثر الفكرية همالمح تجعل بل الوهاب عبد تعاليم الى شيئا فيضي

 عشرات دعقو  مدى على بأفكارها تأثر يلتا الصحوةو  الجهادي – السلفي الفكر في حاسمة مساهمة
 ، مختلفة تنظريه بقيادات الشبكات من العديد اسمها تحت تكونو  .( 4)السعودي الشباب من اآلالف
 -2732 ) **نايف بن سرور محمد سوريال ألتباع شبكة ، ذلك في الرئيسة الشبكات احدى ومن

  .(2) م(1122

 ، السعودية في "الصحوة ايدلوجيا " قيطر  عن التكفيري نمولل القابلة التربة فيه تتهيأ الذي الوقت
تنظيم  وهما ينتنظيم عبر ، السبعينيات فترة خالل مصر في التكفير بوادر اولى تظهر بدأت

                                                           

 ، الزموري الحق عبد ترجمة ، ( السعودية في المعاصرة االسالمية الحركات ) الصحوة زمن ، الكروا ستيفان ( 2
 . 22-27 ص ص،  1121 ، بيروت ، العربية الشبكة ،2ط
المعادية للشيعة إلى جيل الصحوة أو ينتمي العديد من رجال الدين الذين يستشهد بهم "داعش" لتبرير أيديولوجيته  (*

يرتبطون بتيار الصحوة بطريقة ما، ويشملون: ابراهيم الفارس، ومحسن العواجي، ومحمد البراك، وحمود العمري، 
ومحمد النجيمي، وسعد الدريهم، ومعاصريهم من مصر وأماكن أخرى، مثل عمر عبد الرحمن الذي يعرف أحيانا  

 .11در : حسن حسن ، مصدر سابق ، ص باسم "الشيخ الضرير" . المص
2 ( Stéphane La Croix, Awakening Islam, The Politics of Religious Dissent in 
Contemporary Saudi, Arabia,Cambridge,London,3100,P.22. 
3  ( Anand Gopal and Jeremy Hodge, Social Networks, Class and the Syrian Proxy War 
,New America , USA,3130, P.01. 
4  ( Stéphane LA Croix ,Op.Cit.,P.22. 

تيار السلفية السرورية ، شكل اتباع هذا التيار  ئمحمد سرور بن نايف زين العابدين : سوري الجنسية انش (**
اغلب الفصائل المتحالفة مع تنظيم القاعدة في العراق ، وبعده  داعش، امثال الجيش االسالمي ، وافراد من كتائب 
من ثورة العشرين وجيش المجاهدين وانصار السنة وذلك بسبب التقارب االيدلوجيي . للمزيد انظر : خليل الربيعي ، 

 .227، ص1128سلفية في العراق ) دراسة في الفكر والتاريخ ( ، دار الكتب العربية ، بغداد ، ال
5 ) Anand Gopal and Jeremy Hodge, Op.Cit.,P.0 
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 ) * مصطفى شكري زعيمها يد على "والهجرة بالتكفير "  اعالميا عرفت التي " االسالمية الجماعة"
   (9)بالقوة "االسالمية الخالفة" تشكيل اعادة الى دعى الذي قطب، سيد تالميذ احد م(2701-2772

 ،( م2721-2780) **فرج السالم عبد محمد اإلخواني منظرال يد على "الجهاد جماعة تنظيم
 ادعى وقد . قطب وسيد للمودودي فقهية اسس على استند وسياسي عقائدي مشروع امتلك الذي

 ألجل الجهاد الزامية على اصر كما . االسالم اركان من السادس الركن يكون ان يجب لجهادا أنب
 الجماعات مسار في الفكري االساس " الغائبة الفريضة " الموسوم هكتاب ويعد . اسالمية دولة قيام

 القريب العدو محاربةل منطقيال ساسالا اعطت التي رؤيته فيه صاغ كونه المتطرفة والتنظيمات
 هم الدول االسالمية في ةاإلمبريالي وجود سبب بأن رؤيته شارحا   الموجودين بالحكام يتمثل الذي
 ايمن هو مصر خارج التنظيم هذا لواء حمل من ابرز ان التنويه من البد وهنا .(2) الحكام هؤالء
 2777 السوفيتي االحتالل أبان افغانستان اضحت .(3) (1111-2782) ***الظواهري ربيع محمد

 ايدلوجيا " بــ ينالمتأثر  استبشر فقد . المتطرفة الجماعات هذه لجميع استقطاب مركز 2727-
 ) ****الدن بن أسامة "الجهاد" في التحق ممن وكان .(4) وفلسطين والسعودية بمصر "الصحوة

                                                           

شكري احمد مصطفى احد المتطرفين المصريين ، واول جيل تبنى العنف بشكل ملموس ونفذت مجموعة ( *
. المصدر : 2772، واعدم عام  2777بصورة بشعة  في مصر عام اغتياالت  منها اغتيال وزير االوقاف 

 .21مجموعة مؤلفين ، "داعش" ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم ، مصدر سابق ، ص 

2( Daniel Benjamin and Steven Simon, The Age of Sacred Terror ,second edition, 

Random House, New York ,3113, P.P12-13. 
3 ( Devin R. Springer and James L. Regens and James L. Regens, Op .Cit. ,P.P. 22-21. 

السادات انور المصري الرئيس اغتيال في شارك ، جهادي ومنظر مفكر:  فرج السالم عبد محمد  (**  

ايمن محمد ربيع الظواهري ولد في القاهرة  قاد تنظيم القاعدة خلفا  ألسامة بن الدن ، كان يمتهن الطب ، قبل ( ***
التحاقه مع الجماعات التكفيرية وله العديد من المؤلفات اهما "فرسان تحت راية النبي " وقتله المخابرات االمريكية  

 Devin R. Springer and James L. Regens and Jamesفي كابل بهجوم بطائرة دون طيار   . المصدر : 

L. Regens, Op.Cit.,P.44                             

3 ( Anand Gopal and Jeremy Hodge, Op.Cit.,P.01.  

 ،1127 ، بغداد ، العربية الكتب دار ،2ط ، داعش  لتنظيم النفسية والحرب الدعاية ، حمدان جاسم نصيف ( 0
 .2ص

أسامة بن الدن : وهو نجل الملياردير محمد بن عوض بن الدن درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة  (****
وتخرج ببكالوريوس في االقتصاد ليتولى إدارة أعمال شركة بن الدن. فمكنته ثروته وعالقاته من تحقيق أهدافه في 

تمكنت قوة من العمليات الخاصة  1122 دعم المجاهدين األفغان ضد الغزو السوفييتي ألفغانستان . في عام
األمريكية من مباغتة بن الدن في مسكنه قرب إسالم آباد وأردته قتيال  برصاصة في الرأس . المصدر : عماد علو 

 .01، مصدر سابق ، ص 
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 يسمى ما وأدار انشأ (2727-2702) *عزام اهلل عبد المنظر مع تولى الذي (2787-1122
 الى الوافدين تسجيل جلأل بيشاور)بباكستان(؛ في 2720 عام المقاتلين" الخدمات "بمكتب

 من المالي الدعم الدن بن قدم . (9) القتالية الفنون واكتساب العسكري التدريب لغرض معسكراتال
 التوجيه عزام بن اهلل عبد قدم بينما ، السعودية في المالكة العائلة مع وعالقاته الخاصة امواله خالل
 التي اللحظة منذ "يعين "فرض اصبح الجهاد بأن عد الذي ،(2) المكتب لهذا والعقائدي الفكري
 االساسيات لبعض التأصيل في ساهم كما ،(3) اإلسالم دار في أراض   مسلمة غير قوات فيها احتلت
 اسس على تقوم "اسالمية امارة او "دولة وتأسيس ألقامه الجهادية السلفية عليها تقوم التي الفكرية
 الدعم من ، المكتب هذا اهداف ارتكزتو  .(4) الجهادي السلفي التفكير ومنهج ومعتقدات وافكار
 ، الجهاد ) حركتي قيادات بعض انضمام بعد وخاصة ، المنظم العسكري العمل الى ياللوجست
 الى المهاجرين المقاتلين اعداد زاد وبهذا .(8) التدريب معسكرات الى (المصرية والهجرة والتكفير
 ومصر والكويت السعودية امثال لهم وعسكريا   واقتصاديا   سياسيا   دعما عديدة دوال   وقدمت افغانستان
 تذاكر بتوفير.  (Central Intelligence Agency) المركزية االستخبارات وكالة مع بالتعاون
 ) شومسكي" نعوم "أفرام ذكر السياق هذا في (2)اباد واسالم بيشاور الى الدائم يرانطال وخطوط السفر

Avram Noam Chomsky) " متشددين تجنيد في الثمانينات فترة في نجحت ايه أي السي ان 
رهابية عسكرية قوة اطار في صفوفهم وتنظيم اسالميين  مستشار بحسب ذلك من الغاية وكانت ، وا 
 استدراج (Zbigniew Brzeziński ")جنسكي بير زبغنيو" القومي االمن لشؤون كارتر جيمي

                                                           

أعالم عبد اهلل يوسف عزام : وهو فلسطيني الجنسية هو شخصية سلفية إخوانية من قادة العرب االفغان ، ومن (  *
جماعة اإلخوان المسلمين و اختلف عبد اهلل عزام مع اسامة بن الدن وايمن الظواهري حول ضرورة الجهاد في 

م تم اغتياله في افغانستان بلغم ارضي في سيارته وهذا ما يجعل بعض المراقبين 2727فلسطين ، لكن في عام 
ضالعين في اغتياله . المصدر : عماد علو ، مصدر يعتقدون بأن الظواهري أو إسرائيل أو كليهما معا  قد يكونا 

 .33سابق ، ص 
 .28-20ص ص ، سابق مصدر ، حمدان جاسم نصيف ( 2
 .02 ص ، سابق مصدر ،عماد علو  ( 1
 دار ،2ط ، (السلفية االممية الى االقليمي السلفي الجهاد من ) الجهادية القتالية السلفية العقيدة ، بهلول نسيم ( 3

 .27 ص ،1123 ، بيروت ، الثقافية دالرواف
 .81 ص ، سابق مصدر ،عماد علو  ( 0

 .27 ص ،( هشام الهاشمي ، مصدر سابق  8
 .82ص ، سابق مصدر ، حمدان جاسم نصيف ( 2
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 التبرعات وارسال لجمع مركزا (32) بفتح االمريكية السلطات سمحت كما ،(9) االفغاني للفخ الروس
 بال ومنها)مقاتلون التسميات من العديد عليهم اطلق الذين افغانستان في المقاتلين لصالح المختلفة
 للحدود عابر جيش بذلك مؤسسين ،( الجنسيات يمتعدد مقاتلين و ، ياالمم الجيش و ، حدود
  .(2)الضائعة "االسالمية الخالفة" احياء حول تدور متشددة اسالمية افكار وفق

 " االفغاني "الجهاد مسمى تحت المقاتلون هؤالء قادها التي الضاربة العسكرية المقاومة امام  
 بــ ىيسم ما ان اال ، لهم موالية لحكومة الدولة تاركين ، 2727 شباط في تالسوفيي انسحب

 كابل العاصمة على باالستيالء اسقاطها من تمكنوا حتى ضدها قتالهم واصلو االفغان" "المجاهدون
 انغمس االول القسم اقسام ثالث على " االفغان المقاتلون" انقسم لذلك نتيجة . (3)2771 نيسان في
 الثاني القسمو ، قبلهم من الحكومة اعالن بعد المجاهدين فصائل بين رحاها دارت اهلية حرب في

 بوسنةكال المسلمة الشعوب مع للقتال العالم من مناطق الى الذهاب مقررا   الحرب في الدخول رفض
 برنامج ) بــــــ دولهم الى للعودة القسم الثالث توجهه عن فضال   ، والشيشان والصومال وكشمير
 تابعة تدريب معسكرات في استقر الرابع القسمو ، حكوماتهم ضد السالح حمل اساسة ( ارهابي

 االسالمية والجماعة ، المصريتين اإلسالمية والجماعة الجهاد جماعة مثل متطرفة التجاهات
 ،(4) الدن بن ألسامة التابع القاعدة وتنظيم ،الجزائرية المسلحة االسالمية والجماعة الليبية المقاتلة
 الظواهري أيمن امثال المسلحة الجماعات قادة من عدد مع اجتماع في 2722 عام ، تشكلت التي
 عابرة اهداف نحو الدن نب تنظيم يتطلع بدأ . (2) الدن بن أسامة مع عزام اهلل عبد عن فضال
 أذ ،بدفع مخابراتي  القاعدة لتنظيم رئيسا نا  اعنو  " العالمي "الجهاد مايسمى فكرة وبدأت ، للحدود
 تنظيم الى انضمامه الجهاد تنظيم يف الظواهري ايمن جناح فيه اعلن الذي 2772 العام يع د
 أثناء ، "الجهاد قاعدة " ىيسم ما أو "والصليبيين اليهود لقتال العالمية الجبهة" تأسيس ، " قاعدةال"

 ،ريتينالمص والهجرة والتكفير الجهاد، كجماعة الجهادية، السلفية جماعات قيادات من عدد تجمع

                                                           

 .12ص ، سابق مصدر ، هادي عدنان حسين ( 2

 .22-28ص ص ، سابق مصدر ، حمدان جاسم نصيف ( 1

 . 22 ص ،السابق  المصدر، حمدان جاسم نصيف ( 3

 .27 ص ، نفسه المصدر ( 0

 .00عماد علو ، مصدر سابق ، ص  ( 8



 

 

 



 

وبالد  العراق في اإلسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية من والثانية االولى للحلقتين السياسي الجغرافي التطبيق

 "(داعش)  الشام

912 

 ةترجم االعالن هذا جاء، (9) وكشمير باكستان، في الجهادية الجماعات من الوفود من عدد وبوجود
 الجديد التيار هذا وتمثل ، التكفيري القطبي بالتنظير الممزوجة " والبراء الوالء " لعقيدة واضحة
 من يتبين .(2) الظواهري ايمن المصري القطبي والسلفي الدن بن ألسامة السعودي الوهابي بالسلفي

 التأثير كان ما فبقدر تحديدها، يمكن بصيغة تميز ، والسلفية اإلخوان بين متبادلال التأثير ان هذا
 لذلك . إيدولوجيا اإلخوان لدى السلفي التأثير كان ما بقدر حركيا الوهابية السلفية في اإلخواني
 في حركيين فرعين نشأة إلى األول االتجاه في الحاصل التالقح أدى كيف أولى جهة من سنلحظ
 على اصطلح جديد تيار عنه نتج الذي قطب( سيد إلى )نسبة القطبي الفرع عبر االول : السلفية
 الصحويين تيار والثاني عزام، اهلل عبد الفلسطيني اإلخواني فرع عبر الجهادية بالسلفية تسميته

 العام العمل فكر بين دمج الذي العابدين زين سرور محمد السوري اإلخواني فرع عبر السعوديين
 .(3)الوهابية السلفية وبين اإلخواني

 الدعوة "لنشر العالم غزو على المختلفة بتنظيماته الجهادي السلفي للتيار الفكرية االسس تستند     
 سبيل تبني عبر الخالفة" دولة " قيام او التمكين" " بمصطلح ذلك يربط و ، قطب سيد مذهب وفق"

 مثل اخر طريق أي ورفض ، معينة منطقة او ارض على للسيطرة المسلح العنف و بالقوة هو اوحد
 من العديد عنه عبرت مشروعال هذا ان كما ،(4) "المشرك" الحكم نظام في السياسية المشاركة
 السلفية "الدولة" إلقامه "التمكين" استراتيجية تناولت التي النظرية والمؤلفات الفكرية الطروحات
 أبو االول المنظر أمثال من الجهادية السلفية منظري قبل من ، تسبقها التي والمراحل الجهادية
 مستوى على الجهادية للسلفية -2728 عام نشر الذي - إبراهيم ملة كتاب صاحب المقدسي محمد
 في حل الذي نفسه الدن بن قبل األول المركز في التأثير ودرجة األهمية حيث من وصنف العالم
 ألطروحات المنظرين اشهر من يعد الذي ،*الفلسطيني قتادة أبو هو والثاني متأخر، مركز

 الجهاد والمهم المثير كتابه خالل من وذلك أيضا   أهمية وأكثرهم الجهادية السلفية وخطابات

                                                           

 . 92( عمرو الشوبكي ، مصدر سابق ، ص  9

 .42عماد علو ، مصدر سابق ، ص  ( 2

 .21حسن تمام ، مصدر سابق ، ص  ( 3

 41عماد علو ، مصدر سابق ، ص  ( 4

في بيت لحم التابعة  2721بـ "أبو قتادة الفلسطيني" عام  ابو قتادة الفلسطيني :عمر محمود عثمان الشهير( *
تعود أصوله إلى قرية دير الشيخ بقضاء القدس، وهي مسقط رأس والده، وهو يحمل الجنسية  التي للضفة الغربية و

ارات األردنية. المصدر : المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، جهاديون" ارتبطوا بأجهزة استخب
 .1، ص 1127أبو قتادة" ، وحدة الدراسات والتقارير، المانيا ، … غربية 
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 العمليات بجواز افتى الذي – 2777 عام في نشر الذي – المنهج في تأمالت واالجتهاد:
 تنظيراته استأثرت الذي 1*السوري مصعب أبو فهو الثالث أما ، للنفس بقتل ليست وانها ، االنتحارية
 في بوضوح أفكاره تجلت الذي ، بالظاهرة المعنية والدراسات االبحاث مراكز من العديد باهتمام
 صفحة (2211) من اكثر في وقع الذي العالمية" االسالمية المقاومة دعوة " الموسوم الضخم كتابة
 سبتمبر 22 احداث في " العالمي الجهاد" بــ يسمى لما الحقيقية البداية شكلتت .(2)1110 عام نشر

 عشرات والوقائع الدالئل اثبتت وقد ، نيويورك في العالمية التجارة برجي بضرب المتمثلة ، 1112
 مرحلة بداية وعدت امريكية مخابرات لعبة هو اليوم ذلك في ماحل ان ، وصحفيين كتاب من االدلة
 حكم المتحدة الواليات فأسقطت ،(3)"االرهاب على الحرب" بــ يسم ما خالل من العالم غيرت جديدة
 في جغرافيا ، الجهاد" "قاعدة تنظيم عزل الى ادى مما افغانستان، غزو بعد 1112 عام **طالبان
 اقليمية قيادات هورظ الى ادى مما )وزيرستان(، وافغانستان باكستان بين الحدودية القبائل منطقة

 الحقة مراحل في للتطور ، الجهاد قاعدة اسم تحت تعمل ، المختلفة الجهادية السلفية للمجموعات
 دول من العديد في انتشارها خالل من إقليمية او جغرافية دالالت ذات اخرى مسميات تحت وتعمل
 بعض كانت اذا فيما ،داعش تنظيم نشوء مراحل الى االنتقال قبل ،التعرف من البد وهنا .(4) العالم

 ، وقد شهدتوسوريا العراق دولتي من كل في التكفيرية الجمعات لنمو القابلة المحلية االرضيات
 المسلمين االخوان جماعة فرع رحم من ولدت جهادية سلفية تجربة اول 2772 عام في االخيرة
 المسلح العنف اتخذت الذي " المقاتلة الطليعة " بتنظيم يعرف ما يد على 2708 عام أنشئ الذي

                                                           

 بصير، وأبو الحكيم، عبد بعمر ويعرف مريم، ست عبدالقادر لمصطفى الحركي االسم وهو: السوري مصعب أبو *
: السياسي اإلسالم ، العقالي الدمرداش محمد: المصدر.  2782 عام حلب في ولد ، حليمة المنعم عبد ومصطفى

 .227 ص ،1127، الكويت ، للنشر سما ، الجماعة حكم إلى الجماعة عام من
 .07 ص ، سابق مصدرعماد علو ،  ( 1
 ، ص ،1112 ، دمشق ، الجديدة امل ،2ط ، ( ادنيك فمك من ) لإلرهاب االمريكي التصنيع ، الشمري رضا ( 3

 .11- 27 ص
. بعد سقوط 2772حكم طالبان : حركة إسالمية على ما تدعي، حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان ابتداء مـن (  **

م. ويعد المال عمر الزعيم ۲۹۹۱الـجـمـهـورية الديموقراطية األفغانية المدعومة من قبل االتحاد السوفياتي في عام 
في  2721مجيد محمد عمر الزعيم الروحي. ولد عام الروحي لجماعة طالبان األفغانية واسمه الحقيقي هو عبد ال

قرية نوده التابعة لقندهار . للمزيد عن حياته وتأسيس الحركة انظر : محمد صادق محمد الكرباسي ، معجم 
 . 127ص  1128، المركز الحسيني للدراسات ، دائرة المعارف الحسينية ،  1المشاريع الحسينية ، ج

 .17 ص ، سابق مصدر ،عماد علو  ( 0
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 معدومة كانت القائمة السلطة مواجهة في حظوظهم ان اال ،(9)الحاكم النظام لتغيير وحيدا سبيال  
 السلفية للحركات الخصبة االرضية وفرت تجربة وهذه 2721 عام حماة مجزرة انتهت بحدوثو 

 باإلمكان يكن لم لدرجة متأخرا التجربة مجيء كان فقد العراق في اما (2) المعاصرة( الجهادية
 مسلحة (السرورية السلفية ) سلفية كجماعة * " االسالم انصار " يسمى ما هنا وترد عليها، السيطرة
 ، كريكار فاتح المال بقيادة ، العراقية الجهادية السلفية في تجربة اول بوصفها 1112في نشأت
 تفصل التي الجبال سلسلة قرب وتحديدا ، العراق شمال في االرض من جزاءا على تسيطر وكانت
 اإلقليم هذا تدير المتحدة الواليات بأن التنويه من البد وهنا ،(3) شمال السليمانية وايران العراق حدود

مكانياتها بأجهزتها  .(4)بإدارتها السابق للنظام تسمح ولم الثانية الخليج حرب منذ والتقنية الفنية وا 
 . العراق في االرهاب بذرات اول نشوء في االمريكي الدور حقيقة يؤكد وهذا

 التحوالت ان ،داعش   لتنظيم الفكرية االصول تقصي حول المختصر العرض هذا خالصة 
 القاعدة عد الذي ، الجهادية السلفية تيار بلورة في االثر لها كان االخواني الفكر في المتالحقة
 كان التيار هذا وصعود تبلور ان اذ ،داعش   " تنظيم بعدها ثم الجهاد" "قاعدة لتنظيم ةااليدلوجي
 العنف من متخذا بالجاهلية هووصف المجتمع كفر الذي القطبي التيار بين ما نلالقترا نتيجة

 بالدعوة" ىيسم ما او الوهابي والتيار " الخالفة دولة " بـــــــ ىيسم ما لقيام االمثل الحل والبطش
 االتحاد غزو ويعد . الوهاب عبد محمد بها نادى التي الفكرية المبادئ على تقوم التي "النجدية
 النطالق االساسي الوقع " االفغاني "الجهاد بـ يسمى ما و ، 2777 عام ألفغانستان السوفيتي
 عد الذي ، "الجهاد قاعدة "تنظيم وهي اال ةخاص الحاضنة في ونمى تبلور الذي التيار هذا وبروز
 لكن الجغرافي الواقع مع تتالءم مختلفة تسميات مع لكن العالم دول كل في الفكر هذا لنمو ا  مركز 
 وهياكله تسمياته في تحوالت ةلبسلس مر الذي العراق في القاعدة تنظيم امثال ، واحد توجه مع

 االرث او الفكرية القاعدة تتبع انها اال الدارسين اوجدها التي الفروقات بعض ورغم التنظيمية
 . الجهادية السلفية وهي اال ، الجهاد قاعدة تنظيم عليها استند التي اذاته للمدارس الفكري

                                                           

 .10نيقوالس فان دام ، مصدر سابق ، ص  ( 2

حمزة مصطفى المصطفى ، جبهة النصرة ألهل الشام من التأسيس الى االنقسام ، ، المركز العربي لألبحاث  ( 1
 . 3-1، ص ص 1123( ، 8ودراسة السياسات ، الدوحة ، العدد ) 

 ( تمثل ائتالفا لثالث جماعات مسلحة وهي جند السماء وحركة التوحيد وحماس الكردية. *
 .963، ص 2192، اوال ، بيروت ، 9فؤاد ابراهيم ،  داعش من الجندي الى البغدادي ، ط ( 3
 .44رضا الشمري ، مصدر سابق ، ص  ( 4
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  : االرهابي داعش  تنظيم نشوء مراحل : ثالثا
 وعلى الدولة مؤسسات حل الى ،1113 عام المتحدة الواليات بقيادة واحتالله العراق غزو قاد  

 تطهير اتقرار  عن فضال ،(9)1113 ايار (13) في (1) رقم قرار بموجب الجيش رأسها
  الى ادى وهذا .(2) المحاصصة على قائم سياسي نظام وتأسيس ، العاملين وتسريح البيروقراطية

مستغلة الفراغ االمني في هذه المدة الزمنية وعدم احكام السيطرة الفاعلة ارهابية  تنظيماتظهور 
من  لكن كان، (3)( تنظيم حملت تسميات عديدة ا22) ب، اذ بلغ عددها ما يقار على حدود الدولة 

 المدارس ارث من ومعتقداته وافكاره مبادئه ، استسقىودمويةاالكثر عنفا   بينها احد التنظيمات
دراسته وفق  بتقسيم سنعمد دراسته تسهيل لغرضو  ."الجهاد قاعدة " للتنظيم التكفيرية واالفكار

 : يلي كما و ،حكمته التي والسياقات االفكار وفقو  مراحل نشؤه

 : ( التشكل نواة ) 3002 -3002 للمدة والجهاد التوحيد جماعة -1
 "هيرات" معسكر وهو أفغانستان في التدريب معسكرات احد قادة يد على الجماعة هذه نشطت 

 الحاضنة تلقى الذيو  ،*الزرقاوي مصعب ابو االردني وهو المقدسي محمد ابو المنظر تالميذ واحد
 الزرقاوي اتصف وقد ،1113 عام قبل العراق شمال االسالم انصار جماعة قبل من والدعم

 من المستمدة هتوحشيو  .(4)لغرض اشعال فتيل حرب طائفية  العراق داخل الفئوية بهجماته
 بثالث اهدافها عن الجماعة هذه افشت .(2)" الدماء فقه " كتابة في المهاجر اهلل عبد ابو تنظيرات
 النجف في علي االمام ومسجد المتحدة االمم ومبنى االردنية لسفارةا استهدفت اولها كبيرة هجمات

                                                           

، دار الجنان ، 2جنوب افريقيا والعراق ( ، ط ن( خميس دهام حميد ، العدالة االنتقالية ) دراسة مقارنة ما بي 2
 .220 ص ،1128 ، عمان

2 (Raymond Hinnebusch , The American invasion of Iraq. Causes and Consequences, 

Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies, University of St. Andrews, 

Scotland,3111.P. 311. 

 التاريخ،  ( 1) ، ملحق حسن سلمان البيضاني ، المستشار العسكري لقوات الحشد الشعبي ، مقابلة شخصية ( 3
22\2\1111 . 

في مدينة الزرقاء. المصدر :  2722ابو مصعب الزرقاوي : احمد فضيل نزال الخاليلة ولد في االردن عام  ( *
 232، ص 1127، االن ، عمان ،  2السلفي في االردن ، طهشام عوده ، الحنيطي ، الجهاد لدى منظري الفكر 

4 (Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou , A Theory of ISIS ,first edition, Pluto Press, 

BLondon,3101,P.23. 

 .13ص ، 1128 ، الجيزة النشر، اطلس ،2ط ، الوحشيةوأدارة  داعش  تنظيم ، الحميد عبد صالح ( 8
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 ذلكو  ؛ االحتالل قوات استهداف وهو المعلن هدفها عن فضال ، 1113 عام من اب شهر في
 لكن هدفها الحقيقي خدمتا للمخابرات االمريكية ، لجماعتها العناصر من عدد اكبر ضم جلأل

 شهد بالمقابل .(9)الضحايا من المزيد ايقاع الى تهدف التي االنتحارية هجماتها وتيرة من زادت والتي
 الضغط بداعي السورية المخابرات من بدعم السورية االراضي على "جهادي" تحشيد ، نفسه العام
 الخرىا الدول من القادمين الجهاديين لعبور ممرا اراضيها اصبحتو  (2)ياألمريك االحتالل على
  .(3) "المسلمة لألراضي الكافر " الغرب استباحة اهاهم نم ، عده مسميات تحت
 انها اال (4) والتكفيري الجهادي التاريخ ذوي من شخصا   (71) من مكونه الجماعة هذه بداية كانت  

 افغانستان من قادمون عرب مقاتلون بينهم ومن ، جددال الوافدين بقدوم عددا ، تزداد بدأت
 تفوق جانب الى ، (1) الجدول في كما ، السعودية والسيما الخليج دول من جدد ومتطوعون
 وقدرة العراقي المجتمع بها ويتطرف يتعسكر كان التي السرعة على دليل وهذا ، العراقي العنصر
غرب  في الجماعة هذه ةانشط توزعت . للدولة الهش االجتماعي النسيج الى النفاذ على القاعدة
   .(2)العراق

فشكل لجان عده اهمها اللجنة العسكرية ، واالعالمية  جماعته،قسم الزرقاوي الوظائف في   
خصوصا بعد العمليات العسكرية  تنظيمـه انـفـراط مـن وخشيتهواالمنية والمالية والشرعية العلمية . 

 وتشديده "قاعدة الجهاد " قيـادة مـن الغطـاء طلـب الستعجال دفعـه مـاضد معاقله في الفلوجة ، مما 
 نابليـوني، ريتـا اإلرهـاب شـؤون في للباحثة دراسـة وبحسب العراق. في الطائفيـة الحرب خيار على
 عـام ربيـع في ظهرت مخاوففإن ال "الجديد والجيل الزرقاوي العراق: في التمرد" كتـاب مؤلفة
 المذاهب والطوائف العراقية  منع ضرورة على الدن بـن مـعركز الزرقاوي في مراسالته  اذ ، 1110

 على العـراق االمر الذي يؤدي الى عدم وجود مكان لهم في واحـد، قومـي هـدف حـول من التوحد
 .(2)وطنية قضية إلى المقاومة وستتحول أجانب، أنهـم اعتبار

                                                           

1 ( Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou ,Op.Cit.,P.23. 

2 ( Anand Gopal and Jeremy Hodge, Op.Cit.,P.33. 

 .0 ص ، سابق مصدر ، المصطفى مصطفى حمزة ( 3
 .17ص ، سابق مصدر ، الهاشمي هشام ( 0
 ، لبنان ، العربية الوحدة دراسات مركز ،2ط،  ( القاعدة دبع ما جهاديو ) اين الىداعش   ، جرجس فواز ( 8

 .72ص ،1122
 .222-228 ص ص ، سابق مصدر ، ابراهيم فؤاد ( 2
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  ( 1جدول )
 1113 عام العراق الى الوافدين االرهابيين اعداد تقديرات

 مالمح في قراءة العراق حيال االمريكية االستراتيجية ، الشمري حسن صالح الباحثة باالعتماد على: : المصدر
 .377 ص ،1120 ، لبنان ، ضفاف منشورات ، التغيير

 

 

 

 

عدد  الجهة \الدولة 
 تفصيلهم النسبة االرهابين

 4263 8111 السعودية
 تصريحات حسب شرعية غير بصورة العراق الى وفدوا

 سعودية

 9267 2711 االردن
 العراق الى يترددون وهم السني المثلث في متواجدون

 . االردنية الحدود عبر شرعيه غير بصورة
 لبنان في الالجئين مخيمات من جاءوا معظمهم 9361 2811 فلسطين

 والجهاد حماس
 تنظيم - االسالمي
 -فلسطيني عسكري

 شرعية غير بصورة سوريا عبر العراق دخلوا 262 211

 االقصى شهداء كتائب
 عسكرية مجموعات -

 -فلسطينية
 . شرعية غير بصورة اودخلو  الغربية الضفة من قدموا 367 011

 جماعة - طيبة لشكر
 961 111 - باكستانية جهادية

 غير بصورة العراق دخلوا كشمير في تنشط جماعة وهي
 . شرعية

 9361 2011 اخرى

 ، روسيا ، إندونيسيا ، فيتنام ، رومانيا ، ليبيا من قدموا
 غير بصورة العراق دخلو سوريا ،ماليزيا ، داغستان

 شرعية
 - %911 21211 المجموع
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 :3002 -3002" للمدة الرافدين بالد في الجهاد" قاعدةتنظيم  - 1

بين الزرقاوي وبن الدن ، أعلن بيعته لـتنظيم " قاعدة  اشهر ثمانية لمدة دامت مراسالت بعد  
، وبما انه اصبح تابعا  لتنظيم قاعدة الجهاد تغيرت  1110الجهاد" في تشرين االول من العام 

 بالد في الجهاد قاعدةتسمية الجماعة الى تسمية حملت داللة جغرافية اذ اصبح تنظيميه يدعى بــ "
 كان الذي االولى من المباشر الدعم خالل من المالية قوته دادتاز  االعالن وبهذا " ،الرافدين
 الخليجية والصدقات الزكوات من تبرعاتال عن فضال   ، شهريا يورو الف (221) حوالي يقارب

 العراق غرب شمال سنجار مدينة في 1117 عام عليها استولى التي للسجالت فوفقا   ، (9) واالوربية
 منهم كل قام فقد ، سوريا عبر الوافدين المقاتلين طريق عن المال من تبرعا   اكثر السعوديون كان ،

 في ساعدت سوريا في قوية تسهيل اتشبك الوثائق بينت كما ، دوالر (2111) من اكثر بجلب
 والمقاتلين االموال بتدفق تحكمت التي ، " غادية ابو " شبكة اهمها ، القاعدة يارهابي تمويل

 الحدود لعبور يستعدون اللذين االجانب للمقاتلين االمنة والبيوت المزورة والجوازات واالسلحة
 الحركة زعيم قبل من الدعم االمريكية الخزانة لوزارة وفقا التنظيم تلقى كما (2) للعراق السورية
 ،التنظيم ألعضاء ردوال (311111) مبلغ بتأمين قام اذ ، الراوي فوزي العراق في السورية البعثية
 وفقا   (وانتحاريين ،وبنادق ناسفة، بواتع ،مفخخة ت)سيارا بالمرتجلة ىيسم ما توفير عن فضال

 أعماله استمرار لغرض تمويله في التنظيم اعتمد ذلك، عن فضال   .(3) لوزارة الخزانة االمريكية 
 حصل 1112 وايار 1118 حزيران بين الممتدة المدة ففي ، المصادر من العديد على ، االرهابية
 االكبر النصيب المسروقة السلع شكلت االنبار، في دوالر (0.021.122) يقدر دخل على التنظيم
 يحصل كان التي والغنائم ، المختلفة القطاعات لدن من االقليمية االيرادات مبالغ عن فضال منه،
 شكلال في كما ،(4) لديهم "الشريعة" قسم حددها ما على بناء لمرتدين تعود بأنها وصفوها التي عليها

 من المزيد في متسببا   مترح ال التي الهائلة الوحشية التنظيم فيه يمارس كان الذي الوقت في ، (1)
  في الجهاد قاعدة تنظيم في الثاني الرجل الظواهري خطاب وصل ، (2) ملحق في وكما الضحايا،

                                                           

 .12 ص ، سابق مصدر،  الهاشمي هشام (2
2 ( Matthew Levitt, Foreign Fighters and Their Economic Impact: A Case Study of Syria 
and al-Qaeda in Iraq (AQI),Terrorism Research Initiative, Vol. (2), 3112,P.03. 
3) Ibid, P.01. 
4 ) Bahney, Benjamin and Others, An Economic Analysis of the Financial Records of al-
Qaida in Iraq, Rand Corporation, Santa Monica, , 3101, P.21. 
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 "(داعش)  الشام

911 

 (1شكل )
 *1112الى ايار  -1118حزيران  للمدة" الرافدين بالد في الجهاد قاعدة" ايرادات تنظيم

 
 Sours: Bahney, Benjamin and Others, An Economic Analysis of the Financial Records of 

al-Qaida in Iraq, Rand Corporation, Santa Monica, 3101, P.21. 

. 1117 عام الثاني في خندق غرب االنبار في كانون ااالعداد بناءا  على وثائق تابعة للتنظيم عثر عليه  (* 

 يجاور ما الى التوسع ثم العراق في "دولة" إلقامة جهادية استراتيجية فيه طرح الذي ، 1118 تموز
 من "الجهاد" هو لذلك الوحيدة والطريقة ، "العالمي الجهاد مشروع" لـ تحقيقا   علمانية دول من العراق
الجيوسياسية التي يتمتع بها العراق بالنسبة لتنظيم ؛ وهذا نابع من االهمية (9) الرافدين بالد ارض

قاعدة الجهاد ، كونه يعد ه نقطة ومرتكز لمواجهة "العدو القريب " ، وهي انظمة الحكم في الوطن 
 التنظيمات سعت المنطلق هذا من .(2)العربي ، وبهذا يكون الساحة االمثل للعمل الجهادي

 وفقا   ، " "دولة إقامة ألجل الفتوىو  بالنظرية االقتداء الى تلالمح ضد "الجهاد" ذريعة تحت، التكفيرية
 نشر الذي "التوحش ادارة" الموسوم كتابه في *" ناجي بكر ابو " اليها التنظير تبنى معينة لمراحل

                                                           

 المركز ،2ط ،2،ج" داعش" إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة  المكنى الدولة تنظيم ، شارةب عزمي ( 9
 .210، ص 1122ودراسة السياسات، بيروت ،  لألبحاث العربي

 ص ، 1128 ، لندن ، الحكمة دار ، 2ط ، العراقي القومي االمن على واثرة داعش  ، الخزاعي جاسم حسين ( 1
222. 

لشخصية مجهولة من منظري التيار السلفي يحتمل انه " سيف العدل " ابو بكر ناجي : اسم افتراضي حركي (  *
دار التمرد في  –منسق الشؤون االمنية واالستخبارتية في تنظيم القاعدة ، وهو مؤلف كتاب إدارة التوحش أصدرته 

س"، هذا سوريا وقد نوه الناشر في مقدمته على خطورة الكتاب . وقد اعتبر المحلل السياسي األمريكي "إجناشيو 
بواسطة "وليم ماكانتس" بأنه " دليال مخفيا  على التكتيكات الشديدة  1112الكتاب الذي ترجم من العربية منذ عام 

التي يعتنقها في يومنا هذا مقاتلو  داعش وزعيمها "أبو بكر البغدادي" . كما قام مركز مكافحة اإلرهاب في كلية 

2%

99%

92%

29%

29%

$2336129المتبرعون 

$4736341بيع السيارات 

$2426917الغنائم 

$1226232تحويالت من القطاعات 

$263126966البضائع المسروقة 
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 السلفية والفتاوي للتنظيرات مؤسسا   ". التكفيرية الجماعات "دستور بمثابة يعد الذي ، 1110 عام
 لعدة وفق بلوغها يتم منظوره وفق تكوينها المستهدف "الدولة" بأن مبينا   (9) ادارة حالة الجهادية
 -:(2) مايلي وهي مراحل،

 وتفجيرات هجمات في حساسة محلية مواقع استهداف بمعنى : واالنهاك النكاية شوكة مرحلة -أ
 وأضعافه العدو انهاك ليتسنى ، النفطية والمنشئات االمنية والقوات السياسية المواقع مثل مروعة
 . ومعنويا   ماديا  

 والمناطق المدن من الجهاديون يتمكن ، االمني الوضع خلخلة بعد : التوحش ادارة مرحلة  -ب
 الحياة ضروريات توفير على والعمل ، اخضاعهم تم الذين السكان اوساط بين الذعر خلق عبر

 . االخرى الجهادية الفصائل استقطاب ضرورة مع للمسلمين االساسية
 .منظورهم وفق "الخالفة دولة" اعالن : التمكين شوكة مرحلة -ت

 غزو خطة وضع فقد ، هفكرت تحقيق في حاسمة اهمية له بغداد غزو بأن الزرقاوي تنظيم ادرك
 احتالل من وبدال (،3) الشكل في كما ، 1118 عام في *بغداد" حزام " عليها اطلق منظوره وفق

 قسم فقد ، الصغيرة البلدات على التدريجي االستيالء طريق عن العاصمة لعزل خطط المركز
 الى هواحد ، الشمالية بابل مظوت الجنوب في واحدة وهي : منفصلة مناطق خمس الى هنفس الحزام
 محافظة مظوت الشمال الى وواحدة الثرثار، ةومنطق الشرق جهة من االنبار محافظة تظم الغرب
 الريفية المناطق ذلك في بما الشرق الى هوواحد ، جنوبها( الواقعة البلدات ) الجنوبية الدين صالح
 االموال وصول وتسهيل السيطرة آلجل ،صلوالخا بعقوبة مضي الذي ديالى حزام و ، بغداد شرق

  الزرقاوي ارهابيو بدأ ، 2111 اوائل عام فيو  ،ةنالمدي الى والمقاتلين المفخخة والسيارات واالسلحة

                                                                                                                                                                          

ليزية تحت عنوان "إدارة الوحشية" . للمزيد انظر : عمرو فاروق ،  "ويست بوينت" العسكرية بترجمته إلى اإلنج
 .202-207، ص ص  1128، كنوز للنشر ، القاهرة ،  2داعش سفراء جهنم: الحياة في أحضان الدم ، ط

 .22ص ، سابق مصدر ، بالدم( الدين وشم التمدد ايكولوجيا )داعش   ، مؤلفين مجموعة ( 2
2) Jarret M. Brachman and William F. Mccants ,Stealing Al-Qa’ida’s Playbook 
,Combating Terrorism Center at West Point,USA,3113,P. 1-1 . 

هي مناطق سكنية وزراعية وصناعية تحيط بالمدينة ، وشبكات طرق وأنهار وخطوط اتصال أخرى  حزام بغداد : (*
من بغداد وتربط العاصمة ببقية العراق. ابتداء من الشمال ، تقع في دائرة نصف قطرها عشرين الى ثالثين ميال  

تشمل األحزمة مدن التاجي ، باتجاه عقارب الساعة إلى الطامية ، وبعقوبة ، وبهزر ، وبسمة ونهروان ، وسلمان 
 باك ، والمحمودية ، وصدر اليوسفية ، والكرمة ، اللطيفة ، الوحدة .
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  (3) شكل

 *االرهابي ابو مصعب الزرقاوي ألحزمة بغداد خطة

 
Sours: Kimberly Kagan and others , Iraq Situation Report ,The Institute for the Study of 

War,USA,2007,P.11. 

وجزء كبير من محافظة  (1)التي خسروها في الفلوجةفي تنفيذ خطتهم ، في البداية استعادوا مواقعهم 
 مناطق . ومع وجود جزء كبير من وأبو غريب الكرمة منتشرين في بغداد،تقدموا باتجاه  ثم ،األنبار

الغزالية وحطين والدورة والسيدية  في (2)معاقل شديدة التحصين  هاصبحت لدية الحزام تحت السيطر 
( ، يمارس فيها عمليات القتل 2، كما في الخريطة )( 3)واليرموك والعامرية وحي الجامعة والحرية 

العامة وفي  توالتنكيل والتمثيل والحرق وتنفيذ تفجيرات متسلسلة في االماكن والمنشئاوالذبح 
 .. االسواق والشوارع والمدارس وحتى رياض االطفال ودور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس

 في شباط  االمامين العسكريين في سامراءكان الزرقاوي العقل المدبر للهجوم على ضريح الخ ، فقد 

                                                           

 ، ولسبب عدم وضوحه تم اعادة رسمة من قبل 1112ابين التنظيم عام ( عثر على هذا المخطط  لدى احد اره *
 الباحثة .

 والبريطانية االمريكية القوات جانب الى العراقية القوات قادتها التي الثانية الفلوجة معركة بسبب كانت الخسارة 
                            1110العام من االول كانون في وذلك ، االرهابية التنظيمات من المدينة تطهير بهدف

2 (Lorettaa Napoieoni and B.Amato , Isis. Lo stato del terrore. Chi sono e cosa vogliono 
le milizie islamiche che minacciano il mondo, first edition, Feltrinelli, Italia,3102, P.31.  
3  ( Kimberly Kagan and others, Op. Cit.,P. 03. 
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 (2خريطة )
 وأحزمة محافظة احياء " في الرافدين بالد في الجهاد قاعدة"  مقاتلين تنظيم االنتشار الجغرافي

 1112 بغداد عام

 
 
 

 
 

 
 على اعتمادا   الباحثة : المصدر

وزارة الموارد المائية ، الهياة العامة للمساحة ، قسم انتاج الخرائط ، خريطة العراق االدارية ، بمقياس  .2  
 . 1111، بغداد ،  2111111:2

3.Christopher J. Lamb and Evan Munsing , Secret Weapon: High-value Target Teams as 

an Organizational Innovation ,Center for Strategic Research Institute for National 

Strategic Studies National Defense University,Washington,3100,P.2. 
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لو ال  اتون حرب اهلية مستعرة دفع بالعراق الىي، الذي اشعل فتيل عنف كاد ان  1112عام 
العام شخص من مساكنهم في  (111.111.1، وتسبب بتهجير )(9)تدخل المرجعية الدينية العليا

تنفيذا للخطوة  عسكريةواقامت هياكل  االنبار،عزز التنظيم من قوته في معقله في  . (1) نفسه
" في كانون شورى المجاهدينمجلس االولى من فكرة "الدولة" حسب اعتقاده ، من خالل تأسيس "

، الذي ضم عدد من الجماعات والتنظيمات المسلحة التي برزت بعد العام  1112االول عام 
، تحت هدف توحيد جهود "المقاومة" ضد االحتالل وحلفائه ، مدعين بأنه "نواه الدولة  1113

 االنبار في تنشط كانت (3) مسلحة تنظيمات سبعة هانطالق عند المجلس هذا ضم وقد االسالمية" .
 كان ،(0) والشرقاط والضلوعية غريب وأبو وديالى وبغداد وكركوك الدين وصالح والموصل والفلوجة
 و ، المجلس هذا على المهيمن كان اذ الرافدين" بالد في الجهاد "قاعدة تنظيم يسمى ما ابرزها

 و"سرايا ، االهوال" "كتائب ، الغرباء" و"سرايا ، التوحيد" انصار و"سرايا ،" المنصورة الطائفة جيش"
 تشكيلة من اسبوعين بعد بالمجلس التحق الذي "والجماعة السنة اهل وجيش" ، االسالمي الجهاد

 الهيئة عن تصدر البيانات كانت كما البغدادي، رشيد بن اهلل عبد المجلس رئاسة تولى .(8)
 بغض العسكرية العمليات عن مسؤوليته يتبنى والمجلس ، "المجاهدين شورى لمجلس" االعالمية

 كما .(2) العراق في القاعدة تنظيم واجهة المجلس هذا عد وقد ، تنفذها التي الجماعة عن النظر
 وقطع الهجمات عن الفيديو مقاطع لنشر احترافية بصورة اإلعالمية الوسائل التنظيم استخدم
 بهيكل التنظيم الزرقاوي أدار حين في واإلنترنت، الفيديو أقراص على الدعائية والرسائل الرؤوس
 اإلمارات انشأ ذلك عن فضال  . (3) الجدول في كما ، الجهاد" قاعدة" تنظيم من مستمد هرمي
  ذلك في مستندا   .(7) مستقلة شبه بصورة لتعمل ، نفوذه مناطق مختلف في عليها األمراء ونصب

                                                           

 .272فؤاد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص  ( 2
2( Sawsan Ismael and Ali Dhahir, Searching for peas in Iraq , first edition, Kai Frithjof 

Brand-Jacobsen, Romania, ,3103,P. 11. 

 .32هشام الهاشمي ، مصدر سابق ، ص  (3
4 ( Sinan Adnan with Aeese ,Beyond the Islamic State :Iraq's Sunni Insurgency, Middle 

East Security Repoort 32, Study of War, Washington,3102,P. 02. 

 .32( هشام الهاشمي ، مصدر سابق ، ص 8
 .37-33( المصدر نفسه ، ص ص 2

7 ( Seth G. Jones and others , Rolling Back the Islamic State, first edition, Rand 

Corporation, Santa Monica,USA,3101,P.11.  
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 ( 3جدول )
 "العراق في لقاعدة"ا وتنظيم" الجهاد قاعدة بتنظيم" الخاصة التنظيمية الهياكل

-Sours: Patrick B. Johnston and Others ,Foundations of the Islamic State, Rand 

Corporation, Santa Monica,3101 ,P.13. 

دفعت تلك القدرات، نيه الزرقاوي   .(9)( عنصر 11111)البالغة  مقاتليه اعداد على تزايد  
لإلعالن، بأنه في غضون ثالث اشهر المقبلة سيكون الجو مهيئ إلعالن قيام "دولة " في العراق 

 اال االمريكية، القواتمن قبل  1112( ايار 8على االنترنيت في ) نشرمصور  تسجيل عبر وذلك
 قبل من جوية غارةأي بعد شهرين تقريبا  نشره الفيديو ، وذلك في  1112 حزيران( 7قتل في ) انه

 زعيما"  المصري ايوب ابوالملقب "  المهاجر حمزة ابو تعيين التنظيم استدعى مما ، التحالف قوات
 .(2)خمسة ايام فقط  غضون في المجاهدين شورى لمجلس

 اذ ،مكن الجماعات االرهابية من النمو العراق في واقعا   خلق االمريكي االحتالل ان تقدم، يتبين مما
 ، الدولة ارجاء عمت فوضى خلفب تسبب ، مصراعيها على الحدود وفتح خلفها التي قراراتال ان

 في "القاعدة تنظيم ابرزها وكان المحتل مواجهة مدعية المسلحة الفصائل من العديد بظهور وأسهم

                                                           

 .11هشام الهاشمي ، مصدر سابق ، ص  (1

 ،2عزمي بشارة ، تنظيم الدولة المكنى " داعش" إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة ،ج (1

 "الجهاد" قاعدة تنظيم
 الرئيسي

 على العراق في القاعدة تنظيم
 محافظة مستوى

 مستوى على العراق في القاعدة تنظيم
 القطاع

 االمير
 سر امين
 االمير نائب
 الشورى مجلس
 العسكرية اللجنة
 السياسية اللجنة

 والمالية اإلدارية اللجنة
 األمنية اللجنة
 االستخبارات لجنة

 االعالمية اللجنة

 االمير
 القطاع امير

 اللجان
 العسكرية اللجنة
 اإلدارية اللجنة
 األمنية اللجنة
 الشرعية لجنة
 االعالمية اللجنة

 االمير
 العسكري االمير
 االمني االمير
 االداري االمير
 الشرعي االمير
 االعالمي االمير
 الطبي االمير
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مالئما  لهذا التنظيم المتطرف إليجاد الرقعة مما خلق في الوقت نفسه مناخا  ، " الرافدين بالد
بعدما كان  ،السعي نحو تحقيقه على ارض الواقعالجغرافية وفق منظورهم لتنفيذ مشروعهم ، و 

  .التفكير السلفي الجهادي يفتقر الى الرقعة الجغرافية التي هي من صلب مشروع تأسيس "الدولة" 
  :3012-3002 "االسالمية العراق دولة" مرحلة -3
 عن فضال والقتل، الذبح في الزرقاوي نهج على السير المرحلة هذه في المتطرف التنظيم واصل 

 مع لكن ، جديدة قيادات و جديدة تسمية في ،منظوره وفق " الدولة " فكرة تحقيق في اهدافه مواصلة
 هذه الزمنية الفترة دراسة تسهيل ولغرض ، " الجهاد "قاعدة لتنظيم االيدلوجية والقاعدة االنتماء ثبات
  : التالي النحو على تقسميها سنعمد

 :3002 -3002 والصحوة الحكم فشل مرحلة – أ
 تشرين شهر في الجبوري اهلل عبد ابو المجاهدين الشورى مجلس باسم الرسمي المتحدث اعلن  

 وتنصيب ،1البغدادي عمر ابو يتزعمها ،"االسالمية العراق دولة" تأسيس عن 1112 عام االول
 مجموعة اعقدته التي المطيبين". حلف "معاهدة بــ عرف ما اثر ، للحرب وزيرا   المصري ايوب ابو
 على عالوة ، المجاهدين" شورى "مجلس يسمى ما تحت منضوية كانت التي المسلحة الفصائل من

 فرسان وسرايا ، الصحابة جند جماعة وهي ، للمجلس الحقا   انضمت التي المسلحة الفصائل
 والسنة التوحيد انصار وكتائب المرابطين، وكتائب كردستان، كتائب و ابراهيم، مله وسرايا التوحيد،

 قواطع عدة )في االسالمي الجيش من كتائب وهي الفصائل بعض من جزئي انضمام وهناك ،
 من وكتائب خمسه(، اصل من كتائب الفاتحين)اربع وجيش وبغداد(، وحديثة االنبار قاطع ابرزها
 العراق عصائب من وكتائب ، العشرين ثورة من كتائب ، المقاتلين جيش من كتائب ، السنة انصار
 وقد العراقية، السنية العشائر من وعدد . السلفي الصديق بكر ابي جيش من كتائب ، الجهادية
 داخل "، الرافدين بالد في الجهاد قاعدة "تنظيم رأسها وعلى والتشكيالت الفصائل هذه جميع ذابت
 بغداد بعض مناطق النظرية الناحية من ضمت وقد .(2)" االسالمية العراق دولة " ىيسم ما هيكلية

 (. 1الخريطة ) في كما .(3)واالنبار وديالى وكركوك وصالح الدين ونينوى وأجزاء من بابل وواسط 

                                                           
)  في الشرطة في االنبار وعمل عميد سابق  9121أبو عمر البغدادي )حامد داود محمد خليل الزاوي(، ولد عام

العراقية. كان الزاوي قائدا لجماعة سلفية محلية محاربة تعرف باسم "جيش الطائفة المنصورة". انضم إلى "مجلس 
 شوری المجاهدين".

 .32هشام الهاشمي ، مصدر سابق ، ص  (2

3 (Paul Kamolnick ,The AL-Qaeda Organization and The Islamic State Organization,first 
edition,SSI,USA,3101,P.12-13. 
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  (1خريطة )

 1117-1112العراق للمدة االنتشار الجغرافي لمقاتلين تنظيم " دولة العراق االسالمية " في 

 

 - المصدر:

Anthony H. Cordesman, Recent Trends in the Iraq War ,Center for Strategic 

International Studies ,Washington,3101,P.1. 
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 دولة هناك يقول اذ "،"اإلمارة وليس "الدولة" إعالن بواعث وقد شرح االرهابي ابو عمر البغدادي
 على كاأليتام السنة وصار الوسط، في الصفويون الشيعة بها يحظى وفدرالية الشمال، في األكراد
 في السنة ألهل سياسي كيان هي الدولة أن المهاجر حمزة أبي تعبير حد على أو اللئام مائدة
 من أدنى هو أمير لقب فكذلك الدولة، من أدنى كيان -بحكم تعريفها  -اإلمارة أن ومثلما العراق
 زعيمه الجبوري، محارببب وصف المتحدث باسم هذا التنظيم الس لهذا ولعله المؤمنين أمير لقب

 االمامة يعني ال اللقب هذا كان وان ، لالصطالح تجاوزا   يعد الذي (9)المؤمنين" أمير بأنه الجديد
 بن بيعة تحت بقى " االسالمية العراق دولة "تنظيم يسمى ما اعالن عند البغدادي الن ؛ العامة
الذي  واصلت قيادة تنظيم "قاعدة الجهاد" في باكستان دعم مشروع "الدولة" بقيادة البغدادي .(2)الدن

قام في هذه المدة في ببعض االجراءات مع بقاء العمل وفق الهيكل التنظيمي الذي تركه الزرقاوي 
 : (3)وهي 

 والشمالية الغربية المناطق في السنية العشائر بعض من البيعة بأخذ واالكتفاء التجنيد ملف ايقاف -أ
 .العراق من الغربية

  له الداعمين بعض خساره من وخوفا   لالنتقادات تعرضه بسبب االجانب المتطوعين استقبال ايقاف -ب
 والمراكز والمصارف الوزارات استهداف خالل من الكمية، وليس النوعية بالعمليات االهتمام  -ت

  .الصحوات وقيادي العسكرية والثكنات والقضائية االمنية
 باقي عن واستقاللها التنظيمـي هيكلها لها والية وكل واليات، على العسكري العمل قواطع تقسيم -ث

 والي فيها والية كلو  ، واألمني العسكري بـالقرار واالجتهـادات المـالي الـدعم حيـث من الواليات
 ومسؤول البريد ومسؤول الوالية ومالي وأداري الوالية وأمني الوالية وعسكري الوالية وشرعي

 .المضافات
 ،بدقة وظيفة كل وواجبـات مهام وتحديد التنظيمي الهيكل بوصف االهتمام على البغدادي عمل -ج

 وزارة. عنوان تحت الشرعية والهيئـات والتسليح واالستثمار كالمالية المهمة الملفات وجعل

                                                           

، المركز العربي  9فالح عبد الجبار ، دولة الخالفة التقدم الى الماضي )  داعش والمجتمع المحلي ( ، ط (9

 .72-74، ص ص 2197لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، 

 ، بغداد ، االستراتيجية للدراسات النهرين مركز ، النهرين كراس ،2ط ،داعش   تنظيم هيكلية ، الهاشمي هشام (1
 .212 ص ، سابق مصدر ،1128 ، (2) العدد

 .02- 01 ص ص ، سابق مصدر،  داعش عالم  ، الهاشمي هشام (3
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 . الفجر مركز ويساندها ، الجهادي لألعالم الفرقان مؤسسة تأسيس عن االعالن  -ح
 . عليها االسالمية االحكام واعالن ، االرض مسك محاوالت ترك  -خ
 على وللتركيز المالية، والتكاليف األمنيـة االختراقات من للتقليل ناشطةال الخاليا من اآلالف تجميد -د

 اإلسالم أنصار قيادات بخبرات واالستعانة معـروف، جهـادي تـاريخ لهـا التي العقائدية النوعية
 ".اإلسالمية العـراق دولـة" لتنظـيم انظمـوا الذين

 في الهجمات شن على وحافظ السابق التنظيم لزعيم االيدلوجي بالنهج محتفظا البغدادي استمر  
 بقولة ، العراق بين ابناء الطائفية على زرع بالتركيز ينضح اسلوب في ، (2) ملحق  العراق انحاء
 االنبار في تنظيمال استمر كما .(9)وردة" شرك طائفة والرافضة اعدائكم الرافضة ، السنة اهل "يا

 غير هذا .(2) الجهاد" "قاعدة من مستمد هرمي تنظمي هيكل خالل من الواقعي بالتحكم يتمتع
 عام من الثاني تشرين الى حزيران من) اشهر ستة غضون ففي ،المالي الذاتي االكتفاء تواصل
 تهريب من سواء كبيرة بصورة إيراداتها من للتنظيم الخاضعة االدارية المقاطعات زادت (1112
 0.021.122) ةمجموع ما من ارتفعت اذ ، االخرى االجرامية االعمال ومختلف والسرقات النفط
 لعدوانية مهد الدخل مصادر في والسريع المتزايد التحول وهذا (دوالر 2.878.272) الى (دوالر

 .(3) قبل ذي من اكثر وشراسة
 عام بحلول "االسالمية العراق دولة" تنظيم  ىما يسم ضد تنقلب التغيرات من مجموعة بدأت   

 المالي المتحدة الواليات بدعم حظيت ان بعد األنبار، محافظة في معقلة في وخاصة 1117
 الى قبيلة (12) اصل من قبيلة (22) انظمت وقد ، التنظيم هزيمة اجل من للعمل والعسكري
 الخطوة هذه ساعدت وقد ، االرهابية التنظيمات مواجهة لغرض تتنامى بدأت التي ، الصحوة مجلس

 الشمال الى االنبار من عملياته قاعدة تحويل التنظيم على تحتم مما المدينة في االمن ارساء في
 ديالى في اإلقليم في التحكم وتعزيز العنيفة الهجمات زيادة في التنظيم استمر نمابي (4) والشرق
 أن سبق كما بالضبط المحليين، والسكان الجماعة بين احتكاك بوادر تظهر بدأت و الدين، وصالح
 في ديالى في عديدة مقاتلة سنية جماعات شرعت ،1117 ربيع وبحلول ،األنبار في معهم حدث

                                                           

 .78ص ،  مصدر سابقفالح عبد الجبار ، ( 2
2 ( Patrick B. Johnston and Others Patrick B. Johnston and Others , Op.Cit. ,P.P. 002-002 

3 ) Bahney, Benjamin and Others, Op.Cit., P.21. 

4) William (Bill) Knarr and others ,The Awakening , Institute for Defense Analyses, USA, 

Vol(2),3103,P.0 . 
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ا القتال  الدين صالح في مماثلة أحداث هناك وكانت ،1117 "اإلسالمية العراق دولة" ضد دفاع 
 ما وسرعان ،ضلوعيةال في وخاصة تنظيم،ال ضد عديدة عشائرية جماعات تحول مع كذلك، تنتشر

 االمن قوات مع الحقا   دمجت التي العراق محافظات جميع في االنبار بصحوة اقتداء جماعات تنم
 .(9) السنة من اغلبهم عراقي الف( 72) ضم الذي العراق ابناء برنامج في العراقية،

 في االمنة المناطق الجغرافية وخسر فادحة خسائر* 1112-1117 عامي بين التنظيم تكبد  
 وتحديدا نينوى محافظة شمال في الرئيسة الخطوط طول على هتركز  واصبح العراق، وغرب وسط
 ديالى اما ، كركوك الى الحويجة من وتحديدا كركوك ، وربيعة وسنجار تلعفر الموصل، مدن في
 صالح محافظة فيو  . حمرين بحيرة وحول المقدادية وشمال ديالى نهر وادي شمال في انحسر فقد

 الثرثار جزيرة في التنظيم نفوذ انحسر ،1711 نهاية بحلولو  .(2) وسامراء وتكريت بيجي قرب الدين
 وربما(. 3الخريطة) في كما (حوران وادي) وخاصة االنبار ووديان حمرين وجبال الموصل وجزيرة
 ، مسبقا فيها يتواجد التي المدن في العمل واصلت خالياه لكن اندثر التنظيم بأن البعض اعتقد

 الهزائم رغم محدودة هرمية تببيروقراطيا يحتفظ التنظيم فالزال،  (3)نينوى محافظة في وخصوصا
 االركان من ركن لكل امراء ثم نائباو  ، اميرا   على المحافظة في ههيكل اقتصر اذ ،منه نالت التي

 بكفاءات احتفظ كما ، واالعالم ، واالدارة ، العسكرية ةوالقو  ، والشريعة ، االمن وهي ، الخمسة
 ايرادات ان عليها المستحوذ *الوثائق تشير اذ ،(4) السابقة باألعوام مقارنة  ايضا ةمحدود مالية

  همشكل دوالر، (0211171) بلغت 1117 الثاني كانون حتى الى 1112 اب اواخر من التنظيم
                                                           

1) Patrick B. Johnston and Others , Op.Cit., P.P 33-32. 

تفجيرا للفروع االمنية في  1112ايلول  17العام ، فنفذ في هنالك محاولة للتنظيم للتوغل في سوريا في هذا ( * 
( اخرين ، لكنة لم ينجح في 20( شخصا  ، وجرح )27منطقة القزاز جنوب العاصمة دمشق ، وأدى الى مقتل )

ايجاد امدادات حقيقية بسبب القبضة االمنية والنفور المجتمعي من الحركات الجهادية. انظر : عزمي بشارة ، تنظيم 
 .110، مصدر سابق ، ص 1دولة المكنى " داعش" التشكل والخطاب والممارسة ، جال

2 ) Kimberly Kagan and others, Op.Cit.,P.31. 

 ، سابق مصدر،  2ج ، الظاهرة فهم في نقدية ومساهمة عام إطار داعش" " المكنى الدولة تنظيم ، بشارة عزمي (3
 .227 ص
 واالمن الدفاع سياسات مركز ، عرفناها التي االسالمية الدولة ، جونسون إليزابيث يرين إ و شاتز جيه هاوارد (0

 .7ص ،1122 ، كاليفورنيا ، مونيكا سانتا ،Rand مؤسسة القومي االمن ابحاث قسم ، الدولي
 . 1117اداري في نينوى عام  ل( استحوذ عليها عند مداهمة منزل امير مسؤو *
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  (3خريطة )

 1117 عام العراق في "االسالمية العراق دولة " مقاتلين مناطق انحسار

 
 -:المصدر

Anthony H. Cordesman, Recent Trends in the Iraq War, Center for Strategic 

International Studies ,Washington,3101,P.1. 
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انشطة تهريب النفط القسم االكبر منها ، تليها عمليات االبتزاز من اعمال المقاوالت والعقود المحلية 
. يدل ذلك على (2)( مقاتل 1111)  ، كما انخفض اعداد مقاتليه الى(9)والغنائم و ظاهرة االتاوات 

، وبقى يمارس نفوذه ان التنظيم لم يتم القضاء عليه كليا  بعد العمليات العسكرية التي وجهت ضده
 والدفاع االمن لجنة تقرير في ورد ما ، ذلك على وتأييدا ويتلقى تمويله من مدينة الموصل بالتحديد

عينة لكل فئة م )تعرفة( حدد ، وقد االموال لجباية محددا   نظاما   بأن التنظيم اوجد النواب مجلس في
 في التنظيم عليه تحصل كان الذي التمويل قدر اذ ، االموال تلـك دفـع عليهـا فرضمن الفئات التي 

 محافظة من شهريا   دوالر ماليين خمسة (8.111.111) بمبلغ ، هذا الجباية نظام فرض بداية
 إلى وصـل حتى ، الحقـا   تضـاعف الـرقم هذا بأن التقرير أضافو  ، وحـدهـا نينوى

 شن على التنظيم حافظنفسه  الوقت وفي ، (3) شهريا   دوالر مليون عشر أحد (۲۲،۱۱۱،۱۱۱)
  (.2ملحق) في كما الدولة، انحاء في مروعة هجمات

 العسكرية العمليات بسبب ؛ "دولة" قيام فكرة لتحقيق التنظيم محاولة فشلتفقد  القول، خالصة  
 مناطق في الصحوات تشكل عن فضال   ، العراقية والقوات التحالف قوات قبل من ضدة الموجهة
-1118 اعوام بين وجدها التي ، االمنة المالذات من وحرمانه جهتهموا على عملت التي انتشاره
 ومن ثم ، ذلك في دور البغدادي عمر ابو زعيميه اتبعها التي لالستراتيجيات كان كذلك ،1112
 كليا . عليه القضاء ال وجوده بتحجيم متظافرة المتغيرات هذه ساعدت

  : 3012 -3010 "جديدة باستراتيجية النهوض " الترميم مرحلة – ب 
 ذروة في اصدر أذ ، الجارية االحداث سياق مع تماشيا جديدة اهداف وضع الى التنظيم تطلع 

 وبخروجه الصحوة فصائل امام بالهزيمة فيها يقر 1121 عام مطلع في ةاستراتيجي وثيقة ضعفة
 " بعنوان الوثيقة هذه ان اذ ، النائية الصحراوية المناطق في وانحساره العراقية المدن جميع من

 دبع ما لمرحلة خططا   ضمنتت "االسالمية العراق لدولة السياسي الموقف لتعزيز ةاستراتيجي خطة
 والواليات العراق في االمنية االتفاقية أقرته الذي ) 1122 اواخر العراق في االمريكي االنسحاب
 الستعادة به القيام التنظيم على بيج ما حول اسئلة الوثيقة هذه تضمنت اذ ، (1112 عام المتحدة
 حتى ، ادعى كما" دولته" قيام او ، 1112 -1110 المدة في خسرها التي المناطق على سيطرته

                                                           

1 (Patrick B. Johnston and Others, Opcit.,P.022. 

 .217، مصدر سابق ، ص  هشام الهاشمي ، هيكلية تنظيم  داعش( 1
 .0، ص  1128مجلس النواب ، لجنة االمن والدفاع النيابية ، تقرير سقوط الموصل ،  ( 3
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 "مقومات هي تراه ما بين بخلط اقترحت مقدمة على وقسمت " الدراسة " الوثيقة سمى التنظيم ان
 "الحديثة الخصائص الى اضافة معين شعب مع واالتساق الجغرافي االمتداد حيث "من الدولة
 من على شرعية احكام وفرض االرض في "التمكن" بعد " للدولة " الالزمة المواصفات مع "للدولة
 . عليها يقطن

 مع الجهود لتوحيد الجاد السعي بعنوان االول الفصل جاء فصول، خمسة الوثيقة متن تضمن  
 ، المتوازن العسكري التخطيط اساليب لشرح جاء الثاني الفصل اما ، االخرى الجهادية جمعاتتال

 االغتياالت خالل من ، الحكومية القوات انهاك على تقتصر التي المحروقة االرض سياسية
 عن للحديث خصص الثالث الفصل اما ." واالنهاك النكاية شوكة " ىيسم ما او النوعية والعمليات
 التي الصحوة مجالس غرار على لتنظيم" موالية صحويه "قوات الجهادية الصحوة مجالس تأسيس
 الفصل وحمل السياسي، الرمز اختيار في العناية لتوضيح الرابع الفصل جاء فيما ،ضده اسست
 لتغيير وتوصيات ستنتاجاتباال الوثيقة هذه واختتمت" التمكين عند العادل الحكم " اسلوب الخامس

 او االستراتيجيات تنفيذ من البغدادي عمر ابو مكنتي لم .(9) الظروف" حسب العسكرية السياسة"
 ابريل في "المصري ايوب ابو" حربه وزير مع مقتله بسبب وضعها التي الدراسة" "وثيقة خطوات
 في متسببا العراق انحاء في هجماته شن على حافظ انه اال التنظيم، في ماحل رغم .(2) 1121
 بدأ إذ ، منظوره وفق فكرته لتحقيق استراتيجيته تنفيذ الى وسعى ، (2) ملحق الضحايا من المزيد
 ابي الجديد زعيمة بقيادة ، 1121 تموز شهر في "االسوار هدم" اسم عليها اطلق عسكرية بخطة
 ، 1113 العام في " والجماعة السنة اهل " لتنظيم زعيما   ا  سابق وقتا   في كان الذي ، * البغدادي بكر
 بمجلس التحق وبعدها ،1112 عام مطلع في " الرافدين بالد في الجهاد "قاعدة تنظيم بايع ثم

                                                           

 ، الجيزة ، للنشر صفصافة دار ،2ط (، وتحليلية نقدية دراسةداعش   نصوص ) الدم سرداب ، يسيرة هاني (2
 .81-07ص ص ،1128

 .02 ص ، سابق مصدرعالم داعش ،  ، الهاشمي هشام (1
( 0في سامراء ، و كان خطيبا  في احد جوامعها . سجن لمدة ) 2772السامرائي ولد عام  عواد ابراهيم ( إبراهيم* 

سنوات في سجن بوكا التابع لمعسكر أمريكي جنوب العراق، تزامن في سجنه مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة وخرج 
: ماجد موريس إبراهيم من السجن متشددا عنيفا صارما، متبنى سياسات ومبادئ أبي مصعب الزرقاوي . المصدر 

 .72، القاهرة ، ص 1122، اإلرهابي شهوة الدم ولغز االنتحار ، دار النهضة العربية ،  2، ط
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 التنظيم عناصر تحرير البغدادي بكر ابو الستراتيجية االضافي الهدف كان .(9) المجاهدين شورى
 تموز شهر من ثانية بخطة التنظيم تبعها.  (2) لديه البشرية الطاقة وزيادة العراقية السجون من

 من العراقية االمن قدرات تقويض هدفها "االجناد حصاد" عليها اطلق شهرا   21 لمدة تمتد 1123
 نقاط على المفخخة بالسيارات والهجوم منازلهم تفجير عن فضال ، تستهدفها التي الهجمات خالل

 بلغ وقد هذا ،(0) الجدول في كما الضيق منظورهم وفق األمنية القوات النهاك وذلك ،(3)التفتيش
 ان .(4) (3ملحق ) ،عنصر (0811-0111 ) بيقار  ما 1120 عام اوائل التنظيم عناصر
ضعاف إلنهاك القتالية العمليات هذه من الغرض  تخليها أو إلسقاطها، استعدادا   المركزية الحكومة وا 

 البنية استهداف إلى تصل حتى تتصاعـد متسلسلة صغيرة عمليات من تبدأ ،المناطق إدارة عن
 هذه تقبع اذ عليها، والقضاء بالكامل المركزية السلطة مظاهر بطـرد تنتهي بالكامل، التحتية

 .(2) "واإلنهاك النكايـة شوكة " ىيسم ما تحت العمليات

ابو مصعب الزرقاوي قائد معسكر "هيرات " في افغانستان  االرهابيمما تقدم، ان  بناء على ماتقدم
، الذي يعد بمثابة النسخة االخيرة  1113في العراق بعد العام  تنظيم داعشهو من زرع نواة 

والمتطورة لتنظيمه االرهابي . كما ان ارهاصات بناء "دولة الخالفة" وفق منظور تنظيم  داعش 
، بل جاءت من صلب تنظيم الزرقاوي عندما اسس "مجلس  1120االرهابي ، لم تكن وليدة العام 
سيكون نواة "الدولة" المزعومة ، الذي كان في حينها تنظيم " اهل شوى المجاهدين " مدعيا  بأنه 

السنة والجماعة" بقيادة ابو بكر البغدادي احد االطراف المشاركة في هذا المجلس والداعمين لما 
يسمى بتنظيم "دولة العراق االسالمية" في تحقيق مشروع بناء "دولة " ، لكن فشل التنظيم في ذلك 

بداية لوضع االستراتيجيات والسير بها وفق المراحل التي وضعها منظرو هو ما شكل نقطة ال
 السلفية الجهادية ألجل النهوض بواقع جديد .

                                                           

،  ، مصدر سابق 2عزمي بشارة ، تنظيم الدولة المكنى " داعش" إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة ، ج (2
 .222ص 

2 ( Jessica D. Lewis, AL-Qaeda in Iraq resurgent: the Breaking the Walls Campaign ,for 
the Study of War ,for the Study of War ,USA, ,3102,P.P02-02. 
3  ( Michael Knights,ISIL’s Political-Military Power in Iraq, United states Military 
Academy ,West point , USA, Vol ( 1), 3102,P.3. 

( جمهورية العراق ، وزارة الداخلية ، وكالة استخبارات والتحقيقات االتحادية ، مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب  0
 نينوى ، قسم الجمع والتحليل  . /
 .32( حسين عدنان هادي ، مصدر سابق ، ص  8
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 (.4) ملحق ، التأييدات وحدة ، االرهابية والعمليات العسكرية واالخطاء الحربية العمليات ضحايا شهداء قسم ، قار ذي شهداء مديرية ، العراق جمهوريةالمصدر : الباحثة اعتمادا على: 

3-National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) University of Maryland ,United States 

http://www.start.umd.edu . 

  
 

 

 1120 – 1123 للعامين االرهابية للعمليات نتيجة العراقية االمنية القوات ضحايا( 0جدول )

 المحافظة
3102 3102 

 الجيش الشرطة الجيش الشرطة

 % الجرحى % الضحايا % الجرحى % الضحايا % الجرحى % الضحايا % الجرحى % الضحايا

 111 092 311 011 3111 101 0311 212 216 51 213 20 0513 261 0012 051 بغداد
 00.1 312 0112 292 00 312 2016 991 2610 255 2210 233 0111 222 36 260 نينوى
 0513 261 611 361 611 011 119 091 611 15 616 62 113 015 611 92 ديالى

 3511 612 5313 0912 3516 663 0116 230 3516 232 3119 312 36.3 639 3211 223 صالح الدين
 912 332 210 006 510 022 013 31 119 011 512 52 0111 253 910 036 كركوك
 3310 522 0119 610 0113 362 0111 359 0511 091 3015 319 0316 215 0919 316 االنبار
 111 - 111 - 111 - 111 - 111  1 - 110 2 . - البصرة
 116 311 619 363 0119 313 111 061 210 29 212 22 119 30 011 35 بابل

 111 - 111 - 119 33 115 00 111  110 0 111 - 112 5 واسط
 111 - 111 - 111 0 110 3 111 - 1 - 111 - . - القادسية
 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 1 - 111 - . - النجف
 111 - 111 - 010 39 115 02 111 - 1 - 111 - . - كربالء
 111 - 111 - 111 01 110 2 111 - 1 - 111 - . - المثنى
 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 1 - 111 - . - ذي قار
 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 512 52 111 31 112 2 ميسان
 111 - 111 - 111 - 111  110 0 112 2 113 2 112 2 اربيل

 111 - 111 - 111 - 111  113 3 1 - 110 2 110 0 السليمانية
 111 - 111 - 111 - 111  111  1 - 111 - 1 - دهوك

 011 3201 011 2112 011 3511 011 3291 011 0360 011 912 011 3202 011 0215 المجموع
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 نظرية في السياسي القرار لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق : الثاني المبحث
 "(داعش ) الشام بالدو  العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال

 القرار الى اال وتحتاج االرهابية التنظيمات قيادي لدى راسخة كانت "دولة" بناء فكرة ان جليا   يبدو 
 يعيشها التي الظروف ظل في المزعومة "دولتهم" لوالدة الرسمي االعالن خالله من يمكن الذي
 : التالي النحو على المبحث هذا في العلمية المادة قسمت وعليه ، والمنطقة العراق

 :االرهابي داعش لتنظيم المزعومة "الخالفة" اعالن قرار : اوال
 يرددها الزمة وتتمدد" باقية " شعار وصار بالمكان االستفراد وبمسألة الجغرافي بالحيز التنظيم اهتم 

 الالزمة الشروط ومستوفاة "دولة" حالة يمثلون انهم ألثبات ، خصومهم مواجهة في عناصره جميع
 تنفيذ الى ادعى ما حسب التنظيم هذا نتقلاف (5) - االخرى االرهابية الفصائل أي - لألخرين خالفا  
 مقطعا   اصدر اذ ، *قبضته تحت والسورية العراقية مدنال بعض سقوط بعد "الخالفة "دولة فكرة
 بين الحدود انهاء معلنا   " الحدود كسر " بــــــ معنون 9102 حزيران (92) في االنترنت على مرئيا  
 بإزالة العناصر بعض فقام ، " التنظيم أدبيات وفق الشام وبالد العراق " بين او ، وسوريا العراق
 سايكس اتفاقية وفق وضعت التي بالحدود اعترافه عدم مبينا   ، فوك(ص )تل في حدودي الموقع
 قيام مدعيا   العدناني محمد ابو للتنظيم الرسمي المتحدث فيه ظهر وقد 0201 عام منذ بيكو

 على خالفة" بأنها مشيرا   البغدادي بكر ابو وهو عليها "الخليفة" وتنصيب ، للحدود عابرة " خالفة"
 أعراق فيها تعيش التي الخالفة الى اشارة في جنسيات عدة من عناصر عده وخلفة ، "النبوة منهاج
 فأعلن بالخالفة وصفها ما مرحلة الى التنظيم انتقل بساعات ظهوره وبعد ، (2)العالم تمثل مختلفة
 في بالتمكين للمؤمنين اهلل بوعد" كلمته يالعدنان بدأ و ، " اهلل وعد "هذا عنوان تحت بيانا   العدناني
 األفق في والح الخير، تباشير وسطعت " فذكر " الدولة" به قامت ما عن وتحدث ، "االرض
 مرفرفة، خفاقة عالية : التوحيد راية اإلسالمية، الدولة راية هي وها النصر، عالمات وبدت الظفر،
 منكسة، وراياتهم مهدمة، الطواغيت أسوار تحتها وباتت ديالى، إلى حلب من بظاللها تضرب

 والكفار ة،ز أع والمسلمون مشرذمة، ومهزومة ومأسورة مقتولة بين ما وجنودهم محطمة، وحدودهم
 كل اهلل حدود ،الحدود تقام ،خاسرون  خاسئون البدعة وأهل مكرمون، سادة السنة وأهل أذلة،
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 والناس السيف، بحد األسارى وفكت القبور، وهدمت الصلبان، وكسرت الثغور، شدت وقد الحدود،
 الوالة، عينت وقد وأموالهم، أنفسهم على آمنين وأسفارهم، معاشهم في منتشرون الدولة ربوع في

 لفض ،المحاكم وأقيمت والزكاة، والخراج الفيء أموال وجبيت الجزية، وضربت القضاة، وكلفت
 بفضل وصار والحلقات، الدروس المساجد في وأقيمت المنكرات، وأزيلت المظالم، ورفع الخصومات

وتعين االرهابي ابو بكر البغدادي  "الخالفة" قيام معلنا   .(5)" واحد أمر إال يبق ولم اهلل، كله الدين اهلل
 اإلسالمية، الدولة یشور  مجلس اجتمع ،عليه وبناء " فقال: داعش االرهابي قيادات بين تباحث بعد

 التي ، الخالفة مقومات كل تمتلك اهلل بفضل اإلسالمية الدولة باتت أن بعد األمر، هذا وتباحث
 يرفع اإلسالمية؛ لةالدو  لدى شرعي عذر أو مانع يوجد ال وأنه بها، قيامهم بعدم المسلمون يأثم
 الحل بأهل ممثلة اإلسالمية، الدولة فقررت ؛ بالخالفة قيامها عدم أو تأخرهها حال في اإلثم عنها
 اإلسالمية"، الخالفة قيام "إعالن الشورى: ومجلس واألمراء والقادة األعيان من ،فيها والعقد

 البدري  محمد بن علي بن إبراهيم بن عواد بن إبراهيم الشيخ ومبايعة للمسلمين، خليفة وتنصيب
 الرسمية، والمعامالت التداوالت في الدولة مسمى من الشام" بالد و "العراق اسم ىيلغ وعليه

االرهابي  استشهد كما .(2) " البيان هذا صدور من ابتداء اإلسالمية الدولة اسم على ويقتصر
 وسمي خليفة، صار حتى بالسيف؛ عليهم غلب ومن"  حنبل ابن احمد ذكره بما ذلك في العدناني

 الناس رغب و ، فاجرا" أو كان برا إمام ا، يراه وال يبيت أن باهلل يؤمن ألحد يحل فال المؤمنين: أمير
 كنتم كما لتعودوا ،خليفتكم حول التفوا المسلمون أيها "فهلموا بقوله "خليفتهم" سماه ما حول بااللتفاف

 أننا واعلموا شرفاء، سادة كرماء، أعزة لتعيشوا هلموا الحرب، فرسان األرض، ملوك ،الدهر أبد
 "وأما قائال   البغدادي بيعة الى المجاهدة التنظيمات جنود ىدع كما ، بنصره" اهلل وعد دين عن نقاتل
 شرعية بطلت الخالفة وقيام التمكين هذا بعد أنه فاعلموا والتنظيمات؛ الفصائل جنود يا أنتم

 ولئن للخليفة، بالوالء يدين وال يبيت أن باهلل يؤمن منكم ألحد يحل وال وتنظيماتكم، جماعاتكم
ن أنها أمراؤكم لكم وسوس  يا اهلل فاتقوا ديالى، إلى حلب من وسلطانه ألمره تخضع اليوم األرض وا 
 ورفعة، عزة اهلل بفضل يوم كل تزداد التي ،دولتكم وانصروا لخليفتكم، وأطيعوا واسمعوا اهلل، عباد
 كرتونية، وهمية وأنها دولة، ليست أنها لكم وسوسوا فلطالما ،خالفة ليست انحسارا عدوها ويزداد
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وبهذا اعتمدت هذه المجاميع االرهابية المدفوعة من قبل ، (5)الدولة" وأنها اليقين، نبأها أتاكم حتى
وتحقيق االستخبارات االمريكية الى استخدام مسميات حساسة لغرض تشويب العقيدة االسالمية 

 اهدافها في المنطقة .
 بكر أبو االرهابي اعتلى ، 9102 تموز (2 ) رمضان من االول اليوم في االعالن هذا بعد  

 بمدينة الهجري السادس القرن في زنكي الدين نور هبنا الذي النوري الجامع في المنبر ،البغدادي
 بحمد" خطبته بدأو  ، (2) التنظيم قبل من تنصيبه منذ علني ظهور أول هذا هظهور  يعد اذ ،الموصل

 هو و األصلي الخطبة موضوع الى نتقلا ثم ، رمضان شهر فضل عن الحديث مدعيا   و "اهلل
 التي الغاية هذه تتحقق وال يقام ال وتعالى تبارك اهلل نيد إن ،الناس أيها :" فذكر "خليفة" تنصيبه

قامة إليه، والتحاكم اهلل، شرع بتحكيم إال اهلل: خلقنا أجلها من  ببأس إال ذلك يكون وال الحدود، وا 
ر َسل َناۡلََقدۡ  ﴿ تعالى اهلل قال ،وسلطان

َ
َي َِنَِٰتۡۡرُُسلََناۡأ َاۡبِٱۡل  نَزۡل 

َ
ۡٱۡلَّاُسِِۡۡلَُقومََۡۡوٱل ِمزَيانَۡۡٱل ِكَتََٰبَۡۡمَعُهمَُۡۡوأ

ِطۡ  َاۡبِٱل قِس  نَزۡل 
َ
َِديدََۡۡوأ ۡۡفِيهِۡۡٱۡل  س 

 
لَمَۡۡلِلنَّاِسَۡۡوَمَنَٰفِعَُۡۡشِديدۡ ۡبَأ َُۡۡوِِلَع  هُۥَۡمنۡٱّللَّ َۡۡإِنَّۡۡبِٱل َغي ِبۡ َۡورُُسلَُهۥۡيَنُُصُ ۡٱّللَّ

ن ينصر، وسيف يهدي، كتاب الدين: قوام فهذا ،)92 )الحديد ﴾٢٥َۡعزِيزۡ ۡقَوِيۡ   إخوانكم وا 
 الجهاد من طويلة سنين بعد لهم ومكن وفتح، بنصر عليهم وتعالى تبارك اهلل من قد المجاهدين
 وتحدث ،" الخالفة إعالن إلى فسارعوا غايتهم؛ لتحقيق ومكنهم ووفقهم اهلل، أعداء ومجالدة والصبر

 الصديق بكر ابو االول الخليفة خطبة من المصطلحات بعض استخدم و " خليفة" تنصيبه عن
 ابتليت لقد العظيم، األمر بهذا ابتليت ولقد " بقولة السقيفة بيعة بعد تنصيبه عند خطبته في )رض(
 حق: على رأيتموني فإن ،منكم أفضل وال بخيركم، ولست   عليكم، فوليت ثقيلة، أمانة ،األمانة بهذه

ن فأعينوني،  فإن فيكم، اهلل أطعت   ما وأطيعوني وسددوني، فانصحوني باطل: على رأيتموني وا 
ني عليكم، لي طاعة فال عصيته:  رفاهية من ورعيتهم؛ أتباعهم والحكام الملوك يعد كما أعدكم ال وا 
نما ورخاء، وأمن ودعة  .(3)" المؤمنين عباده وتعالى تبارك اهلل وعد بما أعدكم وا 

ان اعتماد تنظيم داعش االرهابي على لقب "الخليفة" جاء بسبب ما يحمله هذا  ترى الباحثة ،  
ظهور االرهابي اللقب بين طياته من رمزية دينية وعقائدية ، ورغبة سياسية في التوسع ، كما ان 

 ة وداللةالخالفة" كان يضم اكثر من رسالبقيام بعد اعالن  اتباعه ما اسموه بــ" ابو بكر البغدادي 
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تجنبوا الظهور االعالمي منذ زمن  مالتنظيوخصومة ، وخاصة ان قادة هذا  ألتباعه قصدية
اذ حاول االول تبيان سيطرته الكاملة على مدينة الموصل بالكامل االرهابي ابو مصعب الزرقاوي ، 

وهذا بنظرهم  وانهم بالفعل "خالفة " وان " الخليفة المفترض  يظهر بين اتباعه ويصلي بصورة علنية
يعد دافع ومحفز النضمام العديد من الفصائل واالفراد سواء من العرب واالجانب تحت رايتهم 

بأنه واقع يفرض التكفيرية ، اما الرسالة االخرى التي حاول ايصالها الى خصومة وفق منظورة 
هذا اإلعالن الى  أرادته بالقوة والعنف وبأنه ماٍض في تحقيق مساعيه ، وبعبارة اخرى سعى التنظيم

 وفق تفكيره المتطرف ، وتبيان بأنه "دولة هيعارض أيدولوجيتنفوس كل من رعب والخوف في بث ال
 " حقيقية . خالفة 

  القرار: اعالن وراء الموضوعية االسباب : ثانيا  
 االسباب من العديد وراءه كان بل فراع من يأت   لم قوته وبروز االرهابي التنظيم هذا اعالن ان 

  : كالتالي وهي لذلك، مالئما   مناخا   وشكلت معا   تظافرت التي الخارجيةو  المحلية
 : المحلي المستوى على االسباب  -1
التنظيم  لهذا سهلت التي االوضاع من العديد وسوريا العراق في المحلي المستوى على سادت 

 :كاالتي تقسيما سنعمد لغرض تسهيل دراستهاو  .طموحاته المتطرف
 : العراق -أ

 :3002 سنة للعراق االمريكي االحتالل بعد االمنية والمؤسسات العراقي الجيش حل -1
 عام ايار من االول في (George W.Bush) بوش دبليو جورج االسبق االمريكي الرئيس اعلن 

 مرحلة بدأت وهنا انتهت، قد العراق في العسكرية العمليات وان انجزت قد المهمة بأن ،9113
 نتيجة ؛ واالجتماعية واالقتصادية والسياسية االمنية التداعيات من الكثير معها حملت جديدة

 لم داخلية اضطرابات تنامي الى العراق قادت التي األمريكية االدارة بها وقعت التي لألخطاء
 امنيا فراغا يحدث لم الذي االمنية والمؤسسات الجيش بحل تمثل االول فالخطأ .(5) تاريخه يشهدها
 الذين السابقين والعسكريين التكنوقراطيين عند ايضا الدولة فكرة ولد بل – اسلفنا كما– فحسب
 في وجدوا اذ ، االيدلوجية منحدراهم عن النظر بصرف 9113 عام بعد المسلح بالعمل اانخرطو 
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 فقد ، السابقة الدولة واركان مفاصل يشكلون كانوا بعدما رمقهم سد في ة  ورغب ألمالهم تحقيقا   ذلك
 في وخاصه ، السابق النظام في عملهم من اكتسبوها قتالية ومهارات قدرات من يمتلكون ما اضافوا

 وقتٍ  في بالضرورة وليس التنظيم هذا صفوف في باالنسجام واالستراتيجي العسكري التخطيط
 في الضابط بينهـم مـن السابق النظام ضبـاط مـن عـددا  الذي استقطب  الزرقاويأبتدأ من  . (5)واحد

 بتصرف العسكرية خبرته ووضع آخريـن ضباط مجموعـة ومعـه الريشاوي ثامـر الجمهـوري الحرس
 بتدريب تكليفه وتم الشوارع، حـرب وتكتيكات العصابـات حـرب إدارة في خصوصـا   الزرقـاوي
 من كبيرة مجموعة استقطاب في نجـح ذلك عن فضال   ، القتال على الشـباب مـن الجديـدة العناصر
 ايضا الخطى نفس وعلى ، (2) والفلوجـة الرمادي في السابق العراقي الجيـش مـن والنقبـاء الضباط
 99 في لهم البغدادي عمر ابو دعوة بعد المنحل العراقي الجيش وجنود ضباط من الكثير توجه
  .(3) 9111 عام االول كانون

 من العديد لوضع ، المتطرف الجماعات هذه لجميع الحاضنة بوكا سجن اصبح ذلك على عالوة   
 اسماء ابرز (2) جدول ويبين ، االمريكية القوات وغطاء رعاية تحت كانت التي توالمؤامرا الخطط
 المنحلة. االمنية واالجهزة السابق العراقي الجيش كبار من وهم االرهابي الدولة تنظيم قيادات

وتسريح  حل الجيش العراقيفي   الغير مدروس ان قرار قوات االحتالل االمريكي ، خالصة القول  
 وشكلتالدولة في دوامة الفوضى  ادخال لبناء الدولة ، اسهم فيقياداته وعدم ايكالها في أي دور 

 الجماعات االرهابية المسلحة . لبروزخصبة تربة 
 : االمنية المؤسسة ضعف .أ

 الخارجية الحدود وحماية الخارجي الخطر ودرء وجودها على الحفاظ هو للدولة الجيش اهمية ان 
 كان الحال ان اال ،(4)العسكرية وخططها سياساتها رسم في العالم لدول االساس ليشك ما وهذا ، لها

 ظروف وتحت ومربكا   سريعا   الجيش بناء فيه كان الذي 9113 العام بعد العراق في مختلفا
 والقصبات المدن غزت التي القاعدة بعصابات تمثلت التي اإلرهابية الهجمة بعد خصوصا   استثنائية
  الجيش في التطوع عن موصلوال العراق غرب مناطق ابناء عزوف عن فضال وتفجيرا   قتال   العراقية
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  (2جدول )
 المنحلة االمنية واالجهزة السابق العراقي الجيش في االرهابي الدولة تنظيم قيادات أبرز

 – للنشر الحكمة دار ،0ط ، الخالفة الى النشأة من داعش عالم ، الهاشمي هشام -: الباحثة اعتمادا على:المصدر
 .022 -021 ص ص ،9102 ، بغداد ، لندن

 لكت وابناء الجيش بين كبيرة فجوة وجود الى ادى مما طائفي ا تشكيال   الجيش يعدون اذ ،العراقي
 المدن من العديد على االرهابي داعش تنظيم استيالء في االسباب اهم بين من كان وهذا) المناطق

 االرهابي التنظيم في دورة الكنية لحقيقيا االسم ت

 الخليفاوي نايل محمد عبد سمير 1
 السابق العراقي الجيش في طيار عقيد

 بكر حجي
 داعش النظيم على والمشرف البغدادي مساعد

 اإلرهابي
 للتنظيم العسكري المجلس اركان لمسؤو  الراعي بشائر، ابو ركن عميد \ الجبوري الندى محمد 3

 في عقيد \ السويداني حمد لطيف عدنان 2
 للتنظيم العسكري المجلس اركان لمسؤو  مهند ابو السابق الجيش

 العلواني احمد ابو السابق الجيش في نقيب\ العلواني جاسم وليد 4
 داعش للتنظيم العسكري المجلس رئيس

 االرهابي

 السابق الجيش في عقيد \ نجم اسماعيل عدنان 5
 الرحمن عبد ابو

 البيالوي
 داعش لتنظيم العسكري المجلس عضو

6 
 الجيش في عقيد\ العفري اهلل عبد فاضل
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 في االشتراك مستوى الى ىيرق ال بدائيا   القتالية للوحدات الجهوزية مستوى كان فقد .(5) (العراقية
 تنخفض القيادة نوعية بدأت (9100-9112) االمريكية القوات انسحاب بدأ وعندما فعلي قتال
 الجوية كالقوة ، بناءها اكتمل قد واالسلحة القيادات اهم تكن ولم االمن قطاع في كبير بشكل
 للجيش المهمة الصنوف بإكمال تقم لم االمريكية القوات ان كما البحرية والقوة الجوي والدفاع
 والطيران الذخائر من والتخلص ، العسكرية والهندسة (2) والدروع كالمدفعية ، والخدمية منها الساندة

 تشكيل هو به تقام ما وكل ،(3) ( والطبابة والنقل، ، واالمداد )الصيانة، اللوجستية والخدمات ،
 الناري االسناد من الدنيا الحدود تأمين دون من ومتوسطة خفيفة بأسلحة مسلحة والوية فرق

 اللوجستية الوحدات من (%21) بناء تم قد كان ، 9100 عام فبحلول ،(4)لها والفني واالداري
 من اثنين بناء تم كما ، الداخلية وزارة في االتحادية للشرطة فقط (%02) و ، العراقي للجيش
 برواري فاضل اللواء اكد اذ .(1)العراقي الجيش في فرقة عشر اربعه في فقط الميدان مدفعية كتائب

 تموز في تايمز نيويورك فةصحي مع مقابلة في االسبق العراقية الخاصة القوات قائد)رحمة اهلل ( 
 على التدريب ينقصه االرهاب مكافحة جهاز وان بعد حدوده على يسيطر لم العراق بأن ،9100
 اهم من والتي المخابرات جهاز ان كما .(1)واالستخباراتي الجوي والدعم الحديثة االسلحة استخدام
 في تسهم التي والمعلومات الوطني، االمن تهدد التي االزمات حول المبكرة التحذيرات توفير مهامه

 ورقابة ناظمة قوانين ونوبد بالتعددية يمتاز كان العسكرية، عملياتلل الدفاعية الخطط ضعو 
  .(1) الوطني المستوى على والتنسيق نالتعاو  عنها يغيب كان ذلك عن فضال   ،برلمانية

 زيادة عبر وذلك ، 9113 العام بعد الجيش قدرات تعزيز آلجل العراقية الحكومة تخطيط ان 
 والذي ، تصاعديا   منحى اخذ والذي ، 9112 عام دوالر مليار (009) بلغ الذي العسكري االنفاق

                                                           

( ، 15رسالة قائد مهم ، مجلة بالدي ، وزارة الدفاع العراقية ، العدد ) عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش ، ( 5

 .1، ص 2151
تحديات مؤسسات ، االمن والدفاع في الحكومة االتحادية العراقية ، مجلة رؤية تركية ، مركز  عثمان رياض ، ( 2

 .531 -531، ص ص  2125( ، 5ستا للدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، العدد )

3 (Kimberly Kagan and others ,Op.cit., P.P.45-40 

 .031 -032 عثمان رياض ، مصدر سابق ، ص ص ( 4

 .02 ص ، سابق مصدر ، نايتس مايكل ( 2
6  ( David Witty, The Iraqi Counter Terrorism Service, First Edition, Brookings 
Institution,USA,3992, P.P .33-32. 

 العدد ، المتمدن الحوار مؤسسة ، االمنية للتحديات بالتصدي وفشلها العراقية االستخبارات ، بهار هاني رياض ( 2
 .3-9ص ص ، 9102 ، (2109)
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 وبنسبة دوالر مليار (2.02) الى 9109 عام في ليرتفع ، 9118 عام دوالر مليار (3.09) بلغ
 االمنية النفقات معظم ان هو عليه يؤخذ ما كان ،(5) االجمالي المحلي الناتج من (21.0%)

 الى االمنية النفقات بأجمالي مقارنة ارتفعت التي ،واالجور الرواتب فقرة إلى تحديدا تذهب التشغيلية
 الوقت في ،9109 عام (%20) الى لتصل ، 9112 عام ( % 12) الى و ،9118 عام (20%)

 ييعن وهذا . (2)االمنية النفقات اجمالي من (%21) نسبة التشغيلية النفقات فيه شكلت الذي
 ظل في ومجدية فاعلة بصورة العسكرية القدرات بناء على المخصص االنفاق كمية انخفاض
 اللوجستية والخدمات والمدفعية الجوية القوة بناء مثل الدولة، لها تتعرض التي التهديدات

 الجيش في المنتسبين وتدريب وتأهيل القيادة نوعية وتحسين ، الطبية والوحدات واالتصاالت
 االمني الملف تسلم عدم ان ، ذلك عن فضال   المنتسبين. اعداد زيادة ظل في ، التكوين الحديث

 عن وانشغاله ارباكه في ساهم ةشرطوي بمهام للقيام الجيش وبقاء المحافظات داخل الشرطة قبل من
 وبأعمار سريعة وبدورات الدمج بقرار الجيش الى الضباط اآللف دخول ان كما ، االساسية مهامه
 ضعف في اسهم مستمر بشكل وتطويرية مركزة بدورات قدراتهم بتطوير اهتمام وبدون كبيرة

 .(3) االمنية المؤسسة
 عامال   كان المكونات، بين والطائفي السياسي الحاد واالنقسام السياسية العملية وهشاشة اختالل ان 

 العسكرية العقيدة على انعكس ذلك كون ،(4) رصينة غير ضعيفة عسكرية مؤسسة بناء في اضافيا  
 بل للجيش موحدة عقيدة دتوج ال بمعنى ، الحاكمة السياسية النخبة فكر من وتصنع تؤخذ التي
 . العسكرية المؤسسة في السياسية القوى نفوذ بحسب عقائد عدة هنالك

 العسكرية العقيدة على انعكس ، الحاكمة السياسية النخبة عقيدة في التشتت ترى الباحثة ، ان  
 دتول ال القتال وعزيمة ارادة ان ذلك عن فضال ، موحدة وليست مشتتة جعلها الذي االمر للجيش

                                                           

 ونزع ، االسلحة ، السنوي الكتاب ، السالم لبحوث الدولي ستوكهولم معهد على استنادا الدولي البنك بيانات ( 0
 .https://data.albankaldawli.org : واالمن ، السالح

االقتصاد العراقي بعد عام ) دراسة في الواقع  زين العابدين محمد عبد الحسين و صادق علي حسن ، (9
 . 10، ص  9108، مركز الرافدين للحوار ، بيروت ،  0، ط 9113واستراتيجيات المستقبل ( 

 بغداد ، عدنان مكتبة ، 0ج ، ( داعش مع والمواجهة المعركة ارض من مقاتل ) حره اراء ، الزهيري ياسين عماد (3
 .80-81 ص ص ، 9199 ،
 .038 ص ، سابق مصدر ، رياض عثمان ( 2
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 وبين ، وقياداته شرائحه بكافة المجتمع بين مشتركة عملية صنيعة هي المعارك في بالفطرة
 . والساندة المختصة الدولة ومؤسسات

 :واالداري المالي الفساد .ب
        خالل من العامة الوظائف اداء في النزاهة تدمير او انحراف " بأنه الفساد اكسفورد معجم عرف  

 اجل من السلطة "استغالل بأنه الفساد الدولية الشفافية منظمة عرفته فيما "، والمحاباة الرشوة
 .(5)" الخاصة المنفعة

 ، 9113 العام من اعتبارا   العراقية الدولة مؤسسات معظم في واالداري المالي الفساد وتيرة تفاقمت 
 سلطة بتسلم االولى بدأت موجتين ضمن ، بناءها مستقبل يهدد واصبح ، (1) الجدول يبين كما

 التابعة والوزارات الحكم مجلس فترة ظل في ذلك تبين وقد ، الدولة ادارة (CPA) المؤقتة التحالف
 مصروفات إلثبات كافية أصولية بسجالت المؤقتة التحالف سلطة تحتفظ لم المثال سبيل فعلى ، له

  عينة فحص خالل من ، المؤقتة التحالف لسلطة التابعة الحسابات مراقبة قيام فبعد العامة الموازنة
 المصروفات هذه من أي احتواء عدم تبين (9112 - 9113) الفترة خالل مصروفات عشرة من

 الموازنة صرف لخطط سجالت على دوالر مليون (211 - 091) بين قيمتها تراوحت التي العشرة
 التحالف سلطة برحيل بدأت فقد الثانية الفساد موجة أما للوزارات، بها جهزت التي المبالغ تدعم

 الفساد حجم في األخطر هي الموجة وهذه المؤقتة، العراقية الحكومة إلى السلطة وتسليم المؤقتة
 تقارير أحد ووفق النهب، إلى بسببها تعرض الذي العام المال حجم حيث من والمالي اإلداري
  مختلفة مستويات في المسؤولين من عددا   فإن 9112 عام في صدر الذي الدولية الشفافية منظمة

 الدوالرات مليارات تبديد على المحتلين إقدام مع ذلك ليتكامل وثرواتها للدولة المنظم النهب يمارسون
 العجز بلغ اذ 9112 عام موازنة على الفساد تأثير مالحظة أن يمكن فقد ، العراقية األموال من

 واالستقرار األمن فقدان بحكم (%01) سوى منها ينفذ ولم التنفيذ قبل دوالر مليار (1) حوالي
 دوالر مليار (28) إلى 9118 عام في العامة الموازنة حجم وصل وقد والمالي، اإلداري والفساد

 رغم لكن دوالر مليار (023) إلى وصلت اذ 9103 عام حتى العامة الموازنة في الزيادة واستمرت
  مجال في العراقي للمجتمع منافع و إيجابية مؤشرات توجد ال أنه إال األموال، من الحجم هذا
 

                                                           

اسراء عالء الدين نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد، مجلة جامعة تكريت للعلوم  ( 0
 . 312، ص  9101( ، 9السياسية والقانونية، جامعة تكريت، العدد )



 

 
 

 



 

بالد و العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسي القرار لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 "(داعش) الشام

534 

  (1جدول )
 *9102-9113 للمدة العراق في الفساد مدركات مؤشر قيمة

 الدول مجموع العالمي الترتيب الفساد مدركات مؤشر قيمة السنة
3002 9,9 003 033 
3004 9,9 092 022 
3005 9,9 032 022 
3006 0.2 011 013 
3007 0.2 028 081 
3008 0.3 022 081 
3009 0.2 022 081 
3010 0.2 022 028 
3011 0.8 022 089 
3013 0.8 012 021 
3012 0.1 020 022 
3014 0.1 021 022 

:المصدر الباحثة اعتمادا على   
 . https://www.theguardian.com: 9102-9113 لألعوام الدولية الشفافية منظمة تقارير  -0

 ومعالجات( )اضواء الدولية الشفافية منظمة تقارير في الفساد مدركات مؤشر في العراق عاتي، كريم حسن -9
 .29ص ، ت د. (،1) العدد العراق، النزاهة، هيئة والدراسات، للبحوث والشفافية النزاهة مجلة ،9113-9100

 . فسادا اكثر وصفر ، فسادا   اقل 01 الدرجة تعد اذ (01-1) من الدرجة تتراوح (*)

 عام (%2.00) معدلها بلغ التي (5) البطالة نسب تقليل مثل األخرى المجاالت وال الخدمات
 نسبة وهي ، (%00.2) هامعدل بلغ اذ طفيف ارتفاع مع 9109 عام حتى ثابتة وبقيت ،9112
 . (2)االخرى النفطية الدول واحصاءات (%2.29) البالغ االقتصادي النشاط معدل مقابل عالية
 عام بلغت فقد الخجولة، معالجته واستراتيجيات للفقر المرتفعة نسب على كذلك انطبق والحال

                                                           

 .11-22مصدر سابق ، ص  زين العابدين محمد عبد الحسين و صادق علي حسن ، ( 0
جمهورية العراق، وزارة ة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، الباب الخامس عشر ، احصاءات احوال  (9

 . 9109-9112المعيشة ، 

https://www.theguardian.com/
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 لعل .(5) فقط (%02) بنسبة 9109 عام في (% 2–) بفارق لتنخفض ، (%93 ) نسبة 9112
 شيوع ابرزها ومن ، ايضا   االمنية المؤسسة طال الذي الفساد هو المسألة هذه في خطرا   االكثر
 مبينا   ذلك عن العبادي حيدر السابق الوزراء رئيس كشف وقد (،*)بالفضائيين ىيسم ما ظاهرة
 الفساد في متقدمة مرتبة الدفاع وزارة حينها حتلتا كما .(2) وهمي جندي (21111) وجود

 وزارة ابرمتها التي كصفقة الفاسدة، و القديمة االمنية والمعدات االسلحة صفقات في وخصوصا
 دوالر مليون (01 -03 بين) تكلفتها تجاوزت والتي ( ME-91 هليكوبتر) طائرات لشراء الدفاع
 وكذلك دوالر. ماليين (3) ثمنها كان االنتاجي الخط نفس من الطائرة ان حين في ، الواحدة للطائرة
 – كي )اي طراز من قديمة رشاشات من نارية طلقات اخترقتها التي المصفحة السيارات صفقة
 منها ةالواحد سعر بلغ التي ( 5 – بي ام ) طراز من رشاشات صفقة استبدلت كما ، (22
 ايضا   صفقات وتضمنت ، دوالر (911) الواحدة سعر ىيتعد ال مصرية بنسخ دوالر (3211)

 وهذه ، عاما   98 عمرها الصنع ةسوفيتي مروحيات وهي بولندا من للعراق االمريكان اشتراها طائرات
 المناصب وبيع والترقيات التعيينات الى الفساد وصل كما .(3) الصفقات عدد من االمثلة بعض
 منظمة عن الصادر التقرير ففي ،االمنية المؤسسة اختراق سهولة على بضاللها القت والتي

 االرتفاع، في اخذه ايضا انها ويبدو رتبة، لكل اسعار وجدت اذ واالمن، للدفاع الدولية الشفافية
 صارت انها التقارير تفيد ،9112 عام امريكي دوالر (91.111) تكلف فرقة قائد رتبة كانت فبينما
 .(4) 9102 عام بحلول امريكي دوالر (111.111.9) بــــــ ريقد ما تكلف

 
 

                                                           

-9101جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، تقرير االنجاز المتحقق لالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  ( 0
 .2، ص 9101، حزيران 9102

 الفضائيون : اسماء وهمية .( *

 عمان ، الجنان دار ، 0ط ( الموصل احداث حالة دراسة ) العراق في الخليجي الدور ، الحريري يونس جاسم(  9
 .12 ص ، 9101 ،
 ،9102 ، عمان ، المنهل دار ،0ط ، 9113 -0220 الغربي والتحالف العراق ، الربيعي علو هادي عماد ( 3

 .921ص
 مكافحة مؤشر- افريقيا وشمال االوسط الشرق االقليمية النتائج ، ( والدفاع االمن ) الدولية الشفافية منظمة ( 2

 .00 ص ،9102 ، الدفاع قطاع في الفساد
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 االعتصام: وساحات التظاهرات -2
 محافظات مدن عموم في انتشرت التي ،9109 االول كانون شهر نهاية في التظاهرات انطلقت 

 دول اجتاحت التي بالثورات متأثرة الدين وصالح ونينوى االنبار في وخاصة ، وغربه العراق شمال
 (5)السياسي تمثيلها وضعف واالقصاء التهميش رافعين شعارات ،9100 عام في العربية المنطقة

 في سيماال المواطنين على والتجاوزات العشوائية واالعتقاالت األمنية األجهزة سلوك من معاناتهمو 
 ضد الشارع تحريك في بارز   دور   لها كان المحلية الحكومة فان لذلك اضافة ، الموصل مدينة

 للعملية المناوئة الجهات بعض عملت وقد ،السياسية المكاسب بعض لتحقيق والجيش الشرطة
 االسالمية" العراق "دولة وتنظيم المنحل البعث وحزب ، *النقشبندية الطريقة رجال وهي السياسية

 في المشاركة عن الناس عوام احجم ان وبعد ، اهدافهم لتحقيق واستغاللها التظاهرات اختراق على
 على بالضغط الجهات تلك اخذت وراءها، تقف التي الجهات حقيقة ادركوا ان بعد ، التظاهرات

 بعد تعقيدا   وزادت االمور وساءت ،تأييدها واعالن االعتصام( )ساحات في للمشاركة العشائر شيوخ
 التصويت الى نينوى محافظة مجلس دفع مما االعتصام( )ساحات في المتظاهرين احد قتل ان

 اعلنت إذ الحويجة احداث بعد توترا   االوضاع وزادت ، المدينة من والشرطة الجيش اخراج على
 السالح حمل خيار الى واالتجاه الساحة ترك ، الموصل في االحرار ساحة في المعتصمة المجاميع
 9113، وخاصة في ظل تفشي ظاهرة السالح المنفلت بعد العام (2) االمنية القوات ومواجهة

الحصول على السالح بكل سهولة ولم  باإلمكانواصبحت المستودعات متاحة في الغالب واصبح 
بيد جماعات تقع خارج سيطرة الدولة ، وعصابات الجريمة المنظمة ،  ، اذينحصر جودة بيد الدولة 

 .(3)و بيد العشائر ، و بيد المنظمات االرهابية وهذا يعد االخطر 
 

                                                           

 .222 ص ، سابق مصدر ،9،ج والممارسة والخطاب التشكلداعش  المكنى الدولة تنظيم ، بشارة عزمي ( 0
ابراهيم وقادة عملياته الميدانية هم ضباط سابقون من الجيش العراقي ويملكون هو تنظيم متطرف يقوده عزت  (*

خبرة كبيرة في القتال والمناورة وينشط في شمال العراق وله اتباع في المناطق الكردية وتشير التقديرات غير الرسمية 
ار ، جديد التعاون ( شخص . المصدر : مصطفى غيثان عبد الجب2111و 0111)  إلى أن الجماعة تضم ما بين

وبعض ضباط الجيش السابق ، كراس النهرين ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد  داعشبين 
 .012، ص  9191( ، 9)
 .02-2النيابية ، مصدر سابق ، ص ص الدفاع لجنة االمن و  النواب،( مجلس 9
 المستشار العسكري لقوات الحشد الشعبي ، مصدر سابق . ( حسن سلمان خليفة البيضاني ،3
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 :سوريا .ب
تراجعت  ، اال انها 9100داخل العراق حتى عام  لإلرهابسوريا كانت تخدم التوجه المتطرف  ان 

 االجتماعي النسيج كان إذا ما واضحا وليس ،9100 عام العربي الربيع اضطرابات ىبعد ما يسم
 االولى الشرارة انطلقت فقد ، فعال   االضطرابات هذه نشوب إلى أدى هو سوريا في العرقيات متعدد
 القرار في والمشاركة  والمساواة بالحرية مطالبة الجنوبية درعا مدينة في 9100 اذار 02 في

 التي البطالة لتفشي نتيجة المعيشية األوضاع وتحسين الفاسدين وابعاد الفساد وانهاء السياسي
 خالل ، (%2.02) (،% 1.8) ، (%18.3) نسبتها بلغت اذ ،(5) الصعود نحو معادالتها اتجهت
 نمو معدالت السوري االقتصاد حقق الذي الوقت في ، (2) 9100 ، 9101 ،9112 السنوات
 بيد .9101و 9110 العامين بين الواقعة المدة خالل (% 2.22) بيقار  ما بلغت ، نسبي ا مرتفعة

 كان للسكان، المرتفع النمو معدل ضوء وفي المحلي، الناتج إجمالي من الفرد نصيب نمو أن
 ،الشديد الفقر خط تحت يعيش السكان من (%33) واصبح ،(3) (%1.9) حدود عند بكثير أخفض

 جميع في االحتجاجات صاعدبت .(4) 9101 سنة في العام الفقر خط تحت يعيش (%2.20) و
  ذلك عن فضال   ، (1) المحكمة االمنية بالقبضة االمر معالجة السوري النظام حاول ، الدولة انحاء
 السجناء من المئات ايضا شمل الذي ، الرئاسي العفو قرارات من سلسلة على االسد الرئيس وقع

 والتخطيط االندماج في ابدأو  الذين ، العسكري صيدنايا سجن في المتشددين واالسالميين نالسياسيي
 االنشقاقات حدثت ذلك عن فضال ، سوريا وشمال دمشق في الجهادية الخاليا من المزيد لتشكيل

                                                           

( المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ، اقتصاديات اعادة االعمار بعد انتهاء الصراع في 0
 .02، ص 9102منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، مجموعة البنك الدولي ، ابريل 

رئاسة مجلس الوزراء ، المكتب المركزي لإلحصاء ، المجموعة االحصائية للعام ( الجمهورية العربية السورية، 9
9111 – 9102. 

( ربيع نصر و زكي محشي و خالد ابو اسماعيل ، االزمة السورية ) الجذور واالثار االقتصادية واالجتماعية ( ،  3
 .01، ص 9103ون الثاني المركز السوري لبحوث السياسات ، الجمعية السورية لثقافة والمعرفة ، كان

 .221 ص ، سوريا ، المهيكل غير العمل ، السياسات لبحوث السوري المركز تقرير ( 2
 ، االكاديمي الكتاب مركز ، 0ط (، واالدوار الفواعل ، االسباب ، الجذور ) السورية االزمة ، حنيفة ابو الوليد ( 2

 .02 ص ، 9191 ، عمان
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 بالمقابل ، (5) 9100 تموز 92 في الحر السوري الجيش فصيل تشكيل معلنين السوري الجيش في
 معارضة قوات ضد الوقوف ؛آلجل(2) *العلوية الطائفة ابناء تسليح على السوري النظام عمل

 .(3)طائفيا   طابعا   تحمل انها الممارسات لهذه اوحى مما ، الجهادية والجماعات

 ،فقط العراق تخص كانت االسالمية" العراق دولة " تنظيمب يسمى ما وضعها التي ةاالستراتيجي ان 
  نينوى في تنظيمه عمليات قائد رسالإل ، البغدادي بكر ابو دفعت سوريا في الفوضى تصاعد لكن
 وبدأ سوريا شرق شمال الحسكة الى 9100 العام من اب في وصل الذي  الجوالني محمد ابو

 ألهل النصرة بجبهة فيعر  ما لتأسيس .(4) الدولة انحاء في المحلية الجهادية الخاليا مع يتواصل
 من الجهاديين استقطاب في لرغبة وذلك ، 9109 الثاني كانون 92 في للعلن ظهرت التي  الشام
 هذه من انحدرت التي العناصر هذه شكلت وبهذا ( فلسطين ، االردن لبنان، ، سوريا ) الشام بالد
 تأسيس اعالن ويتضمن ، السوري العنصر تفوق مع التأسيس مراحل في رئيسيا   مكونا   الدول
 وادلب ، والميادين ، وحلب ، دمشق ) وهي عديدة سورية مناطق في لمقاتلين ميدانية صورة الجبهة

وفق ما  السعي ذلك وبعد ، السوري النظام اسقاط هدفها ، ( الزور ودير ، ودرعا ، والبوكمال ،
 " االسالمية العراق دولة" فكر الى وأيدولوجيتها العسكرية تكتيكاتها في مستندة ."اسالمي حكم" سموه 
 الرسمي باإلعالن المسلحة الفصائل من العديد رحبت والمال. بالسالح يمدها زعيمها كان الذي

 ، 9100 عام اواخر منذ المواجهات تشاركه كانت الذي الحر السوري الجيش وخاصة ، للجبهة
 خط وتولت وادلب حلب ريف في الساخنة الجهات جميع في مقاتليها الجبهة نشرت ان بعد

 وحلب دمشق في االنتحارية العمليات من بالعديد الجبهة قامت ،السوري النظام مع االول االشتباك
 من االكبر النصيب نالمدنيي تحمل لكن للحكومة، تابعة وشخصيات منشآت مستهدفة
 انتساب زيادة مع حلب ريف جميع في هوتفعيل نطاقها توسيع الى الجبهة .انتقلت(1)الضحايا

                                                           

9( Charles R. Lister, The Syrian Jihad ,first edition, Oxford University Press ,New 

York,3994,P.P.49-43. 

 من العلويين . %00،3من السنة ،   %12 ,8يتكون المجتمع السوري   ( *
2 ) Heather M. Robinson and others ,Sectarianism in the Middle East ,Rand Corporation, 

Santa Monica, ,3999,P.P.13-15. 

 .30 ص ، سابق مصدر ، حنيفة ابو الوليد ( 3
4 (Charles R. Lister,Op.Cit,P.45. 

 .13 ص ، سابق مصدر ، حنيفة ابو الوليد ( 2
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 الكبيرة العسكرية الثكنات اولهما ، نقطتين الى استنادا   تمركز مواقع بعناية واختارت السوريين
 ايلول منتصف في (هنانو ابراهيم) ثكنة وهي الغربي حلب ريف في الحصينة العسكرية والقواعد
 عسكرية آليات عن فضال والذخيرة االسلحة من كبيرة بكميات خاللها من غنمت التي ، 9109
 ، وادلب حلب بين التقاء نقطة تعد التي  مهمة جغرافية منطقة في وجودها بذلك فارضة ، ودبابات

 رضا كسب طريق عن فيه التغلغل اجل من الشرقي الريف مناطق اختيار الثانية النقطة اما
 نفتناز( )قاعدة على السيطرة من الجبهة تمكنت الريف هذا على وباالستيالء ، بالمساعدات االهالي
 المتحالفة والكتائب النصرة انتشار ومع .9103 الثاني كانون في ادلب في في العسكرية الجوية
 ساعدها مما ، تركيا مع والتموين االمداد بخطوط تحكمت والغربي الشرقي حلب ريف في معها
 الشام احرار وخاصة االسالمية الجبهةب يسمى ما مع باالشتراك الرقة نحو شرقا   االمتداد سرعة على
 وانتهت الطبقة مدينة في ( الفرات سد ، تشرين سد ) مهمة ةاستراتيجي مواقع على فسيطرت ،

 و 2111 بين ما المدة هذه في الجبهة مقاتلين اعداد قدرت كما ،(5)الرقة مدينة على بالسيطرة
 الغربي حماه ريف وفي الالذقية جبال نحو انتشارها توسع الجبهة حاولت بالمقابل  .(2)مقاتل 2111
 في انتشرت كما ، استراتيجية الجبهة تعتبرها لغايات مدروسا   ، الساحل من الغربية ادلب وريف
 جبال تطويق لغرض ، 9109 اذار منذ حلب في التركمان وجبل الالذقية في االكراد جبل منطقة

 ، سوريا وعموم الالذقية في السنة اهل اعتداءات على الرد اجل من العلوية القرى وقصف العلويين
 في سواء في االنتحارية العمليات من العديد الجبهة نفذت الصدد هذا وفي . (3) منظورهم حسب
 على عالوة للحكومة، تابعة وشخصيات منشآت مستهدفة المحافظات من وغيرها وحلب دمشق

-9100 بين ما قتيل (0112) بلغ الذي ، القتلى عدد من االكبر النصيب تحملوا الذين المدنيين
 .GTD(*(4) ) العالمي االرهاب بيانات قاعدة وفقا   9103

                                                           

 .13، ص  المصدر نفسه ( 0
 سوريا في السلطة على الصراع من اهلل حزب لموقف السياسية ،ألبعاد ربه عبد نوري منيب محمد إبراهيم ( 9
 .88ص ، 9101 ، فلسطين للنشر، الجندي دار ،0ط ، (9102 - 9100)
 .12-12المصدر نفسه ، ص ص  ( 3

هذه البيانات يصدرها االتحاد الوطني المعني بدراسة االرهاب  والردود على االرهاب ومقرة الرئيس في جامعة  ( *
 ميريالند بالواليات المتحدة االمريكية .

4 (University of Maryland, National Consortium for the Study of Terrorism and 
Responses to Terrorism, college park, USA . https: www.start.umd . 
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 رسالة 9103 ابريل 2 في العراق في االسالمية" العراق "بدولة ىيسم ما حرب" "وزارة اعلنت 
 االسد بشار حكومة ضد سوريا في تنشط التي النصرة جبهة ان " يالبغداد بكر ابو زعيمة اصدرها
 واحد مسمى تحت النصرة جبهة مع االسالمية" العراق "دولة توحيد واعلن ، " منه وجزء له امتدادا  
 حقق الذي النصرة زعيم رفض التالي اليوم في لكن ، والشام" العراق في االسالمية "الدولة وهو

 الذي ، الجهاد" "قاعدة لزعيم البيعة واعلن االندماج هذا ، بذاته واستقل االرض على كبيرة مكاسب
 بانفصال انتهت التي االطراف هذه بين الصراع حدة فاحتدمت ، ايضا   االندماج هذا رفض بدوره
 "قاعدة لتنظيم والءها معلنة النصرة جبهة بقيت بينما الجهاد" "قاعدة تنظيم عن البغدادي بكر ابو

 .(5) الجهاد"
 وبغية ،الصراع في كمكون نفسها تأسيس إعادة إلى 9103 عام منتصف بحلول داعش اجبرت 

 زعيمها ماعدا النصرة قادة جميع مبايعة بعد – سوريا في المتمركزة داعش عناصر بـدأ ذاتهـا، تأكيـد
 اهم على ذلك في مستولية ،سـوريا وشرق شمال في عـدواني بشكل بالتمدد - مناصريه وبعض
 بسرعة معارضة ولـد مـا وهـذا ، حلب شمال العسكرية الجوية )منغ( قاعدة وهي االستراتيجية المواقع

 شمال في كثيرة أراض تفقد جعلها مما ،(2) ضدة عملياتها اطلقت والتي الفصائل بعض قبل من
 ، مؤقتة كانت النكسة هذه .(3)9102 العام أوائل في شمالها( ماعدا وحلب ، وحماه ، ادلب ) سوريا
 الـطـريـق مهدت التي االنبار في الجارية االوضاع سوء استغل الرقة في مكانته داعش تعزيز فبعد
 النائمة خالياه وبمساعدة 9102 الثاني كانون من ابتدأ الـعـراق عـلـى شـامـل عـسـكـري هـجـوم لـشـن
 وادي أسـفـل الـعـراقـيـة، الـسـوريـة الـحـدود عبر والمقاتلين المسلحة الشاحنات من قافلة داعش اطلق
 في التدريجي لتوّسعها بداية   الرمادي من واجزاء الـفـلـوجـة إلـى ومـبـاشـرة الـغـربـي، الـفـرات نهـر

 ضد متضافر مضاد هـجـوم بـشـن داعش بـدأت ثـم ،(4) السورية الحدود طول على وخاصة األنبار،
 هذه كسب ساعد و (1) 9102 نيسان في سوريا شرق الزور دير محافظة في المعارضة جماعاتال

 التحتية بنيتها على سيطرتها عن فضال ، للجزيرة الخارجي الشريط في قوتها تعزيز الى االراضي

                                                           

 .2، ص 9102، المنهل ، عمان ،  0والجهاديون الجدد ، ط داعشجاسم محمد ،  ( 1

2) Charles Lister, Profiling the Islamic State, First Edition, Brookings , USA,3995, P.P.99-
99. 
3) Jessica Lewis McFate , The ISIS Defense in Iraq and Syria :Middle East Security Report 
31, Institute for the Study of War, United States of America,USA,3994,P.39. 
5  ( Seth G. Jones and others , Rolling Back the Islamic State, Op.Cit. ,P.93. 
4 ( Charles Lister , Op.cit.,P.99. 
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 األموال عبـور وتيرة وازدادت ترابطا ، أكثر وسوريا العراق في داعش عمليات أصبحتف (5) النفطية
 وخصوصا   وحلفائها داعش تمكنت الجديد، الواقع هـذا ظـل وفي الحدود. عبر واألسلحة والمقاتلين

 مـديـنـة أكـبـر ثانـي 9102 حزيران 01 في الموصـل عـلى االستيالء مـن النقشبندية الطريقة رجال
 التنظيم استولى ايام غضون فيو  .(2) العسكرية والعمليات االشتباكات من ايام ثالثة بعد الـعـراق فـي
 طالب بحق العراق تاريخ في ةمجزر  بأكبر قام اذ ، العراق في االراضي من شاسعة مساحات على
 شمال مدن ثم والحويجة وبيجي تكريت على االستيالء بعد )سباكير( قاعدة في العسكرية الكلية
 - السورية الحدود على استراتيجية مناطق نحو غربا   بالتحرك بدأ ثم الدين صالح وشرق ديالى

 من العديد شن بالمقابل (3)9102حزيران منتصف في عليها استولى التي تلعفر مدينة الى العراقية
 من 92 وفي ، حزيران 02 في فيها الطبيعي الغاز حقول اهم على مستوليا حمص على الهجمات
 تعزيز في ذلك اسهم ومن ثم الرقة مدينة على القريبة (02) الفرقة مقر على سيطر ذاته الشهر
 . وسوريا العراق في داعش تمدد توضع التي (2) الخريطة في كما .(4) للتنظيم العسكرية القوة
 بساحات المتمثلة واالضطرابات العراق في السائدة آنذاك االوضاع ان ، تقدم مما يتضح  

 كذلك ، تطلعاته لتحقيق الستغالله االرهابي داعش تنظيم سعى مفصليا   حدثا   شكلت االعتصام
ل تجهيزها اكما بعدم االمريكية القوات تعمدت والتي التأسيس الحديثة االمنية المؤسسة ضعف
 تمدد التنظيم في دولة اما ، داعش بروز في ساهم المهنية عن عناصرها بعض ابتعاد عنفضال 
 المتطرف التنظيم لهذا ذهبية فرصة بمثابه هي فوضى من خلفته وما الثورة كانت فقد سوريا

 االراضي.الستباحة 
  : الخارجية االسباب -9

 الدول: هذه اهم ييل ما وفي ، داعش تنظيم ظهور في ل  وفاع م  مه دور   الخارجية لألسباب كان
 : ةاألمريكي المتحدة الواليات -أ

  
                                                           

9  ( Jessica Lewis McFate ,Op.Cit.,P.39. 

3 ( Charles Lister , Op.Cit.,P.99 

2 ) Eria Gaston and Andrasderzsi-horvath, Iraq After ISIL, report Global Public Policy 

Institute ,Berlin,3999,P.95-91. 

اسراء شاكر حسن ، االساليب الدعائية لتنظيم داعش في شبكات التواصل االجتماعي ، مجلة اهل البيت ،  ( 2
 .29 -20، ص ص 9108(، 99جامعة اهل البيت ، العدد )
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  (2خريطة )
 9102 حزيران 01 احداث بعد داعش تنظيم عناصر تمدد مناطق

 
Sours:9- Charles C. Caris & samuel Reynolds ,ISIS Governance In SyrIa, Middleeast 

Security Report 33,United States of america, Institute for the Study of War, 

Washington, 3995,P.99. 

 ال التي والثوابت والمصالح االستراتيجية االهداف من مجموعة لنفسها االمريكية االدارة وضعت
 حدودها خارج معين هـدف تنفيذ على االمريكية االدارة تقدم فحين ، بسهولة عنها التنازل يمكن
 وجـه علـى االمريكيـة والمصالح االمريكي القومي لألمن خدمة جاء بانه سلوكها تبرر فإنها

 نصف من كثربأ تتمتع التي (5) العربية المنطقة نحو الكبرى االمريكية االستراتيجيةف  الخصوص
 السياسـي القرار لصانع بالنسبة اهمية لها (،%22.2) الى تصل بنسبة العالمي النفطي االحتياطي
 الواليات سعت ، المنطلق هذا من .(2)واالستراتيجية( )االقتصادية جوانب لعدة االمريكي الخـارجي
 مواجهة ألجل والعشرين الحادي للقرن الدولية التوازنات منظومة ترتيب عادة ال االمريكية المتحدة

                                                           

مركز الدراسات  ( خلود محمد خميس، اسرائيل واالستراتيجية االمريكية تجاه العراق، مجلة دراسات دولية ،5
 .511، ص2111(، 31االستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، العدد )

(، 5\1، ملحق رقم ) 2151( جامعة الدول العربية ، االمانة العامة ، التقرير االقتصادي العربي الموحد 2
 .544-543صندوق النقد العربي ، ابو ظبي ، االمارات ،  ص ص 
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 عموم في ةيوالصين كالروسية المنافسة االستراتيجيات وكذلك ستراتيجيات او الضغوط االقليميةاال
 الفوضى  عليها اطلق اجندة عبر االوسطي الشرق نظام موضوع وخصوصا ، االوسط الشرق
على السطح إال بعد الغزو األمريكي للعراق الذي قادته الواليات المتحدة  وطفلم ت ، التي(5) *الخالقة

األمريكية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في تصريح وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في حديث 
، لتصبح الفوضى 9112لها أدلت به إلى صحيفة واشنطن بوست األمريكية في شهر نيسان 

مستشار االمن القومي االمريكي مايكل يعد و  ريكية تالئم ألفيتنا الثالثة،أم استراتيجيةالخالقة بذلك 
اول من صاغ مفهوم الفوضى الخالقة او الفوضى البناءة او التدمير البناء في معناه  ليدين

عبر عنه في مشروع التغيير الكامل في الشرق األوسط الذي أعده عام  السياسي الحالي وهو ما
رتكز على منظومة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية م وهذا المشروع ي9113

بهذا  ،البناء  جديدة تقوم على أساس الهدم ثم إعادة استراتيجيةالشاملة لكل دول المنطقة وفق 
الفوضى الخالقة بيدها لتتعامل مع المشاكل الدولية بما تراه  مفاتيح استراتيجيةوضعت أمريكيا 

ت حراك سياسي في الدول اإلقليمية ونشبت ثوراتها )الحراك الجماهيري( لتخرجها وبالفعل بدأ مناسبا
دخالها في دائرة مقدرتها كي تتمكن من بث الفوضى  من دائرة عدم السيطرة على هذه الثورات وا 
كخيار بديل لالستقرار السياسي في الدولة، وبهذه الديناميكية تستطيع رسم الخطط للجغرافية 

 :(3)نقاط عدة لها تضمن شاعتهاإ ،  التي عند (2)اصرةالسياسية المع
 للمنطقة. االمني التخطيط في العليا الكلمة المتحدة للواليات تكون ان أ.
 . للنفط الحر التدفق استمرار ضمان ألجل العربي الخليج في العسكري الوجود تكثيف ب.
 الصديقة والدول االمريكية المتحدة الواليات وبين بعضها مع الخليج دول بين التعاون تعزيز ج.

 (. تركيا ، وفرنسا بريطانيا، ) الخارجيين شركائها وباقي الصهيوني للكيان
 . الصهيوني الكيان امن على الحفاظ د.

                                                           

"في أدبيات الماسونية القديمة إذ ورد ذكره في أكثر من  Creative Chaos( ظهر مصطلح الفوضى الخالقة  *
مرجع وكانت وراها الثورة الفرنسية والبلشفية والبريطانية، التي تعمل على إسقاط الحكومات الشرعية، وإلغاء 

انت تبث سموم النزاع داخل البلد الواحد، وإحياء أنظمة الحكم الوطنية في البالد المختلفة والسيطرة عليها، كما ك
 روح األقليات الطائفية العنصرية"، وقد أشار إليها الباحث والكاتب األمريكي دان براون .

 .511( خلود محمد خميس ،مصدر سابق ، ص  5
التحوالت الجغرافية السياسية والفوضى الخالقة في العراق ، مجلة كية التربية ،  ( اسراء كاظم الحسيني ، 2

 .411، ص2151( ، 21واسط ، العدد ) جامعة

 .511خلود محمد خميس  ، مصدر سابق ، ص  ( 3
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 رسم إعادة نحو ترمي انها اال ، (2) الشكل في وكما ، مرتكزات عدة على االجندة هذه تقوم  
 المجتمع داخل عناصر استغالل خالل من ، االوسط الشرق لمنطقة الجيبولتيكية السياسية الخريطة

 واختراع والعالمي، المحلي االعالم تحريك عبر ودعمها التغيير، نحو تتطلع ( الدولة دون فواعل )
 .(5)تعارضه التي القوى تجاه الدولي الضغط وزيادة حوله التوحد يمكنهم رمز
 فكرةورغم ان   ،االمريكية المتحدة الواليات والسيما الكبرى للدول بالنسبة ومهم حيوي جزء فالعراق  

بحجة نشر الديمقراطية التي تعد عنوان  9113 عامال منذ عليه تطبق بدأت الخالقة الفوضى
اطماعها  ، بسبب 0221من قبل هذه الدول منذ العام  تعرض للتدخل اال انه ، السياسة األمريكية 

 نفط انابيب لخط الرسمي التشغيل انتهاء عند وتحديدا   ، 0228 العام الى ارجاعها يمكن التي
 الى النفط يصل كان بعدما ، المتوسط( البحر انابيب خط باسم ايضا المعروف )* حيفا – الموصل
 هذكرت ما المطامع هذه صحة يؤيد ما و ،الناقالت عبر اوربا الى يشحن هناك ومن ، حيفا مصافي
 لمسؤو  برقية حول 9113 العام من اب في ابيب تل في تصدر التي "االسرائيلية هاآرتس" صحيفة
 ضخ اعادة امكانية من التحقق تضمنت التي " االسرائيلية الخارجية وزارة " الى البنتاغون في كبير
 النفط والسيما الطبيعية الموارد من الهائل االحتياطيف . (2) حيفا مصافي الى العراق من النفط
 ،9113 عام لغزوة ذريعة اتخذتها التي الشامل الدمار اسلحة من تأثيرا اشد يعد ، الطبيعي والغاز
 قطاعها في يتزايد اخذ الذي العجز لها سيؤمن ، االمريكي القرار صناع نظر وجه من فالعراق
 الجدول في وكما ، ضخم نفطي احتياطي من هكيمتل ما بفعل ، (2) الجدول في وكما ، النفطي

 زعزعة مخاطر يجنبهاو  ، العسكرية وخاصة لصناعاتها لجميع الحياة ركيزة يعد الذي ، (8)
 النفطية للشركات واالمتيازات العقود العراق منح يجنبها وكذلك ، العالمية النفط سوق في االستقرار
  للعراق الجغرافي بالموقع يتمثل ، اخر بعدا   االحتالل لهذا كان ذلك على عالوة .(3) لها المنافسة

                                                           

، الجنان 0عادل البديوي ، االدراك االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية دراسة في المبادئ الجيوبوليتيكيا ، ط ( 0
 .021-022، ص ص 9102للنشر والتوزيع ، عمان ، 

وهو خط سابق لنقل النفط الخام المستخرج من حقول كركوك الواقعة شمال العراق الى مدينة حيفا ، يبلغ طولة  ( *
( بوصة ، وقد توقف الضخ الرسمي في االنبوب بالتزامن مع االحتالل الصهيوني لمدينة 09( كم ، وقطرة )229)

 حيفا. 
2) Washington's Blog and Wayne Madsen and  Syrian Girl Partisan , ISIS IS US The 
Shocking Truth Behind the Army of Terror, Progressive Press,USA,3994,P.59.  
3  ( Rupert Herbert-Burns ,Petroleum Geopolitics: A Framework of Analysis, A Thesis 
Submitted Ph .D, University of St. Andrews,U.K,3999,P.00. 
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  (2) شكل

 الدعائم االساسية لنظرية الفوضى الخالقة

 
 االوسط الشرق لتفتيت االمريكي السيناريو ) الخالقة الفوضى ، المنياوي رمزي : على اعتمادا   الباحثة المصدر
 .92-92 ص ص ، 9109 ، لبنان ، العربي الكتاب دار ،0ط (، لشرذمة امريكا تبنتها التي الصهيونية والنظرية

  (2جدول )
 (9131-0220) وافاقة المستقبلية االمريكي النفط ميزان في العجز تطور

 0101 0111 0111 1791 1791 1791 1791 العام

 %14 %11 %14 %11 %43 %31 %21 نسبة العجز%

 الوطن على تطبيقها واليات الخالقة الفوضى جيبولتيكية ، مطرود عادل هبة و محمود احمد فيان : المصدر
 ،9102 ، (0) العدد ، (91) المجلدجامعة بابل ،  ، االنسانية للعلوم التربية كلية ، االنسانية العلوم مجلة ، العربي
 .922 ص

فكرة  ذلك صناع القرار الى طرح دفع .(5) عامة بصوره االوسط الشرق في باستراتيجيتها وعالقته
المشروع األمريكي في العراق من قبل المحافظين الجدد الذين وصلوا الى مركز صنع السياسية 

فكرتهم ناتجة عن بواعث فكرية وثقافية ودينية وسياسية تراكمت عبر سنوات عدة بعد  اذاالمريكية، 
رة مشروعهم، ومن ابرز امتزاجها مع الرؤية اليهودية ناهيك عن اقناع التيارات اليمينية والليبرالية بفك

 رموز هذا التيار وهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع االمريكي االسبق وبول ووليتفز نائب وزير الدفاع 
                                                           

،  0، ط9110استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية تجاه قارة اسيا بعد عام  اسراء كاظم و فاطمة محمد ، ( 5
 . 092، ص 9102مطبعة الثقلين ، النجف ، 

الفوضى
الخالقة

خلخة
الوضع 
االقتصادي

اطالق 
الصراع 
العرقي

ضرب 
االستقرار
االمني

التعبئة 
االعالمية

اطالق 
صراع 
اتالعصيبي
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 ( 8جدول )
 (9191-0221) للمدة العراقيوالغاز  للنفط واالنتاج االحتياطي كمية 

- Source: OPEC, annual statistical bulletin ,organization of the petroleum exporting 

countries, data 3933,T(29,24,09,02). 

الواليات المتحدة في تنفيذ مشروعها  ، وقد سارتبوش االمريكي في حكومة جورج دبليو
الجيوبوليتيكي تجاه العراق وفق خطط مرسومة ومدروسة، إذ أنها كانت حريصة على ايجاد مبررات 

 ووفقا  لذلك تم،  ومن ثم التوسع على حساب دول المنطقة بدأ من بغداد ومن ثم طهران لغزوة 
اختيار العراق ليكون القاعدة التي تنطلق منها الواليات المتحدة نحو الشرق االوسط، على إن هدفها 

التفرد في ترتيب االوضاع لها الى ثالث دويالت متناحرة مما يتيح  مهالرئيس من احتالل هو تقسي
ي العالمي البد من وجود قضية تثير الرأ، ولتحقيق ذلك السياسية بالشكل الذي يخدم مصالحها 

نحوه، ولعل اسلحة الدمار الشامل افضل خيار، لذا اعلن جورج بوش إن العراق يمتلك اسلحة 
الدمار الشامل وانه ال يحترم قرارات األمم المتحدة االمر الذي يدعونا الى اجباره على احترامها، 

على العراق في ليلة وفي المرحلة الثانية من حرب افغانستان اتخذت االدارة االمريكية قرار الحرب 
التي عدت آخر ليلة في سلسلة االستعدادات العسكرية للواليات المتحدة  9113آذار من عام  02

منطقة  محو الدولة فضال  عن اعادة تشكيلاالمريكية وحلفائها ضد العراق ليس فقط الحتالله وانما 
ية لتنفيذ توصيات التقرير الذي . بما يتناسب مع سياسة االدارة االمريكية االسرائيل الشرق االوسط

 ( بعنوان0221ي تل أبيب في عام )اعده معهد الدراسات االستراتيجية والسياسية العليا ف

 السنة

 الغاز الطبيعي النفط

االحتياطي 
 )مليون برميل(

برميل / االنتاج )ألف 
 يوم(

 االحتياطي
 )مليار متر مكعب(

 (0االنتاج )مليون م

1791 32.111 5.141 155 111 

1791 34.311 2.211 111 5.211 

1791 31.111 2.553 111 5.215 

1791 11.111 5،414 125 111 

1771 511.1111 2.553 3.511 3.111 

1771 511.111 131 3.311 3.511 

0111 552.111 2.151 3.511 3.511 

0111 551.111 5.113 3.511 5.411 

0111 543.511 2.311 3.511 1.155 

0111 542.511 3.114 3.511 1.111 

0101 541.151 3.111 3.154 1.314 
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واخطر ما جاء فيه عبارة تم تداولها بكثرة على مختلف  ،"9111استراتيجية إسرائيلية جديدة لعام "
 فضال .(5)ان يمر من بغداد"  جباالوسط يإن الطريق نحو الشرق "لحين تنفيذها وهي  االصعدة،

 بين ومن ، الدولة هذه تقسيم في التفكير ضرورة إلى األمريكيين الباحثين ذلك دعى الكثير من عن
 " بقوله األمريكية ( CNN ) شبكة مـع لـه حـديث فـي بصراحة ليعبـر "كيسنجر هنري ينبـري"  هؤالء
 متنافسة أثنية مجموعة كـل تتـرك أن األفضل ومن موحـدا ، العراق إبقاء في ألمريكا مصلحة ال

قبل رئيس لجنة ن م  رسمي بشكل صدرت   أن الدعوات هذه لبثت ما ثم ،" الخاصة حكومتها تشكل
 ايلول في "ملزم غير" قرارا   أصدر الذي ،" جو بايدن"األمريكي الشيوخ مجلس العالقات الخارجية

 الصهيونية لطلب مطابقا   جاء وهذا .وكردية وسنية، شيعية، أقاليم ثالثة إلى العراق بتقسيم ،9112
 طائفي أساس على العربية المنطقة تقسيم يتم بأن ،0202 العام في فرساي مؤتمر في العالمية
 وضعه الذي ،"جيلين بين" كتابه في "بريجنسكي زبغنيو " إليه ذهب الذي نفسه االتجاه وهو وعرقي،

 سمحت وطائفية، عرقية كانتونات إلى المنطقة تقسيم إلى فيه ىودع ،0223 تشرين حرب بعد
  .(2)فيها يعيش أن الصهيوني للكيان

 فهي ، االقليمية محاورهاو  المتحدة الواليات قبل من ايضا   مشابها   سوريادولة  في التدخل جاء 
 عن فضال وتركيا، لبنان بين المتوسط البحر على وتطل آسيا، قارة غرب جنوب موقعها بحكم

 الحلقة لذلك وفقا عدت قدف ، قارات ثالث ملتقى في تاريخها طوال واالقتصادية السياسية اهميتها
 خط من يتجزأ ال وجزء ، بتركيا للغرب الموالية النفط حقول تربط التي االنابيب حروب في الرئيسة
 وغير المعلنة المخططات اغفال نيمك ال فلذلك .(3)كم911.0 بطول المقترح العربي الغاز انابيب
 إلتمام زمنية جداول وضع خالل من الفوضى اشاعة في المتحدة الواليات تعتمدها التي المعلنة
 على الحفاظ في فشله بوابة من اليه تعود لكي من خروجها بعد خصوصا .(4) العراق على السيطرة

                                                           
دراسة جيبوليتيكية ،   9113لطيف كامل كليوي و فالح عبد فرهود ، المشروع االمريكي في العراق بعد العام (  0

 .9822، ص 9190( ، 2، كلية التربية ، العدد )مجلة اوروك للعلوم االنسانية ، جامعة المثنى 
االسرائيلي ، مجلة تكريت للعلوم االنسانية ، كلية  -ناجي محمد الهتاش ، الربيع العربي ومستقبل الصراع العربي (9

 .03-09، ص ص9102( ، 0( ، العدد )0العلوم السياسية ، جامعة تكريت ، المجلد )
3  ( Washington's Blog and Wayne Madsen and Syrian Girl Partisan,Op.Cit.,P.59. 

حسن سلمان خليفة البيضاني ، تحديد المعالم العامة للعقيدة العسكرية العراقية في ضوء المستجدات االقليمية  (2
 .22، ص  9191( ، 31والدولية بعد دحر داعش ، مجلة حمورابي ، مركز حمورابي للدراسات والبحوث ، العدد )
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 االسبق الفرنسي الخارجية وزير وبحسب ،(5) سوريا في الحكم نظام تغيير لج ال أو ، واستقراره امنه
 تدريب طريق عن 9112 العام منذ سوريا في سري لعمل اوبريطاني المركزية المخابرات خططت
 "ستراتفور" مركز من المسربة ياإللكترون البريد رسائل اشارت كما ، سوريا لغزو مسلحين

Stratfor)) ،قوات بتدريب المركزية المخابرات وكالة قامت 9100 العام من اعتبارا   انه االمريكي 
 االمريكية الخارجية وزيرة انضمام ، ذلك على وتأكيدا   ،(2) الداخل من النظام اسقاط اجل من خاصة
 تمويل وجوب عن معلنة ، " سوريا اصدقاء "مؤتمر الى 9109 نيسان في كلينتون هيالري

 اكثر سيكونون النهم ،المعتدلين" "بالمتردين اسمتهم ينوالذ ( القتال معدات ) بــ السورية المعارضة
  .(3)الداخل" من القائم السياسي النظام تغيير في الالعبين

 مكانها في تدور مستقرة غير ضعيفة دولة خلق هو المتحدة الواليات دور ان ، ترى الباحثة  
 في مشروعها فشل وبعدما ، العراق في 9113 العام بعد اليه تسع ما وهذا ، مفاصلها في وتتحكم
 االمريكي القرار صانع بدأ 9100 عام في فعلي بشكل انسحابهاو  ، متناحرة اقاليم الى العراق متقسي
 من كل دعم الى ادعاه ما وهذا ، وسوريا العراق في مصالحة تأمين من تمكنه جديدة خطة بأتباع
 . الخارج من او الداخل من سواء الفوضى ونشر االنظمة وتفكك اضعاف في سببا   يكون

 : الصهيوني الكيان  .ب
 منذ العربي الجغرافي الجوار دول من والقلق بالتوجس الصهيوني للكيان الخارجية السياسة تسمتأ  

 وعلـى االستراتيجية اهدافها ثم ومن سياستها فاتصفت ، الحاضر الوقت وحتى 0228 عام التقسيم
 ان وألجل ، واقتصاديا( )سياسيا االقليمـي هاامـن ضـمـان علـى بـالتركيز الماضـيـة الحقـب مـدى

 على مستقبليا تهديدا تشكل التي المخاطر دفع عليها لزاما كان امنها حماية في اهدافها تضمن
 القـوى باستراتيجيات استراتيجيتها ربطـت نفسها تحمي ان وألجل العربية المنطقة قلـب فـي وجودهـا
 األمريكي الرئيس إليه أشار ما هو ، (4)( وبريطانيا االمريكيـة المتحدة )كالواليات الـكـبـرى الدوليـة
 النعرة لتيار تتصدى لكي األوسط الشرق منطقة في إسرائيل قامت لقد " بقوله ترومان، األسبق

                                                           

 .23رضا الشمري ، مصدر سابق ، ص  ( 0
3 (Washington's Blog and Wayne Madsen and Syrian Girl Partisan,Op.Cit.,P.59. 

3) Max Blumenthal, The Management of Savagery ,First edtion,Verso,London,3990,P. 

955-954. 
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 الشرق في األمريكي البترول مصالح عن بعيدا   تجتذبه أن من أمل فال هذا تستطع لم فإذا الوطنية
 هشة، دويالت إلى العربية الدول تفتيت ضرورة على تجمع الصهيونية الطروحات إن . " األوسط
 أوديد" طرحها التي الوثيقة منها نذكر واالستراتيجيات، السيناريوهات من الكثير طرحت هذا وألجل
 عنوان تحت 0289 العام في الصهيونية الحركة مجلة في نشرت والتي ( Oded Yinon )" يانون

Astratgy For Israel in The 0891" " إلى العربي العالم وبلقنة تقسيم إلى صراحة فيها ودعا 
 ديان مركز ندوة في "درور يحزقيل" اإلسرائيلي() االستراتيجي يكشـف جانبـه ومن سياسية، كانتونات
 على تستند عظمى استراتيجية تتبع أن "إسرائيل "على إن ،0221 العام في األوسط الشرق ألبحاث
سقاط العربية الكيانات تقويض  الصهيوني المشروع تعارض التي تلك وخاصة السياسية نظمها وا 
 العربية التجمعات تفتيت و ،العربية الدول بين والنزاعات الحروب إثارة و ،"إسرائيل" مع والتسوية

 يصور الذي االرهابي التنظيم هذا ان .(5) والطائفية االثنية الجماعات دعم طريق عن الداخل من
 العربية الدول من العديد في التواجد حاول عنها الوحيد المدافعو  "االسالمية الشريعة" حامي نفسه

 الصهيوني الكيان قبل من المحتلة االراضي في نهائيا يتواجد لم انه غريب امرا ثمة لكن ، واالجنبية
 بادلين "عاموس الصهيونية االستخبارات لشعبة السابق الرئيس تصريحات الشكوك يزيد وما ،
("Amos Yadlin) ايضا عنها عبر الرؤية وهذه إلسرائيل"" مباشرا   تهديدا   لتشك ال "داعش ان 

يتبين مما  .(2) ) االمر الذي سيتم التطرق اليه الحقا بالتفصيل(  ايضا   اإلسرائيلي الخارجية وزير
 االرهابي .تقدم ان الكيان الصهيوني يشارك الدور االمريكي في حقيقة قيام وضهور هذا التنظيم 

 : تركيا  .ج
 استراتيجية رسم في تركيا على تأثيرا   االكثر البيئة ، تزال وال ، االوسط الشرق منطقة كانت  

 يتأتى أن البد الفاعلة اإلقليمية القوة مقومات على الحفاظ في تركيا قدرة أن اذ الخارجية. سياستها
 المنظور، ذلك وأمنها. مصالحها عن للتعبير قابال يكون شامل استراتيجي منظور بناء خالل من
 لمجمل األساس المبدأ يبقى أنه اال تطرأ، التي المتغيرات بحكم التعديالت بعض عليه جرت وان

 تركيا وزراء رئيس اوغلو داود احمد حدده ما هذاو  .(3)القادمة للسنوات األوسط الشرق في حركتها
                                                           

 .2-2( ناجي محمد الهتاش ، مصدر سابق، ص ص 0
 .023( جاسم يونس الحريري ، مصدر سابق ، ص  9

االستراتيجية التركية تجاه الشرق االوسط ) دراسة في ضوء عوامل  مروان عوني كامل و احمد مشعان نجم ، ( 3
 .992، ص9102( ،00التغيير االقليمي ( ، مجلة تكريت للعلوم السياسية ، جامعة تكريت ، العدد )
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 منطقة ان" بقوله سوريا، و العراق في تركيا اهداف حدد اذ ، "االستراتيجي العمق" كتابه في السابق
 المشترك المتبادل التأثير نطاق ضمت تركيا، إلى بالنسبة مهمة التقاء منطقة تعد المتوسط شرق
 - إيجه - األسود البحر حزام بداخله (البلقان- األوسط الشرق-)القوقاز القريب الجغرافي لإلقليم
 األوسط الشرق مركز المنطقة هذه تشكل بحيث العربي، الخليج –الرافدين بالد - المتوسط شرق

 الوضع لهذا واحد. استراتيجي إطار في تقيم أن ينبغي المناطق، بهذه تتعلق سياسة وكل وشماله.
 العالقات فإن ولذا، األحيان. بعض في وتحددها بل مباشرا ، توجيها   الثنائية العالقات توجه تأثيرات
 وسط داخل اإلقليمي المتبادل التأثير حيث من تقع العراقية، - التركية والعالقات ،السورية- التركية

 شرق خط من واآلخر الخليج، الرافدين بالد أحدهما يتشكل أساسيين خطين وعبر واحد، استراتيجي
 والجيوسياسي اقتصادي الجيو المروري اإلقليم تسبب الباردة، الحرب توازنات تفكك ومع المتوسط.
 انحسار في بينهما، فيما المتبادلة العالقات تزايدت التي األوسط، الشرق ومنطقة القوقاز لمنطقة
لى الرافدين، بالد عبر العربي الخليج إلى القوقاز شمال يبدأ الذي االستراتيجي الحزام حدود  شرق وا 

 العراق، تجاه التركية السياسة في أساسيا   عنصرا   األول الخط ويمثل وحران. طوروس عبر المتوسط
) االمر الذي سيتم التطرق  " سوريا تجاه التركية السياسة في أساسيا   عنصرا   الثاني الخط يمثل كما

 . (5 اليه الحقا بالتفصيل (
 و وسوريا العراق في الدول اضعاف هو التركية السياسة غايه ان ، ذلك من يتبين مما تقدم 

 قد حاولت لذاك المجاورة الدول يخيف قويا   العراق وجود ان كما ، القائمة االوضاع من االستفادة
 . الطرق بكل أضعافه االمكان

 : قطر ، السعودية  -ج
 – اسلفنا كما- للتنظيم الهجينة الفكرية االسهامات اهم احد تشكل التي الوهابية الحركة أصل ان 

 داعش تنظيم رحمه من ولد الذي الجهاد" "قاعدة تنظيم وقائد مؤسس ان كما ،المنشأ سعودية هي
 .(2) التنظيم هذا وعناصر قيادات ابرز الى وصوال   الدن بن اسامة من ابتداء   الدولة لهذه ينتمي هو
 ، االخرى االرهابية والتنظيمات * داعش دعم وراء من والقطرية السعودية السياسية هدافاال

 محور ) كسر اولها ، االمريكي (Stratfor ") "ستراتفور مركز عن الصادر التقرير في لخصت  
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 من الحد ثانيا . اللبناني اهلل حزب على الخناق وتضييق ، السوري النظام تدمير عبر ، ( المقاومة
 طريق عن واليمن السعودية في المتطرفين من التخلص ثالثا . (5) المنطقة في االيراني التمدد
 الدين عن مدافع انها على نفسها تصوير واخيرا ، االرهابية التنظيمات صفوف في للقتال ارسالهم

 من زاد الذي االمر ان .(2) الغرب مع لتحالفها الداخلية االنتقادات لتجنب محاولة في ، االسالمي
 انابيب خط مد 9112 عام رقط اقتراح االسد بشار الرئيس رفض هو ، االهداف هذه تحقيق اهمية
 بسبب وذلك ، اوربا الى ومنها تركيا الى متجها سوريا عبر ويمر والسعودي القطري الغاز يحمل
 مذكرة االسد وقع وبالمقابل ، اوربا في بيعيطال للغاز مورد كبرأ الروسي حليفة مصالح حماية
 االيراني (عسلوية) ميناء من يمتد الذي االنابيب خط بشأن وايران العراق مع 9100 عام تفاهم

 لم لكه ، قطر صفعة بمثابة االمر هذا كان وقد اوربا و لبنان الى مده امكانية مع سوريا ثم بالعراق
 - الخليجي التعاون مجلس في االخرى الدول بخصوص اما .(3) السورية االهلية الحرب بسبب يتم

 وقف في رغبة   ، االرهابي التنظيم لهذا والداعمة المساعدة االسباب احد كانت فقد - عمان ماعدا
 .(4) السوري النظام من الحد اخرى ناحية ومن ، المنطقة في االيراني التمدد

 ضمن من ألنهما ، وسوريا العراق في الدولة اضعاف في سببا   كانت الدول هذه ان ، القول نافلة  
 وجود خالل من تحقيقه حاولت لذلك ، المنطقة في للتغير االمريكي المشروع اهداف جمله

 الفكر في " الخالفة "دولة بـ ىيسم ما قيام مشروع ، المنطلق هذا منو  . االرهابية المجموعات
 السلفية العقيدة مؤلفات و كتب حبيس لبقى الدولية واالمكانات الدولي الدعم لوال ، الجهادي السلفي
 من خلفته وما المحلية االضطرابات تواجد ان كما ، الحاضر الوقت لحد االقل على الجهادية
 سلب عصابات تخلق ربما الظروف فهذه ، داعش ظهور في وجذري اساسي سبب تعد فال فوضى
 امريكية مخابرات صنيع كان "داعش" تنظيم مثل دولية وقدرات بإمكانات كتنظيم لكن ، ونهب

سرائيلي  ، 9113 العام بعد من محليا   لظهوره المناسب المناخ تشكل اخذت سعودية وبرعاية ةوا 
 . كلي بشكل والمنطقة العراق على السيطرة إلتمام زمنية جداول واضعة

                                                           

9 ) Scott Stewart, The Syria Crisis: Assessing Foreign Intervention, December,3999. see: 

https://worldview.stratfor.com. 

3 ) Scott Stewart, The Consequences of Intervening in Syria, February 3, 3992. See: 

https://middleeastvoices.voanews.com.  
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 لقرارا لتفعيل تتخذ التي الخطوات او االجراءات مجموعة هي الحركة بأن جونز بار ستيفن اشار 
 ضرب او الجيوش واعداد وتجهيز عسكرية تحركات او فكرة كنقل الدولة، وتطور بنشوء وتسهم
 النقود وتبادل بشرية، هجرات او راديو موجات او مخابرات من الحركة تتكون وقد بالسالح، منطقة

 بأن مبينا   ، االستراتيجية جوهر بمثابة ذلك عد اذ ،(3)الخ .. لألفراد المقدمة والخدمات ، والمراسالت
 . العسكري الفن على فقط تقتصر ال االستراتيجية

 االرهابي داعش تنظيم انتهجها المركبة االستراتيجيات بعض الفصل هذا ىقصت التوجه، هذا من 
 خالياه نشر من بدأ المزعومة، "دولته" وتمدد بقاء هدف نحو سعيه في عليها استند التي االمكاناتو 

 بحلم هومراد هنهج نقلل الدول من العديد في التكفيرية ئلالفصا مع التحالفات عبر االرهابية
 وألجل ، عليها هاستراتيجيات من العديد نجاح توقف التي االقتصادية االمكانات الى ، ليهاا "الخالفة"

 : االتي النحو على الفصل هذا قسم ذلك

 الشام وبالد العراق في االسالمية الدولة " تنظيم استراتيجيات االول: المبحث
 المساحي التمدد لعمليات الساندة ")داعش(

 المزيد واحتالل التوسع من يمكنه بما الساندة االستراتيجيات من العديد االرهابي داعش تنظيم انتهج
  : ييل ما وأهمها االراضي من
 :المساحي التمدد لعمليات الساندة ةيالسياس ستراتيجيةاال : اوال
بالعنف  محموم   وسط  في ظل  االرض على تمددهل داعمة سياسية استراتيجية التنظيم اتخذ 

 هي االرهابية الجماعات عند فالبيعة ، (الفكرة نقل ) البيعة فرض سياسية وهي اال ، والفوضى
 الجماعات هذه الى المنتمين االعضاء من طوعيا  تعبيرا تعد اذ ، وقياداتها للمنظمات بالوالء تعهد
 ةاستراتيجي ذات داعش تنظيم والن . قياداتهم تصدرها اوامر ألي لالستجابة التام استعدادهم عن

 ىما يسم وبيعة بقبول العالم حول الجهادية الجماعات يعجم طالب؛  المتاحة للمعطيات وفقا   متغيرة
والقبول  االعتراف بلق منها البعيدة وخاصة جماعة أي بيعة توثيق اهمية مؤكدا   "الناشئة خالفته"بــ 
 رتبر  دولية أكثر حركة إلى التحول في حاجته من نابع وهذا ،(2)له تابعة" والية" بوصفها رسميا   بيها

                                                           

 .44 -44( عبد الرزاق عباس حسين ، مصدر سابق ، ص ص  3

 ، جامعة نانيانغ RSISبحاث العنف واالرهاب ألمحمد سيف العلم شاه ، نقض بيعة داعش، المركز الدولي  (2
 .22 -22، ص ص 2222( ، فبراير 2التكنولوجية ، سنغافورة ، العدد )
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 خطـاب فيو  ،" القاعدةتنظيم " وليس" العالمي الجهاد قائد "هو نفسه عد ان بعد الذاتي تمثيله
لسلطتهم  المتوقع التوسع هذا أمام الطريق التنظيم باسم المتحدث مهد ،المزعومة  الخالفة إعـالن

 مبايعة المسلمين جميع عـلى واجبـا   صـار ،الخالفة بإعـالن أنـه المسلمين وننبه " بقولةالتكفيرية 
 يتمـدد التي والتنظيمات، والواليات والجماعات اإلمارات جميع شرعيـة وتبطـل . ونصرته الخليفة
 .(3) "يـوم كل تزداد التي دولتكم انصروا اوأطيعو  لخليفتكم واسمعوا جنده... ويصلها سلطانه إليها
 في صحابةال جيش قام فقد ، والوالء التعهد بيعات التنظيم على تتوالى بدأت المنطلق هذا من  

 بمبايعته شكل الذي العراقي الكردي االسالم انصار التنظيم بايع وكذلك ، التنظيم بمبايعة سوريا
 بين اشتباكات هنالك كان ان بعد االخرى التكفيرية للحركات ذاته الوقت في ودافع صدمة هذه

 الجماعات من العديد اعلن فقدي الدول صعيد على أما. (2) والنفوذ الموارد على وصراع التنظيمين
 وغيرها والسعودية واليمن ومصر والجزائر ليبيا في االنترنيت عبر صوتية بيانات سلسة في الجهادية

( الذي يظهر حركة وانتقال االفكار المتطرفة 9كما في الجدول ) .(1)البغدادي مبايعة الدول من
للتنظيم داعش االرهابي على مستوى الرقعة الجغرافية عند تعهد او انضمام المنظمات المتطرفة 

 . االخرى له
ان الغرض من هذه السياسة ؛ طموحه في توسيع مداه من خالل توحيد المنابع الفكرية الساعية   

عابرة للحدود  ، وضمان استمراريته ايضا  ، فعند الضغط على مناطق نشاطه يمكن بوجود "خالفة" 
ترفع الضغط عنه وتستنزف قوى المتحالفين ضده ، فضال الدعم له تحالفه تنفيذ هجمات خارجية 

 انوترى الباحثة  ،  (4)اللوجستي ، كما يساهم هؤالء الحلفاء في تدفق الرجال والسالح عند اللزوم 
 تمن قبل التنظيما في جذب الوالء والتعهد  "و دمويته  عنفه"على هذه السياسية في  اعتمد التنظيم

التي رأت من جانباها االنضواء تحت عباءته مسوغا شرعيا لوجودها وخاصة ، االخرى االرهابية 
 بـــ "دولة الخالفة " . ىبعد إعالنه ما يسم

 ثانيا: االستراتيجية االعالمية الساندة لعمليات التمدد المساحي :
 التمددعمليات  عتمد تنظيم داعش االرهابي على استراتيجية اعالمية ونفسية ودعائية تزامنت معأ  

       صواريخكتائبه ال تقل اهمية عن العلى االرض، فالتقنيات الحديثة التي استخدمها داعش و 

                                                           

 . 43أحمد عبد الرحمن مصطفى ، مصدر سابق ، ص  ( 3
 . 43، ص  المصدر نفسه(  2
 .105( مجموعة مؤلفين ، داعش والجماعات القتالية ، مصدر سابق ، ص  1
 .364(  المصدر نفسه ، ص 4
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  (9جدول )
 التوزيع الجغرافي للمنظمات االرهابية التي اعلنت البيعة لتنظيم داعش االرهابي

 الدولة \ الجغرافية الرقعة واالنضمام التعهد تاريخ المنظمة ت
 فلسطين 2202 \ شباط المجاهدين شورى مجلس 1
 الجزائر 2202 حزيران االسالمي المغرب بالد في الهدى كتيبة 2
 لبنان = بعلبك في السنة احرار لواء 3
 إندونيسيا = إندونيسيا شرق مجاهدو 4
 سوريا 2202 تموز الصحابة جيش 5
 تونس = الشريعة انصار 6
 باكستان = الخالفة تحريك 7
 مالي \ الساحل = افريقيا غرب في والجهاد التوحيد جماعة 8
 االردن = والجهاد التوحيد الى الدعوة ابناء 9

 السودان 2202 اب والسنة القران أتسام 11
 الفلبين = الخالفة انصار 11

02 
 اجل من االسالميون بنجسامورو مقاتلو

 الحرية
 الفلبين =

 الجزائر 2202ايلول الخالفة جنود 13
 تونس = نافع بن عقبة كتيبة 14
 افغانستان = افغانستان في التوحيد لواء 15
 اوزبكستان = اوزبكستان في االسالمية الحركة 16
 مصر = كنانة ارض في الخالفة جنود 17
 افغانستان = خراسان في االسالم ابطال كتيبيه 18
 الهند 2202 االول تشرين التوحيد انصار 19
 ليبيا 2202 االول تشرين الشريعة انصار 21
 باكستان = طالبان تحريك 21
 ليبيا = درنة في االسالم شباب 22
 سوريا = البخاري االمام لواء 23
 الهند = الهند ارض في التوحيد انصار 24
 مصر 2202 الثاني تشرين المقدس بيت انصار 25
 اليمن = اليمن مجاهدين 26
 باكستان = اهلل جند 27
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 السعودية العربية المملكة 2202 االول كانون الحرمين بالد في االسالمية الدولة انصار 28
 العراق 2202 الثاني كانون االسالم انصار 29
 باكستان = خراسان في المجاهدين قيادات 31
 نيجريا 2202 اذار حرام بوكا 31
 تونس = الخالفة جنود 32
 الفلبين 2202 نيسان االسالمية الجماعة 33
 مالي \ ساحل 2202 ايار المرابطين 34
 تونس = القيروان مجاهدو 35

 روسيا = القوقاز امارة 36

 افغانستان 2202تموز االسالمي الحزب 37

 الصومال 2202 نيسان افريقيا شرق جبهة 38
Sours: Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou ,A Theory of ISIS ,first edition, Pluto 

Press,London,8102,P.P001-002. 

 

ة في الحرب االهم ، والدبابات والعمليات االنتحارية والمتفجرات بل تفوقها ألنها تحقق نجاحات كبير 
 وهي حرب العقول ، وعليه نستطيع ان نحدد تلك االستراتيجية ومرتكزاتها ، وعلى النحو االتي :  

 االعالمية: الهيأة  -1
 شبكة على موجود افتراضي كـيـان عـن عبـارة وهو ،" االعالم مجلس" بـــ ىداعش ما يسم انشأ 

 وقد للتنظيم، الرقمي واالتصـال باإلعالم المتعلقة العمليات كافة علـى باإلشراف يقوم اإلنترنت،
 ذلك لتمويل مبدئية كميزانية دوالر مليون مـن يقـرب مـا نحـو البغدادي بكر أبو االرهابي خصص
 وفقا   موظفيه اعداد بلغ تنظيمي بهيكل يتمتع كان االعالم مجلس ان من الرغم وعلى ،(3) المجلس
 على مله مقرات أي تبين ولم ، االفتراضية طور في كانوا انهم اال موظف (022) التنظيم لوثائق
 "والية" كل في متحركة او ثابتة اعالمية مفارز نشرب مكتفيا   ،(2)حسب وثائق التنظيم   االرض
 ومجالت صحف من التنظيم من جينت ما توزيع مهمتها "االعالمية النقاط" تسمية عليها اطلق

                                                           

 جديدة مسارات ... عميقة تحوال ) الرقمية التكنولوجيات عصر في الدولية العالقات ، واخرون دندن القادر عبد (3
 .029 ص ،2202 ، عمان ، االكاديمي الكتاب مركز ،0ط ، (

2 (Daniel Milton ,Structure of a State: Captured Documents and the Islamic State’s 
Organizational Structure ,United States Military Academy ,Combating Terrorism Center 
at West Point, USA, 8180, P.01. 
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 وتبين اإلنترنت، بموقع حسابا (۲۱) داعش واليات حسابات عدد بلغ وقد ،(3)وغيرها ومنشورات
 من أكثر يضم الذي ، (vk) المسمى الروسي االجتماعي التواصل موقع على تدشينها تم أنه الحقا  

 للتنظيم المفضل هجعل مما نالمستخدمي بيانات حماية بنظام يتمتع و ، نشط عضو مليون (022)
 البغدادي من تأتي التي والفرمانات المراسم نشر يتم كما بلحظة، لحظة اتالوالي أخبار نشرل

 من اإللكترونية المنافذ اشكال جميع على المجلس هذا يشرف كما ،(2)واإلنجليزية العربية باللغتين
 عن فضال ، للتنظيم االقدم االعالمية الذراع وهي الفرقان مؤسسة اهمها عديدة ومنتديات مواقع

 ومؤسسـة اإلعالمـي لإلنتـاج أجنـاد ومؤسسـة ، الخالفـة ومؤسسـة كاالعتصام، اخرى مؤسسات
 ،الوفـاء ومؤسسـة ، الصـقيل ومؤسسـة اإلعالمـي لإلنتـاج اإلسـراء ومؤسسـة لإلعـالم الغربـاء

 الـفـاروق، ومركـز ، باللغة االنكليزية  المخصصة الحياة ومؤسسة ، الصوتي لإلنتاج نسائم ومؤسسـة
 العربية باللغتين ناطقةال "دابـق" و "الشامخة" تيصحيف داعش اصدر كما ، اليقين ومركـز

 لسيطرة الخاضعة مناطقال سكان على توزيعها يتم ورقية، وأخرى إلكترونية وبنسختين واإلنجليزية
 باقي الى اإللكتروني البريد عبر اإللكترونية النسخة إرسال تميو  سوريا، و العراق في التنظيم
 التواصل موقع على العربية باللغة صـفحة ألـف (92) التنظيم يمتلك ذلك عن فضال   ، (1) الواليات

 في األمني الخبير أعده لتقرير وفقا   أخرى، بلغات ألفا (22) و ، وغيرها بوك فيسال االجتماعي
 وصل فقد ذلك على االمر يقتصر ولم ،(4) (Barden Jeff ) "بـاردين جيـف" الرقمي اإلرهاب قضايا
 على وذلك " الصوارم صليل " لعبة اطلق ذإ ، اإللكترونية االلعاب مستوى على الرقمي امتداده
 " االندرويد " نظام استخدام كما ، لبطوالته الترويج ألجل الدول بعض اخترعها التي االلعاب غرار
 عمل كما ، االرض على الوحشية الميدانية عملياته تطورات لنقل " السارة االخبار " اسم تحت

                                                           

توظيف داعش للمضامين االمنية والعسكرية في ارعاب الخصوم ) دراسة تحليلية لصفحة  حيدر نصرت كامل ، ( 0
( ، حزيران 22( ، العدد )02االنفو جرافيك في صحيفة النبأ( ، مجلة آداب الفراهيدي ، جامعة تكريت ، المجلد )

 .222، ص 2220
ة لتنظيم داعش، مجلة االعالم العربي والمجتمع شريف درويش اللبنان ، قراءة في االستراتيجية االعالمية والثقافي (2

 .2، ص 2202، 20، كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة االمريكية ، القاهرة ، العدد 
شكرية كوكز السراج ، استخدامات المرأة في العمليات االرهابية لتنظيم داعش في العراق ، مجلة اآلداب ،  (2

 .222، ص2202(، 022جامعة بغداد ، العدد )
 .022عبد القادر دندن واخرون ، مصدر سابق ، ص  ( 2
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 وااللمانية والفرنسية االنكليزية منها ، لغات سبع من اكثر الى االعالمية دعايته بترجمة التنظيم
  .(3)واإلندونيسية والروسية والهولندية

 في التحرك داعش لتنظيم والتكنولوجيا المعلوماتية الثورة في تطوروال االعالمية االذرع هذه وفرت  
 المناطق من العديد في والتواجد وجوده تثبيت ألجل ، نسبيا لعوائقا قليل الواسع العالم هذا

 وترك التنقل الى الحاجة دون واالتصال وماليا فكريا أهدافه تحقيق و ، العالم حول الجغرافية
 اعداد كيفية بعد عن عناصرهل التدريب و التجنيد الى االمر تجاوز بل فحسب هذا وليس ،المكان

 حدد الذي "الجهادي باألعالم" عليه اطلق ما تحت هذا ويقع ،(2) والسيارات المفخخة المتفجرات
في نفس  مشيرا ، التوحش ادارة كتابه في ناجي بكر ابو التكفيرية الجماعات منظر استراتيجيته

 بانها مشيرا   المزعومة "دولتهم" لخدمة االعالم وسائل بها توظف ان يجب التي الكيفية الى الوقت
 للجهاد لالنضمام منهم عدد أكبر تدفع بحيث الشعوب فئة ، فئتين على وتركز تستهدف " ان يجب
 العدو جنود الثانية الفئة ، بالصف يلتحق ال ممن السلبي والتعاطف اإليجابي بالدعم والقيام

 خدمة من الفرار األقل على أو المجاهدين لصف االنضمام إلى لدفعهم الدنيا الرواتب أصحاب
 .(1) "العدو

 على وخاصة االجتماعي التواصل مواقع كافة على حضوره من داعش كثف ، لذلك تنفيذا   
 ، التغريداتو  واالفالم والصور البيانات من سيل عبر ،2202 حزيران احداث بعد توتير منصة
 عام ذروته للتنظيم االعالمي االنتاج بلغ السياسي والعنف تطرفال لدراسة الدولي مركزال وحسب
 الصدارة محل فيها الصور استحوذت شهريا   اعالمية مادة (2222) يقارب ما بإنتاج ، 2202
 بنسبة الثاني المركز الفيديوهات احتلت فيما ، شهريا   صورة ( 2222) يعادل ما اي (%22) بنسبة

 وهندسة علوم قسم اجراها دراسة وفي ،(4)شهريا ةفيلمي مادة (222) يعادل ما اي % (22)
 من ابتدأ مؤيديهو  داعش لحساباتTexas A&M University"  " تكساس جامعة في الحسابات

 تويتر على بالتنظيم مباشرة المرتبطة الحسابات عدد بلغ ، 2202 عام اوائل حتى 2202 عام
                                                           

 .20نصيف جاسم حمدان ، مصدر سابق ، ص ( 0
االمم المتحدة ، فرقة العمل التابعة لألمم المتحدة المعنية بتنفيذ تدبير مكافحة االرهاب ، استخدام األنترنيت في  ( 2

 .2، ص 2202اغراض ارهابية ، فينا ، 
 .20ابو بكر ناجي ، مصدر سابق ، ص  (2
امنة فايد ، تأثير الصورة كيف يستغل تنظيم داعش االعالم المرئي ، مركز االهرام للدراسات السياسية  (2

 . 2، ص2222واالستراتيجية ، القاهرة ، ابريل 
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ISIS-Tweets" (22.222) الحسابات عدد كان فيما ، تغريده (02.222.222) بواقع ، حساب 
 ، (02.222.222 ) بواقع ، حساب ISIS-Retweets (220.229 )"" التغريدات هذه تعيد التي
 عددها بلغ "ISIS-Mentions االسالمية" "الدولة باسم هوتذكر  للتنظيم الموالية الحسابات عدد اما
 صحيفة ذكرت كما .(3) خالل هذه المدة الزمنية  تغريده (222.222.09) بواقع (222220)

 اعتلت بالتنظيم المتعلقة الهاشتاكات أن إلى (2202) سنة تقارير مـن نشرته ما بحسب تلغراف،
 توتير في اتككهاشتا التنظيم يستخدمها التي العبارات كون ذلك ويرجع توتير، على األولى المراتب
 .(2) البحث في وسهولتها ،هاترمزي و باختصارها تتميز

 حول اساسي بشكل دارت االرهابية داعش لتنظيم االعالمية االستراتيجية ان ، القول خالصة  
 نفوس في والخوف الرعب اجواء بث و ، المتطرفة هأليدولوجيت وترويج التنظيم قوة تضخيم
 . االعالمية ماكنته على ذلك في معتمدا   ،خصومه

 : الصورة صناعةو  النفسية الحرب استراتيجية  -2
 الحقيقة تكون الحرب وقت في" "Winston Churchill" (تشرشل ونتسون )البريطاني السياسي قال  

 الحرب" أن ايضا   وقال ، "األكاذيب من شخصي بحرس حمايتها يتطلب الذي األمر ، جدا   ثمينة
 والدعاية والمعلومات االعالم خيوط إن .(1)" الحرب نصف االعالم وأن ، كالم وآخرها كالم أولها

 أزمة أم كان حربا   الصدام أشكال من شكل أي وأن ، الحرب زمن في النفسية الحرب مع تتداخل
 حركات دون او ، الثقيل الوزن من حدثا   أو ، عقدة أو حربا   تعد لم ، وتسويق اعالم دون من

 الدم مشاهد ظهور ففي ، بذلك وتهوي هذا تمجد التي واألفالم النفسي الرعب وموسيقى ، الصور
 الطقس ذلك والقصد والمعلومات األخبار من سيل أمام نفسه المتلقي يجد المسلح واالشتباك
 ،(4)االتجاهات كسب أو للتغيير معامل إال ماهو ،الماكنات مثل المسرع والتسويق الرمزي والتصدير
 غسيل أم دعاية، أو اعالما   تسمى أكانت سواء المختلفة وتسمياتها آلياتها عبر النفسية فالحرب

                                                           

1 (Majid Alfifi, Parisa Kaghazgaran and James Caverlee, Measuring the Impact of ISIS 
Social Media Strategy, Department of Computer Science & Engineering, Texas A&M 
University,USA,8102,P.8. 

 .020عبد القادر دندن واخرون ، مصدر سابق ، ص  ( 2

حرب الرموز ، وتسويق العنف واالرهاب ، مجلة حمورابي للدراسات ، مركز حمورابي للدراسات  كامل القيم ، ( 2
 .22، ص  2202( ، 02والبحوث ، العدد )

 .22المصدر نفسه ، ص  ( 2
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 الفكر ضد توجه التي المخططة المجهودات لكت فهي ، عقائد حرب أم معنويات رفع أم ، دماغ
 بناء تستهدف هجومية دفاعية حرب وهي ، القتال في الرغبة وضد والثقة والشجاعة والعقيدة
 .(3)أفراده بين والخيانة واالنحالل روالتذم الخوف بذور وزرع بقدراته والتشكيك الخصم معنويات

 التخطيط في ، المختلفة او بالجديدة داعش تنظيم اتبعها التي االعالمية االستراتيجية تكن لم  
 ( واالشاعة ، االعالمية والحرب ، الدعاية ) بين تمزج اذ ،النفسية الحرب ازمات إلدارة العملياتي

 كما ، ثانية جهة من االخرى بالتنظيمات مقارنة وتجنيدهم االنصار كسب في وتأثيرها ، جهة من
 من االفادة وصارت المنطقة سياسة ومن القاعدة تجارب من التنظيم استفاد فقد ، (02) الجدول في
 محدثا   نفسي( – )جيو فهما   التنظيم يمتلك اذ ،* المناطق ايكولوجية والسيما بعناية متغير كل

 يروج الذي الوقت في ،(2) وأفعاله ألفكاره خصبة يراها التي التمدد مناطق ومتطلبات التجاهات
 هوتحركات العسكرية استعراضاته بث مثل قوته إلظهار منه المرئي وخاصة محتواه يركز إلعالما
 حياة الى والهلع والعنف الرعب ادخال بهدف والغرق والحرق الرؤوس كقطع ، الوحشية وعملياته
 مشاهدة عبر اليه واالنضمام المشاركة في مناصريه تشجيع عن فضال ، والعسكريين نالمدنيي

 هذه ان كما ،(1) اليه االنضمام في الرغبة لديهم تولد التي عناصره بها يقوم التي الوحشية العمليات
 باألحرى او ، "جديدة دولة "بناء على كناية هي التنظيم قادة نظر حسب الظاهرة الوحشية

 نظر حسب التوحش ويعد ، المسلمين ارض على تسميتهموفق  " الخالفة" جديدة امبراطورية
 من الصورة وصناعة انتاج عدكما  .(4) للمقاتلين النفسي السالح ترسانة من ناجي بكر ابو التكفيري

 مهمة اسند الذي ، للمشهد تكامل خلق على قدرة من لها لما ، للتنظيم النفسية الحرب اساليب اهم
 المقاطع او الصورة ان اذ ، السينمائية السيمياء مجال في ومحترفين مختصين اشخاص الى ذلك
  ،القتلة االشخاص الهيأةو  التمثيل عناصر اختيار حيث من  "هوليوديا" فلما كأنها التنظيم يبثها التي

                                                           

رئاسة اركان الجيش العراقي ، مديرية صنف المدفعية ، قسم الدراسات والتطوير ، النشرة النصف سنوية ، العدد  (0
 .2، ص  2202نون االول ( ، كا2)
 ، طقوس( ، لغة ، )ثقافة المحلية والتكوينات لألفراد الجغرافية والبيئة الطبيعة أو شكل مع التوافق بها يقصد( * 

 .فكري أو تاريخي وقع أو سلوك من الطبيعة تلك افترضته بما اقترانا  
 ، ص 2222، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، 0اإلرهاب المعلوماتي ، ط عصام الدين مصطفى صالح ، ( 2

002. 
 .022ناصيف جاسم محمد ، مصدر سابق ، ص  ( 2
 .022المصدر نفسه ، ص   ( 2
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 ( 02جدول )
 االنتماء سنوات خالل من وتجنيدهم االنصار جذب في داعش قدرة يوضح

 للمنتمين ةالمئوي النسبة االنتماء سنوات ت
1 2222- 2222 2% 
2 2222- 2202 02% 
 %22 فأكثر -2200 3
 %22 االنتماء تاريخ عن يفصح لم 4
5 - 022% 

 ، ( تحليلية دراسة ) االخيرة اللحظة اعترافات - ارهابيون ، محمد مطلق رسول و الموسوي معن سعد :المصدر 
 . 222 ص ، 2202 ، بغداد ، بنين دار ، 0ط

 الفني والتقطيع التصوير في المستعملة االجهزة دقة عن فضال القتل ومعدات المالبس وااللوان 
المسافات داخل المشهد والتالعب في حركة الكاميرا وزوايا الضوء ، والشك بأن المرسل  وتقريب

ايضا قام بمسح ميداني وميكانيكي للمكان والموقع الجغرافي المناسب للتصوير وكتابة النص المعد 
ذا كله له دالالت سيميلوجية بالغة االهمية في التأثير لدى المشاهد المتعطش لمعرفة مصير ، وه

 .(3)الضحايا والتي يتم من خاللها تحفيز عامل التوتر والقلق والرعب والخوف عند المشاهد
  : الرمزي التسويق استراتيجية -2
 خطاباته عبر التنظيم هذا ينفذ خاللها من يتم التي والمهمة االساسية الركيزة االسلوب هذا يعد   

 معه للقتال الجنسيات جميع استقطاب على هساعد الذي،   والمحلي واالقليمي الدولي الصعيد على
 ، "جهاد" دون من حياة ال ان مقناعهإل ،(2)" الجهاد خندق " وفق أديباتهم بـــ يسمى واحد خندق في
نفسه حاول داعش ان  الوقت فيو  ،(1) استباحة مناطق بيئة او  مستقبلية نفوذ مناطق جغرافية مع

كما  جيد، بمظهر ولباسهم اإلسالميفيه التزامهم بالزي  يعرض  لحياتهم آخر إنسانيا   ا  جانب يظهر
 وهم عائالتهم رفقةب التنظيم من أفراد الغربية للمجتمعات الموجهة خاصةو  منشورات بعـض تضمنت

                                                           

 طنطا ،  ،  الفؤاد للنشر ،  0، ط (دراسة سينمائية تواصلية)وغرافيا  الرعب داعش تواثق الحسناوي ، سينما ( 0
 .022-022، ص ص 2222

 االرهاب مكافحة جهاز ، الذهبية اصداء مجلة ، وأساليبه استراتيجيته االرهابي داعش تنظيم ، النعمان صباح (2
 .29 ص ، 2222 ،( 0) العدد ، CTSالعراقي 

 .92 ص ، سابق مصدر ، القيم كامل ( 2
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 ،(3) المتوحش لإلرهابي التقليدية النمطية الصورة يبدد بما  ، القطط يطعمون أو الشكوالتة يتناولون
 التنظيم اتبعها التي االليات ابرز ومن . تنظيمهم الى االنضمام طريق عن اال يتحقق لم ذلك وطبعا
 : وهي ، الرمزية التسويقية استراتيجيته في

 مستوى )على لداعش الدعائي الرمـز صـناعة فـي استخداما   االكثر المتغير كان : الديني البعد – أ
  حدا فيها المتلقي يجد ان يصعب اذ األخرى(، االقناع واساليب واالناشيد والمؤلفـات الخطاب
 فيطغى ، والحاضر للتاريخ محاكمتهم طريقة في او ، النبوية والسنة المقدس النص بين فاصال
 التفكير في الثنائية المقاربة على التركيز خالل من المعقد العالم تبسيط نحو الميل خطاباتهم على

 الحرب ودار السالم دار والكفر االيمان ، فسطاطين بين " ضد " و " مع " الى االفقي والتقييم
  تحت المفرطة القوة واستخدام اليـومي والفتك االجرامية االعمال تجيز فتاوىب ذلك معززا   ،(2) اوهكذ

 مناطق الى النظر عند به المسلم ومن ،" ةدول "إلقامـة الجديد والفتح االسالم فتاوىمسمى 
 اعتـراض، وال فيهـا مناص ال دعوة "للشريعة والمطبقة العادلة االسالم بدولـة" التبـشير اآلنا االستباحة

 الخطاباتعدد  (00) الجدول ويبين .(1) العاطفة أو باإلقناع ام والقتل بالقوة تلويحا   ذلك اكان سواء
 ( 2202 -2202) للمدة الجغرافية المناطق المستوى على الموجهة االرهابي داعش لتنظيم الدينية

 وبنسبة (09) مجموع من (2) بتكرار األولى بالمرتبة المحلية الفئة أن، والذي يتبين من خالله 
 مجموع من (2) بتكرار االقليمية الفئة ثم ، الموجهة الخطابات مجموع من (%0222) بلغت

 الكلي التكرارات مجموع من (2) بلغ بتكرار العالمية الفئة أخيرها ، (%22.20) وبنسبة التكرارات
 داعش خطابات أن يتضح والنسب األرقام هذه خالل ومن ، (%22.22) بلغت مئوية وبنسبة
 بنسبة ولكن ، كافة العالم ودول المجاورة والدول العراق فيذكر الكل إلى موجهة الغالب في اإلرهابي
 جماعة أعلنت حتى ، بالخصوص )االسالمية( االقليمية الدول على الخطابات وتركزت ، متفاوتة
 بكر أبو تنظيمال لزعيم مبايعتها حرام" ا"بوك اعالميا   المعروفة نيجيريا في والجهاد الدعوة السنة أهل

 .البغدادي
 

                                                           

 .022ص ، سابق مصدر ، واخرون دندن القادر عبد ( 0

 مكافحة جهاز ، الذهبية اصداء مجلة ، والمتحول الثابت بين ما االعالمي داعش خطاب ، امين عباس عصام ( 2
 .22 ص ،2222 ،(2) العدد ، CTSالعراقي االرهاب

 .022، مصدر سابق ، ص عصام الدين مصطفى صالح  (1
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  (00جدول )
-2202) للمدة الجغرافية المناطق المستوى على الموجهة االرهابي داعش لتنظيم الدينية الخطابات

2202 ) 
 المرتبة المئوية النسبة التكرار الفئة
 0 1.24 2 محلية
 2 6423 2 إقليمية
 2 326. 2 عالمية

 - %022 09 المجموع
 لخطابات تحليلية دراسة – العراق ضد االرهابي داعش لتنظيم االتصالية الرسائل مرزا، كامل ماجد المصدر: 

 .029 ص ،2202 العراق، مركز الناشر ،0ط (،2202-2202) من التنظيم قيادات

  : السوداء الراية -ب
 شبكات فـي وكذلـك الميدان فـي التكفيـري الفكر تمثل شـعـارا   وكانت داعش السوداء الراية رافقت  

 )المـوت صناعـة يـالزم شـعـارا   أصبحـت كما وغيرهـا، االجتماعي التواصل ووسائل اإلنترنـت
 على والتعسفية الفكرية أهدافـه تحقيق في األول الصـف فـي أيقونتهـا تقـف إذ ،(والتكفيـر واإلرهاب

 علـى مثلـت التـي الراية، منتصف فـي البيضـاء األيقونة وكذلك التوحيـد عبـارة افيـه دونـت .سـواء حـد
 مـع متبايـن ( أسـود ) بلـون ( اهلل رسـول محمـد ) عبـارة فيها ظهرت قد دائـري ( منبسط )خـتـم شكل

 دولة من مستوحاة رايته داعش قول وبحسب اللـون، حيـث مـن ( اهلل اال إله )ال الرئيس الشـعار
*النبوية الخالفة

 و مختلفة كانت () محمد النبي راية أنب وتقول ، قوله تنافي الروايات ان ،اال (3) 
 أمـرا   لـيـس اإلرهابييـن قبـل مـن الرايـة هذه اعتماد ان .(2)كبير أفقي بخط الشهادة عليها كتبت

دراك قصـديـة فـيـه أمـر   لكـنـه الصدفـة سبيل أوعلى اعتباطيـا   يستخدمه الذي لم  ،(1) داعش قبـل مـن وا 
                                                           

االسود يمثل أيقونة تعريفية بالجيش اإلسالمي العظيـم عن باقي الرايات القبائل ذات االلوان المختلفة  لونها( *
 كاألحمر واالصفر وغيرها .

 ، مجلة النهرين ، مركز النهرين 0محمد عباس الالمي ، السوشيال ميديا بين حرية التعبير وخطر االرهاب ، ط (0
 .22 ص ، 2222 ، (9) العدد ، االستراتيجية للدراسات

 مركز ،2ط ، الريحاني اسالم ترجمة صهيونية(، )رؤية جهادي ارهابي تنظيم عن صورة داعش ،عميت مئير ( 2
 .22 ص ،2202 ، بيروت ، واالستراتيجية الفلسطينية للدراسات باحث

 .22 -22محمد عباس الالمي ، مصدر سابق ، ص ص  ( 2
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 اذ وضعه علىيحاول ان يصنع "رمزا " صار بل الغزوات او بالفتوحات يسميها ما اثناء فقط
 ماهية ليعكس وسوريا العراق في عليها المستولي مناطق في الجدرانو  واالغذية واالسلحة االدوية
 .الوحشية التنظيم

 : العسكري االستعراض -ت

التي  ، عليها يسيطر التي المناطق داخل العسكرية االستعراضات بعمل دائم بشكل داعش أقام  
 لبعض االصدقاء والمراسلين بوك والفيس والتويتر اليوتيوب عبر لها الترويج يجري الغالب في

اذ ان الغرض من ذلك  عليها، يسيطر التي المناطق داخل االصدقاء والمراسلين الدولية الوكاالت
 : وهي (3) ركائز ثالث على تسري مهمة ورمزية دعائية رسالة ارسال

 واالوربي، االسالمي العام الراي ومخاطبة ، الدولي المستوى على االعالمي الظهور :الولا -0
 كما ، القوة العسكرية  وامتالكه ، في ادارة التشكيالت قدرته على القرار، اصحاب عن فضال  
 يسعى من وراءها أثارة الرعب التي والمالبس والشعارات الحركات من جملة العرض يتخلل

 ومنها والوكاالت الكبرى الصحف قامت وبالفعل ، المتلقي لدى نمطيةال صورةال وـتأطير
 اذ .يمتلكها التي والمهارات االسلحة ظل في ، والمدرب بالمنظم داعش تصوير على األمريكية
 صرح فقد يفعل ان يمكن وما يمتلك مما الدولي القلق يثير ان االستعراضات من خالل استطاع
 عام الثاني كانون في نينوى محافظة في للتنظيم العسكرية االستعراضات احدى بعد بادين
،  "تقدير اقل على عاما   يتطلب قد الموصل، لتحرير والتخطيط التحضيرات ان" بالقول 2202
  . بسهولة قهرها يمكن ال قوة انه على لداعش معنويا   زخما   اعطىوهذا 

 بأغلب والمتطوعين العراقية االمنية القوات ، وخاصة معه تشتبك التي القوات الى رسالة -2
 عهود منذ النفسية، الحرب اساليب احدى وهي ، ( القوة )استعراض نظرية بحسب تشكيالتهم

 . طويلة
 داخل ، ه المتوحشةألعمال ومعادي، مخالف موقف لهم والذين ،النازحين والمدنيين الى رسالة -2

 .ذلك ظل في المواجهة واستحالة لبث الرعب في نفوسهم ، ، خارجها او المستباحة المناطق
 

                                                           

 .220كامل القيم ، مصدر سابق ، ص  ( 0
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  : ( النقدية والعمالت السفر )جوازات الحكم رموز  -ث
 في سفر جوازات داعش اصدر ،وادارتها دولة" بحكم" قدرة باتثوا لنفسه داعش تسويق من كجزء  

 األقاليم في للمدنيين سفر جواز ألف (00) تقديم إلى التقارير وتشير ، 2202 تموز شهر بداية
 التابع السفر وجوازات الهويات مركز الغاية لهذه استخدم وقد سيطرته. تحت الواقعة  العراقية
 بصك سيبدأ أنه اعلن ،2202 الثاني تشرين (02) وفي ، (3)في الموصل  العراقية للحكومة
 ملةالع محل لتحل البغدادي بكر أبو االرهابي أي "إبراهيم الخليفة" أمر على بناء العمالت

 "األوسط الشرق" صحيفة نقلت ،2202 الثاني تشرين (02) وفي ، سوريا العراق في المستخدمة
 كانت التي والفضة الذهب دينارات عملة استخدام يخطط داعش أن لندن،في  ومركزها العربية،
 .(2) تمدده من وكجزء "الخالفة "مناطق في نفوذه تقوية بهدف اإلسالم، من األولى األيام في تستخدم

 المساحي: التمدد لعمليات الساندة االجتماعية االستراتيجية – ثالثا
 القلوب استمالة استراتيجيات وهو اال ، العسكري التكتيك يوازي للتوسع تكتيكا   التنظيم انتهج 

 ، بالمال وانغر الوطني انتماءه تناسى ممن لعشائرا شيوخ و السكان مع التحالفات عبر ، والعقول
 نفسه طرح ان بعد حكوماتهم تجاه صدورهم في يحملون لما شفاءا فيه رأوا انهم ذلك عن فضال
 اعالميا   والتظاهر ، االجتماعية والحاضنة الدعم له يوفر ذلك كون ؛ (1) حقوقهم عن لدفاع كأداة
  ارهابية. كمنظمة وليس باالستقرار كنفها في السكان يعيش "دولة" بأنه

 التي المدن جميع في التحتية والبنية المساعدات مشاريع من مجموعة وضع الغاية لتلك تحقيقا    
 المنتجات اسعار تخفيض ادعى فقد ، " المسلم للمجتمع الدعم توفير " مسمى تحت عليها استولى
 كالمياه الخدمية المشاريع وتوفير ، سوريا في وخاصة الخبز اسعار وتخفيض والمحتاجين للفقراء

 خطوط يصلح بأنه يمثل لقطات عبر له التابعة االعالمية المواقع في ذلك وعرض ، والكهرباء
 ، (4) " العامة للخدمات االسالمية دارةاال " مسمى تحت اندرجت التي الصحي والصرف الكهرباء

 اعداد تراوح المعلنة ألرقامه وفقا   اذ ،متطرفال هفكر ل وتروج  تشرح ومناهج تعليميا   نظاما   اسس كما
                                                           

 .022مئير عميت ، مصدر سابق ، ص  ( 0
 .022المصدر نفسه ، ص  ( 2
، 2202لينا الخطيب ، استراتيجية تنظيم الدولة في البقاء والتمدد ، مؤسسة كارنيغي لسالم الدولي ، واشنطن ، ( 2

 .02ص
4 (Charles C. Caris and Samuel Reynolds ,ISIS Governance In Syria ,Institute for the 
Study of War,USA,8102,P.P80-88 . 
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مختلف  من وطالبة طالب الف (222) بنحو والعراق سوريا في 2202 عام النظام لهذا المنظمين
 اعالميا   اظهر كما .(0) ومدرسة مدرس الف (22) تعداده بلغ تدريسي بكادر ، العمرية الفئات
 الشعرية المهرجانات واقامة االيتام، دور الزيارات عن فضال المدارس، زيارة عبر بالتعليم اهتمامه
 .(2) للمواطنين الشرعية المشورة لتقديم جوالة مكاتب وفتح الحماسية

 يسيطر التي المناطق سكان عدد زيادة عبر ، العام الرأي امام وجوده اثبات الى داعش سعى   
 مقاتلين يصبحوا كي فقط ليس األجانب، األعضاء جذب و عليهم الجبرية االقامة فرض عبر عليها
 "دولة بإقامة هدفه تحقيق من تمكنه قد مهارات على يحوزون ما غالبا   ألنهم مقيمين، أيضا   بل

 تصل الى المحليين األعضاء من أعلى رواتب األجانب، األعضاء على يعرض ولذلك ؛ مستدامة"
 .(1)عائلية عالوات إلى إضافة التوالي، على شهريا   دوالر (222و) دوالر ( 0222)

 على قدرتهلتبيان  ، اعالميا  فقطكان  والقسر الذي أنتهجه داعش اإلغراء هذاان ترى الباحثة   
الى   اذ سعى هذا التنظيم االرهابي واقعة ينافي ذلك ، لكن استباحها التي المناطق في الحكم ممارسة

 . عليهم السيطرة الستمرار السكان قلوب في ممنهج بشكل والرعب الخوف زرع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .002 ص ، سابق مصدر ، حميد فارس علي و خليل اسماعيل سهاد ( 3
 .22 ص ، سابق مصدر ، والتعريف النشأة مرحلة داعش ، البيضاني كاظم قاسم ( 2
 .22 ص ، نفسه المصدر ( 1
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 ("داعش) الشام بالدو  العراق في االسالمية الدولة " تنظيم إمكانات الثاني: المبحث
  المساحي التمدد لعمليات الساندة

 بمعنى او والبقاء، التمدد استراتيجيات وضع في االمكانات هذه على االرهابي داعش تنظيم اعتمد 
 بكر ابو التكفيرية الجماعات منظر طروحات في يسمى لما قوة عناصر االمكانات هذه تعد أخر
 : االتي النحو على المبحث هذا في العلمية المادة قسمت ذلك تقصي وألجل ، (7)" التمكين " ناجي

  : المساحي التمدد لعمليات الساندة العسكرية اإلمكانات اوال:
 ، العسكرية التنظيم امكانيات على االساس بالدرجة يعتمد داعش إرهابيون *قتال اسلوب ان 
 : كاآلتي سنتناولها ، قتالة واساليب انماط تحديد يف القصوى ألهميتهاو 

  : مغلقة مركزية ذو عسكري هيكل -1
 منها ينبثق ، " الخالفة دولة " بــ ىيسم ما اقامة حول ترتكز التي لداعش السياسية العقيدة ان  

يحكمها "الشرع  وطنيةغير  دينية عقيدةوهي عند التنظيم في ذات الوقت  ، عسكرية عقيدة
 المستوى على العسكري والمفهوم السياسي المفهوموبهذا مزج بين  ،االسالمي" وفق تصورهم 

 اما ،" دولته" ادارة في ركزي االول، الجناح. فجناحينو ذ واحدا مفهوما باتا حتىاستراتيجي واحد 
 والثاني ، نفسه عن للدفاع القتال تكتيكات هي االولى ، اساسيتين مهمتين على يركز الثاني الجناح
 ابو االرهابي مهامههذين الجناحين في ادارة  رأس على كان .(2) جغرافيا   البقاءو  التمدد كيفيةال هي
 احداث بعد عددها بلغ التي المسلحةداعش  لقوات االعلىالعسكري  القائد يعد الذي البغدادي بكر

، ملحق  من مختلف الجنسيات مقاتل (111.111 -111.01) بيقار  ما 4112 العام من حزيران
 في ميقي ال ، المهام توزيع في واالرتياب السرية شديد امني عسكري تنظيمي هيكل طور اذ ،(3) (3)

 التشكيالت يقبل وال .نفسها بااليدلوجيا معها يتفق كان ولو ،اخرى تنظيمات مع تحالفات الغالب
 ذلك ومع ،القرار وضع في ومركزية مغلقة هيكلية يعد فهو لذلك مظلته تحت قاتلت ذاإ إال االخرى

 شعر اذا المعركة ساحات في احيانا تسود ان يمكن البرغماتية وان ،المقاربة لهذه استثناءات ثمة
                                                           

 مصدر سابق. المستشار العسكري لقوات الحشد الشعبي، حسن سلمان البيضاني ، ( 1

 ( االمر الذي سنتطرق اليه الحقا  بالتفصيل . *
 4112وليد الراوي ، العقيدة العسكرية لدولة الخالفة االسالمية ) داعش( ، دار امنة للنشر والتوزيع ، االردن ،  ( 4

 .40، ص 
 جمهورية العراق ، وزارة الداخلية ، وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية ، مصدر سابق . ( 3
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 حزب ضد القلمون معركة في نفسه الخندق في النصرة جبهة مع قتاله مثل ، عسكريا مهزوم بأنه
 تمزج المغلقة الهيكلية هذه انكما  .4112 عامالتابعة للنظام السوري  الوطني الدفاع وقوات اهلل
 كثيرا يتأثر وال يجعله متماسكا الن ذلك وفق رؤيته  ، المؤسساتي الهيكل وبين التراتبية القيادة بين

 في السبق على بها مركزا ، دقيقة حسابات وفق وتعيينهم انتخابهم يتم الذين (7)قادته بفقدان
 الصعبة المواقف في التصرف وحسن القيادة على القدرة وكذلك العسكرية والخبرة للتنظيم االنضمام

 حيث من مسبقا   تعينهم ضوابط نفس اعتمد فقد التنظيم على السابق العراقي الجيش قادة ولهيمنة ،
 .(2) الفنية المهارات

 من القريبة االخرى "الواليات" بعض وفي وسوريا العراق في التنظيم به يعمل نفسه السياق هذا 
 في المطلقة الصالحية التنظيم او "الوالية امير" منح فقد ، البعيدة الواليات في اما التنظيم مقرات
 ارسال يتم الحاالت بعض وفي المتبعة الضوابط نفس عتتب ما وعادة ، العسكرية القيادات تعيين
 عسكريين امراء تواجد رصد اذح ، اخرى الى عمليات ساحة ومن اخرى الى والية من عسكري امير
 وجرأة خبرة اذ ا  مجرب ا  قائد فيكلف ، "الواليات" قواطع مستوى على و ، وليبيا سوريا في العراق من

 "والية" من القادة بين للتنظيم العسكرية القيادة تناور وطالما،  والصعبة المهمة المعارك لقيادة عالية
 بقيادة السابق العراقي الجيش ضباط احد تكليف تم ذلك مثال ، المعركة اهمية وحسب اخرى الى

 الدين صالح والية في معركة ليقود الموصل والية من القائد هذا استقدم حيث بيجي مصفى معركة
 الموقع في العسكريين القادة بقاء النادر ومن باستمرار تتغير للتنظيم العسكرية القيادات ان كما ،

 هذا عند الصالحيات تقتصر لم .(3)الخبرات تبادل او امنية لدواع وذلك اشهر، سته من اكثر نفسه
 عمليات تنفيذ في االمنيين للقادة التفويض البغدادي اعطى القرار من مركزيةعلى الرغم  الحد،
 مقررات مع العمل يتعارض ال ان شريطة المجموعة امير قبل من الميداني للتقدير تخضع

 دون االمنية االجهزة ومنتسبين لضباط التنظيم مفارز استهداف ذلك مثال ، التنظيم وسياسات
 .(4) االذن مسألة في للتنظيم العليا للقيادة مسبقا   الرجوع

 
                                                           

والشام داعش" ، مجلة  -ميثاق مناحي دشر وحسين احمد دخيل ، مستقبل تنظيم "الدولة االسالمية في العراق ( 7

 .313 – 312، ص ص 2172( ، 23أهل البيت، جامعة أهل البيت ، كربالء، العدد )

 .67وليد الراوي ، مصدر سابق، ص  ( 2

 .62 -67المصدر نفسه، ص ص  (3

 .721مصدر سابق ، ص  حسين جاسم الخزاعي ، ( 4
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 : ( الحربية االلة حركة العسكري) والتصنيع التسلح قوة - ب
 : التسلح قوة  -1
 وسرعت العسكرية، هرميته في ثورة بإحداث االرهابي التنظيم لهذا التسليحية الطفرة اتاحت  

 قوات الى عصابات حرب مجموعة من حولته التي العسكري هيكلة في بنيوية انعطافه بإحداث
 المعدات من الكبيرة الوفرة ال لو  ميدانيا الجديدة القتال انماط تتجسد يكن لم اذ ، نظامية شبهه

  : مهمين مصدرين على تقسيمها يمكن التي ، التنظيم عرفها التي العسكرية
  المدن على االستيالء غنائم االول: المصدر : 
 العراق في هتقدم بعد وخاصة ، عليها يده التنظيم وضع التي الحربية والمعدات االسلحة وهي  

 ،14فق ،2فق ،3 فق ، 4فق ) الفرق قيادات ومعدات اسلحة من وتمكنه ، 4112 حزيران مطلع
 مليار( 42) بقيمة كانت والتي ، الموصل ةشرط وقيادة اتحادية شرطة (3 )فق عن فضال   (10فق

 خسرت بغداد ان " العبادي حيدر السابق العراقي الوزراء رئيس الحقا عنه كشف ما وهذا ،(7)دوالر
 تم ما عن فضال ، الموصل" انهيار اثر والعتاد االسلحة من والكثير مصفحة همر عربة (4311)

 وقذائف موجهه وصواريخ ودبابات ثقيلة اسلحة من السوري الجيش مستودعات من عليه االستيالء
 هيأة على التنظيم بيد لتسقط السورية القوات تركتها التي سوريا وشرق شمال في وخاصة وذخائر
 وابو ومنغ الطبقة)  ومطارات ، (24 )اللواء ومقر ،(23 )اللواء و (12 ) الفرقة مقر كغنائم غنائم
 (14) الجدول في كما ،(2) الجيش ثكنات من وعدد الجوي الدفاع وحدات مواقع وبعض(  ظهور
 التي (10 ،14 ،2 ،4،3) الفرق وقيادات نينوى عمليات قيادة اسلحة خسائر موقف يوضح الذي
 والتي التنظيم عليها استولى السورية االسلحة انواع من ونماذج ،4112\6\2 احداث في فقدت
 العسكرية اتهاستعراض في ظهرت

 انحةالم الجهات من االسلحة شحنات : الثاني المصدر : 
 اثناء التسلح ابحاث " مؤسسة عن الصادر التقرير وثقها دامغة ألدلة وفقا   التنظيم هذا لـدى تـوفـر  

 العمود شكلت كبيرة بكميات الصنع وأمريكيـة روسية ، ومعدات وبنادق ذخائر  لندن في الصراعات"
  التقرير يذكرها لم اخرى غربية ودول بلجيكا في صنعت كما توفرت لديه ذخائر  ،هلتسلح الفقري

                                                           

المؤسسة العسكرية العراقية قراءة في مسارات البناء ومؤشرات االخفاق ، مجلة حوار الفكر ، معهد  عماد علو ، ( 1
 .112، ص  4112(، 22حوار الفكر العراقي ، العدد )

 . 22 – 20محمد خواجة ، مصدر سابق ، ص  ( 4
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 4112عام  الجغرافية للمنطقة تبعا   الحربية والمعدات االسلحة غنائم (14 ) جدول

 عمان ، للنشر امنة دار ، "داعش " االسالمية الخالفة لدولة العسكرية العقيدة ، الراوي وليد - 1:  المصدر
 .421 ص ، 4112

2- Stijn Mitzer and Joost Oliemans, Vehicles and equipment captured and operated by 

the Islamic State inside Syria, November 4102, http: spioenkop.blogspot.com.ar. 

 نوع من كانت بها المصرح غير األسلحة تصدير إعادة عمليات معظم أن التقرير ذكر وقد . باالسم
 في إنتاجها تم األسلحة من نوعية وهذه (،ATGW) نوع من للدبابات المضادة الموجهة األسلحة
 تصنيع من للدبابات المضادة األسلحةو  ،(7) األمريكية المتحدة الواليات الى وبيعت األوربي، االتحاد

                                                           

اسلحة داعش بالجداول واالرقام ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي للدراسات واالبحاث  وسام شاكر السراي ، ( 1
 .102، ص  4110( ، 2االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

 الجغرافية المنطقة الكلي المجموع السالح نوع السالح حجم

 االسلحة
 الخفيفة

 العراق 22206 مختلفة بندقية
 = RBK 3300 بندقية
 = 211 1412 رشاشة
 = 203 قنص بندقية
 = 302 صيد بندقية

 = 20 الشغب مكافحة بندقية
 = 6223 ملم 2 مسدس

 االسلحة
 المتوسطة

 = BKC 3232 بندقية
 = 362 ملم 61 هاون
 = 333 ملم04 -01 هاون

 = 414 ملم 141 هاون
 = RBG7 4222 قاذفة

 االسلحة
 الثقيلة

 = 02 هاوترز مدفع
 = 33 ديمتروف

 = BMBI 32 اشخاص ناقلة ملم 23 مدفع
 سوريا 2-3 1 اس4 فوزديكا الحركة ذاتي مدفع
 زي لطائرات مضاد الحركة ذاتي سالح

 شيلكا 2—43 يو اس
3 = 

 = 11 غراد41- إم بي صواريخ راجمة
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 السوري الجيش الى السعودية أرسلته للدبابات المضاد األسلحة من النوع وهذا ،MBDA)) شركة
 من اكثر بأن ايضا ذكرو  ، 4112 و 4۲۱۰ األعوام الى صناعتها تعود األسد قوات لقتال الحر
 تركها التي الروسية البنادق بعض صنع يعود حين في ،(7) نفسه التاريخ حملت الذخيرة نصف
 بوجود المحققين أحد فوجئ وقد .1221و 1262و 1261 سنوات إلى كوباني في التنظيم مقاتلو

 المجال في التقرير وكشفت .(2)كلتيهما من التسلسلي الرقم مسح "CQ" نوع من صينيتين بندقيتين
 والواليات الصين في صنعت التنظيم يستخدمها التي الخرطوش ذخائر من (%01) أن ،ذاته

اعتمدتها المؤسسة  التي عيناتال شملت وقد وصربيا. وروسيا سابقا   السوفييتي واالتحاد المتحدة
 في أكراد مقاتلون عليها استولى الحالي، العام حتى 1222 عام منذ صنعت خرطوشة، (۱۳۷۲)
 فصائل مع المعارك خالل عليها استولى اما ومعدات أسلحة ايضا   وثق كما ،(3) للتنظيم قعامو 

 التنظيم الى ينظمون الذين والعناصر الفصائل من او ، السالح مهربين من اشتروها او االخرى
  .(4)السودان او ليبيا من الواردة والذخائر كاألسلحة

الحدودية عبر المعابر  تنظيم داعش الى سلحةالا ووصول ممرات نقل( 2وقد تبين الخريطة رقم ) 
 وكذلك معبر اعزاز السوري، معبر تل ابيض السوري ثم الى العراق وخاصة عبرالى سوريا  التركية

 .ثم الى العراق  
 (: البضائع حركة ) العسكري والتطوير االنتاج هيأة -2
 التقني االبتكار اولهما لسببين وذلك ؛  المرتجلة األسلحة صنع في مختصة هيأة التنظيم شكل  

 أيديولوجية وثانيا   ، أخرى بطريقة عليها الحصول يمكن ال أسلحة بمنظومات مقاتليها تزويد لغرض
 النظامية بالدول نفسه تشبيهلو  (5) الخاصة" "عالمته تحمل أسلحة صنع و الذات على االعتماد
 المختبرات و الكبيرة المالية االمكانات له توفرت اذ ، الموصل مدينة على سيطرته بعد وخاصة
 محليين اكانو  سواء خبراء وجود مع المدينة صحة دوائر في او الموصل جامعة في المتنوعة العلمية

  متطوعين خبراء الى باإلضافة العمل على اجبارهم تم باحثين ام محددة اختصاصات في اطباء من
                                                           

1 ( Report center conflict Armament Research, Weapons, of the Islamic state A three 
year investigation in Iraq and Syria, first published in December , London ,4102, P.P.42-
45. 
2)  Ibid,P.52. 
3  ( Ibid,P. 44. 
4 ( Ibid,P.52. 

5 ) Report Conflict Armament Research, Projected grenades used as air-borne 
improvised explosive devices (ABIEDS), Op.Cit., 4102,P.4  
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  (2خريطة )
 العراق و سورياالى  داعش تنظيم اسلحة نقل ممرات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1URS: 0- Report center Conflict Armament Research BV, Procurement Networks 

Behind Islamic State Improvised Weappon Programmes , First published in 

December, London ,4141,P.01. 

4-Report center conflict Armament Research, Weapons, of the Islamic state A three 

year investigation in Iraq and Syria, first published in December , London ,4102, 

P.54. 

 وطاجكستان ، اوزبكستان ، الشيشان ، الصين ، كروسيا اجنبية دول عدة من قدموا التنظيم في
 المستعملة الخام المواد تحوي التي للبضائع المنتظم التدفق على اعتمد كما ،(7) الدول من هاوغير 

 اليوريا ومركب ماأللمنيو  ومعجون االلمنيوم نترات )مساحيق وخاصة ، الناسفة العبوات لصناعة
 الدفع ومولدات اليدوية للمتفجرات كسالئف استخدمت التي (، السوربيتول ومادة البوتاسيوم ونترات
 فقد ،(2) ةالكيميائي للسالئف االول المصدر عدت والتي التركية السوق على توريدها في معتمدا
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2 ( Report center Conflict Armament Research BV, Procurement Networks Behind 
Islamic State Improvised Weappon Programmes, Op.Cit., 4141,P.P.89-015. 
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 تبلغ بقيمة االلمنيوم نترات من طن (4211) تلقى التنظيم ان " المتحدة باألمم اممي لمسؤو  اوضح
 (260.211) قيمتها البالغة البوتاسيوم نترات من طن (226) عن فضال دوالر (200.211نحو)
 في العراقية القوات عثرت كما ،(7) " التركية االراضي عبر 4112 عام في فقط وذلك ، دوالر
 استطاعت لنماذج ، والحويجة وتلعفر الموصل قرب شوقراقو  وطوزخورماتو والرمادي تكريت
 البراميل على المثبتة الملصقات خالل من اثرها، اقتفاء الصراعات" اثناء التسلح ابحاث " مؤسسة

 المواد طبيعة خالل من التطور، من عالية درجة على اسلحة ينتج التنظيم بأن ليتبين واالكياس
 " لألسمدة إم كي أي " شركة امثال تركية شركات انتاج من ايضا كانت والتي ، فيها المستخدمة

 تركية لشركات ورومانية وصينة ةبرازيلي شركات قبل من بيع وبعضها ، " غلويال مرت " وشركة
داعش  لتنظيم العسكري االنتاج هيأة قسم كما .(2) بتوزيعها قامت التي " التركية متكيم " شركة مثل
 : التالية االقسام الى

  من وغالبيتهم ومهندسين خبراء فيه ويعمل االقسام اهم من يعد : والتطوير البحث قسم 
 ترسل ثم وانتاجها االسلحة بتطوير الخاصة التصاميم اعداد مهمته ، اوربا من القادمين االجانب
 الصواريخ القاذفات انتاج مشروع هو ، مشاريعه اهم ومن ، التصنيع إلكمال المختص القسم

 .(3) المسيرة الطائرات وصناعات ، الخفيفة
  طيار" بدون " بعد عن الموجهة الطائرات التنظيم صنع :طيار بدون طائرات وتطوير تصنيع 

 وسنغافوريا وتركيا الكويت) متنوعة جغرافية اماكن من بالتجزئة بشرائها قام اذ ، المراوح رباعية
 االهداف بعض بتصوير خاللها من ليقوم بكاميرات هاربط بعد استخدمها اذ ،(4) (نوأوزبكستا
 ما ثم ، (2)ملحق  في كما ، االنتحارية العمليات بعض نتائج تصـوير أو مهاجمتها المزمع
 "هاون " قنبلتين تحمل بجعلها ، وارتفاعا مدى ليزيدها الطائرات هذه مثل بتصنيع قام ان لبث

 طيار بدون طائرات ماستخدا تنظيم داعش طور كما . منتخبة اهداف على الجو من تسقطان
                                                           

 معسكرات وماهي داعش تنظيم مع تركيا تورطت كيف ، االرهاب مكافحة لدراسات االوربي المركز تقرير ( 7
 .4 ص ، 4112 نوفمبر ،المانيا  ، اراضيها على التدريب

2 ( Report center Conflict Armament Research BV, Procurement Networks Behind 

Islamic State Improvised Weappon Programmes, Op.Cit.,P.P.89-041. 

 .314 ص ، سابق مصدروليد الراوي ،  ( 3
4 ) Report center Conflict Armament Research BV, Procurement Networks Behind 

Islamic State Improvised Weappon Programmes ,Op.Cit.,P.48. 
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 التوثيقية االفالم من العشرات التنظيم بث اذ ، حرة بقنابل بتحميلها نفاث نبضي بمحرك تعمل
 الى المفخخة تالعجال توجيه وفي والمتابعة الرصد عمليات في استخدمها الطائرات لهذه

 .(7) القصف وكذلك النهائية اهدافها

 الموصل في والصواريخ للعبوات معمال التنظيم اسس : والصواريخ العبوات تصنيع مصنع 
 اقصى الى بها الوصول بغية المتفجرة المواد بتطوير ايضا القسم هذا ويختص ، الرقة في واخر
 بعيارات الهاون قنابل بإنتاج المعمل يقوم اذ ، الضحايا من المزيد وايقاع التأثير من قدرة

 "مدافع يهاسمي ، ملم (421) عيار من ثقيلة مدافع جانب الى (ملم 101 ،141 ،61) مختلفة
 (.6) ملحق في كما ،الثقيلة والرشاشات (،RPG-7) صواريخ عن ناهيك ، جهنم"

 الطائرات من تقذف صغيرة مقذوفات داعش عصابات طورت : المطورة المقذوفات قسم 
 القذائف عليها ويطلق فقط كغم (4) المقذوفة وزن يبلغ اذ ، البندقية فوهة من او المسيرة

 وهجا   يولد مما الهواء في الوقود من خليط حرق مبدا على المقذوفات هذه تعمل .المغناطيسية
 اكسيد) القنابل تلك في ويستخدم االتساع، شديد تفجيرا   محدثا   شديدة ضغط وموجة ناريا ،

 ضـغط (21-31) إلى يصل احتراقه عند ضغط يحدث وكالهما ،(البروليين و)اكسيد (االثيلين
 في كما مربع، متر (211- 211) ولمسافة متر (32) إلى تصل تدميرية دائـرة وقطـر جوي،
  .(2) ملحق

 : يختص هذا القسم بتطوير االسلحة الخفيفة كالبنادق  قسم تطوير االسلحة الخفيفة
كالشنكوف والقناصات الخفيفة وتصنيع القواعد لتركيب نواظير ليلية ومقدرات المدى على ال

 االسلحة الخفيفة المتنوعة .
 : اختص هذا القسم بتدريب الكوادر الفنية للقيام بأعمال التفخيخ او ما  قسم التشريك والتفخيخ

يطلق عليه التشريك ، حيث درب هذا القسم كوادر متعددة وزعت على الواليات لتقوم بمهام 
 تفخيخ العجالت والسيارات بأنواعها و الدراجات واالعمدة الكهربائية وغيرها .

  االسلحة الكيماوية مستفيدا من  داعشصنع   جية :قسم تطوير االسلحة الكيماوية والبيولو
وقد استخدم هذه االسلحة في  ، المختبرات العلمية في جامعات الموصل واالنبار وصالح الدين

استهداف القـوات االمنية العراقية في مناطق متعددة في تكريت والفلوجة ومناطق جبال حمرين 
 عثرت كما ، 4112في ايلول عام  صقالويةوسيد سلطان عبد اهلل في كركوك ، في منطقة ال
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أكـد  وقدالقوات العراقية على معمل إلنتاج غاز الخردل في القسم الشرقي مدينة الموصـل ، 
تجارب ال نتاج على تنظيم يعمل ال انالمواد الكيميائية  لهذهالخـبراء الفرنسيين بعد فحصهم 

الموصل ، على مواد في مختبرات جامعة  ايضا اسلحة كيمائية . كما عثرت القوات العراقية
اكد الفريق قاسم عطا ايضا  عالوة  على ذلك ،(7)جرثومية كيمائية استخدمت في تصنيع اسلحة

 .(2)، حول مساعي التنظيم المتالك اسلحة بايلوجية
 الجيوش(: واعداد تجهيز ) والتدريب التجنيد منظومة -ج

 عامة معايير على يعتمدو  ما، خدمة ألداء (نساء و رجال) األفـراد الختيار لطريقةا هو التجنيد 
 فضـال ، والصحيـة البدنية وصالحيتهـم ، منهـم المطلوبة واألعمار بالتجنيد المستهدفة الفئة منها
 وأيديولوجيـة بعقيـدة فكريا المجنـد إعـداد يتـم األسـاس هـذا وعـلى للتجنيـد المطلوبة المهارات عـن
ولغرض ان يحقق ارهابيون  ؛(3)أهدافه لتحقيق ديمقراطيـا أم شموليا نظاما كان سـواء التجنيـد راعـي

 الحركات سائر عن بذلك ا  مختلف ، له الحيوي الشريان التجنيد عمليات عدت التوسعية اهدافهداعش 
 في والتجنيد االستقطاب وعمليات ، االيدلوجية الجاذبية صعيد على التاريخية الجهادية ةالراديكالي
 يوجهها جاذبة ورسائل ا  متطور  خطاب على ذلك الذي يتم عبر مراحل متعددة ،(4) التنظيمية هياكله
 مستندا   ، الدينية او السياسية سواء المظلومية عنصر على قومت العالم حول عديدة فئات الى

 وأئمة الخطباء من خالل التي يوجهها ،(5) والحرب بالجهاد يتعلق فيما تيمية ابن إلجتهادات
 والنشاطات والمحاضرات الخطب اثناء والعلمية االسالمية والمعاهد الجامعات وأساتذة ، المساجد
 على حساب الف(22) حوالي ميستخد اذ ،(6) االجتماعي التواصل مواقع طريق وعن ، العقائدية
 تحمل التي الغريدات االف عن فضال   التجنيد لغرض فقط المختلفة االجتماعي التواصل مواقع
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، مركز النهرين للدراسات 2175\71\21-21مؤتمر المقاتلين االجانب ) االجتماع الثالث (  قاسم عطا ، (2

 .2171\71\72االستراتيجية ، بغداد ، تاريخ النشر 

خالد عبد الغفار ، منبئات تجنيد االطفال ومخاطرة المستقبلية ، مجلة اصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب  (3

 .21، ص2127، ( 6، العدد )CTSالعراقي 

 .71، ص2174حسن ابو هنيه ، سر جاذبية داعش ) الدعاية والتجنيد (، مؤسسة فريدريش ايبرت ،  (4

احمد عسكر ، خطاب داعش في تجنيد الشباب ، مركز االهرام للدراسات السياسية و االستراتيجية ، القاهرة ،  (5

 .3-2، ص ص2176

لتنظيم داعش في تجنيد االفراد )مقاربة علمية ( ، مجلة الباحث ، جامعة احمد عبد المجيد ، االساليب االقناعية  (6

 .23، ص 2176( ، 37بغداد ، العدد )
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ان .(2كما في الشكل ) .(7) االنتحارية العمليات وتنفيذ القتال على تشجع خطيرة اعالمية رسائل
جلية من خالل تنوع جنسيات المجندين؛ اللذين ينحدرون من استقطاب داعش للمجندين تبدو 

س من ) وهي دول حليفة للواليات المتحدة ولي*مناطق جغرافية متنوعة، وخاصة من الدول االوربية 
 والخريطة( 13)كما في الجدول (2) الدول الراعية لإلرهاب والمدرجة على قائمة الخارجية االمريكية(

عن طريق البر الى سوريا ثم العراق تركيا تكون باتجاه  المجندين اما طرق ومسارات هؤالء .( 6)
 وهي :  (3)او المطارات الدولية لعدد من الدول

 يتبع عناصر داعش االرهابية من مواطني دول االتحاد االوربي االنتقال بين  : الطرق الجوية
 عدد من مطارات االتحاد للتخلص من مراقبة االجهزة االمنية وكاآلتي : 

مطار امستردام )هولندا( باتجاه المانيا )مطار فرانكفورت ثم اسطنبول وصوال الى محافظة غازي  -
 سورية ) برا (.عينتاب التركية المحاذية للحدود ال

وصوال الى محافظة طنبول مطار امستردام ) هولندا ( باتجاه بلجيكا ) مطار بروكسل ( ثم اس -
 غازي عينتاب التركية المحاذية للحدود السورية . 

مطار امستردام ) هولندا ( باتجاه فرنسا ) مطار شارل ديغول ( ثم اسطنبول و ثم الى محافظة  -
 .برا  ية للحدود السوريةغازي عينتاب التركية المحاذ

 تستخدم العناصر االرهابية عدد من المعابر على الحدود السورية التركية  الطرق البرية :
 للوصول الى سوريا وهي كاآلتي :

ان المعبر المواجه لقريتي العدوانية و ونصف التل الواقعتين على الشريط الحدودي ضمن  -
 العين و تل ابيض( . محافظة الحسكة ومحصورة ما بين منطقة )رأس 

                                                           

امنة المير ، صناعة االرهابيين تمثل غسل االدمغة المستمر ، اصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب العراقي  (1
CTS ( 2، العدد ، )23، ص 4114. 

( اول خيوط عملية التجنيد بدأ اكتشافها في ايطاليا من خالل مكالمة هاتفية حول عملية تجنيد مهاجرين اكراد  *
من شمال افريقيا الى انصار االسالم في شمال العراق ، وقد عمل الزرقاوي على ارساء شبكة من االتصاالت 

 االوربية في هذا الغرض .
، 1مظاهر ودالالت االمداد البشري لإلرهاب ، ط -مد حسين ، التجنيدفريدة جاسم دارة و ذكرى جميل مح ( 4

 .02، ص 4112(، 1مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، كراس النهرين العدد )
 .121-122قاسم عطا ، مصدر سابق ، ص ص  ( 3
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 العربية واالجنبيةرهابي في الدول مراحل تجنيد وتدريب عناصر داعش إل 

 
قاسم عطا ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، دليل مؤتمر المقاتلين االرهابيين االجانب ) االجتماع  المصدر :
، ص 4112( ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، تاريخ النشر  4112تشرين االول  40-42الثالث 
122. 

المعبر المواجه لمنطقتي رأس العين والتي تقع شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية  -
 المشتركة و تل ابيض التي تقع شمال محافظة الرقة على الحدود السورية التركية .

 حلب . -معبر عفرين  و معبر باب السالم -
 الرقة . -معبر باب جرابلس  -
 المستهدفة الفئة بحسب عناصره وتدريب لتجنيد معينة اساليب اتباع تنظيم داعش االرهابي عمد  

 : لذلك مختصرا   عرضا يلي وفيما
  : الشباب تجنيد -1

 عليهم واالعتماد مقاتليه بناء في االساسية الدعامة (42-10) بعمر الشباب التنظيم يعد  
 ،واالجتماعية واالقتصادية لسياسيةا مشـاكلهم فأستغل ، والجسدية الفكرية خبراتهم من واالستفادة
  بعضها مع تتصـل خاليا مرحلة ولكل مـراحـل، أربـع عـلـى تجنيدهم ليتم ، اليه ويرب ما لتحقيق

 مواقع التواصل االجتماعي ، دور العبادة ، النوادي االجتماعية ، المدارس والمعاهد والكليات ويتم من خالل : التجنيد

 ويتم في االماكن التالية : المعسكرات ، مواقع التواصل االجتماعي ، منتديات رياضية

 يكون بري ، جوي النقل

 التدريب

 المضافات

  تركيا الى الوصول

 ، سوريا ، العراق  بغازي عينتا–تركيا 

  حسب والتوزيع التدريب

   االختصاص
تشمل : العسكري ، االمني ، الشرعي ، االداري 

 ، االعالمي ، االنتحاري ، البحث والتطوير 

 وسوريا العراقميدان القتال  

 العمليات تنفيد

 الى بلد االم العودة

اما التوبة وترك التنظيم او تشكيل خاليا نائمة ) نفيذ عمليات ارهابية وتجنيد عناصر 

 جديدة( 
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  (13جدول )
  4112 عام جنسياتهم حسب االرهابي داعش لتنظيم المنتمين االجانب ألعداد الجغرافي التوزيع

 داعش لتنظيم المنتمين اعداد الدولة ت داعش لنظيم المنتمين اعداد الدولة ت
 211 فرنسا 43 3111 تونس 1
 211 بريطانيا 42 4211 السعودية 2
 211 المانيا 42 1211 المغرب 3
 311 بلجيكا 46 1211 االردن 4
 121 هولندا 42 211 لبنان 5
 111 السويد 40 611 ليبيا 6
 111 اسبانيا 42 361 مصر 7
 111 الدنمارك 31 411 الجزائر 8
 61 النمسا 31 141 فلسطين 9
 21 ايطاليا 34 111 اليمن 11
 21 النرويج 33 111 السودان 11
 31 ايرلندا 32 21 الكويت 12
 31 فلندا 32 12 قطر 13
 11 سويسرا 36 12 االمارات 14
 011 روسيا 32 14 البحرين 15
 211 تركيا 30 331 باكستان 16
 121 كازخستان 32 21 اوكرانيا 17
 121 البانيا 21 421 استراليا 18
 101 البوسنة 21 111 الصين 19
 21 الصومال 24 111 كندا 21

21 
 الواليات
 المتحدة

 61 اندنوسيا 23 111

 16432 المجموع 141 كوسوفو 22
 المصدر:

0- Sours: Brian Dodwell and Daniel Milton and Don Rassler , The Caliphate’s Global 

Workforce: An Inside Look at the Islamic State’s Foreign Fighter Paper Trail, Combating 

Terrorism Center at West Point, United States Military Academy,USA,4105,P.50. 

 كراس ، العراقية االمنية القوات مواجهة في "لداعش " القتالية االستراتيجية ، ياسين طه الدين عماد  -4
 .23 -21 ص ص ، 4112 ، بغداد ، 1ط ، االستراتيجية للدراسات النهرين مركز ، النهرين
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  (6خريطة )
 4112عام جنسياتهم حسب داعش االرهابي االجانب لتنظيم الوافدين ألعداد الجغرافي التوزيع

 . Arc Map 1.01 وبرنامج  (13بيانات الجدول )المصدر الباحثة  اعتمادا على  

 مـا غالبا   مرحلة هذه والـدعـوة جـذبالب تدعى االولى فالمرحلة شبكي. تنظيمي هيـكل ضـمـن البعض
 اذ ،الـتـجـنـيـد بؤر في غالبا   يـتـواجـدون والـذيـن المتطرفة، الجـمـاعـات لتلك والدعاة الناشرون بـهـا يـقـوم
 وزرع الحل، هو الجهاد وأن والبراء، والوالء والحاكمية، الـتـوحـيـد، مـسـائـل بـذكـر المـرحـلـة هذه تبدأ

 والشرعـي ـائـديقالـعـ سللتدري الخاصة المناهج هيأةبت يـقـومـون ذلك وبعد والمتطرفة، التكفيرية االفكار
 وال المعلومات، وتـدفــق ، الثقة تبادل مـرحـلـة هـي المرحـلـة هذه تكون ما غالبا  و  ،الـسـلـوكـي وحـتـى
 تـقـوم  التنظيمي واإلعـداد البيعة، وهي الثانية المرحلـةب بعدها ليبدأ ،أشهر ةتالس مدتها تتجاوز
 وأهمية والميثاق، والعهد، البيعة، بأهمية بتعريفه التعليمية الدورات الشاب إكمال بعد الجذب خـاليـا
 المرحلة هذه في ويتـم والجهاد، والطاعة، والسمع اإلمارة، بمصطلحات ـوتـعـريـفـه الجماعي العمل
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 العلم أهل مناقشة بعـدم الشباب ويوصـون الـتـكـفـيري، لـلـفـكـر المعـاديـن الـديـن علماء كل تسقيط
 تنظيمية جهات إلى الشاب نقل ويتم ، السالطين علماء إال مه ما العلماء أو المشايخ هؤالء بحجة
 عدد يكون ما وغالبا وعـسـكـرية، وبدنية، أمنية، وهي مركزة دورات ثالث إدخاله على تعمل

 هذه فيف ، الـتـصـنـيـف وهي الثالثة المرحلة الى بعدها لينتقل ، أشخاص ( 3-2) من المتدربين
 ،المجند للشاب والعقلية والجـسـديـة، الروحيـة، اإلمكانيات انـسـجـام مـدى اإلعـداد خاليا تـقـرر المرحـلـة
 الـتـصـنيف بـعـد اخـتـصـاصـه تأكـيـد يعاد ثم انتحاري(، انغماسي، )مـقـاتـل، إلى تصـنيفه ثـم ومـن

 (والمضـافـات الـنـاقـل) وهي الرابـعـة للمرحلة ، مؤهل المجند اصبح وبعدها ،وفنية شرعية بتدريبات
 المتطرفـة الجماعات " صـفـوف إلى وانضمامهم ،الصراع ميادين إلى الشباب انـتـقـال بـعـد تـكـون
 بعض وتعليمه ،مزورة بـوثائق لـه الرسمية الوثائق إبدال مثل المرحـلـة هذه في تتم إذ مباشر" بـشـكـل
 الشـاب اسـم وتغيير ،له اختياره تم الذي الـصــراع ميدان في الشائعة والتقاليد والعادات الكلمات

 وأبـي بـصـير. )أبي كــ الحـقـيـقـي اسـمـه عـن بـديـال وتـكـون اختيارها، يتم بـكـنـيـة عنه واالستعاضة
 .(7)( وغيرها هـريـرة.. وأبـي جـنـدل،
  : النساء تجنيد -4

 او مناصرات وتجنيد المجتمع من النصف هذا واختراق التحرك على االرهابي التنظيم هذا قدرة ان 
 ابو طالب ان منذ الجانب هذا على الضوء سلط اذ ، عليه جديدا   يكن لم مجندته ال منقذات
 العمليات في نشراكه ال ممهدا   متعددة لوجستية بأدوار للقيام تهخطاب في النساء الزرقاوي مصعب
 ان وبعد ، (ديجوك موريل) البلجيكية االنتحارية نفذتها التي العملية مع البداية فكانت ، القتالية
 تحاكي ناعمة مقاربات الى االخيرة العصابات عمدت ، داعش الى القاعدة من القوة مراكز تحولت

 الذات، مخزونات البشرية بالنفس تستنهض عاطفي طابع ذات عقلية محاكاة واالحاسيس المشاعر
 والثقافية والسياسية االجتماعية لبيئاتهن وفقا   تتفاوت للنساء موجهة تجنيديه رسالة وصياغة

 ، منهن المتدينات عاتق على االعباء من زاد مما  اوضاعهن على الضوء لتسلط ، واالقتصادية
شباعهن الدماغ غسل لعملية إخضاعهن بعد وذلك  لهن داعش يقدم اذ ، "متطرفة جهادية" بأفكار وا 
 على أي )التطوع( على يعتمد لم انه كما ،(2) مثالية حياة فيها المرأة تعيش "اسالمية دولة" صورة

                                                           

تجنيد الشباب في الحركات المتطرفة ، مجلة ابحاث استراتيجية ، مركز بالدي للدراسات  هشام الهاشمي ، (7

 . 211-211، ص ص 2175(، 2واالبحاث االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

شذى كاظم جالب و نداء عباس ادريس ، تجنيد النساء في الجماعات المتطرفة )مجندات داعش االرهابي  (2

 .6، ص  2121(، 72النهرين ،  مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد )، كراس 7انموذجا (، ط
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 تقديم الى عليها المسيطر المناطق في االسر يجبر صار بل ، ارادتهن بمحض النساء ءمجي
 Samantha ) "ليوثويت سامانثا" ان البريطاني بيزنس انترناشيونال موقع ذكر وقد للتنظيم. بناتهن

Lewthwaite ) صفوف في االنتحاريات تدريب عن ةمسؤول البيضاء االرملة باسم المعروفة 
 وتبعا   .(7) العالم في المطلوبات النساء اكثر من واحدة وتعد عاما (31 العمر) من تبلغ وهي داعش
 عليها يغلب التي االجندة هذه في (،6) الشكل في وكما ، " المجندات النساء" ادوار تمثلت لذلك

 مهامها امتدت كما ، واستخبارية قتالية بمهام االحيان بعض في تكليفها يتم اذ ، الذكوري الطابع
 بمهام كلفهاو  ، لهم بالنسبة حيوية ادوار وهي السلوك ومراقبة والتعليم والصحة االعالم قطاع الى

 التي الرقة مدينة في 4112 عام في "الخنساء كتيبة " بـ يعرف ما تشكيل عبر االخالقية الشرطة
 انشأ هاغرار  وعلى . ومعاقبتهن واعتقالهن ،االوامر يخالفن الالتي النساء مراقبة في مهما   دورا   ادت

 عليها سيطر التي المدن في النسائية الشرطة مثلت يوه العراق في "العضاضات كتيبة" التنظيم
 بواسطة ومعاقبتهن النساء بها تقوم التي المخالفات رصد على الكتيبة هذه عملت اذ التنظيم،

 ، االجنبيات المجندات يضم الذي "عمارة ام " يعرف ما التنظيم شكل ،بوحشية وجلدهن )عضهن(
 .(2)التنظيم صفوق في االنخراط واقناعهم النساء تجنيد مهمته تشكيل وهو

  : " الخالفة اشبال " االطفال تجنيد -3
 الى تهدف فهي ، مسبوقة وغير جديدة منهجية على المركزي للتجنيد داعش استراتيجية تعتمد  

 الخالفة اشبال " مسمى تحت ، عاما عشر الخمسة اعمارهم تتجاوز ال اطفال وتدريب وتلقين تعبئة
 كنقل مباشر غير او كالقتل مباشر بشكل العدائية التنظيم بأهداف للنهوض استغاللهم يجري اذ ،

 التخريبية بالعمليات القيام او المعلومات وجلب االستطالع او االوامر ونقل تداول أو مؤن أو ذخائر
 ولهذا ،نحوه الشبهات وقلة بالسرعة تمتاز التي الطفل طبيعة بحكم واالستخبارات التجسس واعمال
 عوائل من او الخطف طريق عن سواء ، خاصة اهمية االطفال تجنيد التنظيم ولى السبب

 جيسيكا قدمتها دراسة ففي ، الرضوخ على مجبرة لكنها منضوية غير عوائل من او االرهابيين
 من (4621) عن يقل ماال اعدادا   جند التنظيم ان ( انترليرايز امريكان معهد في زميل ) تريليسكو
 المناطق في اجانب ارهابين لمقاتلين ولدو قد رضيعا   طفال ( 231 ) الى اضافة القاصرين االطفال

  اعداد كانت الذي الوقت في ،4110 ايار حتى 4113 ميسان من التنظيم عليها يسيطر كان التي
                                                           

 .21فريدة جاسم داره و ذكرى جميل محسن حسين ، مصدر سابق، ص  ( 1
 .10-2شذى كاظم جالب و نداء عباس ادريس ، مصدر سابق ، ص ص  ( 4
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االرهابي ادوار النساء المجندات لدى تنظيم داعش

 
 داعش )مجندات المتطرفة الجماعات في النساء تجنيد ، ادريس عباس نداء و جالب كاظم شذى : المصدر
،  4141( ، 12العدد )ستراتيجية ، بغداد ، اال للدراسات النهرين مركز ، النهرين كراس ،1ط ، (أنموذجا االرهابي

 .10ص 

 االولى ، مجموعتين على تقسيمهم يتم اذ ،(7)طفل االف خمسة حوالي تبلغ المولودين االطفال
 تكوين لتلقي مخيمات في هؤالء ووضع ، سنوات( 11-2) بين اعمارهم تتراوح الذين األطفال
 تدريب معسكرات الى يقتادون سنة (12 – 11) بين لألطفال فهي ، الثانية المجموعة اما ديني،

 لحقوق العراقي المرصد ذكر وقد ، الموصل جنوب والغزالني العزة معسكري وخاصة عسكرية
 فقط انتحارية لعمليات ، طفال (21) تنفيذ شهدت 4112 سنة من االولى الستة االشهر ان االنسان

 والنفسي العسكري التدريب في االرهابيون يعتمدها التي واآلليات التجنيد برنامج ان .(2) العراق في
 :(3) كاآلتي وهي مراحل عده عبر تتم التكفيري الوسط في دمجهم لغرض االطفال لهؤالء

                                                           

تجنيد الشباب قبل سن البلوغ من التنظيمات االرهابية ، اصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب  كامل وناس ، ( 7

 .27، ص  2121( ، 3، العدد )CTSالعراقي 

عماد علو ، تجنيد االطفال في تنظيم داعش االرهابي التدابير والمعالجات السياسية واالمنية ، مجلة اصداء  ( 2

 .47، ص 2121( ، لسنة 3، العدد )CTSالرهاب العراقي ، جهاز مكافحة اCTSالذهبية 

، كراس النهرين ، مركز النهرين للدراسات  7( نهى الدرويش ، تجنيد االطفال لدى الجماعات االرهابية ، ط 3

 .14-13، ص ص  2175( ، 7االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

دور 
ياستخبارات

استقطاب 
المجندين

زوجات 
ألراهبين 

داعش

القتال 
واالنتحار

امهات 
اشبال 
الخالفة

ناشطات في
التمويل

ناشطات في
الدعاية

شرطة 
الحسبة



 

 

 



 

 و العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في الحركة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 ("داعش ) الشام

713 

 االطفال تجنيد عـن المسؤولين االرهابيين قبل )من األسباب افتعال فيها ويتم :التغرير مرحلة  -
 هذه واقناع والتفاهم، الحوار طريـق عـن تحـل ان يمكن بسيطة ألمور المراهقين( وبخاصة
 . بالعنف اال تحل ال المشاكل ان علـى عقائـديـا -اولي بشكل – وتلقينهم الفئات

 بدال العنفي بالسلوك آمنـوا )الـذين المنحـرفين هـؤالء من عدد تجميع خاللها يتم : التحول مرحلة -
  . االخر وكره االخرى العقائد تفنيد يعلمهم ، قائدا لهم ويحدد الحوار( من

 وشحذ الطفولة خـوف والغـاء السالح على الطفل فيها ويدرب :والنفسي البدني التدريب مرحلة  -
 والجبـال االحراش مثل صعبة جغرافية بيئات في التدريب يكون ما وغالبا القتالي الدافع

 والتجويع التعطيش طريق عن النفسي التحمل ومـهـارات البدنيـة المهارات لصقل والصحاري،
 . الصيام بدعوى

 الى والشخصية البدنية القدرات بحسب التصنيف فيها يبدأ : الجهادية المناظرة مرحلة  -
 خفية االطفال يزودون مـا وغالبـا الخاص التدريبي برنامجه منهم ولكل ، مقاتلين او انتحاريين
 مع الذبح فنون على التدريب في للمباشرة الشـراب او الطعـام فـي المخدرات من خفيفة بجرعات
 اسم منحه عبر واالقوى االسرع ومكافأة متقابلين طفلين بين مباراة واجراء ،الحيوانات ثم الدمى

 . عقائدي فخري لقب او
 القتل بعملية الكبـار فيهـا يباشـر اذ حقيقيا، تدريبا ميدانيا التدريب فيها ويتم :الجهاد مرحلة  -

 وبعدها بالجثة، التمثيل او القتل عملية الطفل يكمل بأيام بعدها ثم االطفال ومساعدة بمساندة
  بنفسه القتل عملية يبدأ بأيام

 (: االموال رؤوس )حركة المساحي التمدد لعمليات الساندة المالية االمكانات :ثانيا
 جغرافيـة مساحات على واالمتداد النمو لغرض ؛ التنظيم وضعها التي تاالستراتيجيا جميع نإ 

 الدوليين المراقبين واندهاش قلق أثـار ، وعالميا   إقليميا   السياسية الخارطة إعـادة في والرغبة ، واسعة
 عدة فيالتي يمكن تبيانها  ،(7) تهثرو مصادر تمويله وأبرزت  كشفت تقارير عن للتنقيب ودفعهم ،

  : نقاط
 : الطاقة مصادر -1
 البنية تشغيل إلى داعش تنظيم یسع ومستدام، موثوق دخل كمصدر الطاقة مصادر ألهمية دراكا    

 بدال   الموجودة والخبرات األصول استخدام في رغبته مؤكدا عليها، المسيطر المحلية النفطية التحتية
                                                           

 .45( محمد صادق الهاشمي ، مصدر سابق ، ص  7
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 الموارد نقص بببس ،األصول لهذه فعالة إدارة تكوين للتنظيم ممكنا   يكن لم ذلك ومع تدميرها. من
 .(7) وشماله العراق وغرب سورية شرق األراضي من واسعة مساحات على العاملة التقنية والقدرات

 لغرض سواء ،عليها يسيطر التي النفطية والمنتجات النفط استخدام من التنظيم استفاد فقد
 مصافي في تكريره عبر (ديزل ووقود ، بنزين ) العسكرية تحركاته لتغذية وخاصة المحلي االستخدام
 بيعه خالل من العائدات لكسب او ،(2) يوميا برميل (111.21) تتراوح بقدرات ومتحركة صغيرة
 غير النفطية والمنتجات النفط بنقل يتاجرون الذين والمهربين الوسطاء طريق عن المحليين، للعمالء

 العام منذ منها القريبة المناطق في أو التنظيم، فيها يعمل التي األراضي داخل لبيعهما المشروعة
في  المهربين للوسطاء دوالرا   (21 -21بين) يراوح بسعر الواحد البرميل يباع كان اذ ،(3)4111

 ، دوالرا (111- 61) بين يراوح بسعر البرميل بيع إلى بدورهم يعمدون اللذين ،كردستنان ثم تركيا
 (112 العالمية) االسواق في حينها وصل النفط برميل ان علما ، (4) المجاورة المحلية االسواق في

 (3-4 ) المتوسط في قدرت النفط من داعش وارادات ان االمريكية الخزانة لوزارة ووفقا   .(5) دوالرا
 وهي سوريا في اساسية وابار حقول على التنظيم يسيطر كان اذ ، (6) الواحد اليوم في دوالر مليون
 الف ( 61 تبلغ) انتاجية طاقة بأجمالي والجفرة ، التنك– سوريا في حقولال اكبر من- العمر حقل
 منها وارداتهم كانت والتي الثورة وحقل حولها وما والطبقة والزملة الرقة وابار ،(1) اليوم في برميل
 ، يوميا دوالر بمليون عليهم يعود الذي الجبسة وحقول ، تقدير اقل على دوالر مليون نص يوميا
 في مهمة نفطية حقول (6) على التنظيم سيطر وقد ،(1) ايومي دوالر مليون نصف كونيكو حقل

 على يسيطر اصبح من ثمو  ، (2) وحمرين وعجيل، ،هزال وعين وبطمة، ،ةوالقيار  نجمة، هي: العراق،

                                                           

1) Report Financial Action Task Force( FATF), Financing of the Terrorist Organization of 

Islamic State in Iraq and the Levant, Paris, February 4104, .P.P.05-04. 

2 (Ibid,P.04. 

3 (Matthew Levitt, Terrorist Financing and the Islamic State, Op.Cit., 4102,P.5. 

4) Report Financial Action Task Force ( FATF) , Op .Cit., P.P. 02- 04 . 
5 ( Carla E. Humud and Robert Pirog and Liana Rosen , Islamic State Financing and U.S. 

Policy Approaches ,Congressional Research Service ,USA,4104,P.4. 

6) Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Islamic State:the Economy- Based 
Thrrorist Frrorist Funding, Thomson Reuters,4105,P.2. 

7 (Ibid,P .5. 

 .120-122ص ، سابق مصدر ،داعش عالم ، الهاشمي هشام ( 1
9 (Marta Furlan, The Exploitation of Natural Resources in the Financing of Terrorism: 
The Case of Syria and Iraq, Al-Nahrain Center for Strategic ,March 5, 4141,P.00. 
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 ،ا  نفطي بئرا   (01) على تقريبا   الحقول هذه وتحتوي الخام. النفط من برميل (21111) بيقار  ما
 فتنتج القيارة، مصفاة أما ،مكعب قدم ألف (121)بمقدار مصاحبا   غازا   بمفرده عجيل حقل وينتج

 الخزانة وزارة لتقارير وفقا   (2) الخريطة في وكما ،(7)النفطية المشتقات من مكعب برميل (16111)
 من نصفها كان دوالر مليون تسعمائة 4112 بحلول المالية التنظيم واردات قدرت االمريكية،

االكثر تمويال  اإلرهابية الجماعة امنه جعل الذي األمر ، (12) الجدول في كما ،(2) النفط تهريب
 من كثير دخول من أعلى التنظيم دخل يكون المعيار وبهذا العالم، في تمويال   االكثرفي العالم 

 بقيادة الدولي التحالف وانشاء الدولي التدخل بدء وقبل المالديف وجزر وناورو، مثل الصغيرة الدول
 ، نفطية بئرا   ( 321) نحو في على يسيطر التنظيم كان ،*4112 عام با المتحدة الواليات

 (01،111) نحو عليها يسيطر التي اآلبار من النفط إنتاج بلغ وقد . سورية في منها (61%)
 ،(3) سورية من (21 111)و ، العراق نفط من برميل ( 111,31) يوميا   يبيع وهو ،يوميا   برميل
 ظل في كانت التي التهريب شبكات مستخدمة ، متعددة لوسائل وفقا   تتم التصدير عملية كانت وقد

 المؤقتة واالنابيب ، الصغيرة والعربات الصهريجية الشاحنات مثل 4113 عام قبل السابق النظام
 األنابيب خطوط عبر تركيا إلى النفط بتهريب التنظيم يقوم كما ، األنهار عبور عند العوامات وحتى
 وكيليس، وعنتاب وغازي وأنتيب، وأورفة، هاتاي، في التركية - السورية الحدود طول على السرية
 كما .(4)دوالر مليون ( 011) التحرير قبل ما الى و السيطرة بداية منذ المبيعات اجمالي بلغ حتى
 وسلع بمواد أبداله الى تعدى بل الورقية العمالت على فقط يقتصر لم النفط من التنظيم التمويل ان

 الخام النفط من شحنات السوري النظام بإعطاء التنظيم يقوم اذ ( المقايضة )عملية تحت اخرى
 والكهرباء الماء بخدمات داعش سيطرة تحت الواقعة والمناطق المدن بتجهيز االخير قيام مقابل

 المافيات تجار بعض مقايضة و ،والتطبيب الجراحة ومستلزمات كاألدوية الطبيـة المواد وبعـض
 وكذلك ،تركيا من الرباعي الدفع عجالت وخصوصا بـالعجالت تجهيـزهـم مقابـل الخام طبالنف

  على الحصول
                                                           

 حسين عالوي خليفة ، إدارة التوحش لتنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام وخطورته على األمن الوطني  ( 7
-341، ص  2174( ،   31مجلة قضيا سياسية ، كلية العلوم السياسية  ، جامعة النهرين ، العدد ) العراقي ،

347. 

2 )Homeland Security Advisory Council U.S.,Public-Private AnalytIc Exchange  
Program, Report ISIL Finances: Future Scenarios,4105,P. 4-5. 

 ( االمر الذي سنتطرق اليه الحقا  . *

3 ( Matthew Levitt, Op. Cit ,P.P.4-5. 
4( Ibid, P.3. 
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(  2)خريطة  
وسورياالتوزيع الجغرافي لمصادر الطاقة التي ساهمت في تمويل داعش في العراق   

 
SOURS: 0- Erika Solomon, Robin Kwong and Steven Bernard ,Inside Isis Inc the journey 

of a barrel of oil, The financial times,UK,4105,P.0. 

2- Quy-Toan Do and others ,How Much Oil is the Islamic State Group Producing?, 

Evidence from Remote Sensing, Development Research Group Poverty and 

Inequality Team, USA, 4102,P.4. 

 4112االرهابي لعام  تقديرات وزارة الخزانة االمريكية بشأن ايرادات تنظيم داعش (12جدول )
 النسبة المئوية *بالدوالرالمبلغ  جهة االيراد
 % 55 511.111.111 سرقة النفط

 %32 351.111.111 االبتزاز

 %3 25.111.111 االختطاف لغرض الفدية

 %2 75.111.111 تهريب االثار

 %7 71.111.111 االتجار بالبشر

 %711 111,111,211 المجموع

-Sours: Homeland Security Advisory Council U.S, Public-Private Analytic Exchange 

Program, report ISIL Finances: Future Scenarios,4105,P. 5. 

                                                           

دولة العراق او  بسبب عدم استقرار العلمة المحلية سواء في في المصدر ءما جاوضعت العملة بالدوالر وفق  ( *
 . امام الدوالرسوريا 
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 مع التعامالت إلى باإلضافة االخرى السورية المعارضة الفصائل قبل من واالعتدة االسلحة
 قطاع في العالية االهمية ذات األخرى المصادر من الطبيعي غازلل وكان .(7)الروسية المافيات
 في بما والعراق، اسوري في الطبيعي الغاز حقول من عدد على التنظيم سيطر اذ للتنظيم الطاقة
 فضال األنبار، محافظة في يقع الذي زعكا حقل في الطبيعي الغاز من للعراق احتياطي أكبر ذلك
نتاج لتصنيع القريبة القائم مدينة محطة على السيطرة عن  مليون 1.2) الكبريتيك حمض من كل وا 
 (411) وسطي بسعر تباع المنتجات هذه كانت حيث طن( 211 111) الفوسفوريك وحمض طن(
 يبلغ سنوي بدخل الفوسفوريك، حمض من للطن دوالر (011)و الكبريتيك، حمض من للطن دوالر

 مصانع على أيضا   التنظيم سيطر وقد  (%21) يبلغ بتخفيض البيع يجري إذ ،دوالر مليون (641)
 حلب في الفرنسية الفارج لشركة المملوك الجالبية كمعمل ، وسوريا العراق في الكبرى اإلسمنت
 ،الفلوجة مصانع عن فضال الرقة اسمنت ومعمل ، السنة / طن مليون (3) عن تزيد انتاجية بطاقة

 دوالر مليون (203) الى يصل المجمعة المصانع لهذه السنوي الدخل كان وقد ،والقائم وكبيسة،
 دير في الرئيسي الملح ومنجم ، نينوى في الكبريت استخراج مصانع عن فضال ، السنة في امريكي
 .(2) الزور

 : االثرية بالمقتنيات واالتجار النهب عوائد  -2
 بذريعة فيها الموجودة المدن على سيطرته بعد المقتنيات تلك تحطيم الى اعالميا التنظيم اعتمد 

 تحطيم يظهر فيديويا   شريطا   داعش بث عندما واضحا   هذا وظهر الوثنية االثار من البالد تطهير
 من انهم يفترض مواطنين مع مصورة عدة لقاءات واوردت الموصل في النمرود موقع عناصره
 تلك تحطيم على عمد التنظيم واقع ان اال "، اصنام " ألنها االثار تلك تحطيم يؤيدون الموصل
 علماء ويعتقد ،(3) قيمة ذي كل وسلب ونهب اخذ ان بعد لكن االثرية والمواقع واالضرحة القبور
 الزور دير قرب الشام بادية في أوربوس دورا و حماة( محافظة في) السورية افاميا منطقة ان االثار
 تعود اثرية قطعة مائة يقارب ما تهريب ورد فقد ،(2) مقتنياتها سرقة من تضررا االكثر والرقة

 والفخار البيزنطية المعدنية كالعمالت بريطانيا الى بيعت ، عام (0111) يقارب ما الى تاريخها

                                                           

 .114 ص ، سابق مصدروليد الراوي ،  ( 7
2) Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Op.Cit.,P.P.2-9. 

 .116( ماجد كامل مرزا ، مصدر سابق ، ص  3
 .33، دار الساقي ، بيروت ، ص 1( عبد الباري عطوان ، الدولة االسالمية الجذور ، التوحش ، المستقبل ،ط 2
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 التنظيم ان العراقية للحكومة التابعة االثار دائرة من االثار علماء احد ذكر كما ، الروماني والزجاج
 ثم ركيات طريق عن االثرية قطعها بيع على عمد وقد ، العراق في االثرية المواقع ثلث على سيطر
 قوات عليها استولت التي (memory Flash) "المحمولة لذاكرةا " لمعلومات وفقا   و ،(1) وأوربا الى

 واالتجار االثار نهب من فقط الدوالرات من الماليين عشرات كسب التنظيم ان ، العراقية االمن
 جمع التنظيم ان ، لوتون" "تيم البريطاني المحافظين حزب عن البرلمان عضو اكد كما ،(4)بها
 زراعة يعادل لإليرادات المصدر ذاه مثل بيع ان واصر ، االثار بيع من فقط دوالر مليون (36)
 هنالك ان يؤكد ما المالية داعش مصادر من المصدر وهذا أفغانستان، في للهروين طالبان يعوب

 اشارت فقد ، عالمية متاحف الى ووصولها المقتنيات تلك وشراء بيع عملية في تساعد دولية جهات
 ارباحا   يحققون الخليج دول في األثرية التحف جامعي " ان الى ةالبريطاني " االندبندت " صحيفة
 التنظيم قام التي والفنية االثرية بالقطع المتاجرة عبر االسترلينية الجنيهات ماليين ويجنون طائلة

 اثرياء نخليجيي الى وسطاء عبر تباع االثار تلك ان الصحيفة واكدت ، والعراق سوريا من بسرقتها
 .(3)" اليهم وصولها وكيفية مصادرها عن السؤال او االستقصاء دون
  : واالبتزاز الفدية اجل من االختطاف عوائد -3
 صحفيين سواء ، دولهم او لذويهم والمساومة الخطف لعمليات نتيجة طائلة امواال التنظيم جنى  

 االمم تقديرات بحسب الفدية اموال جلبت اذ ، اعمال رجال او ، نالدوليي الموظفين او ، غربيين
 سنوي عائد وهو وحدة 4112 عام في دوالرا مليون (22-32) بــ قدرت مبالغ التنظيم الى المتحدة
 -4111 عامي بين كفدية دوالر مليون 41بــ قدرت والتي ) القاعدة تنظيم عوائد كل من اعلى

 ال المثال سبيل فعلى حياته على والحفاظ الرهينة سراح ألطالق حال الفدية دفع يعد اذ ،(4)(4113
 بـ طالب التنظيم أن "Associated Press" (برس أسوشيتد) االنباء االمريكية وكالة كرتذ الحصر

 رفضته امر وهو ، فولي جيمس األميركي الصحافي عن اإلفراج مقابل في دوالر مليون (134،2)
 التنظيم قيام الى ادى مما ، جديدة خطف بحاالت القيام على فقط يشجع إنه مبررة المتحدة الواليات
 لدفع للرضوخ الدول بعض دفع قد االسلوب ،هذا(5)مصور فيديو تقرير في وبثه رأسه قطع و لقتله

                                                           

1 (Carla E. Humud and Robert Pirog, Op.Cit,P.P.2-9. 
 

2 ( Report Financial Action Task Force ( FATF) , Op .Cit., P.02. 

 .112 -116 ص ص ، سابق مصدر ، مرزا كامل ماجد ( 3
4 ) Carla E. Humud and Robert Pirog and Liana Rosen , Op.Cit,P.01. 
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 نيسان في الصحفيين من ألربعة دوالر مليون (10) مبلغ دفعت التي فرنسا دولة مثل الفدية
 بين) فديتها تراوحت االعمال ورجال المحليين السكان خطف لحاالت الفدية مبالغ اما ،4112
 الجباية بنظام يسمى ما رعب ممنهجا   شكال   االبتزاز اتخذ كما .(7) دوالر( 411111 و دوالر 211

 الوصل ويختتم ستلموالم ومقداره المبلغ اخذ ممن بها يبين اصولية وصوالت بموجب ،الضرائب
 عوائد يوفر النظام هذا ان ، المتحدة بالواليات الخارجية قاتالعال مجلس يقدر اذا ،للمواطن ويعطى
 استولى اخرى مدن وفي وحلب الموصل في تدفع ، دوالر مليون ( 0 ) بــــ حوالي تقدر للتنظيم
 ومحطات والصيادلة المهنة ممارسة واجازات المهن اصحاب على فرضها ،التي (2)التنظيم عليها
 ومحالت ، ($411) مبلغ والصيدلي ، ($311) مبلغ الطبيب على فرض المثال سبيل فعلى الوقود

 و الدوائر مراجعة في ةالمستقطع الرسوم عن فضال ، وغيرها ($ 21)والخياط (،$4111)الصرافة
 تعد التي الجباية رسوم عن فضال الزراعية، المضخات ونصب والسقي الزراعية االراضي ضرائب
 حجم وحسب ،والبضائع السيارات على ($1111-311) بين تتراوح التي ،ركيةجم تعرفة بمثابة
 .(3) البضاعة ونوعية السيارة

 : النخاسة وسوق بالبشر االتجار عائدات -4
 عن نقال التجارة فهذه ، االموال على الحصول ألجل وأستخدمها اال وسيلة داعش تنظيم يترك لم 

 النساء لتأمين العالم انحاء مختلف من المتطوعين اغراء عملية له تسهل تايمز كنيويور  صحيفة
 منطقة في سوق بتأسيس التنظيم قام اذ ، علنية وبصورة معروفة اسواق في تداولهن يتم كسبايا
 مالية مبالغ مقابل فيه واالطفال النساء تداول يتم اذ ، الرقة مدينة في واخر الموصل بمدينة القدس
 ممارسات والرق بالبشر االتجار يعد داعش تنظيم ان ،(4) الواحد للطفل دوالر (41 الى) وصلت
 حلول قبل الرق احياء " بعنوان مقال في الرابع العدد " دابق " مجلة في نشر ما وفق ، مشروعة
  ،(5) " الساعة

                                                           

1 (Carla E. Humud and Robert Pirog and Liana Rosen , Op.Cit,P.00. 

، 1محمد صادق الهاشمي ، الحركات التكفيرية السلفية في العراق وسوريا وخطرها على خط المقاومة ، ط ( 2
 .22، ص4112الناشر مركز العراق للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، 

 .112-112وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص ص  ( 3
، الناشر مركز العراق 1كيان داعش االرهابي وتصدي الحشد الشعبي له ، ط سامي كيطان شذر الغراوي ، ( 4

 .24للدراسات ، بغداد ، ص
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 امريكيا دوالرا (13) بلغت التي اسعارهم عن فضال   ، بها االحتفاظ المسموح االعداد فيها شرح التي
 التي االلمانية فرانكفورت صحيفة ذكرت حيث ، ايضا اخر منحى اخذ بالبشر االتجار ان . (7)

 معارك في قتلوا اكراد مقاتلين جثث اعادة بعرض التنظيم قيام " االخبارية النبأ وكالة بنقلها قامت
 لمندوب كلمة وفي ، للجثة" دوالر الف والعشرين االف العشرة بين تتراوح مالية مبالغ مقابل معه

 جثث على عثرت العراقية االمنية القوات "ان الحكيم محمد الدكتور المتحدة االمم في الدائم العراق
 ايرادات بلغت االمريكية الخزانة وزارة للتقديرات وفقا   .(2) مفقودة" اعضاءها وبعض ممزقة للضحايا
 .(3) امريكي دوالر مليون (11) بالبشر االتجار من 4112 لعام التنظيم

 : الزراعية المحاصيل عائدات  -5
 في عليها استولى التي االراضي في المتطرف التنظيم لهذا اخر موردا   الزراعية المحاصيل عدت  

 او طن مليون بلغت واالنبار نينوى محافظتي في قمحلل صوامع على استولى اذ ، وسوريا العراق
 سوريا الى القمح هذا من جزاءا   نقل على عمد والذي ، السنوي القمح من العراق استهالك خمس
 وهي ، عالية خصوبة ذات االراضي هذه ان ذلك عن فضال ، محليا ويبيعه دقيق الى لتحويله
 انتاج من (%21) يقارب ما تنتج ، ()الفاو والزراعة لألغذية المتحدة االمم لمنظمة وفقا   المسؤولة
 حوالي تبلغ عائدات تدر ان يمكن والتي ، الوطني الشعير انتاج من (%23.3)و ، الوطني القمح

 شرق شمال مناطق في الحبوب مخازن على التنظيم سيطر كما ،(4) امريكي دوالر مليون (141)
 (%22) على سيطر كما ، الزور ودير الرقة في القمح انتاج من (% 31) على سيطر اذ ، سوريا
 استطاع اذ ، الحرب اندالع قبل مصدريه اكبر من سوريا كانت والتي ، سوريا في القمح انتاج من

 في القطن ثمن دوالر ماليين خمسة النصرة جبهة سرقة الزور دير في داعش والي رفدان عامر
 .(5) لوحدها الزور دير
 : وسوريا العراق في البنوك سرقة  -6
 العراق في المصارف على االستيالء طريق عن أمواله من كبير جزء جمع من التنظيم تمكن 

 المصارف فروع من فرعا (141) على االستيالء من تمكن 4112 حزيران احداث فبعد ، وسوريا
                                                           

1 (Report Financial Action Task Force ( FATF) , Op .Cit., P.05. 

 .24سامي كيطان شذر الغراوي ، مصدر سابق ، ص ( 2

3 (Homeland Security Advisory Council U.S., Op .Cit. ,P.2. 

4 (Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Op .Cit. ,P.8. 
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 دوالر مليون (242) مبلغ سرق داعش ان المركزي البنك محافظ افاد فقد ،(7) والخاصة الحكومية
 وزارة قدرته كما الكلي المبلغ ليصبح ،(2) نينوى محافظة في العراقي المركزي البنك فرع من فقط قدان

 ،(3) وكركوك الدين وصالح واالنبار نينوى الفروع من دوالر مليار نصف ليعاد ما االمريكية الخزانة
 جبايةل كمقار الحقا   استخدمها التي ، الزور ودير الرقة بنوك من فرعا (41) على سيطر كما

 .(4) الشعبي االئتمان بنكك ، الضرائب
 : الخارجي التمويل-ب
 دول اثرياء من تلقاه الذي الدعم وخاصة بنائه لبنات احد من كان الخارجي والتمويل الدعم ان 

 كان الذي الوقت الى تاريخه في يعود والذي ، ( الكويت ، والسعودية ، قطر ) وخاصة الخليج
 نفسه اثراء على التنظيم واعتماد 4112 العام بعد لكن ، العراق في القاعدة التنظيم فيه يعرف
 بشكل الخارجي التمويل على يعتمد لم ، الذاتي" االكتفاء نحو" الرامية الستراتيجية تحقيقا   داخليا
 لشؤون االمريكية الخزانة وزارة وكيل لتصريحات وفقا نفسه الوقت في انه اال ، نشاطه في اساس

 يؤكد وما ،(5) معهم الوثيقة عالقاته متانة على حافظ كوهين ديفيد المالية واالستخبارات االرهاب
 رأسها وعلى الخليج دول تبرعات ان 4112 عام في االمريكية الخارجية وزارة بيان ايضا ذلك حقيقة
 السير ذكر وقد ،(6) وسوريا العراق في االرهابية الجماعات لتمويل الحاسم الدور لها كان قطر

 ) البريطانية الخارجية االستخبارات لجهاز السابق المدير "Richard Dearlove " ديرلوف ريتشارد
 غضت الذين السعوديون المتبرعين من يجئ واليزال جاء الذي التمويل ان في شك لديه ليس

 عن نقال   ةاألمريكي ( NBC) لشبكة وفقا ذلك من الرغم وعلى انه اال ، (1)( عنهم الطرف السلطة
 الخاصة للتبرعات منفرد مصدر اكبر باعتبارها السعودية على تفوقت قطر ان امريكيون ونولمسؤ 

                                                           

 المركزي كنالب واجراءات داعش عليها سيطر التي المصارف فروع عن توثيقي تقرير ، العراقي المركزي البنك ( 1
 .3 ص ، 4112 ، االول تشرين،  للعمل عودتها وتامين تأهيلها ةعاد ال العراقي

2 ) Agnès Levallois and Jean-Claude, The financing of the ‘Islamic State in Iraq and Syria 
(ISIS), European parliament, Belgium ,4102,P.8. 
3 ) Report Financial Action Task Force ( FATF) , Op .Cit., p.04. 

4 (Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Op .Cit. ,5. 
5 ) Remarks by U.S. Treasury Under Secretary David S. Cohen on Attacking ISIL’s 
Financial Foundation, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 4102, 
P.2. 

6 (United States Department of State Publication, Bureau of Counterterrorism, Country 
Reports on Terrorism 4105,April 4102,P. 055. 
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 رئيسة شخصية( 14 -0 )هنالك ان اذ داعش، رأسها وعلى والعراق سوريا في المتطرفة للجماعات
 كوهين ديفيد لتصريحات وفقا احدهم وكان ،(7) الجهاديين الى االموال جمع فقط مهمتها الدوحة في

 عليه فرضت ان بعد بتسليمة قطر رفضت الذي النعيمي عمر بن الرحمن عبد القطري المواطن
 داعش وتنظيم بلدان عدة في القاعدة تمويل بسبب 4112 ايلول في عقوبات االمريكية الخزانة وزارة
 .(2)شهريا   دوالر مليوني الى تصل بمبالغ

 رقعة تأسيس ألجل داعش وضعها لتيا العسكرية والخطط االستراتيجيات ان ، القول خالصة  
 ، وسوريا العراق في المدن على سيطرته عند عليها يده وضع امكانات على استندت انتشاره
 التي الخارجية المصادر عن فضال   ، عليها استولى التي العسكرية والمعدات باألسلحة متمثلة
 كما ، االرهابية عملياته لتمويل االساسي المصدر عدت التي النفط أبار غير هذا ، بذلك دعمته

 لهما والمال حفالسال ، لقوته اخر مصدرا   عد الجنسيات مختلف من مقاتلينه واندماج تزايد ان
 .متطرف تنظيم أي قوة لقياس حاسمة اهمية

  

                                                           

1 (David Andrew Weinberg, Qatar and Terror Finance ,Part I: Negligence, Foundation 
for Defense Of Democracies, Washington, 4102,P.2. 
2 ) Ibid.,P. 4.  



 
 

 

 ةنظري في المجال لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 في  االسالمية الدولة" تنظيم على  الموحد المجال

 ( "داعش) الشامبالد و العراق

 وبالد اقالعر يف  االسالمية الدولة"  تنظيم سيطرة/  االول املبحث

 (اوسوري العراق دوليت)  االساسية معاقله يف(" داعش)  الشام

 بالد و اقالعر يف االسالمية الدولة"  تنظيم متدد/  الثاني املبحث

 والدويل االقليمي اجلغرايف اجملال يف( داعش) الشام
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االستراتيجيات  في حركته وتمدده في المجال الجغرافي علىاالرهابي  داعشتنظيم  يستند  
المجال وفقًا لمفاهيم نظرية الحركة  نمطلكن  . اليهالتي عدت مقومات قوة بالنسبة  االمكاناتو 

حالة من االحتكاك والصراع في المناطق التي تمدد  قوهذا ما خل ، ديناميكيةحركة  هي الموحد
خواء االوضاع السياسية واالجتماعية واالمنية في استمرار من  ، في الوقت نفسه مستفيدافيها 

 .العالم العربي واالسالمي دول العديد من
التعرف على  لغرض الفصلالمادة العلمية في هذا  تخصيص يمكننا ذلك،عن  لغرض التقصي  

 وسوريا،العراق  تيدول تحت سيطرته في كل من الذي قبع للمجال الجغرافيالتنظيمية  العمليات
 هفروعلكافة   "الفرمانات" ما يسمى بــ صدرتومنها  الرئيسة،مراكز القيادة تعد بمثابة التي 

 ألجل اذ عمل جاهداً ،  "الخالفة" ما يسمى بـــعد االحتفاظ بها صيرورة بقاء ونمو  اذ، الخارجية
الفصل في هذا  أمكنسنوضح ما لذا   .في تثبيت اقدام "حكمة" ألهميتها، االحتفاظ والدفاع عنها

مساعي  حصورة توض ءعطاإل هذه االراضي داخل من وخارج من التنظيمهذا وامتداد  لنفوذ
  االرهابي.وأهداف هذا التنظيم 

(" داعش) الشام وبالد  العراق االسالمية في الدولة"  تنظيم سيطرة االول:المبحث 
 ( وسوريا العراق )دولتي االساسية معاقله في

مستفيدًا من  في العراق ، تمدده العسكري 4102من العام  بعد احداث حزيران داعشتنظيم واصل  
الى البساتين ع  االندفاثم ، متجاوزًا سامراء  باً تجه جنو انينوى وفرة السالح وفيض التمويل، فبعد 

، من ناحية  ، هذاباتجاه بغداد الواقعة جنوبهابمدن بلد والضلوعية واإلسحاقي  والحقول المحيطة
االراضي التي سيطر مساحة اذ بلغت  . (4) شرقًا تجاه القرى العربية في كركوكواستمرار تمدده 
( %21)  ليعادما ،   4( كم214.074) بما يقار  4102اواخر عام  تمددهعليها في ذروة 

في محافظات االنبار ونينوى وكركوك وصالح  اغلبها،  4( كم144.234حة العراق البالغة )مسا
  ، (4)  ( نسمة3.6.....نحو ) روقبع تحت حكمة ما يقد  (2)الدين 

                                                           

، كراس النهرين ، مركز النهرين 0هشام الهاشمي ، الرؤية المستقبلية لداعش في ظل المتغيرات الدولية ، ط (0
 .007، ص4104، (0العدد ) ،للدراسات االستراتيجية ، بغداد

 ءالوزراامين سر اللجنة الوطنية للعميات النفسية ، خلية االعالم الحربي، تصميم وطباعة االمانة العامة لمجلس  (4
 671، ص 4102لمطبعة ، بغداد ، ا، شعبة 
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( نسمه عام  422.112.36( من اجمالي عدد السكان العراق البالغ  )%07او ما يعادل )
4102(2). 

وبذل جهدًا لتأسيس نفسه في  االراضي السورية ، علىتمددًا اخر  مع  التمددتزامن هذا    
لتوسيع سيطرته على حساب خصومة المتعددين ، ومن بينهم  شمالها وشرقها ؛المحافظات الواقعة 

 على مطار الطبقة العسكري  استيالئهالمعارضة وجبهة النصرة ، فبعد  والتنظيماتالجيش السوري 
بدأ  ، (3)4102انجز سيطرته على كامل المحافظة في اب ، اخر معاقل الجيش السوري في الرقة 

مواصلة  ألجلبالقرب من الحدود مع تركيا  على االقاليم الكردية السيطرة بشكل خاص نحو  يهدف
واالقليم الكردي المحيط بها  ،(عين العرب )كوباني ، وخاصة التدفق المستمر للعناصر واالسلحة

بلغت مساحة االراضي التي استولى عليها  4102، وبحلول اواخر عام  (1)في محافظة حلب 
( 024.021( من المساحة االجمالية والبالغة )%44،  أي ما يعادل ) 4كم (27.297)حوالي 

عدد ( من اجمالي %41او ما يعادل  )، (1)شخص ( 111.311.3)، وقبع تحت حكمة  4كم

عدت  بهذا .(2وكما في الخريطة ) . (6)  2041( نسمة عام  000.200.41السكان البالغ ) 
الممتدة من تخوم بغداد حتى تخوم حلب المعاقل االساسية  ،سيطرتهالقابعة تحت االراضي 
لتحل محل  بنية تحتية حكومية ، واقام خالفته" لبناء "صرحالمحطة االولى  ففيها اسس لنشاطه،

نهجا متبعًا   ،(7) "ادارة التوحش"مرحلة  ىتحت ما يسم سوريا و المؤسسات التي انهارت في العراق
على الصعيد الشكلي إلى التراتبية  مدعيًا استنادهايزاوج بين المركزية والالمركزية في الحكم، 

التقليد  ادعى ايضاً . كما أنه  اإلدارية التي كانت سائدة طوال مدة الحكم اإلسالمي على مدى قرون
 ، واعتمد على المنورة السياسي اإلسالمي الذي كان معموال به إبان فترة الحكم النبوي في المدينة

                                                                                                                                                                          

1  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.48. 

- 4102جمهورية العراق ، وزارة التخطيط، ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المؤشرات الديموغرافية والسكانية للسنوات  ( 4
4141 . 

 .004ص  ،مصدر سابق ،مئير عميت ( 3
 .044المصدر نفسه ، ص  ( 2

5( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.011. 

 ، الربع الرابع ، التحليل االقليمي )سوريا( (ACAPSاالحتياجات االستراتيجي )مشروع تحليل  االمم المتحدة ،  ( 6
 .2،  ص4102

 .006مئير عميت، مصدر سابق، ص  ( 7
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( 2خريطة )   
  4102المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي في العراق وسوريا نهاية عام  

 
انة العامة النفسية ، خلية االعالم الحربي ، تصميم وطباعة االمامين سر اللجنة الوطنية للعمليات  -0: رالمصد

.744، ص  4102لمجلس الوزراء ،  
2-Anthony H. Cordesman and Max Markusen, The Uncertain Trends in the Metrics of 

Terrorism (Annex A: ISIL/ISIS/Daesh), Center for Strategic and International Studies 

(CSIS) , Washington,2102,P.224. 

على إعادة بعث وتأسيس للمنظومة  مشهرًا بأنه يعملالهياكل التقليدية ذاتها لنظام الحكم اإلسالمي، 
ولغرض إدارة وتنظيم . (4)السياسية والتشريعية والقضائية التي كانت سائدة في المنطقة قرونا طويلة

ضع العديد من االجراءات تطلعًا لحكم "طويل االمد " هذه االراضي ، وما استولى عليه خارجها، و 

                                                           

 حسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد " ( 0
 .371ص  ،4102، ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،  بيروت 0، ط
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القتالية و العملياتية لغرض الحفاظ عليها كونها مرتكزًا واساسًا  العديد من االساليب، فضال عن 
 لهذه " الخالفة " وفق منظوره الضيق، هي كالتالي :

 نظام مؤسسي ذو تسلسل هرمي : -1
، فــاذا افترضــت تجربــة التشــبه بالدولــة بســرعة انتقالــه مــن تنظــيم عقائــدي مســلح الــى  داعــشتميــز   

تنظيم القاعدة الذي انسلخ منه على استراتيجية الحركة المواجهة من خالل تنظيم متشعب ينمـو وفـق 
روابــط تنظيميــة بــين أفــراده دون حكــم " شــعب " ، فقــد حملــت تحركــات هــذا التنظــيم بعــدا جديــدا مــن 

سيطرة على االرض والتمسك بها وممارسـة حكـم الشـعب فـي المنـاطق المسـيطر عليهـا ، مـن خالل ال
خالل تأسيس مالمح ألجهزة الدولة من حاكم وشرطة وجيش وعملة وقضاء ، محاواًل بأن يبين للعالم 

لبنــاء مؤسســات  "قانونيــة"فقــام بســن هياكــل حكــم شــبه  ،(4)بأنــه " دولــة " ولــيس مجــرد حركــة او تنظــيم
استخالص الموارد ، والسلطة السياسية لشـؤون االراضـي و ه وفق تشريعات احتكار النظام للعنف دولت

ـــة ، باإلســـناد الـــى المزاوجـــة بـــين االشـــكال التنظيميـــة  ـــر بنيـــة تنظيميـــة واداري التـــي يســـطر عليهـــا عب
مفهـوم االسالمية التقليدية التي تكونت مع مؤسسة الخالفة ، وتنظيرات الفقه السلطاني الذي يؤسس ل
تنظيميـــة الدولـــة الســـلطانية الـــذي يقـــوم علـــى مبـــدا الغلبـــة والشـــوكة واالمـــارة ، الـــى جانـــب االشـــكال ال

 .(2)(ي وامني واخر ايدلوجي وبيروقراطيالذي يستند الى جهاز عسكر الحديثة لمفهوم الدولة )

ان هذه البنية التي طورها التنظيم تعتمد على هيكلية هرمية ، وبالرغم من وجودها مسبقًا) منذ   
المزعومة  "خالفته"زمن االرهابي ابي مصعب الزرقاوي(،  اال انه عرضها ألول مرة بعد اعالنه 

يتضمن شرحًا يحمل العنوان "صرح الخالفة" و عبر اصدار بث من خالل مؤسساته االعالمية 
وادوار المسؤولين وتوزيع مهامهم فيها في  ،وتأسيس منظوماته الحكومية ،  "دولته"صيليًا لهيكلية تف

، ومن الجدير بالذكر ، بأن الغرض من وراء هذه الهيكلية الهرمية في (3)الواليات والدواوين وغيرها
لومات عامة  التنظيم هي انها تحدد عموديا خطوط السلطة والسيطرة والمسؤولية ، وتتدفق المع

لى السالسل األفقية، ويمتاز ايضًا بتحديد كبير لوظائف  القنواتإلى  و واالستخباراتية التنظيمية وا 
                                                           

دار امنة للنشر ،   ،0( ، طداعشقتال لتنظيم الدولة ) استراتيجيات االشباححرب  صباح نوري العجيلي، ( 0
 .44 -42، ص ص  4104 ،عمان

 .70، صمصدر سابقوالجمعات القتالية ) دراسات عربية وغربية ( ،  داعشمجموعة باحثين ،  ( 4

، المركز االوربي  4102يونيو  49في  داعشعماد علو ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم  ( 3
 .3، ص 4109، ابريل  المانياللدراسات ومكافحة االرهاب واالستخبارات ، 



 

 
 

 

 
 

 العراق في  االسالمية الدولة" تنظيم على  الموحد المجال نظرية في المجال لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 ( "داعش) الشامبالد و

491 

ة على معرفة يكون قائد الخلي ومن ثم ، خاليا المرؤوسين مثـل الـدعـم والعمليات واالستخبارات
 :التنظيم الحلقات الرئيسة التاليةوتضم هيكلية  .(4)سهولة االتصال والتداول معهابالخاليا األخرى أو 

في حينها وهو ابو بكر البغدادي، الذي تربع على  داعشلــ بمثابة الحاكم المطلق  :فة الخلي .أ
( ، ويعمل تحت يده 7) للمسلمين حسب ادعائه ، كما في الشكل" كخليفة "رأس هذه الهيكلية 

البغدادي االشراف على كافة مفاصل و يتولى االول في العراق ، والثاني في سوريا . نائبان 
اشرافًا ويشرف  .التنظيم وطرق التواصل بين كافة مفاصله  تكتيكالتنظيم، ويحدد مسار حركة و 

مباشراً  على عدد من الهيئات ، و "المجالس" وهي تسمية استخدمها عوضا عن تسمية 
الوزارات التي اعتمدها سلفه أبو عمر البغدادي، وتعد "المجالس" المفاصل األساسية لتنظيم 

التي تشكل "القيادة المركزية"، كما احتفظ بصالحيات شبه مطلقة في اعالن الحرب  داعش
 ، والمسك بزمام المفاصل التنظيمية المهمة من امن واستخبارات الواليات، زواتالغ وتسيير

العسكري والجهاز االعالمي  والهيئات الشرعية وبيت  ومتابعة مجلس الشورى والمجلس
وقد حرص على تولية المناصب القيادية العليا في هياكله للضباط  والبعثيين العراقيين ، (2)المال

ه وسلم كل مفاصل القيادة لهم عدا ملف الهيئات الشرعية واالعالم والتجنيد ، الموثوق بوالئهم ل
ي " مجلس أويتمتع البغدادي بصالحيات واسعة في تعيين وعزل رؤساء المجالس بعد اخذ ر 

في سائر القضايا االستراتيجية  وغير ملزمة ، فهو يتحك، الشورى " الذي تبدو استشارته معلمة 
 .(3)ي " في معظم القرارات الحاسمةو" صاحب االمر والنه

يرأس هذا المجلس )أبو أركان العامري(، ومن مهماته تزكية المرشحين  مجلس الشورى : .ب
عضوًا، وهم ( ۱۱- ۹راوح عدد أعضائه بين )تلمناصب الوالة، وأعضاء المجلس العسكري. ي
 ( ،السابقعراقيون من قيادات الجيش  )اغلبهم من القيادات الشرعية التاريخية في التنظيم

 .(1)عزل أمير التنظيم -نظريًا  -ويحق لهذا المجلس 

                                                           

 4101، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، الرياض ،  0التنمية البشرية واالرهاب ، طذياب موسى البداينة ،  ( 0
   .046، ص

يونيو  49في  داعشعماد علو، تجربة ادارة دولة الخالفة ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم  ( 4
 .7، مصدر سابق ، ص4102

 .70قتالية ) دراسات عربية وغربية ( ، مصدر سابق ، ص والجماعات ال داعشمجموعة باحثين ،  ( 3
 .20نجالء مكاوي و محمد محمود السيد و هيثم سمير ، مصدر سابق ، ص  ( 1
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  ( 7شكل )
 االرهابي في العراق وسوريا داعشالهيكل التنظيمي لتنظيم 

 
، دار الحكمة ، لندن ، 0واثره على االمن القومي العراقي ، ط داعشحسين جاسم الخزاعي ،  -0المصدر : 

 . 002، ص 4104
، المركز االوربي لدراسات مكافحة االرهاب  داعشمازن خالد ، البناء الهيكلي للمنظومة العسكرية لتنظيم  -4

 . 6، ص 4102واالستخبارات ، المانيا ، 

االرهابي، نظرًا لطبيعته  داعشيّعد المجلس العسكري األهم داخل تنظيم  المجلس العسكري : .ج
ونفوذه ،  هوتوسع ه، فال يوجد عدد محدد ألعضائه ، اذ يحددون وفق قوته وضعف العسكرية

( عضوًا، وقد بدأ استخدام تسمية الجهاز بالمجلس العسكري  03 - 9من ) ويتكون تاريخياً 
عقب مقتل المدعو نعمان منصور الزيدي، المعروف بأبي سليمان الناصر لدين اهلل، الذي 

. ويشغل قائد المجلس العسكري منصب نائب 4100شغل منصب وزير الحرب في أيار
غل المنصب بعد مقتله في سوريا في كانون البغدادي، وهو القائد العسكري حجي بكر، ثم ش

، وتولى بعد ذلك رئاسة 4102الرحمن البيالوي، الذي قتل في حزيران  أبو عبد 4102الثاني 

فة
خلي

ال
 

 النواب

مجلس 

 الشورى

مجلس االمن 

 واالستخبارات

المجلس 

 العسكري

 المالبيت 

الهيأة 

 الشرعية

الهيأة 

 االعالمية

ت
اليا

لو
 ا
يد

ر
 ب
ق

س
من

 

ريا
سو

 و
ق

را
لع

 ا
ي

 ف
ت

اليا
لو

ا
 

امير 

 الوالية

هيئة 

 االركان

 وحدات النحبة
قوات 

 االقتحام

قوات 

 االستشهاديين

 قوات القنص

 قوات تفخيخ

 امني الوالية

القائد 

 العسكري

 شرعي الوالية

امراء 

 القواطع

امراء 

 المفارز



 

 
 

 

 
 

 العراق في  االسالمية الدولة" تنظيم على  الموحد المجال نظرية في المجال لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 ( "داعش) الشامبالد و

200 

المجلس العسكري أبو مسلم التركماني. ويتكون المجلس العسكري من قادة القواطع، وكل قاطع 
، وتنقسم الكتيبة إلى عدد من (4)( مقاتالً 341-311يتكون من ثالث كتائب، وكل كتيبة تضم ) 

( 04اربع فصائل )  على( مقاتل وكل سرية مقسمة 61-41السرايا كل سرية مكونة من )
امير لكل فصيل شرعي وامني واداري ، ولهذه الكتائب الى جانب مقاتل في كل فصيل 

 ،(2)وال تتحرك وال تجتهد بأي تحرك اال بأوامر من عسكري الوالية ةوتنظيمي ةمناطقيمسؤوليات 
هيئة أركان وقوات االقتحام، واالستشهاديين، وقوات الدعم اللوجستي،  علىكما ينقسم المجلس 

وقوات القنص، وقوات التفخيخ، ويقوم المجلس بكافة الوظائف والمهمات العسكرية، كالتخطيط 
دارة  وتجهيز الغزوات، وعمليات اإلشراف والمراقبة والتقويم لعمل  كالمعار االستراتيجي، وا 

دارة شؤون التسليح والغنائم العسكر   .(3)ية األمراء العسكريين، فضاًل عن تولي وا 
بقي هذا المجلس بعيدًا عن التداول اإلعالمي، ولم تتطرق إليه التقارير الكثيرة : الشرعية الهيأة .د

التي حاولت سبر خفايا التنظيم. ويرأسه البغدادي مباشرة، ويضم في عضويته ستة أعضاء 
الختيار  رض( ) الشورى السداسية التي وضعها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بهيأةتشبهًا 

من مهماته مراقبة التزام بقية المجالس بالضوابط الشرعية، واختيار خليفة في ، و  (1) خليفة بعده
الشرعية على قسمين رئيسيين، األول: يتعلق بتنظيم  الهيأةحال موت الخليفة الحالي ، وتنقسم 

قامة الحدود،  المحاكم الشرعية ومؤسسة القضاء للفصل في الخصومات وفض النزاعات وا 
: القيام بوظيفة الوعظ  واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانيوالقيام بوظيفة الحسبة 

 .(1)واإلرشاد والتجنيد والدعوة ومتابعة اإلعالم
مهمة المجلس االولى هي حماية امن البغدادي وقيادات التنظيم  مجلس االمن واالستخبارات : -ح

 فين ، و يشرف على المجلسومن ثم توفير المعلومات عن االهداف والتحركـات لألشخاص المستهد

                                                           

سمير هادي شكري ، اشكال القيادة والتحكم لدى الجماعات االرهابية ، المجلة العلمية لجهاز مكافحة االرهاب  ( 4
 .43، ص 4140( ، 4المجلد االول ، العدد ) ،CTS العراقي ، جهاز مكافحة االرهاب

( ، مركز النهرين 4،  كراس النهرين العدد )0قاسم كاظم البيضاني ،  داعش مرحلة النشأة والتعريف ، ط ( 2
 .42، ص  4104للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، 

 .43سمير هادي شكري ، مصدر سابق، ص ( 3
 .21هيثم سمير ، مصدر سابق ، ص  نجالء مكاوي و محمد محمود السيد و ( 1
 .44سمير هادي شكري ، مصدر سابق ، ص  ( 4
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النظام السابق هو ابـو عـلي االنبـاري ويعرف هذا المجلس بين صفوف  من ضابط استخبارات
 .(4)الجماعات االرهابية باسم "االمنيين"

اإلرهابي األغنى في تاريخ الحركات المسلحة، وقد تفوق على  داعشيعد تنظيم  بيت المال : -خ
تنظيم القاعدة المركزي والفروع اإلقليمية للقاعدة، فتمكن منذ عهد الزرقاوي من بناء شبكات تمويل 
 ممتدة، ونوع في مصادره التمويلية، فقد أنشأ لجنة مالية فعالة تقوم بجمع األموال الالزمة لتمويل

 . (3) ( موظف20اللجنة وفقًا لوثائق التنظيم )وقد بلغ عدد الموظفين في هذه ،  (2)األنشطة المختلفة
االرهابي يطور من هياكله التنظيمية واالدارية التي خضع  داعشاخذ تنظيم  ذكره،خالصة لما تقدم 

من السكان في كل من العراق وسوريا ، اذ يعد هذا التطوير محاولة ( مليون نسمه 9) بلها ما يقار 
في توليد عمليه ابداع عما كان عليه ابان فترة سلفة ابو عمر البغدادي ، وإلثبات قدرته في حكم 

اعتلى هذه الهيكلية الهرمية اإلرهابي ابو بكر  .االراضي  واكتساب الشرعية امام الرأي العام 
كان اغلب قادتها من  التي التنظيمية،بمثابه محور تدور حوله كافة المفاصل البغدادي الذي يعد 

وسكب المزيد من في االراضي  ريتطلعون نحو هدٍف واحد ، هو التمدد واالنتشا السابق،النظام 
وترى الباحثة من خالل  لديهم من عناصر القوة والدعم الدولي . رمعتمدين على ما توف الدماء

نظيمي لتنظيم داعش ومقارنتها مع الهياكل التنظيمية ألسالفه سواء "تنظيم قاعدة دراسة الهيكل الت
الجهاد في بالد الرافدين" و تنظيم "الدولة االسالمية في العراق " التي هي مشتقة اساسًا من تنظيم 

والتي هي مستمدة اساسا من ايام الخالفة الراشدة ووضعوه حتى يوهموا الشعوب "قاعدة الجهاد" ، 
 بأن نظامهم مستمد من النظام االسالمي وترسيخ القناعة لديهم لكسب ود الشارع ووالئه.

 االداري( : )التقسيمانموذج الوالية  -2
في االراضي التي استولى عليها او  نفوذه سواءصعيد التقسيم اإلداري، فقد قسم مناطق  على  

اسم حتى تلك التي ال توجد فيها سيطرة فعلية له في العراق وسوريا الى وحدات إدارية اطلق عليها 
 بايعته في، كما ضم لهذا األنموذج اراضي الفصائل التي (1)واليات" وهي تسمية إسالمية تاريخية ال"

االعالمية  مؤسستهشرعي. شارحًا ذلك في عبر فعين في كل منها والي ونائب و  العالم ،دول 

                                                           

 .21قاسم كاظم البيضاني، مصدر سابق، ص  ( 4

 .12سمير هادي شكري ، مصدر سابق ، ص  ( 2

3  ( Daniel Milton ,Op.Cit,P.01 

، المركز االوربي  2041يونيو  29عماد علو ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم داعش في  ( 1

 . 6، ص 2049للدراسات ومكافحة االرهاب واالستخبارات ، المانيا ، ابريل 
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( والتي 09، كما عرض اسماء "والياته" الداخلية في سوريا والعراق، البالغ عددها )"مؤسسة الفرقان "
 هألجل نجاح تجربت .( 04)جدولالو  ،(9كما في الخريطة )  (4)تخضع ضمن دائرة سيطرته المباشرة

حركة التواصل وتوزيع المهام  بشكل يسهل مالتنظي قسمها عليها،والسيطرة  " سياسياً هذه "الواليات
اذ قسمت كل "والية" الى "قواطع"، وتضم المدن وفق تسمياتها المعتمدة  والقيادات،بين االعضاء 
وتتبع  "،"قاطعين"، هما: "قاطع منبج علىفوالية حلب على سبيل المثال تنقسم  عليها،قبل سيطرته 

وتخضع السلطة  .له مدن منبج وجرابلس ومسكنة، و"قاطع الباب" وتتبع له مدينتا الباب ودير حافر
يحمل لقب "والي"، ويعاونه مجموعة  داعشالعليا في كل "والية" الى مسؤول معين من قبل تنظيم 

الذي يرأس أمير"، أمثال: "األمير العسكري"، و"األمير الشرعي"  من المسؤولين يحملون صفة "
 يعد، يقومون بادارتها عن طريق دوائر تدعى "الدواوين"، فيما  الشرعية"، واألمير األمني" الهيأة"

"أمير القاطع" السلطة األعلى في كل "قاطع"، ويعاونه ، كذلك مجموعة من األمراء في المجال 
"الوالة" ومعاونوهم  "العسكري والشرعي واألمني"، األمر الذي يسري ويتبع في المدن كافة، ويشرف

من "األمراء" على "أمراء القواطع" ومعاونيهم، ويشرف هؤالء بدورهم على "أمراء المدن" 
 .(2)ومعاونيهم

في الكشف عن  االهمالتنظيم كان لها الدور  "مضافات"ان الوثائق التي عثر عليها في مقرات   
هذا االنموذج ، وخصوصاً  فيما يتعلق بتحركات التنظيم في العراق وسوريا  ، اذ قام بتقسيم هذه  

قسمين وهو : الواليات الشرقية والواليات الغربية، التي يفترض أنها تشير  علىاالراضي وفق ذلك 
ة بين سوريا والعراق التي تضم إلى االراضي العراقية ، والثانية إلى االراضي السورية ووالية مشترك

 ولم يكتف بذلك بل قسم، (3) من العراق  من الجانب السوري مدينة البو كمال ومعبر القائم الحدودي
ثالث اقسام وفق اولويات الحركة فيها ،  علىهذه االراضي مره اخرى في ضوء أهدافه التوسعية 

 :(1)وهي كالتالي
 

                                                           

، مصدر سابق ،  2041يونيو  29عماد علو ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم داعش  في  ( 4

 .6ص 

، مصدر سابق ،  2041يونيو  29تنظيم داعش  في عماد علو ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها  ( 2

 .6ص 

 .6المصدر نفسه ، ص  ( 3

هشام الهاشمي ، تنظيم دولة )داعش ( بين احتمالية البقاء والتفكك ، مركز الجزيرة للدراسات ،  الدوحة ،  ( 1

 .6-1، ص ص  2041
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 االرهابي في العراق وسوريا واليات وقواطع تنظيم داعش (9خريطة )

 
قاسم عطا ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، دليل مؤتمر المقاتلين االرهابيين االجانب  المصدر:

( ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ،  4104تشرين االول  42-47)االجتماع الثالث 
 .027، ص 4107تاريخ النشر 

 االرهابي في العراق وسوريا داعشالتوزيع الجغرافي لواليات وقواطع تنظيم  ( 04)جدول 

المقاتلين االرهابيين االجانب ) االجتماع قاسم عطا ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، دليل مؤتمر  : المصدر 
، ص 4107( ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، تاريخ النشر  4104تشرين االول  42-47الثالث 
027. 

 \الرقعة الجغرافية
 الدولة

 العدد القواطع \الواليات 

 العراق
والية الجنوب ، والية بغداد ، والية الفلوجة ، ، والية ديالى ، والية صالح الدين ، 

والية دجلة ، والية الموصل ، والية والية االنبار ، والية الفرات ، والية كركوك ، 
 دجلة

 والية 42

 سوريا
والية الرقة، والية البركة )الحسكة(، والية الخير )دير الزور(، والية دمشق ، والية 

 حمص ، والية حلب ، والية حماه
 واليات 7

 49 - المجموع
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  ري ، ويوجد فيها، مقرات ا: حركتها ذات بعد امني وعسكري واد "التمكين "ارض األول:القسم
 ."ينوى ، والية الرقة والية ن "مثل القيادات العليا 

 وتشمل المنشآت  والمالية،حركتها لغرض االمدادات العسكرية  :"اإلمدادات"ارض  :القسم الثاني
مثل والية الخير ، والية  العسكرية والمخازن والثروات النفطية و مقرات القيادات الوسطى )

 الفرات(.
  المرابطة والجهاد: ألجل مشاغلة وصد القوات االخرى وعدها التنظيم خط  ارض :الثالثالقسم

ووالية  حلب،والية  )مثلكما خصصها الماكن تواجد القيادات الصغرى  دولته،الدفاع االول عن 
 ووالية صالح الدين (. الفلوجة،

 : تنظيم داعش االرهابيدستور  -3
لم تكن االيدلوجيا الدينية التي وضعها الناجي والمهاجر بشقيها النظري والعملي مجرد ارشادات    

ادارة شؤون فالغرض ، (4)تنظيم الوتوجيهات عامة بل اصبحت تشكل دليالً ومنهاجًا لحركة وسلوك 
 عبر، اطلق عليها "وثيقة المدينة" وثيقيه تأسيسه  اذاع التنظيمً  " ادارة التوحش "الدولة والمجتمع 

، تعد  4102بعد احداث حزيران عام  والرقة في مدينة الموصل منابر الجوامع  و مكبرات الصوت
لعقد اجتماعي جديد مستمدة  ( بندًا تأسيساً 06) اثناياه، ضمت بين  "الدولة الجديدة"بمثابة دستور 

الى بسط نفوذ الشريعة وارجاع امجاد الخالفة االسالمية  اً داعيمي ، من الحكم االسال تفسيرهبحسب 
تنظيم موضوع وفق تصورات مشوهة وسطحية عن كوادر ال برنامجًا لعملهذه الوثيقة ، كما عدت (2)

في دستورها فقد تم تقسيمه بشكل  "دولة الخالفة"المنطقة التي يحكمها التنظيم، أما عن مجتمع 
، لغيرهمتحت لوائه ولم يذكر أي هامش  ضوينالمنمن  "أنصار" و "مهاجرين"إسالمي راديكالي إلى 

 جبهته الداخلية عن طريق دمج المقاتلين األجانب باختالف تماسكعلى  ايضا ً  التنظيم كما عمل
التنظيم يحاول فرض سلطته ان ،  مع أصحاب األرض من أعضائه، وبحسب الوثيقة انتماءاتهم

 .(3)االقتصادية واالجتماعية  النواحيعلى المجتمع بكافة جوانبه الشخصية والعامة في كافة 

                                                           

، مصدر سابق  ،  2041يونيو  29عماد علو ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم داعش في  ( 4

 .7ص

- 412، ص ص  2041، دار الساقي ، لبنان ،    4ابراهيم الحيدري ، سوسيولوجيا العنف واالرهاب ،  ط ( 2

413. 

، مصدر سابق ، ص 2041يونيو  29تنظيم داعش في  عماد علو  ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها ( 3

 .7 -6ص 
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 االرهابي: داعشقتال تنظيم   -4
 العسكرية،وفق إمكانياته وقدراته  يتممعين  و زمانامكان أي في االرهابي  داعشان قتال تنظيم  

 اولى أهدافهفأصبحت  لذلك،االمكانات  هوبما ان الفترة التي تلت احداث حزيران توفرت لدي
 لغرض تسهيلوعمومًا  . وفق تصوره (االراضي في العراق وسوريا )دعامته االساسية  على الحفاظ

الصفحات الرئيسة  يمكننا تقسيمها في هذه االراضي الديناميكية( )الحركةقتال التنظيم  دراسة نمط
 : التالية

  الهجوم:  صفحة -أ
، تستند مقدماتها  باألساس تنظيم الصفحة الهجوم، هي من صفحات القتال الرئيسة التي ينفذها    
الوسيلة التنفيذية  اذ يعدها ،(4)الخاليا النائمة التي ترتبط بالتنظيم والتنسيق قبل القيام بها  على

وبوابة الفتوحات االسالمية الموعودة، وعند المقاربة بين  "الخالفةدولة "مشروع  إلقامةالعسكرية 
المفهوم العسكري لمفردة الهجوم وما يناظرها في التاريخ االسالمي على صعيد الفقه أو التاريخ 

 ، الذي يتحرك فيها على مجموعتين من(2)الغزوات والفتوحات ""تمثل  فأنهاالعسكري االسالمي 
، واالجتماعية الدينية، وثانيًا المجتمع بكافة الوانه و أطيافه بجميع مؤسساتها داف اولها الدولةااله

ان توجيهات اعداد  .(3)المعنوية هالهدف وتشتته وتضعف روح تستنزفعبر االعمال القتالية التي 
باتجاه اي هـدف، تقـوم خاليا التنظيم االمنية  بالتحركقبل المباشرة  خطط الهجوم للتنظيم متعددة ،

بجمع المعلومات الدقيقة عن تحديد اسلوب تخصيص القطعـات والقـوة النارية وتوزيعها والقوة الساندة 
وحسب ان يقـدم إلى القوة ومن اي اتجاه عند الهجوم على الهدف  يمكنللقوة ونوع االسناد الـذي 

مكانيته طبيعة المعركة  أو بشكل منظم  باتجاههايتقدمون ال  العمليات الهجومية القريبة ففي  ،وا 
 زال تتجاو بتشكيالت قتال كما في الجيوش النظامية بل يتقدمون على شكل مجموعات صغيرة قد 

وقد تميزوا بهذا ، سيارتين ومن اتجاهات مختلفة ويتجمعون عنـد خط الشروع والهجوم بوقت محدد 
 توقاذفا ( (SBJ9وة نارية كبيرة من الرشاشات الثقيلة ومدافع ق مستخدمين النهج بشكل دقيق

)7RBJ  ) اما (1)ز القناصين التابعة له المقاومينوالهاونات بمختلف العيارات فيما تصطاد مفار ،

                                                           

سهاد اسماعيل خليل و علي فارس حميد ، مواجهة التطرف )المداخل ، االستراتيجيات ، بيئة العمليات ( ،  ( 4

 .413، ص 2049، مركز النهرين للدارسات االستراتيجية ، بغداد ، 4ط

 .232وليد الراوي  ، مصدر سابق ، ص  ( 2

 .69عماد الدين طه ياسين ، مصدر سابق ، ص  ( 3

 .61-67المصدر نفسه ، ص ص  ( 1
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 ةعجالت اختصاصي سيارات ملغمة اوالاالنتحاريين او  مالعمليات الهجومية البعيدة يستخد
كان لتفجير صهريج وقود  ، فعلى سبيل المثاللبث الرعب في صفوف من يقاومهم )كالصهاريج ( 

قائد  هوفق ما ذكر )قرب فندق الموصل يوم سقوطها تأثير نفسي ومعنوي هائل  بالمتفجراتمفخخ 
دوشكة ( ،  ،BKC (مسلحة بالرشاشات الثقيلة ال يستخدم المفارزكما  .(آنذاكعمليات نينوى 

 مزودونيتقدم المقاتلون وهم ثم   فعل الصدمة والمباغتة ث، ال حداوالمدفعية العجالت المدرعة و 
 وقد. (0) الخفيفة وقد حقق هذا النهج نتائج كبيرة في معارك الهجوم في الموصل والرقة باألسلحة

اغلب االسلحة ( في واشنطن ان CSISكشف تقرير لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية )
عبارة عن متفجرات ، اذ شكلت هي  4104 -4103عام  داعش منذالمستخدمة في هجمات 

  .(2) ، وكما في الشكل(2)مقارنة باألسلحة االخرى  (21%)
 وقد نفذ عدة عمليات لديه  الهجومتطويق وعزل القطعات كأحد أساليب الاستخدم التنظيم اسلوب   

ات والعمل على الهدف أو الوحدة العسكرية المعنية عن بقية القطعقام بعزل في هذا السياق ، اذ 
، كما استخدم سبياكرالهجوم على قاعدة  في وقد استخدم هذا االسلوب ،حصارها من الجبهات

أو مواضعه  خصمةبشن هجمات استباقية ضد مناطق  اذ يقوم ،االستباقية  اسلوب الهجمات
بهجوم بواسطة  ي يقودها انتحاري أو اكثر ومن ثم يتبعهـاالدفاعية باستخدام العجالت المفخخة الت

هجوم مباشر أو يستخدم تكتيك الهجـوم غير المباشر بواسطة اطالق الصواريخ  مقاتلين انغماسيين
وقد يستخدم الهجمات ،  والهاونات على مناطق سيطرة القوات الحكومية في خطوط التماس

على ذات قيمة عسكرية تؤثر على عمله المستقبلي ومنهـا،  اهدافااالستباقية ألهـداف أخـرى يراهـا 
على قوات الجيش  عمليات نفذها في منطقة شمال بغداد حين نفذ هجوما استباقياً سبيل المثال 
يعتمد التنظيم على تكتيك كما  .(3) لى نصب ابراج مراقبة في الطارميةكانت تعمل ع العراقي التي

احتواء  اثناءفعلى سبيل المثال،  في هجومه لتشتيت خصمة  فتح اكثـر مـن جهـة في ان واحـد
شرقا وشن  داعشاستدار  ،4102اب  فيعند حدود حـزام بغـداد  هاوايقاف لهجماتهالقوات العراقية 

من السيطرة على قضاء مخمور بمحافظة نينوى الذي  ستطاعافكردستان  ميهجوم واسع باتجاه اقل
يقطنهما المسيحيين ، كما  اللتانوبلدتي تلكيف وقرقوش  دانيةتسكنه غالبية كردية وعلى مدينة الحم

                                                           

 .432وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص  ( 0
2) Anthony H. Cordesman and Max Markusen,Op.Cit.,2102,P.091 

 .437وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص  ( 3
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بعدما ، وارتكبوا المجازر بحقهم  يزيديينقاموا باالستيالء على نواحي زمار وسنجار التي يسكنها األ
كيلومترا ( 41قواتهم الى مسافة )، فوصلت *لبيشمرگةا قوات  وضعتهالذي اخترقوا الخط الدفاعي 
  .(4)کردستان ميمن اربيل عاصمة أقل

 ( 2شكل )
 4104-4103االرهابي  داعشاالسلحة المستخدمة في هجمات تنظيم  

 
Sours: Anthony H. Cordesman and Max Markusen,, The Uncertain Trends in the Metrics 

of Terrorism (Annex A: ISIL/ISIS/Daesh),Center for Strategic and International 

Studies(CSIS) , Washington,2102,P.091. 

وهي  واحد،اثناء هجماته لتحقيق مكاسب عسكرية ودعائية في ان وظف داعش تكتيك الدعاية  
خالل الهجمات التي شهدتها محافظة  كما هو الحال "،تسمى احيانا " الدعاية من خالل الفعل 

. ففي إحدى المرات، هاجم انتحاري بوابة قاعدة عسكرية 4102 اب من عامالرقة السورية في 
كانت مقر اللواء السابع عشر في الجيش السوري، مفسحًا المجال أمام انتحاري ثان لتنفيذ هجومه 

ى قام بقطع رأس الضابط المسؤول عن داخل المقر. وما أن دخل االنتحاري القاعدة العسكرية، حت
القاعدة. وفي غضون ساعة، تم اإلعالن عن هذا اإلنجاز عبر مكبرات الصوت فيما كانت المعركة 

ال فورًا، األمر الذي أثبط معنويات الجنود  توتيرالتزال مستعرة، ونشرت صور هذا الفعل على 
اسُتخدم . كما في السيطرة عليها عشداالمتواجدين في القاعدة العسكرية، وساعد تنظيم  (711)

                                                           

وهو خط دفاعي  اعلن عنه على لسان االمين العام لوزارة البيشمرگة الكردية جبار الياور ؛ ألجل حماية  (4
بدا من منطقة النفط خانة إلى فيشخابور ويبلغ طوله  داعشالمناطق الكردستانية خارج ادارة االقليم من ارهاب 

 عماد علو ،. المصدر : لواء 03لغ عددها والبا  بيشمرگةللكيلو متر يضم جميع ألوية المشاة التابعة  0141
 .7-6، ص ص 4104، المركز الجمهوري للبحوث والدراسات االمنية ، بغداد ،  داعش دالعراق ما بع
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التكتيك نفسه في الهجوم الذي شن على مطار الطبقة في الرقة، حيث علق التنظيم رؤوس عشرات 
جنود النظام في الساحات العامة لزرع الخوف في نفوس األعداء، والتفاخر أمام األعضاء السكان 

عن  داعشعوض عالم االجتماعي، وبعد إطالق حملة ترويجية كبيرة على وسائل اإل ،المحليين
، عبر 4102بضع مئات المقاتلين الذين خسرهم في معركة الطبقة ومعارك أخرى في العام 

وأسلحته  واستراتيجياته يغير أساليبه داعشوهذا يدل على ان تنظيم ، (4)آالف مقاتل جديد( 6)تجنيد
على الهجمات التي كان يشنها في ، اذ عالوة المستخدمة باستمرار لكي يصبح اكثر عنفًا ودموية 

 معاقله االساسية ، حافظ على مستوى ثابت من الهجمات في جميع انحاء دولتي العراق وسوريا
سوء عتمة الليل و يستغل التنظيم كما  (.06)وكما في الجدول  متسببًا في العديد من المجازر ،

اب التي تعيق الرصد وتشل حركة االحوال الجوية وعدم صفاء الجو بسبب العواصف الترابية والضب
 . لشن هجماته المروحيات

 صفحة التقدم :  -ب
بل  ميتنظالصفحة التقدم المستخدمة من قبل الجيوش النظامية بشكل واضح في قتال  لم تبرز  

منتخبة للتقدم نحو االهداف مع طرقًا  االرهابيون وغالبا ما يتخذ  ،جزءا من صفحة الهجوم  تعد
الالزمة لتأمين محور التقدم، كما يعتمد أسلوب التسرب في حالة نشاط الطيران الجوي تامين القوات 

يقسم عملية التقدم للوصول إلى االهداف إلى و .  المعادي واالستفادة من الظروف الجوية السيئة
باستخدام العجالت المخصصة لتنقل القـوة واسنادها حيث تستقر في  الليمرحلتين، االولى التقدم ا

المرحلة الثانية حيث تتقدم القوة المنفذة راجال إلى منطقة  تأتياطق منتخبة وقريبة من الهدف ثم من
تكتيك خاص به استخدمه في التقدم  داعشاستنبط  كما ،(2)خط الشروع لتباشر بعدها بالصولة

، انتخب محاور تقدم متنوعة وغالبا ما تكون من عدة جهات المدن ، اذوخصوصا في احتالل 
مدينة  لالستيالء علىمن اربعـة محـاور  4102 كانون االول 00تقدم يوم فعلى سبيل المثال 

 التنظيم عمدهذه المحاور متبادلة االسناد كما تعمل به الجيوش النظاميـة، ثـم  نال تكو تكريت وقد 
االشتباك  دون وجعلها تنهار لخصمةالمواضـع الدفاعيـة  وارباك خـرقلغرض إلى التقـدم العميـق 

 . (3) الفعلـي مع القوات المهاجمة
                                                           

 *( االسلحة الحارقة المواد الكيميائية والمركبات
 .49( لينا الخطيب ، مصدر سابق ، ص  4

 .231وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص ( 2

 .231المصدر نفسه ، ص  ( 3
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 ( 06جدول )
العراق دولتي في  4109-4102مجموع عدد هجمات تنظيم داعش االرهابي والضحايا للمدة من 

 وسوريا

 نزاعات المسلحة وبيانات الحوادث قاعدة بيانات مشروع تحيد مواقع ال .0المصدر: الباحثة باالعتماد على :
Armed Conflict Location & Event Data  (ACLED)   .الرابط على متاح  :https://acleddata.co 

2. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) 

University of Maryland,  ,United States http://www.start.umd.edu. 

3 .EASO ,Iraq Security situation, European Union,2112,P.74. 

 الدفاع: صفحة-ج
على االرض وبالذات على الساحتين العراقية والسورية داعش المكتسبات السريعة التي حققها   

عن المدن والمناطق  وضع الخطط الدفاعيةشملت  ،المزعومة  ته"دول"التي تتوجت باإلعالن عن 
قطاعات تقسيم المدن الى قواطع دفاعية وتخصيص  طريق وذلك عن، الحضرية المأهولة بالسكان

والقناصة على  واالنغماسيناستخدام االنتحاريين  ، ووصد الهجمات المعاديةوالحماية  الدفاع
، وضع خطط األسـناد الناري وتخصيص االسلحة المطلوبة )مدفعية، و  محاور هجوم العدو

 لغرضاستخدام الطائرات المسيرة و دفاع جوي  طفضال اعداد خط(  موقع تامين، هاونات
قامة الموانع االصطناعية من العبوات وااللغام والمعرقالت في مواقع محدودة و  ،ستطالع والقتال اال ا 

تنشيط العمل األمني واالستخباري في و  المباني والطرق ، كتفخيخ ،لعرقلة تقدم القوات الحكومية 

 دولة العراق دولة سوريا

عدد  %
 الضحايا

عدد  %
 الهجمات

 عدد %
 الضحايا

عدد  %
 الهجمات

 العام

20.2 0.642 46.0 004 22.9 34.212 27.1 2.762 4102 
21.2 0.920 23.1 062 41.1 44.371 21.1 2.264 4104 
22.7 0.236 22.6 064 36.3 44،994 23.1 2.192 4106 
41.9 0.314 47.2 043 20.7 30.942 40.1 0.292 4107 
42.6 0.139 9.9 70 3.6 4.420 7.3 0.479 4102 
1.1 3.70 40.9 72 2.0 3.019 1.1 0.141 4109 

 المجموع 07.442 011% 042،320 011 707 011% 2.402 011%
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 داعش، خاض 4102حزيران  بعد احداث ، فعلى سبيل المثال ،(4)لمناطق المأهولة بالسكانا
 و( موقعًا في الساحة العراقية على أقل تقدير حيث خاضها في الرمادي، 02دفاعية في ) عمليات

منطقـة آمرلي، جلوالء، السعدية، المقدادية، ربيعة، جرف الصخر، شمال بابل، منطقة و الموصل، 
 وقد .(2)كركوك وتكريت وصل،سامراء صحراء الجالم، العظيم، سنجار، بيجي، مخمور، أسكي الم

بداًل من الدفاع الموضعي الذي يتطلب حجم فيها )النشط والفعال(  أسلوب الدفاع المتحركأتبع 
على تلغيم المناطق المدافع عنها بالعبوات  ، فعمل(3)ولوجيستيقطاعات كبيرة واسناد ناري وهندسي 

الدفاعيـة بين  ةمواضـع ى التي تهاجمالقـو  ، لغرض وضعالناسفة واأللغام بشكل كثيـف وذكـي 
نارين، نار القناصين المرابطين في األماكن المرتفعة المباشرة وتفجيرات االلغـام والعبوات. ونار 

هذه  استخدم التنظيمالموضع الدفاعي بشكل كامل، وقد في  األلغام والعبوات الناسفة التي تم زرعها
 .(1)في جميـع المـدن الـتي دخلـها  "االنتحاريـة والتلغيم والتفجيرات ثالثية االبعـاد " القنص التكتيكات

، هالموجهة ضد التخلص من الضربات الجوية من خاللهيحاول  دفاعيًا اخر تكتيك داعشاتبع   
من خالل تكتيك تقريـب المسافات بينه وبين الجانب اآلخر ففي كوباني كانت المعارك تدور بين 

 يتبعهواالمر االخر الذي  ، بسهولة االزقة ممـا صـعب مهمة الطيار في تحديد االهداف وقصفها
او ، التنظـيـم هـو سهولة حركته وسرعة االنتقال من مكان الى آخر مبتعدا عن االماكن المفتوحة 

واخذ التنظيم استراتيجية اخرى في التخلص مـن القصـف الـجـوي ، التنقل بالمدرعات والدبابات 
 .(1)هو الحال في الموصل والرقة وبين المدنيين كما  ،  باالنتقال الى داخل المدن

حتى  نفسه،لم يستخدمه في سبيل تحصين  تكتيكلم يترك التنظيم االرهابي أي  ، لما تقدم خالصة 
السكان دروعًا بشرية لحماية نفسه وتأمينها  ملوكان ذلك يعد جريمة بحق االنسانية ، فقد استخد

 .في العديد من المدن التي تحت سيطرتهفقد استخدم هذا التكتيك الحصول على ممر امن ،  ألجل
  االنسحاب:صفحة   -ت
، وان اي القتالية فكرة التدريب على االنسحاب كصـفحة قتاليـة واضـحة  داعشم تكن في عقيدة ل  

لالنسحاب  همن اضطرار بالرغم و  اً مقاتل ينسحب من موضعه الدفاعي يتعرض للمحاسبة ويعدم فور 
                                                           

 .411صباح نوري العجيلي ، مصدر سابق ، ص  ( 4

 )*( سيتم التطرق لذلك بالتفصيل في الفصل القادم .
 .239صباح نوري العجيلي ، ص  ( 2

 .219المصدر نفسه ، ص  ( 3

 .210المصدر نفسه ، ص  ( 1

 .29قاسم كاظم البيضاني ، مصدر سابق ، ص   ( 1
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هذه االنسحابات دائمـا نتيجـة تكبـد  تأتي أذ ،مـن عـدة مـدن ومناطق سواء في العراق أو سوريا 
التنظيم خسائر كبيرة مع عدم قدرته على الصمود في المواضع أو عنـد فشلهم في اقتحام احد 

،  قبلهااهدافهم المهمة نتيجة صالبة صمود القطعات المدافعة وكثافة االسناد الجـوي المقـدم مـن 
كما حصل في مدينة كوباني شمال سوريا ومدينة حديثة غرب االنبار ومدينة الضلوعية جنوب 

 .(4)صالح الدين 

بحراجة الموقف و  هايضًا ، هو التخلي عن االراضي عند شعور  داعشأحد الدروس في معارك   
متبعُا نموذج االنسحاب االستباقي تحت غطاء من لتتناسب مع االحتياجات العملياتية  الخاصة به 

العبوات الناسفة اليدوية والمباني المفخخة والقناصة ، فعلى سبيل المثال انسحاب بعض عناصره من 
 كما انه ،(4) 4102منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل اواخر تشرين  االول من العام 

في وقت قصير من المناطق للتي هاجمها  صاؤهإقانه سيتم  اتصدر اشارات مفادهبعدما  ينسحب 
في  هفعلى الرغم من خوضه معارك دفاعية في بعض المدن كالموصل وبيجي ، لكن،   خصمة

تخلى عن تلعفر و الحويجة ومدن غرب االنبار بدون قتال بعدما ادرك صعوبة  الوقت نفسه
عندما  عوائلهكما انه يسرع الى تدمير المواقع الدينية  والثقافية واالدارية ويسحب  ،بها االحتفاظ 

ان صفحة  .(3) هو الحال في سليمان بيك والموصل يشعر بأن هجومًا على وشك الوقوع كما
، لكن واقعيًا عندما تنهار مواضعة الدفاعية  داعشاالنسحاب غير موجودة في شعارات وخطابات 

النازحين من سخطه ، وقد نجح العديد من عناصر  نالمدنيييعتمد اسلوب التملص والتسلل مع 
من الهروب بهذه الطريقة وعدم وقوعهم في االسر بعد ان كانوا مهيئين مالبسهم المدنية   داعش

 . (1)واوراقهم الثبوتية المزورة 

 : االرهابي داعشتنظيم  قتال المستخدمة فيملياتية الع التكتيكات -4

المستخدمة في االرهابي عن تلك  داعشلدى تنظيم العمليات العسكرية المستخدمة  يختلف تكتيك  
اذ استخدم او عمليات استنزاف ، من حيث نوع المعركة ، هجومية او دفاعية  النظامية،الجيوش 

                                                           

 .244 مصدر سابق ، صوليد الراوي ،  ( 0

 .049سابق ، ص صباح نوري العجيلي،  مصدر  (4

 .019المصدر نفسه ، ص  (3

 .424مصدر سابق ، ص  ، وليد الراوي ، العقيدة العسكرية لدولة الخالفة االسالمية داعش (2
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اعالمية هدفها تشتيت التركيز على الهدف وبث الصدمة والرعب ،  جبهةاساليب حرب متنوعة مع 
 : يما يلتذكر  ومن اهم تلك العمليات

تعريفًا للعمليات االنغماسية " بأنها مباغتة العدو  داعشيعطي تنظيم  : النغماسية العمليات ا -أ
واالشتباك المباشر مع عناصره بأسلحة  هبهجمات نوعية وتحرك خلف خطوط او عمق مناطق

خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية واستخدام االحزمة والستر الناسفة عند الحاجة لذلك حسب 
االنغماسين  وتتألف تشكيالتية داعشالعماد األساس للقوة القتالية ال، وقد شكلت (4)الخطة " 

 ذات مستوى تدريب عالي يشكلون طليعة القوات المهاجمة في اغلب العمليات من عناصر
، يتقاتلون حتى االستماتة مسلحين بأكبر ما يمكن من قدرات تسليحية مع لديهالتعرضية 

التي يفجروها حال انغماسهم  ،اضافة ما يجعلهم مختلفين اال وهو االحزمة الناسفة الوسطية 
يكونوا قد انجزوا  ان يمكن من الخسائر في صفوفه، بعدمحدثين اقصى ما  خصمهموسط 
، وقد وصل اعداد االنغماسين في التنظيم الى معدل (2)القتالية  واجباتهماقصى حد  الى
 .(3)في الشهر مع تفاوت بسيط  مقاتل انغماسي( 004)
او االستشهادية حسبما تطلق عليها التنظيمات تعد العمليات االنتحارية  :العمليات االنتحارية  -ب

العسكرية المستخدمة في الوقت الحاضر ، لما  التكتيكاتالتكفيرية بمختلف انواعها ، من اهم 
االنتحاري هو عمـل تعرضي يقوم على أساس  فالهجوم لها من تأثر على معنويات الخصم ، 

ذا النوع من الهجوم بقيام الشخص انتحار المهاجم مع علمه المسبق بحتمية موته ، ويتم ه
أو علـى هيئة جهـاز متفجر مبتكـر محمول  ، ملفوفة حول جسـدهالمفرقعات الاالنتحـاري بفلـق 

أن الخسائر التي تنجم عـن تفجير االنتحاري ، و في حقيبـة أو سيارة ملغومة يقودها بنفسـه 
ويقـوم بتنفيـذ  حرك عليهتالذي ي لنفسه حتمية الوقوع الن االنتحاري يتوخى الهـدف المناسـب

، يهدف إلى إيقـاع اكبر قدر ممكن من الخسائر سالُح مؤقت فعال وموجه كما انه ، مهمتـه
عمليـة سـهلة التنفيـذ وال تحتـاج إلـى خـطـة  هي، وفي الوقت نفسه  في حـال تنفيـذ العملية

                                                           

 .416ص  ، سابق مصدر  داعش، االسالمية الخالفة لدولة العسكرية العقيدة ، الراوي وليد ( 0

، دار عدنان ، بغداد ، 0حسن سلمان خليفة البيضاني ، االمن بين مكافحة االرهاب والحروب الحديثة ، ط ( 4
 . 094ص

 ، اصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب  ليبهاالرهابي واستراتيجياته وأسا داعشصباح النعمان ، تنظيم  ( 3
CTS( 0، العدد ، )32، ص4141. 
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، استجوابه وايخشى من االمساك به  للهـرب الن االنتحاري يعرف مسبقا بأنه سيقتل حتما وال
بالعجالت بما فيها الشاحنات والدراجـات  االنتحاريين سيرا على اإلقدام  داعشوقد ارسل 

وقد حرص التنظيم على ان تكون الفئة العمرية النارية و حتى العربات التي تجرها الحيوانات. 
، فعلى سبيل المثال بلغ اعداد االنتحاريين في  (4)عاماً  31و 06التي تنفذ هذه العملية ما بين 

 .(2) 4109-4102( انتحاري  خالل المدة 340العراق )
التي عدت الحجر االساس  المفرزة،على اسلوب  هفي قتال داعشاعتمد تنظيم  تعبئة المفارز: -ت

، وذلك ألجل  " بالد الرافدينفي  الجهاد تنظيم قاعدةمنذ "، اذ يرجع استعمالها قاتالتهفي 
 التي ،تنفيذ استراتيجية الحرب الطويلة االمد واالستنزاف التي تعتمد على اللدغات الصغيرة 

هذه  تتنوع  .ستكون بمجموعها جرح غائر في جبهة الهدف السياسي والعسكري  اعتقد بأنها
مفارز و  الخطف،ومفارز  االسناد،ومفارز  االغتياالت،و مفارز  االمنية،المفارز كالمفرزة 

( عناصر امرتها بيد من يمتلك علم شرعي وقوة بدنية 7الخ . وتتألف من )  ...الخاليا النائمة
،  RBJ7)  ) ومهارات عسكرية ومزودة بعجلة واسلحة خفيفة ورشاشة ثقيلة ومتوسطة وقاذفات

وفي بعض االحيان كميات من العبوات الناسفة . وتكون العقيدة الفكرية االساسية لهؤالء 
، وان تكون مبنية على مبدأ  "الدعوة النجدية "وشيوخ عبد الوهاب منهج محمداالفراد على 

والتبرئة من الديمقراطية واالنتخابات والفرقة الضالة المبتدعة  "الحاكمية هلل"و "البراء والوالء"
 الكمينقتال المفارز شكلين رئيسين ، هما  تكتيكتتخذ  وقد  .(3)الموالية للعمل السياسي

واحداث الضجة في  ، مراعاة الحذر التام تكتيكاتها ، ومن اهم القواعد التي تحكم االغارةو
، فضال عن اعتماد عنصري المفاجأة والسرعة  الجانب االخر والهجوم في   جانب معين

 4102حزيران في   داعشكان الحتالل الموصل من قبل . فعلى سبيل المثال (1)والحسم 
مقاتل من  (424)القوة القتالية لهذه العملية  اذ كانت  قتال المفارز ، تكتيكلتطبيقا عمليا 

العملية  بدأتمفرزة ( 24) يقارب ما، هاجمت مدينة الموصل وضواحيها رال غيفقط  داعش
                                                           

( 4، العدد )CTS  الهجوم االنتحاري ، مجلة اصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهابعامر محمد عزيز ،  ( 0
 .40-41، ص ص  4141،
 حسن سلمان خليفة البيضاني ، المستشار العسكري لقوات الحشد الشعبي ، مصدر سابق . ( 4
نظام عمل المفارز ، القواعد والتكتيك ، المركز االوربي لدراسة مكافحة االرهاب  – داعشتنظيم وليد الراوي ،  ( 3

 .2، ص 4141، ، المانيا ( ECCIواالستخبارات ) 
 .2، ص  سابقمصدر ، والتكتيك القواعد ، المفارز عمل نظام – داعش تنظيم ، الراوي وليد ( 2
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تموز ( 07)ليال ثم تطورت االحداث وحدث انهيار للقوات الماسكة لحي  (01)الساعة 
والرفاعي والهرمات ثم استمر االنهيار في كل االحياء الغربية والشمالية الغربية لمدينة 

 .(4) التي حققتها المفارز القتالية الموصل نتيجة فعل الصدمة 
اعتمد اذ سوريا،  وفي العراق  داعشستخدمها ااستراتيجية دفاعية االنفاق  االنفاق والخنادق : -ث

 حركة، فـضـال عن تسهيل وحماية نفسهللتخفي  هذا االسلوب، على االراضيمنذ استيالئه على 
المراقبة وتوفير الحماية لقياداته الميدانية وعناصـره ومعداته في و عناصـره بعيدا عن الرصـد 

استخدم التنظيم اسلوب حفر األنفاق أيضا قواطع العمليات والمدن التي يسيطر عليها، كما 
، واستخدمها ايضا في الليلخاصـة و لقوات الحكومية ومهاجمتها من الخلف ا على لاللتفاف

أنشأ التنظيم شبكة واسعة من األنفاق تحت األرض في العديد من  االدامة.لخزن اعتدة ومواد 
وقد األنفاق.  في تلك للتنظيم المناطق تمتد لعدة كيلومترات، تضم مستشفيات ومقرات قيادة

لطبيعة االرض والغاية من حفرها واستخدامها والوقت الذي توفر  اختلفت ابعاد هذه االنفاق وفقاً 
في محور سنجار عن  لبيشمرگةا،  فقد ذكر احد قاعدة (2) واعدادهاللتنظيم االرهابي لحفرها 

( نفق تحت منطقة سنجار وبدت كأنها شبكة مجاري للصرف الصحي داخل 21اكتشاف )
 .(3)المدينة 

الجماعات القاعدية ضمن أساليب قتالها، التمويه والخداع  تدرج والتمويه:اسلوب التضليل   -ج
شراك الخاليا النائمة عند الضرورة، إلرباك الجبهة الداخلية للخصم  أثناء  سبيل المثال ، فعلىوا 

ثيابًا شبيهة ببدالت الجيش،  داعش، ارتدى مقاتلو تنظيم 4104في حزيران معركة الحسكة 
ورفعوا األعالم السورية على آلياتهم التي دخلت أحياء النشوة الغربية والنشوة فيالت، والشريعة 

التي خاليا نائمة(، الواقعة في جنوبي مدينة الحسكة. وقد آزرتها مجموعات من داخل المدينة )
بادرت باطالق النيران على الجنود من الخلف، ما خلق حااًل من اإلرباك لبعض الوقت، في 

لغرض التمويه  االخرى منها اتبع التنظيم العديد من االساليبوقد  .(1) صفوف الجيش

                                                           

 .4، ص المصدر نفسه ( 0
، دار امنة للنشر ،  0سالح الضعفاء في مواجهة االقوياء ، ط–الحرب الالمتماثلة صباح نوري العجيلي،  ( 2

 .042-047، ص ص4104االردن ، 
 .407وليد الراوي ، العقيدة العسكرية لدولة الخالفة االسالمية داعش،  مصدر سابق ، ص  ( 3
 .72محمد خواجة ، مصدر سابق ، ص  ( 2
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للنفاذ من غارات  والتحرك بحرية هلغرض تمويه ونقل مواقع اسلوب األحراقمنها  والتضليل،
حول  الخنادقالنار في  أشعالالتحالف الدولي الذي تالحقه من العراق الى سوريا ، وذلك عبر 

المدن التي يسيطر عليها ، وهو يرمي بداخلها إطارات مستعملة ، او عبر حرق حقول الكبريت 
 .(4)بهدف حجب الرؤية عن الطيران ار النفط في كما عمل في الموصل واب

دوراً  مهماً  في  المياه تؤديألسباب تكتيكية واستراتيجية غالبا ما تكتيك سالح الماء :  -ح
على السكان والقيادة السياسية  فيها سالح ذو حدين يضغط ألنها العنيفة،النزاعات والحروب 

وهذا ما ابتغاه التنظيم بسيطرته على السدود والخزانات المهمة على  الوقت ،بنفس  للخصم
 ( ؛ وألجل تعزيز أهدافه العسكرية01( والخريطة )07جلة والفرات ، كما في الجدول )نهري د

طرق وبشكل  اربعةوالسياسية استخدم الموارد المائية في سوريا والعراق كسالح من خالل 
 :(2)متكرر

مناطق أو قرى أو  وتكرارًا عنامدادات الماء والكهرباء مرارًا  داعش قطع المياه:قطع    -1
وبعد االستيالء على سد  ،4102محافظات بأكملها.  كما فعل في مدينة قرقوش في حزيران 

قلل بشكل متقطع تدفق نهر الفرات إلى الخارج بنسبة تصل إلى و  ،4104 ايارالرمادي في 
طريق تحويل المياه إلى بحيرة الحبانية، وبذلك سيطر على إمدادات المياه  عن (41%)

 بشكل كبير اإلمداد بمحافظة األنبار.   ، وقيد ةوالديوانيفظات بابل وكربالء والنجف لمحا
 4102استخدم التنظيم ذلك كوسيلة دفاعية وجزء من خطط التوسع ، في نيسان  زيادة المياه :   -2

 من تقدم القوات العراقية التي كانت على ضفاف الخزان  للحد ، اطلق التنظيم مياه سد الفلوجة،
( 011)تصل إلى  ،وعند منبع السد ، فغمرت  المياه المحتجزة مناطق واسعة في أعلى المنبع 

 .و بين الفلوجة وأبو غريب  ، مربع كيلومتر
عن طريق تلويثه  بالسد يتحكم بمياهه واستخدامها كسالحيمكن من يتحكم  :تلوث وتسمم المياه  -3

 بالنفط  تلويث مياه الشرب 4102كانون األول  في داعش، فعلى سبيل المثال ، تعمد  أو تسميمه

                                                           

 .22جاسم يونس الحريري ، مصدر سابق ، ص  ( 0
2  ( Tobias von Lossow, Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris, Stiftung  

Wissenschaft und Politik ,German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 

2102,P.P.0-7. 
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 (07جدول )
 في العراق وسوريا تنظيم داعش االرهابي التوزيع الجغرافي للسدود التي استخدمها

 داعشتاريخ سيطرة  اهمية السد اسم السد

 السدود في سوريا

 2042الثانيتشرين  ميغاواط 630انتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة  نهر الفرات \سد تشرين

 2043شباط   ميغاواط 121انتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة  نهر الفرات \سد الفرات

 نهر الفرات  \سد البعث
 ميغاواط 14انتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة -4

 من امدادات المياه لسوريا%60يؤمن  -2
 2043شباط 

 السدود في العراق

 نهر دجلة\سد الموصل

ميغاواط  4010الكهرومائية بقدرة انتاج الطاقة -4
 من الكهرباء العراقية11%

تعويض التقلبات في مستوى المياه ، والوقاية من -2
 الفيضانات

 2041اب

 نهر الفرات \سد حديثة
ميغاواط  660انتاج الطاقة الكهرومائية بقدرة 

 من الكهرباء العراقية30%
- 

 نهر دجلة\سد سامراء 
 ميغاواط 11الكهرومائية بقدرة انتاج الطاقة -4

يتحكم في امدادات المياه الى بغداد ، والوقاية من -2
 الفيضانات

 2041نيسان

نهر \سد الفلوجة 
 الفرات

الوقاية من الفيضانات ، التحكم في تقلبات مستويات 
 المياه

 2041نيسان 

نهر  \سد الرمادي
 الفرات

الفيضانات يتحكم في امدادات المياه،  والوقاية من 
 عبر تحويل المياه الى بحيرة الحبانية

 2041ايار

-Sours: Tobias von Lossow, Water as Weapon: IS on the Euphrates and Tigris, Stiftung 

  Wissenschaft und Politik ,German Institute for International and Security Affairs, Berlin, 

2102,P.1. 

، كما وردت أنباء عن تسمم إمدادات المياه  نيبلد التابعة لمحافظة صالح الد مدينةالخام في  -4
 .غدادمن حلب ودير الزور والرقة وب

وهو سد الموصل في اب  في العراق ، سدودالاكبر  ء التنظيم علىاثار استيال : قلق مصدر   -5
( في المائة من إمدادات الكهرباء العراقية والجزء  24، والذي يعتمد عليه في حوالي )  4102

ء شل التنظيم في الحفاظ على البنااألكبر من إمدادات المياه للمناطق الكردية ، مخاوف من ف
 شخص مليون( 0،4) يقارب بما الضرر الحاق في يتسبب مما بتفجيره تقوم انها او للسد الهش
 . التحتية والبنى الزراعية االراضي وتلف ، دجلة حوض اغراق طريق عن
 ملماً  كان انه من تنبع االرهابي داعش تنظيم اتخذها التي العسكرية التكتيكات ان تقدم، مما نستنتج
 الحرب امد اطالة ألجل للمناورة عمقاً  له وفر مما سيطرته تحت القابعة للمناطق الجغرافي بالواقع
  السيطرة تكتيك ان كما االرض، من مكتسباته على الحفاظ في على تقدير اقل على البقاء بهدف
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 ما حيوي امداد خط له وفر وسوريا العراق بين بها االعتراف عدم بداعي الحدودية المعابر على
   المعارك. اثناء القوة مرتكزات اي والتمويل السالح في الدولتين بين

  (01خريطة )
 السدود التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي في العراق وسوريا

 
 Arc Map 11.1 .وبرنامج  ، ( 47الجدول ) معلومات  علىباالعتماد الباحثة  : المصدر
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( " داعش)  الشامبالد  و العراق في االسالمية الدولة"  تنظيم تمدد الثاني:المبحث 
       والدولي االقليمي الجغرافي المجال في

القصوى بالنسبة االساسية رغم اهميتها  معاقلهفي  داعشالراضي التي قبعت تحت حكم اان   
ما يسمه بــ "دولة  هو قيام نحوه، اذ ان المجال الجغرافي الذي يطمح تلبي طموحهلم  اانه اليه، اال
التي اعقبت إعالنه سعى في االشهر ،  من هذا المنطلقو  .للقارات عابرة  على اراضيالخالفة" 

استراتيجية حركة مزدوجة المسار، ركزت أواًل على التوسع إلى أراض  إظهار االرهابية قرار "خالفته"
وثانيًا على تلقي وقبول مبايعـة  ،سيطر عليها في سوريا والعراقيتحيـط مباشرة بالمناطق التي 

 .(1)بعد اتباعه سياسية فرض البيعة  الحركات الجهاديـة األخـرى
لتبرير تمثيلة  هو  الين االقليمي والدوليفي المج ان مساعي داعش للتمدد  وترى الباحثة ،  

التواجد في جميع من خالل التكفيري  هالصبغة الدولية  على مشروع ومحاولة إلضفاء ، الذاتي
عن سائر  لفتخاصًا به يخ" نمطًا جهاديا"لنفسه خط  المنطلق ومن هذا، المواقع حول العالم 

بينما  "العدو البعيد" مواجههتنظيم القاعدة الذي ركز على  وخاصة، الفصائل التكفيرية االخرى 
الذي بات في حينها يصدع في جميع  هتحقيقًا لشعار ، على االراضي  ذواالستحوااختار هو التمدد 

 بدأ بتطبيقه في هذا المجال الذي سعى الى تنظيم تواجده فيه   اذخطاباته وهو " باقية وتتمدد" ، 
العديدة والشبكات الجهادية  "غير رسمية" و،  إعالنهوفق  "الرسمية" الخارجيةللفروع  تأسيسهعبر 

وتلقى ، وذلك بعد الحصول على ثقة العديد من الجماعات والفصائل الجهادية التي تدين بوالئها له
 االنتشارولغرض تناول .  ، وكسب والء العديد من االفراد حول العالم " لخالفته" لالنضمام هاطلبات

 التواجدشكل ل وفقاً  هذا المبحث سنعمد تقسيم المتطرف،التنظيم  والدولي لهذااالقليمي  الجغرافي
 :اآلتي وكما  فيه،

  :والدوليفي المجال االقليمي  االرهابي داعشفروع تنظيم  اوال:

فروع رسمية  هيأةخارج مناطق سيطرته في العراق وسوريا على  داعشتعدد اشكال تواجد تنظيم    
  :اآلتيالنحو  ىوغير رسمية التي سنتناولها عل

                                                           

1) Charles Lister, Jihadi Rivalry: The Islamic State Challenges al-Qaida, Brookings 

Institution, London, 6102, P.P .01-02 . 
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 :االرهابي داعشلتنظيم  الفروع الرسمية  -1
فيها بصورة  هالتي اعلن التنظيم وجود في العالم العربي واالسالمي يدخل في هذا السياق الدول 

في  هاذ تباين وجود ،عات الوالء من الفصائل التكفيريةبعد تلقي بيتحت ما يسمى "بالوالية" رسمية 
على  فيها فرض اسلوب "خالفته"و  معينةعلى مساحة مكانية  سيطرة فعلية ن" ما بيالوالياتهذه "

االساسية من حيث  معاقلهفي  اتبعهما  تماثلقتالية  تاستراتيجيا متبعاً ،  السكانمجموعة من 
 ودعم التأثير "واليات " بين وما،  وخاصة في سيناء وليبيا عنها،االستيالء على االراضي والدفاع 

 : ، وكما يليفقط دون سيطرة فعلية  يالراديكال
 :واليات " السيطرة المكانية " -1-1
 :في مصر داعشتنظيم  "والية" .أ
" بيت المقدس"  او " انصار القدس المزعومة باتجاه مصر، عبر جماعة تمددت "دولة الخالفة"    

، الكيان الصهيونيمن معاداة  ايدلوجيتهاغيرت تن شمال شبه جزيرة سيناء ، التي " التي تقط
االمن المصرية " العدو القريب قوات  الجيش المصري و إلى الجهاد ضد،" العدو البعيد "  ةومحارب

والية " تسميتها الى اصدرت تعميمًا بتغييركما ،  ( انتقال االيدلوجية)  داعشوفقًا اليدلوجية  ،"
هذه الجماعة التي تتبنى الفكر السلفي  ،(1) 4112تشرين الثاني  ابو بكر البغدادي بيعة بعدسيناء" 
معلنة   4111حسني مبارك في اوائل عام  بالرئيس السابق اعقاب االطاحة ، ذاع صيتها الجهادي

بالمقابل  .(8)بها رسميًا  االخير نفسها بالبداية بأنها جناح القاعدة في سيناء ، رغم عدم االعتراف

ليعد اسرع اعتراف بأي  البيعة،تعهد هذه المجموعة المسلحة بعد ثالث ايام من اعالن  داعشقبل 
، وذلك عبر تسجيل صوتي صادر عن مؤسسة الفرقان بعنوان "  اعشلــدمنظمة أفريقية  هتعهد تقدم

 . (3)ولو كره الكافرون " 
نشرت في   " في مصرلمقاتلي الجهاد استراتيجية" نصيحة  هيأةالتعاون جاء على احد بوادر     

حول كيفية شن حملة ارهابية ضد النظام  4112في تشرين الثاني عام  داعشاحد منتديات 
                                                           

 4141كتب ، لندن ،  –، الناشر اي 1طالل عبد المعطي مصطفى ، بعض من سوسيولوجيا الثورة السورية، ط (1
 .111، ص

2) Jason Warner and Charlotte Hulme, , The Islamic State in Africa: Estimating Fighter 
Numbers in Cells Across the Continent, CTC Sentinel, Combating Terrorism Center, U.S. 
Military Academy, USA,Vol(00),6102,P.62. 

البعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد " حسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج ا (3
 .142ص، ، بيروت 4112، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،  1ط، 
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اشعال فتيل حرب اهلية ، ونقل جهود "  فيالمصري من خالل اتباع نموذج العراق بشكل اساسي 
الكبرى والحاق الضرر بالنظام المصري من خالل تدمير الجهاديين" من سيناء الى القاهرة والمدن 

زيادة  التنويه في ، كما ركز على اة السويس وانابيب الغاز (قناالقتصادي )السياحة و  هقطاع
خصوصًا وان العمليات  الن وجودهم سوف يغذي ،(1)صفوفهمبين استيعاب المقاتلين االجانب 

 .(8)مقاتل 1011 -1111قدروا بنحو ن، الذي االجمالي ي من قلة اعداد المقاتليننالمجموعة تعا

بث التنظيم  اذتطورا كبيرا على صعيد القدرة العسكرية واألداء اإلعالمي؛  الجماعة،بالمقابل شهدت 
، يظهر تطورا فائقا في قدراته 4112تشرين الثاني  " فيصولة األنصار"شريطًا مصوًرا بعنوان 

 ."لهيب الحرب"و "صليل الصوارم" داعشالقتالية وكفاءته اإلعالمية يحاكي إصدارات تنظيم 
نقطة التفتيش العسكرية في  مستهدفة المجموعة ات نفذتهاويتضمن الشريط لقطات متقنة لعملي

القليل من المقاتلين العدد كما ان هذا  .(3) سيناءمنطقة كرم القواديس قرب مدينة الشيخ زويد شمال 
شن هجماته في القاهرة ومنطقة الدلتا النيل  فقد  الهجمات الدموية ، العديد من لم يمنعه من شن

شيوعا كتفجير السيارات بالمنشآت األمنية والعبوات الناسفة وغرب مصر ، مستخدمًا اكثر تكتيكاته  
 العاملين في بعض على المخافر الصحراوية واغتيال الخفيفةللقوافل العسكرية والهجوم باألسلحة 

موقعًا العديد من الضحايا ، فعلى سبيل المثال اعلن ، (2)وزارات الدفاع والداخلية والعدل المصرية
صابة أكثر من )10رية أمن الدقهلية الذي أودى بحياة )مسؤولية عن تفجير مدي  111( شخصا وا 

لى جانب حملته على القوات األمنية المصرية،  التنظيم األقباط  وكذلك استهدفأخرين(، وا 
األهداف األجنبية كما ، فضال عن  4111المصريين كما في تفجير كاتدرائية القديس مرقس عام 

مما اسفر عن مقتل  4110من العام تشرين االول عام في  في إسقاطه الطائرة المدنية الروسية 
 .(0)(442جميع الركاب البالغ عددهم )

                                                           

 .442مصدر سابق، ص مئير عميت ، (1
2  ( Jason  Warner and Charlotte Hulme,Op,Cit.,P.20. 

"، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد حسن ابو هنيه ، (3
 .421، ص مصدر سابق 

4  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.046. 

5  ( Manni Crone ,Islamic State’s Incursion into North Africa and Sahel: A Threat to al-

Qaeda, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies 

Institutes, Germany, Vol( 02),6102,P.22. 
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أجزاء سيناء وفي الصحراء والوصل الى بعض  بحرية الحركة هذه المجموعة تمتعبالرغم من  
سيطر سوى على منطقة ت، اال نه ال وقيامة بتنفيذ هذه الهجمات  الممتدة غرب مصر وشرق ليبيا

، وبقيت ثابتة 4112و 4110لم تتغير رقعتها كثيرا في الفترة ما بين  التيمحدودة من األراضي 
منطقة الشيخ زويد شمال العريش ورفح و  ( كيلومتر مربع في 011طي مساحة )نسبًيا في منطقة تغ

  (111،111)( ، و يقطنها عدد قليل من السكان يقدر بحوالي 11) خريطة، وكما في الشرق سيناء
 (1،1)نسمة ينتشرون على وجه الخصوص حول بعض القرى مثل الشيخ زويد، بما يمثل حوالي 

 .(1)بالمئة من المساحة اإلجمالية لمصر وعدد سكانها
 : في  ليبيا  داعشواليات " تنظيم " .ب

في ليبيا عبر شريط فيديو نشر على االنترنت يظهر مجموعة من  داعشكان أول ظهور لتنظيم   
وهم يبايعون أبا بكر البغدادي  شرق ليبيا همدينة درن " فيمجلس شورى شباب اإلسالم"مسلحي 

كان تتقارب ايدلوجيًا من التنظيم مجموعة وهي  ، (8) 4112 تشرين االولفي   داعشزعيم تنظيم 
مسلح عادوا من سوريا ، بعدما شاركوا في الحرب ضد (  411)عدد مسلحيها في بادئ االمر من 

 .(3) هسيطرتهم تدريجيًا على درن فرضوابشار االسد و 
ثالثة  انشاءعن  فقط ، وبعد وقت قصير اعلن  بالمقابل قبل البغدادي هذه البيعة بعد شهر واحد  

االسم فقط وان ب ةً فهذه الواليات كانت بداي ،(4)وفزان وطرابلس (  هواليات له في ليبيا ) وهي برق
اقل من   هبشريط ساحلي ضيق على جانبي سرت يصل اجمالي ه وجود التنظيم كان ينحصر

على األقل  - قادتهثالثة من  اإليهيم "الوضع الجهادي" هناك ارسل يلتقو  ،(5) كم (441،21)
بحلول و  ،(6)لينفذ العديد من هجماته ضد اهداف عدة  أشكال  الدعم األخرى بكافة  مومزودا إياه

 في ظل الفوضى  .(7)مقاتل (  011)عدد مقاتلين الواليات  بلغتشرين الثاني بعد شهر من انشائها 

                                                           

1) Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.041. 

" في العراق وليبيا  بين تخطي داعشو عمر فرحاتي ، التدخل العسكري الدولي للقضاء على " احالم طواهرية (8

الشرعية الدولية والمواصلة في خرق القانون الدولي االنساني ، مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خضير 

 .725، ص 8217بسكرة ، جوان ، 
3)  Jason  Warner and Charlotte Hulme, Op.Cit.,P.62. 
5) John J. Miller, The Islamic State in Libya, Combating Terrorism Center, U.S. Military 
Academy, USA, Vol ( 9), 6102 ,P. 6. 
5 (    Ibid ,P. 2. 
6  ( Jean-Yves Moisseron and Rafaa Tabib ,Daech dans la Libye  fragmentée ,La 
Découverte ,France,6102,P.416  
7  ( Jason  Warner and Charlotte Hulme,Op.Cit.,P.62. 
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  (11خريطة )
 دولة مصرالمناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي في 

 
 . Arc Map 1..1 على برنامج باالعتماد المصدر: الباحثة
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التي تعصف في البالد سعت هذه المجموعة للنمو رغم خسارتها لدرنه لصالح المليشيات المتحالفة 
فوضع  نفسه  المجاورتين لها ،ى جانب بلدتي بن جواد والنوفلية البالزحف نحو سرت مع القاعدة ، 

على احد مراكز المؤتمرات في المدينة  بعد ان سيطر مقام الحكومة المحلية متخذا لنفسه مقرا في 
وفق أحكام الشريعة ، كما طبق دينية  شرطةاألالمحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية ، وبدأ يبث 

ممارساته في قطع الرؤوس والصلب واإلكراه على التوبة ممواًل عملياته منظوره عبر مواصلة 
ان المحليين فضاًل عما حققه من أرباح بعمله وسيطا في باالستيالء على البنوك وابتزاز السك

لقاه من دعم مالي مباشر يتعمليات تهريب المهاجرين المتنامية عبر البحر األبيض المتوسط ، وما 
تولى القيادة المحلية زعماء أتوا من الخليج ، كما في العراق وسوريا  االساسي التنظيم مقر من

تعزيز دفاعاته  عمل علىكما  (1)األفريقية الشمالية ومن ليبيا نفسهاوبالد الشام وغيرها من الدول 
شن هجماته ، فوبناء مخازن الذخيرة  ، وسعى بعد ذلك إلى توسيع نطاق سيطرته خارج المدينة 

) وطرابلس واجدايالى بنغازي وحاول مد نفوذه  ،فال نو على المرافق النفطية في السدر ورأس 
بأنه ضم المتعاطفين معه  ففي حضور افضل ما يوص وصبراتة ومصراته الجانب الشرقي منها (

وال  فقد كان يطمح اليها " فزان "والية  نفسه ينطبق على والشيء، (8)من الفصائل الجهادية االخرى 
بعض الموالين اللذين   ، ماعدا االرضيمتلك اي تواجد حقيقي من ناحية السيطرة على السكان او 

سيطرت بلغت  جمااًل ا  ، و (3)وتنفيذ العمليات االرهابية  يستفاد  منهم ألجل التهريب عبر سبها
 نما بياالراضي المحيطة بسرت )  4( كم11.222) بما يقار  على 4110التنظيم في ذروته عام 

  على ما يقارب سيطرته وفرض  ،( 14، كما في الخريطة )( بن جواد شرقًا وابو غرين غرباً 
 .(4)(نسمه11.111)
 مات على نطاق أضيق في أماكن أخرىالعديد من الهج نفذو في سرت ،  هعزز التنظيم موقع  

هجوما على فندق كورنثيا في طرابلس فيما هاجم  4110فشن على سبيل المثال في كانون الثاني 
مركز تدريب للشرطة  4111وفجر في كانون الثاني  4110في أيار  مصراتهالبوابة الغربية لمدينة 

 وقد اختلفت  ،(5) بعض الهجمات في بنغازي على الجيش الوطني الليبي  ، وفي مدينة زليتن 

                                                           

1  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.019. 

2   ( Ibid,P.019. 

3  ( John J. Miller, Op.Cit ,P.6. 

4  ( Ibid, P.2. 

1  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.001. 
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  (14خريطة )
 ليبيا دولة في االرهابي داعش تنظيم عليها سيطر التي المناطق

 
 . Arc Map 1..1 على  باالعتماد الباحثة:  المصدر

واشنطن بوست في تقريرها ان صحيفة  ، اذ اشارت  داعشالتقديرات بشأن اعداد مقاتلين تنظيم 
في حين ذكرت صحيفة وول ستريت  4110( مقاتل بحلول عام 4111اعدادهم تنامت لتصل )

( مقاتل بينما 0111على تقديرات مسؤولي المخابرات الليبية ان اعدادهم بلغت ) دجورنال باالعتما
( 1111ليصل الى ) 4111اشارت تقديرات وزارة الدفاع االمريكية ان اعدادهم ارتفعت في عام 
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( في حزيران 2111-011) نمقاتل ، اما وكالة المخابرات المركزية ، فقد قدرت اعداد مقاتليه ما بي
المقاتلين وتشجيع الرسمية مثل مجلة دابق  ذلك بسبب الدعم االعالمي في المنشورات .(1) 4111

دخولها بسهولة نسبية عبر تونس وتشاد  يمكناألجانب على االنتقال من الشام إلى ليبيا التي 
 .(8)لسودان برا وساحلها الطويل بحراومصر وا

 : في افغانستان وباكستان داعشتنظيم  "والية" .ج
سابقون في حركة طالبان  الى جنوب ووسط اسيا ، بعد ان أعلن أعضاء داعشامتد ذراع   

، وانضم اليهم الحقًا افغان 4112( ، والءهم ألبي بكر البغدادي في تشرين االول TTP) باكستان 
ممثلين عنه إلى باكستان للقاء عدد من الفصائل  داعشفأرسل ، (3)منشقون من حركة طالبان

المحلية فيها، بما في ذلك بعض زعماء حركة طالبان باكستان، واصبح حافظ سعيد خان الزعيم 
السابق لفرع )أوراكزاي( التابع لطالبان باكستان في المناطق القبلية الباكستانية على تولي زعامة 

في المناطق القبلية الباكستانية وبعض المقاطعات  لداعشالذي وضع خطا  ،(2)فرع جنوب آسيا
الرؤوف خادم المنشق عن طالبان  ينوب عنه عبد ،(5)الحدودية االفغانية القريبة مثل كونار وننغرهار

الذي عمل على انشاء شبكة تابعة ،(6)األفغانية والمنحدر من إحدى القبائل في إليزي في والية هلمند
 والغربية مثل هلمند الجنوبيةاألفغانية لباكستاني وفي بعض المقاطعات في اقليم بلوشستان ا داعشل

رسميا عبر 8 عن اقامة والية خراسان 4110في كانون الثاني عام  داعشليعلن  ،(2)وفراه وزابل

                                                           

1) Jason  Warner and Charlotte Hulme ,Op.Cit., P.64. 
2( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.019. 
3( Backgrounder ,Islamic State Khorasan (IS-K),Center for Strategic and International 

Studies,  Washington, 6102,P.0. 

4  ( Amira Jadoon, Abdul Sayed, and Andrew Mines, The Islamic State Threat in Taliban 

Afghanistan: Tracing the Resurgence of Islamic State Khorasan, Combating Terrorism 

Center, U.S. Military Academy ,USA, Vol (01),6166,P.29. 

1  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.012. 

2  ( Amin Tarzi ,Islamic State–Khurasan Province ,Regional and International Implications 

,Brookings Institution Press,6166,P.066. 

2)   Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.012.  

 )إيران من أجزاء تضم شاسعة لمنطقة تاريخية تسمية وهي.  الشمس طلوع ، بالعربية معناها مركب اسم:  خرسان 
ندونيسيا والفلبين وبنغالديش وميانمار وأفغانستان وباكستان والصين الوسطى وآسيا  محمد مدحت:  انظر. وماليزيا وا 
 .41 ص ،4112 ، القاهرة ، ببلومانيا الناشر ، 1ط األندلس، في السياسيون الرهائن الحارث، عبد
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منطقة جنوب ووسط آسيا بدت   .(1)""قل موتوا بغيظكم االعالمية بعنواناصدار صوتي من محطاته 
بما لها من تاريخ حافل بدعم الجماعات الجهادية يعود إلى الحروب ضد  ؛داعشل سوقا واعدة

السوفييت في الثمانينات من القرن العشرين، ذلك فضاًل عن ضعف الحكومات فيها إلى حد ما، 
ة عن الوجود الرسمي، فضال األمر الذي أتاح المجال إليجاد المالذات اآلمنة في المناطق البعيد

اني من المشاكل الخطيرة في العقيدة والرؤية االستراتيجية للعديد من ادعى بأنها تع عن ذلك
 4110الجماعات المحلية فيها، بما في ذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان األفغانية، فشن عام 

هجوما علنًيا شديد اللهجة على القاعدة وطالبان األفغانية متهمًا إياهما بالقصور الفادح في تدريس 
عن الشريعة  بدالً ئهما وارتكاب سلسلة من االنتهاكات، كالتركيز على القانون القبلي التوحيد ألعضا

 "أو الرافضة"والفشل في االستيالء الفاعل على األراضي والسيطرة عليها وتجاهل استهداف الشيعة 
 .(8)"بداًل من دعمها الخالفة اإلسالمية الشاملة"واالعتراف الخاطئ بالحدود الدولية 

في أفغانستان وباكستان على ضم المليشيات المحلية لتوسعة  داعشمن هذا المنطلق ، ركز   
شبكاته في استراتيجية ضمت عدة عناصر كاستغالل المظالم المحلية، و تقديمه التمويل المالي من 

احد التنظيمات  اعتبروهمقراته االساسية في سوريا والعراق الستقطاب بعض المتطرفين ممن 
ية العنيفة "الناجحة " ، فضال عن استغالل  ضعف الحكم المحلي القائم  . وقد يكون إقليم الجهاد

أي تواجد فعلي من وقواتها األمنية  األفغانيةالحكومة لغياب ننغرهار في أفغانستان المثال األوضح 
في  داعشأسس  .(3)في غالبية المقاطعات على امتداد سلسلة جبال سبين جنوب وشرق جالل أباد

والية خراسان بهذه االستراتيجية هيكال تنظيمًيا يقوده أمير ونائب أمير ومجلس شورى مركزي يضم 
، وطبق شريعته التكفيرية  وأنشأت سجونًا (2)لجاًنا مثل لجان االستخبارات والمالية والدعاية والتعليم

فكاره وحتى القيام بعمليات وأغلقت العديد من المراكز التعليمية وجندت العديد من األطفال لتعليم أ
، ضم 4111وبحلول نهاية   ،(0)قسرًا العديد من النساء المحليات داعش. وقد تزوج مقاتلو  إرهابية

                                                           

في افغانستان ، مركز البيان للدراسات   داعش علي نجات ، سيناريوهات والية خرسان ومستقبل تنظيم (1
 .0، ص4141، بغداد ،  والتخطيط

2  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P. 014. 

3  ( Ibid ,P012-012.  

4  ( Ibid. ,P. 019. 

 .0علي نجات ، مصدر سابق ، ص  ( 0
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مقاتل في انخفاض بسيط  (4111-1111)التنظيم في والية خراسان في صفوفه ما يتراوح بين 
مناطق مثل كونار كما حاول توسعة رقعته في أفغانستان لتشمل  4110عما كان عليه في

 4111جومه على قافلة للشرطة في كويتا في آب هونورستان وشن بعض الهجمات في المنطقة، ك
، والقنصلية الباكستانية في جالل أباد 4111زارة في كابول في تموز هوعلى بعض المتظاهرين ال

وى على جزء ،  وعلى الرغم من هذا النشاط، لم يفرض التنظيم سيطرته س 4111في كانون الثاني
 ( ، فقد14) ريطةبسيط من األراضي، باستثناء بعض المناطق في مقاطعة ننغرهار، وكما في الخ

نسمة )أي  011،222، بسيطرته على ما يقدر بنحو  4110بلغت رقعة سيطرة التنظيم أوجها في 
من إجمالي  % 1كيلومتر مربع )أقل من  4،010من إجمالي عدد السكان( وما يقارب  % 1،0

المساحة( ،غالبيتها في مقاطعة فرح الجنوبية الغربية ومقاطعة ننغرهار الشرقية مع بعض الجيوب 
من التمدد في جنوب آسيا  داعشتمكن تنظيم وبعد  .(1)الصغيرة في مقاطعات أخرى مثل هلمند

، ووسطها، نجح في كسب حركات جهادية أخرى، مثل حركة "تركستان الشرقية اإلسالمية" 
 .(4)و"جماعة جند اهلل" البلوشية ، و"حركة أوزبكستان اإلسالمية"

 :نيجيريا في  داعش" والية" تنظيم  .د
اذار عام  " في" اهل السنة للدعوة والجهادجماعة  اعلنت سوة بالفصائل الجهادية االخرىأ   

تحت  العمل لغرضبي بكر البغدادي، ألالبيعة  *بالهوساوية باسم "بوكو حرام"  والمعروفة 4110
 وعلى اثر،  اعترف البغدادي بهذا التعهدمن ذلك  وبعد خمسة أيام رايته واالمتثال إلى جميع أوامره،

 المحللون بأن هناك عدة  ، وقد دفع(3)ذلك غيرت هذه الجماعة اسمها الى " والية غرب افريقيا" 

                                                           

1)   Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P. 020. 

 الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد"، حسن ابو هنيه ، ( 4
 .422مصدر سابق  ، ص

بوكو حرام : ُتعـد هذه الجماعة مـن أكثر التنظيمات اإلرهابية تطرفا ، وقد نشأ هذا التنظيم في مدينة ميدوجوري   (*
شماال على الحدود مع النيجر معقلها الرئيس، ويعني اسم "بوكو حرام " في لغة ذ تعد قبائل الهوسا المتواجدة إ، 

"الهوسا" المحلية "التعليم الغربي حرام"، وهو ما يعني أن بداية الجماعة كانت مناهضة التعليم الغربي المفروض 
د ، مركز المعلومات ودعم على البالد . للمزيد : انظر : مثنى العبيدي ، ازمة االرهاب في افريقيا .. خطر متزاي

 .2، ص 4144اتخاذ القرار ،  رئاسة مجلس الوزراء المصري ، 
3  ( Daniel Milton and Muhammad al-`Ubaydi, Pledging Bay`a: A Benefit or Burden to the 

Islamic State?, Combating Terrorism Center ,U.S. Military Academy, USA, Vol 

(2),6101,P.02. 
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  (14خريطة )
 افغانستانة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي في دول

 
 :  المصدر

Sours :Seth G. Jones and others , Rolling Back the Islamic State, first edition, Rand 

Corporation, Santa Monica,USA,2.17,P. 161.  
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ممارسة العمل  يدلوجي فيما يخصالا التقارب ، اهمها داعشلمبايعة هذه الجماعة عوامل دفعت 
 (1)"الخالفة" فضاًل عن السعي وراء قيامالجهادي واستخدام العنف المفرط العابر للحدود، 

 اذ تستقطب ،المنطقة الشمالية من نيجيريا في 4114الجماعة التي تعود اصولها للعام تقطن هذه  
عناصرها في  وجود بعض فضال عنالواليات التسع عشرة المكونة شمال نيجيريا،  منأتباعا 

ة سامبيسا في والية ب. وتسيطر الجماعة على غا والسودان كاميرونجمهورية النيجر وتشاد وال
انها استحدثت  اال، (8)بورنو على الحدود مع الكاميرون، كما أنها تتخذ من تالل جوزها مقرا لها

في  خارج بيئتها التقليدية  فقد تمددت داعشمع بيعة  بالتزامنوضعًا ميدانيًا جديدًا على االرض 
 نالكاميرو ، عالوة على تغلغلها في مناطق على حدود دولتي بعض مناطق شمال نيجيريا

بالرغم محاوالت التمدد هذه اال ان الحد االقصى من االراضي التي استولت عليها كان ، (3)والنيجر
من إجمالي مساحة  % 4)أي كيلومتر مربع  (12.110) مساحتها تبلغ ، اذ 4112في عام 

 1.2) أي شخص( 1.441.110)، وقبع تحت حكمها حوالي (12، وكما في الخريطة ) (الدولة
أشد  داعشبعد انضمامها إلى تنظيم  جماعة،الهذه باتت  .(4)بالمئة من إجمالي عدد السكان(

خطورة وأكثر احترافية على الصعيدين العسكري واإلعالمي؛ إذ تطورت تكتيكاتها القتالية تطورا 
في  التنظيمعلى تبادل الخبرات مع قيادة  معتمدةالفتا، وأصبحت عملياتها العسكرية متقنة وخطرة. 

، كما (5)المكانية  سيطرتها فرضعسكرية منظمة تهدف إلى  استراتيجياتوتنتهج ، االعراق وسوري
 العدد المقدرفي تجنيد المزيد من العناصر في صفوفها ، فبعد ان كان ايضا هذه البيعة  ساعدت

 في اال انها ارتفعت  مقاتل ، (11.111 – 2111 )مقاتليها قبل شهر من مبايعتها للتنظيم ما بينل
،  (6)مقاتل وفقًا لوزارة الدفاع الكاميرونية (111،41 - 111،10 )بين  ماالى  4112تموز 
  أشرطة دعائية على درجة وانتجعملياتها العسكرية،  اكثر تطورًا ليواكب عالميإلا هاجهاز واصبح 

                                                           

، العربي 1، ط  وكو حرام من الجماعة إلى الوالية أزمه التطرف والفساد في أفريقياب د ،محمد عبد الكريم أحم ( 1
 .442،  ص 4112للنشر والتوزيع ، القاهرة  ، 

الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد "  ( حسن ابو هنيه ،8

 .372، ص مصدر سابق، 

3  ( Amira Jadoon, Abdul Sayed, and Andrew Mines,Op.Cit., P.11. 

4  ( Seth G. Jones and others, Op.Cit.,P.061. 

 الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد " حسن ابو هنيه ، ( 0

 .323، مصدر سابق ، ص

6( Jason Warner and Charlotte Hulme ,Op.Cit., P.60. 
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  (12خريطة )
 نيجيرياالمناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي في دولة 

 
Sours: Seth G. Jones and others , Rolling Back the Islamic State, first edition, Rand 

Corporation, Santa Monica,USA,6102,P.061. 

وتأسيس والية التنظيم قدة لدى الجماعة قبل االلتحاق بـلدقة، وهي مزايا كانت شبه مفتن امعالية 
 .(1)غرب أفريقيا

احتل مواقع مهمة في المجال الدولي طرة المكانية التوزيع الجغرافي لواليات السيان ، نافلة القول   
من شن العديد من  مكنته داعش يإلرهابيفي وسط وجنوب اسيا ، وشمال وغرب افريقيا بالنسبة 

في المجال الدولي  داعش تمددومن الجدير بالذكر ان  .واسيا  اأفريقيفي قارتي  الهجمات
                                                           

ية " و "قاعدة الجهاد " ، حسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالم (1
 .424مصدر سابق ، ص
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البيعة من قبل الفصائل الجهادية التي جاء بعد اعالن الدول مكانية في هذه  والحصول على سيطرة
الداخلية وضعف  من مشاكلالتي تعاني  الدول،في هذه تستحوذ على سيطرة مكانية باألساس 

مخرج  داعشالتي رأت من االنضواء تحت ظل اذ  المركزية،من قبل الحكومات التواجد االمني 
     . " الخالفة"  بـــ ىتحت ما يسم ًا"شرعي"

 :التأثير الراديكالي  "واليات"  -1-2
، سيطرة مكانية داعشالتي بايعت  والجماعات المتطرفةالواليات التي لم يكن للتنظيمات هي     

وهي ما  رسمية،وفكرته وحصلوا على قبول بيعتهم من جانبه بصورة  داعشلكنهم تأثروا بمنهج 
 يلي:

 : بيةفي شبة جزيرة العر االرهابي  داعش"واليات " تنظيم  .أ
الذي حرص على تكوين واليات تابعة له  داعشتتمتع جزيرة العرب بأهمية استثنائية لدى تنظيم   

 انه ادعى ابو بكر البغداديواليمن.  المملكة العربية السعوديةالخليج العربي، خصوصا  دولفي 
 "البتار"و "البنيان"، ونشرت مؤسستا 4112تشرين الثاني  قى بيعتين من السعودية واليمن فيتل

في  "مجاهدو جزيرة العرب"التابعتان له كلمات صوتية، وبيانات مكتوبة، تتضمن بيان بيعة 
 .(1)في اليمن "المجاهدون"السعودية، وبيان بيعة 

منذ إعالن  انه، اال (8)التي بايعت البغدادي وقبل بيعتها  بالتحديد لم تتضح هوية التنظيمات  
الدولة  وقسم،  في المملكة العربية السعودية بصورة رسمية  داعشت والية تشرين الثاني ، نشط

والية "، وشرقهافي  "*البحرينوالية "، والدولةوالية نجد في وسط  وهي ، ثالث والياتنظريًا الى 
واليات " اسمهذه الواليات بمجملها في خطاباته االعالمية على  داعشويطلق ،  غربهافي  "الحجاز

 .(3)"بالد الحرمين
جزيرة  "قاعدة الجهاد"ان االولوية االستراتيجية لهذه الواليات تتعارض بشدة مع اولويات " تنظيم  

فهو يحاول تحقيق شيء آخر مختلف تماما  ، "العدو البعيد"التي ترتكز على اولوية قتال  العرب " ،
بنسخته  "اإلسالم السني"فهو يقدم نفسه كمدافع عن  ، االقتتال الطائفيمن خالل استراتيجيته 

                                                           

حسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد "  (1

 .352، مصدر سابق ، ص

 .848مئير عميت ، مصدر سابق ، ص  (8

 باستثناء الدولة الحديثة التي تحمل هذا االسم.)*( البحرين: مصطلح قديم لشرق الجزيرة العربية 

3  ( Cole Bunzel, The Kingdom and the Caliphate: Duel of the Islamic States, Carnegie 

 Endowment for International Peace, Beirut, February 02, 6102,P.02. 
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مستفيدًا في ذلك من عداء العقيدة الوهابية المتأصل للتشيع ومن المخاوف الواسعة من  الوهابية
بغدادي تلك االستراتيجية في إعالنه الصادر في ، وقد لخص ال(1) زحف الهيمنة الشيعية في المنطقة

 (8) "للطائفة الشيعية"اولوية القتال  شارحاً ، في المملكة اتباعهالذي خاطب فيه  4112تشرين الثاني 
هذه  نجد علىالحرمين " وتحديدًا والية  ن"واليات ما بي ىما يسممن هذا المنطلق ركز قادة  .

واللذان  يستندان  الى  ، 4110وتشرين االول   ،االستراتيجية في بيانيين صوتيين صدرا في ايار
الشيعة "، يصف البيان األول ال الحصر على سبيل المثالف. وموقفها من الشيعة العقيدة الوهابية 

 .(3)"بأنهم جماعة من المشركين
تبنت  اذ ،عن المنظومة الخطابية األيديولوجية الهوياتية داعش لم تتأخر الفاعلية العسكرية لتنظيم  

خالل المدة بين تشرين الثاني  بداعش االتي تم االبالغ بارتباطاته هذه الواليات العديد من الهجمات
، فعلى سبيل المثال اعلن  (4) حادثة امنية( 12)والبالغ عددها ،4110وتشرين الثاني  4112
مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد اإلمام  4110، في  أيار "والية نجد"، باسم التنظيم

شخصا، وجرح عشرات ( 44)علي بن أبي طالب، في قرية القديح بمحافظة القطيف وأودى بحياة 
والذي ،  مسجد اإلمام الحسين  استهدفتمدينة الدمام  في في الشهر ذاته وعملية اخرى ،آخرين
،  االرهابية "خالفتهم"ياق االحتفال بمرور عام على إعالن في سو  عن مقتل أربعة أشخاصاسفر 

، 4110حزيران  44، في "يا قومنا أجيبوا داعي اهلل"في كلمة صوتية بعنوان  باسمهاظهر الناطق 
شهر الجهاد "وتضمنت رسائل واضحة بتصعيد الهجمات في خالل شهر رمضان باعتباره 

الذين يقاتلون ضمن التحالف الذي تقوده الواليات ضد إذ دعا إلى تنفيذ هجمات على  "،واالستشهاد
، مما (5)حزيران ، نفذت هجوما في الكويت  41ففي  ،سريعة "والية نجد". وكانت استجابة  المتحدة

كما توسعت هجمات داعش في . (6)( شخصا ، واصابة اكثر من مئتين اخرين 42اسفر عن مقتل )
 ،(10) اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان 4110ففي اب  ،  لتشمل قوات الجيش واالمن السعودية

                                                           

1  ( Ibid,P.61. 

2( Ibid,P.09. 

3  ( Ibid,P.60. 

4)   Ibid, P. 02. 

 ،ولة االسالمية " و "قاعدة الجهادحسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الد(  0
 .414 -414ص صمصدر سابق ، 

6( Cole Bunzel ,Op.Cit.,P. 09. 
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رجال من رجال االمن في منطقة عسير جنوب المملكة ، واعلن  (14)من بينهم  اشخصا قتلو 
 .(1)موقع باسم " والية الحجاز "ن عن الهجوم في بيا همسؤوليتيكذلك التنظيم 

اليمن موقعًا جغرافيًا و استراتيجيا في شبه الجزيرة العربية ، مما جعلها مجال اهتمام واضح  تشغل 
"المجاهدون" جماعة  بإعالنه قبول بيعة ،  "خالفته"، وسعى نحو ضمها الى خريطة  داعشلتنظيم 

ا ، وذكر بأنه صار واجبًا على جميع الجماعات والفصائل الجهادية بم 4112تشرين الثاني  في
 . (8)مبايعة البغدادي  الجناح االكثر نشاطًا هناك في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

لكن عرفت الحقًا بأن نواتها تكونت من ،  ةً بدايالجماعة الغموض في حقيقة تكوينها لف هذه 
من العام اذار  اعضاء منشقين من تنظيم القاعدة ، كما دخلت هذه الجماعة سباتًا حتى شهر

فعلى   المعروفة بالحوثيين ،( الزيدية)على مساجد للطائفة  عدة هجمات عندما شنت ،(3) 4110
مما ادى الى  تفجيرين استهدفا مسجدين يرتادهما حوثيون في العاصمة صنعاء سبيل المثال تبنت

ايضا هجوما ضد مراكز ألنصار  داعشاخرين ، ونفذ  (411( يمنيًا واصابة )101)اكثر  مقتل 
العديد من الهجمات في مدينة   تبنت، كما  شخصاً  (41)اهلل في شمال صنعاء  مما ادى الى مقتل 

المتفرقة اال األماكن هذه الهجمات في  وعلى الرغم .(4)حضر موت ، ومدينة عدن ، ومدينة المكال 
ه وبين الفصائل نبسبب عمليات الكر والفر بيان التنظيم لم يستطيع االحتفاظ برقعة جغرافية معينة 

الذين رأوا وحشيته المفرطة  بالسكان بسببفضال عن سوء عالقته  القاعدة،االخرى وخاصة تنظيم 
ت عدد من الواليا داعش، اداريا ضمت "والية اليمن" وفق خطابات (5)فيه " احق في قيادة الجهاد"

و"والية البيضاء" ، و"والية  "،، و"والية حضر موتعاء"ة صن"واليالفرعية وهي "والية عدن ابين "، و
 .(6)شبوة"، و"والية لحج" 

                                                           

الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد  حسن ابو هنيه ، ( 1
 .412-441ص ص ، مصدر سابق ،"

2  ( Maria-Louise Clausen, Islamic State in Yemen – A Rival to al-Qaeda?, Partnership for 
Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Germany, Vol( 
02), 6102,P.12. 
3  (   Maria-Louise Clausen, Islamic State in Yemen – A Rival to al-Qaeda ,Op.Cit.,P.12. 
4  ( Mohammed Sinan Siyech, A Comparative Analysis of ‘Islamic State’ & Al Qaeda in 
Yemen, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, Singapore, 
Vol(2), 6102, P.02.  

5  ( Elisabeth Kendall, Report Contemporary Tihadi Miltancy in Yemen:, Middle East 
Institute, Washington, 6102,P.P. 09-61 
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 :االرهابي في الجزائر  داعشوالية" تنظيم "  .ب
نفوذ والسيطرة المكانية ال هيأةعلى  شمال القارة االفريقيةالرسمي  في  داعش تواجدلم يقتصر   

 عبروذلك ،  ايضاً  التكفيرية تصيباالتنظيمات  بيعة عبر لتواجده كان  بل،  )مصر ، ليبيا (  فقط 
في بالد المغرب  القاعدة"التي انشقت عن تنظيم و  ، "جند الخالفة في أرض الجزائر"جماعة 
مقطع فيديو تضمن قطع رأس   اعلنوا بيعتهم للبغدادي في ،(1)الملك جوري بقيادة عبد  *"اإلسالمي

انتقاًما على حد    4112في ايلول    )Gourdel  Herve" )إيرفيه غورديل"متسلق الجبال الفرنسي 
، ليأتي قوات التحالفل احد المنضمينباعتبارها فرنسا  زعمها ، من الضربات الجوية التي شنتها 

 نشطت هذه الجماعة  . 4112قبول بيعتها بصورة رسمية من قبل البغدادي في تشرين الثاني 
شمال غرب الجزائر  المناطق في  ، (8) نيويورك تايمزصحيفة عن  ( فردًا نقالً 41البالغ عددها )

زعيمها عبد الملك جوري ، الذي واستطاعت شت العديد من الهجمات رغم مقتل  ، قسنطينةومدينة 
في  توزعت هجماتهااذ  ، بمدة قصيرة ذبح السائح الفرنسيُقتل على يد قوات األمن الجزائرية بعد 

 .(3) جيجل وقسنطينة وتيارت وضواحي الجزائر وسكيكدة وعناب
 : في القوقاز داعش" والية " تنظيم  .ج
في منطقة  موالية ايضاً  بيعات حصل على ،ووسطهاتنظيم من التمدد في جنوب آسيا التمكن  بعد  

كال من داغستان  بصورة رسمية ، التي ضمت القوقاز اسس والية اذ، شمال القوقاز التابعة لروسيا 
، في  حزيران  داعشلـبيعتهم  التكفيريوناعلن هؤالء  ي شريط صوتيفف .والشيشان وأنغوشيا وكابيكا

بيان من مجاهدي والية القوقاز ببيعة خليفة "باللغتين العربية والروسية، وبعنوان  وجاء بثه ،4110
بهذه  داعشرحب تنظيم ، بالمقابل  "المسلمين أبي بكر البغدادي وانضمامهم إلى الدولة اإلسالمية
الخليفة قبل  االعالمية بعنوان " داعشالبيعة بصورة رسمية خالل اصدار صوتي بث على منصات 

. تبنت (4)ودعى المسلحين الى اعالن البيعة  عليهاواليًا  ، كما عين "بيعة أسود الدولة في القوقاز
عن الهجوم على  امسؤوليته فعلى سبيل المثال تبنت االرهابية،العديد من االعمال  هذه المجموعة

                                                                                                                                                                          
 . "قاعدة الجهاد "احد فروع تنظيم)*( 

1  ( Jason Warner, Ryan O’Farrell, Héni Nsaibia, and Ryan Cummings,Outlasting the 
Caliphate: The Evolution of the Islamic State Threat in Africa, Combating Terrorism 
Center, U.S. Military Academy,USA, Vol(02),6161.P.61-60. 
2  ( Jason Warner and Charlotte Hulme, Op.Cit.,P. 61. 
3( Ibid,P.61. 

حسن ابو هنيه ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية " و "قاعدة الجهاد "  ( 4

 .375، مصدر سابق ، ص 
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( 10توضع الخريطة )و  .(1)  4110القاعدة العسكرية الروسية في جنوب داغستان في ايلول 
 الرسمية حول العالم . والياتلالتوزيع الجغرافي ل

 االرهابي : داعشتنظيم ل  *الغير رسمية فروعال -2
في وقت  رسمية له خارج العراق وسورياالواليات ال علىللتنظيم  لم تقتصر رقعة االنتشار الدولي  

بل ،  الخالفة "للدولة "فيه التوسع العالمي على امتداد مختلف القارات من بين الشروط الالزمة  يعد
العديد من شملت ،   غير رسميةأكثر من اثني عشر والية  امتدت رقعة انتشاره ايضا عبر

التي ،  (10الخريطة )، وكما في  "خالفته"ب التنظيم بضمها الى في المناطق التي رغالشبكات 
ندونيسيا ، وبنغالدش  ، وتركيا ،والفليبين ، الصومال، تونس بعض الجماعات في  شملت ، وا 
، وكما هو الحال في والياته الرسمية ، حاول التنظيم ضم افراد من الجماعات القائمة في ومالي

تبنت هذه . (8) في الفلبين  "ابو سياف" في الصومال و "المجاهدينالشباب "الواليات مثل حركة 
نفذت الجماعات فعلى سبيل المثال ،  الجماعات العديد من االعمال االرهابية في هذه الدول

استهداف السياح في متحف الموالية في تونس العديد من الهجمات الدامية ، وكان من ابرزها 
صابة ( 41)شخصًا بينهم  (44) أسفر عن مقتلبالعاصمة تونس ما "باردو "  سائحًا أجنبيًا، وا 

على ميناء في الصومال تبنت هذه الجماعات الهجوم و .(3)4110 اذارفي  آخرين بجروح (22)
جنوب شرق الفلبين )في  "داعشل ". اما نشاط التنظيمات الموالية (4) 4111قندلة في تشرين االول 

اما اسطنبول . (5) 4112-411الممتدة من  المدةفي  دموياً  هجوما (21يقارب )ما شنت  فقد( اسيا
وذلك  (442)وجرح ( 22) بمقتلالدولي الذي تسبب  االنتحارية في مطارهاالهجمات  أبرزفقد كان 

ندونيسي .4111 حزيران في الجماعات الموالية من شن العديد من  تتوانلم  اوفي بنغالدش وا 
 اما  .(1) 4111وسط جاكرتا في كانون الثاني و  ،4111 حزيرانمطعم دكا تفجيرات ك الهجمات،

                                                           

1  ( Thomas Joscelyn, Islamic State's Caucasus 'province' claims first official attack on 
Russian forces, September 6, 6101: https://www.longwarjournal.org/. 

 .بصورة رسمية  بقبول البيعة تحظىلكنها لم  داعشوهي الجماعات والتنظيمات التي اعلت والئها لنهج وافكار )*( 

2) Seth G. Jones and others, Op.Cit., P. 62 . 

 .441عبدالقادر دندن واخرون ، مصدر سابق ، ص  (4
4  ( Jason Warner and Charlotte Hulme, Op.Cit.,P.64. 

5  ( Amira Jadoon and Nakissa Jahanbani and  Charmaine Willis, Rising in the East: The 
Evolution of the Islamic State in the Philippines ,Combating Terrorism Center at West 
Point ,United States Military Academy,USA,6161,P.2.  
6  ( Anthony H. Cordesman and Max Markusen, Op.Cit., P.P.622-622. 

https://www.longwarjournal.org/
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  (10خريطة )
 التوزيع الجغرافي للفروع الرسمية وغير الرسمية حول العالم لتنظيم داعش االرهابي

 
 . Arc Map 1..1برنامج  على باالعتماد المصدر: الباحثة

 

، لة االسالمية في الصحراء الكبرى"الدو الجماعات الموالية في مالي والتي عرفت فيما بعد بتنظيم " 
، فقد كان لها العديد من الهجمات الملحوظة بما في والتي تنشط في مالي النيجر وبوركينا فاسو 

، وكمين 4111في نيامي  في اكتوبر (    (Koutoukaleوكالي"كوت"ذلك محاولة اقتحام سجن 
الجنود األمريكيين وخمسة من ة من ، الذي تسبب بمقتل اربع 4112في اكتوبر  (توتغو تونغو)

سياًل  وقد شكل هذا الكمين ، توتغو تونغو في قرية العسكريةالنيجيريين ، اثناء عودتهم الى القاعدة 
الجغرافي هذا التمدد واالنتشار  تزامن .(1)حول وجود القوات االمريكية في افريقيا السياسي من النقاش

االستراتيجية خالل  الحر منالمجال االفتراضي  اخر فيتمدد  (، معالمجال المادي )االرض في
التي غطت أخباره  وسائل االعالم الدوليةوكسب تعاطف  اطلقها،التي  االعالمية والدعائية

بطـريقتين األولى التوظيف المباشر، التي تنقل اخباره العسكرية وااليحـاء الـدائم  ونشاطاته،

                                                           

1( Jason Warner and Charlotte Hulme, Op.Cit.,P.64. 
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نصار، سـواء فـي المنـاطق المستباحة، أو في مناطق أخرى بانتصاراته وتمدده وتراكمه في كسب األ
 . (1)من العالم العربي واالسالمي 

نشاء خالياه السرية  تنظيم داعشان التمدد في المجال االفتراضي ساعد   من دعوة األفراد وا 
لكنهم  ،التنظيمفي  األفراد كأعضاء رسميين هؤالءبالضرورة  لم يدخل العالم، ولوأنحاء  مختلف

 .وعقيدته بطريقة أو بأخرى داعشهجمات أو قدموا الدعم لتنظيم  نوافش، تشربوا عقيدته التكفيرية 
 :  االرهابي في المجالين االقليمي والعالمي داعشتنظيم بالخاصة العمليات بعض ثانيًا : 

محددة في العديد من الدول ، جوهرها التعرض  بمهامخاصة ألجل القيام  عملياتوضع التنظيم   
)وحدة العمليات بـــــــ ضد اهداف تنسجم مع عقيدة واهداف التنظيم ، يندرج هذا تحت ما يسمى  

المزعومة، اذ يعتمد على ما يسمى  "دولته"المسؤولة عن االرهاب خارج حدود  وهيالخارجية (، 
ت او الخاليا المنفردة ة مباشرة بالتنظيم او الفروع للعمليااالذرع المباشرة ، والخاليا الكامنة المتصل

، و " وحدة الشؤون االسيوية "، وقد قسمت هذه الوحدة إلى " وحدة الشؤون االوربية " واو الذئاب
، ومن (8)"وحدة الشؤون العربية" ، وتخضع هذه الوحدات مباشرة لما يسمى برئيس المجلس االمني

 : التكتيكاتهذه 
  :الصحراءي السمكة ف -1
وظف التنظيم بعض المخططات العسكرية ونظريات السوق العسكري من اجل التمدد في   

ء خاليا له ، ووفقًا والسيما تلك التي تتسم بالفوضى التي تمكن التنظيم من بنا الجغرافية،المناطق 
وهي إشارة الستراتيجية عسكرية  طرح ما يعرف باستراتيجية " السمكة في الصحراء " ، لهذا المبدأ

أو  *فيه أسلوب حركة نوع من أنواع الزواحف اسمه "سمكة الرمال أو الصحراء" يتبعجديدة للتنظيم 
 فهوتبع هذا االسلوب في تنفيذ أهدافه وضـرب خصومه ، اف ،(3) كما يسميها بعضهم بـ"السحلية"

ضـربات عنيفة، ليخرج من مكان أخر غير فيه ينسحب من مكان يتعرض فيه لهجمات أو يتلقى 
متوقع لتخفيف الضغط عن قطعاته وتشتيت الجهد المعادي وكذلك رفع معنويات عناصـره ومؤيديه، 
كما يستعمل هذا األسلوب في الوصـول إلى مناطق جديدة بعيدة عن المناطق التي يتواجد فيها، 

                                                           

 .184عصام الدين مصطفى صالح ، مصدر سابق ، ص  ( 1

 .187، ص  8212، دار الصفار، بغداد ، 8بشير الوندي ، الذئاب المنفردة ) المجندون باإللهام ( ، ج ( 8

 .342ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم ، مصدر سابق ، ص  مجموعة مؤلفين ، ( 3

)*( السمكة تمتلك أربعة قوائم وتشبه إلى حد كبير الورل إال أنها أصغر حجماً منه بكثير وتختبئ في الرمال عن 

 طريق الغطس شأنها شأن السمكة في البحر، وتعتمد في تنقلها على هذا األسلوب بشكل عام.
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نقل الصراع من مكان إلى آخر، وتنفيذ وهذه االستراتيجية التي تقوم باألساس على المناورة و 
عمليات نوعية متزامنة في دول مختلفة تعتمد على انسحاب التنظيم من أماكن يتعرض فيها 
 لضـربـات عنيفة وهجمات متتالية إلى أماكن جديدة غير متوقعة من قبل خصـومه ليشكل بذلك

لموارد المالية التي تساعده في يضمن فيها مزيدًا من االتباع ، ومزيدًا من ا منطقة نفوذ جديدة
استهدف  الهجوم المزدوج الذي عن تبنيه 4110 في اذار " داعشعلن "أ فقد ،(1)  استكمال أهدافه

في  يتبناهجوم األول الذي هفي العاصمة اليمنية صنعاء، وهو اللجماعة انصار )الحوثي( مسجدين 
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من تبني التنظيم االرهابي هجومًا هو األول من نوعه له  ، اليمن

، ويأتي هذان الهجومان في وقت يتلقى فيه (8) "باردو"مسلحون ، على متحف  ّنهأيضًا في تونس ش
التنظيم ضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية 

مواقعه في كل من سوريا والعراق، فيما يواجه قتااًل عنيفًا على األرض من قوات حكومية  هدافالست
 .وفصائل الحشد الشعبي

 :المسـومةالخيل  -4
التنظيم لبث الرعب في الدول االوربية، و تستهدف هذه  هي احد عملياتالخيل المسـومة   

رباك الحياة العامة والسلطات الحكومية، والتي تعتمد ا  االستراتيجية تهديد األمن الداخلي لتلك الدول و 
على عنصر المفاجأة والسرعة الستهداف أكبر عدد من المدنيين عبر سيارات يستخدمها المتطرفين 
لدهس المدنيين، إضافة لتشبيه لتلك العناصـر بـ" الخيل المسومة" وهي ما يؤكد تلقى العناصر 

اذ كشـفت التهديدات التي أطلقها التنظيم عن . (3)يذ تلك العملياتالمنفذة عمليات تدريبات بعينها لتنف
( شخصًا 21وجرح ) ( قتياًل، 14)سقطو  ، ۱۰۲2 ابضـرب القارة األوروبية في ، عندما  ذلك

، هجوًما ثانًيا بسيارة بعد ساعاتاعقبها و ، ة دهس في وسط برشلونة في اسبانيافي حادث على األقل
 ، وفقًا لتقرير الشرطة أشخاص (0)،  مما أدى إلى مقتل الساحلية ((cambrils في بلدة كامبريلس

التي وقعت في القارة االوربية تمت بالتزامن مع ما كشفته وسائل  ان هذه االحداث  (4)الكتالونية 
" مهمتها دهس الخيل المسـومةإعالم عراقية، بأن التنظيم أعلن عن تشكيل مجموعة باسـم "

                                                           

 .110جيلي ، مصدر سابق ، ص ( صباح نوري الع 1
2  ( Anthony H. Cordesman and Max Markusen,Op.Cit.,P.P.629. 

 .111صباح نوري العجيلي ، مصدر سابق ، ص ( 3
4 ) Anne-Sophie Bolon, Palko Karasz and James C. McKinley Jr. ,Van Hits Pedestrians in 
Deadly Barcelona Terror Attack, Aug. 02, 6102, https: cn.nytimes.com. 
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، مبررا ذلك بأن تلك الدول تحارب ما أسماه ب"دولة والواليات المتحدة المدنيين في الدول األوروبية 
وزعه الى خطباء الجمعة في كركوك والحويجة قد توعد فـيـه الـدول  اً ونشـر التنظيم منشــور  ،الخالفة"

ترهبهم  "الخيل المسـومة االوربية وامريكا وبريطانيـا بشـن هجمات عن طريق ما أطلق عليه "مجموعة
"جموع بــبعقر ديارهم"، متوعدًا بالمزيد من الهجمات عبر السيارات التي تدك من وصفهم المنشور 

كشف المنشـور الذي وزعه التنظيم كشف عن تجنيد عناصر أجنبية وتشكيل خاليا كما الكافرين". 
باستهداف تلك الدول بسبب قيام ما تجارية مهمة في تلك الدول، وهدد  الستهداف التجمعات ومراكز

 .(1)اسماه "تحالف الكفر والردة بقصف مواقع دولة الخالفة"
 :  *الذئاب المنفردة - 3
وتتلخص حول قيام فرد ، او  انتشارًا بين عناصر التنظيم حول العالم ، العملية اكثرتعد هذه   

على استعداد  وامجموعة صغيرة من االفراد ال يتجاوز عددهم على ثالثة اشخاص بالعادة ، يكون
ولكـن هـذا ال يعني انهـم ال يتواصـلون ، (8)للتحرك والقيام بعمليات ارهابية دونما انتماء تنظمي هرمي

تمامًا لتأثير  خاضعوندة والتدريب، اذ هـم مساعالعبر شبكة االنترنت مـع غيـرهم للحصـول علـى 
. هريًا في كسـب تعـاطفهم ووالئهـمالقائد الملهـم دورًا جو  يؤديوسيطرة التنظيم الذي يتعاطفون معـه و 

( للدراسات االمنيـة بانهم افـراد يسعون لخلق حالة من town Georgeوقد عرفهم برنامج جامعـة ) 
، التكفيرية داعشالهلع ، كما يوصـف الـذئب المنفـرد ايضـًا بانـه ارهـابي يعمـل بمفرده مؤمن بعقيدة 

اذ يعيش حياته اليوميـة بشكل عـادي دون ان يثيـر شـكوك احـد كـمـا ان طريقة قيامه باي عملية 
عـن الخاليا النائمـة، اذ االخيـرة  الذئاب المنفردة تختلف بذلك .(3)هارته واختيارهارهابية تعتمد على م

يـتم تجهيـز الفـرد ويـدخل ضمن سلسلة من التجنيد واالعداد وتوفير كل المهارات لـه مـن قبـل الجـهـة 
طيط التنظيم التـي تتعامـل معـه وفـي الوقت المناسـب يـتم تحفيـزه لينجـز المطلـوب منـه حسـب تخ

                                                           

 .111صباح نوري العجيلي ، مصدر سابق ، ص ( 1
، ويستخدم للداللة على االشخاص االنطوائيين  ( Wolves Lone)الـذئاب المنفردة ترجمـة للمصـطلح االنكليزي *( 

او الـذين ابتعـدوا عـن وسـطهم االجتماعي مثـل الـذئاب فـي عـالم الحيوانات ، فالذئب يصـبح اكثـر قـوة وصالبة حين 
 يكون وحيدًا، واالستخدام االكثر شيوعًا لهذا المصطلح هو الشخص الذي يقـوم بعملية ارهابيـة بشكل عشوائي، اال
ان التفسيرات و االستنتاجات المختلفة لمـا تعنيـه الـذئاب المنفردة مـن قبـل غير المختصين ابعدتـه عـن معناه 
الحقيقي. للمزيد انظر : داليا رؤيل ، استراتيجية الذئاب المنفردة وسبل مواجهتها ، المجلة العلمية ، جهاز مكافحة 

 .411، ص4141( ، 4، المجلد االول ، العدد )CTSاالرهاب 
 .141بشير الوندي ، مصدر سابق ، ص  (4
 .411داليا رؤيل ، مصدر سابق ، ص  ( 4
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لكـن لـم  داعشالشبان الذين تبنـوا افكـار تنظيم هم أولئك  امـا الـذئاب المنفردة، الذي ينتمي اليـه 
و االلتحاق بالقتـال، فكانـت البـدائل المتوفرة لهـم هـي تنفيذ العمليات  دولهمعوا مـغـادرة يطتيـسـ

 )العنـف الالمركـــزي( لــباالعديـد مـن التقارير االمنيـة ، وقد ورد لفظهم في  منفردةاالرهابية بطريقة 
عوضـًا عـن الـذئاب  ،()االرهـاب الموجـه عـن بعـدواحيانـاً  ()االرهــاب الفرديالمســتقل( او )االرهـاباو

على استنزاف الطرف اآلخـر  يسعون ، المنفـردة، رغـم تـعـد المصطلحات اال ان المعنـى واحـد
بتنفيذ العمليات العسكرية ويسعون الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر  اذ يقومونالمـعـادي، 
، ألنه داعشلتنظيم   هعملياتيبرزت عمليات الذئاب المنفردة كحاجة من هذا المنطلق . (1)والرعـب

من السهل تفكيك جماعات ارهابية ، لكن من الصعب ان تتم مراقبة كل مواطن او مهاجر او 
الجئ ، ومن الصعب جدًا توقع العمليات االرهابية بسبب بدائية الطرق التي تستعملها الذئاب 

فجرات المنفردة في عملياتها مثل اطالق النار داخل التجمعات ، او الطعن بالخناجر ، او زرع المت
جرى تنفيذ  اذ،  ۱۰۲۲ ابونهاية  4112 ايلولللذئاب المنفردة بين عمليات تكثفت ، وقد وغيرها 

سبانيا ، وبريطانيا، وبلجيكا ، ي تسعة دول أوروبية ، منها فرنساهجوم إرهابي ف (14) ، وألمانيا ، وا 
وفنلندا ، والسويد ، والدانيمارك بجانب كندا والواليات المتحدة األمريكية . وكانت محصلة الضحايا 

، التي  الداعشيةهجمات محدودة للخاليا ال، عدا جريح(  ۲۰۰۰)قتيال ونحو (242 )ثقيلة : حوالي
س في نوفمبر ريكانت خسائر االرواح فيها اعلى واعنف كونها عماًل جماعيًا منظمًا ، كهجوم با

" باتاكالن"في مسرح  ( 01)شخصا منهم (  ۲۳۰ ) ، إذ تسبب في مقتلاألكثر دموية 4110
)Bataclan) (8).  توصل المركز الدولي لمكافحة االرهاب في الهاي الى ان عمليات الذئاب

( ارهابيًا من منفذي 01اذ اتضح ان ) المجتمع،المنفردة هي اكثر العمليات االرهابية خطرًا على 
( %24) لأي ما يشك االرهابية،هذه العمليات كانوا من مواطنين البد الذي تعرض لهذه العمليات 

( ممن يتمتعون بإقامة دائمة في البلد الذي نفذت فيه العمليات ، او %12)من مجموع المنفذين، و
تقبع  .(3)بشكل الشرعي الى البلد المعني اسللو ( ت%1انهم وفدوا اليه من بلد مجاور ، ومع نسبة )

التي  ،تحت استراتيجية تبني استهداف المصالح العربية والغربية السالفة الذكر بمجملها  التكتيكات
                                                           

 .414، ص  سابق مصدر ، رؤيل داليا(  1

 .122-121بشير الوندي ، مصدر سابق ، ص ص  ( 8

 )افكار واستراتيجيات وتحديات( ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي للدراسات داعش  علي حسين حميد ، عالم بال ( 4
 .144، ص 4112( ، 0واالبحاث االستراتيجية ، العدد )
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 الممتدة بينففي المدة ، (1) ناني "د"ابو محمد الع االرهابي داعش باسماعلنها االرهابي المتحدث 
خارج دولة ( 10)عملية ارهابية في ( 42) داعشتبنى  4112الى ايلول   4111تشرين االول 
حوادث ( %41)عبوات وقنابل( %42)فكانت ،فيها ةالمستخدمأسلحته تباينت ، العراق وسوريا

 .(8)احراق  (%0)،دهسحوادث  (%14)و ،سالح ناري( %10)عمليات انتحارية (%12)و، طعن
المجاالت  جميعاإلرهابي في  داعشتنظيم  العسكرية العلمي لحروب وتكتيكات: الوصف ثالثاً 

 الجغرافية :
االرهابي وما  داعشعن نوع الحرب التي يخوضها تنظيم اطلق الباحثون تسميات مختلفة    

ي قاموس فعسكرية ، محاولين وضع وصف علمي قد يدخل مستقباًل  عملياتتحتها من  يينطو 
، اذ اطلق تارة على حروبهم بانها من حروب الجيل الرابع وتارة بأنها حرب المصطلحات العسكرية 

وبالرغم  من كون  ، (3)ب لها ظروفها المادية والموضوعية و الحر  نوع هذهان كل و الالمتماثلة ، 
نوع سياق درستنا هذه لكن من الضروري تشخيص  بحث في تفاصيل هذه الحروب ليس فيال

مع مختلف الدول وفي مختلف الساحات  هالحرب التي انتهجها هذا التنظيم التكفيري في صراع
 :   يالجغرافية، ومن المفاهيم التي طرحت لتوصيف ذلك ما يل

*حرب العصابات   -1
 النكايةيستعمل مصطلح )شوكة  داعشن تنظيم ا :(  حروب الجيل الثاني) 

، ومن هذا المنطلق الزم ( 4)واالنهاك( في إشارة الى حرب العصابات التي تدار ضد الدولة 
في بعض االراضي   االرهابية داعشتكتيكات   (Guerilla War) حرب العصابات مفهوم

عنف منظم  تنطوي على عندما اذ يلتقي اإلرهاب مع حرب العصابات، التي تواجده فيها 

                                                           

 .101قاسم عطا ، مصدر سابق ، ص  (1
2  ( Jennifer Cafarella, Brandon Wallace and Jason Zhou, ISIS’S Second Comeback, 
Institute for the Study of War, Washington,6109,P.01. 

 .48وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص  ( 3

-1212يعود مفهوم حرب العصابات إلى االنتفاضة اإلسبانية ضد االحتالل النابليوني ) حرب العصابات :)*( 
والتسمية األجنبية لحرب  (، ولكن كتقنية خاصـة فـإن حرب العصابات تضرب جـذورًا في التاريخ القديم ،1214

(  فهي  باألصـل إسباني ويعني الحروب الصغيرة ، أو الجماعة Guerre de guerillaالعصابات الغيريلال )
الصغيرة المسلحة ، وقد نستطيع استنباط الدروس والعبر منها  لكن ال يمكننا أن نطبقها في شكل كامـل تجربة 
حرب عصابات معينة وشروطها على غيرها من المجاميع ، فلكـل منهـا ظروفها الخاصـة ووسائلها وشروطها 

اعية والسياسية واالقتصادية. للمزيد : انظر صالح حسن الربيعي ، استراتيجية حروب التحرير الوطنّية ، االجتم
 .04 -01، ص ص 4110،  مركز الكتاب االكاديمي، عمان ، 1ط
 .188( احمد سلمان شهيب ، مصدر سابق ، ص 4
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 قتالية تقوم به جماعات فهو اسلوب للقتال المحدود ، احياناً  سياسية يحمل معه أهدافوممنهج 
ومفاجأة بالمباغتة  اسلوب قتالها وتتميز ال تخضع لقواعـد ثابتة، و  يجمعها هدف واحدصغيرة 
قوات خطط الكر والفر، واعداد الكمائن الستدراج ، كما تستخدم  ( 1)في المكان والزمان  الخصم
مدعمة بتسليح أقل عددًا وهي  ،  ألقصى حد الجغرافية  خصائص االرض، واستغالل الخصم 

ويتفادى رجال العصابات االلتحام في معركة مواجهة مع الجيوش  ونوعية من تسليح الجيوش،
التقليدية لعـدم تكافؤ القوى، فيذهبون إلى تكتيك المعارك الصغيرة ذات أهداف وأبعـاد 

وقد ، (8) وزمانها بحيث يكون تأثيرها موجه للخصم اساساً ، يحددون هم مكانها استراتيجية
 :(3)( في نقاط واضحة، هي  *حددت ادارة عملياتها الناجحة ) نظريًا من قبل كالوزفيتز

 ان تشن داخل االقليم.   -أ

 أال تتوقف نتائجها على معركة واحدة.   -ب

 ان يمتد مسرحها فوق مساحة واسعة.   -ت

 ، أي ذات سطح  و التالل  يتخللها الجبال كأن  ،  االرضجغرافية  هذه الحروب ان تناسب  -ث
  .غير منتظم 

 داعش"ان ، عمان في العامةمركز الشرق األوسط للدراسات والعالقات لقول رئيس  وفقاً      
لتكتيك يمارسهما بالتزامن، ويقدم أحدهما على ا التنظيم األول، بعد الفيتناميين، يعتمد نوعين من

المناسب؛ إذ يعتمد حرب العصابات باإلغارة والكمائن والتفجيرات، واالعتماد على اآلخر في الوقت 
التنظيم ال ينقصه، اآلن، إال سالح الجو  ،االنتحاريين، كما أنه يقلب دوره ليغدو جيشًا نظامياً 

اذ . " ليصبح جيشًا كاماًل، وذلك بالنظر إلى نوعية تسليحه، وامتالكه الدبابات والمدافع والصواريخ
ونقلها من نطاق  ،العسكريةهذا التبدل، الشرط الذاتي لتوسيع عمليات جماعات القاعدة  ئهي

الهجمات المتناثرة المحدودة األهداف، إلى خوض معارك كبيرة لالستيالء على المزيد من 
 .(4)الجغرافيا

                                                           

،  4110، عمان ، يازوري العلميةدار ال، 1، ط قضايا معاصرة المناهج الفكرية والسياسية،  اماني جرار( 1
 .012ص

 .58صالح حسن الربيعي ، مصدر سابق، ص  ( 8

 : مؤرخ حربي. ( كارل فون كالوزفيتز *

، القاهرة ،  8226، مكتبة انجلو المصرية ، 1استراتيجية الصراعات والحروب البشرية ،طوليد نبيل على ،  (3

 .144ص 

 .52( محمد خواجة ، مصدر سابق  ، ص  4
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حروب الجيل الرابع التي عرفت " بالحرب  ان ( حروب الجيل الرابع) متماثلة الحرب الال   -4
هي أكبر نقلة  ،(1) وفقًا التفاق الخبراء العسكريون (Asymmetric Warfare)الالمتماثلة " 

، ألن هذا الجيل الجديد 1122عام  نوعية في تاريخ التخطيط العسكري منذ معاهدة وستفاليا
باتت التنظيمات والميلشيات  اذمن الحروب ينهي نسبيًا احتكار الدولة القومية لشن الحروب، 

 والجماعات المسلحة تشن حروبًا ضد دول، ولم تعد الحرب تندلع بين جيوش نظامية لدول فقط
القضاء على قدرتها في شن و  تحطيم جيش الدولة المستهدفة ليس الهدف من هذه الحرب اذ .(8)

ويتم ذلك عبر زعزعة االستقرار  ببطءمواجهة عسكرية بل الهدف ببساطة، هو اإلنهاك والتأكل 
ء او إشاعة الفوضى وتفجير األول من الداخل ، ويتم ذلك عبر عمال عبر في الدولة المستهدفة
مرحلة الدولة الفاشلة  لدرجة تدفعها دفعا إلى ،دون تدخل عسكري مباشر فواعل من غير الدول

او الال  ،(4). فالجيل الرابع من الحرب غير المتكافئة  التي تسهل السيطرة عليها من أية جهة
متناظرة والال متوازية أو الال متناسقة، تشمل تلك االساليب التي يتبعها الطرف االقل قوة في 

لنتيجة التي انتهت اليها الحرب  معادلة الصراع مع جانب القوي والمتفوق وعدم قبوله بالهزيمة وا
بما يحقق مباغتة الخصم  ، *وحرية العمل باألساليبويتطلـب هـذا النمط مـن الحـرب االبـداع 

لحق به االنهاك واالذى المادي يالمتفوق واستنزافه بسلسلة من الفعاليات التعرضية المتالحقة ل
التي  العصاباتاشكال حروب  احد وهناك من يعد هذه الحروب من . (4)والبشـري والمعنوي

ة في السلطة، او لغرض رغب دينية، أواو  ايدلوجية،الفواعل من غير الدول ألسباب  تشنها

                                                           

،  مركز بيت المقدس للدراسات 1( جهاد محمد حسن ، حروب الجيل الرابع وتوظيف المليشيات المرتزقة ، ط1
 .11ص  ،   4141التوثيقية  ، عمان ،

 العربية،استراتيجية الحرب الالمتماثلة ومديات تطبيقها الجغرافية السياسية في المنطقة  مشعان المزروعي،( مثنى 4
 .144، ص 4141( ، 21الجامعة المستنصرية ، العدد ) والدولية ،سات العربية مجلة المستنصرية للدرا

حمـد عبـد القـادر الداغستانـي ، النـظـريـة العسكـرية والمذهـب العسكـري والعقيـدة العسكـرية دراسة تحليلية بضمنها  (3
 .222، ص 4141زيع ، عمان ،تطور النظريات العسكرية عبر تاريخ فن الحرب ، دار األكاديميون للنشر والتو 

هنالك جيوش نظامية تعتمد الالمركزية في نظامها  بالالمركزية النوليس  مرتبط باألسلحةحرب الجيل الرابع ( *
 كالجيش الكيان الصهيوني .

  .41صباح نوري العجيلي ، الحرب الالمتماثلة ، مصدر سابق ، ص ( 4
وليس بالالمركزية  الن هنالك جيوش نظامية تعتمد الالمركزية في نظامها  حرب الجيل الرابع مرتبط  باألسلحة *(

 . كالجيش الكيان الصهيوني
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 ، تعريفًا لها بأنها*جاالمريكي ماكس مايوراينوضع  المنطلق،. ومن هذا (1)او سياسية  االنتقام،
ثم فرض واقع جديد يراعي  استقرارها،التي تستهدف افشال الدولة وزعزعة  باإلكراه الحرب

 :(3)والذي وضع نقاط اساسية لهذه الحرب وهي ، (8) المصالح االمريكية
 دعم االرهاب . -أ
 خلق قاعدة ارهابية غير وطنية او متعددة الجنسيات . -ب
 حرب نفسية متطورة للغاية من خالل االعالم والتالعب النفسي . -ت
 استخدام كل وسائل الضغوط العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية . -ث
 .  اباتاستخدام تكتيكات حروب العص -ج
الذي يعد احد ادوات الدول الكبرى وبعض المحاور االقليمية ان تكتيكات التنظيم تطبيقيًا ،   

لية مع طرف شبه الذي يجري بين اطراف حكومية ودو  نموذجًا من اساليب الحرب الالمتماثلة 
و  ،(4) (المناورة)ارع القائم على ) الحركة السريعة( ونظامي يمزج بين تكتيك حرب العصابات والشو 

يديرها اصحاب الخبرة من جنود التنظيم المشاركين في حروب افغانستان والعراق في مرحلة تنظيم 
القاعدة ، وتكتيك احتالل المدن والحروب المفتوحة  وهذا النوع يخطط له ويديره ضباط من الجيش 

تنسيق مع بالطرق والتحصينات ، وهذه  ال تتم االبعد توفر اعداد مناسبة وال السابق النهم اعرف
 .(5)الحواضن داخل المدينة ووجود اكثر من منفذ للخروج او ممر امن لالنسحاب في حال الفشل

طبقا لمكان تواجدها وطبيعة مسرح العمليات  هذه االساليب من الحروب داعشقد اختار تنظيم و 
ات ففي داخل الدول التي تمتلك حكومات وانظمة قوية ومتماسكة، كان يقتصر نشاطه على عملي

عسكرية محدودة يصاحبها عمليات انتحارية تستهدف منشآت حكومية وعسكرية وتجمعات للسكان 
 هو الحال في مصر عصابات( كما )حرب الدولة واستنزافها ألنهاكالمدنيين، حيث تستهدف 

                                                           

 .224مصدر سابق، ص  الداغستانـي،حمـد عبـد القـادر  ( 1
 .العسكرية مسبقاً واحد عناصر المخابرات  االمريكي،استاذ بمعهد الدراسات االستراتيجية بالجيش  (*

 

  .224ص ، سابق  مصدر ، الداغستانـي القـادر عبـد حمـد ( 8

 .142، مصدر سابق ، ص  مشعان المزروعيمثنى  (3
احمد سلمان شهيب ، المصيدة ) دراسة تحليلية في المجال الحيوي العراقي وتوازن الرعب في المنطقة بين  (4

 .110، ص 4110، الطيف للطباعة ، بغداد ،  1(، ط4110 -4112عامي 
 .42قاسم كاظم البيضاني ، مصدر سابق ، ص  ( 5



 

 

 



 

 بالدو العراق في  االسالمية الدولة" تنظيم على  الموحد المجال نظرية في المجال لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 ( "داعش) الشام

845 

العراق  في كما حصل مناطقهامن ضعف سيطرة الدولة في بعض ت، التي لاما في الدو  .وتونس
، فقد يشن التنظيم حرب عصابات واسعة مع استخدام وسائل كثيرة، منها القصف وليبيا وسوريا 

بشكل قل نظيرة  مع توظيف وسائل االعالمية المميزة،  المدفعي والصاروخي وهجمات االنغماسيين
 .(1)( الالمتماثلة) في مسعاه للسيطرة على اراضي ومدن الجهادية  تمع التنظيما

من بعض  حصل عليهلقدرات مالية ضخمة فضال عما  داعشان امتالك  ،خالصة القول    
وتدفق المقاتلين االجانب وخاصة ذوي  واالموال حكالسال المادي انواع الدعم الدولي واالقليمي

،  4110في العام  ، الذي بلغ ذروتهمن التوسع واالمتداد في االراضي  همكن الكفاءات العسكرية
، الن كتنظيم  النظاميةتأسيس هياكل مؤسساتية وادارية في محاولة لتشبهه" بالدولة " مما دفعة الى 

ان مساعي اذ  لو ال ذلك . هان يصل لما هو علي  عال يستطي ان صح التعبير "طفيلي" و "همجي"
الشائك في الشرق االوسط والشمال االفريقي  يمشهد الجيوسياساستغاًل لل آنذاك كانتالتمدد 
القارة التي امتدت شمال  ،لتثبيت أركانه ونفوذه  لشتاتا و حالة فوضىخلفة من  وما بالتحديد،
فضال عن ، ما امتد في ووسط وجنوب قارة اسيامن شرقها ، ك الدولوغربها وبعض  ،االفريقية 

  .أفراده التي جندها في العديد من دول العالم لتنفيذ هجماته المتطرفة بواسطة ماكنته االعالمية 

                                                           

 .22( وليد الراوي ، مصدر سابق ، ص  1
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 سقوطها واسباب( " داعش)  الشام وبالد العراق في

 المستفادة والدروس السريع

 يف السياسية قةاملنط حللقة السياسي اجلغرايف التطبيق/  االول املبحث

 وبالد عراقال يف االسالمية الدولة" تنظيم على املوحد اجملال نظرية

 ("داعش)  الشام

 لمنطقةل السريع السقوط اىل ادت اليت االسباب  الثاني:املبحث 

 السياسية

 السياسي اجلغرايف التطبيق من املستفادة الدروس  الثالث:املبحث 

 بالد و لعراقا يف االسالمية الدولة"  تنظيم على املوحد اجملال لنظرية

 ( "داعش) الشام
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 والحركة والقرار لفكرةا نتاج هي السياسية المنطقة ان السابقة الفصول في العرض خالل من يبدو  
 سياسيا   منظم جغرافي اقليم او رقعة اي بأنها أسلفنا كما الواسع، بمعناها المنطقة تعني اذ ،والمجال
 فيه تمارس و ،بها معترف واضحة بحدود محددة ،ادارية منطقة حتى او دولة كانت سواء

  .المتخذة للقرارات وفقا   ،الصالحيات
 ارهابية، "دولة" بناء أي ،"التمكين " مصطلح المتطرف التنظيم هذا ادبيات في الدولة مفهوم يقابل  

 المادة قسمت وواقعها الرؤية هذه تقصي وألجل ،رؤيتهم وفق العالم اراضي اغلب تشمل بحدود
 نظرية وفق السياسية المنطقة حلقة تطبيق االول يناقش مباحث،ثالث  على الفصل هذا في العلمية
 فقد الثالث المبحث اما ، السياسية المنطقة واستمرار دوام عدم اسباب يتناول الثاني أما الدراسة.
 الدولة" تنظيم ىعل الموحد المجال لنظرية السياسي الجغرافي التطبيق من المستفادة الدروس تناول

  .")داعش( الشام بالدو  العراق في اإلسالمية
 نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق االول: المبحث
 " (داعش ) الشام بالدو  العراق في االسالمية الدولة "تنظيم على الموحد المجال

 يمكننا التي السياسية، المنطقة في تحقيقها طلبتي شروط ةثالث على جونزبار  ستيفن أكد  
 :كاآلتي وهي االرهابي، تنظيم داعش واقع على تطبيقها

  :الحدود اواًل:
 والغاية ،أكثر أو دولتين بين عليهـا المتفق والقانونية السياسية الظواهر من الدول بين الحدود تعد  

 رسمها ويتم،  (1)تجاورها التي للـدول بالنسبة دولة كل قوانين وسيادة سلطة تحديد هو ذلك من
 فيها تمارس التي األراضي لتبين الجوية الصور باستخدام الخرائط على مقطعة أو متصلة كخطوط
 معينة خصائص وذات ، منها واالستغالل االنتفاع بحق وحدها فيها تتمتع التي ،سيادتها الدولة
 رسم تقنية فن تقدم وبفضل يستعملونها. التي والعملة واالتجاهات والميول واألفكار اللغة مثل

 المعالم واضحة أخرى عن دولة تفصل التي ، العالم في السياسية الحدود غالبية أصبحت ، الخرائط
 .(7)بدقة ومحددة

                                                           

، دار الخليج ، عمان 1فارس محمد العمارات ، االرهاب العابر للحدود وتداعياته على االمن والسلم الدولي ، ط (1
 .79ص  ،
 .111عبد الحفيظ بن عبد الرحيم محبوب ، مصدر سابق ، ص  (2
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 في جونز ستيفن عليها اكد التي االساسية العناصر احد عدت ،مسبقا   ذكرنا وكما لةأالمس هذه 
 والمعترف واضحة بصورة المتعينة بالحدود السياسية المنطقة تمتع وببوج مبينا   ، الدراسة نظرية
 الصفة المسألة هذه بأن مبينا   ، االخرى السياسية المناطق من غيرها عن تفصلها والتي ، بها
  . السياسية المناطق جميع بين مشتركةال
 ال الذي ، داعش مساعي مع يتنافى ، الدول بين الحدود اهمية على يركز الذي ، الواقع هذا 

 مشبها   باستمرار، تتمدد و مفتوحة "خالفة" حدود هي حدوده بأن مدعيا   ، الدول بين بالحدود فيعتر 
 الحرب وحتى ، االسالم بداية منذ الوطنية الحدود تعرف لم التي ، العريقة االسالمية بالدولة نفسه

 العثمانية( الساللة نهاية )حتى متعددة سالالت عهد في حكمهات التي األراضي في األولى العالمية
 العام من الثاني كانون في نشر فيديو شريط وفق البغدادي بكر أبو عارض المثال، سبيل لىفع ،(1)

دولة  "ما يسمى  إقامة في مساعيه على وشدد اإلقليمية، األمة للدول السياسية الحدود ،2112
 وكما .(7) قبله من " "محتلة أقاليم على تعتمد "خالفته" بأن أوضح كما لها، وطنية حدود ال "هخالفال

 عبر واإلنكليزية( العربية )باللغتين فيديو شريطي نشر عندما ، المسألة هذه في تأييده مسبقا   ذكرنا
 لها وفقا   تأسست التي األمة الدول حدود "تحكيم" و بيكو سايكس اتفاقية بإلغاء طموحه عن فيهما
 ال "واحدة دولة" والعراق سوريا يدولت تظهر خريطة حينها في الشريط وتضمن . األوسط الشرق في

 ،الوطنية للحدود عابرة "واحدة دولة" بإقامة هطموح بين الفيديو، وبحسب .وطنية حدود أي تفصلهما
 .(3) "الجهادي -السلفي "التطبيق خالل من ، االسالم من الذهبية الحقبة تأسيس اعادة فيها يرى
 ، "التمكين شوكة التمكين او " ، توازيها مرحلة أديباته وفق ، الوطنية للحدود العابرة "الدولة" هذه  
 غـطـاء والمذهـب الـديـن من تأخـذ التي تلك وخصوصا   اإلرهابية المتطرفة التنظيمات فصيل ان اذ
 تضعه أو بـه القيام مستقبال   تنوي أو فيـه تفكـر أو تفعلـه أن تـريـد مـا إخفـاء باتجاه تذهـب ال لها

 دليل وتعده بذلك تجاهر ما غالبا   بل المنظور المستقبل ضمن تكون ال قد الحقة لمراحل كخطة
 أدبيات من مجموعة على داعش  اعتماد هـو ذلك على دليل وخير ، مستقبلية استراتيجية أو عمل

 باعتمادها وأنصارهـا مريديها وتطالب لهـا تروج عمل دليل بمثابة يعدها التي العسكرية االستراتيجية

                                                           

 .42 ص ، سابق مصدر ، عميت مئير (1
 .42 ص ، نفسه المصدر (2
 .41 ص ، نفسه المصدر (3
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 باتجاه ادارة التوحش ألبي بكر ناجي الذي  المصادر هذهاهم  ومن ، (1) مفردتها تطبيـقو  ودراستها
 يجب المستقبل وأن ،األشكال من شكل بأي التكفيري "الجهاد" استمرار سـبل في انقطاع ال أن حدوا
 غير حـوادث وسـيـر مسندة غير أحاديث مـن متخذين التفاوض، أو بالسياسة وليس "بالدم" يرسم أن

 في وبالتحديد األول فصـلـه في الكتـاب هـذا أن نـجـد إذ .(7)-ذلك تبرير في لهم سندا   - عليها متفق
 والسياسات القواعد أهم ويضع ، "التمكين شوكة " تحقيق طريق على يركز والثالث الثاني مبحثـه
 بصفة "واإلنهاك النكايـة شوكة" مرحلة أهداف لتحقيق للعمـل كخطط اتباعها يتوجب أو تيسر التي
 والرابع الثالث الفصول في يعود ثم . خاصة بصفة "التوحش إدارة" مرحلة وأهـداف ، عامـة

 وكيفية والفشل التراجع احتماالت عينيـه نصب واضعا المراحل لتلك التنفيذ تفاصيل ليضـع والخامس
 ،(3) "اإلرادة" توفرت ما إذا قائما   يبقى ال الفشل بأن ، عده صفحات في يؤكد أنه إال ، معها التعامل

 وفق تحققت قد الكتـاب يف ورد مـا ووفـق الرئيسة "واإلنهاك النكاية شـوكة" مرحلة أهداف ان كما
 :(4)باختصار وهي االرهابي منظورهم

 مناطق في وذلك أنفاسه التقاط يستطيع ال جعله على والعمل جهده وتشتيت العدو قوات إنهاك أ.
 متطورة. او بدائية األساليب تلك كانت سواء متنوعة وبأساليب منتخبة
 التوقيت حيث من مناسبة زمنية مدة كل القيام طريق عن الجهادي للعمل الجدد الشباب جذب ب.

 أو وموافقة كبيرة تنفيذية إمكانيات الى حاجـة غير من الناس، أنظار تلفت نوعيـة بعمليات والقدرة
 إللحاق هي مما أكثر للكسب هو العمليات هذه غاية أن أي . العليا القيادية الجهات مع مشاركة
  بالعدو. األذى

                                                           

 ، سابق مصدر ، إنموذجا( والموصل )بغداد الحديثة والحرب االرهاب مكافحة بين االمن ، خليفة سلمان حسن (1
 .282 ص
 العمليات الى والعودة الصحراء في اآلمنة المالذات بينداعش ) التحرير معارك بعد ما خليفة، سلمان حسن (2

 ، (5) العدد ،للدراسات واالبحاث االستراتيجية بالدي مركز اغتراب، مجلة مستقبلية، قراءة المدن( داخل االرهابية
 .18 ص ،2118

 ، سابق مصدر ، إنموذجا( والموصل )بغداد الحديثة والحرب االرهاب مكافحة بين االمن ، خليفة سلمان حسن (3
 .282 ص
 .285-282 ص ص ، نفسه المصدر ( 2
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 التمددو  ، بالبترول الغنية المناطق على التركيز مع ، احتاللها( )أي المختارة المناطق إخراج ج.
 يبتغـي التنظيـم أن هـي والغايـة التوحش إدارة بمرحلة المتمثلة الالحقة بالمرحلة المباشرة بغية فيها

 " إدارة" فرض عملية بتسريع واإلرباك الـفـوضى مـن حالـة الى الوصول أجل من السيطرة فـرض
 .والنمو التمدد في السبعة راتزل نقواني ومع هتلر افكار مع يتوافق وهذا المناطق. تلك على التنظيم

 والممارسة بالتدريب "النكايـة" بمجموعات االرتقاء هـو المرحلة هـذه مـن واألخـير الرابع الهـدف . د
 بعدها وما االمة بها رتم ما اخطر مرحلة وهي التوحش إدارة لمرحلة نفسيا   مهيئين ليكونوا العملية

 .مراحل من
 نتاج يراها التي " التمكين شوكة " نحو السبيل داعش  يعدها ، "التوحـش إدارة" مرحلة أن  

 .(1) االستراتيجية الدورة هذه وفق اخرى جديدة لمناطق واالنتقال توسيعها بعد السابقتين المرحلتين
 تلبي أنها بها يعتقدون التي الطريقة وفق ، ومتنوعة متعـددة معلنـة أهداف التوحش" "ألداره ُحدد وقد

ان هذه  . (7)"االلهي" الشرعي الحكم او "الخالفة دولة" وهو ،اليه يسعون الذي النمط على متطلباتها
 متطلبات وضع كما ، التمكين" "شوكة لمرحلـة مناسبة أرضية خـلـق على أدبياته تعملالمرحلة وفق 

 التي ، "المرشحة غير" المناطق باقي في أهداف نحو في العمل في تتمثل المرحلة هذه في اخرى
 دعم "شبكة إنشاء و ، اإلمكان بقدر "واإلنهاك النكاية" في االستمرار اهمها "التوحش" في تسقط لم

 .(3) والبعيدة المجاورة -مكانية سيطرة فيها حصل التي - التوحش لمناطق "لوجستي
لكي يثبت  عمل منهاج مرحلة ادارة التوحشوقد ترى الباحثة ، ان داعش حاول أن يجعل من   

أثناء مدة استباحته لألراضي ابتداء من تأسيس الهياكل التنظيمية ، اإلدارية ، صدق ادعاءاته 
ومحاولة الدفاع عن ما سماه "صرح الخالفة ، وادعاءه بإقامة "الشرع " و"تطبيق الحدود" ، والعمل 
على زرع عناصره االستخباراتية مرورا  بأهـداف أخـرى يعدها من جانبها  ذات طابع "اجتماعي" ، 

مل على ما يسميه "باإلغارة "على الخصم و"اغتنام أمواله" ،  فضال  عن اطالق سياسة فرض والع
 اإلدارية والتنظيمية. مجموعاتهالبيعة  ألجل التوسع وتطوير عمل 

                                                           

 .122 ص ، سابق مصدر ، الخزاعي جاسم حسين ( 1

 .41ص ، سابق مصدر ، ياسين طه الدين عماد ( 2
 العمليات الى والعودة الصحراء في اآلمنة المالذات بين" داعش"  التحرير معارك بعد ما ، خليفة سلمان حسن (3

 .15 ص ، سابق مصدر ، مستقبلية قراءة ( المدن داخل االرهابية
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  العاصمة: ثانيا:
 العاصمة هي السياسية، المنطقة في توافره بضرورة جونز ستيفن عليه ركز الذي االخر الشرط  

 والعاصمة دولة، كانت اذ سياسية عاصمة او ادارية منطقة كانت اذا أداريه عاصمة اما تكون التي
 على تحتوي التي المنطقة هيو  ، الجسد من الراس بمثابة تعد اذ ، السياسية الجغرافيا في اهمية لها

 (1) والقضائية والتنفيذية التشريعية والهيئة الحكم مقر ، الدولة في والبشرية السياسية وىللق أكبر تركز
 والثقافية والتجارية الصناعية وظائفها باإلضافة والسياسية، االدارية بالوظيفة الدولة عاصمة تختص
 المدن باقي إلى العاصمة تتشعب حيث النقل شبكة على ينعكس الذي األمر (7) والرفاهية والخدمية
 فيها تتمثل التي للدولة، القومية للحياة المصغر المثال تصبح الزمن مرور معو  ،المجاورة واألقاليم
 ، الرئيسة المدينة فهي ، كبيرة او صغيرة العاصمة كانت ومهما .(3)وسلطتها وتاريخها البالد تقاليد

 تحتل ان المتحاربة الدول تحاول ولهذا ، تباعا   المدن يقبا معها سقطت الحرب في سقطت نإف
 للعراق المتحدة الواليات غزو المثال سبيل فعلى ، برمتها الدولة سقوط يعني سقوطها الن العاصمة
 العمليات ان المتحدة الواليات اعلنت عندها ، االمريكية القوات بيد 2113\2\7 في بغداد سقطت
 العاصمة احتالل بعد تباعا   العراق مدن باقي سقطت اذ ، انتهت قد العراق في الرئيسة الحربية
 العديد احتالل رغم الحكم سدة في السوري نظامال واستمرار بقاء سبب كما ان . (4) بغداد العراقية

 تحت العاصمة سقوط عدم هو المسلحة والفصائل االرهابية، التنظيمات قبل من االراضي من
 الحكم "مركز او " الخالفة "مقر اسماها مال جعل فقد ،االرهابي لتنظيم داعش بالنسبة اما قبضتهم.

وجود عمق جغرافي  ولهاأدبياته مقومات معينة افي  الحديث، بالمعنى العاصمة يمثل الذي "
وجود ما يسمى " مد  ثانياً  الطبيعية.فضال عن غناها بالموارد  وتضاريس يسمح بالحفاظ عليها

 .  (5) نشار السالح بأيدي عامة المواطنيتان ثالثا " .اسالمي جهادي

                                                           

 .253 ص ، سابق رمصد ، حسين خليل (1
 الكتاب دار ، السياسية( الجغرافيا في الدولة مقومات ) القوة سياسية استراتيجيات ، المؤمني عقلة احمد حمدم (2

 .97 ص ،2111 ، عمان ، الثقافي
 .253 ص ، سابقر مصد ، حسين خليل (3
 سابق مصدر ، السياسية( الجغرافيا في الدولة مقومات ) القوة سياسية استراتيجيات ، المؤمني عقلة احمد حمدم ( 2
 .81 ص ،
 .312جليل طالب جعفر اليعقوبي، مصدر سابق ، ص ( 5
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 المسلحة الجماعات من انتزاعها بعد وذلك، "عاصمته "  سوريا في الرقة مدينةفبعد اتخاذ التنظيم   
 ، (1) 2112 العام من حزيران في الموصل سقوط بعد ان اال ، 2113 عام الثاني تشرين في
 ومركزا   مقرا   الموصل اصبحت " الخالفة دولة " بـــ يسمى ما قيام النوري جامع من البغدادي اعالنو 

 " ألتباعه الشأن هذا في قال اذ ، " الخالفة مركز " بــ ىيسم ما تحت واالداري العسكري للبغدادي
 قّدر وقد أربيل مقرها الكردستاني اإلقليم وحكومة بغداد مقرها الزائلة العراقية االتحادية الحكومة نأ

 يبدو ، ذلك عن فضال   .(7) "اإلسالمية للخالفة مركزا   الموصل تكون أن الواسعة ورحمته بحكمته اهلل
 يكون" بأن ، "الخالفة مركز" تعيين في ذكر عندما "، الخالفة" كتاب في رشيد رضا بأقوال تأثر انه
 بين عليها المتنازع الموصل() ــك والكرد والترك العرب فيها يكثر التي البالد من وسطى منطقة في

 وتجعل واألناضول، سـورية بين فيها المتنازع البالد من مثلها إليها ويضم وسورية واألناضول العراق
  .(3)"المسمى وافـق اسما الموصل فتكـون جغرافي، فصل مظهـر في معنوي، وصـل ورابطة حياد شـقة
  السياسية: بالمنطقة االعتراف ثالثا:

 عناصرها وباستكمال الدولة الن الدولة، نشأ عن مستقل اجراء هو مسبقا   ذكرنا وكما االعتراف ان  
 ال السيادة هذه لكن ، نزاع دون رعاياها وعلى اقليمها على سيادتها تثبت ذكرها سبق التي الثالث
 يتلق لم فأنه داعش حالة في اما .فيها الدولي المجتمع باعتراف اال الخارج في ممارستها تستطيع

نما ،صريحة بصورة دوليا   اعترافا   اي  االمنية والتحديات التهديدات من مستحدث نموذج بمثابة عد وا 
 ، الدولي القانون امام مسؤولية تبعات اي تحمل دون الغير، شؤون في للتدخل استنهاضها تم التي
 في يصب تأثيره ان اال ، رسمية غير اطراف عبر والدعم والتدريب والسالح التمويل تلقيت التي
 .(4) دعمه او اسسه من اتجاه

 "إدورد عن ( The Intercept انترسيبت") "ذي موقع نشرها التي التسريبات ، ذلك صحة ديؤي ما 
 ، األمريكية المتحدة الواليات مخابرات أجهـزة تعاون تؤكد التي ، (Edward Snowden سنودن")

                                                           

1 (Nate Rosenblatt & David Kilcullen, How Raqqa Became the Capital of ISIS, Last 
edited, Nate Rosenblatt,USA,9102,P.10. 

 19 في األنترنيت على منشور مقال ، البغدادي ومقر االسالمية الخالفة عاصمة الموصل ، الحكيم ضياء (2
 . https://elaph.com : الرابط على احتم ، 2112 سبتمبر

 .35 ص ، مصدر سابق ، هادي عدنان حسين (3
 والتحديات( ، مجلة النهرين ، مركز النهرين( سرمد زكي الجادر ، المعضلة االمنية في الشرق االوسط )االبعاد  2

 .111 ص ،2121 ، (11) العدد ، بغداد ، االستراتيجية للدراسات

https://elaph.com/
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 جميع مـن المتطرفين استقطاب على قادر ، متطرف تنظيم لخلق الصهيوني والكيان ، وبريطانيا
 من مسربة وثائق وأظهرت ، "الدبابير عش" بـــ لها يرمز عملية في واحد مكان في العالم أنحاء
 "الـدبابير عـش" بــ تعرف قديمة بريطانية خطة بتنفيذ قامت األخيرة أن األميركية القومي االمن وكالة
 الدول نحو موجه سالحه لكن ، ودهحد من قريب عدو خلق في تكمن ، الصهيوني الكيان لحماية
 لذيا لويس برناد افكار مع ايضا   يتوافق االتجاه وهذا . (1) لوجودها الرافضة االسالميةو  العربية
 دورا العبا   ، العربي اإلرهاب على للتركيز ، (Islamophobie) *"اياالسالموفوب" ظاهرة استغل

بأنه من الضروري تقسيم الدول العربية الى وحدات  مصرحا   والمسلمين، العرب ضد تحريضيا
 الشرق في جديد إقليمي نظام أجل منعشائرية وطائفية ، من خالل هدم فكرة الوطن العربي 

نشره  التيوقد ظهرت صدى افكاره في مقالة " حدود الدم"   .(14الخريطة ) ، كما في األوسط
التابعة للقوات العسكرية  فورسس" آرامدالجنرال االمريكي المتقاعد " رالف بيترز" في مجلة " 

 الكيان الصهيوني فيه ؤديي جديد أوسط شرق التي حددت مالمح  2114 حزيراناالمريكية  بعدد 
عادة وتفكيكها الوطنية الدولة أنقاض على مرتكزا   مختلفا   وظيفيا   دورا    وفق المنطقة خريطة رسم وا 

 دور اداء من الصهيوني الكيان تمكين هو النهائي والغرض ، كما ، )جديد( سبيكو - سايكس
 ، الكيان لهذا خدمة االوسط الشرق دول تقسيم في ان يعني وهذا .(7) جديد إقليمي نظام في القيادة

 من الكثير الصهيوني للكيان داعش" " استهداف عدم أثار قوية " "دولة بقاءه ذلك في أوار  اذ
 أو تعاون وجود عن الحديث إلى المؤامرة بنظرية يؤمنون ممن كثيرين ودفع والجدل، التكهنات

 منذ اذ ؛ الشأن بهذا الداللة ذات والتصريحات المواقف بعض ضوء في والسيما ، بينهما ما ا  تحالف
 العراق في "نقاتل فيه: قال للناس" بالغ "هذا بعنوان له اصدار اول بث الزرقاوي مصعب أبو جيل

 خطاب إلى مجددا   نفسها العبارة عادت عاما ، عشر سبعة وبعد ؛"المقدس بيت على وعيوننا
 منهجية تغير إلى اإلشارة في إليها استند الذي القرشي، حمزة أبو باسمه المتحدث بلسان التنظيم،
 المتوازية المسارات بأسلوب المراحل، تعاقب طريقة من بدال   لتعمل بالتنظيم، الخاصة "الجهاد" وآلية

قليميا   محليا   ،"الجهاد" نطاقات معا   وتتقاطع تجتمع حيث متزامن، وبشكل   تتنوع كما وعالميا . وا 
                                                           

 .35جاسم يونس الحريري ، مصدر سابق ، ص ( 1
 'See: Philippe d :يا : مصطلح يشير الى الخوف من االسالم والمسلمين للمزيد عن الظاهرة االسالموفوب)*( 

Iribarne ,Islamophobie, Albin Michel, first edition. france, 9102,P.0. 

 .242( جليل طالب جعفر اليعقوبي ، مصدر سابق ، ص  2
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  (14خريطة )
 م1783 عام لويس برنارد مخط وفق على العربية الدول تقسيم

 
 امجد دار ،1ط ، الجيبولتيكية والنظريات االستباقية والحرب الخالقة الفوضى ، الهيتي فارس صبري :المصدر
 .73 ص ،2114ص االردن، ، والتوزيع للنشر

 خطابه 2115 عام التنظيم وكّرر .(1) والمستطاع المتاح حسب واألهداف، واألدوات األشكال
 مرئي تسجيل في أكتوبر شهر في مرتان منها مرة؛ من أكثر الصهيوني الكيان باستهداف الخاص
 من نفسه العام من االول كانون في ومرة العبرية، باللغة له تهديدات توجه التنظيم من لعناصر
 عمليات بأي القيام دون الوقت وبمرور ، البغدادي بكر أبو التنظيم لزعيم صوتي تسجيل خالل
 داعش مقاتلين وجود خالل من نتنياهو بنيامين الوزراء لرئيس العلني االعتراف رغم ،(2) ضده فعلية
 عام في الجوالن من المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ بعثة انسحاب منذ حدوده من بالقرب

                                                           

سرائيل:داعش  ،الصوافي خلفان محمد (1 متاح على الرابط  ، 2121آذار 17 ،ومآالته المواقف في التحول أبعاد وا 
 :https://trendsresearch.org 
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 بشدة تتعارض داعش" "لمواجهة اتخذها التي نسبيا   والصغيرة العرضية اإلجراءات ان كما ،2112
 الكيان شارك وقد  .(1) للتهديد القومي امنه يتعرض عندما التقليدي الصهيوني الكيان تأكيد من

 عبر وسوريا العراق على االولى هجماته في وخاصة ، االرهابية عملياته في التنظيم هذا الصهيوني
 على وتأييدا الذخيرة تقديم و ، المستوى رفيعة عسكرية رتب و ، "الموساد" من صهيونيين عمالء
 ،2112 اطبش من الثاني في النيابية والدفاع االمن لجنة عن االعرجي قاسم النائب هكشف ما ، ذلك
 الصهيونية االسلحة بينانت اذ ، الصهيوني والكيان داعش تنظيم بين قوية عالقة هنالك بأن اشار اذ

 الحدود في دةالموجو  الثغرات طريق عن اليه تصل االنبار في داعش عناصر يستخدمها التي
 للتنظيم مسيرة طائرات واسقاط ، صهيوني كولونيل اسر عن فضال ،(7) "العراقية – السورية
 عقب التنظيم مقاتلين ابه ادلى التي واالعترافات العراقية، القوات قبل من الصنع صهيونية
 بما التنظيم مقاتلين بتدريب تقوم " الموساد " ان الروسي الرئيس مساعدي احد صرح كما ،اعتقالهم

 السابق الصهيوني الكيان الدفاع وزير يعالون موشيه فجر كما .(3)التجسس على التدريب ذلك في
 بإطالق للتنظيم موالية عناصر قيام عن "اعتذارا " تلقت بالده بأن ،2119 عام نيسان في مفاجأة
 واحدة مرة" فهي ليعالون، ووفقا   ، الصهيوني الكيان باتجاه السورية األراضي من صاروخية قذيفة
 ، "قبلهم من الفور على االعتذار وتم ،داعش مواقع أحد من إسرائيل على النار إطالق فيها تم التي
 الكيان بين التحالف أن يوضح اإلسرائيلية االستخبارات لدى تقريرا   إعالميا   تسرب نفسه العام وفي

 الحكومية والقوات *اهلل وحزب إليران، العداء في االشتراك خلفية على داعشو  الصهيوني
 التكفيرية الفتاوى مرصد 2118 عام أصدرها دراسة ، كشفتها التعاون هذا ابعاد ان كما .(4)السورية
 وقدمت الصهيوني، الكيان دعم الدراسة تلك تناولت . المصرية اإلفتاء لدار التابع المتشددة واآلراء
 وبطرق مباشر، وغير مباشر بشكل التنظيم دعم في الصهيوني الكيان انخراط تثبت أدلة الدراسة
 النفط صادرات شراء في يتمثل اقتصاديا ، دعما   اعتباره يمكن ما للتنظيم قدم فقد ،متعددة ووسائل

                                                           

1 ) Arianna Scocchera ,Why is Israel not intervening to counter the Islamic state?, 
Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies,91-99 Wenlock Road, London N0 
7GU, United Kingdom, 9102, P. 9 . 

  .122 ص ، سابق مصدر ، الحريري يونس جاسم (2
3 (Washington's Blog and Wayne Madsen and Syrian Girl Partisan,Op.Cit.,P.910. 

 مقره في لبنان .1782حزب اهلل : هو حزب اسالمي شيعي وسياسي مسلح نشأ عام   (*
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 من المصابين وعالج نقل وتسهيل التنظيم إلى صهيونية أسلحة وتمرير ،وسطاء عبر التنظيم من
 بين خفي تحالف يوجد ، كذلك . (1) بالجوالن الصهيونية العسكرية بالمستشفيات التنظيم مقاتلي
 االرض على ميدانية معطيات االتجاه هذا يؤيد وما ، اهدافها تحقيق آلجل داعش وتنظيم تركيا
 التي للتسهيالت التنظيم احتياج استغلت فقد ،(7) التنظيم لهذا مساندتها على دامغة دالئل تعطي
 ممرات مجرد من اكثر له قدمت سوريا في الصراع بداية فمنذ ، الحدود خط طول على له يوفرها
 وأصبحت ، ايضا البالد داخل المتساهلة البيئة له وفرت اذ ، (19) الخريطة في كما ،آمنة حدودية
 United States) االمريكية العسكرية األكاديمية للتحلي وفقا   .القادمة الجهادية للشبكات مأوى

Military Academy West Point) عليها العثور تم داعش ألفراد سجل (2411من) كثرأل ، 
 المدرجة االجانب المقاتلين من (%73) بأنه تم  2112 اواخر و 2113 اوائل بين كتابته تم الذيو 

 – دينيا   تدريبهم يتم ما وبعد ، لهم االولى الدخول نقطة اسطنبول كانت اذ ، تركيا عبر لسمائهم
 ، وقونيا واديامان، ، اسطنبول ) وهي تركية مدن اربع في اشهر اربع لمدة - اعتقادهم وفق

  ، التركي الجمهوري الشعب حزب في مسؤولون صرح فقد ، ذلك على االمر يقتصر ولم .(3)وازمير(
 والدعم ،(4) ومعالجتهم المصابين الستقبال المستشفيات وتوفير ، داعش  بتسليح الوزراء رئيس ان

 كما "، السورية الثورة دعم " ستار تحت الخيرية والمؤسسات االعمال رجال من العديد من المالي
 العراقي النفط تهريب في إمداداته وشريان الخارجي العالم على التنظيم هذا متنفس واصبحت
 فقد .(5) النفط لتجارة التركية السوداء السوق في الواحد، للبرميل دوالر ( 15 ) من بأقل والسوري
 اكثر اقليمي لنظام االوضاع تهيئة ألجل ؛ الخفي التعاون هذا وراء من تركيا اهداف تلخصت
 الحزب وتحديدا   السوريين، االكراد منع كذلكو  االقليمية الهيمنة وتحقيق لمصالحها، خدمة

  مستقل كيان اقامة من ،-الكردستاني العمال لحزب امتداد يعد الذي-الكردستاني الديمقراطي

                                                           

سرائيل" داعش"  ، الصوافي خلفان محمد ( 1  .سابق مصدر ، ومآالته المواقف في التحول أبعاد: وا 
 ، والتوريع للنشر سما دار ، 1ط ، البغدادي الى المودودي من االرهاب صناعة الدم امراء ، عكاشة خالد ( 2

 .273 ص ،2115، مصر
 للقانون القادسية مجلة ، المواجهة( سبل ، التوسع النشأة، ) ،" داعش"  تنظيم ، الخفاجي حسن محمد علي (3

 .342ص ، 2118 ،(  1 ) العدد ، القادسية جامعة ، السياسية والعلوم
 .115 -112 ص ص ، سابق مصدر ، بالدم( الدين وشم التمدد ايكولوجيا )" داعش"  ، مؤلفين مجموعة ( 2
 .342علي محمد حسن الخفاجي ، مصدر سابق ، ص  ( 5
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  (19) خريطة
 المعابر الحدودية الواقعة على الحدود السورية التركية

 
قاسم عطا ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، دليل مؤتمر المقاتلين االرهابيين االجانب ) االجتماع  :المصدر
، ص 2119بغداد ، تاريخ النشر  ( ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، 2115تشرين االول  28-29الثالث 
151. 
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 تعده الذي االمر وهو بغربه الفرات شرق الكردية القرى ربط ومحاولة  تقدمهم بعد خاصة مستقبال
 االراضي داخل عازلة امنية منطقة عن للحديث فسعت (1) الحديث القومي ألمنها تهديدا   تركيا

 هذا نجاح حال في والذي ، البلدين بين المشتركة الحدود طول على (كم15 -11) بعمق السورية
 االطماع عن ، فضال   (7)امنها حماية بحجة الحدودية االراضي من العديد على ستسيطر المشروع
 بحجة شمالها في التركي العسكري التواجد ذلك على ادل وال ، الموصل مدينه في التاريخية التركية
 السيطرة عن فضال   مستقلة دولة اقامة من االكراد لمنع التركي الدعم جاء وبهذا .(3)مقاتليها تدريب
 . وسوريا العراق في جديدة اراضي على
 من خصوصا ، الخليجي التعاون مجلس دول من الداعمين ابرز من كانت السعودية اما  

 ما جانب الى ، سنجار لوثائق وفقا 2113 بعد لينالمقات من االكبر النسبة شكلوا الذي االنتحاريين
 في ودورها ، االخرى واالديان الطوائف ضد في التكفير فتاوي من فيها الدينية المؤسسة به تقوم
 برز فقد .(4) وماليا   ايدلوجيا   الدعم كان وبالنتيجة ، االرهابية التنظيمات وتمويل ، االرهابين تفريخ
 الوهابية المشايخ من ا  عدد ان (K.G.B) الروسي االمن جهاز في االرهاب مكافحة إلدارة تقريرا  

 داعش  لدعم 2112 حج عائدات من جزء تخصيص يتم ان بطلب تقدموا المملكة في المتطرفة
 داعش  إلرهابي السعودي الدعم ان .(5) المملكة في الرحمة تحل حتى "بالجهاديين " اسموهم الذين
 ما ضد المقاتلين نصرة ألجل المكي الحرم مشايخ دعاء ذلك حقيقة يؤكد وما ومعلن واضح هو

 حسب وسوريا العراق في الالقت ساحات في " المجوس "الفرس و " الملحدين "بالرافضة اسموهم
 .(2)مفهومهم

 اطار في دعمها جاء التي قطر دولة فهي ، التعاون مجلس دول من الثاني الرئيسي الداعم أما  
 المنطقة، هذه في اإلقليميين الالعبين كبار بين قدم موطئ ايجاد في الصغيرة الدولة هذه استراتيجية

                                                           

علي مراد كاظم و حيدر حمزة مهدي ، الفاعلون في االزمة الدولية المعصرة " االزمة السورية " انموذجا ، مجلة  ( 1
 .594ص ، 2118( ، 25كلية االسالمية الجامعة ، جامعة كربالء ، مركز الدراسات االستراتيجية ، العدد )

 .274خالد عكاشة ، مصدر سابق ، ص  ( 2
 .342الخفاجي ، مصدر سابق ، ص علي محمد حسن  ( 3

 .341المصدر نفسه ، ص  ( 2

 .22جاسم يونس الحريري ، مصدر سابق ، ص  ( 5
  ./Ls7mn-6qFj8https://youtu.be : الرابط عبر احتم ( 4
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 دعم على القائمة االستراتيجية هذه تحقيق في الطبيعي والغاز النفط من ثروتها توظيف ومحاولة
 الدعم تقدم الدولة فهذه ، وسوريا العراق في سواء الحكم ألنظمة المعارضة المسلحة الجماعات

 والتي المسلمين االخوان حركة وهي ومصر بيالعر  العالم في المتطرفة الجهادية الجماعات ألقدم
 اإلرهابية وعملياته للتنظيم الترويج عن فضال ، الهجينة وأيدولوجيته داعش" " تنظيم مع تتقارب

 النيويورك عن صادر تقرير وفي .(1) االعالمية قنواتها عبر له المحاربة القوات صورة تشويههاو 
 التي العسكرية والمعدات االسلحة شحنات من االكبر النصيب بأن اشار ، 2112 عام تايمز
 للجهات وليس القاعدة بتنظيم المرتبطة الجهادية الجماعات الى تذهب والسعودية قطر ترسلها

 .(7) لألسد لنظام المعارضة
 حلقة في جونز ستيفن وجودها على اكد التي الشروط تطبيق بعدف ، ذكره تقدم لما خالصة 

 " بـــ يسمى ما نحو ومساعيه االرهابي داعش تنظيم واقع على نظريته في السياسية المنطقة
 ، ألديباته وفقا   " الخالفة مركز " او العاصمة الموصل مدينة من اتخذ التنظيم ان تبين ،  التمكين"

 منطقة على نفوذه فيه مارس الذي الوقت ففي ، داعش ادبيات في معدوم وفه الحدود شرط اما
 المجال أو المفتوح الحيوي بالمجال وانما ، الدول بين السياسية بالحدود يؤمن ال انه اال ، محدودة
 بالحدود السياسية المنطقة تمتع بضرورة جونز ستيفن عليه اكد عما بدوره يختلف وهذا ، العالمي
 تنظيم نإف ، النظرية اشارت لما وفقا   السياسية المنطقة بحدود عترافلأل بالنسبة اما . الواضحة
 كان عليه حصل الذي الدعم ان تبين اذ ، صريحة بصورة دولة أي بوجوده تعترف لم داعش
  . ذلك وراء من ومصالحها الدول اهداف لتعدد وفقا   سرية بصورة

 

                                                           

 .342-341 ص ص ، سابق مصدر ، الخفاجي حسن محمد علي ( 1
2 ( David E. Sanger, Rebel Arms Flow Is Said to Benefit Jihadists in Syria, Oct. 01, 
9109.see; https://www.nytimes.com 
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 المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب ("داعش) الشام
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  السياسية للمنطقة السريع السقوط الى ادت التي االسباب الثاني: المبحث
 في اسهمت التي االسباب ذاتها هي ،السياسية للمنطقة السريع السقوط الى ادت التي االسباب ان  

 وبهذا يمكننا تقسيم المادة العلمية في هذا المبحث على ، " التمكين رضبأ" يسمى بما داعش خسارة
اسباب داخلية تتعلق بتنظيم داعش االرهابي، واسباب على المستوى الوطني والدولي، فضال عن 

واقع تنظيم داعش االرهابي بعد  ، و االنعكاسات الميدانية لألسباب على ما يسمى بـــ " التمكين"
 . انيةفقدان السيطرة المك

 :اإلرهابي داعش نظيمبت تتعلق داخلية اسباب :اوالا 
 المفرطة، بوحشيته يغطيها ان حاول انه اال البداية منذ وتفككه تشظيه اسباب داعش تنظيم امتلك 

 الداخلية االسباب تجاهل نيمك ال اننا اال مواجهته، في والدولية الوطنية االسباب اهمية من فبالرغم
  : ييل ما نذكر اهمها ومن الضعف، بمواطن المتعلقة

  : والقومية الوطنية *الهوية إنكار -1
  المسلحة المواجهة نقيض بالتأكيد وهو متعينة ارض على داخليا تأسيسا تعني دولة اقامة ان  

 حيث من طتشتر  ال الدولة إقامة ان ورغم ، التعبير صح ان  الوطنية فوق للحدود والعابرة المتحركة
 تستصحب الدولة عليها تقام التي المتعينة االرض ان اال  القائمة الوطنية بالحدود االعتراف المبدأ
 اذ ، السياسية للجغرافيا بالنسبة خاصة اهمية اله اللذان (1) القائمة والقومية الوطنية الهويات نسيج
 الخاصية هو االرتباط وهذا الجغرافي بالموقع وترتبط المكان حيز تشغل ألنها اإلقليمية، بطابع تتسم
 .(0)السيادة ذات والدولة األمة بين تجمع التي
 الطواغيت " منمقاتليه  تدريب معسكراتل الدراسي المقرر في ، داعش يصفها الوطنية ةفالرابط  

 األخوة" حساب على المسلمين، قلوب في الوطن تعظيم غرس على تعمل التي "المستجدة
 بين والتفريق ألجله والنصرة واألخوة والبراء الوالء وعقد الوطن تقديس يكون بقوله" ، "اإلسالمية

                                                           

 عن وتمييزه ذات في وتحققه تشخصه حيث من أي الشيء به أو عليه يكون مايشير الى " : الهوية مفهوم*)   
 وعادات قيم من يشمله بما نفسه الوقت في الضمير لهذا ومحتوى بشري تكتل ألي الضمير وعاء فهو غيره

المصدر: نوار محمد ربيع الخيري،  كيانها". على الحفاظ نطاق داخل الوجود في إرادتها وعي تكيف ومقومات
( ، 62-62الهوية الوطنية العراقية ، مجلة السياسية والدولية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة المستنصرية ، العدد )

 .433، ص 6112
 .611ض ،6161 ، بغداد ، للنشر بابل دار ،1ط ، الخالفة وهم ، سعيدر حيد ( 1
 .01 ص ، سابق مصدر ، تيلور بيتر (6
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 بأن أدبياته في ديرد ما وفق القومية، رابطة اما .(1)"ال بأعتبار الدين الوطن باعتبار الناس
 الدين. رابطة غير رابطة إلى تدعو ألنها اإلسالم، ضد هي "الطابع علمانية" القومية األيديولوجيات

 والنزعة والقبلية والوطنية، القومية، "الجاهلية بـ تصفه ما دابق مجلة افتتاحيات إحدى تقول اذ
 الناس، بين تساوي انها ذلك بالقومية، االعتقاد يكف حتى يصح ال المرء إسالم "  بأن " الثورية
ذا دينهم. عن النظر بغض  الدين تحدد فأنها ، دينية أسس على الناس بين تميز ال القومية كانت وا 
 بنظرة والقومية الوطنية تعارض المعنى، وبهذا ، " ذلك وراء ما إلى تمدده وتمنع القومية، بالحدود
 الصليبيان، اإلسالمي العالم إلى جلبها وكافرة، شركيه أيديولوجيا " ايعده اذ ، والشريعة التوحيد
 بعنوان ، له التابعة النبأ جريدة افتتاحيات احدى في ذلك على التنظيم احتج .(0)" بيكو -سايكس
 لنصرة " قوميتهم ابناء بقتال ، "للمجاهدين" سمح الذي هو القومية نزع بأن القوميات" وخريف "الكرد
 اي ، واليمن وليبيا ومصر وسوريا العراق منها ، االسالمي العالم في عديدة حاالت في "، الدين
 سمح ما ، الوطنية نزع الى استندت بانها اوروبا في االرهابية العمليات يربط إنه كما ، تمدد حيث

 .(3)قوميتهم ابناء بمهاجمة لمنفذيها
 تحت التي قبعت السكان جبرأ ، المنطقة على طارئ حدثا   دع الذي داعش ان ،خالصة القول 

 المحرفة شريعته الى واالنتماء ، والقومي الوطني االنتماء من التجرد ، وضحاها ليلته   بين سيطرته
 ، وهذا يعد ظربا  من الخيال.االسالمي للدين
  : مفتوحة حدود ذات جغرافي اقليم -6
 "دولة" قيام نحو طموحاته في الذي تجسد ، داعش قيادات تفكير على والغرور التفائل استحوذ  

 ، العالم دول اغلب تقريبا   لتشمل باستمرار تتمدد مفتوحة وبحدود خيالي امتداد ذو جغرافي اقليم في
 االتفاقيات بوجود االعتراف دون ، القديمة بصورتها االسالمية الخالفة بنموذج اقتداءه مدعيا  

 عام بيكو وسايكس ،1231 عام وتسفاليا كمعاهدة الدول بين العالقات تحكم التي والمعاهدات
 سبع وتشمل ، عاما   (61) لـــــ القاعدة خطة تفاصيلل وفقا   جغرافية، خرائط ثالث واضعا   .1012
وفق  مرحلة كل عمل طريقة يلي وفيما الخامسة المرحلة بداية 6114 عام فيها ويشكل مراحل

 :منظورهم
                                                           

 .662مصدر سابق ، ص سعيد ، رحيد (1
 .611، ص  ( المصدر نفسه6
 .611( المصدر نفسه ، 4
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 :"0222 – 0222 "اإلفاقة األولى المرحلة -أ

 أجل من المتحدة الواليات استفزاز هو ،6111 عام من أيلول/سبتمبر 11 هجمات من الهدف كان
 بأن "قاعدةال" تنظيم هدف وكان المسلمين، "إفاقة" ثم ومن ،اإلسالمي العالم على الحرب إعالن
 العالمي. الميدان في وجودهم تؤكد عالمي لجمهور رسالة بث على الهجمات تساعد

 : "0222-0222 العيون فتح" الثانية المرحلة  -ب

 عن فضال   نطاقا، أوسع حركات إلى منظمات من اإلرهابية التنظيمات تتحول المدة هذه في
 للميادين الكوادر إلعداد للجهاد مركز تكون ارض ايجاد مع أخرى. عربية دول إلى االنتشار

 جماعة" فـ ثمارها المرحلة هذه تأتي بأن العراق، في المنتشرة الظروف سمحت وهنا المستقبلية،
 .(1)6113 عام "الرافدين الدب في الجهاد القاعدة" تنظيم أصبحت "والجهاد التوحيد

 : "0202 – 0222 القدمين على والوقوف النهوض" الثالثة: المرحلة  -ت
 سوريا وعلى العربي المشرق دول على التركيز من المزيد شهدت قد كانت التي المرحلة، هذه إن

 إرهابية حملة احتواء وتم واألردن، تركيا على هجمات شن أيضا شملت ولكنها التحديد، وجه على
 األمر. أول وهزيمتها سوريا على مدعومة

 :"0202 – 0202 التغيير على القادرة القوة وامتالك العافية استعادة" الرابعة المرحلة  -ث
 اإلرهاب أعمال قيام عن فضال   الدكتاتورية، العربية األنظمة سقوط الزمنية المدة هذه شهدت

 االنظمة. اسقاط على التركيز ويتم السيبراني،
  ":0202- 0202 الدولة إعالن" الخامسة المرحلة -ج

 ما إذا الزمنية المدة هذه في " الخالفة دولة" أو "دولة" بإقامة اإلرهابية التنظيمات تأمل كانت
 في واضح وتفكك وضعف اإلسالمي، العالم في الغربي النفوذ تراجع بفضل العوامل، بقية ساعدتها
  . (0)العربية الحكم أنظمة

 ":0202 – 0202 الشاملة المواجهة" السادسة المرحلة حرب -ح
 مفكرو روقد بأسره، والعالم اإلرهابية التنظيمات بين شاملة حرب اندالع يتوقع المدة، هذه بحلول

 االيمان قوى " الفسطاطين " بين الشاملة المواجهة بداية ستكون 6112 عام بداية ان " القاعدة"

                                                           

 .24-26عماد الدين طه ياسين ، مصدر سابق ، ص ص  ( 1
 .411جليل طالب جعفر اليعقوبي ، مصدر سابق ، ص  ( 6



 

 

 

 
 

 بالدو العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب ("داعش) الشام

063 

 سيقسم والعالم مباشرة االسالم" "دولة اقامة بعد ستبدأ الشاملة المواجهة وان ، العالمي الكفر وقوى
 . الكفر ومعسكر االيمان معسكر معسكرين على حينها

 ":0202 عام في النهائي "االنتصار واالخيرة السابعة المرحلة -خ
 الخالفة" ونجاح الكفار هزيمة إلى ؤديي أن شأنه من الذي ۰۲۰۲ عام في النهائي النتصارا  

 أنها القاعدة منظرو يرى ،"الباطل قوى" مع الواسعة والمواجهة الشاملة فالمعركة . "الواسعة بحدودها
مكانياتها "اإلسالم دولة" فقدرات سنين بضع عن دتزي ال قليلة، سنوات في تحسم سوف  على وا 
 مليار من أكثر سيكونون حينها المسلمين وأن خاصة وهائلة، عظيمة تكون سوف واالستعداد الحشد
 قادرة تكون لن التي سريعا ، يتراجعون ويجعلهم أعداءها يرهب سوف مما نسمة، المليار ونصف
 .(1)الصمود على
 بل اعتباطا ، تأت لم القاعدة تنظيم رحم من لودالمو  داعش خرائط انمن خالل ما تم ذكره  يبدو  

 االنتشار توضح يمكن وعموما   التكفيرية، التنظيمات نهجها على تسير شاملة خطة ضمن كانت
 منصاته على نشرها خرائط ثالث في متجسدا   داعش تكفيريين نحوه طمح الذي الجغرافي،
 :(0) االعالمية

 وسوريا العراق في عليها استولى التي االراضي بحدود تمثل المزعومة " "الخالفة خريطة.  
 (11) الخريطة في كما المستقبل، فيداعش  عليها سيسيطر التي الشام بالد منطقة خريطة. 
 فيها )بما الوسطى آسيا إلى أفريقيا غرب من الواسعة بحدودها المزعومة ""الخالفة خريطة 

 وال القديمة، االسالمية التسميات فيها تظهر الخريطة هذه وكانت (،أوروبا في المناطق بعض
 .(10) الخريطة في كما المعاصرة الدول ألسماء وجود

 وأن هنا أننا تؤكد التي الحدود علىو  المكان، تنظيم علىو  ،الجغرافيا على تحيلنا هنا الخريطةف  
 الجغرافي التفكير إطار في والثقافة بالزمان المكان وعالقة المكان تنظيم في و هناك موجود اآلخر
 التفكير في أزمة بأن هنالك يتبين اإلنسان، علوم كل على وانفتح التطورات من عددا عرف الذي

 اإلنسان عالقة تدبير بطريقة تتعلق األزمة تلك مظاهر أول ان اذ .داعش  خريطة في الجغرافي
 بين عالقة ثمة أن هذا التنظيم االرهابي لم يدرك السياسية الجغرافيا مقاربة على بناء ، و بالمجال
  مكان الداعش  "مشروع" وفي . التنوع ازداد المكان اتسع فكلما  التنوع، واستيعاب الجغرافيا اتساع

                                                           

 .21عماد الدين طه ياسين ، مصدر سابق ، ص ( 1
 .21مئير عميت ، مصدر سابق ، ص  ( 6
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  (11خريطة )
 التمدد على اراضي بالد الشامطموح تنظيم داعش االرهابي في 

 
مئير عميت ، داعش صورة عن تنظيم ارهابي جهادي )رؤية صهيونية(، ترجمة اسالم الريحاني  : المصدر
 .26، ص 6112، مركز باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية ، بيروت ، 6، ط

 مشروعة الن ؛رخوة جغرافية ارضية على تقوم وراها داعش يسعى التي الخريطةاذ ان  .(1) للتنوع
 من شكل وممارسة األخرى الجماعات عن التميز منه الغرض كان تجريدي أيديولوجي مشروع هو

 المكان يجعل الذي الجغرافي المفهوم استحضرنا فإذا للخيال، الجغرافي والتأطير النفسية الحرب
 والتاريخية الطبيعية الحدود القتحام محاولة أمام هنا فسنكون وتاريخية اجتماعية لصيرورة منتجا

 من شكل هو . بالالمكان المكان إلحاق أو *يوتوبيا بوصفه بالمكان له عالقة ال مفهوم واستحضار
 .(0)والخيال الواقع بين العالقة تجسير على تقوم التي الجغرافية الحداثة بعد ما أشكال

 
                                                           

 .22 ص ، سابق مصدر ، الحسين عبد ياسر ( 1
 خيال(  *

 .22 ص ، سابق مصدر ، الحسين عبد ياسر ( 6
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  (10خريطة )  
 (أوروبا في المناطق بعض فيها بما) الوسطى آسيا إلى أفريقيا غرب من المزعومة" الخالفة" خريطة

 
، 6مئير عميت ، داعش صورة عن تنظيم ارهابي جهادي )رؤية صهيونية(، ترجمة اسالم الريحاني ، ط : المصدر

 .26، ص 6112مركز باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية ، بيروت ، 

 يوتوبيا ظلت فاألولى .الواقع ال الخيال إلى يستند سياسي كالم علم على تقومداعش  "خالفة" اذن
 المكان، وجود تفرض تتضخم حين فاليوتوبيا المفارقة. تكمن وهنا الجديدة، األصولية أذهان في

  السياسية. الجغرافيا أزمة عنها تنتج الالمكان على المكان غواية تستولي وحينما
 حتما فإنه المكان على الخرائط تنزيل محاولة تبدأ وحينما الالمكان. جغرافيا إذن هي الخريطة هذه 
 نزول أسباب تغيب فحينما ،العنف إدارة من خاص نمط أساس على إال األمر يتحقق أن يمكن ال

 والمذابح الفلسطينيين ضد المذابح مرضية. بكثافة العنف يحضر المكان على الالمكانية الخرائط
 واليزيدية والمسيحيين كاألكراد ذاتها الطوائف من يخالفونهم الذين المسلمين وضد الموصل أهل ضد

 .(1) لعقائدهم المخالفة الطوائف من غيرها أو والدروز

                                                           

 .22 ص ، سابق مصدر ، الحسين عبد ياسر ( 1
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 أيديولوجيا تكون أن األصل في يهم ، ال()فكرة أيديولوجيا إلى يحتاج دولة مشروع كل إن  
 التاريخي الواقع وهو اال الواقع مطابقة هو مدارهما هنا والزيف الصحةف زائفة أم صحيحة
 أيديولوجيا على تنطوي ومن ثم اإلقناع على القدرة تفتقد رأينا كماداعش  خريطة أن اذ ،والجغرافي

 لعمليات الطبيعية الحدود تحدد لجغرافيا تؤسس انها اذ ، معين مجال في نشطة بدت مهما هشة
 نفسها وهي .للعنف سياسية خريطة بل لإلقامة سياسية خريطة ليست أنها أي اإلرهابية.داعش 
 الداعشي الجغرافي الهذيان في الحرب فدار سالم. مناطق هي وراءها ما بينما الحرب دار خريطة
 .(1)وفق منظورهم "اإلسالم دار" نفسها هي
 من فبالرغم ثابتة ونهج اسس وفق تسير كانت االرهابية التنظيمات انب ذكره، تقدم لما خالصة  

 العمل واستمر ايدلوجيا عنه ينفصل لم انه اال الجهاد" "قاعدة تنظيم عن البغدادي تنظيم انفصال
 القاعدة. ايدلوجيا صلب من العالم على السيطرة في طموحة كان والدليل وخططه نهجة على
  :المجتمع تهميش -4
 كقوة ليهإ ينظر فال االكبر، الغائب فكره في المجتمع ان يبدو "،"الدولة علىداعش  تركيز ظل في 

 ان اال رحمه من تولد الدولة ان اذ ،التغيير في أساسية مصلحة صاحب أو الدولة تصنع فاعلة
 الى االحوال أحسـن في تؤدي لديه، "واالخـر المسلمين بين" والمفاضلة المفاصلـة صورة داعش
 هنا يمكنناو  .(0) لمجتمعها وتنظر لنفسها، تفكر المجتمع، حركة هامش على تعيش نخبة استنبات

 المجتمعات ظل في االغتراب أو الشعورية العزلـة عـن تحدث الذي قطب سيد بأقوال االستشهاد
 تصوراتها، من شيء في الجاهلية نجـاري أن لنا "ليس قائال   اهلل" "شرع عن الخارجة الجاهلية الكافرة

 فمفهوم .(3)علينا" ضغطهـا يشتد اممه تقاليدها، من شيء في وال أوضاعها، من شيء في وال
 عن االبتعاد الى الشخص يقود ألنه ايجابي شيء االرهابيين نظر في الشعورية العزلة او االغتراب،
 يعني فاألخير ، والجمعي الفردي المستويين على العزلة هذه اثر ويظهر فيه يعيش الذي المجتمع
 من الناس عامة يمثلون فهم المسلمين باقي اما هؤالء، اال المجتمع يمثل وال "المؤمنة"، النخبة

 والملحدين والمشركين الكفار خانة في فيدخلون البقية امـا ،(داعش بعقيدة ايمانهم )بشرط المسلمين

                                                           

 .22 ص ، المصدر نفسه ( 1
 واالبحاث للدراسات بالدي مركز ، اغتراب مجلة ،داعش  تنظيم فكر في الدولة ،هادي عدنان حسين ( 6

 .31 ص ، 6112 ، (1) العدد ، االستراتيجية
 .31حسين عدنان هادي، المصدر السابق ، ص  ( 4
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 ذاته التصور سليلة الداعشي التصور في االمة ان كما .(1)وجهادهم قتالهم يجب الذين والمرتدين
 مفهوم هي اذ ، المقاتلة المسلحة والجماعات العربية الجزيرة في السلفيين اإلخوان عهد منذ ايضا  
 من شكل مقابل الثقافي اإللغاء فكرة على أساسا   تقوم فهي ، الثقافة هو أال أساساته أهم من منزوع

 متنوعة مجموعات على بل شعب، على تتوفر وال مكان في مستقرة غير بأمة المتخيل التعويض
 (Roy Olivier )* روا" "ألوليڤييه بالنسبة والعزلة. الهروب فكر بينها ويجمع واحد، متخيل يقدحها

 االتصال ينقطع أن بعد يعود األمة لفكرة السياسي المخيال فهذا جلي بشكل التصور هذا يتضح ،
 الثقافية بالجذور االتصال من تنشا   األمة أن في األشياء منطق بخالف وهذا والمجتمع بالدولة

 .(0)وثقافة مجتمع بال الالمكان دولة" "مشروع نحو يسعىداعش  ان يعني وهذا واالجتماعية.
 موقع جسد سيطرته تحت كانت التي المناطق والعنيف المتطرف الحكم نمط فيداعش  يغالإ ان  

 سطوة تحت وقوعهم فترة اثناء الموصل سكان عانى المثال سبيل فعلى . اولوياته في المجتمع
 ، األطراف وقطع ، للناس التعذيب جراء االصوات فيها تتعالى همبوجود المدينة اصبحتو  ، داعش
 ، (3) بالنقاب نالتزامه عدم بداعي الرجم بسبب النساء اصوات ومن ، المنازل اعلى من همورمي

الممارسات الوحشية ، والحال نفسه انطبق على سكان مدينة الرقة في سوريا ، اللذين عانوا من 
وملزميهم  عليهم بالقوة مقومات الحياة ، فارضين ارادتهمواصبح السكان بوجودهم ال يمتلكون ابسط 
اذ  . واصبحت مشاهد الذبح تتكرر يوميا  في المدن باإلقامة الجبرية ومن يحاول الهرب ، يقتل

التي وضعوا اماكن محددة للذبح داخل كل مدينة كما هو الحال في منطقة دوار الزراعة في الرقة 
 هذه صـلـب فـي فنائـه بـذور اصبحت المنطلق، هذا من .(2)ميةخصصها داعش لهذه االعمال االجرا

 عطف استغل ما فبعد ،(2) فيها انتشر التـي للمجتمعـات مقلقا   شبحا   اصبح اذ المتشددة، االيدلوجية
 وتر على عزفه خالل من سنتين من ألكثر فيها المتواجد المناطق مواطني من الفئات بعض
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 وبدأت حقيقته، نكشفت ما سرعان ان اال ، واقليميا   عالميا   المدعومة االعالمية وماكنته الطائفية
 التنظيم عناصر عن واالستخبارات المعلومات في والمساعدة العون يد ومدت (1) الصورة تتضح

 .(0) ومواقعهم المستخدمة واساليبهم وتحركاتهم

  العسكرية: استراتيجياته وهشاشة داعش تنظيم كليةهي مركزية -4
 افكاره على التنظيم عناصر يستند اذ ،زعيمه حول تدور هرمية هيكلية التنظيم كيمتل  

 وبالتالي، والحكومية والدينية العسكرية الشؤون في العليا اليد صاحب فهو . وتوجيهاته واستراتيجياته
 دائما   ولهذا كبير، بشكل ويضعفهداعش  كيان يهز قد المشهد، من التنظيم زعيم خرج ما إذا

 التي العديدة االستراتيجية التكتيكات من الرغم على التعبير. صح ان االفعى رأس يستهدف
 والجبهوية_ المباشرة، المواجهات يتجنب فهو وأكيدة ممكنة واضحة ضعفة نقاط ،االنوضعها

 فالجيوش متعددة، نقاط من لهجوم تعرض إذا الدفاع في صعوبات يواجه إنه كما الصدامية،
 من أكثر على هجومية قوات بتركيز لها يسمح كونه ،المساحات اتساع من تستفيد عادة النظامية
 بها، التمسك على القدرة يفقده الجغرافيا اتساع فإن الهجوم، يفضلداعش  ان وبما ومدينة. منطقة
 ان ، ذلك عن فضال   .(3) واحد آن في عدة مناطق في لضربه النظامية للجيوش أفضلية يعطي وهذا

 القوات تطويق اسلوب وتكرار القتال جغرافية وتوسيع المعارك محاور تعدد تكتيك على اعتماده
 ،(2) البشر واستنزاف االنتحارية واالنتحاريين االنغماسين من الكثير الى حتياجها يعني ، النظامية

 ، االولى بالدرجة لهم يسندها العمليات هذه كون االجانب المقاتلين وفرة على اعتماده يعني وهذا
  .(2) القتالية وقوته ، الهجومية ليتهعم اساس ويعدهم

 : للتنظيم االقتصادي المورد هشاشة -2
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 تعتمد والعسكرية الحكومية االمكانات ان اال ،داعش تنظيم لدى التمويل منافذ تعدد من بالرغم  
 النفط تكرير )كمنتجات منها النفطية وبخاصة المنشآت، من يتلقاها التي الكبيرة العائدات على

 المنتجات تهريب ضد ناجعة خطوة اي شأن ومن ،سيطرته( تحت الواقعة طقالمنا إلى وتهريبه
 الى يؤدي مما العسكري المستوى على التنظيم تضعف أنداعش  لدى إنتاجه ومنظومة النفطية
 .(1) لصفوفه المنظمين االجانب المقاتلين زخم وينخفض قياداته لدى االموال شحة

 : التنظيم تحالفات وهشاشة ضعف -2
 على ، التحالفية المركبات من مجموعة على يعتمد انه ، العسكري داعش جموح بداية منذ تبين  

 تبدو ما وبقدر ، عشائريةال رؤوسال بعض و األجانب والمقاتلون النقشبندية وجيش البعثيون رأسها
 فهذه ، له ضعف نقطة تمثل ، آخر جانب في فهي داعش قوة سياق في مدرجة التحالفات هذه

 بهدف ترتبط ال التوليفة هذه اضحت لذلك وفقا   .(0)بالثبات األشكال من شكل بأي يظتح ال العالقة
 فقط ان اذ ، المعركة ميدان في مختلفة مواقف ذات هعناصر  واصبحت ، واحدة ومصلحة ايدلوجي

 العموم بوجه األجانب االرهابيون مقاتلونال امثال ، بعقيدته مؤمنين عناصره من (%21) ليشك ما
 جميعهم عناصره باقي اما ،قتال ساعة اخر الى مرتفعة معنوياتهم مواقعهم، في صمدوني وهم ،

 الوقت في االتجاهات وتغيير ، المعركة من للهروب مستعدين و داعش الى مشكوك والء ذات
 وسبل ضغط عوامل مله تشكل وعشائر بعوائل يرتبطون الذين العراقيين بعض امثال ، المناسب
 المبايعة التنظيمات اما .(3) النفسية للعمليات لالستجابة عليهم المعول الشريحة وهم ، رللتأثي أتصال

 - وهي كبيرة بدرجة شكلية كانت المبايعات أن الملحوظ فمن ، العالم حول الدول من العديد في
 تجاه مشكوك والئها ان كما ، التنظيم تجاه حقيقي تعاون أي عليها يترتب لم إذ وظيفية، اقتصادية
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 مرة القاعدة تنظيم راية إلى وتعود له، مبايعتها عن التنظيمات تلك تتراجع المحتمل ومن ، داعش
 .(1)أخرى

 : التنظيم داخل االيدلوجية االذرع واختالف تعدد -2
 نشأته في اعتمد إذ فكرية(، )وحدة أدق بمعنى أو محدد، ايدلوجي مرجع داعش لدى يكن لم   

 "هسما ما اعلن وحينما المصريين، أو الشوام المنظرين ونتاجات القاعدة منهاج على األولى
 "للتمكين" عدة أسئلة طرح إعادة إلى ذلك أدى مصراعيها، على إليه الهجرة ابواب وفتح الخالفة"،

 صراع حالة يف هو ، ذلك عن فضال   .(0)ألخ ... الحدود تطبيق اإلمام، كبيعة وية،األول في تكن لم
 عارض اذ ،" الشام وبالد العراق في االسالمية الدولة "تنظيم يسمى ما ناعال منذ القاعدة تنظيم مع
 جبهة على فرضها حاول حين البغدادي بكر ألبي البيعة الفلسطيني قتادة وأبو المقدسي محمد أبو

 في رسائل، قتادة وأبو المقدسي أرسل ،6114 نوفمبر الثاني/ تشرين ففي الفصائل؛ وباقي النصرة
 برفضهما تفيد ومنظريها، الجهادية السلفية الحركات قادة بين "الرسائل حرب" بـ وصف ما خضم
 االنشقاق" حالة من اسوري في المجاهدين إلى رسالته في قتادة أبو وحذر البغدادي. بكر أبي مبايعة

 التجارب" أخطاء بتجنب إياهم ناصحا األول، المقام في البغدادي قيادة سببتها التي "والخالف
 ثم، ومن العلم، وأهل العقالء عند وقائع بال والغرور الجهل على مبناه ألن رأيه، وبحسب ."السابقة
 نتيجة .(3) تنظيم لمصلحة بالقتال أخطأوا قد المجاهدين أن ويرى ،نافذة وغير باطلة البيعة فإن

 في الشرعيين الن ؛وقواعده مؤسساته طالت فكرية انشقاقات التنظيم صفوف داخل حصل لذلك،
 ذلك عكسين وبتالي العسكرية، القيادة ثقل يوازي كبير ثقل مهل داعش امثال التكفيرية التنظيمات

 .(2) االستراتيجيات وقع اختالف على
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من كتاب ما بعد دولة الخالفة ماهر فرغلي ، االبنية الفكرية لــ "داعش" وتحوالتها الى ما بعد التمكين ،  (6
 .30، ص  6161االيدلوجيا الدعائية للتنظيم والجهاد العالمي ، مؤسسة فريديش ايبرت ، عمان ، 

، مصدر سابق ،  1عزمي بشارة ، تنظيم الدولة المكنى" داعش" أطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة ، ج (4
 .132ص 

 .24، ص ماهر فرغلي ، مصدر سابق  (3



 

 

 

 
 

 بالدو العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب ("داعش) الشام

021 

 وتصدعه هشاشته ، التنظيم الضعف بمواطن المتمثلة الداخلية االسباب عكست القول، خالصة  
 تلشك والسالح التمويل بفيض المتمثلة القوة مصادر ان عن ذلك فضال   ، الداخل من تفككهو 

  . مواجهته في والدولية الوطنية الجهود استغلته حاسما   عامال  
 : والدولي الوطني الصعيد على االسباب ثانياا:

 التي واالقليمي، الوطني الصعيدينعلى  اجراءات على داعش خطر لمواجهة االسباب تمثلت  
  :كاآلتي تناولها يمكننا

 : الوطني الصعيد على االسباب -1
 همجية رهابيةا جماعات قبل من موجه الوطني، الدولة ألمن واضح تهديد هنالك يكون عندما  

 من العديد اتخاذ في قصوى ضرورة هناك يكون ان البد المواطنين، دماء تستبيح االراضي تغزو
 الوطني الصعيد علىو  ، العسكري االجراءهو  حسما  واكثرها  واهمها والفورية، المباشرة إجراءات
 : وهي ، داعش لمواجهة االجراءات من العديد وسوريا العراق دولتي اتخذت

 : العراق -أ
 خروج في عنها اسفر وما ، 6113 العام من حزيران من العاشر في الموصل سقوط احداث ان  

 ألوية ستة تدمير و نهائي، بشكل منها عشر اربعة تفككت و العراقي الجيش من لواء عشر تسعة
 على العراقية الحدود حرس من ألوية ستةو  . الثالثة( االتحادية الشرطة قة)فر  االتحادية الشرطة من

 االتحادية، للشرطة ومقر العراقي للجيش فرق مقرات أربعة تدمير عن فضال ، السورية الحدود
 والمحلية العربية االعالم لوسائ من العديد تتناقله اعالميا ، سبقا   اصبحت . (1)نينوى عمليات وقيادة
 اهمية معطية االرهابية الهجمات صد من يتمكن لم العراقي بأنه الجيش ضد هستيرية حملة وشنت
 االمنية، القطعات باقي على ذلك عن نجم الذي الجزئي المعنوي التأثير رغم و . داعش لقوة قصوى
 على يمر لم الذي الجيش هذا ان اال ،(0) آنذاك المواطنين نفوس في الرعب بث في ذلك ودور
 من العديد في ثبت . المدة هذه واخواتها قبل القاعدة عصابات واجه طولية الذي مدة هيكليته اعادة
 عند هجومه زخم واحتواء هجماته صد من وتمكن ، داعش ارهابي من بالضد حربا   وخاض المواقع
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 الموصل داخل تقاتل فوج بحجم قوة هنالك كانت و ،(1) بغداد حزام ومناطق وديالى سامراء اطراف
 فشقوا ، بيجي قضاء باتجاه جنوبا   بالتحرك قياداتهم من االوامر مجاءته ما بعد اال تنسحب ولم

 وعتادهم سالحهم بكامل المقصود الموقع الى اووصلو  كم (411) تتعدى لمسافة قتاال طريقهم
 .(0) القتال لمواصلة المعنوي واستعدادهم

 حزيران 11 في بغداد في السياسية القيادة اعلنت ،الدموية الظالمية الهجمة هذه مواجهة لغرض 
 إعالن الى النواب مجلس هداعي األمنية، واألجهزة الجيش قطعات لجميع قصوى انذار حالة 6113
 في العراق بدعم العربية والجامعة األوروبي واالتحاد المتحدة األمم توطالب القصوى. الطوارئ حالة
 خمسة وتأهيل هيكلة اعادة من بغداد في العسكرية القيادة استطاعت كما ،(3) اإلرهاب ضد حربه
 بسببو  ،(2)داعش  تنظيم عليها سيطر التي المناطق في لواء عشر تسعة اصل من عسكرية ألوية
 لدى الجوي االسناد وضعف ، ( F-81) نوع من طائرة (42) لــــ المتحدة الواليات تسليم تأخير
 في تؤمـن أن روسيا استطاعت اذ ،(2) أخرى تسليحية مصادر إلى اللجوء اضطر ، العراقية القوات
 عن فضال   المقاتلة، الليل( )صائد وطائرات (m55) وطائرات ، )السوخوي( طائرات قياسي وقت

 الروسية االستجابة هذه اإلرهابية. التنظيمات قتال في الدفاع وزارة قبل من مباشرة لتستعمل الذخيرة
 أسلحة لشراء الروسي الجانب مع جديدة تسليحية عقود بتوقيع يفكر العراق من جعلت السريعة
 تعكس التي األسلحة تلك طبيعة أن سيما ال المقبلة المرحلة تحديات مـع تتناسـب متطورة ومعدات
 وزارة أشارت اذ اإلرهاب، ومكافحة األمـن لحفظ العراقي الجيش قدرات رفع في العراقية الرغبة
 من (36) عدد منها الصنع، روسية متطورة أسلحة لشراء تسليحيا   عقدا   وقعت أنهـا العراقيـة الدفاع

 ، والعبوات الصواريخ ألعنف مضادة مدرعة (21و) صواريخ، وقاذفات وحرارية ليزرية مضـادات
 اتكاسح نفسه الوقت في وتعمل بهـا تتأثـر ال نيران تحت العدو عمق في الدخـول مهمتها تكون

                                                           

وزارة الدفاع العراقية  6114العراقية في مكافحة االرهاب بعد حسن سعد عبدالحميد، دور االجهزة االمنية  (1
 .13، ص6112(، بغداد، 1نموذجا، مجلة اغتراب، مركز بالدي للدراسات، والبحوث االستراتيجية  ، العدد )

( مجلة يونيباث العسكرية ، حوار مع الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي ، عدد كبار القادة ، الناشر قائد 6
 .32( ، د. ت ، ص4القيادة المركزية االمريكية ، وزارة الدفاع االمريكية ، العدد)

 .2عماد علو ، العراق ما بعد داعش ، مصدر سابق ، ص  ( 4
 .13حسن سعد عبدالحميد، مصدر سابق ، ص  (3
 .0عماد علو ، العراق ما بعد "داعش" ، مصدر سابق ، ص  ( 2
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 العاصمة باتت ان .بعد(1) واعتدة ذخائر مع حرارية صواريخ عن فضال   الناسفة، والعبوات لأللغام
 اهلل آية بالمرجع المتمثلة الدينية المرجعية اعلنت ، االرهابية الجماعات هذه قبل من مهددة بغداد

 حزيران 14 في ممثلها لسان على (*الكفائي )الجهاد فتوى السيستاني الحسيني علي السيد العظمى
 القوات صفوف في للتطوع عليهم السالح حمل من يتمكنون الذين المواطنين ان قائال    (0) 6113
 والتناحر االختالفات ترك السياسية القيادة داعيا   . ومقدساته وشعبة العراق عن للدفاع األمنية
 مئات تطوع الفتوى هذه ثمار من فكان ، وشرعية تاريخية مسؤولية أمام كونها مواقفها وتوحيد
  .ومقدساته الوطن عن الدفاع في النداء هذا ليلبوا هبوا اكثر بل العراقي الشعب ابناء من االلوف

 متطوع ألف وخمسمائة مليون 6113 حزيران 62 يوم حتى عام بشكل المتطوعين عدد بلغ وقد
 التي الوطنية القوة هذه . (3) التدريبات وضعف اللوجستي الدعم مشاكل بسبب الحقا تراجع رقم وهو

 في االستراتيجي التوازن معادلة تغيير في كبير دور لها كان ، الشعبي بالحشد بعد فيما عرفت
 النكوص من حالتين بين تاريخية فاصلة شكل المعركة أرض فدخولها ،داعش  ضد الحرب

 سد و ومعنويا تعبويا االمنية القوات اسناد في اساس شكلب ساهمت ، العراقية القوية واالستجابة
 الى قياسا جاهزيتها وعدم والعسكرية االمنية القوات عدد قلة بها تسبب التي الميدانية الثغرات
 زخم يبين الذي ، (11) الجدول في كما ، (2) عليه المفروضة  والتهديدات التحديات وحجم مساحة
 جانب الى مهامه كانت فقد . االمامية الخطوط في االمنية القوات جانب الى كان الذي التعبئة
 ومسك ، النوعية العمليات تنفيذ في والمشاركة ، والدعم ةوالمؤازر  ، بالردع تتمثل االمنية، القوات
 له دور كبير في النجاحات التي حققتها ، فقد كان للحشد الشعبي دورا   كما كان تحريرها بعد االرض

                                                           

 .01سابق ، صحسن سعد عبدالحميد، مصدر  ( 1
فرض الجهاد على الكفاية هو احد اقسام الجهاد ، وهذا يعني وفرضه على الكفاية أي يجب أن  *( الجهاد الكفائي :

يجاهد الكفار وعدد فيهم الكفاية من أفراد المسلمين لدفع األعداء، فإذا كان دفع األعداء يحتاج إلى عشرة آالف 
لذهاب إلى الجهاد فإذا اكتمل بعدد عشرة آالف مقاتل سقط الجهاد عن مقاتـل مـثـال وجب على جميع المسلمين ا

الباقين . للمزيد انظر :جعفر بن الحسن محقق الحلي ، شرائع االسالم ، كتاب الجهاد ، الركن االول ، مطبعة 
  412ص  1020اآلداب ، النجف ، 

 .112سامي كيطان ، مصدر سابق ، ص  ( 6
 ،( قلق لمستقبل رؤيوية دراسة" ) داعش" بعد ما وسيناريوهات العراق في ومواجهته االرهاب ، جعفر طالب جليل (4
 .430 ،ص6112 ، الجليل دار ، 1ط
 مصدر ،6110-6114 االخفاق ومؤشرات البناء مسارات في قراءة العراقية العسكرية المؤسسة ، علو عماد (3

 .32 ص ، سابق
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  (11جدول )
 (6112-6113) العراقية للقوات االمامي الخط على المتواجدة االمنية القوة

 ، 6112 ، بغداد ، والتخطيط للدراسات البيان مركز ، العراقية المسلحة القوات مستقبل ، نايتس مايكل : المصدر
 .64 ص

 الصخر ، وجرفالفلوجة( الكرمة،اء واألنبار )في المعارك التي جرت في أطراف سامر  كبيرا  
 .(1)، العلم ، تكريب ، امرلي ، بيجي(، ومحافظة صالح الدين )الدور )النصر( وديالى، والضلوعية

 الحشد رادفت قوات تشكلت كما والقوميات، واالديان الطوائف من العديد الشعبي الحشد ضم
 عليها استولى التي المناطق في العربية العشائر ضم الذي (العشائري بالحشد) عرفت الشعبي
 .(0) داعش

 القوات بين التنسيق مجال في دقيقا   تحسنا   6112 العام اوائل في العسكرية العمليات شهدت 
 وقوات العراقية الجوية القوة بين التعاون ركيزة في وجد التنسيق ذلك ونموذج المختلفة، العراقية
 الجوية الطلعات بدأت إذ المستويات، كافة وعلى معها االرتباط وزيادة البرية والقوة اإلرهاب مكافحة

                                                           

 .121 ص ، سابق مصدر ، حميد فارس علي و خليل اسماعيل سهاد (1

احمد فكاك البدراني ، العراق المتأزم .. الحصاد المر للحرب واالحتالل )تراجيديا ضياع الدولة مركزية الطائفة  (6
 .123 ص ،6161، دار االكاديميون للنشر والتوزيع ، عمان ، 1والمستقبل الصعب ( ، ط

 االمنية القوات

 0202 الثاني كانون 0202 الثانيكانون  0204 ايار

 معادل
 للواء

 على القوة
 االمامي الخط

 معادل
 للواء

 على القوة
 الخط
 االمامي

 معادل
 للواء

 على القوة
 االمامي الخط

 11111 23 23111 42 111111 22 العراقي الجيش
 42211 62 42111 63 2111 41 االتحادية الشرطة

 1211 3 3211 4 2621 4 االرهاب مكافحة قوة
 2111 6 14،221 2 14221 2 الشخصيات حماية وحدات

 14211 0 14،211 0 41111 12 الحدود قوات
 43111 61 34111 61 - - الشعبي الحشد قوات
 2111 4 4111 6 - - العشائري الحشد قوات
 111111 23 111111 23 03111 32 كردستان اقليم امن قوات

 602211 126 622221 123 412111 122 الكلي العدد
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 السالفة القوات من مقدمة دقيقة أرضية معلومات على بناءا   إرهابية اهداف وبدقة تضرب العراقية
 اماكـن حـول البريـة للـقـوات أرضيـة معلومـات رسالإب العراقية الجوية القوة بـدأت المقابـل وفي الذكـر،
 بالسرعة معالجتها ليتم الطائرات انطالق قواعد من بالقرب المتواجدة اإلرهابية التنظيمات تواجـد

 .(1)الممكنة
االحداث التي توالت في حزيران عام في العليا  الدور المؤثر للمرجعية الدينية ان ، خالصة القول  

، كان االهم في تغيير مسار االحداث وافشل كافة المخططات الصهيو امريكية الساعية   6113
نحو تقسيم العراق ونسف العملية السياسية ، فضال عن خلق بذور الطائفية بين ابناء شعب الواحد، 

 صنوفها بكافة العراقية االمنية القوات لتقدم والصحوات اذ ان دعم قوات الحشد الشعبي والعشائري
 في هذه المنازلة . الحاسمكان العامل 

 : سوريا  -ب
 على قدم موطئ على للحصول المصالح و النزاع اطراف وتعدد  االضطرابات استمرار أن  

 عن بحثنا هنا كان ولما ، منها داعش طرد نحو يسعى طرف من اكثر ظهور الى ادى ارضها،
 االطراف على دراستنا تقتصر سوف ، المكانية للسيطرة داعش خسارة في اسهمت التي االسباب

 إقليميا ضاغطة ظروف تحت وقوعه وبسبب ،2السوري الجيش ان  بداية   الغرض هذا حققت التي
 تدور كلها دولية وحرب  اقليمية وحرب ، جهة من داخلية حربا   يدير جعلته -اسلفنا كما – ودوليا  
 عليها متدرب وغير ، عصابات لحرب مستعد غير السوري الجيش ان ذلك الى مضافا   ، ارضه في
 الشيشانيين امام وخصوصا   ، العصابات حرب واقع في المطلوب دون الهندسي جهده حتى بل ،

 الجهوزية أتم على استمرت السورية القيادة ان اال ،(3)تقريبا   سوريا في المعركة عماد اشكلو  الذين
 تقتضي التي الوطنية، للمصلحة استجابت فقد متواز، بشكل الميداني التنظيمي والجهد السياسية،

                                                           

 .13حسن سعد عبدالحميد، مصدر سابق ، ص ( 1
  ( ألف فرد سـنة 431حسب المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ضـمت القوات السورية التي يزيد عددها على )

( دبابة ومدرعة قتالية ، يضاف إلى ذلك وحسب التقارير الغربية قوة جوية ضخمة ، 11112ما مجموعه ) ۰۲۲۲
البـاقي مروحيات ( ، والمورد األساسي لها االتحاد مركبة جوية تقريبا  ) أربعة أخماسها طائرات و  ۰۲۲إذ أنها تضم 

 .616السوفيتي سابقا  وروسيا حاليا . انظر : محمد صادق الهاشمي ، مصدر سابق ، ص 
 .616( محمد صادق الهاشمي ، مصدر سابق ، ص  4
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 الذي ، الروسي الجو سالح من الدعم طلب قدمت كما ،(1)الدولة يحصن وطني حوار في اللقاء
 ضاريا   قتاال   داعش منه واجهت الذي ، االخر الطرف .(0) بوتين فالديمير الرئيس لسان على جاء
 عن للدفاع 6113 أيلول منذ المرأة حماية وحدات ضمنها ومن ، الكردية الذاتي الدفاع قوات هو

 هذه خاضت كما . العراق شمالي الكردية البيشمرگة قوات من عسكري بدعمو  ، كوباني مدينة
 المهمة الحدودية والمعابر النقل طرق على 6112 العام من حزيران في المعارك من العديد القوات

 تزداد القوات هذه اخذت كما ، سورية شرق شمالي في والحسكة حلب بين والواقعة استراتيجيا
 سورية غرب في العربية القبائل ومع  ريةسو  مسلحة مجموعات مع متزايدة بصورة بتعاونها اعدادها
 سوريا( في الجهاد قاعدة فروع احد ) النصرة جبهة مقاتلي بتقدم مهددة مصالحها أن رأت التي

 ، )PKK(الكردستاني العمال حزب مع تتعاون التي الكردية القوات كانت وعندما ،(3)داعش  وتنظيم
 الساحة إلى دخلت العراق شمالي في حديثا   المتشكلة اليزيدية للوحدات المساعدة ميتقد خالل من

 قوات مع الكردية الوحدات هذه اتحاد الى ادى مما جديدة، مسيحية آشورية مقاتلة وحداتو  ، أيضا  
 ) بــ اختصارا   فيعر  ما او الديمقراطية سورية قوات اسم تحت جديد حلف في وآشورية عربية مقاتلة
 من وأصبح مقاتل (21،111) من اكثر الحلف هذا ضمم ،(2)6112 عام االول تشرين في قسد(
 .(2) المسلحة والتنظيمات داعش طرد مهامه اولى

 بكافة العراقية االمنية بالقوات المتمثلة العراق في الوطنية الجهود اسهمت القول، خالصة 
 على الجارية االحداث بلورة في ومهما فاعال اثرا   الشعبي الحشد قوات قبل من والمدعومة تشكيالتها

 اما ، التعبير صح ان داعش دنس من العراقية االراضي كافة وانتزاع تحرير خالل من الواقع ارض
 الدول قبل من يواجهها التي الضاغطة الظروف وبسبب ؛ السوري المستوى على الوطنية الجهود
 ضطراف ،داعش  تقدم امام ضعيفة الوطنية جهوده جعلت  الحكم ةسد من إلزالة ومساعيها الكبرى

                                                           

نشورات زين ، م1ناجي جثير غميس، مشروعية التدخل العسكري الدولي لمكافحة اإلرهاب في سوريا والعراق، ط (1
 .10، ص6161الحقوقية، لبنان ،

( كارين لويكفلد ، حريق شامل ، ترجمة محمود كبيبو ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة ،  6
 .20، ص 6166دمشق ، 

 .22كارين لويكفلد ، حريق شامل ،مصدر سابق ، ص  ( 4
 .22ص  ( كارين لويكفلد ، حريق شامل ،مصدر سابق ، 3

5)Tim Lister, ISIS' enemies line up to take Raqqa, but when -- and how?, February 82, 
0282, https://www.cnn.com 

https://www.cnn.com/


 

 

 

 
 

 بالدو العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب ("داعش) الشام

022 

 اوال   الحكم سدة في البقاء ألجل ، لبنان في اهلل حزب وقوات والروسي االيراني الدعم على يعتمد ان
 . لصالحة داعش سيطرة تحت القابعة االراضي من صغير جزء انتزاع و
  : الدولي الصعيد على االسباب  -0
 نفسها طرحت التي العالمية، الظواهر من *الدولي اإلرهاب مكافحة في الدول تدخل ظاهرة عدت  

 مختلف في وقعت التي اإلرهابية األحداث بعد الطرح هذا ازداد وقد ، الدولية الساحة على وبقوة
 ، عنها الصادرة والقرارات الدولية المنظمات أدبيات من العديد في ذلك عن عبر وقد ،(1) العالم دول

 سبتمبر 11 هجمات بعد األمن ومجلس العامة الجمعية طرف من الصادرة القرارات وخاصة
 األمن مجلس قرأ والدولي الداخلي المستويين على اإلرهابية األعمال لخطورة نظراو  ، 6111
 للرد جماعي أو فردي كحق واقرت ، الشرعي للدفاع المسلحة القوة استخدام إلى الدول لجوء إمكانية
 ميثاق تضمن ، ذلك عن فضال .(0) 6111 لسنة (1421) رقم للقرار طبقا اإلرهابية الهجمات على
 مبادئ مع متسق أنه يبدو بشكل استخدامه ، الكبرى الدول بعض باستطاعة ما المتحدة األمم

 ديباجة نصت اذ اإلرهاب، لمكافحة الدولي العسكري التدخل بشرعية يتعلق فيما ،الدولي القانون
 ما وهذا ، الدوليين واألمن السلم حفظ هو أساسي بهدف الشعوب ارتباط على المتحدة األمم ميثاق
 دول من والعديد وسوريا العراق في داعش تنظيم استفحال و االرهاب ظهور بعد الواقع على رظه

 ضم دولي تحالف نشاءإل مساعيها االمريكية المتحدة الواليات بررت ، المنطلق هذا من .(3) العالم
 االمريكي الرئيس علنأ اذ عليها.داعش  وخطر بتهديد وتوجسها مواقفها باختالف الدول من العديد
 شاملة استراتيجية عن ، 6113 العام من اب شهر في ( Barack Obama) اوباما" "باراك
 ، االول جانبين من االستراتيجية هذه وتتكون وسوريا العراق في اعشلد للتصدي لإلرهاب مضادة

 الكونجرس من دوالر مليون (211) مبلغ تخصيص الثانيو ، بقيادتها دولي تحالف تشكيل هو

                                                           

العام ( اإلرهاب الدولي هو كل اعتداء على األرواح والممتلكات العامة أو الخاصة بمخالفة أحكام القانون الدولي *
بمصادره المختلفة، بما في ذلك المبادئ األساسية لمحكمة العدل الدولية. انظر ناجي جثير غميس، مصدر سابق ، 

 .10ص
 .41ناجي جثير غميس، المصدر السابق ، ص (1

 .32المصدر نفسه ، ص  (6
 .33 -34ناجي جثير غميس، المصدر السابق ، ص ص  (4



 

 

 

 
 

 بالدو العراق في االسالمية الدولة" تنظيم على الموحد المجال نظرية في السياسية المنطقة لحلقة السياسي الجغرافي التطبيق

 المستفادة والدروس السريع سقوطها واسباب ("داعش) الشام

022 

 العراق في السيئة األوضاع إن مدعيا   .(1) سوريا في باالعتدال يتسمون معارضين مقاتلين لتدريب
 بضرورة األميركية اإلدارة أقنعت ، اإليزيدية األقلية ضد الموجهة العنيفة واالعتداءات ، وسوريا
 اقليم عاصمة اربيل نحوداعش  مسلحين تقدم وقف جانب إلى ، تهمحمايل عسكري تدخل

 انشاء فلسفة على المتحدة الواليات اعتماد من نابع االستراتيجية هذه من االول فالجانب .(0)كردستان
 العقيدة في ادراكية قيمة بمثابة ذلك يعد اذ ،االمريكية للقوة الساحق التفوق رغم عسكرية تحالفات
 دولة كل تحمل بوجوب معتقدة ، التحالفات مظلة تحت العمل تحبذ التي االمريكية العسكرية
 .(3)الدولية مسؤوليتها

 االخرى تلو الواحدة تعلن الخليج ودول األمريكية، المتحدة الواليات ومعها الغربية الدول بدأت  
 تحت الدولية واالجتماعات التحضيرات فيه تسارعت وقت في االرهابي، التنظيم هذا من التبرؤ
 وتتويج الدولي الكرنفال هذا الى لالنضمام انفسهم الداعمون سارع اذ ، الدولي التحالف الفتة

 كاسيغ") "بيتر االمريكي الرهينة داعش قتل بعد وخاصة ، االرهاب لمكافحة كقائد المتحدة الواليات
Kassig Peter ) (2) .على 6113 أيلول في ويلز في عقدت التي قمته في الناتو حلف اعلن اذ 

 للمساعدة العراقية الحكومة من طلب أي جديا سيبحثون الحلفاء أن الناتو، حلف عام أمين لسان
 حلفاء أن ويلز في الناتو قمة في مشاركته عقب أوباما أكد كما ، المتنامي داعش تمرد مواجهة في

 جهود نجحت .(2) داعش ضد حربها في المتحدة الواليات إلى لالنضمام مستعدون بالحلف رئيسيين
 الفالتح هذا عقدو داعش  لمحاربة واقليمي دولي تحالف نواة تشكيل في االمريكية المتحدة الواليات
 وزراء االجتماع في وشارك ، 6113 ايلول في بتاريخ السعودية جدة مدينة في اجتماعاته اولى

 واألردن عمان وسلطنة وقطر والبحرين والكويت واإلمارات المتحدة والواليات السعودية خارجية
 "تتشارك أنها المتحدة الواليات مع العشر الدول وأكدت تركيا عن فضال   ولبنان، والعراق ومصر
 يعرف ما ذلك في بما والعالم المنطقة على اإلرهاب يمثله الذي الخطر ضد متحدة بالوقوف االلتزام

                                                           

االستراتيجية االمريكية في الحرب على "داعش" وحدود الفاعلية ، مجلة السياسة ( محمد عبد العال عيسى ،  1

 .22، ص 0216( ، 022الدولية ، القاهرة ، العدد )

عبدالرحمن کريم درويش و کارزان عمر علي ، الفاعلية االستراتيجية للتحالف الدولي في محاربة تنظيم  ( 0

( ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة 0216-0212)الدولة االسالمية "داعش"، دراسة تحليلية 

 .22، ص 0202( ، 32كركوك ، العدد )

 .22المصدر نفسه ، ص  ( 3

 .022، ص0212، مركز العراق للدراسات ، بغداد، 1( محمد حميد الهاشمي ، "داعش" مقاالت في العمق ، ط 2

 .121، ص 6112، بغداد،  المتنبي، بيت  1عماد علو ، من معسكرات هيرات الى الموصل ، ط ( 2
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 بسبب ؛االجتماع في مشاركتها من بالرغم البيان في تركيا تشارك ولم اإلسالمية". الدولة بتنظيم
 .(1)الموصل لمدينة احتالله عند اسرهم االتراك الدبلوماسيين من رهينة (30) لـداعش  احتجاز
 جميعها اكدت دولة ثالثين من اعضاء هحضر  الذي نفسه، الشهر في باريس مؤتمر ، ذلك اعقب
 لضم اهتمام من واشنطن أولته مما الرغم على ،االرهابيداعش  تنظيم محاربة ضرورة على

 انها اال التحالف، لواء تحت الشأن هذا في المساعدة يمكنها التي كافة والدولية اإلقليمية األطراف
 من عشر الحادي في كيري جون األمريكي الخارجية وزير عالنا عبر ذلك وجاء ايران، استبعدت

 مسلحي قتال إلى يسعى تحالف في إيران تشترك أن المالئم غير من "سيكون أنه ،6113 ايلول
 في مؤتمرات عدة جرت 6113 ايلول من 41-61 من الفترة وفي ، (0) اإلسالمية" الدولة تنظيم

 بحث فيها جرى المتحدة لألمم العامة والجمعية الدولي االمن مجلس جلسات هامش على نيويورك
 سراح اطالق ان كما ، المواجهة هذه في العراق ودعمداعش  تنظيم لمحاربة الدولي التحالف تعزيز

 وأبدت الدولي التحالف من موقفها تغيير تركيا جعل ، داعش قبل من (30) الـــ االتراك الرهائن
 شمال في عازلة منطقة اقامة 6113 االول تشرين مطلع في مشترطة ، فيه للمشاركة استعدادها

 وراء من تركيا اهداف حول الدولي التحالف دول بين الجدل من الكثير اثار الذي االمر سوريا
 شريكة ومنظمة دولة ستين من اكثر بمشاركة الشأن بهذا المؤتمرات انتهت .(3) المنطقة هذه اقامة
 مجهوده تنظيم على واتفقوا المتحالفون تعهد ،(2) االوربي واالتحاد العربية الدول جامعة ضمنها من

 :(2) كالتالي وهي ، محددات خمس وفق اإلرهابيداعش  تنظيم لمكافحة استراتيجية وضع بهدف
 . العراقي الجيش القدرات وبناء العسكرية العمليات دعم -أ
 . وسوريا العراق باتجاه الخارج من القادمة اإلرهابية الجماعات تدفق ايقاف على العمل -ب
  . اإلرهابي للتنظيم التمويل عمليات وصول ايقاف على العمل -ت
 .للمدنيين اإلنسانية المساعدات تقديم -ث

                                                           

 .124الموصل، المصدر السابق، ص  الى هيرات معسكرات من ، علو ( عماد 1
، مركز دراسات البصرة والخليج  6113( عالء رزاك فاضل ، الموقف االيراني من سقوط الموصل بيد داعش  6

 .14، ص  6110( ، 6-1(، العدد )32البصرة ، المجلد )العربي ، جامعة 
 .123، ص المصدر نفسه  ( 4
  https: theglobalcoalition.org ( الموقع الرسمي للتحالف الدولي ، شركاء التحالف الدولي، : 3

5 (Carmen – cristima cirlig . The international coalition to counter ISIS , ERRS , Europium 

parliamentary Research , Eroppeom union , 0285 , P.1. 

https://theglobalcoalition.org/ar
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 (. االيدلوجية الشرعية نزع ) اإلرهابيداعش  تنظيم حقيقة كشف على العمل -ج
 بتنظيم يتعلق قرار (61) واتخذ ، رئاسية بيانات خمس اصدر االمن مجلس ان الى االشارة وتجدر  

 بالواليات حذا مما ، (1) 6112 الثاني كانون ولغاية 6113 تموز منذ به المرتبطة والجماعات داعش
 الذي 6113\ 0 في (6121) رقم القرار اهمها ومن ، القرارات هذه من عدد تبني والحلفاء المتحدة
 ، والعراق سوريا وخاصة العالم دول الى الحدود عبر االجانب المقاتلين تدفق وقف الى يدعو

 ووقف ، والمتطرفين داعش تمويل منابع بتجفيف يقضي الذي 6112 \ 6في (6100 والقرار)
  .(0) الفدية ودفع التهريب عمليات

 الجدول في كما ، داعش لمواجهة هائلة عسكرية قدرات التحالف هذا في الكبرى الدول امتلكت 
 ، (61) الخريطة في كما ، التحالف في المشاركون قبل من التدخل تنوعت ذلك عن فضال   ، (10)
 المعارك قيادة في خاصة بقوات والمشاركة اللوجستي والدعم النصح، تقديم و الجوية الغارات نبي ما

رسال ، خاصة عمليات وتنفيذ ،الكبرى  قوات بالتدريب ملتزمة دول عشر) للتدريب عسكرية قوات وا 
 جهوية مواقع إنشاء ، لسوريا بالنسبة بينما ، العراق أنحاء جميع في مواقع خمسة في العراقية األمن
 العديد واتخاذ ، المعلومات تبادل و المالية المساعداتو  ، ( المعتدلة المعارضة قوى وتجهيز لتدريب

دول  ، كما تخصصتمن أجل حرمان داعش من الوصول إلى البنوك إقليميا وعالميا من االجراءات
 .(3) مساعدات إنسانية للسوريين والعراقيون بالتنسيق مع االمم المتحدة بتقديمأخرى 
 ما ذلك في ارأو  اذا ، سوريا في داعشبمسألة تنظيم كثيرا في التحالف الدولي  المجتمعون يبال لم  

 مطلبا يعد لم االسد بشار الرئيس رحيل ان خصوصا الحكم سدة في البقاء في السوري النظام يمكن
 اصبحت وبهذا ،(2)داعش على الحرب ةقضي بسبب وخارجيا داخليا الديمقراطي بالتحول مرتبطا
  اكثر هدفه يتجاوز وال حلفائه لشروط خضوعا   االكثر و والمساندة للدعم حاجة االكثر الطرف سوريا

                                                           

 ( مصطفى ابراهيم سلمان و ضاري سرحان حمادي، استراتيجية التحالف الدولي لمكافحة االرهاب في العراق ، 1
 .32، ص  6111( ، 21، الجامعة المستنصرية ، العدد ) مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

 سعد الشواف، العالقات السياسية الدولية ودور مجلس األمن في إدارة األزمات الدولية، شركة االن للنشر ، ( 6
 .111عمان ، د.ت ، ص 

5 (Carmen – cristima cirlig . The international coalition to counter ISIS , ERRS , Europium 
parliamentary Research,Op.cit.,P.1. 

عمرو صالح ، إطار تحليلي لجدل االمن والدمقرطة .. حالة "داعش" ، مجلة السياسية الدولية ، القاهرة، العدد  ( 2
 .11، ص6112( ، 612)
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 ( 10جدول )
 6113عام  للتحالف الدولي لدول الكبرى في القدرات العسكرية 

 ياسر عبد الحسين ، الحشد الشعبي في العراق بين التحالف الدولي والمواقفالباحثة باالعتماد على: المصدر : 
، ص  6112االقليمية من كتاب الحشد الشعبي الرهان االخير ، مركز بالدي للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، 

 .131-131ص 

 هذا ظل في له الدولية الشرعية لكسب والسعي قائما ، نظامه بقاء على الحفاظ على العمل من
 والعسكرية واالقتصادية، ،الطاقوية مصالحها على الحفاظ إلى تسعى موسكو ان وبما .(1) التحالف

  بالتالي،و  . طرطوس ميناء طريق عن المتوسط األبيض البحر مياه في تواجدها وعلى دمشق، مع

                                                           

الراهنة في الشرق التركية والتحالفات الدولية  -( مثنى فائق مرعي و عبد العليم فاضل ، العالقات الروسية  1
،  0212( ، 11االوسط " دراسة في التأثير والتأثر "، مجلة تكريت للعلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، العدد )

 .112ص 

 القدرات العسكرية شركاء التحالف

الواليات المتحدة 
 االمريكية

 مقاول211،  جندي في الكويت6411
 51 هورنت سوبر أف, إيغل55 أف عسكرية طائرات( CYN-77) بوش جورج U.S طائرات حاملة

 بي1- اف اي, دوغالس ماكدونال اف أي 51 – أي/اف, هورنت 51-أي/اف أن, فالكون فينتج
 غرومان, اتش18- أم جي اي, 551-سي أي لوكهيد سي, النسر5-بي,' 2 بولت ثاندر51 اي, هاريرج

 أم, رببر 9- كيو ام, اسكندر51- سنتينال 571- ارکيو - لوكهيديو. هيروكوليز521 لوكهي, بي 1-أ أي
 555-سي كيه بوينغ – بنتي18-إتش کيه دوغالس ماكدونال سي اي.  بريداتور كيو

 استراليا
 بوينغ طائرات سوبرهورنت أف/أي-51- اي/أف طائرات 1, عسكري طيار 811

757(AEW&C ,)5ماستر غلوب57 سي بوينغ طائرة.  ني ارتي ام 551 اي ايرباص طائرات .

 وكيوليز هير سوبر جيه 551– سي مارتن لوكهيد طائرة

 فاينتن فالكون 12طائرات أف  2 بلجيكا

 جيه 551-، سي مارتن لوكهيد طائرة, 5 سي دي دوغالس طائرة, هورنت 51- اي/ اف طائرات كندا
 ماستر غلوب 57-سي بوينغ طائرة, هيركيلوليز سوبر

 فالكون فاينتن 51 أف طائرات 7 الدنمارك

 طائرة, ستراتوليفتر1555 سي بوينغ طائرة 2111 داسورميراج طائرات 1, داسورفال طائرات 9 فرنسا
 (555)برت جان الفرقاطة, اتالنتك بريجيت

 5- كيو ام طائرة 717- سي كيه بوينغ طائرتان, سيناتور 5 بي مدمرة عربة 28,  تورنادو طائرات 8 ايطاليا
 بريداتور

 باتريوت 518- ام اي ام جوي دفاع, فالكون فاينتج 51 اف طائرات 1 هولندا

 باتريوت 518- ام اي ام جوي دفاع اسبانيا

 المملكة المتحدة
 اي ايرباص|  طائرة, 555- سي كي بوينغ طائرة, ديبر9- کيو ام طائرات 8, تورنادو طائرات 1

, هيركيوليز سوبر جيه 5511 سي مارتن لوكهيد طائرة, 85 بي تي المدمرة, تي تي ار م 551
 االخر الطرف الغواصة
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  (61خريطة )
 دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش االرهابي

 
 الموقع الرسمي للتحالف الدولي ، الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ،  -1المصدر: 

https: theglobalcoalition.org. 
0-Claire mills , ISIS| Da'esh : The military response in Iraq and Syria ,House pf commons 
Library , UK , 0282, P.02. 

 المسبق السورية الحكومة طلب على الكرملين وافق ذلكل األميركي، الثقل قبالة الروسي الثقل إيجاد
 داعش معاقل الروسية الطائرات دكت اذ ،6112 أيلول في اإلرهاب مكافحة في للمشاركة
 و "إسكندر"، ومنظومة (،Strelets) "ستريليتس" صواريخ سوريا إلى روسيا سلمت كما ،واشباهها

(8-Pantsyr S،) باستيون" طراز ساحلية وصواريخ" Bastion،) (حميميم) قاعدة جهزت كذلك 
 كما.(1)المفاوضات في الميداني التهديد دبلوماسية واتخذت "،S-022 " بصواريخ الالذقية في الجوية

 ، وسوريا للعراق والمساعدة الدعم تقديم من يمنعها لم ، الدولي التحالف في ايران مشاركة عدم ان
 اتفاقية وجود من بالرغم شهرين، بعد إال تدخلها االمريكية المتحدة الواليات تبدأ لم الذي لوقتا ففي
 الوزراء مجلس رئيس بشدة انتقده الذي االمر ،6111 عام وقعت الدولتين بين مشتركة امنية

                                                           

 .22 -22( ناجي جثير غميس، مصدر سابق ، ص ص 1
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 يتردد لم مهددة، بغداد كانت "عندما قال: عندما تلفزيونية مقابلة في العبادي حيدر السابق العراقي

 خطر في بغداد كانت عندما مساعدتنا في تلكأوا الذين لألمريكيين خالفا   مساعدتنا في إليرانيونا
 اذ الممكنة، السبل بكل العراقية للحكومة الدعم لتقديم ايران سعت حيث ،(1)قواتنا" دعم في وترددوا
 الذي الصحفي المؤتمر وفي ،6113 آب في بغداد الى ظريف جواد محمد خارجيتها وزير ارسلت
 قوات اي وجود ظريف ىنف آب من والعشرين الرابع في اريزيب هوشيار العراقي نظيره مع عقده
ن لذلك، يحتاج ال العراق الن العراقية، االراضي داخل ايرانية  واالسلحة المشورة تقدم حكومته وا 

 ألجل والعسكرية اللوجستية المتطلبات كافة ايران قدمت اذ .(0) العراقية لنظيرتها فقط واالعتدة
 المتوسطة االسلحة من كبيرة كميات للعراق ايران ارسلت (3) المثال سبيل فعلى داعش على القضاء
 ،05-Su) (2)( ( Phantom E4-Fطـراز) مـن وطائرات (2) والذخيرة والرشاشات والصواريخ والخفيفة

 بعدما سابقا   احتجزتها قد كانت عراقية طائرات سبع 6113 عام تموز من االول قبل سلمته كما
 الدعم وحزم ذخائرها، بكامل (62) سوخوي نوع من 1001 الثانية الخليج حرب في العراق اودعها
 قاسم الفريق العراقية المسلحة للقوات العام القائد مكتب باسم المتحدث تصريحات وفق ،بها الخاصة
 ،مهاجر نوع من طيار دون من طائرات اربع االعارة، سبيل على للعراق ايران وفرت كما .عطا

 صواريخ من عدد عن، فضال . (62) سوخوي طائرات ألسطول جويين مراقبينك للعمل وطيارين
 قاذفاتو  ، (HM( مدفعية وانظمة ،(6)العين بقرنية الموجهة للدبابات المضادة االيرانية الدهلوي
 الهاون قاذفات الى الجيب، سيارات المحمولة ملم ( HM-H -(517نوع من متعددة صواريخ

 المسؤولين كبار قدم كما (2) الشعبي الحشد قوات امتلكته الذي ، (IRAMS )المطور الصاروخي
 التكتيكات حول النصائح من العديد سليماني قاسم الجنرال امثال االيرانيين العسكريين

 اشار اذ ، الكردية البيشمرگة وقوات ، (2) الشعبي والحشد ، العراقي للجيش العسكرية واالستراتيجيات
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 أول وهي االقليم، جانب إلى تقف دولة أول كانت إيران أن الى العراق كردستان إقليم رئيس ذلك في
  .(1) داعش ضد حربها في البيشمرگة لقوات السالح قدم من
 ،وسوريا العراق في داعش تنظيم تدعم االمريكية نظيرتها ان االيرانية الحكومة تأكد من رغم ان
 ان اال مباشرة، غير او مباشرة بصورة االيرانية الرسمية التصريحات بعض اليه اشارت ما وهو

 عشر الرابع ففي التنظيم، على القضاء في األمريكي الجانب مع للتعاون استعدادها ابدت طهران
 تستبعد ال بالده ان طهران، في عقد صحافي مؤتمر في روحاني حسن اکد اذ 6113 حزيران من

 ذلك عن فضال (0)لإلرهابيين التصدي واشنطن قررت ما اذا االمريكية المتحدة الواليات مع التعاون
 ، 6112 أيلول في الدولي التحالف غرار على تشكل الذي " الرباعي "التحالف في ايران دخلت ،

 بغداد في " مشتركة عمليات "غرفة انشاء تم اذ ، سورياو  والعراق روسيا جانب الى دخلته الذي
 .(3) عليه والقضاءداعش  مواجهة بهدف

 ، داعش خطر من لتخلص سعت من لاو  هي والساندة الداعمة الدول ان ، تقدم مما نستنتج 
 تساوت ،دولة (21) من اكثر ضمت تحالفات جوتنس الدول، بين والمواقف الموازين تنقلب وبدأت
 متكاملة خطة وضع عبر ،داعش وارهاب خطر مواجهة هو واحد هدفا   ضد واالقطاب المحاور فيها

  . اليه بالنسبة الحيوي االمداد شرايين على تقضي
 :"بالتمكين" ىعلى ما يسم والدولية الوطنية لألسباب الميدانية االنعكاسات ثالثا:
 الوطنية فالجهود ،داعش  خطر لمواجهة فاعلة قوة مجتمعة   والدولية الوطنية االسباب شكلت 

 ودراية علم على اصبحت الشعبي الحشد قبل من المدعومة العراقية االمنية بالقوات والمتمثلة
 المضادة التكتيكات من العديد لها ووضع والمفاجأة الصدمة كأسلوب وأساليبه التنظيم بتكتيكات

 للقوات الجوية الضربات كذلك ، للتنظيم " التكتيكية االستراتيجيات " تأثير تراجع في اسهمت التي
 اساسية بصورة اقتصرت التي االمريكية المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالفب المتمثلة المحررة
 قوات دعم) وسوريا العراق في داعش تنظيم لمواقع المركزة الجوية الضربات توجيه على

 الجوية الغارات بشن المتحدة لوالياتا قامت اذ . قوته مقومات تدمير في اسهمت ،(المعارضة
 داعش تنظيم لمدفعيةا مواقع لمهاجمة الحربية طائراتها باستخدام 6113 آب 1 -2 ليلة مرة ألول
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 تقدم إسنادها عن فضال   ،أربيل مدينة عن المدافعة لكرديةا القوات لقصف تستخدم كانت التي
 قدداعش  كان أن بعد 6113 آب 2 في االستراتيجي الموصل سد الستعادة كردية - عراقية قوات
 العمل ودعم بقبول 6113 العام من ايلول في العراقي البرلمان صوت ان وبعد ،(1) عليه سيطر

 والعمليات الجوية الغارات كثافة اشتدت (0) المتحدة الواليات بقيادة التحالف لقوات العسكري
 الواليات بقيادة التحالف قوات قامت كما ، 6113 \0 \64 من بدأت النطاق واسعة العسكرية
 ،(3) اسوري في جوية هجمات بأول واالردن وقطر والبحرين واالمارات السعودية من وبدعم المتحدة
 قصفت غارة (31) االول اليوم في شنت اذ ، االمداد طرق وقطع التواصل مراكز نسف هدفها
 للسالح ومستودعات ، للحبوب وصوامع سوريا شرق في الزور دير قرب النفط الستخراج تمنشئا
 عملية اسم المتحدة والواليات بقيادة العسكري التدخل هذا على اطلق وقد ، الرقة مدينة في ومواقع
 " أسماها ما على يةالمكان السيطرة يفقدداعش  اخذ 6110 -6112 من بدأ .(2)" الصلب "العزم
 "بــ ىما يسم اقامة نحو طريقه في مهمة تحول نقطة بها االحتفاظ عد التي (2)التمكين" ارض

 ومن ، تتولى الحضرية المدن من للعديد خساراته وبدأت  تصوره وفق الواسعة بحدودها " الخالفة
 التي سنجار تبعتها (6)6112  العام من شباط مطلع في بالكامل حررت التي ديالى مدينة اهمها

 فقدانه ، ذلك لحق  (2) نفسه العام في الدولي التحالف بطيران المدعومة البيشمرگة قوات استعادتها
 فيها وضعها التي القوية الدفاعات رغم ، 6112 شباط في الرمادي مدينة على المكانية للسيطرة
 الى 6112 تموز من جوية غارة (111) الى متعرضا   ، لها احتالله من الستة االشهر خالل
 ثقيلة خسارةداعش  لحق ثم . المدينة من (%11) تدمير عن اسفرت التي ، 6112 شباط اواخر
 مع المدينة من االنسحاب حاول المهاجمة القوى مع القوى ميزان اختالل بعد، ف الفلوجة مدينة في
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 الرتل تجمع الجوية الدفاعات استغلت اذ ، محورة وعربة مسلحة مركبة (611) من مكونا   رتال  
 القيادة قائد نائب ذلك وصف اذ ، عليه للقضاء 6112 حزيران 60 في المدينة جنوب المنسحب
 أنتزاع و الهزائم تتوقف لم .(1) " الفرصة تلك لفقدان سبيل ال " االمريكية الجوية للقوات المركزية
 ، له كبرى انتكاسة عدت الموصل مدينة في بهزيمة مني اذ ، الحد هذا عند منه المكانية السيطرة
،  الموصل لتحرير كبرىال عسكريةال عمليةال في  (0) فاعلة بصورة قدراته شلت خسارة افيه وتكبد
 رئيس السيد اعالن بعدو  . 6112 عام األول تشرين في (نينوى يا قادمون) اسم عليها أطلقالتي 
 تبقى ما استمر ،6112 تموز 0 فيداعش  تنظيم على االنتصار العبادي حيدر السابق الوزراء

 نهاية في لكنه عليها الحفاظ امل على 6112 آب حتى القديمة المدينة حي في يقاوم عناصره من
 التنظيم خسائر كانت ، (3) فيها مكوثه من وشهرين سنوات ثالث بعد الموصل خسر المطاف
 معركة الصلب العزم عملية-المشتركة المهام قوة قائد وصفها التي الكبرى، المعركة هذه في فادحة

 .(2)الثانية" العالمية الحرب منذ حضرية معركة "أهم بأنها 6112-6112 عامي في الموصل
داعش  دفاعات لخرق مناسبة ارضيةداعش  تنظيم على االنتصار واعالن الموصل معركة شكلت   

 في الخسارة وكانت عكاشات ، القائم ، عانه ، راوه محور في العراق في له مكانية سيطرة اخر في
 سيطرة اخر خسر 6112 الثاني تشرين وفي ،(2) داعش هزائم سلسلة من االخيرة يه المحور هذا
 السورية العراقية الحدود كل خاسرا   ،(6) القائم مدينة في وهي العراق في االرض على لديه فعلية
 بالذكر الجدير ومن ، (2) كم (111) االردنية العراقية الحدود من االكبر والقسم ، كم (211) بطول
 وكان ، المطلوب بالمستوى تكن لم انها اال التحالف قوات من الجوية الضربات عدد من بالرغم ان

 الدور العشائريو  الشعبي والحشد صنوفها بكافة العراقية االمنية بالقوات المتمثلة البرية القوات
 الخسائر كبدته ، صده الى ترتقي قتالية بأساليب جابهته بعدما ، االرض معركة حسم في االكبر
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تزامنا  مع  سوريا في متوالية بهزائم مني   بالمقابل  (.61) الجدول في كما ،(1) صفوفه في الكبيرة في
 من 6112 عام الكردية (العرب )عين كوباني مدينة من داعش طرد ان فبعد ،قتاله في العراق 

 من المدعومة )قسد( الديمقراطية سوريا قوات طردته ، (0) الدولي التحالف بدعم الكردية القوات قبل
 عبرت ،6112 عام اب وفي .(3) 6112 منبج مدينة من المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف
 الى النصرة جبهة جانب الى تحارب كانت تركمانية مقاتلة بوحدات مدعومة التركي الجيش قوات

 ذلك معللة السوري الشمال فاحتلت الفرات" "درع عملية اسم تحت ، الحدودية جرابلس المدينة
 عام الرقة باتجاه وجرابلس الباب منداعش  طردت بعدما ،داعش  ارهاب ضد الحرب بداعي
  ان بعد االثرية تدمر مدينة على المكانية سيطرتهداعش  فيه فقد نفسه امعال وفي (2) 6112

  (61الجدول )
 6112-6113حجم الخسائر داعش منذ انطالق عمليات التحرير 

 المصدر : الباحثة اعتمادا  على :
امين سر اللجنة الوطنية للعمليات النفسية ، خلية االعالم الحربي ، طباعة االمانة العامة لمجلس الوزراء ، شعبة 

 .6111بغداد ، المطبعة ، 

 اثارها ودمر 6112 عام منذ فيها مكث بعدما روسيا من بدعم السوري النظام قوات استعادتها
 الرقة ليخسر الوقت وجاء ، تدريجيا   تتالشىداعش  امتلكها التي الجغرافيا بدأتواخيرا   .(2) ونهبها
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 سوريا بقوات المدعوم الدولي التحالف اطلق عندما ، الموصل بعد "عاصمته" بمثابة عدت التي
 المأزق وبسبب ، "الفرات غضب عملية" اسم تحت بالكامل المدينة لتحرير كبرى حملة الديمقراطية

 ، الطرفين بين تسوية المعركة نتيجة تضمنت ، المدينة وسط فيداعش  اليه تعرضت التي الدامي
 ، )قسد( قوات بحسب مقاتل (411) يقارب ما عددهم والبالغداعش  مقاتلين من تبقى لما سمحت

 حافلة (14) و شاحنة (21 ) حوالي من مؤلفة قافلة في بالخروج وذخائرهم وسالحهم عوائلهم مع
 الدولي التحالف من المدعومة قسد وحدات بعدها معلنة ، لداعش تابعة مركبة (111) من واكثر
 .(1)6112 االول تشرين 61 في الرقة مدينة في انتصارها المتحدة الواليات بقيادة

 جنوب في هجين ناحية في ، األرض على دفاعية عسكرية وضعية آخرداعش  اتخذ النهاية، في 
 القافلة في انسحبوا الذين عائالتهم و التنظيم مقاتلي من اآلالف فيه تجمع ان بعد الزور، دير شرق
 ناحية من بخسارة مكلال االنسحاب في التنظيم استمر عامة، بصفة ، التسوية بعد الرقة مدينة من

 مساحة تتقلص بدأت وهنا الفرات. لنهر الشمالية الضفة على الفوقاني الباغوز قرية إلى ، هجين
 فقط إلى ،6112 عام في البالد أراضي نصف حوالي من سورية في األراضي على التنظيم سيطرة

 6110 آذار 64 وفي . 6110 عام في وحولها الفوقاني الباغوز قرية داخل ضخمة" خيام مدينة"
 قبل منداعش  طرد تم واالستسالمات، والمآزق المكثف والقصف القتال من وأسبوعين شهر بعد
 ،(0) سوريا في (، له61كما في الخريطة ) ،مكانية سيطرة اخر كان الذي الجيب من قسد قوات
 .(3)اسوري في هدحر  في األهم، الدور يكن لم إن ذلك، في رئيس ا دورا المتحدة الواليات مؤدية

 بشكل داعش تحركات شل في الدولتين كال في نشاطها اختالف رغم الجوية الضربات ساهمت  
 ضعفت من ثم والنت، والموبايل الكاميرا استخدام وقيدت مجموعات بشكل ظهوره ارتال وعدم

 على وأجبرته المالي الدعم على والحصول االمداد طرق وقطعت مقاتليه مع التواصل في إمكانيته
  6112كانون الثاني  6113، فقد بلغ مجموع الضربات الجوية للتحالف الدولي من ايلول (2)التخندق

 
 
 

                                                           

 .122عمر العاشور ، مصدر سابق ، ص ( 1

 .122عمر العاشور ، مصدر سابق ، ص  ( 0

 .122المصدر نفسه ،  ( 3

 .103( هشام الهاشمي ، الرؤية المستقبلية لداعش في ظل المتغيرات الدولية ، مصدر سابق ، ص  2
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 (61خريطة )
الى شباط  6112انحسار السيطرة المكانية لتنظيم داعش اإلرهابي ما بين كانون الثاني من العام 

6110 

 
 على: باالعتماد الباحثة : المصدر

5-David Criekemans ,How to stabilise the Middle East and North Africa in the post -

IS Daesh era ,Vereniging voor de Verenigde Naties, twelfth edition,New 

york,0281,P.2. 

 61وفي  .( 1)( في سوريا 12120( في العراق ، )1422) ن( غارة توزعت ما بي62362) لما يعاد
الى  داعشالتحالف الدولي وصول عدد الضربات الجوية على مواقع  أعلن 6112شباط 

. فيما (0)( ضربة 22361( ضربة، وسوريا )112632العراق بعدد ) ن( توزعت ما بي112222)
اختلفت اعداد الضربات الجوية المنشورة عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع االمريكية، بسبب بدأها 

 6113ليات التحالف الدولي ، اذ تلقى تنظيم داعش منذ شهر اب بتوجيه الضربات قبل البدء بعم

                                                           

5)The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State'),EPRS | 

European Research Service, 0285,P.1  

2 (Claire mills , Op.Cit, P.4. 
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( غارة في العراق ، 142441( ضربة جوية توزعت )632222الى ) لما يص 6112الى شهر اب 
( يوم استهدفت 12121( مليار دوالر بعمليات استمرت لمدة )1324( في سوريا، بكلفة) 112642)

 .(1)مقرات وقيادات التنظيم وطرق األمداد ومخازن الذخيرة 
 : بعد فقدان السيطرة المكانية االرهابي داعش تنظيم واقع : رابعا
 على هيمنة استمرار امكانية وتالشتداعش  لدى "الخالفة" حلم انهار ،6161 عام بحلول  

 خطط وتبني عسكريا   بالمناورة له سمح الذي الجغرافي العمق وتالشى كبيرة، جغرافية مساحة
 كانت التي العسكرية والتشكيالت " والية " 42 عن 6112 تموز في اعالنه وصار استراتيجية،

 حسابات كل خسر بعدما ،(0)الماضي "من الخالفة و"جيش " دابق جيش مثل" نظامية، افواج بحجم
 قدراته من (% 12) من اكثر مع "الدولة"، واقامة إلدارة استراتيجياته في عليها اعتمد التي القوة

 قدراته من (%12-11) سوى له يتبقى ولم ، دانيةوالمي الرأسية قياداته من (% 21) وقرابة القتالية،
 الرئيسي المورد عدت التي سيطرته تحت واقعة كانت التي النفطية الحقول كل وفقدانه ، التسليحية
-62 ليلة في البغدادي بكر ابو ومؤسسة وزعيمة ،(3)ايضا االجتماعية والحاضنة االرهابية، لعملياته

 التركية –السورية الحدود تخوم على االمريكية للقوات عسكرية عملية في 6110 االول تشرين 62
 دونالد" االمريكي الرئيس لسان على ،*مولر كايال بأسم سميت السورية ادلب محافظة في الجبلية
 هذا كان لكن صفحته، طوت التنظيم ان البعض ظن االعالن بهذا .(2) (Trump Donald")ترامب
 من اقل بعد الن ،(2)ايدلوجيا   عليه القضاء يتم لم فالتنظيم المعركة، نهاية وليس الصراع من فصل
 القرشي الهاشمي ابراهيم ابو االرهابي هو له خلفا   الشورى مجلس اختار زعيمه تصفية على اسبوع
  مقاتل الف (12) بحدود محتفظا   ، (6)" "الخليفة أنه على في له التابعة االعالم وسائل معلنة

                                                           

 https: www.defense.gov :( الموقع الرسمي لوزارة الدفاع االمريكية ، الغارات الجوية  1
 .620عمر العاشور ، مصدر سابق ، ص  ( 6
حسن سلمان البيضاني ، "داعش" بين المالذات االمنة في الصحراء والعودة الى العمليات االرهابية داخل  ( 4

 .12المدن ، مصدر سابق ، ص 
: ناشطة أميركية في مجال حقوق اإلنسان وعاملة في مجال المساعدات  Kayla Mueller)*( كايال مولر 

 ، ثم تعرضت للقتل .6114اإلنسانية لالجئين السوريين. اختطفها "داعش" في حلب في آب 
 .122عمر العاشور ، مصدر سابق ، ص  ( 3
 .642محمد عصام لعروسي ، مصدر سابق ، ص  ( 2
 .620العاشور ، مصدر سابق ، ص  عمر ( 2
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متوزع  ،داعش   لهزيمة الدولي للتحالف االمريكية الخارجية لوزارة الخاص الموفد لقول وفقا   *نشط
  والصحاري والكهوف ، والوديان ، كجبال الطبيعية التضاريس تستثمر عصابات خاليا شكل على
 ارض بتدشين االرض "على "الخالفة حلم ا  معوض (1) هجماته لشن المتباعدة القرى عن فضال  
 والمواقع االعالم على محتواها يركز اذ ، للحدود العابر الوالء لتثبيت اعالمية " افتراضية "خالفة

 له التنظيم والزال ، بقوة فيها تتواجد كانت التي التوتر مواقع على تركيزها من اكثر ، اإللكترونية
 مسلح كتنظيم للعمل عائدا   ،(0)القوقاز في والسيما مكان كل من االجانب االتباع تحشيد على القدرة
 "شوكة تسمية عليها يطلق التي العصابات حرب وهي العسكرية العمليات من آخر نمط في يتحرك
 هزيمته بعد والبقاء الوجود معركة لربح محاولة في الحكومية القوات استنزاف منها الغرض النكاية"
 6161اذار في فيديو شريط في ذلك عن  معلنا   (3) اخر ميداني موقف مع بذلك ليتعامل عسكريا،
 والبالغ العالم حول الهجمات من العديد السياق هذا في منفذا   و (2) "6 االستنزاف "ملحمة بعنوان
 تعد التي -"النبأ" لصحيفة االلكتروني الموقع اعلن كما ،(2) 6161 عام هجمة (6266) عددها
 ألسلوب التنظيم تبني عن– المركزية التوجيهات تبليغ في التنظيم لدى االساسية االتصال وسيلة
 ذلك في مركزا   ، اعدادها وقلة الجماعة ضعف لتعويض االرهابية عملياته في العصابات حرب
 عمل كأسلوب مؤقتا   المدن "اسقاط لفكرة الوقت ذات في مروجا   ، امنيا   الرخوة المناطق على

 ال االسلوب هذا ان بالذكر الجدير ومن ، ذاته الموقع في مقاالت سلسلة عبر ، " للمجاهدين
 او المدن اطراف في واهنة اهداف اختيار مع المقاتلين من صغيرة مجموعات سوى يحتاج

 وانه المناطق، جميع في االمنية القوات من المزيد نشر يستدعي مما ، واالرياف والقرى الضواحي
 االنسحاب االسلوب هذا ويمكن .عليها للهجوم عرضة اكثر اصبح ات،القو  لهذه االنتشار زاد كلما

                                                                                                                                                                          

*( هذا الرقم ال يشمل عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، والتي تضم 
. 6161ط ( جنسية وفقا  لما كشفة تقرير مجلس االمن التابع لألمم المتحدة في شبا21( الف ارهابي من )16)

تقارير ، المركز االوربي لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات ، المانيا ، للمزيد انظر : وحدة الدراسات وال
 .4، ص6166

( 611سليم الدليمي ، كيف تجاوز "داعش" هزيمته في العراق ، مجلة السياسية الدولية ، القاهرة ، العدد ) (1
 .124، ص6110،
 .612ص ، سابق مصدر ، الوندي بشير ( 6
 .122 ص ، سابق مصدر ، االشباح حرب ، العجيلي نوري صباح ( 4
 .122ص ، سابق مصدر ، العاشور عمر ( 3
 .662 ص ، سابق مصدر ، االشباح حرب ، العجيلي نوري صباح ( 2
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 او قرية او ارض احتالل ليس منه الغرض و ، اليها االمنية التعزيزات وصول قبل المنطقة من
 "تمكين" لــ والتمهيد ،داعش معتقلي وفكاك االمنية القوات شوكة وكسر الغنائم لجمع لكن ، مدينة
 الخاليا هذه استمرت كذلك (1) االنسحاب لخطة مفصال شرحا   "النبأ" مقاالت تضمنت كما جديد من

 الغير النقدي التحويل شبكة بواسطة تصلها التي الشهرية المبالغ على ، ديمومتها ألجل تعتمد
 نظام وجود عن فضال   ، المجاورة الدول من سوريا الى بانتظام تنقل التي مسجلة والغير ، الرسمية
 التي التعريف رقم خالل من خارجة او الهول* مخيم في المقيمة اسرة على االموال لتوزيع راسخ

 .(0) للتنظيم الفعلية السيطرة تحت تعيش كانت عندما لها خصص
 "بأرض عليها اطلق بما االحتفاظ فيداعش  تنظيم يفلح لم  ، نستنتج ذكره متقد ما خالل من  

 القوة مقومات خسارته بسبب ؛ " دولة الخالفة" لما اسماها تتمدد انطالقة عدها التي التمكين"
 مهم عامل كانت والتي ، والدولي الوطني المستوى على االسباب من العديد بفعل ، للبقاء المطلوبة

 غرب من والممتدة الواسعة بحدوده بإقامته طمح الذي ،مشروعة واقامة إلدارة استراتيجياته نسف في
 " النكاية واالنهاك" .   هوبالتالي عاد الى ما سما ، الوسطى اسيا الى افريقيا

اال ان رهانه الحقيقي في  مكانياتنظيم داعش االرهابي رغم هزيمته عسكريا و د ترى الباحثة ان وق 
استباحته لألراضي لم المتطرفة ، اذ يبدو انه على يقين بأن  همحاولة العودة مجددا هو أيدولوجيت

 الشباب العديد من في عقولتدم طويال  ، لذلك ركز على اسلوب زرع وتأسيس الفكر المتطرف 
الى اننا من خالل التعرف على اركان ومتطلبات قيام الدولة في السالفة الذكر يتضح  ، ذلك يقودنا.
 فيداعش  عصابات على طبقت،  السياسية االجغرافي في الموحد المجال نظرية حلقات ةلسلس ان

 انهارت  السياسية المنطقة حلقة وهي اال ان اهم حلقاتها  اننا  اال ، المزعومة "دولتها" لقيام سعيها
افقدت عصابات داعش  ، التي الذكر السالفة االسباب تظافر بسبب جدا   سريعة بصورة وتالشت

 .المجرمة جميع االركان 
                                                           

 .13عصام عباس امين ، "داعش" يغير استراتيجيته ، مجلة ينوثبات العسكرية ، مصدر سابق ، ص  ( 1

الحدود السورية شمال سوريا ، تم بناءه إليواء الالجئين العراقيين  *( مخيم الهول : احد المخيمات الرئيسية على

اللذين فروا الى الحدود السورية خالل حرب الخليج . ويضم االشخاص المشردين من االراضي التي احتلها 

 ر :الف فرد من نساء واطفال "داعش" ، ويعد بمثابة القلب النابض لــ"داعش" . للمزيد انظ 10"داعش" ، و يأوي 

Shoresh Khani, Al-Hawl Camp and the Potential Resurgence of ISIS by Shoresh Khani, 

Policy Analysis, Washington Institute for Near East Policy0202.,P.0 

السالمية االمم المتحدة ، مجلس االمن ، التقرير الرابع عشـر لألمين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة ا (0

في العراق والشام )داعش( للسالم واألمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها األمم المتحدة دعماً للدول األعضاء 

 .2، ص0200في مكافحة هذا التهديد ، 
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 المجال لنظرية السياسي الجغرافي التطبيق من المستفادة الدروسالمبحث الثالث: 
 ( ")داعش الشامبالد و  العراق االسالمية في الدولة"  تنظيم على الموحد

يمكننا بيان اهم الدروس المستفادة من النظرية بعد  الدراسة،بعد تمحيص وتطبيق حلقات نظرية   
يمكن تخدم العراق في مالحقة فلول داعش والقضاء  االرهابي، التيتطبيقها على هذا التنظيم 

كما يمكن االستفادة من هذه الدروس في مواجهة خطر داعش في سوريا والدول التي  عليه،
  كاآلتي:وهي  ارهابه،عانت من 

وهنا  ، الدولة  بناء الهام في ودورها ارتكزت نظرية المجال الموحد على حلقة الفكرة  -1
القضاء على االفكار المتطرفة  لنشر الفكر المعتدل ومحاولة  السعي الجاد االمر يتطلب

هذا  وخصوصا ان خطر  اهلل ، سمحال مستقباًل  تهديدهاألجل حماية الدولة من  والمتشذرمة 
وما يؤيد هذا االتجاه االفراد والعوائل في معسكر الجدعة العراقي  ، الزال قائما مالتنظيم المجر 

يحتاجون الى مصحات عقلية بفعل فكرهم القادمين من معسكر الهول السوري ، اذ ان هؤالء 
، واعتقادهم حتى بعد مضي الكثير من مقتل االرهابي ابو بكر البغدادي   المتشبع بمبادئ داعش

اتضح ذلك من خالل توزيع استمارات رسمية على مجموعة و  ، بأنه يمثل زعيمهم و خليفتهم 
فرد ، ورغم تخوف العديد من تأييد داعش كان نسبة المؤيدين  (683)  البالغ عددهم من االفراد

مقتضى الحال يتطلب  فإنمن هنا ، و (1)( فردًا 04صريحة وعلنية ) بصورة وايدلوجيتهلفكرة 
 مواجهة هذا الفكر ، الن مسألة داعش هي مسألة فكرية قبل ان تكون عسكرية .

 لمتمثلة بالرموز الوطنية والهويةا لألكنوجرافيااعطى جونز في نظريته اهمية كبيرة  -2
الصراع  فإنهنا ومن  الجامعة.يقابلها في الوقت الحاضر الهوية الوطنية  ما والتاريخ او، والعلم

ان الدولة لديها مشروع سياسي بعيد  العراق يبينالذي حصل في عالقة الدولة مع المجتمع في 
مما ادى الى  المكونات،عن تطلعات وثقافة المجتمع او يتقاطع مع الخلفية الثقافية لبعض 

كما ان  .2446 االمريكي عاموقد ظهر تصارعها جليا بعد االحتالل  فرعية،صعود هويات 
ما سعت التنظيمات االرهابية استغالله ومن هنا  ، (3)هانالسياسية قليلة التفاعل فيما بي القوى

                                                           

 ، مصدر سابق .وات الحشد الشعبي ، مقابلة شخصية، المستشار العسكري لقحسن سلمان خليفة البيضاني ( 1

، مجلة دراسات 2446كاظم علي مهدي ، التنمية السياسية وازمة النظام السياسية في العراق بعد العام  ( 2
 .166، ص2414( ، 63دولية جامعة بغداد ، العدد )
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لنفاذ فكرتها و التغلغل  بين نسيج المجتمع من خالل خلط االوراق بحجة مقاومة المحتل والدفاع 
اسس الوحدة  مقتضى الحال يتطلب العمل الجاد على ترسيخ  فإنوعليه  ، عن الحقوق المسلوبة

القوة الرابطة بين افراد المجتمع المفاهيم  والهوية الوطنية وتنمية روح المواطنة ، لتكون هذه 
 تالشروع بالتعاون بين الوزارات والمؤسساوهذا يتطلب االمر  تمنعهم من االنقسام والتشرذمو 

  ، اعطاء مساحة كبيرة للجانب االعالمي في ان يأخذ دوره في هذا المجال . االخرى ةالحكومي
وان  ووجودها،اشار ستيفن جونز بوضوح الى العاصمة السياسية وأهميتها في بناء الدولة  -6

العاصمة بغداد هدفًا رئيسًا للتنظيم  ولما كانت بنجاح،التخطيط السليم يجعلها تمارس دورها 
والعمل  الطائفية،شاكل ميتطلب حمايتها وتحصينها وابعادها عن كل الر ماال فإناالرهابي 

على جعل تأثيرها ونفوذها يمتد الى كل ارجاء الدولة لتكون هي بمثابة ضابط االيقاع لكل  بالدؤو 
 االخرى.المحافظات 

د ومن هنا تعتق وازدهارها،يشكل االندماج محورًا مهمًا في نظرية جونز لتحقيق استقرار الدولة  -0
ان ازمة االندماج الوطني الذي افرزته الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام الباحثة 
هي التي كانت وراء ظهور تنظيم داعش االرهابي ، الذي استغل التنوع االثني في العراق  2446

بين مكونات المجتمع على المستوى االفقي ،  يتطلب من صناع القرار ردم الهوة ما ألمرفا
والسعي لتعميق االيمان بوجود الدولة ، اذ من دونه تصبح الدولة تعيش حالة من االغتراب على 

 .المستوى العمودي 
تقع في المرتبة األولى على عاتق السلطة، وفقا للقاعدة القانونية  االندماج الوطنيجهود  اذ ان  

في هذه العجالة، نقول إنه طالما أن أمر ،  التي تقول: حيثما وجدت السلطة وجدت المسؤولية
المصالحة الوطنية أو نقيضها المتمثل بالنزاع والعنف والخراب، يتعلق بالسلطة السياسية قبل 

بما  ، طلب إصالحا شامل على صعيد إعادة بناء المؤسسات السياسةالوضع يت فإنغيرها، لذا 
يجاد حل ناجح آلفة الفساد المتفشي في مؤسسات  يتالءم وبناء دولة مدنية يتساوى فيها الجميع، وا 

عادة الالجئين والنازحين إلى ديارهم، واالتفاق على عقد  الدولة، والشروع في بناء المدن المدمرة وا 
يؤسس لتسوية تاريخية تضمن تعايش العراقيين دون خوف من الماضي أو  سياسي / اجتماعي
السيما وأن متغيرات إيجابية عديدة تعمـل لصالح هذا الخيار االستراتيجي، منها و قلق من المستقبل 

وجود الثروات العديدة والمتنوعة التي يتمتع بها العراق، ودرجة التجانس النسبي العالية بين شرائح 
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. ومن هذا يعد (1)العراقي وقوة الترابط العائلي واالجتماعي بين معظم الشرائح العراقيةالمجتمع 
مشروع التحول الديمقراطي وبناء دولة قوية يعيش  وضرورية فياالندماج الوطني مرحلة اساسية 

 الجميع في كنفها باستقرار .
بمسألة   ، اهتمام صاحبهافي الجغرافيا السياسية  نلحظ من دراسة حلقات نظرية المجال الموحد -6

وعدم االعتراف بوجودها يعني عدم االعتراف بالنظام  بوضوح  اراضيهاكونها تحدد  حدود الدولة
، وفي الوقت نفسه نلحظ كيف ان تنظيم داعش االرهابي استغل الضعف الواضح في الدولي 

ن بقاء وضع الحدود ادارة الحدود السيما بين العراق وسوريا حيث تمكن من اجتيازها بسهولة .ا
على حاله من دون معالجة سوف يذهب بالتضحيات التي قدمها الشعب العراقي ادراج الرياح ، 

في الوقت الحاضر من خالل تعزيزها باألبراج  وبالتالي تعد قضية تأسيس الحدود مطلبًا جوهرياً 
 اقية .والكاميرات الحرارية واالسالك الشائكة لمنع دخول المتسللين لألراضي العر 

اذ  ضمني،كل عنه النظرية ولو بش من االهمية بمكان االشارة الى دور االعالم الذي لم تتغاض   -3
مختلف القضايا االساسية وزادت اهميته بوسائله المختلفة في  فياساسيًا دورًا  االعالم اليوميمثل 

بما في ذلك  وغيرها،المجتمع في كافة مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التي تتعامل  اإلرهابية الظواهر وأالظواهر االمنية ذاتها ،  سواء على صعيد  االمني،المجال 

كما استخدمه  وتكوين جغرافيا بشرية متطرفة ،  التي استغلت االعالم في كسب االنصار .(3)معها
االمر الذي تطلب تحديثًا وتطويرًا على معنويات القوات االمنية  التأثيرو في تغطية الهجمات في 

، فضاًل عن تطوير استراتيجية  مستمرًا بصوره لألساليب والوسائل والتقنيات التي تستخدمها
، خطابات العنف والتطرف تقاومتربوية الفكرية و الثقافية و ال على جميع االصعدة مية شاملة اعال

هذه الخطابات ،  تقاوم ضوابط قانونية وفكريةمن خالل اقرار  يرافقها تعزيز الجانب التشريعي
وهذا بدوره ، في ايصال االمن الوطني الى حافة الهاوية  الذين يسهمون ،  ويحاسب المحرضين

 وينتشل اهم اذرعه .سوف يحارب االرهاب في نصف معركته 

                                                           

ق االوسط ، ، مركز دراسات الشر 1العالم العربي من االنقسام الى المصالحات ، ط نظام بركات واخرون ، (1
 .136، ص2412عمان ، 

محمد المالكي ، توظيف تقنيات االعالم في التوعية ومواجهة االزمات االمنية ، مجلة اصداء الذهبية ، جهاز  (2
 .83، ص 2421( ، 3، العدد ) CTSمكافحة االرهاب العراقي 
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 الدولة،كيان الصلبة ودورها في بناء  اهمية القوةبوضوح في النظرية على اوعز ستيفن جونز  -7
مقتضى الحال يتطلب ضرورة  فإن العسكرية والقتالية، المتمثلة بالمعدات والتجهيزاتوخاصة 

ن الحرب لم تعد كالسابق بل إاذ  والقتالية،والحداثة في الجوانب العسكرية  يمواكبة التطور التقن
وهذا يتطلب اعادة جذرية في طبيعة  تقليدي.انها اخذت تنحى منحني تقتي اكثر مما هو قتالي 

ان  الحديثة، كماالتقنية  المستجداتوفق اخر  العسكرية،لمكونات القوة  العمودي واالفقيالبناء 
عالية من المعرفة واإلدراك من قبل القائمون على استخدامها بأهمية  ذلك درجةضرورة ان يرافق 

اذ ان حروب مكافحة االرهاب وحروب الجيل الرابع والحرب الهجينة والحروب  التقنيات،هذه 
 .(1) والمعارك الالمتماثلة ، جميعها تتطلب رؤية واضحة ومستدامة في مواكبة التطورات التقنية

في حالة النظرية  تطبيقحول  التي ذكرها ستيفن جونز من دراسة فوائد النظرية مر من خالل ما  -8
ولما كانت   والبشرية.مرتكزًا في ذلك الى خصائصها الجغرافية الطبيعية  الوطنية،دراسة القوة 

التخفي االرهابية بعد خسارتها لما يسمى بــ "ارض التمكين " والعودة نحو اسلوب  عصابات داعش
واالنضواء لنسج عملياته االرهابية ، ينبغي تطوير استراتيجية المنع والوقاية في مكافحته ، اذ 

ى فالمنـع هـو قـدرة الدولـة عـليعدان مرتكزان جوهريان في استراتيجية مكافحة االرهاب ألي دولة ، 
حرمان الخصـم اإلرهابي مـن استخدام جغرافيا البالد الوطنية أو المحلية للقيام بأي عمل إرهابي 
يهدف إلى تهديد االستقرار ومؤشر األمن العام وبالتالي يعكـس قـدرة مؤسسات األمـن القومي 

نـا نجـد أن قدرة للدولة في مواجهـة حركة التنظيمات اإلرهابيـة وفلولهـا في جغرافيـا العمليـات . وه
الدولة على االستعداد القتالي واالستباق االستخباري والتعاون العمليـاتي بـيـن القـوات المشتركة 
رسـاء الحكـم الصالـح مـن خـالل تقوية مؤشر إنفاذ القانـون. أما  عـلى تجفيف منابع اإلرهاب وا 

نيـة والمدنيـة لمواجهـة أفكار التنظيـم ها ستكون بمثابة سياسة عامة تتبعها األجهزة األمفإنالوقاية 
اإلرهابي وتهديـم شبكاته وقدراته في االتصال والتواصـل مـع المولدات والخاليا النائمـة والجمهـور 

 .(3)المستهدف مـن قبـل فعالياتـه
                                                           

المعالم العامة للعقيدة العسكرية العراقية على ضوء المستجدات االقليمية  حسن سلمان البيضاني ، تحديد (1
( ، ص 63والدولية بعد دحر داعش ، مجلة حمورابي ، مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية ، العدد )

  .60، ص 2424
استراتيجية المنع والوقاية في عمليات مكافحة االرهاب ، مجلة اصداء الذهبية ، جهاز  حسين عالوي ، (2

 .113، ص2421( ، 3، العدد ) CTSمكافحة االرهاب العراقي 
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كما بينت ان تفعيل بعض القرارات  لوحت النظرية بوضوح ألهمية القرار في قيام كيان الدولة ،   -2
ان تنظيم داعش تبين من شأنه ان يعطل مفعول قرارات اخرى . ومن خالل تطبيق النظرية 

 بعد تحريرها من السجون  2410خبرات واعداد عناصره في احداث حزيران  علىاالرهابي اعتمد 
قرارات القضائية الصادرة مقتضى الحال يتطلب العجالة بتنفيذ ال فإنهذا لفي الموصل وتكريت ، 

 سمحفي السجون العراقية ، تحسبًا ألي محاوالت ارهابية مستقبلية ال  القابعين بحق االرهابيين
، كما يتطلب تشريع قانون خاص بحزب البعث المنحل وأعضائه ألن البعض منهم شكلوا اهلل

 االساس الذي اعتمد عليه داعش . 
العالقات بين  االتصال و دورو النظرية بوضوح على في عامل الحركة على   اكدت - 14

مع االنتصارات الساحقة التي  وترى الباحثة ان لغرض بناء كيان الدولة .المناطق الجغرافية 
،  قائمة حققتها القوات العراقية ، التي سحقت عصابات داعش اال ان المعركة مع االرهاب مازالت

تيجية الوطنية لمكافحة االرهاب والتطرف تتطلب التعاون مع المجتمع الدولي وعليه ان االسترا
اذ يجب ان  التطرف  العنف و لتكامل الجهود في مكافحة ؛عمومًا والمحيط االقليمي خصوصًا 

 .لمواجهة االرهاب  متكاملة ومتحدةتكون هذه االستراتيجية جزءا من استراتيجية دولية 
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 :النتائج

 زحفعلى الجغرافي السياسي ستفين بار جونز لدرجة كبيرة  مما السياسة  اثر علماء .1
الجغرافيا السياسية ومجال  العلوم السياسية و بين مجال قناعاته بأن هنالك اتحادًا ما

توسيع جهودهم وزيادة الترابط مع من  للجغرافيين السياسيين وهذا يوفرالبد ان يتحقق ، 
 مجال العلوم السياسية.

القرار(  و  السياسية  ،  وخاصة ) الفكرة ، الظواهرعلى أهمية  النظرية الضوء سلطت .2
ومساحي يتجسد بالمجال يتجسد بالحركة ،  اتجاه مكاني انموذج ذافي  هااال انها وضعت

المعلومات التاريخية والسياسية والجغرافية  نسجتوالمنطقة السياسية . كما ان النظرية 
 .احدفي ان و 

حالة من  ت، وما خلفة من قرارات خلق 2003شكل االحتالل االمريكي للعراق عام  .3
يد من الفراغ االمني في الدولة ، نقطة مرحلية جديدة اسهمت في ظهور و تنامي العد

في بالد  الجماعات االرهابية المسلحة ، وكان فرع تنظيم ما يسمى "بقاعدة الجهاد
   بـــ " قاعدة الجهاد"  ى، الذي يعد بمثابة االبن الشرعي لتنظيم ما يسم "الرافدين 

"  خيالي يفتقد الى مشروع"متصدرًا للمشهد ، وساعيًا في الوقت نفسه في تحقيق 
 " دولة الخالفة " .روحاتهم التكفيرية الجغرافيا  يسمى وفق ط

حقيق مشروعة من ت 2002ان فشل تنظيم ما يسمى "بدولة العراق االسالمية"  عام  .4
لنهوض من  من االستراتيجيات العديدالى لملمة الجهود ووضع  على ارض العراق دفعه

جديد ، وذلك بالتزامن مع انسحاب الواليات المتحدة االمريكية  من العراق وفق االتفاقية 
 . االمنية الموقعة بين الطرفين 

ان داعش ليس تنظيما ظهر و مكن نفسه بنفسه ، بل هو عصابة كبيرة تديرها اجهزة  .5
يان الصهيوني بسبب مخابرات لدول عدة وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية والك

مصالحها في المنطقة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ، ومن ثم يعد داعش بمثابة 
 اداة موجهة لتحقيق المصالح واستنزاف الموارد البشرية واالقتصادية .

التي تسود في العديد من  تنظيم داعش االرهابي اجواء الفوضى واالنقسامات استغل  .6
عبر بيعات العديد من الفصائل ت وايجاد موطئ قدم له ، للنفوذ في المجتمعا الدول
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وهذا ما جعله يتمدد في العديد من الدول حول العالم ، تحقيقًا لخياله الواسع االرهابية 
 .  في قيام "دولة" ارهابية 

في المساهمة في ظهور داعش وتعزيز قوته  2003دور الدولة العراقية منذ العام  .7
ية من خالل اصدارها قرار بحل الجيش العراقي السابق البشرية والخبرات العسكر 

 والتخلي عن قياداته العليا وتمكن داعش من احتضانهم . 
اختلف تنظيم داعش االرهابي عن سائر التنظيمات االرهابية االخرى بالعديد من النقاط  .2

لى ، اولها الوحشية المفرطة التي حاول ان يظهرها للعالم اجمع ، وثانيا االستيالء ع
االراضي ومحاولة تأسيس هياكل ومؤسسات حكومية ، وثالثا استقطاب وتجنيد النساء 

 بصورة كبيرة ، وايكالها العديد من المهام .
و لبقاء التنظيم وتمدده في االراضي   بمثابة الشريان الحيويعدت االراضي التركية   .9

عابر الحدودية . وذلك من خالل سيطرت التنظيم على الم رفد عملياته االرهابية 
المشتركة مع دولة سوريا ، التي  شكلت حلقة الوصل ما بين التنظيم والعالم الخارجي ، 

السالح ، لتهريب المشتقات النفطية من االراضي القابعة تحت سيطرته  ، وتدفق 
  االجانب. المقاتلين و 

استمرار مساعي الدول الكبرى ومحاورها االقليمية  في المنطقة عبر توظيف الفواعل  .10
قد يدفع بها الى استمرار توظيف فواعل  تخدم مصالحها وتوجهاتها ،التي دون الدولة 

او باألحرى ادوات اخرى سواء بفكر او بتسمية  او مساعي جديدة تخدم اجندتها ، 
بتنظيم  ىما يسمبروز  وة الجهاد " باالندثار تدريجيًا " بقاعدىما يسممثلما اخذ تنظيم 

 . داعش
تظافرت العديد من االسباب الوطنية والدولية في القضاء على تنظيم داعش في العراق   .11

لمتمثلة  بالدور الحاسم وسوريا ، فعلى مستوى دولة العراق شكلت االسباب الوطنية ا
وى الجهاد الكفائي التي افرزت نخبة الدينية في النجف االشرف بإعالن فت للمرجعية
الحشد ، و  الجيش العراقي والقوات االمنية بكافة صنوفهاالى جانب  خاضت، وطنية 

. اما على مستوى دولة سوريا بسبب منازلة شرسة  قصمت ظهر االرهابالعشائري 
تأمين الظروف الضاغطة التي تمر بها الدولة شكلت االسباب الدولية ومساعيها نحو 

 العامل الحاسم في هزيمته.داخل الدولة لحها مصا
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ومساعيه في العودة خطره الزال قائمًا داعش مكانيًا، فأن التي لحقت بهزيمة الرغم   .12
 واالحتالل االراضي مستمرة ، بسبب عدم القضاء على الفكر المتطرف  . 

طبقت جميع حلقات النظرية على تنظيم داعش االرهابي ، اال ان حلقة المنطقة  .13
رغم انها طبقت على نطاق ضيق في ظل السياسية تالشت وانهارت بسرعة عالية ، 

في  التي عول عليها مقومات القوة اهم  فقدانه بسبب المساعي التي يطمح نحوها ؛ 
حلقات  ، فانهارت سلسلة قيام الدولةخسر جميع اركان  ، ومن ثماالستمرار والبقاء

 .بسبب تغلب عوامل الطرد المركزي النظرية 
بيقها على دراسة تنظيم داعش رغم االنتقادات الموجهة للنظرية اال ان من خالل تط  .14

و باإلمكان تطبيقها في الوقت الحاضر على وحيوية  صالحة االرهابي ، تبين انها
تي تتعرض لها الدولة  ، على العكس من  العديد من المشكالت واالضطرابات ال
 النظريات االخرى التي اندثرت  فلولها .

من خالل تطبيقها على تنظيم داعش االرهابي العديد من الدروس  قدمت النظرية  .15
 لدولة العراق  ولوقاية ،للحفاظ على حالة التعافي  االستفادة منهاالتي يمكن المستفادة ، 

لتنظيمات داعش او غيرها من ا المتمثلة بتنظيم بيرةالكتكرار موجة االرهاب من 
سمح اهلل ، والشيء نفسه ينطبق على العديد من الدول التي عانت مستقباًل ال  االرهابية

 والتزال تعاني من ارهاب داعش في الوقت الحاضر . 
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 المقترحات

ترى الباحثة ان هنالك جملة من المقترحات ، يمكن الرجوع اليها لتدعيم دولة العراق والدول 
 االخرى التي عانت من هذا التنظيم االرهابي  : 

، اولها ةبناء السياسة االمنية وفق تصور مستقبلي ، اذ يكون وفق مراحل استراتيجية متسلسل -1
قائمة في الوقت الحاضر ، والثانية متوسطة قصيرة المدى كأن تختص بمعالجة نقاط الخلل ال

ايجاد حلول فورية لها  بل تحتاج الى وقت كافي،  نالمدى لمعالجة نقاط الخلل التي ال يمك
اما االستراتيجية البعيدة المدى هي كيفية بناء قوات مسلحة قادرة على درء الخطر ويمكنها 

 ايصال العراق الى مراكز متقدمة في ميزان القوة .
كيل حكومة قوية وعادلة ، يتمتع قياداتها بالكفاءة والمهنية ، قادرة على حفظ هيبة الدولة تش -2

بناء دولة من رحم المجتمع كفيل في تحقيق استمراريتها، الن في ذلك ما وسيادتها ، اذ ان 
يجعلها قادرة على احداث التأثير على مجتمعها لتغييره ، لذلك نستطيع القول ان بناء الدولة 
في العراق من الداخل بعيدًا عن التدخالت الخارجية يمثل طوق النجاة من الوقوع في المحذور 

 .عودة التنظيمات االرهابية من جديد  ال سمح اهلل من قبيل
يتوجب على صانع القرار السياسي تبني سياسة حصر السالح بيد الدولة ، وذلك عبر  -3

اصدار السلطة التشريعية قوانين صارمة جديدة تحرم امتالك او المتاجرة بالسالح خارج 
رك في وضع الضوابط القانونية ، فضال عن تبني استراتيجية تستند على حوار وطني تشت

مراحلها كافة الجهات سواء كانت عسكرية و امنية و عشائرية و قانونية  ، كونه يعد تهديدًا 
 للسلم االجتماعي والوطني.

تشريع قانون الخدمة اإللزامية وهذا يكفل تحقيق التوازن داخل المنظمة العسكرية وعدم  -4
وح وطنية عالية ويصبح اقتصارها على مكون اجتماعي او ديني محدد ، فضال على بناء ر 

اهلل ، فضال ان ذلك يسهم في  حلدى الدولة رصيد احتياطي من الرجال لدرء الخطر ال سم
  من الوقوع في شرك التنظيمات االرهابية القضاء على البطالة المتفشية بين الشباب ويحصنهم 

 . مما يكفل ذلك بإعاقة استغالل هذا التنظيم االرهابي ألهم موارده، 
لمعالجة ظاهرة الفساد  السياسي القرارصانع من قبل ومحكمة حقيقية  آليةعلى وضع  العمل -5

من خالل بناء جهاز قضائي نزيه يحاسب  المالي واالداري المستشري في دوائر الدولة ،
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تقوم على  الفاسدين  اي ان كان موقهم  ، كما يتطلب الحال القيام بإجراءات ادارية مستمرة
موظفوها لقمة سائغة  حلكي ال يصبفي هيكلية الدوائر ومؤسسات الدولة   الكفاءة واالخالص
 لتمرير وتنفيذ  العديد من اجندتها . ةللتنظيمات اإلرهابي

من المدارس والمعاهد والجامعات  شن حرب فكرية عبر تكثيف االنشطة والمشاركات في -6
 االفكار المتطرفة تنبذو نشر االفكار المعتدلة و ترسخ قيم التسامح وتقبل االخر ،  خالل 

 .  والداعمة الى خلف الطائفية 
اثبت الحشد الشعبي جدارته  على ايقاع المعارك في دعم واسناد القوات العراقية ،  لذلك  -7

يفضل دمجة مع تشكيالت القوات المسلحة  سواء في وزارة الداخلية او وزارة الدفاع ، ليكون 
 بمثابة خيارًا وطنيًا داعمًا .

برامج سياسية وامنية وقضائية لتعامل مع اسر العناصر االرهابية ، اذ يعدون بفعل وضع  -2
ما يحملون من معتقدات خاطئة البيئة الساندة لتفشي الفكر المتطرف ونشر الفوضى في 

 الدولة .
تشكيل لجان رصد ومتابعة للتطرف الفكري داخل السجون ، وخاصة التي تأوي العناصر  -9

جنسين ، والعمل على ايجاد برامج  كفيلة  بمعالجة اكثر البيئات نشاط االرهابية من كال ال
 ونمو هذا الفكر .  

 اعش و أساليبه في استدراج واغواءتوظيف االعالم المحلي والدولي لكشف جرائم د -10
 ، وتبيان عواقب االنضمام لهذه الجماعات االرهابية .الشباب

عمليات العسكرية ضد تنظيم داعش االسراع في عملية اعمار المدن المتضررة من ال -11
االرهابي ، واعادة السكان النازحين الى ديارهم وتعويض ممن تضرر منهم ، مما يسهم بدوره 

 في قطع الطريق امام المجاميع االرهابية الستغالل ذلك .
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 الكريم القرآن

 اوال: الكتب العربية:

، 2غضنفر ركن ، االسالم والنظام السياسي في الجمهورية االسالمية االيرانية ، ط ،آبادي .1
 .2112الحضارة لتنمية الفكر االسالمي ، بيروت ، 

، دار الحديث، القاهرة، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ، القاموس المحيط ، ـط ،آبادي .2
2112 . 

 .2112، ، اوال ، بيروت 1فؤاد ، "داعش" من الجندي الى البغدادي ، ط إبراهيم، .2

القاهرة ، اإلرهابي شهوة الدم ولغز االنتحار ، دار النهضة العربية ، 1ط ماجد موريس ، ،إبراهيم .4
2112. 

، دار الوفاء ، االسكندرية ، 1( ، ط22تقي الدين احمد ، مجموعة فتاوي ، ج ) ،ابن تيمية .2
1992. 

 .2119، إتراك، القاهرة ، 1مصطفى احمد ، الدولة في القانون الدولي العام ، ط  ،ابو الخير .6
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،1محمد ، السلفيون والربيع العربي ، ط ،ابو رمان .7

2112. 
 . 1966، دار المعارف، االسكندرية ، 1علي صادق ، القانون الدولي العام ، ط ،ابو هيف .2
بوكو حرام من الجماعة إلى الوالية أزمه التطرف والفساد في أفريقيا   محمد عبد الكريم ، ،أحمد .9

 .2117، العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة  ، 1، ط
، ج في البنية الفكرية والعقائدية ( التكفيرية ) قراءة واخرون، الجماعاتمعتصم سيد  ،احمد .11

 .2112، دار الوالء ، 1( ، ط2)
سهاد خليل و علي فارس حميد ، مواجهة التطرف )المداخل ، االستراتيجيات ،  إسماعيل، .11

 . 2119، مركز النهرين للدارسات االستراتيجية ، بغداد ، 1بيئة العمليات ( ، ط
دافيد ، ليونى  هادي  و روبرت جيرفيس ، المرجع في علم النفس  ، واخرون،او . سيرز .12

( ، الناشر 1( ، ط )1السياسي ، ترجمة ربيع وهبه و مشيرة الجزيري ومحمد الرخاوي ، الجزء )
 . 2111المركز القومي ، القاهرة ، 



 لمصادرا

 

503 

ة ،  الدار العربي2احمد داوود ، العمق االستراتيجي ، ترجمة محمد جابر ثلجي ،ط ،أوغلو .12
 . 2111للعلوم ، بيروت ، 

، الناشر دار الفرقد 1باتريك ، مبادئ علم السياسة المقارن ، ترجمة باسل الجميلي ، ط ،اونيل .14
 .2112، دمشق ، 

داوود ، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة االسالمية ، دار الفكر  ،الباز .12
 .2116الجامعي ، االسكندرية ،

، جامعة دمشق ، دمشق 1حسن مصطفى ، القانون الدستوري والنظم السياسية  ، ط ،البحري .16
 ،2121. 
، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  1ذياب موسى ، التنمية البشرية واالرهاب ، ط ،البداينة .17

 . 2111، الرياض ، 
المبادئ  عادل ، االدراك االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية دراسة في ،البديوي .12

 . 2112الجنان للنشر والتوزيع،  عمان ،  ،1الجيوبوليتيكيا ،  ط
، مركز دراسات 1نظام واخرون ، العالم العربي من االنقسام الى المصالحات ، ط ،بركات .19

 .2119الشرق االوسط ، عمان ، 
 بشارة، عزمي ، تنظيم الدولة المكنى " داعش" إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة، .21

 . 2112، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت ، 1، ط 2ج
 .1992، دار العلم للماليين ، بيروت ،  1معجم أعالم المورد، طمنير ،  ،البعلبكي .21
عبد الرحمن ، "داعش" ومستقبل العالم ) بين الوضع السياسي والحديث النبوي  ،البكري .22

 .2114، دار الغرباء ، كولن )المانيا( ،  1الشريف ( ، ط
، الناشر 2حسين حمزة ، الدولة )دراسة تحليلية في مبادئ الجغرافيا السياسية (، ط ،بندقجي .22

 .1921ح.ح. بندقجي، جده ،
االممية  الىسلفية القتالية الجهادية ) من الجهاد السلفي االقليمي نسيم ، العقيدة ال ،بهلول .24

 .2112، دار الروافد الثقافية ،  بيروت ، 1السلفية( ، ط
 .2112، دار العلوم ، الحجار ، 1حسني ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط ،بوديار  .22
، دار 1حسن سلمان خليفة ، االمن بين مكافحة االرهاب والحروب الحديثة ، ط ،البيضاني .26

 .عدنان ، بغداد 
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،  1ستيفن ، نايجل اكسون ، اساسيات علم السياسة، ترجمة محي الدين حميدي ، ط ،تانسي .27
 .6003دار الفرقد، دمشق ، 

 . 2111، مكتبة االسكندرية ، االسكندرية ، 1حسن ، تسلف االخوان ، ط ،تمام .22
بيتر ، كولن فلنت ، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ، ترجمة عبد السالم رضوان  ،تيلور .29

 2111، اسحاق عبيد ، الناشر عالم المعرفة ، الكويت ، 
، وكالة  1هارولد ، مدخل الى علم السياسية ، ترجمة عز الدين حسين ، ط ،ج السكي .21

 .2121الصحافة العربية ، 
، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2يد ، المثقفون في الحضارة الغربية ، طمحمد عا ،الجابري .21

 .2111بيروت ، 
،  1فالح عبد ، دولة الخالفة التقدم الى الماضي ) "داعش" والمجتمع المحلي( ، ط ،الجبار .22

 2117المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، 
، دار اليازوري العلمية ، 1كرية والسياسية ، طاماني ، قضايا معاصرة المناهج الف ،جرار .22

 . 2119عمان ،
،  مركز دراسات الوحدة 1فواز ، "داعش" الى اين ) جهاديو ما بعد القاعدة ( ،  ط ،جرجس .24

 .2116العربية ، لبنان ، 
شذى كاظم و نداء عباس  ادريس ، تجنيد النساء في الجماعات المتطرفة )مجندات  ،جالب .22

 . 2121، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، 1داعش االرهابي انموذجاً (، ط
، الناشر مؤسسة 2ترجمة حمد الطفيلي ، ط بيار ، معجم المصطلحات الجغرافية ، ،جورج .26

 . 2112مجد للدراسات ، بيروت ، 
 .1997، جامعة القاهرة ، القاهرة، 1حجازي ، محمد ، الجغرافيا السياسية ، ط .27
، شركة 1ط معين ، الجيبولتيكا ) قضايا الهوية واالنتماء بين الجغرافيا والسياسية( ، ،حداد .22

 .2116المطبوعات ، بيروت ،
 . 2114، الناشر شركة المطبوعات ، بيروت ،1معين ، جغرافيا على المحك ، ط ،حداد .29
، دار االمل الجديدة ، دمشق ، 1عباس غالي ، مدخل الى الجغرافيا السياسية ، ط ،الحديثي .41

2121.  
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،  1ط ،جاسم يونس ، الدور الخليجي في العراق ) دراسة حالة احداث الموصل (  ،الحريري .41
 . 2116،  دار الجنان ، عمان

،  مركز بيت 1جهاد محمد ، حروب الجيل الرابع وتوظيف المليشيات المرتزقة ، ط ،حسن .42
 .2121، المقدس للدراسات التوثيقية  ، عمان 

، 1حسن ، طائفية تنظيم الدولة االسالمية ، الجذور االيدلوجية والسياق السياسي ، ط ،حسن .42
 . 2116مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي ، واشنطن ، 

 ، الجيبولتيكية المفاهيم على التركيز مع السياسية الجغرافيا ، عباس الرزاق عبد حسين ، .44
 .1976 ، بغداد ، اسعد مطبعة

، المؤسسة  الجامعية  2الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية ، طعدنان السيد ، ،حسين  .42
 .1996، بيروت ،

، الناشر الحلبي 1خليل ، الجغرافيا االقتصادية والسياسية والسكانية والجيبوليتكا ، ط ،حسين .46
 .2112الحقوقية ، بيروت ،

والدول واثر النظام العالمي  خليل ، الجغرافيا السياسية ) دراسة االقاليم البرية والبحرية ،حسين .47
 .2119، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 1في متغيراتها (، ط

زين العابدين محمد عبد و صادق علي حسن ،  االقتصاد العراقي بعد عام ) دراسة  ،الحسين .42
 . 2112، مركز الرافدين للحوار ، بيروت ،  1، ط 2112في الواقع واستراتيجيات المستقبل ( 

 .2117، مكتبة دار الجنان ، البحرين ،  1بد الوهاب ، الدولة والحكومة ، طع ،حسين .49
، شركة 1ياسر عبد ، الحرب العالمية الثالثة ) "داعش" والعراق وأداره التوحش( ، ط ،الحسين .21

 .2112المطبوعات ، بيروت ، 
سكندرية ، منشأة المعارف، اال1ماجد راغب ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط ،الحلو .21

،2112 . 
جعفر بن الحسن محقق ، شرائع االسالم ، كتاب الجهاد ، الركن االول ، مطبعة  ،الحلي .22

 1969اآلداب ، النجف ، 
، دار الكتب العربية ، 1نصيف جاسم ، الدعاية والحرب النفسية لتنظيم "داعش" ، ط ،حمدان .22

 .2117بغداد ، 
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، 1خميس دهام ، العدالة االنتقالية ) دراسة مقارنة ما بين جنوب افريقيا والعراق ( ، ط ،حميد .24
 .2112دار الجنان ، عمان ، 

 .2112، اطلس النشر، الجيزة ، 1صالح عبد ، تنظيم "داعش" وأدارة الوحشية ، ط ،الحميد .22
، مركز  1الدوار (، طالوليد ، االزمة السورية ) الجذور ، االسباب ، الفواعل وا ، حنيفةابو  .26

 . 2121الكتاب االكاديمي ، عمان ، 
، المركز 1محمود ، الدولة فلسفتها وتاريخها من االغريق الى ما بعد الحداثة ، ط ،حيدر .27

 .2112اإلسالمي للدراسات االستراتيجية ، 
 . 2112، دار الساقي ، لبنان ،   1ابراهيم ، سوسيولوجيا العنف واالرهاب ،  ط ،الحيدري .22
، دار 1حميد حنون ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط ،الدخ .29

 .2112السنهوري ، بغداد ،
، دار الحكمة ، لندن  1حسين جاسم ، داعش واثرة على االمن القومي العراقي ، ط ،الخزاعي .61

 ،2112 ، 
، دار 1ثامر كامل محمد ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ،  ط ،الخزرجي .61

 .2114مجدالوي ، عمان ،
 . 2111، دار وائل ، عمان، 1صايل زكي ، مدخل الى علم السياسة ، ط ،الخطايبة .62
لينا ، استراتيجية تنظيم الدولة في البقاء والتمدد ، مؤسسة كارنيغي لسالم الدولي ،  ،الخطيب .62

 . 2112 ن  ،واشنط
 ، دار الثقافة ، 7نعمان احمد ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط ،الخطيب .64

 .2111عمان،
 .2112، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 1محمد حسن ، المدخل الى علم السياسية ، ط،خليل  .62
مظاهر ودالالت االمداد البشري  -فريدة جاسم و ذكرى جميل محمد حسين ، التجنيد ،دارة .66

(، 1مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد )، كراس النهرين ، 1لإلرهاب ، ط
2112. 

حمـد عبـد القـادر ، النـظـريـة العسكـرية والمذهـب العسكـري والعقيـدة العسكـرية  ،الداغستانـي .67
دراسة تحليلية بضمنها تطور النظريات العسكرية عبر تاريخ فن الحرب ، دار األكاديميون 

 .2121للنشر والتوزيع ، عمان ،
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قمية ) تحوال عميقة واخرون عبد القادر ، العالقات الدولية في عصر التكنولوجيات الر  ،دندن .62
  .2112، مركز الكتاب االكاديمي ، عمان ، 1... مسارات جديدة ( ، ط

بيار ماري  ، القانون الدولي العام ، ترجمة محمد عرب صاصيال ، سليم حداد ،  ،دوبري .69
 .2112، المؤسسة الجامعية ، بيروت 1ط
 . 2111ديمي ، عمان ،، مركز الكتاب االكا1قاسم ، الجغرافيا السياسية ، طالدويكات،   .71
محمد محمود ابراهيم ، الجغرافيا السياسية من منظور معاصر ، مكتبة انجلو  ،الديب .71

 .2112المصرية، مطبعة محمد عبد الكريم ، 
، 1واخرون سامي ، قاموس المصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ط ،ذبيان  .72

 .1991رياض الريس ، لندن ،
وليد ، العقيدة العسكرية لدولة الخالفة االسالمية  داعش ، دار امنة للنشر والتوزيع ،  ،الراوي .72

 . 2119االردن ، 
خليل ، السلفية في العراق ) دراسة في الفكر والتاريخ ( ، دار الكتب العربية ، بغداد  ،الربيعي .74

 ،2112. 
،  مركز الكتاب االكاديمي، 1صالح حسن ، استراتيجية حروب التحرير الوطنّية ، ط ،الربيعي .72

 .2112عمان ، 
، دار المنهل ، 1، ط 2112 -1991عماد هادي علو ، العراق والتحالف الغربي  ،الربيعي .76

 .2114عمان ، 
جان جاك ، العقد االجتماعي ، ترجمة عادل زغير ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة  ،روسو .77

،2112. 
جان جاك ، في العقد االجتماعي او مبادئ القانون السياسي ، ترجمة عبد العزيز  ،روسو .72

 .2111، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، 1لبيب ، ط
محمد ، االصول العامة في الجغرافيا السياسية  والجيبولتيكا، مؤسسة الهنداوي ،  ،رياض .79

 . 2112القاهرة ، 
، دار 1ساجد محمد ، مبادئ القانون الدستوري ، والنظام الدستوري في العراق ، ط ،الزاملي .21

 . 2112نيبور ، بغداد ،
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مجيد خير اهلل ، معجم الصواب اللغوي في ابنية االفعال )الجزء االول الفعل الثالثي  ،الزاملي .21
 .2112، دار الكتب العلمية ،  بيروت  ،  1، ط 1المجرد ( ، المجلد 

خير الدين ، االعالم ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين  ،الزركلي .22
 .1926، دار العلم للمالين ، بيروت ، 7والمستشرقين ، ط

،  1عماد ياسين ، اراء حره ) مقاتل من ارض المعركة والمواجهة مع داعش ( ، ج ،الزهيري .22
 . 2122مكتبة عدنان ، بغداد ، 

 .2114، دار أسامة للنشر ، األردن ، 1م المصطلحات السياسة، طوضاح ، معج ،زيتون .24
س نرسيسسان ، الفكر السياسي في اليونان القديمة ، ترجمة حنا عبود ، االهالي ، دمشق ،  .22

1999. 
ابراهيم احمد ، الجيبولتيك السوري وقوة الجغرافيا السياسية السورية ، منشورات الهيئة  ،سعيد .26

 .2116العامة السورية للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 
 –انكليزي  -احمد ، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية )عربي ،سعيفان .27

 . 2114، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1فرنسي (، ط
حامد  ، احكام القانون الدولي في الشريعة االسالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ،لطانس .22

 ،1974.  
محمد ازهر ، الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الواحد والعشرين بين المنهجية  ،السماك .29

 .والتطبيق ، دار اليازوري
، الناشر طوى ، بيروت ، 1رائد ، نقد الخطاب السلفي ) ابن تيمية نموذجًا( ، ط ،السمهوري .91

2111 . 
 .2112، الناشر الذاكرة ، بغداد ،2منذر ، فلسفة الدولة ، ط ،الشاوي .91
 .2112، بيت الحكمة ، بغداد ، 1منذر ، مفاهيم اساسية في الدولة ، ط ،الشاوي .92
 .2119المكتبة القانونية ، بغداد، ، 1حكمت ، القانون الدولي العام ، ط ،شبر .92
 .2112، الرافد ، بغداد ، 1حكمت ، قراءات ودراسات في القانون والسياسة ، ط ،شبر .94
 .2112، دار الجيل ،  بيروت ، 1أحمد ، االئمة االربعة ، ط ،الشرباصي .92
 . 2117، القاهرة ، 1سعاد ، النظم السياسية في العالم المعاصر ، ط ،الشرقاوي .96
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، المؤسسة الجامعية ، 2زهير ، الوسيط في القانون الدستوري ، الجزء االول ، ط ،شكر .97
 .1994بيروت ،

، امل الجديدة ، دمشق  1التصنيع االمريكي لإلرهاب ) من فمك ادنيك ( ، ط ،رضا  الشمري، .92
 ،2121. 
 ، التغيير مالمح في قراءة العراق حيال االمريكية الشمري، صالح حسن، االستراتيجية .99

 .2114 ، لبنان ، ضفاف نشوراتم
، دار الحامد ، عمان، 1النظرية السياسية الحديثة ، ط سعدون،الصمد  الشمري، عبد .111

2112. 
احمد سلمان ، المصيدة ) دراسة تحليلية في المجال الحيوي العراقي وتوازن الرعب  ،شهيب .111

 .2112، الطيف للطباعة ، بغداد ،  1(، ط2112 -2114في المنطقة بين عامي 
سعد ، العالقات السياسية الدولية ودور مجلس األمن في إدارة األزمات الدولية،  ،الشواف .112

 .شركة االن للنشر ، عمان ، د.ت 
عدنان كاظم و سالم عباس محمود المعموري ، افكار فردريك راتزل  والمعموري، الشيباني .112

 . 2119مؤسس الجغرافيا السياسية )تحليل ونقد (، االمل الجديدة ، دمشق ، 
، الناشر 1عدنان كاظم جبار ، قراءات في الجغرافيا السياسية والجيبولتيك ، ط ،الشيباني .114

 .2121االمل الجديدة ، دمشق ،
، مركز الكتاب 1عدنان ، الجغرافيا السياسية بين الماضي والحاضر ، ط ،الصافي .112

 .االكاديمي ، عمان
، دار الفكر الجامعي ، 1عصام الدين مصطفى ، اإلرهاب المعلوماتي ، ط، صالح .116

 . 2121االسكندرية ، 
 .2117، دار اليازوري ، عمان ، 1نعيم ، الجغرافيا السياسية المعاصرة ، ط ،ظاهر .117
عمر ، كيف يقاتل تنظيم الدولة  داعش؟ ) التكتيكات العسكرية في العراق وسوريا  ،عاشور .112

 .2122، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت ، 1ط وليبيا ومصر (  ،
، مكتبة االسراء، االسكندرية  4عبد العظيم احمد ، الجغرافيا السياسية ، ط ،عبد العظيم .119
،2114. 
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اسماعيل عبد الفتاح ، معجم مصطلحات عصر العولمة )مصطلحات سياسية  ،عبد الكافي .111
عالم  .2116، الثقافية للنشر ، ، دمشق ،  1ية (، طواقتصادية واجتماعية ونفسية  وا 

ألبعاد السياسية لموقف حزب اهلل من الصراع على ا إبراهيم محمد منيب نوري ، ،عبد ربه .111
 . 2116، دار الجندي للنشر، فلسطين ،  1( ، ط2112 - 2111السلطة في سوريا )

، مركز االمارات للدراسات 1محمد واخرون، الجماعة التي تسمي نفسها دولة ، ط ،العبيدي .112
 .2112والبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي ، 

،  1سالح الضعفاء في مواجهة االقوياء ، ط–صباح نوري ، الحرب الالمتماثلة  ،العجيلي .112
 .2112دار امنة للنشر ، االردن ، 

،  دار 1قتال لتنظيم الدولة )داعش( ، ط استراتيجياتاالشباح حرب  نوري،صباح  ،العجيلي .114
 . 2112امنة للنشر ، عمان، 

خطاب "داعش" في تجنيد الشباب ، مركز االهرام للدراسات السياسية و  احمد، ،عسكر .112
 .2116االستراتيجية ، القاهرة ، 

ساقي ، ، دار ال1عبد الباري ، الدولة االسالمية الجذور ، التوحش ، المستقبل ،ط ،عطوان .116
 .بيروت 

 .2112، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 1عصام ، القانون الدولي العام ، ط، العطية .117
سما  السياسي: من عام الجماعة إلى حكم الجماعة  ، اإلسالممحمد الدمرداش ،  ،العقالي .112

 .2117للنشر ، الكويت ،
،  دار سما  1ط البغدادي،امراء الدم صناعة االرهاب من المودودي الى  ،خالد  عكاشة، .119

 .2112للنشر والتوريع ، مصر  ،
 .2117، الناشر الذاكرة ، بغداد ،  2ماهر صالح ، القانون اإلداري ، ط ،عالوي .121
 .2116، بيت المتنبي ، بغداد ،  1عماد ،  من معسكرات هيرات الى الموصل  ، ط ،علو .121
، دار الثقافة ، عمان ، 1عبد الكريم ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط ،علوان .122

1992. 
، المركز القومي 1عبد الوهاب ، معجم المصطلحات السياسية )انكليزي _عربي(، ط ،علوب .122

 .2111للترجمة ، القاهرة ،
 . 1997، الكنوز االدبية ، بيروت ،  1هادي ، قاموس الدولة واالقتصاد ، ط ،العلوي .124
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، مكتبة انجلو المصرية ، 1استراتيجية الصراعات والحروب البشرية ،طوليد نبيل ،  ،على .122
 .، القاهرة  2116

، مركز الحضارة لتنمية الفكر  1عبد الغني ، السلفية والسلفيون الهوية والمغايرة ، ط ،عماد .126
 .2116االسالمي ، بيروت 

، 1للحدود وتداعياته على االمن والسلم الدولي ، ط االرهاب العابر محمد،فارس  ،العمارات .127
 .دار الخليج ، عمان 

، عالم الكتب ،  1احمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، المجلد االول ، ط ،عمر .122
 . 2112القاهرة ، 

مئير ، "داعش" صورة عن تنظيم ارهابي جهادي )رؤية صهيونية(، ترجمة اسالم  ،عميت .129
 .2117مركز باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية ، بيروت ، ، 2الريحاني ، ط

، مركز حمورابي للبحوث 1طه حميد ، النظم السياسية والدستورية المعاصرة، ط ،العنكبي .121
 .2112والدراسات االستراتيجية ، بغداد ، 

الن ، الناشر ا 1هشام ، الحنيطي ، الجهاد لدى منظري الفكر السلفي في االردن ، ط ،عوده .121
 .2119، عمان ، 

،  1سامي كيطان شذر ، كيان "داعش" االرهابي وتصدي الحشد الشعبي له ، ط ،الغراوي .122
 .الناشر مركز العراق للدراسات ، بغداد

ناجي جثير ، مشروعية التدخل العسكري الدولي لمكافحة اإلرهاب في سوريا  ،غميس .122
 .2121، منشورات زين الحقوقية، لبنان ،1والعراق، ط

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1فوزي عبد ، مدخل الى علم السياسة ، ط ،الغني .124
2116. 

، ، كنوز للنشر  1ي أحضان الدم ، طعمرو ، "داعش" سفراء جهنم: الحياة ف ،فاروق .122
 . 2112القاهرة  ، 

نيقوالس ، سوريا تدمير وطن )الحرب االهلية في سوريا ( ، ترجمة لمى بوادي  ،فان دام .126
 .2112، دار جنى تامر ، بيروت ، 1واخرون ، ط

، الناشر دار الثقافة ،عمان 1سهيل حسين ، الموجز في القانون الدولي العام ، ط ،الفتالوي .127
،2119. 
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، الناشر دار الثقافة ، عمان 1سهيل حسين ، الموجز في القانون الدولي العام ، ط ،الفتالوي .122
 ،2119 . 
ماهر ، االبنية الفكرية لــ "داعش" وتحوالتها الى ما بعد التمكين ، من كتاب ما بعد  ،فرغلي .129

،  دولة الخالفة االيدلوجيا الدعائية للتنظيم والجهاد العالمي ، مؤسسة فريديش ايبرت ، عمان
2121 . 

، المكتب العربي للمعارف ، القاهرة 1سارا محسن ، "داعش" في الصحافة الكردية ، طقادر،  .141
 ،2112. 
محمد ، استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية تجاه قارة اسيا بعد عام  و فاطمةاسراء  ،كاظم .141

 .2117، مطبعة الثقلين ، النجف ،  1، ط2111
، الناشر المركز الحسيني  2معجم المشاريع الحسينية ، جمحمد صادق محمد ،  ،الكرباسي .142

 .  2112للدراسات ،  دائرة المعارف الحسينية ، 
 ،2117، جامعة دمشق ، دمشق ، 1فيصل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط ،كلثوم .142
كارين ، حريق شامل ، ترجمة محمود كبيبو ، منشورات الهيئة العامة السورية  ،لويكفلد .144
  2122لكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ل
محمد كامل ، النظم السياسية الدولة والحكومة  ، د. ط ، دار النهضة العربية ،  ،ليلة .142

 . 1969، بيروت
، دار وائل ، 2، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ، ط الليمون، عوض .146

  .2116عمان ، 
، معهد االنماء العربي ،  1بإسرائيل من خالل التسوية ، ط ، االعترافمحمد  المجذوب، .147

 . 1972بيروت ، 
الوسيط في القانون الدولي العام ، الناشر الدار الجامعية ، بيروت ،  محمد، ،المجذوب .142

1999. 
، مركز انماء 1مجموعة باحثين ، "داعش" والجمعات القتالية ) دراسات عربية وغربية ( ، ط .149

 .2116بيروت ،  للبحوث والدراسات ،
، دار روافد ، بيروت ، 1مجموعة مؤلفين، "داعش" ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم ، ط .121

2116 . 
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عبد الحفيظ عبد الرحمن ، الجغرافيا السياسية )العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية ، محبوب  .121
 .2121، ادار الفكر العربي ، القاهرة ،1واحدة( ، ط

، المؤسسة الجامعية ، 1ط الفكر السياسي في العصر الحديث ، مهدي ، اتجاهات ،محفوظ .122
  1991بيروت ، 

   .2114، المنهل ، عمان ،  1جاسم ، داعش والجهاديون الجدد ،ط ،محمد .122
 ،، مكتبة القانون واالقتصاد 1محمد نصر ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ط ،محمد .124

 .2112الرياض ، 
، دار الخريجي، 2محمد محمود ، الجغرافيا والجغرافيين بين الزمان والمكان ، ط ،محمدين .122

 .1996الرياض ، 
 .2111عبد الفتاح عبد الرزاق ، االعالن عن الدولة ، د. ط ، دار دجلة ، عمان ، ،محمود .126
، دار الوالء ، بيروت ، 1( ، ط، صناعة التوحش) التكفير والغرب محمد محمود ،مرتضى .127

2116. 
 –، الناشر اي 1طالل عبد المعطي ، بعض من سوسيولوجيا الثورة السورية، ط ،مصطفى .122

 . 2121كتب ، لندن ، 
محسن عبد الصاحب ، المسرح البيئي العسكري )البداية الجيبولتيكية والنهاية  ،المظفر .129

 .2114بيروت ، ، ، شركة العارف1الجيوستراتيجية (، ط
كطران صغير نعمة ، النظرية العامة في القانون رعد جدة و  احسان حميد و ،المفرجي  .161

 . 2112، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  1الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط
احمد ، جمهورية افالطون )المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة ( ،  ،المنشاوي .161
 .2111، الناشر دار الكتاب العربي ، حلب ،  1ط
الجغرافيا السياسية )بين النظرية والتطبيق  سالم،محمد عرب و ماجد صدام  م،وسال الموسوي .162

 .2119، الناشر دار الرضوان ، عمان ،1الجيوعسكري( ، ط
محمد احمد عقلة ، استراتيجيات سياسية القوة ) مقومات الدولة في الجغرافيا ، المؤمني  .162

 2111السياسية( ، دار الكتاب الثقافي ، عمان ، 
محمد احمد عقلة ، الجغرافيا السياسية والجيبولتيكا في القرن الواحد والعشرين ،  ،المؤمني .164

  2112الناشر دار الكتاب الثقافي ، عمان ، 
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، العبور الحديثة، 1انيقوال ، األمير ، ترجمة اكرم مؤمن ، الساعي للنشر، ط ،ميكافيللي .162
 د.ت .

، دار الثقافة، عمان، 1والنظم السياسية، ط علي الدبس، القانون الدستوري، العصام  .166
2114. 

 .1992،  دار الفكر ، القاهرة، 1علي احمد ، أسس الجغرافيا السياسية، ط ،هارون .167
 ، مركز العراق للدراسات ، بغداد،1محمد حميد ، "داعش" مقاالت في العمق ، ط ،الهاشمي .162

2117 . 
محمد صادق ، الحركات التكفيرية السلفية في العراق وسوريا وخطرها على خط  ،الهاشمي .169

 .2114،  مركز العراق للدراسات االستراتيجية ،  بغداد ، 1المقاومة ، ط
حسن ابو ، الجهادية العربية : اندماج االبعاد النكاية والتمكين بين " الدولة االسالمية  ،هنيه .171

 .2112ركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،  بيروت ، ، الم1" و "قاعدة الجهاد " ، ط
حسن ابو ، سر جاذبية "داعش" ) الدعاية والتجنيد (، مؤسسة فريدريش ايبرت ،  ،هنيه .171

2114. 
صبري فارس ، الجغرافيا السياسية  مع تطبيقات جيبوليتيكية استشراقية عن الوطن  ،الهيتي .172

 .2111، بيروت ، ، دار الكتاب الجديدة المتحدة1العربي ، ط
 ،1ط ، الجيبولتيكية والنظريات االستباقية والحرب الخالقة الفوضى فارس، صبريالهيتي،   .172

 األردن. ، والتوزيع للنشر امجد دار
، دار الصفار، بغداد ، 2بشير ، الذئاب المنفردة ) المجندون باإللهام ( ، ج ،الوندي .174

2119. 
، الناشر مكتبة زين الحقوقية واالدبية 1طالب رشيد ، اسس القانون الدولي العام ، ط ،يادكار .172

 . 2112، بيروت ،
، دار صفصافة 1هاني ، سرداب الدم ) نصوص "داعش" دراسة نقدية وتحليلية (، ط ،يسيرة .176

 .2112للنشر ، الجيزة ، 
،    1سينمائية تواصلية " ، طواثق ، سينما نوغرافيا  الرعب "داعش دراسة ،  الحسناوي  .177

 . 2121الفؤاد للنشر طنطا ، 
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 ثانيا: البحوث والدوريات

عهود عباس ، الجذور التاريخية لكيان "داعش" االرهابي ، مركز دراسات البصرة والخليج  ،احمد .1
 .2121( ، 4العربي ، مجلة الخليج العربي ، جامعة البصرة ،  العدد )

عصام عباس ، الخطاب التحريضي ودورة في تنمية موارد االرهاب ، مجلة اصداء  ،امين .2
 . 2121( ، 1، العدد ) CTSالذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب العراقي 

عصام عباس ، خطاب "داعش" االعالمي ما بين الثابت والمتحول ، مجلة اصداء  ،امين .2
 .2121 (، 2، العدد ) CTSالذهبية  ، جهاز مكافحة االرهاب

مؤسسة الحوار  للتحديات االمنية ، خبارات العراقية وفشلها بالتصدي رياض هاني ، االست ،بهار .4
 . 2114( ، 4612المتمدن ،  العدد )

المعالم العامة للعقيدة العسكرية العراقية على ضوء المستجدات  حسن سلمان ، تحديد ،البيضاني .2
، مركز حمورابي للبحوث والدراسات ابياالقليمية والدولية بعد دحر داعش، مجلة حمور 

 .2121( ، ص 26االستراتيجية ، العدد )
،  كراس النهرين ، ، مركز 1البيضاني، قاسم كاظم ،  "داعش" مرحلة النشأة والتعريف ، ط .6

 . 2112( ، 2النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ،  العدد )

سرمد زكي ، المعضلة االمنية في الشرق االوسط )االبعاد والتحديات( ، مجلة النهرين  ،الجادر .7
 .2121( ، 11، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

مصطفى غيثان عبد ، جديد التعاون بين "داعش" وبعض ضباط الجيش السابق ،  ،الجبار .2
 . 2121( ، 2االستراتيجية ، بغداد ، العدد ) كراس النهرين ، مركز النهرين للدراسات

اسراء شاكر ، االساليب الدعائية لتنظيم "داعش" في شبكات التواصل االجتماعي ،  ،حسن .9
 .2112(، 22( ، العدد )1جامعة اهل البيت ، كربالء ،  المجلد ) مجلة اهل البيت ،

إدارة التوحش " ، مجلة  مؤيد جبار ، قراءة في فكر تنظيم "داعش" ، في ضوء كتاب " ،حسن .11
  .2112( ، 4جامعة كربالء العلمية ، جامعة كربالء ،  العدد )

اسراء كاظم ، التحوالت الجغرافية السياسية والفوضى الخالقة في العراق ، مجلة الحسيني ،  .11
 .2112( ، 21كية التربية ، جامعة واسط ، العدد )
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علي حسين ، عالم بال  داعش )افكار واستراتيجيات وتحديات( ، مجلة اغتراب ،  ،حميد .12
  .2112( ، 2مركز بالدي للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، العدد )

حميدة صالح دلي ، مالك بن نويرة وواقعة البطاح : دراسة تاريخية ، مجلة القادسية في  .12
، ص 2111(، 2-1، كلية التربية ، العددان ) اآلداب والعلوم التاريخية ، جامعة القادسية

122. 
علي محمد حسن ، تنظيم " داعش" ، ) النشأة، التوسع ، سبل المواجهة( ، مجلة  ،الخفاجي .14

 . 2112( ، 1د)جامعة القادسية ، العد كلية القانون ، ية ،القادسية  للقانون والعلوم السياس
حسن  سلمان ، ما بعد معارك التحرير )داعش  بين المالذات اآلمنة  في الصحراء  ،خليفة .12

والعودة الى العمليات االرهابية داخل المدن ( قراءة مستقبلية ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي 
 .2112( ، 2للدراسات واالبحاث االستراتيجية  ، العدد )

الشام وخطورته في العراق و  االسالميةلة حسين عالوي ، إدارة التوحش لتنظيم الدو  ،خليفة .16
 ، النهرين جامعة، سياسية ، كلية العلوم السياسية  قضاياالعراقي ، مجلة على األمن الوطني 

 .2114،  (22)العدد 
خلود محمد ، اسرائيل واالستراتيجية االمريكية تجاه العراق ، مجلة دراسات دولية ،  ،خميس .17

 .2112(، 26مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، العدد )
عبدالرحمن کريم و کارزان عمر ، الفاعلية االستراتيجية للتحالف الدولي في  ،علي، و درويش  .12

( ، مجلة كلية القانون 2116-2114محاربة تنظيم الدولة االسالمية "داعش"، دراسة تحليلية )
 .2121( ، 22، العدد )(۹للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، المجلد )

، كراس النهرين ،  مركز  1ل لدى الجماعات االرهابية ، طالدرويش، نهى ، تجنيد االطفا .19
 . 2112( ، 1النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

 -ميثاق مناحي وحسين احمد ، مستقبل تنظيم "الدولة االسالمية في العراق ،دخيلو  ،دشر .21
 .2119( ، 22والشام  داعش"  ، مجلة أهل البيت،  جامعة أهل البيت ،  كربالء، العدد )

عثمان ، تحديات مؤسسات ، االمن والدفاع  في الحكومة االتحادية العراقية ، مجلة  ،رياض .21
( ، اذار ، 1اسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،  العدد )رؤية تركية ، مركز ستا للدر 

2121 . 
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شكرية كوكز ، استخدامات المرأة في العمليات االرهابية لتنظيم "داعش" في العراق ،  ،السراج .22
 .2112(، 127مجلة اآلداب ، جامعة بغداد ، العدد )

لة اغتراب ، مركز بالدي وسام شاكر ، اسلحة "داعش"  بالجداول واالرقام ، مج ،السراي .22
 . 2112( ، 2للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، بغداد ،  العدد )

لدولي لمكافحة مصطفى ابراهيم و ضاري سرحان ، استراتيجية التحالف ا ،حماديو  ،سلمان .24
، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، الجامعة المستنصرية االرهاب في العراق

 . 2112( ، 61د )،  العد
عمرو ، إطار تحليلي لجدل االمن والدمقرطة .. حالة "داعش" ، مجلة السياسية  ،صالح .22

 .2117( ، 217الدولية ، القاهرة، العدد )
احالم و عمر فرحاتي ، التدخل العسكري الدولي للقضاء على داعش في العراق  ،طواهرية .26

خرق القانون الدولي االنساني ، مجلة العلوم وليبيا  بين تخطي الشرعية الدولية والمواصلة في 
 .2117االنسانية ، جامعة محمد خضير بسكرة ، جوان ، 

 الدولية الشفافية منظمة تقارير في الفساد مدركات مؤشر في العراق ، كريم عاتي، حسن .27
 النزاهة، هيئة والدراسات، للبحوث والشفافية النزاهة مجلة ،2111-2112( ومعالجات اضواء)

 .ت. د ،(6) العدد العراق،
ابتسام محمد ، المتغيرات المؤثرة على النظام السياسي في بنغالدش ، مجلة دراسات  ،العامري .22

 .2111(، 46دولية ، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد )
وزارة  2112دور االجهزة االمنية العراقية في مكافحة االرهاب بعد  سعد،حسن  عبد الحميد، .29

، (1)الدفاع العراقية نموذجا. مجلة اغتراب، مركز بالدي للدراسات والبحوث االستراتيجية العدد 
2116. 

مفهوم الدولة في القانون الدستوري ، مجلة  محمد،حسين وحيد و ثامر  ،رخيصو  ،عبود .21
( 12كلية القانون و العلوم السياسية ، جامعة الكوفة، العدد ) ة والسياسية ،الكوفة للعلوم القانوني

،2111. 
 االجانب االرهابيين المقاتلين مؤتمر دليل ، العراقي الوطني المخابرات جهاز ، عطا، قاسم .21

 ، االستراتيجية للدراسات النهرين مركز ،(  2112 االول تشرين 22-27 الثالث االجتماع)
 .2117 النشر تاريخ ، بغداد
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حسين ، استراتيجية المنع والوقاية في عمليات مكافحة االرهاب ، مجلة اصداء  ،عالوي .22
 . 2121( ، 6، العدد ) CTSالذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب العراقي 

المؤسسة العسكرية العراقية قراءة في مسارات البناء ومؤشرات االخفاق ، مجلة  عماد ، ،علو .22
 .2119(، 47معهد حوار الفكر العراقي ، العدد )حوار الفكر ، 

محمد عبد العال ، االستراتيجية االمريكية في الحرب على "داعش"  وحدود الفاعلية ،  ،عيسى .24
 2116( ، 212مجلة السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد )

، العدد 2112رسالة قائد مهم ، مجلة بالدي ، وزارة الدفاع العراقية ، لسنة  عثمان ،،الغانمي  .22
 .2119( ، اب ، 61)
خالد عبد ، منبئات تجنيد االطفال ومخاطرة المستقبلية ، مجلة اصداء الذهبية ، جهاز  ،الغفار .26

 .2121( ، السنة 6،  العدد )CTSمكافحة االرهاب العراقي 
، مركز  2114عالء رزاك ،  الموقف االيراني  من سقوط الموصل بيد داعش  ،فاضل .27

 .2119( ، 2-1(، العدد )47والخليج العربي ، جامعة البصرة ، المجلد )دراسات البصرة 
كامل ، حرب الرموز وتسويق العنف واالرهاب ، مجلة حمورابي للدراسات ، مركز  ،القيم .22

 . 2114( ، 11حمورابي للدراسات والبحوث ، العدد )
" االزمة  عاصرةالمعلي مراد و حيدر حمزة ، الفاعلون في االزمة الدولية  ،مهديو  ،كاظم .29

، مركز الدراسات جامعة كربالء ، مجلة كلية االسالمية الجامعة، السورية " انموذجا
 . 2112،  (42، العدد )االستراتيجية 

حيدر نصرت ، توظيف "داعش" للمضامين االمنية والعسكرية في ارعاب الخصوم )  ،كامل .41
دراسة تحليلية لصفحة االنفو جرافيك في صحيفة النبأ( ، مجلة  آداب الفراهيدي ، جامعة 

 .2121( ، حزيران 46( ، العدد )12تكريت ، المجلد )
ية تجاه الشرق االوسط ) مروان عوني و احمد مشعان ، االستراتيجية الترك ،نجمو  ،كامل .41

جامعة تكريت ،   دراسة في ضوء عوامل التغيير االقليمي ( ، مجلة تكريت للعلوم السياسية ،
 .2117( ،11العدد )

  2112فالح عبد ، المشروع االمريكي في العراق بعد العام  و لطيف كامل ،كليوي و فرهود .42
( ، 4جامعة المثنى ، كلية التربية ، العدد )دراسة جيبولتيكية ، مجلة اوروك للعلوم االنسانية ، 

2121. 
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، مجلة  1محمد عباس ، السوشيال ميديا بين حرية التعبير وخطر االرهاب ، ط ،الالمي .42
 . 2121( ، 9النهرين ، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، العدد )

المنية ، مجلة محمد ، توظيف تقنيات االعالم في التوعية ومواجهة االزمات ا ،المالكي .44
 . 2121( ، 6، العدد ) CTSاصداء الذهبية ، جهاز مكافحة االرهاب العراقي 

مجلة يونيباث العسكرية ، حوار مع الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي ، عدد كبار  .42
 ( ، د. ت.2القادة ، الناشر قائد القيادة المركزية االمريكية ، وزارة الدفاع االمريكية ،  العدد)

احمد عبد ، االساليب االقناعية لتنظيم داعش في تجنيد االفراد )مقاربة علمية ( ، ،المجيد  .46
 .2116( ، 21مجلة الباحث ، جامعة بغداد ، العدد )

التركية والتحالفات الدولية  -مثنى فائق و عبد العليم ، العالقات الروسية  ،فاضلو  ،مرعي .47
الراهنة في الشرق االوسط " دراسة في التأثير والتأثر "،  مجلة تكريت للعلوم السياسية،  كلية 

 . 2117( ، 11العلوم السياسية، العدد )
ت تطبيقها الجغرافية السياسية مثنى مشعان  ، استراتيجية الحرب الالمتماثلة ومديا ،المزروعي .42

في المنطقة العربية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية  ، الجامعة المستنصرية ، 
 .2121( ، 71العدد )

حمزة مصطفى ، جبهة النصرة ألهل الشام من التأسيس الى االنقسام ، المركز  ،المصطفى .49
 .2112( ، 2لعدد ) العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ، ا

، 2112كاظم علي ، التنمية السياسية وازمة النظام السياسية في العراق بعد العام  ،مهدي .21
 .2111( ، 26جامعة بغداد ، العدد ) ، مجلة دراسات دولية

امنة ، صناعة االرهابيين تمثل غسل االدمغة المستمر ، اصداء الذهبية ، جهاز  ،المير .21
 .2112( ، 2، العدد ) CTSالعراقي مكافحة االرهاب 

حميد نقل ، االستراتيجية االمريكية لتحقيق النصر في العراق ، مجلة السياسية  ،النداوي .22
 . 2116 ( ، 6العدد )  الدولية ، الجامعة المستنصرية ، كلية العلوم السياسية ،

واالثار نصر واخرون، ربيع و زكي محشي و خالد ابو اسماعيل ، االزمة السورية  ) الجذور  .22
االقتصادية واالجتماعية ( ، المركز السوري لبحوث السياسات ، الجمعية السورية لثقافة 

 . 2112والمعرفة ، كانون الثاني 
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صباح ، تنظيم "داعش" االرهابي استراتيجيته وأساليبه ، مجلة اصداء الذهبية  ،  ،النعمان .24
 . 2121( ، 1، العدد ) CTS جهاز مكافحة االرهاب

صباح ، تنظيم "داعش" االرهابي واستراتيجياته وأساليبه ، اصداء الذهبية ، جهاز  ،النعمان .22
 .2121( ، 1، العدد )CTSمكافحة االرهاب 

اسراء عالء الدين ، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد، مجلة  ،نوري .26
 . 2111( ، 2جامعة تكريت للعلوم السياسية والقانونية، جامعة تكريت، العدد )

حسين عدنان ، الدولة في فكر تنظيم "داعش" ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي  ،هادي .27
 . 2116( ، 1دد )للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، الع

حسين عدنان ، الدولة في فكر تنظيم "داعش" ، مجلة اغتراب ، مركز بالدي  ،هادي .22
 . 2116( ، 1للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، العدد )

هشام ، احتمالية عودة القاعدة والتنظيمات الراديكالية السلفية في العراق ، مجلة  ،الهاشمي .29
 .2119( ، 47العدد )  لحوار،المعهد العراقي ل حوار الفكر ،

، كراس النهرين ، 1الهاشمي، هشام ، الرؤية المستقبلية لداعش في ظل المتغيرات الدولية ، ط .61
 . 2112( ، 2مركز النهرين للدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

هشام ، تجنيد الشباب في الحركات المتطرفة ، مجلة ابحاث استراتيجية  ، مركز  ،الهاشمي .61
 .2112(، 9بالدي للدراسات واالبحاث االستراتيجية ، بغداد ، العدد )

الهاشمي، هشام ، تنظيم دولة )داعش ( بين احتمالية البقاء والتفكك ، مركز الجزيرة للدراسات  .62
 . 2112،  الدوحة ، 

االسرائيلي ، مجلة تكريت  -محمد ، الربيع العربي ومستقبل الصراع العربيناجي  ،الهتاش .62
 . 2114( ، 1( ، العدد )1للعلوم االنسانية ، كلية العلوم السياسية ، المجلد )

كامل ، تجنيد الشباب قبل سن البلوغ  من التنظيمات االرهابية ، اصداء الذهبية ،  ،وناس .33
 . 2121( ، 2العدد ) ،CTSجهاز مكافحة االرهاب العراقي 

 المحلية والدوليةالتقارير والنشرات ثالثا: 

مستشارية االمن الوطني ، الخلية الوطنية للعمليات النفسية ،  االمانة العامة لمجلس الوزراء ، .1
 .     2112،مجموعة العمليات النفسية الميدانية ، تصميم وطباعة شعبة المطبعة  
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التابعة لألمم المتحدة المعنية بتنفيذ تدبير مكافحة االرهاب ، االمم المتحدة ، فرقة العمل  .2
 .2112استخدام األنترنيت في اغراض ارهابية ، فينا ، 

 البنك المركزي العراقي ، تقرير توثيقي عن فروع المصارف التي سيطر عليها "داعش" .2
 شرين االول ،ك المركزي العراقي ال عادة تأهيلها وتامين عودتها للعمل ـ تنواجراءات الب

2117. 
كيف تورطت تركيا مع تنظيم "داعش" وماهي  تقرير المركز االوربي لدراسات مكافحة االرهاب ، .4

  2119معسكرات التدريب على اراضيها ، المانيا ، نوفمبر 
 .، د.تتقرير المركز السوري لبحوث السياسات ، العمل غير المهيكل ، سوريا  .2
، ملحق رقم  2116جامعة الدول العربية ، االمانة العامة ، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .6

 .(، صندوق النقد العربي ، ابو ظبي ، االمارات 1\2)
جمهورية العراق ،  وزارة التخطيط ، تقرير االنجاز المتحقق لالستراتيجية الوطنية للتخفيف من  .7

 .  2116،  حزيران 2114-2111الفقر 
جمهورية العراق ، وزارة الداخلية ، وكالة استخبارات والتحقيقات االتحادية ، مديرية استخبارات  .2

 نينوى  ، قسم الجمع والتحليل . /ومكافحة ارهاب 
جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، الباب الخامس عشر ، احصاءات  .9

 . 2112-2117احوال المعيشة ، 

العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء ، المكتب المركزي لإلحصاء ، المجموعة  الجمهورية .11
 .2114 – 2116االحصائية للعام 

نظام عمل المفارز ، القواعد والتكتيك ، المركز االوربي لدراسة  –الراوي، وليد ، تنظيم داعش  .11
 .  2121( ، المانيا ، ECCIمكافحة االرهاب واالستخبارات ) 

اء ذي قار ، قسم شهداء ضحايا العمليات الحربية ، االخطاء العسكرية والعمليات مديرية شهد .12
 االرهابية ، وحدة التأييدات .

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المؤشرات الديموغرافية  .12
 .2121- 2114والسكانية للسنوات 

( ، التحليل االقليمي ACAPSاالستراتيجي )االمم المتحدة ، مشروع تحليل االحتياجات  .14
 .2114)سوريا( ، الربع الرابع 

العبيدي، مثنى ، ازمة االرهاب في افريقيا .. خطر متزايد ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ  .12
 . 2122القرار ،  رئاسة مجلس الوزراء المصري ، 
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اسات االمنية ، بغداد ، علو، عماد ، العراق ما بعد داعش ، المركز الجمهوري للبحوث والدر  .16
2112. 

،  2114يونيو  29علو، عماد ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم "داعش" في  .17
 . 2119المركز االوربي للدراسات ومكافحة االرهاب واالستخبارات ، المانيا ، ابريل 

،  2114يونيو  29" في علون عماد ، تجربة ادارة " دولة الخالفة " التي اعلنها تنظيم "داعش .12
 . 2119المركز االوربي للدراسات ومكافحة االرهاب واالستخبارات ، المانيا ، ابريل 

فايد، امنة ، تأثير الصورة كيف يستغل تنظيم  "داعش" االعالم المرئي ، مركز االهرام  .19
 .2122للدراسات السياسية واالستراتيجية ، القاهرة ،  ابريل 

الخلية الوطنية للعمليات النفسية ، دليل المؤتمر الدولي الثاني مجلس االمن الوطني ،  .21
للعمليات النفسية واالعالمية لمواجهة "داعش" ، تصميم وطباعة قسم المطبعة ، الدائرة 

 .2116الهندسية ، االمانة العامة لمجس الوزراء ، 
 . 2112مجلس النواب ، لجنة االمن والدفاع النيابية ، تقرير سقوط الموصل ،  .21
المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  ، اقتصاديات اعادة االعمار بعد  .22

انتهاء الصراع في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، مجموعة البنك الدولي ، ابريل 
2117. 

المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، جهاديون" ارتبطوا بأجهزة  .22
 .2119أبو قتادة" ، وحدة الدراسات والتقارير، المانيا ، … غربية  إستخبارات

-منظمة الشفافية الدولية ) االمن والدفاع (  ، النتائج االقليمية الشرق االوسط وشمال افريقيا  .24
 .2112مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع ، 

انستان ، مركز البيان نجات، علي ، سيناريوهات والية خرسان ومستقبل تنظيم داعش  في افغ .22
 .2121لدراسات والتخطيط ، بغداد ، ل
 ، االدارية العراق خريطة ، الخرائط انتاج قسم ، للمساحة العامة الهياة ، المائية الموارد وزارة .26

 .2121 ، بغداد ، 1111111:1 بمقياس
 النشرة ، والتطوير الدراسات قسم ، المدفعية صنف مديرية ، العراقي الجيش اركان رئاسة .27

 . 2117 االول كانون ،(  2)  العدد ، سنوية النصف

 مواقع االنترنت:رابعا: 

  https://www.theguardian.com          :2114-2112تقارير منظمة الشفافية الدولية لألعوام  .1
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، ونزع بيانات البنك الدولي استنادا على معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السالم ، الكتاب السنوي ، االسلحة  .2
 https://data.albankaldawli.org                                              السالح ، واالمن :

 & Armed Conflict Locationقاعدة بيانات مشروع تحيد مواقع النزاعات المسلحة وبيانات الحوادث   .2
(ACLED)Event Data    : متاح على الرابط  .https://acleddata.co  

 https: theglobalcoalition.org         الموقع الرسمي للتحالف الدولي ، شركاء التحالف الدولي،  : .4
  :www.defense.govhttps                الموقع الرسمي لوزارة الدفاع االمريكية ، الغارات الجوية : .2
 17ضياء الحكيم ، الموصل عاصمة الخالفة االسالمية ومقر البغدادي ، مقال منشور على األنترنيت في .6

  https://elaph.com                                            ، متاح على الرابط : 2114سبتمبر 
سرائيل: أبعاد التحول في المواقف ومآالته ،  الصوافي، داعشمحمد خلفان  .7 ، متاح على  2121آذار 19وا 

 https://trendsresearch.org                                                             الرابط :
 

8. Anne-Sophie Bolon, Palko Karasz and James C. McKinley Jr. ,Van Hits Pedestrians in 

Deadly Barcelona Terror Attack, Aug. 17, 2017, https: cn.nytimes.com. 

9. David E. Sanger, Rebel Arms Flow Is Said to Benefit Jihadists in Syria, Oct. 14, 

2012.see; https://www.nytimes.com. 

10. https://youtu.be/8qFj6-mn7Ls. 

11. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 

(START) University of Maryland,  ,United States http://www.start.umd.edu . 

12. Scott Stewart, The Consequences of Intervening in Syria, February 2, 2013. See: 

https://middleeastvoices.voanews.com. 

13. Scott Stewart, The Syria Crisis: Assessing Foreign Intervention, December,2011. 

see: https://worldview.stratfor.com. 

14. Thomas Joscelyn, Islamic State's Caucasus 'province' claims first official attack on 

Russian forces, September 2, 2015 https://www.longwarjournal.org. 

15. Tim Lister, ISIS' enemies line up to take Raqqa, but when -- and how?, February 

10, 2017, https://www.cnn.com. 

 خامسا: المقابالت الشخصية

 
 21، بتاريخ  عبر السكايب احد سكان مدينة الرقة ، حي الحديقة البيضة ، مقابلة شخصية .1

/2/2122. 
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 بتاريخ شخصية، مقابلة االيسر(، الساحل) المثنى حي في الموصل مدينة سكان احد .2
1\7\2122.  

 ، بتاريخ  شخصية مقابلة ، المستشار العسكري لقوات الحشد الشعبي  ، البيضاني سلمان حسن .2
16\2\2122. 

 ، ( العراقية الخاصة العمليات لقيادة السابق القائد) فريق ركن متقاعد االسدي، الغني عبد .4
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Abstract  

The study of state is the major concern of studies in geographical 
politics. However, it interferes with other fields of science, especially 
political science. This is for the sake of integrating scientific knowledge 
when studying the emergence of the state, whose establishment requires 
the availability of the basic elements: the people, the region, the political 
authority. This was the goal behind the development of political 
geographer Stephen Bar-Jones for the theory of the unified field in 
political geography. 

The objectives of this study are set to shed light on the scientific 
emergence of the political geographer Stephen Bar-Jones and the 
scientific benefit beyond his theory in studying the emergence of the state 
from the point of view of political geography. This is done through its 
application to the claims of those who call themselves as “the Islamic 

state”, identifying their ideological roots and the real reasons behind the 
emergence of this terrorist organization, which has expanded on the 
ground in some countries around the world depending on the elements of 
its strength and presence. 

This is done to come up with a set of lessons that can contribute to the 
prevention of the danger of such bloody organization. The study plan was 
developed based first on the deductive approach in which the conclusion 
moves from the whole to the part and from the general to the particular, 
in order to study the assumptions of the theory of the unified field in 
political geography and then to identify the possibility of its application 
to the endeavors of the terrorist organization ISIS. The study also adopted 
the historical method to trace the historical roots of ISIS, adding to that 
the functional method of Richard Hartshorne to study the forces of 
attraction and expulsion in the state and its role in the cohesion and 
establishment of the state or its disintegration and then its collapse, and 
the method of force analysis according to the requirements of the study. 
To achieve the objective of the study and to reach the desired results, the 
researcher divided her study into six chapter preceded by an introduction. 
The first chapter focuses on studying the theoretical roots of the state and 
its emergence from the perspective of political geography. The second 
chapter is interested in the scientific upbringing of Stephen Bar-Jones and 
the theory of the unified field in political geography. The third chapter 
deals with the geographical political application of the first and second 
cycles on the organization of the “Islamic State in Iraq and Levant (ISIL) 



”. The fourth chapter illustrates the geopolitical application of the 
movement cycle in the theory of the unified field on ISIL organization. 
The fifth chapter includes the geographical political application of the 
sphere cycle in the unified field theory on the ISIL organization. Finally, 
the sixth chapter deals with the geopolitical application of the political 
zone cycle in the unified field theory on ISIL organization as well as the 
reasons for its rapid downfall and the lessons learned from applying the 
theory on this terrorist organization. The study has concluded a set of 
results and suggestions with a list of sources and references. 

The study has concluded that the theory of the unified field in 
political geography succeeded in explaining the interaction between the 
science of political geography and political science to study the 
emergence of the state. When it is applied to study the claims of the 
terrorist organization ISIL, it became clear that its emergence was a result 
of the development of the so-called “jihad base in Mesopotamia”, after 
the American occupation of Iraq in 3002. This is with the combination of 
many internal and international reasons.  Thus, it was able to grow and 
expand on land depending on the elements of strength and existence. 
Consequently, it became a target for the national and international forces 
to eliminate it spatially so that it fell and vanished with its so-called 
“state” very quickly due to the collapse of the basic pillars of the 
establishment of the state. Besides that, the loss of the elements of 
strength of continuity and survival. The terrorist ideological thoughts it 
has. This is reason behind the need for developing many strategies that 
could contribute to save Iraq and other countries, which have suffered 
from the clutches of this terrorist organization. 
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