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 إعداد د خالد الرديعان

 مقدمة:

  لست ممن يتكأون على نظرية المؤامرة في تفسير االحداث العربية

كر ان هذه النظرية غني عن الذ الدراماتيكية وان كنت ال أستبعدها تماما.

بما في  التي تجري في المنطقة األحداثمعظم  لتفسيرمقلق  توظف بشكل

أنفسهم  األمريكان إنكالقول  ثبت بالبرهان أننا مسئولين عنها، احدثذلك 

وانهم قاموا بذلك بهدف السيطرة على  2001سبتمبر  11كانوا خلف أحداث 

كنا في السابق نتهم الصهيونية العالمية  العراق وبعض دول الشرق األوسط.

لغربي حول بأنها خلف أي حدث يقع في العالم العربي واليوم بتنا نتهم العالم ا

 أن هذا التوظيف نظرية المؤامرة مصدر القلق في توظيفكل ما يحدث. 

سباب الحقيقية لمشكالتنا المؤرقة ومن ثم نلقي أليعفينا من البحث عن ا

 بالالئمة على الغير ونتوقف عن العمل.

  وفيما يتعلق بداعش ونشأتها وقيامها تحت مسمى "الدولة االسالمية في

من  طوال كيلومتر 700وتمددها على مساحة تزيد عن العراق والشام" 

الشرق الى الغرب على أراضي دولتين عربيتين )العراق وسوريا( فأنني 

استبعد تماما نظرية المؤامرة. البعض يؤكد ويسوق الدليل تلو الدليل انها 

صنيعة المخابرات االمريكية واإليرانية، في حين يذهب البعض الى القول 

الستخبارات الروسية. البعض ذهب أبعد من ذلك بالقول ان انها صنيعة ا

 -زعيمها البغدادي إسرائيلي المنشأ والوالدة وانه ينفذ أجندة إسرائيلية 

صهيونية بهدف تمزيق المنطقة العربية، وأن كل ما يجري من تمدد لداعش 

 هو مقدمات لدولة اسرائيل الكبرى التي ستمتد من النيل الى الفرات.

 صمد يال  وضرب في الرمل هرطقة سياسية ما يقال عن داعش ن كلأعتقد ا

امام الواقع الذي تعيشه الدول العربية؛ وخاصة دول الهالل الخصيب التي 

 تتعرض الحتراب داخلي وسوء ادارة سياسية وتخبط وصراع على السلطة

في العراق رغم الشعارات المرفوعة  اآلن كما يحدث وبروز قوي للطائفية

 جري في العراق هو محاولة لتأسيس نظام حكم ديموقراطي.ي ان ما

 



 

 :في العراق داعش بزوغ إرهاصات

 2004عام  العراقية الفلوجة مدينة ان االحداث التي جرت في وتحديدا أعتقد 

من قبل  هاوحصار المدن والتنكيل بأهل ،السنة أبنائها ومقتل عدد كبير من

تدمير نحو إضافة إلى   مسجدا( 60مساجدها ) ونسف الجيش األمريكي

نسمة( واستخدام  39000وتهجير وتشريد معظم سكانها )مسكن(  9000)

المحرمة دوليا ضد السكان والمقاتلين السنة كان أحد  mk77قنابل النابالم 

في العراق كانوا مستهدفين في  السنة إن إلىأهم االسباب التي لفتت االنتباه 

أن معظم قيادات البعث العراقي كانت من السنة الموالية  تلك الحرب بحكم

عاما؛ خالل وبعد إزاحة رفيقه  35لصدام حسين الذي حكم العراق نحو 

 أحمد حسن البكر.

 من المليشيات السنية التي  تشكلت مجموعات متفرقة (2004) في ذلك العام

 وبعضها تنتمي للقاعدة ،كانت تحظى بغطاء عشائري في بداية األمر

الذي تم تسريح جنوده  البعثي كانت من بقايا الجيش العراقي اآلخر والبعض

يون جندي عراقي معظمهم من السنة( وشعروا باإلهانة الكبيرة بسبب )مل

اضافة الى االوضاع االقتصادية المزرية التي آلت  ،اليه وصلواالحال الذي 

بعد شيوع منهج  هابدافع التنكيل بسكان اليها الحال في معظم المناطق السنية

 أيقظت المارد الطائفي من سباته العميق.العملية التي  ؛"اجتثاث بقايا البعث"

ال تزال المعركة قائمة في  2016عاما ونحن في عام  12واليوم وبعد 

تقوم  الفلوجة واالنبار عموما من قبل "الحشد الشعبي" وهو مليشيا شيعية

داعش وتنظيف المدن العراقية من  بالتنكيل بالسكان السنة تحت يافطة قتال

 شرورها.

  داعش تبلورت كتنظيمات سنية متفرقة بسبب هذا الموقف المتمثل باضطهاد

أهل السنة وبسبب االهانة التي تعرض لها السكان من قبل االمريكان أوال ثم 

مات العراقية في المراحل الالحقة، األمر الذي أيران ومناصريها من الحكو

مليات اإلرهابية ضد األمريكان والحكومة العراقية الهشة. زاد من عدد الع

وقد قاد هذه العمليات في بداية األمر أبو مصعب الزرقاوي قبل مقتله، حيث 

كبد األمريكان خسائر فادحة في األرواح من خالل العمليات التي كان ينفذها 

لبعث داخل العراق مع أنصاره الذين التفوا عليه من بقايا القاعدة وجيش ا

العراقي. ال نستبعد كذلك دورا لنائب صدام الفريق عزت إبراهيم الدوري 



وحشده لإلتباع انتقاما لما تعرض له الجيش العراقي من إذالل أثناء حكومة 

 بريمر ومن جاءوا بعده.

  والبوسنة  أفغانستانأضيف الى ذلك وجود الجماعات التي عادت من

سواء السجون  في أفرادها وإيداع معظموتم اضطهادها  والهرسك والشيشان

 )خاصة الذين عادوا من أفغانستان( أو في معسكر غوانتانامو في دولهم

بخطورتهم وانهم قد ينظمون للمليشيات السنية  األمريكيبسبب الشعور  الحقا

هذه "المكافأة" لمن عادوا خلقت صدمة على مستوى واسع سواء  في العراق.

عربي وهو يشاهد المجاهدين وقد تم التنكيل بهم للعائدين أو للجمهور ال

في  وتعذيبهم في السجون األمريكية أو السجون العربية حيث تم الزج بهم

  زنزانات منفردة في أبو غريب وفي معتقل غوانتانامو.

  في تلك الفترة حدثت عمليات تسلل كبيرة للجماعات الجهادية إلى الداخل

أو عن طريق تركيا أو من الحدود  العراقي سواء من الحدود السورية

وقد تشكلت اإليرانية التي آوت مجموعات كبيرة من أفراد القاعدة. 

مجموعات كبيرة من الجهاديين في تلك الفترة وكان هدفها واحدا: طرد 

 الجيش األمريكي من العراق ومحاولة إيقاع األذى بأفراده بأي صورة كانت.

 اعش:الموضوعية لبزوغ د العربية العوامل

 وبطء أن بطء التحديث السياسي في الدول العربية  ما سبق أضيف إلى

وبشكل قوي في بروز جماعات سرية وتنظيمات اإلصالحات السياسية ساهم 

ناقمة على أنظمة الحكم العربية، وذلك قبل االحتالل  ذات صبغة دينية

. م.1991 -1990األمريكي للعراق يعود تاريخها إلى حرب الخليج األولى 

بل أن هذه التنظيمات كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التي وجدت الفرصة 

بعد احتالل العراق من قبل  سانحة للتعبير عن مواقفها بعمليات إرهابية

قد عبرت هذه الجماعات عن سخطها بعمليات إرهابية دموية . واألمريكان

 ا بعده.وم 2003المملكة العربية السعودية في العام  كتلك التي جرت في

  تال ذلك حدوث تسلل كبير من قبل تلك الجماعات إلى العراق من الدول

المجاورة وغالبا عن طريق الحدود األردنية التي كانت الطريق الوحيدة 

لخروج ودخول العراقيين بحيث تم استغاللها بصورة كبيرة لدخول المتسللين 

 وأحيانا بجوازات سفر مزورة.

  ربيع العربي )تونس ومصر والحقا ليبيا ثم جرت أحداث ال 2011وفي عام

اليمن وسوريا( والتي لم تنته إلى شيء يذكر؛ فقد تم وأد تلك التحركات بكل 

الطرق لتنتهي األمور بصورة انقالبات وخاصة في مصر، وشبه 



ديموقراطية في تونس في حين انقلبت األمور رأسا على عقب في ليبيا 

لها، األمر الذي زاد مما زاد من اإلحباط لتصبح بمثابة حرب أهلية بين قبائ

زعزعة  عند الشباب العربي وان الربيع المزعوم لم يكن ربيعا بل مجرد

الوضع القائم دون حدوث تغييرات حقيقية في النظام السياسي. وقد تكون 

تجربة مصر خير شاهد على ذلك فقد انتهى األمر بصورة انقالب للجيش 

انت بالفعل منتخبة ومعبرة عن آمال كثيرا المصري على حكومة إسالمية ك

من المصريين. لسوء الحظ فأن فشل اإلخوان المسلمين في مصر وتخبطهم 

السياسي خالل سنة من حكمهم أعطى الفرصة لقيادات الجيش المصري 

لألخذ بزمام األمور تحت غطاء عربي، األمر الذي فسر على انه انقالب 

اإلخوان المسلمين. وقد زاد ذلك من على الشرعية وسحب للبساط من تحت 

 نقمة الشارع العربي عموما على األوضاع القائمة.

 داخل  وقد أعطت هذه األحداث الدراماتيكية زخما قويا للعمليات اإلرهابية

مصر وبقية الدول العربية احتجاجا على الوضع وللتعبير عن تعاطفها مع 

حكومة مرسي اإلسالمية التي تم الزج بأعضائها في السجون المصرية 

تفاقم  وبنفس الفترة فقد وإذاللهم بصورة سافرة ومستفزة للشارع العربي.

شار غير متوقعة في محاولة لإلطاحة بنظام بالوضع في سوريا بصورة 

األسر الشمولي، الذي لجأ إلى قمع المظاهرات السلمية بكل ما أوتي من قوة. 

ومن ثم تشكل مجموعات جهادية وصلت إلى سوريا من الخارج ومن العراق 

كان من ضمنها ما عرف الحقا بداعش أو الدولة اإلسالمية في العراق 

 والشام.

 خالصة:

ربية أو أنها ممولة من إيران، بل استبعد جدا الكالم بأن داعش صنيعة مخابرات غ

إن المخابرات الغربية وإيران استفادت كثيرا من وجود داعش فيما يخدمها وربما 

قدمت لها بعض التسهيالت وهو أمر متوقع. داعش هي نتاج فشل الدول العربية في 

احتواء العائدين من أفغانستان، وهي كذلك نتيجة غياب التحديث السياسي في دول 

ة؛ األمر الذي دفع بآالف الشباب لالنخراط بصفوفها والقتال إلى جانبها المنطق

بشرعية دينية مزعومة، أمال في حدوث تغييرات جذرية في العالم العربي. وحقيقة 

فان الشباب العربي واألوروبي الذي انخرط في داعش كان يبحث عن نموذج تغيير 

 راديكالي يغير وجه العالم فوجده في داعش.


