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الـــعـــنف حتت عـــنـــوان اجلـــهــاد و
قــنــوات اخــرى تــنـــشــر تــوجــهــات
التمسك باجلـهل واخلرافات بحيث
يعـمق الطائـفية وتـصاب بالـصدمة
الن أكــثـــريـــة هــذه الـــقـــنـــوات يــتم
تمويلهم من مؤسـسات استخبارية
مــبــاشــرت من مــصــادر الــقــرار في
الـدول الـغـربـية  ‘والـدول الـغـربـية
تــمــول من جــانب اخــر ارســالــيـات
سيحية و هناك وثائق تؤكد نشر ا
ان تــــــلك الـــــوفــــــود مـــــعـــــنـــــيـــــون
ـالي بـاالرسـالـيـات تـصـرف لـهم ا
من الـدوالرات لـيـجــمـعـون االطـفـال
ــنــكـوبه من  الـعــوائل االسالمــيه ا
ـلـتـهـبـة بـنـار احلرب ـنـاطق ا في ا
يجـمـعـونـهم ويـنقـلـونـهم مـبـاشرت
الـى كـنــائــيس الــغــرب لــتــربــيـتــهم
وهــنـاك وثــائق عـن نـقـل مـئــات من
االطفال من خالل حرب افـغانستان
لـنـفس الـغـرض ... اما احلـديث عن
صادر ـباشـر  بـاشر وغـير ا دور ا
الـقـرار في الـدول الـغـربـيـة عـمـومـا
ودائـــمــــا االدارة االمـــريــــكــــيـــة في
ـــقــدمــة في صــنـــاعــة كل اشــكــال ا
االرهــــاب بـــــاسم االسـالم بــــشـــــكل
مـبـاشر وفي بـعض احلـاالت بـشكل

غير مباشر معروفة للعالم.
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ظهـر فـي نـهـايـات القـرن الـعـشـرين
(عـــريف جـــاهل وامـي في اجلـــيش
العـراقي اسمه علي حـسن اجمليد )
تدفعه نفس النزعة الشريرة ويصل
سؤولية في ظرف بلده الى موقع ا
وشــعــبه كــان بــامس احلــاجــة الى
توحيد والـعمل البناء  ‘ولكن  ‘هو
جلأ الى استعمال سورة من القرأن
الــكـر ( أالنــفــال ) شـعــاراً لــيـشن
حـرب ابـادة ضـد الـقـومـيـة الـكـردية
ـــــؤرخ الـــــكــــردي فـي يـــــوم كـــــان ا
ــعــروف الــدكــتــور كــمــال مــظــهـر ا
يتحدث في ندوة حتت عنوان (ادب
ـثــقف ) أقـامــتـهـا ـعــركـة و دور ا ا
جـريـدة الـعـراق الـيـومـيـة ونـشــــــر
في العـددها  2104 يوم 1 / 1983
 قـال في تــلك الــنـدوة مــانـصه (4 /
هـنـاك حقـيقـة مـهمـة جـداً اعتـقد ان
ـــؤرخــ لم يـــولــوهــا االهـــتــمــام ا
الـالزم حــتى االن وهي ان الـــشــعب
الــــكـــردي اول شـــعب غـــيـــر عـــربي
اعتنق الـديانة االســــالمية عام 18
هـــجـــري ..) في الــــوقت يـــتـــحـــدث
الــتــاريخ هـــكــذا عن شــعب اخــتــار
االسالم ديـــنــا  ‘جـــاء هـــذا اجملــرم
وحتت عـنـوان ســورة قـرانــيـة إبـاد
ابـنــاءه في حــ ان ســورة الــقـران

الــظـاهــرة أدت الى زيــادة أالخـتالل
في اخالق االنــســان عــنــدمــا دفــعـة
ـتـاع الــدنـيـا حتت عـنـوان تـوجـهه 
ان ...!  فكانت رسالة االسالم ‘ أال
وهي أخــر الـرسـاالت الى الـبـشـريـة
من الله عزوجل تدعوا االنسان الى
الـتـمـسك بـالـعـدل فـيمـا بـيـنـهم  من
خالل اتــمـام مــكـارم االخالق  ‘قـاله
النـبي مـحـمـد التـبـاعه عـنـدمـا اعلن

رسالة االسالم ...
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عــنـد الـبـحث عن هـذه الـظـاهـرة في
تـأريخ الــبـشـريــة يـظـهــر أن رسـالـة
ــان االسالم  ‘لــيــست كـــدعــوة لال
لـوحــدانـيـة الـله فـقط  ‘بل كـرسـالـة
لـبـنـاء احلضـارة االنـسـانيـة تـتـمتع
فيها الـبشرية بـسالم امن ومكارم
االخالق فـي بـــنـــاء الـــعالقـــات دون
تفرقـة ب بني الـبشر بـسبب اللون
واللـغة والـعرق  داعـيا لـتقديس كل
الرساالت السماوية االخرى وإعادة
اصالح تــلك الـرســاالت بـعـد أن قـام
الـســيــئــون مـن الــبـشــر بــتــحــريف
مـضـاميـنـهـا لتـعـود  كمـا كـانت قبل
حتـريــفـيـهـا  ‘لـذلـك نـرى ان رسـالـة
االسالم أكـثر من الـرسـاالت االخرى
واجــهت شـرور الـبــشـر من االشـرار
الى أن اوصـلـوا احلـرب لـتحـريـفـها
او الــغـائــهــا من خالل الــتـغــلل الى
تـنوعة  ‘فكان داخل مجـتمـعاتهـا ا
مـا قـام به بـقـايا ( عـقل اجلـاهـلـية )
الـــذين اســـلــــمـــوا ولم يـــؤمـــنـــوا ‘
أسـتــغـلــوا مـقـتل اخلــلـيـفــة الـثـالث
لــــتـــصـــويـب جـــدار وحـــدة االسالم
متجه الى احـداث اخطر انشقاقا
يـعــاني مـنه الــنــهج االسالمي حلـد
االن و هــو انــشـقــاق خــطــيــر الـذي
يـــســـتــــغـــلـــونـه ولالن كل مـن يـــكن
العداوة لرسالة االسالم احلقيقيه ‘
ـساوات رسـالة الـبنـاء و الـعدل و ا
بـــ بــــني الـــبـــشـــر ‘بل أن هــــوالء
نحرف أعادوا الكثير من ظواهر ا
الــعــصــر اجلــاهــلي في  الــعـالقـات
االجـتمـاعية بـ النـاس مسـتغـلي
مـا سمـيت بـعد تـثبـيت اقـدامهم في
احلـكم  بـ ( بـرجـال الـدين ) لـيـخـدم
طــمـوحــتـهم ولــيس نـهج االسالم  .
أن أول إنـحـراف حـصل في مـسـيرة
نـشــر رســالــة االسالم عــلى يـد ( ال
أبــوســفــيــان ) أول أنــتــهــازي دخل
االسالم  ‘فـتح الــبـاب أمـام من اراد
مـواجـهة االسـالم ليـحـارب الـرساله
وأهـــدافــهــا من الــداخل  ‘ومــانــراه
الــيــوم هــو إمــتــداد لــذلك الــنــهج ‘
نشاهد عشـرات قنوات التلفاز من (
الــوصـال واخــواتــهــا ) يـشــجــعـون
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أحـد اعـظم الـشـواهـد عـلى صـدق و
عــظــمـــة الــرســـالــة االسالمـــيه هــو
وصـفه لطـبـيعـة االنسـان كـما خـلقه
الـــله و وضـــعه امــام الـــقـــدره عــلى
االختيار و جعـلة خليفة في االرض
في الـــقـــدرة والـــتـــحـــكم  ‘عـــلى أن
يختار العدل  ‘وهو ( اي االنسان )
مـخـيــرا في ذلك ولـيس مــجـبـرا ألن
الـرب وضع أمـامه مـكـاسب اخـتـيار
اخلــيــر وكــذلك نــتــائج أخــتـيــاراته
الـســيـئه  ‘وعــنـدمــا واجه االنـسـان
نــزول الـرسـاالت من الــسـمـاء وكـان
مــــضــــمـــون الــــرســــاالت أن حتــــكم
الـبــشـريـة فـيــمـا  بـيـنــهم بـالـعـدل ‘
ورغم أن كـثــيـرا مـنــهم اسـتــجـابـوا
لنـداء الـرسول   ‘أال أن قلـيال مـنهم
أمـنـوا وأن كـثـيــرا مـنـهم ( أتـخـذوا
انهم جنة فصدوا عن سبيل الله إ
)  ‘فــعن طـــريق انــحــيــاز االنــســان
لــغـريـزته ( خـلق االنـسـان عـجـوال )
من اجل ضـمــان مـتـاع الـدنــيـا كـمـا
يريد  ‘فاإلنسان يريد أن يتحقق ما
يـصـبو إلـيه في الـوقت الـذي يـريده
وبـــالــشـــكل الـــذي يــرضـــيه  إذا لم
يـتـحـقق له ذلك فـإنه يـكـون مـتـذمراً
ســاخـــطـــاً وقـــد يــسـيء إلى غـــيــره
ـــشــاكل ألن مــا أراده لم ويــســبب ا
ــــطـــلـــوب يـــتــــحـــقق فـي الـــوقت ا
ويـسـتعـجل األمـور خـيرهـا وشـرها
وقد يـكون ما استـعجله فـيه الضرر
من هـنــا يـظــهـر حــقـيــقـته في أنه ‘
انحـاز لـغـريـزتـه أكثـر مـن إنـحـيازه
ـان  ‘بـذلـك حـصـل تــفـرقــة في لال
تـوجهـاته الديـنيـة أولهـا كمـا يروي
لـنـا الـقـرآن حــصل لـرسـالـة مـوسى
وهــو حي ويــدعــو الــنــاس لــلــعــدل
ــان عــنـــدمــا وجه الــســامــري واال
دعـــوة التــــبـــاع رســــالــــة مـــوسى (
فــأخـرج لــهم عــجال جــســدله خـوار
فـــقـــالــوا هـــذا الــهـــكم والـه مــوسى
فـــنــــسى / ســـورة طـــة ايـــة ‘ ( 88
فـاالنـسـان هـو مــحـرك قـطب اخلـيـر
والعدل الذي يدعو له الله من خالل
رســـاالته وكـــذلـك أن االنـــســـان هــو
مــحـــرك قــطب االنــحـــراف عن نــهج
الــدعــوة لـلــخــيـر والــعـدالـه عـنــدمـا
غـزيرته  يـكون بـاجتاه مـتاع الـدنيا
يـــدفـــعـــة لـــذلك   ‘وخـــطـــورة هـــذا
االنـحيـاز على اخلـير والـعدل يـكمن
عــــنـــدمــــا يــــفـــعـل ذلك حتت نــــفس
ـــوجـه في الـــرســـاالت الـــعـــنـــوان ا
نزله من الله ....!!  ‘وهكذا تفرقت ا
تـوجـهات الـرسـاالت السـمـاوية الى
وتلك مـذاهب وطـوائف مـتـنـاحره  ‘

نـزلت عن مـعـركـة ضـد قـوى الـشرك
ارادت مـنع انـتـشـار رسـالة االسالم
ـة  شـوهة ‘ بـذلك نفـذ اشـرس جر
نـتيـجـتهـا الرسـالـة االسالميـة امام
العالم اوال ثم اعطى حـجة للجهات
ــتــنــفــذه  اخــطــر عـدو الــغـربــيــة ا
لرسـالة االسالم احلقـيقية اسـتعمل
ـة الحتالل بـلده حدوث هـذه اجلر
وانهيـار دولته واذالل شعـبة و ولد
ـــة ( داعش ) فـي رحم هـــذه اجلــر
الـــذي قـــتل من الـــشـــعب الـــعــراقي
ـا اضـعـاف مــضـاعـفـة مـن  اكـثـر 

قتله احملتل .
من هـنـا فـأن  أالعـداء الـتـأريـخـيـ
السالم الــرســالـة  ‘وضــعـوا ومــنـذ
ذلـك الـتـأريخ كل خالفــاتـهم جـانـبـا
ليدعموا اوال انشقاق ارادة االسالم
و خـطـطـوا السـتـغالل كـل الـثـغرات
احـــدثـــهــــا ذلك احلــــدث حلـــد هـــذا
الــعـصــر حـيـث أن صـراع االديـان (
الـــنـــهج و الـــهـــدف ) االن  جـــذوره
ضــارب في عــمق ســاحــة الــصـراع
الديني في العالقـات البشرية حتت
ة عناوين العصـرية  وهي : ( العو
و السـوق احلره و الـغاء احلدود و
حرية الراي والراي االخر و اطالق
حــريـة اخـتـيـارات الـنـاس حـتى في
ـتعـلقة بـقضـايا االخالق الـشؤون ا
و ....ألخ ) تــخــطـيـط وعـمـل مـنــظم
لـكـل ذلك يـجـري  من الـغـرب مـتـجه
الى الــشـرق  ‘وفي الــغــرب وخـلف
تـلك الـعــنـاوين عـنـدمــا تـتـعـمق في
افـرازات االحداث تـرى بـوضوح أن
دني ظاهريا أمامنا قوى الغرب ( ا
 ) في حـقـيـقـتـهـا مـتـسـلح بـدعـوات
االله لصالح اهدافهم  ‘وكما اشرنا
في البداية أن الـغرب الديني ضمن
مــجــتــمــعــاتــهم اليــزال مــنــدفــعــ
ـــتـــطـــرفـــ لـالحـــتـــفـــاظ بـــنـــهج ا
للديـانات اإلبراهـيميـة  التي ليست
فقط لها إرث وتاريخ حافل بالعنف
 بل ان هذا التـاريخ في الواقع هو
إبادة جـمـاعـيـة كـما يـؤكـد ريـجـيـنا
شــوارتـز بـاحث امــريـكي في الـدين
ــــارســــة الـــــطــــقــــوس واالدب . و
الـديـنــيـة في الـغـرب والــتي تـشـمل
ـــداومـــة الـــصـــلــوات الـــتـــمـــسك 
الـتـقـليـديـة مـثل صلـوات الـسـاعات
سـبحـة الورديـة ودرب الصـليب وا
قدس وقداس االله وقراءة الكتاب ا
من ثـوابت حـيـاة الــنـاس الـيـومـيـة
وحـسب دراســة قــامت بـهــا مـعــهـد
ـتديـن غـالوب الـدولي ان نـسبـة ا
ـئة سـيح في الـغرب تـبلغ  81 با ا
وفـقـا ــئـة  ـتـديـنـ  16 بـا وغـيــر ا
ــسح االجــتــمــاعي لــبــيــانــات من ا
االوروبي ان  585مــلــيــون مــواطن
اوروبي يترددون بشـكل منظم على
الكـنائيس  ‘أما فـيمـا يخص عالقة
ــيـة الـدين بــالــسـيــاسـة  ‘فـان اال
ـــســيـــحـــيــة او مـــفــهـــوم الـــعــالم ا
ــســيــحـي ظــلت قــوة ســـيــاســيــة ا
ودافــعـا فــكـريــا و عـقــائـديــا له اثـر
مــبــاشــر عـلى مــســيــرة الـســيــاسـة
االوروبــيـة . أن مـصــادر الـقـرار في
اوروبـــا والـــغــرب عـــمـــومـــاَ  لــيس
محـايدا في التـعامل مع هـذه القوة
الـروحــيـة الهل اوروبـا والـغـرب بل
لهم دور في الدعم توجهات الدينية
لــشــعــوبــهم بـل يــعــتــبــرون الــدعم
لـتوجـهاتهـم للهـيمـنة االسـتعـمارية
خــــارج اوروبــــا من اولــــويــــاتــــهـــا
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تقن من خالل التخطـيط الدقيق وا
يـــعــــمل الــــغـــرب بــــقـــيـــادة االدارة
االمـريــكــيــة عـلـى تـنــفــيــذ بــرنـامج
لــلــقــضـاء عــلى اي قــوه يــشــعـرون
ـوهـا والـبـرنـامـج هو : بـخـطـورة 
أن تـــتــرك عـــدوك يـــحـــارب نـــفـــسه
بــنـــفــسـه بــاســتـــخــدام الـــطــابــور
اخلـامس وبـاسـتـثـمـار الـصـراعات

الفكرية والدينية وتأجيجها.
W¹dH  WHKJð

 يقول روجيه غارودي :  اآلن يقاتل
الـغرب بـالـتكـلفـة الـصفـرية.. الـعدو
يــقـــتل نــفــسه.. الـــعــدو يــدفع ثــمن
الــسالح لــهم ثـم يــقــتل نــفــسه به..
الـعـدو يـطـلب لـلـتـدخل إلنـقـاذه فال
يـــقــبـل )  وهــذا يـــعــني أنّ ســـاســة
الــغـــرب ال يــخـــســـرون شــيـــئــاً في
حـروبـهم بل يـكـسـبـون; وقـد يُـنشئ
; بـــعـــضــهـم احلــروب بـــ طـــرفــ
ويـتـولى دعـمـهــا آخـرون ثم يُـعـلن
الغـرب االنتصـار بأنفـسهم وقت ما

يشاؤون عند التدخل النهائي!
- أنّ الدافع احلـقيقي في الـنزاعات
ـنـطـقـة  بدأت ـشـتـعل نـارها في ا ا
بــــعــــد جنـــاح خــــطــــة الـــغــــرب في
سلم إضعاف عقيدة الكثير من ا
بـــديــــنـــهم واهــــمـــيــــة رســـالــــتـــهم
احلـضـارية وفـرض االرادات الـغـير
نزيهه عـليهم ليـبقون متـخلف الى
حـد عـدم شعـورهم  بـخـطر تـفـرقهم
ومـا يـحـدث حـولهم  ‘تلك االرادات
نـطقة اعـتمدوا ( وال احلاكـمة في ا
يــزال ) عـلى الــتـكــفـيــر والـتــخـوين
بعـضهم لـبعض حسب انـتمـائاتهم
ــنـاطــقــيه والــعــرقـيـه في حـ ان ا
ارقى مـــــا فـي الـــــفـــــكـــــر االسـالمي
احلــقـيــقي هــو عــدم الـتــفــريق بـ

الـنــاس بــسـبب اجلــنس والــلـون ‘
بــذلك ســهـل هــؤالء  الــطــريق امــام
اعــداء الـتـاريـخـ لـرسـالـة االسالم
لـكي يـســتـغـلّـوا هــذه الـظـاهـرة في
تـفـعيل األزمـات وتـوسيـعـها  ‘وفي
أحــــــدث / 11ايــــــلــــــول الـــــــذي في
تـخـطــيـطه و تـنـفــيـذه ان مـضـمـون
الـــتـــامـــري ( او لـــنـــقـــول نـــوع من
واجهة عدو سذاجه في التخـطيط 
االسالم ( الرسالة وبناء احلضارة)
فيـها واضح  ‘رأينـا كيف ان عراب
حـرب الــشـر الــصـهــيـوني هــيـنـري
كــيــســيــنــجـــر اعــلن واضــحــا : أنّ
الـــصـــراع الـــتـــالي ســـيـــكـــون بــ
ــســلــمــ أنـفــســهم  ‘ومــنــذ ذلك ا
احلـــدث اصـــبح الـــعـــالم االسالمي
عـمـومـا و مـنــطـقـة الـشـرق االوسط
خـــــصـــــوصـــــا أراضٍ مـــــحـــــروقــــة
الســتـــخــدامــات الـــقــوى الـــدولــيــة
خملـطـطهم االسـتـراتيـجي الجـهاض
كل احملــــاوالت الــــتي  تــــهـــدف الى
تــقـــويــة اي ارادة وطـــنــيـــة تــكــون
سـتوى اهمـية الرسالـة والتاريخ
ـــنـــطـــقــة احلـــضـــاري لـــشـــعـــوب ا
االسالمـيـة  ‘بــهـذه الـطــريـقـة حـول
مــصـدر الــقـرار االمــريــكي الـشــريـر
ــنــطــقـة االسـالمـيــة الى مــنــطــقـة ا
تـــشـــظي االرادات لـــتــبـــادل الـــتــهم
بـــيـــنـــهم واســـتـــغالل الـــشـــعــارات
الـديـنيـة لـيحـارب بـعضـهم الـبعض
واعـــــداء االسـالم يــــــتــــــفــــــرجـــــون

ويقومون عنـد الضرورة تغذية هذه
ــال والـدعم الـظــاهـرة اخلــبـيــثـة بـا
الـــلــوجـــســتـي مــنـــفــذيـن احلــكـــمــة
الصينية التـاريخية القائلة ( أسهل
ــة عـدوك أن جتــعـله طـريــقـة لــهـز
يـســتـعــمل سالحـه ضـد نــفـسه وأن

تورطه في أخطاء مدمرة لقوته ) 
واالن مـع االسف يــظـهــر ان مــصـدر
الـقــرار ومـنــفـذ الــشـر ضـد االرادات
نـطـقـة مـطـمـئـ من ان احلـرة فـي ا
لـلـنـزاعـات و الـفـ الـداخـلـيـة فـيـها
اليــقل عن اظـلم فـتـرات اجلـاهـلـيـة ‘
بـحــيث ان الــظـاهــرة االخـطــر : هـو
الـتـمـسك بـرئـاسـة وزعـامـة  بـ كل
فــئه لـهـا حــد ادنى من الـقـوة يـؤدي
في بــعض االحـــيــان دور تــخــريــبي
ـــا يـــقــوم به الـــد االعــداء اخـــطــر 
نـطقة واهـلها  ‘من هنا الستـقرار ا
اليــســتــغـرب احــد مـن وجـود خــلف
الــكــوالــيس أطــراف خــفــيّــة تُــحـرّك
اخلالف وتـــوقـع الـــصـــراعـــات بــ
األطـــراف; وقـــد يـــكـــون من أطـــراف
النزاع أنفسهم من يكون قائداً بطالً
في قـــومه ; غــيـــر أنّه اخــتـــرق فــئــة
تــعــمل ضـد الــعـدو   ‘فــهـو مــرتـبط
بــالــعــدو و يـعــمـل بـأوامــره; أو أنّه
غبي يـعمل بـضنه إقـامة شيء يُزيح
الــعـدو  غــيــر أنّه يـضـع مـوطــأ قـدم
ويكون سبباً بأعمال رسخت تواجد
العـدو  وسـبـبـاً في تـقـويـته! لـزعـيم
نـهـج االنـسـانــيـة الــراقـيــة "غـانـدي"
مـثـل تـاريـخـي يـقــول :  ( كـلــمـا قـام
شــــعب الـــــهــــنــــد بـــــاالحتــــاد ضــــد
االســـتـــعـــمـــار اإلجنـــلـــيـــزي يـــقــوم
اإلجنـــلــيـــز بـــذبح بـــقــرة ورمـــيـــهــا
ـسلـم بـالطـريق ب الـهـندوس وا
لــكي يـنــشـغــلـوا بــالـصــراع بـيــنـهم
ويــتـــركــوا االســتـــعــمـــار )  يــشــرح
ريـتشـارد نيـكـسون في كـتابه "نـصر
بال حرب"  كـيفيّـة تغذيـة الصراعات
الــديــنــيـة والــطــائــفــيــة في الــعــالم
االسالمي ; ولـتـتـقـاتل الـشـعـوب مع
بـعــضـهـاً الـبـعض  ‘او تـذوبـهم من
خالل خـطة مـحـكمـة في اجملـتمـعات
ـدنية والـعلمـانية  ‘متـفقا االخرى ا
مع افــكـــار بــرنــارد لــويس الــعــراب
الــصـــهـــيـــوني وصـــاحب مـــشــروع
تـــــفـــــتـــــيت الـــــعـــــالم االسـالمي من
ـغـرب وضع اسس بــاكـسـتــان الى ا
شـروع من خالل خلق فكـريه لهـذا ا
مــشــاكل بــحــيث يــؤدي الى حــروب
مـبـاشـره او بـالـنـيـابـة بـاالخص في
الــشـــرق االوسط  بــ الـــقــومــيــات
الرئـيسـية العـرب و الكـرد و الفرس

سلم . والترك وجميعهم من ا
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عــلى الــصــادقــ في االنــتــمــاء الى
الــرســالـة االسـالمـيــة احلــقـيــقــيـة ‘
رسـالـة بــنـاء االنـســان و احلـضـارة
الـراقـيـة تـخــدم االنـسـانـيـة اخـتـيـار
واحــد وهـــو الــتــوحــد والــتــضــامن
جتــاه اخملــاطــر الــتي تــهــدد وجـود
الرسالـة وحاملي الـرسالة والـتاكيد
للـعالم بـانهم لـيسوا بـحاجـة لفصل
الــدين عن الــسـيــاســة ( الن الــغـرب
ــنـافق ومــصــدر الـقــراراالمــريــكي ا
تـوحـد الـدين مع الـسيـاسـة حملـاربة
االسالم ) عـلـيه ان العـالم االسالمي
اليوم بحاجة الى فصل القداسة عن
اجتهاد وتـنظيم االختالف واحلوار
واسـتـعــمـال الـقـانــون مع من يـلـجـأ

للـعنف .
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بـتـاريخ  1896ارسل هـرتـزل رسـالـة الى الـسـلـطان عـبـداحلـمـيـد تـضـمنت
الـقـول ان ( تـرغب جـمـاعـتـنـا في عـرض قـرض مـتـدرج من عـشـرين مـلـيون
ـستـعمرون في جنيـة استـرليني يـقوم عـلى الضريـبة الـتي يدفعـها الـيهود ا
فلسـط الى جاللـته تبلـغ هذه الضـريبة الـتي تضـمنهـا جمـاعتنـا مائة الف
جـنـيـة اسـتـرلـيـني فـي الـسـنـة االولى وتـزداد الى مـلـيــون جـنـيـة اسـتـرلـيـني
سـنـويـا) ويتـعـلق هـذا الـنـمـو الـتـدريـجي في الـضـريـبـة عـلى هـجـرة الـيـهود
الـتــدريـجـيــة الى فـلــسـطـ امـا ســيـر الـعــمل فـيــتم وضـعه في اجــتـمـاعـات
شخصـية تعقد في القسطـنطينية مقابل ذلك يـهب جاللته االمتيازات التالية
الهـجرة اليهودية الى فلسط التـي ليس فقط تكون غير محدودة بل ايضا"
هـاجرين اليهود كـنه وتعطي ا تشجـعها احلكـومة السلطـانية بكل وسـيلة 
ضـمون في الـقـانون الـدولي وفي الـدستـور واحلكـومة االستـقالل الـذاتي ا
وادارة العدل في االرض التي تقرر لهم فلسط كدولة شبة مستقلة ويجب
ـفـصل الـذي تـمارس به ان يـقـرر في مـفـاوضات الـقـسـطـنـطـينـيـة الـشـكل ا
حـمايـة الـسـلـطان في فـلـسـط الـيـهـوديـة وكيف سـيـحـفظ الـيهـود انـفـسهم
النـظام الـقانـوني بـواسطـة قوات االمن اخلـاصة بـهم قـد ياخـذ هذا االتـفاق
ـة الى الـيـهود لـلـعودة الى ارض الشـكل الـتالـي يصـدر جاللـته دعـوى كر
ابـائـهم سيـكون لـهذه الـدعـوى قوة الـقانـون وتبـلغ الـدول بهـا مسـبقـا" كذلك
ناسب رسالة بتاريخ 7/17/ 1901 تـبعا" للخط الذي رأ جاللتكم من ا
ليون اقتـراحه على اعتقدت ان من الـواجب احلصول على ملـيون ونصف ا
همة الـصعبة ان جنيـة تركي حاال" لـتاخذ محل مـهمة تصـفية الـدين وهي ا
كن ـستحـيلـة والتدبـير الـذي عملـته واصدقـائي هو حسـبمـا يلي  لم نقل ا
ـليـون جنـية تركي بـانشـاء مصدر جـديد لـلدخل حاال" ـليون ونص ا جمع ا
ة جدا" شـاعر الكـر لكـنه يجب ان يكـون من نوع يـجعل اليـهود يـدركون ا
التي يـكنهـا صاحب اجلالله جتاهـهم في قلبـه احلنون بـهذه الطـريقة سوف
نعـد الطـريق لالجراءات الـعتيـدة من اجل هذه الـغايـة اصدقـائي مسـتعدون
لـتـاسيس شـركـة مـشـتركـة لالسـهم يـبـلغ راس مالـهـا خـمـسة ماليـ جـنـية
تـركـي هـدفـهـا تـنــمـيـة الـزراعــة والـصـنـاعـة والــتـجـارة وبـاخــتـصـار احلـيـاة
االقـتـصـاديـة في اسـيــا الـصـغـرى وفـلـسـطـ وســوريـا مـقـابل االمـتـيـازات
الضـرورية الـتي تمـنحـها جاللـتـكم سوف تـدفع الشـركة اشـتراكـا" سنـويا"
بـسـتـون الف جـنـيـة تـركي حلـكـومـة جاللـتـكم وعـلى اسـاس هـذا االشـتراك
ـكن الـشـروع بـقـرض يـسـتـهلـك في واحد ـضـمـون بـراس مـال الـشركـة  ا
وثـمـانـون سـنـة لن يـكلـف هذا الـقـرض شـيئ" الن الـشـركـة تـمـتص الـفـائدة
واالستـهالك وهي التي سـتاخـذ السـندات ثم تـستـبدلـها ومـا على احلـكومة
ـلـيــون جـنـيـة تـركي ومــفـهـوم بـالـطـبع ان الى ان تـسـحب مـلــيـون ونـصف ا
هاجرين اليهود الذين سوف تستخدمهم الشـركة ستسجل في تركيا وان ا
سيـصبحـون راسا" رعـايا اتـراكا" خاضـع لـلخدمـة العـسكـرية حتت راية
شـاريع االخرى بـالـتفـصيل جاللتـكم اجملـيدة سـوف توضع عـروض هـذه ا
ا تامرون جاللتكم اما مسألة الكـبريت فيمكن االتفاق عليها االن وتقدر حـا
زيـد من الـدروس واسمح لـنـفسي ان ـسـائل االخرى حتـتـاج الى ا بيـنـما ا
شاريع هي اضيف الـى ذلك ان خدماتي اخلالية من اي مصلحة في هذه ا
ناسب البدء االن حتت تصـرف جاللتكم حتى وان كنتم التعتقدون ان من ا
وهناك في مـشروع الشركـة العثمانـية اليهوديـة الكبيرة في اسـيا الصغرى
وفوق كـل شئ على ان ابرهن جلاللتـكم انني خادم غيـور ومخلص الساس
في عمـلي جلاللتكم اال شرف استعادة ثـقة جاللتكم في الني مقتنع انه في
وقت غـيـر بـعـيـد سـتـدركـون انه من مـصـلـحـة االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة ان
ن ـسـك ثم انه  ـوارد االقـتصـادية الـيـهوديـة حلـمايـة شعـبـنا ا جتـتـذبوا ا
مـصـلحـة الـيـهود ان يـجـدوا تـركيـا دولـة قـوية ومـزدهـره انـها فـكـرة حـياتي
ـشروع الـشركـة العـثـمانـية الـيهـوديـة والعطـاء اشارة الى الـشعب سـيـكون 
ـتلـكات اليـهودي بـاسره فـائدة اخـرى وهي ان دافعي الـضرائب بـشرا" و
ـنـاطق الـتي سـتـعـمل الـشـركـة فـيـهـا سـنـدفع الـشـركة سـيـزدادون في كل ا
ـال الـيـهودي من كل ـزيـد من الـضـرائب بـنمـوا عـمـلـها وسـيـتـدفق راس ا ا
زاويــة لـيــوطـد نـفــسه هـنــاك ولـيــبـقى في االمــبـراطـوريــة وفي الـوقـت نـفـسه
سـيـســيـر هـذا الـعــمل الـهـاد الــذي سـمي ( سـحب شــوكـة االسـد) بـدون
مـعـرفـة اوالئك الـذين يـريـدون خـراب االمـبـراطـوريـة تـبـقى كـلـمـة واحدة اذا
ـليـون جنـية قـبل تشـرين االول فان لـيون ونص ا شئـتم جاللتـكم ان يدبـر ا
ال واالعمال يطلبون اتفاقا" ر بسرعة ويجب اال ننسى ان رجال ا الوقت 
بـالغ الالزمـة يـجب ان نـتـوقع ثالثـة اشـهـر قـبل تـسـليم مـحـدودا" لـدفـعـوا ا
ـبــالغ كــلــهـا فــأذا ارتــأت حـكــمــة جاللــتـكـم الـعــظــيـمــة الــدخــول في هـذه ا
ليون جنية قبل شهر تشرين االول يجب ليون ونص ا فـاوضات لتسليم ا ا
حتــديــد االمــتــيــازات لــلـــشــركــة الــكــبــيــرة في اوائـل تــمــوز واني التي الى
القـسطنـطينـية بدون تـاخير اذا امـر بذلك لست اعـلم اذا كان يحق لي ان
اذكر مـوضوعات اخيـرا" وانا اذكره بـتردد راغبا" في عـدم ازعاج جاللتكم
باي طـريـقة كـانت جـاء احدهم لـيـخبـرني انه يـوجد كـاتب في بـاريس اسمه
هاجمته عـلى احلكومة االمبراطـورية وقد علمت بوجود احمـد رضا عرف 
سـبـيـل لـتـوقف هـذه احلـمـالت وقـد اخـذت عـلـمــا" بـهـذا االمـر دون ان الـزم
نفـسي بـاي شكل الن لـيس من عمـلي ان اخـوض امور كـهذه انـا احلريص
ـعظمـة في كل فرصـة ولن افعل شـيئـا" بدون امر بل على خـدمة جاللـتكم ا
اني لن ارى الـرجل بـدون تفـويض لـكن اذا ارتـات جاللـتـكم سـاقـوم بـاالمر
وطبـيعي انني لن اطلب مـقابل ايقـاف هذه احلمالت تعـويضا" اال كلـمة ثناء
ـفيـد ان نذكـر نص الرسـالة من جاللتـكم وهي عـندي اعـظم تعـويض ومن ا
ـوجـهه من الـسـلـطــان عـبـد احلـمـيـد الـثـاني الى هـرتـزل ونـصه من اقـوال ا
ومـواقف الـسـلـطان عـبـداحلـمـيـد الـثـاني  انـصحـوا الـدكـتـور هـرتـزل بان ال
وضوع فـاني ال استطيع ان اتخلى عن شبر يتـخذ خطوات جديه في هذا ا
يـني بل مـلك االمة االسالمـية واحد من ارض فـلـسطـ فهـي ليـست ملـك 
لـقـد جـاهـد شـعبـي في سـبيل هـذه االرض ورواهـا بـدمه فـلـيـحـتـفظ الـيـهود
عالييـهم واذا مزقت دولة اخلالفة يوما" فانهم يستطيعون انذاك ان ياخذوا
بـضع في بدني الهـون علي من فلـسطـ بال ثمـن اما وانـا حي فان عـمل ا
ان ار فلـسطـ بتـرت من دولة اخلالفـة وهذا امـر اليكـون الني الاستـطيع
وافقـة على تشريح اجسادنا ونـحن على قيد احلياة السـلطان عبداحلميد ا
الـثـاني اسطـنـبول 1901م ونـدرج ضمن هـذا الـبحث تـصـريح بلـفـور نصه
الى الـلـورد روتشـلد 11/2/ 1917يـسرني جـدا" ان ابـلـغكم بـالـنـيابه عن
حـكـومـة جاللـته الـتـصـريـح الـتـالي الـذي يـنـطـوي عـلى الـعـطف عـلى امـاني
الـيـهـود والصـهـيـونـية وقـد عـرض عـلى الوزارة واقـرته ان حـكـومـة صاحب
اجلالله تنـظـر بعـ الـعطف الى تـاسـيس وطن قومـي للـشعـب اليـهودي في
فلسـط وسـتبذل غـاية جـهودها لـتسهـيل حتقـيق هذه الغـاية عـلى ان يفهم
دنـية والديـنية جلـيا" انه لن يؤتـى بعمل من شـانه ان ينـتقص من احلقـوق ا
قيمة االن في فلسط وال احلقوق التي تـتمتع بها الطوائف غير اليهـودية ا
او الوضع الـسيـاسي الذي يـتمـتع به اليـهود فـي البـلدان االخـرى وساكون
تـنا" اذا ما احطتـم االحتاد الصهيـوني علما" في هـذا التصريح اخمللص
ارثـر بـلفـور واكـماال" لـلبـحث نـذكر مـذكـرة بلـفـور عن سوريـا وفـلسـط في
يبـدو التـناقض بـ نص ميـثاق عـصبـة اال وب سـياسـة احللـفاء 1919
ستقل اكثر وضوحا" منه في موضوع شعب في موضوع شعب فلسط ا
سوريـا فنحن في فلسط النرى حتى الـتمسك في هذه االستشارة رغبات
السـكان احلالـي في فـلسطـ وان كانت الـلجـنة االمريـكيـة قد شرعت في
سـوالـهم عن رغـبـاتهم فـقـد الـتـزمت الدول االربـعـة الـكـبرى لـعـهـودهـا جتاه
الصـهيـونـية وال ريب بـان الـصهـيـونيـة سـواء اكانت عـلى حق ام عـلى باطل
وسـواء اكـانت طيـبـة ام شريـره عـميـقـة اجلذور في تـقـاليـدنـا وفي حـاجاتـنا
قبـله وهي اكثر اهـمية لـنا من رغبـات السبـعمائة الف الراهنـة وفي امالنـا ا
من العرب الذين يقيمون االن في البالد العريقة واهوائهم وفي هذا السبيل
ـكن الـتـوفـيق ب في رايـئ ولكن الـذي لم اسـتـطـيع فـهـمه ابـدا" هـو كـيف 
هــذا الـسـبـيل وبــ الـتـصـريح االنــكـلـيـزي الـفــرنـسي او بـيـنـه وبـ مـيـثـاق
االعـصـبه او توجـيـهات جلـنـة الـتحـقـيق وبالـنـسـبة الى فـلـسطـ فـان الدول
الكـبرى لم تصـدر اي بيان بـصددها يـخلو من اخلـطـأ في الواقع كـما انها
لـم تصـدر اي تـصريح سـيـاسي عـنهـا لم تـكن قـد بـيتت الـنـيه من قـبل على

التنكر له ارثر بلفور .
{ محام واعالمي 
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بغداد

اجلــويــة الــصــعــبــة والــقــدرة عــلى
انهاك اخلصم 

ثـالـثـاً : الـقـتـال قـرب الـنـهر من دون
امدادات 

وبـالـتــالي جنـد ان جـهـاز مــكـافـحـة
اإلرهــاب قــد طــور نــظــريــة الــقــتـال
ـواجهة احلرب للعـمليـات اخلاصة 
الـهـجيـنة والـتـكيف مـعـها من خالل
الـقـضم  –الـتـحـريـر  –الـتـطـهـيـر –

ؤقت  . سك ا ا
وعلى مـدى السـنوات االربع مـا ب
عــــــام    2013 – 2017 قــــــاتــــــلت
الـقــوات الـعــراقـيـة وفـي مـقـدمــتـهـا
قـوات جهـاز مكـافحـة اإلرهاب كـيان
داعش اإلرهـــــابي الـــــذي جـــــعل من
ــوصل واليــة مـركــزيــة لــلـتــنــظـيم ا
اإلرهــابي  أرض الــتــمــكـ  في 29

حزيران  2014.
ولذلك عـندمـا جتد قـائداً قـادراً على
االسـتشـراف واالستـرجاع والـريادة
في إدارة احلـرب فـأنك سـوف تـكون
لديك عالمات االنتصار العالية على
اخلـــصم اإلرهـــابي وهـــو مــا جـــعل
ــــأمن عـن اخلــــســــائـــر الــــعــــراق 
ــتــوقـــعــة والــتي كــاد الــعــراق ان ا
يـدفـعـهـا لـتدمـيـر بالده بـعـد سـقوط

وصل في  10حزيران 2014 . ا
-قصة زوال داعش 

في  10 نــــــيــــــســــــان 2013أعــــــلن
اإلرهـابي أبـوبـكـر الـبـغـدادي زعـيم
"دولــة الــعــراق اإلسـالمــيــة" والــتي
أسـست في عام   2010عن انـدماج
جبـهة النـصرة وتـنظيم الـقاعدة في
الــعـــراق من أجل إنــشـــاء "الــدولــة
اإلسالمية في العراق والشام"  لكن
جبـهة النـصرة رفـضت ذلك وأعلنت
مبايعتها لتنظيم القاعدة االرهابي 
في  12ايار  2014جـاء رد "الـدولـة
اإلسالميـة في العـراق والشـام" على
ن الـظواهري أميـر "تنظيم بيان أ
الــقـاعــدة" في مــضــمـونه بــعــنـوان
"عـــذرا أمــيــر الـــقــاعـــدة". واســتــهل

واجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة الـتـكـفـيـرية
الـتي حتاول ان جتـد لـهـا مأوى في
األمــاكن الــرخـوة وخــارج ســيــطـرة
الـدولـة  وهنـا تكـمن فـراسـة القـائد
الــعــســكــري في اســتــشــراف خــطـر
اإلرهــاب فــمــنــذ مــطــلع عــام 2013
والفريق األول الركن الـدكتور طالب
شــغـــاتي الــكـــنــانـي رئــيس جـــهــاز
مـكــافـحـة اإلرهــاب كـان يـســتـشـرف
ظــهــور تــنـظــيـم إرهـابـي جـديــد في
الـعـراق بـعـد الـقــضـاء عـلى تـنـظـيم
القـاعدة اإلرهـابي في العـراف وقتل
اإلرهــابي او مــصـــعب الــزرقــاوي 
وهـذا مـا جـعل الـفـريق األول الـركن
الــدكـتــور طــالب شــغـاتي الــكــنـاني
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب يشير
الى ضـــرورة بـــنـــاء قـــدرات جـــهــاز
ـا يـتـوازى مع مــكـافـحـة اإلرهــاب 
خــطــر نــشــوء الــتــنــظــيم اإلرهــابي
وإدارة احلرب الـهجيـنة والـتي تعد

من احلروب اجلديدة في العالم .
»U¼—ô« W× UJ

ان جـهــاز مـكــافـحــة اإلرهـاب تـدرب
على ثالثة مـخاطر أساسـية التغامر
اجلـيـوش التـقـلـيديـة بـاحلرب فـيـها

وهي :-
ـبــنـيـة مع ـدن ا اوالً : الـقـتــال في ا
احــتـرام حـقـوق االنــسـان واحلـفـاظ
ـواطــنـ والـبـنى الــتـحـتـيـة عـلى ا
ناطق وتعويق حركـة اإلرهاب في ا
بـنيـة .ثانـياً : الـقتـال في الظروف ا

يــبــدو انــنـــا حتــولــنـــا في الــعــراق
لـلـتـأسـيس ألول مـدرسـة عـربـيـة في
مــكــافــحـــة اإلرهــاب من خالل عــمل
جهاز مكافحة اإلرهاب الذي تأسس
عام   2007مـعـتـمـدين عـلى الـتراث
اإلسالمـي في مــحـــاربـــة الــتـــطــرف
وتـــقـــويض حـــركـــاته و آرث أمـــيــر
ـؤمـنـ االمـام عـلي بن ابي طـالب ا
واجـهة اخلوارج في علـيه السالم  
ـسلـمـ بعـد حادثـة معـركة عـصر ا
صفـ سنة  37هـجـرية خـيـر مـثال
عـلى ذلـك فقـد حـارب الـفـكـر بـالـفـكر
وهـو مـا نـســعى ان نـسـتــنـبـطه في
العـراق ما بعد االنـتصار عـلى كيان
ـــواجــهـــة أفــكــار داعش اإلرهـــابي 
الـتــطـرف الــتي مــا زالت بـاقــيـة في
نـاطق احملررة وحتـتاج الى فـكرة ا
جـديد لـلمـواجهـة  والبد من الـعمل
ــوذج الــتــنـمــيــة احلــاكــمـة عــلى ا
تـطرف بعد لتجـفيف منابع الـفكر ا
االنـتــصـار الــعـســكـري عـلـى مـراكـز
الــثـقل الــعــسـكــريــة لـلــتــنـظــيــمـات
اإلرهـــابــــيـــة وهـــنــــا ســـيـــبـــرز دور
دنيـة وتكـميـلهـا للـجهد ـؤسسـة ا ا

بذول. العسكري ا
-جــهـاز مــكــافــحـة االرهــاب مــحـور

القوة 
هـا نحن الـعراقـي بـعد  1400عام
جنـد ان اإلرهاب والـغـلو والـتـطرف
الــعـــنــيف قــد عـــاد مــرة أخــرى الى
الـعــراق نـتــيـجــة مـوجــات اإلرهـاب

لـــــيــــحـل بــــدالً مـــــنه اسـم الــــدولــــة
اإلسالمية فقط.

وانــــهــــار كــــيــــان داعش اإلرهــــابي
بــصـورة تــامــة في الــعــراق في 10
أيــلــول  2017بــعــد اعـالن الــقــائــد
ـسلـحـة آنذاك بـيان الـعام لـلـقوات ا
الـنصـر الكـبـير  وبـصورة تـامة في
سـوريا في  22اذار  2019 بـعد ان
فـقـد األراضي التـي سيـطـر علـيـها 
ويـــســـجل الـــتـــاريـخ االن ان كـــيــان
داعش اإلرهـــــابي قـــــد انـــــهـــــار في
الـعراق وسـوريا بـصورة نـهـــــائـية
في  22اذار  2019بــــــــعــــــــد اعالن
ـؤتـمـر وزارة الـدفـاع االمـريـكـيـة و
صــحــفـي من قــبل الـــبــيت األبــيض
ســـبـق اعالن الـــرئـــيـس األمـــريـــكي
دونـــالـــد تــرامـب عــدم قـــدرة كـــيــان
داعش اإلرهـابي من الـسيـطـرة على
األراضي وجتـريـده من الـقـدرة على
ذلك في العراق وسوريـا بعد معارك

الباغوز في سوريا .
من اســـتـــشـــراف اإلرهـــاب الى -

اخلطر 
ما يجمع القيـادة العراقية والقيادة
ستـقبل هي اخملاطر  الدوليـة في ا
فاخملاطر في جـانب اإلرهاب تتطور
يوماً بعـد يوم نتيـجة لتطور أدوات
اإلرهاب  ففي مـقالة نـشرتهـا مجلة
الـيـونـيـبـاث االمـريـكـيـة لـلـعـمـلـيـات
اخلـــاصــــة لــــلـــفــــريق األول الــــركن
الــدكـتــور طــالب شــغـاتي الــكــنـاني
رئـيس جهـاز مـكافـحـة اإلرهـــــــــاب
في  25شباط  2019يقول فيها  ان
مخاطر التنظيمات اإلرهابية جعلت
اجلـيـوش تـتـبـنى تـكتـيـكـات جـديدة
ـواجـهــة تـهـديـدات غـيــر تـقـلـيــديـة 
الـعـصـابـات اإلرهـابيـة تـعـتـمـد على
نـاورة والتـسلـيح اخلفيف سرعـة ا
ـتـوسط واالخـتـبـاء بـ الـسـكان وا
بهـدف استنـزاف القـوة العسـكرية 
لــذلك ركــزنــا عــلـى بــنــاء قــوة غــيـر
تـقـلــيـديـة تـتـمـثل بــجـهـاز مـكـافـحـة

اإلرهاب وبـتسليـح خفيف وتـقنيات
ـكنهـا محـاربة العـصابات حديـثة 
اإلرهـابـية فـي كل الظـروف وتـمـتلك
مرونة وسرعة احلركة للوصول الي
هـدف في غــضـون ســاعـة  ونــعـمل
بــأسـتــمـرار عــلى تــطـويــر قـدراتــنـا
ـشــاركـة الـفــنـيــة والـتــكــتـيــكـيــة وا
بـالــتـمـارين الــدولـيــة مع األصـدقـاء
ـــنــفـــعــة وتـــبــادل اخلـــبــرات ذات ا
ؤسس شـتركـة  .ولذلك ان رؤيـة ا ا
الــروحي لـلــعـمــلــيـات اخلــاصـة في
العراق الفـريق األول الركن الدكتور
طالب شغـاتي الكنـاني رئيس جهاز
مــكـــافــحـــة اإلرهــاب واســـتـــشــرافه
لـلـخـطـر ومـدركـاً لـضـرورة الـتـعاون
احمللي واإلقـليـمي والدولـي لتكـفيك
الــشــبــكــات اإلرهــابــيــة ومــحــاربــة
اجلماعات اإلرهابية وكبح جماحها
جتـعـلــنـا الـيـوم في الــعـراق نـشـعـر
بــالـطـمـأنــيـنـة وجــعـلت الــعـراقـيـ
يرفعون كلفـة االمن من حياتهم بعد
االنـــتـــصــار الـــكـــبـــيـــر في مـــعــارك
الـتـحـريـر  فـقـد الحـظـنـا وشـاهـدنا
فرح العوائل العراقية باحلياة على
مــدى اكــثـر من عــام مــضى ومـازلت
الـعـوائل العـراقـية تـمـارس حيـاتـها

بشكل طبيعي .
انـنا الـيوم نـفتـخر بـنصـرنا الـكبـير
وبـنـاء قــدرات الـعـراق الـعــالـيـة في
مـــجــال مـــكــافــحـــة اإلرهــاب ودحــر
التنظيمات اإلرهابية  فال مكان لها
 ولــذلك جنــد ان الــقــيــادة الــقـادرة
على اسـتشـراف ومواجـهة اخملـاطر
هي الـقـيــادة الـنـاجــحـة  فـاالزمـات
هي جــزء من اخلـطــر واســتــشـراف
نـــقـــطــة وقـــوع االزمـــة هي فـــراســة
لــلـــقــائـــد وقــدرة عـــلى االســـتــدراك
واالســــتـــــشــــراف والــــتــــعـــــامل مع
ـتغـيرات التـي بدأت تـتحـول نحو ا

التعقيد في خرائطها وتأثيرها .
{ أستاذ االمن الوطني  –جامعة
النهرين 

اإلرهابي أبـو محـمد الـعدناني ابن
بـــلـــدة بــنـش الــســـوريـــة الـــبـــيــان
الـصـوتي مـسـتـشـهـدا بـأقـوال رموز
ي" مـــا يــــعـــرف بـ"اجلــــهـــاد الــــعـــا
كــاإلرهـــابـي أبــو يـــحـــيى الـــلــيـــبي
واالرهــابي أبـو مــصـعـب الـزرقـاوي
وعــــلى رأســــهـم مــــؤسس وأمــــيــــر
"تــنــظـيـم قـاعــدة اجلــهــاد" الــسـابق

اإلرهابي أسامة بن الدن.
`K  rOEMð

تنظيم الدولـة اإلسالمية في العراق
ـــنـــهــــار الـــذي يُـــعـــرف والـــشــــام ا
اخـتــصــاراً بـ داعش وهـو تــنــظـيم
مسـلَّح يتـبع فكر جـماعـات السلـفية
اجلهادية ويهدف أعضاؤه -حسب
اعـــتـــقـــادهم- إلى إعـــادة "اخلـالفــة
اإلسالمــيــة وتــطــبــيـق الــشــريــعـة"
ويـتـواجــد أفـراده ويـنـتــشـر نـفـوذه
بـشكل رئـيـسي في الـعراق وسـوريا
ـنـاطق دول أخـرى مع وجـوده في ا
هي جـنـوب الـيـمن ولـيبـيـا وسـيـناء
وأزواد والــصــومـال وشــمــال شـرق

نيجيريا وباكستان. 
ومــنـاطق الـسـيـطــــــــرة له بـدأ بـهـا
2017 مــــــــنـــــــذ  13نــــــــيــــــــســـــــان 
وبـلـــــــــــــــــغ عدد مـقـــــــــــــــــاتـليه
بـ 20000-30000 وتـــصــــــــاعــدت
ـثــلـون 147 الى  47 الف مــقــاتل 

جنسية ويتحدثون  13 لغة .
أعــلـنت اخلالفــة يـوم  29 حــزيـران
من عـــام  2014وأصـــبح اإلرهـــابي
أبو بكر البغدادي اآلن يعرف باسم
ـؤمــنــ االرهـابي إبــراهـيم أمـيــر ا
اخلـلـيـفـة -أصـبح يلـقب بـاخلـلـيـفة
واجلمـاعة قـد  تغيـير اسـمها إلى
"الـــدولــة اإلسـالمــيـــة" فـــقط  وقــال
النـاطق الرسـمي باسم الـدولة الذي
قـتل اإلرهابي أبـو مـحمـد العـدناني
أنه  إلغـاء اسمي الـعراق والـشام
من مـسـمى الـدولـة وأن مـقـاتـلـيـهـا
أزالــــوا احلــــدود الـــتـي وصــــفــــهـــا
بالصنم وأن االسم احلالي سيُلغى


