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 المقدمة

 2017عالن الخالفة، وعام إجزاء واسعة من العراق وسوريا وأتاريخ سيطرة تنظيم داعش على  2014ما بين عام 

راضييييي التي سيييييطر عليها بما فيها الموةيييي  والر ة، نتهاء سيييييطرة التنظيم على معظم اأالتاريخ المفترض إل

ميركية في العراق وسيييوريا، د ور تركي أثالث سييينوات تتيرت فيها الجترافيا السيييياسيييية في المنط ة.  وات 

كبر في سييوريا،  واعد عسيي رية روسيييا في سييوريا م  مكيياركة عسيي رية فعالة، أفي العراق وتوغ   محدود جدا  

 ر محدود، م  دعم كبير في العديد والعتاد لتنظيمات حليفة للح ومة السورية. يراني عس ري مباشإتواجد 

ضييواء ،ي المعركة م  ألسييت طابا لاكثر اأ المعركةن إال إن الحرب في سييوريا تتعدد جبهاتها ومحاور،ا، إةييحي  

تتعلق بمصيييير ، ا لما فيهما من دالالت  ثم الر ة ثانيا   وال  أال سييييما م  انطالق معركة الموةييي   تنظيم داعش

 . "لخالفته" ين تمثالن العصب الرئيستن ،اتين المدينإ اةة و ،التنظيم

بعد اسييترجاا الموةيي  والر ة ومن ثم  "داعش"ة عن السييلار التاليم ما ،و مصييير جابتسييعى ، ه الور ة لإ

 نهاء سيطرته على الميدان؟  إ

 

 هدافهاأأواًل: إعالن الخالفة و

في عملية عس رية العراق  إلىراضي السورية من اأنطلق تنظيم داعش إ 2014عام  في السادس من حزيران

تنظيم عسيييي ري. ولم ي د ينتهي العاشيييير من نفس الكييييهر حتى كان داعش  د سيييييطر ل في التاريخ كبراأتعتبر 

في ةييورة والعراق في معركة اسييما،ا كسيير الحدود، والحدود بين سييوريا فاتحا  جزاء واسييعة من العراق، أعلى 

سيييم إوفي التاسييي  والعكيييرين من الكيييهر نفسيييه وجه النا ق ب. (2) بي و -رمزية النتهاء سييياي سن ت ون أراد،ا أ

دولة االسيييييالمية في ال"نهاء العم  بما يسيييييمى بتنظيم إها علن فيأبو محمد العدناني كلمة ةيييييوتية أالتنظيم 

  عليه في اأدبيات معتبر،ا ايا،ا تمث  ما يصيييطل" ميةاالسيييال الدولة"واسيييتبدالها بتمسيييية  "العراق والكيييام

بتنصيب  مجلس الكورى" وبأ،  الح  والع د" يام ما يسمى  كاشفا   "الخالفة على منهاج النبوة"سالمية اإل

نصيييييار أودعا  " ليفة للمسيييييلمين"بو ب ر البتدادي( أ) "إبرا،يم عواد إبرا،يم علي البدري السيييييامرائي"ومبايعة 

أسيييييييبوا على ، ا ولم ين ض . (3) "الخالفة"ركان  إلللجهاد وتثبيتا   يها  لبا  لإ "للهجرة" "االسيييييييالميةالدولة "

من شهر تموز/يوليو من جام  النوري في الموة  ليصلي ةالة  الراب عالن حتى أ   البتدادي نفسه في اإل

 .(4)  يرة له )حتى ، ه اللحظة(إ اللة متلفزة ،ي اأولى واأالجمعة في 

كبيرة في تيياريخ الجميياعييات عالن الخالفيية شييييييي يي  ن طيية محورييية، و فزة إن  يييام التنظيم بييإممييا الشيييييييي  فيييه 

فتانسيييتان وبروز حركة  البان أ راج جيش االتحاد السيييوفياتي من إمن  نكيييوء حراكها المعاةييير بعد  "الجهادية"

                                                           
         http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140610_iraq_mosul_hq                                                                                                 راج م - 2

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140629_iraq_isis_caliphate                                                                                             راج م - 3

 https://www.youtube.com/watch?v=PVS0ySkI-rQ                                                                                                                                      راج م - 4

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/06/140610_iraq_mosul_hq
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( تنييي  نصيييب  (5)سيييالم السيييياسييييإن جمي  حركات اإلومن ثم تنظيم ال اعدة، ال سييييما و عينها أ)السيييني تحديدا 

حديث مأثور في  إلى  امتها اسيييييييتنادا  إو "سيييييييالمية"الخالفة اإلحياء إعادة ا  يتمث  في السيييييييعي إل،دفا  مركزي

 ون النبوة في م ما شييييييياء الله أن ت ون، ثم يرفعها الله إأا شييييييياء أن ت" دبياتهم عن النبي محمد )ص( ي ورما

هاج النبوة فت ون ما شييييياء الله أن ت ون، ثم يرفعها الله إأا شييييياء أن يرفعها، ثم يرفعها، ثم ت ون  الفة على من

جبرية فت ون ما  ا  شييياء الله أن يرفعها، ثم ت ون مل في ون ما شييياء الله أن ي ون، ثم يرفعها إأا  ا   عاضيييا  ت ون مل 

 .(6) "ج النبوةشاء الله أن ت ون، ثم يرفعها الله إأا شاء أن يرفعها، ثم ت ون  الفة على منها

تمثله من ن طة اسيييييييت طاب للجماعات سييييييياس لما سيييييييأعالن عن  يام الخالفة يعزد بكييييييي   أ،مية اإلن إعلى 

بو مصييييييعب الزر اوي أال ي بدأت معالمه م   "تنظيم ال اعدة" ار ةييييييراعه م  إاتجاه التنظيم في ب "الجهادية"

الظوا،ري شلون تنظيم ال اعدة بعد اغتيار بن ولم يتو ف بعد وةور البتدادي المارة داعش واستالم االيمن 

 .2011الدن عام 

في عملية  ،لحد اال تتار والت فير بين التنظيمين وال ي وةيييي  الح ا   ،ف د كان من الواضيييي  حجم التنافس الحاد

 ويحت ره.  "السلفية الجهادية العالمية"ومن يمث   ط  ،"الجهاديين"ةراا واضحة المعالم على است طاب 

السييلفية "نصييار تيار أ  ب لوب ال ثيرين من الن تنظيم داعش للخالفة بمثابة السييحر ال ي أ كان و    يام إعل د 

حتى أوا ر  ،"دولة الخالفة" إلى "المهاجرين"نحاء العالم ففاق عدد أ ب من ك  بحيث ش   عنصر ج ؛"الجهادية

 .(7) من الدور العربية والتربية عكرين الفا  ال ما ي ارب 2015عام 

المرتبطة به ان  طوة اعالن الخالفة سيييييييت ون عنصييييييير ج ب كبير لداعش، ل ل  أدرك تنظيم ال اعدة والجماعات 

العالن ، ا ا "شييييييرعية"بحاث والبيانات والدروس حور عدم سييييييارا منظرو التنظيم ال الق الةييييييدار عدد من اال

دادي، وتارة أ رى ال ي زعم التنظيم أنهم بايعوا البت "أ،  الح  والع د" "مجهولية"وبطالنه، تارة تحت عنوان 

 .(8) و، ا ما ليس متيسرا بعد "الخالفة"العالن  "التم ين"بعنوان اشتراط 

للتنظيم،  "التخطيط االستراتيجي"ومهما ي ن من أمر، فإن إعالن الخالفة لم يأت من  ارج إ ار التنظير الف ري و

الخالفة " إلىحيث ال بد من إعالن الخالفة اإلسيييييييالمية ولو في ب عة محدودة ت ون بمثابة النواة للوةيييييييور 

انطلق ، ا  .، ل نها ال يم ن أن تنطلق من أي ب عة كانت من دون أن تتمت  بمواةفات  اةة"اإلسالمية ال برى

                                                           
 واض  وةري . يكم  أل  جماعة اال وان المسلمين وان بخطاب ا   ظهورا، وحزب التحرير بخطاب - 5

 (.18406)مسند ال وفيين حديث ر م  355، ص30، ج2001، 1لرسالة، طاابن حنب ، احمد بن محمد، مسند احمد، بيروت، ملسسة  - 6

 .345، ص 2016، 1الء، طمرتنى، محمد محمود، ةناعة التوحش، بيروت، دار الو - 7

ومتوفر  2014. البحث نكرته نخبة الف ر عام 127حور رأي تنظيم ال اعدة واشتراط التم ين  راج م الخطاب، أنس، و فات تأةيلية حور إعالن الخالفيييييييية، ص  -8

  http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=13053                                                                   على موا   عديدة على االنترنت منها           

 م أبو معاأ . وك ل  راج7-5، ص 2014وحور رأي داعش بعدم اشتراط التم ين يم ن مراجعةم بنعلي، تركي، ال يافة في عدم اشتراط التم ين ال ام  للخالفة، 

، )شيييييييبهييية التم ين والكيييييييوكييية(، 22الكيييييييرعي إعالني النى ير على نيييافخ  ال ير في دعوى بطالن   بيعييية  اأمير، ةييييييييييادر عن مركز عيييائكيييييييييية لإعالم، ص

https://thabat111.wordpress.com/2014/03/03. 

 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=13053
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عبد الله بن "التي دونها  "الم كرة االسيييييييتراتيجية"م   2011العام في  "لنواة الخالفة اإلسيييييييالمية"التنظير 

 .تأسيسا  على تراث  ديم وكتابات ساب ة "محمد

كأن ت ون حيوية، وتحظى بعام  ج ب  م"النواة"ال اتب المواةيييييييفات التي ينبتي توافر،ا في ، ه  ل د حدد

ثروات وموارد  بيعية للكييييارا اإلسييييالمي، و بيعة جترافية تسيييياعد على العم  العسيييي ري الدفاعي، وحيازتها 

 "نواة"ن ت ون أضيييرورة  إلىمائية وغ ائية. ويسيييتحنييير ال اتب التجربة الصيييهيونية في ا تيار فلسيييطين ليكيييير 

 .الخالفة  ريبة من منا ق التأثير الديني

يعرف تماما ان  بال شييييييي  ، إال انه"الم كرة االسيييييييتراتيجية"حرفيا بما ورد في ، ه  ملتزم "داعش" د ال يبدو 

التخاأ ، ه  متسييرعة، إال ان ثمة عوام  دفعته عرف اينييا انها  طوةوربما ي ليسييت م تملة العناةيير، " الفته"

 .الخطوة

والصيييييييراا المحتدم بينها على  "الجهادية"لها عال ة بالحركات  كما أكرنا، دا لية،ي عوام  أ،م ، ه العوام  

معظم  يادات  نفسييه في م اب  "داعش" دوج، حيث "جبهة النصييرة" لفية ما يجري في سييوريا في مواجهة 

، أي  ب  إ الق (9)و ف ال ي أ ل ه ابو محمد الم دسيييييييبالم الظوا،ري نفسييييييه، مرورا  ، ابتداء من "ال اعدة"

على  لفية الوسييييا ة التي د   بها الم دسييييي بين التنظيمين المتصييييارعين،  (10)سييييراحه من السييييجون االردنية

وينحو  "منحرف"مسييلولية فكيي  الوسييا ة والح م عليه بأنه تنظيم  "داعش"تحمي  الم دسييي  إلىوأفنييت 

ة "للخالفة"البيان ال ي أةيييييييدره تزامنا  م  إعالن داعش  إلى التلو، وةيييييييوال   إلى ، حيث أبرز عمق الكييييييير  وحد 

 ما  اله الم دسي نفسه لندرك ما آلت اليه اأوضاا بينهمم  إلىن ننظر أالخطاب بين ، ه الجماعات. وي في 

كما طالعت في ما طالعته بعد خروجي من السججججسن اتججججاالا  وتجججج اص  ص اسججججتح    ججججحاب ا و جججج  . ."

من اليججججر وون لأار   رمن فمن ات ا   المساهدان وص و جججج  اليججججر وون ولو و جججج وا باليججججوا  وون بدصا 

ناال العواهر ونحوه من ال حش ووضجججججوو القو ..  باللقطاال و ب تار  الىللمخال ون  أذم والب  لك من ال غور ذ

 .(11)"..واصفتراال  لى المخال  بما ص الو  بمن تصد  للتو وو  ن الله وال توى في دان الله

يحتم  " ليفة"وتنصييييييب البتدادي  "الخالفة اإلسيييييالمية"وبحسيييييب اأدبيات الف هية للتنظيم، فإن لزام إعالن 

،و إعالن  "الخالفة"على جمي  التنظيمات المسارعة للمبايعة، بمن فيهم الظوا،ري نفسه. من ،نا فإن إعالن 

. و يد أظهر الم يدسيييييييي ،ي ه المخياوف حييار سييييييييائر الجمياعيات بعيد إعالن "ال ياعيدة"لتنظيم  "داعش"وراثية 

المباي  لها من أفراد،ا في العراق  الجماعات المسييييلمة الم اتلة"، ل ل  سييييارا للتسيييياير عن مصييييير "الخالفة"

                                                           
اإلسالمية  سم في بيان حار "الدولة اداعش وجبهة النصرة في سوريا و د حم  البيان  عبارة عن بيان أةدره أبو محمد الم دسي بعد فك  وسا ته بين - 9

 م. راج  م  2014مايو /يار أ 14،جرية الموافق  1435في العراق والكام والمو ف الواجب تجا،ها" في منتصف شهر رجب 

                                                                                                                                                                            http://tawhed.ws/r?i=26051401     

 (.2014حزيران/يونيو ) 16ا لق سراحه في  - 10

 (. راج  م    2014حزيران/يونيو ) 28،جري الموافق  1435رمنان  1عنوان "، ا بعض ما عندي وليس كله" أةدره بتاريخ ببيان أبي محمد الم دسي  - 11

                                                                                                                            http://tawhed.ws/r?i=01071401 

http://tawhed.ws/r?i=26051401
http://tawhed.ws/r?i=01071401
http://tawhed.ws/r?i=01071401
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والكيييام وفي ك  ب اا اأرض، وما ،و مصيييير دمائهم عند من تسيييمى بمسيييمى الخالفة اليوم، ولم ي ف بعد 

 .(12)"عن توعد مخالفيه من المسلمين بفلق ،اماتهم بالرةاص

 

 رضأثانيًا: ال خالفة من دون 

ال أنه كان ي صيد عدم شير يته إ( 13)عدم اشيترط التم ينن داعش في محاججاته م  تنظيم ال اعدة داف  عن إرغم 

نما ي في إعلى ك  بالد المسييلمين ن ال شييرط بالتم ين ال ام  إبكيي   مطلق ال نفيه من أسيياسييه. بمعنى آ ر 

نما كانت تنحصيييير في إن سيييييطرة وسييييلطة دولة النبي )ص( لم ت ن كاملة وإالتم ين في بعنييييها مسييييتدلين ب

وال شيييييي  أن الخالفة تحتاج " ليه بعض منظري داعش. ف د  ار تركي بنعليمإشييييييار أو، ا ما  المدينة المنورة.

. "شييييء من ال وة والكيييوكة والتم ين، و، ا حاةييي  في الدولة اإلسيييالمية بكيييهادة العدو  ب  الصيييديق إلى

ول ني أحسب "وبعد أن أكر كالم ال ر بي والطبري والسدي والجويني مما يلكد على التم ين، اع به بال ورم 

أن التم ين ال ام  على سائر ديار المسلمين ليس شرَط ةحة للخالفة ب در ما ،و شرط كمار. فإن المراد تح ق 

 .(14)"التم ين وإن كان جزئيا  على بعض ديار المسلمين دون بعنها اآل ر

ال ير في دعوى بطالن   إعالني النى ير على نافخ  "في بحثه المسييييمى  "بو معاأ الكييييرعيأالكيييييخ "وك ل  أ،ب 

نفي اشيييييييتراط  إلىمفتي جيش الفت ،  لص فيه  "المحيسيييييييني"، وال ي كتبه للرد على الكييييييييخ "بيعة  اأمير

م  بن الصييامت كال،ما ورد فيه البيعة على السييم  والطاعة إفأنت ترى أن حديث جابر وحديث عبادة "التم ين  ائال 

إلمامة وتلزم به المتابعة، وأن البيعة الواردة فيهما كانت في في المنكيييييييط والم ره و، ا ،و ال ي تنع د به ا

ليلة الع بة، وأن الصييحابة كانوا في حالة ضييعف وعدم تم ين؛ حتى أنهم كانوا يخفون ، ا االجتماا ال ي ع دت 

 فيه البيعة...

ي سييييرتهم بن ،كيييام فإالمدينة. كما  ار  إلى -ةيييلى الله عليه وسيييلم-وإنما حصييي  التم ين بعد مجيء النبي

بالمدينة، واجتم  إليه إ وانه من المهاجرين،  -ةلى الله عليه وسلم-بن إسحاقم فلما ا مأن رسور الله إ ار "

واجتم  أمر اأنصييار، اسييتح م أمر اإلسييالم، ف امت الصييالة، وفرضييت الزكاة والصيييام، و امت الحدود، وفرض 

رة فه  يسوغ بعد ، ا أن ي ور  ائ م )ال عب ".،كام بنإسيرة " "الحالر والحرام، وتبوأ اإلسالم بين أظهر،م

 .(15)بالبيعة في حار عدم التم ين(..

                                                           
 .392-390لمصدر نفسه. وراج  حور ما ت دمم مرتنى، محمد محمود، ةناعة التوحش، مصدر سابق، صا  -  12

إال إأا ا ترنت بال درة على تح يق م اةد اإلمامة، وال درة به ا ينا  مناط التم ين ال درة وليس ال وة، فتنبه له ا الفارق، إأ أن مجرد ال وة ال تعد تم  - 13

يست بمناط المعنى ،ي ما يسميه الف هاء بالتم ين، و،ي مناط وجوب الخالفة وةحتها، أما مجرد ال وة بال  درة على تح يق الم اةد فليست بتم ين، ول

 لوجوب الخالفة وال شر ا  لصحتها.

 .7-5، ص 2014عدم اشتراط التم ين ال ام  للخالفة، بنعلي، تركي، ال يافة في  -14

 ، )شبهة التم ين والكوكة(.22ني النى ير على نافخ  ال ير في دعوى بطالن   بيعة  اأمير، ةادر عن مركز عائكة لإعالم، صأو معاأ الكرعي، إعال -15

 https://thabat111.wordpress.com/2014/03/03/ 
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تح  ه ولو اعترف باشييييتراط ه لم ينفه مطل ا  ب  نإف ،ويظهر من ، ا ال الم انه حتى من نفى اشييييتراط التم ين

اق وسيييييييوريا، وف دت أا  سيييييييرت داعش العرإ،مم م بنعلي. من ،نا ينطلق السيييييييلار اأكما مر في كال ،زئيا  ج

ن الخالفة إنه وفق ما ت دم من كالم منظري داعش، فإ. ال ش  ؟!رض فماأا سيح  بخالفتهاسيطرتها على اأ

نه ال  الفة من دون تم ين ولو جزئي، وال تم ين من دون وتف د عناةر وجود،ا وشروط تح  ها؛ أستس ط، 

 أرض.

 ثالثًا: ما بين التمكين والنكاية

في المراح  الم بلة  هجهديركز  نأ ن داعش سييييييعم  على  طينم الخط اأورمإرج  فإن اأ ،سيييييبقمما انطال ا  

السييعي للسيييطرة ، وأل  يسييتلزم "التم ين الجزئي"شييرط الخالفة، وأعني به تح ق ديمومة  على العم  على

 ريه الكرعيين.حتى وفق آراء منظ " الفته" "شرعية"، ا الكرط  ب  أن تس ط تح ق له  "معتبرة"على أرض 

و،ي المرحلة التي تسبق مرحلة التم ين، ، (16)"الن اية"سيعود لمرحلة  تار  ،فيبدو أن التنظيم أما الخط الثاني

و، ا  واغارات وتفجيرات وما شيييييياك .  ارج منا ق سيييييييطرته من عمليات انتحارية اليوم فعليا  و،و ما يمارسييييييه 

وفق االنتماء الجترافي.  هعناةيرالتفريق بين  إلىيعمد التنظيم  يسيتلزم، وفق فهم الع   المحرك لداعش، أن

بمعنى االحتفاظ بالعناةر العرا ية والسورية في العراق وسوريا كعناةر محلية باستثناء بعض ال يادات التي 

 إلىتعود  "المهاجرين"فيما العناةيييير االجنبية  تجد ةييييعوبة في الب اء م   طورة االعت ار ومصيييياعب اال تباء،

فة إرج  بالد،ا لتوظيفها ،ناك. واأ كا ته" "واليات"ن ، ه االسيييييييتراتيجية الجديدة سييييييييعممها على  ، "دول

نه لم يعد يسيطر على إال سيما و ،تون محر ة عس ريةأواالبتعاد عن تجمي  العناةر في بلر نارية تجعلهم في 

، كما كان عليه الوضييييي  في سيييييوريا والعراق، و حتاجه ي ال ي كان يسيييييتلزم منه عديدا  كبيرا  ب عة جترافية كبيرة جدا 

و، ا سيييعني عودة التركيز  ةييلية.لب سيييعملون في منا ق انتمائهم اأغإن اأوبالتالي ف رض.لإمسيياك باأ

كما أنه سيييييعزز من على تعزيز الكييييب ات االمنية من اج  توجيه ضييييربات موجعة ترب  السيييياحات المسييييتهدفة، 

وائ  عمله في العراق؛ حيث ينكر الفوضيى ". كما سيعود أمخالفة"ي يعتبر،ا ماكن العبادية التاستهداف اأ

 وحسب." المخالف"، وليس اال تصار على "سنية"ويسعى لتعميق الكر  الطائفي، عبر استهداف فئات 

 

 ذرع المتعددةأم األ: استراتيجية الذراعين رابعاً 

، كان  د بدأ به التنظيم من  مدة ليسييت بال صيييرة، والتي كنت "للجهد العسيي ري"، ا االنتكييار والتوزي  الجديد 

 . فما ،ي ، ه االستراتيجية؟"أرا المتعددة"استراتيجية اأ د ا ل ت عليها اسم 

                                                           
لمين أو استن اأ ل تار ال ي ي ون الهدف منه التن ي ، وال تتعدى ثمراته الن اية في اأعداء وإغاظتهم والني  منهم وإر،ابهم، أو كف أأا،م عن بعض المسا - 16

عة التوحش، مصدر سابق، بعض المستنعفين أو ف  اأسارى، فهو حتى وإن لم يلدي عاجال  إلى تم ين للمسلمين، يسمى  تار الن اية. راج م مرتنى، ةنا

 .43ص 
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، أكد فيه أنه يهدف إلعادة إنكييياء وإحياء "الم كرة االسيييتراتيجية"، كتب عبدالله بن محمد، كتاب 2011في العام 

. "نظرية ال راعين". و د كان من شيييروط ، ه االسيييتراتيجية ما أ لق عليه اسيييم "االسيييالميةالخالفة "مكيييروا 

 كانت تعم  بها. "ال اعدة"ن بعض الجماعات، ال سيما تنظيم إوالتي يبدو 

، "سيييييالمية"الخالفة اإلنطالق إلعادة إحياء إ، حدد ال اتب الكيييييام واليمن لت ونا ن طتي "نظرية ال راعين"وفق  

، يسيييييييتطي  "سيييييييالميوي ل لب العالم اإلضيييييييمن المجار الحي"ر،ما على مزايا تجعلهما ي عان بسيييييييبب توف

تحري  عموم المسلمين، و،ما تنمان تناريس ال بأس بها من الموان  الطبيعية.. "من  اللهما  "الجهاديون"

 .(17)"من الت ائياء تجعلهما في دائرة حصينة من اأووفرة في الماء والت 

الكيييييام التي تنيييييم سيييييوريا ولبنان فاليمن ي   بال رب من منا ق التأثير الديني، أما ال دس فنيييييمن منط ة 

. سيناء، من دون أن ننسى العراق ال ي يمث  امتدادا   إلىردن وفلسطين، إضافة واأ  لبالد الكام جترافيا 

، أن يتم التحرك في منط تي ارت از بك   مت "نظرية ال راعين"ت تني  ن إواٍز، ،ما الكام واليمن. والهدف إأا 

ام   رى، وتمن  تركيز أي مجهود عسيي ري يسييتهدف جبهة وحد،ا، فتكيي   ك  جبهة عاأتتطي ك  واحدة منهما 

  رى.إلهاء وضتط لمصلحة الجبهة اأ

ال بير نطالق مكيييروعه، ال سييييما م  الرفد العراق يمث  أرضيييية أكثر مالءمة إلن إيرى  "داعش"في الم اب  كان 

ال  ثم أو في حروب الن اية نطلق من العراقإال ي حظي به من عناةييير وضيييباط سييياب ين في الجيش العرا ي، ف

عبر ، ا التمدد الحصور  "داعش". و د استطاا عالن الخالفةإمن الكام ليتمدد بعد،ا من الكام نحو العراق و

 منا ق جديدة. إلىعلى ثروات رفدته بالمار، ما م نه من االنطالق 

أمام االنطالق  غير أن التنظيم رأى في الطبيعة الجترافية والتركيبة السيييياسيييية واالجتماعية للبلدان العربية عائ ا  

ب من مهمته عدم حصييييور انهيار كام  في ةييييفوف الجيكييييين  من العراق والكييييام نحو بلدان أ رى. و د ةييييع 

تأسيس  إلى، «لخالفته»التخلي عن العراق والكام كمركز العرا ي والسوري، ما دفعه، على ما يبدو، من دون 

 «.اأأرا المتعددة»استراتيجية 

رت از يتم االنطالق منها لت ون محورا  للحراك في إاالعتماد على ن اط  "اأأرا المتعددة"وت تنيييي اسيييتراتيجية 

في ك  من  "ا الخراسيييييانيةال را"مركز انطالق لعم   "والية  راسيييييان"سيييييائر دور النطاق. به ا المعنى، ت ون 

 يران، فيما تظهر داغستان والكيكان كرافد بكري لجوار،ا.إ فتانستان والح ا  أباكستان و

نطالق في المراح  السياب ة، لدعم نكياط المركز في العراق والكيام، إأما ليبيا، التي كانت مركز تجم  وتدريب و

تنظيم، بعد التطورات الدراماتي ية التي شيييييهدتها سييييياسيييييية في اسيييييتراتيجية الإحدى اأأرا اأ إلىف د تحولت 

نطالق عمله في بالد إتنظيم في ليبيا سيييييياحة ملاتية تكييييييبه السيييييياحة العرا ية عند الالسيييييياحة ،ناك. ف د رأى 

أفري يا أو في شيييمار  "الخالفة"رت از ل راا إن ت ون ن طة اور أ   يتوسييي  فيها لتح يق ،دفينم اأالرافدين، ف

                                                           
 ة ال ترونية(. ) نسخ22ص  بن محمد، عبد الله، الم كرة االستراتيجية، ملسسة الماسدة اإلسالمية، -17
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من جهة، والثاني أن ت ون عنصييير إلهاء وتكيييتيت ل وى التحالف الدولي، عبر توسيييي  ب عة  سيييالميالمترب اإل

 عمله الجترافي، ما يخفف النتط عن العراق والكام.

بوكو "في الهدف اأور، تمث  ليبيا ةلة الوة  بين ك  من مصر وتونس والجزائر والنيجر )حيث تنكط جماعة 

 لي. ك  أل  يجع  منها أراعا  والجزائر المثلث ال ي يفصييييييي  التنظيم عن ما (، وتمث  حدود ليبيا م  النيجر"حرام

بالسيييييياحة المصييييييرية  "داعشدون إغفار اال،تمام المتزايد لييييييييييييي" فري ية، منإرت از نحو ال ارة اأون طة  فعالة،

بإعدام  "داعش"ومحاوالت االسيييييييت طاب الحثيثة التي يعم  عليها. من ،نا يم ن فهم واحد من أبعاد  يام 

الدا   المصري، أ در  إلى باط، حيث إن محاوالت التنظيم للتوس  أن ي ونوا من اأالعمار المصريين وا تياره 

منية ونكيييوب فتنة دا لية  رفا،ا المفنيييالن بالنسيييبة إليه ،ما اأ باط لى النجاح في ظ  تراج  ال بنييية اأع

 من جهة، وحركات ت فيرية سلفية من جهة ا رى. 

فري يا، أسالمي وية للمترب اإلالكامية لبالد الكام، وال راا الليب -ال راا العرا ية  مبه ه اأأرا "اعشد"يعم  

و أو الفلبين أندونيسييييا أسييييا سيييواء في آانية أفتانسيييتان وباكسيييتان وايران، وأراا في شيييرق وال راا الخراسييي

مخصيييصييية لكيييبه أراا ن التنظيم يجهد إلنكييياء إيب ى  وروبا.أشيييب ات أمنية في  إلىضيييافة إ، الصيييين )االيتور(

ماكن في الممل ة أو التفجيرات التي اسيييييييتهدفت بعض اأو،و ما يحاور ال يام به في اليمن، الجزيرة العربية، 

(،أالعربية السعودية)  و د حاور إيجاد  اعدة له في المنا ق العرا ية المحاأية للحدود  ماكن تواجد الكر ة حصرا 

 .)18(دية، ل ن ، ه المحاوالت لم تفل ربية السعوم  الممل ة الع

 

 خامسًا: الساحات الجديدة المتوقعة

ن تنظيم داعش لن يعتمد على زج عناةييييره في ب عة جترافية إنه من المرج  إنطال ا  من العناةيييير المت دمة فإ

أرا اأ"توسيييييييي  ب عة االسيييييييتهدافات بناء على اسيييييييتراتيجية  إلىليها، ب  سييييييييعمد إواحدة ودعوتهم للهجرة 

 م ةالتالي تلت ون  ار ة التحرك وفق االحتماال "المتعددة

أو لبعض م ن، أن إم انيات المتاحة، لبلدانهم ترحي  اأجانب وفق اإلمد على سييييييييعالعراق وسيييييييوريام  -1

 ساحات إلىو أم، البلد اأ إلى يصالهمإن ت ون مأوى لهم في حار تع ر أ رى التي يم ن الساحات اأ

المحلية م  تصيييييييعيد في بعض الخبرات. وبالتالي سييييييييركز عمله على العناةييييييير  إلىنها تحتاج إيعتبر 

" الخالفة"عالن إأسييياليب العم  التي سيييب ت  إلىعلما  أن العودة  .منية كما أكرنا سييياب ا  العمليات اأ

الظهور العلني لل ثير من العناةييييييير المحلية التي  إلىعالن أدى إعتبار أن ، ا اأمر السيييييييه  بليس باأ

ن االسيييتخبارات العرا ية إأل   إلىن كييياف ال ثير منهم. ينييياف سييييطرة التنظيم، ما أدى إل إلىركنت 

باتت تمل  مخزونا  كبيرا  من المعلومات حور  بيعة التنظيم وعناةره ومسلوليه. و، ا سيصعب من 

                                                           
 تاليم     على الرباط ال 2015شباط  20بتاريخ  والتي نكرت في ةحيفة السفير اللبنانية "الجهاديون واستراتيجية االأرا المتعددة"راج  م التنا بعنوان   - 18

                                                                                                            http://assafir.com/Article/18/403145 . 

http://assafir.com/Article/18/403145
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ال أنييه من المتو   أن يلجييأ التنظيم لإحتميياء دا يي  البنى إركيياتييه.  بيياء التنظيم لعنيياةيييييييره وتحإمهميية 

من جهة، ودا   البيئة المتعصييييبة للعكييييائر العرا ية.  "السيييينية"الكييييعبية في المنا ق أات اإلغلبية 

إحتمار  يام نف  بال ام  بعد، ما يرف  من تسيييف اأميركي له ه التنظميات لم يي ليه أن التوظيإينييياف 

ةيييدار  رارات تو ف مالح ة المطلوبين ة بالنيييتط على الح ومة العرا ية إلميركيحدة اأالواليات المت

، ه الجماعات دا   المجتم  العرا ي، وربما التنظير بتجربة  انون  "دماج"إبعناوين تتعلق بمحاولة 

، بحسيييييييب تنظيراتهم المتو عة، في لجوء مخلفاته  "اجتثاث البعث" التنظيمات  إلىال ي كان سيييييييببا 

 المتطرفة.

لبنانم سييييييسيييييعى التنظيم ال تراق السييييياحة اللبنانية ومحاولة اسيييييتهداف حزب الله ومنا ق شيييييعبيته  -2

في أل  على جع  المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين وربما بعض الجبار في الكمار  معتمدا  

 إلىضييييييافة إ،  فاء وتمركز عناةييييييره م  تركيز على بعض الجنسييييييياتأو منا ق الف ر فيها، كمنا ق إل

الخليجي  إلىضييافة إ)سييوري، فلسييطيني، مصييري، سييوداني(  اللبناني، التي تتواجد ب ثرة في لبنان.

 راضي اللبنانية.اأ إلىبسبب التسهيالت التي يتم  بها لناحية د وله 

 كثر من محور.أن نتحدث ،نا عن إفري يا فأفري يام وعند الحديث عن أ -3

  ال  والوسييييطم و،نا نتحدث عن ليبيا وتونس والجزائر والمترب وةييييفري يا م  التوغ  نحو أشييييمار 

يبيا عنصييييير مهم في منظومة . في ، ا المحور ينبتي أال ننسيييييى أن  لوماليونيجيريا النيجر  إلى

، كما أن حدود،ا فري ية، فهي ت   على حدود النيجر حيث ينكييط تنظيم بوكو حرام أينييا  داعش اأ

لداعش بسيييييبب  بيعته  جاأبا   الكييييير ي منها، سيييييتكييييي    عنصيييييرا  م  الجزائر، وال سييييييما الجنوب 

فت   طٍّ عبر الجنوب الجزائري الصحراوي،  إلى ا  ، دون أن ننسى أن داعش سيسعى حتمالجترافية

   أن ي ون مثلثا  مكتعال  ليربط بين ليبيا ومالي. و، ا يعني أن  المثلث )ليبيا النيجر والجزائر( مرش

ت أ دامه في الجنوب الليبي، على الرغم من أن  اال،تمام  ،  اةييييييية إأا اسيييييييتطاا داعش أن يثب 

الداعكي في الو ت الرا،ن يتمث   بالجبهة الساحلية، أي بنتازي، درنة، مصراته، وسرت )المدينة 

لى ال أن و وا ، ه المدن عإ .(19)عدام العمار المصييييييريين  د نف  ت فيها(إالتي من المفترض أن  

مداد النفطي، سيييييدف  بالدور الداعمة لل وى المنا،نيييية للتنظيم إرتبا ها بخطوط اأالسيييياح  و

، إل صائه عن الساح ، مما سيلدي، عاجال  إلت ديم الدعم لها لمواجهته و ن إ تناا التنظيم  أم آجال 

ود م  ال  يار آ ر له سيييييييوى التوجه نحو الجنوب، والجنوب الكييييييير ي، والجنوب التربي؛ حيث الحد

النيجر والجزائر من جهة، وم  مصر والسودان من جهة أ رى. و،و ما سيفت  له المجاالت في فت  

جبهات جديدة لمحاولة إ تراق مصييير والسيييودان، وتنكييييط محاور النيجر والجزائر، ربما في مسيييعى 

 د للتواةييييييي  الجترافي م  بوكو حرام. على أن الطبيعة الجترافية الصيييييييحراوية له ه المنا ق، 

ن داعش سيييييييولي إمن الواضيييييي  أ إ،اما  من عوام  اال تباء والتمويه ل واعده.  تكيييييي   له عامال  

                                                           
 . 2015-2-19محمود، م الة بعنوانم "داعش في ليبيام العين على مصر وشمار أفري يا"، راج م مرتنى، محمد  - 19
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ليها في إرت از أن تلمن له ب عة جترافية يم ن اإلن  اعدتها يم ن أ ،أ،مية  صيييييييوى لبوكو حرام

وضيياا، ، بحسييب اأكثر ترشيييحا  إن الم ان اأنه وبحسييب الظا،ر فإأ إ. "الخالفة"سييتمرار إموضييوا 

ن تجا،  سعي داعش للوةور دو  بعا   ليمث  ركيزة عنصر التم ين المت دمة ،ي ، ه المنط ة.

ن كان من إو ال ا،رة أو غير،ا، واسيييتهداف ال وى اأمنية فيها، سيييواء في سييييناء، إمصييير، و إلى

ي ف تركيز عمله، في المراح  الم بلة، إلىن يعمد أالمرج ، بحسييييييب التجارب السيييييياب ة للتنظيم، 

منية من جهة، وأ   تحنرا  وتعليما  من جهة  للر ابة اأنها أ   تعرضا  المنا ق النائية والريفية؛ أ

أ رى، م  وجود بيئة مرتبطة بالدين بكييييي   عفوي، و،و ما  د يجعلها فريسييييية سيييييهلة للتجييش 

م   وان المسييلمين لل اإل تعرض سييتمرارإوم   الم ،بي، والتحكيييد الطائفي، والحكييو الف ري.

إستهداف ضافة لمحاولة تعزيز الفوضى عبر إست طابهم إن داعش سيعزز محاوالته إلفي مصر ف

  باط فيها.اأ

  ن أرضيية  صيبة تتعزز فيها إو،ي منا ق يسيعى داعش لتعزيز تواجده فيها السييما  فري يامأغرب

سيييييييالمي إ تراق، وأعني الف ر وتواجييد لتي يسيييييييتتلهييا التنظيم في عملييية اإلا لنيياحييية العواميي 

جيريا، غانا، سييييييياح  العاج، ليبيريا، غينيا، نيث عن مجموعة من الدور و،يم دشيييييييعبي. و،نا نتح

الفرنسية أائعة الصيت  د كتبت في  "لوفيتارو"موريتانيا. وكانت ةحيفة  إلى السنتار، وةوال  

أار الماضييي، حيث أكرت إن التنظيم يسييعى للحصييور آملف  اص حور ، ا الموضيي  في شييهر 

ن ، و د تحدثت مصادر عس رية فرنسية أ"إر،ابه"مو ئ  دم في ال ارة اإلفري ية لتصدير على 

ب 15التنظيم أرسييي   بوكو "نيجيريا،  ام ،لالء بتدريب عناةييير  إلىفي العام الماضيييي  ا  عرا ي ا  مدر 

رات وتصيييييني  أسيييييلحة يدوية بما في أل   اأفات  "حرام عام  م  المتفج  على ت نيات ال تار والت 

 .(20) صواريخال

 رت از له ه الجبهة إفري يم و،نا يبرز الصيومار وحركة الكيباب الناشيطة فيه كمركز ث   والكيرق اأ

 تراب من  ليج  م  اإلينييييا  أ ن تكيييي   الصييييومار تهديدا  أ، كما يم ن وجيبوتي تجاه كينياإللتحرك ب

 تراق الصييييومار إل أن داعش يسييييعى من  مدةويبدو  تجاه اليمن.إعدن وبالتالي التسييييل  البحري ب

ال ادر  في شييرق الصييومار ب سييب بيعة بعض المجموعات ي ود،ا عبد وحركة الكييباب ونج  جزئيا  

 صيييى الجنوب في أملمن، والتي تتمركز في جبار غالتاال، ثم كسيييب مبايعة مجموعة أ رى في 

ن انتكيييار داعش في الصيييومار سييييواجه بكيييراسييية من  ب  تنظيم أال إ. (21)والية جوبا السيييفلى

ن إن يواجه من  ب  السيييييلطات المحلية. و،نا يظهر أليه  ب  إال اعدة التي تنتمي حركة الكيييييباب 

 كة الكيييباب الصيييومالية م  العم  علىسيييتهداف  يادات حرإال إداعش في الصيييومار  مماأليس 

 يه.إلننمام باإل ،سيما  يادات ميدانية ال ،ورلصف اأإ ناا  ادات من او أتحنير  يادات بديلة، 

                                                           
en-etendre-s-a-cherche-daech-20170316ARTFIG00266-http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/16/01003-                                   راج م  - 20

afrique.php 
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رض الصييومار غير المعترف أي جمهورية أشييمار الصييومار،  إلىن داعش سيييسييعى للد ور إكما 

 ،مية كبيرة نظرا  أفي الجترافية الصيييييييومالية من جهة، و "ر وة"لما تكييييييي له من ن طة  بها دوليا  

وتييار مييا ينيياور ويلعييب على اأ ن داعش غييالبييا  إ علمييا   حمر.ترابهييا من جيبوتي وجنوب البحر اأ إل

 فري ية المتنوعة.أمر متوفر في الساحات اإلوالنواحي ال بلية و،و 

لعدم  ندونيسيا والصين وسيعتمد فيها على العناةر المحلية نظرا  أسيام ون صد بها الفلبين وآشرق  -4

ن تخييدم أن المنيياورة فيهييا يم ن أال إ بتعيياد،ييا عن مركز الث يي  الييديني." إلللهجرة"جيياأبييية المنط يية 

ف"  شتار الصين.اأميركي،  اةة إل "الموظ 

يران وسييي ون إفتانسييتان وكاز سييتان وأسيييا الوسييطى وجنوب شيير هام و،نا نتحدث عن باكسييتان وآ -5

ستهداف من عنصر يمثله ، ا اإلران لما إيستهداف إعمدتها ما يعرف بوالية  راسان. م  التركيز على 

باد شيييييييرق آن التنظيم سييييييييعزز سييييييييطرته في جالر أسيييييييت طاب لدى ، ه الجماعات. ويبدو إج ب و

لحدود الباكسييتانية. وتمث  ، ه ،ميتها و ربها من ا أفتانسييتان الم ابلة لبيكيياور في باكسييتان نظرا  أ

التالي باكستان وب في    عرضا  آباد ،ي الجترافية اأن الجترافية الباكستانية الم ابلة لجالر إ،مية اأ

غلبية إ ليم شيييينجيانا أات اأباد والكيييرق الصييييني حيث آ صييير التي تربط بين جالر ،ي المسيييافة اأ

 المسلمة حيث تتواجد العر ية االيتورية.

و عبر أمنية فيها سييييييياء عبر الكيييييييب ات العن ودية، ام سييييييييسيييييييعى داعش لتصيييييييعيد عملياته اأوروبأ  -6

و أبعض العناةر التي اكتسبت  برات  تالية في الخارج،  على معتمدا   "ال ئاب المنفردة"استراتيجيات 

 و عبر بعض المراكز الدينية.أعبر العناةر غير المرةودة والتي يعم  على تجنيد،ا عبر شب ات االنترنت 

 

 الخاتمة

جترافيا محددة كما حصي  في العراق وسيوريا  إلىكما نرى، لن يسيعى للهجرة الجماعية  ،ن داعشإبالمحصيلة، ف

على العناةيييييير المحلية في ك   ، معتمدا  "أرا المتعددةاأ"، ب  سيييييييعزز من اسييييييتراتيجية "الخالفة"عالن إبعد 

، م  السعي للحصور على مو ئ  دم جديد في "الن اية" إلىمني والعودة العم  اأ إلىمنط ة، والتحور 

عالن إ "شيييييييرعية"من مركز الث   الديني، كي يحافظ، من الناحية الدينية الكيييييييرعية، على  الجترافيا ي ون  ريبا  

. "التم ين"نهم  د سلموا بنرورة تح ق نوا من إ ،والتي كما أكرنا ،الخالفة  ولو جزئيا 

 

 

 


