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ممخص
هدفتالدراسةبش ؿرايس إلى حليؿعشأةك طكر عظيـالدكلةاإلسبلمية،كبيةفمكقة
ال ليفة ف الهي ؿ ال عظيم ل عظيـ دامش ،ك قديـ رؤية  حليلة ل عظيـ الدكلة اإلسبلمية  جةه
ش ؿعظةـالح ـ،كال بلفةكالدكلة،لل ثبتمفاحةالفرضيةكاإلجةبةمف سةؤالتالدراسة،

ام مدت الدراسة إلى اس داـ المعهج الكاف ال حليل كمعهج ال حليؿ ال عظيم  ،ك ٌبيف مف

بلؿالدراسةأف" عظيـالدكلةاإلسبلمية"يع م إلى يةر"السلفيةالجهةدية"الذميع هجغةلب نة

الرؤيةالف ريةل عظيـالقةمدة،كالمؤسسةملىكجكب"المفةالةالجهةدية"مةاألعظمةالحة مة

بةلعةلـ اإلسبلم ك"حلفةاهة الغربييف"  ،مهيدان إلقةمة "دكلة ال بلفة اإلسبلمية" ل طبيؽ أح ةـ
اإلسبلـ،رغـأف عظيـالدكلةاإلسبلميةاليضـف افكفهال ثيرمفالعلمةءأكالمعظريف

المعركفيف،غيرأعه ةفف كسعهأفيسعد لراءهكأممةلهإلىم زكفمفأف ةركاج هةدات

لعلمةءسلفييفجهةدييفل ريف .

ةرمددمفالمعظريفالم طرفيفممف
كقداي هـال عظيـداامةن بأفعظري هه  جميةألف
ي

ةعكاأحيةعةن ضدال عظيـ.مفهؤالءأبكمحمدالمقدس  ،مةذلؾاليمثؿالمقدس المرجعية

األكلىلل عظيـ،كب ةاةف  بريرأجعد هالدمكية.بؿهكيع مدف ذلؾثبلثةأممةؿسلفية
جهةدية،ملىكجهال اكص،ل سكيغمةيقكـبه،كالعمؿاأل ثرشهرةهكإدارةال كحش،لػ"أبك

ب رالعةج "  ريطةطريؽ ل يفيةقيةـ بلفةإسبلمية،كال ةب الثةع هكفقه الجهةد،لػ"أب 
مبدا﵀المهةجر"الذميدمكالسلفييفالجهةدييفإلىفعؿ ؿمةي كجبفعلهمفأجؿ أسيس
عدادللجهةدلسيدإمةـالشريؼ،
دكلةإسبلميةمكحدةعقية.كال ةباأل يرهكأسةسيةتاالس
ٌ
مبدالقةدربفمبدالعزيز،أك"د كرفضؿ" .

الكممات الدالة :رؤية تحميمية ،نظاـ الحكـ ،فكر ،تنظيـ الدولة اإلسالمية "داعش"  .
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Abstract
The main objective of the study was to analyze the emergence and the
development of the Islamic State organization, demonstrating the position of
the Caliph in the organizational structure of Da'esh's organization, in addition
to presenting an analytical vision for the Islamic state organization attitude
towards the shape of the government, caliphate and the country. To prove the
validity of the thesis and to answer the studies' questions, the study adopted the
analytical descriptive approach and the organizational analytical approach. It is
shown through the study that 'The Islamic State Organization' belongs to the
'Salafist Jihadist' movement, which often pursues the intellectual vision of AlQaeda, which is established on the necessity of ' the Jihadist negotiation' with
the ruling regimes in the Islamic worlds and their 'Western allies', a prelude to
the establishment of the 'Islamic Caliphate State' to apply the provisions of
Islam. Even though the Islamic State Organization doesn’t not include in its
ranks many known scientists or theorists, it was able to back its opinions and
works to a stock of other Jihadists Salafists Scientists' ideas and jurisprudences.
The organization was always accused that its theory was an assembly of
the ideas belonging to a number of extremist theorists some of which were
sometimes against the organization itself. Some of those are, Abu Mohammad
Al-Maqdisi, who despite this does not represent the first reference for the
organizations, and especially in justifying his bloody agenda, indeed he
depends on three other Salafist jihadists works, especially to justify what he
does, the most famous work of those is, The Management of Savagery by "Abu
Baker Al-Naji" a road map for how to establish an Islamic Caliphate. The
second book is the Jurisprudence of Jihad, by "Abi Abdallah Al-Muhajer",
which calls the Jihadist Salafists to do everything necessary in order to
establish a pure unified Islamic country. The final book is The Basics of
Preparing for Jihad for Sayeed Imam Al-Shareef, Abd Al-Qader Bin Abd ALAziz or "Dr. Fadel".
Keywords: Analytical Vision, Authority System, Intellect, Islamic State
Organization "Daesh"
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المقدمة:
ع قدالحر ةتاإلسبلميةالجهةديةبأفظهكرهةف قيةـدكلةال بلفةاإلسبلميةهكف هر

جديدحةمؿلمشركعإسبلم  سعىمف بللهإلىإحداث غييرسيةس  -اج مةم ،كيق ض 
هذاال غييرإلىمحةربةاألعظمةالسيةسيةالقةامةمف بلؿكسةاؿسلميةكغيرسلمية.كع يجة

ل عدد حر ةت اإلسبلـ السيةس كا بلؼ ف رهة كقراءا هة للعاكص الشرمية ،فإف المكاقؼ
كاألسةليب ال  قكـ بهة الحر ةت اإلسبلمية قد أ لفت ك بةيعت بش ؿ  بير ف ظؿ  حقيؽ

أهدافهة،حيثأفبعض لؾالحر ةتقدام مدتالجهةدالسلم الدمكممف بلؿعشرالفقه
السلف كا بةعمبدأاأل مربةلمعركؼكالعه مفالمع ر؛بيعمةام مدتحر ةتإسبلميةأ رل
مبدأالجهةدالععف المع ربةليدكالسبلح.فف إطةر لؾالحر ةتكمبةداهة،اس عد عظيـدامش

إلى  يةر الكهةبية مع ب نار عفسه ممثؿ اإلسبلـ الحقيق   ،فعلى الرغـ مف إلغةء عظةـ ال بلفة

اإلسبلميةمةـ،1924إالأفمفهكـال بلفة عظةـسيةس إسبلم يجدادلمةطفيةن  بي انر
لدل الشعكب العربية كاإلسبلمية ،فف اس طبلع للرأم أجر ه مؤسسة "غةلكب" مةـ ،2006
اس طلة فيه رأم المسلميف ف مار كالمغرب كاعدكعيسية كبة س ةف ،أشةر إلى أف ثلث 
المشةر يفيؤيدكفف رة كحيد ؿالد كؿاإلسبلميةف  بلفةجديدة،األمرالذماس ثمره عظيـ
الدكلةاإلسبلميةمقب سيطر هملىمديعةالمكاؿ بةإلمبلفمفقيةـدكلةال بلفةف 29

حزيراف   ،2014طكة اس ار يجية هةمة لل أ يد ملى هكي ه الديعية اإلسبلمية ،ك رسيخ
مشركمية هية له ال عظيمية المر زية ،لضمةف الطةمة القسرية كالطكمية مععةن ألية  ادمةت
عظيمية مح ملة ،فإمبلف ال بلفة يمثؿ حلقة مف حلقةت اس ار يجية الجهةدية العةلمية ،كه 

الغةيةالعهةايةل حقيؽالرسةلةالجهةدية،كيقكـ عظيـدامشملى بع ال م يفمف بلؿفرض
السيطرة الم ةعية مف  بلؿ  عظيـ مر زم ،بجيش  قليدم حداث مر ب مبر سيةسةت إدارة
ال كحشاس عةدانإلىمفهكـالجهةدالهجكم سبراكف . 2011،
مفهعةجةءتهذهالدراسةل بحثف مكضكعفلسفةالح ـف ف ر عظيـدامش،كذلؾ
مف  بلؿ  حليؿ الطركحةت الف رية كالجذكر الف رية ل عظيـ دامش كمكقفه مف مكضكع ش ؿ
عظةـالح ـكمكضكعال بلفة .
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مشكمة الدراسة:
عكد مسألة مةهية العبلقة بيف اإلسبلـ كالدكلة ل ح ؿ الادارة ف كم الجمةمةت
اإلسبلميةالمعةارة،كف الدراسةتالغربيةمفاإلسبلـالقديـكالمعةارملىحدسكاء،إعهة

مكدة لئلش ةليةكليستمسألةجديدة،مف هعة حةكؿ الدراسةاإلجةبةمفال سةؤؿ ال ةل :مة
فلسفةعظةـالح ـف ف ر عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ"دامش"؟ 

أىداؼ الدراسة:
سعىالدراسةل حقيؽاالهداؼال ةلية :
 ال عريؼبعشأةك طكر عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ"دامش" . بيةفالهي ؿال عظيم ل عظيـدامش .-

حليؿ لرؤية عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ"دامش" لش ؿكمراحؿإقةمة

ال بلفةلدل عظيـدامش .

أىمية الدراسة:
برزأهميةالدراسةالحةليةمف بلؿمةيل  :


كعهة  سلط الضكء ملى أحد القضةية الجدلية كال أثةرت ك ثير جدالن كاسعةن لدل

ال يةراتكال عظيمةت الم طرفةكمعهة عظيـدامشفمكضكعال بلفةكش ؿعظةـالح ـ
ك فيرالح ةـ عدمفالقضةيةال يس دمهةال عظيـل جعيدالشبةبالمسلـ .


كعهة كاحدة مف الدراسةت ال

اعشغلت بأ طر ظةهرة شهدهة المج مة الدكل ف 

القرف الحةدم كالعشريف ،كه ظةهرة ال طرؼ الف رم كمة يعطكم مليه مف أممةؿ
إرهةبية،كال لـ ق ارع ةاجهةملىدكلةكاحدة،أكمجمكمةمعيعةمفالدكؿ،إعمة

أابحتمعظـ دكؿ العةلـ  عرضلؤلممةؿاإلرهةبية ،كي طلبفهـ ممؿ الجمةمةت
الم طرفة حليؿرؤي هةلش ؿعظةـالح ـكالدكلةكال بلفة .
 ييأمؿ أف يس فيد مف هذه الدراسة البةحثيف كالم ايف كاةعع القرار بمة يم ف أف
كفرهالدراسةمفمعلكمةتكبيةعةت كضححقيقةالف رالم طرؼللجمةمةتالم طرفة

كمكقفهةمفش ؿعظةـالح ـالذم سعىل حقيقه،كمكقفهةمفعظـالح ـالمعةارة،
ك اكاةن عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ"دامش" .
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فرضية الدراسة:
عطلؽ الدراسة مف فرضية مفةدهة :أثرت الطركحةت كال أكيبلت لمعظرم  عظيـ دامش
ملى بع ال عظيـلمفةهيـم طرفةلمفهكـال بلفةكعظةـالح ـ.

مصطمحات الدراسة:
 نظـ الحكـ :
يقادبعظةـالح ـف اإلسبلـاألح ةـالمعظٍّمةللسُّلطةالسيةسية،ك دبيرأهؿاإلسبلـ
ى
ً
درأمعهـالفسةد،فهكجزهء م ىف السيةسةالشرمية .كقةؿأبكالكفةبفالفقيه
بمةيالًحأحك
ى
ي
الهـ،كي ى
أبعدمفالفسةد،كا ٍفلـ
كف
معهالعةسأقربإلىالابلحك ي
ي
الحعبل " :إفالسيةسةمة ةففعبلني ي
يضعهالرسكؿ-الىا﵀مليهكسلـ-كالعزؿبهكح سرزؽ . 75:2002،

 تنظيـ الدولة اإلسالمية:
الشةـالذميعرؼا اة انربػدامش،كهك
ةفيسمى عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽك
ي
عظيـ مسلح ي بة األف ةر السلفية الجهةدية ،كيهدؼ أمضةؤه -حسب ام قةدهـ -إلى إمةدة
"ال بلفة اإلسبلمية ك طبيؽ الشريعة" ،كي كاجد أفراده كيع شر عفكذه بش ؿ رايس ف العراؽ
كسكريةمةأعبةءبكجكدهف معةطؽدكؿأ رله جعكباليمفكليبيةكسيعةءكأزكادكالاكمةؿ

كشمةؿشرؽعيجيريةكبة س ةفكزميـهذاال عظيـهكأبكب رالبغدادمسWithnall, 2014



منيجية الدراسة:
لل ثبت مف احة الفرضية كاإلجةبة مف أسالة الدراسة ،ام مدت الدراسة إلى اس داـ
المعهج الكاف ال حليل ف  قديـ  حليؿ لعشأة ك طكر  عظيـ الدكلة اإلسبلمية ،كالهي ؿ
ال عظيم لل عظيـ  ،مة ام مدت الدراسة ملى معهج ال حليؿ ال عظيم الذم يذهب إلى أف

م رجةتأيةظةهرةه ع ةاجمكامؿ ةرجيةمد بلتس  In putفةملتمة معةاركسط
عظةم س Processل أ بع ةاجمعيعةبايغةم رجةتس  Out Putsؤثرملىالكسطالذم
كاجدتفيهمفعةحية،كملىاإلطةرالمحيطبهمفعةحيةأ رل،كذلؾف  حليؿ كجهةتف ر

عظيـالدكلةاإلسبلمية"دامش" جةهمفهكـالح ـكال بلفة .
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أوالً :نش ة وتطور تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ "داعش".
عكدالبدايةتاألكلىلظهكر عظيـالدكلةاإلسبلميةإلىمةـ،1999كار بطذلؾب ركج
“أب ماعب الزرقةكم” مف السجكف األردعية ،كالذم  ةف مسجكعةن ب همة حيةزة األسلحة،
كاالع مةءإلى عظيـ"بيعةاإلمةـ"،كقداع قؿ“أبكماعبالزرقةكم”إلىأفغةعس ةفمةـ1999؛
ل لق الدمـمفقيةدة عظيـالقةمدة،كبةل ةل حاكلهملىالدمـمفال عظيـ؛ل أسيس عظيـ
جهةدمأطلؽمليهمسمى“جعدالشةـ”،كبعدذلؾ ـ غييرهلمسمىجمةمة“ال كحيدكالجهةد”،
كبدأتالجمةمةمملهةف العراؽمةـ2003؛ل حقيؽأهداؼال عظيـملىاألراض العراقية،
كعهة ةعتممثلةللقةمدةف العراؽ،ك مثؿالهدؼاألسةس مف أسيسهذاال عظيـمعذعشأ ه

ف مكاجهةاالح بلؿاألمري ،إالأعهفيمةبعد ،حكؿ الس هداؼ مؤسسةتمدعيةكمس رية
مراقية ،ممةجعلهمر زاس قطةبللشبةبالعراق المعةدمللقكاتاألمري ية،كف مةـ2006

رج"الزرقةكم"معلعةن مبر شريطماكر ش يؿ"مجلس شكرلالمجةهديف" ،بزمةمة"مبدا﵀

رشيدالبغدادم"،كبعدمق ؿالزرقةكممةـ ،2006ـ عييف"أب حمزةالمهةجر"زميمةن لل عظيـ

ف العراؽسبيبرس . 185:2014،

كبعد مق ؿ “الزرقةكم” ،قةـ “ عظيـ القةمدة ف ببلد الرافديف” بةالعشقةؽ مف  عظيـ
القةمدة ،كبةل ةل قةمكا ب أسيس  عظيـ جديد أيطلؽ مليه مسمى  عظيـ “الدكلة اإلسبلمية ف 
العراؽ”بزمةمة“أبكممرالبغدادم”كذلؾف مةـ 2006سمحيك، 2014،كقدقةمتالقكات

،بشف ممليةمس ريةملىمكاقةال عظيـ؛مةأدلإلىمق ؿ
األمري يةكالعراقيةف مةـ2010
ٌ
“أب ممرالبغدادم” ،كبعدمق لهقةـمجلسشكرل عظيـالدكلةبة يةرأب ب رالبغدادمف 
مةـ   ،2013رايس لل عظيـ س ، Bunzel & Haykel,2014كف أبريؿ مةـ   2013ـ
اإلمبلفمفضـ"جبهةالعارة"ف سكرية إلى عظيـ"الدكلةاإلسبلميةف العراؽ"؛ ليابح
أسـذلؾال عظيـ"الدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ"،كبعدذلؾأ لفتجبهةالعارةمة عظيـ

"دامش" ،كا هم ه بمحةكلة االعفراد كالسيطرة كال شدد ف  طبيؽ الشريعة ،ك عفيذ إمدامةت
مشكااية،كزادتال بلفةتبيفال عظيميف،حيعمةام رضت"الدكلةاإلسبلمية"ملعةنملىمطةلبة
"أيمفالظكاهرم"زميـ عظيـ"القةمدة"،بأفير ز عظيـالدكلةاإلسبلمية،كيق ارمملهملى

العراؽ،فيمة كلىجبهةالعارةالعمليةتالعس ريةف سكرية؛ممةأدلإلى عميؽال بلفةت

بيف دامش ك عظيـ القةمدة سمحيك . 2014 ،كف أمقةب اش عةؿ األزمة السكرية ف مةـ
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، 2011كاق ةؿالمعةرضة،كالعظةـالسكرم ،ـ ش يؿ"جبهةالعارة" بلؿمةـ،2011بقيةدة
"أب محمد الجكالع " ،الذم عفى م ار انر اعدمةج جبهة العارة مة دامش ،األمر الذم دفة
البغدادمإلىإمبلف أسيس"الدكلةاإلسبلميةف العراؽكالشةـ -دامش"ف  8عيسةف2013

سبيبرس . 187:2014،

ثانياً :الييكؿ التنظيمي لتنظيـ داعش.
قةـ عظيـدامشببعةءهي ل ه أم عظيـحديث،كباكرةم كافقةمةالمعظكرالشرم 
كمكا بةللعلكـاإلدارية الحديثة،فأم لؾال عظيـح كمةيرأسهةال ليفة،كعةابيف،ككاليةتملى
ؿ معهة ك و
اؿ ،كمؤسسةت مس رية ك شريعية كمةلية ،إضةفة لمؤسسةت إدارية ،كام لؾ ال عظيـ

عظةمةن مةليةن كاق اةديةن ذا ال مكيؿ،مف بلؿام مةدهملىماةدرم عكمةسةمد هف دمـ
مقيد هالق ةليةكاس ار يجي هالعس رية،كسكؼي ـمرض ار بية عظيـدامش مةيل  :
-

الخميفة (أمير المؤمنيف) في تنظيـ داعش :كهك سإبراهيـ مكاد إبراهيـ البدرم مف

مكاليد سةمراء مةـ  1971االسـ الرسم ألمير المؤمعيف ب عظيـ دامش ،كهك يحمؿ
شهةدةالد كراهف الشريعةاإلسبلمية،كي عىبةلعديدمفاألسمةءفأسمهالحر أبك

دمةء ،أمة األسـ األشهر الذم مرؼ به فهك سأبك ب ر البغدادم الحسيع القرش 
السةمراا  .كلغةية مة  ـ  غيير اسـ الدكلة إلى الدكلة اإلسبلمية ،فأابح ال ليفة
إبراهيـ القرش  ،كجةء ا يةر البغدادم  ليفة بةإلس عةد إلى الف ر السلف الحعبل 
بةش راطأفي كفال ليفةقرشيةن للحاكؿملىالشرميةالديعيةسمعةع-33: 2014،

34؛أبكهعية،كأبكرمةف . 36-35:2015،

كقد سلـسأبكب رالبغدادم قيةدة عظيـدامشاإلسبلميةف العراؽف  16لذارمةـ
، 2010حيث ةفالذراعاليميفلػسأبكممرالبغدادم قبؿمق له،كظهرللمرةاألكلىملىالعلف
ف   29مكز مةـ  ،2014معلعةن مف مسجد المكاؿ ال بير  بلف ه ملى مة سمةه الدكلة
اإلسبلميةف العراؽكالشةـ،ال مرفتالحقةنب عظيـدامش،كمفال حديثةتال أجراهةملى

هي لية ال عظيـ ،الغةء عظةـ الك ازرات الذم ممؿ به سأبك ممر البغدادم ف مهد إمةر ه،

كاس بدالهة،بمةسمةهال عظيـبةلمجةلسسماطفى . 38:2015،
-

نواب الخميفة :يضـ  عظيـ دامش ف هي لي ه عةابيف لل ليفة ،أحدهمة يعكب مف

ال ليفةف العراؽ،كا

رف سكريةسملك . 18-17:2015،
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-

مجمس الشورى :ييعد المجلس مف المؤسسةت الهةمة ف ال عظيـ ،كيضـ بعضكي ه

مجمكمةمفاألش ةصي راكحمددهـبيف 9إلى 11مضكان،كقد رأسهف مهدأبك

ب رال بغدادمالمدمكسأبكأر ةفالعةمرم كي ةرزميـال عظيـأمضةءهذاالمجلس
اس عةدان ل ز ية األمراء كالكالة ،كيضـ هذا المجلس مجلسةن يسمى المجلس الشرم 
ي ص بةلعظر ف مس جدات األحداث ،كرسـ السيةسةت العةمة ،كا ةذ الق اررات
المهمة،كمراقبةمدلاالل زاـالمجةلساأل رلبةلضكابطالشرمية بلؿمملهة.كمف
أبرز ابلحية ه مزؿ ال ليفة ،ك رشيح  ليفة جديد ف حةؿ مكت أك أسر ال ليفة
الحةل أك مجزه ألم سبب يمععه مف  أدية كم ةبعة أممةله سأبك هعية ،كأبك رمةف،
 . 204:2015
ع بر مؤسسة الشكرل أحد أبرز المؤسسةت ال ةبعة ل عظيـ دامش كي رأسهة أبك أر ةف
العةمرم،كي أثرممؿالمؤسسةبحسبالظركؼكالبياةالمحيطةسأبكهعيةكأبكرمةف:2009،

. 29-12كمفأبرزالابلحيةتال ي م ةبهةمجلسالشكرل،ه مزؿاألميرمفالعةحية
العظرية ،بةإلضةفة إلى  قديـ الرأم كالمشكرة لل ليفة البغدادم ف قرار الحرب كالسلـ ،حيث
ك ق ار  لؾ الشكرل ملى األمكر ال عظيمية لل عظيـ ال لـ يرد فيهة عص قةطة مف القرلف

كالسعة ،ذلؾيقكـالمجلسب ز يةالمرشحيفلمعةابالكالة،كأمضةءالمجةلسالم لفة.
-

الييئة الشرعية  :عدالهياةمفأهـمؤسسةت عظيـدامشبةم بةرهأفال عظيـدكلة

اسبلمية ديرشؤكعهةاس عةدان للشريعةاإلسبلميةكفقةن لمة ف بهالهياةالشرمية ،مة
كلى الهياة مهمة إادار ال ب كالرسةاؿ ،كم ةبعة الجكاعب الشرمية إلادارات

ال عظيـ اإلمبلمية ،ك ةبة  طةبةت ال ليفة ،ك قسـ إلى قسميف :األكؿ يضـ المحة ـ
الشرميةكالقضةءالشرم ال  عمؿملىالفاؿف القضةية،كاقةمةالحدكدالشرمية
كالعه مف المع ر كاألمر بةلمعركؼ ،كالقسـ الثةع ي ص بةإلرشةد الديع كالكمظ

كال جعيد.كعظ انرللطبيعةالديعيةلل عظيـ ،عدالهياةالشرميةأحدأهـمفةاله،كي رأسهة
أبكمحمدالعةع سأبكهعية،أبكرمةف. 21:2009،

-

المجمس العسكري :يعدالمجلسالعس رممفالمؤسسةتالمهمةف  عظيـدامش؛
كعه  عظيمةن ذا ابغة إسبلمية جهةدية ،ي كلى إدار ه ضبةط م قةمدكف مف ذكم

ال برات العس رية كالميداعية سبيبرس . 190: 2014 ،كي ألؼ المجلس مف مدد مف
األمضةء ي راكح مددهـ بيف  9إلى  13مضكان حسب مق ضيةت الحةجة ،كيضـ
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المجلسهياةأر ةف،كقكاتم ااةبةالق حةـكاس شهةدييف،كقكاتدمـلكجس ،
كفرقةقعةاة،كقكات ف يخ،ك مفأهميةككظيفةالمجلسالعس رمبةإلشراؼملى
ةفة المهةـ العس رية لل عظيـ  ةل طيط اإلس ار يج  ،كادارة المعةرؾ ،ك جهيز

الغزكات،بةإلضةفةإلى كل كادارةشؤكفال سليحكالغعةاـالعس ريةسالشيم :2015،

 . 89
-

المجمس األمني :يعدالمجلساألمع مفالمجةلسالمهمةف  عظيـدامش،كي كلى
مهمة األمف كاالس بةرات ف ال عظيـ ،ك كلى راةس ه سأبك مل األعبةرم -ضةبط
الجيشالعراق ،كيكجدلهمددمفالعكابكالمسةمديف،ك سعدله

اس بةراتسةبؽف
العديد مف المسؤكليةت ،كمف أبرزهة :إدارة الشؤكف األمعية كاالس بة ار ية ،ك عفيذ
األح ةـ الشرمية كالقضةاية كالحفةظ ملى أمف زميـ ال عظيـ ك عقبل ه ،كي بة للمجلس

مفةرزف  ؿكالية كلىمهمةعقؿالبريد،كضمةفال عسيؽكال كااؿمةبيفكحدات
ال عظيـ،كلديهكحدات ةاةل عفيذممليةتاالغ يةؿالسيةس العكميةكال طؼكجمة

األمكاؿسأبكهعية،كأبكرمةف . 213:2009،
-

المجمس اإلداري  :مثؿمهمةالمجلساإلدارمف ال عظيـب قسيـالمعةطؽال ةضعة

و
عييفأميرملى ؿكالية.كقد
لعفكذهإلىكحداتإداريةيطلؽمليهةاسـكاليةت،كي ـ
بلغمدد لؾالكاليةتال ةبعةلل عظيـس ةمشركاليةف  ؿمفالعراؽكسكرية،فف 

العراؽ  كجد كالية ديةل  ،كالية الجعكب ،كالية ابلح الديف ،كالية األعبةر ،كالية
ر كؾ،كاليةعيعكل،كاليةشمةؿبغداد،ككاليةبغداد،أمةف سكريةفه كاليةحمص،

كاليةحلب،كاليةال رسديرالزكر ،كاليةالبر ةسالحس ة ،كاليةالبةدية،كاليةالرقة،
كاليةحمةة،ككاليةدمشؽ .كيقسـ"الكاليةت"إلى"قكاطة"،ك ضـالمدف،كفؽ سمية هة

المع مدةقبؿسيطرةال عظيـمليهة؛فكاليةحلبملىسبيؿالمثةؿ عقسـإلى"قةطعيف"،
ي
همة" :قةطة معبج" ك بة له مدف معبج كجرابلس كمس عة ،ك"قةطة البةب" ك بة له
مديع ة البةب كدير حةفر ،كيمثؿ السلطة العلية ف  ؿ "كالية" مسؤكؿ معيف مف قبؿ
عظيـالدكلةيحمؿلقب"كال "،كيعةكعهمجمكمةمفالمسؤكليفيحملكفافة"أمير"،
أمثة ؿ" :األمير العس رم" ،ك"األمير الشرم " ،الذم يرأس "الهياة الشرمية" ،كاألمير
يع بر "أمير القةطة" السلطة األملى ف  ؿ "قةطة" ،كيعةكعه  ذلؾ
األمع " ،فيمة ي
مكي بة
مجمكمةمفاألمراءف المجةؿ"العس رمكالشرم كاألمع "؛األمرالذميسر ي
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-

كيشرؼ "الكالة" كمعةكعكهـ مف "األمراء" ملى "أمراء القكاطة"
ف المدف  ةفة ،ي
كمعةكعيهـ،كيشرؼهؤالءبدكرهـملى"أمراءالمدف"كمعةكعيهـسأبكهعية . 2014،
ي
بيت الماؿ (المؤسسة المالية في التنظيـ) :ي كلىزميـال عظيـسأبكب رالبغدادم 

مهمةاإلشراؼملىإدارةبيتالمةؿف ال عظيـ،كيك ؿإدار هكمسؤكلي هإلىإحدل
المقربيفمعه،كيعد عظيـدامشاألغعىف ال عظيمةتاإلرهةبيةالعةلمية،إذ ض مت

المكارد المةلية لل عظيـ معذ سيطر ه ملى المكاؿ ف حزيراف مةـ  ،2014كفرض
سيطر ه كعفكذه ملى مسةحةت كاسعة مف العراؽ كسكرية ،فقد جةءت الميزاعية المةلية
ل عظيـ دامش للعةـ  2015حسب ال قديرات حكال س 2.435مليةر دكالر أمري



سالشيم  . 92:2015،
بةلرغـمفظهكرالعديدمفالحر ةتالجهةديةمعذمطلةالقرفالعشريف،إالأف عظيـ
الدكلة اإلسبلمية  فكؽ ملى الحر ةت الجهةدية األ رل؛ فمعذ  أسيس جمةمة ال كحيد كالجهةد

أعشأال زرقةكملجعةمةلية قكـبجمةاألمكاؿالبلزمةل مكيؿاألعشطةالم لفة ،ع مدملىشب ة
مفالعةشطيفالم اايفف مجةؿجمةال برمةتمف بلؿال جةركالمسةجد،بةإلضةفةإلى
ماةدر ال مكيؿ ال ةاة بةلغعةاـ ال

يحاؿ مليهة مف  بلؿ االس يبلء ملى المعةطؽ

المحررة،كفرضالضراابالم لفة.كف مةـ2006أملفالزرقةكممف ش يؿالهي ؿالكزرام
األكؿف دكلةالعراؽاإلسبلمية،إذأعشأك ازرات

األهميةلل عظيـ .
-

صبةلمكاردالعفطيةكالثركاتالطبيعيةذك

أىؿ الحؿ والعقد :يع برمفهكـأهؿالحؿكالعقدراس ةن ف الفقهالسيةس اإلسبلم ،

كيضـ ف  عظيـ دامش مددان مف األمضةء كالمعةاريف مف أهؿ الشأف ،ساألمراء
كالعلمةءالشرمييفكالقةدةكالسةسةكالكجهةء الذيف كافرفيهـشركطالعدالةالجةمعة

لشركطهة،كالعلـالذمي كاؿبهإلىمعرفةمفيس حؽاإلمةمةكفقةنللشركطالمع برة
ف اإلمةمة،الرأمكالح مةالمؤدييفال يةرمفهكاألالحلئلمةمةسأبكهعية،كأبك

اسعة
رمةف. 35: 2009،كف  عظيـالدكلةاإلسبلميةيمثؿأهؿالحؿكالعقدطيفنةك ن
مف األميةف كالقةدة كاألمراء ،كهـ مف يقكمكف ببيعة ك عايب ال ليفة ،فبحسب أب 

محمد العدعةع  ،العةطؽ بةسـ  عظيـ الدكلة  ،ـ ا يةر البغدادم  ليفةن للمسلميف بعد

أف"  :اج مةمجلسشكرلالدكلةاإلسبلمية،ك بةحثهذااألمر،كبعدأفبة تالدكلة
اإلسبلميةبفضؿا﵀ م لؾ ؿمقكمةتال بلفة،كال يأثـالمسلمكفبعدـقيةمهـبهة،
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كأعه ال يكجد مةعة أك مذر شرم لدل الدكلة اإلسبلمية؛ يرفة معهة اإلثـ ف حةؿ
أ رهةأكمدـقيةمهةبةل بلفة؛فقررتالدكلةاإلسبلمية،ممثلةبأهؿالحؿكالعقدفيهة؛
ًمف األميةف كالقةدة كاألمراء كمجلس الشكرل" :إمبلف قيةـ ال بلفة اإلسبلمية"،
ك عايب  ليفة للمسلميف ،مبد ا﵀ :إبراهيـ بف مكاد بف إبراهيـ بف مل بف محمد،

البدرمالقرش الهةشم الحسيع " سمبدالحميد. 84:2015،

ثالثاً :رؤية تنظيـ الدولة اإلسالمية تجاه شكؿ نظاـ الحكـ ،والخالفة والدولة.
مثؿالمعةلـالف ريةل عظيـالدكلةفيمةي علؽبعظـالح ـكال بلفةكالدكلةبمةيل :
 -1إتساع أحكاـ تكفير المعيف عمى أساس سياسي شرعي :يرل عظيـالدكلةاإلسبلمية
أفاالع مةءللجيشالحرالسكرمكالذميقة ؿضدالرايسالسكرمبشةراألسدبأعه
فربذا هكياؼالم عةكعيفمعهملىأعهـمر ديف،كبةلطبة.فإفأح ةـالردة سة

لديهـبش ؿلـيسبؽلهمثيؿسبعشلي ة. 2016،

 -2وجوب البيعة :أس دؿ" عظيـالدكلة"بقكؿالظكاهرمإفالجمةمةدكلةشرمية،كليست
جمةمة" :بأف الدكلة  طكة ف سبيؿ إقةمة ال بلفة أرقى مف الجمةمةت المجةهدة،

فةلجمةم ةت يجب أف  بةية الدكلة ،كليس الع س" .كف  ةب "البايرة ف حقيقة
المسيرة" الاةدر مف مؤسسة المأسدة اإلمبلمية ،ال ةبعة ل ػػ" عظيـ  عظيـ الدكلة
اإلسبلمية" ،أعهة دكلة لـ  أت بقرار مف مجلس أمم  ،بؿ جةءت بعد ال ضحية

كهـ مجلس شكرل المجةهديف ،قد
بةلقةدة ،فأف مف بةية األمير أبة ممر البغدادم ،
زالتبهـالجهةلةمفاألميرالسةبؽكالحةل ،إذالجهةلة زكؿبمعرفةالبعض،كال

يلزـمعهةمعرفةالجمية،كاليلزـ ؿمفيبةيعهأفيعرفه.كأمةأعهيلزـجميةأهؿ
العراؽ كالشةـ أف يعرفكا األمير معرفة  ةملة .فليس باحيح شرمةن ،كليس بمم ف

مقبلن"س كفيؽ. 9:1992،



ك كجب اللجةف الشرمية لػ " عظيـ الدكلة اإلسبلمية" االعضمةـ لػهة كقةؿ أبك الحسف
بل
األزدم،ف  ةبهالاةدرمفمؤسسةالمأسدةاإلمبلمية،كعشر هشب ةشمكخاإلسبلـ،عةق ن
مفمطيةا﵀الليب أحدأمضةء" عظيـالدكلةاإلسبلمية":إفدكلةالعراؽاإلسبلمية حظى

بةلشرم يةالمس عدةإلىالحؽالثةبتالم قررف الشريعةاإلسبلمية،كفقههة،ك حظىبقدرطيب
كك و
اؼمفالشعبية،كه إمةرةككاليةأقةمهةمسلمكفمجةهدكفف سبيؿا﵀ عةلى،لهـقكةف 
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بعضبقةعاألرض،فأقةمكاإمةرة،كا ةركارجبلن معهـبةيعكه،كأقةمكامةقدركامليهمفالديف
كأح ةـ الشريعة ،كهذه الدكلة  ثبت كجكدهة ف الميداف ،كملى األرض ،ك زداد قكة بحمد ا﵀

ك طكررغـ يدأمدااهةال بةرالعظيـجدان،كلذاكجبتبيع هة"سأبكهعية،أبكرمةف . 2015،
بؿكيرل" عظيـالدكلةاإلسبلمية"كجكبالسمةكالطةمةللبغدادم،ألفبيع هاحيحة،
ح ى لك  رؾ األرض للمر ديف ،ال  عحؿ البيعة ،ألعهة قد  مت كأععقدت .كا بلؿ بعض

الشركط ،لك سلـ ذلؾ ،ال يجيز عقض البيعة ،كال مقدهة ألمير أ ر ،ألف شركط اإلمةمة قد
حققتف أميرالدكلة،أميرالمؤمعيف،أب ب رالبغدادم .
 -3مفيوـ العمميات الجيادية :يرل " عظيـ الدكلة اإلسبلمية" "أف هعةؾ إجمةمةن مف

العلمةءملىجكازاق حةـالمهةلؾف الجهةد،كجكازحمؿالكاحدملىالعددال ثير

مفالعدكف الجهةد،كاف يقفالهل ة،كهكي كافؽمةالقةمدةف ذلؾ ،مةيرل
ؿهذاالفرؽ

ركجمفق ؿعفسهلمالحةالديفمفالعه الكاردف ق ؿالعفس،ك

بيعهكبيفمة ديفبهال يةراتالجهةدية،ك عظيـالقةمدةإالأعهـيقركفبمشركميةق ؿ
العفس أثعةء االعغمةس ف فاة مف الذيف ح مكا مليهـ بةلردة ،ملى سبيؿ المثةؿ،
ؾ"جبهةالعارة".
 -4مفيوـ إقامة الحدود :يجيز عظيـالدكلةاإلسبلميةإقةمةالحدكدف معةطؽالحرب،
كف  ةبه"إ حةؼالبررةبح ـإقةمةالحدكدف المعةطؽالمحررة"،يرل" عظيـالدكلة
اإلسبلمية " أف المعةطؽ ال يسيطر مليهة ه دار إسبلـ  ،كليست دار حرب.
فةلعبرةمعدهـف الح ـملىالدار  كفبةلغلبةكمةيجرمفيهةمفاألح ةـ،كمة

دامكايقيمكفالحدكد،فإفمعةطقهـه دكلةإسبلمية.كف  ةب"إمبلـاألعةـبميبلد
دكلةاإلسبلـ"،أفالدكلةال يطلبهةالشرعه دكلةمر زةملىمقيدةال كحيد،
كمعبثقةمعهة،ك ح ـبمق ضىالشرعف السيةسيةكالعبلقةتالدا لية،كهذاي كافر

ف الدكلة العةشاة ال

لـ  سلـ أم ميراث مف دكلة سبق هة ،فه بعةء إسبلم 

يع هض مة كاقة جةهل  ،كيقكؿ أبك محمد العدعةع الشةم الم حدث بةسـ  عظيـ
الدكلةاإلسبلميةف  لم هسفذرهـكمةيف ركف ":لـععلفالدكلةإالبعدأف م عةف 
العراؽ ،كبدأعة برفة المظةلـ ،كامةدة الحقكؽ ،ك طبيؽ شرع ا﵀ ،فرم عة العةس مف
قكسكاحدة،كالبدمفهذالمفأ ىبمثؿهذا،ف عرضعةلضربةتمزلزلةقةامة،
فامدعةبفضؿا﵀كحده،محعةإثرمحعة،كف عةبعدف عة،سبةسعيفمجةؼشداد
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مضت ملى إمبلف الدكلة ،كحرب ملى  ةفة األاعدة العس رية كاالق اةدية
كالف رية ،زدادضراكة لمةحققتالدكلة قدمةن أكاع اة انر،كهذاهكحةؿالدكلةمة
طكاغيتالعةلـكأعاةرهـ،فف اإلمبلـ،ياكركعهةدكلةكهمية ،مةيعظرلهةملمةء

السكءأعاةرالطكاغيتكفقهةءالقعكد.كف الحقيقةكملىاألرض،اليعظركفلهة
إال  مة  عظر لهة الكاليةت الم حدة كالغرب ،كال ي عةملكف معهة إال  دكلة إسبلمية،

كالرمب لليهكد كالاليبيف كأذعةبهـ مف الطكاغيت" سبعشلي ة،
كمادر لل طر 
 . 2016
 -5الحدود الدولية لػػتنظيـ الدولة اإلسالمية :يرل عظيـ الدكلةاإلسبلميةأفالمعةطؽ
ال يسيطرمليهةه دارإسبلـ،كليستدارحرب،فةلعبرةمعدهـف الح ـملى

الدار  كف بةلغلبة كمة يجرم فيهة مف األح ةـ  ،كمة دامكا يقيمكف الحدكد ،فإف
معةطقهـه دكلةإسبلمية.كف  ةب"إمبلـاألعةـبميبلددكلةاإلسبلـ"،أفالدكلة

ال

يطلبهة الشرع ه دكلة مر زة ملى مقيدة ال كحيد ،كمعبثقة معهة ،ك ح ـ

بمق ضىالشرعف السيةسيةكالعبلقةتالدا لية،كيعد فيرالمؤلكاألمكاف،كالح ـ
ملىالمعيفأحدالقضةيةال فرقتبيفال فيرييفكمع عق السلفيةالجهةدية،كيقكؿ
الشيخأبكمحمدالمقدس ،كهكمفأبرزمعظرمالف رالجهةدمف العارالحديث،
"إفالسلفيةالجهةدية يةريجمةبيفالدمكةإلىال كحيدبشمكلي هكالجهةدألجؿذلؾ

ف و
أفكاحد"سالمكال . 41:2004،

شكؿ ومراحؿ إقامة الدولة لدى تنظيـ" داعش":
يع م  عظيـ الدكلة اإلسبلمية "عسبي نة كأيديكلكجي نة إلى العةالة السلفية الجهةدية سالجهةد

العةلم مةأعهيضةبام هملىمرحلةجديدةف ال طكر،أكال حكؿف الف رةاأليديكلكجية
الكاحدة.فلـيرثزمي مهأبكب رالبغدادم،اإلرثالدمكملسلفهأبكماعبالزرقةكم،مؤسس
القةمدة ف العراؽ" فحسب ،بؿ ممؿ كفؽ أسةمة بف الدف ف أدبيةت السلفييف الجهةدييف
كزميمهـالجةذبالمس مرمفدكفمعةزعلحر ةالجهةدالعةلم  .ةفلحر ةالجهةدالعةلم ف 

مسيف سعة مف ممرهة م زكف مف األف ةر ،كاطةر مرجع  ،كمعظركف كلالؼ األ بةع،

ك"شهداء" ةعكاداامةن الملهميفللم طكميفالجددالذيفيؤمعكفبقةءهة.كمليه ،ةفف مقدكر
عظيـالدكلةاإلسبلميةأف بعىملىهذاالم زكف،ف ررالمفةهيـالقديمةك قدمهةف ايغة

جديدة أك ثكرية ،حيث يس دـ  عظيـ الدكلة اإلسبلمية  طةب األيديكلكجية الديعية ليقةرب
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سيةسةتالهكية.ك ةفالديفبةلعسبةإلىالسلفييفالجهةدييف،ف الحقيقة،كمعدالحةجة،المرهـ
البلاؽ الذم يكفر ال جةعس ،كليس بةلضركرة الكحدة .بيف م لؼ الفاةاؿ كالفرؽ ،كالحجة
لممةرسة الععؼ الزااد .كمة أعفؾ هؤالء يلجأكف إلى ا يةت القرلعية لي ةركا معهة ملى عحك

اع قةا ،ال بريرلهجمة هـالجهةدية،كلكافهةبػ"المبةر ة"سحمةم  . 2017،

ف رأم عظيـالدكلةاإلسبلميةال بلفةليست ،يةعةن سيةسيةن فقط،بؿه ال زاـشرم 

جمةم سكاجب  فةا ،طريؽلل بلص:فةلمسلمكف ار بكاحيف ر كا ال بلفةمف ا ثةـمة
ي ف ،كلـ ذؽاألمةبعدهطعـ"الشرؼ"أك"العار".كمليهفرسةلة عظيـالدكلةاإلسبلميةإلى
المسلميف ه  ار انر ل أدية الطةمة لل ليفة الاحيح "البغدادم" ،كأف يحيكا حيةة إسبلمية
احيحة .إذ ي ضح أف  لؼ هذه الف رة لل بلفة  مف سيةسةت الهكية ،كه جكهر اإلطةر

األيديكلكج لػ عظيـالدكلةاإلسبلميةالم ضمف أ يدهكيةاإلسبلـالسع كامةدة عريؼاإلسبلـ
الاحيح.كربمةيكهـ طةبالعدعةع أفإمةدةاحيةء عظيـالدكلةاإلسبلمية"يعع القطةمة

عظةـالدكلةالحةل .ل فاألمرليس ذلؾف حقيق ه،ف مة ةفاألمربقيةدةاداـهك ذلؾ
بقيةدةالبغدادم،حيث عظيـالدكلةاإلسبلميةف العراؽدكلةشمكلية،يح مهةزميـمطلؽ،ال
ي سةمح مة أم معةرضة .كف الحقيقة ،ال ي لؼ  اكر  عظيـ الدكلة اإلسبلمية للح ـ مف
العمطاالس بدادمالذميسكدبعضالبلدافالعربيةمعذمقكدسالمس يع  . 2015،
أدتمكاقؼ عظيـالدكلةاإلسبلميةالم شددةإلىاضطرابحر ةالجهةدالعةلم ،كقةدت
مف ثـ إلى اعشقةؽ كاسة بيف  عظيـ الدكلة اإلسبلمية "ك"العارة" كال  ةعت  أسست بأكامر

البغدادم .كالسبب الرايس للعزاع بيف الطرفيف هك رفض الجكالع سعة  2013أمر البغدادم
بإمةدةدمجالعارةف  عظيـالدكلةاإلسبلمية.فةم برالبغدادمردالجكالع  يةعةكأملفمليه
كملى حلفةاه مف الفاةاؿ السكرية القكمية حربةن شةملة .كقد ق ؿ ف الحرب الدا لية بيف
الجهةدييفأعفسهـا الؼمفالمقة ليفالمح رفيفمفالطرفيف،ك للهةم لؼأعكاعال راهية

كأش ةؿالععؼكقطةالرؤكسكالالب ،ةعتالحرببيفالجهةدييفأعفسهـكحشية مةمةن ةل 
شف ملى األمداء ال ةرجييف .كأ بةع  ؿ مف  عظيـ الدكلة اإلسبلمية كالقةمدة المر زية ي فر

بعضهـ بعضةن كيس حضركف ال طةب الديع عفسه بةم بةرهـ الجهةدييف الحقيقيف إلبةدة
أ اةمهـبةم بةرهـمر ديف.كف سكريةالي عةيش عظيـالدكلةاإلسبلميةمةالعارةأكأم

فايؿ إسبلم ل ر ألف ف ذلؾ مف كجهة عظره اع قةاةن مف شرمي ه  مة الح ةره مشركع

الجهةدالعةلم .ل فف العهةيةفإفهذاال عظيـمح كـمليه حر ةشمكلية–ديعية،أف دمر
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عفسهة بعفسهة،ليسفقطالر ةبهة ؿاألفعةؿالشريرةفحسب،بؿألعهيعقاهةال يةؿالسيةس 
كل عةرضأيدكيكلكجي هةمةطرااؽميشالمكاطعيفالعةدييفكالجمةمةتالمحلية.بةإلضةفةإلى
ا قةف عظيـالدكلةاإلسبلميةاعةاألمداءالمحلييفكالدكلييففهكيشطبالسيةسةمفقةمكسه

أيضةن،كجهدهمكقكؼلبعةءمعةاركفؽ طكططكبةكية ةلاةمفالجزيرةالعربيةف القرف
السةبة،عظرة فرضالمةض البعيدبةلقكةملىالحةضرسأبكهعية . 2015،

ف الحقيقة  ،ةف  عظيـ الدكلة اإلسبلمية المس فيد األ بر مف السيةسةت ال قسيمية ف 
العراؽكسكرية،كمف دميرم ؤسسةتالدكلةف المعطقةالعربيةممكمةن.كمعذالبدءقدـالبغدادم
كأر ةعه أعفسهـ بةم بةرهـ المدافعيف كحدهـ مف الجمةمةت السعية المس عبدة كالمقهكرة مف

األعظمةال يهيمفمليهةالشيعة،أكالنف بغداد،ثـف دمشؽ.فػ عظيـالدكلةاإلسبلميةحر ة

ثكرية عةكؿالعدكالقريب،ك ر زملىالعةلـالعرب  -اإلسبلم ،رغـأعهةبدأتحديثةن ب كفير
مكاردأ ثرلهجمةتملىالعدكالبعيد،بمةفيهةركسيةكأكركبةكأمري ةالشمةلية،كجعكبشرؽ
لسية .هك  عظيـ طكبةكم ،حر ة سعية مغةلية  م لؾ أيديكلكجية ق ؿ ضد أ اةمهة ،كمعهـ

الشيعة،مةيعع أف الشيعةالماةكالعشريفمليكفهـمشركعق ؿ .مدد عظيـالدكلةاإلسبلمية
بعد اعطبلقه مف "مكطعه األال " سالعراؽ إلى سكرية ف مةـ  ،2012مة طمكح إضةف 
بةل مددإلىدكؿمجةكرةأ رل.كلـي ً
ؼ البغدادم،ف ثةع  طةب كجهبهإلىالعةلـف 
شريفالثةع ،2014أفطمكحة هال كسعيةليستمحدكدةبحدكدالعراؽكسكرية،كاعمةأضةؼ

إليهةليبيةكالسعكديةكماركاليمفكالجزاارك كعسكالمغربكسكاهةسأبكهعية . 2015،
ام مد عظيـالدكلةاإلسبلميةملى فسيرك أكيؿمجمكمةمفا يةتالقرلعيةال ريمة،
كاألحةديثالشريفة،كالشكاهدال ةري ية،مففعؿال لفةءالراشديفكالاحةبةكالسلؼ،ف  حديد
مفةهيـ الحة مية كالطةغكت كالف عة سال ه أشد مف الق ؿ ،فأمظـ ف عة ه ال عةيش لشرع

الب شردكفشرعا﵀ ،كمفةهيـالكالءكالبراءسالمكاالةال برلكالاغرلمةالح ةـالطكاغيت،
الذيفيح مكفبغيرمةأعزؿا﵀،كمةال ةفرالمعةهدكال ةفرالمقة ؿ ،ك جلٌىذلؾف اس داـ
حديثفسطةط اإليمةفكال فر،كأ ٌ دال عظيـملىكجكبممؿالمسلـ؛إلقةمةالشرع،كالذمال
يقكـ إال بةلدكلة ،كال

ال  قكـ بدكرهة إال بةلجهةد ،هذه ال بلفة الراشدة كمدت بهة األمة

اإلسبلميةبعدطكؿغيةباس عةدان إلىأحةديثاحيحة ،لـفيهةالرسكؿمفأحداثغيبية
ف المس قبؿ،كأس عدال عظيـأيضةنإلىأحةديثالطةافةالمعاكرة،كالىأحةديثق ةؿاليهكدف 
فلسطيف،ك عدلذلؾلل لـمفأحةديثالرايةتالسكد،كمعر ةمرجدابؽ،كقدكـ 70رايةمف
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هزـ ملى أيدم المسلميف ،هذه الدكلة ال أملف معهة ال عظيـ أ ت؛ ل حرر
جيكش ال فر؛ ل ى
العبةد كاألكطةف مف الشرؾ ،كل قيـ شرع ا﵀ ملى أرضه ،كل علف ال بلفة ،كل رفة الظلـ مف
المسلميف،كل حررفلسطيف،كل هزـأمةال فرقةطبة،بؿإعهة عدتذلؾل اؿإلىال حضير

لمعر ةل رالزمةفف مرجدابؽ،كلعزكؿالمسيحس . simran, 2014

أفجميةالحر ةتاإلسبلميةالسيةسيةال قةمتبعد قسيمةتسةي سبي ك محكرت

حكؿ ف رة إمةدة إحيةء ال بلفة  عظةـ سيةس كحيد قةدر ملى  عظيـ شؤكف المسلميف كاعمة
ال بلؼالذمكقةبيعهة ةفف ا بةعالكسيلةكالمعهجيةف  حقيؽذلؾ،كأشةرال ة ب كمةس
هيغةمرف اكرة" عظيـالدكلةاإلسبلمية" بأفال بلفة غطةء ةري

لل حرؾف المسةحة

الجغرافية بيف دكل يف ش ل ة محك انر أسةسيةن ف اعةمة ال ةريخ اإلسبلم س2010:77-85

. Hegghammer,كهعة ةفالبدللبةحثمفاس دمةءالشكاهدال ةري يةلربطالعبلقةبيف
ال بلفةكالعةامةكاألراض المقدسةف م ةكالمديعة،كيم فالعكدةإلى ةريخدكلةال بلفة

اإلسبلميةالراشدةاألكلىكال قةمتف ادرمديعةالرسكؿالىا﵀مليهكسلـكلـ عدإلى
م ةبقرارسيةس شرم يبق للمديعةكأهلهةمفاالعاةرثقلهـكم ةع هـال  اهةالرسكؿ
بحتب ىحث
ال ريـلهـ،ل ع قؿمةامةال بلفةبعدالعهدالراشدمإلىدمشؽبقرارجيكسيةس
ى
فيهال ليفةمعةكيةبفسفيةفرض ا﵀معهاالب عةدمفالمر زالديع كبقيةالعهدالراشدممف
لؿبيتالرسكؿالىا﵀مليهكسلـكالاحةبةكال ةبعيفإلىمر زالقكةكالعابةالمؤيدةله
ف الشةـكل ررالقاةمفجديدبةع قةؿالعةامةمفدمشؽإلىبغدادف العهدالعبةس 

ا بةمةنلعفسالعهجالسيةس السةبؽ .

أف اب ع ةد العةامة مف مر ز ال بلفة الديع ال يعع اع هةء األهمية لهذه األمة ف
المقدسةف ةعتالسيطرةملىهة يفالمديع يفالمقدس يفدكمةنرم انزلشرميةالعظةـالحة ـكمثةؿ
هذاف ق ةؿمبدالملؾبفمركافلعبدا﵀ابفالزبيرالم معةف أسكارم ةبعد سةرة ؿمل ه

ف الجزيرةالعربية،فقدثبتأفالسلطعةالعثمةعيةلـ سمىبةل بلفةإالف مهدالسلطةفمبد

الحميدالثةع  ،كملىالكجها

ر،فإف ةريخال بلفةاإلسبلميةشهدمعذعشأ هثكراتقةـبهة

فرؽمحددةأطلؽمليهةال كارجكال اس طةمتالسيطرةملىأراض كاسعةف مراحؿم فرقة
مفمهددكلةال بلفةاإلسبلميةبؿأعهةأيضةنسمتلهة ليفةكمةامةكلـ ك ؿللسيطرةملى

األراض المقدسةف المديعةكم ةأماه مةـبؿأعهةهدمتال عبةحج نارحج انر،مثؿالقرامطة
األزارقةكاالبةضيةس كفيؽ . 4:1992،
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كي لص البةحث إلى أف هعةؾ مبلقة سشرمية -سيةسية ظهرت ف العار الحديث
بة حةدالديفمةالسيةسةممثلةبجمةمةمحمدمبدالكهةبمةالقكةالسيةسيةممثلةبآؿسعكد
كال أضفتالشرميةالديعيةللدكلةالسعكديةالحديثةالمسيطرةملىببلدالحرميف،كف بقعة

أ رل  ةف عسب ملؾ األردف كالمغرب  ؿ بيت الرسكؿ الى ا﵀ مليه كسلـ ه الشرمية
الديعية ال كطدت ح مهـ السيةس لهذه الدكؿ .مف هعة فأف إمبلف  عظيـ الدكلة اإلسبلمية

ال بلفة أ ى مس عدان إلى هذه المش ر ةت ال ةري ية كالشرمية كالسيةسية كمكظفةن لهة ف قرار ه

الشرميةكالسيةسية،فةل ليفةيدمىعسبهإلىلؿبيتالرسكؿالىا﵀ مليهكسلـكامةدةدكؿ
ال بلفةكاس داـالشك ةكالغلبةأمركافؽمليهالسلؼ،كأمةالجهةدفهكذركةسعةـاإلسبلـف 

زمفالمزفيهلئلسبلـ.ك س عدالمرجعيةالف ريةل عظيـالدكلةفقهيةنإلىأب مبدا﵀المهةجر،

كممليةنملىأطركحةتأب ب رالعةج ،الم مثلةبف رةمر زيةال عظيـ،كبةل ةل ازديةدال الب
األيديكلكج ،كال شددالهكية السع  .

أادر"أب ب رعةج "ف مةـ 2008ةببععكاف"إدارةال كحش"كالذمش ٌ ؿ ريطة

الطريؽلقيةـال بلفةاإلسبلميةمفقبؿ عظيـالدكلةاإلسبلمية"دامش"،حيثذ رعةج ثبلث
مراحؿرايسيةي ـمف بللهةالكاكؿلل بلفةف الدكلةكه سالرمح: 14-10:2016،
 المرحمة األولى :شوكة النكاية واإلنياؾ:يش ؿكجكد يةرإسبلم جهةدمف المعطقةال سيقةـبهةال بلفةمةمؿرايس ،إذ

يسهـ ذلؾ ف  غلغؿ قةمدة البة ف  لؾ المعطقة بعد أف ي ـ إ راجهة مف سيطرة الدكلة
المر زيةكذلؾب ةالم مةدملىثكارذكمركحإسبلميةجهةدية؛كمفثـ قكـهذهالقةمدةالالبة
بعمليةت مس رية عكمية  ،عمؿ ملى زمزمة األمف كاالس قرار كاضعةؼ طرف العزاع سالعظةـ
كالمعةرضة ف  لؾالمعطقة،كهذامةقةمتبه“دامش”ف ديرالزكركالرقة .
 المرحمة الثانية :إدارة التوحش:يقكـ عظيـدامشف فرضسيطر هإلقةمةال بلفةبزرعال كؼكالرمبف قلكبأفراد

المعطقة،كمفثـيضةقكاعيفاةرمةل لؾالمعطقةكيجبرأهلهةاالل زاـبهةكمفي ةلؼ لؾ
القكاعيف ي ـمعةقب هبشدة كقسكة،ممةيسهـ ذلؾف فرضسيطر همفبعدكاالع اةر ملى
اكـال عظيـمفدكفالد كؿف معةرؾحقيقية.
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 المرحمة الثالثة :التمكيف وقياـ الدولة:ش ؿمرحلةال م يفكقيةـالدكلةالمرحلةالثةلثةكاأل يرةمفقيةـال بلفةكال  مثؿ

بسيطرةال عظيـبش ؿ ةمؿملىالمعطقة ،إذ بدأبكضةبرامجهةك ططهةل عفيذاس ار جي هة
ف جمية المجةالتال ربكيةكال عليميةكالضريبيةكالعس رية.كبةل ةل  علفقيةـالدكلةال بلفة؛
ل ارؼ مةلكأعهةدكلةحقيقية،لهةبرامجهةال ةاة،كممل هةالم ااة،ك عةمبلتمة

الدكؿاإلقليمية .
أشةر “مثمةف بف مبد الرحمف ال ميم ” إلى مشركمية قيةـ ال بلفة مف  بلؿ  ةبه

بل بأف ال بلفة كاجب الح ضةف المجةهديف
المكسكـ بػ ػ “إمبلـ األعةـ بميبلد دكلة اإلسبلـ” قةا ن
كجمعهـف جغرافيةكاحدةمحددة،كام مدال ميم مشركميةالبيعةبقيةسهملىبيعةأب ب ر

عكمة ثةلثنة كي مثؿ بكالية
يقر به  ثير مف المسلميف كالعلمةء ،ثـ يطرح ن
الاديؽ ،كهك أسلكب ٌ
الم غلبمعدحلكؿالف فك لكالزمةفمفإمةـ؛حيثيشرعحيعهةلمف غلببةلسيؼكأظهر

كملى ىؾ األ بةع أف ي كف  ليفة للمؤمعيف ،كيرل ال عظيـ أف هذا يعطبؽ ملى
الشك ة “القكة”  ى
رالبغدادم.فهكمبةيةمفقبؿأهؿالحؿ كالعقد،كلديهبيعةمةمةمف
ليف هـالمزمكـأبكب
ٌ

عظر ألف
كمكاى ب بلف ه مف قبؿ أب ممر البغدادم  ،مة أعه م غلب كذك شك ة نا
أعاةره؛
ٌ
الزمةف  بل مف إمةـ .كأغلبية ملمةء المسلميف السةبقيف كالمعةاريف يقكلكف بمشركمية كالية
الم غلب ساالعقبلب ف العار الحديث  كفنة مف الف عة ،كل جعيب المج مة المسلـ ال راب
كالدمةرف مثؿهذهالمعةرؾالسلطكية .

كعظ انرلف رالسلفيةالجهةدية،فإفمفهكـالحة ميةهكال فربةلدسة يركاألعظمةالسيةسية

كالمؤسسةتالعس ريةسأبكرمةف،كأبكهعية. 334:2009،حيثأفالمشةر ةف االع ةبةت
السيةسيةمفكجهةعظرالسلفيةالجهةديةه معحالمشركميةللكاقةالسيةس الفةسد.فف إطةر
ذلؾيقكؿالمقدس "كعديفبة﵀بهأفالمشةر ةف المجةلسال شريعية فركشرؾبة﵀العظيـ

سكاءأ ةفذلؾبدكؿالردةال  كاؼبةإلسبلمية،أـف دكؿال فراألالية،ذلؾأفهذه
المجةلس  جعؿ حؽ ال شرية مطلقةن للبشر ال لربهـ ،كأف الديمقراطية ه ح ـ الجمةهير أك
الطةغكت ،كفقةن للدس كر كليس كفقةن لشرع ا﵀  عةلى ،فةلديمقراطية ثمرةي العلمةعية كبع هة غير

م يرم إلىمزؿالديفمفالحيةةأكفاؿالديفمفالدكلة
الشرميةألفالعلمةعيةمذهب فر ٌ
كالح ـ؛فةلمجةلسال شريعية أحدلكازـالديمقراطيةيعطبؽمليهةالح ـبةل فر" .
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الخاتمة:
رأل عظيـالدكلةاإلسبلميةبأفمملية طكيرعظةمهيع مدملىح مهبش ؿ ةمؿملى
المعةطؽال فرضسيطر همليهةمشي انرإلىال عمؽبش ؿأ ثردا ؿالعسيجالحية للمج مة

الذممزق هالحربف العراؽكسكرية،فمة عمدهإقةمةسلطةحة مةكاقعيةبديلةمفالدكلة

المعسحبة  ،ةف دامش يجعؿ الس ةف يع مدكف مليه حا انر ل كفير ال دمةت األسةسية ال 
يح ةجكفإليهة،زارمةن فيهـبةل ةل ف رهأعهـمح كمكف،كطةلمةبق ال عظيـقةد انر ملى كفير
ال دمةتالعةمةاألسةسيةللعةسفسي كفمفالاعبمليهـاالعف ةؾمعه .

عكدقكة كسيطرة  عظيـدامشإلىالعقيدةكالقدرة العس رية،فمف  بلؿ  سليح مقة ل 

ال عظيـ بعقيدة رسةلية ،كاإليمةف بأعهـ يقكمكف بإحيةء ال بلفة يغدك  ةرج مةلـ ال كؼ ،كأحد
أمظـأسبةبقكةدامشهكاإليمةفالدا ل باحةقضي هـ،كاإليمةفاألممىبمبةدئالحة مية
سح ـا﵀ملىاألرضمقةبؿح ـالعةس كالكالءكالبراءةسالبيعةلئليمةفكالجمةمةالسعيةكعف 

ا

ر كغرسف رةبأفالميتف الدفةعمف لؾالمبةدئسكؼي كفسشهيدانف سبيؿا﵀ .

كيرلالبةحثأف عظيـدامشقدممؿملى طكيرقد ار هال عظيميةكالعس ريةكالمةلية
ليابحأ ثرالحر ةتالجهةدية طك انركأ ثرقكة،إذطكراألبعيةال عظيميةف هي لهبةإلس عةد
إلى المزاكجة بيف األش ةؿ ال عظيمية اإلسبلمية ال قليدية ،ال

 كعت مة مؤسسة ال بلفة،

ك عظيراتالفقهالسلطةع الذميؤسسلمفهكـالدكلةالسلطةعية؛إذيقكـملىمبدأ اإلمةرة،إلى

جةعب األش ةؿ ال عظيمية الحداثية لمفهكـ الدكلة الذم يس عد إلى جهةز مس رم أمع كل ر
أيديكلكج بيركقراط  .

النتائج:
مفأهـالع ةاجال  كالتإليهةالدراسةمةيل  :
-

سعت الدراسة لل ثبت مف احة الفرضية ال أعطلقت معهة كال  عص ملى "أثرت

الطركحةت  كال أكيبلتلمعظرم عظيـدامشملى بع ال عظيـلمفةهيـم طرفةلمفهكـ
ال بلفةكعظةـالح ـ"حيثيع مد عظيـدامشف هي لهال عظيم ملىأسسفقهية

ميةمدة،إذي كلى“ال ليفة” ف ال عظيـ ةفةالكظةاؼالديعيةكالدعيكيةالمذ كرةف 
شر
ٌ

السع  ،كيع م " عظيـالدكلةاإلسبلمية"إلى يةر"السلفية
ال راثالسيةس اإلسبلم
ٌ
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الجهةدية" الذم يع هج غةلب نة الرؤية الف رية ل عظيـ القةمدة ،كالمؤسسة ملى كجكب
"المفةالةالجهةدية"مةاألعظمةالحة مةبةلعةلـاإلسبلم ك"حلفةاهةالغربييف" ،مهيدان
إلقةمة "دكلة ال بلفة اإلسبلمية" ل طبيؽ أح ةـ اإلسبلـ ،كقد اي هـ ال عظيـ داامةن بأف

ةرمددمفالمعظريفالم طرفيفممف ةعكاأحيةعةنضدال عظيـ.
عظري هه  جميةألف
ي
مف هؤالء أبك محمد المقدس  ،الذم أ هـ البغدادم كمعةكعيه بسرقة  ةبة ه كادمةء

مل ي هة.مةذلؾاليمثؿالمقدس المرجعيةاألكلىلل عظيـ،كب ةاةف  بريرأجعد ه
الدمكية .بؿ هك يع مد ف ذلؾ ثبلثة أممةؿ سلفية جهةدية ،ملى كجه ال اكص،
ل سكيغمةيقكـبه،كالعمؿاأل ثرشهرةهكإدارةال كحش،يقدـال يبلمؤلؼمجهكؿ

اسمه الحر "أبكب ر العةج "  ريطة طريؽ ل يفية  لؽ  بلفة إسبلمية ،كي لؼ
جذريةن ممة  ةفم داكالن مفأممةؿسلفيةجهةديةسةبقة.ال ةبالثةع هكفقهالجهةد،
لػ"أب مبدا﵀المهةجر"الذميدمكالسلفييفالجهةدييفإلىفعؿ ؿمةي كجبفعلهمف

أجؿ أسيسدكلةإسبلميةمكحدةعقية.كال ةباأل يرهكأسةسيةتاالس عدادللجهةد
لسيدإمةـالشريؼ،مبدالقةدربفمبدالعزيز،أك"د كرفضؿ"،كير زال ةبالرايس 
ٌ
األ ير ملى المعةع الديعية كالعملية للجهةد ف اإلسبلـ ،كبةت المدكعة الرايسية ف 

-

دريبالجهةدييف .

أف عظيـالدكلةاإلسبلميةلديهأم قةدب كعهدكلةإسبلميةم ملةمفحيثاألر ةف
كالشركط ،حيث  ةف أبك ممر البغدادم األمير السةبؽ لل عظيـ أكؿ مف قةـ ببعةء
الهي ليةالعةمةلل عظيـ،كمفبعدهأبكب رالبغدادمكالذمقةـب طكيرالبعةءالهي ل 

لل عظيـ مف  بلؿ  رسيخ مبدأ البيعة كالطةمة؛ األمر الذم يضمف مر زية ال عظيـ
كسيطرةال ليفةملى ةفةممليةتال عظيـ .
-

يع برال ليفةرأسالهرـللبعيةال عظيميةلل عظيـالدكلة،كهكمفي كلىاإلشراؼبش ؿ
مبةشرملىالمجةلسف ال عظيـ،ك ع بر“المجةلس”المفةاؿاألسةسيةل عظيـالدكلة

كال  ش ٍّ ؿ“القيةدةالمر زية”.
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