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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

فل�سطين ...بين النظرة الدينية والنظرة القومية االجتماعية

م�ست�شارون يهود و«م�ؤتمر �صلح» وت�أ�سي�س لقيام «�إ�سرائيل»
يعرض د .إدمون دافش في دراسة الناحية الجغرافية والتاريخية لسورية الطبيعية في الفصل
األول ،ويعود في جزء من الفصل الثاني ليعرض المؤامرات اليهودية على األمة السورية بدءا ً من
مؤتمر بال الصهيوني المنعقد عام  1897وما ترتب عنه من خطوات أبرزها اتفاق سايكس – بيكو
ووعد بلفور حيث كانا ترجم ًة لمقررات ذلك المؤتمر المشؤوم.
إضافة إلى ما ورد ،يعود المؤلف في الفصل ذاته ليعرض مراحل النضال الفلسطيني والثورات
التي قام بها الشعب الفلسطيني ،وكذلك التيارات السياسية التي تنازعت النضال الفلسطيني ،وهي
التيار اإلسالمي والعروبي ،التيار الفلسطيني المستقل ،والتيار القومي االجتماعي ،وصوالً إلى
عام النكبة وما ترتب عليه من اتفاقات دولية أدّت إلى قبول «إسرائيل» عضوا ً في األمم المتحدة.
أم��ا ف��ي الفصل الثالث ،فيعرض المؤلف ات�ف��اق سايكس – بيكو ووع��د بلفور ولجنة كينغ –
كرين والمؤتمر السوري العام ،إضاف ًة إلى تقرير لجنة بيل عام  ،1936عام الثورة الفلسطينية
الشاملة.
والجديد ذكره أن المؤلّف قد سلّط الضوء على الرسائل والكتب التي وجهها سعاده للمراجع
الدولية والمحلية والتي كان موضوعها صيانة حقوق األمة ومواجهة الغزو اليهودي.
سوف تنشر الدراسة على حلقتين ،في الحلقة األولى في هذا العدد سنعرض الناحية التاريخية
العائدة لسورية الطبيعية سواء ما كان منها قبل المسيح وما هو في بداية القرن العشرين ،وما
شهدته هذه المرحلة األخيرة من أحداث أسست لقيام الكيان اليهودي.

د .إدمون دافش
سوف أقسم موضوعي في هذه المحاضرة إلى
فصول عدة:
الفصل األول ،هو موقع فلسطين الجغرافي
الطبيعي ،وهو أقصر الفصول.
لب
الفصل الثاني ،وه��و أكبر الفصول ،ه��و ّ
الموضوع وفكرته األساسية ،ويدور حول التسلسل
التاريخي لألحداث في فلسطين ،منذ وجود آثار
ألول نشاط إنساني في العصر الحجري المتأخر،
إل��ى ال��ي��وم م���رورا ً بمراحل األح���داث التاريخية
المفصلية بخاصة مراحل اغتصاب فلسطين،
وسترافق هذا الفصل إض��اءة على موقف كل من
الحركات العروبية اإلسالمية والحركة السورية
القومية االجتماعية.
الفصل الثالث واألخير ،يتضمن مجموعة كبيرة
ومهمة ج��دا ًمن الوثائق مثل نصوص القرارات
الدولية والقمم العربية والمنظمات الوطنية
الفلسطينية المحلية ومعلومات عنها.
فلسطين ه��ي ج��ن��وب س��وري��ة أو س��وري��ة
الجنوبية ،وهي امتداد لبنان باتجاه الجنوب،
ال��س��اح��ل اللبناني يستمر إل��ى سهل ص��ارون��ا
الفلسطيني المتموج الذي يمتد من جبل الكرمل
إلى جنوب يافا وصوال ًإلى ساحل غزة ،وتستمر
سلسلة سورية الجبلية الغربية من الشمال إلى
الجنوب إلى هضاب ومرتفعات الجليل األعلى،
وه��و قسم من جبال لبنان ،وتاللها المنخفضة
المعروفة باسم الجليل األدن��ى ،وأعلى قمة في
مرتفعات الجليل األعلى هو جبل الجرمق شمال
مدينة صفد .يرتفع الجليل األدن��ى  1843قداًم
عند جبل طابور قرب مدينة الناصرة ،تنتقل بعد
ذلك إلى جبال الضفة الغربية لنهر األردن حتى
مدينة الخليل .أما من ناحية جبل الشيخ حيث
تكثر ينابيع المياه ،فتخرج ثالثة أنهر هي دان
وبانياس والحاصباني ،وتتحول إلى نهر واحد
قبل دخولها بحيرة طبريا ،وهذا النهر الواحد هو
نهر األردن العظيم ،النهر المقدس األكثر شهرة في
العالم ،ومن هناك يستمر انخفاض األرض جنوب
البحيرة تدريجيا ً حتى يصل انخفاض وادي األردن
إلى  400قدم تحت سطح البحر عند المصب في
البحر الميت ،وثم تمتد أراضي فلسطين إلى وادي
عربة حتى تصل إل��ى خليج العقبة على البحر
األحمر ،وتجدر اإلشارة إلى أن حوض األردن هو
الجزء الجنوبي من الحوض الطبيعي الكبير الذي
يسمى «سورية المجوفة» والذي يبدأ من خليج

اإلسكندرون في أقصى الشمال الغربي عند مصب
نهر العاصي ،ممتدا ً جنوبا ً مخترقا ً سهول إدلب
وحماة وحمص إلى بحيرة الحولة وسط سهل
عكار ،إلى سهل القاع وغرب بعلبك إلى االتصال
بنهر الليطاني مخترقا ً البقاع ومستمرا ً جنوبا ً
إل��ى وادي التيم ونهر الحاصباني ،إل��ى بحيرة
طبريا ونهر األردن والبحر الميت إلى خليج العقبة
والبحر األحمر.
أم��ا إذا اتجهنا من الجنوب إل��ى الشمال ،أي
من خليج العقبة ووادي األردن إلى الحاصباني
والليطاني والعاصي حتى اإلسكندرون ،وانعطفنا
م��ن هناك ش��رق��ا ً إل��ى حلب وال��رق��ة ودي��ر ال��زور
والحسكة حيث ال��ف��رات وال��خ��اب��ور ،إل��ى دجلة
وروافده الغزيرة ووديانه الخصبة مرورا ً ببغداد
نزوال ً إلى البصرة وإلى الخليج عند مدينة الكويت
(الكويت هي تصغير الكوت العراقية( ،نكون
أشرنا إلى هذا الهالل الذي سمي الهالل الخصيب.
وعلى هذا الهالل أو هذه األرض المقدسة نشأت أول
حضارة إنسانية إطالقاً ،وانتشر أول عمران وبني
أول بيت وصهر أول معدن وزرعت أول سنبلة قمح
وسنّ أول
وكتب أول حرف وعزفت أول موسيقى ُ
قانون وأول شريعة و ُدوِّنت أول حقوق لإلنسان.
في أواخر العصر الحجري الحديث ،أي ما بين
 5000و  4000سنة ق.م وجدت آثار في مواقع
عدة مختلفة من فلسطين لسكانها األموريين في
ذلك الحين ،ويقول المؤرخ كرايمر« :إن أقدم خزف
في التاريخ وجد في أريحا الفلسطينية ويعود
لـ 5000سنة قبل الميالد».
في العصر البرونزي ،وحوالى عام  3500ق.م
بالتحديد ،بدأت تظهر أول آثار للقبائل الكنعانية،
حتى ع��ام  2500ق.م حيث أص��ب��ح الحضور
الكنعاني مهيمنا ً على كامل مساحة ما يعرف
اآلن بفلسطين ولبنان والشام وقبرص في مقابل
الحضور الكلداني ،وقبله السومري ،في العراق.
وف��ي ع��ام  1842ق.م بنى اليبوسيون ،وهم
فرع من الشعب الكنعاني ،مدينة أور سالم أي
مدينة السالم أي أورشليم أي القدس ،وقد شهدت
هذه الفترة من التاريخ وصول إبراهيم الخليل من
العراق مهاجرا ًمن مدينة أور الكلدانية متجها ًإلى
مدينة القدس حيث قدم النذور إلى اإلله الواحد
ونال التبريكات من قبل الكاهن األعظم ،والموحد
األول في التاريخ ملكي ص��ادق ،وك��ان ذلك قبل
ظهور اليهود بحوالى  600سنة ،وك��ان ملكي
ص��ادق ه��ذا ،أي ملك الصدق ،يبوسيا كنعانيا،
وه��ذا يثبت وي��ؤك��د القرابة الروحية اإليمانية

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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الرئيس األميركي ويلسون

تيودور هرتزل

كليمنصو

لويد جورج

الثقافية الحضارية ما بين العراق وسورية ،أو
سورية الشرقية وسورية الغربية ،أو ما أسماها
سعاده بسوراقيا.
وه��ذا م��ا يثبت أن السوريين الفلسطينيين
األموريين اليبوسيين الكنعانيين كانوا هم السكان
األوائل قبل أي عنصر آخر جاء إلى فلسطين ،وهذا
التاريخ المعروف والموثوق في العالم كله اليوم
يدحض زع��م اليهود بأنهم ه��م م��ن ع ّمر وبنى
فلسطين .إنهم أول ك ّذابو العالم على اإلطالق ،ولم
ينفعهم ادعاؤهم أن إلههم وعدهم بإعطائهم «أرض
كنعان ـ رض الميعاد» ،ففي هذا االدع��اء نفسه
اع��ت��راف أن فلسطين هي أرض كنعان وليست
أرض��ا ً بال شعب أعطاها يهوه لشعب بال أرض
بحسب ما ير ّوجون وير ّوج وراءهم المخدوعون
المتأثرون بالـ»خديعة اليهودية» العالمية ،أقدم
خديعة في التاريخ وأوقح خديعة ،تريد أن تلصق
أكبر جريمة في التاريخ بالله عز وجل.
ف��ي ع��ام  1200ق.م دخ��ل��ت منطقة ال��ه�لال
الخصيب (ل��م يكن اسمها ال سورية وال الهالل
الخصيب بل أم��ورو وأرض كنعان( تحت حكم
فراعنة مصر ،وهذا ما جاء في كتابة رسائل تل
العمارنة المكتشفة في مصر قبل ذلك بخمسين
سنة أي عام  1250ق.م خرج اليهود من أرض
مصر بقيادة النبي موسى بعد أن سكنوا فيها 400
سنة ،لم تكن كافية لترويضهم وجعلهم مصريين،
ما يشكل خروجا ًَ على نواميس االجتماع البشري
قديما ً وحديثاً ،ه��ذه النواميس التي تقول بأن
الجماعات النازلة في مجتمعات جديدة تنصهر
في هذه المجتمعات كليا ً بعد أجيال قليلة ،أما
اليهود فلم ينصهروا ال في المجتمع المصري قديما ً
وال في غيره حديثا ً على رغم مرور أجيال عديدة
على دخولهم إياها.
توجهوا إل��ى أرض كنعان وبالتحديد إلى
فلسطين بق ّوة التحرش والسلب والنهب والغزو
والحروب المتواصلة مع السكان الكنعانيين الذين
تصدّوا لهم وقاوموهم وانتصروا عليهم وشتتوهم
في سيناء طيلة خمسين سنة وما يجدر ذكره ،مع
األسف الشديد ،أنه لم يبق من وثائق ومرويات
مكتوبة عن تفاصيل تلك الفترة من المواجهة إال
ما كتبه اليهود وحدهم في توراتهم ،وعلى رغم أن
هذه الكتابات ستنقل لنا وجهة نظرهم هم وحدهم
فإن مروياتهم فيها اعتراف صريح واض��ح بأن
فلسطين كانت مأهولة عامرة ،وفيها مدن وقالع
حصينة ،وأهلها تسميهم التوراة نفسها جبابرة
وعمالقة )عماليق) ردّوا اليهود خائبين حتى

أن إلههم العنصري يهوه قد حكم على موسى
بحرمانه من رؤية أرض الكنعانيين طيلة حياته
عقابا ً له على يأسه وتراجعه وعجزه عن غلبة
الكنعانيين ،لم يستطع اليهود دخ��ول فلسطين
منتصرين بل دخلوها على عهد يشوع بن نون
خليفة موسى رعاة وخدما ً وصعاليك يعملون في
خدمة أسيادهم الكنعانيين.
باختصار شديد نقول إن فلسطين منذ ذلك
العهد السحيق ت��ب��ادل الحكم فيها والسيطرة
عليها اآلشوريون والبابليون ،وهم التوأم الشرقي
لكنعان والكنعانيين ،واإلمبراطورية اآلشورية
امتدت سيطرتها من بحر قزوين إلى ما وراء النيل
في مصر ،ثم وقعت بالدنا تحت االحتالل الفارسي
ثم اإلغريقي ثم الروماني والبيزنطي حتى عام
 638ميالدية ،وهو تاريخ الفتح العربي اإلسالمي
لسورية ودخول الجيوش العربية اإلسالمية إلى
دمشق واحتاللها وجعلها عاصمة اإلمبراطورية
العربية اإلسالمية ،وكانت الخالفة للعائلة األموية
حتى عام ، 850وبعدها ج��اء دور العباسيين،
وانتقلت العاصمة إلى بغداد حتى عام ،1244
وهذه سنة دخول المغول العراق وبالد الشام.
في الفترة ما بين  1239و 1516حكم المماليك
العراق وبالد الشام ،ومنها فلسطين ،ثم امتدت
سيطرتهم إلى مصر وما وراء النيل ،وخالل هذه
الفترة ذاتها حدثت الحروب الصليبية وتبادل
الصليبيون والمماليك السيطرة على البالد مرات
ع��دة ،ما أمعن في تمزيقها وتخريبها وتشتيت
أهلها وإفقارهم وقتلهم وتدمير عمرانهم مرات
وم����رات ،إل��ى أن ض��اع��ت شخصيتهم وضعف
عمرانهم ،وفقدوا الكثير من مزاياهم ومآثرهم
وإبداعاتهم ،التي عرفوا واشتهروا بها منذ تفتح
الحضارة والمدنية على أرض وطنهم منذ ما قبل
التاريخ الجلي .وزاد الطين بلة ،كما يقول المثل
الشعبي البليغ ،حلول االحتالل العثماني التركي
محل االحتالل المماليكي الصليبي ودخول البالد
كلها عهدا ً مظلم اًمن اإلذالل والقهر والطغيان والفقر
واالنحطاط ،وذلك من عام  1516إلى عام 1917
عند نهاية الحرب العالمية األولى ،أي  400سنة.
س��ن��ورد هنا ع���ددا ً م��ن المحطات واألح���داث
التاريخية التي سبقت ورافقت وأعقبت انتصار ما
سمي بالحلفاء في الحرب العالمية األولى ،وأدت
إلى اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها ،وكيف كان
ل�لإرادة األجنبية اليد العليا في تقرير مصيرنا،
وه��ذه نتيجة حتمية لغياب قوميتنا السورية
وإرادت��ن��ا وسيادتنا ،أي تنبهنا لوحدة حياتنا

ووحدة مصالحنا في هذه الحياة ،وبالتالي وحدة
حقوقنا القومية والعمل كمجتمع واحد في خطة
واحدة لتحصيل هذه الحقوق والدفاع عنها.
أ .ع��ام  1897ك��ان ت��اري��خ ان��ع��ق��اد المؤتمر
الصهيوني األول في مدينة بازل في سويسرا بقيادة
الصهيوني تيودور هرتزل ،ولم يكن هذا المؤتمر
البداية للتحركات والمساعي اليهودية للسيطرة
على فلسطين ،بل سبقته بحوالى خمسين سنة
مساعي ومحاوالت مع السلطان العثماني آنذاك
قام بها اليهود بواسطة بريطانيا ،وهذه المساعي
ك��ان محورها ال��ل��ورد بالمرستون ال��ذي تقلب
في المناصب الحكومية مدة تقارب نصف قرن
عامالً على إقامة كيانات دولية تخدم المصالح
االستراتيجية العسكرية اإلنكليزية ،وهو الذي
قام يطلب من سفيره في اسطنبول لدى السلطان
العثماني بشأن مشروع إقامة دولة يهودية في
فلسطين ،وكان ذلك قبل المؤتمر الصهيوني األول
بحوالى خمسين سنة ،وحتى قبل والدة تيودور
هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية.
ب .ب��ت��اري��خ ُ 1916/05/19و ّق���ع ات��ف��اق
سايكس ـ بيكو المشؤوم وهو السكين االستعمارية
التي قطعت وطننا إل��ى منطقتي نفوذ لفرنسا
وبريطانيا.
ج .بتاريخ  1917/11/8ك��ان وع��د بلفور
(تجدون نصه في فصل الوثائق) وفي هذه السنة
أيضا ً كان دخول القوات البريطانية إلى فلسطين
بقيادة الجنرال اللنبي الذي احتل القدس بتاريخ
.1917/12/09
د .عام  1919عقد ما يسمى مؤتمر الصلح في
باريس ضم رؤساء عصبة األمم في ذلك الحين،
وه��م الرئيس األميركي ولسون ورئيس وزراء
بريطانيا لويد جورج والثالث كان كليمانصو عن
فرنسا والرابع كان أورالن��دو عن إيطاليا ،والذي
يجب ذكره هنا أن مستشار الرئيس األميركي هو
اليهودي كيش الذي ساهم في صياغة معاهدات
ال��ص��ل��ح ،وه��و واح���د م��ن األدوات الصهيونية
اليهودية العالمية .في ذلك المؤتمر قدم ممثل
الصهيونية العالمية الدكتور واي��زم��ن وطالب
بحدود فلسطين أن تصل إلى درعا ومن هناك على
محاذاة سكة حديد الحجاز إلى العقبة ،وشماال ً
إل��ى مدينة ص��ور الساحلية .وه��و ك��ان القاضي
األميركي اليهودي براندز ،وهو الصديق الحميم
لولسون ،والمترجم اليهودي مينتو ،وكيش هم
الثالثي اليهودي ال��ذي سيطر على المؤتمر .أما
رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج صاحب وعد

بلفور فكان مستشاره ه��و اليهودي ساسون،
وهؤالء كانوا يهدفون إلى السيطرة على فلسطين
بقوة الدول الكبرى المنتصرة في الحرب ،في وقت
كان ما أسمي «الوفد العربي» برئاسة األمير فيصل
اب��ن الحسين ،ومستشاره لورنس البريطاني،
ق��د فشل فشالً ذري��ع��ا ً ف��ي التأثير ف��ي مجريات
المؤتمر وقراراته ،وهكذا منحت بريطانيا االنتداب
على فلسطين على أس��اس وع��د بلفور بحسب
المخطط الصهيوني اليهودي العالمي المعروف
ببروتوكوالت حكماء صهيون .ولمعرفة أسباب
نجاح الخطة الصهيونية اليهودية وتأثيرها الكبير
في سياسات الدول الكبرى االستعمارية في مقابل
الغياب الكلي لإلرادة السورية والتأثير السوري
للحفاظ على فلسطين والحقوق القومية غير
القابلة التصرف فيها ،يكفي أن نالحظ ما أسماه
سعاده بغياب الوجدان القومي وتشتت األمة إلى
طوائف وعشائر وأفخاذ وقبائل ال رابطة تجمعها
من قضية قومية واضحة تنظم صفوفها وتقودها
في خطة نظامية واح��دة لنيل حقوقها والحفاظ
على مصالحها ،في مقابل ذل��ك ك��ان اليهود قد
أسسوا قضيتهم الصهيونية ونظموا جهودهم وفق
خطة استراتيجية نفذوها على مراحل .وفي هذا
المجال نذكر أنه قد عقد االجتماع الرسمي األول
للجنة السياسية الصهيونية في 1917/02/07
في منزل الدكتور موسى غاستر ،وقد حضر هذا
االجتماع كل من اللورد دي روتشيلد وجيمس دي
روتشيلد والسير مارك سايكس والسير هربرت
صموئيل وهاري ساشر وجوزيف كادين وحاييم
وايزمن وناحوم سوكونوف ،وقد نوقش في هذه
االجتماع بالتفصيل البرنامج الصهيوني وكيفية
توزيع األدوار ووسائل التنفيذ في كل منطقة وكل
مرحلة .وال بد أن سعاده ،وهو الشاب الصغير
السن ،كان قد درس التاريخ وراق��ب واطلع على
مراحل التآمر على بالده وأمته .كان عمره  21سنة
فقط عندما قال قوله الشهير« :رغ��م أن الحركة
الصهيونية غير دائرة على محور طبيعي) وهذا
تعبير كان يستعمل في ذلك الوقت ويعني أنها
قائمة على الباطل وليس على الحق) ،تقدمت هذه
الحركة تقدما ً ال يستهان به ،فإجراءاتها سائرة
على خطة نظامية دقيقة ،إذا لم تقم في وجهها
خطة نظامية أخ��رى معاكسة لها ك��ان نصيبها
النجاح ،وال يكون ذلك غريباً ،بقدر ما يكون تخاذل
السوريين غريباً ،إذا تركوا الصهيونيين ينفذون
مآربهم ويملكون فلسطين».

�أول كتاب وثائقي م�صري عن «داع�ش والية �سيناء» للدكتور رفعت �سيد �أحمد
خالل أيام سيصدر كتاب جديد للباحث والمفكر المصري د .رفعت سيد أحمد ،الكتاب يحمل عنوان «األخسرين
أعماالً :داعش ـ والية سيناء ...القصة الكاملة» ،الكتاب يقع في أكثر من  400صفحة ويحتوي على  80وثيقة
وصور نادرة لتنظيم داعش ،وهو حصيلة جهد بحثي كبير للكاتب ،ويأتي هذا الكتاب استكماال ً لمشروع المؤلف
البحثي الكبير حول هذه الجماعات المتطرفة ،حيث صدر له العام الماضي كتابه المهم «داعش خالفة الدم
والنار» ،وهذا هو كتابه الثاني والذي خصصه عن «داعش» في سيناء .ونقدّم هنا ملخصا ً للكتاب مع مقدمة
المؤلف ،مساهمة من «البناء» في كشف أبعاد المخطط اإلرهابي الذي يستهدف مصر وشعبها وجيشها ،وفي ما
يلي الملخص والمقدمة كما كتبها د .رفعت سيد أحمد.
«لقد أصبح تنظيم «داعش والية سيناء» أو أنصار بيت المقدس سابقاً ،أحد أبرز الفاعلين اإلرهابيين في مصر
خالل العامين األخيرين ،وذلك لما قام به من عمليات إرهاب شديدة الوحشية ضد الجيش والشرطة ورموز الدولة
في منطقة شمال سيناء ،وبعض محافظات مصر األخرى ،لقد تسبّب هذا التنظيم في استشهاد ما يقرب من الـ500
مصري بين مدني وعسكري ،مع إصابة المئات ،وألنّ الغموض ال يزال يكتنف نشأة ودور ومستقبل هذا التنظيم
وألنّ المعلومات بشأنه قليلة ،فضالً عن تضاربها ،لذا قمنا بإعداد هذا الكتاب للبحث في جذور نشأته ،والالعبين
اإلقليميين والدوليين الذين ساهموا في صعوده السريع ،فضالً عن األوضاع الداخلية والخارجية التي م ّثلت
بيئة مساعدة لبروزه وتوحشه ،وفي بحثنا هذا ذهبنا إلى أفكار التنظيم الرئيسية ،ومرجعياته الدينية وفهمه
المنحرف لإلسالم وكيف تم توظيف كل هذا من أجل استنزاف وتخريب الدولة والجيش في مصر ،خصوصا ً
بعد ثورة « 30يونيو»  2013التي أطاحت بحكم اإلخوان ،وقطعت الطريق على تحول مصر إلى ساحة للحرب
األهلية ،أو إلى سيناريو سياسي كارثي شبيه إلى حد بعيد بالسيناريو الليبي أو السوري.
* لقد أردنا في كتابنا هذا أن نؤكد حقائق عدة من خالل استخدام المعلومة الصحيحة والوثيقة الدامغة ،وليس
فحسب التحليل النظرى لظاهرة «داعش» وأخواتها في مصر ،ومن بين أبرز تلك الحقائق التي أردنا تأكيدها ما
يلي:
أوالً :إن ج��ذور اإلره��اب المتمسح بالدين ،في مصر ،قديمة ،وليست وليدة اليوم ،وليست مرتبطة فقط
بـ»داعش» ،حيث سنجده في أدبيات التنظيم السري لإلخوان المسلمين قبل ثورة «يوليو»  ،1952تم في
صداماتهم المتتالية مع الحكم الناصري  1954و ،1965ثم مع جماعات «التكفير والهجرة» والفنية العسكرية
وحركة الجهاد ،فالجماعة اإلسالمية «طيلة حقبة السبعينات» ،ثم ما تناسل من هذه التنظيمات ،من جماعات
وتنظيمات إرهابية طيلة الفترة الممتدة من الثمانينات من القرن الماضي حتى ما قبل ثورة « 25يناير» .2011
 إذن تاريخ اإلرهاب «الملتحف بالدين زيفاً» ،قديم ،وما «داعش والية سيناء» سوى أحدث حلقاته أو تطبيقاته
الجديدة ،إنه إرهاب يحسب أنه يصنع «ثورة» أو إصالحاً ،ولكنه ليس كذلك بل على النقيض من هذه الثورة أو
اإلصالح ،إنه يهدم ليس فحسب األوطان ،بل والدين ذاته ،لقد وجدنا أن خير ما يعبر عن طبيعة هذه الجماعات
اإلرهابية ويصدق في تشخيصها ،هو ما صدرنا به الكتاب من قوله تعالىُ « :ق ْل هَ ْل ُن َن ِّب ُئ ُكم ِباأل َ ْخ َس ِري َن أَعْ مَاالً*
ا َلذِي َن َ
ُون أ َ َّن ُه ْم ي ُْحسِ ُن َ
ض َّل َسعْ ُي ُه ْم فِي الحَ يَا ِة ال ُّد ْنيَا وهُ ْم ي َْح َسب َ
ص ْنعاً» (آية  104-103سورة الكهف).
ون ُ
ثانياً :تجمع الحقائق المتوافرة حول تنظيم «داعش والية سيناء» أن اسمه األصلي الذي عرف به هو «أنصار
بيت المقدس» ،وقد عُ رف بهذا االسم منذ عام  2011من عناصر فلسطينية سلفية وبدوية من أهل سيناء ،وبعد أن
بايع هذا التنظيم أبا بكر البغدادى ُسمي بـ»داعش والية سيناء» وكان ذلك في .2014/11/10
إن تاريخ اإلرهاب والغلو الدينى في سيناء ،ينبئنا بأن النشأة األم لهذا التنظيم بدأت عام  2004وكان االسم
المعروف به هو «التوحيد والجهاد» والذي إليه تنسب أحداث إرهاب «طابا – ذهب – شرم الشيخ» في عامي
 ،2005 – 2004والذي كان يقوده الفلسطيني السلفي هشام السعيدنى الشهير بأبى الوليد المقدس ،وهو الرجل
الذي تتلمذ على أيدي أبو اسحاق الحويني وفتاويه التكفيرية القائمة على إلغاء اآلخر والشطط الديني ،وبعد أن
قتل السعيدني في  ،2011ينبئنا تاريخ التنظيم أنه قد توالى على قيادته كل من :محمد حسين محارب الشهير
بأبو منير وبعد مصرعه عام  2013تولى كل من محمد فريج زيادة (الذي قتل أيضاً) ثم شادي المنيعي وهشام
العشماوي قيادة التنظيم ،واألخير انشق حديثا ً مكونا ً تنظيميا ً إرهابيا ً جديدا ً أسماه بـ»المرابطين» ،وتولى أمور
الفتوى وإباحة القتل لهذه التنظيمات دعاة من أبرزهم (حمادين أبو فيصل – محمد عزام – أسعد البيك – سلمى
سليم) وغيرهم .تلك أبرز األسماء للقادة والمفتين كما ينبئنا تاريخ «داعش والية سيناء».
ثالثا ً  :ارتكب تنظيم «داعش والية سيناء» أكثر من  50حادثا ً إرهابيا ً في سيناء وبعض المحافظات المصرية
وفي المنطقة الغربية «حادث الفرافرة مثاالً» ،بعض تلك األعمال اإلرهابية كان محدود األثر والصيت ،والبعض
اآلخر صاحبه ضجيج دعائي وسياسي واسع مثل مذبحتي رفح األولى والثانية ،محاولة اغتيال وزير الداخلية
السابق اللواء محمد إبراهيم ،مذبحة كرم القواديس ،الكتيبة  ،101والعريش ،ومديريتي أمن القاهرة والمنصورة،

اغتيال النائب العام هشام بركات ،واقعة الشيخ زويد في .)2015/7/1
لقد تأكد لدينا بعد قراءة متعمقة للوثائق والتحقيقات المتصلة بهذه األحداث اإلرهابية وبالهيكل العام لهذا
التنظيم ،أن ثمة غيابا ً واضحا ً لقاعدة معلومات دقيقة وشاملة عن التنظيم بالنسبة إلى اإلدارة المصرية ،وظل هذا
الخطأ االستراتيجي في مواجهة اإلرهابيين قائما ً حتى عام  ،2015إلى أن بدأ الجيش واألمن المصري خصوصا ً
في سيناء ،في معالجة هذا الخطأ ،عبر تواصل منهجي مع البيئة الحاضنة لإلرهابيين في قرى وتجمعات
القبائل البدوية شمال سيناء ،ونظن أن األمر ال يزال يحتاج إلى عمل دؤوب أكثر لخلق قاعدة معلومات حقيقية،
فضالً عن ضرورة العمل بقوة وإخالص لتفكيك ما يسميه البعض بـ»البيئة البدوية الحاضنة لهذه التنظيمات»
خصوصا ً تنظيم «داعش والية سيناء» والذي تتشكل عضويته في جزء رئيسي منها من أبناء القبائل وتحديدا ً
قبيلة السواركة.
رابعاً :تشير المعلومات المتاحة عن العمليات اإلجرامية لتنظيم «داعش والية سيناء» خصوصا ً الفترة
التالية لإلطاحة بحكم محمد مرسي ،أن وتيرتها قد زادت وأضحت أكثر شراسة وضجيجا ً (األمر الذي دفع بعض
المراقبين إلى الربط بين جماعة اإلخوان المسلمين وهذا التنظيم ،سياسيا ً وتنظيميا ً ولوجستياً) ،هذا إضافة إلى
أن هذه العمليات اإلرهابية ومن واقع التحقيقات مع أعضاء التنظيم ،تستند في نجاحها على عناصر مهمة من
أبرزها )1 :سرعة الحركة بالمركبات الخفيفة وامتالك عناصر التنظيم لقدرات خصوصا ً مع فهم لطبيعة الدروب
الصحراوية والخبرة الواسعة في (قص األثر) ما سهل لهم الهجوم وسرعة الهرب في أغلب العمليات التي قاموا
بها )2 .توفر المعلومات لدى التنظيم عن أجهزة األمن عبر الجواسيس وعمليات االختراق والرصد فضالً عن
التخطيط مع تعدد األساليب القتالية (اشتباك ،سيارات مفخخة ،تلغيم ،عمليات انتحارية ...إلخ) )3 .الوجود
وسط القبائل واالختباء السريع مع استخدام سالح الترهيب (قتل التنظيم بعض شيوخ القبائل المتعاونين مع
األمن بهدف إحداث صدمة الترهيب وسط القبائل) ،بل لم يتورع عن قتل بعض نساء القبائل – سنوضح في
كتابنا – ممن اتهمن بالتواصل مع الدولة والجيش المصري.
هذه العوامل وغيرها سهّلت إلرهابيي تنظيم «داعش والية سيناء» القيام بعملياتهم النوعية الخطيرة ،والتي
يالحظ بشأنها أنها تتم على فترات متباعدة (كل ثالثة أو أربعة أشهر تقريباً) مع بعض العمليات الصغيرة غير
المؤثرة سياسيا ً أو إعالميا ً خالل تلك األشهر.
خامساً :ثبت لدينا ومن خالل القراءة المعمقة ألدبيات هذا التنظيم ووثائقه ،ولسلوك قياداته السياسي
واإلعالمي ،أن ثمة تواصالً تنظيميا ً ومخابراتيا ً – سري في غالبه – بينه وبين أجهزة مخابرات إقليمية عدة،
يأتي الموساد والمخابرات التركية والقطرية على رأسها ،مع تقاطع وظيفي ،وربما تواصل تنظيمي ولوجستي
مع التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين مع عالقات تاريخية ممتدة ومعقدة ،مع فصائل سلفية متطرفة في قطاع
غزة (منها جيش اإلسالم بقيادة ممتاز دغمش) وأن كثيرا ً من أسلحة «داعش والية سيناء» التي استخدمت
الكتاب يقع في  400صفحة ويحتوي على  80وثيقة وصور نادرة عن تنظيم «داعش ـ والية سيناء».
التنظيم تعود نشأته إلى عام  2004وكان يُس ّمى «التوحيد والجهاد» ث ّم «شورى المجاهدين» ثم
«أنصار بيت المقدس» ويقوده السلفي الفلسطيني هشام السعيدني الشهير بأبو الوليد المقدسي وارتكب
جرائم (طابا – دهب – شرم الشيخ) بين عامي .2005 – 2004
 التنظيم فيه جنسيات خليجية – تركية – سورية – فلسطينية والقوام الرئيسي له من بدو سيناء ومن
قبيلة «السواركة» تحديداً.
 من أبرز القادة الذين تو ّلوا إمارة التنظيم محمد فريج زيادة – شادي المنيعي – هشام العشماوي
واألخير انشق وأسس تنظيما ً أكثر دموية واسمه «المرابطون».
 أبرز الدعاة الذين مثلوا المرجعية الدينية للتنظيم (أبو إسحاق الحويني – حمادين أبو فيصل – محمد
عزام – أسعد البيك – سلمى سليم).
 الكتاب يكشف بالوثائق الدور الخفي للموساد والمخابرات القطرية والتركية والتنظيم الدولي
لـ»اإلخوان» في دعم وتوظيف «داعش» باألسلحة والمال والمقاتلين.
 الكتاب يؤكد بالمعلومات الوافرة ،كيف أنّ بداية النهاية العسكرية لتنظيم «داعش ـ والية سيناء»
قد بدأت بعد حادث الشيخ زويد وبعد امتالك الجيش قاعدة معلومات وتواصل واسع مع البيئة البدوية
الحاضنة ،واختراق مخابراتي مع حصار وتجفيف للمنابع اللوجستية للتنظيم.

في العمليات النوعية الكبيرة« ،إسرائيلية» الصنع ،ومنها المتفجرات التي استخدمت في تفجير مديرية أمن
الدقهلية ،وأسلحة ومتفجرات مذبحتي رفح األولى والثانية ،عملية كرم القواديس ،الفرافرة ،الشيخ زويد
وغيرها) ،وهنا يأتي تفسيران :األول :أن الموساد «اإلسرائيلي» – وعبر طرق ملتوية وعمالء – مخترقين لهذا
التنظيم وهو الذي مدهم بتلك األسلحة ،أو تفسير ثان يقول :إنهم قد اشتروها عبر الفصائل المتطرفة في غزة،
أو عبر تجار السالح ،وفي كلي التفسيرين ،يتضح أن المستفيد األكبر من وصول هذا السالح «اإلسرائيلي» إلى
تلك التنظيمات ثم استخدامه ،هو «إسرائيل» ذاتها ،وهي التي لم تصب بأي أذى حقيقي من هذا التنظيم وغيره
من التنظيمات المتطرفة خالل الفترة من  2015-2011فضالً عن أنها  -أي «إسرائيل»  -سوف تحقق من خالل
األعمال اإلرهابية لهذه التنظيمات – كما سنرى في كتابنا – فوائد عدة أبرزها استنزاف وإنهاك أكبر جيش عربي،
وهو الجيش الوحيد الذي ال يزال متماسكا ً في المنطقة ويحتل رقم  14في قائمة أقوى جيوش العالم؛ الجيش
المصري ،وعندما يكون حاله – ال قدر الله – مثل حال الجيش السوري أو الليبي ،من استنزاف وتخريب متعمد
من قبل العمالء الذين أسموهم زيفا ً بالثوار؛ فإن جيش «إسرائيل» سيصبح هو الوحيد األقوى واألبقى ،وسيفرض
شروطه على مصر دولة وجيشا ً بسهولة في المجاالت السياسية – االقتصادية كافة ،وفي جميع الدوائر اإلقليمية
والدولية ،وهو هدف نعتقد جازمين أنه لن يتحقق بإذن الله؛ هكذا تقول الروايات والحقائق المغايرة.
سادساً :إن إجرام تنظيم «داعش والية سيناء» ينبغي أن يدفع مصر – كما قلنا سابقا ً – إلى بناء استراتيجية
شاملة للمواجهة ،يكون أبرز محاورها؛ تعمير سيناء ومحاولة احتواء مطالب وأحالم مواطني سيناء (حوالى
 400ألف مواطن) يتوزعون على  26قبيلة ،في مساحة  61ألف كم ،2هذه االستراتيجية تشمل التنمية
االقتصادية– القوة العسكرية– اإلعالم– السياحة– التواصل الشعبي– الدعوة األزهرية ...وغيرها من المحاور
التي ينبغي أن تبدأ بها الدولة اليوم قبل الغد.
إن كتابنا هذا يحاول – ومن خالل قرابة الـ 400صفحة وثمانية فصول – أن يقدم القصة الكاملة لهذا التنظيم
اإلرهابي ،وسيناريوات المستقبل والفصول تحمل العناوين التالية :الفصل األول :سيناء التي ال نعرفها ،قراءة
في الموقع والموضع ،الفصل الثاني :القتل باسم الدين ،خريطة جماعات اإلرهاب في سيناء ،الفصل الثالث:
داعش المصرية ،النشأة والتجنيد ،الفصل الرابع :كيف تفكر داعش المصرية ،قراءة في الفكر والوثائق ،الفصل
الخامس :داعش تذبح المصريين ،نماذج من جرائم تنظيم والية سيناء ،الفصل السادس :الجيش يجهض حلم
اإلمارة الجديدة ،حقائق ودالالت حادث الشيخ زويد ،الفصل السابع :التواطؤ الخفي« ...إسرائيل» ...وداعش...
واألطماع التاريخية في سيناء ،الفصل الثامن :داعش المصرية من المنظور االستراتيجي (دالالت ومخاطر).
* لقد حاولنا في كتابنا هذا أن نقدم رؤية متكاملة عن الخطر المقبل إلينا من شمال سيناء عبر تنظيم «داعش
والية سيناء» ،في إطار من البحث والمعلومة والوثيقة المؤكدة ،وبهدف بناء لبنة من المعرفة والعلم في جدار
المقاومة المصرية لهذا الغزو اإلرهابي «القديم – الجديد» ،ولدينا ثقة في أن النصر سيكون حليف مصر؛ بجيشها
وشعبها ،ألنهم ال يدافعون فقط عن أنفسهم أو أرضهم ،وثقافتهم وحقوقهم؛ ولكن يدافعون عن اإلنسانية واإلسالم
ذاته ،ذلك الدين العظيم الذي يتعرض على أيدي جماعة داعش وأخواتها ،ألكبر عملية اغتيال تاريخي ،ال يخدم
سوى أعداء هذه األمة ،وذلك الدين القيم .حفظ الله مصر».

