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ة، أال وهو موضوع تنظيم  وليَّ احة الدَّ يتناول هذا الكتاب موضوًعا من أهّمِ وأخطر املوضوعات التي فرضْت نفسها على السَّ
ة، ويهدف أعضاؤه -حسب اعتقادهم-  ة الجهاديَّ لفيَّ ة، الذي ُيعَرف بـ”داعش”، وهو تنظيم يتبع األفكار السَّ ولة اإلسالميَّ الدَّ
ريعة”، ويتمركز بشكل رئي�سّيٍ في العراق وسوريا. واستطاع مدَّ نفوذه إلى مناطق في  ة وتطبيق الشَّ إلى إعادة “الخالفة اإلسالميَّ

نظيم هو أبو بكر البغدادي. ومال ونيجيريا وباكستان وغيرها. وزعيم هذا التَّ دول أخرى، منها اليمن وليبيا ومصر والصُّ

راط  ه حاَد عن الّصِ نظيَم بأنَّ هِمْيَن التَّ ة في دول العالم ممارسات داعش وأفكارها، متَّ ة اإلسالميَّ ينيَّ ولقد أدانت الّزعامات الّدِ
ة أو قيمه. ين الحقَّ الحّقِ لإلسالم، وأنَّ ممارساته ال تعكس تعاليم الّدِ

رقاوي في عام 2004، عندما كان مشارًكا  سه أبو مصعب الزَّ لقد انبثَق تنظيم داعش من تنظيم القاعدة في العراق، الذي أسَّ
ة املتعاقبة في أعقاب غزو العراق عام  ات التي تقودها الواليات املتحدة والحكومات العراقيَّ ة ضّد القوَّ ات العسكريَّ في العمليَّ
ى  ة )داعش( على صالت وثيقة مع تنظيم القاعدة حتَّ ولة اإلسالميَّ 2003، خالل 2003-2011 حرب العراق. وظلَّ تنظيم الدَّ
ة ثمانية أشهر، قطع تنظيم القاعدة كّل العالقات مع جماعة  لطة استمرَّ ملدَّ ه بعد صراع على السُّ فبراير عام 2014، حيث إنَّ

ا”. داعش، حيث تعتبر القاعدة داعش تنظيًما “وحشيًّ

أبي بكر البغدادي، انتشر تنظيم داعش، واستولى بشكل ملحوظ على مساحات  2014، وتحت قيادة زعيمه  وفي عام 
ة وإدلب ودير الّزور وحلب. شاسعة في العراق، كما سيطَر على مناطق كثيرة في سوريا مثل: الّرِقَّ

ة في العراق. وبعد مشاركته في  نيَّ ة السُّ ُعْوَن في املناطق ذات األغلبيَّ كاَن الهدف األصلّي لداعش هو إقامة الخالفة وفق ما يدَّ
ة في سوريا. وقد أعلنت الخالفة يوم التاسع  نيَّ ة السُّ يطرة على املناطق ذات األغلبيَّ َع هدفه ليشمَل السَّ ة، توسَّ وريَّ الحرب السُّ

ُب بالخليفة. والعشرين يونيو من عام 2014، وأصبح أبو بكر البغدادي، اآلن ُيَلقَّ

والّنفاق  رك  والّشِ بالّرِدة  ويصفهم  والعسكريين،  املدنيين  من  ة  اذَّ الشَّ وتفسيراته  آراءه  ُيخالف  َمن  كلَّ  نظيُم  التَّ ُيحارب 
ويستحّل دماءهم.
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ة على  ات العسكريَّ ل املجتمع الّدولّي تحالًفا ملحاربته. وتشارك أكثر من 60 دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليَّ شكَّ
داعش.

ة نشاَط داعش في العراق وسوريا وفروعه في  ة واإلسالميَّ ى البلدان العربيَّ وفي الوقت الذي يشاهد العرب واملسلمون في شتَّ
ب، تأتي إسرائيل لتقوَم برصد ظاهرة داعش  عجُّ جب واإلدانة والتَّ بلدان مختلفة وتجنيده لشباب املسلمين، ويكتفون بالشَّ

واحي في هذا الكتاب املهم. والذى أصدره معهد دراسات األمن القومى فى إسرائيل. ى النَّ ودراستها من شتَّ

ه ُيعَتبر  ته في أنَّ ة رصينة، وتكمن أهميَّ واحي في دراسة علميَّ اهرة من جميع النَّ حليل العميق تلك الظَّ يرصد هذا الكتاب بالتَّ
ح  ة من جميع الجهات، فيوّضِ ولة اإلسالميَّ كتاًبا شاماًل جامًعا يحتوي على دراسة تنظيم داعش، الذي ُيطِلق على نفسه الدَّ

طّورات املصاحبة لقيامه. ة، وأسباب نشأته والتَّ ولة اإلسالميَّ نظيم، وكيف نشأ تنظيم الدَّ ة للتَّ اريخيَّ ة التَّ الخلفيَّ

االستقرار  وتهديد  به  وقعْت  التي  االضطرابات  أعقاب  في  األوسط  رق  الشَّ دول  في  الوضع  خطورة  عن  قاب  الّنِ ويكشف 
ة للّدول التي بها اضطرابات  اخليَّ افر من ِقَبل دول مثل إيران في الّشئون الدَّ ل السَّ دخُّ اإلقليمّي. ويتفاقم التهديد بسبب التَّ
ة: في العراق وسوريا  ولة اإلسالميَّ ة املتطّرِفة املتزايد في املنطقة مثل الدَّ مات اإلسالميَّ مثل سوريا والعراق، أو بسبب تأثير املنظَّ

ة. ومصر وليبيا وفي قطاع غزَّ

ًدا في أطر  ك دول أو أْن تنتظَم مجدَّ ه بعد خمس سنوات اضطرابات، من املحتمل أن تفكَّ ة أنَّ ح الكتاب احتماليَّ ويوّضِ
ة أو اعتراف  لطة املركزيَّ ة بدون اعتراف من جانب السُّ ة مستقلَّ ة مختلفة. ومن املحتمل أيًضا أن تنشأ كيانات سياسيَّ فيدراليَّ
يطرة على مناطق شاسعة تسقط في أيدي  ة(. ويظهر أنَّ دواًل مثل العراق وسوريا تفقد السَّ دولّي )مثل األكراد والّدولة اإلسالميَّ
ع أيًضا تجاه األردن،  وسُّ د والتَّ مدُّ د بمواصلة التَّ ة تريد أْن تقيم عليها قاعدة الخالفة الجديدة، وتهّدِ ة جهاديَّ تنظيمات سلفيَّ

ة ودول الخليج. عوديَّ والسُّ

ولة  الدَّ تنظيم  وهل  املعاصر،  ّي  ّنِ السُّ اإلسالم  في  الخالفة  حول  والجدل  اإلسالم  في  الخالفة  فكرة  الكتاب  يناقش  كما 
ق حلم الخالفة لدى املسلمين، أم ال؟ ة، داعش، يحّقِ اإلسالميَّ

ائرة بين تنظيم القاعدة األّم وتنظيم  ة في معسكر الجهاد العالمّي، والحرب الّضروس الدَّ اخليَّ ويرصد أيًضا املواجهة الدَّ
نظيم  ى بقاع العالم، ويكشف الكتاب عن أقسام التَّ ة في شتَّ لفيَّ نظيمات السَّ لفّي وكسب التَّ داعش لقيادة معسكر الجهاد السَّ
ة  وليَّ الدَّ احة  السَّ على  وصعوده  نظيم  التَّ ظهور  أنَّ  وكيف  نظيم،  التَّ ضّد  واملعلوماتّي  املخابراتّي  راع  الّصِ ويطرح  ناته  ومكّوِ
ة لدى  ة محوريَّ ة، وفرَض نفسه قضيَّ واحتالله مساحات شاسعة من سوريا والعراق أربك العالم وأحدَث مفاجأة استراتيجيَّ
ة  ه يستخدم وسائل غير تقليديَّ ا ومختلًفا؛ حيث إنَّ رق األوسط والعالم، واعتبَر تحّدًيا استثنائيًّ أجهزة املخابرات في دول الشَّ
واصل االجتماعّي؛ لبّثِ فكره ونشاطه الحديث، ما يجعله  َة الحديثَة وشبكات التَّ بما فيها شبكة اإلنترنت والوسائل اإللكترونيَّ

ابقة. حّديات السَّ ًيا مختلًفا عن التَّ تحّدِ

ة  العسكريَّ وعقيدتها  والقيادة  ة،  بشريَّ ة  وقوَّ قتال  وسائل  من  يمتلكه  وما  نظيم  للتَّ ة  العسكريَّ ة  القوَّ الكتاب  يظهر  كما 
خول، وحقول الّنفط  نظيم واملوارد التي في حوزته، ويعرض مصادر الدُّ ة للتَّ ة، ويميط اللثام عن الجوانب االقتصاديَّ والقتاليَّ
ح أنَّ العامل االقتصادّي مهمٌّ في  رائب التي يجبيها، وموارد املياه التي يسيطر عليها ونفقاته. ويوّضِ الذي يستولي عليها، والضَّ
نظيم حكم املناطق التي يستولي عليها كحكم مدنّي، وتقديم نفسه  ته، حيث محاوالت التَّ نظيم لوظيفته كدولة وأهميَّ أداء التَّ

نظيم. حالف الّدولّي والتَّ ة بين التَّ ة. كما يكشف عن الحرب االقتصاديَّ ه دولة إسالميَّ ولة، وعلى أساس أنَّ كبديل للدَّ
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ة  ة الهجمات العسكريَّ نظيم في العراق وسوريا وشرعيَّ ة في الحرب ضّد التَّ حّديات القانونيَّ ة املطروحة التَّ ومن القضايا املهمَّ
ة املحاربين األجانب، حيث يضع أمام  ة من ذلك ومن قضيَّ ة الّدوليَّ نظيم في العراق وسوريا، وموقف املحكمة الجنائيَّ ضّد التَّ

ة صعبة. راع مع تنظيم داعش تحّديات قانونيَّ الّصِ

واصل  التَّ وسائل  في  نظيم  التَّ ونشاط  الحديثة،  ة  الّتكنولوجيَّ للوسائل  نظيم  التَّ استخدام  عن  أيًضا  الكتاب  ويكشف 
ة وتأثيره على شباب مسلمين كثيرين، فيستخدم  ة الجهاديَّ لفيَّ نظيمات السَّ ة التَّ ز عن بقيَّ ا جعله يتميَّ االجتماعّي وأهدافه؛ ممَّ
ًيا بالًغا في مواجهة  ل صعوبة وتحّدِ ى بقاع العالم بسرعة فائقة، وهو ما يمّثِ باب ووصوله إلى شتَّ واصل لتجنيد الشَّ وسائل التَّ

نظيم. هذا التَّ

راع العسكرّي بين  نظيم في العراق والّصِ نظيم والبيئة املحيطة، فيتناول نشأة التَّ كما يميط الكتاب اللثاَم عن موطن التَّ
نظيم  ة ظهور التَّ نظيم مناطق شاسعة من العراق، ونشاط داعش في سوريا، وتكمن أهميَّ نظيم ودولة العراق واقتطاع التَّ التَّ
ظام الّسورّي، الذي نجَح في أْن يضَع نفسه كبديل  ل من بين تنظيمات املقاتلين ضّد الّنِ ه كان األوَّ في شرق سوريا في حقيقة أنَّ
ة  ة واجتماعيَّ ظام، ولتأسيس كيان حكومّي لديه أيًضا نظم حكم وخدمات اقتصاديَّ حقيقّي – عسكرّي وسيا�سّي – لهذا الّنِ
ة نجاح؟ فهو تنظيم لم يكن له أيُّ حضور  ة داعش في شرق سوريا هي قصَّ ا، وهو هل قصَّ ة. وهو ما يطرح سؤااًل مهمًّ وقضائيَّ
ل  يطرة على مناطق كبيرة من شرق سوريا، وأن يتحوَّ ه نجح خالل سنوات معدودة في السَّ ة، لكنَّ حقيقّي، أو تأييد أو بنية تحتيَّ

يطرة أيًضا على غرب سوريا. ع للسَّ إلى دولة تتطلَّ

راع الذي  ة واألكراد في العراق وسوريا ذلك الّصِ عيَّ وسُّ عاته التَّ راع بين تنظيم داعش وتطلُّ كما يكشف الكتاب عن الّصِ
راع وموقف إسرائيل  الّصِ ة في املنطقة. فيعرض الكتاُب ميزاَن املكسب والخسارة في هذا  ياسيَّ الّسِ سيغّير مالمح الخريطة 

ودول العالم منه.

اخلّي في األردن،  له من تهديد على لبنان، وعلى الوضع الدَّ نظيم في سوريا على لبنان وما يشّكِ ح انعكاسات نشاط التَّ ويوّضِ
ة تعامل حماس مع أعضاء تنظيم داعش في  ة وكيفيَّ نظيم على الفلسطينيين داخل حدود إسرائيل وفي غزَّ وكذلك تأثير التَّ

ة وفي سيناء. غزَّ

ا  ل تهديًدا استراتيجيًّ راع ضّده، فإيران تعتبر “داعش” يمّثِ ة من تنظيم داعش والّصِ كما يرصد الكتاب موقَف القوى اإلقليميَّ
يعة في العراق  يعة، وترى نفسها حامية الّشِ نظيم في حرب ضّد الّشِ ة في العراق وسوريا، كما تعتبر التَّ يضّر بمصالحها اإلقليميَّ
ة ودول الخليج، ودوره  عوديَّ له من تهديد على أمن السُّ نظيم وما يشّكِ ة من التَّ عوديَّ ح موقف السُّ وسوريا ومدافعة عنهم. ويوّضِ
نظيم  التَّ بين  األيديولوجّي  الفكرّي  راع  والّصِ نظيم،  للتَّ عودّي  السُّ باب  الشَّ انضمام  ائفّي، واملوقف من  الطَّ ر  وتُّ التَّ تعاُظم  في 
نظيم في العراق وسوريا وعلى  نظيم وتطّوره وسياسة تركيا من نشاط التَّ ة ودول الخليج. ويظهر موقف تركيا من التَّ عوديَّ والسُّ

ة نفسها. ركيَّ األرا�سي التُّ

نظيم، الذي وصل إلى سوريا )الجوالن( ومصر )سيناء(، اللتين لهما حدود  ويكشف الكتاُب موقَف إسرائيل من تهديد التَّ
نظيم. مشتركة مع إسرائيل، واستعدادات إسرائيل ملواجهة التَّ

تنظيم  انضمام  حيث  بمصر،  فيبدأ  األخرى،  الّدول  على  نظيم  التَّ ذلك  تأثير  نطاق  مدى  حليل  بالتَّ الكتاب  يتناول  كما 
نظيم وتحّوله من القاعدة إلى داعش، وتغيير اسمه إلى “والية سيناء”، وصراعه  أنصار بيت املقدس في سيناء إلى صفوف التَّ
ثمَّ  ضّده،  مصر  وجهود  وأهدافه  مصر  في  ونشاطه  انضمامه  ة  وكيفيَّ داعش،  إلى  انضمامه  ودوافع  مصر  في  ظام  الّنِ ضّد 
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ة هناك، وكيف انتشر نفوذ داعش في أرا�سي ليبيا  نظيمات الجهاديَّ راع بين داعش والقاعدة على كسب والء التَّ ليبيا والّصِ
ونشاطها هناك.

نظيمات في أفريقيا )بوكو حرام  عات داعش في أفريقيا وصراعها مع تنظيم القاعدة لكسب والء التَّ كما يعكس الكتاُب تطلُّ
نظيمات وأهدافها ومصادر  ومالّي، والقاعدة في املغرب العربّي وغيره( وطبيعة نشاط هذه التَّ باب الصُّ في نيجيريا، وتحالف الشَّ
ة. ة والهنديَّ ة والباكستانيَّ احة األفغانيَّ نظيمين )القاعدة وداعش( في جنوب آسيا في السَّ راع بين التَّ تمويلها. كما يرصد ذلك الّصِ

حدة في مواجهة داعش في العراق وسوريا،  ص الكتاب مساحة ملوقف الّدول العظمى من داعش، فيبدأ بالواليات املتَّ ويخّصِ
قته أمريكا في  جاح الذي حقَّ ة، ويقّيم الكتاب نسبة النَّ ة األمريكيَّ اخليَّ احة الدَّ حدة في السَّ وكذلك تهديد داعش للواليات املتَّ
ا  ا وخارجيًّ ًيا داخليًّ راع ضّد داعش في روسيا وسوريا، حيث تواجه تحّدِ حربها ضّد داعش. كما يكشف عن دور روسيا في الّصِ
ين ودول  ح موقف الّصِ ة. كما يوّضِ ة واإلقليميَّ لها في سوريا وفَق مصالحها االستراتيجيَّ من جانب داعش، ويكشف سبب تدخُّ

ة املحاربين األجانب في صفوف داعش، الذين ينتمون إليه من دول أوروبا. ة من قضيَّ االّتحاد األوروبّي، وبخاصَّ

ة، فيعرض سبل املواجهة مع تنظيم داعش،  هديد واملواجهة االستراتيجيَّ ويختتم الكتاب بتخصيص فصل يرصد تقييم التَّ
ة جديدة ملواجهة  ة املجاالت التي من خاللها يمكن وقف تهديده، وبلورة رؤية استراتيجيَّ بل والوسائل املتنّوعة في كافَّ ويضع السُّ
بأساليب مختلفة، منها العسكرّي، واإلعالمّي، والفكرّي، واالقتصادّي. ويعرض تحّديات  نظيم وحربه حرًبا شاماًل  التَّ ذلك 

داعش التي تواجه إسرائيل واستعدادات إسرائيل ملواجهتها، والخطط التي تضعها إسرائيل لذلك.

ه نتيجة جهد فكرّي وبحثّي رصين يهدف  ل كتاٍب علمّيٍ موضوعّيٍ عن تنظيم داعش. وأنَّ ه أوَّ ة هذا الكتاب في أنَّ وتكمن أهميَّ
ة، بحيث تساهم تلك املعلومات في املعرفة  ولة اإلسالميَّ ى بالدَّ ة عن تنظيم داعش املسمَّ إلى تقديم معلومات وفيرة وحقيقيَّ

ة حول داعش. ة عن داعش، وتساعد في سبل مواجهته. ويهدف الكتاب إلى وضع رؤية متكاملة وموضوعيَّ ة العلميَّ الحقيقيَّ
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