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وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ 

 رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالً
 

 صَدَق الّلهُ العَلِيُّ العَظِيمْ

 

 

 

 سورة اإلسراء                    

  (58اآلية )                                                                                  
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 االهداء

 
اٌجالي ٚاإلوشاَ اٌزٞ تعذ فال ٠شٜ  ٞاٌٝ ع١ذٞ ِٚٛالٞ ٚستٟ ر

 ٚلشب فشٙذ إٌجٜٛ

ٟ  اٌٝ    غّعاً فٟ سظاٖ                                                                ست

 

ٚاٌٝ آٌٗ اٌٝ اٌشعٛي اال١ِٓ ِذّذ )صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ( 

 اٌغش ا١ٌّا١ِٓ

اش١١ّٓ ٚاٌٝ لّش٘ا ا١ٌّٕش ٚاٌٝ أصذاتٗ إٌّرجث١ٓ ِٓ عش١شج اٌٙ

 اٌفائض٠ٓ

  ٟ  ٔث

 

اٌٝ ِٓ ِٕذٕٟ األًِ ٚواْ عٕذاً صٍذاً ٌٟ فٟ ج١ّع اٌّذٓ ٚخ١ّحً 

 تٟأ      وأد ِٚاذضاي ذؤ٠ٕٟٚ 

 

ٚاٌرعذ١ٗ اٌٝ ِٓ عٙشخ ألجٍٟ  ءاٌٝ ِٛغٓ اٌذٕاْ ٚاٌذف

ذٕٟ تاٌشلٗ ٚاٌعٕفٛاْ ِعاً   ٚغز 

 ِٟأ  

 

اٌٝ ِٓ فخش اٌذ١اج تُٙ ِٚؤٔظ سٚدٟ عٕذُ٘ فضاٌد وً اٌصعاب 

 تٛجٛدُ٘

 خٛاذٟخٛذٟ ٚأ  ا  

 

                                                 ٚذّٕٝ اٌخ١ش ٌٟاٌٝ وً ِٓ عأذٟٔ  اٌٝ سِض اإلخالص ٚاٌٛفاء

                                                                                              صذلائٟ   أ  

 ٘ادٞ                                                        
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 شكر وعرفان

 

 مصداقا لقوله صلى هللا علٌه وسلم

 )من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا (

فلعرفان بالجمٌل ٌقضً وفاء اهل الفضل وبه اتقدم بجزٌل 

 شكري وفائق تقدٌري واحترامً الساتذتً

المشرف) رائد صالح مهدي ( لقبوله االشراف على اعداد 

 هذا البحث

توجٌهً فله منً اسمى ولما بذلته من جهد وصبر فً 

 عبارات الشكر والعرفان

وعرفان بالجمٌل , اشكر الوالدٌن الكرٌمٌن الذٌن كانوا سندا 

 لً طوال مشواري الدراسً

فٌا رب احفضهما لً كما ال انسى كل من ساهم من قرٌب او 

 بعٌد فً انجاز هذه المذكره فبفضلهم واعترافا

 بجمٌلهم اوجه لهم خالص الشكر واالمتنان
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 : ِذر٠ٛاخ اٌثذس

    اٌّثذس االٚي:ِا١٘ح اٌذٍف                                                                                                       

 اٌّطٍة االٚي:ِعٕٝ اٌرذاٌف اٌٛغٕٟ     

  

 المطلب الثانً :التطور التارٌخً لالحالف الدولٌة

 المبحث الثانً :اسباب ودوافع تشكٌل التحالف الدولً ضد داعش      

المطلب االول :اسباب ضهور داعش فً العراق وسورٌا مع ذكر 

 الدول التً حاربت النتظٌم 

المطلب الثانً :اعادة رسم الخرٌطه السٌاسٌه لمنطقه الرقه 

 والموصل

 داعش المبحث الثالث :مستقبل التحالف الدولً لمحاربة تنظٌم

 التحالف ضد تنظٌم استمرارالمطلب االول :مشهد 

 المطلب الثانً :مشهد التغٌٌر )تفكك التحالف الدولً(.
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 ألمقدمة:

,نقطة تحول للجهاد العالمً نضرآللصعود اللتدرٌجً لتنضٌم 2113تعد سنة 

داعش,حٌث ابتكر هذا التنضٌم االرهابً اشكال معدودة من التجنٌد والدعاٌة 

,من تجاوز تنضٌم القاعدة,وجعلت منه االعب 2114ووالتشغٌل ,مكنته فً عام 

تجلى تفوق التنضٌم على تنضٌم القاعدة بقدرته  االكبر فً ساحة الجهاد العالمً,وقد

الفائقة على تجنٌد عناصره من داخل العالم العربً وخارجه بما فً ذالك المعتنقون 

الجدد لؤلسالم من العدٌد من الدول الغربٌة وقد حضً التنمضٌم بعد اجتٌاح 

بؤهتمام اعالمً واسع وباتت ,2114ٌونٌو-الموصل واحتاللها فً شهر حزٌران

اخباه تلقً اههتماما ومتابعة متزاٌدة فً جمٌع انحاء العالم وبٌنما اثار قرار التنضٌم 

اعالن )الخالفه( والتوسع فً االراضً التً ٌسٌطر علٌها والوحشٌة المتطرفه فً 

قتل الرهائن والجنود المسلمٌن . قلق وتوجس المجتمع الدولً . والدول العإبٌة فؤنه 

وجاذبٌه ساهمة فً تزاٌد اعداد المنضمٌن ألٌه من  منح التنضٌم زخمآ اضافٌآ

الشباب العربً واألجانب مما زاد من مخاوف الدول العظمى من أجتٌازها 

ألٌها وتهدٌد مصالحها حٌث قررت الوالٌات المتحده االمرٌكٌه انشاء والوصول 

تحالف دولً تحت مسمى محاربه التنظٌم فً العراق وسورٌا وٌضم مجموعه من 

 .الدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهمٌه البحث :اوال
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نتٌجه الخطر الذي ٌكمن وراء توسع تنظٌم داعش فً العراق وسورٌا ,وقٌام هذا 

التنظٌم بجرائم وحشٌه وابادات جماعٌه مما ٌهدد المجتمع الدولً باسره ٌستدعً 

دراسه التحالف الدولً الذي انشاته الوالٌات المتحده االمرٌكٌه لمحاربه ذللك التنظٌم 

 انظمام العدٌد من الدول لهذا التحالفو

  

 

 اشكالٌه البحث :ثانٌا

 تتلخص اشكالٌة البحث فً: 

ان تشكٌل التحالف ٌنشا نتٌجة للتهدٌدات التً تواجهها الدول على كل من ارضها 

 وسٌادتها 

 فما المقصود بالتحالف 

 وما هً اسباب نشإها وماهو شك التحالف الذي نشا على العراق واسبابه 

 

 فرضٌة البحث ثالثا:

ٌستند البحث الى فرضٌة مفادها : ان طبٌعة التهدٌدات التً مثلها ضهور داعش فً 

العراق بسقوط الموصل واالنبار على النحو الذي هدد السالمة االقلٌمٌة للعراق 

ودول الجوار االقلٌم والعالم دفعت الى تشكٌل تحالف دولً لمحاربة داعش والحفاظ 

  قلٌمٌه لدول الشرق االوسطعلى السالمة اال

 

 :منهجٌه البحثرابعا

لغرض التحقق من الفرضٌه السابقه وصوال الى االستنتاجات ,اعتمدنا فً دراستنا 

على المنهج التارٌخً لغرض التعرف على تارٌخ االحالف الدولٌه,وكذلك اعتمدنا 

لمعرفه سٌكون علٌه التحالف الدولً لمحاربه  اٌضا على المنهج التحلٌلً التنبإي

 داعش فً العراق وسورٌا فً المستقبل.
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 :هٌكلٌه البحث خامسا

 انتظم البحث على ثالث مباحث حٌث ٌضم كل مبحث مطلبٌن فضال عن الخاتمه

 المبحث االول:ماهٌه الحلف

 المطلب االول:معنى التحالف الدولً 

 حالف الدولٌهالمطلب الثانً:التطور التارٌخً لال

 التحالف الدولً لمحاربه داعش  المبحث الثانً:اسباب ودوافع تشكٌل

اسباب ضهور داعش فً العراق وسورٌا مع ذكر الدول التً المطلب االول:

 شاركت فً التحالف

 المطلب الثانً:اعادة رسم الخرٌطه السٌاسٌه البحته لمنطقه الرقه والموصل

 التحالف الدولً لمحاربه داعش المبحث الثالث:مستقبل

 المطلب االول:مشهد استمرار التحالف الدولً 

 المطلب الثانً:مشهد التغٌٌر )تفكك التحالف الدولً ضد داعش(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول : ماهٌة الحلف
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 ٌقول العزٌز الحكٌم جل جالله  
 

)ًنٌ شاء رتك نجعم انناس أيح ًاحذج ًال ّزانٌا 

 (1)  111يخرهفْن(

 

هناك مقولة قدٌمة تقول )اذا كان هناك شخص واحد فً العالم عرف السالم واذا 
 التحالف (كان هناك شخصٌن عرف الصراع واذا كان هناك ثالث اشخاص عرف 

 
فالحلف : هو اتفاق بٌن طرفٌن او اكثر لحماٌة اعضائة من قوة معٌنة وتبدو هذه 

القوة مهدة ألمن كل أعضاء الحلف . فالحلف ظاهرة قدٌمة قدم العصور التؤرٌخٌة 
 القدٌمة وهو ظاهرة حتمٌة تقتضٌها الضروف .

 
ى االحالف الدولٌه وعند دراستنا او معرفتنا ماهٌة الحلف ٌتحتم علٌنا معرفة معن

 والذي نتناوله فً المطلب االول 
ومعرفة اٌضآ التطورات التؤرٌخٌه ألحالف الدوله والذي سنتاوله فً المطلب الثانً 

 (2)  من هذا المبحث .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 118القران الكرٌم , سورة هود اٌة  -1
 اشرف حسن فتحً الجلٌل ,مفهوم الحلف ,الرابط :        -2

                                                 Imprator30@yahoo.com 

 
 
 

 المطلب االول  :معنى الحلف 

 



11 
 

 ٌعرف الدكتور)محمدالبدوي( الحلف بانه 

اتفاق رسمً تتعهد بموجبه مجموعه من الدول بؤن تتفاوض فٌما بٌنهما فً مجال 

دول معٌنه كما تستلزم بمقتضاه االستخدام المشترك لقدراتها العسكرٌه ضد دوله او 

 (1)الدول الموقعه بؤستخدام القوة او التشاور بؤستخدامها فً ضل ضروف معٌنة.

 

كماٌعرف قاموس االحالف الدولٌةالحلف بانه:عالقة تعاهدٌةبٌن دولتٌن اواكثرٌتعهد 

 بموجبها الفرقاء المعنٌون بالمساعدة فً حالةالحرب.

ِغئ١ٌٚحعٓ آِ اٌذٚي  أيٟ٘ تذ٠ٍح ٌغ١اعح اٌعضٌح اٌرٟ ذشفط  ٚع١اعحاالدالف

االخشٜ،ٟٚ٘ ذر١ّضعٓ ع١اعح)االِٓ اٌجّاعٟ(اٌرٟ ِٓ د١س اٌّثذءذعُّ 

ِثذأاٌرذاٌف درٝ ذجعٍٗ عا١ٌّآ تذ١س ذشدع اٌعذٚاْ اٌعذٚاْ ٚذرصذٜ ٌٗ عٕذ 

اٌعشٚسج ٚاْ اٌرذاٌف ٚظ١فرٗ ظشٚس٠حٌرٛاصْ اٌمٜٛ ذعًّ ظّٓ ٔعُ اٌذٚي 

رعذدجٌزٌه فٟٙ لذ٠ّح لذَ أشطاس اٌعاٌُ اٌٝ و١أاخ ع١اع١ح ذصطشع عٍٝ اٌمٛج اٌّ

 (2) .ٚإٌفٛر

 

 

 عادل السلمان , االحالف والتكتالت الدولٌة , الرابط : -1

                              www.ahewar.org/s.asp?aid=22188&r=o 

 

محمد عزٌز شكري , االحالف والتكتالت الدولٌة فً السٌاسة العالمٌة , سلسلة عالم المعرفة , الكوٌت , تموز  -2

 21,ص 1978

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/s.asp?aid=22188&r=o
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ب(اٌّرٕالعر١ٓ ذجذاْ اِاِٙا شالز خ١اساخ  –وّا ٠مٛي ِٛسغٕصاٚ اْ اٌذٌٚر١ٓ)أ 

ىأٙا ذض٠ذ ِٓ لٛذٙا،ٚتؤِىأٙا اْ ذع١فٙاخ اٌٝ ٌرذع١ُ ِشاوض لٛاذٙا ٚذط٠ٛش٘افثؤِ

ٚتؤِىأٙا اْ ذغذة وً ِٕٙا ِٓ لٛج اٌخصُ ‘لٛذٙا لٛج دٌٚح اخشٜ

فاخ اخراسذا االخر١اس االٚي فاْ ع١ٍٙا اٌذخٛي فٟ عثاق اٌرغٍخ ٚاْ ‘لٛجدٌٚحاخشٜ

 (1) اْ اخراسذا االخر١اس اٌصأٟ ٚاٌصاٌس فمذ اخراسذا اٌذخٛي فٟ عثً االدالف.

١ض ِٛسغٕصاٚ اٌرذاٌفاخ اٌرٟ ذخذَ ِصاٌخ اٚع١اعاخ ِرطاتمح ِع اٌرذاٌفاخ ٠ّٚ

ٚاٌرذاٌفاخ ‘اٌّرّّحاٚ اٌعمائذ٠ح تً ٠ّىٓ ذ١١ّض اٌرذاٌفاخ اٌّرثادٌح اٌٛد١ذج اٌطشف

ٚاٌرذاٌفاخ اٌفعاٌح ِٓ اٌغ١ش ‘ٚاٌرذاٌفاخ اٌذائّحِٓ اٌّئلرح‘اٌعاِحِٓ اٌّذذٚدج

 (2)فعاٌح.

١١ٍ٘ٓ شؤْ خط١شٚاٌذٍف فٟ اصطالح عٍّاءاٌٍغح ٠عٕٟ واْ ٌالدالف فٟ د١اج اٌجا

ٚاٌذٍف ٚاٌّذاٌفح:اٌّعا٘ذج ٚاصٍٗ ا١ّ١ٌٓ اٌزٞ ٠اخز تععُٙ ِٓ ‘اٌعٙذ ت١ٓ اٌمَٛ 

تعط تٙا اٌعٙذ،ٚذذاٌفٛا تّعٕٝ ذعا٘ذٚا اذعالذٚا عٍٝ اٌرعاظذٚاٌرغاعذ ٚاالذفاق 

١رذاٌف االفشاد وّا ٠ىْٛ ت١ٓ اٌجّّاعاخ ٚاٌذىِٛاخ ف‘٠ٚىْٛ اٌذاف ت١ٓ االفشاد‘

ٚذرذاٌف اٌمثائً ِع تععٙا اٌثعط ‘٠ٚعٍٓ دٍفّٙا ٘زا اِاَ إٌاط‘تععُٙ اٌثعط

ٚذذاٌف ‘٠ٚعٍٓ دٍفٙا ٘زا ١ٌىْٛ ِعِٛآ٘زاعٕذ افشاد٘ا ٚعٕذ ىاللثائً االخشٜ

خ اٌذىِٛاخ دىِٛح عشت١ح ِع دىِٛح عشت١حاٚ دىِٛاخ عشت١حِع دىِٛا

 (3اعج١ّح.)
 

 

 

 

 

 

 

, 2114احمد عطٌة , القاموس السٌاسً ومصطلحات المإمتمرات الدولٌة , دار الكتب العالمٌة , لبنان , -1

 123ص

لوٌس سناٌدر , العالم فً القرن العشرٌن , ترجمة سعٌد عبود السامرائً ,مكتبة الحٌاة , لبنان , بدون تارٌخ ,   -2

 85ص

 :كتب وقصص واشعار عربٌة , االحالف عند العرب , الرابط  -3

                http://m.facebook.com/arabiculure/post/276938865838053 
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فاٌرذاٌف االِش٠ىٟ اٌثش٠طأٟ ظّٓ دٍف شّاي  االغٍغٟ ٠مذَ ِصاال ّٔٛرجآ ٌٍذٍف 

ٌٍذٍف اٌزٞ ٠خذَ ِصاٌخ ِرطاتمح فٙذف ادذ اٌشش٠ى١ٓ ف١ٗ ٘ٛاٌذفاض عٍٝ ذٛاص 

ٚعٍٝ اٌعىظ رٌه اٌرذاٌفاخ ت١ٓ ‘خش٘ٛجع١ٕٗ ٘ذف اٌشش٠ه اال‘ْ اٌمٛج فٟ اٚستا

اٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح ٚاٌثاوغراْ ٘ٛ ادذ االِصٍحاٌّعاصشجٌرذاٌف ٠خذَ 

 (1)ٌرٛع١ع عثاق اٌرغٍخ.‘اٌٙذف االِش٠ىٟ اٌشئ١غٟ
 

 

 

فّٓ ٕ٘ا ٔغرٕرج اْ اٌذٍف ٘ٛ عمذ ت١ٕذٌٚر١ٓ اٚاوصش ٚاْ غاٌثآِا٠ىْٛ ٘زٖ 

ٌصغشٜ عٍٝ اعاط اٌذفاع اٌّشرشن عٓ اٌرذاٌفاخ ذعمذ٘ا اٌذٚي اٌىثشٜ ِع ا

ًٚ٘ ‘ٚوزٌه أٛاع ذٍه االدالف ً٘ ٟ٘ اداد٠ح اٌطشف اَ ِرعذدج‘تععٙا ٚدّا٠رٙا

ًٚ٘ ٟ٘ فعاٌح اَ غ١ش فعاٌح وً ٘زاذّد ِعش فرٗ فٟ ٘زا ‘ٟ٘ دائّح اَ ِٛدإلرح

 اٌّطٍة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2محمد عزٌز شكري , مصدر سابق ذكره ,ص  -1
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 التؤرٌخً لؤلحالف الدولٌبةالطلب الثانً:التطور 

ٚعٍٝ اشش عٕٛاخ غٛاي ِٓ اٌذشٚب اٌذ١ٕ٠حفٟ اٚستا ت١ٓ اتٕاء اٌى١ٕغر١ٓ 

د١س ‘1441اٌىاش١ٌٛى١ح ٚاٌٍثشٚذغرأر١ح اججرّع وثاسلادجاٌماسجفٟ ٠ٚغرفا١ٌا عاَ

اذفمٛا عٍٝ اْ ذذىُ اٌعاللاخ اٌذ١ٌٚح ٚاْ ٠ذٛي ذطث١مٙا دْٚ  الشٚاجٍّحِثادئ

تىً ِاجشذٗ ٘زٖ اٌذشٚب عٍٝ اٌماسج ِٓ ٠ٚالخ ‘أذالع اٌذشب اٌذ١ٕ٠ح ِٓ جذ٠ذ 

  ‘ٚصشاعاخ دا١ِح ٚادماد ِغرعّشج

 (1) ٚواْ اتشص ِثادئٙا:

_ِثذأاٌٛالء اٌمِٟٛ :ٚاٌزٞ لصذاْ ٠ىْٛ ٚالء االفشاد ٚاٌشعٛب ٌٍجٕغ١ح١ٌٚظ 

 ٚاْ ذىْٛ عاللح اٌفشد تٍى١ٕغح عاللح خاصح وعاللرٗ تشتٗ .‘ى١ٕغحٌٍ

_ِثذأعذَ اٌرذخً فٟ اٌشئْٚ اٌذاخ١ٍح ٌٍذٚي :٠ٚشذثػ ٘زا اٌّثذأ تالدمٗ ٠ٚئوذ 

ع١ٍٗ ٚ٘ٛ ٠عٕٟ دك وً دٌٚح فٟ اخر١اس أعّرٙا اٌغ١اع١ح ٚااللرصاد٠ح 

 ٚاالجرّاع١ح ٚاٌذ١اذ١ح ٚاٌصماف١ح.........اٌخ

٠ٚعٕٟ عٍطح اٌذٌٚح فٟ فٟ االٔفشاد اٌراَ تؤصذاس لشاساذٙا داخً _ِثذأ اٌغ١ادج:

دذٚد ال١ٍّٙا ٚسفعٙا االِرصاي)اٌخعٛع(أل٠ٗ دٌٚح اجلشاساخ خاسج١ح االتؤسادذٙا 

 ٚع١ٍٗ فؤْ اٌذٚي ع١ذج لشاساذٙا.‘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59, ص  2, مبحث  2سعد حقً توفٌق , تارٌخ العالقات الدولٌة , فص  -1
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د١س شٙذ اٌعاٌُ فٟ اٚاخش اٌمشْ اٌراعع عشش ٚاٚائً اٌمشْ اٌعشش٠ٓ اٌعذ٠ذ ِٓ 

االدذاز اٌرٟ عصفد ٚاششخ ع١ٍٗ ذؤش١شآوث١شآدرٝ اْ تعط االدذاز ادخ اٌٝ ذغ١١ش 

ٚلذ ظٙشخ اٌذاجح خالي ٘زٖ االدذاز اٌٝ ا٠جاد ‘فٟ خاسغح اٌعاٌُ اٌغ١اع١ح

ٍٝ عث١ً اٌّصاي د١ٓ أرٙد فع‘ذذاٌفاخ ٚذىرالخ ع١اع١حٚعغىش٠ح ٚالرصاد٠ح 

اٌذشب اٌعا١ٌّحاالٌٚٝ ِٚا خٍفرٗ ِٓ ٔرائج ِذِشجعٍٝ اٌعاٌُ ٚاٌذٚي 

 (1) 0ظٙشخ اٌذاجح اٌٝ أشاء ذذاٌفاخ ذىرالخ عغىش٠ح‘إٌّٙضِح

اْ اٌّفَٙٛ اٌشائع ٌٍرىرالخ ٚاالدالف اٌذ١ٌٚح اٌّعاصشج ٚ٘ٛاٌّفَٙٛ االعالِٟ فٟ 

ٌٚح اٌعصّا١ٔحتصٛسج خاصح عٕذِا اغشق ٚاٌٛلٛف فٟ ٚجٗ اٌذ‘ِٙاجّح اٌّغ١ٍّٓ

اتٛاب اٚستا ٚذٛغٍد ف١ٙا شُ ذذٌٛد ٚجٗ االدالف ٚاٌرىرالخ اٌٝ اٌرٕافظ أللرغاَ  

ٌمذ لادخ االدالف ‘تعذ ِا تاْ ظعف اٌّغ١ٍّٓ ٚعجضُ٘ٙ‘اٌعاٌُ االعالِٟ 

ٚاٌرىرالخ االٚست١ثح اٌٝ اٌرٕافظ االعرعّاسٞ ٚاٌٝ عثاق فٟ اٌرغٍخ شُ اٌٝ دشٚب 

ٚ٘ىزا أٚصٍد اٚستا اٌرفى١ش فٟ ِفَٙٛ االدالف جاٌرىرالخ اٌٝ اْ ‘ج ِٚذِشجِش٠ش

ٚشاع عا١ٌّآ فٟ ظً ع١طشجٚجٗ إٌعش ‘ٚصٍد اٌٝ اوصش ِٓ اٌّفَٙٛ اٌّعاصش

ٚٔجذ ِٓ ‘االٚست١ح عٍٝ اٌعاٌُ ٚاال فاالدالف ٚاٌرىرالخ لذ٠ّح لذَ اٌرؤس٠خ ٔفغٗ 

 (2)0اٌعشٚسٞ ا٠عآ أ٠عاح اٌّفَٙٛ اٌّعاصش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2عادل السلمان , مصدر سابق ذكره ص  -1

جمٌل عبد هللا محمد المصري , استاذ مشارك فً الجامعة االسالمٌة كلٌة الدعوة اصول الدٌن , االحالف  -2

                                                       2,  1والتكتالت الدولٌة المعاصرة واثرها على العالم االسالمً , ص
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اٌرؤس٠خ اٌعشتٟ االعالِٟ ٔشٛء االدالف اٌرٟ ٌُ  ذغرٕذ عٍٝ اعاط  ٚشٙذ

 اٌّصٍذح االلرصاد٠ح اٚ اٌغ١اع١ح.....

ٚعٍٝ ‘ٚأّا ذمَٛ عٍٝ االعظ اٌرٟ ٚظعٙا هللا )عثذأٗ ٚذعاٌٝ(ذٍه اٌرٟ روشٔا٘ا

اٌٛفاء تاٌعًّ)ِٕٚٗ اٌّعا٘ذاخ اٌذ١ٌٚح(ٚعذَ اٌغذس خذِح ٌٍثشش٠ح ٚذٕف١زآ ٌّا ٠ئِش 

عالَ ٌرذم١ك اٌخ١ش لاي ذعاٌٝ)وٕرُ خ١ش اِٗ اخشجد ٌٍٕاط ذؤِشْٚ تاٌّعشٚف تٗ اال

 (1)0ٚذْٕٙٛ عٓ إٌّىشٚذئِْٕٛ تاهلل(

٠ذمك ‘ٚاالعالَ وٍف اٌّغ١ٍّٓ ترثعاخ أغا١ٔح ذجاٖ اٌثشش٠ح فٙٛ دعٛجاٌٝ اٌغالَ

ٚعالَ اٌعاٌُ فٟ ذٕاعك ‘ٚعالَ اٌّجرّع‘ٚعالَ اٌث١د‘عالَ اٌفشد فٟ ٔفغٗ

 (2)0ٔعشذٗ اٌى١ٍح عٓ اٌذ١اجٚأغشادتغثة 

ِٚٓ ٘زٖ اٌذساعح اٌرٟ ذمذِد فٟ ٘زا اٌّطٍة ٠رعخ ٌٕا اْ اٌذٍف جزٚس ع١ّمح فٟ 

 عغىشٞ...... اٌخ‘اجرّاعٟ‘االعالَ ٚذرطٛسٖ ٠ىْٛ عٍٝ عذج ِغر٠ٛاخ الرصادٞ

ٚاْ خ١ش ِصاي عٍٝ ٘زٖ االدالف ٘ٛ دٍف ٚاسشٛ.ٚوزٌه اذعخ ٌٕا اْ ِعا٘ذج 

 دالف اٌذ١ٌٚح اسذثاغآ ِثاششآ وّا ت١ٕا عاتمآ.٠ٚغرفا١ٌا ذشذثػ تاال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48القران الكرٌم , سورة المائدة , االٌة  -1
  167.168م, ص 1966ه /1386سٌد قطب , السالم العالمً واالسالم ,مكتبة القاهرة , تارٌخ النشر  -2
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 المبحث الثانً:اسباب ودوافع تشكٌل التحالف الدولً لمحاربة داعش 

قررت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بناء تحالف دولً تحت مسمى محاربة خطر 

وٌهدف الى طرد داعش من المناطق العراقٌة واعادتها ‘التطرف وتنضٌم داعش

لسٌطرة الحكومة العرتاقٌة مع ادخال تعدٌالت بشكل الحكم من اجل ارضاء 

عاف داعش فً االطراف الموجودة فً المجتمع العراقً كما ٌهدف اٌضآالى اض

العراق وسورٌا بحٌث التقود النضام العراقً او غٌره لكن بدون القضاء علٌه اال 

وهذا غٌر ‘بعد اٌجاد حلٌف موثوق وقوي للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة داخل سورٌا

وعلى عكس ماٌردده البعض مستحضرآ ما حصل فً حرب ‘متوفرحتى هذه اللحضة

ألن هناك من ‘لن تشارك برٌآفً هذه الحملة فالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة‘2113

سٌقوم بهذا العمل البري وهذا ٌعنً ان الوالٌاة المتحدة االمرٌكٌة ال ترٌد السٌطرة 

على المنطقة بل على العكس تمامآ ترٌد استخدم هذه الحملة من اجل احكام قبضتها 

ري على الدول العربٌة بعد ان تراخت بعض الشٌئ عقب انطالق الحراك الثو

  (1)العربً. 

ًصنحذد انذراصح انالحمو ضيٌر انرنظًْاخ االرىاتْو فِ انعزاق ًصٌرّا ًاالصثاب 

ًانَ انشطار داعش عن  2003انرِ ادخ انَ ضيٌرىا ًدًرىا فِ انريذّذ ينذ عاو 

انماعذج ًخطز ذٌصيذه انرنضًْاخ نحٌ دًل اخزٍ يًا دفع االًل:ضيٌر داعش فِ 

 انعزاق ًصٌرّا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , الرابط 3/11/2114مقال ٌاسٌن عز الدٌن , شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت( ,  -1

                                                        www.paldf.net/form/showthread.php?t=1156 
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 المطلب االول :ضهور داعش فً العراق وسورٌا

 

عن مدٌر مركز المسبار للدراسات واالبحاث)تركً الدخٌل( ل)البٌان( ان  نقآل

اسباب ضهور داعش كتنضٌم ٌقسم الى عدة اقسام منها سبب)ثقافً( اهمال الخطاب 

وهو امر اشار الٌه الملك عبد هللا بن عبد العزٌز حٌن ‘الدٌنً وضعف الرقابة علٌه

ها السبب نراه فً دٌباجة الفتاوى و‘استقبل رإساء المإسسات الدٌنٌة فً السعودٌة

فهناك محفزات لؤلرهاب اهملت فً المإسسات التعلٌمٌة فً ‘التً ٌطلقها التنضٌم 

العالم االسالمً مما سهل والدة تنضٌمات متعددة من القاعدة الى جبهة النصرة الى 

اما السبب االخر فهوالسبب)السٌاسً( حٌث شكل ضعف الموقف الدولً ‘ داعش 

وٌضٌف)الدخٌل( ‘ٌاسٌة على اٌجاد فراغات تمكن التنضٌم من االختراقمحفزات س

‘ اٌضآ ان التنضٌم نجح من خالل جمع االموال التً تدور فً سورٌا من دون رقٌب

ومن جهة اخرى من اعمال السلب والنهب التً ٌسمٌها تبعآ لرإٌته 

 (1) الفكرٌةب)الغنائم(.

 

التزال فاعلة فً تولٌد االزمات ‘2113وحٌث ان اثار االحتالل االمرٌكً عام

وقد زاد من االحتقان لجوء الحكومة العراقٌة الى استخدام                       ‘والصرعات فً العراق

القوة العسكرٌة فً فض خٌام المعتصمٌن المطالبٌن بؤلصالح السٌاسً منذ 

ق فً المحافضات)االنبارو صالح الدٌن ودٌالى وكركوك وبعض مناط‘ 2112عام

حٌث تطورت فً ‘ بغداد( وهو ما ادى الى تفجٌر االوضاع فً االنبار بشكل اساسً

 (2الموصل ) اعقابه االحداث الى سٌطرة)داعش( على 

 

 

 , الرابط 14/9/2114اكادمٌون, اسباب ظهور داعش وسبل المواجهة , تارٌخ النشر  -1

show/81196-news.net/ar/news-http://www.orient 

 

, اٌلول/  9فرٌق االزمات العربً , االزمة العراقٌة الى اٌن , مركز دراسات الشرق االوسط /االردن , العدد  -2

 2115سبتتمبر 

 

 

http://www.orient-news.net/ar/news-show/81196
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( اسوء فترته 2111-2119العام) نحٌث كان تنظٌم القاعدة فً الفترة ما بٌ

الى هذه كبٌرة مفهوم )الجهاد العنفً( الذي وضعه فً  وتعرض بداٌه الربٌع العربً

قلب اولوٌاته كادٌولوجٌه ثورٌة انقالبٌه تهدف الى االطاحه باالنظمه االستبدادٌه 

تعرض النتكاسه نتٌجه الزخم الشعبً للتنظٌم وقٌادته المركزٌه,الكن الربٌع العربً 

ستفادت من اهتزاز البنى وبعد عام من انطالقه انتج ضروف مإسفه ,والقاعده التً ا

السلطوٌه وسقوط انظمه معادٌه لها,استثمرت نشوء مساحات قتال قدمت لها حٌزا 

اضافٌآ للتشكٌل والضهور كما حدث فً لٌبا والٌمن وسورٌا,ففً الحاله السورٌه لم 

تكن الحركات الجهادٌه مهتمة بالثورة عند انطالقها كونها تعتمد ماتسمٌه النهج 

ت العربٌه,واالهداف الدٌمقراطٌه ذاتها لكن انتقال الثورة الى مرحله السلمً للثورا

,شجع هذه الحركات على المشاركه فً القتال بمبررات 2112العسكرة بداٌه عام 

دٌنٌه وفقهٌه ,وقد ساهم عنف النظام وغٌاب اجراءات رادعه دولٌه فً غض 

مع اهداف الثورة  الطرف سعٌآ عن المشروع الخاص لهذه الجماعات,الذي الٌتقاطع

االفً عداء النظام,فانتقلت من طرف )غٌر مرغوب( بمشاركته بداٌه الثوره الى 

  (1)فاعل)مرغوب ومرحب به(فً قتال النظام. 

انها ربما المرة االولى فً تارٌخ التنظٌمات الجهادٌه التً تحقق السٌادة الكاملة 

من التنظٌمات بل  للتنظٌم على االرض ,فقد تمٌزت تنظٌم داعش عن ماعداها

 ومعظم الدول االخرى بانها حققت االكتفاء الذاتً فً امرٌن اساسٌن :

االًل:ىٌاالكرفاء انًانِ ين خالل انضْطزج عهَ اتار اننفط ًيافْو فِ شزق 

صٌرّا)انزلح ًدّز انزًر(االيز انذُ اين نيا دخال يانْا ٌّيْا فِْ حذًد يهٌْنِ 

ْار دًالر ين اننمذ ين خالل انضْطزج عهَ انثنك  دًالر,ًكذنك ين االصرْالء عهَ يه

انًزكزُ انعزالِ ًيخزًنو ين انذىة ًاننمذ ًالننضَ عٌائذ اانضزائة ,ًعٌائذ 

انفذّاخ انرِ حصم عهْيا جزاء االفزاج عن رىائن نذّيا ,تًعنَ اخز اند ذنظْى 

 (2) داعش حمك االصرمالل كايم يادّا عهَ عكش ذنظْى انماعذج.
 

 

 

 

 

حسن ابو هنٌة , القاعدة والربٌع العربً : مسارات التكٌف والتغٌٌر , ورقة بحثٌة قدمت فً مإتمر التغٌرات  -1

 2112الجٌوستراتٌجٌة , المركز العربً لالبحاث , الدوحة , دٌسمبر 

  11المستقبل ( ص  –التوحش  –عبد الباري عطوان , الدولة االسالمٌة ) الجذور  -2
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االكتفاء الذاتً الذي ٌتمثل فً مٌدان السالح ,فقد استولى  اما االكتفاء االخر:فهو

تنظٌم داعش على مخازن اسلحه الجٌش العراقً عندما اجتاحت الموصل ,وبات 

ٌمتلك دبابات وطائرات ومدافع امرٌكٌه الصنع والشئ نفسه حصل عندمااستولت 

 حة  اعزاز,شمال غرب سورٌا وتضم اسلعلى مخازن اسلحة الجٌش الحر فً مٌنة 

امرٌكٌة الصنع اٌضآ كما استولت على العدٌد من مخازن الجٌس السوري وثكناته 

 ( 1) العسكرٌة ومطاراته فً الرقة ودٌر الزور وحلب.

 

 

(تموز فً واشنطن مإتمر المانحٌن لدعم العراق 21-19حٌث عقد فً واشنطن )

خارجٌة بدعوة من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وهو اجتماع  موسع لوزراء ال

والدفاع من جمٌع البلدان المشاركة فً التحالف الدولً ضد تنظٌم داعش فً سورٌا 

والعراق ,وقال المتحث الرسمً باسم البنتاغان )بٌتركوك(قال ان وزٌر 

الدفاع)كارتر(سٌقوم بالتحدث مع نظرائه فً التحالف للعمل على تسرٌع سٌر 

قوات على االرض فً السٌطرة المعارك ضد التنظٌم وتكثٌف الجهود لمساعده ال

على المدن الرئٌسٌه التً ٌحتلها التنظٌم فً كل من سورٌا والعراق,وكان الهدف من 

المإتمر حسب ما اوردته الخارجٌه االمرٌكه ,استعراض جهود الحمله العسكرٌه 

حتى االن ,ووضع ستراتٌجٌه لتسرٌع عملٌه القضاء على داعش,ومناقشه اولوٌات 

مافً ذلك التنسٌق السٌاسً والعسكري ومنع انظمام المقاتلٌن جهود التحالف ب

االجانب ومكافحه تموٌل داعش ,ومناقشه سبل تحقٌق االستقرار فً المناطق 

المحررة من سٌطرة داعش خاصه فً اعقاب تحرٌر الفلوجه واجزاء اخر من 

دٌات االنبار والتقدم فً بعض المدن السوٌه,وجمع التبرعات المالٌه لمواجه التح

التً ٌواجهها الشعب العراقً ,ومناقشه التركٌز على الخطط العسكرٌه وخطط 

عملٌات االستقرار فً العراق ,والحاق المزٌد من الهزٌمه بشبكات داعش ودعاٌاتهم 

عبر االنترنٌت ومصادرهم المالٌه والمقاتلٌن االجانب ومراجعه مسار الحمله منذ 

راجٌه تعنً بزٌاده تسرٌع زوال هذا البداٌه وحتى الوقت الراهن ووضع است

 (2)التنظٌم.

 11الباري عطوان , مصدر سابق ذكره صعبد  -1

د.حسٌن احمد السرحان , اجتماع واشنطن ضد داعش , مركز الفرات للتنمٌة والدراسات االستراتٌجٌة ,  -2
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دوال مفصال باالرقام واالنواع المساهمات دول نشرت مإسسه فورن بولٌسً ج

 (1) (دوله .61التحالف الدولً فً الحرب على داعش التً قارب عددها )

,اعلن اوباما انه اوعز ببدء شن الغارات فً 2114سبتمبر _اٌلول11وفً ٌوم 

سورٌا دون انتظار موافقه الكونغرس,وامر بتكثٌف الغارات فً العراق ,وفً ٌوم 

اٌلول,دخلت فرنسا على خط المواجهه كثانً دوله تشارك فً الحمله سبتمبر_19

بتنفٌذها عده ضربات جوٌه ضد تنظٌم الدولة ,وكذلك لتدرٌب القوات الكردستانٌه 

على استعمال السالح الذي ارسلته,وبعدها زاد عدد دول التحالف حتى بلغ اكثر من 

تفت بسورٌا فقط عشرٌن دوله منها من تدخل فً العراق وسورٌا واخرى اك

,وبالعراق فقط,وتنوعت اٌضا اشكال التدخل بٌن الغارات وارسال القوات عسكرٌه 

 للتدرٌب وتقدٌم النصح والدعم اللوجستً,فً سورٌا والعراق)امرٌكا 

,برٌطانٌه,المغرب(فً 

العراق)استرالٌا,بلجٌكا,كندا,الدنمارك,فرنسا,المانٌا,اٌطالٌا)تدرٌب 

استطالع,دعم لوجستً ,تدرٌب قوات(,النروٌج قوات(,هولندا,نٌوزلندا)

)استطالع(,اسبانٌا,تركٌا,البرتغال)تدرٌب قوات(,فً سورٌا فقط )قطر 

,االردن,البحرٌن,السعودٌه,االمارات(,واالفت ان الحرب ضد تنظٌم الدولة لم ٌطلق 

علٌها اسم على عكس جمٌع الحروب التً خاضتها واشنطن وحالفائها ,مما اثار 

ً االعالم االمرٌكً عن اسباب ذلك ,واتفقت جمٌع الدول بالتحالف على تساإالت ف

عدم ارسال قوات مقاتله على االرض ,واالكتفاء فقط بتدرٌب وتسلٌح الجٌش 

 (2) العراقً والمعارضه السلمٌه المعتدله والقوات الكردٌة.

 

 

 

 

 

 

 15/11/2114النشر مجلة فورم بولٌسً ) االمرٌكٌة ( , ضربات التحالف الدولً , تارٌخ  -1

 شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت ( , مشاركات الدول فً محاربة داعش :الرابط : -2
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 المطلب الثانً:اعادة رسم الخرٌطه السٌاسٌةالبحتة لمنطقة الرقة والموصل 

لعل المفارقة ان الوالٌات المتحدةاالمرٌكٌة وبدعم من عدد من الدول الغربٌة 

االعضاء فً التحالف الدولً ضدتنضٌم داعش نسقت بشكل كبٌر مع كل من العراق 

وتركٌا ومع حلفائها االكرادتسرٌع عملٌة اقتالع التنضٌم من مدٌنتً الموصل فً 

اده هٌبه الحكومة المركزٌه العراقٌه العراق والرقة فً سورٌا,فالموصل مهمة الستع

بعدما سقطت كلٌا عدد من المحافظات الغربٌه ,والسٌما محافظه نٌنوى فً حٌن 

الرقة التً ٌنتظرها معارك كبٌرة تستهدف بشكل رئٌسً دوله الخالفه التً اعلنها 

هذا التنظٌم بالضربة القاضٌه ,وان المرحلة الحالٌه لن تإدي عملٌا الى رسم حقٌقً 

الي تقسٌم للمنطقة قبل معرفه موازٌن القوة العالمٌه واالقلٌمٌه فً هذا الصراع 

 (1)ومدى ماٌمكن  ان تحققه من مكاسب فً المدى البعٌد.

وان مدٌنه الرقة فجؤة على خارطه الصراعات,ففً نهاٌه القرن الثامن جعل هارون 

بل ان ٌقوم المغول الرشٌد المدٌنه عاصمه للخالفه ,كانت رمزا للثقافه والعلوم ق

م ,ضلت المدٌنه ذابلة من ذلك الوقت حتى عادت 1265بتدمٌر المدٌنه فً عام 

كمدٌنه صناعٌه وزراعٌه مزدهرة تتبع سورٌا,لكن محافظه الرقه عادت وبقوة كؤسم 

,وتحول االحداث 2111هام له ثقله الخاص مع بداٌه االزمه السورٌه بداٌه مارس 

اشتباكات المسلحه العنٌفه,فكانت الرقة اول مدٌنه  فً كامل القطرالسورٌه الى

بعد  2113سورٌه طردت منها قوات الجٌش العربً السوري بشكل كامل فً ابرٌل

معارك طاحنه شاركت فٌها تنظٌمات مسلحه مثل )كتائب احرار الشام( وجبهة 

لها رسمٌآ.  مقرا النصرة والتً صارع الى احتالل مبنى محافظه الرقه واتخاذها

(2) 

 

 

 

 

 

شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت ( , موقع المسرة , واشنطن بٌن الموصل والرقة , خارطة جدٌدة للمنطقة ,  -1

 , الرابط :2116تشرٌن الثانً  14تارٌخ النشر 

east/-andmiddle-iraq-of-map-news -forces.com/2016/11/14/the-://www.lebinesehttps 

 

                                           , الموقع البدٌل2116ٌونٌو 19محمد سكر, تحرٌر الرقه السورٌة واالهمٌة االستراتٌجٌة , تارٌخ النشر  -2
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حكام السٌطرة على مدٌنه الرقه ,تمكن تنظٌم داعش من ا 2114وفً ٌناٌر من عام 

الف نسمه ,بعد معارك خاضها مع الجٌش 221السورٌه التً ٌسكنها حوالً 

السوري الحر ,وجعلها عاصمه لدوله الخالفه فً العراق والشام ,وفً الشهر التالً 

تمكن فً السٌطرة على الموصل وتمكن داعش من احتالل اكبر حقل نفطً فً 

لثً العراق فً االنبار وتكرٌت ومحافظه نٌنوى ,هل سورٌا وبسط سٌطرته على ث

كانت هذه االندفاعه بالقوة الذاتٌه التً ٌملكها التنظٌم ام انها احدى القوى التً 

تتالعب بها المحاور السٌاسٌه العالمٌه وتوجهها لتحقٌق مصالحها ومخططاتها ,اما 

صفوي قوامها امام جٌش 1732عن سقوط الموصل فانها المدٌنه التً صمدت سنه 

,خالل ساعات معدودات 2114ٌوٌنو6الف جندي ٌقوده )نادر شاه(سقطت فً 311

مقاتل عصر الٌوم 411عربة و111حٌث عبرت قوات داعش الٌها بجٌش ٌتالف من 

الثامن منه,وحٌن اذ نشطت الخالٌا النائمه التً كانت تعد باالالف وكثفت الهجوم 

 (1) ه بنٌتها العسكرٌه واالستخباراتٌه.الذي اضهر ضعف القوات العراقٌه ,وهشاش

 

 

ومن هنا نستنتج ان السبب الرئٌسً وراء ضهور داعش فً العراق والشام ٌرجع 

الى ضعف االنظمه الحاكمه وزوال االنظمه التً كنت تعرقل ضهوره واالستٌعاب 

الدولً واالقلٌمً الذي ٌكمن فً الخطر الذي ٌخلقه تنظٌم داعش على المستوى 

حٌث قامت الوالٌات المتحده االمرٌكٌه بؤنشاء تحالف دولً شاركت فٌه الدولً 

اغلب الدول لمحاربه امتداد هذا التنظٌم وان بعض الدول امتنعت من المشاركه فً 

 التحالف خوفا على مصالحها.

 

 

 

 

 

 

 ,الرابط :  13/11/2116ماجد انور عشقً معركة الموصل والرقة , تارٌخ النشر  -1

http://www.rudiw.net/arabic/opinion/studies/30192016 
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 المبحث الثالث:مستقبل التحالف الدولً لمحاربة داعش

 

 

انتضرت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حتى اصبحت اربٌل مهددة بالسقوط باٌدي 

اغسطس,وبدأت متؤخرة وهً -داعش,لتؤخذ قرار التدخل العسكري فً ابتنضٌم 

تدق طبول الحرب داعٌة الى تكوٌن تحالف دولً جدٌد من اجل تقلٌص وتدمٌر 

تنضٌم داعش,والكن قبل سبعة شهور فقط من ذلك كان الرئٌس اوباما ٌصف 

من التنضٌم ب)الدولة االسالمٌة فً العراق والشام(بانه كناٌة من مجموعة 

الالجئٌن الجامعٌٌن المبتدئٌن فً كرة السلة,متصورا انهم مجرد فرع متمرد من 

فروع القاعدة,وحتى عندما قطع تنضٌم داعش رأسً صحفٌٌن امرٌكٌٌن وواصل 

تمدده مثل بقعة الحبر فً سورٌا مسٌطرا على قرٌة تلو القرٌة بدون مقاومة 

ن قد اقر قبل اسبوعٌن فقط بانه تذكر, بدأ اوباما هادئآ وغٌر مستعجل علما انه كا

 (1)لٌس لدى الوالٌاة المتحدة االمرٌبكٌة ستراتٌجٌة جاهزة ضد الدولة االسالمٌة.

 

وسنتخذ فً الدراسة االحقة مشهد استمرار التحالف حتى القضاء على داعش فً 

المطلب االول ومشهد التغًٌ الذي سٌطرأ على التحالف الذي تقوده الوالٌات 

مرٌكٌة وهل هو جاد فً القضاء على على داعش ام مجرد دفع النضر المتحدة اال

 عن الوالٌات المتحدة بؤنها هً المإسس الرئٌسً لهذا التنضٌم.

 

 

 

 

 

 

 

 11الباري عطوان ,مصدر سابق ذكره صعبد  -1
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 المطلب االول:مشهد استمرار التحالف ضد داعش

 

 

,بعد كلمة 4112ٌوم سبعه اغسطس_اب صافرة انطالق الغارات االمرٌكٌه جائت

الرئٌس االمرٌكً بارك اوباما قال لشعبه ,قال فٌها ان االوضاع السٌئه فً 

العراق,واالعتدائات العنٌفه ضد االٌزٌدٌٌن اقنعتا االدارة االمرٌكٌه ضرورة تدخل 

قواتها لحماٌه المواطنٌن االمرٌكٌن فً المنطقه واالقلٌه االٌزٌدٌة ,الى جانب وقف 

سبتمبر _اٌلول  13تقدم المسلحٌن الى اربٌل عاصمه اقلٌم كوردستان ,وفً ٌوم 

,اعلن اوباما انه اوعزببدء شن الغارات فً سورٌا دون انتضارموافقه 4112

سبتمبر_اٌلول ,دخلت  13الكونغرس وامر بتكثٌف الغارات فً العراق ,وفً ٌوم 

بتنفٌذها عده ضربات  فرنسا الى خط المواجهة كثانً دولة تشارك فً الحملة

جوٌة ضد تنظٌم الدولة ,وكذلك ارسلت قوات خاصه الى كوردستان العراق لتدرٌب 

 (1) القوات الكوردستانٌه على استعمال السالح الذي ارسلته.

شباط_فبراٌر,اصدرت االدارة االمرٌكٌه تقرٌرا ٌحدد فٌه استراتٌجٌه االمن 5ففً 

الرئٌس وتظمن التقرٌرتؤكٌد التزام الوطنً منذ تولً الرئٌس اوباما منصب 

الوالٌات المتحده االمرٌكٌة )بقٌاده التحالفات الدولٌه (لمواجهه التحدٌات الكبٌرة 

 (4) الناشئه عن العدوان واالرهاب واالمراض.

حٌث ٌرى اوباما ان الوالٌات المتحده هً القوة الوحٌده القادرة على القٌادة دولٌا 

التعبٌر عن ذلك بالقوة العسكرٌه المنفلته فً عقالها  ,ولكن الٌعنً هذا ان ٌجري

,اال اذا تعلق االمر بالمصالح االمرٌكٌه االساسٌه والحٌوٌه,من هنا ٌقوم منطلق 

اوباما  ان القوة العسكرٌة االمرٌكٌة ال ٌضاهٌا قوة اخرى فً عالم الٌوم,ولكن 

تحدة االمرٌكٌه الٌعنً ذلك توضٌفها دون رإٌا واضحه ترهق كاهل الوالٌات الم

 (3) وحدها.

 

 شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنت( مشاركات الدول فً محاربة داعش , الرابط : -1

http://www.net/news/reportsandinterviews/ 

تارٌخ النشر اٌلول /سبتمبر  16اسة العربٌة عدد احسان الحافضً , السٌاسة االمرٌكٌة اتجاه داعش ,مجلة السٌ -2
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نامق عبد الفتاح محددات الموقف االمرٌكً من االزمة االمنٌة بعد احداث الموصل , مجلة العلوم السٌاسٌة عدد  -3
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(تموز مإتمر كان الهدف منه حسب 41_13) حٌث عقد فً واشنطن فً ٌومً

ه الخارجٌه االمرٌكٌه والمبعوث الرئاسً فً الخارجٌه االمرٌكٌه للتحالف ماوردت

 (1)-الدولً ضد داعش)برٌت ماك فورك(الى:

استعراض جهود الحمله العسكرٌه حتى االن ,ووضع ستراتٌجٌه لتسرٌع عملٌه  - 

 القضاء على داعش

ذلك البعد السٌاسً والعسكري ومنع  مناقشه االولوٌات جهود التحالف بمافً -

 انضمام المقاتلٌن االجانب ومكافحه تموٌل داعش

مناقشه سبل تحقٌق االستقرار فً المناطق المحررة من سٌطرة داعش خاصه  -

فً اعقاب تحرٌر الفلوجه واجزاء اخرى من االنبار والتقدم فً بعض المناطق 

 والمدن السورٌه

جهه التحدٌات التً ٌواجهها الشعب العراقً جمع المساهمات المالٌه لموا -

 ولضمان هزٌمه داعش فً العراق

كما اكد المبعوث الرئاسً اٌضا ان المإتمر ٌهدف الى مناقشه التركٌز على  -

 الخطط العسكرٌه وخطط عملٌه االستقرار فً العراق

وقال المبعوث الرئاسً اٌضا ان هدف المجتمعٌن الحاق المزٌد من الهزٌمه  -

كات داعش ودعاٌاتهم عبر االنترنٌت ومصادرهم المالٌه ومقاتلٌن االجانب بشب

 ووضع ستراتٌجٌه تعنً زٌاده تسرٌع زوال هذاالتنظٌم.

 

 

 

 

 

 

 11احمد السرحان مصدر سابق ذكره ص حسٌن -1
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 المطلب الثانً:مشهد التغٌٌر)تفكك التحالف الدولً(

 

بما هو قادم ومحاوله معرفه مستقبل  بعد الدراسه والتمحٌص ٌتبٌن لنا ان التنبوء

االداء الستراتٌجً االمرٌكً هو امر فً غاٌه التعقٌد,ستراتٌجٌات التعامل مع 

التنظٌمات االسالمٌه تبعا لتؤثٌرها الجٌوستراتٌجً على مصالحها بالدرجه االساس 

فً المنطقه ,كان الزما ان ٌختلف مستقبل التوجه الاستراتٌجً للوالٌات المتحده 

ٌال هذا التنظٌم فقد تعمدت الوالٌات المتحده فً المستقبل القرٌب الى االستمرار ح

فً موقفها الرافض للتنظٌم داعش فً العراق وسورٌا من خالل تبنٌها التحالف 

 (1) الدولً ضد تنظٌم داعش,ودعمها للحكومه العراقٌه فً حربها ضد داعش.

 

ولً بقٌاده واشنطن فً الحرب اصبحت المخاوف من التدخل العكسً للتحالف الد

ضد داعش فً العراق حقٌقه على ارض الواقع,فجمٌع االدله والبراهٌن 

والشهادات تشٌر الى ان الطٌران الحربً بات خطوط االمداد العسكري لالرهاب 

فضال عن توجٌهه ضربات قاصمه للقوات االمنٌه فً الخطوط االمامٌه الٌقاف 

كانون االول 42عالم المحلٌه نشرت فً ٌوم تقدمها,بدللٌل ان بعض وسائل اال

,مقطع فٌدٌو ٌعرض قٌام احدى الطائرات التحالف الدولً المناهض لداعش 4112

باسقاط بالون لم ٌعرف محتواه لحد االن على منطقه الخضٌرة فً صالح الدٌن 

 (4) حٌث استولى علٌه داعش

 

 

 

 

 

الستراتٌجً االمرٌكً حٌال التنظٌمات االسالمٌة فً الشرق علً فارس حمٌد , سناء محمد ابراهٌم , االداء  -1

  223-222(  ,بغداد ص 53-52االوسط , مجلة العلوم السٌاسٌة, جامعة النهرٌن العدد )

فرح حمادي تفاصٌل المجازر التً ٌرتكبها التحالف الدولً بحق الحشد الشعبً , مجلة المستقبل العراقً ,  -4

 28/12/2114, تارٌخ النشر  1411العدد 
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اكتوبر_تشرٌن االول ,ان 45حٌث قال وزٌر الدفاع االمرٌكً )اشتون كارتر(ٌوم 

هدف التحالف الدولً بقٌاده واشنطن بعد معركه تحرٌر الموصل من تنظٌم داعش 

والرقه السورٌه,وشدد الوزٌر الدفاع االمرٌكً على ان الهدف الرئٌسً واالساسً 

رجا بالقول )ٌجب ان نكون متصدٌن الي ٌتمثل فً القضاء على معاقل داعش مع

احتمال بعد هزٌمه داعش فً العراق وسورٌا(وافاد الوزٌر اٌضا عوده المقاتلٌن 

االجانب لبالدهم ٌمثل تهدٌدا كبٌرا,وصرح اٌضا ان الوالٌات وحلفاإها باشرو 

باعداد عملٌه المعركه لتحرٌر الرقه السورٌه وبدأت باعداد ارضٌه لعزل المدٌنه 

 (1) انطالق االعمال القتالٌه الواسعه فٌها.قبل 

حٌث اعتبر الرئٌس المنتخب )دولند ترامب( ان محاربه داعش واذٌالها هً 

االولوٌه المطلقه له فً سورٌا والعراق ولكن )دولند ترامب(الٌتبنى موقفا رافضا 

 لالسد)الرئٌس السوري(فً الوقت الذي ٌعلن فٌه موقفا رافضا للمعارضه المسلحه

فً سورٌا مما ٌعنً االعتراف برئٌس)بشار االسد(رئٌسا للبالد امرا واردا,وهو قد 

ٌغٌر كحاصل تحصٌل بما ٌإدي الى تغٌر موقف امرٌكا تجاه حكومه) اردوغان( 

وستحد وتكبح لجامه بكون كل المنظمات االرهابٌه من تنظٌم القاعده وداعش 

المتطرفه ,تسلل من ارض واذٌالها ومن تنظٌمات واحزاب االسالم السٌاسً 

)تركٌا(الى المنطقه وهً التً تغذٌها وما ٌحدث الٌوم فً حلب تتحملها حكومه 

)اردوغان(وبالتالً حٌن ٌرسل)ترامب(رساله تاٌٌد الى ماتقوم بٌه روسٌا فً حلب 

 ( 4) اال دلٌل لتوجهه نحو الخندق الروسً والشرعٌه فً سورٌا

 

 

 

 

 

 

 

 موقع وكاالت  11/4112/ 45فً لوزٌر الدفاع االمرٌكً , تارٌخ ٌاسٌن بوتٌن , المإتمر الصح -1

  11/11/4112فإاد الكسنجً , رإٌة مستقبلٌة لمالمح سٌاسة ترامب اتجاه منطقتنا الشرقٌة , تارٌخ النشر  -4

 الرابط:

www.shtirtv.com/viewaticle/71593.html 
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-فبراٌر 41نٌن اعلن البنتاغون وزٌر الدفاع االمرٌكً )جٌمس ماتٌس(بحث االث

شباط,خطه اعدتها الوزارة لتكثٌف محاربه داعش لٌس فً سورٌا والعراق فحسب 

انما فً العالم باسره,قال المتحدث باسم البنتاغون)جٌف دٌفٌن(ان هذه الخطه 

تحدد معنى مصطلح هزٌمه داعش وقد ٌضمن تدمٌره بشكل سرٌع وقد افادت 

االثنٌن بان مقترحات وزارة الدفاع  قناه)سً ان ان(االمرٌكٌه ,فً وقت سابق من

االمرٌكٌه تشمل حزمه من االجراءات العسكرٌه والدبلوماسٌه والمالٌه وقد اعلنت 

اٌضا ان البنتاغون قد ٌنشر قوات قتالٌه دورٌه فً سورٌا الول مرة منذ بداٌه 

-ٌناٌر42الحمله ضد داعش وكان الرئٌس االمرٌكً )دونلد ترامب(قد وقع ٌوم 

 31ثانً,امرا ٌلزم الحكومة االمرٌكٌة بوضع خطة فً غضون كانون ال

ٌومآللقضاء على داعش المصنف ارهابٌا على المستوى العالمً ,واكد ترامب 

كانون -ٌناٌر 41مرارا خاللحملته االنتخابٌة وبعد تولٌه منصب الرئٌس فً 

ن الثانً,ان لدٌه خطة سرٌةلمواجهة داعش ولكن تعهد ألعطاء القادة العسكرٌٌ

 (1)مهلة شهر لتقدٌم خٌارات جدٌدة بشؤن محاربة االرهاب فً الشرق االوسط.

 

ونرجح استمرار هذا التحالف حتى القضاء على تنظٌم داعش نهائٌاً فً العراق 

وسورٌا معتمدٌن على نظرٌة انتهاء التحالفات بعد انتهاء الظروف التً انشئت 

 من اجلها 

منضمة دولٌة تشمل عدة دول شاركت فً ونرجح اٌضاً تحول هذا التحالف الى 

 محااربة داعش تحارب الجماعات االرهابٌة فً المستقبل .

 

ومن خالل دراستنا السابقة للتحالف التحالف الدولً االمرٌكً ضد تنضٌم داعش 

الى حدود  نستنتج ان التحالف انشؤ اساسا لمحاربة التنضٌم عندما وصلت مخاطره

مدٌنة اربٌل وقد اكدت الوالٌات المتحدة االمرٌكة هذا التحالف وعقدت مإتمرات 

بشؤنه ولتنسٌق اعمال الدول االعضاء على الرغم اعتراف الوالٌات المتحدة 

االمرٌكٌةبؤنها لٌست ستراتٌجٌة جاهزة لمحاربة التنضٌم كما اشارت له العدٌد من 

 من قبل الرئٌس)ترامب(لمحاربة التنضٌم. وسائل االعالم واعداد خطة جدٌدة

 

 41/4/4111( , البنتاغون ٌسلم ترامب خطة جدٌدة لتدمٌر داعش , تارٌخ النشر (cnnقناة  -1

 الرابط:

https:/arabic.rt.com/world/865559- 
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 الخاتمة

ٌعد التحالف اداة لتحقٌق السالم لجمٌع الدول التً شاركت فٌه وان االحالف لها 

الدولٌة  لؤلحالفجذور تارٌخٌة عمٌقة منذ والدة االسالم وهناك اٌضا انواع متعددة 

على مستوى , )اقتصادي , اجتماعً , عسكري .....( حٌث نشا  نما ٌكومنها 

التحالف الدولً االمرٌكً على مستوى عسكري لمحاربة داعش فً العراق وسورٌا 

الحاكمة وزوال االنظمة  األنظمةوالذي ضهر داعش فً هذه الدول نتٌجة لضعف 

هذا  التً كانت تعرقل ضهوره حٌث ادركت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌه خطر

هذا التحالف , انظمت له العدٌد من الدول خوفا من وصول  بؤنشاءوقامت  التنظٌم

 األمرٌكٌةالى اراضٌها وتهدٌد مصالحها , وقامت الوالٌات المتحدة  التنظٌمتلك 

الى اطراف محافظة اربٌل عاصمة  مخاطرةهذا التحالف عندما وصل  بؤنشاء

على الصٌغة التً ٌتم بموجبها  دولٌة لالتفاقكردستان وعقدت عدة مإتمرات 

 محاربة ذلك التنظٌم 

 

 استنتاجات 

تم تشكٌل التحالف الدولً بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بعد ظهور داعش فً  -

 العراق وسورٌا 

ان التحالف مستمر ومصمم على مكافحة هذا التنظٌم وبٌن فترة واخرى ٌزٌد من  -

 ضرباته ضده 

 جاهزة لمحاربة هذا التنظٌم  ةدة األمرٌكٌة لٌست لدٌها استراتٌجٌان الوالٌات المتح -

ان الرئٌس االمرٌكً المنتخب ) دونالد ترامب ( وقع امراً ٌلزم فٌه الحكومة وضع  -

 ( ٌوم للقضاء على داعش31خطه فً غضون )

ووضعت وزارة الدفاع االمرٌكٌة خطه اعدتها الوزارة لتكثٌف محاربة داعش  -

 اق وسورٌا وحسب وانما فً العالم باسره لٌس فً العر

 

 

 -:المصادر
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 القرأن الكرٌم

 

 الكتب العربٌة: -اوالً 

احمد عطٌة,القاموس السٌاسً ومطلحات المإتمرات الدولٌه,دار الكتب  -1
 2114العالمٌه,لبنان,

جمٌل عبد هللا محمد المصري,االحالف والتكتالت الدولٌة المعاصرة واثرها  -2
 على العالك االسالمً

 .59,ص2,مبحث2صلسعد حقً توفٌق,تارٌخ العالقات الدولٌة,ف -3
سٌد قطب,السالم العالمً واالسالم,مكتبة القاهرة,تارٌخ النشر  -4

 م1966هجري,1386
 .11المستقبل(,ص-التوحش-عبد الباري عطوان,الدولة االسالمٌة)الجذور -5
محمدعزٌز شكري,االحالف والتكتالت فً السٌاسة العالمٌه,سلسله عالم  -6

 1978المعرقه,الكوٌت,تموز
 سابق ذكره  محمد عزٌزشكري,مصدر -7
 محمد عبد الباري عطوان,مصدر سابق ذكره  -8

لوٌس سناٌدر,العالم فً قرن العشرٌن,ترجمه سعٌد عبود السامرائً,مكتبه  -9
 الحٌاة ,لبنان,بدون تارٌخ,

 

 

 رسائل واطارٌح: -ثانٌا

 

حسن ابوهنٌه,القاعده والربٌع العربً:مسارات التكٌف والتغٌر,ورقة بحثٌه  -1
ت الجٌوستراتٌجٌه)المركز العربً قدمت فً مإتمر التغٌرا

 .2112لالبحاث(الدوحة,دٌسمبر
 

  

 

 ٌاتاالمجالت والرو -ثالثاً 
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احسان الحافضً,السٌاسه االمرٌكٌة تجاه داعش,مجله سٌاسات  -1
 .2115جامعه النهرٌن,تارٌخ النشر اٌلول/سبتمبر 16عربٌه,العدد

السٌاسه اسماعٌل صبري,مقلد تحركات العمالقٌن فً طرٌق الوفاق,مجله  -2
 .72,ص1975,القاهرة,39الدولٌه,العدد

علً فارسحمٌد,سناء محمد ابراهٌم,االداء الستراتٌجً االمرٌكً حٌال  -3
التنظٌمات االسالمٌه فً الشرق االوسط ,مجلة العلوم السٌاسٌة,جامعه 

 (.223-222(,بغداد,ص)53-52النهرٌن,العدد)
دولً بحق الحشد فرح حمادي,تفاصٌل المجازر التً ارتكبها التحالف ال -4

 .2114-12-28,تارٌخ النشر1411الشعبً ,مجله المستقبل العراقً,العدد 
د.نامق عبد الفتاح,وكرار ابو ناصر,محدداتالموقف االمرٌكً من االزمة  -5

(,جامعه النهرٌن,تارٌخ 38-37بعد احداث الموصل,العدد)
 .1,ص2114النشر

 

 

 مقاالت: -4

داعش , مركز الفرات للتنمٌة  حسٌن احمد السرحان, اجتماع واشنطن ضد -1
 25/7/2116والدراسات الستراتٌجٌة , 

, تحرٌر الرقه السورٌة واالهمٌة الستراتٌجٌة , , موقع البدٌلمحمد سكار  -2
 19تارٌخ النشر ,

 2116ٌونٌو  

ٌاسٌن بوتٌنً , المإتمر الصحفً لوزٌر الدفاع االمرٌكً ,تارٌخ النشر  -3
 ,موقع وكاالت 25/11/2116

 

  

 

 اقع االنترنتمو -5

 اشرف حسن فتح الجلٌل,مفهوم الحلف,الرابط -1
Imprator30@yahoo.com 

-9-14اكادٌمٌون,اسباب ضهور داعش وسبل المواجهة,تارٌخ النشر -2

 ,الرابط2114

mailto:Imprator30@yahoo.com
mailto:Imprator30@yahoo.com
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show/81196-news.net/or/news-www.orienthttp:// 

 شبكة المعلومات الدولٌة,مشاركة الدولة فً محاربة داعش,الرابط -3

http://www.net/news/reportsandinterviews/ 

 الرابط.شبكة المعلومات الدولٌة,مشاركه الدول فً محاربة داعش,--4

http://www.net/news/reportsandinterviews/ 

 عادل السلمان,االحالف والتكتالت الدولٌه ,الرابط -5

www.ahewar.org/s.asp?aid=22188&r=0 

اد الكنسجً ,رإٌة مستقبلٌة لمالمح سٌاسة ترامب اتجاه منطقتنا الشرقٌه فإ -6

 ,الرابط2116-11-17,تارٌخ النشر 

www.isntartv.com/viewaticle/71593.html 

-27ارٌخ النشر (,البنتاغون ٌسلم ترامب خطة جدٌدة لتدمٌر داعش,تCNNقناة) -7

 ,الرابط2-2117

-http://arbic.rt.com/world/565559 

 

 

 كتب وقصص واشعار عربٌه,االحالف عند العرب,الرابط  -8

/Arapculare/posts/276938865838053http://m.facebook.com 

 ,الرابط 2114-11-3مقال ٌاسٌن عزالدٌن, -9

www.puld.net/form/showthread.php?t=1156 

موقع المسرة,واشنطن بٌن الموصل والرقه خارطه جدٌده للمنطقة,تارٌخ  -11

 ,الرابط2116ن الثانً تشر14ٌالنشر

-map-new-forles.com/2016/11/14/the-http://www.lebanese

east-middle-and-iraq-of 

http://www.orient-news.net/or/news-show/81196
http://www.orient-news.net/or/news-show/81196
http://www.net/news/reportsandinterviews/
http://www.net/news/reportsandinterviews/
http://www.net/news/reportsandinterviews/
http://www.net/news/reportsandinterviews/
http://www.ahewar.org/s.asp?aid=22188&r=0
http://www.ahewar.org/s.asp?aid=22188&r=0
http://www.isntartv.com/viewaticle/71593.html
http://www.isntartv.com/viewaticle/71593.html
http://arbic.rt.com/world/565559-
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http://m.facebook.com/Arapculare/posts/276938865838053
http://m.facebook.com/Arapculare/posts/276938865838053
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 لرابط,ا2116-11-31ماجد انور عشقً,معركه الموصل والرقه,تارٌخ النشر  -11

http://www.rudaw.net/arabic/opinion/studies/30102016. 
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