
 مداخلة في ورشة )داعش من أين وإلى أين ؟(

 من أهم األسباب التي أدت لظهور داعش  من وجهة نظري هي : 

ها األمريكان والحكومةة الاائيةةة فةي القةرال واليلة ةةات      الجرائم التي ارتكب -1

الاائيةةةة فةهةةا بةةد االمةةاي المةةة فةةي القةةرال مةةن وبةةال أولةةةة ماروةةة وا ةةت        

الغةض جقال االماي القرال امام خةارين إما انتهاك العةرا  والتتةال واللةحال    

وإما الةدفا  عةن أنيلةهم واعرابةهم الغةض المظةر مةن يكةون الي ةةال الة ي           

 .ه يمضيون إلة

تة ب علةى إرادا ال ةقوب وسةد افة       نغةاب الدييتراطةة وكبت الحريات واإل -2

 .الخةار اللليي في إ داث التغةةر

  ليهم في التغةةر اللليي .وأد عرولة م رو  ال باب و -3

اليماهج التقلةيةة والخااب اإلع مي والوعضي التائم على جلد ال ات وسةد   -4

اليجتيةةم مةةن وجةةود  ةةال ليةةا تقة ةةه المةةة ) مةةن وةةا  هلكةةت    وتةةيية األفةة  

 األمة فهو أهلكهم (   

عمدما نمظر لخارطة داعش من  ةث التوا الب رية والتوزيم  لة  البلةدان فينمةا    و

 نجد أن الدو  القرالةة تتم في متدمة الدو  ومن أالرزهم 

ومةةن  ةةةث الخارطةةة   أردنةةةون  1500سةةقوديون         3700آلف تونلةةةون         4

الجغرافةة فين تواجد داعش سواي في القرال او في سةوريا فةي اليمةاط  الوسةاى     

)مماط  اللمة (ولم تتترب من اليمةاط  واليحافظةات ال ةةقةة ويظهةر الوبةو  أن      

 !!اليخرج يريد ذلك وان التملة  وائم على أعلى اليلتويات .

 عالقة النظام السوري بداعش :
ل شك الان الق وة الةن المظام اللوري وجياعة داعةش ع وةة تكامةال وتبةاد  أدوار     

 مك وفة  

البرياانةة, فإن المظةام اللةوري ل ي ةتري الةمي  مةن      ” التلغراف“حل  صحةية فب

 .داعش و ل , الةال يلةاعدها أيض ةا فةي ت ةغةال وإدارا القةض مرافة  الةمي  والغةاز         

 44000الين داعش تمتج نحةو  ” ن الولةليفوري”وُتتدر إ  ائةة كانت أدرجتها ال 

الرمةال مةن نية  القةرال, مةا يجقلهةا تكلة  مبلغ ةا         4000الرمةال يومة ًّا من سوريا, و

 .يتراو  الةن اليلةون واليلةوني دولر من مبةقات المي  ال كال يومي



والغريةة  فةةي المةةر أن مقظةةم اليمةةاط  التةةي ا تلتهةةا ودخلتهةةا  داعةةش هةةي ممةةاط   

د  األدوار الةةةن داعةةش مةةن جهةةة والةةةن اليلة ةةةات ال ةةةقةة      سةةمةة ويةةتم فةهةةا تبةةا   

سةوريا والتتةال والةدمار     وامي الاةائيي فةي القةرال    والجةش المضة )الح د ال قبي( 

 في صيوف اليكون اللمي في القرال وسوريا    

% مةن الهجيةات التةي وامةت     64أن  ةوالي   JTIC يبةن التحلةال ال ادر من مركة  

% فتة   13الجياعةات اليقاربةة لمظةام األسةد  و    الها داعةش فةي سةوريا اسةتهدفت     

 .من ه ه الهجيات استهدفت ووات المظام اللوري خ   القام اليم رم

 -كةةان أك ةةر مةةن  ل ةهةةا غةةارات جويةةة  –أن عيلةةةات األسةةد  JTIC تبةةةن مقاةةةات

عيلةةةة مةةن عيلةاتةةه اليكافحةةة   982اسةةتهدفت جياعةةات أخةةرد غةةةر داعةةش. فيةةن  

% ممهةا فتة  وجهةت    6ت ةرين ال ةاني     21ليابةي وإلةى   لإلرهاب من الداية القام ا

 .مباشرا على داعش

ومحارالةة اإلرهةاب فةي سةوريا     ” الجهةاديةن “يلتخدم األسةد الانتظةام وروةة مكافحةة     

كحجةةة للح ةةو  علةةى غاةةاي شةةرعي دولةةي فةةي تحركاتةةه القلةةكريًّة, وفةةي متااللةةة      

لتةي يجريهةا     انتتد الرئة  األسد الضرالات الجوية ا2014نوفيبر  28أجريت في 

التحةةةالق التةةةةادا الوليةةةات اليتحةةةدا بةةةد داعةةةش فةةةي سةةةوريا الاإلصةةةرار علةةةى أن     

 اإلرهاب ل ييكن أن يتم تدمةره من الجو“

” ديةةةر شةةةبةغال“”أدًّد التحتةةةة  الستت ةةةائي األخةةةةر الةةة ي أصةةةدرته مجلةةةة  -1

الحر في مم    جي األليانةة  واليرف  الو ائ  ع ر علةها الجةش اللوري 

, إلى تق ي  وجهةات المظةر التائلةة الوجةود      اني في داعشالكري  ال خص ال

اختراوات هائلة ونو  من التملة  الةن المظام اللةوري وعماصةر مةن صةل      

 داعش.

 جةةي الكةةري نيلةةه كةةان عتةةةد ا الق ة ًّةةا سةةاالت ا فةةي اليخةةاالرات الجويةةة التاالقةةة     

ل ةةدًّام  لةةةن فةةي القةةرال, ووةةد استضةةافته دم ةة  أ مةةاي انةةدل  األ ةةداث        

في القرال مكوًّن ا ع وة و ةتة مةم اسةتخبارات األسةد, لة ةبي أخةةر ا       القمةية

 .وا د ا من أهم ملؤولي داعش ال ين يقيلون ال كال سرًّي

 د/  لن محيد التاوي

 الجيهورية الةيمةة 

 ملت ار الوزارا الترالةة والتقلةم 


