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داع�شبعدمـاذا

ان  الراعي  واأيقن  "داع�ش"،  ل�  العك�سي  العد  بداأ  القاعدة،  تنظيم  على خطى 
مدة �سالحية "التنظيم االرهابي" قد انتهت.. بعد ان عاث يف االر�ش ف�سادا 
وا�ستنفد اآخر اأوراقه مبا ُمّكن من اأ�سباب القوة والغطر�سة والتمدد ابتداء من 
�سوريا و�سعودا اإىل العراق ونزوال اإىل اليمن وليبيا واإىل كثري من ال�ساحات 

االأخرى التي زرع فيها خالياه النائمة يف انتظار حلظة ال�سفر.
اأعد ال�سيطان من �سيناريو بعد داع�ش، وهل  االن احلديث يرتكز حول ماذا 
اأم ان هناك ف�ساًل جديداً من حكاية داع�ش  اللعبة عند هذا احلد،  �ستنتهي 

واأخواتها.. 
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على  تبنى  هجينة  عقيدة  بت�سنيع  الق�سة  تبداأ 
�سيء  كل  بل  اإن�ساين،  �سيء  كل  كراهية  الكراهية، 
ومن  فكانت   اأتباعه..  به  يوؤمن  ما  �سوى  مقد�ش 
خالل زواج �سيا�سي بني حممد بن �سعود وحممد بن 
عبد الوهاب ومبباركة ورعاية بريطانية من حيث 
يحتاجها  التي  االمور  من  وغريها  وال�سالح  املال 
ال�رسعي)ال�سلفية  غ��ري  اجل��ن��ني  من��ا  امل�����رسوع، 
التوحيدية(  )ال�سلفية  اأو  )الوهابية(  اأو  الوهابية( 

يف رحم اأر�ش اجلزيرة يف اأواخر القرن الثاين ع�رس 
  170الهجري، املوافق للثامن ع�رس امليالدي )٣

.)1792
ونخر  ال��دع��وة  ه��ذه  لن�رس  اجلميع  حتالف  حيث 
اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  داخلية  بحروب  االمة  ج�سد 
باإعالنهم "اجلهاد" وفق هذا املذهب، واإقامًة دولة 
االإ�سالم  اأمة  وتطهري  ال�سحيحة  والعقيدة  التوحيد 
كما  العقيدة  على  دخيل  وكل  والبدع  ال�رسك  من 

 الوهابية
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يزعمون ظاهرا.
ال�سيا�سية  اأه��داف��ه��م  حتقيق  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم��ن 
العثمانية،  للدولة  املوالني  خ�سومهم  باإ�سعاف 
بالظل  حتاك  التي  املخططات  عن  واإ�سغالهم  بل 
اأرا�سي  يف  نفوذهم  لب�سط  الربيطانيني  قبل  من 
الفرن�سيني  خ�سومهم  ومناف�سة  العثمانية  اخلالفة 
يف التو�سع اال�ستعماري يف هذه االرا�سي، وبالفعل 
نتج عن هذه احلروب الدموية قيام الدولة ال�سعودية 
االأوىل احلليفة لربيطانيا واملنفذة الأجنداتها، والتي 

متددت لت�سل اإىل دم�سق �سمااًل وُعمان جنوبًا.
هذا  مثل  ه��ذا  يومنا  وحتى  التاريخ  ذل��ك  ومنذ 
التحالف وتلك الدولة ورما �رسطانيا ينخر يف ج�سد 
لتنفيذ  فعال  �سيا�سي  �سغط  ورقة  مثل  كما  االمة، 
وحليفتها  الربيطانية  امل�سالح  تخدم  اج��ن��دات 
على  واال�سالمية  العربية  ال�سعوب  ملجمل  امريكا، 
لظاهرة  فعالة  جتربة  ومثلت  بل  العموم،  وج��ه 

ا�ستن�ساخها  املمكن  من  التي  التكفريي  اال�سالم 
تطلبت  ما  متى  العامل  يف  االماكن  من  الكثري  يف 
)ال�سلفي(على  املذهب  هذا  ودعم  بل  لذلك،  احلاجة 
وي�ستمد  لالإ�سالم،  ممثال  لي�سبح  الدويل  امل�ستوى 
من يريد �رسعيته منه، ويف هذا تقول جولدا مائري 
رئي�سة الوزراء اال�رسائيلية 1974/1969 ب�رسورة 
م�ساعدة ما ي�سمى باالإ�سالم التكفريي حتى نق�سي 
على القومية العربية وتنت�رس الفو�سى واالنق�سامات 

واحلروب الطائفية.
من هذا املنطلق ا�ستعملت االإمرباطوريات الفرن�سية 
االإ�سالميني  االوق��ات  من  وق��ت  يف  الربيطانية  و 
على  للق�ساء  كو�سيلة  الرحم  ذلك  من  امل�سنعني 
فرن�سا  اعتمدت  حيث  ال�سعبية  املقاومة  حركات 
كما  اجلزائر..  على  �سيطرتها  لب�سط  امل�ساجد  على 
قام الربيطانيون با�ستغالل االإ�سالم لب�سط نفوذهم 
خلقت  التي  اأمريكا  اإىل  و�سوال  م�ستعمراتهم  يف 
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و  الثمانينات  يف  املتطرفة  اال�سالمية  احلركات 
ال�ستغالل  ذلك  و  طالبان  تنظيم  عنها  انبثق  التي 
االإ�سالميني يف حربها �سد االإحتاد ال�سوفياتي و هو 
ما حدث يف افغان�ستان وال�سي�سان.. كما لعب تنظيم 

القاعدة ومن بعدها داع�ش دورا هاما يف حماولة 
الق�ساء على وحدة العراق و �سوريا خدمة لربنامج 
الإعادة  للمنطقة  امريكية  وبرعاية  ودويل  اأقليمي 
ر�سم حدودها مبا يخدم م�ساحلها، كما قام تنظيم 
القاعدة بالدور نف�سه يف ليبيا واليمن من خالل بث 

الفو�سى وتاأجيج ال�رساع و لهذه االهداف نف�سها.
على ان اعرتاف اجلرنال االأمريكي املتقاعد وي�سلي 
يف  االأطل�سي  �سمال  حللف  االأعلى  )القائد  كالرك 
لقناة  له  حديث  يف   )2000  � ب��ني)1997  الفرتة 
هذه  ارتباط  تاأكيد  غري  بجديد  ياأت  مل   ،CNN
ان  بقوله:  غربية  باأجندات  اال�سالمية  احلركات 
حزب  ملواجهة  وحلفائها  اأمريكا  �سناعة  داع�ش 
اأنه تنا�سى كون هذا املطلب هو  اإال  اهلل يف لبنان.. 
االأهداف  اىل  باالإ�سافة  بامتياز،  اإ�رسائيليًا  هدفًا 
واملناخات  الظروف  بتوفري  االخ��رى،  االمريكية 
النت�سار )الفو�سى اخلالقة( يف دول ال�رسق االأو�سط 
كاأداة لتفتيت الدول العربية وتق�سيمها بغية اإعادة 
ت�سكيلها وفق ت�سورات ورغبات ر�سم حدود جديدة 
من  املوروثة  احل��دود  انقا�ش  على  املنطقة  لدول 
زمن � �سايك�ش � بيكو � حني كانت االمرباطوريتان 

االجنليزية والفرن�سية ت�سودان العامل.
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املتطرفة  للحركات  وال��وا���س��ح  امل��ه��ول  ال��دع��م 
اليوم من خالل �سال�سة حركتها   االرهابية يالح
حول العامل، فهي �رسعان ما تنقل بوؤر ن�ساطها من 
والغرب،  ال�رسق  منطقة الأخرى ب�رسعة خيالية يف 
من العراق اىل �سوريا اىل م�رس اىل املانيا وفرن�سا 
الدينامي  االنتقال  هذا  ان  على  وغريها،  وتركيا.. 
ال�رسيع يحتاج اإىل قدرات هائلة من املال والظروف 
متمكنة  ك��ربى  ق��وى  وا�سناد  وب��دع��م  املنا�سبة، 

يف  ونفوذها  م�ساحلها  لها  العامل،  يف  ومتجذرة 
مثل هذه املناطق.

والغريب يف االمر ان هذه التنظيمات مل يظهر لها 
يغيب  مل��اذا  هنا  وال�سوؤال   مثال ا�رسائيل  يف  اأث��ر 
غزة  يف  ال��ع��ادي  امل�ستوى  على  حتى  وج��وده��ا 
مي�رسة،  هناك  تواجدها  ظروف  واإن  خا�سة   مثال
اأكرث من عملية  لها  فيما كان  اال�ستثناء  ملاذا هذا 

ارهابية( يف �سيناء(

اركا اهابية "اهادية"
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ذات  يف  ت�سب  ال��ي��وم  االره���اب  �سماعة  ان  على 
�سورة  ت�سوه  فهي  النهائية،  النتيجة  يف  االهداف 
اال�سالم وامل�سلمني، كما اأنها تف�سح املجال لتربير 
)التواجد الغربي واالمريكي ب�سكل خا�ش( يف العامل 
الذي  العراق  مثل  منه،  ح�سا�سة  واأج��زاء  اال�سالمي 
التي  وافغان�ستان  ال�رسق،  على  العرب  بوابة  يعد 
تعد �سرتاتيجيا موقعا متميزا على احلدود االيرانية 
والرو�سية، واليمن التي تعد منطقة ح�سا�سة بالن�سبة 
بني  طرق  مفرتق  ت�سكل  هي  بل  ال�سعودي،  لالمن 
اأفريقيا وا�سيا وال�رسق االدنى، فمن املعلوم ان احدى 
تربيرات التواجد االمريكي الع�سكري والدبلوما�سي 
الفاعل يف هذه البلدان هو )خطر االرهاب( ولي�ش 
هناك �سك باأن ما تقوم به هذه احلركات االرهابية 

ي�ساهم يف عزل اال�سالم عامليا، ويغذي العن�رسية 
يف الغرب �سد االإ�سالم وامل�سلمني.. وحتقق الرغبة 
العراق  يف  االو���س��اع  ا�ستقرار  بعدم  االمريكية، 
و�سوريا واليمن وغريها من البالد العربية قد يوؤول 
اىل توافق عربي ا�سالمي جتاه تعنت ا�رسائيل، وقد 
يهيء الظروف لتنمية اقت�سادية وثقافية ناه�سة، 
كل  ويت�سبب  الزاهية،  اأيامهم  للعرب  يجدد  ورمبا 
اال�سالمية،  الدعوة  تنع�ش  مزدهرة  نه�سة  يف  ذلك 

 القاعدة الثقافية للعرب وامل�سلمني ومت
وميكن اإجمال احلديث عن اهم احلركات االرهابية 

ذات النزعة التكفريية والعقيدة ال�سلفية، وهي :
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�سنية  اجلن�سيات  متعددة  وح��رك��ة  منظمة  ه��ي 
عامي  بني  الفرتة  يف  تاأ�س�ست  اأ�سولية،  اإ�سالمية 

19٨٨ و1990م.
تدعو القاعدة اإىل اجلهاد الدويل بهدف اإعادة الدولة 
�سيد  بكتابات  القاعدة  فكر  يتاأثر  حيث  االإ�سالمية؛ 
قطب الذي يقول اإنه ب�سبب عدم تطبيق ال�رسيعة يف 
اإىل  وعاد  ا،  اإ�سالميًّ يعد  مل  فاإنه  االإ�سالمي،  العامل 
اجلاهلية. ولكي يعود االإ�سالم، فامل�سلمون بحاجة 
الإقامة "دولة اإ�سالمية حقيقية" مع تطبيق ال�رسيعة 

اأي  من  االإ�سالمي  العامل  وتخلي�ش  االإ�سالمية، 
تاأثريات لغري امل�سلمني، مثل مفاهيم اال�سرتاكية اأو 

القومية. زعيم التنظيم احلايل هو اأمين الظواهري.
منها  العامل  حول  اأماكن  عدة  يف  القاعدة  توجد 
اإفريقيا،  وغ��رب  وال�سومال  والعراق  اأفغان�ستان 
يف  وع�سكرية  مدنية  اأه��داًف��ا  القاعدة  وهاجمت 
خمتلف الدول، اأبرزها هجمات 11 �سبتمرب 2001م، 
وتبع هذه الهجمات قيام احلكومة االأمريكية ب�سن 

"حرٍب على االإرهاب".

١- تنظيم القاعدة ١٩٨٨م:
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اأج����زاء ك��ب��رية من  اإ���س��الم��ي��ة حكمت  ه��ي ح��رك��ة 
اأفغان�ستان بدًءا من �سبتمرب 1996م. 

جنوب  الواقعة  قندهار  والي��ة  يف  احلركة  ن�ساأت 
عام  باك�ستان  مع  احل��دود  على  اأفغان�ستان  غرب 
يف  رغب  حيث  عمر؛  حممد  املال  يد  على  1994م، 
الق�ساء على مظاهر الف�ساد االأخالقي واإعادة اأجواء 
االأمن واال�ستقرار اإىل اأفغان�ستان، و�ساعده على ذلك 
طلبة املدار�ش الدينية الذين بايعوه اأمرًيا لهم عام 

1994م.
القومية  اإىل  طالبان  حركة  اأف��راد  معظم  ينتمي 
�رسق  يف  اأبنائها  معظم  يرتكز  التي  الب�ستونية 
تعداد  من   ٪4٨ ح��وايل  وميثلون  البالد  وجنوب 

االأفغان البالغ قرابة 27 مليون ن�سمة.
طالبان حركة اإ�سالمية �سنية تعترب احلكم ال�رسعي 
وال��رد  االأخ��ذ  يحتمل  ال  واح��ًدا  حكًما  مذهبها  يف 
حوله، ومن ثم ي�سبح تنفيذ االأحكام ال�رسعية لدى 
طالبان حتى واإن كانت هناك مذاهب اأو اآراء اأخرى 

ا ال مفر من تنفيذه. تخالفها واجًبا دينيًّ
اأهداف احلركة تتمثل يف اإقامة احلكومة االإ�سالمية 
على نهج اخلالفة الرا�سدة، واأن يكون االإ�سالم دين 
الدولة  واأن يكون قانون  ال�سعب واحلكومة جميًعا، 
العلماء  واختيار  االإ�سالمية،  ال�رسيعة  من  ا  م�ستمدًّ
وامللتزمني باالإ�سالم للمنا�سب املهمة يف احلكومة.

2- حركة طالبان ١٩٩٦م :
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املعروفة  واجلهاد  للدعوة  ال�سنة  اأه��ل  جماعة  اأو 
)التعليم  اأي  ح��رام  بوكو  با�سم  الهو�سية  باللغة 

الغربي حرام(.
هي جماعة اإ�سالمية نيجريية م�سلحة تّدعي العمل 
االإ�سالمية يف جميع واليات  ال�رسيعة  تطبيق  على 

نيجرييا، القائد احلايل هو ال�سيخ اأبو بكر ال�سكوي.
�سميت هذه اجلماعة بطالبان نيجرييا فهي جمموعة 
قاعدة  واأقاموا  الدرا�سة  موؤلفة من طلبة تخلوا عن 
�رسقي  �سمال  يوبه  بوالية  كاناما  قرية  يف  لهم 
نيجرييا، تاأ�س�ست اجلماعة يف يناير 2002م، على 

يد حممد يو�سف.
يف 2009م، بداأت ال�رسطة النيجريية يف التحري عن 
اجلماعة، بعد تقارير اأفادت بقيام اجلماعة بت�سليح 
نف�سها ومت القب�ش على عدد من قادة اجلماعة يف 
باوت�سي، مما اأدى اإىل ا�ستعال ا�ستباكات مميتة بني 
قوات االأمن النيجريي وقدر عدد ال�سحايا بحوايل 

1٥0 قتياًل.

3- بوكـو حـرام 2٠٠2م:
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تن�سط  �سومالية  قتالية  �سيا�سي  اإ�سالم  حركة  هي 
تاأ�س�ست  القاعدة.  ا تنظيم  ال�سومال، تتبع فكريًّ يف 
ال��ذراع  وكانت  2004م،  ع��ام  اأوائ���ل  يف  احلركة 
انهزمت  التي  االإ�سالمية  الع�سكري الحتاد املحاكم 
املوؤقتة  ال�سومالية  للحكومة  التابعة  القوات  اأمام 
غري اأنها ان�سقت عن املحاكم بعد ان�سمامها اإىل ما 

يعرف ب�”حتالف املعار�سة ال�سومالية”.
ن�ساطاتها  متول  احلركة  تلك  باأن  يقول  من  هناك 
كما  ال�سومال،  �سواحل  قبالة  القر�سنة  خالل  من 
يوجد مقاتلون اأجانب م�سلمون داخل احلركة. كذلك 

بالتفجريات  بالقيام  للحركة  تابعة  عنا�رس  تقوم 
الداخلية  وزير  اغتيال  بينها  من  كان  االنتحارية، 
2009م.  عام  اأدن  حا�سي  عمر  ال�سابق  ال�سومايل 
علي  “خمتار  ه��و  املنظمة  لتلك  احل��ايل  الزعيم 

الزبري”.

٤- حركة ال�شباب املجاهدين 2٠٠٤م:
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اأو الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام، وهو تنظيم 
ال�سلفي  الفكر  يتبنى  ب��االإره��اب  ُيو�سف  م�سلح 
“اخلالفة  اإع���ادة  اإىل  اأع�����س��اوؤه  يهدف  اجل��ه��ادي 
التنظيم  هذا  ميتد  ال�رسيعة”.  وتطبيق  االإ�سالمية 
بكر  اأب��و  هو  احل��ايل  وزعيمه  و�سوريا،  العراق  يف 

البغدادي.
2006م،  اأكتوبر   1٥ يف  التنظيم  هذا  تكوين  ب��داأ 
امل�سلحة �سمن  الف�سائل  اجتماع جمموعة من  اإثر 

عمر”  “اأبي  اختيار  ومت  املطيبني  حلف  معاهدة 
زعيًما له وبعدها تبنت العديد من العمليات النوعية 

داخل العراق.
من  كبرية  م�ساحة  على  التنظيم  هذا  اأفراد  ي�سيطر 
دي�سمرب  اأواخر  من  ابتداًء  العراقية  الفلوجة  مدينة 

201٣ وبداية 2014م.

5- داعـ�ش  2٠٠٦م:
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جبهة الن�رسة الأهل ال�سام هي منظمة تنتمي للفكر 
ال�سلفي اجلهادي، ومت ت�سكيلها اأواخر �سنة 2011م 
قدراتها  منت  ما  و�رسعان  ال�سورية  االأزم��ة  خالل 
امل�سلحة  القوى  اأبرز  من  اأ�سهر  غ�سون  يف  لت�سبح 

واأق�ساها على جي�ش نظام ب�سار االأ�سد.
اأن  غري  املنظمة  هذه  اأ�سل  ما  بال�سبط  يعرف  ال 

تقارير ا�ستخبارية اأمريكية ربطتها بتنظيم القاعدة 
الذي  االأول  بيانها  يف  اجلبهة  ودعت  العراق،  يف 
للجهاد  ال�سوريني  يناير2012م   24 يف  اأ�سدرته 

وحمل ال�سالح يف وجه النظام ال�سوري.
من  ك��ان��وا  تاأ�سي�سها  عند  اجلبهة  عنا�رس  ج��ل 
القتال  �ساحات  يف  �سابقًا  قاتلوا  الذين  ال�سوريني 
ممن  وغريها،  وال�سي�سان  واأفغان�ستان  العراق  مثل 
مطعمة  وهي  اجليو�ش،  قتال  يف  طويل  باع  لهم 
و�سي�سانيني  واأوزب��ك  واأت��راك  عرب  مبقاتلني  كذلك 
وطاجيك وقلة من االأوروبيني.. قائدها احلايل هو 

اأبو حممد اجلوالين.

٦- جبهة الن�شرة 2٠١١م:
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بالد  يف  القاعدة  تنظيم  ع��ن  من�سق  تنظيم  ه��ي 
لها  ع�سكري  بيان  اأول  واأعلنت  االإ�سالمي.  املغرب 
قطاع  اأكرب  يف  اجلهاد  معلنة  2011م،  اأكتوبر  يف 
من غرب اإفريقيا، عن طريق عمليات مل تخرج حتى 

االآن عن احلدود اجلزائرية.
ا عن ا�سرتاكها يف مترد 2012م  اأعلنت احلركة اأي�سً
تو�سف  2011م،  دي�سمرب  منذ  م��ايل.  �سمال  يف 
اجلماعة باأنها “اجلماعة االإرهابية امل�سلحة االأكرث 

اإثارة للرعب يف �سمال مايل”، وفًقا ملوقع �سحيفة 
“ليربتيه” اجلزائرية.

اختطاف  عن  م�سئوليتها  عن  احلركة  اأعلنت  وقد 
ث��الث��ة ره��ائ��ن اأورب��ي��ني، يف غ��رب اجل��زائ��ر عام 
2011م، و�سبعة دبلوما�سيني جزائريني يف مدينة 
طلبت  احلركة  اإن  تقارير  وقالت  2012م.  عام  او 
الرهائن  ���رساح  اإط��الق  مقابل  دوالر  مليون   ٣0
���رساح  الإط���الق  دوالر  مليون  و1٥  االأورب���ي���ني، 
احلركة  تطالب  كما  اجلزائريني،  الدبلوما�سيني 
ال�سحراء  �سكان  من  اثنني  �رساح  باإطالق  نف�سها 

الغربية مت اعتقالهم من قبل القوات املوريتانية.

-حركة الوحيد اهاد  رب اريقيا 
2٠١١م:
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اال�سم املقيت هو اخت�سار ملا يعرف  .. هذا  داع�ش 
وال�سام،  ال��ع��راق  يف  االإ�سالمية  ال��دول��ة  بتنظيم 
ال�سلفية  االأفكار  يتبع  اإرهابي  دموي  تنظيم  وهو 
 اعتقادهم ح�سب    اأع�ساوؤه  ويهدف  اجلهادية، 
ال�رسيعة"،  وتطبيق  االإ�سالمية  "اخلالفة  اإعادة  اإىل 
يف  رئي�ش  ب�سكل  نفوذه  وينت�رس  اأف��راده  ويتواجد 
مناطق  يف    بوجوده  اأنباء  مع  و�سوريا  العراق 
دول اأخرى هي جنوب اليمن وليبيا و�سيناء واأزواد 
و  وباك�ستان..  نيجرييا  �رسق  و�سمال  وال�سومال 

زعيم هذا التنظيم هو اأبو بكر البغدادي. 

التوحيد  جماعة  ا�سم  حتت  مرة  الأول  التنظيم  ظهر 
قيادة  وحتت  200٣م،  �سبتمرب  �سهر  يف  واجلهاد 
اأعلن  اأكتوبر 2004م،  الزرقاوي، ويف  اأبي م�سعب 
بن  اأ�سامة  القاعدة  تنظيم  لزعيم  البيعة  الزرقاوي 
قاعدة  لتنظيم  جماعته  ا�سم  بتغيري  وق��ام  الدن 
التنظيم  اأن  الرغم  الرافدين، وعلى  اجلهاد يف بالد 
مل يدُع نف�سه بتنظيم القاعدة يف العراق، اإال اأن هذا 

اال�سم ظل متداواًل بني النا�ش.

كثف التنظيم من عملياته اإىل اأن اأ�سبح واحداً من 
يب�سط  وبداأ   العراقية ال�ساحة  التنظيمات يف  اأقوى 
اأن جاء  اإىل   نفوذه على مناطق وا�سعة من العراق
امل��الإ يف  على  ال��زرق��اوي  ليخرج   2006 ع��ام  يف 

�سورى  جمل�ش  ت�سكيل  عن  معلنا  م�سور   رسيط�
املجاهدين بزعامة عبداهلل ر�سيد البغدادي.

بعد مقتل الزرقاوي يف نف�ش ال�سهر جرى انتخاب 
نهاية  ويف   للتنظيم زعيما  املهاجر  حمزة  اأب��و 
ال�سنة مت ت�سكيل دولة العراق االإ�سالمية بزعامة اأبي 
عمر البغدادي. ويف يوم االثنني املوافق 19 ابريل 
عملية  والعراقية  االأمريكية  القوات  �سنت   2010
كان  منزال  ا�ستهدفت  الرثثار  منطقة  يف  ع�سكرية 
وبعد  املهاجر  حمزة  واأب��و  البغدادي  عمر  اأبو  فيه 
ا�ستباكات عنيفة بني اجلانبني وا�ستدعاء الطائرات 
جثتيهما  عر�ش  ومت  معا  ليقتال  املنزل  ق�سف  مت 
على و�سائل االعالم ، وبعد حوايل ع�رسة اأيام انعقد 
البغدادي  بكر  اأب��ي  ليختار  الدولة  �سورى  جمل�ش 
خليفة له والنا�رس لدين اهلل �سليمان وزيرا للحرب.

�سوريا،  اإىل  التنظيم  ع  تو�َسّ  ،201٣ اأبريل   ٨ يف 
وال�سام،  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  ا�سم  وتبنى 
اأوىل حروف  ا�سم داع�ش اخت�ساًرا من  واأُطلق عليه 
اأبي  اإىل  من�سوب  �سوتي  ت�سجبل  ظهر  حيث  ا�سمه.. 
هي  الن�رسة  جبهة  ان  فيها  يعلن  البغدادي  بكر 
اإلغاء  فيها  واأعلن  االإ�سالمية  العراق  لدولة  امتداد 
االإ�سالمية  ال��ع��راق  ودول��ة  الن�رسة  جبهة  ا�سمي 
حتت م�سمى واحد وهو الدولة االإ�سالمية يف العراق 

وال�سام.
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اآخر  �سوتي  ت�سجيل  ظهر  ق�سرية  بفرتة  ذلك  وبعد 
يعلن  اجلوالين  حممد  الأبي 
فيها رف�ش فكرة االندماج 
لتنظيم  مبايعته  واأع��ل��ن 
اأفغان�ستان،  يف  القاعدة 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل��ك 
ك�����ان ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش 
العديد  ال��ن�����رسة  وجبهة 
الع�سكرية  العمليات  من 
االأمر،  بداية  يف  امل�سرتكة 
اخل���الف  اح��ت��د  اأن  اإىل 
القتال  اإىل  وو�سل  بينهما 
املنطقة  يف  بينهما  فيما 

ال�رسقية يف �سوريا، وال يزال هذا القتال قائما اإىل 
االآن يف بع�ش املناطق.

عن  داع�����ش  اأعلنت   2014 يونيو   29 بتاريخ  و 
البغدادي  بكر  اأب��ي  ومبايعة  االإ�سالمية  اخلالفة 
خليفة امل�سلمني، وقال الناطق الر�سمي با�سم الدولة 
اأبو حممد العدناين اأنه مت اإلغاء ا�سمي العراق وال�سام 
من م�سمى الدولة، واأن مقاتليها اأزالوا احلدود التي 
ليحل  �سُيلغى  احلايل  اال�سم  واأن  بال�سنم،  و�سفها 

بداًل منه ا�سم الدولة االإ�سالمية فقط. 
"االأخبار" اللبنانية ان ح�سابا  وقد ذكرت �سحيفة 
بغدادي(  )ويكي  "تويرت" بعنوان  على  موؤخرا  ظهر 
البغدادي"،  بكر(  )اأب��ي  دول��ة  "اأ�رسار  ن�رس  يّدعي 
وال�سام".  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة   " تنظيم 
التي  املعلومات  ت�سل�سل  ان  اىل  ال�سحيفة  ولفتت 
يوردها املوقع، اإن �سّحت، يوحي باأّن امل�رسِّب كان 

قياديًا �سابقًا يف �سفوف التنظيم.. 

"ويكي  اأف�سح عن نف�سه با�سم  الذي  وُيقّدم املوقع 
بغدادي"، تيمنًا مبوقع "ويكيليك�ش"، �رسداً تف�سيليًا 
واأح��داث��ًا  امل�ستعارة  والكنى  واالأدل���ة  باالأ�سماء 
يخ�ش  فيما  منه  جانبًا  نقلنا  مرتابطة،  لوقائع 

زعيم التنظيم: 
ي��ق��ول امل�����رسِّب 
زع����ي����م  ان 
اأب���ا  "داع�ش" 
ال��ب��غ��دادي  بكر 
ه����و اب���راه���ي���م 
ع���واد اب��راه��ي��م 
ب���و ب�����دري بن 
ع�����رم�����و������ش، 
وه������و ي��ح��م��ل 
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وينقل املوقع اأّن جمل�ش قيادة "داع�ش" يتاألف من 
اأنه ال  البغدادي  اإىل  عراقيني بن�سبة 100٪، م�سرياً 
وي�سري  باأحد.  يثق  ال  كونه  اأخرى  جن�سية  اأي  يقبل 
اىل اأن عدد اأع�ساء املجل�ش الع�سكري يزيد وينق�ش، 
قيادة  واأن  �سخ�سًا،  و1٣  ثمانية  بني  وي���رتاوح 
�سابقني يف اجلي�ش  املجل�ش يتوالها ثالثة �سباط 
العراقي يف عهد �سدام ح�سني. وهم حتت اإمرة عقيد 
ُيدعى حجي  اأي�سًا  العراقي  اجلي�ش  �سابق يف  ركن 

عندما  االإ�سالمية"  العراق  "دولة  اإىل  ان�سم  بكر، 
اأعلن  بعدما  البغدادي"  عمر  "اأبو  بقيادة  كانت 
"توبته" من حزب البعث )العراقي( وعر�ش و�سع 
التنظيم.  خدمة  يف  وعالقاته  الع�سكرية  خربته 
فعنّي م�ست�ساراً ع�سكريًا لدى "اأبي عمر البغدادي" 
و"اأبي حف�ش املهاجر" بعدما زّودهما مبعلومات 
و�سائل  عرب  وربطهما  قتالية  خطط  عن  ع�سكرية 
حلزب  تابعة  �سابقة  ع�سكرية  بقيادات  االت�سال 
مل  البغدادي"  بكر  "اأبا  اأن  امل�رسِّب  ويذكر  البعث. 
ل�"دولة  ال�سابق  القيادة  جمل�ش  يف  ع�سواً  يكن 
العراق االإ�سالمية" باإمرة "اأبي عمر"، بل كان ع�سًوا 
يف التنظيم، وكان يقيم يف مدينة الفلوجة. ولكن، 
بعد مقتل "اأبي عمر" ونائبه "اأبي حمزة املهاجر" 
بدوي( وعدد  الدين  املنعم عز  ُيدعى عبد  )م�رسي 
فّجر  واح��دة،  غ��ارة  يف  التنظيم  قيادات  اأب��رز  من 
حجي بكر مفاجاأة يف املجل�ش الع�سكري مببايعته 

للتنظيم.  "اأبا بكر البغدادي" اأمرياً 

بكر"  "اأبو  اأما  "اأبو عواد" و"اأبو دعاء"،  كنيتني، 
اأن ال�سيا�سة االأمنية التي  فُكنية وهمية، باعتبار 
يعتمدها وكل من حوله يف جمل�ش قيادة التنظيم 
حقيقيني.  اللقب  اأو  الكنية  تكون  ال  اأن  تفر�ش 
وكان  الفلوجة،  يف  ل  عم البغدادي  اأن  ويك�سف 
اأما  دياىل،  يف  مل�سجد  امامًا  الفرتات  اإحدى  يف 
لقب "البغدادي"، فهو لقب حركي ولي�ش حقيقيًا، 
ينتمي  بل  بغداد،  من  لي�ش  ع��واد  ابراهيم  كون 
البو  ع�سرية  من  فرع  وهي  بوبدري،  ع�سرية  اإىل 
باالإمام  ن�سب  �سلة  تّدعي  �سامراء،  من  عبا�ش 
ينت�سب  بكر"  "اأبا  اأن  يعني  ما  علي،  بن  احل�سن 
اإىل قري�ش )وهذا اإحد �رسوط االإمارة العامة لدى 
اجلهاديني(، اأال ان جمعية "تنزيه الن�سب العلوي" 
بيانًا  اأ�سدرت  الها�سمية  االأن�ساب  يف  والتحقيق 
عام 2009 يوؤكد اأن بوبدري ال ينت�سبون ملحمد 
اإدري�ش من احل�سنيني كما  للقا�سم بن  اجلواد وال 

يزعمون.
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بكر  اأب��ا  ان  �سي  ب��ي  ب��ي  ن�رسته  تقرير  وح�سب 
البغدادي حري�ش جدا على عدم اإظهار الكثري حول 
�سورتني  �سوى  يوجد  وال  اإقامته..  ومكان  هويته 
موثقتني للبغدادي، وحتى املقاتلني الذي يعملون 

معه ال يتحدثون عن روؤيته وجها لوجه، فهو يرتدي 
قناعا اأثناء االجتماعات مع قادة التنظيم، وهو ما 

جعله يكت�سب لقب "ال�سيخ اخلفي".
ويعتقد اأن البغدادي ُولد يف مدينة �سامراء �سمايل 
كان  اإنه  تقارير  وتقول   ،1971 عام  يف  بغداد، 
الغزو  خ��الل  املدينة  يف  امل�ساجد  الأح��د  اإماما 

البع�ش  ويعتقد   ،200٣ يف  للعراق  االأمريكي 
اجلماعات  اأع�ساء  اأحد  بالفعل  كان  اأنه 

الرئي�ش  حكم  اإبان  امل�سلحة  اجلهادية 
ال�سابق �سدام ح�سني.

مت�سددا  اأ�سبح  اإنه  اآخ��رون  ويقول 
اأُعتقل  التي  االأربع  ال�سنوات  خالل 
وهو  "بوكا"،  مع�سكر  يف  فيها 
مع�سكر اأمريكي جنوبي العراق كان 
تنظيم  قادة  من  العديد  فيه  ُيعتقل 

القاعدة.
ال�سي�ساين  الرئي�ش  يذهب  هنا  من   
زعيم  اأن  اىل  ق��ادي��روف،  رم�سان 
�سنيعة  ه��و   ،" "داع�ش  تنظيم 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة، 
عن  ال�سابع  اليوم  وكالة  ونقلت 
ال��رو���س��ي   " �سبوتنيك   " م��وق��ع 
لالأخبار اإىل اأن قاديروف كتب على 
�سفحته يف اإن�ستجرام: "اإن اجلميع 
اال�ستخبارات  وك��ال��ة  اأن  ي��ع��رف 
بكر  اأبا  تغذى  االأمريكية  املركزية 
البغدادي، زعيم التنظيم االإرهابي" 
اجل��رنال  ج��ن��ده  وال���ذى  داع�ش"، 
ديفيد برتايو�ش اأثناء احتجازه يف 

اأحد املع�سكرات يف العراق". 

-
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يحتل التنظيم رقعة وا�سعة من اأرا�سي �سوريا والعراق منذ يونيو 2014، فقد �سيطر على اجلنوب واتخذ من 
الرقة يف �سوريا معقاًل، باالإ�سافة اإىل املو�سل يف العراق امتدادا من مناطق �سمال بابل وانتهاء بنينوى 
وهي بحدود ٨00 كيلو مرت هذا ف�سال عن احلدود ال�سورية العراقية التي مت احتاللها باأكملها ومتتد اىل 

�سمال �رسق دياىل وتبع ذلك بال�سيطرة على تدمر واحلدود ال�سورية العراقية.

 اأعلنت حركة “اأن�سار ال�سنة يف بعلبك” واملناه�سة حلزب اهلل والءها لتنظيم داع�ش عقب اإعالنه اخلالفة، 
القرى  ال�سيطرة على بع�ش  التنظيم  لبنان، وقد حاول  لديه خاليا نائمة يف  التنظيم  اأن  وذكرت تقارير 
اللبنانية يف اأوائل عام 201٥؛ اإال اأن حزب اهلل متكن من اإحباط هجوم له على احلدود ال�سورية اللبنانية.

تو�سع نفوذ داع�ش ب�سكل كبري خالل عام من اإعالن التنظيم قيام دولته يف �سوريا والعراق، 
وتزايد هذا النفوذ بدعم بع�ش اجلماعات االإرهابية االأخرى واإعالنهم الوالء له، وهو ما �ساعده 

على القيام بعدة هجمات يف جميع اأنحاء العامل. 

داع�ض مي�سك االر�ض

�سـوريا و العـراق

لـبنـان

26
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نزيف الدم يف العراق
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ال�سعودية

اليمن

الكويت

تركيا

العديد  لها  اأن  داع�ش  زعمت 
م���ن اخل���الي���ا ال��ن��ائ��م��ة يف 
البغدادي  اأعلن  بينما  اململكة، 
يف  لدولته  اأ�س�ش  التنظيم  اأن 
التنظيم  واأع��ل��ن  ال�سعودية، 
العديد  ع��ن  م�سوؤوليته  ع��ن 
امل�ساجد  على  الهجمات  من 

ال�سيعية.

مطلع  اليمن  يف  خالفته  عن  التنظيم  اأعلن 
و�سط  يف  ن�ساطات  وللتنظيم   ،201٥ العام 
ح�رسموت  يف  خا�سة  اليمن  و�رسق  وجنوب 

التي قام فيها مبداهمة عدة مواقع ع�سكرية.
راية  اأن�ساره  فيديو عندما رفع  ن�رس  اأنه  كما 
عام  �سنعاء  العا�سمة  يف  ال�سوداء  التنظيم 
�سد  انتحارية  هجمات  ع��دة  ونفذ   ،201٥

امل�ساجد ال�سيعية ومقار للحوثيني.

حد  اإىل  داع�ش  ي�سل  مل 
ومل  ال��ك��وي��ت،  اإىل  كبري 
�سوى  لهم  ن�ساط  يظهر 
مل�سجد  ت��ف��ج��ريه��م  يف 
 27 �سحيته  راح  �سيعي 

ا. �سخ�سً

رّحلت تركيا يف �سبتمرب عام 2011 اأكرث من ٨00 اأوروبي حاولوا 
االن�سمام اإىل داع�ش؛ اإال اأن تركيا ال تزال نقطة العبور االأكرث ا�ستخداًما 
للو�سول للتنظيم املتطرف وهو ما يت�سبب يف اندالع معارك بالقرب 
من احلدود الرتكية بني امليلي�سيات الكردية واملت�سددين االإ�سالميني.
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ليبيا

اجلزائر

م�سر

تون�س

على  كامل  ب�سكل  داع�ش  تنظيم  �سيطر 
يحاول  اأنه  كما  الليبية،  �رست  مدينة 
ال�سيطرة على درنة وم�رساتة لالنت�سار 

يف جميع اأنحاء البالد.
ك�ساحة  ال��ب��الد  التنظيم  وي�ستخدم 
يقل عن  ال  ما  اأن هناك  كما  للتدريب، 
على  لداع�ش  خمل�ش  مقاتل   ٣000

اأر�ش ليبيا.

تنظيم  ع��ن  من�سقة  جماعة  اأع��ل��ن��ت 
م�سوؤوليتها  عن  اجلزائر  يف  القاعدة 
الفرن�سي  ال�سحفي  راأ����ش  قطع  ع��ن 
هريفيه جوردال عام 2014، اجلماعة 
املعروفة با�سم “جنود اخلالفة” اأعلنت 
والءها لداع�ش كما اأنهم قتلوا 10 جنود 

يف ني�سان العام املا�سي.

تعهدت جماعة “والية �سيناء” بالوالء 
عمليات  يف  ت�سارك  اجلماعة  لداع�ش، 
جتري  التي  واالغتياالت  النار  اإطالق 

على اأر�ش �سيناء.

ا م�رسعهم على  حتى قبل اأن يلقى ٣٨ �سخ�سً
�ساطئ �سياحي يف �سو�سة، تعترب تون�ش اأكرب 
فهناك  لداع�ش؛  التابعني  للجهاديني  م�سدر 
 2400 من  اأك��رث  ان�سمام  ترجح  تقديرات 
تون�سي للتنظيم خالل عام 2011. حتى اإن 
مدينة تطوان تعترب نقطة اإطالق للمت�سددين 

لل�سفر من واإىل القواعد يف ليبيا.
29
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باك�ستان

اأفغان�ستان

بع�ش  اإعالن  مع  باك�ستان  يف  داع�ش  تنظيم  ظهر 
عنا�رس طالبان املن�سقني االن�سمام للتنظيم اجلديد 

مع توزيع من�سوراته ورفع اأعالمه.
وقد �سيطر التنظيم على املنطقة التاريخية خور�سان 
واأفغان�ستان  باك�ستان  من  مناطق  جتمع  والتي 
قادة  اأح��د  كان  وال��ذي  قادته  اأح��د  واأُعلن  والهند، 

طالبان ال�سابقني حاكًما لتلك املنطقة.

يف  داع�����ش  لتنظيم  ر���س��م��ي  وج���ود  ه��ن��اك  لي�ش 
اأعلنت  اأن بع�ش اجلماعات امل�سلحة  اإال  اأفغان�ستان 
اجلديد  التنظيم  ا�ستهدف  اأن  بعد  لداع�ش  والءه��ا 
القاعدة،  �سفوف  يف  اأمل  بخيبة  امل�ساب  ال�سباب 
كما اأن بع�ش اأن�سارهم رفعوا اأعالم داع�ش بالقرب 

من كابول ومنطقة احل�سكة.



31

داع�شبعدمـاذا

26 �سهراً على داع�ض
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داع�ض يف املو�سل

Victories Baiji
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33

يف  االأخ��رية  اأيامها  "داع�ش"،  تنظيم  خالفة   تلف
العراقية  القوات  تزحف  يوم  بعد  فيوما  العام،  هذا 
الداع�سيون اىل اخللف، ملتب�سني  اأمام ويرتاجع  اىل 
بوهم دولتهم الهزلية، ومتوهمني باأن لهم امكانية 
وقوانينها  اجلرمية  د�ستورها  دولة  لهم  تكون  اأن 

املتخلفة واملري�سة حتكم باحلديد والنار.
و�سنحاول هنا الوقوف على اأبرز هزائم )داع�ش( يف 
اآخر عامني واأ�سهر قتاله، حيث مثلت اوىل حلظات 
االنك�سار الداع�سي عند بوابة اآمريل و جرف الن�رس 
اىل  و�سوال  وغريها  وجلوالء  ال�سعدية  و  وبيجي 
وال  املو�سل،  مدينة  اهلل  �ساء  ان  والقادم  ال�رسقاط 
�سك ان اهمية االنت�سارات جعلت من هزمية داع�ش 
فلم  قادمة،  اخ��رى  انك�سارات  ملرحلة  بداية  فيها 
اأكذوبة تفوق و�سطوة داع�ش احلربية  ت�ستمر طويال 
بعد ان انك�سف زيف هذا االدعاء مع �سمود ابطال 
اآمريل بوجه االرهاب الأ�سهر  ثم توالت الهزائم لهذا 
التنظيم االجرامي وب�سورة خاطفة مع دخول ابناء 
احل�سد ال�سعبي والقوات االمنية اىل املدن وال�سيطرة 
عليها، و�سنحاول هنا ا�ستعرا�ش اأهم هزائم التنظيم 

واأ�سهر قتاله عامني وعلى النحو التايل: 

تقهقر التنظيم .. 
واالأنفا�ض االأخيـرة
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اأوال: هزائم التنظيم.

1- اآمـريل:  يف 4 اأيلول من العام 2014: 
داع�ش  ح�سار  من  يومًا،  و�سبعني  خم�سة  بعد 
اقتحامها  ال�سمود)اآمريل(، وحماولته  لعرو�ش 
�سمود  ان  غري  والدبابات،  املدافع  بقذائف 
االأهايل ومتا�سكهم، حقق لهم الن�رس يف نهاية 
االأمر، لتنك�رس �سوكة داع�ش اأخرياً ويطرد منها، 
ليمثل هذا االنت�سار بوابة لهزائم كبرية تلقاها 

التنظيم االرهابي فيما بعد.





داع�شبعدمـاذا

اول  ت�رسين   22 يف  الن�سر:    جرف   -2
الن�رس)جرف  جرف  ناحية  حترير  مت   2014
حمافظة  غرب  �سمال  الواقعة   �سابقا  ال�سخر( 
االرهابية  داع�ش  ع�سابات  احتالل  من  بابل 
القوات  اب��ط��ال  ي��د  على  حتريرها  مت  وال��ت��ي 
امل�سلحة وجماهدي احل�سد ال�سعبي والذي ك�رس 
االو�سط،  الفرات  منطقة  يف  االره��اب  �سوكة 
لالهمية اال�سرتاتيجية التي مثلها حترير جرف 
الع�رس  ال�سنوات  طيلة  كانت  ان  بعد  الن�رس 
بعد  التكفريية  اجلماعات  بيد  رهينة  املا�سية 

�سقوط النظام البائد عام 200٣م.

35
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 3- بيجي: يف 21 ت�رسين اول 201٥ مت االعالن من 
قبل "خلية االإعالم احلربي" التابعة لهيئة احل�سد ال�سعبي 
بعد  بالكامل،  بيجي  ق�ساء  حترير  عن  لها  بيان  يف 
معركة  يف  ف�سائلها  مبختلف  العراقية  القوات  م�ساركة 
جواري  والبو  الدين  �سالح  مناطق  من  الدواع�ش  طرد 
بالكامل من دن�ش االإرهاب بعد تطهري املنطقة ومعاجلة 

جيوب االإرهاب من املتفجرات والعبوات واملفخخات.

اأعلنت القوات االأمنية ومب�ساندة احل�سد  4- ال�سعدية وجلوالء: يف 2٣ ت�رسين الثاين من العام 2014 
ال�سعبي عن حترير ناحيتي ال�سعدية وجلوالء يف حمافظة دياىل من �سيطرة تنظيم "داع�ش" بالكامل، ف�سال عن 

تطهري قرى الناحيتني من العبوات النا�سفة.
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5-ال�سينية:   يف 17 ت�رسين االول من العام 201٥ 
اعلن احل�سد ال�سعبي عن حترير تالل مكحول وقرية الزوية 
فيما  الدين،  �سالح  حمافظة  يف  بيجي  لق�ساء  التابعة 
ال�رسقية  املنطقة  حترير  العراقية  الدفاع  وزارة  اعلنت 
"داع�ش"  تنظيم  من  االأن��ب��ار  غربي  البغدادي  لناحية 
امل�سرتكة  العراقية  العراقية  القوات  لت�ستمر  االرهابي، 
حمافظة  �سمال  بيجي  ق�ساء  يف  الع�سكرية  بعملياتها 
"داع�ش"  لع�سابات  الدين، يف ظل خ�سائر كبرية  �سالح 
الق�ساء  التقدم االبرز هذه املرة غرب  االرهابية، ويكون 
ابرز معاقل تنظيم  التي تعترب من  ال�سينية  حيث ناحية 
من  امل�سرتكة  القوات  لتتمكن  الدين  �سالح  "داع�ش" يف 
تطهري م�سفاة ال�سينية النفطية واملطار الع�سكري ومركز 
والبو  التاأميم  منطقتي  نحو  والتقدم  بالكامل،  املدينة 

جليب.

اأعلنت   201٥ العام  من  اآذار    ٣1 يف  تـكريت:   -6  
القوات العراقية ا�ستعادة مدينة تكريت الواقعة على بعد 
160 كيلومرتا �سمال بغداد من �سيطرة داع�ش االرهابي 
الدين،  �سالح  حمافظة  مبنى  فوق  العراقي  العلم  ورفع 
عن  ف�سال  والغربي  اجلنوبي  املدينة  جانبي  وحترير 

حترير جميع الق�سور الرئا�سية يف مدينة تكريت.
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7- �سنجــار:  يف 1٣ ت�رسين الثاين من العام 201٥: ا�ستعادت القوات الكردية "بي�سمركة"يف اإقليم 
وا�سنطن،  بقيادة  االإرهاب  �سد  الدويل  التحالف  قوات  �سنتها  جوية  بغارات  مدعومة  العراق،  كرد�ستان 
ا�ستعادت مدينة �سنجار يف �سمال العراق من قب�سة "داع�ش"، وقطعت بذلك طريقا ا�سرتاتيجيا ي�ستخدمه 
"داع�ش" بني العراق و�سوريا. وكان اأرهابيو  تنظيم داع�ش قد ا�ستولوا على �سنجار يف اآب من العام 2014، 

وارتكبوا اأعمال عنف وح�سية بحق ال�سكان املحليني وخا�سة اأفراد االأقلية االإيزيدية.

 8-الــرمادي : يف 9 �سباط من العام 2016 
حترير  من  متكنت  اأنها  العراقية  احلكومة  اأعلنت 
كيلومرت   100 بعد  على  الواقعة  الرمادي  مدينة 
�سيطرة  حتت  كانت  والتي  بغداد  العا�سمة  غرب 
تنظيم "داع�ش" منذ اأيار عام 201٥.. ويّعد حترير 
نحو  منذ  العراقي  للجي�ش  اإجن��از  اأه��م  ال��رم��ادي 
يف  م�سمارا  االنت�سار  وي��دق  العام.  ون�سف  عام 
العراق  غرب  يف  لدحره  ويوؤ�س�ش  "داع�ش"،  نع�ش 
الرمادي  يف  االنت�سار  اأهمية  وتكمن  واملو�سل.. 

للجي�ش  الكبري  االأول  الن�رس  هو  االإجن��از  اأن  يف 
ملدينة  "داع�ش"  تنظيم  اجتياح  منذ  ال��ع��راق��ي 
املو�سل و�سيطرته على م�ساحات وا�سعة يف العراق 
يف حزيران 2014.  ويفتح االنت�سار يف الرمادي 
عا�سمة االأنبار على انح�سار التنظيم االإرهابي يف 
يف  الحقا  ي�سهم  ما  البالد،  غرب  ال�سنية  املناطق 
قطع خطوط اإمداد "داع�ش" وتوا�سله اجلغرايف مع 
مواقع التنظيم يف �سوريا.. ويعد بوابة التوجه نحو 
مدينة املو�سل التي تعد ثانية كربيات مدن العراق، 

واتخذتها "داع�ش" عا�سمة ل� "دولة اخلالفة".
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 :2016 العام  من  حزيران   26 يف   9-الفلـوجة: 
اأعلن اجلي�ش العراقي حترير كامل مدينة الفلوجة الواقعة 
على بعد ٥0 كيلومرتا غرب بغداد، بعد انتهاء العمليات 
الع�سكرية بتحرير حي اجلوالن اآخر اأحياء �سمايل مدينة 
حترير  عملية  خالل  اإرهابي   1٨00" ومقتل  الفلوجة، 
االإرهابي  التنظيم  �سيطرة  حتت  كانت  التي  املدينة" 
من  اأ�سهر  �ستة  قبل  اأي  2014م،  عام  الثاين  كانون  منذ 

اإعالنهم دولة داع�ش يف اأجزاء من �سوريا والعراق.

  2016 العام  من  2٣اآب  يف   : 10-القيـارة 
االرا�سي  كامل  تطهري  نحو  جديدة  خطوة  ويف 
القوات  متكنت  داع�ش  جماعة  ارهاب  من  العراقية 
اال�سرتاتيجية  القيارة  ناحية  حترير  من  العراقية 
جمل�ش  يف  العراقي  العلم  ورفع  نينوى  مبحافظة 
وم�ست�سفى و�سط املدينة وقطع الطريق نحو منطقة 
حمام العليل احد اخر معاقل "داع�ش" يف املنطقة، 

واالقرتاب اكرث نحو مدينة املو�سل املعقل الرئي�ش 
قد  العراقية  القوات  وكانت  ال��ع��راق..  يف  لداع�ش 
اعلنت يف وقت �سابق حترير جميع القرى واملناطق 
املحيطة يف الناحية مبا فيها املطار الع�سكري من 
�سيطرة "داع�ش".. وتعترب ناحية القيارة ا�سرتاتيجية 
من الناحية االقت�سادية واالمنية حيث يوجد فيها 
الف  ع�رس  �ستة  وتنتج  نفطيا  بئرا  وت�سعون  �سبعة 
برميل من خمتلف امل�ستقات النفطية يوميا، وكانت 
متثل ثروة مالية هائلة لداع�ش كما لقاعدة القيارة 
تعني  عليها  فال�سيطرة  خا�سة،  ع�سكرية  اهمية 
ال�سيطرة على جنوب وغرب ناحية القّيارة، وكذلك 
الرئي�ش،  املو�سل   – بغداد  طريق  على  ال�سيطرة 
واللوج�ستية  الع�سكرية  االمدادات  طريق  ي�سّهل  مما 
كما  املو�سل،  مدينة  لتحرير  املرتقبة  للمعركة 
املحررة  القوات  والتقاء  ربط  اي�سا  العملية  ت�سّهل 
يف  املتواجدة  املو�سل  عمليات  بقيادة  العراقية، 

ق�ساء خممور القريبة.
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تنظيم  بيد  املو�سل  �سقوط  على  عامني  مرور  بعد 
داع�ش االرهابي، ن�رست العديد من و�سائل االعالم 
من  قتلوا  الذين  من  التنظيم  قيادات  اب��رز  ا�سماء 
اجلي�ش  من  االمنية  القوات  مع  برية  معارك  خالل 
�رسبات  خالل  من  او  ال�سعبي،  احل�سد  و  العراقي 

الطريان احلربي للتحالف الدويل والطريان العراقي، 
م�سادر  م��ن  املعلومات  ه��ذه  جمع  مت  ان��ه  علما 
ا�سماء والقاب ومنا�سب قيادات  متطابقة.. وادناه 
داع�ش الذين �ساركوا باحتالل نينوى ولقوا حتفهم 

طوال ال�سنتني املا�سيتني:

ثانيا: اأ�ســهـر قتـاله:

البدري     ابراهيم  عواد  االرهابي  نائب  اميان،  حجي  امللقب  ابوعالء،  الرحمن  عبد  م�سطفى  االرهابي   .1
البغدادي(.                                                                                                                                                                                             بكر  )ابو     

6. فا�سل اأحمد احليايل املعروف با�سم حجي معتز وامللقب بـ"اأبو م�سلم الرتكماين" وهو الرجل الثاين يف قيادة تنظيم 
"داع�ض".. وامل�سرف على حكام املدن واملناطق املختلفة من العراق، مبن فيهم "حكام الظل" يف اأنحاء كان التنظيم 
لـ"داع�ض" املكون من 6 اإىل 9 اأع�ساء والذي كان يدير  ي�سعى لب�سط �سيطرته عليها، كما تراأ�ض املجل�ض الع�سكري 

ا�سرتاتيجية التنظيم الع�سكرية.     

10. االرهابي يون�ض كتني العفري، م�سوؤول اركان ما ي�سمى املجل�ض الع�سكري.                                                       

5. االرهابي ايوب �سيحان ال�سمري، وايل والية اجلزيرة.                                                                                         

13. االرهابي ح�سن امل�سري، ال�سهري با�سم احلارث ولقبه ابو ا�سماء، م�سري اجلن�سية، ا�ستاذ للفيزياء وم�سوؤول ملف 
التطوير.     

9. االرهابي ابراهيم الطويل املتيوتي، م�سوؤول الت�سليح واملخازن.                                                                          

2. االرهابي اياد ب�سار ال�سامرائي، امللقب ابو اأن�ض، وايل ما ي�سمى والية الفرات.                                                    

البغدادي  نائب  وهو  االأنباري"،  علي  العفري" و"اأبو  عالء  "اأبو  با�سمي  املعروف  القادويل  م�سطفى  الرحمن  عبد   .7
والزعيم املوؤقت لتنظيم "داع�ض" بعد اإ�سابة اأبي بكر البغدادي بجروح يف اأحد العمليات االأمريكية على التنظيم يف   
املدن  واأمراء  م�ست�ساريه  املقربة من  واحللقة  البغدادي  بني  الو�سل  العفري حلقة  اعترب  كما  العام 2015.  اآذار من 

واملقاطعات عرب املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة التنظيم..   

11. االرهابي يا�سر عبود اجلبوري، ع�سو ما ي�سمى املجل�ض الع�سكري وم�ست�سار البغدادي.                                      

3. االرهابي ر�سوان احلمدوين، لقبه ابو جرنا�ض، وايل ما ي�سمى والية نينوى.                                                          

8. طرخان باتري�سفيلي املعروف بـ "اأبي عمر ال�سي�ساين"، يف معارك دارت بالقرب من مدينة ال�سرقاط يف حمافظة 
�سالح الدين العراقية.. وال�سي�ساين من ابرز االرهابيني الدوليني وكان من القيادات املقربة للبغدادي.                         

12. االرهابي عبد الرحيم عبدالله ـ ال�سهري با�سم طه ابراهيم يا�سني بكر الغ�ساين ـ وايل ما ي�سمى والية كركوك.   
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الع�سكري.            املجل�ض  ي�سمى  ما  وع�سو  الواليات  بريد  من�سق  البدراين،  احمد  ريا�ض  االرهابي   -15

19- االرهابي فار�ض حممد يون�ض اجلرجري، م�سوؤول االمنية يف املو�سل.                                                                    

23- ابو �سعد االنباري: "م�سوؤول ما ي�سمى بال�سرطه اال�سالمية يف والية الفرات.                                                            

14- االرهابي حممود ال�سبعاوي، لقبه ابو مالك، م�سوؤول ملف التطوير الكيمياوي.                                                     

27- ابو خالد ال�سامي "م�سوؤول معمل �سواريخ جهنم و هو من �سكنة حمافظة حم�ض ال�سورية معتقل �سابقاً يف �سوريا 
اطلق �سراحه يف العفو عام 2013".                                                                                                                

18- االرهابي �سالح م�سطفى قره با�ض، امللقب اأبو نا�سر، كان من اخطر االرهابيني، و�سغل من�سب امل�سوؤول الع�سكري 
يف قاطع �سنجار.              

26-  ابو عمر الرو�سي "خبري ت�سنيع �سواريخ جهنم".                                                                                               

22- عبد الرحمن اليمني ) ابو مي�سرة (: "عمل �سابقاً مع ابي م�سعب الزرقاوي وكان عمره 23 عاما وعمل مع املجرم 
الهالك ابي عمر البغدادي كذلك م�سوؤوال عن مفارز الهاونات غادر بعدها اىل �سوريا ثم عاد اىل اليمن مع انور العولقي، 
عاد اىل �سوريا عام 2013 ومت تعيينه على ما ي�سمى بكتيبة اال�ست�سهاديني يف حلب ومت نقله اىل العراق من خالل 

املجرم ابي علي االنباري لتعزيز و�سع داع�ض بالرمادي .      

16- االرهابي يون�ض ذنون يون�ض، امللقب ابو �سفاء او حجي خمي�ض �سغل من�سب وايل تلعفر، عمل يف منا�سب كثرية 
يف التنظيم املتطرف قبل ان يقتل.        

20- االرهابي ب�سام �سينا، امل�سوؤول عن اقامة احلدود واالغتياالت يف مدينة املو�سل.                                                 

24- ابو اركان العامري "م�سوؤول عن ملف االمن و اال�ستخبارات يف حمافظة دير الزور ال�سورية، وهو عراقي اجلن�سية 
كان معتقالً لدى قوات التحالف و قد مت نقله باأمر املجرم االرهابي ابي بكر البغدادي ليعزز التنظيم يف الرمادي.                            

اأبو طه من �سكنة قرية الزاوية يف ناحية القيارة )60 كلم جنوب  17- االرهابي عزت طه جنر�ض اجلبوري، امللقب 
املو�سل( �سغل من�سب م�سوؤول اآليات التنظيم.          

21- ابو احمد العلواين: "م�سوؤول املجل�ض الع�سكري لتنظيم داع�ض وهو من املقربني لالرهابي ابراهيم عواد البدري  .      

25- ابو من�سور ال�سامي االمري الع�سكري يف عكا�سات عراقي اجلن�سية.                                                                      
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 اأمريكا التطرف  من  امل�ستفيدة  ال��دول  مازالت 
خ�سو�سًا  املت�سددة،  للتنظيمات  برعايتها  ت�ستمر 
 ،البرتول والداعم ،ال�سعودية مَع توفر احلا�سنة
لتمثل   ..امل��ن��ح��رف الوهابي  الفكر  واالأر���س��ي��ة 
العامل، وتو�سيع  التدخل" يف بلدان  "ذريعة  جميعا 

النفوذ حتت يافطة مكافحة االرهاب.
وقد مثل ظهور تنظيم داع�ش تكملة حقيقية ل�سل�سلة 
والقاعدة  بطالبان  متمثال  التكفريية،  التنظيمات 
عن  يتميز  بخوا�ش   معروف االخ��ري  و  داع�ش،  ثم 
واأي�سًا  اإنت�ساراً،  واكرث  اأجراما،  اأكرث  فهو  �سابقيه، 
تنظيم  مَع  نتعامل  ال  اإننا  يعني..  ما  نفوذاً،  اأكرث 
طالبان  بوالدة  ولدَ  تنظيم  هو  بل  ال��والدة،  حديث 

والقاعدة وجهاديي الفكر املتطرف.
بعد  ذا  ما  هو  الفرتة  ه��ذه  االأه��م  ال�سوؤال  ان  اإال 

االن  يجمع  ال��دويل  املجتمع  ان  خ�سو�سا  داع�ش 
على  ويتفق  االرهابي  التنظيم  هذا  مكافحة  على 
دواًل  اإرهابه  طال  بعدما  خ�سو�سا  منه  اخلال�ش 
واملانيا  وفرن�سا  ورو�سيا  اأمريكا  مثل  ع��دي��دة 
�رسبات  بالفعل  يتلقى  وه��و  وغريها،  وتركيا.. 
على  الق�ساء  واأ�سبح  و�سوريا،  العراق  يف  موجعة 
�ستتخلى  فهل  اأدنى..  اأو  قو�سني  قاب  فيها  تواجده 
�سيتم  اأم  التنظيم،  هذا  خلدمات  امل�سنعة  اجلهة 
اآخر بعدما خرج عن بيت الطاعة  اإ�ستبداله بعنوان 
عن  ولالإجابة    ..و�سار يخالف تعليمات �سيده
معهد  تقرير  يف  ماجاء  اأوال  �سنطرح  االأ�سئلة  هذه 
وا�سنطن والطماأنات التي قدمها للم�سنعني ملا بعد 

داع�ش وعلى النحو التايل: 
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ومن  االدن��ى  ال�رسق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد  ن�رس 
خالل املتخ�س�ش باجلماعات ال�سلفية واجلماعات 
يعقوب  الباحث  االأو���س��ط،  ال�رسق  يف  االإ�سالمية 
اأوليدورت االأ�ستاذ امل�ساعد يف "كلية اإليوت لل�سوؤون 

الدولية" يف جامعة "جورج وا�سنطن".  
وبرغم  اإن���ه  اأول���ي���دورت؛  يعقوب  الباحث  وق���ال 
)داع�ش(،  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  �سالحية  اأّن 
"كدولة"، �سوف تتال�سى يف النهاية، اإال اأّن التنظيم 
"اإلهام" االإرهاب كفكرة لها تداعيات  �سي�ستمّر يف 

مميتة.
الرت�سانة  ا�ستمرار  ي�سمن  لكي  رمبا  اإن��ه  موؤكدا: 
اأرا�سيه،  خ�سارة  رغم  ببنائها  يقوم  التي  الفكرية 
ن�رس التنظيم تعليقات طويلة وكتّيبات يف االإر�ساد 
الديني، تزامنا مع تعّر�سه لكربى هزائمه على مدى 

االأ�سهر القليلة املا�سية.
وقال: اأّن "فكرة اخلالفة املنتظرة" �سوف ت�ستمّر يف 

اإلهام الهجمات، حتى لو مل تكن هناك اأي خالفة.
املراجعة  وهي  حديثًا،  بها  قمت  درا�سة  ل�  ووفقًا 
املن�سورات  من   1٥0 من  الأك��رث  االأوىل  املنهجية 
التي اأ�سدرتها اجلماعة باللغة العربية منذ اإعالنها 
اخلالفة يف حزيران/يونيو 2014 )والتي ت�سّمنت 
ما يناهز 100 كتاب مدر�سي اأ�سدرها يف اخلريف 

قاتلة  كفكرة  »داع�ش«  تنظيم  اأّن  يبدو  املن�رسم(، 
اإخ���راج  بعد  حتى  طويلة  ل��ف��رتة  قائمة  �ستبقى 

اجلماعة من الرقة.
واأو�سح املعهد اأن تنظيم داع�ش لن يختفي من دون 
العراق،  يف  واملو�سل  �سوريا،  يف  الرقة  َمعقلْيه؛ 

ولكّنه �سيتجّزاأ اإىل فروع واأرا�ش اإرهابية.
تنظيم  تعيد  اأن  التنظيم  جيوب  باإمكان  اإنه  وقال 
�سفوفها يف مناطق غري م�ستقّرة يف املنطقة، كما 
�سبق اأن تبنّي ذلك يف ليبيا، اأو تثري امل�سكالت يف 

اأماكن ذات وقع رمزي، كرتكيا وال�سعودية.
واأ�سار اإىل اأنه قد ُت�سّوق هذه الفروع اأنف�سها على اأّنها 
 يحتف كان  الذي  داع�ش،  تنظيم  من  اأ�سولية  اأكرث 

باأرا�ش؛ لكي تنال �سعبية يف اأو�ساط اجلهادّيني.
املتَعّمدة  اال�سرتاتيجية  �ستتعرّث  بينما  اأنه  واأو�سح 
لتنظيم داع�ش لبناء دولة اخلالفة االإقليمية، اإال اأن 
ا�سرتاتيجيته النا�سئة �سرتكز ب�سكل اأكرب على كيفية 
اإدارة �سورته والرتويج لها، حل�سد اأتباعه يف الغرب 
هجمات  لتنفيذ  اإلهامهم  اأجل  من  االأو�سط  وال�رسق 

يف اخلارج �سد اأهداف طائفية وغربية خمتارة..
ُينّفذ  ن�ساط  اأي  اجلماعة  قيادة  �ستبارك  اإنه  وقال 
وفق املبداأ التوجيهي االأو�سع نطاقا لتنظيم داع�ش، 

وهو "البقاء والتو�ّسع".

اأوال: تقرير معهد وا�سنطن و"فكرة اخلالفة املنتظرة"
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الزخم  اإدام��ة  اىل  االرهابي  داع�ش  تنظيم  ي�سعى 
اأعداد جيل جديد من مقاتليه وتدريبهم  من خالل 
اأرهابية  بعمليات  القا�رسين  هوؤالء  زج  خالل  من 
كما  اأو  املقاتلني"  من  املقبل  "اجليل  لي�سبحوا 
فقد  اخلالفة"،  "اأ�سبال  ب�  ت�سميتهم  التنظيم  يف�سل 
تقرير  يف  الربيطانية،  "اإندبندنت"  �سحيفة  نقلت 
لها، اأن التنظيم يرّوج ال�ستخدام االأطفال كمقاتلني 
وانتحاريني، بن�رس �سور وفيديوهات ُتظهرهم وهم 
ينفذون عملية اإعدام لرهائن "داع�ش"، اأو يتدربون 

يف مع�سكرات قتالية خم�س�سة.
وقال حمللون: "قادة داع�ش يرون يف االأطفال اأداة 

امل�ستقبل،  يف  التنظيم  "جناح"  حلماية  اأ�سا�سية 
ن��ظ��راً  واأق�����وى؛  اأف�����س��ل  مقاتلني  وي��ع��ت��ربون��ه��م 
البداية،  منذ  داع�ش  اأرا�سي  يف  �سيرتّبون  الأنهم 
لفكر  يخ�سعوا  ولن  العاطفة،  عدميي  و�سي�سبحون 

اآخر غري فكره".
اجلماعة  ملن�سورات  منهجية  مراجعة  خالل  ومن 
كتاب   100 فيها  مبا  العربية،  باللغة  الر�سمية 
درا�سي لالأطفال، ت�سكل هذه التعاليم جزًء ال يتجزاأ 
من اأهداف تنظيم »داع�ش« الطويلة االأمد خللق جيل 

جديد فطر على االرهاب.

 :ا اسل: اا

ثانيا: اأربعة �سيناريوهات:
فرتة ما بعد داع�ش ميكن ان تتمثل من خالل اأربعة �سيناريوهات حتدد م�ستقبل داع�ش يف املرحلة املقبلة وهي:



45

داع�شبعدمـاذا

يرى مراقبون اأن تنظيم )خرا�سان( هو اجليل الثالث 
من  واأخطر  اأ�سد  وهو  و»داع�����ش«..  »القاعدة«  من 
تنظيم القاعدة وتنظيم داع�ش، ومركز اإقامته �سوريا 
اأكرث دموية من  اإجرامية  اإرهابية  ويرتكب عمليات 

التنظيمني ال�سابقني.
لتهويل  االمريكيني  امل�سوؤولني  ت�رسيحات  وح�سب 
واىل  اليه  االن��ظ��ار  لفت  هو  التنظيم  ه��ذا  جرائم 
باأنه  اأمريكيون  م�سوؤولون  ���رسَّح  حيث  دمويته، 
الراهن،  الوقت  يف  االهتمام  اأغلب  يَ�ْن�َسبُّ  بينما 
على تنظيم »داع�ش«، هناك جماعة من املتطرفني، 
ال��ق�����س��اة من  ع��ب��ارة ع��ن خليط م��ن اجل��ه��ادي��ني 

ل تهديًدا  اأفغان�ستان واليمن و�سورية واأوروبا، ي�سكِّ
مبا�رًسا وم�ستمًرا ب�سكل اأكرب على الواليات املتحدة، 
اليمنيني،  القنابل  مع �سناع  تعمل  اجلماعة  وهذه 

ال�ستهداف الطريان االأمريكي.
تنظيم  با�سم  ُي��ع��رف  تنظيم  هناك  �سورية  ويف 
»خرا�سان«، وهو من كوادر مقاتلي تنظيم القاعدة 
الذين  وباك�ستان  اأفغان�ستان  من  املخ�رسمني 
�سافروا اإىل �سورية لالن�سمام اإىل »جبهة الن�رسة«، 

فرع القاعدة هناك.
امل�سوؤولني  ت�رسيحات  بر�ش«  »اأ�سو�سيتد  ونقلت 
اإىل  يذهبوا  اإن م�سلحي »خرا�سان«، مل  االأمريكيني: 
االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ش  لقتال حكومة  �سورية 
القاعدة،  تنظيم  زعيم  اأر�سلهم  اإمنا  رئي�ش،  ب�سكل 
واأمريكيني،  اأوروب��ي��ني  لتجنيد  الظواهري،  اأمي��ن 
ت�سمح لهم جوازات �سفرهم بركوب طائرات اأمريكية 

بتدقيق اأقل من قبل امل�سوؤولني االأمنيني.

ثانيا: تنظيم  )خرا�سان(: 
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واالنح�سارات  واالنك�سارات  االأمني  ال�سغط  بعد 
وحمليًا،  عامليًا  االإرهابية  اخلاليا  اأ�سابت  التي 
عمدت هذه التنظيمات اىل اأتباع اأ�ساليب جديدة يف 
حركتها من خالل اأ�سلوب جديد هو اأ�سلوب )الذئاب 
املنفردة( داللة على خلية �سغرية جداً يف الغالب 
ال تزيد عن ثالثة اأ�سخا�ش من ذوي القرابة الدموية 
وهكذا..  والزوجات  واالأزواج  العم  واأبناء  كاالإخوة 
للحفاظ على ما تبقى لها من ماء الوجه وال�سمعة 

با�سم اخللية واملنظمة االأم.
اإرهابية مل تتلق موافقة  اأعمااًل  وهذه اخللية تعمل 
اأو حتى علم املنظمة االأم ولكنها ت�سري بذلك النهج 

الدموي االإرهابي املنحرف.
يتلخ�ش املخطط يف اأن كل متطوع »يجب اأن ميثل 
يقولون  فاخلرباء  هنا  من  واحد«،  رجل  من  جي�سًا 
اإن هذا هو ال�رساع اجلديد الذي يواجه قوى االأمن 

حول العامل.
»الذئاب املنفردة« هو م�سطلح ت�ستخدمه اجلماعات 
االإرهابية للتعبري عن تكتيك ت�ستخدمه عندما ت�ستد 
الأبعد  عليها  اخلناق  ت�سييق  ويتم  عليها،  الرقابة 
بطريقة  العمل  معه  عليها  ي�سعب  مما  احل���دود، 
اأجهزتها  الدولة ويقظة  لقوة  جماعية منظمة نظًرا 
االإرهاب  اأو  املنفردة  الذئاب  تكتيك  ويعد  االأمنية. 
الفردي املرحلة االأخرية التي ت�سل اإليها اجلماعات 
اأو  االأمنية،  االأج��ه��زة  مع  نزاعها  يف  االإره��اب��ي��ة 
املنظمات،  تلك  جراب  يف  ما  اآخر  هو  اآخر  مبعنى 
»الذئب« تغفل  لفظة  ت�ستخدم  تلك اجلماعات وهي 
متاًما عن كونها تعرتف اعرتاًفا بيًنا باأنها لي�ست 
من  حفنة  اإال  لي�سوا  واأنهم  الب�رس  من  جمموعات 
الدماء  م�سا�سي  من  وحثالة  املتوح�سة  الذئاب 

املفرت�سة املتعط�سة للدماء والقتل والتي ال ت�ستحق 
رحمة وال �سفقة. متثل هذه اجلماعات ال�سغرية جداً 
اأو االأفراد جمموعة �سغرية من التكفرييني، يتبنون 
التنظيم  يتبعون  ال  لكنهم  وداع�ش«،  »القاعدة  فكر 
�سناعة  تعلموا  وهم  التنظيمية،  الناحية  من  االأم 
متابعة  من  ال�سالح  وا�ستخدام  اليدوية  القنابل 
بع�ش املنتديات التكفريية واملواقع االإرهابية على 
عن  ف�ساًل  »االإنرتنت«،  الدولية  املعلومات  �سبكة 
اتباع نظريات »القاعدة وداع�ش« لت�ستيت االأجهزة 
االأمنية، بتق�سيم املجموعة االإرهابية التكفريية اإىل 
خاليا عنقودية �سغرية عدة لتنفيذ �رسبات، حتت 
م�سميات خمتلفة، ما ي�سعب من عملية ر�سدها اأو 

اخرتاقها اأمنيًا.

 ثالثا: الذئاب املنفردة 
 »اجليل الثالث من الإرهابيني«: 

-

-

-
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-

اأن  داع�ش  بعد  ملا  املتوقعة  ال�سيناريوات  بني  من 
االأقل  على  منهم  ق�سم  اأو  االأم�ش  "اأن�سار"  يتحول 
بالد  يف  جديدة  م��الذات  يجدون  "مهاجرين"  اإىل 
احلياة  قيد  على  يتبقى  من  يتحول  واأن  اأخ��رى، 
دخول  يعني  ما  "اأن�سار"،  اإىل  "املهاجرين"  من 
ت�رسب  قد  العنف  من  جديدة  دوام��ة  يف  املنطقة 
وال�سعودية  االأردن  مثل  ن�سبيا  م�ستقرة  دوال  ب�سدة 
اأو  جديدا  عراقًا  منها  وجتعل  واجل��زائ��ر،  وتون�ش 

�سوريا اأخرى.
بف�سل  ال�سعودية؛  لذلك  املر�سحة  الدول  اأهم  ومن 
االط��راف  واملرتامية  الوا�سعة  اأرا�سيها  م�ساحة 
لالأعداد  اآمنا  م��الذا  تكون  ان  املمكن  من  والتي 
الكبرية من ال�سعوديني املجندين لدى داع�ش الذين 
العراق  يف  العنف  مدار�ش  من  يعودوا  اأن  ميكن 

و�سوريا وليبيا.
اما االردن فهي تتمتع اأي�سا مثل الريا�ش با�ستقرار 
اأمنية وع�سكرية كبرية قادرة على  ن�سبي وبقدرات 
يعطي  ال  ذل��ك  اأن  اإال  داخ��ل��ي،  خطر  اأي  مواجهة 
ح�سانة تامة لالأردن من خطر "داع�ش" الوافد من 
حوا�سن  بوجود  ليبيا،  ومن  العراق  ومن  �سوريا 
ل�"داع�ش" قادرة على اإحداث اخرتاقات اأمنية وقلب 
موازين القوة مع احلكومة باال�ستفادة من التجارب 

يف العراق و�سوريا.
ولتون�ش قدر ال باأ�ش به من اال�ستقرار بعد ت�سونامي 
اإىل  واأدى   ،2011 عام  له  تعر�ست  ال��ذي  التغيري 
ظهور حركات متطرفة م�سلحة ال تزال قادرة على 

�سن هجمات خطرية بني احلني واالآخر.

رابعا: الهجرة   




