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ملخص البحث
ال خيفى عىل القارئ الكريم أن هناك عمليات قتل راح فيها الكثري من األبرياء

من الرشطة وغريهم ممن عمل مع القوات األمريكية ،وحدثت مواجهات عديدة مع

القوات األمنية يف املحافظات اجلنوبية فض ً
ال عن املناطق الغربية مع الفارق الكبري يف

االيديولوجية اجلهادية بني هذه اجلامعات بدليل أن ُه عند انسحاب القوات األمريكية

توقفت هذه العلميات يف املناطق اجلنوبية ومن تورط يف قتل االبرياء نال جزاء ُه العادل
يف العشرية والقانون .

ولكن القضية مل تكن ﲠذا النهج الذي بدا يف أول ظهوره أن ُه يدافع عن أرض

العراق من املحتل  ،وإنام هناك أجندات خطرية مهدت وخططت ملرشوع خطري جد ًا

ﳞدف اىل تقسيم العراق اىل واليات وإمارات .

ويف عام  2006خرج أبو مصعب الزرقاوي عىل املﻸ يف ﴍيط مصور معلن ًا عن

تشكيل ) جملس شورى املجاهدين( بزعامة عبد اهلل رشيد البغدادي  ،وبعد شهر من

اعالن الزرقاوي تعرض اىل ﴐبة جوية موفقة قام ﲠا االمريكان قتل عىل اثرها  ،وعني
أبو محزة املهاجر زعي ًام للعصابات يف العراق  ،ويف ﳖاية العام  2006أسس تنظيم

عسكري خيتﴫ كل تلك التنظيامت وﳚمع كل التشكيالت األصولية املنترشة عىل
األراﴈ العراقية  ،عالوة عىل انه يظهر أهدافها عﱪ تنظيم اسمه ( الدولة االسالمية

يف العراق ) بزعامة أيب عمر البغدادي أمري داعش  ،ويف الشهر الرابع من العام 2010
وحتديد ًا يف  19نيسان قامت القوات األمنية بتنفيذ عملية عسكرية يف منطقة الثرثار

استهدفت منزالً فيه أبو عمر البغدادي وأبو محزة املهاجر وبعد اشتباكات عنيفة بني
الطرفني اشرتكت فيها الطائرات تم قصف املنزل ليقتل من فيه .
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إن هذه الدراسة هي من الدراسات التي شملت البعد التحلييل وامليداين من خالل

الدراسة االستطالعية التي وزعت عىل عينة من الشباب يف مناطق ﳐتلفة من تواجدهم
،ويستخدم املنهج التارخيي عن تكوين الظاهرة الداعشية واصوﳍا وطبيعة التفكري

واملامرسات ونظرهتم اىل العامل من حوﳍم  ،وحرص الباحث جاهد ًا للحصول عىل

املصادر التخصصية من الكتب والدوريات  ،ويف احلقيقة ندرة هذه املصادر خاص ًة

فيام يتعلق بالظاهرة الداعشية حﴫ ًا ،أجلأنا اىل اعتامد عىل املصادر املوثوقة من مواقع

االنرتنيت.
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Abstract
This study is one of the studies that included the analytical and
ﬁeld dimension through the exploratory study، which was distributed to a sample of young people in diﬀerent areas of their present
approach to search for the formation of the daash phenomenon ،
its origins ، the nature of thinking and practices and their stance on
the world around them. The researcher is keen to obtain specialized sources of books and periodicals. The phenomenon of daashis exclusively، so we relied on reliable sources from the internet
sites. The study included two chapters : the ﬁrst chapter tackles the
meaning and history of terrorism and terrorism and extremism، and
the second chapter does a sociological vision of a preacher covering
behaviour، leadership، methods of dealing and reading for an endto-end. The study terminates with a set of conclusions، recommendations .
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الفصل األول  :داعش خرافة العمق العقائدي واالسرتاتيجي
املبحث األول  :اإلرهاب املعنى والتاريخ
أوالً  :املعنى
ظل اإلرهاب مفهو ًما غري واضح املعامل تكتنفه املفهومية والضبابية  ،اختلف

الكثري يف تفسريه مفهو ًما عىل أرض الواقع  ،ويذكر أن القرآن الكريم مل يستعمل
مصطلح اإلرهاب ﲠذه الصيغة  ،وإنام اقتﴫ عىل استعامل صيغ ﳐتلفة يف االشتقاق
من هذه املادة اللغوية  ،بعضها يدل عىل اإلرهاب واخلوف والفزع  ،وبعضها اآلخر
يدل عىل الرهبنة والتعبد  ،ومن امللحوظ أن مشتقات مادة ( رهب ) مل ترد كثري ًا يف

احلديث الرشيف  ،نستخلص من ذلك « أن اإلرهاب « يعني التخويف واإلفزاع ،
وإن اإلرهايب هو الذي حيدث اخلوف والفزع عند اآلخرين  ،وال خيتلف هذا املعنى
عام تقرره اللغات األخرى يف هذا الصدد  ،وفقد ورد يف قاموس املورد أن كلمة Ter-

 rorتعني رعب  ،ذعر  ،هول  ،كلام وقع الرعب يف النفوس من إرهاب ُعد إرهاب ًا ،
واالسم «  »Terrorismيعني إرهابا  ،ذعرا ناشﺊ عن اإلرهاب  « Terrorist « ،تعني
اإلرهايب  ،والفعل «  « Terrorizeيعني يرهب  ،يروع  ،يكره ( عىل أمر باإلرهاب )
( ﴍيف  ،1997 ،ص . )48ويذكر الدكتور ولرت الكري أن هناك أكثر من مئة تعريف

لﻺرهاب ولقد قيل أكثر مما ينبغي حول عنﴫ اإلرهاب  ،االهداف غري املحاربة  ،إذ

ليس هناك ﲨاعة إرهابية يف التاريخ اقتﴫت هجوماهتا عىل جنود أو رجال ﴍطة ،
وماذا سيكون الوضع إذا قامت جمموعة من الرجال املسلحني بمهاﲨة رجال الرشطة

يف الصباح  ،ومدنيني يف املساء  ،هل رجال املجموعة إرهابيون أو ينتمون اىل تصنيف
ﳐتلف أو هل يغريون طبيعتهم خالل يوم ( الكري  ،موقع أنرتنيت ).
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توصل اىل تعريف شامل لﻺرهاب بسبب
لذلك نعتقد أنه من الصعوبة أن ُي َّ

كون اإلرهاب ليس إرهاب ًا واحد ًا بل هناك إرهابات عدة خيتلف كل منها عن اآلخر

كبريا يف الوقت واملدى ويف الدوافع ويف املظاهر واألهداف  ،فاملقاومات
اختال ًفا ً

الوطنية واملنظامت اجلهادية التي تناضل من أجل حترير أراضيها وشعوﲠا من
املحتل أو احلكم الدكتاتوري وهي متارس العنف ضد السلطة احلاكمة أو املحتل
الغازي وربام تفتك بأرواح عدد من األبرياء نتيجة قرﲠم من احلدث  ، ...ماذا

يصنعون هؤالء املقاومون ؟ هل يصنفون إرهابيني ؟
ثاني ًا  :التاريخ

لﻺرهاب تاريخ طويل تعود جذوره اىل أكثر من (  )1500سنة عندما قتلت

ﲨاعات من املقاومة اليهودية املعروفة باسم الصهاينة ( 72-66بعد امليالد ) اجلنود
الرومانيني  ،ودمرت اململكة الرومانية  ،وبدأ اإلرهاب احلديث يف أثناء األحداث
املرافقة الثورة الفرنسية عام (  )1794 -1793وكانت هذه املدة هي التي أسست

مصطلح اإلرهاب ( اخلطيب  ،2010 ،مصدر إنرتنيت ) ويعد اإلرهاب أخطر

أنواع العدوان الذي يلحق االذى والدمار املادي اجلسيم بالفرد واجلامعة أو إﳖاء
حياة شخص أو اكثر ﴍاس ًة وانتقاما بقصد مسبق  ،وهو غري العدوان املرشوع

حلامية النفس  ،أو العدوان حلامية اآلخرين  ،أو العدوان الوسييل الذي يعني القيام

بفعل عدواين لتحقيق هدف غري عدواين مثل قيام رجل األمن بمطارة جمرم إللقاء
القبض عليه ( عبد الرضا  ، 2017 ،ص . )227ويذكر ماكسيمليانروبر سيبريان أن

جمموعة الليﱪاليني هم من قاوموا أول نظام إرهايب يف العﴫ احلديث  ،وكان أول
تعريف قدمته االكاديمية الفرنسية عام  1798يف ضوء جتربة فرنسية حديثة لكلمة
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اإلرهاب يف القاموس نظام احلكم أو حكم الرتويع وكانت اجلمهورية الفرنسية يف

عامها الثاين (  )1794 -1793بعد أن ولدت من طريق اإلحاطة بامللك لويس

السادس عرش وإعدامه يف خريف عام  1795حتت هتديد الغزو اخلارجي والتمرد
الداخيل يف يوليو عام  ، 1792وهذا دفع اجلمعية الوطنية اىل اإلعالن بأن أرض

الوطن يف خطر  ،ويف عام  1793أعلنت اجلمعية الوطنية التعبئة العامة للدفاع
عن األرض الفرنسية وأعلنت الرتويع  ،وهو النظام احلاﱄ املعتاد يف البالد وذلك

للحفاظ عىل الثورة من اعدائها  ،وكانت ضحية هذا االعالن بلغ اكثر من عرشة
آالف شخص كانوا من املواطنني العاديني  ،وكان تبني اجلمعية الوطنية للرتويع
سبب ًا يف ترسيخ كلمة إرهايب يف اخلطاب السياﳼ وحتويل الثورة يف أعني الكثري من

قوة حمررة اىل قوة تدمريية يف الوقت نفسه ( تاونزند  ، 2014 ،ص . )41

وظهرت فكرة اإلرهاب الدوﱄ مع القاء قنبلة هاي ماركت يف شيكاغو يف 4

مايو  /عام  1886التي القيت عىل قوات الرشطة التي تسعى اىل تفريق الالسلطويني
الذين كان معظمهم من املهاجرين األملان اجلدد  ،وكان الخرتاع الديناميت أثره
الفائق الذي فتح آفاق جديدة يف جمال التكنلوجيا التي جعلت كل ﳾء ممكن ًا ،

إذ كان ﳍذه املادة الشديدة االنفجار أثر يف توفري امكانية إلحداث خلل يف ميزان

القوة التارخيي املدمر بني القامعني واملقموعني  ،ويف ضوء هذه األعامل اإلرهابية
والنزاعات اهتم ناشط الالسلطويني ألﱪت بارسونز باإلرهاب وضلوعه يف مقتل

ضابط الرشطة وبعض املواطنني  ،وعند حماكمته أنكر ضلوعه يف هذه اجلريمة  ،وقال

كلمته املشهورة « إن الديناميت جعل ﲨيع البرش متساوين ثم احرارا « ( تاونزند ،
 ،2014ص  . )30-290ومن هذه الفرضية وعىل أثر تفجري هاي ماركت وضع

فرانك هايس روايته الشهرية " القنبلة " وهي الرواية التي قدمت صانع القنابل
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لويس لينج الشخصية البطولية التي تتمتع بكاريزما الشخصية املحورية يف الرواية
 ،وأشار هاوس يف روايته أن ُه باستطاعة لينج أن يضع قنابل صغرية يكفي إلخفائها

يف فمـــه ( عبد الرضا  ،2017 ،ص . )233

وحيدثنا التاريخ أن اليهود أصل اإلرهاب والداعون اليه  ،ويؤكد هذه السياسة

وزير الدفاع االرسائييل السابق موﳾ ديان إذ قال « طاملا امتلكنا الكتاب املقدس

 ،وطاملا اعتﱪنا أنفسنا شعب الكتاب املقدس فعلينا أن نحتل األراﴈ املقدسة (
الرتتوري  ،2006 ،ص . )62وحتى يكون اإلرهاب اليهودي حتت حممية القانون

 ،فقد صدر قانون سنة  1981الذي منع اي انتقادات لسياسات اإلبادة اجلامعية
وإال يعاقب املتهم بالسجن ملدة عام  ،ويف عام  1979أعلنت وزارة التعليم يف
ارسائيل تدريس مادة اإلبادة اجلامعية إجباري ًا عىل تالمذة الصف النهائي ويف

 1980/3/26صوت الكنيست بتعليم ذكرى اإلبادة اجلامعية والبطولية ومنذ

ذلك احلني اصبحت مادة اجبارية يف املدارس االبتدائية ومتثل اسئلة هذه املادة (
 )%20من درجات مادة التاريخ ( أبو غضة  ، 2002 ،ص . )39

لذلك عندما قامت ارسائيل بمذبحة « قانا» أعرب صحفي ارسائييل اسمه

آري شافيت عن سعادته فقال « لقد قتلنا مائة وسبعني شخص ًا بعضهم كانوا من
النساء والشيوخ  ،وكان من ضمنهم طفل عمره سنتان  ،لقد حرصنا عىل قتلهم عن

بعد  ،لقد قتلناهم ألن هناك اآلن فجوة تفصل بني سمة القداسة التي تضيفها عىل

حياتنا أكثر فأكثر وهذا هو ما سمح بقتلهم ( جارودي  ،1996 ،مصدر إنرتنيت

) .وما أشبه الغد بالغد فمجزرة « قانا» كان جمرموها اليهود  ،فكيف احلال باملجازر
اجلامعية التي مﻸت أرض الفرات وكان جمرموها حكام البلد  ،وما ذنب هؤالء
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املدفونني أحياء من نساء ورجال وشيوخ وأطفال ما هو إال أن عﱪوا عن مطالبهم

ليعيشوا سعداء يف وطنهم فقط  .كذلك ما أشبه الغد باليوم وما جمزرة سبايكر علينا
ببعيد  ،هذه املجزرة التي أرس فيها ما بني (  )2200-2000من طالب القوة اجلوية

يف قاعدة سبايكر اجلوية يف يوم /12حزيران  2014 /وذلك بعد سيطرة ما يسمى

بالدولة االسالمية يف العراق والشام إذ نقل هؤالء األبرياء اىل القصور الرئاسية يف
تكريت وقاموا بقتلهم هناك ودفن بعضهم ح ًيا كام فعل شيطاﳖم وطاغيتهم امللعون

صدام حسني وهؤالء أغلبهم من افراد العشائر املنتمني اىل حزب البعث وعصابات

القاعدة  ،وهناك جمازر أخرى قامت ﲠا عصابات داعش مثل جمزرة سنجار وجمزرة

سجن بادوش  ،وجمزرة محام العليل .
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االســـالم
اليهـــود واملســـيحيني
والغـــرب كانـــت مﱪر ًا
الســـتخدام اإلرهـــاب
بمعـــزل عـــن الـــﴫاع
العريب اإلرسائييل وكان
اإلرهـــاب يســـتخدم
وســـيلة لقتـــل أعـــداء
الديـــن وترافق اإلرهاب
مـــع الديـــن مفهـــوم
االنتحـــار  -املـــوت يف
ســـبيل اهلل فكرة غرست
منـــذ أكثر من الف ســـنة
خلت

إرهاب اســـتخدام اإلرهـــاب
األفراد وســـيلة للحفـــاظ عـــىل
أو الشعب عـــىل هيمنـــة الدولـــة
واســـتخدام االرهـــاب
منهجيـــ ًا ضـــد طبقـــات
الشـــعب بأكملـــه .

8

القرن
العرشين

الرشق األوسط

دوﱄ

أيار عام
1960

9

إرهاب

القرن
العرشين

الرشق األوسط :
إذ تعتﱪ

1970

السنوات
العرشون األخرية
من
القرن العرشين
هي املدة التي أعاد

استهداف
اخلطوط
اجلوية
األمريكية
واألوربية
واختطاف
الرهائن

اســـتخدام اإلرهـــاب
للرتكيـــز عـــىل ارسائيل
بعـــد هزيمـــة اجليـــوش
العربية يف حرب 1976
واحتـــالل اجلـــوالن
والقـــدس الشـــاملية
والضفـــة الغربيـــة مـــن
األردن وقطـــاع غـــزة
وصحـــراء ســـيناء مـــن
مﴫ
محايـــة االســـالم مـــن
اليهـــود واملســـيحيني
مـــﱪر ًا
والغـــرب
الســـتخدام اإلرهـــاب
وظهـــرت العمليـــات
االستشـــهادية الدينيـــة .

فيها اإلرهاب
نفوذه الكامل
10

القرن
العرشين
-1990
2001

الرشق االوسط

القتل
العشوائي

املـــدة مـــن 1990اىل
 /11ايلـــول 2001
تعرضـــت الواليـــات
املتحـــدة األمريكيـــة اىل
ســـبع هجـــامت إرهابية
وكان الدمـــار هـــو نقطة
اﳍـــدف والســـبب هـــو
التطـــرف الدينـــي
٢٤٧
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القرن
العرشين

الرشق األوسط
وأفريقيا

إرهاب
األفراد

......2003

ثورات الربيع
العريب

والدولة

تقســـيم خارطـــة الرشق
األوســـط اىل واليـــات
وتدمـــري احلضـــارات
وخلـــق دولـــة اخلرافـــة
والبدع باســـم االسالم .

جدول رقم ( )2
يوضح عدد شهداء جمزرة سبايكر حسب املحافظات ( وزارة الصحة )
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

٢٤٨

اسم املحافظة
حمافظة ذي قار
حمافظة بابل
حمافظة بغداد
حمافظة الديوانية
حمافظة كربالء
حمافظة دياىل
حمافظة النجف
حمافظة املثنى
حمافظة واسط
حمافظة صالح الدين
حمافظة كركوك
حمافظة ميسان
حمافظة البﴫة
حمافظة أربيل
حمافظة األنبار
املجموع

عدد الشهداء
383
382
292
252
132
119
99
86
80
26
17
16
10
7
2
1907

يذكر أنه يف صباح يوم األحد  2016/8/21ن ﱢفذ حكم االعدام شنق ًا حتى

املوت لستة وثالثني شخص ًا من مرتكبي جمزرة سبايكر داخل سجن النارصية
بحضور وزير العدل وحمافﻆ النارصية .

املبحث الثاين  :النزعة اإلرهابية والتطرف
عرض النتائج وحتليلها :
تقدم الباحث باستامرة اعدها ملعرفة آراء الشباب واستبصارهم بخصوص
اإلرهاب والعنف والتطرف إذ اكتفى بإﳚاد النسبة املئوية لكل اجابة عىل اعتبار

أن ﳍذه الدراسة طبيعة استطالعية لكشف ما يدور يف أذهان الشباب عن قضية من

أخطر القضايا التي تواجه املجتمع العراقي يف الوقت احلاﴐ .
أوالً  -مفهوم الشباب وتصوراهتم وتعريفاهتم لﻺرهاب :

كشفت اجابات هذا السؤال وهو من األسئلة املفتوحة النهاية اخلاصة ﲠذه اجلزئية

عن تنوع التعاريف التي تدور يف أذهان الشباب عن اإلرهاب  ،ووجد يف إجاباهتم
اتساع افق تصوراهتم عن اإلرهاب وربام ذلك يرجع اىل طبيعة العنف وتنوعه الذي
يامرسه اإلرهابيون يف العراق وبشاعة اجلرائم التي نفذوها بحق العراقيني ،

٢٤٩
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جدول رقم ()3
يوضح استجابات املشاركني عىل املفردة رقم (  )1واملعﱪة عن تعريفات
وتصورات الشباب لﻺرهاب يف املجتمع وفق النسب املئوية

ت

تعريف اإلرهاب يف نظر املشاركني

نسبة

1

إنه اعتداء عىل أرواح البرش بكافة طوائفه وتدمري املجتمع
الذي يأمرنا بالبعد عن التطرف وتكفري اآلخر

8،25

2

عملية اجرامية يقوم ﲠا قلة من افراد ليس لدﳞم اي مبدأ
ﲠدف وضع البالد يف حالة قلق وتوتر دائم .

3

اإلرهاب هو كل األعامل اإلجرامية  ،غري املرشوعة  ،التي
تدمر املنشﺂت وتؤثر يف اقتصاد البالد .

5

اإلرهاب :عبارة عن بلبلة وعدم استقرار ،وخسارة للدولة
من ناحية السياسة واالقتصاد

7

اإلرهاب كل تﴫف أو فعل أو قول يعارض قيم املجتمع
ويؤثر يف استقراره وأمنه
اإلرهاب نوع من التطرف والعنف بطريقة غري ﴍعية

9

اإلرهاب جمموعة من العمليات املنافية للمبادئ االنسانية
من قتل وتدمري

4

اإلرهاب هو عبارة عن جمموعات متطرفة تتخذ الدين
ستار ًا ﳍا الرتكاب جرائم ال متت للدين بصلة

6

اإلرهاب هو من حتريض بعض الدول علينا لقلب النظام
السياﳼ احلاﱄ

8

٢٥٠

7،12
7،10
7.8
5،8
5،7
5،8
4،4
4،2

10

اإلرهاب نوع من التعصب سواء كان تعصب ًا ديني ًا أو عرقي ًا
أو سياسي ًا ..

12

قلة من الناس كثريو املتاعب والشغب

14

نوع من التطرف والتعصب ال يمت بأية صلة للدين
االسالمي

15

اإلرهاب هو اخلروج عىل القواعد الرشعية واالبتعاد
عن العرف والتقاليد التي اعتاد عليها املجتمع العريب
االسالمي الرشقي .

11

13

اإلرهاب أعامل عنف يقوم ﲠا أفراد من العراقيني أو
غري العراقيني يكون نتيجتها عدد ًا من اخلسائر لﻸفراد
واملنشﺂت

4،2
4

4،2
4،9

اإلرهاب هو عدم شعور الفرد باألمن واألمان وهتديد
حياة األرسة واملجتمع

4،4
3،2

16
17

اإلرهاب هو بعض االعامل التي هتدد حرية الفرد وهي
اعامل ضد الدين
اإلرهاب تنفيس ملشاعر مكبوتة نتيجة ألوضاع خاطئة
يروﳖا يف نظام احلكم

18

اإلرهاب يعني قيام بعض الناس بالتعدي عىل حقوق
اآلخرين وحريتهم

2،11

19

اإلرهاب هو وجود معتقدات خاطئة يف فكر الشباب

2،10

20

اإلرهاب هو القيام بحركات ضد املجتمع مثل احلريق
وتدمري االفكار

2،15
2،8

1،1
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21

اإلرهاب ظاهرة اجرامية بحتة حتيط كل الشعوب وليس
يف املجتمع العراقي فقط

1،2

22

اإلرهاب تفجري لطاقات الشباب الذي يشعر بالفراغ
والبطالة وسوء الرتبية

1،2

24

اإلرهاب نوع من االعتداء ليس له معنى إال إن ُه نوع من
اإلجرام

26

اإلرهاب هو سلوك ال انساين ينفرد به قلة انتزعت منهم
مشاعر االنسانية

اإلرهاب هو مزيج من اجلهل والفقر واملرض النفس
ونتيجة سوء التنشئة االجتامعية

23

25

اإلرهاب من األمور السلبية يف املجتمع فهو عنف وتطرف
ودمار

27

اإلرهايب شخص يرى نفسه عىل الصواب وكل اآلخرين
خاطئني
اإلرهاب :اخلروج عن القانون وصورة من صور الكفر
والتعدي عىل حدود الدولة
املجموع

28

1،6
1،6
1،6
1،4
1،2
1
100

 -2اخلطورة النسبية ( لﻺرهاب والتطرف والعنف )
وقد وضع الباحث سؤاالً طلب فيه من املبحوثني ترتيب أولوية اخلطورة بني

اإلرهاب والعنف والتطرف إذا ما عرفنا أن كل من هذه السلوكيات هي سلوكيات

سالبة ذات خطورة عىل الفرد واملجتمع  ،وتم حساب املتوسط احلسايب ﳍذه
اخلطورة باستبدال مستويات اخلطورة اللفظية اآلتية بالدرجات من  3اىل  1عىل

النحو التاﱄ :

٢٥٢

األكثر خطورة =  3درجات
يليه األقل خطورة =  2درجات
يليه الثالث يف اخلطورة =  1درجة واحدة
وعند تسجيل اجابات عينة الدراسة تبني ترتيب االجابات عىل النحو التاﱄ:
االكثر خطورة هو التطرف وسجل اعىل درجة هي 2،55
يليه يف اخلطورة هو اإلرهاب وسجل الدرجة الثانية هي 2،25
يليه يف اخلطورة هو العنف وسجل الدرجة الثالثة هي 1،85
فالتطرف اكثر خطورة عىل حياة املجتمع ال سيام مثل املجتمع العراقي الذي حيتضن

ألوانًا من الطيف العراقي بمذاهب وقوميات وأديان متنوعة ألن التطرف الفكري
هو الذي يقود اىل اإلرهاب  ،فهو اي التطرف له جذور يف تاريخ العراق ومن ثم
القضاء عليه يعني القضاء عىل املامرسات اإلرهابية عىل امليدان  ،ألن حماربة الفكر
اصعب من حماربة الفعل  ،فوجب حماربة الفكر باقتالع جذوره حتى ال يسقط
شبابنا يف مستنقع اإلرهاب وبراثن اجلريمة عامة .

 -3اىل اي مدى يتخذ اإلرهابيون من الدين ستار ًا ألعامﳍم اإلرهابية ؟
إللقاء الضوء عىل هذا السؤال وضعنا املفردة اآلتية " إن الدين االسالمي بريء

كل الﱪاءة من اي مظهر من مظاهر اإلرهاب" ذلك ألن اإلرهابيني يتسرتون وراء
الدين يف تﱪير اعتداءاهتم االجرامية وتكفري املجتمع كله بحجة عدم تطبيق الرشيعة
٢٥٣
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االسالمية  ،وكانت نتيجة اجابات املشاركني يف هذه الدراسة حاسمة وقاطعة يف
رفضها الرتباط الدين االسالمي بأي مظهر من مظاهر العنف واإلرهاب والتطرف

وأن ُه بريء كل الﱪاءة من هذه املظاهر  ،إذ كانت اجابة عينة الدراسة باإلﳚاب والتي

بلغت (  )98،98من املجموع الكيل لعينة الدراسة  ،وهذا يدلل أن التصور العام يف
أذهان أفراد العينة من الشباب هو أن ما يدعيه اإلرهابيون حمض افرتاء عىل الدين ،

وأن الدين بريء من كل هذه التﴫفات  ،وعىل العكس من ذلك فإن تراثنا االسالمي
حيفل بمبادئ التسامح واملحبة والتساند والتعاون واحرتام حقوق اآلخر وصيانة
األعراض وعدم ازهاق األرواح  ،ونبذ العنف والدعوة للحلم وحسن احلوار .

 -4ما األﴐار التي تنتج عن املامرسات اإلرهابية ؟
جدول رقم ( ) 4
يبني استجابات املشاركني احلرة يف هذه الدراسة عىل السؤال رقم ()4
ت
1

2
3
4
5
6

اﴐار اإلرهاب

تفكك املجتمع وانتشار الرذيلة

احلاق األﴐار بالشباب وقتل آماﳍم نفسي ًا ومعنوي ًا
تدهور يف اقتصاد البلد – عدم الشعور باألمان
اﳖيار للمجتمع – قلة االنتاج وتدهوره والفشل يف تنفيذ خطط
الدولة

النسبة

11،70
14،60

10،52
7،40

انخفاض الروح املعنوية ألفراد املجتمع وقتل روح االبداع 7،33
وعدم الرغبة ي باإلنتاج يف ﲨيع منافذ احلياة
فقد األمن واألمان
٢٥٤

5،26

7

البطالة والغالء

9

هز القيم واملثل واملبادئ املستقرة

8

الفقر والفوﴇ

5،26

5،26
4،26

10

الذعر والقلق لﻸفراد الذي يسبب خسائر اقتصادية للشعب

4،26

12

انتشار الفوﴇ وعدم االستقرار

4،15

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تدهورا يف املجاالت االقتصادية والسياسية
اإلرهاب يسبب
ً
اإلرهاب يسبب التخريب والدمار والفوﴇ
اإلرهاب يامرس من اناس ليسوا مسلمني

5،21
3،15
3،15

ضياع األمن وﴐب املرافق السياحية والدينية

3،10

قتل االرواح الﱪيئة وهدم بعض املؤسسات واملنشﺂت

3،5

اﳖيار االقتصاد وفساد يف العالقات االجتامعية

3،5

اإلرهاب يؤدي اىل عدم االستقرار يف املجتمع
عدم الشعور باألمن واألمان

يؤثر يف عمليات التقدم والتنمية

3،10
3،5
2،50

ﳚعل املجتمع يعيش يف فزع ورعب ويسبب إساءة للدين 1،05
االسالمي

22

يسبب نوع من التوتر يف العالقات العامة مع الدول

1.05

23

ضياع ارواح بريئة – ضياع أمن الوطن

1،05

هذه االستجابات هي تعبري عن األﴐار التي يرتكها اإلرهابيون والتي تعددت

جوانبها بحيث شملت كل حياة املجتمع  ،وظهرت من حتليل هذه النتائج بعض
احلقائق اآلتية التي نتجت عن اإلرهاب منها :
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اﴐارا نفسية عىل افراد املجتمع منها عدم شعور الناس باألمن
 -1يرتك اإلرهاب
ً
واألمان  ،وانخفاض الروح املعنوية بني الناس لشعورهم باخلوف والرعب والقلق.

أﴐارا اقتصادية جسيمة تتمثل بعض منها بإعاقة مشاريع
 -2يرتك اإلرهاب
ً
الدولة وخططها التنموية ومن ثم قلة االنتاج وفقدان موارد الدولة الذي يؤدي اىل

الفقر وتفﴚ البطالة .

 -3األﴐار االخالقية ومنها تفﴚ اجلرائم وانتشار الرذيلة وكلها عوامل تؤدي

اىل هز القيم االخالقية للمجتمع .

 -4األﴐار االجتامعية ومنها ضعف العالقات االجتامعية والتامسك االجتامعي
بسبب انتشار الطائفية التي تؤدي اىل العداء بني ابناء الوطن الواحد .

 -5يؤدي اإلرهاب اىل اإلساءة ملفهوم الدين االسالمي احلنيف وتشويه الرسالة

االسالمية السمحة .

 -5األسباب املؤدية لﻺرهاب :
اإلرهاب عبارة عن سلوك ،ووفق ًا ﳍذا املنظور ،أي منظور النظرية السلوكية

 Psychological Determinismفإن لكل مدلول علة ،وعليه فأي تﴫف أو

سلوك يصدر ال بد من وجود اسباب سابقة وراءه أو دافعة له  ،وال يمكن أن يكون
آتي ًا من فراغ أو ليس له دوافع أو أسباب أوال حتركه قوى شاذة لذلك استهدفت
الدراسة احلالية تعرف أسباب اإلرهاب كام يراها املشاركون يف الدراسة  ،وطرحت
السؤال اآلﰐ  :هناك إرهاب يف جمتمعنا  ،فام أسبابه ؟
٢٥٦

جدول رقم ( ) 5
يبني استجابات املشاركني احلرة عن االسباب املؤدية لﻺرهاب يف نظرهم
ت
1

أسباب اإلرهاب

النسبة

عدم الشعور باالنتامء للوطن

11،25

3

عدم انتشار الوعي الديني

6،31

5

اسباب سياسية مثل حماربة الديمقراطية

2

4

6

7
8
9

التعصب يف الدين

اجلهل وانتشاره يف الريف واملناطق الشعبية من احلﴬ

3،15

عدم استغالل وقت فراغ الشباب وقلة دخل األرسة

اسباب ثقافية منها عدم الوعي الكايف بني االفراد

2،5

13

عدم اإلملام بقيم الدين

15

البعد عن الدين بسبب االقتباس الثقايف

18

3،63

3،15

12

17

4

فهم الشباب اخلاطﺊ للدين وعدم متسكهم به

انتشار بعض اجلرائم والعنارص املخربة

16

5

انتشار البطالة وارتفاع االسعار

10

14

6،31

الفوﴇ والغالء والفقر

الفقر والتخلف

11

10،84

3،35
2،5
2
2

انتشار اجلامعات املنحرفة التي جتذب الشباب

2

اسباب اجتامعية مثل وجود فوارق طبقية بني طبقات الشعب

1،35

عدم اهتامم الدولة بفئة الشباب

1،05

كثرة الفوﴇ واالنحراف بني الشباب

1،05

٢٥٧

م.د .طالب عبد الرضا كيطان

مل ينحﴫ تشخيص الشباب للعوامل املسببة لﻺرهاب عىل سبب معني وانام هناك

عدد كبري من العوامل املسببة  ،مما يتفق مع االجتاه املتعدد العوامل يف تفسري السلوك
االجرامي أو املرﴈ لﻺرهاب ،من هذه العوامل التي سجلت نس ًبا عالية يف نظر

املشاركني الشباب ومنها :
 -1عدم الشعور باالنتامء
 -2التعصب يف الدين

 -3عدم انتشار الوعي الديني
 -4جهل اكثر الناس سواء يف الريف أو يف املناطق الفقرية من املدينة ربام هذه من

العوامل التي كانت مسببة لﻺرهاب  ،عالوة عىل العوامل النفسية التي تتمثل يف
ضعف الشعور باالنتامء عند هؤالء اإلرهابيني  ،والشعور بالتعصب يف امور الدين

 .وكذلك قدمت الدراسة سؤاالً حمدد ًا فحواه هو  :هل اإلرهاب الذي ابتىل به
العراقيون ناجم من حتريض الدول علينا أو املسؤول عن ُه هو القلة اإلرهابية من

العراقيني .

وكانت إجابة املشاركني يف الدراسة عىل النحو اآلﰐ :
آ -حتريض بعض الدول علينا موافق ( )%57،5
ب -السؤال عنه القلة من اإلرهابيني العراقيني املغرر ﲠم موافق ( )24،75
ويف ضوء ذلك من املؤكد أن اإلرهاب ناجم من العاملني مع ًا بمعنى إن بعض
٢٥٨

جرائمه من جرائم التحريض اخلارجي من اإلعالم والدعم املادي للجامعات

اإلرهابية  ،وبعض آخر نابع من ذات اجلامعة اإلرهابية وخاص ًة من العشائر املغرر

ﲠم واملدفوعني من قبل افراد شاركوا يف العملية السياسية يف العراق بعد عام 2003
وﲨيعهم من اهل السنة ذات التوجهات التي تتﴫف بتوجيه اجندات خارجية .

ويف االجتاه نفسه كان هناك استنكار شديد من الناس العاديني ومن كافة الطوائف

العراقية  ،إذ ﲨيع الناس تعارض اإلرهاب وتريد أن تعيش بسالم  ،إال القلة القليلة
من املنبوذين واملرﴇ النفسيني ممن يؤيدون العنف ويشعلون فتيله  ،وقد بلغت
نسبة املعارضني لﻺرهاب بـ (  ، )%78،25باملقابل هناك قلة ربام حاقدة أو ذات

اطامع وشخصيات مريضة تؤيد وجود اإلرهاب أو فكر اإلرهاب وكانت نسبتهم

( )%22،75

وفيام خيص حكم عينة الدراسة عىل شخصية اإلرهايب الذي يرتكب العنف

واإلرهاب هل هو يرتكب اجلرائم بوعي وادراك أو تعرتيه بعض مظاهر الشذوذ

العقيل أو اخللل العقيل  ،وكان السؤال الذي تقدمت به الدراسة هو « اعتقد أن

الشخص اإلرهايب يف معظم األحيان يكون ﳐتل العقل أو مريض عقلي ًا أو نفسي ًا

) نعم  /ال

وقد كانت اجابة العينة باإلﳚاب بنسبة كبرية حيث بلغت (  )%70،12من جمموع

العينة املشاركة يف الدراسة  ،وتشكل هذه النسبة متقدمة وال يمكن التعميم كونه اجراء

خاط ًئا وال يتفق مع النظريات العلمية التي وضعت يف تفسري السلوك اإلجرامي منها

أيضا اخللل العقيل
العوامل االقتصادية واالجتامعية واألرسية والسياسية  ،ومن بينها ً
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واملتمثل يف املجرم املجنون واملجرم العصايب واملجرم السيكوباﰐ( .)1وأرباب هوس
الﴪقة وهوس احلريق الذين يعانون من الذهان الكحوﱄ (. )2

 -6مكافحة اإلرهاب والوقاية منه :
وتضمنت استامرة البحث جمموعة من املقرتحات وطلبت من عينة الدراسة اختيار
مفردة أو أكثر بخصوص السبل التي تؤدي إىل القضاء عىل اإلرهاب يف بالدنا

وشملت هذه املقرتحات جوانب أمنية وقانونية وقضائية واقتصادية وارشادية

 ،وأكدت بعض مفرداهتا عىل القضاء عىل مشاكل البطالة والتطرف والعنف ،
وتدعيم دور الوعﻆ واالرشاد الديني  ،ودعم املؤسسة األمنية والرقابة عىل وسائل
االعالم بنقل احلقيقة وحماربة االعالم املغرض .

( )1السيكوباﰐ  Psychopathانحراف خلقي أو سلوكي أو اجرامي يدفع صاحبه لﻺتيان
بالسلوك املضاد للمجتمع  Antisocial Behaviorوﳚعله ﳞدر القيم واملثل واملعايري  ،ويميل اىل
الكذب والغش واخلداع والنصب واالحتيال واالبتزاز واجلمود العاطفي  ،واخليانة  ،وبسبب ضعف
ضمريه اخللقي ال يشعر بتأنيب الذات أو لومها أو تعنيفها وال يستفيد من جتاربه السابقة وال ﳚدي
معه العقاب وال العالج  ،وكان يطلق عىل هذا االنحراف قدي ًام العته األخالقي أو اجلنون األخالقي .
( )2عملية غسل الدماغ  Brain Washingتستهدف محل الناس عنوة وقﴪ ًا وكره ًا لتغيري
اجتاهاهتم وعقائدهم ومواقفهم وسلوكياهتم ونزع اجتاهاهتم القديمة واستبداﳍا من خالل ممارسة
الضغوط النفسية واالحياء  ،ومتارسه اجلامعات واالحزاب املتطرفة كالنازية واجلامعات الدينية التي
تؤمن بتكفري اآلخر والقضاء عليه ومنهم الوهابية ومتارس ايض ًا عىل ارسى احلرب أو املنتمني اجلدد
اىل حركاهتم ﳍز والئهم السابق وللحصول عىل معلومات منهم وهتيئتهم نفسي ًا ألعامل اجرامية .
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جدول رقم ( ) 6
يبني استجابات املشاركني احلرة عىل اقرتاحاهتم لعالج مشكلة اإلرهاب
ت

1

االقرتاحات

القضاء عىل التطرف بكل اشكاله من خالل اقامة الندوات
الدينية وخطاﲠا الديني املعتدل الذي ينادي بوحدة البالد
والعباد

النسبة

30،5

2

العمل عىل دعم املؤسسة العسكرية واألمنية وتقوية العالقة
بينها وبني اجلمهور كوﳖام احلارسني عىل أمن املواطنني

3

توفري فرص عمل للشباب والقضاء عىل البطالة والفقر

5

دعم ومساندة االعالم اﳍادف غري املتطرف وحماربة االعالم
الذي يدعو ى اىل الفتنة املذهبية وحماسبته

5،5

6
7

شغل الفراغ لدى الشباب وتشجيع االنشطة الرياضية
االهتامم باألرسة وﴐورة متابعة ابنائها قبل الوقوع يف الرذيلة

4،5
3،10

8

مراقبة الوالدين ألبنائهم ومعرفة اصدقائهم وتقديم النصح
واالرشاد للمتطرفني منهم ومتابعتهم حلني العدول عن
تصوراهتم اخلاطئة
اعطاء الشاب حرية التﴫف وإبداء الرأي داخل االرسة
واشعاره بكيانه احلقيقي يف االرسة واملجتمع

3،10

4

9
10

زيادة الوعي الديني بني الشباب ووضع مراقبة صارمة عىل
شبكات التواصل االجتامعي التي حترض عىل الفتنة الطائفية

15،25
8،10

8،10

3
3

نرش املالعب واملساحات اخلﴬاء لكي نفيد من طاقات
الشباب
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11

حماكمة اإلرهابيني امام وسائل االعالم املختلفة بعد اعرتافاهتم
باألعامل اإلرهابية وإﳖم كانوا ضحية لﻸفكار املتطرفة

2،5

12

عمل معسكرات للشباب

13

القضاء عىل البطالة بتوفري فرص عمل للشباب

2

15

تطبيق مفهوم الديمقراطية وتطبيق الرشيعة االسالمية يف كل
جريمة أو انحراف داخل املجتمع

2

14

تشجيع القطاع الصناعي اخلاص واملختلط

2،5
2

16

تشديد العقوبة عىل اإلرهابيني وبث الرعب يف نفوسهم

18

عمل مناظرات بني كافة الطوائف حتت رعاية الدولة

20

عقد ندوات مشرتكة بني كافة األديان بام فيهم األقليات

1،5

االهتامم بكافة املؤسسات الدينية عىل حد سواء يف العراق

1

توفري األمن للمواطنني العراقيني كافة

1

17

19
21

22
23

االهتامم بالكتب التي توجه للشباب حتى ال تكون هدامة
ألفكارهم
تدعيم االحتاد والتعاون بني كافة االديان يف العراق

االكثار من الﱪامج الدينية يف التلفزيون

2

1،75
1،50
1،10

1

ومن اجلدول السابق جاءت هذه املقرتحات متعددة اجلوانب ومعﱪة عن سعة
األفق واعطت األولويات اىل حماربة الطائفية والعنف واالهتامم بالشباب كونه

العنﴫ األساﳼ الذي يبحث عنه اإلرهاب لذلك انحﴫت املقرتحات احلرة يف
املحاور اآلتية :

٢٦٢

-1القضاء عىل البطالة بتوفري فرص عمل لكل العاطلني
 -2نرش الوعي الديني وتدعيمه وتنميته يف نفوس الشباب
 -3شغل اوقات فراغ الشباب وتوفري فرص عمل ممكنة ﳍم
 -4التشديد عىل عقوبة اإلرهابيني امام االعالم
 -5االهتامم باملؤسسة الدينية وللطوائف بام فيهم األقليات يف العراق كافة .
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خامتة الدراسة :
هذه الدراسة تبحث عام يدور يف أذهان جمموعة كبرية من الشباب اجلامعي حول

قضية اإلرهاب لعل فيها ما يزيد من فهمنا ملشكلة اإلرهاب يف العراق ورأي الناس
يف أسبابه وأﴐاره ووسائل معاجلته  ،وتأمل الدراسة أن جتد هذه املقرتحات التطبيق
العميل  ،وأن يوجه الباحث العراقي والعريب اهتاممه لدراسة قضية اإلرهاب أو
اجلريمة عامة  ،واإلرهاب هو جريمة وإن كانت أشد خطورة من اجلرائم االخرى .

واملأمول ان يمتد أفق الدراسات املستقبلية ليشمل ﲨاعات اإلرهابيني أنفسهم
وجتري عليهم دراسة تاريخ احلالة لتعرف ما يدور يف أذهاﳖم وما أصاﲠم
من خلل أو ما يعانون من ُه من الفكر اجلامد أو املتعصب أو املتطرف أو

األفكار الدينية اخلاطئة وكيفية سقوطهم يف بئر اإلرهاب  ،وما القوى التي

تولت غسيل أدمغتهم  ،واملأمول أن متتد يد الباحث العريب لتصنيع الﱪامج
العلمية لﻺرشاد والعالج والوقاية من ﳐاطر اإلرهاب وان تطبق هذه يف
امليدان العلمي واملعريف .

٢٦٤

الفصل الثاين  :داعش والرؤية السوسيولوجية
املبحث األول  :من هم داعش
داعش عصابات ارهابية مسلحة تتبنى الفكر السلفي اجلهادي ( التكفريي

) وﳞدف املنظمون ﳍا اىل اعادة ما يسمونه اخلالفة االسالمية وتطبيق الرشيعة ،
يتخذ من العراق وسوريا مﴪح ًا لعملياته وجرائمه  ،وأثار هذا التنظيم اإلرهايب

جدالً طوي ً
ال منذ ظهوره يف سوريا حول نشأته  ،وممارساته  ،وأهدافه وإرتباطاته

الذي جعلها حمور حديث الصحف واالعالم وما بني التحاليل والتقارير ،ضاعت

هوية هذا التنظيم املتطرف وضاعت أهدافه وارتباطاته بسبب تضارب املعلومات
حوله  ،فئه تنظر اليه عىل أنه أحد فروع القاعدة يف سوريا  ،وفئة اخرى تراه تنظيم
أجندات سياسية  ،وبني هذا وذاك  ...من هم داعش ؟ إذ يذكر هناك أذناب يف

مناطق ودول اخرى يف جنوب اليمن  ،وليبيا  ،وسيناء  ،والصومال ،وشامل ﴍق
نيجرييا وباكستان .

لقد انبثقت عصابات داعش من تنظيم القاعدة يف العراق الذي أسس ُه أبو

مصعب الزرقاوي يف عام  2006عندما كان مشارك ًا يف العمليات العسكرية ضد

القوات التي تقودها الواليات املتحدة األمريكية واجليش العراقي  ،وكان هؤالء

يقاتلون اىل جنب اجلامعات السنية املسلحة مثل جملس شورى املجاهدين الذين
هم أكثر من مهدوا لقيام ما يسمى تنظيم دولة العراق اإلسالمية إذ كانت تتمتع

بحضور قوي ( آمن ) يف حمافظات األنبار ونينوى وصالح الدين وبعض مناطق

كركوك وأجزاء من مدينة بابل وبغداد  ،وهذا مما شجع عصابات داعش اىل التفكري
يف احتالل بغداد عندما وضعوا شعارهم املزعوم ( قادمون يا بغداد ) وهذا أدى اىل
٢٦٥
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ردة فعل عنيفة من العراقيني ومنهم من اهل السنة الرشفاء مما ساعد يف دحر احلركة
وتدين سيطرهتا ( غرايبة  2015 -2004 ،مقال انرتنيت) .

وكان لعصابات داعش صالت وثيقة مع تنظيم القاعدة حتى شباط فﱪاير عام

 2014وبعد رصاع طويل عىل السلطة استمر لثامنية أشهر  ،قطع تنظيم القاعدة كل

عالقاته مع ﲨاعة داعش  ،حيث اعتﱪت القاعدة داعش تنظي ًام وحشي ًا وما قيل «

االستعصاء سيﺊ السمعة ) ( تقرير . )2014 ،
داعش  :األسامء ومراحل التطور

حيارب التنظيم كل من خيالف آراءه وتفسرياته الشاذة املزعومة سوا ًء كان من

املدنيني أو العسكريني ويصفهم بالردة والرشك والنفاق ويستحل دماءهم  ،وقد

غري التنظيم اسمه عدة مرات منذ عام  ، 1999ففي شهر سبتمﱪ من عام 2003

ظهر التنظيم ألول مرة حتت اسم  :ﲨاعة التوحيد واجلهاد حتت قيادة أيب مصعب
الزرقاوي  ،ويف أكتوبر عام  2004أعلن الزرقاوي البيعة لتنظيم القاعدة اسامة

بن الدن وقام بتغيري اسم ﲨاعته اىل قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين وعرفت باسم
تنظيم القاعدة يف العراق  ،رغم أن التنظيم مل يسم نفسه بتنظيم القاعدة يف العراق
إال أن هذا االسم ظل متداوالً بني الناس  ،يف عام  2006اندمج التنظيم مع عدة
تنظيامت اخرى  ،ويف  13اكتوبر أعلن اسمه اجلديد دولة العراق اإلسالمية  ،ويف

 8نيسان من عام  2013توسع التنظيم اىل سوريا وتبنى اسم الدولة االسالمية
يف العراق والشام  ،واطلق عليه اسم داعش اختصار ًا من أوىل حروف اسمه ،
ورفضت داعش هذا االسم وعاقبت باجللد كل من يستخدم هذا االسم يف املناطق

التي يسيطر عليها  ،يف عام  2014قام مسؤولون أمريكيون بالتحويل من استخدام
٢٦٦

Isilاختصار ًا السم التنظيم من االنكليزية Islamic State Of Arak and the
Levant

ويف  29يوليو من عام  2014أعلن التنظيم تغيري اسمه مرة أخرى اىل الدولة

اإلسالمية فقط معلن ًا نيته اقامة خالفة عاملية  ،وانتقدت العديد من املؤسسات

واجلهات واملجموعات االسالمية اختيار هذا االسم ورفضت استخدامه  ،ويشاع

اآلن إطالق اسم داعش عىل التنظيم  ،كام يطلق عىل املنتمني له اسم الدواعش
(وكيبيديا العربية  ،تقرير ) .

داعش  :القيادة واملناصب
حالي ًا يتوىل مسؤولية التنظيم ابو بكر البغدادي ويعاونه يف ذلك جملس شورى

وهو يعتﱪ من أهم املؤسسات التابعة للتنظيم  ،وعىل الرغم من التطورات التي مر

ﲠا جملس الشورى ابتدا ًء من إمارة الزرقاوي وأيب عمر البغدادي وصوالً اىل أيب
بكر البغدادي إال إن ُه ال يزال يواصل عمله  ،وللبغدادي نائبان ابو مسلم الرتكامين

يف العراق  ،وأبو عيل األنباري لسوريا  ،و(  )12حاك ًام حملي ًا يف كل من سوريا
والعراق  ،ويوجد للتنظيم العديد من اﳍيئات مثل هيئة املالية  ،وهيئة القيادة  ،وهيئة
االمور املالية  ،وهيئة األمن واإلعالم وغريها ( هيكلية تنظيم داعش . )2016 ،

وقد اعطى داعش أﳘية استثنائية لوسائط االتصال كونه الصوت الذي يوصل

رسالة الدواعش اإلرهابية السياسية ونرش ايديولوجيته السلفية (اجلهادية ) فأصبح
مفهوم اجلهاد اإللكرتوين أحد األركان األساسية الرئيسية ومن ابرز املؤسسات

التابعة ﳍا مؤسسة الفرقان  ،ويذكر يف تقرير لصحيفة الصاندي تايمز أن ﲬسة
٢٦٧
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من الشباب الﱪتغاليني تعاونوا أو تعاقدوا مع داعش لرشاء انتاج أفالم االعدام
التي يتم انتاجها  ،كذلك يتبنى التنظيم بيت املال ،إذ يعد تنظيم داعش من اغنى
احلركات اإلرهابية يف تاريخ احلركات اإلرهابية  ،وقد تفوق عىل تنظيم القاعدة

املركزي والفروع التنظيمية للقاعدة  ،وكان من مصادر التمويل حسب التقرير
الدوﱄ التي تقدمت به جمموعة العمل املاﱄ  Financial Task Forceوهي هيئة

دولية تعنى بمكافحة غسل االموال ومتويل التطرف بأن ُه يوجد ﲬسة مصادر مالية

لتنظيم ما يسمى بالدولة االسالمية ( داعش ) استناد ًا لبحوث اجرهتا عام .2015
 -1املصادر املالية التي حصلت عليها باحتالل األرض كالسيطرة عىل البنوك
واالحتياطات من النفط والغاز  ،وفرض الﴬائب عىل املدنيني واالبتزاز والﴪقة.

 -2االختطاف للحصول عىل املال
 -3مساعدات املنظامت غري الربحية
 -4الدعم األجنبي واملساعدات التي تقدمها ملقاتيل داعش دول جماورة للعراق
 -5احلصول عىل رأس املال من خالل شبكات االتصال احلديثة .
وتذكر صحيفة التايمز الﱪيطانية أيض ًا أن جتارة البرش واحدة من أهم مصادر
التمويل لدى ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية ( طليس  ،موقع انرتنيت).

٢٦٨

شكل رقم( )1يوضح قادة داعش

داعش ومعاملة املدنيني
كانت معاملة العصابات اإلرهابية داعش يف سوريا والعراق للمدنيني تبنى عىل

أساس ديني أو عرقي  ،وقد ذكرت نايف بيالي املفوضية السامية حلقوق االنسان يف
األمم املتحدة أن جرائم احلرب يف سوريا والعراق أخذت تزداد زيادة ﳐيفة يقرتب

من الكارثة االنسانية وعىل سبيل املثال ال احلﴫ يف األيام من  17أيار ولغاية 22
حزيران من عام  2014قتل داعش أكثر من ( )1000عراقي واصاب أكثر من

( )1000آخرين  ،ووفق ًا لوكالة رويرتز إن داعش قتلت (  )1878شخص ًا يف
سوريا يف الستة أشهر األخرية من عام  2014ومعظمهم من املدنيني واألطفال.

عني داعش ( )12قاضي ًا سعودي ًا شملت مهامهم إنشاء الرشطة
ويف الرقة َّ

الدينية وفرض احلضور يف الصالة واستخدام واسع لعقوبة االعدام وتدمري
٢٦٩
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الكنائس واملساجد وحتويلها اىل استخدامات اخرى  ،هذا ما ذكرته جملة االيكو

نوميست( ذي ايكونوميست  ،موقع إنرتنيت )  .عالوة عىل ما قامت به داعش
من عمليات اعدام للرجال والنساء الذين ادينوا بارتكاب (جرائم ضد االسالم )
حسب مبادئهم االجرامية  ،وقبل ان يتم تنفيذ االعدام يطلب من الناس أن ﳚتمعوا

يف مكان ليحﴬوا تنفيذ حكم االعدام حيث يتىل بيان احلكم ومن ثم ينفذ االعدام

أما بطريقة الرجم حتى املوت  ،أو الصلب  ،او قطع الرأس  ،او احلرق  ،أو الرمي

من البنايات الشاهقة  ،او الدفن وهم أحياء  ،ويف مدينة املوصل أصدر داعش وثيقة
مبادئ تشمل عىل كيفية ارتداء احلجاب واملالبس وحذر النساء من مغبة املخالفة ،

وحذرهن بني ارتداء النقاب أو مواجهة عقوبات صارمة وكانوا يتلون التحذير عﱪ
ُ
مكﱪات الصوت  ،ويف املساجد عند جتمع الناس للصالة  ،ويف مدينة الرقة عينت

كتيبتان من النساء لغرض تطبيق أوامر داعش

( طليس /الديار  See more at -موقع انرتنيت)  .وقام داعش كذلك

بتطبيق مناهج دراسية تشمل ثقافة الذبح والقتل وحترم تدريس الفن واملوسيقى
والتاريخ الوطني واألدب واملسيحية وأعلنت ان األغاين الوطنية كفر ومنعت

بعض الصور من الكتب املدرسية  ،كذلك منع النساء من اخلروج إال للﴬورة
وبموافقة أزواجهن أو آبائهن  ،ومنعت بيع واستخدام السكائر واملوسيقى واألغاين
يف السيارات واملحالت التجارية كذلك صور األشخاص يف واجهات املحالت .

وتذكر الـ (ﳼ أن ان ) يف تقريرها أن مسلحي داعش وزعوا منشورات حتتوي

ووطئهن جنسي ًا فمن ُه السؤال
عىل جمموعة اسئلة وأجوبة فيام يتعلق بسبي النساء
ُ

عن السبي وجواز السبي للكافرات كفر ًا أصلي ًا كالكتابيات والوثنيات  ،وكانوا
٢٧٠

يرجعون السبي اىل ما كان يفعله املسلمون يف نساء أهل احلرب  ،وأعلن داعش
وثيقة ﲠذا الغرض أصدرها يف  9نيسان من عام  2014تتضمن انخفاض ًا كبري ًا يف

أسعار بيع الغنائم والنساء بسبب عزوف الناس عن تلك السلوكيات غري األخالقية
وكذلك بسبب احلصار الذي يعاين من ُه داعش بسبب حمارصة القوات األمنية ملصادر

متويل ُه ،وحددت الوثيقة أسعار السبايا حسب أعامرهن من (  ) 200 -50ألف

دينار فيام منعت أي شخص من ﴍاء أكثر ثالث نساء باستثناء األجانب من االتراك
واألوروبيني والسوريني واخلليجيني ( قناة  BBCلقاء مع ناجني من تنظيم داعش).

وأمر داعش بختان ﲨيع النساء والفتيات يف املوصل وقالت جاكلني بادكوك ممثلة

األمني العام املقيمة ومنسقة الشؤون االنسانية يف العراق إن الفتوى الصادرة من

مقاتلني سنة قد تؤثر يف نحو أربع ماليني امرأة وفتاة وهذا ما يثري القلق والرعب بام
يتعلق بقدسية اجلسد والعبث فيه .

وبخصوص اآلثار والبنى التحتية يف مدينة املوصل قام داعش بتدمري مرقدي

النبي يونس والنبي شيت إضافة اىل عدد كبري من املراقد الدينية واملساجد التي

يرتادها ﳐتلف الطوائف والكنائس املسيحية ألسباب طائفية وعقدية بحتة  ،ويف

يوم  2015 /2/26قام داعش بعرض فيديو يقوم به الداعشيون بتحطيم اآلثار

اآلشورية والكلدانية املوجودة يف متحف املوصل التارخيي  ،وقاموا بتجريف مدينة
النمرود األثرية ومدينة احلﴬ جنويب املوصل  ،ويف اخلامس من ترشين األول عام
 2015قام عنارص داعش بتفجري قوس النﴫ األثري يف مدينة تدمر ( باملريا) بعد
تدمري معبدي بعل ( بل) وبعلشمني األثريني مع االشارة أن هذه املدينة مدرجة يف
قائمة مواقع الرتاث العاملي (  )unesco World Heritage Sitesوقام التنظيم

بﴪقة وختريب متحف املدينة اىل ان قام اجليش السوري بتحريرها يف عيد الفصح
٢٧١
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املصادف يف يوم األحد /27آذار  ( 2016 /احلزب الوطني اآلشوري  ،مصدر

إنرتنيت ) .

وفيام خيص بشاعة قطع الرؤوس واإلعدام اجلامعي كانت واحدة من

اإلحصائيات التي أعلنها داعش يف أقل من شهر من إعالن دولة اخلالفة داعش ،

شخصا
أن داعش أعدم (  ) 2618من بينهم قرابة (  )1500من املدنيني و ( )139
ً
ينتمون لداعش أعدمهم بتهمة الغلو والتجسس ملصلحة دولة أجنبية عند حماولتهم

العودة اىل بلداﳖم ،ومن بينهم عراقيون وسوريون وعدد من اجلنود اللبنانيني
اضافة اىل عدد من األكراد واثنني من الصحفيني االمريكان واثنني من عامل اإلغاثة
الﱪيطانية وثالثة ليبيني ذبحهم داعش ( ويكيبيديا املوسوعة احلرة  ،مصدر إنرتنيت).
داعش وجتنيد األطفال
ركزت االسرتاتيجية الداعشية عىل عنﴫ الطفولة وبذلت جهد ًا من اجل

انحراف األفكار ومسارها وفق السياسة الداعشية  ،فقد جندت األطفال العراقيني

وهم يف سن التاسعة من العمر وعرضت عد ًدا من الفيديوهات وهم يغطون

وجوههم باألقنعة وحيملون البنادق يف ايدﳞم  ،حيث تسري الدوريات يف شوارع

املوصل  ،ووفق ًا لتقارير جملة السياسة اخلارجية فإن أعدا ًدا كبرية من األطفال

خطفوا وارسلوا اىل املعسكرات لتلقي التدريب العسكري والديني إذ يتدربون

بالدمى عىل قطع الرؤوس ويلقنون الدروس الدينية وفق ًا ألفكار داعش  ،كذلك
يستخدمون لعمليات نقل الدم منهم اىل املقاتلني الدواعش وخصوص ًا األجانب
الذين يتعرضون إلصابات بليغة حتتاج اىل الدم ( طليس  ،الديار  ،موقع إنرتنيت ) .

٢٧٢

داعش والعنف والعبودية اجلنسية
تذكر الشواهد يف املقابالت التي تبثها وسائل االعالم ووسائل التواصل

االجتامعي والشواهد امليدانية احلية  ،أن هناك العديد من االعتداءات اجلنسية
عىل النساء والفتيات واستعبادهن يف املناطق املسيطر عليها وأغلب هؤالء كانوا

من األقلية املسيحية وااليزيدية  ،ووفق ًا لتقرير صحيفة اجلارديان فقد رافق سيطرة
داعش عىل املدن العراقية يف حزيران  /يونيو  /عام  2014أعامل متطرفة كاستخدام

النساء كرقيق للجنس واالغتصاب  ،وذكرت الصحيفة أن جرائم املقاتلني الدواعش
تصاعدت ضد النساء بام يف ذلك اخلطف واالغتصاب  ،وإن مقاتيل داعش أحرار يف
مماسة اجلنس أو اغتصاب النساء غري املسلامت االرسى عندهم .

وتذكر هالة اسفند ياري من مركز وودر ولسون الدوﱄ للعلامء إساءة مسلحي

داعش معاملة النساء بعد سيطرهتم عىل املنطقة  ،فالفتيات الصغريات يتعرضن

زوجن للدواعش  ،وعاد ًة ما تأخذ النساء األكﱪ سن ًا اىل سوق
لالغتصاب أو ُي ّ
الرقيق ملحاولة بيعهن بصفة الزواج املؤقت  ،وفيام خيص املرأة األيزيدية فقد

عوملت كاملاشية  ،فقد تتعرض للعنف اجلسدي واجلنﴘ بام يف ذلك االغتصاب
اﳍمجي والعبودية اجلنسية وقد عرضن يف اسواق املوصل والرقة ( اسنفدياري ،

موقع إنرتنيت ).

٢٧٣
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امليزان السيكولوجي للعضة الداعشية
وفق اسرتاتيجية داعش يف املزيد من الرعب واخلوف ط ّبقت عقوبات جديدة

مبتكرة وﴍعية كام يدعي ومنها العضة الرشعية  ،ويبدو أن عقوبة العضة الرشعية

ظهرت يف سوريا قبل أن تظهر يف العراق وحتديد ًا يف الرقة ويف هذا السياق البد من
االشارة اىل نموذج من سلوك العض الذي ترتكبه بعض نساء داعش  ،وأشري هنا
اىل أن عض األطفال يأﰐ يف سياق نامئي طبيعي يظهر بني السنة االوىل والسنة الثالثة

وخيتفي يف معظمه بعد ذلك وأما أسبابه فهي ﳐتلفة وهي خالية متام ًا من النوايا
اخلبيثة ( عمور وآخرون  ،2006 ،ص . )38ويف تقدير الباحث أن من دوافع

العض عند الطفل:

 -1مرحلة التسنني عند الطفل وترافق هذه املرحلة آالم يف الفكني وحكــــة

فيلجأ األطفال اىل العض للتخفيف من األمل .

 -2البحث عن ردود الفعل  :غالب ًا يسيطر عىل الطفل حب الفضول والبحث

عن االشياء لذلك ربام يكون العض بح ًثا عن اسباب ردود الفعل عند اآلخرين

 -3جذب االهتامم غالب ًا ما يكون الطفل مهت ًام بجذب اهتامم اآلخرين والعض

أحد السلوكيات التي يقوم ﲠا الطفل األكﱪ سن ًا جلذب اهتامم والديه بوجوده

أما عند الكبار فاألمر خيتلف متام ًا فقد تكون الدوافع َمرض َّية بامتياز ،فنتيجة

للوصم واملعاناة تلجأ هذه املرأة ملامرسة هذا السلوك من أجل اضعاف الروح
املعنوية للطرف اآلخر الذي يقع عليه فعل العدوان  ،وهذا ربام قامت به بعض
اجليوش عندما حتل بلد ًا  ،أو بلد ًة  ،إذ يقوم اجليش املحتل بأمر من قادته باغتصاب
٢٧٤

النساء وإهانة األطفال وإذالل الرجال  ،بل يعتمد الكثري من اجلنود اغتصاب النساء

أمام رجاﳍن امعان ًا وتنكي ً
ال ﲠم .

ولكن عند داعش أعطي لالغتصاب والعض الصفة الرشعية عﱪ فتاوي جهاد

النكاح لكي يرﴈ مرتكب اجلريمة بقناعات وﳘية مزيفة فإن الضحية تبقى ضحية

مهام اختلفت ﴍعية الفعل الذي وقع عليه (صالح  ،العضة الداعشية  ،موقع
انرتنيت ) .

وهنا فإن العضة والﴬب واالغتصاب والتعذيب متثل ﴐب ًا من ﴐوب

الكبت املثخن باجلنس والعدوان جلامعة داعش جتاه ضحاياهم  ،ويف تقديرنا إن
تلك املرأة امل َعنَّفة القاهرة الذابحة امللثمة بالسواد التام التي متتشق الرشاش احلريب

ومتتطي مع زميالهتا أحدث أنواع السيارات ويتجولن بحث ًا عن فريسة قد خالفت
اللباس أو التﴫف فيقبضن عليها وينكلن ﲠا بأسلوب نسائي خالق فيه الكثري من

العض حتى اقالع اللحم  ،وهذا يف تقديرنا يرجع اىل سببني أساسيني ﳘا :

األول  :حتقيق مكاسب قوة يف بيئة عنيفة ودموية فيعمدن اىل التامهي مع املعنف

األساﳼ ( الرجل) وتأكيد التفوق عﱪ قمع غريهن من النساء .

الثاين  :يرتبط عضوي ًا بالسبب األول الذي يرتبط بعداء املرأة للمرأة ،وحمركات

هذا العداء واىل اي حد يفوت أذاه بطش القمع الذكوري  ،ومن اجلدير بالذكر

إن هؤالء العضاضات ُهن معنفات ومعذبات ومعتدى عليهن أكثر من مرة من
وهن
أمراء داعش وبعد هذه السلسلة من املامرسات اجلنسية يرشحن ﳍذه املهمة ُ ،
الوحيدات الالﰐ يسمح ﳍُن بالتجوال دون حمرم وقيادة السيارة ويضاف اىل عملهن
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هذا عمل آخر هو ايقاع الفتيات وترغيبهن بالزواج من الدواعش أو العمل معهم (

طاليس  ،الديار  ،موقع انرتنيت ).

وقد تعرضت املرأة املوصلية اىل أخطر عضة من الداعشيات الروسيات الالﰐ

استعانت ُﲠن عصابات داعش مؤخر ًا لتطبيق ترشيعاته بخصوص ارتداء اللباس

الرشعي للنساء وفق ًا ملا ذكرته وكالة األناضول وعادة ما تسري هذه الداعشيات
بصحبة عنارص احلسبة يف األسواق  .والبد من التذكري هنا إن عضة االنسان هي
األخطر اىل جانب عضات الكالب والقطط وتستدعي ذهاب املصاب اىل غرفة

الطوارئ وعالجها فهي أصعب من عضات احليوانات إذ إن فم االنسان يمكنه محل
ما يقارب  100مليون من امليل لرت من الكائنات احلية والتي متثل ما يقارب 200
نوع ﳐتلف من البكرتيا  ،فإن عضة االنسان إذا ما اخرتقت اجللد فإﳖا حتمل ﳐاطر

عالية لﻺصابة بالعدوى بأمراض مثل التهاب الكبد الفريوﳼ ( يب ﳼ ) ويمكن أن
تنقل ايض ًا فريوس نقص املناعة البرشية  ،واﳍربس  ،وداء الكلب وغريها .

بقي أن نبحث عن الرتبة االجتامعية التي متكن مثل هذه اخلاليا من االستنبات ،

ويذكر الدكتور مصطفى حجازي يف كتابه سيكولوجية االنسان املقهور عىل مستوى
اخلصائص الذهنية نجد أن غالبية املجتمعات املتخلفة يعانون من اضطراب يف

منهجية التفكري إذ يتعاملون من واقعهم متجردين من اي خطة مسبقة تساعدهم

عىل مقاربته منطقي ًا  ،بل تسود الفوﴇ والتخبط والعشوائية ويسود التعصب
والتشبث باألحكام القطعية بعيد ًا عن أي حماولة للتحليل او التوليف  ،وباألحرى

امتالك القدرة عىل التفكري اجلدﱄ والعلمي تبع ًا ملبدأ التناقض ( الديالكتيك ) بدالً

من مبدأ النسبية امليكانيكية اجلامدة وخوف ًا من أن تنظر الذهنية املتخلفة اىل الواقع
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نظرة تفتيتية تكديسية يف غياب تام ألي ترابط أو اتساق يعيد سبك ظواهر الواقع
ويعيد اليها حلمتها يف بنيات وعالقات عضوية متكن من ضبط حركتها .

أما املستوى االنفعاﱄ فالغالبية العظمى تعاين من طغيان االنفعاالت بسبب

املأزق املعيﴚ املزمن إذ يغلب التعاطي االنفعاﱄ والوجداين مع املواقف بدالً من

حتكيم العقل واملنطق  ،لذا ينبغي ضبط االنفعاالت ضمن حدود ال تتعداها ،
فاإلفراط يف االنسياق والسري خلفها يفقد الفرد القدرة عىل امتالك واقعه علمي ًا

وعقالني ًا ويؤدي اضمحالﳍام جتاه الواقع اىل حالة من الﱪود وعدم االكرتاث مما

يوقع يف التبلد الكيل  ،أما اإلفراط يف قمع االنفعاالت فينجم عنه الوقوع يف هوس
التحليل والدقة والرتكيز عىل التفاصيل التي ترهق الذهن وتفقد املرء دفء احلياة
وحرارهتا ( حجازي  ،2005 ،ص  123وما بعدها )  .والواقع الداعﴚ فرض

أو انبت عىل أرض كانت جاذبة سواء يف سوريا أو العراق وهذا التجذر القادم من

اخلارج وجد له مالذات أو قاعدة أغلب ﲨاهريها يعيشون يف وهم احلياة الالواعية

وتدفعهم عالقات التسلط والقهر ( السادومازوشية ) املفروضة عليهم من كل

صوب وحدب اىل التمسك بالتقليد والنكوص اىل أجماد املاﴈ والتامهي باملتسلط

نفسه من حيث قيمه واحكامه وعدوانه مما يعيد انتاج نفس الذهنيات ونفس
االوضاع  ،وهذا ما دفع بعض الشباب الذي آذته مرارة الفقر اىل ﳍروب من عامل

ال يشعر بوجوده اىل عامل حيتضن فيه احلوريات واحلياة األبدية ( حجازي ،3005 ،

ص . )41
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داعش والنهاية
يف املوروث احلديثي هناك أخبار تنبأت بظهور ما يسمى بأصحاب الرايات

السود( ، )•1فيصفهم اإلمام عيل عليه السالم بقوله« :إذا رأيتم الرايات السود فألزموا

األرض وال حتركوا ايديكم وال أرجلكم  ،ثم يظهر قوم صغار ال يؤبه ﳍم  ،قلوﲠم
كزبر احلديد يسموﳖم أصحاب الدولة  ،ال يؤمنون بعهد  ،وال ميثاق  ،يدعون اىل احلق

وليس بأهله  ،أسامئهم الكنى ونسبتهم القرى  ،شعورهم مرفاة كشعور النساء  ،حتى
خيتلفوا فيام بينهم ثم يؤﰐ اهلل احلق من يشاء (عالء الدين عيل املتقي  ،كنز العامل ).

وعندما نتأمل التحليل النفﴘ واالجتامعي ﳍؤالء الوحوش نرى أن وصف

أمري املؤمنني عليه السالم كان وصف ًا دقيق ًا مذه ً
ال وفق املفردات النفسية والسلوكية

لداعش ابتدا ًء من راياهتم السوداء  ،وقلوﲠم الغليظة كزبر احلديد فهم سفاحون
جمرمون موصومون منبوذون يقتلون بال رمحة والدليل عىل ذلك أن ُه من يقتل ما

يقارب األلف وسبعامئة برش ماذا يكون قلبه ؟! البد أن يمتلك قل ًبا كاحلجارة أو

اقسى منها كقوله تعاىل «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة او اشد قسوة
وإن من احلجارة ملا يتفجر منه االﳖار وان منها ملا يشقق فيخرج منها املاء وإن منها

ملا ﳞبط من خشية اهلل وما اهلل بغافل مما يعملون «(البقرة ،اآلية  ،)74كذلك وصفهم
بأصحاب الدولة وكام يسموﳖا الدولة االسالمية يف العراق والشام ،وهذا يعزز

الرواية أن اصحاب الرايات السود هم داعش  ،كذلك يذكر االمام عليه السالم

أسامءهم بالكنى مثل أبو بكر  ،وابو مصعب  ،وأبو عمر  ،وأبو قتادة وغريهم ،
 - • 1يذكر بخصوص الرايات السود وحسب الروايات املسندة اىل كتب أهل الشيعة وكتب أهل
السنة ان هناك نوعني :أصحاب الرايات السود املمدوحة  ،وهي ممهدة للظهور الرشيف والقادمة
من خراسان  ،وأصحاب الرايات السود املذمومة  ،وهي التي تتمثل بـ ( الدواعش ) .
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ونسبهم إىل القرى  ،البغدادي  ،الزرقاوي  ،الشيشاين  .... ،وغريهم  ،شعورهم
مرفاة كشعور النساء فهم من شتى بقاع األرض  ،وشعورهم طويلة متتﻸ باألوساخ

والقمل والقذارة  ،وﳍم يف ذلك أسوة بسيدهم معاوية يف الدهاء واملكر وقسوة
القلب وعفانة اجلسم  ،وأما املهم هنا هو االختالف فيام بينهم ومن ثم سيأﰐ اهلل

تبارك وتعاىل احلق ملن يشاء وان هؤالء املجرمني سيختلفون فيام بينهم قريب ًا  ،ويذكر

يف التحليل ﲨلة ( الزموا األرض وال تتحركوا ) فهي ال تعني عدم حتريك االيدي
 ،وإنام هي مشاﲠة اىل التكتيك العسكري بمعنى مسك األرض  ،وهذا األمر الذي
دعمته املرجعية الرشيفة بفتوى اجلهاد الكفائي املباركة .

ويذكر عن عبد السالم بن مسلمة يقول إن ُه سيأﰐ بعد بني أمية أصحاب الرايات

السود ويطول أمرهم ومدهتم حتى يبلغ الغالمان منهم فإذا أدركا اختلفوا فيام بينهم

فيطول اختالفهم حتى ترفع يف الشام ثالث رايات فإذا رفعت كان سبب انقطاع
مدهتم  ،ويف احلقيقة إن عصابات داعش يف العراق وسوريا عرضة للهجوم من كل

مكان وإن ﳖايته يف العراق أصبحت وشيكة  ،وقد رصح اجلنرال روبرت جونز قائد
الشؤون االسرتاتيجية والدعم يف التحالف الدوﱄ يف مؤمتر صحفي عقد يف لندن أن
العمليات العسكرية اجلارية يف املوصل والرقة أدخلت داعش مرحلة من االنكامش
وإن ُه مل يعد لدﳞم اي مقاومة للصمود أو تغيري كفة احلرب ( ﳖاية داعش  ،موقع
انرتنيت )  .ويبقى األهم هو كيفية اقتالع جذور هذا التنظيم  ،وهذا ال يتطلب

القوة املسلحة  ،او األسلوب االستخباراﰐ او االمني  ،عىل الرغم من اﳘيتهام
وﴐورهتام  ،ولكن يبقى لﻺرهاب أولوياته وحالة النشوة الفكرية التي يتسبب
فيها خطاب ديني ال ينفذ من جوهر االسالم عالوة عىل التهميش االجتامعي الذي

يشعر به شباب ليس يف بالدنا وحدها وإنام حتى يف اوروبا الديمقراطية  ،لذلك يف
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اعتقادنا إن احلرب الفكرية ﳚب أن تكون من مهام الدولة بعد القضاء عىل داعش

يف امليدان العسكري والعمل عىل اطفاء أو قلع التجذر الطائفي واقامة نموذج

للعيش السليم الذي يتسق وجوهر ديننا احلنيف  ،وحتى املرجعية الدينية أكدت
ذلك وأكدت تضافر اجلهود وتأكيد اجلانب الفكري والثقايف واالعالمي يف كشف
حقائق عصابات داعش ( الزرﳚاوي  ،موقع انرتنيت )  .ويف آخر خطاب لعصابات

داعش طلب أبو بكر البغدادي فيه من انصاره ( التخفي أو الفرار ) متضمن ًا اخلطاب
االقرار ﲠزيمة التنظيم وذكرت صحيفة (دييل مايل) أن البغدادي وجه خطاب ًا سامه «

خطبة الوداع« اىل املقربني من ُه وزع هذا اخلطاب عىل اخلطباء لرشح ما يمر به التنظيم

وأن اخلطباء بدؤوا بالتحدث عن اﳍزائم التي يمنى ﲠا التنظيم يف نينوى وباقي

مناطق العراق .

جدول رقم ( )7
يبني قائمة بأنواع العقوبات واملمنوعات
أصدرت عصابات داعش قائمة بأنواع العقوبات واملمنوعات اىل املواطنني يف

مدينة املوصل وأصدرت العقوبات مقابل كل ﳐالفة أو جريمة وفق ﴍائع داعش
.
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24

غلق حمالت صالونات احلالقة
للنساء

26

يمنع تواجد الرجال يف حمالت بيع
األلبسة النسائية
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يمنع عرض األلبسة النسائية

27

يمنع تداول كلمة داعش
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يمنع وضع الدهون عىل الشعر
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يمنع سامع االغاين وفتح راديو
السيارة

29
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31
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33
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35
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32
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الطبية

34
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36
37
39
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مالحظة  :اخذت هذه احلقائق من خالل وسائل االعالم واملقابالت التي جتري مع

املواطنني ومواقع التواصل االجتامعي ومنها ( برنامج الرد الﴪيع  /قناة العراقية

 ،برنامج يف قبضة القانون  /قناة العراقية  ،قناة ألـ  ، BBCقناة  RTالروسية  .قناة
احلرة عراق .
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النتائج :
بسبب صعوبة احلصول عىل العينة من امليدان سعى الباحث اىل تقديم استبانة

الستطالع آراء الشباب حول اإلرهاب وفق جمموعة من األسئلة أعدت ﳍم ،

أضافة اىل سعي الباحث وملدة ليست بالقصرية ملتابعة وتدوين نشاطات االعالميني
امليدانيني واملقابالت التلفزيونية املباﴍة إذ اعتﱪت من ادوات البحث امليداين وعليه

ظهرت الدراسة بعدد من النتائج اآلتية :

أوالً  :الﴬبات اجلوية للقوات اجلوية العراقية وقوات التحالف استهدفت مصادر

داعش االقتصادية مثل آبار النفط يف العراق وسوريا واحلصار املطبق من اجليش
واحلشد الشعبي جعلت داعش ضعيف ًا من اجلانب االقتصادي والعسكري .

ثاني ًا :عدم قدرة داعش عىل فرض األموال وجلبها سيجعل املقاتلني يفرون عن

االلتحاق بداعش .

ثالث ًا  :إن العالقة بني املساحة التي يسيطر عليها داعش واألموال التي حيصل عليها

عالقة طردية .

رابع ًا  :إن نظرية ( السنة أنفسنا ) التي تقدمت ﲠا املرجعية العليا أنتجت فتوى اجلهاد
الكفائي التي قلبت املوازين واسرتاتيجيات التفكري الداخيل واخلارجي والتي القت

قبوالً باهر ًا من املناطق الغربية قبل غريها .

خامسا :إن العالقة بني اتباع داعش وقادته عالقة ذنبية ( القائد واملقاد ) ال تتعدى
ً
هذه احلدود .
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سادسا  :نتيجة ملا قام به داعش من جرائم عىل األرض أصبح مرفوض ًا لدى ﲨيع
ً
اﳍيئات الدولية مما أضعف قدرته عىل استقطاب األفراد وخاص ًة من يشعرون

بالغربة عن وطنهم من احلاقدين واملغرر ﲠم

سابع ًا  :أظهرت نتائج االستبانة (االستطالعية) وهي أسئلة مفتوحة النهاية التي وزعت
عىل الشباب يف اجلامعة ويف األماكن الرتفيهية ( الكويف شوب ،وساحات األلعاب
الشعبية  ،واألندية الرياضية  )...اتساع أفق تصوراهتم عن اإلرهاب وربام يرجع ذلك

اىل طبيعة العنف وتنوعه وبشاعة اجلرائم التي مارسها يف العراق وكانت نسبة ( )%8،25
أجابت أن اإلرهاب هو اعتداء عىل أرواح البرش بكافة طوائفه وتدمري املجتمع.

ثامن ًا :وفيام خيص اخلطورة النسبية لﻺرهاب والتطرف وضع الباحث ثالثة

مستويات للخطورة (  )1-3وقد حصل التطرف عىل أعىل نسبة من هذه الدرجات

فهو األكثر خطورة وسجل (  2،55درجة ) ويليه يف اخلطورة هو اإلرهاب (2،25

درجة )  ،والعنف كان يف الدرجة الثالثة ( 1،85درجة )

تاسع ًا  :كانت اجابات املشاركني من الشباب عن السؤال ( اىل أي مدى يتخذ
اإلرهابيون من الدين ستار ًا ألعامﳍم ) حاسمة وقاطعة يف رفضها الرتباط الدين

االسالمي بأي مظهر من مظاهر العنف والتطرف  ،وكانت نسبة االجابة ( )98،98
 ،وهذا يدل بأن التصور العام يف أذهان العينة عن الشباب هو ما يدعيه اإلرهابيون
حمض افرتاء من الدين  ،وإن الدين بريء من كل هذه التﴫفات .

عاﴍ ًا  :تقدم الباحث بـ (  )18فقرة عن األسباب املؤدية لﻺرهاب يف نظر الشباب
وحصلت عىل اإلجابات
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( فقرة عدم الشعور باالنتامء اىل الوطن ) وكانت نسبتها ( . )%11،25
حادي عرش  :كانت اوىل اقرتاحات الشباب عند اجاباهتم عن السؤال التاﱄ  :ما

اقرتاحاتكم لعالج مشكلة اإلرهاب  ،إذ تقدم الباحث بـ (  )23مقرتح ًا  ،وكانت
أوىل املقرتحات التي اختارها الشباب هي ( القضاء عىل التطرف بكل أشكاله من
خالل اقامة الندوات الدينية واخلطاب الديني املعتدل الذي ينادي بوحدةالبالد
والعباد

التوصيات :
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وأغلبها ليست بجديدة ودائ ًام ما كان

يطالب ﲠا املهتمون بالشأن العراقي ومن هذه التوصيات ما يأﰐ:

أوالً  :إن اإلرهاب ليس بندقية مأجورة أو انتحاريا مأجورا عند القضاء عليهام

سوف ينتهي كل ﳾء  ،إنام اإلرهاب فكر واسرتاتيجية لذلك ﳚب أن نعمل بنظرية
قطع املاء من رأس اجلدول ،وﲠذا نستطيع أن نبني الوطن واإلنسان

ثاني ًا  :أفرزت احلرب مع اإلرهاب بقيادة داعش أن هناك حرب ًا بني احلق كله والباطل

كله وليس حر ًبا بني طائفة واخرى ألن ﲨيع الطوائف حاربت اإلرهاب  ،وﲨيع
الطوائف تﴬرت من بطش اإلرهاب  ،لذلك فإن هؤالء الدواعش عصابات
ال تأتلف مع اآلخر جاؤوا من خارج البالد بلغة الكهوف موصومني منبوذين
احتضنتهم من داخل البالد عصابة من بقايا البعث عاشت عىل دماء الناس وال

حيلو ﳍم مفهوم اسمه الديمقراطية وحقوق االنسان لذلك ضحوا بكل ﳾء حتى
االعراض من اجل حتقيق غايات مريضة لكي يعيشوا يف نشوة املاﴈ زمن احلاكم

واملحكوم .

٢٨٦

ثالث ًا  :اإلرهاب آفة حاﳍا حال الفساد ال تقل خطور ًة عن ُه ونحن نعلم أن حماربة

الفساد ليست سهلة ولك ّن احلالتني جريمة البد من القضاء عليها .

رابع ًا  :االهتامم بالطفولة ووضع الﱪامج اخلاصة ﳍا من خالل طرق التدريب
ووسائل التعليم وفتح آفاق جديدة للتعامل مع الطفولة يف العراق .

خامس ًا  :االهتامم بالشباب وفتح آفاق جديدة ﳍم من التأهيل والتدريب واالعداد

العلمي .

سادس ًا  :تكثيف اجلهود لرتسيخ مفهوم الوطنية وتوحيد هوية االنتامء للعراق دون

غريه .

سابع ًا  :توثيق انتصارات اجليش العراقي واحلشد الشعبي عﱪ وسائل االعالم

ونرشها باللغات غري العربية عﱪ فضائيات العامل  ،ألن ُه حسب تقديرنا ان الغرب
واألمريكان يصورون ملجتمعاهتم أن ُه من يقاتل داعش يف العراق هم األمريكان

والبيشمركة ألن وسائل اعالمهم تصل بﴪعة واقوى اىل املواطن والسياﳼ الغريب
واالمريكي  ،وبذلك ربام يضيع حق العراق يف اولويات االنتصار .
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