
 
 داعش - حسام بحيري

 
كونت داعش من بقايا القاعدة بعد الغزو  اممرييزا اليرينزانا لاعزرا   زا      

 بعد انسحاب قوات الغزو  امنبيزا لاعزرا   يسزايا ادالة العزرا        2003عام 
ميران  الذي مالس سياسة اسزهددا    لحيومة حوب الدعوه النائفا الموالا 

 الذي كان نهيجزه  ظدر داعش من اشالء القاعدة  لمواطبيه السبه  الهبييل بدا 
طييعيززة لسياسززة القمززن  الهبييززل الززذي مالسززهه حيومززة المززاليا  ززد مواطبيدززا 
السبه  انهشر سزريعا  زا ظزل بيزاب سزينرة الحيومزة العراقيزه النائفيزه عاز           
المباطق السبيه  ا العرا  اليالد مما ساها  ا سينرة داعزش عاز  عزدد كييزر     

ن الحيومة العراقية ليسزت عبزدها   من المدن  ا المباطق السبيه  كان  ا حا ا
  القدلة عا  المواندة  يدات بامنسحاب يدليجيا امام يمددها   حشيهدا.

 
نجززاد داعززش المفقززت  ززا مواندززة الحيومززة النائفيززه العراقيززه سززاها  ززا     
انهشال شعييهدا  زا المبزاطق السزبيه  بزدات شزعييهدا بامنهشزال دزالا حزد دها         

رة دنيزرة لزا يسزهعد لدزا د ل الجزوال الز        ال  الد ل المجا له  اصيحت ظاه
مهزززادرا ممزززا سزززاها ايشزززا  زززا انهشزززال  يرهزززا دادزززل عزززدة مجهمعزززات عربيزززه  
 دصوصززا  ززا ا سززاا الشززياب  الززذين لا   ززا داعززش الفرصززة لاهبفززي  عززن  
بشيدا  احهقاندا  د ام  اع الفاشاة الزذين يعيشزون بدزا دادزل مجهمعزايدا      

ا   زززا شزززن عمايزززات دادزززل د لدزززا      الزززذين اعهبقزززو  يزززرها امقصزززائا  بزززد    
   مجهمعايدا  اصيح اليوم ظاهرة دنيرة يددد الشعوب العربيه  امنبييه.

 
الغربيون ادهال  ان يهجاهاو حقيقة ان الغو  اممرييا اليرينزانا لاعزرا    

كززان المسززير الززرئي  لهيززوين  انهشززال داعززش دادززل المجهمعززات    2003 ززا 
عامل معه كامهداد لفير ديبا اسالما مهنزر   العربيه  امسالميه  بدا   ا اله

مبيعه مزن قازر الجويزرة العربيزه  دائمزا يزردد ن ان لزوم امسزالم لمزا  نزدت           
داعش  اسهغاو عمايايدا الوحشزيه لهبييزت نيريزايدا السزاييه عزن ميزل امسزالم        

   المسامين لاعبف.
 

يدليجيا  ا الد ل الغربيه  دالل العقدين الما يين بدا الغرب  ا الهحول 
مززن الديموقراطيززه السياسززيه الزز  الديموقراطيززه امقهصززاديه من امقهصززاد  ززا    



نيزززرها اصزززيح المقيزززاس الزززرئي  لقيزززاس يوندزززات شزززعوبدا  انحسزززر د ل        
السياسيين كبير  اصيحو مجزرد قياطبزه مدالة د زة امزول الزيالد قزادة احزوابدا        

سزيين القزدام   ادزذ    السياسة الجدد يعهير ن اشخاص هامشيين بالمقالنه بالسيا
امقهصززاد حيززوا مدمززا  ززا حيززايدا اليوميززة ممبززل بززاليبوك العالميززة  الشززركات     
المهعززددة الجبسززيات الهززا يسززهعيين  يوظززف السياسززيين لهمييززبدا مززن ادهززرا      
 امنهشززال  ززا امسززوا  العالميززه الزز  ان ظدززرت داعززش   نززد  السياسززين         

يزززه المسزززيحية  زززد المزززد   الغزززربيين د ل نديزززد لدزززا كحمزززاة لحشزززاليدا الغرب   
امسالما  صمام امزان لحمايزة شزعوبدا مزن املهزاب  هزذا سزاها  زا ظدزول          
طيقززة نديززده مززن السياسززيين المهنززر يين  نسززهنين ان نززر   لزز   ززا ا سززاا      
الحوب الجمدولي اممرييا الذي اصيح يجاهر عابا بعدائزه لالسزالم  ظدزول    

 برينانيزا  د ل ادزر   زا    حركات سياسية مهنر ه عديده  ا المانيا   رنسا 
ا ل با  عائ الربا من ادهال  يوندايدا السياسزية  ليبدزا ييزاد نميعزا مهفقزه      

   يما بيبدا لعدائدا لالسالم.
 

اليوم اصيحت داعش ظاهرة مدمة لاسياسسزين الغزربيين لهيريزر يوندزايدا     
المهنر ه  ساعدها  ا  ل  امعالم الغربا المعزادي لاقشزايا العربيزة ياليخيزا     
الذي بدأ  ا سياسة ياقين القالئ  المشاهد الغربا  بشيل يزوما عزن دنزولة    
داعززش  ززا انهشززالها دادززل مجهمعززايدا  يحميززل  رل انهشززال  يززرها لامدلسززة 
الديبيه السعوديه  يصويرها عا  اندزا مبيزن املهزاب  ممولزه  سزير انهشزاله       

ييزر  يزرها    ا شزعوبدا  اسزهغالل  لز   زا المناليزه مزن الزد ل امسزالميه بهغ        
   لسالهدا الديبيه ليهباسر من طريقة حيايدا مهجاهاين عمدا 

 
حقيقززة ان سياسززايدا اليالفيززة  ززا مبنقهبززا هززا المسززير الززرئي  منهشززال      
الهنززر   ززا مبنقهبززا  لززو انقايززت اليفززه لرئيبززا مززبدا اعمززال مززاهو اشززد ينر ززا  

افبزاء   ا  اكبر  حشيه من داعش  ياليخ صراعايدا يبيت  ل . لايبزا  حشزيهد  
الحرب العالمية البانيزه بمحزا لهدا ابزادة انبزاس بيامادزا  لايبزا  لز  حزديبا  زا          
حزر ب اليوسزبه  الدرسز   بحزا لهدا ابزادة المسزامين  بنريقزه ميقزل  حشززيه         

  عن داعش.
 

اسهغات داعش من قيل السياسيين الغربيين لهحقيزق نيريزات  يوندزات لزا     
 يصززويرها كخنززر حقيقززا عازز    ييززن ييدززر مززن قيززل  ززا اسززهعداء المسززامين  



حشاليدا الغربيه المسيحية   نود   يدزا الماجزل لهنييزق سياسزايدا المهنر زه      
 د اقايايدا امسالمية  اصيحت الجاليزات امسزالمية  زا الغزرب يهحمزل  نزر       
اعمال داعش  ياصزق بدزا  اليزوم اصزيحو المسزامين مسزهدد ين لزي   قز  مزن          

  من السياسين ايشا.قيل الحركات الغربيه المهنر ه بل 
داعش كحركة ها مجرد حالة شا ه ساها  ا انهشالها عدة عوامل مواييه 
منهشزال اي حركزة مهنر زه يمزالس ابشزن انزواع املهزاب  زد اليشزر  بزدات           
الد ل العربيه  امسالمية اديرا  ا املهفات لخنرهزا    زن ادهال زايدا  يمزا     

اصززيح دنززر حقيقززا يدززدد     بيززبدا نانيززا  الهركيززو عازز  موانززه داعززش منززه      
مجهمعززايدا  بززدا  اديززرا  ززا مززواندهدا عسززيريا دادززل عززدة يحالفززات اقايميززه    

٪ ٥٠ د ليه  اليوم نر  داعش  زا انحسزال  يرانزن قزوي دسزرت مايقزالب       
من املا ا الها احهاوها  سيسهمر   ا امنحسال  لي  لدا اي مسهقيل  ا 

عايبزا  زا  زل ظزر    سزي ه      البجاد كييان مندا حالة شا ه ظدرت  ا مجهم
   ميمين لدا ان يسهمر.

 
الغرب اليوم يهخو  اكبر من انحسال داعش من اصيح  ا زح ان الزد ل   
العربيه ادذت بومزام اممزول  زا مزواندهدا عاز  نميزن اميجاهزات دصوصزا         
عسيريا  امن ير ن ان هباك يحالف اسالما عسيري نديد لا يسيق له مبيل 

يشزيل يحزالف اسزالما     اكيزر مزن داعزش  حقيقزة ان      يهياول  هذا يشيل دنزر 
كززان دائمززا يشززيل اكيززر امدنززال امسززهراييجيه الهززا مميززن ان يهعززاماو معدززا      
 يواندوها  لا يحسيو اي حساب مفدرا  ا اميانية يشيياه منه سزيقف عائقزا   
 ززا المسززهقيل  ززد اي مخننززات انبييززه لاهززددل  ززا المبنقززه  يعنززا الززد ل     

ليه كييزره مزن يزددالت الغزرب  زا شز وندا  ايمبز  ان ياحزق         امسالمية اسزهقال 
هذا الهحالف العسزيري بهحزالف اقهصزادي  هزو امهزا  زا عالمبزا الزدي نعيشزه          

  اليوم.
 

امقهصاد اصيح المحرك الزرئي  لازد ل  زا عالمبزا الزذي نعزيش  يزه اليزوم         
 بد ن اقهصاد قوي ميمين ان ييون مي د لزه ا  مجموعزة د ل اي اسزهقالل    

قيقا من الهزددالت امنبييزه   زرم امالئهدزا عايدزا. امقهصزاد ايشزا يشزيل         ح
مباعزززه قويزززه  زززد انهشزززال الحركزززات المهنر زززه من الفقزززر  الينالزززه  الجدزززل  
يشيالن عوامل قويه منهشزال الهنزر   نزر  اليزوم ان اكبزر الشزياب المبهمزا        



قزر  الينالزه   لاحركات املهابيه  المهنر ه يبهمون الز  طيقزات انهشزر  يدزا الف    
   الجدل. 
 
 

امسهمرال  ا مواندة داعزش عسزيريا مبزد مزن يسزهمر  اي د لزه عربيزه        
يسززمح بانهشززال داعززش  ززا الا ززيدا مبززد  ان يسززمح بهززددل الززد ل العربيززه        
 امسالميه لمواندة داعش دادل الا يدا بر اها ا  بد ن ,حقيقة ان يبهشزر  

نززه عازز   شززل هززذه الد لززة داعززش دادززل الا ززا اي د لززة عربيززه هززو دليززل ادا 
  مبد من ان يهحمل ييعات  شادا  لن يحما امسالم ال  المسامين

 

 


