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ّ
مقدمة
يعترب تنظيم داع�ش من التنظيمات ال�سلفية امل�س ّلحة احلديثة الت�أ�سي�س يف �سوريا وذلك
بعد بداية العام اخلام�س على الأزمة ,وهو �أي�ضا امتداد لتنظيم الدولة الإ�سالمية الذي ت�أ�س�س
يف العراق بزعامة �أبو عمر البغدادي يف  15ت�رشين الأول عام  ,2006وتعود جذوره
التاريخية �إىل �أحمد فا�ضل اخلاليلة (�أبو م�صعب الزرقاوي) العقل املد ّبر الذي انطلق
من �سجن �سواقة يف الأردن بعد �أن ق�ضى خم�س �سنوات يف ال�سجن ,ثم تو�سع ب�إرهابه
�إىل �أفغان�ستان والعراق م�ؤ�س�س ًا جمموعات تكفريية من «تنظيم الإمام» �إىل «جند ال�شام»
فجماعة «التوحيد والهجرة» يف العام � 2003إىل تنظيم «داع�ش» يف العام .2012
تنظيم داع�ش هو الأكرث خطورة من بني التنظيمات املماثلة التي تخطى عددها يف
�سوريا وحدها  700ف�صيل وجمموعة من ال�سوريني واملرتزقة الأجانب من خمتلف �أقطار
العامل.
كانت قطر وال�سعودية من �أول الدول التي �صدرت املقاتلني �إىل �سوريا «�أر�ض اجلهاد»
ح�سب زعمهم ,ويف هذا املجال تذكر بع�ض ال�شهادات «وجود �أكرث من مائتي مقاتل
�سعودي على �أبواب املو�صل ع�شية احتاللها ,وقد قتل �أكرث من خم�سة �آالف �شاب �سعودي
وكويتي وقطري يف �أقل من خم�سة �أعوام على بداية الأزمة يف �سوريا »( .)1وال نغفل يف
هذا املجال الدور الأ�سا�سي لرتكيا وخمابراتها يف ت�سهيل عبور �آالف التكفرييني من �أرا�ضيها
�إىل �سوريا� ,إ�ضافة �إىل �إمداد املقاتلني بالأ�سلحة والعتاد والدعم اللوج�ستي والأمني وتظهر
بع�ض الوثائق التي ن�رشتها حمطة  CNNالأمريكية اجتماعات ولقاءات قادة وم�س�ؤولني
�أمريكيني �أمثال ال�سيناتور جون ماكني مع قيادات داع�ش من بينهم �أبو بكر البغدادي .
انطلق التنظيم من العراق �إثر التخبط الذي عا�شه هذا البلد بعد العام  .2006وكانت
الفو�ضى التي ن�رشتها الواليات املتحدة يف العراق قد بد�أت عندما اتخذ حاكمها املدين يف
العراق �آنذاك بول برمير قرارا بحل اجلي�ش العراقي ووزارة الدفاع وكلية الهند�سة التابعة لها
بتاريخ  .2003-5-23وقد �شكلت هذه الفو�ضى بيئة حا�ضنة وخ�صبة لوالدة تيارات
�إرهابية بعد حرب اخلليج الثالثة فجي�ش �صدام ح�سني عبارة عن حزب �سيا�سي ّ
منظم وملتزم
مببادئ رئي�سه ال�سابق يف الت�سلط والهيمنة ,وت�رسيح العدد الكبري من ال�ضباط والع�سكريني
من بقايا حزب البعث املنحل جعل ه�ؤالء ينخرطون يف �أعمال مقاومة للنظام اجلديد.
بد�أت هذه املقاومة بعمليات وجمازر �ضد ال�شيعة والأكراد وانتهت بتحالف الع�سكريني
ال�سابقني مع جمموعات �سلفية �سنية متطرفة ,فكانت ال�رضبة القا�صمة يف الهجوم على
املو�صل يف التا�سع من حزيران  ,2014وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أن هجوم
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املو�صل مل يكن من �صنيع داع�ش وحدها فقد ا�ستعان التنظيم «بجي�ش الطريقة النق�شبندية التابع
لع ّزة الدوري (نائب �صدام ح�سني ال�سابق) واجلي�ش الإ�سالمي املكون من الف�صائل التابعة جلماعة
الإخوان امل�سلمني �إ�ضافة �إىل �أن�صار الإ�سالم و�أن�صار ال�س ّنة وجي�ش املجاهدين  -القيادة العامة
()2
وقد مت توزيع الأدوار يف هذه العملية من خالل قيادة مركزية ي�رشف عليها قياديون بعثيون ».
ي�سمونه اخلالفة الإ�سالمية وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف كل العامل
يهدف التنظيم �إىل �إعادة ما ّ
الإ�سالمي (ح�سب زعمهم) .ومل يقت�رص الن�شاط الداع�شي على الدول العربية والإ�سالمية �إمنا
و�صل �إىل عدد من الدول الأوروبية كربيطانيا وفرن�سا و�أملانيا وبلجيكا وكندا و�أ�سرتاليا من خالل
جمموعات من ال�شباب التكفرييني ن�ش�أوا وترعرعوا يف هذه املجتمعات و�أي�ض ًا من خالل مبايعة
بع�ض احلركات الإ�سالمية الأ�صولية يف هذه البلدان للتنظيم وقيامها بعمليات �إرهابية �ضد املدنيني
الأبرياء.
انطلق ق�سم من ال�شباب الأ�صويل من �أجل «اجلهاد العاملي» نحو �سوريا والعراق� ,أما البقية
منهم فقامت بن�رش �أفكارها وحاولت القيام ببع�ض العمليات الإرهابية يف هذه البلدان .وتت�صدر
�أغلفة ال�صحف الأمريكية والربيطانية والعاملية ق�ص�ص خمتلفة وغريبة عن واقع ه�ؤالء التكفرييني
تطوع املقاتلني الأجانب وتركهم �أهلهم وبالدهم للجهاد يف �سوريا والعراق ولبنان .وهناك
وعن ّ
خمططات جتري يف ال�رس على �شكل خاليا نائمة لتو�سيع �إرهاب داع�ش يف بع�ض الدول اخلليجية
ومنها الكويت وال�سعودية ,وقد و�صل التنظيم �إىل معرب طريبيل على احلدود الأردنية -العراقية
الذي يبعد حوايل  100كلم من الأرا�ضي ال�سعودية .كما و�صلت جرائم التنظيم �إىل ليبيا وم�رص
املروعة يف م�رص� ,إ�ضافة �إىل جرمية ذبح العمال الأقباط يف
عرب جمموعة من العمليات االنتحارية ّ
ليبيا وغريها من اجلرائم الالحقة.
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الق�سم الأول:

وتطوره يف العراق و�سوريا
بروز التنظيم
ّ
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وتطوره يف العراق و�سوريا
بروز التنظيم
ّ

�أ -داع�ش :بدايات الت�أ�سي�س يف العراق
تعود جذور ت�أ�سي�س تنظيم داع�ش يف العراق «�إىل العام  ،2006عندما �أعلن يف  15ت�رشين
الأول من العام نف�سه عن ت�أ�سي�س تنظيم ُعرف با�سم «دولة العراق الإ�سالمية» ،الذي ت�شكل
عرب دمج جمموعة من التنظيمات� ،أبرزها تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين بقيادة �أبو م�صعب
وجند ال�صحابة .واتخذ التنظيم بعقوبة عا�صمة
الزرقاوي ،وجمل�س �شورى املجاهدين يف العراقُ ،
له ،وبايع �أبا عمر البغدادي �أمرياً ،وهو حامد داود حممد خليل الزاوي من مواليد العام ,1959
وكان يعمل يف �سلك الأمن العراقي ،ثم تركه بعدما اعتنق الفكر ال�سلفي عام  ،1985وكان من
�أبرز منظريه .وقد بويع �أبو عمر البغدادي �أمرياً جلي�ش الطائفة املن�صورة ،ثم بايعه تنظيم القاعدة
يف بالد الرافدين ،الذي ّ
�شكل يف ما بعد جمل�س �شورى املجاهدين يف العراق.
مت اختيار �أبو عمر البغدادي �أمرياً لهذا املجل�س خلف ًا للزرقاوي ،حتت ا�سم �أبو عبد اهلل الرا�شد
البغدادي ،ثم بويع �أمرياً لدولة العراق الإ�سالمية .ويف يوم االثنني املوافق 19ني�سان عام 2010
�أعلنت وزارة هيئات ال�رشيعة يف العراق نب�أ مقتل �أبي عمر البغدادي مع ابنه و�أبو حمزة املهاجر اثر
غارة �أمريكية يف منطقة الرثثار يف العراق  ،وبعد ع�رشة �أيام �أعلن جمل�س �شورى املجاهدين مبايعة
�أبي بكر البغدادي �أمرياً لدولة العراق الإ�سالمية وتعيني النا�رص لدين اهلل وزيراً للحرب.
�ساهم البغدادي يف ت�أ�سي�س جبهة الن�رصة لأهل ال�شام وكان له دور �أ�سا�سي فيها ,ولكنه اعترب
فخول نف�سه حل اجلبهة ،ودجمها يف دولة العراق الإ�سالمية ،حتت ا�سم
�أبو حممد اجلوالين تابع ًا لهّ ،
جديد هو الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  -داع�ش.

وت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أنّ قرابة  % 65من عنا�رص الن�رصة �سارعوا �إىل �إعالن الوالء لـداع�ش،
ومعظمهم من املهاجرين (املقاتلني غري ال�سوريني) .وان�ضمت �إىل داع�ش ف�صائل كاملة ،من بينها
عينه التنظيم �أمرياً على حلب ،وجي�ش املهاجرين
جمل�س �شورى املجاهدين بقيادة �أبي الأثري الذي ّ
والأن�صار بقيادة عمر ال�شي�شاين .وبفعل هذه االن�شقاقات جنح التنظيم يف احللول ّ
حمل جبهة الن�رصة
وذلك ب�سيطرته على عدة مناطق �أبرزها الرقة و�أجزاء من ريف حلب ،وداخل مدينة حلب ،كما
()3
ا�ستولوا على مقار جمموعات �أخرى يف منبج ،والباب ،و�أعزاز...
�أعلن التنظيم اخلالفة الإ�سالمية بتاريخ  29حزيران من العام  2014ومتت مبايعة �أبي بكر
البغدادي لي�صبح خليفة امل�سلمني .وقد وقف �إبراهيم عواد �إبراهيم علي البدري على منرب جامع
النوري الكبري يف املو�صل خطيب ًا مطالب ًا امل�سلمني بالطاعة ,وب�إعالن اخلالفة �صار واجب ًا على جميع
امل�سلمني (ح�سب زعمهم) مبايعة البغدادي على �أن تبطل �رشعية جميع الواليات والإمارات
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وتطوره يف العراق و�سوريا
بروز التنظيم
ّ

والتنظيمات الأخرى ,وفيما بعد قام التنظيم بتعيني �أمراء يف البلدان التي ميار�س فيها �إرهابه,
وا�ستقر بهم املطاف �أخرياً بتعيينهم عبد ال�سالم الأردين امللقب بذئب القاعدة �أمرياً على والية
لبنان ,ليبد�أ فيما بعد م�سل�سل القتل يف لبنان من العمليات االنتحارية �إىل االعتداءات املتكررة
على اجلي�ش اللبناين يف عر�سال وغريها من املناطق اللبنانية ,ثم انتقل هذا الإرهاب �إىل م�رص وليبيا
وال�سودان و�أفريقيا.
فتح التنظيم باب االنت�ساب على م�رصاعيه ،من دون التدقيق يف نوعية املنت�سبني من عرب
و�شي�شان ومرتزقة قوقاز ،وبد�أوا يدفعون راتب ًا �شهري ًا قدره مئتا دوالر للمقاتل الواحد .يظهر
التفاوت كبريا ووا�ضحا بني قادة التنظيم وعنا�رصه ,ففي الوقت الذي يتقا�ضى املقاتل العادي راتب ًا
�صغرياً كل �شهر ,يوزع التنظيم ال�سيارات والبيوت واملحال التجارية امل�صادرة ب�سخاء على قادته
يف املناطق التي ي�سيطر عليها« .واغلب عنا�رص تنظيم داع�ش وجبهة الن�رصة من املقاتلني ال�سوريني,
وقد �أعلن املقاتلون الأجانب يف �سوريا (وهم من جن�سيات خمتلفة) والءهم وان�ضمامهم لداع�ش,
)*(
وهم من القادة واملحاربني الأ�سا�سيني يف التنظيم».
ب -ظهور التنظيم يف �سوريا وخالفه مع جبهة الن�صرة
مع بداية الأزمة يف �سوريا �أوائل العام  2011مل يكن التنظيم على �أرا�ضيها ,وكانت االنطالقة
الأوىل مع م�سلحي جبهة الن�رصة ثم تلتها مرحلة ت�أ�سي�س داع�ش يف �سوريا يف العام  .2012وقد
جذب اندالع الأزمة يف �سوريا «انتباه �أبو بكر البغدادي ،ف�أر�سل قائد عمليات تنظيمه يف نينوى
�أبو حممد اجلوالين �إىل �سوريا لت�أ�سي�س جبهة لدولة العراق الإ�سالمية .و�صل اجلوالين �إىل حمافظة
احل�سكة �شمال �رشق �سوريا يف �آب  2011وبد�أ يتوا�صل مع اخلاليا القتالية يف جميع �أنحاء البالد
لت�أ�سي�س ما �أ�صبح ُيعرف بجبهة الن�رصة يف ما بعد.
ب�شكل م�شابه لدولة العراق الإ�سالمية* ،ولكنها
يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،عملت جبهة الن�رصة
ٍ
�أ�رصت على �أنه لي�س لها � ّأي روابط مع ذلك التنظيم �أو مع تنظيم القاعدة .وقد ا�ستهدفت جبهة
الن�رصة مقرات و�شخ�صيات تابعة للحكومة يف املقام الأول� ,سقط خاللها عدد كبري من املدنيني،
ما جعل اجلبهة غري وا�سعة ال�شعبية يف �أوا�سط املعار�ضة ال�سورية.
تغريت هذه الديناميكية ب�صورة كبرية بدءاً من �أواخر العام  .2012و�أ�صبحت جبهة الن�رصة
منظم ًة م�س ّلحة ي�صل عدد �أع�ضائها �إىل حوايل  2000ع�ضو منت�رشين ب�شكل ف ّعال يف دم�شق ودرعا
يف اجلنوب و�إدلب وحلب يف ال�شمال� .أتاح هذا التو�سع جلبهة الن�رصة حتويل نف�سها من جماعة
*عند ت�أ�سي�س التنظيم يف العراق �أطلق عليه تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق ,مع دخول التنظيم �سوريا �أ�صبح اال�سم تنظيم الدولة الإ�سالمية
يف العراق وال�شام «داع�ش» ( ,)ISISيف  29من �شهر حزيران من العام � 2014أعلن تنظيم داع�ش اخلالفة ومنذ ذلك التاريخ تغري اال�سم
ف�أ�صبح تنظيم الدولة الإ�سالمية فقط IS .

12

وتطوره يف العراق و�سوريا
بروز التنظيم
ّ

�إرهابية منوذجية �إىل قوة متمردة وبخا�صة يف �شمال البالد .ومع حلول منت�صف �شهر كانون الثاين
تي ا�ستيالء على من�ش�أتني ع�سكريتني رئي�سيتني ،هما
من العام  2013قادت جبهة الن�رصة
ّ
عملي ْ
ثكنة هنانو يف حلب يف منت�صف �أيلول  ،2012وقاعدة تفتناز اجلوية يف �إدلب يف 11كانون
التقدم �أبا بكر البغدادي �إىل حماولة كبح جماح املنظمة التابعة لتنظيمه
الثاين  .2013وحدا هذا ّ
()5
يف �سوريا ،والتي �أ�صبحت ت�ستقل بذاتها على نحو متزايد.»...
ا�ستغل البغدادي الأزمة والفو�ضى التي ح�صلت يف �سوريا ليعلن دخوله على خط املواجهات
وي�شارك يف املعارك ،وكباقي التنظيمات التكفريية امل�سلحة واملرتبطة بالقاعدة وجد البغدادي
وتنظيمه م�ساحة خ�صبة على الأرا�ضي ال�سورية ملمار�سة �إرهابه .ومن احلدود ال�سورية الوا�سعة مع
العراق دخل التنظيم �سوريا وبالتحديد �رشق �سوريا حتت �شعار ن�رصة �أهل ال�سنة معلنني احلرب على
النظام ال�سوري»« )6(.علم ًا ب�أن العنا�رص التي �أدت �إىل ظهور ال�صحوات يف العراق �أو ما يعرف
امليلي�شيات ال�سنية التي حاربها تنظيم داع�ش منذ مطلع  ٢٠٠٧موجودة يف �سوريا :مقاومة قوية
من املتمردين ال�سوريني لل�سيا�سة املت�سلطة لداع�ش ,وجود العبني خارجيني يوفرون م�صادر متويل
لكل من يقاتل داع�ش .وقد �ساهمت ال�سعودية وتركيا ب�صفة مبا�رشة يف ن�شوء هذه ال�صحوات
يف �سوريا ،حيث تقوم الريا�ض بتمويل وت�أطري اجلبهة الإ�سالمية ،بينما دعمت تركيا على وجه
()7
اخل�صو�ص جبهة ثوار �سوريا التابعة جلمال معروف».
بد�أ تواجد القاعدة يف �سوريا مع ظهور جبهة الن�رصة كما ذكرنا �سابق ًا بقيادة �أبو حممد اجلوالين
�أواخر �سنة  ،2011و�رسعان ما منت قدراتها لت�صبح يف غ�ضون �أ�شهر من �أبرز القوى املقاتلة
يف �سوريا ،ومع �إعالن الن�رصة مبايعتها لتنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان بقيادة الظواهري ،بد�أت
التقارير الإ�ستخباراتية والإعالمية تتحدث عن عالقة الن�رصة بداع�ش لينظر اليها على �أنها امتداد
�سوري لهذا التنظيم  .ويف التا�سع من ني�سان عام � 2013أعلن �أبو بكر البغدادي دمج فرع جبهة
الن�رصة مع دولة العراق الإ�سالمية حتت م�سمى الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ،وهنا بد�أت
ق�صة داع�ش» )8(.رف�ض �أبو حممد اجلوالين فكرة الدمج التي طرحها �أبو بكر البغدادي ,و�أعلن
عن وجود عالقة مع تنظيم داع�ش لكنه نفى �شخ�صيا مع جمل�س �شورى اجلبهة علمه بهذا الإعالن
م�ؤكداً مبايعة اجلبهة لتنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان فقط  .ويف �سبيل حت�سني العالقة بني الف�صيلني
طلب الظواهري من داع�ش بتاريخ الثاين من �أيار  2014تركيز القتال «واجلهاد» يف العراق
وترك �سوريا جلبهة الن�رصة ,غري ان البغدادي ومقاتليه مل ي�ست�سيغوا هذا الطرح فقاموا بتحدي
الظواهري علن ًا.
ويف ال�سياق نف�سه� ,أعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة يف � 2شباط  2 014يف بيان «�أن
التنظيم ال تربطه �أية عالقة بتنظيم الدولة الإ�سالمية الذي ين�شط يف �سورية والعراق وعواقب
هذا البيان الرمزية كبرية جداً ،ال �سيما بالنظر �إىل �أن ال�سبب الرئي�س الذي قدمته القيادة املركزية
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للقاعدة جتلى يف ع�صيان داع�ش .ويبدو ذلك حماول ًة من القيادة املركزية للت�أكيد يف �شكل نهائي
()9
على م�ستوى معينّ من ال�سلطة على اجلهاد يف �سوريا».
وعن اخلالف القائم بني داع�ش وتنظيم القاعدة قال زعيم القاعدة �أمين الظواهري يف كلمة
وجهها �إىل التنظيم بتاريخ الثاين من �أيار من العام �« 2014إن على الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام تركيز قتالها داخل العراق يف الوقت الذي نا�شد فيه زعيم جبهة الن�رصة �أبو حممد اجلوالين
وقف �أي قتال فيه عدوان على من و�صفهم ب�إخوانه املجاهدين.
يتحاكم اجلميع لهيئة �رشعية م�ستقلة حلل اخلالف ..ودعاهم �إىلالتوقف
وطالب الظواهري �أن
َ
عن تبادل االتهامات و�إ�شعال الفتنة يف الإعالم ..و�أكد الظواهري على عالقة الدولة الإ�سالمية يف
العراق بالقاعدة و�أنها فرع تابع جلماعة قاعدة اجلهاد .و�أورد الظواهري بع�ض التفا�صيل بقوله,
ملا قامت دول ُة العراق الإ�سالمية دون �أن ت�ست�أمر فيها قيادة جماعة قاعدة اجلهاد ،وعلى ر�أ�سها
�أ�سامة بن الدن� ،أر�سل �أبو حمزة املهاجر ر�سال ًة للقيادة العامة يربر فيها �إن�شاء الدولة  ،وي�ؤكد
فيها على والء الدولة جلماعة القاعدة و�أخذ الإخوة يف ال�شورى العهد على ال�شيخ املهاجر-كما
البغدادي ب�أن �أمريه هو �أ�سامة بن الدن ،و�أن الدول َة تابع ٌة جلماعة القاعدة،
نح�سبه� -أبي عمر
ِ
حينئذ».
ولكنهم ر�أوا �أن ُيعلموا الإخوة بذلك وال ين�رشوه لبع�ض االعتبارات ال�سيا�سية يف العراق
ٍ
و�أ�ضاف« :الإخوة يف القاعدة ويف دولة العراق الإ�سالمية يتعاملون على �أ�سا�س �أن دول َة العراق
للبغدادي ومن معه�« ،أن
الإ�سالمية جز ٌء من جماعة القاعدة» ..واختتم الظواهري قوله بن�صيح ٌة
ِ
عودوا لل�سمع والطاعة لأمريكم ،ومن �سبقوكم على درب اجلهاد ،تفرغوا للعراق الذي يحتاج
()10
جهودكم ،حتى و�إن ر�أيتم �أنف�سكم مظلومني»..
باملقابل ,رد حممد العدناين الناطق الر�سمي با�سم داع�ش على كالم الظواهري وا�ستهل بيانه
«ب�أقوال رموز ما يعرف بـاجلهاد العاملي ك�أبو يحيى الليبي و�أبو م�صعب الزرقاوي و�أ�سامة بن
الدن .ف�أعاد العدناين التذكري مبا قاله بن الدن حول �رضورة عدم امل�شاركة يف االنتخابات يف
كل من العراق وفل�سطني .ويف ما قاله �أبو يحيى عن نظام احلكم ال�سعودي ووجوب الهجرة
�إن ا�ستحال تغيري النظام املذكور ،ويف ما قاله �سليمان بن غيث حول نظام احلكم يف الكويت
والد�ستور الكافر الذي �أُقر حلكم البالد .ثم ا�ست�شهد مبا قاله الزرقاوي عن الدميقراطية وعن حكم
من يتبعها بـالكفر ..و�أ�ضاف العدناين« :هذه قاعدة اجلهاد التي عرفناها وواليناها ،مذكراً �أنه
بالن�سبة للدولة الإ�سالمية « -قادة القاعدة هم قادة الأمة ال�سباقون»( .ويع ّلل العدناين �إر�سال
الر�سائل وطلب امل�شورة عن طريق �أبي حمزة املهاجر بالرغم من حل التنظيم على �أر�ض الدولة)..
و�أكد العدناين �أي�ض ًا �أن الدولة الإ�سالمية ،مل ت�رضب يف �إيران وال يف بالد احلرمني تلبية لطلب
القاعدة وللحفاظ على م�صاحلها (�أي القاعدة) وحفاظ ًا على وحدة كلمة «املجاهدين» ولعدم
خمالفة القاعدة التي �أخذت على عاتقها اجلهاد العاملي .واتهم العدناين الظواهري �أنه من خالل
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�شهادته الأخرية لب�س على النا�س و�أجهد نف�سه يف �إثبات �أمر مل يثبته ،قا�صداً بيعة «الدولة» للقاعدة،
ذلك كي ُيظهر جنود الدولة بـمظهر اخلائنني .وتوجه �إليه قائ ً
ال �إنه لو قّدر اهلل لكم �أن تط�أوا �أر�ض
الدولة الإ�سالمية ملا و�سعكم �إال �أن تبايعوها وتكونوا جنوداً لأمريها كما �أنتم اليوم جنود حتت
�سلطان املال عمر..
ثم توجه العدناين ب�أ�سئلة �إىل الظواهري ،منها :هل التزمت الدولة بطلب الظواهري بالكف
عن ا�ستهداف ال�شيعة يف العراق؟ هل �ألزم الظواهري �أحداً بهذا القرار وعزل من خالفه؟ هل �س�أل
يوم ًا الظواهري ومن قبله بن الدن ،كم عدد جنود الدولة ،من �أين ي�أتي �سالحها �أو التمويل ..؟ ثم
عاد و�أكد �أنه ال الظواهري وال بن الدن خاطبوا الدولة خطاب الأمري جلنده� ...إال بعد �أن فجرت
(�أي الظواهري) الكارثة يف ال�شام وفجعت الأمة بقبولك بيعة اخلائن (يق�صد زعيم الن�رصة �أبو
حممد اجلوالين) .ثم و�ضع العدناين �أمري القاعدة �أمام خيارين ال ثالث لهما ،فقال له� :إما �أن ت�ستمر
يف خطئك وي�ستمر االقتتال واالن�شقاق يف العامل( ،ومل يخ�ص�ص العدناين �سوريا مبا يجري من
خالف)� ،أو تعرتف بزلتك وت�ستدرك ...ومند �إليك �أيدينا من جديد...

()11

ج� -أماكن ال�سيطرة يف العراق و�سوريا
�سيطر تنظيم داع�ش على حمافظة الرقّة ب�شكل كامل يف  12كانون الثاين من العام .2014
وتعد مدينة الرقة عا�صمة التنظيم  ,وكانت حمافظة الرقة �أول «والية» تخ�ضع لداع�ش .كما �سيطر
التنظيم على �أجزاء من حمافظة حلب كمدينتي �أعزاز وجرابل�س وعلى مناطق يف ريف حلب وريف
دم�شق ودير الزور ,ويف ريف حلب ال�شمايل �سيطر التنظيم على  10قرى وب ْلدات بعد ت�صفية
خ�صومه من املعار�ضة ال�سورية يف هذه املناطق ,وهذه املناطق هي امل�سعودية والعزيزية ودويبق
والغوز وبلدتا تركمان بارح و�أخرتين قرب احلدود الرتكية .بهذه الهيمنة والتحكم مب�ساحات
وا�سعة من املحافظات ال�سورية� ,أ�صبح داع�ش الف�صيل الأ�سا�سي يف املعار�ضة ال�سورية وتخطى
�إرهابه كل املنظمات والف�صائل املوجودة يف هذا البلد.
واىل حني �إعداد هذا التقرير يحاول تنظيم داع�ش ال�سيطرة على حمافظة احل�سكة (والية الربكة
اال�سم الذي �أطلقه التنظيم على الوالية) ومدينتها التي تتقا�سم ال�سيطرة عليها القوات النظامية
ووحدات حماية ال�شعب الكردية ,وترتكز املعارك جنوبي املدينة� .أكدت م�صادر التنظيم �سيطرته
على �أجزاء من موقع الفوج الع�سكري� ,إال ان م�صدراً ميداني ًا �سوري ًا نفى هذا الأمر ،وما زالت
املعارك دائرة يف هذه املنطقة� .أما التطور الأبرز الذي �شهدته املحافظة فقد مت ّثل يف االخرتاق
الذي حققه التنظيم يف مبنى فرع حزب البعث يف مدينة احل�سكة� ,إذ متكن خم�سة عنا�رص من
وفجر �أحدهم نف�سه قرب الباب الرئي�سي ،واقتحم �آخرون املبنى الذي
داع�ش من دخول املبنىّ ،
�شهد ا�شتباكات �أدت �إىل مقتل ع�ضو قيادة الفرع حنا عطا اهلل وامل�س�ؤول الع�سكري يف الفرع عبد
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ال�صمد النزال ،قبل �أن يتمكن عنا�رص حماية الفرع من قتل املهاجمني .ويف القام�شلي ،دارت
معارك عنيفة يف قرية خربة اجلدوع (جنوب املدينة) و�سط �أنباء عن متكن داع�ش من ال�سيطرة على
معظمها ،فيما ت�ستمر حماوالت اجلي�ش ال�سوري ال�ستعادتها .وبالتزامن ،دارت معارك عنيفة بني
داع�ش وم�سلحي حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ( )PYDيف املناجري ،وتل �سنان ،والبوي�ضة،
وال�رشكة ،و�أم الدب�س ،جنوب ر�أ�س العني .من جهة �أخرى متكنت وحدات حماية ال�شعب من
ال�سيطرة على كامل بلدة املربوكة يف ريف احل�سكة الغربي ب�سوريا ،بعد معارك مع داع�ش.
�شن التنظيم هجوم ًا ا�ستهدف منطقة اخلابور التي ت�ضم  35بلدة
يف � 23شباط ّ 2015
�آ�شورية ،ومتكن من ال�سيطرة على  14بلدة منها ،مما ت�سبب يف نزوح �آالف الآ�شوريني .كذلك
�سيطر تنظيم داع�ش يف � 21أيار من العام  2015على مدينة تدمر التاريخية.

وتدور اليوم معارك ومواجهات بني التنظيم والف�صائل الفل�سطينية يف خميم الريموك لل�سيطرة
على املخيم ,وقد �سقط عدد من املدنيني قتلى وجرحى خالل هذه املواجهات� ,إال �أن حماوالت
داع�ش لل�سيطرة على املخيم باءت بالف�شل  .ومني التنظيم بهزمية كربى بعد �سقوط مدينة تل �أبي�ض
بيد املقاتلني الأكراد بتاريخ  ,2015-6-15و�سقوط تل �أبي�ض �سوف مينع التنظيم من ا�ستقدام
تعزيزات عرب تركيا �إىل الرقة  ,و�سوف يقطع الطريق على التنظيم لتهريب النفط مما ي�ؤدي �إىل
خ�سارته مورداً مهما للتمويل.
اختلف التنظيم يف �سوريا على الأر�ض مع «اجلي�ش ال�سوري احلر» و«جبهة الن�رصة» و«جماعة
�أحرار ال�شام» وغريهم من املجموعات القتالية بالرغم من وجود مواثيق �صلح بينهم وبني داع�ش,
اال �أن التنظيم خرق هذه املعاهدات ,وو�صلت اخلالفات بني التنظيم وهذه املجموعات �إىل معارك
�رش�سة تخللتها جمازر وح�شية.

�أدت اخلالفات بني الف�صائل املعار�ضة وبني داع�ش �إىل مزيد من ال�ضعف داخل التنظيم نف�سه,
«بحيث �أنه يوجه عملياته نحو هذه الف�صائل من جهة و�إىل البيئة احلا�ضنة التي ي�سيطر عليها من
جهة �أخرى ،ومن املعروف يف حرب الع�صابات �أن قوة التنظيمات امل�سلحة تكمن يف متانة
عالقتها بالو�سط الذي تعي�ش فيه ،كما ات�ضح يف جتربة ماوت�سي تونغ التي ّ
خل�صها يف قوله :ينبغي
()12
�أن يكون املقاتل و�سط النا�س مثل ال�سمكة و�سط املاء»..

ا�ستكمل التنظيم �إرهابه يف العراق باحتالله حمافظة نينوى و�سيطرته على املو�صل يف العا�رش من
حزيران من العام  2014و�أجزاء من تكريت وق�ضاء تلعفر والفلوجة وغريها من املدن العراقية,
كما ا�ستوىل على قطاعات وا�سعة من مدينة الرمادي وو�صل �إىل م�شارف حمافظة دهوك يف �إقليم
كرد�ستان العراق وا�ستطاع ال�سيطرة على بلدتي زمار و�سنجار التي تقطنها الأغلبية الإيزيدية وقام
بارتكاب جمازر مروعة من �سبي وقتل بحق ال�سكان املحليني .مل يكتف التنظيم بهذه املمار�سات
�إمنا قام بارتكاب عملية تطهري عرقي وديني منظمة �ضد امل�سيحيني العراقيني وقام بتهجري �أكرث من
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� 800٫000ألف م�سيحي من املو�صل وقراقو�ش .وقد و�صل عدد كبري من النازحني امل�سيحيني
�إىل حدود �إقليم كرد�ستان العراق ومتت م�ساعدتهم و�إقامة خميمات لهم من قبل حكومة الإقليم.
حاول التنظيم ال�سيطرة على كركوك التي ي�سكنها خليط من العرب والرتكمان والأكراد� ,إال �أن
قوات الب�شمركة الكردية ت�صدت لهجمات داع�ش وا�ستطاعت ا�ستعادة املحاور التي �سيطر عليها
التنظيم يف هذه املنطقة ,كما حاولوا �أي�ض ًا االقرتاب من حمافظة كركوك الغنية بالنفط واملتنازع
عليها� ،إال �أن قوات الب�شمركة �سارعت �إىل ال�سيطرة على املحافظة بعد ان�سحاب اجلي�ش العراقي
منها .كما ّ
العراقية ،مب�ؤازرة احل�شد ال�شعبي ،من ا�ستعادة ق�ضاء بيجي �شمايل مدينة
متكنت القوات
ّ
تكريت مركز حمافظة �صالح الدين ،بعد �أ�شهر من �سيطرة داع�ش عليه ،بح�سب ما �أفادت وزارة
الدفاع العراقية.

ويعد هذا ال�سد من
�سيطر التنظيم �أي�ض ًا على �سد املو�صل يف ال�سابع من �آب من العام ّ , 2014
�أكرب ال�سدود العراقية ورابع �أكرب �سد يف منطقة ال�رشق الأو�سط .ومتكنت قوات الب�شمركة الكردية
من ا�ستعادة ال�سد من جديد بعد معارك بينها وبني داع�ش نهاية �آب من العام  .2014ويف 25
كانون الثاين  2015مت حترير حمافظة ديايل بالكامل من داع�ش �إثر عملية ع�سكرية ناجحة قام بها
اجلي�ش العراقي وقوات احل�شد ال�شعبي و�أبناء الع�شائر وقد ا�ستمرت العملية ثالثة �أيام.

يف الثالثني من �آذار  2015ا�ستعادت القوات العراقية مب�شاركة فعالة من قوات احل�شد ال�شعبي
مدينة تكريت مركز حمافظة �صالح الدين ,وهناك حماوالت قوية من اجلي�ش العراقي للتقدم نحو
حمافظة �صالح الدين واملو�صل ,وذلك بعد �أن مت حترير غالبية القرى قبالة املو�صل .كما �أطلقت
القوات العراقية يف الثامن من ني�سان 2015عملية ع�سكرية جديدة �ضد م�سلحي التنظيم يف
حمافظة الأنبار يف م�سعى ال�ستكمال ا�ستعادة املناطق التي ي�سيطر عليها يف هذه املحافظة.
خالل �سيطرة التنظيم على مناطق يف العراق مار�س عنا�رصه �أب�شع املجازر من قتل و�شنق ومتثيل
بجثث اجلنود العراقيني يف �أثناء الهجوم الذي �ش ّنوه يف مناطق خمتلفة يف �صالح الدين ونينوى
وديايل وكركوك ،و�أي�ضا يف املناطق التي انت�رش فيها الإرهابيون� ,إ�ضافة �إىل عمليات اغت�صاب
جماعية خا�صة يف حمافظة الأنبار وجمازر مت ارتكابها �شملت قتل مئات املدنيني العراقيني� .أمام
هذا الواقع املرير الذي يعي�شه العراق ,ا�ستطاع التنظيم خالل فرتة ق�صرية من وجوده يف هذا البلد
ال�سيطرة على م�ساحة كبرية من الأر�ض العراقية تعادل م�ساحة دول عربية عدة جمتمعة ,وا�ستطاع
برمتها,
�أي�ض ًا قلب ميزان القوى وتغيري اخلريطة ال�سيا�سية ممهدا ل�سيناريو تق�سيمي للعراق واملنطقة ّ
ما دفع براين في�شمان ،الباحث يف مكافحة الإرهاب يف م�ؤ�س�سة �أمريكا اجلديدة للقول ان «ما
نراه يف العراق اليوم ي�شكل بطرق متعددة قمة ما كان ي�سعى �إليه تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
()13
العراق منذ ت�أ�سي�سه عام .»2006
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�أ -اجلماعات املبايعة لداع�ش
�سيطر تنظيم داع�ش على عدد من املدن الليبية منها درنة و�رست و�أجزاء من طرابل�س العا�صمة
وعلى �أجزاء من جنوب البالد .وينتمي �أغلبية مقاتلي داع�ش يف ليبيا �إىل امليلي�شيات املحلية
املتمركزة يف مدينة بنغازي و�آخرون عادوا من �سوريا .وقد بايع تنظيمي �أن�صار ال�رشيعة و�أبي حمجن
التابع لتنظيم القاعدة يف ليبيا داع�ش ,وقام تنظيم ابو حمجن ب�إر�سال مقاتلني لدعم داع�ش يف �سوريا
والعراق .وقد �أقدم عنا�رص داع�ش يف ليبيا على �إعدام حوايل 21عام ً
ال قبطي ًا م�رصي ًا ,وقاموا بعدد من
العمليات الإرهابية ا�ستهدفت عددا من الفنادق وال�سفارات منها ا�ستهدافهم مقر ال�سفارة اجلزائرية
يف طرابل�س الغرب ب�سيارة مفخخة وقذائف يف  17كانون الثاين من العام � ,2015إ�ضافة �إىل
ا�ستهدافهم مقر ال�سفارة املغربية يف العا�صمة طرابل�س يف  13ني�سان من العام  ,2015وا�ستهدافهم
�أي�ضا ملقر ال�سفارة اال�سبانية يف العا�صمة الليبية بتاريخ  21ني�سان من العام نف�سه.
وقد و�صل تنظيم داع�ش �إىل م�رص وتغلغل يف �سيناء ،و�أعلنت جماعة جند اخلالفة ب�أر�ض
الكنانة �أنها فرع من التنظيم .بايعت هذه اجلماعة �أبا بكر البغدادي ،كما �أعلنت جماعة �أن�صار
�صورا لعنا�رص منها وهم
بيت املقد�س يف �سيناء مبايعتها داع�ش يف ت�رشين الثاين  ,2014ون�رشت
ً
يحملون الفتات يحثون فيها قيادات التنظيم يف �سوريا والعراق على اال�ستمرار يف �أعمالهم .وقد
�أ�س�س هذه اجلماعة يف العري�ش عام  2001خالد م�ساعد وهو طبيب �أ�سنان من �سيناء .وتتكون
املجموعة من خليط من الفل�سطينيني وفدوا من غزة من م�رصيني كانوا من�ضوين حتت لواء ما يعرف
بجماعة التوحيد واجلهاد التي تبنت القيام بعدة عمليات �إرهابية ا�ستهدفت ال�سياح الأجانب يف
�سيناء بني عامي .2006-2004
وقامت جماعة �أن�صار بيت املقد�س بعدة عمليات يف �سيناء �ضد قوات الأمن امل�رصية �أبرزها
الهجوم الكبري على قاعدة الكتيبة  101الع�سكرية يف املنطقة الأمنية يف حي ال�سالم يف العري�ش
و�أدى الهجوم �إىل مقتل  26ع�سكري ًا �إ�ضافة �إىل �سقوط حوايل  62جريح ًا.
يف باك�ستان �أعلنت جماعة حتريك اخلالفة الباك�ستانية مبايعتها لداع�ش ،بينما ترددت حركة
طالبان الباك�ستانية يف دعم التنظيم ,وطالبت �أتباعها ب�إقامة اخلالفة الإ�سالمية يف املناطق التي
ت�سيطر عليها متعهدة بدعم التنظيم .كما �أعلنت حركة �أوزبك�ستان الإ�سالمية املرتبطة بتنظيم
القاعدة دعمها لتنظيم داع�ش .كذلك بايعت حركة �أبو �سياف يف جنوبي الفيليبني وجماهدي �رشق
�إندوني�سيا �أبا بكر البغدادي .ودعمت حركات �أندوني�سية متطرفة عدة داع�ش على ر�أ�سها منتدى
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ن�شطاء ال�رشيعة الإ�سالمية وحركة الإ�صالح الإ�سالمية وحركة مقاتلي باجن�سمورو الإ�سالميني
املدافعني عن احلرية.
كما بايع تنظيم �أن�صار الإ�سالم الكردية يف �شمال العراق تنظيم داع�ش .وبايع تنظيم خرا�سان،
على ل�سان املتحدث الر�سمي با�سمه �أبي دجانة الأفغاين� ،أبا بكر البغدادي.
يف ال�سودان �أعلنت جماعة االعت�صام بالكتاب وال�س ّنة ال�سلفية مبايعتها �أبي بكر البغدادي� .أما
يف تون�س فقد �أعلن زعيم تنظيم �أن�صار ال�رشيعة يف تون�س �سيف الدين الراي�س مبايعته البغدادي،
كما �أعلنت كتيبة عقبة بن نافع يف تون�س ان�شقاقها عن تنظيم القاعدة ومبايعتها تنظيم داع�ش.
يف اجلزائر� ،أعلن �أمري منطقة الو�سط يف تنظيم القاعدة خالد �أبو �سليمان ان�شقاق جماعة جند
اخلالفة يف اجلزائر عن تنظيم القاعدة ببالد املغرب الإ�سالمي ومبايعة داع�ش .ويف نيجريا �أعلن
زعيم جماعة بوكو حرام امل�سلحة �أبو بكر �شيكاو دعمه لـداع�ش.
 الدور الرتكيمنذ بداية الأزمة يف �سوريا واملوقف الرتكي ي�أخذ منحى ت�صاعدي ًا يوم ًا بعد يوم .فقد كثفت
تركيا ن�شاطها جتاه �سوريا يف بداية الأزمة ب�إر�سال وزير خارجيتها �أحمد داود �أوغلو وبع�ض ًا
من وزرائها ومندوبيها جل�س نب�ض ال�سا�سة والنظام يف �سوريا وتقدمي الن�صح لهم ودعوة �أركان
النظام �إىل الإ�صالح و�إجراء انتخابات نيابية جديدة .ومع تطور الأزمة جاء رد الفعل عك�سي ًا
متام ًا ,وو�ضعت �أنقرة هدف ًا واحداً ن�صب عينيها هو �إ�سقاط الرئي�س ب�شار الأ�سد وتغيري النظام
احلايل ب�أكمله .ويف هذا ال�سياق جاء دعم تركيا �أركان املعار�ضة التي ت�صفها «باملعتدلة» وعقدت
على �أرا�ضيها العديد من امل�ؤمترات وقدمت لهم املال والدعم الع�سكري واللوج�ستي و�أقامت
لهم مع�سكرات تدريب .وتواجه تركيا اتهامات جدية ب�أنها فتحت حدودها �أمام داع�ش وجبهة
الن�رصة .كما ن�شطت عمليات التهريب على احلدود ال�سورية  -الرتكية من تهريب للنفط واملازوت
من حمافظة الرقة ال�سورية �إىل جتارة بيع الأع�ضاء وجتارة املخدرات والرق التي تتم على الأرا�ضي
الرتكية بني تركيا وداع�ش و�صو ًال �إىل معاجلة جرحى التنظيم يف امل�ست�شفيات الرتكية.
�أمام هذا الواقع ,بد�أ توافد املقاتلني الأجانب �إىل �سوريا والعراق مير عرب تركيا بدءاً بالتح�ضري
والتدريب الع�سكري ثم االنتقال �إىل �أر�ض «اجلهاد» �سوريا .ويف هذا املجال�« ,أ�شار م�س�ؤول
املكتب اال�ست�شاري ملنظمة العدل والتنمية حلقوق الإن�سان زيدان القنائي �أن الرئي�س الرتكي رجب
�سهل انتقال مقاتلني من مع�سكرات بباك�ستان وال�شي�شان و�أفغان�ستان والقوقاز
طيب �أردوغان ّ
�إىل العراق و�سوريا بهدف حماربة ب�شار الأ�سد و�رضب �إيران وحزب اهلل ووقف التمدد الرو�سي
وال�صيني بال�رشق الأو�سط.
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وقد ك�شف املوقع الإخباري جمهوريت عن مرا�سل البي بي �سي �أن احلدود يف منطقة ريحانلي
الرتكية تنق�سم لق�سمني ,ق�سم يتواجد فيه عنا�رص داع�ش والق�سم الآخر عنا�رص جبهة الن�رصة .ومع
�أن الن�رصة وداع�ش يتقاتالن يف �سوريا� ,إال �أن ال�سلطات الرتكية �ألزمت الطرفني عدم القتال على
حدودها مع �سوريا .وذهب عنا�رص التنظيم امل�ستقرين يف مدينة هاتاي الرتكية �إىل العراق عرب
احلدود ال�سورية بعد تلقيهم تدريبات ع�سكرية فيها ,وبعد بداية داع�ش عملياته يف العراق مبا�رشة
مت �إخالء هاتاي من مقاتلي داع�ش كلي ًا.
كما ذكر مرا�سل «البي بي �سي» �أن املع�سكرات التدريبية جلبهة الن�رصة ما زالت متواجدة يف
ريحانلي ,وك�شف عن وجود �ضباط �أتراك ت�شبهوا بداع�ش ولب�سوا مالب�سهم وهم متواجدون يف
معاقل التنظيم لتقدمي خدمات ا�ست�شارية ويقومون بدعم داع�ش ا�ستخباراتي ًا.
وقد حتدث الكاتب ال�صحفي الرتكي فهيم تا�شتكني عن عمليات التهريب و�رسقة املازوت
على احلدود ال�سورية – الرتكية ,حيث تخزن هذه املادة يف امل�ستودعات يف القرى الرتكية
احلدودية وفيما بعد تقوم احلكومة الرتكية ببيع املازوت ب�أ�سعار بخ�سة .جتري كل هذه الأمور
بعلم ال�سلطات الرتكية و�أمام �أعني اجلنود الأتراك ومبعرفة القائممقمام ورئي�س البلدية .ويف هذا
ال�صدد �أكد النائب عن حزب ال�شعب اجلمهوري الرتكي حممد علي �أديب �أوغلو على العالقة
الوثيقة التي تربط داع�ش باحلكومة الرتكية حيث يقوم التنظيم ب�ضخ النفط عرب خط �أنابيب �رسية
متتد �إىل �إ�سكندرون وغازي عنتاب و�أوروفا ومدينة كيلي�س ,ثم يتم بيعه للحكومة الرتكية ما
يدر �أرباحا تقدر ب800مليون دوالر .و�أ�ضاف �أديب �أوغلو �أن العنا�رص التي ت�أتي من �أوروبا
ورو�سيا وال�شي�شان ودول �آ�سيا تدخل �سوريا والعراق عرب تركيا ,وهناك �ألف تركي ي�ساعدون هذه
العنا�رص للعبور واالن�ضمام �إىل الإرهابيني ,و�أ�شار �إىل �أن عمليات نقل ه�ؤالء �إىل �سوريا ال ميكن �أن
()14
تتم من دون علم جهاز اال�ستخبارات الرتكي».
ويف املجال نف�سه� ,أوقفت ال�سلطات الرتكية بتاريخ � 17أيار � ،2015أربعة مدعني عامني
و�ضابط ًا ع�سكري ًا يف ف�ضيحة نقل �شحنات �أ�سلحة بحجة نقل م�ساعدات �إن�سانية لرتكمان �سوريا,
ون�رشت �صحيفة جمهورييت الرتكية� ،صوراً وت�سجيل فيديو ل�شحنات الأ�سلحة املر�سلة من تركيا
�إىل املجموعات امل�سلحة يف �سوريا مطلع عام .2014
تعود احلادثة �إىل  19كانون الثاين ،2014عندما �أقدمت قوة من الدرك على اعرتا�ض ثالث
�شاحنات كانت ترافقها اال�ستخبارات الرتكية (منظمة اال�ستخبارات الوطنية  ،)MITبعد اجتيازها
مدينة �أ�ضنة �آتي ًة من العا�صمة �أنقرة ،حيث جرى توقيف عنا�رص اال�ستخبارات ونقلهم �إىل التحقيق،
قبل تدخل حكومة �أردوغان �آنذاك لإطالق �رساحهم ،ثم تابعت ال�شاحنات طريقها �إىل �سوريا.
فتحت احلكومة الرتكية حينها حتقيق ًا� ،أدى �إىل توقيف نحو � 50شخ�ص ًا من الدرك وعنا�رص اجلي�ش
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والق�ضاة ،بالتزامن مع حماوالت للتعتيم على املو�ضوع �إعالمي ًا ..و�شن حزب �أردوغان هجوم ًا
عرب و�سائل الإعالم على النائب العام و�آمر الدرك والعنا�رص الذين اعرت�ضوا ال�شاحنات� ...إىل
�أن جاءت مقالة ال�صحايف جان دوندار يف �صحيفة جمهورييت ،التي �أثبتت بالدليل القاطع
(بوا�سطة �صور وت�سجيل فيديو) �أن ال�شاحنات التي كانت تقل �صناديق ،ي�شبه �شكلها كرتونات
�أغذية و�أدوية ،كانت تخبئ حتتها قذائف وذخائر ومواد متفجرة .وقالت ال�صحيفة �إنها ح�صلت
على املقاطع من ملف الدعوى الق�ضائي ،وك�شفت عن �أن ال�شاحنات الثالث كانت تنقل 100
قذيفة هاون و 80000علبة ذخرية لأ�سلحة خفيفة وثقيلة ومئات قاذفات القنابل رو�سية ال�صنع..
وقال ال�صحايف دوندار �إن ن�شرْ املقالة جاء رداً على الظلم الذي تعر�ض له عنا�رص الدرك واجلي�ش
والق�ضاة ممن قاموا بتوقيف �شاحنات كانت تقل مواد خطرة على �أمن املدن التي مرت بها دون
علم ال�سلطات الإدارية ،م�ضيف ًا �أن الأهم هو �أن ال�شاحنات مرت دون علم ال�شعب الرتكي بالأمر،
وهو ما بقي حتت ت�أثري نفي احلكومة �إر�سالها ال�سالح �إىل املت�شددين يف �سوريا طيلة مدة ال�رصاع.
وبعد �أقل من � 24ساعة من الن�رش� ،أ�صدرت املحكمة الرتكية قراراً �ألزمت فيه ال�صحيفة ب�سحب
مقطع الفيديو ،وقامت بفتح حتقيق بحق ال�صحايف جان دوندار بتهمة ن�رش معلومات كان من
()15
املفرت�ض �أن تبقى �رسية»
يف �سوريا ,اتبعت تركيا �سيا�سة دعم اجلماعات التي حتارب الأكراد ال�سوريني يف حزب االحتاد
الدميقراطي التابع حلزب العمال الكرد�ستاين ملنع قيام كيان كردي يف �سوريا ,ومادام اجلي�ش احلر
وجبهة الن�رصة وداع�ش مينعون الأكراد من ال�سيطرة على املنطقة ف�إن تركيا لي�س لديها �أي م�شكلة
يف هذا ال�ش�أن.
ب-خالفات داع�ش و�صراعاتها مع الأطراف ّ
واملكونات الأخرى
ال�رصاع مع الف�صائل امل�سلحة يف �سوريا :تت�ضارب الروايات حول حقيقة عالقة داع�ش بال�شارعمع ف�صائل املعار�ضة يف مناطق �سيطرة املعار�ضة ،ففي وقت يعترب البع�ض �أنها �صاحبة ف�ضل
كبري يف ال�سيطرة على مطار مينغ ،ويف معارك ال�ساحل ودير الزور ،ي�صفها �آخرون باجلماعة
الديكتاتورية� ،إذ �سيطرت على الرقة ،واتخذت ق�رص املحافظة مقراً لها ،وبد�أت بالتعامل الفظ مع
النا�س ،وجل�أت �إىل االعتقال التع�سفي من دون تو�ضيح ال�سبب..
ويعترب تنظيم داع�ش �أي ف�صيل يف اجلي�ش ال�سوري احلر من الكافرين .وقد قام التنظيم باعتقال
�رسية تابعة لـكتائب الفاروق يف حلب ب�سبب م�شكلة قدمية عند معرب تل �أبي�ض .و�أ�صدر بيان ًا
�أعلن فيه عن حملة ع�سكرية ت�ستهدف اجلي�ش احلر يف ريف حلب ال�شمايل بتهمة العمالة للنظام
ال�سوري .واتهم البيان �أتباع النظام ال�سوري مبحاولة اقتحام مقر الدولة يف مدينة الباب يف ريف
حلب عرب تظاهرة م�سلحة خرجت �أمام املقر ثم قيام ه�ؤالء باالعتداء على عنا�رص داع�ش بال�رضب
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و�إطالق النار .وقد نفت كتائب الفاروق االتهامات وذكرت يف بيان �أنها �ستلج�أ �إىل ال�صلح ،لكن
من دون ا�ستبعاد خيار املواجهة للدفاع عن النف�س عند ا�ستنفاد فر�ص احلل ,كما قام التنظيم ب�إر�سال
�سيارة مفخخة �إىل مقر جماعة �أحفاد الر�سول يف منطقة �سكة القطار يف الرقة وقتل ما يقارب 40
عن�رصاً منهم ,ومن ثم عمدوا �إىل ن�رش قنا�صني يف املدينة واال�شتباك مع هذه اجلماعة ،وا�ستمرت
احلالة على هذا النحو حتى ان�سحبت �ألوية �أحفاد الر�سول لترتك املنطقة حتت �سيطرة داع�ش.
كذلك نقلت جملة نيوزويك عن القائد يف اجلي�ش احلر �رشق �سوريا حممود العبود �أن ا�شتباكات
اندلعت بني م�سلحي داع�ش واجلي�ش احلر بعد تفجري داع�ش �سيارة يف مركز تابع للواء اهلل �أكرب يف
()16
منطقة البوكمال �أدت �إىل مقتل �شقيق قائد اللواء....
يف  3كانون الثاين  ،٢٠١٤قامت جمموعتان من اجلي�ش احلر مدعومتان بتحالف املتمردين
املعتدلني و�سلفيي اجلبهة الإ�سالمية بتنفيذ هجوم فا�شل على داع�ش .ويف هذا ال�سياق ،قاتل داع�ش
لواء عا�صفة ال�شمال املنتمي �إىل اجلي�ش احلر املتمركز يف �أعزاز ،ومت طردهم من املدينة مطلع
�شهر ت�رشين الأول  .2013باملقابل ،ولغاية �إطالق الهجوم على داع�ش مطلع كانون الثاين ،مل
يكن بادي ًا �أنّ هناك �إرادة ال�ستهداف قادة التنظيمات املتمردة الأخرى ،ولكن على العك�س فقد
ك�شفت الروايات على العالقات الطيبة بني خمتلف الف�صائل .واجلدير بالذكر �أن �أغلب عمليات
جبهة الن�رصة ،قبل الإعالن عن قيام داع�ش كانت موجهة من قبل قادة داع�ش الذين التحقوا يف ما
بعد بجناحها يف ال�شام ,وبذلك يكون الدفاع عن الأحياء املتمردة يف حلب وحترير مطار تفتناز
الع�سكري قرب �إدلب ومدينة الرقة يح�سب يف ق�سم كبري منهما ل�صالح داع�ش .وقد قام �أغلب
املقاتلني الأجانب يف كتيبة املهاجرين الذين احتلوا اللواء  ١١١يف حمافظة حلب ب�إعالن بيعتهم
لداع�ش.
�سيطر داع�ش على مطار مينغ الع�سكري قرب �أعزاز يف �آب  ,٢٠١٣وعلى اللواء  ٦٦يف
حمافظة حماه يف �أيلول من العام ذاته ،بالإ�ضافة �إىل قتالهم قوات النظام يف مقاطعة حلب على
جبهات �شيخ �سعيدّ ،نبل والزهراء ،كوير�س ،عني عرب ،نقارين احلرارية ،خان طومان ،معارة
الأرتيق ،عفرين ،ويف حمافظة دير الزور حول اللواء  ١٣٧وخمازن الأ�سلحة يف مقاطعة عيا�ش.
وق�صف �سالح اجلو ال�سوري يف كانون الثاين  ٢٠١٤عدداً من املقار التابعة لداع�ش ،ما ت�سبب
مبقتل ع�رشات املقاتلني يف  ١٩ك 2يف الرقة ,ومقتل قيادي �سعودي مطلوب لدى الأنرتبول يف
()17
 ٢٤ك 2يف مدينة الباب �شمايل حلب.» ...
والعالقة التي تربط داع�ش باجلي�ش ال�سوري احلر �أكرث دموية من تلك التي تربط داع�ش
بالن�رصة .وقد دارت معارك بني الطرفني ومع جميع الكتائب التابعة للحر املنت�رشة على الأرا�ضي
القريبة من مناطق نفوذ داع�ش �أو التي تقع على احلدود التي ر�سمتها داع�ش لدولتها .ويف حني
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اتهمت داع�ش اجلي�ش احلر باالرتداد عن الدين الإ�سالمي وتعاملهم مع النظام ال�سوري ،حتدثت
تقارير عن �أهداف لها عالقة بالنفط خلف ال�رصاع الذي يدور بني داع�ش واحلر ،خا�صة يف
�أماكن ال�رصاع يف ريف حلب واحل�سكة والرقة ،وحول املعابر احلدودية مع تركيا كما ح�صل يف
�أعزاز عند معرب باب ال�سالمة وعند معرب باب الهوى .ومنذ �إعالن داع�ش حملته الع�سكرية على
اجلي�ش احلر خا�ض معارك عديدة معه �ساهمت يف �إ�ضعافه ،وقام باعتقال �رسية تابعة لـكتائب
الفاروق يف مدينة حلب ب�سبب م�شكلة قدمية عند معركة معرب تل ابي�ض .كما قام داع�ش ب�إر�سال
�سيارة مفخخة �إىل مقر جماعة �أحفاد الر�سول يف الرقة ،وقتل ما يقارب  40عن�رصاً منهم ,وقام
�أي�ض ًا بتفجري �سيارة يف مركز تابع للواء اهلل اكرب يف منطقة البوكمال ...بالإ�ضافة �إىل املعارك التي
�شهدتها �أعزاز بني داع�ش ولواء عا�صفة ال�شمال على خلفية �إ�شكاالت بني عنا�رص الطرفني ،ما
�أدى �إىل ان�سحاب اللواء من �إعزاز وتفتته فيما بعد و�سيطرة داع�ش على املدينة ،وذلك بعد �أن
()18
ف�شلت التهدئة التي متت امل�صادقة عليها بو�ساطة جبهة الن�رصة بني الطرفني...
ويف �شهر كانون الأول  2013دارت معركة بني داع�ش وحركة �أحرار ال�شام (حا�شا) يف
م�سكنة بريف حلب ،يف الوقت الذي و�صل فيه ال�شيخ الكويتي حجاج بن فهد العجمي� ،أبرز
واملمولني للتنظيمات الإ�سالمية وعلى ر�أ�سها حا�شا �إىل ريف الالذقية لإجراء و�ساطة بني
الداعمني
ّ
املقرب من داع�ش.
الطرفني ،بالتعاون مع ال�شيخ ال�سعودي عبد اهلل املحي�سني ّ
ويف تفا�صيل احلادثة �أنه بعد اال�شتباكات بني الطرفني و�سقوط عدد من القتلى واجلرحى،
متكن عنا�رص حا�شا من اعتقال �أمري داع�ش �أبو دجانة الكويتي ,وهذا كاد ي�ؤدي �إىل تفجري الأزمة،
لوال جناح وحدة من داع�ش مبحا�رصة املبنى الذي يحتجز فيه �أبو دجانة و�إخراجه مع عنا�رصه من
املبنى ونقلهم �إىل مقر داع�ش .ولكن قبل �إطالق �رساح �أبو دجانة اعرتف يف ت�سجيل �صوتي �أمام
عنا�رص �أحرار ال�شام �أنه قام باعتقال وفدين من لواء م�صعب بن عمري و�أحرار ال�شام .يف هذه الأثناء
كانت الو�ساطة التي قامت بها قيادات من كتيبة �صقور العز وجبهة الن�رصة وجند الأق�صى حلل
امل�شكلة بني الطرفني قد و�صلت �إىل طريق م�سدود .تزامن ذلك مع و�صول العجمي �إىل ريف
الالذقية حيث اجتمع مع ال�سعودي املحي�سني للتباحث يف كيفية نزع فتيل الأزمة بني داع�ش
وحا�شا .ويحظى العجمي بعالقات جيدة مع الكتائب امل�سلحة يف �سوريا ،با�ستثناء داع�ش ،ب�سبب
الدعم الذي يغدقه عليها عرب جمعيات عدة يعمل بع�ضها حتت غطاء الإغاثة الإن�سانية ،وقد لعب
دوراً �أ�سا�سي ًا يف ت�شكيل غرفة العمليات املوحدة التي �ش ّنت الهجوم على قرى ريف الالذقية،
حيث اجتمع مع قادة الف�صائل الإ�سالمية كافة ،مبن فيهم قائد جي�ش املهاجرين والأن�صار التابع
لـداع�ش عمر ال�شي�شاين وجنح يف �إقناعهم بت�شكيل غرفة العمليات ملا ُ�س ّمي مبعركة ال�ساحل..
وقد ترافق و�صول العجمي مع وقوع ت�صعيد من طرف �أحرار ال�شام .بد�أ مع ت�رسيب ت�سجيل
لأبو دجانة ر ّد عليه داع�ش بت�صوير فيديو لع�رشات العنا�رص الذين �أ�رسهم من لواء م�صعب بن عمري
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�أثناء اال�شتباكات الأخرية ،يعلنون فيه حتميلهم م�س�ؤولية الأحداث لـلواء م�صعب بن عمري الذي
أ�رص على حماية علي العالوي ،ومن جهته قام �أبو دجانة بالرد مفنداً ما �أ�سماها �أكاذيب �أحرار
� ّ
ال�شام ،واتهمهم بالتهرب من تطبيق ال�رشع .ومن �أهم ما ك�شفه �أبو دجانة �أن �أبا حممد الفرن�سي
وهو مفتي لواء م�صعب بن عمري رف�ض قتال داع�ش ،و�أنه ينبغي حل امل�شكلة عرب جل�سة �رشعية
يجتمع فيها اخل�صوم ،وقد جنح العجمي رغم الت�صعيد الأخري وتفاقم الأزمة بني الطرفني يف قناع
()19
قـــــيادات داع�ش وحا�شا ب�إيجاد حلل هذه امل�شكلة.»...
�أما عالقة داع�ش باجلبهة الإ�سالمية ال�سورية فقد قامت �أي�ض ًا على ال�رصاع الع�سكري .ت�أ�س�ست
اجلبهة الإ�سالمية يف  22ت�رشين الثاين « ,2013وقد ّ
ت�شكلت من الوحدات الفردية ال�سورية
املتمردة  -مبا يف ذلك حركة �أحرار ال�شام ،جي�ش الإ�سالم ،لواء التوحيد� ،صقور ال�شام ،لواء احلق،
�ضد
كتائب �أن�صار ال�شام ،اجلبهة الإ�سالمية الكرديّة .وعلى الرغم من �إنكار تورطها يف القتال ّ
داع�ش� ،شاركت جمموعاتها يف عمليات هجومية ودفاعية منذ  4كانون الثاين من العام 2013
�ضد كل من يهاجمهم� ،سواء �أكان �سوري ًا �أم �أجنبي ًا – يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل جماعة داع�ش �أو
أجنبية املقاتلة .ويعود اخلالف بني املجموعتني �إىل ال�شبهات الكثرية التي ت�ضمنها ميثاق
العنا�رص ال ّ
اجلبهة الإ�سالمية وال�سيما عدم ت�رصيحها ب�إقامة ما ي�سمونها «اخلالفة الإ�سالمية» كهدف للجبهة،
عالوة على �أن االتهامات التي وجهتها داع�ش �إىل اجلبهة ب�أنها م�رشوع �صحوات ،جعلت الكثري
من املهاجرين يعيدون التفكري يف االنتماء الذي يرغبون به والراية التي يريدون القتال حتتها.
و�أمام هذا الواقع �أعلن �أكرث من  200م�س ّلح تابعني لألوية �صقور ال�شام التي يقودها رئي�س جمل�س
�شورى اجلبهة الإ�سالمية �أبو عي�سى ال�شيخ توبتهم �أمام قيادات داع�ش عند وقوعهم �أ�رسى لديهم
يف منطقة ال�شاعر يف ريف حماه ،وتعهدوا بعدم قتالهم جمدداً وذلك بعد �سل�سلة من اال�شتباكات
غرد �أبو عي�سى على تويرت متحدي ًا داع�ش بالقول:
وال�سيارات املفخخة .وقبل �أيام من هذا الإعالن ّ
«مفخخاتكم لن ترهبنا» ،و�إذا به ير�ضخ بعد �أول جولة وي�ست�سلم لهم.
�رسبت م�صادر داع�ش �صورة عن وثيقة موقعة من نائب قائد �صقور ال�شام تن�ص على االتفاق
ّ
على وقف االقتتال مع داع�ش ،ويتعهد كل طرف �أال يعتدي على الطرف الآخر .والبند الأهم،
والذي قد ترتتب عليه تداعيات على متا�سك مكونات اجلبهة هو التعهد بعد االتفاق بعدم م�ؤازرة
�أي طرف �آخر من الف�صائل املوجودة يف �سوريا .ويف حال ثبوت �صحة الوثيقة من قبل �صقور
ال�شام ،فلن تكون م�شكلة ال�شيخ الوحيدة تف�سري تو�صيفه لداع�ش ب�أنهم خوارج ,ومن ثم الإقرار
يف الوثيقة ب�أنهم «يقاتلون يف �سبيل اهلل» ،فامل�شكلة الأكرب بالن�سبة له �ستكون كيف ميكنه االلتزام
بعدم م�ؤازرة �رشكائه يف اجلبهة الإ�سالمية وهم يخو�ضون حرب ًا �رش�سة �ضد داع�ش على جبهات
عديدة ،متتد من حلب �إىل �إدلب و�صو ًال �إىل دير الزور� .أول تداعيات هذا االتفاق ،قيام عنا�رص
تابعني لـجبهة ثوار �سوريا بقيادة جمال معروف ب�إطالق النار على عنا�رص من �صقور ال�شام يف
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�إ�شارة �إىل عدم ر�ضا معروف عن االتفاق الذي يعترب من �أكرب اخلا�رسين من االتفاق ،لأن عنا�رص
()20
مقاره �أ�سا�س ًا يف ادلب ،وال يخفي قادة داع�ش هذا الأمر..
داع�ش يف منطقة �شاعر ي�ستهدفون ّ
اخلالفات الداخلية :مل تقت�رص �رصاعات داع�ش مع الف�صائل امل�سلحة يف �سوريا و�إمنا و�صلتاخلالفات �إىل داخل التنظيم نف�سه ,فقد �أعلنت جمموعة من�ضوية يف التنظيم بتاريخ  18كانون
الأول  2013عن ت�شكيل نواة م�رشوع للت�صحيح داخل التنظيم من دون �أن تت�ضح هوية املجموعة
�أو مكانها .وقال متحدث با�سم املجموعة �أن ت�شكيل هذه النواة جاء بعد ثبوت االنحرافات يف
عقيدة ومنهج جماعة دولة العراق الإ�سالمية  ،و�أ�سهب يف تعدادها على غرار �إبدال بيعة القتال
ببيعة اخلالفة من غري قدرة  ،وغياب �أمري اجلماعة يف قراراته عن الواقع  ،وانحدار �سلوكيات بع�ض
املقاتلني نحو غالة اخلوارج يف تكفري �أهل ال�سنة وقتل املخالفني للجماعة يف العراق و�سوريا..
و�أ�ضاف �أن الهدف من ت�شكيل النواة تقومي منهج اجلماعة وقطع الطريق على الذين يريدون
حرف اجلهاد عن مقا�صده .ودعا املخل�صني حتت راية التنظيم التعاون معهم معاهداً على �أن
يكونوا على عقيدة ومنهج �أهل ال�سنة يف تعاملهم مع رايات اجلهاد وال�سعي عمليا لت�صحيح
()21
الأخطاء ال�سابقة ».
ج -العالقة مع �أكراد �سوريا والعراق
يختلف موقف �أكراد �سوريا عن �أكراد العراق يف قتالهم داع�ش واملنظمات الإرهابية .مع بداية
الأزمة يف �سوريا اتخذ �أكرادها قراراً بامل�شاركة يف القتال والدفاع عن مناطقهم فقط ,فكانت
جلان احلماية ال�شعبية الكردية التي تتبع حزب االحتاد الدميقراطي الذراع ال�سيا�سية حلزب العمال
ّ
و�شكل
الكرد�ستاين الي�ساري التوجه الذي يعار�ض فكرة الدولة الإ�سالمية التي يتبناها داع�ش.
الأكراد احلليف غري املعلن ل�سوريا وعدو تركيا ال�رش�س حالة مواجهة دائمة مع تنظيم داع�ش
خا�صة مع تقاطع امل�صالح والغايات بني داع�ش وتركيا يف �سوريا بالتحديد لإنهاء كل ما ميت ب�صلة
�إىل حزب العمال الكرد�ستاين .وا�ستطاعت وحدات حماية ال�شعب الرتكية ا�ستعادة مدينة عني
عرب (كوباين) كما �أنها حتاول ا�ستعادة قرى يف حمافظة الرقة ,وقد متكنت هذه الوحدات من
ال�سيطرة على مدينة عني عي�سى �شمايل املحافظة.

�أما الو�ضع مع �أكراد العراق فمختلف متام ًا لأن عنا�رص الب�شمركة يف العراق ميلكون ال�سالح
والعتاد وهم �أكرث تنظيم ًا من اجلي�ش العراقي ,ومع ذلك فقد تريثوا يف قرار امل�شاركة بانتظار
�أمر رئي�س الإقليم م�سعود البارزاين .ويف املقابل اعترب �إقليم كرد�ستان العراق من املناطق التي
تقع �ضمن اخلطوط احلمراء والتي ال ي�سمح لأحد بامل�سا�س بها لت�ضارب م�صاحلها وثرواتها مع
امل�صالح الأمريكية والغربية.
وبالعودة �إىل �أكراد �سوريا ومع بداية الأزمة ،ويف �إطار �سعي داع�ش لل�سيطرة على املنطقة
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احلدودية �شما ًال و�رشقا ً ا�صطدمت باملناطق التابعة للتنظيمات الكردية يف �شمال �رشق �سوريا
حتديداً يف مناطق احل�سكة والقام�شلي وعندان ،حيث اندلعت اال�شتباكات بني داع�ش وقوات
حماية ال�شعب الكردي بعد قيام داع�ش بال�سيطرة على هذه املناطق ،حماولني فر�ض �سلطتهم
وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية فيها ،وارتكبت �أكرث من جمزرة بحق الأكراد بعد �أن مت تكفريهم
واتهامهم بالعمالة .متكن الأكراد خالل املعارك من ا�ستعادة مناطقهم يف �شمال و�شمال �رشق
�سوريا طاردين مقاتلي داع�ش من تلك املناطق ،فيما فر�ضت الأخرية ح�صاراً على تلك املناطق،
وقام التنظيم بخطف حوايل  120مواطن ًا كردي ًا بينهم ن�ساء و�أطفال من مدينة �أعزاز بريف حلب،
()22
�إ�ضافة �إىل حما�رصتها ملدينة منبج وارتكاب �أعمال العنف والقتل بحق �أبناء املدينة من الأكراد».
يف هذا ال�سياق ي�شري الباحث ح�سن �أبو هنية �إىل حماولة التنظيم «ال�سيطرة على املناطق الرخوة
ي�سمى باملحافظات ال�س ّنية
التي ال ت�سيطر عليها قوى �أخرى ويثبت نف�سه على الأقل مرحلي ًا يف ما ّ
()23
وبالتايل �سيتجنب التنظيم الدخول يف �رصاع ومعارك مع الأكراد».

حدد رئي�س اللجنة القيادية يف حزب العمال الكرد�ستاين جميل باييك خطط داع�ش
وقد ّ
وكيفية ت�صدي احلزب لهذه اخلطط بقوله �إن داع�ش «لي�س �سوى جمموعة من املرتزقة دخلوا
يف مواجهة �ضد وحدات حماية ال�شعب يف منطقة غرب كرد�ستان م�ستهدفني �إرادة ال�شعب
الكردي .وقد منعت وحدات حماية ال�شعب داع�ش من حتقيق �أهدافه التي تنطلق من خمططات
تقف وراءها تركيا وقطر وال�سعودية ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إىل قوى دولية �أخرى.

ويعتقد باييك �أن ف�شل داع�ش يف حتقيق �أهدافه �ضد �شعب غرب كرد�ستان دفعه �إىل التوجه
نحو العراق ،ف�سيطر على املو�صل ،وقام مبجازر كقطع ر�ؤو�س الن�ساء والأطفال ،وتدمري ثقافات
ومقد�ساتها .وي�شري باييك �إىل �أن قرار داع�ش التقدم نحو �أربيل بعد ال�سيطرة على املو�صل
ال�شعوب
ّ
خلط كل الأوراق ،لأنهم و�صلوا �إىل مرحلة خطرة دفعت الأمريكيني �إىل التحرك .ويرى باييك
�أنهم لن ي�ستطيعوا التقدم �أكرث يف العراق ،لأن قوتهم ترتاجع ،م�شدداً على توجيهات احلزب
مبهاجمة داع�ش بقوة وذلك لإحلاق الهزمية به�ؤالء املرتزقة وت�صفيتهم .وال ي�ستبعد بابيك اجتاه
داع�ش �إىل تركيز عملياته يف �سوريا خالل املرحلة املقبلة لأنهم قاموا ب�سحب �أ�سلحة متطورة من
املو�صل �إىل �سوريا ملحاربة ال�شعب ال�سوري وخا�صة الأكراد ،ويرى باييك �أن دور داع�ش بلغ
()24
حده ،ومن املتوقع �أن يحاول اال�ستمرار يف لعب هذا الدور داخل �سوريا ،ولكنه لن ينت�رص».
ّ
د-داع�ش وقبائل �سوريا
تقبلت بع�ض القبائل يف �سوريا وجود داع�ش وحاولت التكيف مع الو�ضع اجلديد يف الرقة
وجرابل�س و�رشق حلب ,حتى �أنها ج ّندت �أبناءها يف جبهة الن�رصة وداع�ش وذلك يف �سبيل احلفاظ
على �أمنها وم�صاحلها خا�صة مع وجود حقول الذهب الأ�سود �ضمن الأرا�ضي التي �سيطر عليها
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التنظيم .وهناك قبائل واجهت داع�ش ما �أدى �إىل ن�شوب معارك بينها وبينهم ,وقد لعب التنظيم
على وتر ا�ستنها�ض العداوات القدمية بني القبائل ليحر�ض هذه القبائل وذلك لت�صفية القبيلة
العرب من الأخطاء
الأ�ضعف مع بقاء الأقوى للتحالف معها« .ويبدو �أنّ داع�ش قد ا�ستخل�صت ِ
التي ارتكبها زعيمها ال�سابق الزرقاوي فهي ال ت�سعى �إىل �إق�صاء زعماء القبائل ال�س ّنة �أو ترهيبهم
موثوق به عن املجموعات
كمدافع
ت�صور نف�سها
ٍ
ٍ
�أو مهاجمتهم يف املناطق التي تن�شط فيها ،بل ِّ
حيوي لزعماء القبائل ال�س ّنة ،بحيث ت�ستطيع متكينهم ملواجهة ال�شيعة املدعومني
و�رشيك
ال�س ّنية
ٍ
ٍّ
()25
من �إيران».
من هنا نرى �أن تغلغل داع�ش يف القبائل ال�سورية يف�سرّ «قدرتهم على املقاومة ،وال �سيما يف
معاقلهم يف الرقة وجرابل�س .وقد حاولت بع�ض الع�شائر يف الرقة الطاحمة �إىل اال�ستقرار واملقتنعة
با�ستحالة عودة نظام ب�شار الأ�سد ا�ستمالة داع�ش ومنها ع�شرية العفادلة ،بينما اختارت ع�شائر
�أخرى و�ضع �أبنائها يف كل الف�صائل ومن �ضمنها داع�ش للمحافظة على م�صاحلها .وعندما بد�أ
القتال يف الرقة �سحبت الع�شائر �أبناءها من كال الفريقني لتجنب االقتتال يف ما بينهم ،وهو ما �أجرب
�أعداء داع�ش على اال�ستعانة مبقاتلني �سلفيني من اجلبهة الإ�سالمية من �إدلب وحلب لدعم لواء ثوار
الرقة املتحالف مع الن�رصة ،التي مل ت�شارك ب�شكل مبا�رش يف القتال �ضد داع�ش رغم ت�صفية �أمريها
�أبو �سعد احل�رضمي.
يف جرابل�س ،ا�ستلزم الأمر �أكرث من � ١٠أيام للقتال حتى ت�سرتجع داع�ش نفوذها الكامل على
معقلها ،معتمدة يف ذلك على عداوات قدمية بني ع�شريتي املدينة :اجلي�س والطيء .حيث كانت
الأوىل املرتبطة قدمي ًا بالنظام ،ثم من بعده باجلي�ش احلر واملعروف عنها قلة االلتزام الديني� ,أما
ع�شرية الطيء املحافظة فقد التحق �أغلب �أبنائها بجبهة الن�رصة ،ثم بداع�ش .ويف متوز ٢٠١٢
�أ�ضحت كل من الع�شريتني تتمتع مب�رشوعية ثورية حيث تعتمد ع�شرية اجلي�س على عائلة يو�سف
جادر ال�ضابط املن�شق ،الذي التحق باجلي�ش ال�سوري احلر قبل مقتله يف حلب ،بينما كان لل�شيخ
�أحمد م�صطفى املنتمي �إىل ع�شرية الطيء ثالثة �إخوة �سقطوا خالل املعارك .ومل يبايع ال�شيخ
�أحمد داع�ش ب�شكل ر�سمي �إال �أن العديد من �أبناء عائلته التحقوا بالتنظيم مدعمني بذلك �أحقية
الطيء بت�سيري مدينة جرابل�س .وانتهى الأمر باندالع القتال بني الع�شريتني .وقام �أبناء ع�شرية الطيء
املوالون لداع�ش بطرد �أعدائهم من جرابل�س ،وانتهى الأمر بهم �إىل ال�سيطرة على املدينة نهاية
�صيف  .٢٠١٣كما ح�صلت داع�ش على بيعة ع�شرية احلديدين املوجودة يف �رشق حلب ويف
()26
البادية (�صحراء �سوريا) وع�شرية بوعز الدين ذات ال�صلة بقبيلة العقيدات». . .
الربيج والعجيل ،والبوجابر ،وال�سبخة ،والعفادلة ،والبوع�ساف،
ومن «الع�شائر املبايعة لداع�ش َ
والهنادة ،وال�شبل ،وال�سخاين ،واحلويوات ،وزور�شمر ...و�أكملت املبايعة �إىل ع�شائر حلب
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ال�رشقية متمثلة بالبوبنة يف منبج وع�شرية خفاجة يف م�سكنة� ،إ�ضافة �إىل ع�شائر الربي واحلديديني
والنعيمات .وتوالت املبايعات حتى بلغت �أكرث من �أربعني ع�شرية يف  4حزيران .2014
و�شهدت حمافظة الرقة التي يقطنها �أبناء ع�شرية ال�شعيطات ا�شتباكات عنيفة مع داع�ش اندلعت
يف عدد من قرى الريف ال�رشقي ،و�سط اتهامات متبادلة بني الطرفني بت�أجيج هذا النزاع.
وقد و�صل التوتر بني الطرفني �إىل ذروته فقد هاجم م�سلحو ال�شعيطات مقراً للتنظيم يف بلدة
الك�شكية ،ودورية يف بلدة �أبو حمام؛ ما �أدى �إىل مقتل عدد من �أفرادها ،والقب�ض على �أحد
الأمراء ال�رشعيني .وكانت ع�شرية ال�شعيطات �آخر الع�شائر املبايعة لـداع�ش يف دير الزور ،وهي
متتد �إىل خارج �سوريا ويبلغ عدد �أفرادها املليون و� 200ألف
من �أكرب فروع ع�شرية العقيدات التي ّ
ن�سمة .ويتوزع �أبنا�ؤها على ثالث بلدات هي �أبو حمام والك�شكية وغرانيج .وقد �أفاد املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�سان عن ارتكاب داع�ش جمزرة مروعة بحق قبيلة ال�شعيطات يف �شهر �آب
 2014ذهب �ضحيتها �أكرث من � 700شخ�ص من القبيلة .وقد عقدت القبيلة اتفاقية هدنة مع
()27
داع�ش تعهدت مبوجبه عدم قتال التنظيم وت�سليم �أ�سلحتها �رشط عدم التعر�ض لأبنائها.
هـ -داع�ش وقبائل العراق
امل�شهد يف العراق مع القبائل متغري ومرتبط بالوالء للطائفة ال�سنية وال�شيعية على حد �سواء,
«وتطورات امل�شهد العراقي الذي غيرّ فع ً
ال خريطة القوى يف ال�رشق ال�سوري كان لـداع�ش فيها
دور مغاير ،فن�سيج الع�شائر العراقية خمتلف متام ًا ،حيث اتخذت االنق�سامات الع�شائرية طابع ًا
طائفي ًا ،فكلمة ع�شائر العراق لها دوم ًا الحقة �إما �س ّنية �أو �شيعية .دخل داع�ش حرب الع�شائر
�سنية عدة منها نق�شبندية نظام �صدام� ,إال �أن متحدثني با�سم
ال�س ّنية �ضد املالكي ،من �ضمن جهات ّ
ع�شائر العراق الثائرة يزعمون العك�س .فقد نفى الناطق با�سم ثوار الع�شائر يف العراق �أبو عبد
النعيمي �أحد زعامات قبيلة النعيم ال�س ّنية حتالفهم مع داع�ش ،منكراً �رشعيتها ،م�ؤكداً انت�صارات
الدليم ال�سنية �صحة ما زعمه
الع�شائر التي انتهت بتطويق بغداد .ونفى نا�شط ميداين من ع�شرية ّ
النعيمي ،فالع�شائر ال�س ّنية قبلت �أن تعقد �صلح ًا موقت ًا مع �شيطان لكي تزيح �شيطان ًا �آخر .ويو�ضح
�أن هذه االتفاقية ن�صت على التعا�ضد مع داع�ش مع ا�ستخدام هالته الإعالمية �ضمن حرب نف�سية
( )28
مور�ست على جي�ش املالكي.
�أبدى عدد كبري من القبائل العراقية امتعا�ضه من �أ�سلوب داع�ش وطريقة عملها ويف ذلك
عودة �إىل الذاكرة ,مثل جتربة القاعدة يف املناطق ال�سنية وقتلها لعلماء دين و�ضباط �سنة .قد انقلب
م�شهد القبائل ال�سنية الداعمة لداع�ش على هذه القبائل قت ً
ال وفتك ًا ب�أبنائها وحماولة لل�سيطرة عليها
وعلى م�صادر ثرواتها ,فقد «�أعلنت  8ع�شائر �سنية ح�شد املئات من �أبنائها لتطهري مناطق خا�ضعة
ل�سيطرة داع�ش �رشق بعقوبة  ،و� ّأكد ال�شيخ �سلمان العبيدي� ،أحد وجهاء الع�شائر ال�س ّنية� ،أن املئات
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والقي�سية والزهريات واجلميالت واللهيب قاتلوا
واجلبور وال�صميدع
من �أبناء ع�شائر العبيد والع ّزة
ّ
ّ
البغدادي يف  17قرية خا�ضعة ل�سيطرة التنظيم يف �أطراف ناحية املن�صور ّية وحمرين.
م�س ّلحي
ّ
و�أ�ضاف �أن �إعالن احلرب ي�أتي مع م�ساعي التنظيم ال�سيطرة على مناطق يف ديايل بعد تقدمه
الغربية ،م�شرياً �إىل �أن الع�شائر ّ
�شكلت �رسايا ّ
موحدة لإ�سناد
يف بع�ض املحافظات
منظمة وقيادة ّ
ّ
()29
أمنية يف حربها �ضد داع�ش».
ّ
القوات ال ّ
وبد�أ التنظيم ممار�ساته �ضد القبائل و�أوىل هذه املمار�سات الفا�ضحة تنفيذ حكم الإعدام «لنحو
� 400شخ�ص من قبيلة البومنر يف مدينة هيت يف حمافظة الأنبار ,وهذه لي�ست احل�صيلة النهائية لأن
التنظيم ال يزال يحتجز الع�رشات من هذه القبيلة ,ويبحث عن مئات �آخرين معتمداً على �أع�ضاء
قبليني يف �صفوفه لديهم مثله ثارات على البومنر الذين ان�ضموا يف العام � 2007إىل ال�صحوات
ال�سنية تلبية لطلب القوات الأمريكية ,وقاتلوا تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين بعدما قاتلوا
()30
الأمريكيني �أنف�سهم يف �إطار املقاومة العراقية ».
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و�سعت داع�ش ممار�ساتها الإرهابية ف�شملت ك ً
ال من العراق و�سوريا عرب قيامها بعمليات
ّ
انتحارية ومتفجرات وجمازر �إ�ضافة �إىل عمليات قتل وقطع ر�ؤو�س و�سبي وانتهاك للأعرا�ض يف
هذه البلدان لت�صب �إرهابها �أخرياً يف لبنان وم�رص وليبيا.
خ�ضم الربيع العربي ،وا�صل التنظيم عملية التو�سع
البداية يف العراق�« ,أوائل العام  2011ويف
ّ
التي �أطلقها �أواخر العام  ،2009فقام بت�صعيد عملياته الع�سكرية يف العراق ب�شكل كبري� ،سوا ًء من
الناحية اجلغرافية مبهاجمة املناطق ال�شيعية يف اجلنوب وال�شمال الكردي� ،أومن ناحية احلجم� ،إذ
نفّذ ما بني  20و  30هجوم ًا يف حمافظات متعددة ،وكانت تف�صل بينها � ّ
أقل من �ساعة يف كثري من
الأحيان .وقد نفذ مت�شددون من داع�ش  22تفجرياً من�سق ًا يف بغداد و 12موقع ًا �آخر يف �أنحاء
متفرقة من العراق يف �15آب .2015
يف متوز � ،2012أطلق داع�ش حملة هدم الأ�سوار التي رمت ب�شكل رئي�سي �إىل حترير عنا�رص
التنظيم امل�سجونني .ف�شن التنظيم ثماين هجمات كبرية على ال�سجون العراقية خالل العام.2013
وقد �أ ّدى الهجوم على �سجن ت�سفريات يف تكريت يف �أيلول � 2012إىل حترير  47من كبار قادة
داع�ش املحكوم عليهم بالإعدام ,وخامتة احلملة هجو ٌم على �سجن �أبو غريب يف  12متوز 2013
()31
ّ
مكن حوايل � 500سجني من الفرار».
�سيطر التنظيم على املو�صل والفلوجة والرمادي و�سامراء وجامعة الأنبار و�أجزاء من حمافظة
نينوى« .وم ّثل �سقوط �أجزاء من نينوى يف �أيدي داع�ش حدث ًا ا�ستثنائي ًا بالن�سبة �إىل الو�ضع الأمني
يف العراق ملا حتظى به هذه املحافظة من �أهمية �إ�سرتاتيجية نظر َا مل�ساحتها اجلغرافية وملوقعها
القريب من �إقليم كرد�ستان .كما �أنّ مدينة املو�صل ،وهي عا�صمة ال�شمال العراقي ،تقع على بعد
كيلومرتات من احلدود مع �سوريا حيث تف�صل بينها وبني معرب اليعربية الفا�صل بني العراق و�سوريا
منطقة ربيعة التي ت�سكنها عائالت لها امتدادات ع�شائرية على اجلانب الآخر من احلدود� .إ�ضافة
�إىل املو�صل متكن مقاتلو داع�ش من ال�سيطرة على ق�ضاء احلويجة وخم�س نواح يف حمافظة كركوك
()32
العراقية الغنية بالنفط ،وي�ضاف �إىل هذه املناطق ق�ضاء ال�رشقاط يف �صالح الدين»
متكن التنظيم من فتح ال�رشيط احلدودي بني حمافظتي نينوى التي ي�سيطر عليها ودهوك التابعة
لإقليم كرد�ستان ،وقد خ�رست قوات الب�شمركة �أهم املدن اخلا�ضعة ل�سيطرتها يف حمافظة نينوى
واملحاذية للإقليم وهما زمار و�سنجار التي تقطنها الأقلية الإيزيدية وامل�سيحية ,وقام مقاتلو داع�ش
()33
مروعة بحق ال�سكان املحليني يف هاتني املنطقتني.
بارتكاب جمازر ّ
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�أعاد التنظيم فر�ض ح�صاره من جديد على جبل �سنجار يف �شمال غرب العراق حيث حو�رص
الآالف من �أبناء الأقلية الإيزيدية حتى مع �إعالن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما جناح الغارات
اجلوية التي �شنتها مقاتالت �أمريكية يف فك ح�صار اجلبل الذي جل�أ �إليه الآالف من �أبناء الطائفة
الإيزيدية .ويتوىل اليوم جمموعة من الإيزيديني تعرف بقوات حماية �سنجار حماية اجلبل الذي
يتواجد فيه حوايل �ألفي عائلة �إيزيدية هرب ًا من ممار�سات داع�ش ,كما يقوم التنظيم منذ مطلع ت�رشين
الأول  2014ببيع الأطفال والن�ساء الإيزيديني الذين �أ�رسهم يف �شمال العراق �إىل مقاتليه كغنائم
حرب ،مفتخرا ب�إحيائه العبودية والرق من جديد وقد بلغ عدد قتلى الإيزيديني حوايل 2500
رجل وطفل.
وبتاريخ � 10شباط � 2015أعلن امل�رشف على املقاتلني الإيزيديني يف جبل �سنجار حمما خليل
حترير  6مناطق من جبل �سنجار ،و�أو�ضح �أن القوات الإيزيدية املدعومة من الب�شمركة الكردية
وطريان التحالف الدويل نفذت عمليات �أمنية كبرية يف حمافظة نينوى.
من �أ�شهر العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم خالل والية �أبي بكر البغدادي عملية م�سجد �أم
القرى التي �أدت �إىل مقتل النائب العراقي خالد الفهداوي .كما تبنى التنظيم عرب املوقع الإلكرتوين
التابع لتنظيم القاعدة يف العراق �أكرث من  100هجوم انتحاري ,و�صنفت هذه العمليات الإرهابية
(ح�سب زعمهم) بالنوعية كعملية البنك املركزي ,ووزارة العدل ,واقتحام �سجن �أبو غريب.
ومن ممار�سات داع�ش بعد دخولهم املو�صل قتل ال�شيخ حممد املن�صوري �إمام وخطيب جامع
املو�صل الكبري والتمثيل بجثته لأنه رف�ض مبايعتهم  .وقاموا «بتوزيع وثيقة على �سكان املو�صل بعد
�سيطرتهم عليها تتلخ�ص يف و�ضع كل الأموال احلكومية يف يدهم ,وح�ض امل�سلمني على ال�صالة
جماعة ,ودعوة العلماء املحليني و�شيوخ الع�شائر للعمل معهم ,وجترمي �أي تعامل مع احلكومة
العراقية �أو الربملان ,وفتح باب التوبة �أمام املوظفني احلكوميني و�أفراد اجلي�ش ,وحترمي املراقد
واملزارات وتدمري �شواهد القبور� ,أما الن�ساء فال يخرجن �إال حلاجة ق�صوى ومبالب�س ف�ضفا�ضة.
ومل تتوقف داع�ش عند هذه املمار�سات فقد �أعلن الناطق با�سم مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان روبرت كولفيل �أن عدد الذين قتلوا يف الأيام الأخرية بعد دخول داع�ش �إىل املو�صل رمبا
ي�صل �إىل املئات .و�شملت عمليات القتل �إعدام  17مدنيا يعملون لدى ال�رشطة �إ�ضافة �إىل موظف
()34
ق�ضائي بو�سط املو�صل..
بعد �سيطرة داع�ش على املو�صل يف  10حزيران  ،2014قام التنظيم بن�رش �سل�سلة من الأ�رشطة
ت�ضمن
امل�صورة الإرهابية تخت�ص بعمليات قطع الر�ؤو�س ،بد�أها ب�رشيط عنوانه «ر�سالة �إىل �أمريكا»ّ ،
قطع ر�أ�س ال�صحفي الأمريكي جيم�س فويل ،ويف � 2أيلول  ،2014ن�رش التنظيم �رشيط ًا �آخر يحمل
بث التنظيم ً
�رشيطا
ت�ضمن قطع ر�أ�س �صحفي �أمريكي ثانٍ يدعى �ستيفن �سوتلوف ،ثم َّ
العنوان نف�سه ّ
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�آخر يف �14أيلول  ،2014يقوم فيه �أع�ضا�ؤه بقطع ر�أ�س رهينة بريطاين يدعى ديفيد هينز ،ويف 3
بث التنظيم ً
�رشيطا يقوم فيه بقطع ر�أ�س رهينة بريطاين �آخر يدعى �آلن هينينغ.
ت�رشين الأول َّ
ومن ممار�سات داع�ش يف املو�صل تدمري وتفجري ع�رشات الآثار التاريخية ومقامات الأولياء
والأ�رضحة الدينية منها «�رضيح ال�شيخ فتحي الذي يعود تاريخه �إىل العام  1050م .وجامع
ومرقد ال�شيخ ق�ضيب البان الذي يعود تاريخه �إىل العام  1150م ..وكذلك مت تدمري جامع النبي
يون�س الذي يعود تاريخه �إىل العام  1365م .وجامع النبي جرج�س الذي يعود تاريخه �إىل العام
 1400م ,.كما مت تفجري قرب امل�ؤرخ ابن الأثري اجلزري املو�صلي ( ) 1232-1160ومتثايل
ال�شاعرين �أبي متام وعثمان املو�صلي.
حاول التنظيم تدمري اجلامع النوري (احلدباء) الذي يعود تاريخه لعام 1172والذي تعد
مئذنته املائلة ال�شبيهة بربج �إيفل رمزا وطني ًا وتاريخي ًا ,لكنه مل يفلح ب�سبب ت�صدي الأهايل له.
وقد وجه التنظيم منت�صف �شهر متوز � 2014إنذاراً ميهل امل�سيحيني يف املو�صل ب�ضع �ساعات
ملغادرة مدينتهم و�إال �سيكون م�صريهم الت�صفية ,وخيرّ هم بني اعتناق الإ�سالم �أو عقد الذمة �أي
()35
دفع اجلزية».
املروعة التي جرت يف مدينة تكريت مبحافظة �صالح الدين
ومن ممار�سات داع�ش جمزرة �سبايكر ّ
بعد �أ�رس طالب القوة اجلوية العراقيني من قاعدة �سبايكر الع�سكرية بتاريخ  12حزيران  2014وذلك
بعد �سيطرة التنظيم على مدينة تكريت وعلى مدينة املو�صل ,حيث �أ�رسوا نحو2200-2000
طالب يف القوة اجلوية العراقية وقادوهم �إىل الق�صور الرئا�سية يف تكريت وقاموا بقتلهم هناك ويف
مناطق �أخرى رمي ًا بالر�صا�ص ودفنوا بع�ض ًا منهم وهم �أحياء وقد جرفت املياه جثث الع�رشات من
جنود وطالب القاعدة الع�سكرية ,وت�شري معظم التقديرات �إىل �سقوط � 1700شهيد معظمهم
من جنوب العراق .وقدعر�ض وزير حقوق الإن�سان العراقي حممد مهدي البياتي ،بتاريخ العا�رش
من حزيران  2015يف م�ؤمتر �صحفي عقده ملنا�سبة مرور عام على اجتياح داع�ش لأرا�ضي العراق
انتهاكات ارتكبها التنظيم �شمايل وغربي البالد على مدى عام .وقال البياتي «�إن تنظيم داع�ش
قتل� 547سجين ًا من �سجن بادو�ش يف املو�صل على �أ�سا�س مذهبي .و�أ�ضاف �أن املت�شددين �أعدموا
 1700منت�سب وطالب من طلبة القوة اجلوية يف مع�سكر �سبايكر مبحافظة �صالح الدين �شمايل
بغداد .و�أو�ضح البياتي �أن ال�سلطات العراقية عرثت على  13مقربة يف حمافظة �صالح الدين10 ،
منها يف جممع الق�صور الرئا�سية و 3يف منطق َتي العلم والدور .و�أ�ضاف �أنه مت رفع  597رفات ًا من
مقابر الق�صور الرئا�سية و 16رفاتًا من ناحيتي العلم والدور ،جرى ت�سليمها �إىل معهد الطب العديل
ملعرفة هويات �أ�صحابها ،وترجح ال�سلطات العراقية �أن يكون الرفات ل�ضحايا مذبحة �سبايكر.
و�أ�شار البياتي �إىل �أن املت�شددين �أعدموا املئات من �أبناء الع�شائر املناه�ضة لوجودهم،
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�إ�ضافة �إىل �إعدام املئات من الأقليات من امل�سيحيني والرتكمان وال�شبك والإيزيديني
واال�ستيالء على ممتلكاتهم .كما �أ�شار �إىل ا�ستهداف مقاتلي داع�ش للفئات ال�ضعيفة من
الن�ساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار ال�سن ،حيث مت خطف  900امر�أة �إيزيدية وبيع عدد
كبري منهن يف �أ�سواق النخا�سة يف نينوى وبع�ض املحافظات ال�سورية ،كما �أجرب الن�ساء
على ما يعرف بجهاد النكاح ،وج ّند الأطفال يف القتال ومت ا�ستخدامهم دروع ًا ب�رشية.
أي�ضا �إن م�سلحي التنظيم دمروا  42كني�سة تدمرياً كام ً
املكون
ال ،و 25معبداً يعود �إىل
وقال � ً
ّ
الإيزيدي ،و�أعدا ًدا كبرية من امل�ساجد واحل�سينيات ومراقد الأنبياء والأولياء ،ف�ض ً
ال عن ممار�سة
()36
الت�ضييق على احلريات وانتهاك اجلوانب ال�صحية واالقت�صادية».
�سوريا :وثقت منظمة العفو الدولية بع�ض ًا من ممار�سات داع�ش من قتل وتهجري وتعذيب
يف تقرير �صادر عن مدير برنامج ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا فيها فيليب لوثر« .حتدث لوثر
عن ممار�سات التعذيب والقتل واجللد التي تنت�رش يف ال�سجون ال�رسية التي يقوم بها التنظيم �ضد
ال�سكان املحليني دون رحمة وذلك ح�سب زعمهم ب�أنهم يطبقون �أحكام ال�رشيعة ب�رصامة يف
وحددت املنظمة يف تقريرها :االنتهاكات
املناطق الواقعة حتت �سيطرتها كمناطق الرقة وحلبّ .
التي يرتكبها داع�ش يف احلجز ب�شمال �سورية ،وك�شفت عن �سبعة من مرافق احلجز التي يتم
ا�ستخدامها يف حمافظة الرقة ومدينة حلب ,وهي :مبنى املحافظة و�إدارة املركبات واملر�آب يف
الرقة ،و�سد البعث يف املن�صورة ومن�ش�أة نفطية يف العكري�شي يف حمافظة الرقة ،وم�شفى الأطفال
ومقر �أحمد قدور يف حلب .وطالبت املنظمة احلكومة ال�سورية ب�رضورة ال�سماح لأع�ضاء اللجنة
الدولية امل�ستقلة للتحقيق وللعاملني يف املنظمات الدولية الإن�سانية واملعنية بحقوق الإن�سان
بدخول الأرا�ضي ال�سورية دون قيود ..وقالت املنظمة �إن التنظيم ميار�س انتهاكات خطرية حلقوق
الإن�سان ،من بينها جلد الأطفال يف �سن الثامنة وحجزهم برفقة البالغني يف ظل نف�س الظروف
غري الإن�سانية والقا�سية �أثناء ا�ستجوابهم يف �سجن �سد البعث.
وي�شري التقرير �إىل �أن بع�ض املعتقلني اتهموا بارتكاب جرائم ي�صفونها ب�أنها �ضد الإ�سالم
كتدخني ال�سجائر والزنا .وقد �أُلقي القب�ض على �آخرين بداعي حتديهم لداع�ش� ،أو لكونهم
ينتمون لإحدى اجلماعات امل�سلحة املناف�سة لها ,و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن داع�ش اعتقلت عدداً من
النا�شطني وال�صحافيني الذين يقومون بتغطية النزاع يف �سوريا .وطبق ًا ل�شهادات معتقلني �سابقني
يف هذه املراكز ت�شمل االنتهاكات حماكمات خمزية ت�ستمر دقائق يقاد املعتقلون بعدها �إىل املوت.
وي�صف حمتجزون �سابقون انتهاكات تعر�ضوا لها من بينها اجللد ب�أحزمة املولدات املطاطية �أو
الأ�سالك ،والتعذيب من خالل ال�صعق بالكهرباء ،و�إجبارهم على البقاء يف و�ضعية ج�سدية م�ؤملة
تُعرف بو�ضعية العقرب ...و�أخرب العديد من املحتجزين ال�سابقني منظمة العفو �أن م�سلحني
مقنعني قد �ألقوا القب�ض عليهم واقتادوهم �إىل �أماكن جمهولة.
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مروعة،
�إزاء هذا الو�ضع املزري دعت املنظمة داع�ش �إىل التوقف عن معاملة املحتجزين بطريقة ّ
و�أهابت بزعمائها �أن يوعزوا لعنا�رصهم ب�رضورة احرتام حقوق الإن�سان والتقيد ب�أحكام القانون
الإن�ساين الدويل ,ونا�شدت املجتمع الدويل اتخاذ خطوات جدية لوقف تدفق الأ�سلحة وغريها
من �أ�شكال الدعم لداع�ش واجلماعات امل�سلحة املتورطة يف ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات
خطرية حلقوق الإن�سان .و�أ�شار لوثر �إىل �أنه ينبغي على احلكومة الرتكية حتديداً �أن حتول دون
ا�ستخدام عنا�رص داع�ش لأرا�ضيها يف جلب الأ�سلحة واملجندين �إىل �سورية .واختتم لوثر تقريره
داعي ًا دول اخلليج بو�صفها من بني الأطراف التي طالبت بدعم اجلماعات امل�سلحة التي تقاتل
النظام ال�سوري �أن تتحرك من �أجل وقف تدفق الأ�سلحة واملعدات املوجهة �إىل داع�ش يف �ضوء
()37
املروع على �صعيد حقوق الإن�سان».
�سجلها ّ
وذكر املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أن جمهولني اغتالوا قادة �ألوية داخل خميم الريموك�،إ�ضافة
�إىل مقتل قيادي يف لواء التوحيد على حاجز جبهة الن�رصة يف درعا ،وقبلهم مقتل عبد القادر �صالح
ابرز قادة امل�سلحني وع�ضو املجل�س الع�سكري كمال حمامي ,ما جعل الأمر حمط ت�سا�ؤل حول
اجلهة التي تقوم با�ستهداف قادة امل�سلحني و�إحداث حالة من االحتقان .ويف املقابل تتجه �أ�صابع
االتهام �إىل داع�ش يف مقتل م�س�ؤول الإغاثة يف �أحرار ال�شام �أبو عبيدة النب�شي ,ورغم جتاوب
داع�ش مع �أحرار ال�شام يف التحقيق �إال �أن حالة من املماطلة �أغرقت جمريات التحقيق ،خا�صة ان
التنظيم مل يقم مبحا�سبة �أي من عنا�رصه على �أي عملية قتل قد ح�صلت ،و�أق�صى ما فعله حني قام
�أفراده بقطع ر�أ�س مقاتل يف ريف حلب هو التربير ب�أخطاء فردية.
يو�ضح حمــمد الإدلبي ،وهو نا�شــط �إعالمي م�ســتقل يف ادلب� ،أن امل�س�ألة مل تعــد تقتــ�رص
على قيادات اجلــي�ش احلــر بقــدر ما �أ�صبــحت تطال خمتلف ال�رشائح املجتمعية ،حيث �إن �أهم
املدن التي ي�سيــطر امل�سلحون عليها �أوعلى جزء منها ،مثل حلب و�إدلب وحماه والرقة ودير
الزور تعاين من ظاهرة االغتيال يف الر�أ�س وبلغ عددها حوايل  14حادثة ويف ريف ج�رس ال�شغور
يف ريف �إدلب ،وتتم بوا�سطة ع�صابات احرتفت ال�رسقة واخلطف والقتل.
كما ذكر املر�صد �أن تنظيم داع�ش خطف خالل �شهر ك1من العام  2013حوايل 51مواطن ًا
كردي ًا من مدينة منبج وقراها ومدينة جرابل�س ،بينهم �أطفال ون�ساء .ويف متوز  ،2013خطف
م�سلحون من داع�ش نحو  200مدين من بلدتي تل عرن وتل حا�صل الكرديتني يف ريف حلب
وال يزال الع�رشات منهم قيد الأ�رس» )38(.و�أعلن املر�صد �أي�ضا ان مقاتلي داع�ش وجبهة الن�رصة قتلوا
� 32شخ�ص ًا ،غالبيتهم من العلويني� ،إ�ضافة �إىل ع�رشات امل�سلحني وال�ضباط املوالني للنظام وقاموا
بقطع ر�ؤو�س ثالثة رجال علويني يف عدرا العمالية �شمال �رشقي دم�شق ،التي �شهدت معارك �ضارية
()39
على خلفية حماولة القوات النظامية طرد مقاتلني �إ�سالميني دخلوها بهدف التقدم نحو الغوطة...
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وذكر املر�صد ال�سوري �أي�ض ًا يف تقرير بتاريخ اخلام�س والع�رشين من ت�رشين الأول� 2014أن عدد
القتلى من املدنيني والأكراد وداع�ش قد و�صل �إىل  800يف منطقة عني عرب (كوباين) خالل
املواجهات التي حدثت بني داع�ش والقوات الكردية.
وقام �إرهابيو داع�ش بنب�ش وتدمري �أ�رضحة ومقامات يف مدينة الباب بريف حلب خالل �شهر
ت�رشين الأول  2013منها مقامات ال�شيخ عقيل وال�شيخ عجان احلديد وال�شيخ البدوي يف
حلب ,وتبنوا ر�سمي ًا تدمري هذه الأ�رضحة بذريعة �أنها تتعار�ض مع مبادئ الدين الإ�سالمي ح�سب
زعمهم .وت�أتي هذه االعتداءات �ضمن �سل�سلة من الهجمات الإرهابية التي ت�ستهدف دور العبادة
عدي الكندي يف عدرا بريف دم�شق
ومقامات الأولياء من بينها تدمري مقام ال�صحابي حجر بن ّ
وا�ستهداف مقام ال�سيدة زينب(ع) بقذائف الهاون �أكرث من مرة �إ�ضافة �إىل االعتداء على كنائ�س
دم�شق وحلب وتدمري و�إحراق العديد من الكنائ�س وال�صلبان ومتاثيل ال�سيدة العذراء(ع) يف املناطق
()40
ودمر عنا�رص التنظيم �أ�رضحة ال�شيوخ اخلزنويني يف تل
التي دخلها �أفراد التنظيم الإرهابي».
ّ
معروف التابعة ملحافظة احل�سكة ,ومقام النبي �إبراهيم اخلليل يف منطقة عني عرو�س يف حمافظة
الرقة ,ومقام زوجة النبي �أيوب يف حمافظة �إدلب ,وجامع ال�شيخ هالل يف مدينة حلب.
�شكل داع�ش «كتيبتني للن�ساء �أطلق عليهما اخلن�ساء و�أم الر ّيان مبدينة الرقة هدفها �رشح تعاليم
�إ�سالم داع�ش للن�ساء ,والقيام مبهمات تفتي�ش الن�ساء على احلواجز ,وا�شرتط �أن تكون املنت�سبات �إىل
الكتيبتني من الن�ساء العازبات بني عمر  18و� 25سنة على �أن يتقا�ضني مبلغ � 25ألف لرية �سورية
مع التفرغ الكامل للعمل مع التنظيم .وتتنوع جن�سيات الن�ساء من التون�سية واليمنية والربيطانية
وال�سعودية �إىل ال�شي�شانية ,التي ت�شكل العدد الأكرب من مقاتالت كتيبة اخلن�ساء .كما �أطلق التنظيم
�صفحة على �شبكة تويرت ال�ستقطاب الفتيات للزواج من عنا�رصها ,وتقوم كتيبة اخلن�ساء با�ستقبال
املتطوعات وت�أهيلهن ملا ي�سمى بجهاد النكاح يف �سوريا» .)41(..وقد �أ�شار تقرير �صادر عن الأمني
العام للأمم املتحدة يف كانون الأول � 2014إىل �أن جماعات املعار�ضة امل�سلحة ال�سورية مبا فيها
داع�ش تقوم بتجنيد القا�رصين يف �صفوف املقاتلني.
ويقوم التنظيم بفر�ض وجوده من خالل تطبيق قوانينه املتحجرة على املدنيني يف ُدويلته
الإ�سالمية امل�صغرة الرقة ,وقد �أثارت هذه املمار�سات غ�ضب ال�سكان كثرياً .تبد�أ هذه الطقو�س
واملمار�سات مع �ساعات ال�صالة فهذه �ساعات العبادة وال�صالة بالإكراه �إذ تتوقف دورة احلياة
يف الأ�سواق واملحالت التجارية يف الرقة« ,فقد �أ�صدر التنظيم قراراً بفر�ض �صالة اجلماعة على
كل امل�سلمني يف بالد امل�سلمني ومن يتخلف يعر�ض نف�سه للجلد �أو �إقفال متجره ب�شكل تام.
وتتكرر هذه الطقو�س خم�س مرات يف اليوم ويف امل�ساء تتوقف حركة ال�سوق .هذه القرارات
حدت كثرياً من حتركات النا�س ،و�أجربت متاجر بيع التبغ والرناجيل على
التي �أ�صدرها التنظيم ّ
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الإغالق الإجباري فممنوع بيع هذه الأ�شياء يف والية الرقة ،وقام جنود داع�ش ب�إحراق عدد
من املحال التي مل تلتزم ،وحتى الب�سطات التي انت�رشت بعد فقدان قوات النظام �سيطرتها على
املدينة ال ميكنها العمل حتت طائلة اجللد ،وفر�ض �أ�شد العقوبات .كما منع التدخني يف ال�شوارع،
فمجرد ر�ؤية �أحد عنا�رص داع�ش لأي �شخ�ص يدخن يتم اعتقاله مبا�رشة ،ويتعر�ض لعقوبة اجللد
وك�رس �أ�صبعيه عرب ثنيهما باجتاه اليمني والي�سار بوا�سطة �أداة معدنية ت�ستخدم يف �سحب امل�سامري
يبق �أمام املدخنني يف املدينة �سوى التدخني يف منازلهم ،وهذا �أثر ب�شكل �سلبي على
حملي ًا ،ومل َ
عدد من �أ�صحاب املهن ،من مالكي حمال بيع التبغ والرنجيلة ،و�صو ًال �إىل �أ�صحاب املقاهي ،وهو
()42
ما دفع كثرياً منهم �إىل التفكري يف �إغالق مقهاه ،كما منعوا الن�ساء �أي�ض ًا من دخول املقاهي.
وفر�ض التنظيم احلجاب يف الرقة و�سيرّ ت دوريات ن�سائية ملعاقبة الن�ساء املخالفات ,ومنعت
الن�ساء من ال�سري بدون حمرم �رشعي و�أجربت «الطالبات ال�صغريات على ارتداء العباءة الإ�سالمية،
يف حني قام عنا�رص التنظيم بالدخول �إىل معاهد تدري�س خا�صة للتحذير من االختالط بني اجلن�سني.
كما �أجرب �أ�صحاب حمالت الألب�سة الن�سائية على تغطية جم�سمات عر�ض املالب�س بـاللبا�س ال�رشعي.
�إزاء هذا الو�ضع املزري �شعر �أهايل املحافظة �أن اجلميع تخلى عنهم ،فال وجود لقوة ع�سكرية
معادلة لـداع�ش تقف يف مواجهة التنظيم وممار�ساته ،واحلراك املدين �أ�صبح �شبه معدوم بعد الهجرة
اجلماعية لنا�شطي املحافظة �إىل تركيا ،بعد ا�ستهدافهم من قبل داع�ش وفق قوائم يبدو �أنها مق�سمة
()43
�إىل ت�صنيفات :خطف ،اعتقال ،تعذيب ،ت�صفية ج�سدية»...
مل يقت�رص �إرهاب داع�ش على قتل الأطفال والن�ساء والرجال وتدمري للممتلكات واملرافق
الدينية واخلدماتية� ,إمنا و�صل بهم الأمر �إىل تغيري املعامل الثقافية واحل�ضارية للأماكن واملدن التي
�سيطروا عليها ,فقد غري التنظيم ا�سم حمافظة دير الزور «�إىل والية اخلري ،كذلك بالن�سبة �إىل حمافظة
احل�سكة ،حيث �أ�صبح ا�سمها والية الربكة .وتزامن تغيري ا�سم احل�سكة مع متغريات طر�أت على
املدينة� ،سواء جلهة املعركة التي �شنتها وحدات احلماية ال�شعبية الكردية يف ت�رشين الثاين من العام
� 2013ضد الف�صائل الإ�سالمية ،ومتكنت خاللها من ا�ستعادة ال�سيطرة على ع�رشات القرى يف
ريف مدينة ر�أ�س العني� ،أو جلهة تبدل الوالءات حيث قام �أمري جبهة الن�رصة يف احل�سكة �أبو �أحمد
ال�شامي باالن�شقاق عن الن�رصة ,ومبايعة �أبي بكر البغدادي وكذلك فعل �أمري الن�رصة يف ر�أ�س العني
()44
�أبو عبد اهلل». ..
بعد حلب والرقة ودير الزور وغريها من املناطق والبلدات التي �سيطر عليها التنظيم ,اجتهت
�أنظار داع�ش �إىل �أكراد �سوريا وبالأخ�ص مدينة عني عرب (كوباين بالكردية) ال�سورية احلدودية
مع تركيا وهي ثالث �أكرب مدينة كردية يف �سوريا .وقد حاول متطرفو داع�ش اال�ستيالء على هذه
املدينة التي ت�ضم �ضاحيتها نحو  440قرية �صغرية ويقطنها �أكرث من � 300ألف ن�سمة جميعهم
تقريب ًا من الأكراد ال�سنة بعد �سيطرتهم على �أجزاء منها� ,إال �أن القوات الكردية قاتلت ب�رشا�سة
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ال نظري لها يف هذه املدينة وتلقت �أ�سلحة وم�ستلزمات طبية يف عملية �إنزال من اجلو نفذتها
طائرات �أمريكية ,وتلقت �أي�ض ًا دعم ًا من وحدات من اجلي�ش ال�سوري احلر ,وو�صلت املدينة 10
�سيارات من قوات الب�شمركة العراقية عرب احلدود الرتكية لدعم قوات حماية ال�شعب الرتكي.
وقد ذكر املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أن التنظيم ا�ستوىل على الأ�سلحة والذخائر التي �ألقتها
طائرات التحالف الدويل مل�ساعدة املقاتلني الأكراد يف دفاعهم عن مدينة عني العرب ،وبقيت
جيد يف حني تولت الغارات اجلوية التي تنفذها الواليات املتحدة وحلفا�ؤها
املدينة �صامدة ب�شكل ّ
العرب وقف الهجمات التي ي�شنها املقاتلون على مواقع الأكراد.
يف ال�ساد�س والع�رشين من �شهر كانون الثاين ،2015ويف نف�س اليوم الذي �أعلنت فيه القوات
العراقية ا�ستعادتها ملحافظة ديايل ,ا�ستعادت وحدة حماية ال�شعب الكردية مدينة عني العرب
وريفها بالكامل من �أيدي داع�ش ,وقد �أدت معارك كوباين بني الأكراد وداع�ش �إىل مقتل 1737
�شخ�ص ًا ،بينهم  1196مقات ً
ال من داع�ش ح�سب املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان.

تعر�ض لبنان بدءاً من عام  2013ملوجة من العمليات الإرهابية تبنت معظمها جبهة
لبنانّ :
الن�رصة وتنظيم داع�ش وكتائب عبد اهلل عزام و�شملت العمليات التي تبناها داع�ش حماولة زرع
�سيارة مفخخة يف منطقة املعمورة يف ال�ضاحية اجلنوبية واالعتداءات املتكررة على اجلي�ش اللبناين,
�إ�ضافة �إىل حماوالت متكررة وفا�شلة للدخول �إىل لبنان من ناحية عر�سال لل�سيطرة على منطقة
عر�سال املتاخمة للحدود اللبنانية – ال�سورية من �أجل تقدمي الدعم اللوج�ستي للمقاتلني يف جرود
عر�سال ومنطقة الزبداين ,وقد جرت �أي�ضا مواجهات حامية يف جرود بريتال وجرود نحلة وجرود
ر�أ�س بعلبك بني حزب اهلل وعنا�رص داع�ش ومتكن احلزب من �صد داع�ش ودحرهم خائبني.
ففي  13ت�رشين الأول ّ 2013
فكك خبري ع�سكري �سيارة مفخخة يف املعمورة يف ال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت .وك ّلف مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر خمابرات
اجلي�ش التحقيق يف احلادثة .ت�ؤكد املعلومات «التي ك�شفها ال�شاهد ال�سوري ح�سان معراوي
(مالك ال�سيارة املفخخة) الذي اعتقله فرع املعلومات يف البقاع �أن معظم ال�سيارات املفخخة التي
دخلت �إىل لبنان من منطقة القلمون وبالتحديد من قرى قارة والنبك ويربود من قبل داع�ش بقيادة
برهان علو�ش .ومت ت�سليم معراوي �إىل الق�ضاء املخت�ص الذي �سلمه �إىل خمابرات اجلي�ش اللبناين.
واعرتف �أنه تابع لداع�ش و�أنه ا�شرتى ال�سيارة ب�صورة قانونية من معر�ض لل�سيارات يف بريوت
و�سلمها �إىل عنا�رص تابعة للتنظيم الذين تولوا تفخيخها يف يربود ونقلوها فيما بعد �إىل املعمورة.
وقد اعرتف �أمام �شعبة املعلومات �أنه يتنقل با�ستمرار بني طرابل�س والبقاع ,وبقي يف البقاع
بعدما الحظ �أن الأجهزة الأمنية تراقبه ،يف حني بقي يرتدد على ريف دم�شق والقلمون .وترتكز
()45
التحقيقات على معرفة الأ�شخا�ص الذين �سلمهم معراوي ال�سيارة وهم من تنظيم داع�ش».
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العراق و�سوريا ولبنان

وا�صل تنظيم داع�ش ممار�ساته الإرهابية يف لبنان فقد تبنى انفجار حارة حريك الأول بتاريخ
�-2شباط  ,2014وجاء يف بيان �صادر عنه «اخرتقنا املنظومة الأمنية حلزب اهلل ,ومت ّ
دك مر ّبعه
()46
الأمني وهذا دفعة �أوىل �صغرية من احل�ساب الثقيل»...
كما �أعلن تنظيم داع�ش م�س�ؤوليته «عن متفجرة ال�سفارة الإيرانية يف بريوت ,حمذراً من ا�ستمرار
التدخل الإيراين وحزب اهلل يف احلرب ال�سورية )74(»...كذلك تبنى التنظيم التفجري االنتحاري
الذي حدث يف الطيونة بتاريخ  23حزيران .2014
بعد املحاوالت الفا�شلة لتنظيم داع�ش دخول لبنان من بوابة عر�سال و�إمداد املقاتلني بالعتاد
والأ�سلحة ,اجتهت �أنظاره �إىل بريتال ونحلة لفتح حمور ثان للمواجهة بحث ًا عن الإمداد والدعم
اللوج�ستي مع قدوم ف�صل ال�شتاء ,حيث يت�صل جرد بريتال جغرافي ًا بجرد نحلة وجرد الأخرية
يت�صل مبا�رشة بجرود عر�سال .وقد خ�رس الإرهابيون املعركة �أمام ت�صدي حزب اهلل بب�سالة لهذا
املخطط ومنيت جبهة الن�رصة وتنظيم داع�ش بخ�سائر فادحة.
ويف الثالث من �آب � 2014أقدمت جمموعات �إرهابية تابعة جلبهة الن�رصة وتنظيم داع�ش على
مهاجمة مواقع ومراكز اجلي�ش اللبناين يف مدينة عر�سال احلدودية وذلك بعد اعتقال اجلي�ش اللبناين
لأحد قادة جبهة الن�رصة عماد �أحمد جمعة .وقد دارت معارك طاحنة بني اجلي�ش اللبناين وعنا�رص
التنظيمني ا�ستمرت عدة �أيام .و�أدت هذه املعارك �إىل ا�ست�شهاد  12ع�سكري ًا لبناني ًا و�إ�صابة 35
�آخرين .وقام التنظيمان بخطف 35ع�سكري ًا لبناني ًا يف مدينة عر�سال .وكان اخلاطفون قد �أفرجوا
�سابقا عن خم�سة ع�سكريني .ان�سحب عنا�رص التنظيمني بعد عملية اخلطف اال �أنهم �أخفقوا يف
ال�سيطرة على عر�سال .وبعد عدة �أيام نفذ التنظيم تهديده وقام بقتل ال�شهيد الرقيب علي ال�سيد.
يف  5من �أيلول  2014ن�رش تنظيم داع�ش �صوراً لذبح اجلندي اللبناين املختطف ال�شهيد عبا�س
علي مدلج .وكذلك قاموا ب�إعدام ال�شهيد اجلندي حممد حمية بتاريخ  .2014-9-19وتوالت
عملية قتل اجلنود فقد �أعلنت جبهة الن�رصة يف بيان بتاريخ  2014-12-4على ح�سابها عرب
تويرت تنفيذ حكم القتل بحق ال�شهيد علي البزال وهو �أقل ما ترد به على اجلي�ش اللبناين (ح�سب
زعمهم) ,حمذرة من �إعدام �أ�سري �آخر خالل فرتة وجيزة ما مل يتم �إطالق املعتقالت لدى اجلي�ش.
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�أ -عدد مقاتلي داع�ش
اختلفت التقديرات والأرقام حول عدد املقاتلني يف تنظيم داع�ش فقد قّدرت وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية وجود ما بني � 20ألف و� 31,500ألف مقاتل يف �سوريا
والعراق ن�صفهم من املقاتلني الأجانب موزعني على  41بلدا يف العامل  )48(.كما رجحت بع�ض
امل�صادر م�شاركة مقاتلني من �أكرث من  80بلداً يف املعارك الدائرة يف �سوريا.
�إذا ر�صدنا جن�سيات املقاتلني على الأر�ض يف �سوريا جند �أن اغلبهم �سوريون� ,أما قادة التنظيم
يف �سوريا فهم من املهاجرين الذين �سبق لهم �أن قاتلوا يف العراق وال�شي�شان و�أفغان�ستان وعلى
جبهات �أخرى .وكذلك الأمر يف العراق ف�إن معظم مقاتلي داع�ش عراقيون يتبعون �شخ�صيات
ع�شائرية حملية .كما «ي�شكل �ضباط اجلي�ش العراقي الذي �أ�صدر بول برمير قراراً بح ّله يف العام
 2003تركيبة القوة الع�سكرية والأمنية الأ�سا�سية يف داع�ش ,وي�ضم قائمة من �أكرث من مائتي
عن�رص من �ضباط اجلي�ش تولوا م�س�ؤوليات ع�سكرية وواليات منذ والدة داع�ش حتى اليوم ،قتل
منهم قرابة الن�صف يف العراق و�سورية )49(.وقد ذكر اخلبري يف ال�ش�ؤون الإ�سالمية رومان كاييه من
املعهد الفرن�سي لل�رشق الأو�سط �أن عدداً من قادة التنظيم الع�سكريني عراقيون او ليبيون يف حني
ان قادته الدينيني من ال�سعودية او تون�س )50(.كما ي�ضم التنظيم �أي�ض ًا حوايل �ألفي مقاتل من �أ�صل
مغربي من الناطقني بالفرن�سية قدموا من فرن�سا وبلجيكا ،بينهم خم�سة يتولون منا�صب قيادية.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن احل�صة الأكرب من مقاتلي التنظيم هي من تون�س� ,إذ بلغ عدد املقاتلني
التون�سيني ثالثة �آالف مقاتل ح�سب التقديرات احلكومية يف تون�س ,بينهم  14تون�سي ًا نفذوا
عمليات انتحارية يف العراق يف �شهري �آذار وني�سان.2014
ر�صدت جملة فورين بولي�سي الأمريكية يف تقرير لها «ظاهرة هجرة عدد كبري من التون�سيني
�إىل العراق و�سورية لالن�ضمام �إىل �صفوف داع�ش ,ور�أت املجلة �أن الفقر ي�أتي يف مقدمة الأ�سباب
حممد �إقبال بن رجب رئي�س
التي تدفع التون�سيني �إىل مغادرة بالدهم لالن�ضمام �إىل داع�ش� .إال ان ّ
جمعية �إنقاذ التون�سيني املحا�رصين يف اخلارج �أكد �أن التون�سيني الذين ين�ضمون لداع�ش ي�أتون من
خمتلف الطبقات االجتماعية الفقرية والغنية ومعظمهم ال تتعدى �أعمارهم  30عا ًما ,وتبد�أ عملية
جتنيد ه�ؤالء املقاتلني من امل�ساجد ،بعد وقوع �أغلبية امل�ساجد حتت �سيطرة اجلماعات املت�شددة �أثناء
()51
الفو�ضى التي �أعقبت ثورة .»..2011
وقد �أفادت �صحيفة الأندبندنت �أن ربع املقاتلني الأوروبيني امل�شاركني يف القتال يف �سوريا
البالغ عددهم  2000بريطانيون وعن امل�شاركة الربيطانية «�أكد رئي�س ال�رشطة الربيطانية برنار
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هوغان-هوي �أن خم�سة بريطانيني على الأقل يتوجهون كل �أ�سبوع �إىل العراق �أو �سوريا
لالن�ضمام �إىل داع�ش ,وقد �سافر �أكرث من  500بريطاين للم�شاركة يف القتال ,كثري منهم دخلوا
و�آخرون �سيفعلون ذلك يف الأ�شهر وال�سنوات املقبلة ...خم�سة كل �أ�سبوع قد يبدو العدد قلي ً
ال,
ولكن عندما تفكرون �أن يف ال�سنة � 50أ�سبوع ًا ،اي  250جمنداً جديداً ،فهذا �أكرث ب %50من
()52
عدد الذين نعتقد �أنهم موجودون �أ�ص ً
ال هناك..
وللأطفال �أي�ضا ن�صيب يف امل�شاركة يف القتال يف �سوريا فقد نقلت �صحيفة «التلغراف
الربيطانية عن نا�شط �سوري �أن التنظيم �أن�ش�أ مع�سكراً لتدريب الأطفال ال�صغار واملراهقني حتت
�سن ال�ساد�سة ع�رشة يف الرقة ،حيث يتم تدريبهم ع�سكري ًا لتنفيذ هجمات انتحارية ثم يتم تلقينهم
تعاليم التنظيم .وت�شري التقديرات �إىل وجود  200و 300طفل يقيمون يف املخيم الذي يتم تقدميه
()53
على �أنه ي�شبه املخيمات الك�شفية.
مع بداية تنفيذ خطة باراك �أوباما وحلفائه اجلوية ل�رضب داع�ش وت�سليح املعار�ضة ال�سورية
«املعتدلة» وتدريبها يف ال�سعودية خلو�ض املعارك الربية �ضد مقاتلي التنظيم� ،إ�ضافة �إىل احلد من
توافد املقاتلني الأجانب �إىل �سوريا,مل يتغري �شيء من الواقع ,فما زال توافد املقاتلني من جميع
دول العامل م�ستمراً �إىل اليوم يف �سوريا لي�صل �إىل حوايل �ألف مقاتل يف ال�شهر الواحد.
جدول يظهر توزيع املقاتلني يف العراق و�سوريا يف املناطق البعيدة واملجاورة ل�سوريا.
املقاتلون األجانب في سوريا من املناطق
اجملاورة(لكل مليون نسمة)
مصر
تركيا
العراق
الكويت
فلسطني
املغرب
السعودية
ليبيا
شيشان
لبنان
تونس
األردن

املقاتلون األجانب في سوريا من املناطق
البعيدة (لكل مليون نسمة )
أميركا
املانيا
سويد
بريطانيا
ايرلندا
أوستريا
هولندا
نرويج
استراليا
فرنسا
دامنارك
بلجيكا

)The source: the economist (54
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ب -م�صادر التمويل
يتميز تنظيم داع�ش عن غريه من التنظيمات يف ت�أمني موارده املالية من عدة م�صادر متنوعة
متخ�ص�صة �أهمها نهب و�رسقة ثروات املدن واملناطق التي احتلها ,ومن جتارة املخدرات والرق �أو
عن طريق م�ساعدات مالية من دول نافذة داعمة للتنظيم كرتكيا وقطر� ,أو من �شخ�صيات �إ�سالمية
يف دول اخلليج حتت عنوان م�ساعدات �إن�سانية وخريية ,وتت�صدر قطر وخمابراتها قائمة الدول
)*(
الداعمة لداع�ش.

ا�ستطاع التنظيم حت�سني موارده املالية من خالل غزوه و�سيطرته على �أهم حقول النفط يف
العراق ,ومن حقول النفط التي متت ال�سيطرة عليها �رشقي �سوريا �أواخر العام  .2012و ي�سيطر
التنظيم اليوم على �أكرث من  80حق ً
ال نفطي ًا يف �سوريا والعراق« ،ويتم بيع هذا النفط نقداً وب�أ�سعار
خمف�ضة �إىل دول داعمة لهم منها تركيا .يبيع التنظيم حوايل � 40ألف برميل يومي ًا من حقول
العراق ,ويبيع حوايل � 50ألف برميل يومي ًا من حقول �سوريا .ويبلغ �سعر الربميل � 25إىل 65
دوالراً ,وقد و�صل �سعر برميل داع�ش �إىل  12دوالراً ف�أغرقوا الأ�سواق مع ال�سعودية .ويعتمد �أكرث
على البيع بال�صهريج� .أما �إيرادات النفط اليومية فت�صل �إىل � 2إىل  3ماليني دوالر وتتم عمليات
()55
البيع عرب و�سطاء لت�صل �إىل وجهتها النهائية كـنفط نظيف».

بعد حقول النفط يف العراق ,اجتهت �أنظار داع�ش �إىل م�صادر متويل �أخرى منها «�رشكات
اال�سمنت املوجودة يف املو�صل حيث و�صلت �أرباح داع�ش يومي ًا يف املو�صل �إىل  5ماليني دوالر
من هذه ال�رشكات التي يديرها التنظيم ثم يبيع الطن بـ  80دوالر» )56(.كما يلج�أ التنظيم �إىل
م�صادر �أخرى للتمويل منها تبيي�ض الأموال وبيع املمنوعات مبا يف ذلك جتارة املخدرات ,ويقوم
التنظيم مع عنا�رص من جبهة الن�رصة ببيع الأع�ضاء الب�رشية على الأرا�ضي الرتكية ,هذا عدا عن
بيع الأطفال والن�ساء ك�سبايا كما حدث يف العراق مع ن�ساء �سنجار وزمار التي تقطنها الطائفة
الإيزيدية .وقد حتدثت تقارير �صحفية عن وجود عدد كبري من الأثرياء وال�شخ�صيات اخلليجية
ومولت التنظيم يف كل من العراق و�سوريا.
التي دعمت َّ
يقوم التنظيم �أي�ض ًا ب�رسقة الآثار وتهريبها وبيعها بدعم من دول و�شخ�صيات مهمة ,كما
يقوم بفر�ض �رضائب و�أتاوات على ال�سكان وال�رشكات يف القرى واملدن التي ي�سيطر عليها,
وت�سمى هذه ال�رضيبة �رضيبة احلماية ومن يرف�ض دفع هذه ال�رضيبة للتنظيم يحال على حمكمة �رشعية
ويكون م�صريه ال�سجن او اجللد .ولتو�سيع م�صادر التنظيم املالية جتري عمليات خطف منظمة
ل�صحفيني وموظفني يف منظمات غري حكومية ورجال �أعمال يف �سبيل احل�صول على فدية من
�أهايل املخطوفني ,كما يجري تهديد رجال الأعمال يف �أرزاقهم �إن مل يدفعوا �أتاوات يحمون بها
حياتهم وهذا ما حدث يف املو�صل والرقة و�شمال حلب.
*-مرفق في الهيكل التنظيمي لداعش شرح موسع عن مصادر التمويل.
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يذكر تقرير «�أعده املكتب الدويل للجمعيات الإن�سانية واخلريية» (قبل جتميد ن�شاطاته) جلوء
العديد من اجلمعيات �إىل �أ�سلوب جديد يف العمل يعتمد على �إخفاء �أ�سماء الهيكل التنظيمي
للم�ؤ�س�سات ,وقد جل�أت قطر �إىل هذا الأ�سلوب ك�شكل غري مبا�رش بدعمها احلركات امل�سلحة
يف �سوريا والعراق ولبنان .وقد ت�أكد تورط منظمات �إغاثة قطرية وتركية مبا�رشة يف دعم داع�ش
وجبهة الن�رصة يف العامني الأخريين ..هناك �أي�ض ًا �شبكة عراقية من �أقدم و�أقوى ال�شبكات ت�شمل
رجال �أعمال عراقيني يعي�شون يف نينوى و�صالح الدين والأنبار و�إقليم كرد�ستان العراق والأردن
وبع�ض دول اخلليج ,وتظهر منذ العام � 2012أ�سماء رجال �أعمال من جمعية رجال الأعمال
()57
الرتكية  -الإ�سالمية (�إ�سياد ).
كما يعتمد التنظيم على نظام الغنائم يف �سبيل تعزيز ثروته و�سطوته حيث تتم م�صادرة �أمالك
و�أرا�ضي من يقاتلهم وال ي�ستثنى من هذه القرارات �أي طائفة من الطوائف ,ولتعزيز هذا املبد�أ
«وجه البغدادي نداء للراغبني بالهجرة �إىل �أرا�ضي الدولة الإ�سالمية للقدوم �إليها من جميع �أنحاء
العامل من �أفريقيا وجنوب �رشق �آ�سيا وال�شي�شان وم�رص ب�شكل خا�ص حتى يتم �إ�سكان ه�ؤالء
()58
املهاجرين اجلدد يف املنازل امل�صادرة يف املو�صل والرقة».
يتمتع التنظيم �أي�ض ًا «بدعم مايل كبري من جهات مانحة يف اخلليج ومن �شبكة وا�سعة النفوذ يف
حمافظة نينوى �شمال غرب العراق و�أي�ض ًا من �سيطرته على بع�ض االحتياطيات النفطية يف �رشق
�سوريا كما ذكرنا .وازداد الدعم املايل بعد قيام املجموعة بعملية حترير ناجحة ملئات املقاتلني
()59
الذي �سجنوا منذ التمرد الذي حدث يف متوز  2006يف العراق».
وك�شفت وثائق خا�صة بداع�ش �ضبطتها القوات العراقية بعد اعتقالهم رئي�س املجل�س الع�سكري
للتنظيم �أبو حجار (وذلك قبل يومني من �سقوط املو�صل) �أن حجم ثروة التنظيم يقدر ب 875
مليون دوالر �إ�ضافة �إىل  1.5مليون دوالر وهو جمموع ما مت اال�ستيالء عليه من �أموال م�صارف
ثانية كربى املدن العراقية ,و�رسقة معدات ع�سكرية متطورة و�أجهزة ات�صاالت معقدة وتهريب
مواد خام مت �رسقتها من الدولة ال�سورية وقطع �أثرية تاريخية ال تقدر بثمن ,حيث عمر الآثار يف
تلك املنطقة نحو � 8000سنة ،وقد �سطت داع�ش على  36مليون دوالر من النبك وحدها يف
منطقة القلمون غربي دم�شق )60(»..،وبهذه الرثوة التي تبلغ �أكرث من ملياري دوالر يكون داع�ش
)*(
�أغنى تنظيم �إرهابي يف العامل.
كما تفيد التقارير ب�ش�أن م�صادر متويل داع�ش �أن امل�صدر الأول لهذا التنظيم «هو بع�ض الأفراد
ومنظمات داعمة باملال ,من بينهم � 6أ�شخا�ص فر�ض جمل�س الأمن الدويل عقوبات عليهم وهم:
* -تم اعتماد هذا الرقم من عدة مصادر عربية وأجنبية
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�أبو حممد العدناين املتحدث با�سم تنظيم داع�ش – عبد الرحمن ظافر الدبي�سي اجلهني مبعوث
القاعدة �إىل �سوريا – حميد حمد العلي  -حجاج بن فهد العجمي وهو كويتي اجلن�سية ممول
جلبهة الن�رصة وهو يتنقل بني الكويت و�سوريا لنقل الأموال وجتنيد كويتيني لتويل مواقع قيادية
 عبد املح�سن عبد اهلل �إبراهيم ال�شارخ زعيم تنظيم القاعدة يف �سوريا وهو �سعودي اجلن�سيةويعرف با�سم �سنايف الن�رص – �سعيد عارف ولد يف اجلزائر  ,وهو م�س�ؤول عن جتنيد مقاتلني للقتال
()61
يف �سوريا».
ج� -أهم قيادات داع�ش
�سامراء
� -1أبو بكر البغدادي :هو �إبراهيم بن عواد بن �إبراهيم البدري (�أبو دعاء) ،من مواليد
ّ
تخرج من اجلامعة الإ�سالمية يف بغداد ،وح�صل منها على املاج�ستري والدكتوراه.
عام ّ .1971
قوته .اعتقل يف �سجن مع�سكر بوكا عام 2004
ُيعترب انتما�ؤه �إىل ع�شرية البوبدري �أحد عوامل ّ
ثم �أطلق �رساحه يف العام � .2009ساهم البغدادي يف ت�أ�سي�س الكثري من اجلماعات القتالية منها
جي�ش �أهل ال�سنة واجلماعة ،و�شغل فيها من�صب �أمري الق�سم ال�رشعي .كما اختري ع�ضواً يف جمل�س
�شورى املجاهدين ،وكان من املقربني �إىل �أبو عمر البغدادي م�ؤ�س�س دولة العراق الإ�سالمية،
()62
وخلفه بعد مقتله ،حيث بايعه تنظيم داع�ش بتاريخ � 16أيار � 2010أمرياً للتنظيم».
ولد البغدادي لعائلة متدينة تتبع العقيدة ال�سلفية التكفريية ،والده ال�شيخ عواد من وجهاء
ع�شرية البوبدري العراقية التي تعود �أ�صولها �إىل قري�ش ،و�أعمامه دعاة �إ�سالميون يف العراق وقد
عمل �أ�ستاذاً وهو �ضليع بالثقافة الإ�سالمية.

بد�أ البغدادي ن�شاطاته منطلق ًا من اجلانب الدعوي �إال �أنه ما لبث �أن انتقل �إىل اجلانب القتايل،
حيث ظهر كقطب من �أقطاب ال�سلفية اجلهادية و�أبرز منظريها يف حمافظتي دياىل و�سامراء
العراقيتني .بد�أت �أوىل ن�شاطاته من جامع الإمام �أحمد بن حنبل ،م�ؤ�س�س ًا خاليا �صغرية قامت
بعدد من العمليات الإرهابية و�شاركت يف حروب ال�شوارع التي �شهدها العراق يف ال�سنوات
ن�شط عملياته يف بغداد و�سامراء ودياىل.
املا�ضية ،ان� أش� بعدها تنظيم جي�ش �أهل ال�سنة واجلماعةّ .
ثم ما لبث ان ان�ضم مع تنظيمه �إىل جمل�س �شورى املجاهدين حيث عمل على ت�شكيل الهيئات
ال�رشعية يف املجل�س و�شغل من�صب ع�ضو يف جمل�س ال�شورى حتى �إعالن دولة العراق الإ�سالمية.
ومنذ تويل البغدادي زعامة داع�ش بعد مقتل �أبو عمر البغدادي قام التنظيم بتنفيذ عدد كبري من
العمليات والهجمات الإرهابية التي ح�صدت �أرواح الآالف من العراقيني� ,أ�شهرها عملية م�سجد
�أم القرى يف بغداد التي �أ�سفرت عن مقتل النائب العراقي خالد الفهداوي ،وهجمات انتقامية
()63
ملقتل �أ�سامة بن الدن.
ا�سمه بو�صفه املتحدث الر�سمي با�سم داع�ش ،قبل �أن ُيعينّ
� -2أبو حممد العدناين ال�شامي :برز ُ
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�أمرياً للتنظيم يف الإقليم ال�شامي .والعدناين �سوري الأ�صل من حمافظة �إدلب ،ا�سمه احلقيقي طه
�صبحي فالحة ,من مواليد العام  ,1977وهو ع�ضو يف جمل�س �شورى املجاهدين .ت�أثر ال�شامي
بال�سلفية «اجلهادية» مبكراً ,وبايع الزرقاوي قبل احتالل العراق بعد دخول قوات التحالف
والتحق بالزرقاوي هناك .تنح�رص ثقافته بالكتب الإ�سالمية القدمية  .له مواقف تكفريية مبكرة,
وهو �صاحب �إحدى الفتاوى التي ت�ؤيد قتل اجلماعات املت�شددة يف م�رص ل�ضباط اجلي�ش وال�رشطة
كما جرى بتاريخ .2014-9-20
�-3أبو علي الأنباري :ا�سمه عالء قردا�ش الرتكماين ,ولد يف تلعفر من �أ�رسة تركمانية .ا�ستخدم
�ألقاب ًا عدة منها �أبو جا�سم العراقي و�أبو عمر قردا�ش و�أبو علي الأنباري .وهو رئي�س اللجنة ال�رشعية
والأمنية يف مدينة الرقة يف �سوريا.
 -4عمر ال�شي�شاين�( :أو طرخان باتر�شفيلي) ولد يف العام  1986يف قرية بريكاين يف جورجيا.
خدم يف اجلي�ش اجلورجي اخلدمة الإلزامية بني عامي  .2007-2006تعاقد مع اجلي�ش عام
 .2008لين�ضم لكتيبة الرماة� .شارك مع اجلي�ش اجلورجي �ضد رو�سيا يف العام � ,2008أ�صيب
مبر�ض ال�سل عام  2010و�رسح من اخلدمة� ,سجن بتهمة �رشاء �أ�سلحة وحكم عليه بال�سجن
ثالث �سنوات و�أطلق �رساحه لتدهور حالته ال�صحية .قاد جمموعات �صغرية جتمعت يف كتائب
املهاجرين .لعب دوراً هام ًا يف �ضم قطاعات من املهاجرين من القوقاز �إىل تنظيم داع�ش»(.)64
� -5أبو الأثري (يتداوله البع�ض �أبو الأ�سري) :مل ُيك�شف عن ا�سمه احلقيقي .وي�شري م�صدر من املقاتلني
�إىل �أن �أبو الأثري من �أبناء قرية تل عقربين قرب الدانا التابعة ملحافظة �إدلب .برز ا�سمه بعد تعيينه
والي ًا حللب .وبح�سب امل�صادر ف�إن �أبو الأثري �شاب نحيف اجل�سد ،يف الثالثني من عمره ،در�س
يف كلية الهند�سة يف حلب ،واع ُتقل يف �سجن �صيدنايا عام  ،2007و�أخلي �سبيله بالعفو العام يف
حزيران العام ّ � .2011أ�س�س يف البداية كتيبة �أ�سود ال�س ّنة التي تلقت تدريبها يف مع�سكر ال�شيخ
�سليمان قرب قلعة �سمعان ،وكان حينها تابع ًا للن�رصة قبل ظهور داع�ش ,ثم ُعينّ على ر�أ�س جمل�س
�شورى املجاهدين يف داع�ش ،ثم والي ًا حللب� .سبق له �أن �أ�صيب يف �إحدى املعارك قرب حلب.
� -6أبو عبد الرحمن الكويتي :هو حممد عبد الرحمن ،امللقب �أبو عبد الرحمن الكويتي ،يف العقد
الثالث من عمره .برز ا�سمه �إ ّبان توقيعه اتفاق امل�صاحلة ال�شهري بني داع�ش ولواء عا�صفة ال�شمال,
ثم �أُعلن تعيينه والي ًا لداع�ش على مدينة �أعزاز .ثمة روايتان متناق�ضتان حوله ،ت�ؤكد الأوىل �أنه
ّ
كويتي و�أن قدومه �إىل �سوريا هو جتربته القتالية الأوىل ،فيما تقول الثانية �إ ّنه من بدو العراق،
تيمن ًا مبخلد العتيبي ،وكان من املقاتلني الذين قتلوا يف
و�سمى نف�سه �أبو عبد الرحمن الكويتي ّ
ّ
()65
البو�سنة والهر�سك».
�-7أبو �أمين العراقي :كنيته يف العراق �أبو مهند ال�سويداوي ,من مواليد العام  .1965يعترب من
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امل�ؤ�س�سني للتنظيم يف �سوريا �إ�ضافة �إىل من�صبه كوالٍ لداع�ش ومن �أهم الأركان فيه .حكم عليه يف
العراق بثالثة �أحكام غيابية جميعها تق�ضي بالإعدام ،وهو من �أوائل من �أر�سلهم �أبو بكر البغدادي
�إىل �سوريا مع �أبي حممد اجلوالين لت�أ�سي�س جبهة الن�رصة لأهل ال�شام  .املعلومات عنه قليلة ،ومع
ذلك ت�ؤكد م�صادر مقربة منه �أنه توىل يف العراق �إمرة العديد من الواليات ،من بينها والية خطرية
()66
كان يقتل كل والٍ يعني عليها� ،إال �أنه خالف ًا للتوقعات �أنهى فرتة �إمرته عليها دون �أن يقتل..
�أهم الأ�سماء املتداولة لقادة التنظيم
•حجي بكر :معاون البغدادي هو القائد الفعلي للتنظيم يف �سوريا  ,قتل يف ريف حلب يف
معارك �ضد اجلبهة الإ�سالمية واال�سم احلقيقي لبكر هو �سمري عبد حممد اخلليفاوي وهو
�ضابط �سابق يف اجلي�ش العراقي.
•�أبو عبد الرحمن البيالوي :القائد الع�سكري يف العراق (قتل يف غزوة املو�صل).

•�أبو وهيب (�شاكر وهيب الفهداوي)� :أمري �صحراء الأنبار ،ويعترب من القيادات الع�سكرية
الذائعة ال�صيت.
•�أبو عمر النعيمي :وايل الرمادي يف العراق.

•�أبو عقيل املو�صلي :وايل املو�صل يف العراق.

• �أبو �أحمد العلواين :وايل ديايل يف العراق.

•�أبو �أ�سامة العراقي :وايل احل�سكة يف �سوريا.
•عامر الرفدان :وايل دير الزور يف �سوريا..

•�أبو عبد اهلل العراقي :من ال�شخ�صيات الغام�ضة .كان �أمري القلمون ،لكنه يعترب من املقربني جداً
�إىل البغدادي.
•�أبو حممد اجلوالين :املتحدث الر�سمي با�سم التنظيم».

() 67

ومن الأ�سماء البارزة نائب زعيم التنظيم ،من�سق �ش�ؤون واليات �إمارة العراق ،فا�ضل �أحمد
عبد اهلل احليايل ،املعروف با�سم �أبو معتز ،و�أبو م�سلم الرتكماين العفري ،الذي يتواجد يف والية
نينوى ،وهو رئي�س املجل�س الع�سكري العام .ثم وايل الأنبار ،وع�ضو املجل�س الع�سكري للتنظيم،
عدنان لطيف حميد ال�سويداوي ،املعروف بــ�أبي مهند ال�سويداوي� ،أو �أبي عبد ال�سالم .ثم ي�أتي
وايل والية اجلنوب والفرات الأو�سط� ،أحمد حم�سن خلف اجلحي�شي ،املعروف بــ�أبي فاطمة،
ثم م�س�ؤول املالية العام موفق م�صطفى حممد الكرمو�ش ،وكنيته �أبو �صالح .واملن�سق العام لربيد
الواليات حممد حميد الدليمي ،وكنيته �أبو هاجر الع�سايف .ثم املن�سق العام ل�ش�ؤون الكفاالت
ومتابعة �ش�ؤون عوائل القتلى والأ�رسى عوف عبد الرحمن العفري ،وكنيته �أبو �سجى .ومن�سق
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الربيد اخلا�ص وم�س�ؤول املخازن فار�س ريا�ض النعيمي ،وكنيته �أبو �شيماء .وكذلك م�س�ؤول
العبوات والتفخيخ ،خريي عبد حممود الطائي ،وكنيته �أبو كفاح .وم�س�ؤول الإدارة العام �شوكت
امل�ضيفات اخلا�صة باملهاجرين
حازم كال�ش الفرحات ،وكنيته �أبو عبد القادر .وهناك م�س�ؤول
َّ
العرب ،وناقل االنتحاريني عبد اهلل �أحمد امل�شهداين ،وكنيته �أبو قا�سم ،وامل�س�ؤول عن متابعة
الأ�رسى يف ال�سجون ،ب�شار �إ�سماعيل احلمداين ،وكنيته �أبو حممد .ثم امل�س�ؤول الأمني العام عبد
الواحد خ�ضري �أحمد ،وكنيته �أبو ل�ؤي .ونعمة عبد نايف اجلبوري ،وايل والية كركوك ،وكنيته
�أبو فاطمة ،ووايل والية احلدود ،ر�ضوان طالب ح�سني �إ�سماعيل احلمدوين ،وكنيته �أبو جرنا�س.
ووايل والية �صالح الدين ،و�سام عبد زيد الزبيدي ،وكنيته �أبو نبيل ،ووايل والية بغداد� ،أحمد
()68
عبد القادر اجلزاع ،وكنيته �أبو مي�رسة ،و�أبو عبد احلميد.
د  -ت�سلح التنظيم
ميتلك التنظيم منظومات �أ�سلحة ومركبات ،مبا يف ذلك الدبابات وناقالت اجلند املدرعة
واملدفعية امليدانية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وقاذفات متعددة ال�صواريخ ،ف�ض ً
ال عن جمموعة
متنوعة من ال�صواريخ املوجهة امل�ضادة للدبابات واملدافع امل�ضادة للطائرات وعدد �صغري من
�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة .وعلى الرغم من ال�رضبات اجلوية التي قادتها الواليات املتحدة
على داع�ش يف العراق و�سوريا ،يبقى جزء كبري من �أ�سلحة التنظيم ،قيد اال�ستخدام �أو خم ّزن ًا يف
�أماكن خمفية.
ميكن تق�سيم عمليات داع�ش الإرهابية �إىل فئتني .الفئة الأوىل :الهجمات احل�رضية التي توقع
عدداً كبرياً من الإ�صابات ،وقد برزت هذه الهجمات يف العراق ,وعاد ًة ما ت�ستهدف ال�شيعة
والعلويني والأقليات الأخرى ،وت�رضب املناطق ال�سكنية ..ويهدف هذا اجلانب من �إ�سرتاتيجية
داع�ش الع�سكرية �إىل �إثارة ال�رصاع الطائفي �أو �إدامته – بغية دفع ال�شيعة �إىل االن�ضمام �إىل الأحزاب
التي ترعاها �إيران .ومبا �أنّ كثرياً من ال�س ّنة العاديني يعتربون احلكومة العراقية التي يقودها ال�شيعة
وتلك ال�سورية التي يقودها العلويون قمعيتني ,يهدف التنظيم �إىل تقدمي نف�سه باعتباره حامي
املُثل ال�س ّنية .ظهر ذلك بو�ضوح يف العراق ولكن تبقى ال�صورة �أكرث تعقيداً يف �سوريا ..وميكن
من�سقة من اال�ستنزاف لقدرات
و�صف الفئة الأخرى من �إ�سرتاتيجية داع�ش الع�سكرية ب�أ ّنها حملة ّ
معار�ضيها الع�سكرية ومعنوياتهم .يف العراقّ ،
ركزت العمليات التي تن�ضوي حتت هذه الفئة على
حمافظتي الأنبار ونينوىّ � .أما
املراكز ال�سكنية ال�س ّنية وطرق النقل داخل املناطق ال�س ّنية ،وخا�صة
ْ
يف �سوريا فقد ّ
ركزت على املناطق الغنية باملوارد الطبيعية يف �رشق البالد و�شمال �رشقه ،وكذلك
املناطق املتاخمة لرتكيا والعراق ،ولكنها ا�ستهدفت بالأ�سا�س جماعات املعار�ضة.
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هـ ـ �شروط االنت�ساب �إىل التنظيم:
يعتمد عمل داع�ش كمنظمة على مقاتلني جمرمني ال رحمة لديهم ..وقد ازداد عدد مع�سكرات
التدريب منذ العام  ،2013وتك�شف معاينة املجموعة على و�سائل التوا�صل االجتماعي �إدارة
التنظيم مع�سكرات مماثلة يف البلدات الأكرب الواقعة حتت �سيطرته يف ّ
كل من �سوريا والعراق.
بح�سب �سل�سلة من املقابالت مع مقاتلي داع�ش ما بني كانون الأول  2013و�آب ،2014
على جميع املج ّندين ت�أمني تزكية من �أحد عنا�رص داع�ش احلاليني قبل الو�صول �إىل �سوريا �أو
يتم نقلهم �إىل م�ساكن مرتّبة م�سبق ًا يت�شاركونها مع �أع�ضا ٍء جدد
العراق .بعد و�صول املج ّندينّ ،
يتم خاللها ت�سجيل املعلومات ال�شخ�صية ون�سخ جوازات
�آخرين .بعد �سل�سلة من املقابالت – ّ
ال�سفر وقبول التربعات املالية – يجب �أن يخ�ضع املجندون اجلدد لأ�سابيع عدة من التدريب
«ال�رشعي» والع�سكريّ .
ويركز هذا النوع من التدريبات عادة على ا�ستخدام امل�سد�سات والبنادق
الهجومية والقذائف ال�صاروخية وقذائف املورتر .ويف بع�ض الأحيان ،يتلقى املج ّندون مزيداً من
التدريب على �أ�سلحة �أكرث تطوراً .عند االنتهاء من هذه الفرتة يتم تعيني املجندين اجلدد عاد ًة يف
( )69
نوبات حرا�سة لأ�سابيع عدة قبل ت�سليمهم عمليات ع�سكرية يف اخلطوط الأمامية».

و-الهيكل التنظيمي
بعد مقتل الزرقاوي يف حزيران � ،2006أ�صبح �أتباعه �أكرث عز ًما على �إقامة دولة �إ�سالمية
�سنية .ويف 12ت�رشين الأول 2006مت الإعالن عن ت�شكيل «حلف املطيبني» ،وهو ائتالف ي�ضم
احلركات واجلماعات املن�ضوية يف �إطار «جمل�س �شورى املجاهدين» ،وبع�ض زعماء الع�شائر
ال�سنية .ويف  15ت�رشين الأول  2006مت الإعالن عن ت�أ�سي�س «دولة العراق الإ�سالمية» .وت�ضم
الدولة من الناحية النظرية عد ًدا من املحافظات العراقية ال�سنية ،وهي :الأنبار وكركوك ونينوى
ودياىل و�صالح الدين وبابل ووا�سط .توىل �أبو عمر البغدادي (حامد داوود الزاوي) �إمارة دولة
العراق الإ�سالمية ،ومت الإعالن عن ت�شكيل حكومة الدولة الأوىل عن طريق املتحدث الر�سمي
املكون العراقي على مفا�صل التنظيم ،وغياب املقاتلني العرب
حمارب اجلبوري ما ي�شري �إىل هيمنة
ِّ
والأجانب با�ستثناء �أبو حمزة املهاجر .ويف � 22أيلول � 2009أعلن التنظيم عن ت�شكيلة وزارية
ثانية .عندما �أُعلن عن مقتل �أبي عمر البغدادي يف  19ني�سان � ،2010إىل جانب وزير حربه
املهاجر ،بادر التنظيم �إىل ا�ستبدال كبار قادته ,فقد �أعلن يف بيان جمل�س �شورى املجاهدين يف
�16أيار � ،2010أن الكلمة اجتمعت على بيعة �أبي بكر البغدادي زعيم ًا لتنظيم داع�ش ،وكذا
وزيرا للحرب خلفًا للمهاجر.
وزيرا �أول ً
ونائبا له ،ومت تعيني �أبي �سليمان ً
على تولية �أبي عبد اهلل ً
تطورت البنية التنظيمية لداع�ش باال�ستناد �إىل املزاوجة بني الأ�شكال التنظيمية الإ�سالمية
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التقليدية ،وتنظريات الفقه ال�سلطاين �إىل جانب الأ�شكال التنظيمية احلداثية ملفهوم الدولة الذي
ي�ستند �إىل جهاز ع�سكري �أمني و�آخر �أيديولوجي .ومنذ ال�سيطرة على املو�صل ت�ضاعف عدد
�أع�ضائه لي�صل �إىل �أكرث من � 35ألف مقاتل من العراقيني وال�سوريني ،وي�ضم يف �صفوفه �أكرث من
� 9آالف مقاتل عربي وم�سلم �أجنبي� ،إال �أن البنية الأ�سا�سية لقوات النخبة ت�صل �إىل حدود 15
�ألف مقاتل.
�أوالً :اخلليفة :يقوم الهيكل التنظيمي لداع�ش على �أ�س�س فقهية .يتوىل «اخلليفة» الذي يجمع
�رشوط الوالية كالعلم ال�رشعي والن�سب القر�شي (ح�سب زعمهم) �سائر الوظائف الدينية
والدنيوية املذكورة يف الرتاث ال�سيا�سي الإ�سالمي ال�سني ،كقائد ديني و�سيا�سي له حق الطاعة
بعد اختياره من قبل جمل�س ال�شورى .وقد �أر�سى الزعيم ال�سابق �أبو عمر البغدادي الهيكلية العامة
لـلدولة الإ�سالمية ،وعمل �أبو بكر البغدادي على تطوير البناء الهيكلي من خالل تر�سيخ مبد�أ
البيعة والطاعة؛ الأمر الذي ي�ضمن مركزية التنظيم و�سيطرة اخلليفة على كافة مفا�صل التنظيم.
مبا�رشا
تعتمد البنية التنظيمية لداع�ش على هيكلية هرمية يعترب «اخلليفة» ر�أ�سها ،و ُي�رشف �إ�رشافًا
ً
عو�ضا عن ت�سمية الوزارات التي
على املجال�س ،وهي ت�سمية ا�ستخدمها �أبو بكر البغدادي
ً
اعتمدها �سلفه �أبو عمر البغدادي ،وتعترب املجال�س املفا�صل الأ�سا�سية للتنظيم التي ِّ
ت�شكل القيادة
املركزية ،ويتمتع البغدادي ب�صالحيات وا�سعة يف تعيني وعزل ر�ؤ�ساء املجال�س بعد �أخذ ر�أي
جمل�س ال�شورى ،فالقرار الأخري بعد التداول للبغدادي ،وبف�ضل �سلطاته الدينية يتحكم يف �سائر
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية؛ فهو �صاحب الأمر والنهي يف معظم القرارات احلا�سمة .وقد اعتمد �أبو
بكر البغدادي على العن�رص العراقي يف معظم املفا�صل الرئي�سة للتنظيم ،وعلى الأع�ضاء العرب
والأجانب يف �إدارة الوظائف امل�ساندة؛ كال�شورى والإعالم والتجنيد ..واحتفظ ب�صالحيات
�شبه مطلقة يف �إعالن احلرب وت�سيري الغزوات .و�أ�س�س البغدادي املجل�س الع�سكري و�ألغى
من�صب وزير احلرب ،وحتكم باملفا�صل املهمة من �أمن وا�ستخبارات الواليات ،وجمل�س ال�شورى،
واملجل�س الع�سكري ،واجلهاز الإعالمي ،والهيئات ال�رشعية ،وبيت املال ،ويتمتع البغدادي
ب�سلطة تعيني قيادات و�أمراء الواليات يف العراق و�سوريا.
دخل التنظيم مع حقبة �أبي بكر البغدادي يف طور تنظيمي ع�سكري �شديد ال�رسية ؛ �إذ �أ�سهم منذ
معتمدا يف اجلانب الع�سكري على �ضباط عراقيني �سابقني
توليه �إمارة التنظيم يف �إعادة هيكلته،
ً
�سلفيني ،ويف مقدمتهم :حجي بكر وعبد الرحمن البيالوي ..ويف الوقت نف�سه ا�ستثمر البغدادي
وخ�صو�صا �أبناء دول اخلليج العربي� ،أمثال� :أبي
املقاتلني العرب والأجانب يف الأجهزة ال�رشعية،
ً
بكر القحطاين (عمر القحطاين) ،و�أبي همام الأثري ،املعروف برتكي البنعلي (تركي بن مبارك
بن عبد اهلل) من البحرين ،وال�سعودي عثمان �آل نازح الع�سريي ،وغريهم .فيما اعتمد البغدادي
على حلقة تلعفر الرتكمانية يف املواقع الأمنية الأ�سا�سية ،ويف مقدمتهم �أبو علي الأنباري ،واعتمد
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على العرب والأجانب يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية ،ويف مقدمتهم ال�سوري �أبو حممد العدناين الناطق
با�سم داع�ش .مع تو�سع التنظيم و�إعالن اخلالفة عقب ال�سيطرة على املو�صل يف حزيران ،2014
بد�أ البغدادي بدمج العرب والأجانب ب�صورة �أكرب� ،إال �أن املكون العراقي ال يزال يتمتع ب�أرفع
املنا�صب و�أخطرها.
حاليا �أبو �أركان
ثانيًا :جمل�س ال�شورى :من �أهم امل�ؤ�س�سات التابعة للتنظيم ،يرت�أ�س املجل�س
ً
العامري ،كما يجتمع للنظر يف الق�ضايا امل�ستجدة واتخاذ القرارات املهمة ،وي�ضم يف ع�ضويته
وغالبا ما
وخ�صو�صا ال�رشعية ،وال يوجد ثبات يف عدد �أع�ضائه،
عد ًدا من القيادات التاريخية
ً
ً
ع�ضوا يختارهم البغدادي بتزكية من الأمراء والوالة .يتمتع املجل�س ب�صالحية
ي�ضم من � 9إىل 11
ً
عزل الأمري ،كما يتمتع بالوظائف التقليدية �إذ يقدم الر�أي وامل�شورة للبغدادي يف قرار احلرب
وال�سلم ...من مهام املجل�س تزكية املر�شحني ملنا�صب الوالة ،و�أع�ضاء املجال�س املختلفة .يتمتع
نظرا لطبيعة التنظيم الدينية ويرت�أ�سه
املجل�س ال�رشعي ب�أهمية خا�صة داخل جمل�س ال�شورىً ،
�شخ�صيا ،وي�ضم يف ع�ضويته �ستة �أع�ضاء ،ومهامه الأ�سا�سية مراقبة التزام بقية املجال�س
البغدادي
ًّ
بـال�ضوابط ال�رشعية ،وتر�شيح خليفة جديد يف حال موت اخلليفة احلايل �أو تعر�ضه للأ�رس �أو عدم
قدرته على �إدارة التنظيم لأ�سباب طارئة كاملر�ض والعجز.
ثالثًا� :أهل احلل والعقد :ي�ضم طائفة وا�سعة من الأع�ضاء واملنا�رصين والأمراء والقادة  ،و ُيطلق
عليهم �أحيا ًنا �أهل ال�شورى والبد �أن تتوافر فيهم جمموعة من ال�رشوط ،كالعدالة اجلامعة ل�رشوطها،
تو�صل به �إىل معرفة من ي�ستحق الإمامة  ،والر�أي واحلكمة امل�ؤديني �إىل اختيار من
والعلم الذي ُي َ
هو للإمامة �أ�صلح ،وهم من يقومون ببيعة وتن�صيب اخلليفة..
حاليا �أبو حممد العاين ،وكان �أبو �أن�س ال�شامي
راب ًعا :الهيئة ال�رشعية :يتوىل من�صب رئي�س الهيئة ً
�أول من توىل هذا املن�صب يف عهد الزرقاوي وت�أ�سي�س جماعة التوحيد واجلهاد ،ويف عهد
�أبي عمر البغدادي توىل املن�صب عثمان بن عبد الرحمن التميمي .تقوم الهيئة ب�إ�صدار الكتب
والر�سائل و�صياغة خطابات البغدادي والتعليق على الأفالم واملواد الإعالمية اخلا�صة بالتنظيم.
وتنق�سم الهيئة �إىل ق�سمني ،الأول :يتعلق بتنظيم املحاكم ال�رشعية وم�ؤ�س�سة الق�ضاء للف�صل يف
اخل�صومات ،والقيام بوظيفة احل�سبة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والثاين :يقوم بوظيفة
الوعظ والتجنيد ومتابعة الإعالم .ويعتمد التنظيم على العرب والأجانب ب�شكل كبري يف ع�ضوية
املكون العربي اخلليجي.
وخ�صو�صا
الهيئة ال�رشعية،
ً
ِّ
خام�سا :الهيئة الإعالمية :يعترب تنظيم داع�ش من �أكرث التنظيمات املتطرفة اهتما ًما بالإعالم و�شبكة
ً
الإنرتنت لن�رش �سيا�سته ال�سلفية ،و�أ�صبح مفهوم «اجلهاد الإلكرتوين» �أحد الأركان الرئي�سة يف فرتة
مبكرة منذ ت�أ�سي�س جماعة «التوحيد واجلهاد» ،ثم القاعدة يف بالد الرافدين .توىل �أبو مي�رسة
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العراقي رئا�سة الق�سم الإعالمي ،ويف حقبة «دولة العراق الإ�سالمية» عام  2006توىل املن�صب
�أبو حممد امل�شهداين حتت ا�سم وزير الإعالم ،وكان �أبو عبد اهلل حمارب عبد اللطيف اجلبوري ناطقًا
وزيرا للإعالم ،ويقود امل�ؤ�س�سة اليوم
با�سم تنظيم داع�ش ،ويف عام � 2009أ�صبح �أحمد الطائي ً
هيئة مو�سعة بقيادة �أبي الأثري عمرو العب�سي.
ؤخرا م�ؤ�س�سات �إعالمية
تعترب م�ؤ�س�سة الفرقان الإعالمية الأقدم يف التنظيم ،وظهرت م� ً
�أخرى مثل :م�ؤ�س�سة االعت�صام ومركز احلياة ،وم�ؤ�س�سة �أعماق ،وم�ؤ�س�سة البتار ،وم�ؤ�س�سة
دابق ،وم�ؤ�س�سة اخلالفة ،وم�ؤ�س�سة �أجناد للإنتاج الإعالمي ،وم�ؤ�س�سة الغرباء للإعالم ،وم�ؤ�س�سة
الإ�رساء للإنتاج الإعالمي ،وم�ؤ�س�سة ال�صقيل ،وم�ؤ�س�سة الوفاء ،وم�ؤ�س�سة ن�سائم للإنتاج ال�صوتي،
وجمموعة من الوكاالت تتبع الواليات واملناطق التي ت�سيطر عليها ،كوكالة �أنباء الربكة واخلري.
كما �صدر عدد من املجالت بالعربية والإجنليزية �أمثال دابق وال�شاخمة .و�أن�ش�أت الهيئة �إذاعات
حملية مثل �إذاعة البيان يف مدينة املو�صل يف العراق ،و�إذاعة �أخرى يف مدينة الرقة يف �سوريا.
وين�شط التنظيم من خالل العمل يف املدونات ،ومن �أهمها مدونات باللغتني الرو�سية والإجنليزية؛
وتقوم الهيئة برتجمة الإ�صدارات الإعالمية �إىل لغات �أجنبية كالإجنليزية والفرن�سية ،والأملانية..
كما ي�سيطر التنظيم على عدد من املواقع واملنتديات الإلكرتونية ،التي حتتوي على مكتبة تخت�ص
بالأيديولوجيا واخلطاب و�آليات التجنيد والتمويل والتكتيكات القتالية و�صنع املتفجرات وكل
ما يلزم املقاتلني يف عمليات املواجهة يف �إطار حرب الع�صابات.
�أ�صدرت الهيئة �سل�سلة من الأفالم �أطلق عليها� :صليل ال�صوارم ،تت�ضمن �أربعة �إ�صدارات
متتالية� ,إ�ضافة �إىل �سل�سلة �إ�صدارات منها :ك�رس احلدود بتاريخ 29حزيران  ،2014وخطبة
البغدادي يف املو�صل بتاريخ  5متوز  ،2014ور�سائل من �أر�ض املالحم ،وهي �سل�سلة توثق
إ�صدارا ،وكذلك �إ�صدارات بعنوان :ف�شرَ ِّد
تباعا بلغت حتى الآن � 50
عمليات التنظيم ت�صدر ً
ً
بهم َم ْن َخ ْلفَهم ،يغطي اجلزء الأول �سيطرة التنظيم على اللواء  93يف حمافظة الرقة بتاريخ � 23آب
 ،2014واجلزء الثاين يغطي معركة مطار الطبقة يف حمافظة الرقة بتاريخ � 7أيلول .2014
�ساد�سا :بيت املال :متكن التنظيم منذ عهد الزرقاوي من بناء �شبكات متويل ممتدة ،فقد �أن�ش�أ جلنة
ً
مالية منذ ت�أ�سي�س جماعة التوحيد واجلهاد تقوم بجمع الأموال لتمويل الأن�شطة املختلفة ،تعتمد
وخ�صو�صا
على �شبكة من النا�شطني املتخ�ص�صني يف جمع التربعات من خالل التجار وامل�ساجد،
ً
الدول اخلليجية الغنية و�أوروبا ،ف�ض ً
ال عن عمليات جمع الأموال داخل العراق ،وم�صادر التمويل
اخلا�صة بالغنائم التي يح�صل عليها من خالل اال�ستيالء على املناطق املحررة ،وفر�ض ال�رضائب.
ومع تنامي نفوذ التنظيم والإعالن عن ت�أ�سي�س «دولة العراق الإ�سالمية» �أعلن يف ت�شكيلته الوزارية
الأوىل عام  2006عن وزارات عديدة تخت�ص باملوارد النفطية والرثوات الطبيعية ،ويف عام
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وزيرا للمالية .ي�رشف البغدادي اليوم
َّ ،2009
�سمى يف ت�شكيلته الوزارية الثانية يون�س احلمداين ً
على �إدارة بيت املال ،ويتوىل امل�س�ؤولية الرئي�سة فيها موفق م�صطفى الكرمو�ش.
م�صادر متويل التنظيم متعددة ،ومن �أهمها التربعات والهبات من:

�1 .1أموال التربعات والزكاة :حيث عملت املنابر الإ�سالمية املتطرفة خالل عامي 2012/2011
على ت�شجيع امل�سلمني على توجيه �أموال الزكاة والتربعات لت�أييد «اجلهاد يف �سوريا»،
وتوجهت هذه الأموال مبا�رشة �إىل كل من داع�ش وجبهة الن�رصة وغريها.
2 .2عوائد حترير الأجانب املختطفني :د�أب التنظيم على اختطاف املواطنني الأجانب ،واملوظفني
الدوليني ،وال�صحفيني الغربيني ،وم�ساومة ذويهم ودولهم للإفراج عنهم مقابل ماليني
الدوالرات كفدية.
3 .3اال�ستيالء على املوارد وال�سلع من الأماكن التي ي�سيطر عليها :من م�ست�شفيات ،ومراكز ت�سوق،
ومطاعم ،ومرافق الكهرباء واملياه يف هذه املناطق ،وهي املرافق توفر لها عوائد تُقدر
باملاليني �شهر ًّيا.
4 .4عوائد الرثوات الطبيعية واملعادن :من النفط والغاز التي ا�ستوىل عليها التنظيم يف العراق
و�سوريا ،وتقدر بنحو مليوين دوالر �شهر ًّيا ،ف�ض ً
ال عن �سيطرته على مناجم الذهب يف
املو�صل.
5 .5فر�ض ال�رضائب والر�سوم :على التجار واملزارعني وال�صناعيني ،وعلى املواطنني الأثرياء
يف املناطق التي ي�سيطر عليها التنظيم ،وكذلك فر�ض اجلزية على غري امل�سلمني ،وهناك
ُقدر بحوايل  6ماليني دوالر �شهر ًّيا.
�رضائب �شهرية على ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املحلية ت َّ
6 .6الأموال احلكومية :متكن التنظيم من اال�ستيالء على كميات من الأموال التي كانت موجودة
ُقدر بع�رشات املاليني من
يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،بعد �سيطرته على املو�صل ،ت َّ
الدوالرات.
7 .7عائدات الزراعة والغالل واحلبوب :التي �سيطر عليها التنظيم يف العراق و�سوريا.

ع�ضوا ،وال يوجد عدد حمدد لأع�ضائه
�ساب ًعا :املجل�س الع�سكري :يتكون من � 9أع�ضاء �إىل 13
ً
و�سمي اجلهاز باملجل�س الع�سكري عقب مقتل نعمان من�صور الزيدي ،املعروف ب�أبي �سليمان
النا�رص لدين اهلل ،الذي �شغل من�صب وزير احلرب يف �أيار .2011ي�شغل قائد املجل�س الع�سكري
من�صب نائب البغدادي ،وكان الزرقاوي يحتفظ باملن�صبني ،ثم توىل من�صب القائد الع�سكري �أبو
حمزة املهاجر كوزير للحرب يف حقبة دولة العراق الإ�سالمية و�إمارة �أبي عمر البغدادي ،ويف
والية �أبي بكر البغدادي احلالية توىل من�صب القائد الع�سكري حجي بكر ،وهو �سمري عبد حممد
اخلليفاوي ،ثم �شغل املن�صب بعد مقتله يف �سوريا يف كانون الثاين � 2014أبو عبد الرحمن البيالوي،
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وهو عدنان �إ�سماعيل البيالوي ،الذي قُتل يف حزيران 2014؛ وتوىل رئا�سة املجل�س الع�سكري
احلايل �أبو م�سلم الرتكماين ،وهو فا�ضل احليايل .يتكون املجل�س الع�سكري من قادة القواطع،
وكل قاطع يتكون من ثالث كتائب ،وكل كتيبة ت�ضم  350-300مقات ً
ال ،وتنق�سم الكتيبة �إىل
عدد من ال�رسايا ت�ضم كل �رسية  60-50مقات ً
ال .ينق�سم املجل�س �إىل هيئة �أركان واالنتحاريني
وقوات الدعم اللوج�ستي ،وقوات القن�ص واالقتحام والتفخيخ ،ومن قيادات املجل�س �أبو �أحمد
العلواين ،وليد جا�سم ،عمر ال�شي�شاين ،ويقوم املجل�س بكافة الوظائف الع�سكرية ،كالتخطيط
اال�سرتاتيجي ،و�إدارة املعارك ،بالإ�ضافة �إىل تويل و�إدارة �ش�ؤون الت�سليح والغنائم الع�سكرية.
ثامنًا :املجل�س الأمني :يقوم بوظيفة الأمن واال�ستخبارات ،ويتوىل رئا�سته �أبوعلي الأنباري،
وهو �ضابط ا�ستخبارات �سابق يف اجلي�ش العراقي ،ولديه جمموعة من النواب وامل�ساعدين .ويتوىل
املجل�س ال�ش�ؤون الأمنية للتنظيم ،وكل ما يتعلق بالأمن ال�شخ�صي للبغدادي وت�أمني �أماكن �إقامته
وتنقالته ،ومتابعة القرارات التي يقرها ومدى جدية الوالة يف تنفيذها ،ويقوم مبراقبة عمل الأمراء
الأمنيني يف الواليات والقواطع واملدن ،وي�رشف على تنفيذ �أحكام الق�ضاء ،واخرتاق التنظيمات
املعادية ،كما يقوم بالإ�رشاف على الوحدات اخلا�صة كوحدة االنتحاريني بالتن�سيق مع املجل�س
الع�سكري .ي�رشف املجل�س على �صيانة التنظيم من االخرتاق ،ولديه مفارز يف كل والية تقوم
بنقل الربيد وتن�سيق التوا�صل بني مفا�صل التنظيم يف جميع قواطع الوالية ،كما �أن لديه مفارز
خا�صة لالغتياالت ال�سيا�سية النوعية واخلطف وجمع الأموال.
وحدات �إدارية يطلق عليها ا�سم
يق�سم تنظيم داع�ش مناطق نفوذه �إىل
ٍ
تا�س ًعا :التق�سيم الإداريِّ :
واليات ،يتوىل م�س�ؤولية الواليات جمموعة من الأمراء ..يبلغ عدد الواليات التي تقع �ضمن
�سيطرة التنظيم �أو نفوذه  16والية ،ن�صفها يف العراق ،وهي :والية ديايل ،والية اجلنوب ،والية
�صالح الدين ،والية الأنبار ،والية كركوك ،والية نينوى ،والية �شمال بغداد ،والية بغداد.
ون�صفها الآخر يف �سوريا ،وهي :والية حم�ص ،والية حلب ،والية اخلري (دير الزور) ،والية
ُق�سم الواليات �إىل
الربكة (احل�سكة) ،والية البادية ،والية الرقة ،والية حماة ،والية دم�شق .وت َّ
قواطع ،وت�ضم املدن ،وفق ت�سمياتها املُعتمدة قبل �سيطرة التنظيم عليها؛ فوالية حلب على �سبيل
املثال تنق�سم �إىل قاطعني ،هما :قاطع منبج وتتبع له مدن منبج وجرابل�س وم�سكنة ،وقاطع الباب
وتتبع له مدينتا الباب ودير حافر .وميثل ال�سلطة العليا يف كل والية م�س�ؤول معني من قبل التنظيم
يحمل لقب وايل ،ويعاونه جمموعة من امل�س�ؤولني يحملون �صفة �أمري� ،أمثال :الأمري الع�سكري،
والأمري ال�رشعي ،الذي ير�أ�س الهيئة ال�رشعية ،فيما ُيعترب �أمري القاطع ال�سلطة الأعلى يف كل قاطع،
ويعاونه كذلك جمموعة من الأمراء يف املجال الع�سكري وال�رشعي والأمني؛ الأمر الذي ُيتبع يف
املدن كافة ،و ُي�رشف الوالة ومعاونوهم من الأمراء على �أمراء القواطع ومعاونيهم ،و ُي�رشف ه�ؤالء
()70
بدورهم على �أمراء املدن ومعاونيهم».
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