مآالت داعش
إلى أين سيتجه اإلرهاب بعد هزيمته في بالد الشام؟!

د .رفعت سيد أحمد
كاتب وةاحث مصري ،مدًر عام مركز ًاازا
للدراسات واألةحاث – القاهرة
E – mail: yafafr@hotmail.com

اآلن ،وقد تبخر تنظيم داعش فـي بالد الشام – أو كاد ،وبدأت واشنطن تعيد تصنيع
ب ــداله ل ــر لقائ ــر بتالا ــا واق ــقعاا وا لش ــرج الأل ــرات ويرب ــر تق ــر ا ظ ــا ا يـ ـ
املســقتبه سقســال

إىل أئــن قــقق ر ف ـ ا وــيا القنظــيم وبتائــائ ســن الئــا الا ـ أو

سسقيتظ ؟ وبصياي ٍ أ رى سـا وـي املـ ات املق قعـ لقنظـيم كـان فــي شـتتر وسسـا ئ
سصــن عا وس األــا ســن قبــه ال ائــات املقيــدت ا سرئايـ

قــه وإن ادعـ

ا بقاــا لــر

الا السن ات السبع السابت ؟!
لتشـٔل ا٨داب٘ عل ٙالتظا٠ل (املظتقبلٕ) طالف الزكش ،طيعشض سٓ٠تيا للنظألل٘
فإٔ إطاس اليقاط ا٦تٔ٘:
أّ :ً٢فإٔ البذآ٘ ٓيبغٕ العْدٗ إىل املاكٕ ،ماكإٔ اليؼألٗ ّالتلطأٔع لتيعأٔه داعأؽ،
ّالزٖ ميكً أٌ ٓلخف ليا اجتاٍات املظتقبل; فيؼلٗ ٍزا التيعٔه تيب ٞبلىُ كأاٌ -
ّطأٔعل  -عبأأاسٗ عأً ةاعأأ٘ ّظٔفٔأ٘ ،إر  ٢ميكأأً أٌ ٓأذمل كأأنً مفَأْو ادتناعأأ٘
ا٨ط٣مٔ٘ اليت ٓفأضض أٌ تكأٌْ رات مبأاد ّ ٟأٔه ّمؼأشّق مظأتقلي فتيعأٔه داعأؽ
لٔع طْ ٚةاع٘ ت٫ظتخذو ّتْظَّف فإٔ إطاس مؼشّق أكرب ميَاي
بالبشأأح فأأإٔ تأأاسٓن ىؼأألٗ ةاعأأ٘ داعأأؽ (الذّلأأ٘ ا٨طأأ٣مٔ٘ فأأإٔ العأأشاو ّالؼأأاو);
عتذثيا التاسٓن أٌ ٍزا التيعٔه (أّ ادتناع٘) ىؼل فإٔ العشاو ّع٫شف بذآً٘ باطه تيعٔه
القاعذٗ ،ثه اختز لُ فإٔ  15أكتْبش 2006و مظن( ٙالذّل٘ ا٨طأ٣مٔ٘ فأإٔ العأشاو)،
ّرلأأع علأأ ٙإثأأش ادتنأأاق زتنْعأأ٘ مأأً الفـأأاٜل املظأألش٘ كأأنً معاٍأأذٗ أّ سلأأف ب أ
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اجملنْعات املظلش٘ (سلأف املئأب ) ّميأذّب عأشا ٔ عأً التأل ا٤مشٓكإّٔ ،مت
امتٔاس (أبْ عنش البغذادٖ) صعٔناً لزلع اذتلفّ ،بعذٍا تبي ٙالتيعٔه املزكْس (سلف
املئب ) العذٓأذ مأً العنلٔأات ا٨سٍابٔأ٘ الذامٔأ٘ ّاليْعٔأ٘ دامأل العأشاو بىأزا ي ّبعأذ
مقتل أبٕ عنش البغذادٖ فإٔ  19أبشٓل 2010و أؿبح (أبْ بكش البغذادٖ) صعٔنأاً ذأزا
التيعأأٔهي ّػأأأَذ عَأأأذ أبأأإٔ بكأأأش البغأأذادٖ تْطأأأعاً فأأأإٔ العنلٔأأأات اليْعٔأأأ٘ املتضاميأأأ٘
(كعنلٔأأ٘ البيأأع املشكأأضّّٖ ،صاسٗ العأأذلّ ،ا تشأأاو طأأذ أبأأْ غشٓأأو ّاذتأأْت)،
ّم٣ل ا٤سذاخ ادتاسٓ٘ فإٔ طْسٓ٘  -بىزا ّ -ا تتال ادتناعات املظلش٘ مأ الؼأعو
ّالقْات اذتكْمٔ٘ الظأْسٓ٘; مت تؼأكٔل تيعأٔه (دبَأ٘ اليـأشٗ ٍ٤أل الؼأاو) أّامأش
عاو 2011و بشعآٍ٘ أمشٓكٔ٘ ّ يشٓ٘ ّتشكّٔ٘ ،طشعاٌ ما منت ذسات دبَ٘ اليـشٗ
لتـبح فإٔ غلٌْ أػَش مً أبشص القأْ ٚا٨دشامٔأ٘ فأإٔ طأْسٓ٘ي ّفأإٔ  9أبشٓأل 2013و
بجت (ػبك٘ الؼنْخ ا٨ط٣مٔ٘) التابع٘ لتيعٔه داعؽ سطال٘ ؿْتٔ٘ أعلأً مأً م٣ذأا
أبْبكش البغذادٖ دمر فشق تيعٔه القاعذٗ فإٔ طْسٓ٘ (دبَ٘ اليـأشٗ) مأ تيعأٔه دّلأ٘
العشاو ا٨ط٣مٔ٘ حتت مظن :ٙالذّل٘ ا٨ط٣مٔ٘ فإٔ العشاو ّالؼاو (داعأؽ)ّ ،كأاٌ
الشاعٕ لعنلٔ٘ الذمر تلع ٍٕ أدَضٗ املخابشات فإٔ تشكٔا ّبعض دّل ارتلٔر ّبلّامش
أمشٓكٔأأ٘ تَأأذف لتفكٔ أع طأأْسٓ٘ي ّمأأا صالأأت بقآأأا ٍأأزِ ادتناعأأات ا٨سٍابٔأأ٘ تقاتأأل
الذّل٘ فإٔ طأْسٓ٘ ّالعأشاو ّلٔبٔأا ستأ ٙالْ أت الأشاًٍ (2018و)ّ ،ماسطأت القتأل (ّ٢
تضال) عق ػعْب تلع الذّل ،فقذ تلت  -عل ٙطبٔل املجال  -ما ٓضٓذ عً الأ 200ألف
ػَٔذ مً أبيا ٛالؼعو الظْسٖ ،كنا اطتلنت ما ٓقذس بأ 150ملٔاس دّ٢س مً املنأْل
اليفيأأٔ ّاّ٤سّبأأٔ ٤غأأشاض التظأألٔح ّالتأأذسٓوي ّّا أ اذتأأال أٌ تلأأع ادتناعأأات
ا٨سٍابٔ٘ مل تتْ ف عيذ سذّد الذّل طالف٘ الزكش; بل بذأت تيتقل إىل مـأش (طأٔياٛ
حتذٓذاً) حتت مظن( ٙتيعٔه داعؽ ّ ٘ٓ٢طٔياّ ،)ٛالزٖ ت١كذ التقاسٓش ّالتشقٔقات
ا٢ط تخباسٓ٘ الظشٓ٘ تضّٓذ كلٍ مً يش ّتشكٔا ّإطشأٜل لأُ با٤طألش٘ املتيأْسٗ أا
فَٔا أدَضٗ ا٢تـا٢ت ّالقيابل الفشاغٔ٘ ،بل ّا٤طلش٘ امللادٗ للياٜشاتي
ٓتلأح مأأً اذتقأأاٜق طأأالف٘ الأزكش أٌ تيعأأٔه داعأأؽ كأأاٌ ميأز ىؼأألتُ فأأإٔ كيأأف
ا٢ست٣ل ا٤مشٓكٕ للعشاو ّست ٙاىتقالُ إىل طْسٓ٘ عاو 2011و ّإىل الْ أت الأشاًٍ،
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ةاعأأ٘ ّظٔفٔأأ٘ تعنأأل رتذمأأ٘ ميعْمأأ٘ املخأأابشات الغشبٔأأ٘ ّا ٨لٔنٔأأّ٘ ،تأأ١دٖ أدّاساً
ستذدٗ ٓلتٕ عل ٙسأطَا:
( )1تؼُْٓ ا٨ط٣و النذٖ اليقٕ; فنأا أاو بأُ ٍأزا التيعأٔه ّأمْاتأُ مأً التيعٔنأات
ا٨سٍابٔ٘ فأإٔ املييقأ٘ ٓكفأإٔ ٨داىأ٘ ا٨طأ٣و ملاٜأ٘ عأاو ادمأّ٘ ،ىكأاد – ل٥طأف –
صتضو أىُ مً الـعو تـشٔح الـأْسٗ اليقٔأ٘ ل٩طأ٣و مأا بقإٔ ٍأزا التيعأٔه ّأػأباٍُ
مْدْداًي
( )2تفكٔع الب٣د العشبٔ٘ املشكضٓأّ٘ ،إػأغال دْٔػأَا فأإٔ معأاس داملٔأ٘ ٨بعادٍأا
عً ٍذف الْ ْف فإٔ ّدُ أطناق ّمـاحل تل أبٔو ّأىقشٗي
( )3ملق طْو مفتْح لتذاسٗ الظ٣ح ا٤مشٓكإٔ ّا٨طأشأٜلٕ ّالضكإٔ فأإٔ املييقأ٘،
ّكلنأأا ّدأأذ القتأأل الذاعؼأإٔ سادأأت جتأأاسٗ الظأأ٣حٍّ ،أإٔ جتأأاسٗ حتشكَأأا لْبٔأأات
ّةاعات كرب ٚمٔضاىٔتَا تفْو مٔضاىٔ٘ دّل كبريٗ فإٔ العاملي
( )4طش ٘ اليفط العشا ٕ ّالظْسٖ ّبٔعُ بلطعاس صٍٔذٗ عرب ػأبك٘ دّلٔأ٘ تييلأق مأً
تشكٔا ّتيتَٕ فإٔ ّاػييً()1ي
ثاىٔأأاً :املتلمأأل للنيأأاب الفكشٓأأ٘ ا٤ؿأأٔل٘ لأأذاعؽ ،طأأٔذذ أىَأأا اٜنأأ٘ علأأ ٙمبأأادٟ
التكفري ّسفض ا٦مش ّالؼزّر العقاٜذٖ الزٖ ٓبتعذ كل البعذ عأً ااسأ٘ ا٨طأ٣و
ّاعتذالُي ّطتعل ٍزِ املباد ٟالفكشٓ٘ ّالعقاٜذٓأ٘ ساكنأً٘ ملظأتقبل داعأؽ ّستأذدًٗ
ملآ٢تُ ّسشكتُ املٔذاىٔ٘ املتْ ع٘ فإٔ أغلأو الأب٣د العشبٔأ٘ الأيت ابتلٔأت بأُ بعأذ طأْسٓ٘
ّالعشاوّ ،ىقـذ بتلع الب٣د فإٔ الْ ت الشاًٍ لٔبٔا ّمـش  -حتذٓأذاً ّ -دّل أمأشٚ
طيلتٕ عل ٙركشٍا عيذ تفـٔليا سْل ٍزِ اليقي٘ ٢سقاًي
بالعْدٗ إىل مظلل٘ ا٤ؿْل الفكشٓأ٘ لتيعأٔه داعأؽ ،ميكأً ا٨ػأاسٗ إىل العذٓأذ مأً
الكتأأو ّامل١لفأأات الكاػأأف٘ لْدأأْد بيأأا ٛفكأأشٖ تكفٔأأأشٖ متكامأأل بالفعأألٍّ ،أأْ
البيا ٛالزٖ ٓظتنذ ميُ التيعٔه أطع تربٓش طألْكٔاتُ ا٨دشامٔأ٘ ّا٨سٍابٔأّ٘ٓ ،يظأر
مأأأً م٣لأأأُ عْامأأأل ا٢طأأأتقياب ٤تباعأأأُي ّبتلمأأأل العيأأأآًّ  -فقأأأط  -لتلأأأع الكتأأأو
ّامل١لفات طيذذ ما ٓ١كأذ ّدأْد رلأع البيأا ٛالفكأشٖ الأتكفريٖ املتكامأل لتيعأٔه
داعؽي ّلعل مً أبشص تلع الكتو ّامل١لفات ما ٓلتٕ:
 - 2د .رفعت سيد أمحد" ،حني تصبح داعش مجاعة وظيفية" ،جريدة األهرام المصرية9226/9/9 ،م.
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 كتاب :إداسٗ التْسؽ٤ ،بٕ بكش اليادٕي كتاب :مل٘ إبشأٍه٤ ،بٕ ستنذ املقذطٕي كتأأاب :معأأامل فأأإٔ اليشٓأأق ،لظأأٔذ يأأو (مشفق أاً عأأْاؾٍ ّمقأأذمات داعؼأأٔ٘دذٓذٗ تٜ٣ه املشسل٘ الشاٍي٘ اليت ميش بَا التيعٔه)ي
 كتاب :فـْل فإٔ ا٨مام٘ ّالبٔع٘٤ ،بٕ ميزس الؼيقٔيٕي كتأأأاب :مظأأأاٜل مأأأً فقأأأُ ادتَأأأاد٤ ،بأأإٔ عبأأأذاج املَأأأادشّ ،ااأأأُ اذتقٔقأأإٔ(عبذالشمحً العلٕ) ٍّْ ،مـشٖ ادتيظّٔ٘ ،لُ كتاب بمش ااُ :معامل الياٜفأ٘
امليـْسٗ فإٔ ب٣د الشافذًٓ،
 كتاب :دعْٗ املقاّم٘ ا٨ط٣مٔ٘٤ ،بٕ مـعو الظْسٖ، كتاب :سف ا٢لتباغ عً مل٘ مً دعلُ اج إماماً للياغ ٍّْ ،مً ملثْسات ّكتودَٔناٌ العتٔب ( ٙاٜذ املقتشن للنظذذ اذتشاو فإٔ مك٘ عاو 1979و)،
 كتأأاب :أٍأأل التْ أأف بأأ الؼأأع ّالأأٔق  ،مل١لِفأأُ سلنأإٔ ٍاػأأهٍّ ،أأْ مـأأشٖادتيظّٔ٘ٓ ،كي ٙبأ عبذالشمحً ػاكش ىعه اج،
 كتاب :مذ آ٤ادٖ لبٔع٘ البغذادٖ، كتأأاب :أ أأ٣و ا٤ىأأاو أأٔ٣د دّلأأ٘ ا٨طأأ٣و فأأإٔ العأأشاو ّالؼأأاو ،مل١لِفأأُ أبأإٔ ٍنأأاوبكش بً عبذالعضٓض ا٤ثشٖ،
 كتاب :مْدبات ا٢ىلناو للذّل٘ ا٨ط٣مٔ٘ فإٔ العشاو ّالؼاو ،مل١لفُ أبإٔ سظأًا٤صدٖ،
 كتاب :املعاسكٌْ لذّل٘ املظلن  ،مل١لِفُ أبٕ ستنذ ا٤صدٖ، كتاب :البٔع٘ ثه البٔع٘ ثه البٔع٘ ،تللٔف أبْ ْٓطف البؼري، كتأأاب :تيبٔأأُ آ٤أأاو ملأأا فأأإٔ التفش أأ٘ مأأً بثأأاو ّأٍنٔأأ٘ التْسأأذ فأأإٔ دّلأأ٘ ا٨طأأ٣و،تللٔف أبْ طعذ العامل،
 كتاب :ىـشٗ ٨ع ٌ٣دّل٘ ا٨ط٣و :متٓ ٙعشفٌْ معي ٙالياعأ٘ ،تأللٔف أبأْ امليأزسالؼيقٔيٕ،
 سطأأال٘ أؿأأذسٍا سامأأذ العلأأه ،بعيأأْاٌ :سد الؼأأبَات عأأً الذّلأأ٘ ا٨طأأ٣مٔ٘ ػأأشعٔ٘الذّل٘ ّؿشتَاي
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بـف٘ عام٘ ،مل ٓيتُ دّس ػْٔخ تيعٔه الذّل٘ ا٨ط٣مٔ٘ فإٔ العشاو ّالؼاو (داعؽ)
عيذ تقذٓه الذعه الفقَٕ للذّل٘ الْلٔذٗ مً م٣ل كتبَه ّم١لفاتَه ،بأل إىَأه أذمْا
دعناً بمش مً م٣ل تلع الكتو ّامل١لفات; إر تـذّا بَأا ملعاسكإٔ الذّلأ٘ ا٨طأ٣مٔ٘
(داعؽ)ي ّمً تلع الكتو ّامل١لفات كُت٫و أبٕ ٍناو بكش ا٤ثأشٖ( :تبـأري املُشأادِر
بالفشو ب سدأال الذّلأ٘ ا٨طأ٣مٔ٘ ّارتأْاسز) ّ(مأط املأذاد فأإٔ الأشد علأ ٙالأذكتْس
إٓأأاد) ّ(الجنأأش الأأذاىٕ فأأإٔ الأأشد علأأ ٙميأأاب ادتأأْ٢ىٕ) ّكلأأَا مْدَأأ٘ ملَاةأأ٘ اٜأأذ
تيعأأٔه دبَأأ٘ اليـأأشٗ امليأأاّ ٟلأأذاعؽ (ادتأأْ٢ىٕ) ،كنأأا أؿأأذس أبأأْ اذتظأأً ا٤صدٖ
كتاب( :القاٜذ ادتْ٢ىٕ ب اليـٔش٘ ّالتغشٓأش)ّ ،أؿأذس أبأْ ستنأذ ا٤صدٖ (أسأْال
املعاسك أ لذّلأأ٘ املظأألن يي تلؿأأٔل ػأأشعٕ)ّ ،كتأأو أبأإٔ عبٔأأذٗ الؼأأيقٔيٕ( :سف أ
اذتظاو ىـشٗ لذّل٘ ا٨ط٣و) ّ(سف امل٣و عً دّل٘ ا٨ط٣و فإٔ العشاو ّالؼاو)ي
بذّسٍا امأت الذّلأ٘ ا٨طأ٣مٔ٘ فأإٔ العأشاو ّالؼأاو (داعأؽ) عيأذ إعأ ٌ٣تؼأكٔل
سكْمتَا بتلطٔع ّصاسٗ ماؿ٘ ل٥مْس الفقَٔ٘ ّالؼشعٔ٘ املتعلق٘ بالذّل٘ أُطلق علَٔأا
اطه (ّصاسٗ اذٔٝات الؼأشعٔ٘)ّ ،تٍْ٢أا املُلقأو بأأ الأْصٓش أبإٔ عجنأاٌ التنٔنإٔي سٔأح
ّكعت ٍأزِ الأْصاسٗ كتبأ ًا دذٓأذٗ تضدأه الجْابأت الؼأشعٔ٘ لأذ ٚداعأؽ مجأل كتأاب:
(ملأأارا ىقاتأأل ّمأأً ىقاتأألس) ّ(الذطأأتْس ملأأ٘ الكفأأاس) ٤بأإٔ محأأضٗ البغأأذادّٖ ،أؿأأذست
أٓلاً كتبأاً مْ دَأ٘ إىل تيعأٔه الذّلأ٘ ا٨طأ٣مٔ٘ مأً الأذامل مجأل (غآأ٘ اجملَأْد فأإٔ
ىـأأٔش٘ الؼأأشط ّادتيأأْد) ٤بأإٔ ٍنأأاو بكأأش ا٤ثأأشٖ(ّ ،إطأأكات الشغأأا ٛفأأإٔ ؿأأش٘
ػأأأشّط الذّلأأأ٘ للخلأأأْق للقلأأأا٤ )ٛبأأإٔ عبأأأذالشمحً عبٔأأأذٗ ا٤ثبذأأإّٔٓ ،فٔأأأذ ٍأأأزا
الكتأأاب بعأأذو ػأأشعٔ٘ ملأأْق أعلأأا ٛدّلأأ٘ داعأأؽ ّاملبأأآع ذأأا للقلأأا ٛاملظأأتقل أّ
التاب ل٥ىعن٘ ا٤مشٚي
مً تلع ا٨ؿذاسات أٓلاً كتو( :ملارا ادتَاد كشّسٗ ملش٘س) ّ(املْطأْع٘ ا٤مئأ٘)
ّ(مً مفآا التاسٓن) عً ـ٘ سٔاٗ أبٕ مـعو الضس اّّٖ ،كأزا م١لفأات أبإٔ محأضٗ
املَأأادش (ّصٓأأش اذتأأشب فأأإٔ دّلأأ٘ العأأشاو ا٨طأأ٣مٔ٘ ّالأأزٖ تأأل عأأاو 2010و)( :الذّلأأ٘
الذىْٔٓ٘)( ،الْؿٔ٘ الج٣ثٔئ٘ ٤مشاّ ٛديأْد الذّلأ٘ ا٨طأ٣مٔ٘)( ،الأي القاٜأذ)( ،صاد
املَادش)ّ ،أٓل ًا م١لفات أبإٔ اذتظأً الفلظأئ ( :البؼأش ٚاملَذٓأ٘ مليفأزٖ العنلٔأات
ا٢طتؼأأَادٓ٘)( ،سدّد ّتلنٔشأأات علأأ ٙميكأأشٖ العنلٔأأات)ّ ،كتأأو مٔظأأشٗ الغشٓأأو:
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(إمنا ػفا ٛالعٕ الظ١ال) ّ(كؼف ػبَات املشدف ّاملخزِّل عً ادتَاد)ّ ،طلظل٘:
(بذماَٜه ىـشْا)ّ ،أٓلاً كتاب عض الذًٓ الشؿافإٔ (دَاد مأً مل عتلأش ادتَأاد)ي
كنأأا أأاو التيعأأٔه  -فأأإٔ التْ ٔأأت ىفظأأُ  -بْكأ م١طظأأ٘ الفش أأاٌ حتأأت ّؿأأآ٘ مأأا
ٓظنّ ٙصاسٗ اذٔٝات الؼشعٔ٘ ،لتـبح إسذ ٚا٤رسق ا٨ع٣مٔ٘ لذاعؽ ظاىأو فشّعَأا
كا٢عتـاو ّّكال٘ ا٤عناو ّالؼنْخ ّغريٍاي
رلع إراً ٍْ ا٤طاغ العقاٜذٖ ّالفكشٖ لذاعؽي ّضتأً ضتظأبُ ا٤ميأش مظأتقب،ً٣
٤ىُ طأٔعل مـأاسب ًا للتيعأٔه سٔجنأا سأل٤ّ ،ىأُ ٓأشتبط بأالفكش ّلأٔع با٤ػأخاق،
ٍّيا مـذس القلأق ّارتيأش ا٤كأربه ٍّأْ لأزلع ٓظأتْدو مْادَأ٘ فكشٓأ٘ ّعقاٜذٓأ٘
ّاطع٘ مً امل١طظات ا٨ط٣مٔ٘ الكرب ٚكأا٤صٍش ،فأالفكش ّالعقٔأذٗ طأتعل أ أْٚ
مً الظ٣حٍ ،كزا أثبتت جتشب٘ القاعذٗ ّداعؽ ّأمْاتَناي
 ٣أّ تؼأشٓذاًّ ،ضتأً
ثالجاً :مً امل٣سغ أٌ دٔل امل١طظ لأذاعؽ أذ اىتَأ ،ٙإمأا أت ً
ا ٌ٦أماو ادتٔل ارتامع لذاعؽ (إٌ دأاص ّؿأفُ بادتٔأل)ٍّ ،أْ دٔأل طأٔكٌْ أػأذ
ػشاطً٘ ّعيفأاً ّسغبأً٘ فأإٔ الجألس ّا٢ىتقأاوٍّ ،أْ دٔأل بأ ٣اعأذٗ بٔاىأات سقٔقٔأ٘ لأذٚ
الذّل اليت سسلت إلَٔا فلْل داعؽّ ،ىقـذ بتلع الذّل حتذٓأذاً مـأش ّلٔبٔأا ّالأٔنً
ّبعض دّل املييق٘ ا٤مشٚي ّلعل ما ٓ١كذ سقٔق٘ ا٢ىتقال للذٔأل ادتذٓأذ (ارتأامع)
ٍْ إلقا ٛىعشٗ عل ٙأبشص ا٤اا ٛاليت ُتلت مأً امل١طظأ (الأزًٓ كأاٌ عأذدٍه ّ أت
التلطٔع لذاعؽ ٔ 31ادٓاً) ،فقذ تل مً ٍ ٛ٢١امل١طظ – ّفقاً ملا تظشب إع٣مٔأاً
– سْالٕ ٔ 23ادٓاً ،ميَه:
 -1فاكل اذتٔالٕ امللقو بلبٕ مظله ارتشاطاىٕ،
 -2أبْ عبذ الشمحً البٔ،ّٖ٣
 -3أبْ مَيذ الظْٓذاّٖ (ّالٕ ا٤ىباس)،
 -4سكْاٌ محذٌّ أبْ دشىاغ (ّالٕ ىٔيْ،)ٚ
 -5الؼٔن عبذالباطط ا٤ىـاسٖ،
 -6أبْ صٍشا ٛالنذٖ (ّالٕ الفلْد٘)،
 -7أبْ ستنذ العذىاىٕ (املتشذخ باطه التيعٔه)،
 -8ىعناٌ ميـْس الضٓذٖ ،املعشّف بلبٕ طلٔناٌ الياؿش لذًٓ اج،
944

 -9تاسماٌ باترياػفٔلٕ ،املعشّف بلبٕ عنش الؼٔؼاىٕ،
 -10مـيف ٙعبذ الشمحً (أبْ ع ٛ٣العفشٖ)،
 -11إٓاد بؼاس الظامشا ٕٜامللقو بلبٕ أىع،
ْٓ -12ىع طامل سظ ادتبْسٖ امللقو بلبٕ محضٗ،
 -13أْٓب ػٔشاٌ الؼنشٖ،
 -14إبشأٍه اليْٓل املتْٔتٕ،
 -15سظً املـشٖ امللقو بلبٕ اذتاسخ،
 -16ؿ٣ح مـيف ٙشِ باؾ،
 -17أبْ علٕ ارتلٔلٕ (فلظئ )،
 -18فاسغ ْٓىع ادتشدشٖ،
 -19سذٕ بكش (اري ارتلفاّٖ)،
 -20ؿادو دعفش املؼَْس باطه ؿ٣ح الذًٓ،
 -21ىبٔأل ادتبأْسٖ املعأشّف باطأه (أبأْ طأٔاف) ّ ،أذ تأل عأاو 2015و بأنىضال دأْٖ
أمريكٕ فإٔ دٓش الضّس،
 -22ف٣ح الكشدٖ أّ (أبْ عنش الظلفٕ)،
ّ -23طاو صته عبذ صٓذي
ٓتبقأ ٙإراً ااىٔأأ٘ مأأً القأادٗ التأأاسغتٔ لأأذاعؽ الأأزًٓ ٓ٫عتقاأذ أىَأأه ٓ ٢ضالأأٌْ أسٔأأا ٛأّ
س ا دشسٍّ ،ٙه كا٦تٕ:
 -1صعٔه التيعٔه :إبشأٍه البذسٖ (عشا ٕ)،
 -2القاٜذ العظكشٖ العاو اذتالٕ :أبْ طلٔناٌ ىاؿش (عشا ٕ)،
 -3أبْ علٕ ا٤ىباسٖ (عشا ٕ)،
 -4ػاكش ٍّٔو (عشا ٕ)،
 -5سظ ب٣ل بْطئتؽ (بْط )،
 -6طاسو بً الياٍش بً الفاحل العْىٕ اذتشصٖ (تْىظٕ)،
 -7أبْ عبذاج اذتشبٕ (كْٓيت)،
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 -8القٔادٖ الجامً ٓعذ زتَْل اذّْٓ٘ ،كئتأُ (أبأْ عبأذ الأشمحً الؼأامٕ)٫ّٓ ،ع٬تقاأذ
أىُ مفيت التيعٔهي
مارا تع ٍزِ املعلْماتس إىَا ببظأاط٘ تؼأري إىل أىيأا أمأاو مشسلأ٘ دذٓأذٗ فأإٔ عنأش
ٍأأزا التيعأأٔه ،مشسلأأ٘ تظأأتقبل فَٔأأا أأادٗ دأأذد ،بلفكأأاس أكجأأش تؼأأذداً ّسغبأأ٘ فأأإٔ
الجلس()1ي
سابعاً :أما باليظب٘ للذّاعؽ العاٜذًٓ بعذ إىَأاّ ٛدأْدٍه املظألح فأإٔ العأشاو ّطأْسٓ٘،
فنٌ ا٨سـأٜات الش نٔ٘ املتْفشٗ دّلٔاً عيَه تؼري إىل أٌ إةالٕ مقاتلٕ ٍزا التيعٔه
بل ٍضميتَه فإٔ طْسٓ٘ ّالعشاو كاٌ ٓقأذس عأْالٕ 60ألأف مقاتأل (مأيَه سأْالٕ 30
ألفأ أاً مأأأً ديظأأأٔات أديبٔأأأ٘ ّعشبٔأأأّ٘ ،البأأأا ٕ مأأأً العأأأشا ٔ ّالظأأأْسٓ حتذٓأأأذاً)ي
ّالتظأأأا٢٠ت امليشّسأأأ٘ فأأأإٔ الْ أأأت الأأأشاًٍ (2018و) ٍأأإٔ :إىل أٓأأأً طأأأٔتذُ ٍأأأٛ٢١
الذاعؼأأٌْٔ ا٤داىأأو العاٜأأذٌّ مأأً العأأشاو ّطأأْسٓ٘س ٍّأأل اطأأتعذ أسأأذ مأأً سكأأاو
ّمظّ١لٕ أدَضٗ ا٤مً ّاملخابشات العشبٔ٘ ّا٤ديبٔ٘ املعئأ٘ لظأٔياسٍْٓات العأْدٗ تلأعس
ّأٖ ىْق مً ا٨سٍاب طٔناسطٌْ بعذ أٌ ط٫ذت فإٔ ّدٍَْه طبل اذتٔاٗ اليبٔعٔ٘س()2ي
فأأإٔ ٍأأزا الظأأٔاو ،ميكأأً أٌ ىعأأْد إىل امللأأف املَأأه الأأزٖ أػأأشف علٔأأُ الـشفأأإٔ
املـشٖ أمحأذ ارتئأوّ ،ىؼأشتُ دشٓأذٗ (الأْطً) املـأشٓ٘ بتأاسٓن  23فربآأش 2017و
حتأأت عيأأْاٌ :الأأذّاعؽ العاٜأأذٌّ ّ ،كأأزلع إىل الذساطأأ٘ الأأيت ىؼأأشتَا زتلأأ٘ (رٖ
أت٣ىتٔع) ا٤مشٓكٔ٘ للكاتب  :كْلً ك٣س (أطتار العلْو الظٔاطٔ٘ فإٔ م١طظ٘
ساىذ ّباسح فإٔ املشكض الذّلٕ ملكافشأ٘ ا٨سٍأاب) ّأماسىأاخ أماسطأٔيذاو (الباسأح
فإٔ معَذ اذتْاس ا٢طضاتٔذٕ ا٤مشٓكٕ)ّ ،رلع حتأت عيأْاٌ :أٓأً طأٔزٍو مقأاتلْ
داعؽ بعذ أٌ تظقط ارت٣ف٘ ي سٔح رٍبت تلع الذساطات املتخــأ٘ إىل أىأُ عيأذما
ٓيتَٕ الـشاق ،إما عً طشٓق القْٗ أّ التظْٓ٘ عأً طشٓأق التفأاّض ،فنىأُ مأً املأشدح
أٌ ٓتفشو أّلٝع املقاتلٌْ فإٔ اجتاٍات عذٓذٗ عرب اذتذّد الْطئّ٘ ،أىَه طٔيقظأنٌْ
 - 2يف تفصيل ذلك؛ انظر :د .رفعت سيد أمحد ،داعش :خالفة الدم والنار ،القاهرة ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الثانية،
9227م.
 -9عنوان هذه الدراسة)?Where Do ISIS Fighters Go When the Caliphate Falls ( :؛ متوفر على الرابط:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/isis-foreign-fighterjihad-syria-iraq/518313/
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إىل  4زتنْعات :اّ٤ىل :تلع اليت طتلتشق بلبٕ بكش البغذادٖ (ٍزا فإٔ سأال كأاٌ
سٔيَا سٔاً ٓشصو)ٍّ ،أه مأً الأذاٜشٗ املقشبأّ٘ ،مأً املأشدح أٌ ٓبقأْا فأإٔ مفأا ٛمأ أبإٔ
بكش دامل العشاو ّطْسٓ٘ي أما اجملنْع٘ الجاىٔ٘ مً املقاتل فلاٍْه الأْك ٛ٣أّ
املشتض أأ٘ الأأتنل ٍّ ،أأه الأأزًٓ ميعأأْا مأأً العأأْدٗ إىل بلأأذاىَه ا٤ؿأألٔ٘ي أمأأا اجملنْعأأ٘
الجالج٘ ،فَه ّ -فقاً للذساط٘  -مً املقأاتل ا٤داىأو العاٜأذًٓ ّ ،الأزًٓ طٔؼأكلٌْ
مـذس القلق ا٤كرب للعامل فإٔ دّاٜش مكافش٘ ا٨سٍاب فإٔ أغلو دّل العأامل الأيت
أتأأْا ميَأأاي ّباليظأأب٘ للنذنْعأأ٘ الشابعأأ٘ مأأً املقأأاتل العاٜأأذًٓ ّالأأزًٓ أطلأأق علأأَٔه
الكاتبأأأاٌ مظأأأن ٙاملقأأأاتل التيفٔأأأزٓ  ،فظأأأٔشاّلٌْ إسٔأأأا ٛالؼأأأبكات الياٜنأأأ٘،
ّجتئذ أعلا ٛدذد ،أّ ػً ٍذنات عل ٙغشاس ما ٓظنٍ ٙذنات الزٜاب امليفشدٗ ي
مامظاً :ميكييا ا ٌ٦سؿذ م٣مح عام٘ رتشٓي٘ اىتؼاس داعؽ مظتقب ً٣فأإٔ القأاسات
الأأج٣خ (بطأأٔا ،أفشٓقٔأأا ،أّسّبأأا)ٍّ ،أإٔ مشٓيأأ٘ أأذ تأأتغري ّختتلأأف ّفق أاً للنأأتغريات
العاملٔ٘ ّا ٨لٔنّٔ٘ ،رلع عل ٙاليشْ ا٦تٕ:
(أ) علأأ ٙاملظأأتْ ٚا٦طأأْٖٔ ،فأأنٌ أفغاىظأأتاٌ ّباكظأأتاٌ ّالأأٔنً ّبعأأض دّل ارتلأأٔر
طتـأأبح مأأ٣راً للعاٜأأذًٓ مأأً طأأْسٓ٘ ّالعأأشاوّ ،طأأٔنجلٌْ ميأأشاً كأأبرياً علأأ ٙا٤مأأً
القْمٕ لتلع الب٣دي
(ب) أما فإٔ أفشٓقٔا ،فٔعتقذ أٌ ارتيش ا٤كرب طأٔكٌْ ادمأاً ميَأاّ ،فأإٔ الـأذد
راتُ ،ميكً سؿذ ا٦تٕ تفـٔ:ً٣
 –1داعأؽ فأأإٔ طأأٔيا :ٛجتنأ اذتقأأاٜق املتأْفشٗ سأأْل تيعأأٔه (داعأؽ ّٓ٢أأ٘ طأأٔيا )ٛأٌ
ااُ ا٤ؿلٕ الزٖ عشف بُ ٍْ (أىـاس بٔت املقذغ) ّ ،ذ ع٫شف بَزا ا٢طه ميز عاو
2011وّ ،تؼكل مً عياؿش فلظئئ٘ طلفٔ٘ ّأمش ٚبذّٓ٘ مً أٍأل طأٔياٛي ّبعأذ أٌ
بأأآ ٍأأزا التيعأأٔه أب أا بكأأش البغأأذادٖ فأأإٔ  10ىأأْفنرب 2014و ط٫أأنٕ (داعأأؽ ّٓ٢أأ٘
طٔيآّ ،)ٛبلغ ْاو تعذادِ اذتأالٕ سظأ٘ ب٢ف عيـأشي ّٓظأتَذف التيعأٔه ا٢طأتٔٛ٣
علأ ٙا٤سض  ٨امأأ٘ الْٓ٢أ٘ املظأأتقلٍّ٘ ،أأْ لأْل مأأً بعأأض الأذّل ارتلٔذٔأأ٘ (حتذٓأأذاً
يش) ّتشكٔا ّشتض اً إطشأٜلٔاً عل ٙمظتْ ٚالتظلح ّاملعلْمات()1ي
 - 2يف تفصيل ذلك؛ انظر :د .رفعت سيد أمحد ،داعش والية سيناء ،القاهرة ،مركز يافا للدراسات واألحباث ،الطبعة الثانية،
9227م.
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إٌ تاسٓن ا٨سٍاب ّالغلْ الذٓ فإٔ طٔيآ ٛؼري إىل أٌ دزّس اليؼلٗ لتيعٔه داعؽ فإٔ
طٔيا ٛتعْد إىل العاو 2004و ،سٔح ظَش بىزا تيعٔه إسٍأابٕ حتأت مظأن( ٙالتْسٔأذ
ّادتَأاد)ّ ،الأأزٖ إلٔأُ تيظأأو ا٤سأذاخ ا٨سٍابٔأأ٘ الأيت ّ عأأت فأإٔ طابأأا ّرٍأو ّػأأشو
الؼٔن مأ٣ل ا٤عأْاو (2004و – 2005و)ّ ،كأاٌ ٓقأْدِ الفلظأئ الظلفأإٔ (ٍؼأاو
الظعٔذىٕ) الؼَري بأ (أبٕ الْلٔأذ املقذطإٔ)ٍّ ،أْ الشدأل الأزٖ تتلنأز علأ ٙأٓأذٖ أبإٔ
اطشاو اذتْٓيّ ٙفتآُّ التكفريٓ٘ القاٜن٘ عل ٙإلغا ٛا٦مش ّالؼيط الذٓ ي ّبعذ أٌ
ُتِل الظعٔذىٕ فإٔ عاو 2011و ،تعا أو علأٔ ٙأادٗ التيعأٔه كأل مأً( :ستنأذ سظأ
ستاسب الؼَري بلبٕ ميري) الزٖ لقٕ مـأشعُ عأاو 2013و ،لٔتأْىل القٔأادٗ بعأذِ كأل
مأأً ستنأأذ فأأشٓر صٓأأادٗ (الأأزٖ تأأل أٓلأاً) ثأأه ػأأادٖ املئعأإٔ ٍّؼأأاو العؼأأناّٖ ّ ،أأذ
اىؼق ا٤مري سذٓجاً مكْىاً تيعٔنٔاً إسٍابٔاً دذٓذاً أااِ (املأشابي )ّ ،تأْىل كأزلع
أمأأْس الفتأأّْ ٚإباسأأ٘ القتأألٍّ ،أأْ ٓقأأف ملأأف عنلٔأأات إسٍابٔأأ٘ كأأبريٗ ميَأأا عنلٔأأ٘
الْاسات عاو 2018و ،كنأا ٓتْاؿأل (تيعٔنٔأ ًا ّلْٓلٔأاً) مأ ادتناعأات املظألش٘ فأإٔ
لٔبٔأأاي ّذأأزِ التيعٔنأأات أٓلأاً دعأأاٗ مأأً أبأأشصٍه (محأأادًٓ أبأأْ فٔـأأل ،ستنأأذ عأأضاو،
أطعذ البٔع ،طلن ٙطلٔه) ّغريٍهي
لقذ استكو تيعٔه (داعؽ ّ ٘ٓ٢طٔيا )ٛأكجأش مأً  150سادثأاً إسٍابٔأاً فأإٔ طأٔياٛ
ّبعض الافعات املـشٓ٘ ّفإٔ املييق٘ الغشبٔ٘ (علأ ٙاذتأذّد مأ لٔبٔأا)ّ ،بعأض تلأع
ا٤عنال ا٨سٍابٔ٘ كأاٌ ستأذّد ا٤ثأش ّالـأٔت ،فٔنأا الأبعض ا٦مأش ؿأاسبُ كأذٔر
دعأأاّ ٕٜطٔاطأإٔ ّاطأأ مجأأل( :مأأزعيت سفأأح اّ٤ىل ّالجاىٔأأ٘ ،ستاّلأأ٘ اغتٔأأال ّصٓأأأش
الذاملٔأأ٘ الظأأابق اللأأْا ٛستنأأذ إبأأشأٍه ،مزعأأ٘ كأأشو القأأْادٓع ،الكتٔبأأ٘ ،101
العشٓؽ ،تفذري مذٓشٓيت أمً القاٍشٗ ّامليـْسٗ ،اغتٔال الياٜو العاو ٍؼاو بشكات،
ّا ع٘ الؼٔن صّٓأذ ،إطأقاط طأاٜشٗ الشكأاب الشّطأٔ٘ ،اغتٔأال العنٔأذ أسكأاٌ سأشب
عادل سداّ ،ٕٜكزا اغتٔال عؼشات اللباط ّادتيْد)ي
()1

إرا ما سؿذىا ىتاٜر إسٍاب العاو املاكإٔ فقأط (2017و) ّفقأاً ٨سـأا ٜ٘ٔتْثٔقٔأ٘

طيذذ أىُ مأ٣ل الفأضٗ مأً ٓيأآش 2017و إىل ىأْفنرب 2017و ّ أ سأْالٕ ٍ 232ذْمأاً
 - 2ملزيد من التفاصيل؛ انظر" :تقرير معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط" ،واشنطن9227 ،م؛ متوفر على الرابط:
https://timep.org/
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إسٍابٔاًّ ،رلع مقابل  807سْادخ إسٍابٔ٘ م٣ل عاو 2016و ،ما ٓعأ اطتفأاض عأذد
العنلٔات ا٨سٍابٔ٘ بيظب٘ تتعأذ%60 ٚي ّلكأً العأاو 2017و أذ ػأَذ سأْادخ إسٍابٔأ٘
تعذ ٍٕ ا٤عيف فإٔ تاسٓن مـش اذتذٓح عل ٙا٨ط٣وّ ،لعل أبشصٍأا ّأكجشٍأا عيفأاً
اذذْو عل ٙمظذذ الشّك٘ الزٖ ىتر عيُ اطتؼأَاد  311مأذىٔ ًا بعأذ اطتؼأَاد العذٓأذ
مً ادتشس ٙمتلثشًٓ بنؿابتَه ،سٔح ٓعأذ ٍأزا اذتأادخ جابأ٘ أعيأف سأادخ إسٍأابٕ
ّ فإٔ مـشي
كنا سؿذت ا٨سـا ٜ٘ٔطالف٘ الزكش استفاق أعأذاد كأشآا ا٨سٍأاب مأً املأذىٔ
م٣ل العاو 2017و بؼكل غري مظبْو ،سٔح إىُ م٣ل فأضٗ  3طأيْات (مأً دٓظأنرب
2013و ّست2016 ٙو) ىتر عً العنلٔات ا٨سٍابٔأ٘ اطتؼأَاد  588مأذىٔاًٍّ ،أزا العأذد
ٓؼنل كشآا سادخ الياٜشٗ الشّطٔ٘ الزٖ أطفش عً مقتأل  224ػخـأاً كأاىْا علأٙ
متيَا; أما ميز دٓظأنرب 2016و ّستأ ٙىأْفنرب 2017و ،أٖ مأ٣ل أ أل مأً عأاو ّاسأذ،
فقأأذ أّدت اذذنأأات ا٨سٍابٔأأ٘ عٔأأاٗ  507مأأذىٔ ي لكأأً علأأ ٙالأأشغه مأأً ّ أأْق عأأذد
كأأبري مأأً اللأأشآا املأأذىٔ  ،فنىأأُ ٢تأأضال الغالبٔأأ٘ الععنأأ ٙمأأً اذذنأأات ا٨سٍابٔأأ٘
تظتَذف ْات ا٤مً; سٔح إٌ  %76مً اذذنات فإٔ مشال طٔيا ٛم٣ل العأاو 2017و
اطتَذفت ْات ا٤مًّ ،ركشت ا٨سـا ٜ٘ٔأٌ العنلٔات ا٨سٍابٔ٘ مشال طأٔيا ٛمأ٣ل
2017و (ست ٙػَش ىْفنرب 2017و) ذ أطفشت عً اطتؼَاد سأْالٕ  396مأذىٔاً ّ292
مأً أأْات إىفأأار القأأاىٌْ ،أٖ إٌ عأأذد كأأشآا ا٨سٍأاب مأأً املأأذىٔ فأأإٔ مشأأال طأأٔياٛ
م٣ل 2017و ٓفْو عذد اللشآا مً سدال ا٤مًي
 –2فإٔ لٔبٔا :تتْادذ أغلو ادتناعات ا٨سٍابٔ٘ فإٔ لٔبٔاّ ،الأيت تلأه سأْالٕ عؼأشٗ
ب٢ف مقاتل ،فإٔ مييقيت (طشت) ّ(دسى٘) ّ ،ذ أطظت ٍزِ ادتناعات لبئ٫أ٘ إسٍابٔأ٘
رات بعأأذ ب٪لأإٔ ّأٓأأذْٓلْدّٕ ،رلأأع مأأً مأأ٣ل ةاعأأات داعأأؽ فأأإٔ طأأشت ّ(أىـأأاس
الؼشٓع٘) ّ(زتلأع ػأْس ٚػأباب ا٨طأ٣و) ّبعأض عياؿأش ةاعأ٘ فذأش لٔبٔأا (الفأشق
الل أٔ

ل٩مأأْاٌ املظأألن ) ّبقآأأا (ادتناعأأ٘ ا٨طأأ٣مٔ٘ املقاتلأأ٘) ،سٔأأح ػأأكلْا مع أاً

تَذٓذاً أمئاً ميرياً عل ٙسذّد مـش الغشبٔ٘ ،كنا ٓضدد أىَه كاىْا ملف إىؼأا ٛمأا
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ٓظن( ٙدٔؽ مـش اذتش) أطْٗ بادتٔؽ العنٔل فإٔ طْسٓ٘ الزٖ ٓقاتل الذّل٘ الظْسٓ٘
بتنْٓل يشٖ ّتشكٕ ّتذسٓو أمشٓكٕي
مأأأأً أػأأأأَش عنلٔأأأأات داعأأأأؽ لٔبٔأأأأا ٔامأأأأُ بأأأأزبح العنأأأأال ا ٤بأأأأاط املـأأأأشٓ
(ّ )2015/2/15املأأأْاطي ا٤ثٔأأأْبٔ ّمت تظأأأذٔل املزعأأأ٘ فأأأإٔ أفأأأ٣و فٔأأأذْٓ راٜعأأأ٘
ا٢ىتؼأاس ،أطأأاٛت ل٩طأأ٣و الأأزٖ ٓتشأأذخ ٍأأ ٛ٢١بااأأُ ،فلأ ً٣عأأً سأأادثٕ الْاسأأات
الغشبٔأأ٘ ّ تأأل أ بأأاط املئأأا (2017و) ،با٨كأأاف٘ لعنلٔأأات تأأل لأأيَر كأأذ اللٔبأأٔ
املخالف ذهي
ا ٌ٦لٔبٔأأا أؿأأبشت مقأأشاً سٜٔظأأٔاً لأأذاعؽ ّاملقأأاتل ا٤داىأأو لتقأأذو بأأزلع ا٨دابأأ٘
ا٤كأأرب ّا٤ميأأش عأأً مأأآ٢ت مظأأتقبل داعأأؽ ،سٔأأح رٍأأو ا ٌ٦با٤طأأاغ إىل لٔبٔأأا
ّطٔيا ٛاملـشٓ٘ ّبعض دّل املييق٘()1ي
 –3فإٔ تْىع :تيلْٖ أٍأه ادتناعأات ا٨سٍابٔأ٘ فأإٔ تأْىع حتأت لأْا ٛتيعأٔه ٓظأنٙ
(عقبأأ٘ بأأً ىأأاف )ٍّ ،أأْ ميؼأأق عأأً تيعأأٔه القاعأأذٗ فأأإٔ تأأْىعّٓ ،لأأه عأأذٗ مٝأأات مأأً
املتيأأشف ا٨طأأ٣مٔ الأأزًٓ اتأأل بعلأأَه فأأإٔ طأأْسٓ٘ فأأإٔ بأأذآات ا٤صمأأ٘ الظأأْسٓ٘
(ماسغ 2011و) ثه عادّا ٢سقاً إىل تْىع لريتكبأْا مأزابح مشّعأ٘ ميَأا :سأادخ دبأل
الؼعاى  ،متشف باسدّا ،سادخ فيذو (إمربٓال مشسبا) بظْطّ٘ ،غريٍا مأً ا٤عنأال
ا٨سٍابٔ٘ ّاليت ضتظبَا طتعل مظتنشٗي
 –4ادتضاٜش  :أغلو ادتناعات ا٨سٍابٔأ٘ ٍيأا تيلأْٖ حتأت تيعأٔه (ديأذ ارت٣فأ٘)،
ٍّْ بقٔادٗ (مالذ أبإٔ طألناٌ) متعاّىأ ًا مأ ٔأادات تيعأٔه القاعأذٗ ّداعأؽ ّالأيت مأً
أػَش ادتَا عبذ املالع دّسكذال ّشتتاس بلنختأاس ّ أْسٖ عبأذامللعّ ،طأٔكٌْ ذأه
فإٔ املظتقبل دّس فإٔ إعادٗ إىتاز ا٨سٍاب املتلطله ّاملظلح إٌ مل تتيبُ ملْادَتُ الذّلأ٘
ادتضاٜشٓ٘ي
 –5فأأإٔ املغأأشب العشبأإٔ :أكأأرب التيعٔنأأات الذاعؼأأٔ٘ ٍيأأا ٍأأْ (القاعأأذٗ فأأإٔ بأأ٣د
املغشب ا٨ط٣مٕ)ّّ ،فقاً لبٔاىات ّصاسٗ الذاملٔ٘ املغشبٔ٘ ،فنٌ  1354مغشبٔاً ذ رٍبْا
- 2انظر يف ذلك( :تقرير) "المقاتلون األجانب في ليبيا :التداعيات على أفريقيا وأوروبا"( ،إعداد :هارون ي.زيلني ومايكل
ف.فرانكن) ،معهد واشنطن للدراسات ،فرباير 9228م؛ متوفر على الرابط:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/foreign-fighters-inlibya-consequences-for-africa-and-europe
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للقتال فإٔ طْسٓ٘ حتت مظنٔات ّدعْات مللل٘ باطأه ادتَأاد فأإٔ طأْسٓ٘ ّ ،أغلأبَه
آ ٌ٦عْد متخفٔاًّ ،طٔنجلٌْ يابل ابل٘ ل٣ىفذاس شٓباًي
 – 6ىٔذريٓا :ميجل ةاعات ا٨سٍاب فإٔ ىٔذريٓا ّبْكْح ّ ْٗ تيعأٔه (بْكأْ سأشاو)
بقٔادٗ أبٕ بكش ػٔذْ ٍّْ ،تيعٔه إسٍابٕ بات ٓظٔيش عل ٙسأْاىل  %20مأً مظأاس٘
ىٔذريٓا الأيت تعأذ أكأرب دّلأ٘ أفشٓقٔأ٘ مأً سٔأح التعأذاد البؼأش 177( ٚملٔأٌْ ىظأن٘)
ّأكأأرب دّلأأ٘ فأأإٔ إىتأأاز الأأيفطي ّلقأأذ بأأآ التيعأأٔه مأأ٣ل عأأاو 2014و تيعأأٔه الذّلأأ٘
ا٨ط٣مٔ٘ فإٔ ب٣د الؼاو ّالعشاو (داعؽ)ّ ،اىلْ ٚحتأت لأْا ٛارت٣فأ٘ ارتاؿأ٘ بأُي
َّٓذد ٍزا التيعٔه دّل ادتْاسٓ ٍّْ ،له عذٗ ب٢ف مً اليأٔذريٓ الأزًٓ دملأْا فٔأُ
٤طأأباب تتعلأأق بأأالفقش ّالتَنأأٔؽ ّاملعأأاداٗ الياٜفٔأأ٘ للذيأأْب املظأأٔشّٕ ،لأأزلع سأأاّل
التيعأأٔه تظأأنٔ٘ ىفظأأُ (أٍأأل الظأأي٘ ّالأأذعْٗ ّادتَأأاد)ٍّ ،أأْ طأأٔنجل ميأأشاً كأأبرياً -
مظتقب - ً٣علّ ٙسذٗ ىٔذريٓا ّاطتقشاسٍاي
 – 7فأأأإٔ مأأأالٕ :تيلأأأْٖ أٍأأأه ادتناعأأأات الذاعؼأأأٔ٘ فأأأإٔ مأأأالٕ حتأأأت لأأأْآ ٛظأأأنٙ
(امللجنٌْ)ّٓ ،عنل فإٔ مشال مالّٕ ،كاٌ ٓقْدِ ادتضاٜشٖ (شتتأاس بلنختأاس)ّ ،الأزٖ
ٓأأضدد أىأأُ تأأل بعأأذ ٔامأأُ بعأأذٗ عنلٔأأات إسٍابٔأأ٘ ٍّأأذو ل٧ثأأاس ا٨طأأ٣مٔ٘ي ّ أأذ امأأت
فشىظا عنل٘ عظكشٓ٘ مْطع٘ كذ ٍزا التيعٔه باسك٘ دّل أفشٓقٔا عأاو 2014و،
ّ٢تضال إىل الْ ت الشاًٍ ( 2018و) بقآا ٍأزا التيعأٔه مْدأْد ّلجأل مٓ٣أا ىاٜنأ٘ أذ
تظتٔقغ فإٔ أٖ ذتع٘ي
 – 8الـْمالٓ :عذ تيعٔه (الؼباب اجملاٍذًٓ) أٍه تيعٔه إسٍابٕ فإٔ الـْمالٍّْ ،
عباسٗ عً ةاع٘ ذميأ٘ ّطأابق٘ علأ ٙىؼألٗ داعأؽ فأإٔ بأ٣د الؼأاو ّالعأشاوّ ،لكأً
ٍزا التيعٔه أعلً عاو 2014و مبآعتُ لتيعٔه داعؽ بقٔأادٗ البغأذادٖي ّٓلأه التيعأٔه
فأإٔ علأأْٓتُ مٝأات الـْمالأأأٔ  ،سٔأح ظتتأأزبَه عأرب ّطأأاٜل ا٨غأشا ٛالأأذٓ ّاملأأالٕ
ىتٔذ٘ اّ٤كاق ا ٢تـادٓ٘ الأباٜظ٘ي ّ ذ ٍذد ٍزا التيعأٔه دّلأ٘ كٔئأا بعأذٗ عنلٔأات
إسٍابٔأأ٘ ،كنأأا عتأأاّل التيعأأٔه الْؿأأْل إىل أثْٔبٔأأا ّا٢طأأتٔ ٛ٣علأأ ٙبعأأض املْا أأ
ّالذمْل فإٔ مياّػات مظلش٘ م الذّل٘ ا٤ثْٔبٔ٘ اليت لجل عقب٘ دٓئ٘ فإٔ ّدُ لذد
التيعٔه (سٔح ا٤غلبٔ٘ الؼعبٔ٘ فإٔ أثْٔبٔا تذًٓ باملظٔشٔ٘)ي
(ز) مآ٢ت داعؽ فإٔ أّسّبا:
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ت٫ذن أغلو الْثاٜق ّالتقاسٓش املتْفشٗ عً مآ٢ت الذّاعؽ اّ٤سّبٔ الزًٓ كاىْا
متْادأأأذًٓ كأأأنً تيعأأأٔه داعأأأؽ فأأأإٔ العأأأشاو ّطأأأْسٓ٘ ،أىَأأأه طأأأٔعْدٌّ إىل ب٣دٍأأأه
لٔكْىأأْا جابأأ٘ يابأأل مْ ْتأأ٘ ّمٓ٣أأا ىاٜنأأ٘ تظأأتٔقغ مفذأأشٗ تلأأع اجملتنعأأات الأأيت
ؿأأذستَه إىل بأأ٣د الؼأأاو ّالعأأشاوي إٌ ا٢ىتـأأاسات املتتالٔأأ٘ فأأإٔ العأأشاو ّطأأْسٓ٘ علأأٙ
تيعٔه داعؽ ّأمْاتُ مً ادتناعات املظلشّ٘ ،اليت أىَت ّدْدٍأا – تقشٓبأاً – تيأشح
طأأ١ا ً٢تكأأشس كأأجرياً دٌّ إدابأأات اطعأأّ٘ ،الظأأ١ال ٍأأْ :إىل أٓأأً طأأتتذُ العياؿأأش
اّ٤سّبٔ٘ املْدْدٗ فإٔ داعؽ ّأمْاتَا فإٔ املشسل٘ املقبل٘س ؿشٔح طتبق ٙبعض مٓ٣اِ
الياٜنأأ٘ ّرٜابأأُ ّتيعٔنات أُ الـأأغريٗ امليفأأشدٗ دامأأل طأأْسٓ٘ ّالعأأشاو ،إ ٢أٌ املعلْمأأات
ا٢طضاتٔذٔ٘ املتْفشٗ ت١كذ أٌ إسأذ ٚالظأاسات املَنأ٘ لعنأل داعأؽ ا٨سٍأابٕ القأادو
ٍأإٔ تلأأع الظأأاسات الأأيت طأأاٍنت فأأإٔ ختلٔقأأُ ّؿأأياعتُ كتيعأأٔهّ ،تأألتٕ الظأأاس٘
اّ٤سّبٔ٘ فإٔ مقذمتَاي ّفإٔ تقذٓشىا ،لً تكٌْ ٍيا دّل٘ أّسّبٔ٘ يل ٚعً عنلٔات
ٍزِ التيعٔنات ّادتناعات املتيشف٘ ،ماؿ٘ أٌ ٍيأا مأا بأ  20إىل  30ألأف مقاتأل
أدي كنً تيعٔنات التيشف فإٔ طْسٓ٘ ّالعأشاو ّلٔبٔأا ،مأيَه علأ ٙا ٤أل  10ب٢ف
أّسّبأإٔ طأأٔعْدٌّ إىل ب٣دٍأأه; فَأأل طأأٔعْدٌّ لكأإٔ ٓلعبأأْا مأأج٣ه أو لكأإٔ ٓكْىأأْا
مأأْاطي ؿأأاذت سه بأأاليب  ،٢فَأأه طأأٔعْدٌّ سأأامل ثأألساً ّ -فأأق تـأأْساتَه  -مأأً
اجملتن اّ٤سّبٕ ّالغشبٕ الزٖ مزذه (ّلٔع أدَضٗ اذتكه فشظو)٤ ،ىُ ٍْ الزٖ
مأْمذه فأأإٔ البذآأأ٘ ،ثأأه اتلأأَه فأأإٔ املشسلأأ٘ التالٔأأّ٘ ،بالتأأالٕ ٍأأه طأأٔعْدٌّ مَأأضّم
لكأإٔ ٓجأألسّا مأأيَهّ ،كأأل ّاسأأذ مأأيَه ميكأأً أٌ ٓؼأأكل تيعٔن أاً دذٓأأذاً ،فلأأٔع
كشّسٓاً أٌ ٓقْو بالعنلٔات بيفظُ ،إمنا مً م٣ل التيعٔه الأزٖ ميكأً أٌ ٓؼأكلُ،
ماؿ٘ إرا علنيا أٌ ٍزِ الأذّل اّ٤سّبٔأ٘ بَأا دالٔأات أفشٓقٔأ٘ ّمغاسبٔأ٘ مظألن٘ تعأٔؽ
فٔنأأا ٓعأأشف بلسضمأأ٘ الفقأأش فأأإٔ املأأذٌ الكأأرب( ٚبأأاسٓع منْردأأاً) ،سٔأأح ٓعٔؼأأٌْ
كنْاطي مً الذسد٘ الجاىٔ٘ ،فَ ٛ٢١ميكً أٌ ٓكْىْا مادٗ ماو لتذئذ املتيشف
فإٔ تلع الب٣دي
إٌ أبأأأشص الأأأذّل اّ٤سّبٔأأأ٘ املشػأأأش٘  ٌ٤تكأأأٌْ مظأأأشساً للعنأأأل ّ٢ىتقأأأال داعأأأؽ
ّالتيعٔنأأات ا٨سٍابٔأأ٘ ا٤مأأش ٚإلَٔأأا (مجأأل اليـأأشٗ ّالقاعأأذٗ ّأسأأشاس الؼأأاو ّغريٍأأا)
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مأأ٣ل الفأأضٗ املقبلأأٍ٘ ،أإٔ (بشٓياىٔأأا ،فشىظأأا ،بلذٔكأأا ،أطأأباىٔا ،سّطأأٔا ،أملاىٔأأا،
ّغريٍا)ي
متاماً :طٔكٌْ العامل إراً أماو تْط لش ع٘ ا٨سٍاب ّدغشافٔتُ بعذ ا٢ىتَا – ٛتقشٓبأاً
– مً إسذ ٚدْ٢تُ فإٔ طْسٓ٘ ّالعشاو متنجل٘ فأإٔ داعأؽ; ّ ٌ٤ا٨سٍأاب باطأه الأذًٓ
عتنأأل داربٔأأ٘ عالٔأأ٘ ٤دٔأأال دذٓأأذٗ مأأً الأأبي (ّ )1مأأً ادتأأاٍل ظأأٍْش الأأذًٓ،
ّالزًٓ ٓظَل سشف بْؿلتَه الظٔاطٔ٘ بعٔذاً عأً لأآا ا٤مأ٘ املشكضٓأ٘ (مجأل لأٔ٘
فلظأأأي ) لتشأأأل ستلأأأَا لأأأآا أمأأأشٓ ٚشٓأأأذٍا ا٢طأأأتعناس الأأأزٖ عتأأأشكَه ،مجأأأل
تفكٔأأأع الأأأذّل ّادتٔأأأْؾ املشكضٓأأأ٘ ّالفأأأئ املزٍبٔأأأ٘ ّالياٜفٔأأأ٘ ،فأأأنٌ أمجأأأال تلأأأع
التيعٔنات (ماؿً٘ داعؽ) طتلعف لكيَا لً لْت سغأه اللأشبات الأيت ّدَأت ذأا
ّسغأأه تبخشٍأأا التيعٔنأإٔ ّادتغشافأأإٔ فأأإٔ بأأ٣د الؼأأاوي ّرلأأع ٤ىيأأاّ ،طاملأأا بقأإٔ ٍأأزا
الفكش الٍْابٕ املتيشف الزٖ ميجل املْسد ارتـو لينْ عقاٜذ ا٨سٍأابّ ،طاملأا بقإٔ
الش ا٢طأتعناسٖ ارتأاسدٕ; فأنٌ مأآ٢ت داعأؽ تؼأري إىل أىَأا لأً لأْتّ ،طأتعٔذ
دّسات العيف باطه الذًٓ زتذداًّ ،طٔكتْٖ بياسٍا ادتنٔأ  ،ماؿأً٘ مأً طأاٍه فأإٔ
ؿأياعتَا ّتْسؼأَا طأْا ٛمأً دّل املييقأأ٘ أّ مأً الغأشب اّ٤سّبإٔ ّا٤مشٓكأإٔيي ّاج
أعلهي
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