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مقّدمة 

�لتاأ�ضي�ص يف �ضوريا وذلك  �ل�ضلفية �مل�ضّلحة �حلديثة  �لتنظيمات  يعترب تنظيم د�ع�ص من 

بعد بد�ية �لعام �خلام�ص على �الأزمة، وهو �أي�ضا �متد�د لتنظيم �لدولة �الإ�ضالمية �لذي تاأ�ض�ص 

�الأول عام 2006، وتعود جذوره  ت�رصين  �لبغد�دي يف 15  �أبو عمر  بزعامة  �لعر�ق  يف 

�نطلق  �لذي  �ملدّبر  �لعقل  �لزرقاوي(  م�ضعب  )�أبو  �خلاليلة  فا�ضل  �أحمد  �إىل  �لتاريخية 

باإرهابه  تو�ضع  ثم  �ل�ضجن،  �ضنو�ت يف  �أن ق�ضى خم�ص  بعد  �الأردن  �ضو�قة يف  من �ضجن 

�ل�ضام«  �إىل »جند  �الإمام«  �أفغان�ضتان و�لعر�ق موؤ�ض�ضًا جمموعات تكفريية من »تنظيم  �إىل 

فجماعة »�لتوحيد و�لهجرة« يف �لعام 2003 �إىل تنظيم »د�ع�ص« يف �لعام 2012.

�لتي تخطى عددها يف  �ملماثلة  �لتنظيمات   �الأكرث خطورة من بني  تنظيم د�ع�ص هو   

�أقطار  �ضوريا وحدها 700 ف�ضيل وجمموعة من �ل�ضوريني و�ملرتزقة �الأجانب من خمتلف 

�لعامل.  

كانت قطر و�ل�ضعودية من �أول �لدول �لتي �ضدرت �ملقاتلني �إىل �ضوريا »�أر�ص �جلهاد« 

مقاتل  مائتي  من  �أكرث  »وجود  �ل�ضهاد�ت  بع�ص  تذكر  �ملجال  هذ�  زعمهم، ويف  ح�ضب 

�ضعودي على �أبو�ب �ملو�ضل ع�ضية �حتاللها، وقد قتل �أكرث من خم�ضة �آالف �ضاب �ضعودي 

. وال نغفل يف 
)1(

وكويتي وقطري يف �أقل من خم�ضة �أعو�م على بد�ية �الأزمة يف �ضوريا «

هذ� �ملجال �لدور �الأ�ضا�ضي  لرتكيا وخمابر�تها يف ت�ضهيل عبور �آالف �لتكفرييني من �أر��ضيها 

�إىل �ضوريا، �إ�ضافة �إىل �إمد�د �ملقاتلني باالأ�ضلحة و�لعتاد و�لدعم �للوج�ضتي و�الأمني وتظهر 

وم�ضوؤولني  قادة  ولقاء�ت  �جتماعات  �الأمريكية   CNN ن�رصتها حمطة  �لتي  �لوثائق  بع�ص 

�أمريكيني �أمثال �ل�ضيناتور جون ماكني مع قياد�ت د�ع�ص من بينهم �أبو بكر �لبغد�دي .

 �نطلق �لتنظيم من �لعر�ق �إثر �لتخبط �لذي عا�ضه هذ� �لبلد بعد �لعام 2006. وكانت 

�لفو�ضى �لتي ن�رصتها �لواليات �ملتحدة يف �لعر�ق قد بد�أت عندما �تخذ حاكمها �ملدين يف 

�لعر�ق �آنذ�ك بول برمير قر�ر� بحل �جلي�ص �لعر�قي ووز�رة �لدفاع وكلية �لهند�ضة �لتابعة لها 

بتاريخ 23-5-2003. وقد �ضكلت هذه �لفو�ضى بيئة حا�ضنة وخ�ضبة لوالدة تيار�ت 

�إرهابية بعد حرب �خلليج �لثالثة فجي�ص �ضد�م ح�ضني عبارة عن حزب �ضيا�ضي منّظم وملتزم 

مببادئ رئي�ضه �ل�ضابق يف �لت�ضلط و�لهيمنة، وت�رصيح �لعدد �لكبري من �ل�ضباط و�لع�ضكريني 

�جلديد.   للنظام  مقاومة  �أعمال  يف  ينخرطون  هوؤالء  جعل  �ملنحل  �لبعث  حزب  بقايا  من 

�لع�ضكريني  بتحالف  �ل�ضيعة و�الأكر�د و�نتهت  بعمليات وجمازر �ضد  �ملقاومة  بد�أت هذه 

على  �لهجوم  �لقا�ضمة يف  �ل�رصبة  فكانت  متطرفة،   �ضنية  �ضلفية  مع جمموعات  �ل�ضابقني 

هجوم  �أن  �إىل  �ل�ضدد  هذ�  يف  �الإ�ضارة  وجتدر   ،2014 حزير�ن  من  �لتا�ضع  يف  �ملو�ضل 
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�ملو�ضل مل يكن من �ضنيع د�ع�ص وحدها فقد ��ضتعان �لتنظيم »بجي�ص �لطريقة �لنق�ضبندية �لتابع 

لعّزة �لدوري )نائب �ضد�م ح�ضني �ل�ضابق(  و�جلي�ص �الإ�ضالمي �ملكون من �لف�ضائل �لتابعة جلماعة 

�أن�ضار �الإ�ضالم و�أن�ضار �ل�ضّنة  وجي�ص �ملجاهدين - �لقيادة �لعامة  �إىل  �إ�ضافة  �الإخو�ن �مل�ضلمني 

   
)2(

وقد مت توزيع �الأدو�ر يف هذه �لعملية من خالل قيادة مركزية ي�رصف عليها قياديون بعثيون «.

يهدف �لتنظيم �إىل �إعادة ما ي�ضّمونه �خلالفة �الإ�ضالمية وتطبيق �ل�رصيعة �الإ�ضالمية يف كل �لعامل 

�إمنا  و�الإ�ضالمية  �لعربية  �لدول  على  �لد�ع�ضي  �لن�ضاط  يقت�رص  ومل  زعمهم(.  )ح�ضب  �الإ�ضالمي 

و�ضل �إىل عدد من �لدول �الأوروبية كربيطانيا وفرن�ضا و�أملانيا وبلجيكا وكند� و�أ�ضرت�ليا من خالل 

جمموعات من �ل�ضباب �لتكفرييني ن�ضاأو� وترعرعو� يف هذه �ملجتمعات و�أي�ضًا من خالل مبايعة 

بع�ص �حلركات �الإ�ضالمية �الأ�ضولية يف هذه �لبلد�ن للتنظيم وقيامها بعمليات �إرهابية �ضد �ملدنيني 

�الأبرياء. 

�نطلق ق�ضم من �ل�ضباب �الأ�ضويل من �أجل »�جلهاد �لعاملي« نحو �ضوريا و�لعر�ق،  �أما �لبقية 

منهم فقامت بن�رص �أفكارها وحاولت �لقيام ببع�ص �لعمليات �الإرهابية يف هذه �لبلد�ن. وتت�ضدر 

�لتكفرييني  �الأمريكية و�لربيطانية و�لعاملية ق�ض�ص خمتلفة وغريبة عن و�قع هوؤالء  �ل�ضحف  �أغلفة 

وعن تطّوع �ملقاتلني �الأجانب وتركهم �أهلهم وبالدهم للجهاد يف �ضوريا و�لعر�ق ولبنان. وهناك 

خمططات جتري يف �ل�رص على �ضكل خاليا نائمة لتو�ضيع �إرهاب د�ع�ص يف بع�ص �لدول �خلليجية 

ومنها �لكويت و�ل�ضعودية، وقد و�ضل �لتنظيم �إىل معرب طريبيل على �حلدود �الأردنية- �لعر�قية 

�لذي يبعد حو�يل 100 كلم من �الأر��ضي �ل�ضعودية.  كما و�ضلت جر�ئم �لتنظيم �إىل ليبيا وم�رص 

عرب جمموعة من �لعمليات �النتحارية �ملرّوعة يف م�رص، �إ�ضافة �إىل جرمية ذبح �لعمال �الأقباط يف 

ليبيا وغريها من �جلر�ئم �لالحقة.
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بروز التنظيم وتطّوره يف العراق و�سوريا  

الق�سم الأول:
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بروز التنظيم وتطّوره يف العراق و�سوريا  

اأ-  داع�ش: بدايات التاأ�سي�ش يف العراق 

تعود جذور تاأ�ضي�ص تنظيم د�ع�ص يف �لعر�ق »�إىل �لعام 2006، عندما �أعلن يف 15 ت�رصين 

ت�ضكل  �لذي  �الإ�ضالمية«،  �لعر�ق  »دولة  با�ضم  ُعرف  تنظيم  تاأ�ضي�ص  عن  نف�ضه  �لعام  من  �الأول 

م�ضعب  �أبو  بقيادة   �لر�فدين  بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم  �أبرزها  �لتنظيمات،  من  جمموعة  دمج  عرب 

�لزرقاوي، وجمل�ص �ضورى �ملجاهدين يف �لعر�ق، وُجند �ل�ضحابة. و�تخذ �لتنظيم بعقوبة عا�ضمة 

له، وبايع �أبا عمر �لبغد�دي �أمري�ً، وهو حامد د�ود حممد خليل �لز�وي من مو�ليد �لعام 1959، 

وكان يعمل يف �ضلك �الأمن �لعر�قي، ثم تركه بعدما �عتنق �لفكر �ل�ضلفي عام 1985، وكان من 

�أبرز منظريه. وقد بويع �أبو عمر �لبغد�دي �أمري�ً جلي�ص �لطائفة �ملن�ضورة، ثم بايعه تنظيم �لقاعدة 

يف بالد �لر�فدين، �لذي �ضّكل يف ما بعد جمل�ص �ضورى �ملجاهدين يف �لعر�ق. 

مت �ختيار �أبو عمر �لبغد�دي �أمري�ً لهذ� �ملجل�ص خلفًا للزرقاوي، حتت ��ضم �أبو عبد �هلل �لر��ضد 

�لبغد�دي، ثم بويع �أمري�ً لدولة �لعر�ق �الإ�ضالمية. ويف يوم �الثنني �ملو�فق 19ني�ضان عام 2010 

�أعلنت وز�رة هيئات �ل�رصيعة يف �لعر�ق نباأ مقتل �أبي عمر �لبغد�دي مع �بنه و�أبو حمزة �ملهاجر �ثر 

غارة �أمريكية يف منطقة �لرثثار يف �لعر�ق ، وبعد ع�رصة �أيام �أعلن جمل�ص �ضورى �ملجاهدين مبايعة 

�أبي بكر �لبغد�دي �أمري�ً لدولة �لعر�ق �الإ�ضالمية وتعيني �لنا�رص لدين �هلل وزير�ً للحرب.

�ضاهم �لبغد�دي يف تاأ�ضي�ص جبهة �لن�رصة الأهل �ل�ضام وكان له دور �أ�ضا�ضي فيها، ولكنه �عترب 

�أبو حممد �جلوالين تابعًا له،  فخّول نف�ضه حل �جلبهة، ودجمها يف دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية، حتت ��ضم 

جديد هو �لدولة �الإ�ضالمية يف �لعر�ق و�ل�ضام -  د�ع�ص. 

وت�ضري بع�ص �لتقدير�ت �إىل �أّن قر�بة 65 % من عنا�رص �لن�رصة �ضارعو� �إىل �إعالن �لوالء لـد�ع�ص، 

ومعظمهم من �ملهاجرين  )�ملقاتلني غري �ل�ضوريني(. و�ن�ضمت �إىل د�ع�ص ف�ضائل كاملة، من بينها 

جمل�ص �ضورى �ملجاهدين بقيادة �أبي �الأثري �لذي عّينه �لتنظيم �أمري�ً على حلب، وجي�ص �ملهاجرين 

و�الأن�ضار بقيادة عمر �ل�ضي�ضاين. وبفعل هذه �الن�ضقاقات جنح �لتنظيم يف �حللول حمّل جبهة �لن�رصة 

وذلك ب�ضيطرته على عدة مناطق �أبرزها �لرقة و�أجز�ء من ريف حلب، ود�خل مدينة حلب، كما 

)3( 
��ضتولو� على مقار جمموعات �أخرى يف منبج، و�لباب، و�أعز�ز...

�أبي بكر  مبايعة  �لعام 2014 ومتت  بتاريخ 29 حزير�ن من  �الإ�ضالمية  �لتنظيم �خلالفة  �أعلن 

�لبغد�دي لي�ضبح خليفة �مل�ضلمني. وقد وقف �إبر�هيم عو�د �إبر�هيم علي �لبدري على منرب جامع 

�لنوري �لكبري يف �ملو�ضل خطيبًا مطالبًا �مل�ضلمني بالطاعة، وباإعالن �خلالفة �ضار و�جبًا على جميع 

و�الإمار�ت  �لواليات  جميع  �رصعية  تبطل  �أن  على  �لبغد�دي  مبايعة  زعمهم(  )ح�ضب  �مل�ضلمني 
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�إرهابه،  فيها  ميار�ص  �لتي  �لبلد�ن  يف  �أمر�ء  بتعيني  �لتنظيم  قام  بعد  وفيما  �الأخرى،  و�لتنظيمات 

على والية  �أمري�ً  �لقاعدة  �مللقب بذئب  �الأردين  �ل�ضالم  بتعيينهم عبد  �أخري�ً  �ملطاف  و��ضتقر بهم 

�ملتكررة  �إىل �العتد�ء�ت  �النتحارية  �لعمليات  لبنان من  �لقتل يف  بعد م�ضل�ضل  فيما  ليبد�أ  لبنان، 

على �جلي�ص �للبناين يف عر�ضال وغريها من �ملناطق �للبنانية، ثم �نتقل هذ� �الإرهاب �إىل م�رص وليبيا 

و�ل�ضود�ن و�أفريقيا.

عرب  من  �ملنت�ضبني  نوعية  يف  �لتدقيق  دون  من  م�رص�عيه،  على  �النت�ضاب  باب  �لتنظيم  فتح 

يظهر  �لو�حد.  للمقاتل  دوالر  مئتا  قدره  �ضهريًا  ر�تبًا  يدفعون  وبد�أو�  قوقاز،  ومرتزقة  و�ضي�ضان 

�لتفاوت كبري� وو��ضحا بني قادة �لتنظيم وعنا�رصه، ففي �لوقت �لذي يتقا�ضى �ملقاتل �لعادي ر�تبًا 

�ضغري�ً كل �ضهر، يوزع �لتنظيم �ل�ضيار�ت و�لبيوت و�ملحال �لتجارية �مل�ضادرة ب�ضخاء على قادته 

يف �ملناطق �لتي ي�ضيطر عليها. »و�غلب عنا�رص تنظيم د�ع�ص وجبهة �لن�رصة من �ملقاتلني �ل�ضوريني، 

وقد �أعلن �ملقاتلون �الأجانب يف �ضوريا )وهم من جن�ضيات خمتلفة( والءهم و�ن�ضمامهم لد�ع�ص،  

     
(*)

وهم من �لقادة و�ملحاربني �الأ�ضا�ضيني يف �لتنظيم«.

ب- ظهور التنظيم يف �سوريا وخالفه مع جبهة الن�سرة 

مع بد�ية �الأزمة يف �ضوريا �أو�ئل �لعام 2011 مل يكن �لتنظيم  على �أر��ضيها، وكانت �النطالقة 

�الأوىل مع م�ضلحي جبهة �لن�رصة ثم تلتها مرحلة تاأ�ضي�ص د�ع�ص يف �ضوريا يف �لعام 2012.  وقد 

جذب �ندالع �الأزمة يف �ضوريا »�نتباه �أبو بكر �لبغد�دي، فاأر�ضل قائد عمليات تنظيمه يف نينوى 

�أبو حممد �جلوالين �إىل �ضوريا لتاأ�ضي�ص جبهة لدولة �لعر�ق �الإ�ضالمية. و�ضل �جلوالين �إىل حمافظة 

�حل�ضكة �ضمال �رصق �ضوريا يف �آب 2011 وبد�أ يتو��ضل مع �خلاليا �لقتالية يف جميع �أنحاء �لبالد 

لتاأ�ضي�ص ما �أ�ضبح ُيعرف بجبهة �لن�رصة يف ما بعد.

يف �الأ�ضهر �ل�ضتة �الأوىل، عملت جبهة �لن�رصة ب�ضكٍل م�ضابه لدولة �لعر�ق �الإ�ضالمية*، ولكنها 

�أ�رصت على �أنه لي�ص لها �أّي رو�بط مع ذلك �لتنظيم �أو مع تنظيم �لقاعدة. وقد ��ضتهدفت جبهة 

�لن�رصة  مقر�ت و�ضخ�ضيات تابعة للحكومة يف �ملقام �الأول، �ضقط خاللها عدد كبري من �ملدنيني، 

ما جعل �جلبهة غري و��ضعة �ل�ضعبية يف �أو��ضط �ملعار�ضة �ل�ضورية.

 تغريت هذه �لديناميكية ب�ضورة كبرية بدء�ً من �أو�خر �لعام 2012. و�أ�ضبحت جبهة �لن�رصة 

منظمًة م�ضّلحة ي�ضل عدد �أع�ضائها �إىل حو�يل 2000 ع�ضو منت�رصين ب�ضكل فّعال يف دم�ضق ودرعا 

يف �جلنوب و�إدلب وحلب يف �ل�ضمال. �أتاح هذ� �لتو�ضع جلبهة �لن�رصة حتويل نف�ضها من جماعة 

*عند تاأ�ضي�ص �لتنظيم يف �لعر�ق �أطلق عليه تنظيم �لدولة �الإ�ضالمية يف �لعر�ق، مع دخول �لتنظيم �ضوريا �أ�ضبح �ال�ضم تنظيم �لدولة �الإ�ضالمية 
يف �لعر�ق و�ل�ضام »د�ع�ص« )ISIS(،  يف 29 من �ضهر حزير�ن من �لعام 2014 �أعلن تنظيم د�ع�ص �خلالفة ومنذ ذلك �لتاريخ تغري �ال�ضم 

IS . فاأ�ضبح تنظيم �لدولة �الإ�ضالمية فقط

بروز التنظيم وتطّوره يف العراق و�سوريا  
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�إرهابية منوذجية �إىل قوة متمردة وبخا�ضة يف �ضمال �لبالد. ومع حلول منت�ضف �ضهر كانون �لثاين 

من�ضاأتني ع�ضكريتني رئي�ضيتني، هما  ��ضتيالء على   
ْ
�لن�رصة عملّيتي �لعام 2013 قادت جبهة  من 

�إدلب يف 11كانون  �أيلول 2012، وقاعدة تفتناز �جلوية يف  ثكنة هنانو يف حلب يف منت�ضف 

�لثاين 2013. وحد� هذ� �لتقّدم �أبا بكر �لبغد�دي �إىل حماولة كبح جماح �ملنظمة �لتابعة لتنظيمه 

 
)5(

يف �ضوريا، و�لتي �أ�ضبحت ت�ضتقل بذ�تها على نحو متز�يد...«.

��ضتغل �لبغد�دي �الأزمة و�لفو�ضى �لتي ح�ضلت يف �ضوريا ليعلن دخوله على خط �ملو�جهات 

�لبغد�دي  بالقاعدة وجد  و�ملرتبطة  �مل�ضلحة  �لتكفريية  �لتنظيمات  وكباقي  �ملعارك،  وي�ضارك يف 

وتنظيمه م�ضاحة خ�ضبة على �الأر��ضي �ل�ضورية ملمار�ضة �إرهابه. ومن �حلدود �ل�ضورية �لو��ضعة مع 

�لعر�ق دخل �لتنظيم �ضوريا وبالتحديد �رصق �ضوريا حتت �ضعار ن�رصة �أهل �ل�ضنة معلنني �حلرب على 

 »علمًا باأن �لعنا�رص �لتي �أدت �إىل ظهور �ل�ضحو�ت يف �لعر�ق �أو ما يعرف 
)6(

�لنظام �ل�ضوري«.

�مليلي�ضيات �ل�ضنية �لتي حاربها تنظيم د�ع�ص منذ مطلع 2007 موجودة يف �ضوريا: مقاومة قوية 

من �ملتمردين �ل�ضوريني لل�ضيا�ضة �ملت�ضلطة لد�ع�ص، وجود العبني خارجيني يوفرون م�ضادر متويل 

�ل�ضحو�ت  �ل�ضعودية وتركيا ب�ضفة مبا�رصة يف ن�ضوء هذه  يقاتل د�ع�ص .وقد �ضاهمت  لكل من 

يف �ضوريا، حيث تقوم �لريا�ص بتمويل وتاأطري �جلبهة �الإ�ضالمية، بينما دعمت تركيا على وجه 

)7(
�خل�ضو�ص جبهة ثو�ر �ضوريا �لتابعة جلمال معروف«.

 بد�أ تو�جد �لقاعدة يف �ضوريا مع ظهور جبهة �لن�رصة كما ذكرنا �ضابقًا بقيادة �أبو حممد �جلوالين 

�ملقاتلة  �لقوى  �أبرز  من  �أ�ضهر  لت�ضبح يف غ�ضون  قدر�تها  ما منت  �ضنة 2011، و�رصعان  �أو�خر 

بد�أت  �لظو�هري،  بقيادة  �أفغان�ضتان  �لقاعدة يف  لتنظيم  مبايعتها  �لن�رصة  �إعالن  ومع  �ضوريا،  يف 

�لتقارير �الإ�ضتخبار�تية و�الإعالمية تتحدث عن عالقة �لن�رصة بد�ع�ص لينظر �ليها على �أنها �متد�د 

�ضوري لهذ� �لتنظيم . ويف �لتا�ضع من ني�ضان عام 2013 �أعلن �أبو بكر �لبغد�دي دمج فرع جبهة 

�لن�رصة مع دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية حتت م�ضمى �لدولة �الإ�ضالمية يف �لعر�ق و�ل�ضام، وهنا بد�أت 

�لبغد�دي، و�أعلن  �أبو بكر  �لتي طرحها  �لدمج  �أبو حممد �جلوالين فكرة  رف�ص 
 )8(

ق�ضة د�ع�ص«.

عن وجود عالقة مع تنظيم د�ع�ص لكنه نفى �ضخ�ضيا مع جمل�ص �ضورى �جلبهة علمه بهذ� �الإعالن 

موؤكد�ً مبايعة �جلبهة لتنظيم �لقاعدة يف �أفغان�ضتان فقط . ويف �ضبيل حت�ضني �لعالقة بني �لف�ضيلني 

�لعر�ق  يف  »و�جلهاد«  �لقتال  تركيز   2014 �أيار  من  �لثاين  بتاريخ  د�ع�ص  من  �لظو�هري  طلب 

�لطرح فقامو� بتحدي  ي�ضت�ضيغو� هذ�  �لبغد�دي ومقاتليه مل  �ن  �لن�رصة، غري  وترك �ضوريا جلبهة 

�لظو�هري علنًا. 

�أعلنت �لقيادة �لعامة لتنظيم �لقاعدة يف 2  �ضباط 014 2 يف بيان »�أن  ويف �ل�ضياق نف�ضه، 

ين�ضط يف �ضورية و�لعر�ق وعو�قب  �لذي  �لدولة �الإ�ضالمية   بتنظيم  �أية عالقة   �لتنظيم ال تربطه 

هذ� �لبيان �لرمزية كبرية جد�ً، ال �ضيما بالنظر �إىل �أن �ل�ضبب �لرئي�ص �لذي قدمته �لقيادة �ملركزية 

بروز التنظيم وتطّوره يف العراق و�سوريا  
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للقاعدة جتلى يف ع�ضيان د�ع�ص. ويبدو ذلك حماولًة من �لقيادة �ملركزية للتاأكيد يف �ضكل نهائي 

)9(
على م�ضتوى معنّي من �ل�ضلطة على �جلهاد يف �ضوريا«.

�أمين �لظو�هري يف كلمة  وعن �خلالف �لقائم بني د�ع�ص وتنظيم �لقاعدة قال زعيم �لقاعدة 

وجهها �إىل �لتنظيم بتاريخ �لثاين من �أيار من �لعام 2014 »�إن على �لدولة �الإ�ضالمية يف �لعر�ق 

و�ل�ضام تركيز قتالها د�خل �لعر�ق يف �لوقت �لذي نا�ضد فيه زعيم جبهة �لن�رصة �أبو حممد �جلوالين 

وقف �أي قتال فيه عدو�ن على من و�ضفهم باإخو�نه �ملجاهدين.

وطالب �لظو�هري �أن يتحاكَم �جلميع لهيئة �رصعية م�ضتقلة حلل �خلالف.. ودعاهم �إىل�لتوقف 

عن تبادل �التهامات و�إ�ضعال �لفتنة يف �الإعالم.. و�أكد �لظو�هري على عالقة �لدولة �الإ�ضالمية يف 

�لعر�ق بالقاعدة و�أنها فرع تابع جلماعة  قاعدة �جلهاد. و�أورد �لظو�هري بع�ص �لتفا�ضيل بقوله،  

�أن ت�ضتاأمر فيها قيادة جماعة قاعدة �جلهاد، وعلى ر�أ�ضها  ملا قامت دولُة �لعر�ق �الإ�ضالمية دون 

ويوؤكد    ، �لدولة  �إن�ضاء  فيها  يربر  �لعامة  للقيادة  ر�ضالًة  �ملهاجر  �أبو حمزة  �أر�ضل  بن الدن،  �أ�ضامة 

فيها على والء �لدولة جلماعة �لقاعدة و�أخذ �الإخوة يف �ل�ضورى �لعهد على �ل�ضيخ �ملهاجر-كما 

�لقاعدة،  تابعٌة جلماعة  �لدولَة  و�أن  بن الدن،  �أ�ضامة  هو  �أمريه  باأن  �لبغد�دِي  عمر  �أبي  نح�ضبه- 

ولكنهم ر�أو� �أن ُيعلمو� �الإخوة بذلك وال ين�رصوه لبع�ص �العتبار�ت �ل�ضيا�ضية يف �لعر�ق حينئٍذ.« 

و�أ�ضاف: »�الإخوة يف �لقاعدة ويف دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية يتعاملون على �أ�ضا�ص �أن دولَة �لعر�ق 

�الإ�ضالمية جزٌء من جماعة �لقاعدة«.. و�ختتم �لظو�هري قوله بن�ضيحٌة للبغد�دِي ومن معه، »�أن 

عودو� لل�ضمع و�لطاعة الأمريكم، ومن �ضبقوكم على درب �جلهاد، تفرغو� للعر�ق �لذي يحتاج 

)10(
جهودكم، حتى و�إن ر�أيتم �أنف�ضكم مظلومني..«

باملقابل، رد حممد �لعدناين �لناطق �لر�ضمي با�ضم د�ع�ص على كالم  �لظو�هري و��ضتهل بيانه 

بن  و�أ�ضامة  �لزرقاوي  م�ضعب  و�أبو  �لليبي  يحيى  كاأبو  �لعاملي  بـاجلهاد  يعرف  ما  رموز  »باأقو�ل 

�النتخابات يف  �مل�ضاركة يف  بن الدن حول �رصورة عدم  قاله  مبا  �لتذكري  �لعدناين  فاأعاد  الدن. 

�لهجرة  �ل�ضعودي ووجوب  نظام �حلكم  �أبو يحيى عن  قاله  ما  �لعر�ق وفل�ضطني. ويف  كل من 

�لكويت  �ضليمان بن غيث حول نظام �حلكم يف  قاله  �لنظام �ملذكور، ويف ما  تغيري  ��ضتحال  �إن 

و�لد�ضتور �لكافر �لذي �أُقر حلكم �لبالد. ثم ��ضت�ضهد مبا قاله �لزرقاوي عن �لدميقر�طية وعن حكم 

�أنه  �لتي عرفناها وو�ليناها، مذكر�ً  قاعدة �جلهاد  �لعدناين: »هذه  و�أ�ضاف  بـالكفر..  يتبعها  من 

�إر�ضال  �لعدناين  )ويعّلل  �ل�ضباقون«.  �الأمة  قادة  هم  �لقاعدة  »قادة   - �الإ�ضالمية  للدولة  بالن�ضبة 

�لر�ضائل وطلب �مل�ضورة عن طريق �أبي حمزة �ملهاجر بالرغم من حل �لتنظيم على �أر�ص �لدولة(..  

�إير�ن وال يف بالد �حلرمني تلبية لطلب  �أن �لدولة �الإ�ضالمية، مل ت�رصب يف  �أي�ضًا   و�أكد �لعدناين 

�لقاعدة( وحفاظًا على وحدة كلمة »�ملجاهدين« ولعدم  �لقاعدة وللحفاظ على م�ضاحلها )�أي 

خمالفة �لقاعدة �لتي �أخذت على عاتقها �جلهاد �لعاملي. و�تهم �لعدناين �لظو�هري �أنه من خالل 
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�ضهادته �الأخرية لب�ص على �لنا�ص و�أجهد نف�ضه يف �إثبات �أمر مل يثبته، قا�ضد�ً بيعة »�لدولة« للقاعدة، 

ذلك كي ُيظهر جنود �لدولة بـمظهر �خلائنني. وتوجه �إليه قائاًل �إنه لو ّقدر �هلل لكم �أن تطاأو� �أر�ص 

�أنتم �ليوم جنود حتت  �لدولة �الإ�ضالمية ملا و�ضعكم �إال �أن تبايعوها وتكونو� جنود�ً الأمريها كما 

�ضلطان �ملال عمر.. 

ثم توجه �لعدناين باأ�ضئلة �إىل �لظو�هري، منها: هل �لتزمت �لدولة بطلب �لظو�هري بالكف 

عن ��ضتهد�ف �ل�ضيعة يف �لعر�ق؟ هل �ألزم �لظو�هري �أحد�ً بهذ� �لقر�ر وعزل من خالفه؟ هل �ضاأل 

يومًا �لظو�هري ومن قبله بن الدن، كم عدد جنود �لدولة، من �أين ياأتي �ضالحها �أو �لتمويل.. ؟ ثم 

عاد و�أكد �أنه ال �لظو�هري وال بن الدن خاطبو� �لدولة خطاب �الأمري جلنده... �إال بعد �أن فجرت 

�أبو  �لن�رصة  �ل�ضام وفجعت �الأمة بقبولك بيعة �خلائن )يق�ضد زعيم  )�أي �لظو�هري( �لكارثة يف 

حممد �جلوالين(. ثم و�ضع �لعدناين �أمري �لقاعدة �أمام خيارين ال ثالث لهما، فقال له: �إما �أن ت�ضتمر 

يف خطئك وي�ضتمر �القتتال و�الن�ضقاق يف �لعامل، )ومل يخ�ض�ص �لعدناين �ضوريا مبا يجري من 

   )11(
خالف(، �أو تعرتف بزلتك وت�ضتدرك... ومند �إليك �أيدينا من جديد...

ج- اأماكن ال�سيطرة يف العراق و�سوريا

�ضيطر تنظيم د�ع�ص على حمافظة �لرّقة ب�ضكل  كامل يف 12 كانون �لثاين من �لعام 2014. 

وتعد مدينة �لرقة عا�ضمة �لتنظيم ، وكانت حمافظة �لرقة �أول »والية« تخ�ضع لد�ع�ص. كما �ضيطر 

�لتنظيم على �أجز�ء من حمافظة حلب كمدينتي �أعز�ز وجر�بل�ص وعلى مناطق يف ريف حلب وريف 

دم�ضق ودير �لزور، ويف ريف حلب �ل�ضمايل �ضيطر �لتنظيم على 10 قرى وبْلد�ت بعد ت�ضفية 

خ�ضومه من �ملعار�ضة �ل�ضورية يف هذه �ملناطق، وهذه �ملناطق هي �مل�ضعودية و�لعزيزية ودويبق 

�لهيمنة و�لتحكم مب�ضاحات  بهذه  �لرتكية.  بارح و�أخرتين قرب �حلدود  تركمان  و�لغوز وبلدتا 

و��ضعة من �ملحافظات �ل�ضورية، �أ�ضبح د�ع�ص �لف�ضيل �الأ�ضا�ضي يف �ملعار�ضة �ل�ضورية وتخطى 

�إرهابه كل �ملنظمات و�لف�ضائل �ملوجودة يف هذ� �لبلد. 

و�ىل حني �إعد�د هذ� �لتقرير يحاول تنظيم د�ع�ص �ل�ضيطرة على حمافظة �حل�ضكة )والية �لربكة 

�لنظامية  �لقو�ت  �ل�ضيطرة عليها  تتقا�ضم  �لتي  �لوالية( ومدينتها  �لتنظيم على  �أطلقه  �لذي  �ال�ضم 

ووحد�ت حماية �ل�ضعب �لكردية، وترتكز �ملعارك جنوبي �ملدينة. �أكدت م�ضادر �لتنظيم �ضيطرته 

على �أجز�ء من موقع  �لفوج �لع�ضكري، �إال �ن م�ضدر�ً ميد�نيًا �ضوريًا نفى هذ� �الأمر، وما ز�لت 

�الخرت�ق  متّثل يف  فقد  �ملحافظة  �ضهدته  �لذي  �الأبرز  �لتطور  �أما  �ملنطقة.  د�ئرة يف هذه  �ملعارك 

�إذ متكن خم�ضة عنا�رص من  �لبعث يف مدينة �حل�ضكة،  �لتنظيم يف مبنى فرع حزب  �لذي حققه 

د�ع�ص من دخول �ملبنى، وفّجر �أحدهم نف�ضه قرب �لباب �لرئي�ضي، و�قتحم �آخرون �ملبنى �لذي 

�ضهد ��ضتباكات �أدت �إىل مقتل ع�ضو قيادة �لفرع حنا عطا �هلل و�مل�ضوؤول �لع�ضكري يف �لفرع عبد 
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�لقام�ضلي، د�رت  �لفرع من قتل �ملهاجمني. ويف  �أن يتمكن عنا�رص حماية  �لنز�ل، قبل  �ل�ضمد 

معارك عنيفة يف قرية خربة �جلدوع )جنوب �ملدينة( و�ضط �أنباء عن متكن د�ع�ص من �ل�ضيطرة على 

معظمها، فيما ت�ضتمر حماوالت �جلي�ص �ل�ضوري ال�ضتعادتها. وبالتز�من، د�رت معارك عنيفة بني 

د�ع�ص وم�ضلحي حزب �الحتاد �لدميقر�طي �لكردي )PYD( يف �ملناجري، وتل �ضنان، و�لبوي�ضة، 

و�ل�رصكة، و�أم �لدب�ص، جنوب ر�أ�ص �لعني. من جهة �أخرى متكنت وحد�ت حماية �ل�ضعب من 

�ل�ضيطرة على كامل بلدة �ملربوكة يف ريف �حل�ضكة �لغربي ب�ضوريا، بعد معارك مع د�ع�ص.

بلدة   35 ت�ضم  �لتي  �خلابور  منطقة  ��ضتهدف  هجومًا  �لتنظيم  �ضّن   2015 �ضباط   23 يف    

�آ�ضورية، ومتكن من �ل�ضيطرة على 14 بلدة منها، مما ت�ضبب يف نزوح �آالف �الآ�ضوريني. كذلك 

�ضيطر تنظيم د�ع�ص يف 21 �أيار من �لعام 2015 على مدينة تدمر �لتاريخية.

وتدور �ليوم معارك ومو�جهات بني �لتنظيم و�لف�ضائل �لفل�ضطينية يف خميم �لريموك لل�ضيطرة 

على �ملخيم، وقد �ضقط عدد من �ملدنيني قتلى وجرحى خالل هذه �ملو�جهات، �إال �أن حماوالت 

د�ع�ص لل�ضيطرة على �ملخيم باءت بالف�ضل . ومني �لتنظيم بهزمية كربى بعد �ضقوط  مدينة تل �أبي�ص 

بيد �ملقاتلني �الأكر�د بتاريخ 15-6-2015، و�ضقوط تل �أبي�ص �ضوف مينع �لتنظيم من ��ضتقد�م 

�إىل  يوؤدي  مما  �لنفط  لتهريب  �لتنظيم  �لطريق على  يقطع  ، و�ضوف  �لرقة  �إىل  تركيا  تعزيز�ت عرب 

خ�ضارته مورد�ً مهما للتمويل. 

�ختلف �لتنظيم يف �ضوريا على �الأر�ص مع  »�جلي�ص �ل�ضوري �حلر« و»جبهة �لن�رصة« و»جماعة 

�أحر�ر �ل�ضام« وغريهم من �ملجموعات �لقتالية بالرغم من وجود مو�ثيق �ضلح بينهم وبني د�ع�ص، 

�ال �أن �لتنظيم خرق هذه �ملعاهد�ت، وو�ضلت �خلالفات بني �لتنظيم وهذه �ملجموعات �إىل معارك 

�رص�ضة تخللتها جمازر وح�ضية.

�أدت �خلالفات بني �لف�ضائل �ملعار�ضة وبني د�ع�ص �إىل مزيد من �ل�ضعف  د�خل �لتنظيم نف�ضه، 

»بحيث �أنه يوجه عملياته نحو هذه �لف�ضائل من جهة و�إىل �لبيئة �حلا�ضنة �لتي ي�ضيطر عليها من 

متانة  يف  تكمن  �مل�ضلحة  �لتنظيمات  قوة  �أن  �لع�ضابات  حرب  يف  �ملعروف  ومن  �أخرى،  جهة 

عالقتها بالو�ضط �لذي تعي�ص فيه، كما �ت�ضح يف جتربة ماوت�ضي تونغ �لتي خّل�ضها يف قوله: ينبغي 

)12(
�أن يكون �ملقاتل و�ضط �لنا�ص مثل �ل�ضمكة و�ضط �ملاء..« 

��ضتكمل �لتنظيم �إرهابه يف �لعر�ق باحتالله حمافظة نينوى و�ضيطرته على �ملو�ضل يف �لعا�رص من 

حزير�ن من �لعام 2014  و�أجز�ء من تكريت وق�ضاء تلعفر و�لفلوجة وغريها من �ملدن �لعر�قية، 

كما ��ضتوىل على قطاعات و��ضعة من مدينة �لرمادي وو�ضل �إىل م�ضارف حمافظة دهوك يف �إقليم 

كرد�ضتان �لعر�ق و��ضتطاع �ل�ضيطرة على بلدتي زمار و�ضنجار �لتي تقطنها �الأغلبية �الإيزيدية وقام 

بارتكاب جمازر مروعة من �ضبي وقتل بحق �ل�ضكان �ملحليني. مل يكتف �لتنظيم بهذه �ملمار�ضات 

�إمنا قام  بارتكاب عملية تطهري عرقي وديني منظمة �ضد �مل�ضيحيني �لعر�قيني وقام بتهجري �أكرث من  
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800٫000 �ألف م�ضيحي من �ملو�ضل وقر�قو�ص. وقد و�ضل عدد كبري من �لنازحني �مل�ضيحيني 

�إىل حدود �إقليم كرد�ضتان �لعر�ق ومتت م�ضاعدتهم و�إقامة خميمات لهم من قبل حكومة �الإقليم.

حاول �لتنظيم �ل�ضيطرة على كركوك �لتي ي�ضكنها خليط من �لعرب و�لرتكمان و�الأكر�د، �إال �أن 

قو�ت �لب�ضمركة �لكردية ت�ضدت لهجمات د�ع�ص و��ضتطاعت ��ضتعادة �ملحاور �لتي �ضيطر عليها 

بالنفط و�ملتنازع  �لغنية  �أي�ضًا �القرت�ب من حمافظة كركوك  �لتنظيم يف هذه �ملنطقة، كما حاولو� 

عليها، �إال �أن قو�ت �لب�ضمركة �ضارعت �إىل �ل�ضيطرة على �ملحافظة بعد �ن�ضحاب �جلي�ص �لعر�قي 

منها. كما متّكنت �لقو�ت �لعر�قّية، مبوؤ�زرة �حل�ضد �ل�ضعبي، من ��ضتعادة ق�ضاء بيجي �ضمايل مدينة 

تكريت مركز حمافظة �ضالح �لدين، بعد �أ�ضهر من �ضيطرة د�ع�ص عليه، بح�ضب ما �أفادت وز�رة 

�لدفاع �لعر�قية.

�ضيطر �لتنظيم �أي�ضًا على �ضد �ملو�ضل يف �ل�ضابع من �آب من �لعام 2014 ، ويعّد هذ� �ل�ضد من 

�أكرب �ل�ضدود �لعر�قية ور�بع �أكرب �ضد يف منطقة �ل�رصق �الأو�ضط. ومتكنت قو�ت �لب�ضمركة �لكردية 

من ��ضتعادة �ل�ضد من جديد بعد معارك بينها وبني د�ع�ص نهاية �آب من �لعام 2014. ويف 25 

كانون �لثاين 2015 مت حترير حمافظة ديايل بالكامل من د�ع�ص �إثر عملية ع�ضكرية ناجحة قام بها 

�جلي�ص �لعر�قي وقو�ت �حل�ضد �ل�ضعبي و�أبناء �لع�ضائر وقد ��ضتمرت �لعملية ثالثة �أيام. 

يف �لثالثني من �آذ�ر 2015  ��ضتعادت �لقو�ت �لعر�قية مب�ضاركة فعالة من قو�ت �حل�ضد �ل�ضعبي 

مدينة تكريت مركز حمافظة �ضالح �لدين، وهناك حماوالت قوية من �جلي�ص �لعر�قي للتقدم  نحو 

حمافظة �ضالح �لدين و�ملو�ضل، وذلك بعد �أن مت حترير غالبية �لقرى قبالة �ملو�ضل. كما �أطلقت 

�لتنظيم يف  ني�ضان 2015عملية ع�ضكرية جديدة �ضد م�ضلحي  �لثامن من  �لعر�قية  يف  �لقو�ت 

حمافظة �الأنبار يف م�ضعى ال�ضتكمال ��ضتعادة �ملناطق �لتي ي�ضيطر عليها يف هذه �ملحافظة. 

خالل �ضيطرة �لتنظيم على مناطق يف �لعر�ق مار�ص عنا�رصه �أب�ضع �ملجازر من قتل و�ضنق ومتثيل 

�أثناء �لهجوم �لذي �ضّنوه يف مناطق خمتلفة يف �ضالح �لدين ونينوى  بجثث �جلنود �لعر�قيني يف 

�غت�ضاب  عمليات  �إىل  �إ�ضافة  �الإرهابيون،  فيها  �نت�رص  �لتي  �ملناطق  و�أي�ضا يف  وديايل وكركوك، 

�أمام  جماعية خا�ضة يف حمافظة �الأنبار وجمازر مت �رتكابها �ضملت قتل مئات �ملدنيني �لعر�قيني. 

هذ� �لو�قع �ملرير �لذي يعي�ضه �لعر�ق، ��ضتطاع  �لتنظيم خالل فرتة ق�ضرية من وجوده يف هذ� �لبلد 

�ل�ضيطرة على م�ضاحة كبرية من �الأر�ص �لعر�قية تعادل م�ضاحة دول عربية عدة جمتمعة، و��ضتطاع 

�أي�ضًا قلب ميز�ن �لقوى وتغيري �خلريطة �ل�ضيا�ضية ممهد� ل�ضيناريو تق�ضيمي للعر�ق و�ملنطقة برّمتها، 

ما دفع بر�ين في�ضمان، �لباحث يف مكافحة �الإرهاب يف موؤ�ض�ضة �أمريكا �جلديدة للقول �ن »ما 

يف  �الإ�ضالمية  �لدولة  تنظيم  �إليه  ي�ضعى  كان  ما  قمة  متعددة  بطرق  ي�ضكل  �ليوم  �لعر�ق  يف  نر�ه 

)13(
�لعر�ق منذ تاأ�ضي�ضه عام 2006«.

بروز التنظيم وتطّوره يف العراق و�سوريا  



18



19

الق�سم الثاين:

اجلماعات املبايعة لداع�ش وعالقة التنظيم مع 

الف�سائل ال�سورية املعار�سة, ومع القبائل 



20



21

اأ- اجلماعات املبايعة لداع�ش

�ضيطر تنظيم  د�ع�ص على عدد من �ملدن �لليبية منها درنة و�رصت و�أجز�ء من طر�بل�ص �لعا�ضمة 

�ملحلية  �مليلي�ضيات  �إىل  ليبيا  يف  د�ع�ص  مقاتلي  �أغلبية  وينتمي  �لبالد.  جنوب  من  �أجز�ء  وعلى 

�ملتمركزة يف مدينة بنغازي و�آخرون عادو� من �ضوريا. وقد بايع تنظيمي �أن�ضار �ل�رصيعة و�أبي حمجن 

�لتابع لتنظيم �لقاعدة يف ليبيا د�ع�ص، وقام تنظيم �بو حمجن باإر�ضال مقاتلني لدعم د�ع�ص يف �ضوريا 

و�لعر�ق. وقد �أقدم عنا�رص د�ع�ص يف ليبيا على �إعد�م حو�يل 21عاماًل قبطيًا م�رصيًا، وقامو� بعدد من 

�لعمليات �الإرهابية ��ضتهدفت عدد� من �لفنادق و�ل�ضفار�ت منها ��ضتهد�فهم مقر �ل�ضفارة �جلز�ئرية 

�إىل  �إ�ضافة  �لثاين من �لعام 2015،  يف طر�بل�ص �لغرب ب�ضيارة مفخخة وقذ�ئف يف 17 كانون 

��ضتهد�فهم مقر �ل�ضفارة �ملغربية يف �لعا�ضمة طر�بل�ص يف 13 ني�ضان من �لعام 2015، و��ضتهد�فهم 

�أي�ضا ملقر �ل�ضفارة �ال�ضبانية يف �لعا�ضمة �لليبية بتاريخ 21 ني�ضان من �لعام نف�ضه. 

باأر�ص  �خلالفة  جند  جماعة  و�أعلنت  �ضيناء،  يف  وتغلغل  م�رص  �إىل  د�ع�ص  تنظيم  و�ضل  وقد 

�لكنانة �أنها فرع من �لتنظيم. بايعت هذه �جلماعة �أبا بكر �لبغد�دي، كما �أعلنت جماعة �أن�ضار 

بيت �ملقد�ص يف �ضيناء مبايعتها د�ع�ص يف ت�رصين �لثاين 2014، ون�رصت �ضوًر� لعنا�رص منها وهم 

يحملون الفتات يحثون فيها قياد�ت �لتنظيم يف �ضوريا و�لعر�ق على �ال�ضتمر�ر يف �أعمالهم. وقد 

�أ�ض�ص هذه �جلماعة يف �لعري�ص عام 2001 خالد م�ضاعد وهو طبيب �أ�ضنان من �ضيناء. وتتكون 

�ملجموعة من خليط من �لفل�ضطينيني وفدو� من غزة من م�رصيني كانو� من�ضوين حتت لو�ء ما يعرف 

بجماعة �لتوحيد و�جلهاد �لتي تبنت �لقيام بعدة عمليات �إرهابية ��ضتهدفت �ل�ضياح �الأجانب يف 

�ضيناء بني عامي 2006-2004. 

وقامت جماعة �أن�ضار بيت �ملقد�ص بعدة عمليات يف �ضيناء �ضد قو�ت �الأمن �مل�رصية �أبرزها 

�لهجوم �لكبري على قاعدة �لكتيبة 101 �لع�ضكرية يف �ملنطقة �الأمنية يف حي �ل�ضالم يف �لعري�ص 

و�أدى �لهجوم �إىل مقتل 26 ع�ضكريًا �إ�ضافة �إىل �ضقوط حو�يل 62 جريحًا. 

يف باك�ضتان �أعلنت جماعة حتريك �خلالفة �لباك�ضتانية مبايعتها لد�ع�ص، بينما ترددت حركة 

�لتي  �ملناطق  يف  �الإ�ضالمية  �خلالفة  باإقامة  �أتباعها  وطالبت  �لتنظيم،  دعم  يف  �لباك�ضتانية  طالبان 

بتنظيم  �ملرتبطة  �الإ�ضالمية  �أوزبك�ضتان  حركة  �أعلنت  كما  �لتنظيم.  بدعم  متعهدة  عليها  ت�ضيطر 

�لقاعدة دعمها لتنظيم د�ع�ص. كذلك بايعت حركة �أبو �ضياف يف جنوبي �لفيليبني وجماهدي �رصق 

�إندوني�ضيا �أبا بكر �لبغد�دي. ودعمت حركات �أندوني�ضية متطرفة عدة د�ع�ص على ر�أ�ضها منتدى 
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�الإ�ضالميني  باجن�ضمورو  مقاتلي  وحركة  �الإ�ضالمية  �الإ�ضالح  وحركة  �الإ�ضالمية  �ل�رصيعة  ن�ضطاء 

�ملد�فعني عن �حلرية.

كما بايع تنظيم �أن�ضار �الإ�ضالم �لكردية يف �ضمال �لعر�ق تنظيم د�ع�ص. وبايع تنظيم خر��ضان، 

على ل�ضان �ملتحدث �لر�ضمي با�ضمه �أبي دجانة �الأفغاين، �أبا بكر �لبغد�دي. 

يف �ل�ضود�ن �أعلنت جماعة �العت�ضام بالكتاب و�ل�ضّنة �ل�ضلفية مبايعتها �أبي بكر �لبغد�دي. �أما 

يف تون�ص فقد �أعلن زعيم تنظيم �أن�ضار �ل�رصيعة يف تون�ص �ضيف �لدين �لر�ي�ص مبايعته �لبغد�دي، 

كما �أعلنت كتيبة عقبة بن نافع يف تون�ص �ن�ضقاقها عن تنظيم �لقاعدة ومبايعتها تنظيم د�ع�ص.  

يف �جلز�ئر، �أعلن �أمري منطقة �لو�ضط يف تنظيم �لقاعدة خالد �أبو �ضليمان �ن�ضقاق جماعة جند 

�خلالفة يف �جلز�ئر عن تنظيم �لقاعدة ببالد �ملغرب �الإ�ضالمي ومبايعة د�ع�ص. ويف نيجريا �أعلن 

زعيم جماعة بوكو حر�م �مل�ضلحة �أبو بكر �ضيكاو دعمه لـد�ع�ص.

- الدور الرتكي 

منذ بد�ية �الأزمة يف �ضوريا و�ملوقف �لرتكي ياأخذ منحى ت�ضاعديًا يومًا بعد يوم. فقد كثفت 

وبع�ضًا  �أوغلو  د�ود  �أحمد  خارجيتها  وزير  باإر�ضال  �الأزمة  بد�ية  يف  �ضوريا  جتاه  ن�ضاطها  تركيا 

من وزر�ئها ومندوبيها جل�ص نب�ص �ل�ضا�ضة و�لنظام يف �ضوريا وتقدمي �لن�ضح لهم ودعوة �أركان 

�لفعل عك�ضيًا  رد  �الأزمة جاء  تطور  ومع  نيابية جديدة.  �نتخابات  و�إجر�ء  �الإ�ضالح  �إىل  �لنظام 

�لنظام  وتغيري  �الأ�ضد  ب�ضار  �لرئي�ص  �إ�ضقاط  هو  عينيها  ن�ضب  و�حد�ً  �أنقرة هدفًا  متامًا، وو�ضعت 

�حلايل باأكمله. ويف هذ� �ل�ضياق جاء دعم تركيا �أركان �ملعار�ضة �لتي ت�ضفها »باملعتدلة« وعقدت 

و�أقامت  و�للوج�ضتي  �لع�ضكري  و�لدعم  �ملال  لهم  وقدمت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  �أر��ضيها  على 

لهم مع�ضكر�ت تدريب. وتو�جه تركيا �تهامات جدية باأنها فتحت حدودها �أمام د�ع�ص وجبهة 

�لن�رصة. كما ن�ضطت عمليات �لتهريب على �حلدود �ل�ضورية - �لرتكية من تهريب للنفط و�ملازوت 

من حمافظة �لرقة �ل�ضورية �إىل جتارة بيع �الأع�ضاء وجتارة �ملخدر�ت و�لرق �لتي تتم على �الأر��ضي 

�لرتكية بني تركيا ود�ع�ص و�ضواًل �إىل معاجلة جرحى �لتنظيم يف �مل�ضت�ضفيات �لرتكية.

 �أمام هذ� �لو�قع، بد�أ تو�فد �ملقاتلني �الأجانب �إىل �ضوريا و�لعر�ق مير عرب تركيا بدء�ً بالتح�ضري 

�أر�ص »�جلهاد« �ضوريا. ويف هذ� �ملجال، »�أ�ضار م�ضوؤول  �إىل  �لع�ضكري ثم �النتقال  و�لتدريب 

�ملكتب �ال�ضت�ضاري ملنظمة �لعدل و�لتنمية حلقوق �الإن�ضان زيد�ن �لقنائي �أن �لرئي�ص �لرتكي رجب 

و�أفغان�ضتان و�لقوقاز  بباك�ضتان و�ل�ضي�ضان  �نتقال مقاتلني من مع�ضكر�ت  �ضّهل  �أردوغان  طيب 

�إىل �لعر�ق و�ضوريا بهدف حماربة ب�ضار �الأ�ضد و�رصب �إير�ن وحزب �هلل ووقف �لتمدد �لرو�ضي 

و�ل�ضيني بال�رصق �الأو�ضط. 
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وقد ك�ضف �ملوقع �الإخباري جمهوريت عن مر��ضل �لبي بي �ضي �أن �حلدود يف منطقة ريحانلي 

�لرتكية تنق�ضم لق�ضمني، ق�ضم يتو�جد فيه عنا�رص د�ع�ص و�لق�ضم �الآخر عنا�رص جبهة �لن�رصة. ومع 

�أن �لن�رصة ود�ع�ص يتقاتالن يف �ضوريا، �إال �أن �ل�ضلطات �لرتكية �ألزمت �لطرفني عدم �لقتال على 

عرب  �لعر�ق  �إىل  �لرتكية  هاتاي  مدينة  �مل�ضتقرين يف  �لتنظيم  عنا�رص  �ضوريا. وذهب  مع  حدودها 

�حلدود �ل�ضورية بعد تلقيهم تدريبات ع�ضكرية فيها، وبعد بد�ية د�ع�ص عملياته يف �لعر�ق مبا�رصة 

مت �إخالء هاتاي من مقاتلي د�ع�ص كليًا.

كما ذكر مر��ضل »�لبي بي �ضي« �أن �ملع�ضكر�ت �لتدريبية جلبهة �لن�رصة ما ز�لت متو�جدة يف 

ريحانلي، وك�ضف عن وجود �ضباط  �أتر�ك ت�ضبهو� بد�ع�ص ولب�ضو� مالب�ضهم وهم متو�جدون يف 

معاقل �لتنظيم لتقدمي خدمات ��ضت�ضارية ويقومون بدعم د�ع�ص ��ضتخبار�تيًا.

�ملازوت  �لتهريب و�رصقة  تا�ضتكني عن عمليات  �لرتكي فهيم  �ل�ضحفي  �لكاتب   وقد حتدث 

�لرتكية  �لقرى  يف  �مل�ضتودعات  يف  �ملادة  هذه  تخزن  حيث  �لرتكية،   – �ل�ضورية  �حلدود  على 

�الأمور  باأ�ضعار بخ�ضة. جتري كل هذه  �ملازوت  ببيع  �لرتكية  تقوم �حلكومة  بعد  �حلدودية وفيما 

بعلم �ل�ضلطات �لرتكية و�أمام �أعني �جلنود �الأتر�ك ومبعرفة �لقائممقمام ورئي�ص �لبلدية. ويف هذ� 

�لعالقة  �أوغلو على  �أديب  �لرتكي حممد علي  �ل�ضعب �جلمهوري  �لنائب عن حزب  �أكد  �ل�ضدد 

�لوثيقة �لتي تربط د�ع�ص باحلكومة �لرتكية حيث يقوم �لتنظيم ب�ضخ �لنفط عرب خط �أنابيب �رصية 

ما  �لرتكية  للحكومة  بيعه  يتم  ثم  كيلي�ص،  ومدينة  و�أوروفا  عنتاب  وغازي  �إ�ضكندرون  �إىل  متتد 

يدر �أرباحا تقدر ب800مليون دوالر. و�أ�ضاف  �أديب �أوغلو �أن �لعنا�رص �لتي تاأتي من �أوروبا 

ورو�ضيا و�ل�ضي�ضان ودول �آ�ضيا تدخل �ضوريا و�لعر�ق عرب تركيا، وهناك �ألف تركي ي�ضاعدون هذه 

�لعنا�رص للعبور و�الن�ضمام �إىل �الإرهابيني، و�أ�ضار �إىل �أن عمليات نقل هوؤالء �إىل �ضوريا ال ميكن �أن 

)14(
تتم من دون علم جهاز �ال�ضتخبار�ت �لرتكي«.

عامني  �أربعة مدعني  �أيار 2015،  بتاريخ 17  �لرتكية  �ل�ضلطات  �أوقفت  نف�ضه،  �ملجال  ويف 

و�ضابطًا ع�ضكريًا يف ف�ضيحة نقل �ضحنات �أ�ضلحة بحجة نقل م�ضاعد�ت �إن�ضانية لرتكمان �ضوريا، 

ون�رصت �ضحيفة جمهورييت �لرتكية، �ضور�ً وت�ضجيل فيديو ل�ضحنات �الأ�ضلحة �ملر�ضلة من تركيا 

�إىل �ملجموعات �مل�ضلحة يف �ضوريا مطلع عام 2014.

 تعود �حلادثة �إىل 19 كانون �لثاين2014، عندما �أقدمت قوة من �لدرك على �عرت��ص ثالث 

�ضاحنات كانت تر�فقها �ال�ضتخبار�ت �لرتكية )منظمة �ال�ضتخبار�ت �لوطنية MIT(، بعد �جتيازها 

مدينة �أ�ضنة �آتيًة من �لعا�ضمة �أنقرة، حيث جرى توقيف عنا�رص �ال�ضتخبار�ت ونقلهم �إىل �لتحقيق، 

قبل تدخل حكومة �أردوغان �آنذ�ك الإطالق �رص�حهم، ثم تابعت �ل�ضاحنات طريقها �إىل �ضوريا. 

فتحت �حلكومة �لرتكية حينها حتقيقًا، �أدى �إىل توقيف نحو 50 �ضخ�ضًا من �لدرك وعنا�رص �جلي�ص 
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�أردوغان هجومًا  �إعالميًا.. و�ضن حزب  و�لق�ضاة، بالتز�من مع حماوالت للتعتيم على �ملو�ضوع 

�إىل  �ل�ضاحنات...  �عرت�ضو�  �لذين  و�لعنا�رص  �لدرك  و�آمر  �لعام  �لنائب  على  �الإعالم  و�ضائل  عرب 

�لقاطع  بالدليل  �أثبتت  �لتي  جمهورييت،  �ضحيفة  يف  دوند�ر  جان  �ل�ضحايف  مقالة  جاءت  �أن 

)بو��ضطة �ضور وت�ضجيل فيديو( �أن �ل�ضاحنات �لتي كانت تقل �ضناديق، ي�ضبه �ضكلها كرتونات 

�أغذية و�أدوية، كانت تخبئ حتتها قذ�ئف وذخائر ومو�د متفجرة. وقالت �ل�ضحيفة �إنها ح�ضلت 

على �ملقاطع من ملف �لدعوى �لق�ضائي، وك�ضفت عن �أن �ل�ضاحنات �لثالث كانت تنقل 100 

قذيفة هاون و80000 علبة ذخرية الأ�ضلحة خفيفة وثقيلة ومئات قاذفات �لقنابل رو�ضية �ل�ضنع.. 

وقال �ل�ضحايف دوند�ر �إن ن�رْص �ملقالة جاء رد�ً على �لظلم �لذي تعر�ص له عنا�رص �لدرك و�جلي�ص 

و�لق�ضاة ممن قامو� بتوقيف �ضاحنات كانت تقل مو�د خطرة على �أمن �ملدن �لتي مرت بها دون 

علم �ل�ضلطات �الإد�رية، م�ضيفًا �أن �الأهم هو �أن �ل�ضاحنات مرت  دون علم �ل�ضعب �لرتكي باالأمر، 

 وهو ما بقي حتت تاأثري نفي �حلكومة �إر�ضالها �ل�ضالح �إىل �ملت�ضددين يف �ضوريا طيلة مدة �ل�رص�ع.

وبعد �أقل من 24 �ضاعة من �لن�رص، �أ�ضدرت �ملحكمة �لرتكية قر�ر�ً �ألزمت فيه �ل�ضحيفة ب�ضحب 

بتهمة ن�رص معلومات كان من  �ل�ضحايف جان دوند�ر  �لفيديو، وقامت بفتح حتقيق بحق  مقطع 

)15(
�ملفرت�ص �أن تبقى �رصية« 

يف �ضوريا، �تبعت تركيا �ضيا�ضة دعم �جلماعات �لتي حتارب �الأكر�د �ل�ضوريني يف حزب �الحتاد 

�لدميقر�طي �لتابع حلزب �لعمال �لكرد�ضتاين ملنع قيام كيان كردي يف �ضوريا، وماد�م �جلي�ص �حلر 

وجبهة �لن�رصة ود�ع�ص مينعون �الأكر�د من �ل�ضيطرة على �ملنطقة فاإن تركيا لي�ص لديها �أي م�ضكلة 

يف هذ� �ل�ضاأن.  

ب-خالفات داع�ش و�سراعاتها مع الأطراف واملّكونات الأخرى

-ال�رشاع مع الف�سائل امل�سلحة يف �سوريا: تت�ضارب �لرو�يات حول حقيقة عالقة د�ع�ص بال�ضارع 

ف�ضل  �ضاحبة  �أنها  �لبع�ص  يعترب  وقت  ففي  �ملعار�ضة،  �ضيطرة  مناطق  يف  �ملعار�ضة  ف�ضائل  مع 

باجلماعة  �آخرون  ي�ضفها  �لزور،  ودير  �ل�ضاحل  معارك  مينغ، ويف  مطار  على  �ل�ضيطرة  كبري يف 

�لديكتاتورية، �إذ �ضيطرت على �لرقة، و�تخذت ق�رص �ملحافظة مقر�ً لها، وبد�أت بالتعامل �لفظ مع 

�لنا�ص، وجلاأت �إىل �العتقال �لتع�ضفي من دون تو�ضيح �ل�ضبب..

ويعترب تنظيم د�ع�ص �أي ف�ضيل يف �جلي�ص �ل�ضوري �حلر من �لكافرين. وقد قام �لتنظيم  باعتقال 

بيانًا  و�أ�ضدر  �أبي�ص.  تل  قدمية عند معرب  ب�ضبب م�ضكلة  �لفاروق يف حلب   لـكتائب  تابعة  �رصية 

�أعلن فيه عن حملة ع�ضكرية ت�ضتهدف �جلي�ص �حلر يف ريف حلب �ل�ضمايل بتهمة �لعمالة للنظام 

�ل�ضوري. و�تهم �لبيان �أتباع �لنظام �ل�ضوري مبحاولة �قتحام مقر �لدولة يف مدينة �لباب يف ريف 

حلب عرب تظاهرة م�ضلحة خرجت �أمام �ملقر ثم قيام هوؤالء باالعتد�ء على عنا�رص د�ع�ص بال�رصب 

اجلماعات املبايعة لداع�ش وعالقة التنظيم مع 

الف�سائل ال�سورية املعار�سة, ومع القبائل 



25

و�إطالق �لنار. وقد نفت كتائب �لفاروق �التهامات وذكرت يف بيان �أنها �ضتلجاأ �إىل �ل�ضلح، لكن 

من دون ��ضتبعاد خيار �ملو�جهة للدفاع عن �لنف�ص عند ��ضتنفاد فر�ص �حلل، كما قام �لتنظيم باإر�ضال 

�ضيارة مفخخة �إىل مقر جماعة �أحفاد �لر�ضول يف منطقة �ضكة �لقطار يف �لرقة وقتل ما يقارب 40 

عن�رص�ً منهم، ومن ثم عمدو� �إىل ن�رص قنا�ضني يف �ملدينة و�ال�ضتباك مع هذه �جلماعة، و��ضتمرت 

�حلالة على هذ� �لنحو حتى �ن�ضحبت �ألوية �أحفاد �لر�ضول لترتك �ملنطقة حتت �ضيطرة د�ع�ص. 

كذلك نقلت جملة نيوزويك عن �لقائد يف �جلي�ص �حلر �رصق �ضوريا حممود �لعبود �أن ��ضتباكات 

�ندلعت بني م�ضلحي د�ع�ص و�جلي�ص �حلر بعد تفجري د�ع�ص �ضيارة يف مركز تابع للو�ء �هلل �أكرب يف 

 
)16(

منطقة �لبوكمال �أدت �إىل مقتل �ضقيق قائد �للو�ء....

�ملتمردين  �لثاين 2014، قامت جمموعتان من �جلي�ص �حلر مدعومتان بتحالف  يف 3 كانون 

�ملعتدلني و�ضلفيي �جلبهة �الإ�ضالمية بتنفيذ هجوم فا�ضل على د�ع�ص. ويف هذ� �ل�ضياق، قاتل د�ع�ص 

مطلع  �ملدينة  من  طردهم  ومت  �أعز�ز،  يف  �ملتمركز  �حلر  �جلي�ص  �إىل  �ملنتمي  �ل�ضمال  عا�ضفة  لو�ء 

�ضهر ت�رصين �الأول 2013. باملقابل، ولغاية �إطالق �لهجوم على د�ع�ص مطلع كانون �لثاين، مل 

يكن باديًا �أّن هناك �إر�دة ال�ضتهد�ف قادة �لتنظيمات �ملتمردة �الأخرى، ولكن على �لعك�ص فقد 

ك�ضفت �لرو�يات على �لعالقات �لطيبة بني خمتلف �لف�ضائل. و�جلدير بالذكر �أن �أغلب عمليات 

جبهة �لن�رصة، قبل �الإعالن عن قيام د�ع�ص كانت موجهة من قبل قادة د�ع�ص �لذين �لتحقو� يف ما 

بعد بجناحها يف �ل�ضام، وبذلك يكون �لدفاع عن �الأحياء �ملتمردة يف حلب وحترير مطار تفتناز 

�لع�ضكري قرب �إدلب ومدينة �لرقة يح�ضب يف ق�ضم كبري منهما ل�ضالح د�ع�ص. وقد قام �أغلب 

�ملقاتلني �الأجانب يف كتيبة �ملهاجرين �لذين �حتلو� �للو�ء 111 يف حمافظة حلب باإعالن بيعتهم 

لد�ع�ص.

يف   66 �للو�ء  وعلى   ،2013 �آب  قرب �أعز�ز يف  �لع�ضكري  مينغ  مطار  على  د�ع�ص  �ضيطر 

�أيلول من �لعام ذ�ته، باالإ�ضافة �إىل قتالهم قو�ت �لنظام يف مقاطعة حلب على  حمافظة حماه يف 

جبهات �ضيخ �ضعيد، نّبل و�لزهر�ء، كوير�ص، عني عرب، نقارين �حلر�رية، خان طومان، معارة 

�للو�ء 137 وخمازن �الأ�ضلحة يف مقاطعة عيا�ص.  �الأرتيق، عفرين، ويف حمافظة دير �لزور حول 

وق�ضف �ضالح �جلو �ل�ضوري يف كانون �لثاين 2014 عدد�ً من �ملقار �لتابعة لد�ع�ص، ما ت�ضبب 

مبقتل ع�رص�ت �ملقاتلني يف 19 ك2 يف �لرقة، ومقتل قيادي �ضعودي مطلوب لدى �الأنرتبول يف 
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24 ك2 يف مدينة �لباب �ضمايل حلب... «.

د�ع�ص  تربط  �لتي  تلك  من  دموية  �أكرث  �حلر  �ل�ضوري  باجلي�ص  د�ع�ص  تربط  �لتي  و�لعالقة 

بالن�رصة. وقد د�رت معارك بني �لطرفني ومع جميع �لكتائب �لتابعة للحر �ملنت�رصة على �الأر��ضي 

�لقريبة من مناطق نفوذ د�ع�ص �أو �لتي تقع على �حلدود �لتي ر�ضمتها د�ع�ص لدولتها. ويف حني 
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�تهمت د�ع�ص �جلي�ص �حلر باالرتد�د عن �لدين �الإ�ضالمي وتعاملهم مع �لنظام �ل�ضوري،  حتدثت 

يف  خا�ضة  و�حلر،  د�ع�ص  بني  يدور  �لذي  �ل�رص�ع  خلف  بالنفط  عالقة  لها  �أهد�ف  عن  تقارير 

�أماكن �ل�رص�ع يف ريف حلب و�حل�ضكة و�لرقة، وحول �ملعابر �حلدودية مع تركيا كما ح�ضل يف 

�أعز�ز عند معرب باب �ل�ضالمة وعند معرب باب �لهوى. ومنذ �إعالن د�ع�ص حملته �لع�ضكرية على 

لـكتائب  تابعة  �رصية  باعتقال  وقام  �إ�ضعافه،  �ضاهمت يف  معه  معارك عديدة  �حلر خا�ص  �جلي�ص 

�لفاروق يف مدينة حلب ب�ضبب م�ضكلة قدمية عند معركة معرب تل �بي�ص. كما قام د�ع�ص باإر�ضال 

�ضيارة مفخخة �إىل مقر جماعة �أحفاد �لر�ضول يف �لرقة، وقتل ما يقارب 40 عن�رص�ً منهم، وقام 

�أي�ضًا بتفجري �ضيارة يف مركز تابع للو�ء �هلل �كرب يف منطقة �لبوكمال... باالإ�ضافة �إىل �ملعارك �لتي 

�إ�ضكاالت بني عنا�رص �لطرفني، ما  �ل�ضمال على خلفية  �أعز�ز بني د�ع�ص ولو�ء عا�ضفة  �ضهدتها 

�أن  بعد  �ملدينة، وذلك  فيما بعد و�ضيطرة د�ع�ص على  �إعز�ز وتفتته  �للو�ء من  �ن�ضحاب  �إىل  �أدى 
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ف�ضلت �لتهدئة �لتي متت �مل�ضادقة عليها بو�ضاطة جبهة �لن�رصة بني �لطرفني... 

�ل�ضام )حا�ضا( يف  �أحر�ر  د�ع�ص وحركة  بني  معركة  د�رت  �الأول 2013  كانون  �ضهر  ويف 

م�ضكنة بريف حلب، يف �لوقت �لذي و�ضل فيه �ل�ضيخ �لكويتي حجاج بن فهد �لعجمي، �أبرز 

�لد�عمني و�ملمّولني للتنظيمات �الإ�ضالمية وعلى ر�أ�ضها حا�ضا �إىل ريف �لالذقية الإجر�ء و�ضاطة بني 

�لطرفني، بالتعاون مع �ل�ضيخ �ل�ضعودي عبد �هلل �ملحي�ضني �ملقّرب من د�ع�ص.

و�جلرحى،  �لقتلى  من  عدد  و�ضقوط  �لطرفني  بني  �ال�ضتباكات  بعد  �أنه  �حلادثة  تفا�ضيل  ويف 

متكن عنا�رص حا�ضا من �عتقال �أمري د�ع�ص �أبو دجانة �لكويتي، وهذ� كاد يوؤدي �إىل تفجري �الأزمة، 

لوال جناح وحدة من د�ع�ص مبحا�رصة �ملبنى �لذي يحتجز فيه �أبو دجانة و�إخر�جه مع عنا�رصه من 

�ملبنى ونقلهم �إىل مقر د�ع�ص. ولكن قبل �إطالق �رص�ح �أبو دجانة �عرتف يف ت�ضجيل �ضوتي �أمام 

عنا�رص �أحر�ر �ل�ضام �أنه قام باعتقال وفدين من لو�ء م�ضعب بن عمري و�أحر�ر �ل�ضام. يف هذه �الأثناء 

كانت �لو�ضاطة �لتي قامت بها قياد�ت من كتيبة �ضقور �لعز وجبهة �لن�رصة وجند �الأق�ضى حلل 

�إىل ريف  �لعجمي  �إىل طريق م�ضدود. تز�من ذلك مع و�ضول  �لطرفني قد و�ضلت  �مل�ضكلة بني 

د�ع�ص  بني  �الأزمة  فتيل  نزع  كيفية  للتباحث يف  �ملحي�ضني  �ل�ضعودي  مع  �جتمع  �لالذقية حيث 

وحا�ضا. ويحظى �لعجمي بعالقات جيدة مع �لكتائب �مل�ضلحة يف �ضوريا، با�ضتثناء د�ع�ص، ب�ضبب 

�لدعم �لذي يغدقه عليها عرب جمعيات عدة يعمل بع�ضها حتت غطاء �الإغاثة �الإن�ضانية، وقد لعب 

�لالذقية،  قرى ريف  �لهجوم على  �ضّنت  �لتي  �ملوحدة  �لعمليات  ت�ضكيل غرفة  �أ�ضا�ضيًا يف  دور�ً 

حيث �جتمع مع قادة �لف�ضائل �الإ�ضالمية كافة، مبن فيهم قائد جي�ص �ملهاجرين و�الأن�ضار �لتابع 

�ل�ضاحل..  مبعركة  �ُضّمي  ملا  �لعمليات  غرفة  بت�ضكيل  �إقناعهم  �ل�ضي�ضاين وجنح يف  لـد�ع�ص عمر 

بد�أ مع ت�رصيب ت�ضجيل  �ل�ضام.  �أحر�ر  �لعجمي مع وقوع ت�ضعيد من طرف  تر�فق و�ضول  وقد 

الأبو دجانة رّد عليه د�ع�ص بت�ضوير فيديو لع�رص�ت �لعنا�رص �لذين �أ�رصهم من لو�ء م�ضعب بن عمري 
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�أثناء �ال�ضتباكات �الأخرية، يعلنون فيه حتميلهم م�ضوؤولية �الأحد�ث لـلو�ء م�ضعب بن عمري �لذي 

�أ�رّص على حماية علي �لعالوي، ومن جهته قام �أبو دجانة بالرد مفند�ً ما �أ�ضماها �أكاذيب �أحر�ر 

�ل�ضام، و�تهمهم بالتهرب من تطبيق �ل�رصع. ومن �أهم ما ك�ضفه �أبو دجانة �أن �أبا حممد �لفرن�ضي 

وهو مفتي لو�ء م�ضعب بن عمري رف�ص قتال د�ع�ص، و�أنه ينبغي حل �مل�ضكلة عرب جل�ضة �رصعية 

يجتمع فيها �خل�ضوم، وقد جنح �لعجمي رغم �لت�ضعيد �الأخري وتفاقم �الأزمة بني �لطرفني يف قناع 

)19(
قـــــياد�ت د�ع�ص وحا�ضا باإيجاد حلل هذه �مل�ضكلة...«.

�أما عالقة د�ع�ص باجلبهة �الإ�ضالمية �ل�ضورية فقد قامت �أي�ضًا على �ل�رص�ع �لع�ضكري. تاأ�ض�ضت 

�ل�ضورية  �لفردية  �لوحد�ت  من  ت�ضّكلت  »وقد  �لثاين 2013،  ت�رصين  �الإ�ضالمية يف 22  �جلبهة 

�ملتمردة - مبا يف ذلك حركة �أحر�ر �ل�ضام، جي�ص �الإ�ضالم، لو�ء �لتوحيد، �ضقور �ل�ضام، لو�ء �حلق، 

�إنكار تورطها يف �لقتال �ضّد  �أن�ضار �ل�ضام، �جلبهة �الإ�ضالمية �لكرديّة. وعلى �لرغم من  كتائب 

د�ع�ص، �ضاركت جمموعاتها يف عمليات هجومية ودفاعية منذ 4 كانون �لثاين من �لعام 2013 

�أو  �إىل جماعة د�ع�ص  �إ�ضارة و��ضحة  – يف  �أجنبيًا  �أم  �أكان �ضوريًا  �ضد كل من يهاجمهم، �ضو�ء 

�لعنا�رص �الأجنبّية �ملقاتلة. ويعود �خلالف بني �ملجموعتني �إىل �ل�ضبهات �لكثرية �لتي ت�ضمنها ميثاق 

�جلبهة �الإ�ضالمية وال�ضيما عدم ت�رصيحها باإقامة ما ي�ضمونها »�خلالفة �الإ�ضالمية« كهدف للجبهة، 

عالوة على �أن �التهامات �لتي وجهتها د�ع�ص �إىل �جلبهة باأنها م�رصوع �ضحو�ت، جعلت �لكثري 

حتتها.  �لقتال  يريدون  �لتي  و�لر�ية  به  يرغبون  �لذي  �النتماء  يف  �لتفكري  يعيدون  �ملهاجرين  من 

و�أمام هذ� �لو�قع �أعلن �أكرث من 200 م�ضّلح تابعني الألوية �ضقور �ل�ضام �لتي يقودها رئي�ص جمل�ص 

�ضورى �جلبهة �الإ�ضالمية �أبو عي�ضى �ل�ضيخ توبتهم �أمام قياد�ت د�ع�ص عند وقوعهم �أ�رصى لديهم 

يف منطقة �ل�ضاعر يف ريف حماه، وتعهدو� بعدم قتالهم جمدد�ً وذلك بعد �ضل�ضلة من �ال�ضتباكات 

و�ل�ضيار�ت �ملفخخة. وقبل �أيام من هذ� �الإعالن غّرد �أبو عي�ضى على تويرت متحديًا د�ع�ص بالقول: 

»مفخخاتكم لن ترهبنا«، و�إذ� به ير�ضخ بعد �أول جولة وي�ضت�ضلم لهم.

�رّصبت م�ضادر د�ع�ص �ضورة عن وثيقة موقعة من نائب قائد �ضقور �ل�ضام تن�ص على �التفاق 

على وقف �القتتال مع د�ع�ص، ويتعهد كل طرف �أال يعتدي على �لطرف �الآخر. و�لبند �الأهم، 

و�لذي قد ترتتب عليه تد�عيات على متا�ضك مكونات �جلبهة هو �لتعهد بعد �التفاق بعدم موؤ�زرة 

�أي طرف �آخر من �لف�ضائل �ملوجودة يف �ضوريا. ويف حال ثبوت �ضحة �لوثيقة من قبل �ضقور 

�ل�ضام، فلن تكون م�ضكلة �ل�ضيخ �لوحيدة تف�ضري تو�ضيفه لد�ع�ص باأنهم خو�رج،  ومن ثم �الإقر�ر 

يف �لوثيقة باأنهم »يقاتلون يف �ضبيل �هلل«، فامل�ضكلة �الأكرب بالن�ضبة له �ضتكون كيف ميكنه �اللتز�م 

بعدم موؤ�زرة �رصكائه يف �جلبهة �الإ�ضالمية وهم يخو�ضون حربًا �رص�ضة �ضد د�ع�ص على جبهات 

عديدة، متتد من حلب �إىل �إدلب و�ضواًل �إىل دير �لزور. �أول تد�عيات هذ� �التفاق، قيام عنا�رص 

تابعني لـجبهة ثو�ر �ضوريا بقيادة جمال معروف باإطالق �لنار على عنا�رص من �ضقور �ل�ضام يف 
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�إ�ضارة �إىل عدم ر�ضا معروف عن �التفاق �لذي يعترب من �أكرب �خلا�رصين من �التفاق، الأن عنا�رص 

)20(
د�ع�ص يف منطقة �ضاعر ي�ضتهدفون مقاّره �أ�ضا�ضًا يف �دلب، وال يخفي قادة د�ع�ص هذ� �الأمر..

�لف�ضائل �مل�ضلحة يف �ضوريا و�إمنا و�ضلت  -اخلالفات الداخلية: مل تقت�رص �رص�عات د�ع�ص مع 

�لتنظيم بتاريخ 18 كانون  �أعلنت جمموعة من�ضوية يف  �لتنظيم نف�ضه،  فقد  �إىل د�خل  �خلالفات 

�الأول 2013 عن ت�ضكيل نو�ة م�رصوع للت�ضحيح د�خل �لتنظيم من دون �أن تت�ضح هوية �ملجموعة 

�أو مكانها. وقال متحدث با�ضم �ملجموعة �أن ت�ضكيل هذه �لنو�ة جاء بعد ثبوت �النحر�فات يف 

عقيدة ومنهج جماعة دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية ، و�أ�ضهب يف تعد�دها على غر�ر �إبد�ل بيعة �لقتال 

ببيعة �خلالفة من غري قدرة ، وغياب �أمري �جلماعة يف قر�ر�ته عن �لو�قع ، و�نحد�ر �ضلوكيات بع�ص 

�ملقاتلني نحو غالة �خلو�رج يف تكفري �أهل �ل�ضنة وقتل �ملخالفني للجماعة يف �لعر�ق و�ضوريا.. 

يريدون  �لذين  على  �لطريق  وقطع  �جلماعة  منهج  تقومي  �لنو�ة  ت�ضكيل  من  �لهدف  �أن  و�أ�ضاف 

�أن  على  معاهد�ً  معهم  �لتعاون  �لتنظيم  ر�ية  حتت  �ملخل�ضني  ودعا  مقا�ضده.  عن  �جلهاد  حرف 

لت�ضحيح  عمليا  و�ل�ضعي  �جلهاد  ر�يات  مع  تعاملهم  يف  �ل�ضنة  �أهل  ومنهج  عقيدة  على  يكونو� 

)21(
�الأخطاء �ل�ضابقة «.

ج- العالقة مع اأكراد �سوريا والعراق 

يختلف موقف �أكر�د �ضوريا عن �أكر�د �لعر�ق يف قتالهم د�ع�ص و�ملنظمات �الإرهابية. مع بد�ية 

�لقتال و�لدفاع عن مناطقهم فقط، فكانت  بامل�ضاركة يف  �أكر�دها قر�ر�ً  �الأزمة يف �ضوريا �تخذ 

جلان �حلماية �ل�ضعبية �لكردية �لتي تتبع حزب �الحتاد �لدميقر�طي �لذر�ع �ل�ضيا�ضية حلزب �لعمال 

يتبناها د�ع�ص. و�ضّكل  �لتي  �الإ�ضالمية  �لدولة  يعار�ص فكرة  �لذي  �لتوجه  �لي�ضاري  �لكرد�ضتاين 

د�ع�ص  تنظيم  مع  د�ئمة  مو�جهة  حالة  �ل�رص�ص  تركيا  وعدو  ل�ضوريا  �ملعلن  غري  �حلليف  �الأكر�د 

خا�ضة مع تقاطع �مل�ضالح و�لغايات بني د�ع�ص وتركيا يف �ضوريا بالتحديد الإنهاء كل ما ميت ب�ضلة 

�إىل حزب �لعمال �لكرد�ضتاين. و��ضتطاعت وحد�ت حماية �ل�ضعب �لرتكية ��ضتعادة مدينة عني 

�أنها حتاول ��ضتعادة قرى يف حمافظة �لرقة، وقد متكنت هذه �لوحد�ت من  عرب )كوباين( كما 

�ل�ضيطرة على مدينة عني عي�ضى �ضمايل �ملحافظة. 

�أما �لو�ضع مع �أكر�د �لعر�ق فمختلف متامًا الأن عنا�رص �لب�ضمركة يف �لعر�ق ميلكون �ل�ضالح 

بانتظار  �مل�ضاركة  قر�ر  يف  تريثو�  فقد  ذلك  ومع  �لعر�قي،  �جلي�ص  من  تنظيمًا  �أكرث  وهم  و�لعتاد 

�لتي  �ملناطق  من  �لعر�ق  كرد�ضتان  �إقليم  �عترب  �ملقابل  ويف  �لبارز�ين.  م�ضعود  �الإقليم  رئي�ص  �أمر 

تقع �ضمن �خلطوط �حلمر�ء و�لتي ال ي�ضمح الأحد بامل�ضا�ص بها لت�ضارب م�ضاحلها وثرو�تها مع 

�مل�ضالح �الأمريكية و�لغربية.

�ملنطقة  على  لل�ضيطرة  د�ع�ص  �ضعي  �إطار  ويف  �الأزمة،  بد�ية  ومع  �ضوريا  �أكر�د  �إىل  وبالعودة 
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�ضوريا  �رصق  �ضمال  يف  �لكردية  للتنظيمات  �لتابعة  باملناطق  ��ضطدمت   
ً
و�رصقا  �ضمااًل  �حلدودية 

�ال�ضتباكات بني د�ع�ص وقو�ت  �ندلعت  حتديد�ً يف مناطق �حل�ضكة و�لقام�ضلي وعند�ن، حيث 

�ضلطتهم  فر�ص  حماولني  �ملناطق،  هذه  على  بال�ضيطرة  د�ع�ص  قيام  بعد  �لكردي  �ل�ضعب  حماية 

تكفريهم  مت  �أن  بعد  �الأكر�د  بحق  جمزرة  من  �أكرث  و�رتكبت  فيها،  �الإ�ضالمية  �ل�رصيعة  وتطبيق 

�رصق  و�ضمال  �ضمال  مناطقهم يف  ��ضتعادة  من  �ملعارك  �الأكر�د خالل  بالعمالة. متكن  و�تهامهم 

�ضوريا طاردين مقاتلي د�ع�ص من تلك �ملناطق، فيما فر�ضت �الأخرية ح�ضار�ً على تلك �ملناطق، 

وقام �لتنظيم بخطف حو�يل 120 مو�طنًا كرديًا بينهم ن�ضاء و�أطفال من مدينة �أعز�ز بريف حلب، 

)22(
�إ�ضافة �إىل حما�رصتها ملدينة منبج و�رتكاب �أعمال �لعنف و�لقتل بحق �أبناء �ملدينة من �الأكر�د«.

يف هذ� �ل�ضياق ي�ضري �لباحث ح�ضن �أبو هنية �إىل حماولة �لتنظيم »�ل�ضيطرة على �ملناطق �لرخوة 

�لتي ال ت�ضيطر عليها قوى �أخرى ويثبت نف�ضه على �الأقل مرحليًا يف ما ي�ضّمى باملحافظات �ل�ضّنية 

)23(
وبالتايل �ضيتجنب �لتنظيم �لدخول يف �رص�ع ومعارك مع �الأكر�د«.

د�ع�ص  خطط  باييك  جميل  �لكرد�ضتاين  �لعمال  حزب  يف  �لقيادية  �للجنة  رئي�ص  حّدد  وقد 

دخلو�  �ملرتزقة  من  جمموعة  �ضوى  »لي�ص  د�ع�ص  �إن  بقوله  �خلطط  لهذه  �حلزب  ت�ضدي  وكيفية 

�ل�ضعب  �إر�دة  م�ضتهدفني  كرد�ضتان  منطقة غرب  �ل�ضعب يف  �ضد وحد�ت حماية  مو�جهة  يف 

�لكردي. وقد منعت وحد�ت حماية �ل�ضعب د�ع�ص من حتقيق �أهد�فه �لتي تنطلق من خمططات 

تقف ور�ءها تركيا وقطر و�ل�ضعودية ب�ضكل خا�ص، باالإ�ضافة �إىل قوى دولية �أخرى.

�إىل �لتوجه  �أهد�فه �ضد �ضعب غرب كرد�ضتان دفعه  �أن ف�ضل د�ع�ص يف حتقيق  ويعتقد باييك 

نحو �لعر�ق، ف�ضيطر على �ملو�ضل، وقام مبجازر كقطع روؤو�ص �لن�ضاء و�الأطفال، وتدمري ثقافات 

�ل�ضعوب ومقّد�ضاتها. وي�ضري باييك �إىل �أن قر�ر د�ع�ص �لتقدم نحو �أربيل بعد �ل�ضيطرة على �ملو�ضل 

خلط كل �الأور�ق، الأنهم و�ضلو� �إىل مرحلة خطرة دفعت �الأمريكيني �إىل �لتحرك. ويرى باييك 

�حلزب  توجيهات  على  م�ضدد�ً  ترت�جع،  قوتهم  الأن  �لعر�ق،  �أكرث يف  �لتقدم  ي�ضتطيعو�  لن  �أنهم 

بابيك �جتاه  �لهزمية بهوؤالء �ملرتزقة وت�ضفيتهم. وال ي�ضتبعد  مبهاجمة د�ع�ص بقوة وذلك الإحلاق 

د�ع�ص �إىل تركيز عملياته يف �ضوريا خالل �ملرحلة �ملقبلة الأنهم قامو� ب�ضحب �أ�ضلحة متطورة من 

�أن دور د�ع�ص بلغ  �إىل �ضوريا ملحاربة �ل�ضعب �ل�ضوري وخا�ضة �الأكر�د، ويرى باييك  �ملو�ضل 

 )24(
حّده، ومن �ملتوقع �أن يحاول �ال�ضتمر�ر يف لعب هذ� �لدور د�خل �ضوريا، ولكنه لن ينت�رص.«

د-داع�ش وقبائل �سوريا 

تقبلت  بع�ص  �لقبائل يف �ضوريا وجود د�ع�ص وحاولت �لتكيف مع �لو�ضع �جلديد يف �لرقة 

وجر�بل�ص و�رصق حلب، حتى �أنها جّندت �أبناءها يف جبهة �لن�رصة ود�ع�ص وذلك يف �ضبيل �حلفاظ 

على �أمنها وم�ضاحلها خا�ضة مع وجود حقول �لذهب �الأ�ضود �ضمن �الأر��ضي �لتي �ضيطر عليها 
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�لتنظيم. وهناك قبائل و�جهت د�ع�ص ما �أدى �إىل ن�ضوب معارك بينها وبينهم، وقد لعب �لتنظيم 

�لقبيلة  لت�ضفية  وذلك  �لقبائل  هذه  ليحر�ص  �لقبائل  بني  �لقدمية  �لعد�و�ت  ��ضتنها�ص  وتر  على 

�لِعرب من �الأخطاء  ��ضتخل�ضت  �أّن د�ع�ص قد  للتحالف معها. »ويبدو  �الأقوى  بقاء  �الأ�ضعف مع 

�لتي �رتكبها زعيمها �ل�ضابق �لزرقاوي فهي ال ت�ضعى �إىل �إق�ضاء زعماء �لقبائل �ل�ضّنة �أو ترهيبهم 

ر نف�ضها كمد�فٍع موثوٍق به عن �ملجموعات  �أو مهاجمتهم يف �ملناطق �لتي تن�ضط فيها، بل ت�ضوِّ

�ل�ضّنية و�رصيٍك حيويٍّ لزعماء �لقبائل �ل�ضّنة، بحيث ت�ضتطيع متكينهم ملو�جهة �ل�ضيعة �ملدعومني 

)25(
من �إير�ن«. 

من هنا نرى �أن تغلغل د�ع�ص يف �لقبائل �ل�ضورية يف�رّص »قدرتهم على �ملقاومة، وال �ضيما يف 

معاقلهم يف �لرقة وجر�بل�ص. وقد حاولت بع�ص �لع�ضائر يف �لرقة �لطاحمة �إىل �ال�ضتقر�ر و�ملقتنعة 

بينما �ختارت ع�ضائر  �لعفادلة،  ��ضتمالة د�ع�ص ومنها ع�ضرية  �الأ�ضد  ب�ضار  با�ضتحالة عودة نظام 

�أخرى و�ضع �أبنائها يف كل �لف�ضائل ومن �ضمنها د�ع�ص للمحافظة على م�ضاحلها. وعندما بد�أ 

�لقتال يف �لرقة �ضحبت �لع�ضائر �أبناءها من كال �لفريقني لتجنب �القتتال يف ما بينهم، وهو ما �أجرب 

�أعد�ء د�ع�ص على �ال�ضتعانة مبقاتلني �ضلفيني من �جلبهة �الإ�ضالمية من �إدلب وحلب لدعم لو�ء ثو�ر 

�لرقة �ملتحالف مع �لن�رصة، �لتي مل ت�ضارك ب�ضكل مبا�رص يف �لقتال �ضد د�ع�ص رغم ت�ضفية �أمريها 

�أبو �ضعد �حل�رصمي.  

يف جر�بل�ص، ��ضتلزم �الأمر �أكرث من 10 �أيام للقتال حتى ت�ضرتجع د�ع�ص نفوذها �لكامل على 

معقلها، معتمدة يف ذلك على عد�و�ت قدمية بني ع�ضريتي �ملدينة: �جلي�ص و�لطيء. حيث كانت 

�أما  �لديني،  قلة �اللتز�م  بالنظام، ثم من بعده باجلي�ص �حلر و�ملعروف عنها  �ملرتبطة قدميًا  �الأوىل 

بد�ع�ص. ويف متوز 2012  ثم  �لن�رصة،  �أبنائها بجبهة  �أغلب  �لتحق  فقد  �ملحافظة  �لطيء  ع�ضرية 

�أ�ضحت كل من �لع�ضريتني تتمتع مب�رصوعية ثورية حيث تعتمد ع�ضرية �جلي�ص على عائلة يو�ضف 

جادر �ل�ضابط �ملن�ضق، �لذي �لتحق باجلي�ص �ل�ضوري �حلر قبل مقتله يف حلب، بينما كان لل�ضيخ 

�ل�ضيخ  يبايع  ومل  �ملعارك.  خالل  �ضقطو�  �إخوة  ثالثة  �لطيء  ع�ضرية  �إىل  �ملنتمي  م�ضطفى  �أحمد 

�أحمد د�ع�ص ب�ضكل ر�ضمي �إال �أن �لعديد من �أبناء عائلته �لتحقو� بالتنظيم مدعمني بذلك �أحقية 

�لطيء بت�ضيري مدينة جر�بل�ص. و�نتهى �الأمر باندالع �لقتال بني �لع�ضريتني. وقام �أبناء ع�ضرية �لطيء 

نهاية  �ملدينة  �ل�ضيطرة على  �إىل  بهم  �الأمر  �أعد�ئهم من جر�بل�ص، و�نتهى  لد�ع�ص بطرد  �ملو�لون 

�ملوجودة يف �رصق حلب ويف  بيعة ع�ضرية �حلديدين  �ضيف 2013. كما ح�ضلت د�ع�ص على 

)26(
�لبادية )�ضحر�ء �ضوريا( وع�ضرية بوعز �لدين ذ�ت �ل�ضلة بقبيلة �لعقيد�ت. . .« 

ومن »�لع�ضائر �ملبايعة لد�ع�ص �لرَبيج و�لعجيل، و�لبوجابر، و�ل�ضبخة، و�لعفادلة، و�لبوع�ضاف، 

حلب  ع�ضائر  �إىل  �ملبايعة  و�أكملت  وزور�ضمر...  و�حلويو�ت،  و�ل�ضخاين،  و�ل�ضبل،  و�لهنادة، 
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�ل�رصقية متمثلة بالبوبنة يف منبج وع�ضرية خفاجة يف م�ضكنة، �إ�ضافة �إىل ع�ضائر �لربي و�حلديديني 

و�لنعيمات. وتو�لت �ملبايعات حتى بلغت �أكرث من �أربعني ع�ضرية يف 4 حزير�ن 2014. 

و�ضهدت حمافظة �لرقة �لتي يقطنها �أبناء ع�ضرية �ل�ضعيطات ��ضتباكات عنيفة مع د�ع�ص �ندلعت 

�لنز�ع.  هذ�  بتاأجيج  �لطرفني  بني  متبادلة  �تهامات  و�ضط  �ل�رصقي،  �لريف  قرى  من  عدد  يف 

بلدة  للتنظيم يف  مقر�ً  �ل�ضعيطات  م�ضلحو  فقد هاجم  ذروته  �إىل  �لطرفني  بني  �لتوتر  وقد و�ضل 

�أحد  على  و�لقب�ص  �أفر�دها،  من  مقتل عدد  �إىل  �أدى  ما  �أبو حمام؛  بلدة  ودورية يف  �لك�ضكية، 

�الأمر�ء �ل�رصعيني. وكانت ع�ضرية �ل�ضعيطات  �آخر �لع�ضائر �ملبايعة لـد�ع�ص يف دير �لزور، وهي 

من �أكرب فروع ع�ضرية �لعقيد�ت �لتي متتّد �إىل خارج �ضوريا ويبلغ عدد �أفر�دها �ملليون و200 �ألف 

ن�ضمة. ويتوزع �أبناوؤها على ثالث بلد�ت هي �أبو حمام و�لك�ضكية وغر�نيج.  وقد �أفاد �ملر�ضد  

�ل�ضوري حلقوق �الإن�ضان عن �رتكاب د�ع�ص جمزرة مروعة بحق قبيلة �ل�ضعيطات يف �ضهر �آب 

�تفاقية هدنة مع  �لقبيلة  �لقبيلة. وقد عقدت  �أكرث من 700 �ضخ�ص من  2014 ذهب �ضحيتها 

)27( 
د�ع�ص تعهدت مبوجبه عدم قتال �لتنظيم وت�ضليم �أ�ضلحتها �رصط عدم �لتعر�ص الأبنائها.

هـ -داع�ش وقبائل العراق 

�ل�ضنية و�ل�ضيعية على حد �ضو�ء،  �لقبائل متغري ومرتبط بالوالء للطائفة  �لعر�ق مع  �مل�ضهد يف 

»وتطور�ت �مل�ضهد �لعر�قي �لذي غرّي فعاًل خريطة �لقوى يف �ل�رصق �ل�ضوري كان لـد�ع�ص فيها 

طابعًا  �لع�ضائرية  �النق�ضامات  �تخذت  حيث  متامًا،  خمتلف  �لعر�قية  �لع�ضائر  فن�ضيج  مغاير،  دور 

�لع�ضائر  د�ع�ص حرب  �ضيعية. دخل  �أو  �ضّنية  �إما  لها دومًا الحقة  �لعر�ق  فكلمة ع�ضائر  طائفيًا، 

�ل�ضّنية �ضد �ملالكي، من �ضمن جهات �ضنّية عدة منها نق�ضبندية نظام �ضد�م، �إال �أن متحدثني با�ضم 

�أبو عبد  �لعر�ق  �لع�ضائر يف  با�ضم ثو�ر  �لناطق  �لثائرة يزعمون �لعك�ص. فقد نفى  �لعر�ق  ع�ضائر 

�لنعيمي �أحد زعامات قبيلة �لنعيم �ل�ضّنية حتالفهم مع د�ع�ص، منكر�ً �رصعيتها، موؤكد�ً �نت�ضار�ت 

�لع�ضائر �لتي �نتهت بتطويق بغد�د. ونفى نا�ضط ميد�ين من ع�ضرية �لّدليم �ل�ضنية �ضحة ما زعمه 

�لنعيمي، فالع�ضائر �ل�ضّنية قبلت �أن تعقد �ضلحًا موقتًا مع �ضيطان لكي تزيح �ضيطانًا �آخر. ويو�ضح 

�أن هذه �التفاقية ن�ضت على �لتعا�ضد مع د�ع�ص مع ��ضتخد�م هالته �الإعالمية �ضمن حرب نف�ضية 

)28 (
مور�ضت على جي�ص �ملالكي.

�أ�ضلوب د�ع�ص وطريقة عملها  ويف ذلك  �متعا�ضه من  �لعر�قية   �لقبائل  �أبدى عدد كبري من 

عودة �إىل �لذ�كرة، مثل جتربة �لقاعدة يف �ملناطق �ل�ضنية وقتلها لعلماء دين و�ضباط �ضنة. قد �نقلب 

م�ضهد �لقبائل �ل�ضنية �لد�عمة لد�ع�ص على هذه �لقبائل قتاًل وفتكًا باأبنائها وحماولة لل�ضيطرة عليها 

وعلى م�ضادر ثرو�تها، فقد »�أعلنت 8 ع�ضائر �ضنية ح�ضد �ملئات من �أبنائها لتطهري مناطق خا�ضعة 

ل�ضيطرة د�ع�ص �رصق بعقوبة ، و�أّكد �ل�ضيخ �ضلمان �لعبيدي، �أحد وجهاء �لع�ضائر �ل�ضّنية، �أن �ملئات 
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من �أبناء ع�ضائر �لعبيد و�لعّزة و�جلّبور و�ل�ضميدع و�لقي�ضّية و�لزهري�ت و�جلميالت و�للهيب قاتلو� 

م�ضّلحي �لبغد�دّي يف 17 قرية خا�ضعة ل�ضيطرة �لتنظيم يف �أطر�ف ناحية �ملن�ضورّية وحمرين. 

تقدمه  بعد  ديايل  يف  مناطق  على  �ل�ضيطرة  �لتنظيم  م�ضاعي  مع  ياأتي  �حلرب  �إعالن  �أن  و�أ�ضاف 

�إىل �أن �لع�ضائر �ضّكلت �رص�يا منّظمة وقيادة مّوحدة الإ�ضناد  يف بع�ص �ملحافظات �لغربّية، م�ضري�ً 

)29(
�لقّو�ت �الأمنّية يف حربها �ضد د�ع�ص«. 

وبد�أ �لتنظيم ممار�ضاته �ضد �لقبائل و�أوىل هذه �ملمار�ضات �لفا�ضحة تنفيذ حكم �الإعد�م »لنحو 

400 �ضخ�ص من قبيلة �لبومنر يف مدينة هيت يف حمافظة �الأنبار، وهذه لي�ضت �حل�ضيلة �لنهائية الأن 

�لتنظيم ال يز�ل يحتجز �لع�رص�ت من هذه �لقبيلة، ويبحث عن مئات �آخرين معتمد�ً على �أع�ضاء 

قبليني يف �ضفوفه لديهم مثله ثار�ت على �لبومنر �لذين �ن�ضمو� يف �لعام 2007 �إىل �ل�ضحو�ت 

�ل�ضنية تلبية لطلب �لقو�ت �الأمريكية، وقاتلو� تنظيم قاعدة �جلهاد يف بالد �لر�فدين بعدما قاتلو� 

)30(
�الأمريكيني �أنف�ضهم يف �إطار �ملقاومة �لعر�قية «.
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الق�سم الثالث:

 ممار�سات وجرائم داع�ش يف 
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بعمليات  قيامها  عرب  و�ضوريا  �لعر�ق  من  كاًل  ف�ضملت  �الإرهابية  ممار�ضاتها  د�ع�ص  و�ّضعت 

�نتحارية ومتفجر�ت وجمازر �إ�ضافة �إىل عمليات قتل وقطع روؤو�ص و�ضبي و�نتهاك  لالأعر��ص يف 

هذه �لبلد�ن لت�ضب �إرهابها �أخري�ً يف لبنان وم�رص وليبيا. 

�لبد�ية يف �لعر�ق، »�أو�ئل �لعام 2011 ويف خ�ضّم �لربيع �لعربي، و��ضل �لتنظيم عملية �لتو�ضع 

�لتي �أطلقها �أو�خر �لعام 2009، فقام بت�ضعيد عملياته �لع�ضكرية يف �لعر�ق ب�ضكل كبري، �ضو�ًء من 

�لناحية �جلغر�فية مبهاجمة �ملناطق �ل�ضيعية يف �جلنوب و�ل�ضمال �لكردي، �أومن ناحية �حلجم، �إذ 

نّفذ ما بني 20 و 30 هجومًا يف حمافظات متعددة، وكانت تف�ضل بينها �أقّل من �ضاعة يف كثري من 

�الأحيان. وقد نفذ مت�ضددون من د�ع�ص 22 تفجري�ً من�ضقًا يف بغد�د و12 موقعًا �آخر يف �أنحاء 

متفرقة من �لعر�ق يف 15�آب  2015.

يف متوز 2012، �أطلق د�ع�ص حملة هدم �الأ�ضو�ر �لتي رمت ب�ضكل رئي�ضي �إىل حترير عنا�رص 

�لتنظيم �مل�ضجونني. ف�ضن �لتنظيم ثماين هجمات كبرية على �ل�ضجون �لعر�قية خالل �لعام2013. 

وقد �أّدى �لهجوم على �ضجن ت�ضفري�ت يف تكريت يف �أيلول 2012 �إىل حترير 47 من كبار قادة 

د�ع�ص �ملحكوم عليهم باالإعد�م، وخامتة �حلملة هجوٌم على �ضجن �أبو غريب يف 12 متوز 2013  

 )31(
مّكن حو�يل 500 �ضجني من �لفر�ر«.

�لتنظيم على �ملو�ضل و�لفلوجة و�لرمادي و�ضامر�ء وجامعة �الأنبار و�أجز�ء من حمافظة  �ضيطر 

نينوى. »ومّثل �ضقوط �أجز�ء من نينوى يف �أيدي د�ع�ص حدثًا ��ضتثنائيًا بالن�ضبة �إىل �لو�ضع �الأمني 

وملوقعها  �جلغر�فية  مل�ضاحتها  نظرَ�  �إ�ضرت�تيجية  �أهمية  من  �ملحافظة  هذه  به  حتظى  ملا  �لعر�ق  يف 

�لقريب من �إقليم كرد�ضتان. كما �أّن مدينة �ملو�ضل، وهي عا�ضمة �ل�ضمال �لعر�قي، تقع على بعد 

كيلومرت�ت من �حلدود مع �ضوريا حيث تف�ضل بينها وبني معرب �ليعربية �لفا�ضل بني �لعر�ق و�ضوريا 

منطقة ربيعة �لتي ت�ضكنها عائالت لها �متد�د�ت ع�ضائرية على �جلانب �الآخر من �حلدود. �إ�ضافة 

�إىل �ملو�ضل متكن مقاتلو د�ع�ص من �ل�ضيطرة على ق�ضاء �حلويجة وخم�ص نو�ح يف حمافظة كركوك 

)32(
�لعر�قية �لغنية بالنفط، وي�ضاف �إىل هذه �ملناطق ق�ضاء �ل�رصقاط يف �ضالح �لدين«

 متكن �لتنظيم من فتح �ل�رصيط �حلدودي بني حمافظتي نينوى �لتي ي�ضيطر عليها ودهوك �لتابعة 

الإقليم كرد�ضتان، وقد خ�رصت قو�ت �لب�ضمركة �أهم �ملدن �خلا�ضعة ل�ضيطرتها يف حمافظة نينوى 

و�ملحاذية لالإقليم وهما زمار و�ضنجار �لتي تقطنها �الأقلية �الإيزيدية و�مل�ضيحية، وقام مقاتلو د�ع�ص 

 )33(
بارتكاب جمازر مرّوعة بحق �ل�ضكان �ملحليني يف هاتني �ملنطقتني. 
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�أعاد �لتنظيم فر�ص ح�ضاره من جديد على جبل �ضنجار يف �ضمال غرب �لعر�ق حيث حو�رص 

�لغار�ت  �أوباما جناح  بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إعالن  �الإيزيدية حتى مع  �الأقلية  �أبناء  �الآالف من 

�جلوية �لتي �ضنتها مقاتالت �أمريكية يف فك ح�ضار �جلبل �لذي جلاأ �إليه �الآالف من �أبناء �لطائفة 

�الإيزيدية.  ويتوىل �ليوم جمموعة من �الإيزيديني تعرف بقو�ت حماية �ضنجار حماية �جلبل �لذي 

يتو�جد فيه حو�يل �ألفي عائلة �إيزيدية هربًا من ممار�ضات د�ع�ص، كما يقوم �لتنظيم منذ مطلع ت�رصين 

�الأول 2014 ببيع �الأطفال و�لن�ضاء �الإيزيديني �لذين �أ�رصهم يف �ضمال �لعر�ق �إىل مقاتليه كغنائم 

حرب، مفتخر� باإحيائه �لعبودية و�لرق من جديد وقد بلغ عدد قتلى �الإيزيديني حو�يل 2500 

رجل وطفل.  

وبتاريخ 10 �ضباط 2015 �أعلن �مل�رصف على �ملقاتلني �الإيزيديني يف جبل �ضنجار حمما خليل 

حترير 6 مناطق من جبل �ضنجار، و�أو�ضح �أن  �لقو�ت �الإيزيدية �ملدعومة من �لب�ضمركة �لكردية 

وطري�ن �لتحالف �لدويل نفذت عمليات �أمنية كبرية يف حمافظة نينوى.

من �أ�ضهر �لعمليات �الإرهابية �لتي قام بها �لتنظيم خالل والية �أبي بكر �لبغد�دي عملية م�ضجد �أم 

�لقرى �لتي �أدت �إىل مقتل �لنائب �لعر�قي خالد �لفهد�وي. كما تبنى �لتنظيم عرب �ملوقع �الإلكرتوين 

�لتابع لتنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق �أكرث من 100 هجوم �نتحاري، و�ضنفت هذه �لعمليات �الإرهابية 

)ح�ضب زعمهم( بالنوعية كعملية �لبنك �ملركزي، ووز�رة �لعدل، و�قتحام �ضجن �أبو غريب. 

ومن ممار�ضات د�ع�ص بعد دخولهم �ملو�ضل قتل �ل�ضيخ حممد �ملن�ضوري �إمام وخطيب جامع 

�ملو�ضل �لكبري و�لتمثيل بجثته الأنه رف�ص مبايعتهم . وقامو� »بتوزيع وثيقة على �ضكان �ملو�ضل بعد 

�ضيطرتهم عليها تتلخ�ص يف و�ضع كل �الأمو�ل �حلكومية يف يدهم، وح�ص �مل�ضلمني على �ل�ضالة 

تعامل مع �حلكومة  �أي  للعمل معهم، وجترمي  �لع�ضائر  �ملحليني و�ضيوخ  �لعلماء  جماعة، ودعوة 

�ملر�قد  وحترمي  �جلي�ص،  و�أفر�د  �حلكوميني  �ملوظفني  �أمام  �لتوبة  باب  وفتح  �لربملان،  �أو  �لعر�قية 

و�ملز�ر�ت وتدمري �ضو�هد �لقبور، �أما �لن�ضاء فال يخرجن �إال حلاجة ق�ضوى ومبالب�ص ف�ضفا�ضة. 

حلقوق  �ملتحدة  �الأمم  مفو�ضية  با�ضم  �لناطق  �أعلن  فقد  �ملمار�ضات  هذه  عند  د�ع�ص  تتوقف  ومل 

�الإن�ضان روبرت كولفيل �أن عدد �لذين قتلو� يف �الأيام �الأخرية بعد دخول د�ع�ص �إىل �ملو�ضل رمبا 

ي�ضل �إىل �ملئات. و�ضملت عمليات �لقتل �إعد�م 17 مدنيا يعملون لدى �ل�رصطة �إ�ضافة �إىل موظف 

)34(
ق�ضائي بو�ضط �ملو�ضل.. 

بعد �ضيطرة د�ع�ص على �ملو�ضل يف 10 حزير�ن 2014، قام �لتنظيم  بن�رص �ضل�ضلة من �الأ�رصطة 

�مل�ضورة �الإرهابية تخت�ص بعمليات قطع �لروؤو�ص، بد�أها ب�رصيط عنو�نه »ر�ضالة �إىل �أمريكا«، ت�ضّمن 

قطع ر�أ�ص �ل�ضحفي �الأمريكي جيم�ص فويل، ويف 2 �أيلول 2014، ن�رص �لتنظيم �رصيطًا �آخر يحمل 

�لعنو�ن نف�ضه ت�ضّمن قطع ر�أ�ص �ضحفي �أمريكي ثاٍن يدعى �ضتيفن �ضوتلوف، ثم بثَّ �لتنظيم �رصيًطا 
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�آخر يف 14�أيلول 2014، يقوم فيه �أع�ضاوؤه بقطع ر�أ�ص رهينة بريطاين يدعى ديفيد هينز، ويف 3 

ت�رصين �الأول بثَّ �لتنظيم �رصيًطا يقوم فيه بقطع ر�أ�ص رهينة بريطاين �آخر يدعى �آلن هينينغ. 

�الأولياء  �لتاريخية ومقامات  �الآثار  �ملو�ضل تدمري وتفجري ع�رص�ت  ومن ممار�ضات د�ع�ص يف 

وجامع  م.   1050 �لعام  �إىل  تاريخه  يعود  �لذي  فتحي  �ل�ضيخ  »�رصيح  منها  �لدينية  و�الأ�رصحة 

ومرقد �ل�ضيخ ق�ضيب �لبان �لذي يعود تاريخه �إىل �لعام 1150 م.. وكذلك مت تدمري جامع �لنبي 

يون�ص �لذي يعود تاريخه �إىل �لعام 1365 م. وجامع �لنبي جرج�ص �لذي يعود تاريخه �إىل �لعام 

ومتثايل   ) �ملو�ضلي )1232-1160  �جلزري  �الأثري  �بن  �ملوؤرخ  قرب  تفجري  مت  كما  م.،   1400

�ل�ضاعرين �أبي متام وعثمان �ملو�ضلي. 

تعد  و�لذي  لعام1172  تاريخه  يعود  �لذي  )�حلدباء(  �لنوري  �جلامع  تدمري  �لتنظيم  حاول 

�إيفل رمز� وطنيًا وتاريخيًا، لكنه مل يفلح ب�ضبب ت�ضدي �الأهايل له.  �ل�ضبيهة بربج  �ملائلة  مئذنته 

�ضاعات  ب�ضع  �ملو�ضل  �مل�ضيحيني يف  ميهل  �إنذ�ر�ً  متوز 2014  �ضهر  منت�ضف  �لتنظيم  وقد وجه 

ملغادرة مدينتهم و�إال �ضيكون م�ضريهم �لت�ضفية، وخرّيهم بني �عتناق �الإ�ضالم �أو عقد �لذمة �أي 
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دفع �جلزية«.

ومن ممار�ضات د�ع�ص جمزرة �ضبايكر �ملرّوعة �لتي جرت  يف مدينة تكريت مبحافظة �ضالح �لدين 

بعد �أ�رص طالب �لقوة �جلوية �لعر�قيني من قاعدة �ضبايكر �لع�ضكرية  بتاريخ 12 حزير�ن 2014 وذلك 

بعد �ضيطرة �لتنظيم على مدينة تكريت وعلى مدينة �ملو�ضل، حيث �أ�رصو� نحو2200-2000 

طالب يف �لقوة �جلوية �لعر�قية وقادوهم �إىل �لق�ضور �لرئا�ضية يف تكريت وقامو� بقتلهم هناك ويف 

مناطق �أخرى رميًا بالر�ضا�ص ودفنو� بع�ضًا منهم وهم �أحياء وقد جرفت �ملياه جثث �لع�رص�ت من 

جنود وطالب �لقاعدة �لع�ضكرية، وت�ضري معظم �لتقدير�ت �إىل  �ضقوط 1700 �ضهيد معظمهم 

من جنوب �لعر�ق. وقدعر�ص وزير حقوق �الإن�ضان �لعر�قي حممد مهدي �لبياتي، بتاريخ �لعا�رص 

من حزير�ن 2015 يف موؤمتر �ضحفي عقده ملنا�ضبة مرور عام على �جتياح د�ع�ص الأر��ضي �لعر�ق 

�نتهاكات �رتكبها �لتنظيم �ضمايل وغربي �لبالد على مدى عام. وقال �لبياتي »�إن تنظيم د�ع�ص 

قتل547 �ضجينًا من �ضجن بادو�ص يف �ملو�ضل على �أ�ضا�ص مذهبي. و�أ�ضاف �أن �ملت�ضددين �أعدمو� 

1700 منت�ضب وطالب من طلبة �لقوة �جلوية يف مع�ضكر �ضبايكر مبحافظة �ضالح �لدين �ضمايل 

بغد�د. و�أو�ضح �لبياتي �أن �ل�ضلطات �لعر�قية عرثت على 13 مقربة يف حمافظة �ضالح �لدين، 10 

منها يف جممع �لق�ضور �لرئا�ضية و3 يف منطقَتي �لعلم و�لدور. و�أ�ضاف �أنه مت رفع 597 رفاتًا من 

مقابر �لق�ضور �لرئا�ضية و16 رفاًتا من ناحيتي �لعلم و�لدور، جرى ت�ضليمها �إىل معهد �لطب �لعديل 

 ملعرفة هويات �أ�ضحابها، وترجح �ل�ضلطات �لعر�قية �أن يكون �لرفات ل�ضحايا مذبحة �ضبايكر.

لوجودهم،  �ملناه�ضة  �لع�ضائر  �أبناء  من  �ملئات  �أعدمو�  �ملت�ضددين  �أن  �إىل  �لبياتي  و�أ�ضار 
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و�الإيزيديني  و�ل�ضبك  و�لرتكمان  �مل�ضيحيني  من  �الأقليات  من  �ملئات  �إعد�م  �إىل  �إ�ضافة 

من  �ل�ضعيفة  للفئات  د�ع�ص  مقاتلي  ��ضتهد�ف  �إىل  �أ�ضار  كما  ممتلكاتهم.  على  و�ال�ضتيالء 

عدد  وبيع  �إيزيدية  �مر�أة   900 خطف  مت  حيث  �ل�ضن،  وكبار  �الإعاقة  وذوي  و�الأطفال  �لن�ضاء 

�لن�ضاء  �أجرب  كما  �ل�ضورية،  �ملحافظات  وبع�ص  نينوى  يف  �لنخا�ضة  �أ�ضو�ق  يف  منهن  كبري 

ب�رصية. دروعًا  ��ضتخد�مهم  ومت  �لقتال  يف  �الأطفال  وجّند  �لنكاح،  بجهاد  يعرف  ما   على 

�ملكّون  �إىل  يعود  معبد�ً  و25  كاماًل،  تدمري�ً  كني�ضة   42 دمرو�  �لتنظيم  م�ضلحي  �إن  ا  �أي�ضً وقال 

�الأنبياء و�الأولياء، ف�ضاًل عن ممار�ضة  �مل�ضاجد و�حل�ضينيات ومر�قد  �الإيزيدي، و�أعد�ًد� كبرية من 

)36(
�لت�ضييق على �حلريات و�نتهاك �جلو�نب �ل�ضحية و�القت�ضادية«.

وتعذيب   وتهجري  قتل  من  د�ع�ص  ممار�ضات  من  بع�ضًا  �لدولية  �لعفو  منظمة  وثقت  �سوريا: 

يف تقرير �ضادر عن مدير برنامج �ل�رصق �الأو�ضط و�ضمال �إفريقيا فيها فيليب لوثر. »حتدث لوثر 

عن ممار�ضات �لتعذيب و�لقتل و�جللد �لتي تنت�رص يف �ل�ضجون �ل�رصية �لتي يقوم بها �لتنظيم �ضد 

ب�رص�مة يف  �ل�رصيعة  �أحكام  يطبقون  باأنهم  �ملحليني دون رحمة وذلك ح�ضب زعمهم  �ل�ضكان 

�ملناطق �لو�قعة حتت �ضيطرتها كمناطق �لرقة وحلب. وحّددت �ملنظمة يف تقريرها: �النتهاكات 

يتم  �لتي  �حلجز  مر�فق  من  �ضبعة  عن  وك�ضفت  �ضورية،  ب�ضمال  �حلجز  يف  د�ع�ص  يرتكبها  �لتي 

و�ملر�آب يف  �ملركبات  و�إد�رة  �ملحافظة  مبنى  �لرقة ومدينة حلب، وهي:  ��ضتخد�مها يف حمافظة 

�لرقة، و�ضد �لبعث يف �ملن�ضورة ومن�ضاأة نفطية يف �لعكري�ضي يف حمافظة �لرقة، وم�ضفى �الأطفال 

ومقر �أحمد قدور يف حلب. وطالبت �ملنظمة �حلكومة �ل�ضورية ب�رصورة �ل�ضماح الأع�ضاء �للجنة 

�الإن�ضان  بحقوق  و�ملعنية  �الإن�ضانية  �لدولية  �ملنظمات  يف  وللعاملني  للتحقيق  �مل�ضتقلة  �لدولية 

بدخول �الأر��ضي �ل�ضورية دون قيود.. وقالت �ملنظمة �إن �لتنظيم ميار�ص �نتهاكات خطرية حلقوق 

�الإن�ضان، من بينها جلد �الأطفال يف �ضن �لثامنة وحجزهم برفقة �لبالغني يف ظل نف�ص �لظروف 

غري �الإن�ضانية و�لقا�ضية �أثناء ��ضتجو�بهم يف �ضجن �ضد �لبعث.

�الإ�ضالم  �ضد  باأنها  ي�ضفونها  جر�ئم  بارتكاب  �تهمو�  �ملعتقلني  بع�ص  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�ضري 

لكونهم  �أو  لد�ع�ص،  حتديهم  بد�عي  �آخرين  على  �لقب�ص  �أُلقي  وقد  و�لزنا.  �ل�ضجائر  كتدخني 

ينتمون الإحدى �جلماعات �مل�ضلحة �ملناف�ضة لها، و�أ�ضارت �ملنظمة �إىل �أن د�ع�ص �عتقلت عدد�ً من 

�لنا�ضطني و�ل�ضحافيني �لذين يقومون بتغطية �لنز�ع يف �ضوريا. وطبقًا ل�ضهاد�ت معتقلني �ضابقني 

يف هذه �ملر�كز ت�ضمل �النتهاكات حماكمات خمزية ت�ضتمر دقائق يقاد �ملعتقلون بعدها �إىل �ملوت. 

�أو  �ملطاطية  �ملولد�ت  باأحزمة  �جللد  بينها  لها من  تعر�ضو�  �نتهاكات  �ضابقون  وي�ضف حمتجزون 

�الأ�ضالك، و�لتعذيب من خالل �ل�ضعق بالكهرباء، و�إجبارهم على �لبقاء يف و�ضعية ج�ضدية موؤملة 

م�ضلحني  �أن  �لعفو  منظمة  �ل�ضابقني  �ملحتجزين  من  �لعديد  و�أخرب  �لعقرب...  بو�ضعية  ُتعرف 

مقنعني قد �ألقو� �لقب�ص عليهم و�قتادوهم �إىل �أماكن جمهولة. 
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�إز�ء هذ� �لو�ضع �ملزري دعت �ملنظمة د�ع�ص �إىل �لتوقف عن معاملة �ملحتجزين بطريقة مرّوعة، 

و�أهابت بزعمائها �أن يوعزو� لعنا�رصهم ب�رصورة �حرت�م حقوق �الإن�ضان و�لتقيد باأحكام �لقانون 

�الإن�ضاين �لدويل، ونا�ضدت �ملجتمع �لدويل �تخاذ خطو�ت جدية لوقف تدفق �الأ�ضلحة وغريها 

�أ�ضكال �لدعم لد�ع�ص و�جلماعات �مل�ضلحة �ملتورطة يف �رتكاب جر�ئم حرب و�نتهاكات  من 

دون  �أن حتول  �لرتكية حتديد�ً  �حلكومة  على  ينبغي  �أنه  �إىل  لوثر  و�أ�ضار  �الإن�ضان.  خطرية حلقوق 

��ضتخد�م عنا�رص د�ع�ص الأر��ضيها يف جلب �الأ�ضلحة و�ملجندين �إىل �ضورية .و�ختتم لوثر تقريره 

�لتي تقاتل  �مل�ضلحة  �لتي طالبت بدعم �جلماعات  د�عيًا دول �خلليج بو�ضفها من بني �الأطر�ف 

�لنظام �ل�ضوري �أن تتحرك من �أجل وقف تدفق �الأ�ضلحة و�ملعد�ت �ملوجهة �إىل د�ع�ص يف �ضوء 
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�ضجلها �ملرّوع على �ضعيد حقوق �الإن�ضان«.

وذكر �ملر�ضد �ل�ضوري حلقوق �الإن�ضان �أن جمهولني �غتالو� قادة �ألوية د�خل خميم �لريموك،�إ�ضافة 

�إىل مقتل قيادي يف لو�ء �لتوحيد على حاجز جبهة �لن�رصة يف درعا، وقبلهم مقتل عبد �لقادر �ضالح 

�برز قادة �مل�ضلحني وع�ضو �ملجل�ص �لع�ضكري كمال حمامي، ما جعل �الأمر حمط ت�ضاوؤل حول 

�جلهة �لتي تقوم با�ضتهد�ف قادة �مل�ضلحني و�إحد�ث حالة من �الحتقان. ويف �ملقابل تتجه �أ�ضابع 

�لنب�ضي، ورغم جتاوب  عبيدة  �أبو  �ل�ضام  �أحر�ر  �الإغاثة يف  م�ضوؤول  مقتل  د�ع�ص يف  �إىل  �التهام 

د�ع�ص مع �أحر�ر �ل�ضام يف �لتحقيق �إال �أن حالة من �ملماطلة �أغرقت جمريات �لتحقيق، خا�ضة �ن 

�لتنظيم مل يقم مبحا�ضبة �أي من عنا�رصه على �أي عملية قتل قد ح�ضلت، و�أق�ضى ما فعله حني قام 

�أفر�ده بقطع ر�أ�ص مقاتل يف ريف حلب هو �لتربير باأخطاء فردية.

�أن �مل�ضاألة مل تعــد تقتــ�رص  �إعالمي م�ضــتقل يف �دلب،  يو�ضح حمــمد �الإدلبي، وهو نا�ضــط 

على قياد�ت �جلــي�ص �حلــر بقــدر ما �أ�ضبــحت تطال خمتلف �ل�رص�ئح �ملجتمعية، حيث �إن �أهم 

ودير  و�لرقة  و�إدلب وحماه  مثل حلب  منها،  �أوعلى جزء  عليها  �مل�ضلحون  ي�ضيــطر  �لتي  �ملدن 

�لزور تعاين من ظاهرة �الغتيال يف �لر�أ�ص وبلغ عددها حو�يل 14 حادثة ويف ريف ج�رص �ل�ضغور 

يف ريف �إدلب، وتتم بو��ضطة ع�ضابات �حرتفت �ل�رصقة و�خلطف و�لقتل. 

كما ذكر �ملر�ضد �أن تنظيم د�ع�ص خطف خالل �ضهر ك1من �لعام 2013 حو�يل51 مو�طنًا 

كرديًا من مدينة منبج وقر�ها ومدينة جر�بل�ص، بينهم �أطفال ون�ضاء. ويف متوز 2013، خطف 

م�ضلحون من د�ع�ص نحو 200 مدين من بلدتي تل عرن وتل حا�ضل �لكرديتني يف ريف حلب 

و�أعلن �ملر�ضد �أي�ضا �ن مقاتلي د�ع�ص وجبهة �لن�رصة قتلو� 
 )38(

وال يز�ل �لع�رص�ت منهم قيد �الأ�رص«.

32 �ضخ�ضًا، غالبيتهم من �لعلويني، �إ�ضافة �إىل ع�رص�ت �مل�ضلحني و�ل�ضباط �ملو�لني للنظام وقامو� 

بقطع روؤو�ص ثالثة رجال علويني يف عدر� �لعمالية �ضمال �رصقي دم�ضق، �لتي �ضهدت معارك �ضارية 

 )39(
على خلفية حماولة �لقو�ت �لنظامية طرد مقاتلني �إ�ضالميني دخلوها بهدف �لتقدم نحو �لغوطة...
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وذكر �ملر�ضد �ل�ضوري �أي�ضًا يف تقرير بتاريخ �خلام�ص و�لع�رصين من ت�رصين �الأول2014 �أن عدد 

�لقتلى من �ملدنيني و�الأكر�د ود�ع�ص  قد و�ضل �إىل 800 يف منطقة عني عرب )كوباين(  خالل 

�ملو�جهات �لتي حدثت بني د�ع�ص و�لقو�ت �لكردية. 

وقام �إرهابيو د�ع�ص بنب�ص وتدمري �أ�رصحة ومقامات يف مدينة �لباب بريف حلب خالل �ضهر 

يف  �لبدوي  و�ل�ضيخ  �حلديد  عجان  و�ل�ضيخ  عقيل  �ل�ضيخ  مقامات  منها   2013 �الأول  ت�رصين 

حلب، وتبنو� ر�ضميًا تدمري هذه �الأ�رصحة بذريعة �أنها تتعار�ص مع مبادئ �لدين �الإ�ضالمي ح�ضب 

زعمهم. وتاأتي هذه �العتد�ء�ت �ضمن �ضل�ضلة من �لهجمات �الإرهابية �لتي ت�ضتهدف دور �لعبادة 

ومقامات �الأولياء من بينها تدمري مقام �ل�ضحابي حجر بن عدّي �لكندي يف عدر� بريف دم�ضق 

�إ�ضافة �إىل �العتد�ء على كنائ�ص   بقذ�ئف �لهاون �أكرث من مرة 
)ع(

و��ضتهد�ف مقام �ل�ضيدة زينب

 يف �ملناطق 
)ع( 

دم�ضق وحلب وتدمري و�إحر�ق �لعديد من �لكنائ�ص و�ل�ضلبان ومتاثيل �ل�ضيدة �لعذر�ء

ودّمر عنا�رص �لتنظيم �أ�رصحة �ل�ضيوخ �خلزنويني يف تل 
 )40(

�لتي دخلها �أفر�د �لتنظيم �الإرهابي«.

�إبر�هيم �خلليل يف منطقة عني عرو�ص يف حمافظة  معروف �لتابعة ملحافظة �حل�ضكة، ومقام �لنبي 

�لرقة، ومقام زوجة �لنبي �أيوب يف حمافظة �إدلب، وجامع �ل�ضيخ هالل يف مدينة حلب.

�ضكل د�ع�ص »كتيبتني للن�ضاء �أطلق عليهما �خلن�ضاء و�أم �لريّان مبدينة �لرقة هدفها �رصح تعاليم 

�إ�ضالم د�ع�ص للن�ضاء، و�لقيام مبهمات تفتي�ص �لن�ضاء على �حلو�جز، و��ضرتط �أن تكون �ملنت�ضبات �إىل 

�لكتيبتني من �لن�ضاء �لعازبات بني عمر 18 و25 �ضنة على �أن يتقا�ضني مبلغ 25 �ألف لرية �ضورية 

مع �لتفرغ �لكامل للعمل مع �لتنظيم. وتتنوع جن�ضيات �لن�ضاء من �لتون�ضية و�ليمنية و�لربيطانية 

و�ل�ضعودية �إىل �ل�ضي�ضانية، �لتي ت�ضكل �لعدد �الأكرب من مقاتالت كتيبة �خلن�ضاء. كما �أطلق �لتنظيم 

�ضفحة على �ضبكة تويرت ال�ضتقطاب �لفتيات للزو�ج من عنا�رصها، وتقوم كتيبة �خلن�ضاء با�ضتقبال 

. وقد �أ�ضار تقرير �ضادر عن �الأمني 
)41(

�ملتطوعات وتاأهيلهن ملا ي�ضمى بجهاد �لنكاح يف �ضوريا«..

�لعام لالأمم �ملتحدة يف كانون �الأول 2014  �إىل �أن جماعات �ملعار�ضة �مل�ضلحة �ل�ضورية مبا فيها 

د�ع�ص تقوم بتجنيد �لقا�رصين يف  �ضفوف �ملقاتلني.

ُدويلته  يف  �ملدنيني  على  �ملتحجرة  قو�نينه  تطبيق  خالل  من  وجوده  بفر�ص  �لتنظيم  ويقوم 

�الإ�ضالمية �مل�ضغرة �لرقة، وقد �أثارت هذه �ملمار�ضات غ�ضب �ل�ضكان كثري�ً. تبد�أ هذه �لطقو�ص 

�إذ تتوقف دورة �حلياة  �لعبادة و�ل�ضالة باالإكر�ه  و�ملمار�ضات مع �ضاعات �ل�ضالة فهذه �ضاعات 

يف �الأ�ضو�ق و�ملحالت �لتجارية يف �لرقة، »فقد �أ�ضدر �لتنظيم قر�ر�ً بفر�ص �ضالة �جلماعة على 

تام.   ب�ضكل  متجره  �إقفال  �أو  للجلد  نف�ضه  يعر�ص  يتخلف  �مل�ضلمني ومن  بالد  �مل�ضلمني يف  كل 

وتتكرر هذه �لطقو�ص خم�ص مر�ت يف �ليوم ويف �مل�ضاء تتوقف حركة �ل�ضوق. هذه �لقر�ر�ت 

�لتي �أ�ضدرها �لتنظيم حّدت كثري�ً من حتركات �لنا�ص، و�أجربت متاجر بيع �لتبغ و�لرن�جيل على 
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عدد  باإحر�ق  د�ع�ص  وقام جنود  �لرقة،  والية  �الأ�ضياء يف  هذه  بيع  فممنوع  �الإجباري  �الإغالق 

من �ملحال �لتي مل تلتزم، وحتى �لب�ضطات �لتي �نت�رصت بعد فقد�ن قو�ت �لنظام �ضيطرتها على 

�ملدينة ال ميكنها �لعمل حتت طائلة �جللد، وفر�ص �أ�ضد �لعقوبات. كما منع �لتدخني يف �ل�ضو�رع، 

فمجرد روؤية �أحد عنا�رص د�ع�ص الأي �ضخ�ص يدخن يتم �عتقاله مبا�رصة، ويتعر�ص لعقوبة �جللد 

وك�رص �أ�ضبعيه عرب ثنيهما باجتاه �ليمني و�لي�ضار بو��ضطة �أد�ة معدنية ت�ضتخدم يف �ضحب �مل�ضامري 

�أثر ب�ضكل �ضلبي على  �أمام �ملدخنني يف �ملدينة �ضوى �لتدخني يف منازلهم، وهذ�  حمليًا، ومل يبَق 

عدد من �أ�ضحاب �ملهن، من مالكي حمال بيع �لتبغ و�لرنجيلة، و�ضواًل �إىل �أ�ضحاب �ملقاهي، وهو 

)42( 
ما دفع كثري�ً منهم �إىل �لتفكري يف �إغالق مقهاه،  كما منعو� �لن�ضاء �أي�ضًا من  دخول �ملقاهي.

 وفر�ص �لتنظيم �حلجاب يف �لرقة و�ضرّيت دوريات ن�ضائية ملعاقبة �لن�ضاء �ملخالفات، ومنعت 

�لن�ضاء من �ل�ضري بدون حمرم �رصعي و�أجربت »�لطالبات �ل�ضغري�ت على �رتد�ء �لعباءة �الإ�ضالمية، 

يف حني قام عنا�رص �لتنظيم بالدخول �إىل معاهد تدري�ص خا�ضة للتحذير من �الختالط بني �جلن�ضني.  

كما �أجرب �أ�ضحاب حمالت �الألب�ضة �لن�ضائية على تغطية جم�ضمات عر�ص �ملالب�ص بـاللبا�ص �ل�رصعي. 

لقوة ع�ضكرية  �أن �جلميع تخلى عنهم، فال وجود  �ملحافظة  �أهايل  �ضعر  �ملزري  �لو�ضع  �إز�ء هذ� 

معادلة لـد�ع�ص تقف يف مو�جهة �لتنظيم وممار�ضاته، و�حلر�ك �ملدين �أ�ضبح �ضبه معدوم بعد �لهجرة 

�جلماعية لنا�ضطي �ملحافظة �إىل تركيا، بعد ��ضتهد�فهم من قبل د�ع�ص وفق قو�ئم يبدو �أنها مق�ضمة 

)43(
�إىل ت�ضنيفات:  خطف، �عتقال، تعذيب، ت�ضفية ج�ضدية...« 

و�ملر�فق  للممتلكات  وتدمري  و�لرجال  و�لن�ضاء  �الأطفال  قتل  على   د�ع�ص  �إرهاب  يقت�رص  مل 

�لدينية و�خلدماتية، �إمنا و�ضل بهم �الأمر �إىل تغيري �ملعامل �لثقافية و�حل�ضارية لالأماكن و�ملدن �لتي 

�ضيطرو� عليها،  فقد غري �لتنظيم ��ضم حمافظة دير �لزور »�إىل والية �خلري، كذلك بالن�ضبة �إىل حمافظة 

�حل�ضكة، حيث �أ�ضبح ��ضمها والية �لربكة.  وتز�من تغيري ��ضم �حل�ضكة مع متغري�ت طر�أت على 

�ملدينة، �ضو�ء جلهة �ملعركة �لتي �ضنتها وحد�ت �حلماية �ل�ضعبية �لكردية يف ت�رصين �لثاين من �لعام 

2013 �ضد �لف�ضائل �الإ�ضالمية، ومتكنت خاللها من ��ضتعادة �ل�ضيطرة على ع�رص�ت �لقرى يف 

ريف مدينة ر�أ�ص �لعني، �أو جلهة تبدل �لوالء�ت حيث قام �أمري جبهة �لن�رصة يف �حل�ضكة �أبو �أحمد 

�ل�ضامي باالن�ضقاق عن �لن�رصة، ومبايعة �أبي بكر �لبغد�دي وكذلك فعل �أمري �لن�رصة يف ر�أ�ص �لعني 

)44(
�أبو عبد �هلل.. .«

بعد حلب و�لرقة ودير �لزور وغريها من �ملناطق و�لبلد�ت �لتي �ضيطر عليها �لتنظيم، �جتهت 

�أنظار د�ع�ص �إىل �أكر�د �ضوريا وباالأخ�ص مدينة عني عرب )كوباين بالكردية( �ل�ضورية �حلدودية 

مع تركيا وهي ثالث �أكرب مدينة كردية يف �ضوريا. وقد حاول متطرفو د�ع�ص �ال�ضتيالء على هذه 

�ملدينة �لتي ت�ضم �ضاحيتها نحو 440 قرية �ضغرية ويقطنها �أكرث من 300 �ألف ن�ضمة جميعهم 

�لقو�ت �لكردية قاتلت ب�رص��ضة  �أن  �إال  �أجز�ء منها،  �ل�ضنة بعد �ضيطرتهم على  تقريبًا من �الأكر�د 
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نفذتها  �جلو  من  �إنز�ل  عملية  يف  طبية  وم�ضتلزمات  �أ�ضلحة  وتلقت  �ملدينة  هذه  يف  لها  نظري  ال 

طائر�ت �أمريكية، وتلقت �أي�ضًا دعمًا من وحد�ت من �جلي�ص �ل�ضوري �حلر، وو�ضلت �ملدينة 10 

�لرتكي.  �ل�ضعب  قو�ت حماية  لدعم  �لرتكية  �حلدود  �لعر�قية عرب  �لب�ضمركة  قو�ت  من  �ضيار�ت 

وقد ذكر �ملر�ضد �ل�ضوري حلقوق �الإن�ضان �أن �لتنظيم ��ضتوىل على �الأ�ضلحة و�لذخائر �لتي �ألقتها 

�لعرب، وبقيت  �الأكر�د يف دفاعهم عن مدينة عني  �ملقاتلني  �لدويل مل�ضاعدة  �لتحالف  طائر�ت 

�ملدينة �ضامدة ب�ضكل جّيد يف حني تولت �لغار�ت �جلوية �لتي تنفذها �لواليات �ملتحدة وحلفاوؤها 

�لعرب وقف �لهجمات �لتي ي�ضنها �ملقاتلون على مو�قع �الأكر�د. 

يف �ل�ضاد�ص و�لع�رصين من �ضهر كانون �لثاين2015، ويف نف�ص �ليوم �لذي �أعلنت فيه �لقو�ت 

�لعرب  عني  مدينة  �لكردية  �ل�ضعب  حماية  وحدة  ��ضتعادت  ديايل،  ملحافظة  ��ضتعادتها  �لعر�قية 

وريفها بالكامل من �أيدي د�ع�ص، وقد �أدت معارك كوباين بني �الأكر�د ود�ع�ص  �إىل مقتل 1737 

�ضخ�ضًا، بينهم 1196 مقاتاًل من د�ع�ص ح�ضب �ملر�ضد �ل�ضوري حلقوق �الإن�ضان.

لبنان: تعّر�ص لبنان بدء�ً من عام 2013 ملوجة من �لعمليات �الإرهابية تبنت معظمها جبهة 

تبناها د�ع�ص حماولة زرع  �لتي  �لعمليات  �لن�رصة وتنظيم د�ع�ص وكتائب عبد �هلل عز�م و�ضملت 

�ضيارة مفخخة يف منطقة �ملعمورة يف �ل�ضاحية �جلنوبية و�العتد�ء�ت �ملتكررة على �جلي�ص �للبناين، 

منطقة  على  لل�ضيطرة  عر�ضال  ناحية  من  لبنان  �إىل  للدخول  وفا�ضلة  متكررة  �إىل حماوالت  �إ�ضافة 

عر�ضال �ملتاخمة للحدود �للبنانية – �ل�ضورية من �أجل تقدمي �لدعم �للوج�ضتي للمقاتلني يف  جرود 

عر�ضال ومنطقة �لزبد�ين، وقد جرت �أي�ضا مو�جهات حامية يف جرود بريتال وجرود نحلة وجرود 

ر�أ�ص بعلبك بني حزب �هلل وعنا�رص د�ع�ص ومتكن �حلزب من �ضد د�ع�ص ودحرهم خائبني. 

ففي 13 ت�رصين �الأول 2013 فّكك خبري ع�ضكري �ضيارة مفخخة يف �ملعمورة يف �ل�ضاحية 

�جلنوبية لبريوت. وكّلف مفو�ص �حلكومة لدى �ملحكمة �لع�ضكرية �لقا�ضي �ضقر �ضقر خمابر�ت 

معر�وي  ح�ضان  �ل�ضوري  �ل�ضاهد  ك�ضفها  »�لتي  �ملعلومات  توؤكد  �حلادثة.  يف  �لتحقيق  �جلي�ص 

)مالك �ل�ضيارة �ملفخخة( �لذي �عتقله فرع �ملعلومات يف �لبقاع �أن معظم �ل�ضيار�ت �ملفخخة �لتي 

دخلت �إىل لبنان من منطقة �لقلمون وبالتحديد من قرى قارة و�لنبك ويربود من قبل د�ع�ص بقيادة 

برهان علو�ص. ومت ت�ضليم معر�وي �إىل �لق�ضاء �ملخت�ص �لذي �ضلمه �إىل خمابر�ت �جلي�ص �للبناين.

�ل�ضيارة ب�ضورة قانونية من معر�ص لل�ضيار�ت يف بريوت  �أنه تابع لد�ع�ص و�أنه ��ضرتى  و�عرتف 

و�ضلمها �إىل عنا�رص تابعة للتنظيم �لذين تولو� تفخيخها يف يربود ونقلوها فيما بعد �إىل �ملعمورة. 

�لبقاع  يف  وبقي  و�لبقاع،  طر�بل�ص  بني  با�ضتمر�ر  يتنقل  �أنه  �ملعلومات  �ضعبة  �أمام  �عرتف  وقد 

بعدما الحظ �أن �الأجهزة �الأمنية تر�قبه، يف حني بقي يرتدد على ريف دم�ضق و�لقلمون. وترتكز 

)45(
�لتحقيقات على معرفة �الأ�ضخا�ص �لذين �ضلمهم معر�وي �ل�ضيارة وهم من تنظيم د�ع�ص.«
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و��ضل تنظيم د�ع�ص ممار�ضاته �الإرهابية يف لبنان فقد تبنى �نفجار حارة حريك �الأول بتاريخ 

2-�ضباط 2014، وجاء يف بيان  �ضادر عنه »�خرتقنا �ملنظومة �الأمنية حلزب �هلل، ومت دّك مرّبعه 

)46(
�الأمني وهذ� دفعة �أوىل �ضغرية من �حل�ضاب �لثقيل...«

كما �أعلن تنظيم د�ع�ص م�ضوؤوليته »عن متفجرة �ل�ضفارة �الإير�نية يف بريوت، حمذر�ً من ��ضتمر�ر 

 كذلك تبنى �لتنظيم �لتفجري �النتحاري 
)74(

�لتدخل �الإير�ين وحزب �هلل يف �حلرب �ل�ضورية...«

�لذي حدث يف �لطيونة بتاريخ 23 حزير�ن 2014. 

�لفا�ضلة لتنظيم د�ع�ص دخول لبنان من بو�بة عر�ضال و�إمد�د �ملقاتلني بالعتاد  بعد �ملحاوالت 

و�الأ�ضلحة، �جتهت �أنظاره �إىل بريتال ونحلة لفتح حمور ثان للمو�جهة بحثًا عن �الإمد�د و�لدعم 

�للوج�ضتي مع قدوم ف�ضل �ل�ضتاء، حيث يت�ضل جرد بريتال جغر�فيًا بجرد نحلة وجرد �الأخرية 

يت�ضل مبا�رصة بجرود عر�ضال. وقد خ�رص �الإرهابيون �ملعركة �أمام ت�ضدي حزب �هلل بب�ضالة لهذ� 

�ملخطط ومنيت جبهة �لن�رصة وتنظيم د�ع�ص بخ�ضائر فادحة. 

ويف �لثالث من �آب 2014 �أقدمت جمموعات �إرهابية تابعة جلبهة �لن�رصة وتنظيم د�ع�ص على 

مهاجمة مو�قع ومر�كز �جلي�ص �للبناين يف مدينة عر�ضال �حلدودية وذلك بعد �عتقال �جلي�ص �للبناين 

الأحد قادة جبهة �لن�رصة عماد �أحمد جمعة. وقد د�رت معارك طاحنة بني �جلي�ص �للبناين وعنا�رص 

�لتنظيمني ��ضتمرت عدة �أيام. و�أدت هذه �ملعارك �إىل ��ضت�ضهاد 12 ع�ضكريًا لبنانيًا و�إ�ضابة  35 

�آخرين. وقام �لتنظيمان بخطف 35ع�ضكريًا لبنانيًا يف مدينة عر�ضال. وكان �خلاطفون قد �أفرجو� 

�ضابقا عن خم�ضة ع�ضكريني. �ن�ضحب عنا�رص �لتنظيمني بعد عملية �خلطف �ال �أنهم �أخفقو� يف 

�ل�ضيطرة على عر�ضال. وبعد عدة �أيام نفذ �لتنظيم تهديده وقام بقتل �ل�ضهيد �لرقيب علي �ل�ضيد.

يف 5 من �أيلول 2014 ن�رص تنظيم د�ع�ص �ضور�ً لذبح �جلندي �للبناين �ملختطف �ل�ضهيد عبا�ص 

علي مدلج. وكذلك قامو� باإعد�م �ل�ضهيد �جلندي حممد حمية بتاريخ 19-9-2014. وتو�لت 

بتاريخ 4-12-2014 على ح�ضابها عرب  بيان  �لن�رصة يف  �أعلنت جبهة  قتل �جلنود فقد  عملية 

تويرت تنفيذ حكم �لقتل بحق �ل�ضهيد علي �لبز�ل وهو �أقل ما ترد به على �جلي�ص �للبناين )ح�ضب 

زعمهم(، حمذرة من �إعد�م �أ�ضري �آخر خالل فرتة وجيزة ما مل يتم �إطالق �ملعتقالت لدى �جلي�ص.

 ممار�سات وجرائم داع�ش يف 
العراق و�سوريا ولبنان 



44



45

الق�سم الرابع:

 البنية التنظيمية والع�سكرية 

لداع�ش واهم قياداته



46



47

اأ- عدد مقاتلي داع�ش 

وكالة  ّقدرت  فقد  د�ع�ص  تنظيم  يف  �ملقاتلني  عدد  حول  و�الأرقام  �لتقدير�ت  �ختلفت 

�ضوريا  مقاتل يف  �ألف  �ألف  و31،500   بني  20  ما  �الأمريكية وجود  �ملركزية  �ال�ضتخبار�ت 

 كما رجحت بع�ص 
)48(

و�لعر�ق ن�ضفهم من �ملقاتلني �الأجانب موزعني على 41 بلد�  يف �لعامل .

�مل�ضادر م�ضاركة مقاتلني من �أكرث من 80 بلد�ً يف �ملعارك �لد�ئرة يف �ضوريا.

 �إذ� ر�ضدنا جن�ضيات �ملقاتلني على �الأر�ص يف �ضوريا جند �أن �غلبهم �ضوريون، �أما قادة �لتنظيم 

يف �ضوريا فهم من �ملهاجرين �لذين �ضبق لهم �أن قاتلو� يف �لعر�ق و�ل�ضي�ضان و�أفغان�ضتان وعلى 

جبهات �أخرى. وكذلك �الأمر يف �لعر�ق فاإن معظم مقاتلي د�ع�ص عر�قيون يتبعون �ضخ�ضيات 

�أ�ضدر بول برمير قر�ر�ً بحّله يف �لعام  ع�ضائرية حملية. كما »ي�ضكل �ضباط �جلي�ص �لعر�قي �لذي 

مائتي  من  �أكرث  من  قائمة  وي�ضم  د�ع�ص،  �الأ�ضا�ضية يف  و�الأمنية  �لع�ضكرية  �لقوة  تركيبة   2003

عن�رص من �ضباط �جلي�ص تولو� م�ضوؤوليات ع�ضكرية وواليات منذ والدة  د�ع�ص حتى �ليوم، قتل 

 وقد ذكر �خلبري يف �ل�ضوؤون �الإ�ضالمية رومان كاييه من 
 )49(

منهم قر�بة �لن�ضف يف �لعر�ق و�ضورية.

�ملعهد �لفرن�ضي لل�رصق �الأو�ضط  �أن عدد�ً من قادة �لتنظيم �لع�ضكريني عر�قيون �و ليبيون يف حني 

 كما ي�ضم �لتنظيم �أي�ضًا حو�يل �ألفي مقاتل من �أ�ضل 
)50(

�ن قادته �لدينيني من �ل�ضعودية �و تون�ص.

مغربي من �لناطقني بالفرن�ضية قدمو� من فرن�ضا وبلجيكا، بينهم خم�ضة يتولون منا�ضب قيادية. 

وجتدر �الإ�ضارة هنا �إىل �أن �حل�ضة �الأكرب من مقاتلي �لتنظيم هي من تون�ص، �إذ بلغ عدد �ملقاتلني 

نفذو�  تون�ضيًا  بينهم 14  تون�ص،  �حلكومية يف  �لتقدير�ت  مقاتل ح�ضب  �آالف  ثالثة  �لتون�ضيني 

عمليات �نتحارية يف �لعر�ق يف �ضهري �آذ�ر وني�ضان2014. 

ر�ضدت جملة فورين بولي�ضي �الأمريكية يف تقرير لها »ظاهرة هجرة عدد كبري من �لتون�ضيني 

�إىل �لعر�ق و�ضورية لالن�ضمام �إىل �ضفوف د�ع�ص، ور�أت �ملجلة �أن �لفقر ياأتي يف مقدمة �الأ�ضباب 

�لتي تدفع �لتون�ضيني �إىل مغادرة بالدهم لالن�ضمام �إىل د�ع�ص. �إال �ن حمّمد �إقبال بن رجب رئي�ص 

جمعية �إنقاذ �لتون�ضيني �ملحا�رصين يف �خلارج �أكد �أن �لتون�ضيني �لذين ين�ضمون لد�ع�ص ياأتون من 

خمتلف �لطبقات �الجتماعية �لفقرية و�لغنية ومعظمهم ال تتعدى �أعمارهم 30 عاًما، وتبد�أ عملية 

جتنيد هوؤالء �ملقاتلني من �مل�ضاجد، بعد وقوع �أغلبية �مل�ضاجد حتت �ضيطرة �جلماعات �ملت�ضددة �أثناء 

 )51(
�لفو�ضى �لتي �أعقبت ثورة 2011..«.

�أن ربع �ملقاتلني �الأوروبيني �مل�ضاركني يف �لقتال يف �ضوريا  �أفادت �ضحيفة �الأندبندنت  وقد 

برنار  �لربيطانية  �ل�رصطة  �لربيطانية »�أكد رئي�ص  �مل�ضاركة  بريطانيون وعن  �لبالغ عددهم 2000 
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�ضوريا  �أو  �لعر�ق  �إىل  �أ�ضبوع  كل  يتوجهون  �الأقل  على  بريطانيني  خم�ضة  �أن  هوغان-هوي 

لالن�ضمام �إىل د�ع�ص، وقد �ضافر �أكرث من 500 بريطاين للم�ضاركة يف �لقتال، كثري منهم دخلو� 

و�آخرون �ضيفعلون ذلك يف �الأ�ضهر و�ل�ضنو�ت �ملقبلة... خم�ضة كل �أ�ضبوع قد يبدو �لعدد قلياًل، 

ولكن عندما تفكرون �أن يف �ل�ضنة 50 �أ�ضبوعًا، �ي 250 جمند�ً جديد�ً، فهذ� �أكرث ب50% من 

)52(
عدد �لذين نعتقد �أنهم موجودون �أ�ضاًل هناك..

»�لتلغر�ف  �ضحيفة  نقلت  فقد  �ضوريا  يف  �لقتال  يف  �مل�ضاركة  يف  ن�ضيب  �أي�ضا  ولالأطفال 

�لربيطانية عن نا�ضط �ضوري �أن �لتنظيم �أن�ضاأ مع�ضكر�ً لتدريب �الأطفال �ل�ضغار و�ملر�هقني حتت 

�ضن �ل�ضاد�ضة ع�رصة يف �لرقة، حيث يتم تدريبهم ع�ضكريًا لتنفيذ هجمات �نتحارية ثم يتم تلقينهم 

تعاليم �لتنظيم. وت�ضري �لتقدير�ت �إىل وجود 200 و300 طفل يقيمون يف �ملخيم �لذي يتم تقدميه 

)53(
على �أنه ي�ضبه �ملخيمات �لك�ضفية.

 مع بد�ية تنفيذ خطة بار�ك �أوباما وحلفائه �جلوية ل�رصب د�ع�ص وت�ضليح �ملعار�ضة �ل�ضورية 

»�ملعتدلة« وتدريبها يف �ل�ضعودية خلو�ص �ملعارك �لربية �ضد مقاتلي �لتنظيم، �إ�ضافة �إىل �حلد من 

تو�فد �ملقاتلني �الأجانب �إىل �ضوريا،مل يتغري �ضيء من �لو�قع،  فما ز�ل تو�فد �ملقاتلني من جميع 

دول �لعامل م�ضتمر�ً �إىل �ليوم يف �ضوريا لي�ضل �إىل حو�يل �ألف مقاتل يف �ل�ضهر �لو�حد. 

جدول يظهر توزيع �ملقاتلني يف �لعر�ق و�ضوريا يف �ملناطق �لبعيدة و�ملجاورة ل�ضوريا. 

The source: the economist )54(
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ب- م�سادر التمويل 

�ملالية من عدة م�ضادر متنوعة  تاأمني مو�رده  �لتنظيمات يف  يتميز تنظيم د�ع�ص عن غريه من 

متخ�ض�ضة �أهمها نهب و�رصقة ثرو�ت �ملدن و�ملناطق �لتي �حتلها، ومن جتارة �ملخدر�ت و�لرق �أو 

عن طريق م�ضاعد�ت مالية من دول نافذة د�عمة للتنظيم كرتكيا وقطر، �أو من �ضخ�ضيات �إ�ضالمية 

�لدول  قائمة  �إن�ضانية وخريية، وتت�ضدر قطر وخمابر�تها  يف دول �خلليج حتت عنو�ن م�ضاعد�ت 

�لد�عمة لد�ع�ص.(*) 

�لنفط يف  �أهم حقول  على  و�ضيطرته  غزوه  من خالل  �ملالية  مو�رده  �لتنظيم حت�ضني  ��ضتطاع 

�لعر�ق، ومن حقول �لنفط �لتي متت �ل�ضيطرة عليها �رصقي �ضوريا �أو�خر �لعام 2012. و ي�ضيطر 

�لتنظيم �ليوم على �أكرث من 80 حقاًل نفطيًا يف �ضوريا و�لعر�ق، »ويتم بيع هذ� �لنفط نقد�ً وباأ�ضعار 

حقول  من  يوميًا  برميل  �ألف   40 حو�يل  �لتنظيم  يبيع  تركيا.  منها  لهم  د�عمة  دول  �إىل  خمف�ضة 

�إىل 65  �ألف برميل يوميًا من حقول �ضوريا. ويبلغ �ضعر �لربميل 25  �لعر�ق، ويبيع حو�يل 50 

دوالر�ً، وقد و�ضل �ضعر برميل د�ع�ص �إىل 12 دوالر�ً فاأغرقو� �الأ�ضو�ق مع �ل�ضعودية. ويعتمد �أكرث 

على �لبيع بال�ضهريج. �أما  �إير�د�ت �لنفط �ليومية فت�ضل �إىل 2 �إىل 3 ماليني دوالر وتتم عمليات 

)55(
�لبيع عرب و�ضطاء لت�ضل �إىل وجهتها �لنهائية كـنفط نظيف«. 

�أخرى منها »�رصكات  �إىل  م�ضادر متويل  �أنظار د�ع�ص  �لعر�ق، �جتهت  �لنفط يف  بعد حقول 

�ال�ضمنت �ملوجودة يف �ملو�ضل حيث و�ضلت �أرباح د�ع�ص يوميًا يف �ملو�ضل �إىل 5 ماليني دوالر 

  كما يلجاأ �لتنظيم �إىل 
)56(

من هذه �ل�رصكات �لتي يديرها �لتنظيم  ثم يبيع �لطن بـ 80 دوالر«.

م�ضادر �أخرى للتمويل منها تبيي�ص �الأمو�ل وبيع �ملمنوعات مبا يف ذلك جتارة �ملخدر�ت، ويقوم 

عد� عن  هذ�  �لرتكية،  �الأر��ضي  على  �لب�رصية  �الأع�ضاء  ببيع  �لن�رصة  من جبهة  عنا�رص  مع  �لتنظيم 

بيع �الأطفال و�لن�ضاء ك�ضبايا كما حدث يف �لعر�ق مع ن�ضاء �ضنجار وزمار �لتي تقطنها �لطائفة 

�الإيزيدية. وقد حتدثت تقارير �ضحفية عن وجود عدد كبري من �الأثرياء و�ل�ضخ�ضيات �خلليجية 

لت �لتنظيم يف كل من �لعر�ق و�ضوريا. �لتي دعمت وموَّ

كما  مهمة،  و�ضخ�ضيات  دول  من  بدعم  وبيعها  وتهريبها  �الآثار  ب�رصقة  �أي�ضًا  �لتنظيم  يقوم    

عليها،  ي�ضيطر  �لتي  و�ملدن  �لقرى  يف  و�ل�رصكات  �ل�ضكان  على  و�أتاو�ت  �رص�ئب  بفر�ص  يقوم 

وت�ضمى هذه �ل�رصيبة �رصيبة �حلماية ومن يرف�ص دفع هذه �ل�رصيبة للتنظيم يحال على حمكمة �رصعية 

�ملالية جتري عمليات خطف منظمة  �لتنظيم  �ل�ضجن �و �جللد. ولتو�ضيع م�ضادر  ويكون م�ضريه 

ل�ضحفيني وموظفني يف منظمات غري حكومية ورجال �أعمال يف �ضبيل �حل�ضول على فدية من 

�أهايل �ملخطوفني، كما يجري تهديد رجال �الأعمال يف �أرز�قهم �إن مل يدفعو� �أتاو�ت يحمون بها 

حياتهم وهذ� ما حدث يف �ملو�ضل و�لرقة و�ضمال حلب. 

*-مرفق في الهيكل التنظيمي لداعش شرح موسع عن مصادر التمويل. 
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يذكر تقرير »�أعده �ملكتب �لدويل للجمعيات �الإن�ضانية و�خلريية« )قبل جتميد ن�ضاطاته( جلوء 

�لتنظيمي  �لهيكل  �أ�ضماء  �إخفاء  على  يعتمد  �لعمل  يف  جديد  �أ�ضلوب  �إىل  �جلمعيات  من  �لعديد 

�مل�ضلحة  �حلركات  بدعمها  مبا�رص  �الأ�ضلوب ك�ضكل غري  �إىل هذ�  قطر  للموؤ�ض�ضات، وقد جلاأت 

يف �ضوريا و�لعر�ق ولبنان. وقد تاأكد تورط منظمات �إغاثة قطرية وتركية مبا�رصة يف دعم د�ع�ص 

وجبهة �لن�رصة يف �لعامني �الأخريين.. هناك �أي�ضًا �ضبكة عر�قية من �أقدم و�أقوى �ل�ضبكات ت�ضمل 

رجال �أعمال عر�قيني يعي�ضون يف نينوى و�ضالح �لدين و�الأنبار و�إقليم كرد�ضتان �لعر�ق و�الأردن 

�الأعمال  �أعمال من جمعية رجال  �أ�ضماء رجال  �لعام 2012  وبع�ص دول �خلليج، وتظهر منذ 

)57(
�لرتكية - �الإ�ضالمية )�إ�ضياد (. 

كما يعتمد �لتنظيم على نظام �لغنائم يف �ضبيل تعزيز ثروته و�ضطوته حيث تتم م�ضادرة �أمالك 

و�أر��ضي من يقاتلهم وال ي�ضتثنى من هذه �لقر�ر�ت �أي طائفة من �لطو�ئف، ولتعزيز هذ� �ملبد�أ 

»وجه �لبغد�دي ند�ء للر�غبني بالهجرة �إىل �أر��ضي �لدولة �الإ�ضالمية للقدوم �إليها من جميع �أنحاء 

هوؤالء  �إ�ضكان  يتم  حتى  خا�ص  ب�ضكل  وم�رص  و�ل�ضي�ضان  �آ�ضيا  �رصق  وجنوب  �أفريقيا  من  �لعامل 

 )58(
�ملهاجرين �جلدد يف �ملنازل �مل�ضادرة يف �ملو�ضل و�لرقة.«

يتمتع �لتنظيم �أي�ضًا »بدعم مايل كبري من جهات مانحة يف �خلليج ومن �ضبكة و��ضعة �لنفوذ يف 

حمافظة نينوى �ضمال غرب �لعر�ق و�أي�ضًا من �ضيطرته على بع�ص �الحتياطيات �لنفطية يف �رصق 

�ملقاتلني  ملئات  ناجحة  بعملية حترير  �ملجموعة  قيام  بعد  �ملايل  �لدعم  و�زد�د  ذكرنا.  كما  �ضوريا 

 )59(
�لذي �ضجنو� منذ �لتمرد �لذي حدث يف متوز 2006 يف �لعر�ق«.

وك�ضفت وثائق خا�ضة بد�ع�ص �ضبطتها �لقو�ت �لعر�قية بعد �عتقالهم رئي�ص �ملجل�ص �لع�ضكري 

للتنظيم �أبو حجار )وذلك قبل يومني من �ضقوط �ملو�ضل( �أن حجم ثروة �لتنظيم يقدر ب 875 

مليون دوالر �إ�ضافة �إىل 1٫5 مليون دوالر وهو جمموع ما مت �ال�ضتيالء عليه من �أمو�ل م�ضارف 

�ت�ضاالت معقدة وتهريب  �لعر�قية، و�رصقة معد�ت ع�ضكرية متطورة و�أجهزة  �ملدن  ثانية كربى 

مو�د خام مت �رصقتها من �لدولة �ل�ضورية وقطع �أثرية تاريخية ال تقدر بثمن، حيث عمر �الآثار يف 

تلك �ملنطقة نحو 8000 �ضنة، وقد �ضطت د�ع�ص على 36 مليون دوالر من �لنبك وحدها يف 

 وبهذه �لرثوة �لتي تبلغ �أكرث من ملياري دوالر يكون د�ع�ص 
)60(

منطقة �لقلمون غربي دم�ضق،..«

(*)
�أغنى تنظيم �إرهابي يف �لعامل.

كما تفيد �لتقارير ب�ضاأن م�ضادر متويل د�ع�ص �أن �مل�ضدر �الأول لهذ� �لتنظيم »هو بع�ص �الأفر�د 

ومنظمات د�عمة باملال، من بينهم 6 �أ�ضخا�ص فر�ص جمل�ص �الأمن �لدويل عقوبات عليهم وهم: 

*- تم اعتماد هذا الرقم من عدة مصادر عربية وأجنبية  
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�لدبي�ضي �جلهني مبعوث  �لرحمن ظافر  – عبد  تنظيم د�ع�ص  با�ضم  �ملتحدث  �لعدناين  �أبو حممد 

�لعجمي وهو كويتي �جلن�ضية ممول  �لعلي - حجاج بن فهد  – حميد حمد  �إىل �ضوريا  �لقاعدة 

قيادية  لتويل مو�قع  �الأمو�ل وجتنيد كويتيني  لنقل  �لكويت و�ضوريا  يتنقل بني  �لن�رصة وهو  جلبهة 

�جلن�ضية  �ضعودي  �ضوريا وهو  �لقاعدة يف  تنظيم  �ل�ضارخ زعيم  �إبر�هيم  �هلل  �ملح�ضن عبد  - عبد 

ويعرف با�ضم �ضنايف �لن�رص – �ضعيد عارف ولد يف �جلز�ئر ، وهو م�ضوؤول عن جتنيد مقاتلني للقتال 

 )61(
يف �ضوريا«.

ج- اأهم قيادات داع�ش 

1- اأبو بكر البغدادي: هو �إبر�هيم بن عو�د بن �إبر�هيم �لبدري )�أبو دعاء(، من مو�ليد �ضامّر�ء 

عام 1971. تخّرج من �جلامعة �الإ�ضالمية يف بغد�د، وح�ضل منها على �ملاج�ضتري و�لدكتور�ه. 

ُيعترب �نتماوؤه �إىل ع�ضرية �لبوبدري �أحد عو�مل قّوته. �عتقل يف �ضجن مع�ضكر بوكا عام 2004 

ثم �أطلق �رص�حه يف �لعام 2009. �ضاهم �لبغد�دي يف تاأ�ضي�ص �لكثري من �جلماعات �لقتالية منها 

جي�ص �أهل �ل�ضنة و�جلماعة، و�ضغل فيها من�ضب �أمري �لق�ضم �ل�رصعي. كما �ختري ع�ضو�ً يف جمل�ص 

�الإ�ضالمية،  �لعر�ق  دولة  موؤ�ض�ص  �لبغد�دي  عمر  �أبو  �إىل  �ملقربني  من  وكان  �ملجاهدين،  �ضورى 

)62(
وخلفه بعد مقتله، حيث بايعه تنظيم د�ع�ص بتاريخ 16 �أيار 2010 �أمري�ً للتنظيم«.

وجهاء  من  عو�د  �ل�ضيخ  و�لده  �لتكفريية،  �ل�ضلفية  �لعقيدة  تتبع  متدينة  لعائلة  �لبغد�دي  ولد 

ع�ضرية �لبوبدري �لعر�قية �لتي تعود �أ�ضولها �إىل قري�ص، و�أعمامه دعاة �إ�ضالميون يف �لعر�ق وقد 

عمل �أ�ضتاذ�ً وهو �ضليع بالثقافة �الإ�ضالمية.

بد�أ �لبغد�دي ن�ضاطاته منطلقًا من �جلانب �لدعوي �إال �أنه ما لبث �أن �نتقل �إىل �جلانب �لقتايل، 

و�ضامر�ء  دياىل  حمافظتي  يف  منظريها  و�أبرز  �جلهادية  �ل�ضلفية  �أقطاب  من  كقطب  ظهر  حيث 

�أحمد بن حنبل، موؤ�ض�ضًا خاليا �ضغرية قامت  �أوىل ن�ضاطاته من جامع �الإمام  �لعر�قيتني. بد�أت 

�ل�ضنو�ت  �لعر�ق يف  �لتي �ضهدها  �ل�ضو�رع  �لعمليات �الإرهابية و�ضاركت يف حروب  بعدد من 

�ملا�ضية، �ن�ضاأ بعدها تنظيم جي�ص �أهل �ل�ضنة و�جلماعة. ن�ّضط عملياته يف بغد�د و�ضامر�ء ودياىل. 

�لهيئات  �إىل جمل�ص �ضورى �ملجاهدين حيث عمل على ت�ضكيل  ثم ما لبث �ن �ن�ضم مع تنظيمه 

�ل�رصعية يف �ملجل�ص و�ضغل من�ضب ع�ضو يف جمل�ص �ل�ضورى حتى �إعالن دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية. 

ومنذ تويل �لبغد�دي زعامة د�ع�ص بعد مقتل �أبو عمر �لبغد�دي قام �لتنظيم بتنفيذ عدد كبري من 

�لعمليات و�لهجمات �الإرهابية �لتي ح�ضدت �أرو�ح �الآالف من �لعر�قيني، �أ�ضهرها عملية م�ضجد 

�أ�ضفرت عن مقتل �لنائب �لعر�قي خالد �لفهد�وي، وهجمات �نتقامية  �أم �لقرى يف بغد�د �لتي 

)63(
ملقتل �أ�ضامة بن الدن.

 2- اأبو حممد العدناين ال�سامي: برز ��ضُمه بو�ضفه �ملتحدث �لر�ضمي با�ضم د�ع�ص، قبل �أن ُيعنّي 
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�أمري�ً للتنظيم يف �الإقليم �ل�ضامي. و�لعدناين �ضوري �الأ�ضل من حمافظة �إدلب، ��ضمه �حلقيقي طه 

�ضبحي فالحة، من مو�ليد �لعام 1977، وهو ع�ضو يف جمل�ص �ضورى �ملجاهدين. تاأثر �ل�ضامي 

�لتحالف  قو�ت  دخول  بعد  �لعر�ق  �حتالل  قبل  �لزرقاوي  وبايع  مبكر�ً،  »�جلهادية«  بال�ضلفية 

و�لتحق بالزرقاوي هناك. تنح�رص ثقافته بالكتب �الإ�ضالمية �لقدمية . له مو�قف تكفريية مبكرة، 

وهو �ضاحب �إحدى �لفتاوى �لتي توؤيد قتل �جلماعات �ملت�ضددة يف م�رص ل�ضباط �جلي�ص و�ل�رصطة 

كما جرى بتاريخ 2014-9-20. 

3-اأبو علي الأنباري: ��ضمه عالء قرد��ص �لرتكماين، ولد يف تلعفر من �أ�رصة تركمانية. ��ضتخدم 

�ألقابًا عدة منها �أبو جا�ضم �لعر�قي و�أبو عمر قرد��ص و�أبو علي �الأنباري. وهو رئي�ص �للجنة �ل�رصعية 

و�الأمنية يف مدينة �لرقة يف �ضوريا.

4- عمر ال�سي�ساين: )�أو طرخان باتر�ضفيلي( ولد يف �لعام 1986 يف قرية بريكاين يف جورجيا. 

عام  �جلي�ص  مع  تعاقد  عامي 2007-2006.  بني  �الإلز�مية  �خلدمة  �جلورجي  �جلي�ص  خدم يف 

2008. لين�ضم لكتيبة �لرماة. �ضارك مع �جلي�ص �جلورجي �ضد رو�ضيا يف �لعام 2008، �أ�ضيب 

بال�ضجن  عليه  وحكم  �أ�ضلحة  �رص�ء  بتهمة  �ضجن  �خلدمة،  من  و�رصح   2010 عام  �ل�ضل  مبر�ص 

�ل�ضحية. قاد جمموعات �ضغرية جتمعت يف كتائب  لتدهور حالته  ثالث �ضنو�ت و�أطلق �رص�حه 

 .
)64(

�ملهاجرين. لعب دور�ً هامًا يف �ضم قطاعات من �ملهاجرين من �لقوقاز �إىل تنظيم د�ع�ص«

5- اأبو الأثري )يتداوله البع�س اأبو الأ�سري(: مل ُيك�ضف عن ��ضمه �حلقيقي. وي�ضري م�ضدر من �ملقاتلني 

�إىل �أن  �أبو �الأثري من �أبناء قرية تل عقربين قرب �لد�نا �لتابعة ملحافظة �إدلب. برز ��ضمه بعد تعيينه 

و�ليًا حللب. وبح�ضب �مل�ضادر فاإن �أبو �الأثري �ضاب نحيف �جل�ضد، يف �لثالثني من عمره، در�ص 

يف كلية �لهند�ضة يف حلب، و�عُتقل يف �ضجن �ضيدنايا عام 2007، و�أخلي �ضبيله بالعفو �لعام يف 

حزير�ن �لعام 2011. �أ�ّض�ص يف �لبد�ية كتيبة �أ�ضود �ل�ضّنة �لتي تلقت تدريبها يف مع�ضكر �ل�ضيخ 

�ضليمان قرب قلعة �ضمعان، وكان حينها تابعًا للن�رصة قبل ظهور د�ع�ص، ثم ُعنّي على ر�أ�ص جمل�ص 

�ضورى �ملجاهدين يف د�ع�ص، ثم و�ليًا حللب. �ضبق له �أن �أ�ضيب يف �إحدى �ملعارك قرب حلب.

6- اأبو عبد الرحمن الكويتي: هو حممد عبد �لرحمن، �مللقب �أبو عبد �لرحمن �لكويتي، يف �لعقد 

�لثالث من عمره. برز ��ضمه �إّبان توقيعه �تفاق �مل�ضاحلة �ل�ضهري بني د�ع�ص ولو�ء عا�ضفة �ل�ضمال، 

�أنه  �الأوىل  توؤكد  متناق�ضتان حوله،  ثمة رو�يتان  �أعز�ز.  مدينة  لد�ع�ص على  و�ليًا  تعيينه  �أُعلن  ثّم 

�لعر�ق،  بدو  من  �إّنه  �لثانية  تقول  فيما  �الأوىل،  �لقتالية  جتربته  هو  �ضوريا  �إىل  قدومه  و�أن  كويتي 

�أبو عبد �لرحمن �لكويتي  تيّمنًا مبخلد �لعتيبي، وكان من �ملقاتلني �لذين قتلو� يف  و�ضّمى نف�ضه 

)65(
�لبو�ضنة و�لهر�ضك«.

7-اأبو اأمين العراقي: كنيته يف �لعر�ق �أبو مهند �ل�ضويد�وي، من مو�ليد �لعام 1965. يعترب من 

 البنية التنظيمية والع�سكرية 
لداع�ش واهم قياداته



53

�ملوؤ�ض�ضني للتنظيم يف �ضوريا �إ�ضافة �إىل من�ضبه كو�ٍل لد�ع�ص ومن �أهم �الأركان فيه. حكم عليه يف 

�لعر�ق بثالثة �أحكام غيابية جميعها تق�ضي باالإعد�م، وهو من �أو�ئل من �أر�ضلهم �أبو بكر �لبغد�دي 

�إىل �ضوريا مع �أبي حممد �جلوالين لتاأ�ضي�ص جبهة �لن�رصة الأهل �ل�ضام . �ملعلومات عنه قليلة، ومع 

ذلك توؤكد م�ضادر مقربة منه �أنه توىل يف �لعر�ق �إمرة �لعديد من �لواليات، من بينها والية خطرية 

)66(
كان يقتل كل و�ٍل يعني عليها، �إال �أنه خالفًا للتوقعات �أنهى فرتة �إمرته عليها دون �أن يقتل..

اأهم الأ�سماء املتداولة لقادة التنظيم

• حجي بكر: معاون �لبغد�دي هو �لقائد �لفعلي للتنظيم يف �ضوريا ، قتل يف ريف حلب يف 	

وهو  �خلليفاوي  عبد حممد  �ضمري  هو  لبكر  �حلقيقي  و�ال�ضم  �الإ�ضالمية  �جلبهة  �ضد  معارك 

�ضابط �ضابق يف �جلي�ص �لعر�قي.

• اأبو عبد الرحمن البيالوي: �لقائد �لع�ضكري يف �لعر�ق )قتل يف غزوة �ملو�ضل(.	

• �لع�ضكرية 	 �لقياد�ت  من  ويعترب  �الأنبار،  �ضحر�ء  �أمري  الفهداوي(:  وهيب  )�ساكر  وهيب  اأبو 

�لذ�ئعة �ل�ضيت.

• اأبو عمر النعيمي: و�يل �لرمادي يف �لعر�ق.	

• اأبو عقيل املو�سلي: و�يل �ملو�ضل يف �لعر�ق.	

 اأبو اأحمد العلواين: و�يل ديايل يف �لعر�ق.	•

• اأبو اأ�سامة العراقي: و�يل �حل�ضكة يف �ضوريا.	

• عامر الرفدان: و�يل دير �لزور يف �ضوريا..	

• اأبو عبد اهلل العراقي: من �ل�ضخ�ضيات �لغام�ضة. كان �أمري �لقلمون، لكنه يعترب من �ملقربني جد�ً 	

�إىل �لبغد�دي.

• 	) 67(
اأبو حممد اجلولين: �ملتحدث �لر�ضمي با�ضم �لتنظيم«.

�إمارة �لعر�ق، فا�ضل �أحمد  ومن �الأ�ضماء �لبارزة نائب زعيم �لتنظيم، من�ضق �ضوؤون واليات 

عبد �هلل �حليايل، �ملعروف با�ضم �أبو معتز، و�أبو م�ضلم �لرتكماين �لعفري، �لذي يتو�جد يف والية 

نينوى، وهو رئي�ص �ملجل�ص �لع�ضكري �لعام. ثم و�يل �الأنبار، وع�ضو �ملجل�ص �لع�ضكري للتنظيم، 

عدنان لطيف حميد �ل�ضويد�وي، �ملعروف بــاأبي مهند �ل�ضويد�وي، �أو �أبي عبد �ل�ضالم. ثم ياأتي 

فاطمة،  بــاأبي  �ملعروف  �أحمد حم�ضن خلف �جلحي�ضي،  �الأو�ضط،  و�يل والية �جلنوب و�لفر�ت 

ثم م�ضوؤول �ملالية �لعام موفق م�ضطفى حممد �لكرمو�ص، وكنيته �أبو �ضالح. و�ملن�ضق �لعام لربيد 

�لكفاالت  ل�ضوؤون  �لعام  �ملن�ضق  ثم  �لع�ضايف.  �أبو هاجر  �لدليمي، وكنيته  �لواليات حممد حميد 

�أبو �ضجى. ومن�ضق  ومتابعة �ضوؤون عو�ئل �لقتلى و�الأ�رصى عوف عبد �لرحمن �لعفري، وكنيته 
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م�ضوؤول  وكذلك  �ضيماء.  �أبو  وكنيته  �لنعيمي،  ريا�ص  فار�ص  �ملخازن  وم�ضوؤول  �خلا�ص  �لربيد 

�لعبو�ت و�لتفخيخ، خريي عبد حممود �لطائي، وكنيته �أبو كفاح. وم�ضوؤول �الإد�رة �لعام �ضوكت 

باملهاجرين  �خلا�ضة  �مل�ضيَّفات  م�ضوؤول  �لقادر. وهناك  عبد  �أبو  �لفرحات، وكنيته  حازم كال�ص 

متابعة  عن  و�مل�ضوؤول  قا�ضم،  �أبو  وكنيته  �مل�ضهد�ين،  �أحمد  �هلل  عبد  �النتحاريني  وناقل  �لعرب، 

�الأ�رصى يف �ل�ضجون، ب�ضار �إ�ضماعيل �حلمد�ين، وكنيته �أبو حممد. ثم �مل�ضوؤول �الأمني �لعام عبد 

�لو�حد خ�ضري �أحمد، وكنيته �أبو لوؤي. ونعمة عبد نايف �جلبوري، و�يل والية كركوك، وكنيته 

�أبو فاطمة، وو�يل والية �حلدود، ر�ضو�ن طالب ح�ضني �إ�ضماعيل �حلمدوين، وكنيته �أبو جرنا�ص.

وو�يل والية �ضالح �لدين، و�ضام عبد زيد �لزبيدي، وكنيته �أبو نبيل، وو�يل والية بغد�د، �أحمد 

)68(
عبد �لقادر �جلز�ع، وكنيته �أبو مي�رصة، و�أبو عبد �حلميد.

د - ت�سلح التنظيم 

�ملدرعة  �جلند  وناقالت  �لدبابات  ذلك  يف  مبا  ومركبات،  �أ�ضلحة  منظومات  �لتنظيم  ميتلك 

جمموعة  عن  ف�ضاًل  �ل�ضو�ريخ،  متعددة  وقاذفات  �لدفع  ذ�تية  هاوتزر  ومد�فع  �مليد�نية  و�ملدفعية 

من  �ضغري  وعدد  للطائر�ت  �مل�ضادة  و�ملد�فع  للدبابات  �مل�ضادة  �ملوجهة  �ل�ضو�ريخ  من  متنوعة 

�أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة. وعلى �لرغم من �ل�رصبات �جلوية �لتي قادتها �لواليات �ملتحدة 

على د�ع�ص يف �لعر�ق و�ضوريا، يبقى جزء كبري من �أ�ضلحة �لتنظيم، قيد �ال�ضتخد�م �أو خمّزنًا يف 

�أماكن خمفية. 

ميكن تق�ضيم عمليات د�ع�ص �الإرهابية �إىل فئتني. �لفئة �الأوىل: �لهجمات �حل�رصية �لتي توقع 

�ل�ضيعة  ت�ضتهدف  ما  �لعر�ق، وعادًة  �لهجمات يف  �الإ�ضابات، وقد برزت هذه  من  كبري�ً  عدد�ً 

و�لعلويني و�الأقليات �الأخرى، وت�رصب �ملناطق �ل�ضكنية.. ويهدف هذ� �جلانب من �إ�ضرت�تيجية 

د�ع�ص �لع�ضكرية �إىل �إثارة �ل�رص�ع �لطائفي �أو �إد�مته – بغية دفع �ل�ضيعة �إىل �الن�ضمام �إىل �الأحز�ب 

�لتي ترعاها �إير�ن. ومبا �أّن كثري�ً من �ل�ضّنة �لعاديني يعتربون �حلكومة �لعر�قية �لتي يقودها �ل�ضيعة 

باعتباره حامي  نف�ضه  تقدمي  �إىل  �لتنظيم   �لعلويون قمعيتني، يهدف  يقودها  �لتي  �ل�ضورية  وتلك 

�ملُثل �ل�ضّنية. ظهر ذلك بو�ضوح يف �لعر�ق ولكن تبقى �ل�ضورة �أكرث تعقيد�ً يف �ضوريا.. وميكن 

و�ضف �لفئة �الأخرى من �إ�ضرت�تيجية د�ع�ص �لع�ضكرية باأّنها حملة من�ّضقة من �ال�ضتنز�ف لقدر�ت 

معار�ضيها �لع�ضكرية ومعنوياتهم. يف �لعر�ق، رّكزت �لعمليات �لتي تن�ضوي حتت هذه �لفئة على 

 �الأنبار ونينوى. �أّما 
ْ
�ملر�كز �ل�ضكنية �ل�ضّنية وطرق �لنقل د�خل �ملناطق �ل�ضّنية، وخا�ضة حمافظتي

يف �ضوريا فقد رّكزت على �ملناطق �لغنية باملو�رد �لطبيعية يف �رصق �لبالد و�ضمال �رصقه، وكذلك 

�ملناطق �ملتاخمة لرتكيا و�لعر�ق، ولكنها ��ضتهدفت باالأ�ضا�ص جماعات �ملعار�ضة.
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هـ ـ �سروط النت�ساب اإىل التنظيم:

يعتمد عمل د�ع�ص كمنظمة على مقاتلني جمرمني ال رحمة لديهم.. وقد �زد�د عدد مع�ضكر�ت 

�إد�رة  �لتو��ضل �الجتماعي  �لتدريب منذ �لعام 2013، وتك�ضف معاينة �ملجموعة على و�ضائل 

�لتنظيم مع�ضكر�ت مماثلة يف �لبلد�ت �الأكرب �لو�قعة حتت �ضيطرته يف كّل من �ضوريا و�لعر�ق.

بح�ضب �ضل�ضلة من �ملقابالت مع مقاتلي د�ع�ص ما بني كانون �الأول 2013 و�آب 2014، 

�أو  �ضوريا  �إىل  �لو�ضول  قبل  �حلاليني  د�ع�ص  عنا�رص  �أحد  من  تزكية  تاأمني  �ملجّندين  جميع  على 

�لعر�ق. بعد و�ضول �ملجّندين، يتّم نقلهم  �إىل م�ضاكن مرّتبة م�ضبقًا يت�ضاركونها مع �أع�ضاٍء جدد 

�آخرين.  بعد �ضل�ضلة من �ملقابالت – يتّم خاللها ت�ضجيل �ملعلومات �ل�ضخ�ضية ون�ضخ جو�ز�ت 

�لتدريب  من  عدة  الأ�ضابيع  �جلدد  �ملجندون  يخ�ضع  �أن  يجب   – �ملالية  �لتربعات  وقبول  �ل�ضفر 

»�ل�رصعي« و�لع�ضكري. ويرّكز هذ� �لنوع من �لتدريبات عادة على ��ضتخد�م �مل�ضد�ضات و�لبنادق 

�لهجومية و�لقذ�ئف �ل�ضاروخية وقذ�ئف �ملورتر. ويف بع�ص �الأحيان، يتلقى �ملجّندون مزيد�ً من 

�لتدريب على �أ�ضلحة �أكرث تطور�ً. عند �النتهاء من هذه �لفرتة يتم تعيني �ملجندين �جلدد عادًة يف 

)69 (
نوبات حر��ضة الأ�ضابيع عدة قبل ت�ضليمهم عمليات ع�ضكرية يف �خلطوط �الأمامية.«

و-الهيكل التنظيمي 

�إ�ضالمية  دولة  �إقامة  على  عزًما  �أكرث  �أتباعه  �أ�ضبح   ،2006 حزير�ن  يف  �لزرقاوي  مقتل  بعد 

�ضنية. ويف12 ت�رصين �الأول2006 مت �الإعالن عن ت�ضكيل »حلف �ملطيبني«، وهو �ئتالف ي�ضم 

�لع�ضائر  زعماء  وبع�ص  �ملجاهدين«،  �ضورى  »جمل�ص  �إطار  يف  �ملن�ضوية  و�جلماعات  �حلركات 

�ل�ضنية. ويف 15 ت�رصين �الأول 2006 مت �الإعالن عن تاأ�ضي�ص »دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية«. وت�ضم 

�لدولة من �لناحية �لنظرية عدًد� من �ملحافظات �لعر�قية �ل�ضنية، وهي: �الأنبار وكركوك ونينوى 

ودياىل و�ضالح �لدين وبابل وو��ضط. توىل �أبو عمر �لبغد�دي )حامد د�وود �لز�وي( �إمارة دولة 

�لعر�ق �الإ�ضالمية، ومت �الإعالن عن ت�ضكيل حكومة �لدولة �الأوىل عن طريق �ملتحدث �لر�ضمي 

ن �لعر�قي على مفا�ضل �لتنظيم، وغياب �ملقاتلني �لعرب  حمارب �جلبوري ما ي�ضري �إىل هيمنة �ملكوِّ

و�الأجانب با�ضتثناء �أبو حمزة �ملهاجر. ويف 22 �أيلول 2009 �أعلن �لتنظيم عن ت�ضكيلة وز�رية 

�إىل جانب وزير حربه  ني�ضان 2010،  �لبغد�دي يف 19  �أبي عمر  �أُعلن عن مقتل  ثانية. عندما 

�ملجاهدين يف  �ضورى  بيان جمل�ص  �أعلن يف  فقد  قادته،  كبار  ��ضتبد�ل  �إىل  �لتنظيم  بادر  �ملهاجر، 

�أبي بكر �لبغد�دي زعيمًا لتنظيم د�ع�ص، وكذ�  �أن �لكلمة �جتمعت على بيعة  16�أيار 2010، 

على تولية �أبي عبد �هلل وزيًر� �أول ونائًبا له، ومت تعيني �أبي �ضليمان وزيًر� للحرب خلًفا للمهاجر.

�الإ�ضالمية  �لتنظيمية  �الأ�ضكال  بني  �ملز�وجة  �إىل  باال�ضتناد  لد�ع�ص  �لتنظيمية  �لبنية  تطورت 
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�لتقليدية، وتنظري�ت �لفقه �ل�ضلطاين �إىل جانب �الأ�ضكال �لتنظيمية �حلد�ثية ملفهوم �لدولة �لذي 

ت�ضاعف عدد  �ملو�ضل  �ل�ضيطرة على  �أيديولوجي. ومنذ  و�آخر  �أمني  �إىل جهاز ع�ضكري  ي�ضتند 

�أع�ضائه لي�ضل �إىل �أكرث من 35 �ألف مقاتل من �لعر�قيني و�ل�ضوريني، وي�ضم يف �ضفوفه �أكرث من 

9 �آالف مقاتل عربي وم�ضلم �أجنبي، �إال �أن �لبنية �الأ�ضا�ضية لقو�ت �لنخبة ت�ضل �إىل حدود  15 

�ألف مقاتل.

اأوًل: اخلليفة: يقوم �لهيكل �لتنظيمي لد�ع�ص على �أ�ض�ص فقهية. يتوىل »�خلليفة« �لذي يجمع 

�لدينية  �لوظائف  �ضائر  زعمهم(  )ح�ضب  �لقر�ضي  و�لن�ضب  �ل�رصعي  كالعلم  �لوالية  �رصوط 

�لطاعة  له حق  ديني و�ضيا�ضي  �ل�ضني، كقائد  �الإ�ضالمي  �ل�ضيا�ضي  �لرت�ث  �ملذكورة يف  و�لدنيوية 

بعد �ختياره من قبل جمل�ص �ل�ضورى. وقد �أر�ضى �لزعيم �ل�ضابق �أبو عمر �لبغد�دي �لهيكلية �لعامة 

مبد�أ  تر�ضيخ  �لهيكلي من خالل  �لبناء  تطوير  �لبغد�دي على  بكر  �أبو  �الإ�ضالمية، وعمل  لـلدولة 

�لتنظيم.  �لتنظيم و�ضيطرة �خلليفة على كافة مفا�ضل  �لذي ي�ضمن مركزية  �لبيعة و�لطاعة؛ �الأمر 

تعتمد �لبنية �لتنظيمية لد�ع�ص على هيكلية هرمية يعترب »�خلليفة« ر�أ�ضها، وُي�رصف �إ�رص�ًفا مبا�رًص� 

�لتي  �لوز�ر�ت  ت�ضمية  عن  ا  عو�ضً �لبغد�دي  بكر  �أبو  ��ضتخدمها  ت�ضمية  وهي  �ملجال�ص،  على 

ل �لقيادة  �عتمدها �ضلفه �أبو عمر �لبغد�دي، وتعترب �ملجال�ص �ملفا�ضل �الأ�ضا�ضية للتنظيم �لتي ت�ضكِّ

ر�أي  �أخذ  بعد  �ملجال�ص  روؤ�ضاء  وعزل  تعيني  و��ضعة يف  ب�ضالحيات  �لبغد�دي  ويتمتع  �ملركزية، 

جمل�ص �ل�ضورى، فالقر�ر �الأخري بعد �لتد�ول للبغد�دي، وبف�ضل �ضلطاته �لدينية يتحكم يف �ضائر 

�أبو  �لق�ضايا �الإ�ضرت�تيجية؛ فهو �ضاحب �الأمر و�لنهي يف معظم �لقر�ر�ت �حلا�ضمة. وقد �عتمد 

�لعرب  �الأع�ضاء  للتنظيم، وعلى  �لرئي�ضة  �ملفا�ضل  �لعر�قي يف معظم  �لعن�رص  �لبغد�دي على  بكر 

ب�ضالحيات  و�حتفظ  و�لتجنيد..  و�الإعالم  كال�ضورى  �مل�ضاندة؛  �لوظائف  �إد�رة  و�الأجانب يف 

و�ألغى  �لع�ضكري  �ملجل�ص  �لبغد�دي  و�أ�ض�ص  �لغزو�ت.  وت�ضيري  �حلرب  �إعالن  يف  مطلقة  �ضبه 

من�ضب وزير �حلرب، وحتكم باملفا�ضل �ملهمة من �أمن و��ضتخبار�ت �لواليات، وجمل�ص �ل�ضورى، 

�لبغد�دي  ويتمتع  �ملال،  وبيت  �ل�رصعية،  و�لهيئات  �الإعالمي،  و�جلهاز  �لع�ضكري،  و�ملجل�ص 

ب�ضلطة تعيني قياد�ت و�أمر�ء �لواليات يف �لعر�ق و�ضوريا.

دخل �لتنظيم مع حقبة �أبي بكر �لبغد�دي يف طور تنظيمي ع�ضكري �ضديد �ل�رصية ؛ �إذ �أ�ضهم منذ 

توليه �إمارة �لتنظيم يف �إعادة هيكلته، معتمًد� يف �جلانب �لع�ضكري على �ضباط عر�قيني �ضابقني 

�ضلفيني، ويف مقدمتهم: حجي بكر وعبد �لرحمن �لبيالوي.. ويف �لوقت نف�ضه ��ضتثمر �لبغد�دي 

ا �أبناء دول �خلليج �لعربي، �أمثال: �أبي  �ملقاتلني �لعرب و�الأجانب يف �الأجهزة �ل�رصعية، وخ�ضو�ضً

بكر �لقحطاين )عمر �لقحطاين(، و�أبي همام �الأثري، �ملعروف برتكي �لبنعلي )تركي بن مبارك 

بن عبد �هلل( من �لبحرين، و�ل�ضعودي عثمان �آل نازح �لع�ضريي، وغريهم. فيما �عتمد �لبغد�دي 

على حلقة تلعفر �لرتكمانية يف �ملو�قع �الأمنية �الأ�ضا�ضية، ويف مقدمتهم �أبو علي �الأنباري، و�عتمد 
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على �لعرب و�الأجانب يف �ملوؤ�ض�ضة �الإعالمية، ويف مقدمتهم �ل�ضوري �أبو حممد �لعدناين �لناطق 

با�ضم د�ع�ص. مع تو�ضع �لتنظيم و�إعالن �خلالفة عقب �ل�ضيطرة على �ملو�ضل يف حزير�ن 2014، 

بد�أ �لبغد�دي بدمج �لعرب و�الأجانب ب�ضورة �أكرب، �إال �أن �ملكون �لعر�قي ال يز�ل يتمتع باأرفع 

�ملنا�ضب و�أخطرها.

�أركان  �أبو  حالًيا  �ملجل�ص  يرت�أ�ص  للتنظيم،  �لتابعة  �ملوؤ�ض�ضات  �أهم  من  ال�سورى:  جمل�س  ثانيًا: 

�لعامري، كما يجتمع للنظر يف �لق�ضايا �مل�ضتجدة و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملهمة، وي�ضم يف ع�ضويته 

�أع�ضائه، وغالًبا ما  ا �ل�رصعية، وال يوجد ثبات يف عدد   �لتاريخية وخ�ضو�ضً عدًد� من �لقياد�ت 

ي�ضم من 9 �إىل 11 ع�ضًو� يختارهم �لبغد�دي بتزكية من �الأمر�ء و�لوالة. يتمتع �ملجل�ص ب�ضالحية 

قر�ر �حلرب  للبغد�دي يف  �لر�أي و�مل�ضورة  يقدم  �إذ  �لتقليدية  بالوظائف  يتمتع  �الأمري، كما  عزل 

و�ل�ضلم... من مهام �ملجل�ص تزكية �ملر�ضحني ملنا�ضب �لوالة، و�أع�ضاء �ملجال�ص �ملختلفة. يتمتع 

ويرت�أ�ضه  �لدينية  �لتنظيم  لطبيعة  نظًر�  �ل�ضورى،  جمل�ص  د�خل  خا�ضة  باأهمية  �ل�رصعي  �ملجل�ص 

�لبغد�دي �ضخ�ضيًّا، وي�ضم يف ع�ضويته �ضتة �أع�ضاء، ومهامه �الأ�ضا�ضية مر�قبة �لتز�م بقية �ملجال�ص 

بـال�ضو�بط �ل�رصعية، وتر�ضيح خليفة جديد يف حال موت �خلليفة �حلايل �أو تعر�ضه لالأ�رص �أو عدم 

قدرته على �إد�رة �لتنظيم الأ�ضباب طارئة كاملر�ص و�لعجز.

، وُيطلق  و�لقادة  و�ملنا�رصين و�الأمر�ء  �الأع�ضاء  و��ضعة من  ي�ضم طائفة  اأهل احلل والعقد:  ثالثًا: 

عليهم �أحياًنا �أهل �ل�ضورى والبد �أن تتو�فر فيهم جمموعة من �ل�رصوط، كالعد�لة �جلامعة ل�رصوطها، 

و�لعلم �لذي ُيتَو�ضل به �إىل معرفة من ي�ضتحق �الإمامة ، و�لر�أي و�حلكمة �ملوؤديني �إىل �ختيار من 

هو لالإمامة �أ�ضلح، وهم من يقومون ببيعة وتن�ضيب �خلليفة.. 

رابًعا: الهيئة ال�رشعية: يتوىل من�ضب رئي�ص �لهيئة حالًيا �أبو حممد �لعاين، وكان �أبو �أن�ص �ل�ضامي 

عهد  ويف  و�جلهاد،  �لتوحيد  جماعة  وتاأ�ضي�ص  �لزرقاوي  عهد  يف  �ملن�ضب  هذ�  توىل  من  �أول 

باإ�ضد�ر �لكتب  �لهيئة  �لتميمي. تقوم  �ملن�ضب عثمان بن عبد �لرحمن  �لبغد�دي توىل  �أبي عمر 

و�لر�ضائل و�ضياغة خطابات �لبغد�دي و�لتعليق على �الأفالم و�ملو�د �الإعالمية �خلا�ضة بالتنظيم.

للف�ضل يف  �لق�ضاء  �ل�رصعية وموؤ�ض�ضة  �ملحاكم  بتنظيم  يتعلق  �الأول:  ق�ضمني،  �إىل  �لهيئة  وتنق�ضم 

�خل�ضومات، و�لقيام بوظيفة �حل�ضبة و�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، و�لثاين: يقوم بوظيفة 

�لوعظ و�لتجنيد ومتابعة �الإعالم. ويعتمد �لتنظيم على �لعرب و�الأجانب ب�ضكل كبري يف ع�ضوية 

ن �لعربي �خلليجي. ا �ملكوِّ �لهيئة �ل�رصعية، وخ�ضو�ضً

خام�ًسا: الهيئة الإعالمية: يعترب تنظيم  د�ع�ص من �أكرث �لتنظيمات �ملتطرفة �هتماًما باالإعالم و�ضبكة 

�الإنرتنت لن�رص �ضيا�ضته �ل�ضلفية، و�أ�ضبح مفهوم »�جلهاد �الإلكرتوين« �أحد �الأركان �لرئي�ضة يف فرتة 

مي�رصة  �أبو  توىل  �لر�فدين.  بالد  �لقاعدة يف  ثم  »�لتوحيد و�جلهاد«،  تاأ�ضي�ص جماعة  منذ  مبكرة 
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�لعر�قي رئا�ضة �لق�ضم �الإعالمي، ويف حقبة »دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية« عام 2006 توىل �ملن�ضب 

�أبو حممد �مل�ضهد�ين حتت ��ضم وزير �الإعالم، وكان �أبو عبد �هلل حمارب عبد �للطيف �جلبوري ناطًقا 

با�ضم تنظيم د�ع�ص، ويف عام 2009 �أ�ضبح �أحمد �لطائي وزيًر� لالإعالم، ويقود �ملوؤ�ض�ضة �ليوم 

هيئة مو�ضعة بقيادة �أبي �الأثري عمرو �لعب�ضي.

�إعالمية  موؤ�ض�ضات  موؤخًر�  وظهرت  �لتنظيم،  يف  �الأقدم  �الإعالمية  �لفرقان  موؤ�ض�ضة  تعترب 

وموؤ�ض�ضة  �لبتار،  وموؤ�ض�ضة  �أعماق،  وموؤ�ض�ضة  �حلياة،  ومركز  �العت�ضام  موؤ�ض�ضة  مثل:  �أخرى 

د�بق، وموؤ�ض�ضة �خلالفة، وموؤ�ض�ضة �أجناد لالإنتاج �الإعالمي، وموؤ�ض�ضة �لغرباء لالإعالم، وموؤ�ض�ضة 

�الإ�رص�ء لالإنتاج �الإعالمي، وموؤ�ض�ضة �ل�ضقيل، وموؤ�ض�ضة �لوفاء، وموؤ�ض�ضة ن�ضائم لالإنتاج �ل�ضوتي، 

�لربكة و�خلري.  �أنباء  ت�ضيطر عليها، كوكالة  �لتي  �لواليات و�ملناطق  تتبع  �لوكاالت  وجمموعة من 

�إذ�عات  �أمثال د�بق و�ل�ضاخمة. و�أن�ضاأت �لهيئة  كما �ضدر عدد من �ملجالت بالعربية و�الإجنليزية 

�ضوريا.  �لرقة يف  مدينة  �أخرى يف  و�إذ�عة  �لعر�ق،  �ملو�ضل يف  مدينة  �لبيان يف  �إذ�عة  مثل  حملية 

وين�ضط �لتنظيم من خالل �لعمل يف �ملدونات، ومن �أهمها مدونات باللغتني �لرو�ضية و�الإجنليزية؛ 

وتقوم �لهيئة برتجمة �الإ�ضد�ر�ت �الإعالمية �إىل لغات �أجنبية كاالإجنليزية و�لفرن�ضية، و�الأملانية..

كما ي�ضيطر �لتنظيم على عدد من �ملو�قع و�ملنتديات �الإلكرتونية، �لتي حتتوي على مكتبة تخت�ص 

باالأيديولوجيا و�خلطاب و�آليات �لتجنيد و�لتمويل و�لتكتيكات �لقتالية و�ضنع �ملتفجر�ت وكل 

ما يلزم �ملقاتلني يف عمليات �ملو�جهة يف �إطار حرب �لع�ضابات. 

�إ�ضد�ر�ت  �أربعة  تت�ضمن  �ل�ضو�رم،  �ضليل  عليها:  �أطلق  �الأفالم  من  �ضل�ضلة  �لهيئة  �أ�ضدرت 

وخطبة   ،2014 29حزير�ن  بتاريخ  �حلدود  ك�رص  منها:  �إ�ضد�ر�ت  �ضل�ضلة  �إىل  �إ�ضافة  متتالية، 

توثق  �ضل�ضلة  وهي  �ملالحم،  �أر�ص  من  ور�ضائل   ،2014 متوز   5 بتاريخ  �ملو�ضل  يف  �لبغد�دي 

ف�رَصِّد  بعنو�ن:  �إ�ضد�ر�ت  �إ�ضد�ًر�، وكذلك  �الآن 50  بلغت حتى  تباًعا  ت�ضدر  �لتنظيم  عمليات 

بهم َمْن َخْلَفهم، يغطي �جلزء �الأول �ضيطرة �لتنظيم على �للو�ء 93 يف حمافظة �لرقة بتاريخ 23 �آب 

2014، و�جلزء �لثاين يغطي معركة مطار �لطبقة يف حمافظة �لرقة  بتاريخ 7 �أيلول 2014.                       

�ساد�ًسا: بيت املال: متكن �لتنظيم منذ عهد �لزرقاوي من بناء �ضبكات متويل ممتدة،  فقد �أن�ضاأ جلنة 

مالية منذ تاأ�ضي�ص جماعة �لتوحيد و�جلهاد تقوم بجمع �الأمو�ل لتمويل �الأن�ضطة �ملختلفة، تعتمد 

ا  على �ضبكة من �لنا�ضطني �ملتخ�ض�ضني يف جمع �لتربعات من خالل �لتجار و�مل�ضاجد، وخ�ضو�ضً

�لدول �خلليجية �لغنية و�أوروبا، ف�ضاًل عن عمليات جمع �الأمو�ل د�خل �لعر�ق، وم�ضادر �لتمويل 

�خلا�ضة بالغنائم �لتي يح�ضل عليها من خالل �ال�ضتيالء على �ملناطق �ملحررة، وفر�ص �ل�رص�ئب. 

ومع تنامي نفوذ �لتنظيم و�الإعالن عن تاأ�ضي�ص »دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية« �أعلن يف ت�ضكيلته �لوز�رية 

عام  ويف  �لطبيعية،  و�لرثو�ت  �لنفطية  باملو�رد  تخت�ص  عديدة  وز�ر�ت  عن   2006 عام  �الأوىل 
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ى يف ت�ضكيلته �لوز�رية �لثانية يون�ص �حلمد�ين وزيًر� للمالية. ي�رصف �لبغد�دي �ليوم  2009، �ضمَّ

على �إد�رة بيت �ملال، ويتوىل �مل�ضوؤولية �لرئي�ضة فيها موفق م�ضطفى �لكرمو�ص. 

م�ضادر متويل �لتنظيم متعددة، ومن �أهمها �لتربعات و�لهبات من: 

اأموال التربعات والزكاة: حيث عملت �ملنابر �الإ�ضالمية �ملتطرفة خالل عامي 2012/2011 . 1

�ضوريا«،  »�جلهاد يف  لتاأييد  و�لتربعات  �لزكاة  �أمو�ل  توجيه  على  �مل�ضلمني  ت�ضجيع  على 

وتوجهت هذه �الأمو�ل مبا�رصة �إىل كل من د�ع�ص وجبهة �لن�رصة وغريها.

عوائد حترير الأجانب املختطفني:  د�أب �لتنظيم على �ختطاف �ملو�طنني �الأجانب، و�ملوظفني . 2

مقابل ماليني  عنهم  لالإفر�ج  ذويهم ودولهم  وم�ضاومة  �لغربيني،  و�ل�ضحفيني  �لدوليني، 

�لدوالر�ت كفدية.

ال�ستيالء على املوارد وال�سلع من الأماكن التي ي�سيطر عليها: من م�ضت�ضفيات، ومر�كز ت�ضوق، . 3

ُتقدر  عو�ئد  لها  توفر  �ملر�فق  وهي  �ملناطق،  هذه  يف  و�ملياه  �لكهرباء  ومر�فق  ومطاعم، 

باملاليني �ضهريًّا.

�لعر�ق . 4 يف  �لتنظيم  عليها  ��ضتوىل  �لتي  و�لغاز  �لنفط  من  واملعادن:  الطبيعية  الرثوات  عوائد 

�لذهب يف  مناجم  �ضيطرته على  ف�ضاًل عن  �ضهريًّا،  مليوين دوالر  بنحو  و�ضوريا، وتقدر 

�ملو�ضل.

�الأثرياء . 5 �ملو�طنني  وعلى  و�ل�ضناعيني،  و�ملز�رعني  �لتجار  على  والر�سوم:  ال�رشائب  فر�س 

�مل�ضلمني، وهناك  �لتنظيم، وكذلك فر�ص �جلزية على غري  ي�ضيطر عليها  �لتي  �ملناطق  يف 

ر بحو�يل 6 ماليني دوالر �ضهريًّا. �رص�ئب �ضهرية على �ل�رصكات و�ملوؤ�ض�ضات �ملحلية ُتقدَّ

الأموال احلكومية: متكن �لتنظيم من �ال�ضتيالء على كميات من �الأمو�ل �لتي كانت موجودة . 6

ر بع�رص�ت �ملاليني من  يف �مل�ضارف و�ملوؤ�ض�ضات �حلكومية، بعد �ضيطرته على �ملو�ضل، ُتقدَّ

�لدوالر�ت.

عائدات الزراعة والغالل واحلبوب: �لتي �ضيطر عليها �لتنظيم يف �لعر�ق و�ضوريا.  . 7

�سابًعا: املجل�س الع�سكري: يتكون من 9 �أع�ضاء �إىل 13 ع�ضًو�، وال يوجد عدد حمدد الأع�ضائه 

�ضليمان  باأبي  �ملعروف  �لزيدي،  من�ضور  نعمان  مقتل  �لع�ضكري عقب  باملجل�ص  �جلهاز  و�ضمي 

�لنا�رص لدين �هلل، �لذي �ضغل من�ضب وزير �حلرب يف �أيار2011. ي�ضغل قائد �ملجل�ص �لع�ضكري 

من�ضب نائب �لبغد�دي، وكان �لزرقاوي يحتفظ باملن�ضبني، ثم توىل من�ضب �لقائد �لع�ضكري �أبو 

حمزة �ملهاجر كوزير للحرب يف حقبة دولة �لعر�ق �الإ�ضالمية و�إمارة �أبي عمر �لبغد�دي، ويف 

والية �أبي بكر �لبغد�دي �حلالية توىل من�ضب �لقائد �لع�ضكري حجي بكر، وهو �ضمري عبد حممد 

�خلليفاوي، ثم �ضغل �ملن�ضب بعد مقتله يف �ضوريا يف كانون �لثاين 2014 �أبو عبد �لرحمن �لبيالوي، 
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وهو عدنان �إ�ضماعيل �لبيالوي، �لذي ُقتل يف حزير�ن 2014؛ وتوىل رئا�ضة �ملجل�ص �لع�ضكري 

�لقو�طع،  قادة  من  �لع�ضكري  �ملجل�ص  يتكون  �حليايل.  فا�ضل  �لرتكماين، وهو  م�ضلم  �أبو  �حلايل 

وكل قاطع يتكون من ثالث كتائب، وكل كتيبة ت�ضم 300-350 مقاتاًل، وتنق�ضم �لكتيبة �إىل 

�أركان و�النتحاريني  �إىل هيئة  �ملجل�ص  ينق�ضم  ت�ضم كل �رصية 50-60 مقاتاًل.  �ل�رص�يا  عدد من 

وقو�ت �لدعم �للوج�ضتي، وقو�ت �لقن�ص و�القتحام و�لتفخيخ، ومن قياد�ت �ملجل�ص �أبو �أحمد 

كالتخطيط  �لع�ضكرية،  �لوظائف  بكافة  �ملجل�ص  ويقوم  �ل�ضي�ضاين،  عمر  وليد جا�ضم،  �لعلو�ين، 

�ال�ضرت�تيجي، و�إد�رة �ملعارك، باالإ�ضافة �إىل تويل و�إد�رة �ضوؤون �لت�ضليح و�لغنائم �لع�ضكرية.

�الأنباري،  �أبوعلي  رئا�ضته  ويتوىل  و�ال�ضتخبار�ت،  �الأمن  بوظيفة  يقوم  الأمني:  املجل�س  ثامنًا: 

وهو �ضابط ��ضتخبار�ت �ضابق يف �جلي�ص �لعر�قي، ولديه جمموعة من �لنو�ب و�مل�ضاعدين. ويتوىل 

�ملجل�ص �ل�ضوؤون �الأمنية للتنظيم، وكل ما يتعلق باالأمن �ل�ضخ�ضي للبغد�دي وتاأمني �أماكن �إقامته 

وتنقالته، ومتابعة �لقر�ر�ت �لتي يقرها ومدى جدية �لوالة يف تنفيذها، ويقوم مبر�قبة عمل �الأمر�ء 

�الأمنيني يف �لواليات و�لقو�طع و�ملدن، وي�رصف على تنفيذ �أحكام �لق�ضاء، و�خرت�ق �لتنظيمات 

�ملعادية، كما يقوم باالإ�رص�ف على �لوحد�ت �خلا�ضة كوحدة �النتحاريني بالتن�ضيق مع �ملجل�ص 

�لتنظيم من �الخرت�ق، ولديه مفارز يف كل والية تقوم  �لع�ضكري. ي�رصف �ملجل�ص على �ضيانة 

�أن لديه مفارز  �لوالية، كما  �لتنظيم يف جميع قو�طع  �لتو��ضل بني مفا�ضل  �لربيد وتن�ضيق  بنقل 

خا�ضة لالغتياالت �ل�ضيا�ضية �لنوعية و�خلطف وجمع �الأمو�ل.

م تنظيم د�ع�ص مناطق نفوذه �إىل وحد�ٍت �إد�رية يطلق عليها ��ضم  تا�سًعا: التق�سيم الإداري: يق�ضِّ

�ضمن  تقع  �لتي  �لواليات  عدد  يبلغ  �الأمر�ء..  من  جمموعة  �لواليات  م�ضوؤولية  يتوىل  واليات، 

�ضيطرة �لتنظيم �أو نفوذه 16 والية، ن�ضفها يف �لعر�ق، وهي: والية ديايل، والية �جلنوب، والية 

بغد�د. والية  بغد�د،  �ضمال  والية  نينوى،  والية  كركوك،  والية  �الأنبار،  والية  �لدين،  �ضالح 

والية  �لزور(،  )دير  �خلري  والية  حلب،  والية  حم�ص،  والية  وهي:  �ضوريا،  يف  �الآخر  ون�ضفها 

�إىل  �لواليات  م  وُتق�ضَّ دم�ضق.  �لرقة، والية حماة، والية  �لبادية، والية  )�حل�ضكة(، والية  �لربكة 

قو�طع، وت�ضم �ملدن، وفق ت�ضمياتها �ملُعتمدة قبل �ضيطرة �لتنظيم عليها؛ فوالية حلب على �ضبيل 

�ملثال تنق�ضم �إىل قاطعني، هما: قاطع منبج وتتبع له مدن منبج وجر�بل�ص وم�ضكنة، وقاطع �لباب 

وتتبع له مدينتا �لباب ودير حافر. وميثل �ل�ضلطة �لعليا يف كل والية م�ضوؤول معني من قبل �لتنظيم 

يحمل لقب و�يل، ويعاونه جمموعة من �مل�ضوؤولني يحملون �ضفة �أمري، �أمثال: �الأمري �لع�ضكري، 

و�الأمري �ل�رصعي، �لذي ير�أ�ص �لهيئة �ل�رصعية،  فيما ُيعترب �أمري �لقاطع �ل�ضلطة �الأعلى يف كل قاطع، 

ويعاونه كذلك جمموعة من �الأمر�ء يف �ملجال �لع�ضكري و�ل�رصعي و�الأمني؛ �الأمر �لذي ُيتبع يف 

�ملدن كافة، وُي�رصف �لوالة ومعاونوهم من �الأمر�ء على �أمر�ء �لقو�طع ومعاونيهم، وُي�رصف هوؤالء 

 
)70(

بدورهم على �أمر�ء �ملدن ومعاونيهم.«
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امللحق 1:
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*مصدر هذه الوثائق )أحمد, رفعت سيد – بالوثائق : القصة الكاملة للتنظيم الذي صنعته امريكا .. ويحاربه العالم داعش خالفة الدم 
والنار – ط1 –دار الكتاب العربي – دمشق – القاهرة – 2015  ( . 
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